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 عاصم أٛتد ٛتد
 ٖتقيق كدراسة شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية

 
ال ٬توز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور يف أٌم شكل أك صورة من دكف إذف 

 يف اٟتاالت اآلتية: موق ع من الباحث إالمكتوب 
 . بشرط العزك إليوٯتكن االقتباس من ىذا البحث  -ُ
٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك  -ِ

 ة.ة أك تسوقيٌ ألغراض ٕتاريٌ ال ة، ألغراض تعليميٌ 
 ؛من ىذا البحث غَت ا١تنشور نسخة ٔتاليزاي استخراج العا١تيٌ جامعة ا١تدينة  ٭تق ١تكتبة -ّ

 إذا طلبتها مكتبات اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل.
 عاصم أٛتد ٛتد أكّد ىذا اإلقرار :

 
 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:
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 ا١تلخص

مسائل  شرح وقاية الرواية يفجزءو من كتاب "ٖتقيق كدراسة تتلخص فكرة ىذا ا١تشركع يف 
ىػ( كمنت الوقاية، ْٖٓلئلماـ الفقيو دمحم بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مىلىك اٟتنفي )ت: " ا٢تداية

الداعي إذل ٖتقيق ىذا ا١تخطوط ما اكستبو من أ٫تية كبَتة من ك كىفق أصوؿ فن ٖتقيق ا١تخطوطات، 
كاثنيهما: أنو قد ، : "الوقاية"ىو منت شرح ١تنت فقهي معتمىد يف ا١تذىب اٟتنفي جهتُت؛ أكال٫تا: أنو

عا١تاف كبَتاف من علماء ا١تذىب اٟتنفي، قاـ العادل األكؿ )كىو عبد اللطيف بن  عىًمل على ىذا الشرح
عبد العزيز( بكتابة ميسو دتو، كعمل كلده العادل الثاين )دمحم بن عبد اللطيف( على تبييضو كإضافة ما 

 ٭تتاج إليو الشرح من زكائد كفوائد.
يف كوف منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو من  كتكمن إشكالية البحث أصالة

يف كقتنا  يو، إال أن و دل ييطبع شيءه من شركحو فيما أعلمعناية كثَتو من علماء اٟتنفية، شرحان كتعليقان عل
اٟتارل إال شرحه كحيده ٟتفيد مؤلًٌف ا١تنت )عبيد هللا بن مسعود ابويب(، كشرٍحي ابن مىلىك اٟتنفي الذم 

 بُت أيدينا ال يزاؿ ٥تطوطان، كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة، كىو ْتاجة إذل مزيد عناية؛ ٖتقيقان كدراسة.
في التحليلي ملتزمان أبصوؿ فن ٖتقيق كإف  طبيعة ىذا ا١توضوع تقتضي اتباع ا١تنهج الوص

تقسيم الرسالة قسمُت: القسم األكؿ: الدراسة ا١توضوعية، كتشتمل على من خبلؿ  ا١تخطوطات، كذلك
ثبلثة فصوؿ: الفصل األكؿ: التعريف اب١تؤلف من حيث اٝتو كنسبو كأىم  أعمالو، كذكر اٟتالة السياسية 

ثاين: دراسة ٖتليلية للكتاب من حيث ٖتقيق نسبة الكتاب كالثقافية للعصر الذم عاش فيو.كالفصل ال
للمؤلًٌف، كمنهجو يف الكتاب، كذكر أىم مزاايه، كما ٯتكن أف ييؤخذ عليو. أما القسم الثاين من الرسالة: 

 فهي النص اقق، 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. 
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 اإلىداء
 

 ...ان َتً غً  صى اين يى بػ  ا رى مى ا كى مى هي ٛتىٍ ارٍ  بًٌ رى  لٍ قي كى  إحساانن كخفضى جناح  إذل كالدم  

 إذل النور... عملإذل كاًلًدم الذم كاف لو أبلغ األثر يف إخراج ىذا ال

 قبل كأثناء كبعد كتابة ىذا البحث...  دعائهاإذل كاًلدىيت اليت أحاطتٍت بركة 

 زكجيت الفاضلة اليت دل تبخل بشيء يف سبيل إ٧تاز ىذا العمل... كإذل 

 ... معاريف كصقلوا مواىيب أغنواأساتذيت الذين كإذل 

 كإذل إخويت كأخوايت ٚتيعان، أىدم إليهم ْتثي ىذا...
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 الشكر
 

إليو عما قصرت، كأضرع إليو اٟتمد  الذم كفقٍت إذل ما كتبت، كأستغفره يف ما أخطأت، كأعتذر 
 ىو حسيب كنعم الوكيل.بوؿ جهدم عنده، أف يكتب رل قى 

ىاشم دمحم يوسف ستاذ ا١تساعد الدكتور األإذل أستاذم الكرًن  ر كالتقديربد أف أتوجو ابلشك مث ال
 توجيو تعاذل يفل مشكوران ابإلشراؼ على ىذه الرسالة، فكاف نعم العوف رل بعد هللا الذم تفض   ،الرفاعي

 اآلراء ا١تفيدة كاإلشارات السديدة، أجزؿ هللا لو ا١تثوبة، كنفع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.

خصوصان، اليت  كلية العلـو اإلسبلميةعمومان، ك جامعة ا١تدينة العا١تيةكأتوجو ابلشكر أيضان إذل 
 أف ٬تزيهم خَتان. عاذل، راجيان من هللا تت لنا السبل، كذللت لنا العقباتر يس  

 . رب العا١تُت كاٟتمد ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم
  



 

 ك
 

 فهرس احملتوايت
 رقم الصفحة                  ا١توضوع

 ُ ا١تقدمة
 ٗ وكتابو شارحالباب األوؿ: دراسة عن ال

 َُ الفصل األوؿ: دراسة عن الشارح
 َُ بصاحب منت "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية"  تعريف ُموَجزا١تبحث األوؿ: 

 ُُ ا١تطلب األكؿ: اٝتو كنسبو كلقبو
 ُُ ا١تطلب الثاين: شيوخو كتبلميذه كأىم  آاثره الًعٍلمية

 ُُ ا١تطلب الثالث: ثناء العلماء عليو، كسنة كفاتو
 ُِ ا١تبحث الثاين:التعريف ٔتؤلِّف الشرح
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 َِ ا١تطلب الثاين: اٟتياة الثقافية
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 مقدمة 
إٌف اٟتمد  ٨تمده، كنستعينو كنستغفره، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من 

أشهد يهده هللا فبل مضٌل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، ك 
ا عبده كرسولو، ﴾ ] اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َ٘تُوُتنَّ ِإال َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف  ﴿ أف ٤تمدن

َها َزْوَجَها [، ﴿َُِآؿ عمراف/ اَي أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ُهَما رَِجاال َكِثَتًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اَّللََّ ا ـَ ِإفَّ اَّللََّ َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيًبا َوَبثَّ ِمنػْ ﴾ ] لَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر  يًدا اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َوُقولُوا قَػْوال َسدِ [، ﴿ ُالنساء/ 
َ َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما   أٌما بعد:[، ُٕ-َٕ﴾] األحزاب: َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اَّللَّ

، كإذا نظران إذل العلـو اإلسبلمية ٧تد أف الفقو من أشرؼ العلـو  علم ف  إف  شرؼ العلم بشرؼ ا١تعلـو
 .ز بُت اٞتائز كا١تمنوع من األحكاـي  عرؼ اٟتبلؿ من اٟتراـ، كٯتي إذ بو يي  ؛قدران، كأعظمها أجران 

بذلوا النفس كالنفيس يف  ،فذاذان أ ض ٢تا علماءقي   ة أفٍ م  األي  هبو على ىذ عز  كجل   إف ٦تا أنعم هللاك 
سبيل تبيُت أحكاـ الدًٌين، كتبصًَت الناس أمور دينهم كما يلزمهم منو يف أمور معامبلهتم، فنشركا العلم 

 صدران كسطران، كتركوا لؤلمة ترااثن فقهيان زاخران، حىت قيل: ما ترؾ األكؿ لآلخر.

 زاؿ ٥تطوطان ي كثَتان منها ما  أف   ٬تدن كتب فوه مً أل  ل ألحواؿ ىؤالء العلماء، كما ا١تتأمًٌ  إال أف   
ابنتظار مىن ينقلو ًمن أكعية اٟتفظ إذل مطابع النشر، فينهل ًمن علمها كيستنَت هبداىا رك اد العلم كأىلو 

 كطلبتو. 

كأان أْتث عن موضوع لنيل درجة الدكتوراه يف الفقو كأصولو من  – فقد كقع اختيارم ،لذا 
، -رٛتو هللا  -فقو اإلماـ اٞتليل أيب حنيفة  تراث فقهي عظيم يفعلى  -ينة العا١تية" ا١تباركة"جامعة ا١تد

مد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مىلىك "  مسائل ا٢تدايةالرواية يف  شرح وقاية" بكىو كتا
 ىػ.  ْٖٓالركمي اٟتنفي، ا١تتوىف سنة: 
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أنو شرح ١تنت فقهي معتمد يف ا١تذىب اٟتنفي، عمل عليو عا١تاف كبَتاف  ا١تخطوطكأتيت أ٫تية ىذا 
من علماء ا١تذىب اٟتنفي، قاـ العادل األكؿ )كىو عبد اللطيف بن عبد العزيز( بكتابة ميسو دتو، كعمل 

، كىذا كلده العادل الثاين )دمحم بن عبد اللطيف( على تبييضو كإضافة ما ٭تتاج إليو الشرح من زكائد كفوائد
 اندره يف فن التأليف الفقهي.

  مشكلة البحث:أواًل: 
تكمن إشكالية البحث أصالةن يف كوف منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو من عناية  
كثَتو من علماء اٟتنفية، شرحان كتعليقان عليو، إال أن و دل ييطبع شيءه منها يف كقتنا اٟتارل إال شرحه كحيده 

مىلىك اٟتنفي الذم بُت أيدينا ال يزاؿ ٟتفيد مؤلًٌف ا١تنت )عبيد هللا بن مسعود ابويب(، كشرٍحي ابن 
٥تطوطان، كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة، كىو ْتاجة إذل مزيد عناية؛ دراسةن كٖتقيقان. كبناءن على ما تقٌدـ؛ 

 فإف إشكالٌية البحث تظهر يف األسئلة التالية: 

 ما ىي طريقة معاٞتة نصٌو ا١تخطوط كىفق فنًٌ ٖتقيق ا١تخطوطات؟  -ُ

قيق شرٍح ابن مىلىك اٟتنفػي ١تػنت "كقايػة الركايػة يف مسػائل ا٢تدايػة"؟  كمػاذا ٯتكػن ما ىي مزااي ٖت -ِ
 أف يؤخذ على الشرح؟

 الشارح؟ اما ىي أبرز ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تطر ؽ إليه  -ّ

 : أىداؼ البحث اثنياً: 
 تتلخص أىداؼ ىذا البحث يف اآليت:

لئلمػػاـ الفقيػػو دمحم ابػػن " مسػػائل ا٢تدايػػةشػػرح وقايػػة الروايػػة يف ٖتقيػػق كدراسػػة جػػزءو مػػن كتػػاب ".أ 
 عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مىلىك اٟتنفي، كىفق أصوؿ فن ٖتقيق ا١تخطوطات.

 بياف مزااي ىذا الشرح، كبياف ما ٯتكن أف يؤخذ عليو..ب 
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 دراسة بعض ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تطر ؽ إليها الشارح..ج 

 : الدراسات السابقةاثلثاً: 
ىذا الشرح ال يزاؿ ٥تطوطان، كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة، كابلتارل فإف  ٖتقيقو يضيف تقد ـ معنا أف  

إذل ا١تكتبة اإلسبلمية مرجعان فقهيان أصيبلن، ال سيما كأف  منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو 
و، إال أن و دل ٮترج لنا شيءه منها إال شرحه كحيد ٟتفيد من عناية كثَتو من علماء اٟتنفية، شرحان كتعليقان علي

ا١تؤلف، ٦تا ٬تعل ٖتقيق ىذا الشرح إسهامان كبَتان يف ٕتلية مكانة كأ٫تية ىذا ا١تنت الفقهي ا١تعتمىد يف الفقو 
 اٟتنفي.

 : منهج البحثرابعاً: 
أبصوؿ فن ٖتقيق إٌف طبيعة ىذا ا١توضوع تقتضي اتباع ا١تنهج الوصفي التحليلي ملتزمان 

 ا١تخطوطات، كىي تتلخص فيما يلي:

 :منهج البحث يف القسم الدراسي - أ
أكثر من نسخة للمخطوطة، كاختيار النسخة التامة األقرب إذل عصر ا١تؤلف  اٟتصوؿ على  -ُ

 لتكوف تلك النسخة ىي األصل.
 الشارح.تسمية الكتاب كصحة نسبتو إذل  تأكد منال  -ِ
سنة ك  ،فاتوكمؤل   ،كأقواؿ العلماء فيو ،اٝتو كنسبوالتعريف ٔتؤلًٌف "منت الوقاية"؛ كذلك بذكر:   -ّ

 .وكفات
كثناء العلماء عليو، كدرجة  ،مكانتو يف ا١تذىب بياف من خبلؿ بػ "منت الوقاية"التعريف  -ْ

 .كحواشو  من شركحو  كما أل ف العلماء عليواالعتماد عليو عند متأخرم ا١تذىب، 
سنة ك  ،فاتوكمؤل   ،كأقواؿ العلماء فيو ،اٝتو كنسبوبذكر: ؼ بو عرًٌ ترٚتة كافية تي  شارحلل لًتٚتةا -ٓ

  .وكفات
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شرح كمزاايه كاألسباب اليت دفعتٍت إذل ٖتقيقو، كما تتضمن أ٫تية الالتقدًن ٔتقدًٌمة إضافية  -ٔ
 ٯتكن أف ييؤخذ عليو.

 ا١تؤلف، كذلك من خبلؿ:دراسة بعض ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تعر ض ٢تا  -ٕ
o  تصوير ا١تسألة ا١تراد ْتثها تصويران دقيقان قبل بياف حكمها؛ كذلك ابلٌرجوع إذل كتب أىل

 .االختصاص، ك٦تٌن كتب يف ىذا ا١توضوع
o  الرجوع يف مادة البحث إذل ا١تصادر األصلية ما أمكن ذلك، كعند عزك األقواؿ إذل

صاحب القوؿ ما أمكن، فإف دل ٯتكن فإين  أصحاهبا فإين أيكثًٌق نسبة القوؿ من كتاب
أكثق النسبة من كتب أصحاب القائل ا١تعتمدة، فإف دل ٯتكن ذلك فإين أكثق النسبة من 

 الكتب ا١تعتمدة األخرل.
o  إذا ذكرت مسألة خبلفية فإين أحرر ٤تل النزاع إف اقتضت اٟتاجة لذلك، مث أذكر أىم

ىم أدلة كل قوؿ، كأذكر عقب كل دليل األقواؿ مع نسبتها إذل قائليها، مث أعرض أ
االعًتاضات كا١تناقشات الواردة عليو، مث أذكر ما يظهر رل رجحانو إف ظهر رل ترجيح يف 

 ا١تسألة، كإال فإين أعرض ا١تسألة بدكف أف أذكر ترجيحان.
 منهج البحث يف قسم التحقيق: - ب

ق ما تقضيو قواعد النحو إبراز الفركؽ بُت النسخ، كإثبات ما ىو أقرب إذل مراد الشارح كف -ُ
 كاإلمبلء.

 عزكي اآلايت القرآنية الواردة يف صلب الرسالة إذل سورىا بذكر اسم السورة كرقم اآلية. -ِ
ٗتريج األحاديث كاآلاثر من مصادرىا، فإف كاف اٟتديث أك األثر يف الصحيحُت أك أحًد٫تا  -ّ

د٫تا خرجتو من كتب اكتفيتي ابلتخريج منهما أك منو، كإف دل يكن يف الصحيحُت أك أح
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.



 

5 
 

ذكر التعريف اب١تصطلحات، كشرح األلفاظ الغريبة الواردة يف الرسالة، عند أكؿ ذكر ٢تا، مع  -ْ
 تراجم األئمة األعبلـ.

كذلك بذكر ا١تراجع ا١تتقدمة على كتاب ا١تصنف  :كٖتقيق ا١تسائل الفقهية توثيق النصوص -ٓ
تدكين ا١تراجع يف هناية  كاليت يف الغالب استفاد منها يف نقل ا١تذىب اٟتنفي. كقد جعلتي 

ككذا حينما  ية.ا١تسألة كإف كانت طويلة ٗتفيفان للهامش من إثقالو اب١تراجع على كل جزئ
 تتواذل عدة مسائل متقاربة كذات مراجع متحدة فإين أٚتعها كأذكر مراجعها مرة كاحدة .

 رأمى  -بصورة ٣تملةو -أذكر فإين  رٛتو هللا يف ا١تسألة،الشافعي اإلماـ  قوؿى  الشارحً  عند ذكر  -ٔ
 للفائدة. ؛ تتميمان ا١تذاىب األخرل

الكتاب كمؤلفو، كاٞتزء كالصفحة، كرقم الطبعة، كاسم ذكر ا١تراجع كا١تصادر مشَتان إذل اسم  -ٕ
 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". 

مصادر ك ، اثراآلك  ،األحاديث النبويةك  ،فهرس اآلايت القرآنية تشمل:هارس للكتاب ضع فك  -ٗ
 .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  -
 عن الشارح: دراسة كؿالفصل األ  -

o   :بصاحب منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية"  تعريف ميوجىزا١تبحث األكؿ 
o  ا١تبحث الثاين: التعريف ٔتؤلًٌف الشرح 
o ا١تبحث الثالث: عصر الشارح: اٟتالة السياسية كالثقافية 
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 : دراسة عن الكتابثاينالفصل ال -
o كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" نتا١تبحث األكؿ: التعريف ٔت" 
o  :ىػ(ْٖٓ)ت:  البن مىلىك اٟتنفي كقاية الركاية"شرح "التعريف بكتاب ا١تبحث الثاين 
o ىػ(ْٖٓ)ت:  البن مىلىك اٟتنفي كقاية الركاية"شرح "دراسة لكتاب : ثالثا١تبحث ال 

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

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

o ابب ا٠تيار 
o ابب البيع الفاسد 
o ابب اإلقالة 
o ابب ا١تراْتة كالتولية 
o ابب الراب 
o ابب اٟتقوؽ كاالستحقاؽ 
o ابب الس لىم 
o مسائل شىت 
o الص ٍرؼ ابب 

 كتاب الكفالة -
o فصل يف كفالة الرجلُت 
o فصل يف كفالة العبد كعنو 

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

 كتاب الشهادة كالرجوع عنها  -
o  لو الشاىدما يتحم   أنواعفصل يف بياف 
o  ابب القىبوؿ كعدمو 
o ابب االختبلؼ يف الشهادة 
o فصل يف الشهادة على الشهادة 
o فصل يف شهادة الزكر 
o الرجوع يف الشهادة يف فصل 

 كتاب الوكالة -
o ابب الوكالة ابلبيع كالشراء 
o بيعفصل يف ال 
o ابب الوكالة اب٠تصومة كالقبض 
o  ًؿ الوكيلزٍ اببي عى 

 الفهارس الفنية -
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 سابعاً: صعوابت البحث:
 : منهاكتابتو، فتظهر يف أمور؛ أثناء  أما أىم الصعوابت اليت كاجهتٍت عند إعداد ىذه الرسالة كيف 

صعوبة قراءة بعض كلمات ا١تخطوط، كقد يغلق علي  استلهاـ رسم بعض الكلمات فأرجع إذل  -ُ
العديد من الكتب كالشركح كاٟتواشي لعل ي 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.

يل أحياانن على قوؿ عادل دكف ذكر ا١تصدر ااؿ عليو، ٦تا ٬تعل الباحث  -ّ أف  صاحب الكتاب قد ٭تي
الراغب يف توثيق النقل يف حَتةو من تعيُت الكتاب ا١تنقوؿ منو؛ إذ قد يكوف للعادل عدة مؤل فات 

 كقد تكوف كل ها ٥تطوطات يصعب الوصوؿ إليها. 

تو ١تا تقدـ، إال أٌف رغبيت يف دراستو، ككشف خباايه، كسرب غور  كا١توضوع كإف كاف صعبان يف ذا
 كتاابت الباحثُت فيو، شجعٍت على البحث كالكتابة فيو.



 

9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 وكتابو شارحالباب األوؿ: دراسة عن ال

 
 

 وفيو ثبلثة فصوؿ: 
  األوؿ: دراسة عن الشارحالفصل 
 دراسة عن الكتابثاينالفصل ال : 
 الفصل الثالث: دراسة مسألة خبلفية من ا١تسائل اليت تعرَّض ٢تا الشارح 
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 ىػ( 4٘ٗالفصل األوؿ: دراسة عن الشارح: دمحم بن عبد اللطيف ابن َمَلك اٟتنفي )ت: 
 
 

 وفيو ا١تباحث اآلتية: 
  :وفيو ثبلثة منت "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" بصاحب تعريف ُموَجزا١تبحث األوؿ ،

  مطالب.
  َّوفيو أربعة مطالبرحا١تبحث الثاين: التعريف ٔتؤلِّف الش ، 
 وفيو مطلبافا١تبحث الثالث: عصر الشارح: اٟتالة السياسية والثقافية ، 
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 ا١تنتبصاحب  ا١تبحث األوؿ: تعريف ُموَجز

 اٝتو ونسبو ولقبوا١تطلب األوؿ: 
 وينتهي نسببن إبراىيم ابويب اٟتنفي،  (ْ)بن عيبيد هللا (ّ)بن أٛتد (ِ)٤تمود (ُ)برىاف الشريعةىو 

 .(ُ) إذل الصحايب اٞتليل عبادة بن الصامت ونسب
                                                           

صدر الشريعة األصغر عبيد اختلف العلماء يف لقب صاحب "منت الوقاية" اختبلفان كبَتان، ك٦تا يؤيًٌد أف  لقبو برىاف الشريعة قوؿ ( ُ)
ل إذل هللا تعاذل أبقول ا لذريعة، عبيد هللا بن مسعود ابويب يف كتابو "النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية": )كبعد، فإف  العبد ا١تتوسًٌ

ين كالعامل الص مداين  –سىًعدى ًجد ه كأى٧ٍتىحى جىد هي  -هللا بن مسعود بن اتج الشريعة  برىاف يقوؿ: قد أل ف جد م كموالم العادل الراب 
 .بن صدر الشريعة جزاه هللا عٍتًٌ كعن سائر ا١تسلمُت خَت اٞتزاء..( اىػ ٤تمودكاٟتقًٌ كالدًٌين، كارث األنبياء كا١ترسلُت،  الشريعة

ىاف الشريعة عدده من العلماء، منهم: القيهيستاين، كالقارم، كحاجي ك٦ت ن ارتضى القوؿ أبف  لقب صاحب "منت الوقاية" ىو بر      
 خليفة، كالغٌزم، كاللكنوم، كإٝتاعيل ابشا، كالدكتور دمحم صبلح أبو اٟتاج.

فقو حنفي، خطها تعليق، القرف الثاين عشر ، النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تدايةانظر: ابويب، عبيد هللا بن مسعود،      
دار نشر )قازاف: جامع الرموز، . القهستاين، دمحم، ِ لوحة مصورة، نسخة، َْٕ: ُرم تقديران، القاىرة: دار الكتب ا١تصرية، ىج

ٖتقيق: د. عبد اسن عبد األٙتار اٞتنية يف أٝتاء اٟتنفية، . القارم، علي بن سلطاف، ٔ( ص ـ 1880،جامعة قازاف االمرباطورية
مصطفى بن . حاجي خليفة، ِْٗص  ِـ( ج ََِٗ -ىػ َُّْ، )بغداد: مركز البحوث كالدراسات اإلسبلمية، ُهللا أٛتد، ط

قي الدين بن ت ،. الغزمََِِص  ِـ( ج ُُْٗ، )بغداد: مكتبة ا١تثٌت، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، عبد هللا
. ِْٗ ص ْج  ـ(ُٖٗٗ -ىػَُُْ، )القاىرة: ُٖتقيق: د.عبد الفتاح اٟتلو، ط  ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفية عبد القادر،

. البغدادم، إٝتاعيل َِا٢تند: مطبعة اليوسفي. د.ت( ص  -)لكنوعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوم، دمحم عبد اٟتي، 
شرح الوقاية، صدر الشريعة، عبيد هللا بن مسعود،  .َْٔص  ِ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب( ج عارفُت، ىدية البن دمحم، 

 .  ُّص  ُـ( ج ََِٔ، )عم اف: دار الوراؽ: ُٖتقيق: د. صبلح دمحم أبو اٟتاج، ط 
 تقد ـ نقلو عن صدر الشريعة األصغر.كذلك اختلف العلماء يف اسم "صاحب منت الوقاية"، كالصحيح أنو: "٤تمود"؛ لػًما ( ِ)

 ا١تراجع نفسها مع نفس اٞتزء والصفحة.انظر:      
  فوالد ٤تمود ىو: أٛتد، مشس األئمة، من آتليفو: "تنقيح العقوؿ يف فركؽ ا١تنقوؿ" ، كأسقطو أكثر مىن ترجم لربىاف الشريعة.( ّ)

الفوائد البهية يف . اللكنوم، دمحم عبد اٟتي، ِْٗص  ِج ابق، مرجع س. القارم، ُْٔ ص ْج  ،مرجع سابق ،انظر: الغزم     
. صدر ّّٖـ( ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ، )بَتكت: شركة دار األرقم بن أيب األرقم، ُاعتٌت بو: أٛتد الزعيب، ط تراجم اٟتنفية، 

 .  ّْ-ّّص  ُج شرح الوقاية، الشريعة، 
بن إبراىيم بن أٛتد بن عبد ا١تلك، ا١تعركؼ أبيب حنيفة الثاين، من  ىػ(: ٚتاؿ الدين عبيد هللأَّصدر الشريعة األكؿ: )( ْ)

 تصانفيو: "شرح اٞتامع الصغَت"، ك "الفركؽ".
 -ىػُُّْ، )ِٖتقيق: د.عبد الفتاح اٟتلو، ط  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،عبد القادر بن دمحم القرشي،انظر:      

 .ّّٖص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، َْٗص  ِج  ـ(ُّٗٗ

http://www.wdl.org/ar/search/?date_created_start_year=1880
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 ا١تطلب الثاين: شيوخو وتبلميذه وأىمُّ آاثره الِعْلمية
 أٛتد مشس األئمة يوالعلم سول أب عنهم ىن شيوخو الذين تلق  مً  ربىاف الشريعةدل يذكر ا١تًتٚتوف ل

عبيدهللا  األصغر صدر الشريعة سول حفيدهلو  لم تذكر كتب الًتاجم تبلميذى بن عبيد هللا، كأما تبلمذتو ف
 .ألجل حفظو "منت الوقاية" فى حىت أنو أل   (ِ)ابويب بن مسعود

فو ىو  لعل أىم كتاب خل  لربىاف الشريعة عدده من ا١تؤل فات، منها: "الفتاكل" ك "الواقعات"، ك 
 .(ّ)" كىو منت الشرح الذم نعتٍت بتحقيقو يف ىذه الرسالةالركاية يف مسائل ا٢تداية كقاية"كتاب 

 ا١تطلب الثالث: ثناء العلماء عليو، وسنة وفاتو
حفيده صدر  وي فى ، كصى كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي كشيوخو ا١تقد مُت فيومن   ييعترب برىاف الشريعة

 م فاضل، ٨تريرػً عال)اللكنوم بقولو: ، ككصفو (ْ)( اىػػينً كالدًٌ  الشريعة كاٟتقًٌ  برىافي )الشريعػػة األصغػر أبنو: 
  .(ٓ)( اىػ ْتر زاخر، حرب فاخر، صاحب التصانيف اٞتليلة كامل،

 :قاؿ إنو، حيث "ىدية العارفُت"كاف من صاحب كتاب  خوف سنة كفاتو، إال مادل يذكر ا١تؤرًٌ ك 
 .(ٔ)( اىػ متوىف يف حدكد سنة ثبلث كسبعُت كستمائة)

                                                                                                                                                                                           

كاف   ،ها مع النيب ( عبادة بن الصامت بن قيس بن أصـر بن ًفهر بن ثعلبة بن قوقل. شهد العقبة األكذل كالثانية، كا١تشاىد كل  ُ)
ين، ككاف م يف الدًٌ هي هى ليعٌلم الناس كيفقًٌ   ا فتح ا١تسلموف الشاـ أرسلو عمر بن ا٠تطابم  ػكل، ن ٚتع القرآف يف عهد رسوؿ هللا م  ػً م
  .كقيل ببيت ا١تقدس، كىو ابن اثنتُت كسبعُت سنة ،ؿ من كرل قضاء فلسطُت. توىف سنة أربع كثبلثُت ابلرملةأك  

 .ٔٓص  ّ( ج ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ، )بَتكت: دار الفكر، د الغابةسْ أُ ، علي بن أيب الكـرابن األثَت، انظر:      
ىػ(: ىو عبيد هللا بن مسعود ابويب، عمدة العلماء كزبدة الفضبلء، اٞتامع بُت معرفة الفركع ْٕٕشريعة األصغر )صدر ال (ِ)

كاألصوؿ، كاٟتاكم بُت طريق ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ، لو من ا١تصنفات الكثَت، منها: "شرح كقاية الركاية"، ك "التوضيح شرح التنقيح"، ك 
 "النقاية ٥تتصر الوقاية".

 .ّّٗص مرجع سابق، . اللكنوم، ِْٗ ص ْج  ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفية ،الغزم :انظر
 .   ّّٗص مرجع سابق ، . اللكنوم، ََِِص  ِ، ج كشف الظنوفانظر: حاجي خليفة،  (ّ)
 .ِ لوحة، النقاية ٥تتصر الوقايةراجع: ابويب،  (ْ)
 .   ّّٖص مرجع سابق، راجع: اللكنوم،  (ٓ)
  َْٔص  ِج ىدية العارفُت، راجع: البغدادم،  (ٔ)
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 ا١تبحث الثاين: التعريف ٔتؤلِّف الشرح

 اٝتو ونسبو ا١تطلب األوؿ: 
بن أمُت الدًٌين بن ًفرًشتو اٟتنفي الركمي  عبد اللطيف بن عبد العزيزعزًٌ الدًٌين دمحم بن  ىو

 كقد عيرؼ ىو ككالده عبد اللطيف اببن مىلىكو اٟتنفي.. كمعٌت "ًفرًٍشتو": الػمىلىك، (ُ)الًكٍرماين

 ا١تطلب الثاين: شيوخو وتبلميذه 
ًمن شيوخ الشارح دمحم بن عبد اللطيف الذين كقفتي عليهم: كالده عبد اللطيف بن عبد العزيز 

، كأحد دًٌث، كاف أحد ا١تشهورين ابٟتفظ الوافر من أكثر اصورل، األفقيو، ، اللىكالشهَت اببن مى  العلـو
، كلو القىبوؿ التاـ عند ا٠تاص كالعاـ، مً  ن مؤلفاتو: "شرح مشارؽ األنوار يف ا١ترب زين يف عويصات العلـو

صحاح األخبار " يف اٟتديث، "شرح ا١تنار" يف أصوؿ الفقو، "شرح ٣تمع البحرين" يف فركع الفقو 
  .(ِ)ىػ  َُٖاٟتنفي، تويف سنة: 

ارح شحيحةن يف ذكر شيوخو، كذلك كانت يف ذكر تبلمذتو، فلم ككما كانت مصادر ترٚتة الش
 .(ّ)تذكر منهم إال كلده جعفر الذم أقرأه كالديهي منت "الوقاية"

 ا١تطلب الثالث: أىمُّ آاثره الِعْلمية
 مد بن عبد اللطيف عدده من ا١تصن فات يف شىت العلـو اإلسبلمية، كىي على النحو اآليت: 

                                                           

، )بَتكت: دار الكتاب العريب، الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانيةانظر: طاشكربل زاده، أٛتد بن مصطفى، ( ُ)
، ط األعبلـ، بن ٤تمود . الزركلي، خَت الدينََِِص  ِ، ج كشف الظنوف. حاجي خليفة، ُّـ( ص ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ

، )بَتكت: دار إحياء الًتاث معجم ا١تؤلفُتكحالة، عمر بن رضا،   .ُِٔص  ٔج  ـ(ََِِبَتكت: دار العلم للمبليُت، ) ُٓ
ٖتقيق: د. عبد اجمليد بن عبد الرٛتن الدركيش، شرح ُٖتفة ا١تُُلوؾ، . ابن مىلىك، دمحم بن عبد اللطيف، ُِٗص  َُالعريب( ج 

 فما بعدىا. ْْص  ُـ( ج ََِٕ -ىػ ُِْٖ)اٞتيزة: دار ألفا للنشر كالتوزيع، 
 -ىػُُْٖ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُ، ط البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابعانظر: الشوكاين، دمحم بن علي، (ِ)

الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ِْٗ ص ْج  ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفية ،. الغزمَِٔص  ُـ( ج ُٖٗٗ
 .ُُص  ٔ، ج معجم ا١تؤلفُتكحالة،   .ٗٓص  ْج ، مرجع سابقالزركلي،  .ُُٖص 

  مرجع سابق.انظر: اللكنوم، (ّ)
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: كىو شرح لطيف اعتٌت فيو الشارح ببياف األلفاظ كحلًٌ (ُ)للبغومشرح مصابيح السُّنة،  -ُ
ا١تشكبلت، فجاء شرحان لطيفان، كقد حيقًٌق حديثان بواسطة ٣تموعةو من الباحثُت، كصدر 

 .(ِ)مطبوعان يف ستة ٣تل دات
لتناكؿ، اتبع فيو : كىو شرح موجىز العبارة، سهل ا(ّ)أليب بكر الرازمشرح ٖتفة ا١تُُلوؾ،  -ِ

الشارح طريقة ا١تزج بُت ا١تنت كالشرح، كقد حيقًٌق بواسطة الباحث عبد اجمليد ابن عبد 
ق من ا١تعهد العارل للقضاء ّتامعة ُِِْالرٛتن الدركيش، فناؿ بو درجة الدكتوراه عاـ 

 .(ْ) اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، كصدر مطبوعان يف جزئُت
، بُت  فيو مؤلًٌفو أحكاـ الصيد كالذابئح لُّم االصطياد وأحكاموُمنية الصيادين يف تع -ّ

 .(ٓ)كغَتىا، كىو كتاب مطبوعه متداكؿه 
 كىو موضوع الرسالة.شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية،  -ْ
كىو يف ٣تلد ضخم يف ا١تواعظ روضة ا١تُتَّقُت يف مصنوعات ربِّ العاَلمُت،  -ٓ

 .(ُ)كالعبادات
                                                           

يف  الشافعي أحد أئمة ا١تذىبأك الفراء،  عرؼ اببن الفراءكيي  ،اٟتسُت بن مسعود البغومىػ(: ىو أبو دمحم ُٔٓالبغوم )ت: (ُ)
" يف فقو شرح السنة" ك " يف التفسَت،معادل التنزيل"صاحب  ،لفعلى طريقة الس   بلن عامً  عا١تان  نان كاف ديًٌ ،  التفسَت كاٟتديث كالفقو

 .كغَت ذلك من ا١تصنفات ا١تفيدة ا١تشهورة السنة" يف اٟتديث مصابيح"، ك" يف فركع الفقو الشافعيالتهذيب" ، كاٟتديث
ا٢تند: مطبعة ٣تلس ، )ُ، ط د. اٟتافظ عبد العليم خاف ، ٖتقيق:طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد، شهبةابن قاضي انظر:     

 .ِٗٓص  ِج ، األعبلـالزركلي،  .َُّص  ُـ( ج ُٖٕٗ -قُّٖٗدائرة ا١تعارؼ العثمانية، 
 ـ.َُِِ -ىػُّّْسوراي،  -طبع كتاب "شرح مصابيح السنة" يف: دار النوادر، دمشق(ِ)
من فقهاء اٟتنفية، كلو ىو دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم، اٟتنفي، زين الدين،  :(ىػ ٔٔٔتويف بعد سنة: أبو بكر الرازم )(ّ)

، من مؤل فاتو: "أسئلة القرآف اجمليد"، ك"األمثاؿ كاًٟتكم"، ك"٥تتار الصحاح" كبو عيرؼ، ك "ٖتفة علم ابلتفسَت كاألدب ، أصلو من الرمًٌ
 ا١تلوؾ" كىو ٥تتصر يف فقو العبادات يف الفقو اٟتنفي. 

الزركلي، . ّْٕص  ُ، ج كشف الظنوف. حاجي خليفة، ٕٗص  ّج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفيةالقرشي، انظر:     
 . ٓٓص  ٔج ، األعبلـ

 ـََِٕ -ىػ ُِْٖمصر،   -دار ألفا للنشر كالتوزيع، اٞتيزةطبع كتاب "شرح ٖتفة ا١تلوؾ" يف: (ْ)
 -ىػ َُِْطبع كتاب "منية الصيادين يف تعل م االصطياد كأحكامو" يف: دار البشائر اإلسبلمية، ٖتقيق: سائد بكداش، بَتكت، (ٓ)

 ـ.ُٗٗٗ
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 .(ِ)األخبلؽ، كتبو ابللغة الًتكيةيف ْتر اِٟتكم،  -ٔ

 ا١تطلب الرابع: درجتو بُت االجتهاد والتقليد
 د  ال بي إف  ١تعرفة منزلة الفقيو كدرجتو بُت العلماء أ٫تيةن كبَتةن ال ٗتفى على أىل العلم كطلبتو؛ إذ )

ن معرفتو يف الركاية، مً  د  ن يفيت بقولو، كال يكفيو معرفتو ابٝتو كنسبو، بل ال بي للمفيت أف يعلم حاؿ مى 
 ،فُتالً تخى مي ػيف التمييز بُت القائلُت ال راية، كطبقتو من طبقات الفقهاء، ليكوف على بصَتةو كدرجتو يف الدًٌ 

 .  (ّ) (يف الًتجيح بُت القولُت ا١تتعارضُت كافيةن كقدرة ن 
ا١تذىب اٟتنفي، ال بيد  كقبل بياف درجة الشارح ابن مىلىك الًعٍلمية ًمن حيثي االجتهاد كالتقليد يف 

أكالن من معرفة طبقات علماء ا١تذىب اٟتنفي، كلقد قس م بعض مؤٌرًخي ا١تذىب اٟتنفي علماء ا١تذىب 
 :(ٕ()ٔ)، ككاف على النحو اآليت(ٓ)، من أشهرىا تقسيم ابن كماؿ ابشا(ْ)ًعد ة تقسيمات

ن سلك مسلكهم يف أتسيس قواعد : طبقة اجملتهدين يف الشرع كاألئمة األربعة كمى وىلاألُ 
كاستنباط أحكاـ الفركع من األدلة األربعة: الكتاب، كالسنة، كاإلٚتاع، كالقياس، على حسب األصوؿ، 

 .تلك القواعد من غَت تقليدو ألحدو، ال يف الفركع كال يف األصوؿ

                                                                                                                                                                                           

 ُٖٗص   ِج ىدية العارفُت، . البغدادم، ِّٗص  ُ، ج مرجع سابقحاجي خليفة، انظر: (ُ)
 ُٖٗص   ِج ىدية العارفُت، البغدادم، انظر: (ِ)
، رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار )ا١تعروؼ ْتاشية ابن عابدين( راجع: ابن عابدين، دمحم أمُت بن عمر، (ّ)
 .ِٖص  ُج  (ـََِٓ-ىػُِْٓبَتكت: دار الفكر، )
-ُٗٓص  ُـ( ج ََُِ -ىػ ُِِْ، )الرايض: مكتبة الرشد، ُط ا١تذىب اٟتنفي، النقيب، أٛتد بن دمحم، انظرىا يف: (ْ)

ُٕٗ. 
من الفنوف كليس البن   ما يوجد فن  ل  قػى ، قيل: أٛتد بن سليماف بن كماؿ ابشا، مشس الدين ىو :(ىػَْٗ: ت) ابن كماؿ ابشا(ٓ)

 ".طبقات اجملتهدين"ك "طبقات الفقهاء" ، منها:ف فيوصن  كماؿ ابشا مي 
 . ُّّص  ُج ، األعبلـالزركلي، . ِْ، ص الفوائد البهيةاللكنوم، انظر:     

مكتبة جامعة ىػػ، الرايض: ُْفقو حنفي، نسخ عادم، القرف طبقات اجملتهدين، راجع: ابن كماؿ ابشا، أٛتد بن سليماف، (ٔ)
 .ُ، لوحة َُٔٔاإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، 

 سيأيت ترٚتة األعبلـ ا١تذكورين يف ىذه الطبقات يف مواضعها من النص اقق.(ٕ)
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قادرين على : طبقة اجملتهدين يف ا١تذىب كأيب يوسف كدمحم كسائر أصحاب أيب حنيفة، الالثانية
استخراج األحكاـ من األدلة على مقتضى القواعد اليت قررىا أستاذىم أبو حنيفة يف األحكاـ كإف 

دكنو يف قواعد األصوؿ، كبو ٯتتازكف عن ا١تعارضُت يف ا١تذىب  قلًٌ خالفوه يف بعض أحكاـ الفركع، لكن يي 
 ؿ.ا١تخالفُت لو يف األحكاـ غَت مقلدين لو يف األصو  ،كالشافعي كغَته

كأيب جعفر  ،اؼ: طبقة اجملتهدين يف ا١تسائل اليت ال نص فيها عن صاحب ا١تذىب كا٠تص  الثالثة
كفخر اإلسبلـ  ،كمشس األئمة السرخسي ،كمشس األئمة اٟتلواين ،كأيب اٟتسن الكرخي ،الطحاكم

ألصوؿ كال يف كأمثا٢تم، فإهنم ال يقدركف على شيء من ا١تخالفة ال يف ا ،كفخر الدين قاضيخاف ،البزدكم
 فيها على حسب األصوؿ كالقواعد. لكنهم يستنبطوف األحكاـ يف ا١تسائل اليت ال نص   ،الفركع

، فإهنم ال يقدركف على االجتهاد كأضرابو (ُ)دين كالرازممن ا١تقلًٌ : طبقة أصحاب التخريج الرابعة
، ذم كجهٍُت  ملو ٣تي  طهم للمآخذ يقدركف على تفصيل قوؿو هم إلحاطتهم ابألصوؿ كضبٍ أصبل، لكن  

عن صاحب ا١تذىب أك أحد من أصحابو برأيهم كنظرىم يف األصوؿ  ن، منقوؿه ألمريٍ  هم ٤تتملو بٍ مي  كمو كحي 
ٗتريج "ك "كذا يف ٗتريج الكرخي:"من قولو  "ا٢تداية"كا١تقايسة على أمثالو كنظائره من الفركع. كما يف 

 من ىذا القبيل. "الرازم
 "ا٢تداية"دكرم، كصاحب دين كأيب اٟتسن القي الًتجيح من ا١تقلًٌ : طبقة أصحاب ا٠تامسة

ىذا "، ك"ىذا أصح ركاية"، ك"ذلكٍ ىذا أى " :بعض الركاايت على بعض، كقو٢تم كأمثا٢تم، كشأهنم تفضيلي 
 ."أكفق للناس

                                                           

سكن بغداد كعنو أخذ فقهاؤىا ، ا١تعركؼ ابٞتصاص ،فأاإلماـ الكبَت الش ،أٛتد بن علي أبو بكر الرازمىػ( : َّٕالرازم )ت: (ُ)
، لو: "أحكاـ القرآف"، ك"شرح ٥تتصر عيد عليو ا٠تطاب فلم يقبلمتنع كأي اأف يلي القضاء ف سة األصحاب خوطب يفائانتهت ر كإليو 

 الكرخي"، ك"شرح ٥تتصر الطحاكم"، ك"الفصوؿ يف األصوؿ" يف أصوؿ الفقو.
 .ّٓص الفوائد البهية، اللكنوم، . َِِص  ُج اٞتواىر ا١تضية، انظر: القرشي،      
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 (ُ)كظاىر ا١تذىب ،دين القادرين على التمييز بُت األقول كالقوم كالضعيف: طبقة ا١تقلًٌ السادسة
، كصاحب (ّ)"الكنز"كأصحاب ا١تتوف ا١تعتربة من ا١تتأخرين، مثل صاحب ،  (ِ)كالركاية النادرة

، كشأهنم أف ال ينقلوا األقواؿ ا١تردكدة كالركاايت (ٔ)"اجملمع"، كصاحب (ٓ)"الوقاية"، كصاحب (ْ)"ا١تختار"
 الضعيفة.

 .مُتكالس   قوف بُت الغثًٌ فرًٌ ، كال يي رى كً دين الذين ال يقدركف على ما ذي : طبقة ا١تقلًٌ السابعة

                                                           

 ا١تقصود بػ "ظاىر الركاية": ا١تسائل اليت ركيت عن أئمة ا١تذىب األكائل: أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم، ٦تا أكرده األخَت يف مؤل فاتو(ُ)
َت الكبَت"، ك"السَت الصغَت"،  ا١تعركؼ بكتب ظاىر الركاية، كىي: "ا١تبسوط"، ك"اٞتامع الكبَت" ، ك"اٞتامع الصغَت"، ك" السًٌ

 ك"الزايدات".
  .ّٖٓص  ُج ا١تذىب اٟتنفي، . النقيب، ْٕص   ُج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، انظر:      

ا١تقصود بػ "الركاية النادرة" أك "النوادر": ا١تسائل اليت ريكيت عن أئمة ا١تذىب األكائل: أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم، يف غَت كتب (ِ)
أبف تكوف مذكورةن يف كتب أخرل لو كػ "اٞترجانيات" ك "الكيسانيات"، أك كتب غَته من األخَت ا١تعركفة بكتب ظاىر الركاية، كذلك 

 أصحاب اإلماـ أيب حنيفة، مثل "األمارل" أليب يوسف القاضي.
 .ِّٔص  ُج ا١تذىب اٟتنفي، . النقيب، حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:      

(: ىو عبد هللا بن أٛتد بن ٤تمود الن سىفي، كاف إمامان عدًن النظَت يف ىػَُٕت: صاحب "الكنز" ىو أبو الربكات النسفي ) (ّ)
، "الكنز" كىو منت مشهور يف الفقو اٟتنفيزمانو، رأسان يف الفقو كاألصوؿ، ابرعان يف اٟتديث كمعانيو، لو تصنيف معتربة، منها: 

 يف أصوؿ الفقو."الوايف"، كشرحو "الكايف"، ك"ا١تستصفى شرح الفقو النافع"، ك"ا١تنار" 
 .ِّص  ٔ، ج معجم ا١تؤلفُت. كحالة،  ِْٗ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية القرشي، انظر:     

أبو الفضل عبد هللا بن ٤تمود بن مودكد بن ٤تمود ا١توصلي، كاف من أفراد الدىر (: ىػّٖٔصاحب "ا١تختار" ىو ا١توصلي )ت: (ْ)
"ا١تختار للفتول" كىو منت مشهور يف الفقو لو تصنيف معتربة، منها: يف الفركع كاألصوؿ، ككانت مشاىَت الفتاكل على حفظو، 

 اٟتنفي، ك "االختيار لتعليل ا١تختار"، ك"ا١تشتمل على مسائل ا١تختصر".
 .َُٖ، ص الفوائد البهية. اللكنوم، ّْٗ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية القرشي،انظر:     
  .ُُص  ترٚتتو تقد متصاحب "الوقاية" ىو برىاف الشريعة ٤تمود بن أٛتد بن عبيد هللا ابويب، (ٓ)
كاف ٦تن ييضرب بو ا١تثل يف   ىو أٛتد بن علي بن تغلب، ا١تعركؼ اببن الساعايت،(: ىػْٗٔ) ابن الساعايتصاحب "اجملمع" (ٔ)

، لو من ا١تصن فات: "٣تمع البحرين"  ة يف الفقو اٟتنفي، ٚتع فيو ميؤلًٌفو بُت "٥تتصر  -الذكاء كالفصاحة كحسن ا٠تطًٌ أحد ا١تتوف ا١تعتربى
 ك "البديع يف أصوؿ الفقو". -القدكرم" ك"منظومة ا٠تبلفيات" لنجم الدين النسفي

 . ُٓص  مرجع سابق. اللكنوم، َِٖ ص ُج  ،سابقمرجع  القرشي،انظر:       
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، إال  أنو يف حدًٌ ذاتو مقبوؿه  (ِ)كغَته (ُ)كقد اٍعًتيًض على ىذا التقسيم ابعًتاضاتو ذكرىا اللكنوم
 . (ّ)كقاعدةو عام ةو لدل فقهاء اٟتنفية

كبناءن على العرض السابق لطبقات فقهاء ا١تذىب اٟتنفي، ٯتكن القوؿ أبف  الشارح دمحم بن عبد 
؛ كذلك لقدرتو على التمييز بُت ركاايت ا١تذىب قوةن (ْ)للطيف بن مىلىك من علماء الطبقة السادسةا

كضعفان، كظاىر ا١تذىب كنوادره،حيث ظهر ذلك جليًّا يف مواضع متعدًٌدة من كتابو "شرح كقاية الركاية"، 
 منها:

  ةِ عَ فَ نػْ مَ لْ ابِ  ؽُ دُّ صَ تَّ الْ وَ  فِ اقِ وَ لْ اَ  كِ لْ ى مِ لَ عَ  ُْتِ عَ لْ اَ  سُ بْ حَ  وَ ىُ )قولو يف "كتاب الوقف": ) -
 :كاألصح   ،٬توز الوقف أصبلن عنده فبل ،"األصل"عند أيب حنيفة، كىو ا١تذكور يف  (ةِ يَّ ارِ عَ الْ كَ 

 (.إٚتاعان إال أنو غَت الـز عنده أنو جائزه 

أم:  (وِ ى بَ فَ كَ ، وَ يًتَِ شْ مُ ِة الْ رَ ضْ ِعِو ْتَ يْ بػَ  دَ عْ ِع بػَ ائِ بَ ُل الْ يْ وُشِرَط كَ )قولو يف "كتاب البيع": ) -
( احًتز بو عما قيل: ال يكفي؛ لظاىر ما ركينا. كالصحيح: أنو يحِ يف الصَّحِ بذلك الكيل )

 (. إذ الغرض منو إعبلـ ا١تبيع كذا ٭تصل ابلكيل مرة ؛ييكتفى بو

  

                                                           

عادل ابٟتديث كالًتاجم،  ،بن دمحم عبد اٟتليم األنصارم اللكنوم ا٢تندم، أبو اٟتسنات دمحم عبد اٟتيًٌ ىػ(: َُّْاللكنوم )ت: (ُ)
"، ك"عمدة الرعاية يف حلًٌ شرح اٟتنفيةالفوائد البهية يف تراجم "ك"، اآلاثر ا١ترفوعة يف األخبار ا١توضوعة" :من فقهاء اٟتنفية. من كتبو

 الوقاية".
 .  ُٕٖص  ٔج ، األعبلـالزركلي، انظر:      

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

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

: اٞتيزة، )ُ، ٖتقيق: د. عبد اجمليد بن عبد الرٛتن الدركيش، طوؾشرح ٖتفة ا١تلكانظر أيضان: ابن مىلىك، دمحم بن عبد اللطيف، (ْ)
 ِٔص  ُ( ج ـََِٕ -ىػ ُِْٖدار ألفا للنشر كالتوزيع، 
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 ا١تبحث الثالث: عصر الشارح: اٟتالة السياسية والثقافية

 (ُ)ا١تطلب األوؿ: اٟتياة السياسية 
( الدكلة العثمانية، اليت مه د ىػْٖٓاللطيف بن مىلىك اٟتنفي )ت:  عبدعاصر الشارح دمحم بن 

زعيم عبلء الدين السلطاف  ىػ(، الذم ٘تك ن ابلتعاكف معٕٖٔلقيامها أرطغرؿ بن سليماف شاه )ت: 
  بلجقة.دكلة سبلجقة الرـك من ىزٯتة ا١تغوؿ كإنقاذ دكلة الس  

بُت  ٤تبوابن  لو، فكاف قواين  فان لى ، عيٌُت ابنو عثماف خى (ـُِٖٖػ -قٕٖٔسنة )بعد كفاة أرطغرؿ ك 
عن السبلجقة، كأخذ  الدكلة، فاغتنم عثماف الفرصة، كاستقل   تٍ فى عي ا مات عبلء الدين ضى أىلو، فلم  

- ىػََٕ)ست الدكلة العثمانية، يف سنة يضيف بعض أجزاء دكلتهم إذل سلطانو، كىكذا أتس  
 (.ـََُّ

فلم يكن ىناؾ ما يقف يف طريق توسعها؛  ،أماـ ىذه الدكلة الناشئة كاف الطريق مفتوحان قد  كل
، ٦تا كانت عليو من قبل خرجت بعد اٟتركب الصليبية كىي أسوأ حاالن  (ِ)اإلمرباطورية البيزنطية حيث إف  

حىت آؿ اٟتكم إذل  كتفاكت حاؿ الدكلة العثمانية بُت القوة كالضعف، ،فانتشرت الفتوحات اإلسبلمية
ّتيش يبلغ مائتُت  رًٌ ػمن جهة البى ىا ، فحاصر القسطنطينية عقد العـز على فتحوالسلطاف دمحم الفاتح الذم 

قاـ حوؿ ا١تدينة مدافع أك  ،لف جندم كمن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة كٙتانُت سفينةأكٜتسُت 
ك مدينة أسبلـ ٗتت اإل :أم "،سبلمبوؿ"إدينة كٝتيت ا١تق(، ٕٖٓ)سنة ، كمت  ٢تم الفتح ا١تبُت جسيمة

 .سبلـاإل

                                                           

ـ( ص ُُٖٗ -ىػ َُُْ)بَتكت: دار النفائس،  ُ، ط إحساف حقيٖتقيق: ، اتريخ الدولة العلية العثمانيةانظر: فريد، دمحم، (ُ)
 فما بعدىا. ُُّ

البيزنطية ىي امتداد لئلمرباطورية الركمانية، كعرفت أيضان ابسم اإلمرباطورية الركمانية الشرقية ألهنا حكمت ما شكل  اإلمرباطورية(ِ)
القسم الشرقي من اإلمرباطورية الركمانية. ككلمة بيزنطة جاءت من كلمة بيزانتيـو )بيزنطة( االسم اإلغريقي ١تدينة تقع على البوسفور. 

 ـ.ُّْٓطورية بعد أف فتح األتراؾ العثمانيوف مدينة القسطنطينية سنة كقد زالت تلك اإلمربا
ـ( ج ُٗٗ -ىػُُْٗ)الرايض: مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر كالتوزيع،  ِط ا١توسوعة العربية العا١تية، ٣تموعة من العلماء،      

 .ْٖٔص  ِ
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هبذا النصر، بل سار إذل أعدائو يف الغرب، كأخضع معظم دكؿ  السلطاف الفاتحكدل يكتف 
 كما خضعت اليوانف كأغلب اٞتزر ايطة هبا.،   (ُ)البلقاف

 (ِ)ا١تطلب الثاين: اٟتياة الثقافية 

كقتاؿ كما ييشاع، بل اىتمت ابلًعٍلم كرعت العلماء، منذ دل تكن الدكلة العثمانية دكلة حرب 
عهد مؤسسها عثماف بن أرطغرؿ الذم حرص على أف يبٍت يف كلًٌ مدينة يفتحيها مسجدان ييعُتًٌ لو إمامان 

 ليعلًٌم الناس أمور دينهم.
بٌت  (ّ)ـ( على مدينيت مالتبو كأزنتيكَُّٔ –ق ُٕٔكعندما استوذل أكرخاف بن عثماف )ت: 

مسجد بورصة اٞتامع، كأٟتق بو بناءن كبَتان ليكوف شي د  كلًٌ منهما مسجدان كإذل جانبو مسجدان، مث يف
مدرسةن للعلـو الشرعية، كعندما فتح مدينة أزميت شي د فيها مسجدان كمدرسةن كبَتةن كيصفت بكوهنا 

 جامعةن، ككانت الكتب ا١تقررة فيها كفيما بعدىا من ا١تدارس ما يلي:
 تفسَت: تفسَت الكشاؼ، كتفسَت البيضاكم.يف ال

 يف اٟتديث: الكتب الستة، كمصابيح السنة للبغوم.
يف الفقو: ا٢تداية للمرغيناين، كالوقاية لربىاف الشريعة، كالعناية شرح الوقاية لعبلء الدين بن 

 األسود، ك٥تتصر القيدكرم.
 يف أصوؿ الفقو: التلويح للتفتازاين، كمنار األنوار للنسفي.

 يف النحو: ألفية ابن مالك، كشذكر الذىب كمغٍت اللبيب كقطر الندل البن ىشاـ.
                                                           

جزيرة البلقاف، كىي: ألبانيا كبلغاراي كاليوانف كالبوسنة  البلقاف: منطقة تتألف من عدة دكؿ كأجزاء من دكؿ أخرل تقع يف شبو(ُ)
 كا٢ترسك كمقدكنيا، كالقسم األكريب من تركيا، كأجزاء من كركاتيا كسلوفينيا كيوغوسبلفيا.

 .ْٗص  ٓج ا١توسوعة العربية العا١تية، ٣تموعة من العلماء،       
فما  ِّْـ( ص ُّٖٗ -ىػَُّْ)عماف: دار الفرقاف، جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيُت األتراؾ، انظر: أبو غنيمة، زايد، (ِ)

 طاشكربل زاده، .ِْٕـ( ص ُٖٖٗ -ىػَُْٗ، )دمشق: دار القلم، ُط العثمانيوف يف التاريخ واٟتضارة، بعدىا. حرب، دمحم، 
 .ُّ ، صالشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانيةأٛتد بن مصطفى، 

 من مدف تركيا.(ّ)
 .ِّٓص  ٔج ا١توسوعة العربية العا١تية، ٣تموعة من العلماء،       
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ست يف عهد الدكلة العثمانية: مدرسة "تَتة"، ك٦ت ن در س فيها اإلماـ عبد  كمن ا١تدارس اليت أيسًٌ
الرـك كاف من علماء اللطيف بن عبد العزيز كالد الشارح دمحم بن عبد اللطيف، حيث ذكر ا١تؤٌرًخوف أنو  

 . لؤلمَت دمحم بن آيدين مان علًٌ ككاف مي  ،ا١توجودين يف أايـ السلطاف مراد
عة للعلم كأىلو كاف لو ابلغ األثر يف دفع العلماء  كال شك  أف  كجود البيئة اٟتاضنة كا١تشجًٌ

سان كىو أبرز شيوخو كاف مدرًٌ  -عبد اللطيف بن ملىك -للتدريس كالتأليف، كلذا ٧تد أف  كالد الشارح 
ٔتدرسة "تَتة" كأكثر رٛتو هللا من التأليف يف العلـو الشرعية، كخلفو ابنو دمحم يف ذلك فأل ف يف عدد من 

، منها: شرح مصابيح السنة للبغوم، كشرح ٖتفة ا١تلوؾ للرازم، كشرح كقاية الركاية الفنوف كالعلـو الشرعية
 .كغَتىا
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الرواية يف مسائل ا٢تداية"، البِن َمَلٍك اٟتنفي )ت: الفصل الثاين: دراسة عن الكتاب: "شرح وقاية 

 ىػ( 4٘ٗ
 
 

 وفيو ا١تباحث اآلتية: 
 وفيو مطلباف"وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" نتا١تبحث األوؿ: التعريف ٔت ، 
 "البن ملك اٟتنفي  ا١تبحث الثاين: التعريف بكتاب "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية

 أربعة مطالب، وفيو ىػ(4٘ٗ)ت: 
 "البن ملك اٟتنفي  ا١تبحث الثالث: دراسة لكتاب"شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية

 ، وفيو أربعة مطالبىػ(4٘ٗ)ت: 
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 "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" نتالتعريف ٔتا١تبحث األوؿ: 

  ا١تطلب األوؿ: التعريف بػ "منت الوقاية"
يف الفقو اٟتنفي،  كتب ا١تتوف كا١تختصراتأىم ًٌ من  ا٢تداية"الركاية يف مسائل  كقاية" منتيعترب 

الكتاب  " للمرغيناينشرح بداية ا١تبتدم من كتاب "ا٢تداية اه مؤلًٌفو برىاف الشريعة ٤تمود بن أٛتدانتق
 هللا بيدعي  الولد األعز   فإف   )قاؿ: فيف مقدمتو ذلك،  برىاف الشريعة الشهَت يف الفقو اٟتنفي، حيث ذكر

ا فرغ من حفظ الكتب األدبية كٖتقيق لطائف الفضل م  ػل -و فيما ٭تبو كيرضيوصرؼ هللا أايمى  -(ُ)
أف ٭تفظ يف علم األحكاـ كتاابن رابعان، كلعيوف مسائل الفقو راعيان، مقبوؿ الًتتيب  كنكت العربية أحببتي 

 فت يف ركاية ا٢تدايةفأل   ،أنوكالنظاـ، مستحسنان عند ا٠تواص كالعواـ، كما ألفيت يف ا١تختصرات ما ىذا ش
ىو أصح األقاويل واالختيارات وزوائد  حاوايً ٔتا راً جامعاً ٞتميع مسائلو، خالياً عن دالئلو،صَ تَ ٥تُ ... 

وجزان ألفاظو هناية اإل٬تاز، ظاىران يف ، مي فوائد الفتاوى والواقعات، وما٭تتاج إليو من نظم ا٠تبلفيات
 .(ِ)"( اىػكقاية الركاية يف مسائل ا٢تدايةػ "كدالئل اإلعجاز، موسومان بضبط معانيو ٥تايل السحر، 

 ا١تطلب الثاين: أ٫تية "منت الوقاية"
عند متأخرم اٟتنفية، كاليت  (ّ)دةأتيت أ٫تية كتاب الوقاية يف اعتباره أحد ا١تتوف الفقهية ا١تعتمى 

اآلراء  ةي ىذه ا١تتوف ىو قم   وي تٍ حى أل فها كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي ا١تشهورين ابلتمحيص كالتدقيق، كما صح  
ثير اعتماد ا١تتأخرين على الكتب األربعة كٝتوىا ا١تتوف  ، قاؿ(ْ)ا١تعتمىدة كالراجحة عندىم اللكنوم: )كى

                                                           

 .ُِص  ترٚتتو تقد مت( ىو عبيد هللا بن مسعود ابويب، صدر الشريعة األصغر، ُ)
 . ٓ -ْص  ِ، ج شرح الوقاية( راجع:  ابويب، ِ)
اٟتنفية على بعض ا١تختصرات اليت أل فها اٟتيذ اؽ من علماء ا١تذىب، كىي موضوعة لنقل ( ا١تتوف ا١تعتمىدة اصطبلحه أطلقو متأخرك ّ)

ارتباطان ما ىو ا١تذىب فبل ييعدىؿ عم ا فيها، كما أهنا ترتبط بكتب ظاىر الركاية ارتباطان كثيقان، فا١تتتبًٌعي لتسلسلها يرل ارتباطها ببعض 
 الشيباين الستة، كبلفظ أكثر دق ةن إذل كتاب "اٞتامع الصغَت" لو. اعتماداين يعود هبا إذل كتب دمحم بن اٟتسن

 .ُُُ -َُٓص اٟتنابلة،  -ا١تالكية-الشافعية –ا١تذىب عند اٟتنفية علي ك ا٢تندم، انظر:       
ـه على ما يف الفتاكل، إال إذا ْ) ـه على ما يف الشركح، كما يف الشركح مقد  كيًجد التصحيح ك٨تو ذلك يف ( كلذا قيل: ما يف ا١تتوف مقد 

 فحينئذو يقد ـ ما فيهما على ما يف ا١تتوف. -كدل يوجد ذلك يف ا١تتوف -الشركح كالفتاكل 
 -ىػ ُِِْ، )ا٢تند: مركز توعية الفقو اإلسبلمي، ِ، ط شرح منظومة ُعقود رسم ا١تفيتانظر: ابن عابدين، دمحم أمُت بن عمر،       

 .ِٔ-ِّص لنافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت، ا. اللكنوم، ُّ-َّـ( ص َََِ
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، كمنهم من يعتمد على الثبلثة: (ّ)، ك"الوقاية"، ك"٣تمع البحرين"(ِ)لكنز"، ك"ا(ُ)األربعة: "ا١تختار"
 .(ٓ)( اىػ(ْ)"الوقاية"، ك"الكنز"، ك"٥تتصر القدكرم"

كىكذا يبلحظ أنو على الرغم من اختبلؼ علماء ا١تذىب اٟتنفي يف عدد ا١تتوف ا١تعتمدة يف  
على عظم ىذا ا١تنت كمكانتو،  ىذه ا١تتوف، كىذا يدؿ   ا١تذىب إال أهنم اتفقوا على اعتبار "الوقاية" أحدى 

يف  ،لذا ٧تد صدر الشريعة األصغر يقوؿ عن منت "الوقاية": )كىو كتابه دل تكتحل عُت الزماف بثانيو
، اعتٌت بشأنو العلماء )أبنو:  (ٕ)، ككصفو حاجي خليفة(ٔ)اىػ كجازة ألفاظو مع كثرة معانيو( منت مشهوره

شرح كقاية "، كمنها: (ٖ)كذكر من شركحو كالتعليقات عليو الشيءى الكثَت (،كاٟتفظ ابلقراءة كالتدريس
 ، كىو موضوع رسالتنا ىنا.اٟتنفي كلى البن مى  "الركاية يف مسائل ا٢تداية

  
 

 

  

                                                           

 .ُٕ ص ترٚتتو تقدمت( منت مشهور يف الفقو اٟتنفي، أل فو اإلماـ أبو الفضل عبد هللا بن ٤تمود بن مودكد ا١توصلي، ُ)
 .ُٕ ص ترٚتتو تقدمت الن سىفي، الربكات أبو أل فو اٟتنفي، الفقو يف مشهور منت( ِ)
 النسفي، الدين لنجم" ا٠تبلفيات"منظومة  ك" القدكرم"٥تتصر  بُت الساعايت ابن مؤلًٌفو فيو ٚتع اٟتنفي، الفقو يف ا١تتوف أحد( ّ)

 .ُٕ ص ترٚتتو تقدمت الساعايت كابن
 .ُٕ ص ترٚتتو تقدمت ابلقدكرم، ا١تشهور البغدادم، أٛتد بن دمحم بن أٛتد اٟتسُت أبو أل فو اٟتنفي، الفقو يف مشهور منت( ْ)
 .َُٖ، ص: الفوائد البهية يف طبقات اٟتنفية( انظر: اللكنوم، ٓ)
  ّ لوحة ،النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية( راجع: ابويب، ٔ)
مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب، ا١تعركؼ ابٟتاج خليفة: مؤرخ ْتاثة. تركي األصل، مستعرب. ىػ(: َُٕٔ( حاجي خليفة )ٕ)

، من كتبو ، القسطنطينيةمولده ككفاتو يف  كشف الظنوف عن أسامي الكتب "انقطع يف السنوات األخَتة من حياتو إذل تدريس العلـو
 ".تقوًن التواريخ، ك "يف موضوعة ابلعربية كىو أنفع كأٚتع ما كتب "كالفنوف

    ِّٕص  ٕج ، األعبلـالزركلي، انظر:      
 فما بعدىا.  ََِِص  ِج كشف الظنوف، ( راجع: حاجي خليفة، ٖ)
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  "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تدايةا١تبحث الثاين: التعريف بكتاب "

 ا١تطلب األوؿ: التعريف ابلكتاب
ذكره عن أ٫تية منت "الوقاية" كاف سببان يف إقباؿ العلماء عليو شرحان كتعليقان، كمن ىذه ما سبق 

الشركح: ))شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية(( مد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهَت اببن 
كالده قاـ بتأليف ملىك، كأصل الشرح لوالده العبلمة الفقيو عبد اللطيف، حيث ذكر يف مقدمة الشرح أف  

سو دات ، كبدأ ّتمعو من مي دًٌ شرحو على "الوقاية" مث سيرؽ ىذا الشرح بعد كفاتو، فشم ر ىو عن ساعد اٞتً 
الكتاب يف ىذه الصورة، حيث قاؿ:  جى رى خٍ كالده ا١توجودة عنده، كأضاؼ إليها بعض األشياء، حىت أى 

قوؿ: "خىطىر يف خىلىًدم أف أشرح كتاب الوقاية كاف شيخي كالدم شارح اجملمع تغم ده هللا بغفرانو ي)
يًٌز مواضع إٚتالو، كيرمز  شرحان ييٍظًهري خفاايه، كٮتيٍربي عن خباايه، ييبُتًٌ فوائد قيوده، كييعُتًٌ قبلئد عقوده، ٯتي

أكاخر  مواقع إ٫تالو؛ إذ دل ييسمىع أف  لو شرحه كسطه، يكوف شرحيوي على ذلك النمط"، فشىرىعى فيو، كأل فو يف
قى بو كل  كىجىعو كفػيتيورو، فلم ا  األىكىاف، كأ٘ت و بعوف هللا ابلعىيًٌ كالت واف؛ ألنو قد انكسر من حوادث الد ىور، كٟتًى
قيضي عليو كمات، سيرؽ الكتاب منو كفات، فما ظفرتي ابلوصوؿ إليو ميد ةن مديدةن، فتأس فتي على فػىٍوتًًو 

سعي أيب قد صار يف الض ياع لفوات انتشار كتابو كانعداـ االنتفاع بو، فالتمسوا  ككىرًٍبتي كربةن شديدةن؛ ألف  
مٍتًٌ أف أنتسخو من مسو داتو ا١توجودة، كأسوًٌد ما صار منها ا١تفقودة، فأجبتي ١تلتمساهتم مستعينان اب، 

تيوي ميوىفػ قىان بفضل اإللو، ك  تقديره يف بعض ا١تقاـ  على عي تصحيحان، كزدتي سٍ سعيتي فيو بقدر كي فكتبػٍ
فيو  فيو شيئان من التوجيو كالدالئل، كأٟتقتي  رى كى كجهان كدليبلن يف بعض ا١تسائل ما ذى  توضيحان، كذكرتي 

، الفوائد النافعة ال يتعلق بذكرىا اإلطالة ا١تملة كاالستكثار ما أكردىا أيب طلبان لبلختصار؛ فإف   كثَتةن   فوائدى 
 .(ُ)( اىػكميٍلًهمي الصوابكهللا كرل  اإلعانًة 

 
 

 ا١تطلب الثاين: أ٫تية الكتاب 
                                                           

ىػ، ديب: َٔٗ، فقو حنفي، نسخ عادم، شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية( راجع: ابن مىلىك اٟتنفي، دمحم بن عبد اللطيف، ُ)
 .ُ، نسخة مصورة، لوحة َِْْٔٗٚتعة ا١تاجد،  مكتبة مركز
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كونو شرحان ١تنتو فقهيٌو معتمىدو يف ا١تذىب اٟتنفي، عمل عليو عاًلماف    الكتابأتيت أ٫تية ىذا 
كبَتاف من علماء ا١تذىب اٟتنفي، قاـ العادل األكؿ )كىو عبد اللطيف بن عبد العزيز( بكتابة 
ميسو دتو، كعمل كلده العادل الثاين )دمحم بن عبد اللطيف( على تبييضو كإضافة ما ٭تتاج إليو الشرح من 

 ئد كفوائد، كىذا اندره يف فنًٌ التأليف الفقهي.زكا
ك٦تا يدؿ  على أ٫تية الكتاب أيضان ا١تادة الًعٍلمية الغنية اليت حوهتا دفتاه، من فوائد لغوية ك٨توية، 
كأقواؿ أىل ا١تذىب يف كلًٌ مسألة فقهية من مسائل ا١تنت مع االستدالؿ لكل قوؿ أبدلتو من ا١تنقوؿ 

 ٦تا سيلمسو القارئ بنفسو للكتاب.  كا١تعقوؿ، كغَت ذلك 

 نسبة الكتاب للشارحا١تطلب الثالث: 
ىػ(؛ ْٖٓ)ت:  دمحم بن عبد اللطيف بن ملىكٯتكن اٞتـز بنسبة الكتاب الذم بُت أيدينا للفقيو 

  كذلك ألمورو، منها:
: يف ٚتيع الن سخ اليت اعتمدتي عليها، ككذا اليت اط لعتي عليها، جاء يف ديباجة كلًٌ نسخةو أوالً 

منها ما نص و: )... كبعد، يقوؿ العبد الضعيف دمحم بن عبد اللطيف، ا١تشهور اببن الػمىلىك، كا١تنصور من 
 ربًٌ الفىلىك، يس رى هللا أىمىلىوي كختم اب٠تَت عىمىلىوي،...( اىػ.   

 .(ُ)مؤل فاتو رتٍ كذكى  ،لو تٍ يف ٚتيع كتب الًتاجم اليت ترٚتى إليو د اسم الكتاب منسوابن ك ر كي  اثنياً:
 .(ِ) د اسم الكتاب منسوابن إليو ضمن كتب ا١تصادر )البيبلوغرافيا(ك ر كي : اثلثاً 

أك  شبهة أم ثىرتػي  دل أنو الشارح: إذل النسبة صحيح الكتاب ىذا أف   على نايدل   ك٦تارابعاً: 
 .لو سبتونً  حوؿ تشكيك

                                                           

، ج األعبلـ. الزركلي، ََِِص  ِ، ج الظنوفكشف . حاجي خليفة، ُّ، ص الشقائق النعمانيةانظر: طاشكربل زاده،  (ُ)
.ُِٗص  َُ، ج معجم ا١تؤلفُت. كحالة، ُِٔص  ٔ
مرجع سابق.. كحالة، مرجع سابقانظر: حاجي خليفة،  (ِ)
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 طةُنسخ الكتاب ا١تخطو ا١تطلب الرابع: 

 أكىف كلعل العادل،  مكتبات يف كثَتة "شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" نسخ لكتاب يوجد
كأماكن  أبرقامها خطية نسخة كثبلثُت يةن ٙتان للكتاب ذكر البيت، فإنو آؿ فهرس ٢تا الفهارس حصران 

 بديٌب، ا١تاجد ٚتعة ركزٔت ٤تفوظة كبعد أف يسر هللا تعاذل رل االطبلع على أربع نسخ خطية .(ُ)كجودىا
 يف عليو االعتماد يصح ال ما منها سريعة للمخطوطات، فاستبعدتي  دراسةعمل ك  بفحص قمتي 

 لكما٢تا كذلك كإخراجو، إلقامة النص تكفي أهنا رأيت حيث نسختُت منها علىعتمدتي ا، ك التحقيق
، كفيما أييت كصف موجىز النسخ بُت إبثبات الفركؽ اٟتاشية إلثقاؿ خطها، كٕتنبان  ككضوح كانضباطها

 لتلك النسختُت:

 وصف النسخة األوىل: 
 شريط (، كمنهآُِِيف مكتبة يوسف آغا، برقم ) ٤تفوظة كىي ابٟترؼ )أ( ٢تا رمزتي  نسخة 

 لوحة كجهاف، عدد كل ( يف٣ِِّتموع ألواحها )( َِْْٔٗٚتعة ا١تاجد بديب برقم ) مركز يف مصٌور
( كجهان من أكؿ كتاب الشركة ِٖ( لوحة أم )ُْاق ق ) القسم كألواح( سطران، ِٗكجو ) كل أسطر

 عليها يظهر ىػ ، لكنَٔٗالنسخة كيتبت يف أكاخر شهر صفر سنة  كىذه إذل آخر كتاب الوكالة.
 الرطوبة آاثر من كسليمة كمنضبطة كاملة بن حاجي، كىي الناسخ: دمحم بن يوسف من كاالىتماـ العناية

 ٣تيىدكؿ فهرس ا١تعتاد، كأبك٢تا ا٠تط من أكرب ٓتط كالكتب كاألبواب الفصوؿ عناكين فيها كا٠ترـك كمييزت
. ١توضوعات  الكتاب، كمنت كقاية الركاية جعل فوقو خط أٛتر، كعلى ا٢توامش شركحه كتعليقاته

 وصف النسخة الثانية: 
-Rيف مكتبة األمَت غازم خسرك بك، برقم ) ٤تفوظة كىي ابٟترؼ )ب( ٢تا رمزت نسخة 

( ٣تموع ألواحها 20483ٚتعة ا١تاجد بديب برقم ) مركز يف مصٌور شريط (، كمنها3245-3247
( لوحة أم ُْاق ق ) القسم كألواح( سطران، ِٖكجو ) كل أسطر عدد لوحة كجهاف،  كل ( يفِّّ)

                                                           

 (.َُٖك(، كنسخة أخرل ٤تفوظة بدار الكتب القطرية برقم )ُٖٖ-ُْٗمنها نسخة يف جامعة قاريونس/بنغازم برقم ) (ُ)
) عم اف: ٚتعية الفقو وأصولو،  -الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي ا١تخطوطمؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي،      

. َٕٓص  ٓـ( ج ََُِ -ىػ ُِِْعماؿ ا١تطابع التعاكنية، 
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 النسخة دل ييدك ف اتريخ نسخها، لكن كىذه أكؿ كتاب الشركة إذل آخر كتاب الوكالة. ( كجهان منِٖ)
 كا٠ترـك كمييزت الرطوبة آاثر من كسليمة كمنضبطة كاملة الناسخ، كىي من كاالىتماـ العناية عليها يظهر
 ١توضوعات ٣تيىدكؿ فهرس ا١تعتاد، كأبك٢تا ا٠تط من أكرب ٓتط كالكتب كاألبواب الفصوؿ عناكين فيها

 كرقات، كمنت كقاية الركاية جعل فوقو خط أٛتر، كعلى ا٢توامش شركحه كتعليقات. ٜتس يف الكتاب
 لكبل النسختُت: )أ(، ك )ب(.صفحة العنواف كا١تقدمة كهناية ا١تخطوط كفيما يلي عرض ل

 
 صفحة العنواف من نسخة )أ(

 

 
 الورقة األوىل من نسخة )أ(
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 نسخة )أ(الورقة األخَتة من 
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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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 "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تدايةا١تبحث الثالث: دراسٌة لكتاب: "

 ا١تطلب األوؿ: منهج الشارح يف كتابو 
 شيئان من منهجو يف كتابو، فذكر أنو شرح كسط، اجتهد مؤلًٌفو يف:  وذكر الشارح يف مقدمة كتاب

 شرح ا١تفردات الغريبة، كإظهار ا١تعاين ا٠تفية. -ُ
 تفصيل مواضع اإلٚتاؿ. -ِ
 شركح قيود ا١تسائل كبياف فوائدىا. -ّ
 ذكر كجو كلًٌ مسألة كدليلها من ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ.  -ْ
 اللطيفة.ذكر كثَت من الفوائد كالنكت  -ٓ

كمن خبلؿ عملي يف ٖتقيق جزءو من الكتاب، ٯتكن تصنيف أك ترتيب منهج الشارح يف كتابو 
 من خبلؿ النقاط اآلتية:

 أواًل: مقدمة الكتاب
، مث بٌُت السبب افتتح الشارح كتابو ٔتقدمةو موجىزوة صد رىا ْتمد هللا تعاذل، كالصبلة على النيب 

شرحو على  كالده العبلمة الفقيو عبد اللطيف قاـ بتأليفً ىو أف  ك الباعث على شرحو ٢تذا الكتاب، 
ا١توجودة فالتمسى منو بعض إخوانو ٚتع ميسو دات كالده  مث سيرؽ ىذا الشرح بعد كفاتو، ،"الوقاية"

كأضاؼ إليها كإضافة ما فقد منها، فشم ر رٛتو هللا عن ساعد اٞتدًٌ، فجمع تلك ا١تسو دات،  عنده،
 .الكتاب يف ىذه الصورة خرجء، حىت بعض األشيا

   اثنياً: أسلوبو وطريقتو يف الشرح
اتبع الشارح طريقة ا١تزج بُت ا١تنت كالشرح، بطريقة سهلة قريبة التناكؿ، حىت جاء الشرح كا١تنت  
كالكتاب الواحد، مع ٕتن ب األلفاظ ا١تعق دة، كحشًو الكبلـ، أك الطعن ألحدو من العلماء أك ذًٍكره 

 .  بسوءو 
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منت "على نفس الطريقة اليت سار عليها مصنف  لشارحا فيو ساركأما ترتيب الكتاب: فقد 
 من حيث ترتيب الكتب كاألبواب الفقهية. "ا٢تداية"كاليت اتبع فيها كتاب  "،الوقاية

 اثلثاً: عرض ا١تسائل وا٠تبلؼ
مىلةو شيئان ًمن منهجو يف  تيوي ميوىفػ قىان بفضل بُت  الشارح يف مقدًٌمة كتابو بصورةو ٣تي الشرح فقاؿ: )فكتبػٍ

كجهان كدليبلن يف بعض ا١تسائل ما  على تقديره يف بعض ا١تقاـ توضيحان، كذكرتي  كزدتي  اإللو، ...
(. كفيما ما أكردىا أيب طلبان لبلختصار كثَتةن   فيو فوائدى  فيو شيئان من التوجيو كالدالئل، كأٟتقتي  رى كى ذى 

 ة ما ظهر رل خبلؿ عملي يف التحقيق:تفصيل ذلك اإلٚتاؿ مع إضاف
يبدأي الشارحي غالبى شرحو ١تسائل "منت الوقاية" بذكر صورة ا١تسألة بطريقةو كاضحةو جدًّا،  -ُ

 تيعُتى القارئ على فهم ا١تسألة أبسلوبو سهلو ميس ر.
رجل  دفع إذل :صورتو (ا١تضاربُ )ؽ دًٌ صي  (ويف ا١تضاربةِ )مثالو: قولو يف كتاب الوكالة: ) -

 :كقاؿ ا١تضارب بنقدو"، ك أف تبيعرتي مى أى " :ا١تاؿ فقاؿ رب   ،فاختلفا ،ماالن مضاربةن 
 (.ا١تضارب قوؿي  فالقوؿي  "،كدل تقل شيئان  ٍت ا١تاؿ مضاربةن أعطيتى "

بعض معاين ا١تفردات الغريبة أك الغامضة، كقد ينص على كتب اللغة اليت مث يقـو بتوضيح  -ِ
 استقى منها ىذه ا١تعاين.

كيف  ،أم أعطاه ألفان  (رُ مِ اآْل  وُ فَ لَ أَ  افَ كَ   فْ إِ فَ )... مثالو: قولو يف كتاب الوكالة:  -
 ."فان لٍ أم أعطاه أى  :ابلكسر ]أيٍلًفيوي[ وي فى لى أى " ":حاحالصًٌ "

 -أيب يوسف كدمحم  -قوؿ الصاحبُت  شارحورد الغالبان ما يي عند سوؽ ا٠تبلؼ يف ا١تذىب:  -ّ
 الذم اقػتصر فيو على قوؿ اإلماـ أيب حنيفة إال فيما ندر. الوقاية" منتصاحب "ٓتبلؼ 

َ أايًَّ شَ  فْ ى أَ لَ ٍة عَ بلثَ ِد ثَ حَ أَ  وْ أَ  ُْتِ بػَ ِد الثػَّوْ حَ راُء أَ شِ وَ ) مثالو: قولو يف كتاب البيع: -  اءَ يُػَعُتِّ
بد  من توقيت (؛ لعدـ اٟتاجة إليها، فبل ةٍ عَ بػَ رْ أَ  دِ حَ أَ  ال ِشَراءُ ...، حَّ صَ  ـٍ ايَّ ِة أَ بلثَ  ثَ يَف 

 اىػ. (خيار التعيُت ابلثبلث أك ٔتا دكنو عند أيب حنيفة، كٔتا شاء العاقداف عند٫تا
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عند سوؽ ا٠تبلؼ يف ا١تذىب أيضان: ييتبع الشارح ذكر األقواؿ بياف أدلة كل فرؽ، مع عدـ  -ْ
و، فقد يورد أدلة الفريق األكؿ مث أدلة الفريق الثاين، أك العكس  .التزاـ ترتيب ميعُت 

ْت ُضمَّ  يَّةٍ مَّ إىل ُحرٍّ، وذكِ ضُ أم: بىطىلى بيعي ًقنٌو ) (نٍّ وبيُع قِ )مثالو: قولو يف كتاب البيع: ) -
( من الًقنًٌ كاٟتيرًٌ كالذ ًكي ة كا١تيتة عند أيب حنيفة، وإف َٝتَّى ٙتَن كلٍّ ( كبيعتا )تةٍ يْ إىل مَ 

: أف  ٢تماثمن كإال يفسد اتفاقان. : البيع جائز يف حصة العبد كالذ ًكي ة إف فصل العند٫تاك
: أف  لوالصفقة متعددة معٌتن بتفصيل الثمن فبل يسرم الفساد من أحد٫تا إذل اآلخر. ك

الصفقة متحدة، كإذا فسد يف بعض ا١تواضع فسد يف البعض الباقي ضركرةن؛ ألف  قىبوؿ 
 ( اىػ.العقد يف اٟترًٌ كاف شرط قىبولو يف الًقنًٌ 

اإلماـ قوؿ بعض أئمة ا١تذىب اٟتنفي إذا خالفت ا١تذىب خاصة قوؿ  شارحالكثَتان ما يورد  -ٓ
 كالطحاكم، كقد يورد قوؿ غَته من أئمة ا١تذىب كفخر اإلسبلـ البزدكم، كا٠تصػػاؼ، ،زفر

 كالكرخي، كغَتىم.
عند أيب  :أم (للوكيِل اب٠تصومِة القبُض عنَد الثَّبلثةِ ) مثالو: قولو يف كتاب الوكالة: ) -

الفتول  :يعٍت (فىت بعدـِ قبضهما اآلفويُ )...، خبلفان لزفر ،كأيب يوسف كدمحم حنيفة
 ( اىػ....لظهور ا٠تيانة يف الوكبلء ؛على قوؿ زفر يف ىذا الزماف

 ...بو أرضان أخرل إذا شاء أف يستبدؿى  كأما شرطي مثالو أيضان قولو يف كتاب الوقف: ) -
التسليم شرط عنده  ألف   ؛دل يصح   :كعند دمحم اؼبلؿ كا٠تص  كبو قاؿ ىً  ،استحساانن  فيصح  

 ]عز  كجل [( اىػ.  خرج العُت عن ملكو إذل هللاتل
ا١تسائل اليت خالف فيها اٟتنفية، كقد بلغت بعض قوؿ الشافعي يف  يذكر الشارح أحياانن  -ٔ

 اثنيت عشرة من الكتاب يف اٞتزء اقق يخبلؼ الشافع شارحا١تسائل اليت ذكر فيها ال
 مسألة. 

يثبت  كال (البيعُ  لزِـ) أم اإل٬تاب كالقبوؿ( اوإذا ُوِجدَ )مثالو: قولو يف كتاب البيع: ) -
 ( اىػ.انن دى قا بى اجمللس ما دل يتفر   منهما خياري  كاحدو  لكلًٌ  :خيار اجمللس. كقاؿ الشافعي
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ال ٗتفى كأما قيود ا١تسائل، فيحرص الشارح على ذكرىا يف أغلب ا١تسائل ، كيف ذلك فائدةه  -ٕ
 يف ٖترير ٤تلًٌ النزاع، كبياف موضع ا٠تبلؼ.

قطيعى  إذا ابع :يعٍت( ٍة أو ثَػْوٍب، ُكلُّ َشاٍة أو ِذرَاٍع بكذالَّ وفسَد يف الكلِّ يف بيِع ثػَ )  -
: البيع جائز يف قاالك غنمو كل  شاةو بدرىم فسد البيع يف ٚتيعها عند أيب حنيفة...،

 ٚتلة بُتًٌ كدل يي ...، رعافلة الذ   ٚتي ألنو لو بُت   ؛بقيدين دان موضع ا٠تبلؼقي  . ا١تسألتُت
 (.فالبيع جائز اتفاقان  ...لة الذرعاف ٚتي بُتًٌ لة الثمن كدل يي  ٚتي الثمن، أك بُت  

 ا١تطلب الثاين: مصادر الشارح يف كتابو
من كيتب  -رٛتو هللا-، فنقل الوقايةالشارح مادة شرحو ١تنت اليت استقى منها تنو عت ا١تصادر 

كغَتىا ٦تا ىو مطبوعه متداكؿ، أك ما  ظاىر الركاية، كالفتاكل، كالنوازؿ، كا١تتوف ا١تعتمىدة كشيركحها،
 :(ُ)زاؿ ٥تطوطان، أك مفقودان دل ييعثر عليو، كفيما يلي سرده ١تصادر الشارح

 ىػ(.ُِٔكقاؼ، ألٛتد بن عمرك ا٠تصاؼ )ت: أحكاـ األ -ُ
 ىػ(.ِْٓ)ت:  رمبلؿ بن ٭تِت البص، ٢تأحكاـ الوقف -ِ
 ىػ(.َّْاألسرار، أليب زيد الدبوسي )ت:  -ّ
 .ىػ(ُٖٗ)ت: مد بن اٟتسن الشيباين األصل أك ا١تبسوط،  -ْ
 ىػ(.ّْٓاإليضاح يف الفركع، أليب الفضل الكرماين )ت:  -ٓ
 ق(.ّْٕتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، لعثماف بن علي الزيلعي )ت:  -ٔ
 ىػ(. ُٔٔ)ت: البخارم تتمة الفتاكل، لػمحمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة  -ٕ
 .ىػ(ُٖٗ)ت: مد بن اٟتسن الشيباين  ،اٞتامع الصغَت -ٖ
 .ىػ(ُٖٗ)ت:  مد بن اٟتسن الشيباين ،اٞتامع الكبَت -ٗ

 ىػ(.َّٔاٞتامع ابويب أك شرح اٞتامع الصغَت، ٞتماؿ الدين ابويب )ت:  -َُ
                                                           

ستأيت تراجم ا١تؤلفُت يف مواضعها من النص اقق إبذف هللا تعاذل. (ُ)
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 ىػ(.ُٕٔشرح منظومة النسفي، لؤلىٍفشىنجي )ت: اٟتقائق  -ُُ
 ىػ(.ٖٗٓ، لػحساـ الدين الرازم )تنقيح ا١تسائلخبلصة الدالئل يف  -ُِ
 ىػ(.ُٔٔ)ت:  مازة الذخَتة، مود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن -ُّ
 ىػ(.ُٖٗالزايدات، مد بن اٟتسن الشيباين )ت: -ُْ
 ىػ(.ٍْْٕقطع )ت: شرح األقطع على ٥تتصر القيدكرم، أليب نصر األ -ُٓ
 (.ىػّّٕت: شرح اٞتامع، أليب الليث السمرقندم ) -ُٔ
 ىػ(.َٖٓشرح اٞتامع، أليب ا١تعُت النسفي )ت:  -ُٕ
 ىػ(.ّْٖ)ت: مد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي شرح السَت الكبَت،  -ُٖ
 ىػ(.ْٕٕشرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية، لصدر الشريعة األصغر )ت:  -ُٗ
 ىػ(.ّّٗ)ت:  ٛتاد اٞتوىرم ٝتاعيل بنالصحاح، إل -َِ
 ىػ(.ّٔٓ)ت:  حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، لػعمدة الفتاكل -ُِ
 ىػ(.َِٕالغاية، أليب عباس السركجي )ت:  -ِِ
ا١تعركؼ ، لحسن بن منصور بن دمحم األكزجندمل، "فتاكل قاضيخافالفتاكل ا٠تانية أك " -ِّ

 ىػ(.ِٗٓ)ت:  بقاضيخاف
 ىػ(.ّٔٓ)ت:  ـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةحساالفتاكل الصغرل، لػ -ِْ
 ىػ(. َٖٓالفضلي )ت:  عثماف بن إبراىيمفتاكل الفضلي، لػ -ِٓ
)ت:  مازة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن ربىاف األئمةالفوائد الربىانية، ل -ِٔ

 ىػ(ُٔٔ
 ق(.619الفوائد الظهَتية، لظهَت الدين البخارم )ت:  -ِٕ
 .ىػ(َُٕالربكات النسفي )ت:  الوايف، أليبالكايف شرح  -ِٖ
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 .ىػ(ِْٖ)ت: لقدكرم يب اٟتسن األ أك "٥تتصر القيديكرم"، الكتاب -ِٗ
 ىػ(ّٗٓ" ا١ترغيناين )ت: ا٢تداية"صاحب ػل ي،كفاية ا١تنتهالكفاية أك   -َّ
 ىػ(.ّْٖ)ت: ا١تبسوط، مد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي  -ُّ
 ىػ(.ّْٖىر زاده )ت: خيوىا محمد بن حسُت البخارما١تبسوط، لػ -ِّ
 ق(.َِْاجملر د، لػلحسن بن زايد ) -ّّ
 ىػ(ُٔٔ)ت: البخارم ايط الربىاين، لػمحمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة  -ّْ
 ىػ(. ٥ُِّتتصر الطحاكم، ألبو جعفر الطحاكم )ت:  -ّٓ
 ىػ(.َُٕالػميصىف ى شرح منظومة ا٠تبلؼ، أليب الربكات النسفي )ت:  -ّٔ
 ىػ(.ُُِ)ت:  رستم براىيم بنالنوادر، إل -ّٕ
 ىػ(.ّّٕالنوازؿ، أليب الليث السمرقندم )ت:  -ّٖ
 .ىػ(ّٗٓ)ت:  لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا١ترغيناين شرح بداية ا١تبتدم، ا٢تداية -ّٗ
 ىػ(.ُٕٓ)ت:  ، رضي الدين السرخسيبن دمحم محمد بن دمحمالوجيز، لػ -َْ
غناقي )ت: النهاية شرح ا٢تداية، لئلماـ حساـ الدين اٟتسُت بن علي بن  -ُْ ىػ ُُٕحجاج السًٌ

 ىػ (ُْٕكقيل: ت 

 ا١تطلب الثالث: ٤تاسن الكتاب
من خبلؿ عملي يف ٖتقيق جزء من كتاب "شرح الوقاية يف مسائل ا٢تداية" البن مىلىك اٟتنفي،  

  ٯتكن ذكر بعض ااسن اليت كقفتي عليها أثناء التحقيق، كىي على النحو اآليت:
رح، حيث نسب األقواؿ إذل أصحاهبا، كذىكىر الكيتب اليت استقاد األمانة الًعٍلمية لدل الشا -ُ

 منها يف الشرح.
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أيب ك أيب حنيفةقياسان عند  دل يصح   كإف ابع بشرط الًتؾمثالو: قولو يف كتاب البيع: ) -
كيف "األسرار": الفتول على . ألنو شرط متعارؼ ؛دمحماستحساانن عند  ، كصح  يوسف

 ( اىػ.قوؿ دمحم
على كثَتو من الكتب ا١تعتىمىدة يف ا١تذىب اٟتنفي، منها كتب ظاىر الركاية كغَتىا، اعتماده  -ِ

 ٦تا يعطي ثقةن كبَتةن يف الشرح.
تصدؽ اب١تنفعة  الو  ،ىو حبس العُت على ملك الواقف)مثالو: قولو يف كتاب الوقف: ) -

 ( اىػ. "األصل"عند أيب حنيفة، كىو ا١تذكور يف  (ةكالعاريَّ 
( يعٍت: ييسقط ونظُر وَِكيِلِو ابلشَّراِء أو ابلقبِض كاؼٍ ) كتاب البيع: )مثالو: قولو يف   -

. قػييًٌد ابلقبض، ألنو قاالا٠تيارى رؤيتيو عند أيب حنيفة، ك : نىظىري الوكيل ابلقبض غَت ميسقطو
: "ا١تصفى"كيف  ."ا٠تانية"لو كك ل رجبلن ابلرؤية ال تكوف رؤيتو كرؤية ا١توكًٌل، كذا يف 

فيما قبضو، كىو يراه، فأما إذا قبضو مستوران مث أراد بعدما نظر إليو إبطاؿ ا٠تيار ا٠تبلؼ 
 ( اىػ.قصدان ليس لو ذلك اتفاقان بل لو ا٠تيار

تصويران  -قبل تفصيل ا٠تبلؼ فيها -ًحٍرصي الشارًح كاىتماميوي البالغ على تصوير ا١تسألة  -ّ
 ليمان. دقيقان يستوعب بو القارئ ا١توضوع استيعاابن اتمان س

( أم عند فإف ظهَر عيٌب قدمٌي بعدما حدَث عنده)مثالو: قولو يف كتاب البيع: )  -
( أم: أبف يرضى البائع أف ال َردُُّه إالَّ برضا ابئِعو، قصانُوُ آخُر، فلُو نُ ا١تشًتم عيب )

أف ييقوٌـً ا١تبيع سليمان من العيب القدًن كييقوًٌـ معيبان  :النقصاف رجوع صورةأيخذه بعيبو. 
بو ك٭تط  ما نقصو العيب كيينسب إذل القيمة السليمة، فَتجع من الثمن على تلك 
النسبة. مثالو: اشًتل ثوابن بعشرة كقيمتو مائة كنقصو العيب عشرة فًنسبة النقصاف عيشره 

سه فَتجع يرجع من الثمن بعيشرو كىو درىم، كإف نقصو ا لعيب عشرين فالنًٌسبة ٜتي
 اىػ. (بدر٫تُت

ًحٍرصي الشارًح كاىتماميوي البالغ على ٖترير ٤تل النزاع، كذكر قيود ا١تسائل، ْتيث ٯتيًٌز القارئ  -ْ
 ا١تسألة من غَتىا، كال تشبو عليو ابلتارل غَتىا.
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قُِتَل بسبٍب كاف بعد قبِضو، أو ( يدي ا١تبيع )ولو ُقِطعَ )مثالو: قولو يف كتاب البيع : ) -
( أم رد  ا١تبيع ردَّه( كالسرقة يف القطع، كاالرتداد كقطع الطريق يف القتل )عند ابئِعوِ 

قي دان ابلقتل؛ ألنو لو مات كاف الثمن مقر ران على ا١تشًتم. كقػييًٌد القتل . (وَأَخَذ َٙتََنو)
 اىػ. ( بكونو عند ا١تشًتم؛ ألنو لو قتل عند البائع بطل البيع اتفاقان 

اىتماـ الشارح ابلتدليل ١تسائل ا١تنت كتعليلها، كقد تنوعت أدلتو بُت القرآف الكرًن، كالسنة  -ٓ
 ا١تطه رة، كاآلاثر عن الصحابة كالتابعُت، كاإلٚتاع ، كالقياس.

(؛ لقولو والبيُع عند أذاِف اٞتُُمعةِ ): قولو يف كتاب البيع: )استداللو ابلكتاب الكرًن مثاؿ -
بعد الزكاؿ. كإ٪تا كيره؛ ألف   . كا١تعترب األذاففىاٍسعىٍوا ًإذلى ذًٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى تعاذل: 

 ( اىػ.إخبلؿ السعي ٣تاكره للبيع ال يف صلبو، فاقتضى الكراىة دكف الفساد.
( وابلتَّمرِ  ،ابلرُّطبِ  والرُّطبِ ): قولو يف كتاب البيع: )استداللو ابلسنة النبوية مثاؿ -

الر طىًب اًبلت ٍمًر،  : سيًئلى عن بػىٍيعً متماثبلن جائزه عند أيب حنيفة، خبلفان لصاحبيو؛ ألنو 
 : ؟ »فػىقىاؿى ُقُص الرَُّطُب ِإَذا َجفَّ :  يل:فىقً   «أَيَػنػْ : أف  الرطب لو. «فْ َفبَل ِإذَ  »نػىعىٍم، فػىقىاؿى

ُتمْ َساِف ِإَذا اْختَػَلَف اٞتِنْ »: إف كاف ٘تران ٬توز البيع؛ لقولو   اىػ.( «فَِبيُعوا َكْيَف ِشئػْ
 ،ىو حبس العُت على ملك الواقف)مثاؿ استداللو ابإلٚتاع: قولو يف كتاب الوقف: ) -

٬توز الوقف  فبل ،"األصل"عند أيب حنيفة، كىو ا١تذكور يف  (ةتصدؽ اب١تنفعة كالعاريَّ الو 
 ( اىػ.إال أنو غَت الـز عنده إٚتاعاً  أنو جائزه  :كاألصح   ،أصبلن عنده

ها قُ فِ نْ يػُ  ةً رَ شْ َر عَ َع إىل آخَ فَ دَ  نْ ومَ ) مثاؿ استداللو ابلقياس: قولو يف كتاب الوكالة: ) -
... ابلعشرة كوفتالعشرة  :أم (َي هباهِ فَ ) ه( من عندلو ةً رَ شْ َق عليهم عَ فَ نػْ أَ على أىِلو فَ 

 لكاإلنفاؽ شر  ل،ألنو ليس فيو معٌت الشر  ؛نيٍ كاالستحساف يف قضاء الد   القياس :كقيل
 ( اىػ.  |كهللا أعلم|، فلم يكن متربعان قياسان كاستحساانن 

 ذكر الشارح يف مواضع متعدًٌدة من شرحو مبٌت ا٠تبلؼ كأساسو، كٙترتو كما يًتتب عليو. -ٔ
بسبٍب كاف بعد قبِضو، أو قُِتَل ( يدي ا١تبيع )ولو ُقِطعَ )البيع : )  كتابمثالو: قولو يف    -

( أم رد  ا١تبيع ردَّه( كالسرقة يف القطع، كاالرتداد كقطع الطريق يف القتل )عند ابئِعوِ 
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. عند٫تا كعيبه  عنده،: أف  كجوب القتل كالقطع استحقاؽه ا٠تبلؼ مبٌتك .(وَأَخَذ َٙتََنو)
يبطل حق و عنده؛ ألف   ال :كالقطع القتل بوجوب عادله  كىو اشًتاه إذا فيما تظهر: وٙترتو

 .اىػ( بو رضان  ابلعيب العلمى  ألف   عند٫تا؛ كيبطلالعلم ابالستحقاؽ ال ٯتنع الرجوع. 
قًٌقها يف شرحو  -ٕ ظهور شخصية الشارح يف ذكر كثَت من االعًتاضات على ا١تسائل اليت ٭تي

 كالردًٌ عليها.
ابئِعِو  ضابر  -فإف قبَض ا١تشًتي ا١تبيَع بَػْيعًا فاسدًا )البيع : ) كتابمثالو: قولو يف   -

البائع  |٭تضره|( ،أو داللًة كقبِضِو يف ٣تلِس عقده( أبف قاؿ: "خذ ىذا ا١تبيع" )صر٭تاً 
قيل: ييفيد ملك التصرؼ ... ( أم: ا١تبيعوُ كَ لَ مَ  -وكلّّ من عوضيِو ماؿٌ ٯتنعو... |كال|

شراءن فاسدان ال ٭تل  كطؤىا، أك طعامان  يف ا١تبيع ال ملك العُت؛ بدليل أف   من اشًتل أىمىة ن
؛ بدليل جواز ا١تلك يفيد أنو األصحَّ  لكنال ٭تل  أكلو، أك داران ال ٕتوز الشفعة هبا. 

 ( اىػ. عن الردًٌ  إعتاقها، كإ٪تا دل ٕتز التصرفات ا١تذكورة؛ ألف  يف االشتغاؿ هبا إعراضان 
التعريفات اللغوية، كا١تصطلحات الشرعية، كتوضيح بعض ا١تسائل اىتماـ الشارح بذكر  -ٖ

 ا٠تبلفية.
أف يزيد يف  -كىو بفتح اٞتيم كسكونو -( وُكرَِه النََّجشُ ) البيع : ) كتابمثالو: قولو يف   -

 ( اىػ.الثمن كال يريد الشراء
اسم  -كبكسرىا -مصدر،  -بفتح الصاد -( غوالصَّبْ ... البيع : ) كتابمثالو: قولو يف   -

 ( ىو عىلىمي الثوب( اىػ.والطَِّرازُ )
حرص الشارح رٛتو هللا يف مناسبات عديدةو على ذكر كجوه إعراب منت الوقاية، ٦تا ساعدين   -ٗ

كثَتان على ضبط شكل ا١تنت، ٦تا أعطى ٢تذا الشرح أ٫تية ٘تيًٌزه عن الشرح ا١تطبوع لصدر 
 الشريعة األصغر.

 وُ فَ لَ ، فإف كاف أَ "ِفوِ صْ نِ بِ " :هُ رُ ، وقاؿ آمِ "أبلفٍ  ًتيُتواش")مثالو: قولو يف كتاب الوكالة: )  -
 ( اىػ. "فان لٍ أم أعطاه أى  :ابلكسر ]أيٍلًفيوي[ وي فى لى أى " ":حاحالصًٌ "كيف  ،أم أعطاه ألفان  (رُ اآلمِ 
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 ا١تطلب الرابع: ا١تلحوظات على الكتاب
على الرغم من ٤تاسن الشرح الكثَتة اليت أشرت إذل طرؼو منها يف ا١تطلب السابق، إال أنو ٯتكن 

 ذكر بعض ما ظهر رل من ملحوظات على الشرح، كىي: 
اإلهباـ يف ذكر بعض أٝتاء بعض الكتب، حيث دل ينسٍب بعضىها إذل مؤلًٌفيها، ٦تا جعل من  -ُ

بعض أٝتاء الكتب، مثل: "شرح اٞتامع الصغَت"، الصعوبة ٔتكاف تعيينها ال سيما مع تشابو 
 ك"شرح ٥تتصر القيدكرم".

 مع كثرة استدالؿ الشارح على مسائلو ابلسنة النبوية إال أنو يظهر ما يلي: -ِ
دل يعزي ىذه األحاديث إذل مصادر األصلية اليت خيٌرًجت فيها، كما دل يتعر ض للحكم  -

 ديث عليها.عليها صحةن أك ضعفان، أك نقل كبلـ علماء اٟت
 شارحال ال أصل ٢تا، كىذا يدؿ على أف   اب١تعٌت، أك أحاديث ضعيفة، أك يورد أحاديثى  -

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 

 .ة العصور ا١تتأخر 

 ومن أمثلة ذلك: 
: ليس يف شيء من كتب السنة،  «هِ اَل ِراَب بَػُْتَ اْلُمْسِلِم َواْٟتَْريبِّ يف َدارِ  »حديث  -

 كما سيأيت بيانو يف النص اقق.
غريب  «َوِإْف َوَثَب ِمْن َسْطٍح، فَِثْب َمَعوُ »: -رضي هللا عنهما-أثر ابن عمر  -

 جدان ، كسيأيت بيانو يف النص اقق.
ضعيف جدان؛ فيو راكو مًتكؾ  « قَػْرٍض َجرَّ نَػْفعاً عن   هنى رسوؿ هللا»حديث  -

 اٟتديث، كسيأيت ٗتريج اٟتديث يف النص اقق.
 فيها، كىي ليست ٤تبلن لئلٚتاع. فو كرد اإلٚتاع على مسألة ٥تتلى أ -ّ

فقد ادعى الشارح إٚتاع الس لىف 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 شيءو على مسلمو كال كافرو، كستأيت أقواؿ أىل العلم يف ا١تسألة يف النص اقق، 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
إٌف اٟتمد  ٨تمده، كنستعينو كنستغفره، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من 

كأشهد يهده هللا فبل مضٌل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، 
ا عبده كرسولو، أما بعد:  أف ٤تمدن

 الوقف، فقد صدقة أبقوالو كأفعالو، الكرًن نبينا إليها كأرشد اٟتنيف، ديننا هبا جاء اليت األمور فمن
مىا تػىرىؾى رىسيوؿي اَّللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى »   :قاؿ أنو (ُ)يا١تصطلق بن اٟتارث بن عمرك حديث يف جاء

ئنا، ًإال  بػىٍغلىتىوي البػىٍيضىاءى، كىًسبلىحىوي  ا كىالى أىمىةن كىالى شىيػٍ قىةن ًعٍندى مىٍوتًًو ًدٍر٫تىنا كىالى ًدينىارنا كىالى عىٍبدن  «، كىأىٍرضنا جىعىلىهىا صىدى
(ِ). 

، تزاؿ كال اإلسبلمية، اةاٟتي يف األكقاؼ غبل ت قامت كقد  اإلسبلـ، نشر كبَت يف بدكر تقـو
 يف كاإلنفاؽ كالعلماء، العلم طلبة األيتاـ، كتشجيع ككفالة كاتاجُت، الفقراء حاجة كسد كتعليمو،

 ا٠تَت. نواحي
 ا١تشكلة ٢تذه اٟتلوؿ الريع، كمن كقلة التعط ل، إذل غالبا يؤكؿ أنو الوقف تواجو اليت ا١تشاكل كمن

 كأفضل.  خَت ىو ٔتا استبداؿ الوقف
 أيكرًد كما قوؿ، كل كأذكر أدلة ا١تسألة، ىذه يف الفقهاء أقواؿ -هللا شاء إف- أبُتًٌ  البحث ىذا كيف

 مناقشات، مع بياف الرأم ا١تختار. من عليها
كعلى آلو أسأؿ أف يوفقنا ٚتيعان ١تا ٭تبو كيرضاه، كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم  -تعاذل –كهللا 

 كصحبو أٚتعُت، كاٟتمد  رب العا١تُت.
  

                                                           

، ركل ، أخو جويرية بنت اٟتارث زكج النيب  -كىو ا١تصطلق -عمرك بن اٟتارث بن أيب ضرار بن عائد بن مالك بن خزٯتةىو ( ُ)
 عنو أبو إسحاؽ السبيعي كغَته. 

 .َٕٕص  ّ، ج ُأْسد الغابةابن األثَت،     
 (ّْٕص  ٓج  ،ِّٕٗ)كتاب الوصااي، ابب الوصااي، حديث رقم  الفتح مع ،صحيح البخاريالبخارم، ( ِ)
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 ا١تطلب األوؿ: مفهـو إبداؿ الوقف واستبدالو لغة واصطبلحاً 
 أواًل: ا١تراد ابإلبداؿ واالستبداؿ لغةً 

فبل فرؽ عند أىل اللغة بُت اللفظُت اإلبداؿ لغة: جعل شيء مكاف شيء آخر، كاالستبداؿ مثلو، 
، (ُ) يف لفظ االستبداؿ زائداتف كما صر ح بذلك الطحطاكم يف "حاشيتو" ؛ إذ السُت كالتاءيف ا١تعٌت

كأشار إذل ذلك ابن منظور؛ فقاؿ: ) استبدؿ الشيء بغَته كتبد لو بو إذا أخذه مكانو. ..، كاألصل يف 
 .(ِ)اإلبداؿ جعل شيء مكاف شيء آخر كإبدالك من الواك اتء يف ات( اىػ 

 واالستبداؿ يف اصطبلح الفقهاءاثنياً: ا١تراد ابإلبداؿ 
ال ٮترج ا١تعٌت االصطبلحي لكلميت اإلبداؿ كاالستبداؿ إٚتاالن عن معنا٫تا اللغوم، فقد استعمل 

  .(ّ)جعل عُتو أخرل مكاف العُت ا١توقوفة يف الداللة على  الفقهاء اللفظُت أحد٫تا مكاف اآلخر
 عُتو  ا١توقوفة كشراء العُت بيع مسألة على قديػمان للداللة ا١تصطلح ىذا كيف ابب الوقف استخدـ

 خيص   مث .غَتىا من تكوف قد أك ا١تباعة العُت من جنس تكوف قد العُت كىذه األكذل، ٤تل ٖتل أخرل
 .(ْ)مكاف األخرل ا١توقوفة العُت جعل على اإلبداؿ مصطلح ابلنقد، كأطلق الوقف عُت ببيع بعد فيما

 جنسها من إذل أخرل عُت من الوقف نقل من مشتقة ىي اليت اب١تناقلة، االستبداؿ عن ييعرب   كأحياانن 
   . (ٓ)آخر مكاف إذل أك نفسو، ا١تكاف يف جنسها، غَت من أك

                                                           

 ْْٓص  ِىػ( ج ُِْٓ)القاىرة: مطبعة بوالؽ،  حاشية الطحطاوي على الدر ا١تختارالطحطاكم، أٛتد بن دمحم، انظر: ( ُ)
(ِ ، الفيومي، أٛتد . ْٖص  ُُج  ، مادة "بدؿ"،ىػ(ُُْْ) بَتكت: دار صادر،  لساف العرب( راجع: ابن منظور، دمحم بن مكـر

 .ُٓص   ، مادة "بدؿ"،ـ(ُٕٖٗ)بَتكت: مكتبة لبناف،  ا١تصباح ا١تنَتبن دمحم، 
-ىػَُْٕالكويت: دار ذات السبلسل، ) ِ، ط ا١توسوعة الفقهيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية، انظر:  (ّ)

 َُْص  ُ،  ج (ـُٕٖٗ
ص  ِـ، ج ُٕٕٗ-قُّٕٗ، بغداد، مطبعة اإلرشاد، أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلميةالكبيسي، دمحم عبيد هللا، انظر:  (ْ)
-ىػَُّْديب: دائرة الشؤكف اإلسبلمية، ) ُ، إبراىيم عبد اللطيف، ط رؤية شرعية اقتصادية قانونية استبداؿ الوقف. العبيدم، ٗ

 ٓٓ، ص (ـََِٗ
 ٞتامعةاب ا١تنعقد لؤلكقاؼ الثالث ا١تؤ٘تر إذل مقدـ ، ْتثاستبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءالنجيمي، دمحم بن ٭تِت، انظر:  (ٓ)

 ِّٖ - ّْٕـ، ص  ََِٗ - ق َُّْ اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة
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 ا١تطلب الثاين: حكم استبداؿ الوقف عند الفقهاء
 ،(ُ)الفقهاء خبلفان أليب حنيفة  ٚتهور عند ىبتو كال بيعو ٬توز فبل التأبيد يقتضي الـز عقد الوقف

تستدعي استبداؿ الوقف؛  -ضركرية، أك مصلحية، أك حاجية –ىذا ىو األصل لكن قد تنشأ أسباب 
 كتوسعة الوقفية، بعض العقارات إزالة تستلـز كالقرل ا١تدف يف كالتوسع يف اإلصبلح الدكلة فمشاريع
 العقارات من جاكرىا ما إزالة تستلـز أيضنا كىي السكاين النمو أماـ ملحة ضركرة اٞتوامع ا١تساجد

 العامرة ا١تواضع إذل كا١تقفرة ا١تواضع ا٠تربة من التنقل إذل ْتاجة الناس أف كما الوقفية إف كيًجدت،
 مراعاة االستبداؿ، إذل اٟتاجة كانت لذا الكسب ا١تتنوعة، كسبل ا٠تدمات فيها تتوفر كاليت كا١تأىولة
 . (ِ)عليو كا١توقوؼ الوقف ٞتانب

ٓتصوص موضوع استبداؿ الوقف، فمنهم من توج و إذل التضييق كالتشد د،  كقد اختلفت نظرة الفقهاء
 كمنهم من جعل يف األمر سعةن كفسحةن، كفيما يلي تفصيل آراء ا١تذاىب الفقهية يف ا١توضوع.

 أواًل: مذىب اٟتنفية 

ذلك ٭تقق ييعترب مذىب اٟتنفية أكثر ا١تذاىب توسعان يف ىذا الباب، فأجازكه يف معظم أحوالو ما داـ 
مصلحةن، سواءه كاف ذلك من الواقف نفسو أك من غَته، كسواء أكاف الوقف عامران أـ خرابن، عقاران أـ 

 منقوالن. 

الوقف، كذكركا لو صوران، تفصيلها على النحو  استبداؿ مسألة يف القوؿ فقهاء ا١تذىب كقد فٌصل
 اآليت:

                                                           

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

 الثالث ا١تؤ٘تر إذل مقدـ ، ْتثأعياف األوقاؼ واالستيبلء عليها يف الفقو اإلسبلميحكم استبداؿ ( فلمباف، صباح بنت حسن، ِ)
 ْٖٔ -ّْٖـ، ص  ََِٗ - ق َُّْ اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ٞتامعةا١تنعقد اب لؤلكقاؼ
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ستبداؿ أبرض الوقف أرضان أخرل حُت الوقف، : أف يشًتط الواقف لنفسو أك لغَته االالصورة األوىل
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 
يوسف كا٠تصاؼ كىبلؿ : تكوف كقفان على شركط األيكذل، كىو رأم أيب القوؿ األوؿ

الرأم، كنقلو البعض إٚتاعان، جاء يف فتاكل قاضيخاف: ) كأٚتعوا على أف  الواقف إذا شرط 
، كقاؿ ابن ٧تيم: ) كأٚتعوا أنو إذا (ِ)االستبداؿ لنفسو يف أصل الوقف، يصح  الشرط كالوقف( اىػ

لك االستبداؿ( اىػ شرط االستبداؿ لنفسو يف أصل الوقف: أف  الشرط كالوقف صحيحاف، كٯت
(ّ). 

: الوقف صحيح كالشرط ابطل، كىو قوؿ دمحم بن اٟتسن كيوسف ابن خالد القوؿ الثاين
 -كىو قوؿ أىل البصرة  -كيعلًٌل السرخسي رأم دمحم بن اٟتسن فيقوؿ: ) كعند دمحم  السميت.

يتم بذلك، كال الوقف جائز كالشرط ابطل؛ ألف ىذا الشرط ال يؤثر يف ا١تنع من زكالو كالوقف 
ينعدـ بو معٌت التأبيد يف أصل الوقف فيتم الوقف بشركطو كيبقى االستبداؿ شرطان فاسدان فيكوف 
، فالشرط  ابطبلن يف نفسو؛ كا١تسجد إذا شرط االستبداؿ بو، أك شرط أف يصلي فيو قـو دكف قـو

 .(ْ)ابطله كاٗتاذ ا١تسجد صحيح، فهذا مثلو( اىػ
 .(ٓ)شرط فاسداف، كىو قوؿ بعض الفقهاء: الوقف كالالقوؿ الثالث 

                                                           

. ُٗ، ص (قُّٓٓا٢تند: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، )، كتاب أحكاـ الوقف( انظر: البصرم، ىبلؿ بن ٭تِت، ُ)
حاشية ابن عابدين، . ُّـ، ص  َُِٗ -ىػ  َُِّ، ِ، مصر: طاإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼالطرابلسي، إبراىيم بن موسى، 

 ِٖٓص  ْ، ج ابن عابدين
ىػ ُّْْ)دمشق: دار النوادر،  ُط  )مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية( فتاوى قاضيخافقاضيخاف، ٤تمود األكزجندم، راجع: ( ِ)

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

  ُّٕص  ٓ، ج (ـ ُٕٗٗ
  ِْص  ُِ، ج (د. ت ا١تعرفة،بَتكت: دار )، ا١تبسوطالسرخسي، دمحم بن أٛتد، راجع:  (ْ)
  كدل أجد يف كتب ا١تذىب ٖتديدان ألٝتاء ىؤالء الفقهاء. (ٓ)

 .ُّ، ص اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼالطرابلسي،  . َّٔص  ّ، ج فتاوى قاضيخافقاضيخاف،      
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على ما جاء يف فتاكل قاضيخاف؛ ألف ىذا شرطه ال يبطل والصحيح القوؿ األوؿ 
 .(ُ)حكم الوقف؛ فإف  الوقف ٦تا ٭تتمل االنتقاؿ من أرضو إذل أخرل

: أال يشرط الواقف االستبداؿ حُت الوقف، سواء شرط عدـ االستبداؿ أك سكت، الصورة الثانية
 صار الوقف ْتيث ال ينتفع بو ابلكلية أبف ال ٭تصل منو شيء أصبلن أك ال يفي ٔتؤكنتو.  لكن

بشرط إذف القاضي إذا رأى ففي ىذه الصورة ٯتيل ٚتهور فقهاء ا١تذىب إذل جواز االستبداؿ 
  . (ِ)ا١تصلحة يف ذلك

فقد جاء يف  ، نص  عليو بعض فقهاء ا١تذىب، ال يصح االستبداؿ ما مل يشرطو الواقفكقيل: 
 ما نصو:  ٢تبلؿ الرأيكتاب أحكاـ الوقف 

) 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 بشرطو يف البيع، كإال فليس لو أف يبيع".
 كىو خَته للوقف؟" قلت: "كدل ال ٬توز ذلك،

قاؿ: " ألف  الوقف ال ييطلب بو للتجارة، كال تيطلب بو األرابح، كإ٪تا ٝتًٌيت كقفان ألهنا تبقى ال تيباع، 
كإ٪تا جو زت ذلك إذا اشًتط يف عقدة الوقف على أمور الناس، كألف  الواقف إ٪تا كقف على مثل ذلك، 

كاف لو أف يبيع ما استبدؿ ابلوقف، فيكوف الوقف ييباع كلو جاز لو بيع الوقف بغَت شرطو كاف يف أصلو  
 .(ّ)يف كلًٌ يـو كليس ىكذا الوقف"( اىػ 

كنقل ابن ٧تيم اٟتنفي يف "البحر الرائق" عن بعض أئمة ا١تذىب ٦تن قاؿ يف االستبداؿ بدكف ذكر 
سجد ١تصلحة : "بيع عقار ا١تالنسفيالشرط نفس قوؿ ىبلؿ الرأم، فقاؿ: ) كيف ا٠تبلصة: كيف فتاكل 

يف السَت الكبَت يف ابيب  السرخسيا١تسجد ال ٬توز كإف كاف أبمر القاضي كإف كاف خراابن. كركل اإلماـ 

                                                           

  . َّٔص  ّ، ج فتاوى قاضيخافقاضيخاف،  (ُ)
 ِٖٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ِّ، ص اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼ انظر: الطرابلسي،  (ِ)
  ٓٗ-ْٗ، ص كتاب أحكاـ الوقف، ىبلؿ بن ٭تِت، راجع: البصرم (ّ)
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األسَت يف الدفًت الثاين ذكر مسألة مث قاؿ: "كهبذا تبُت خطأ من ٬تٌوًز استبداؿ الوقف". كالشيخ اإلماـ 
  .(ُ)كاف يفيت ّتواز االستبداؿ مث رجع( اىػ   ظهَت الدين

: ) كلو كاف الوقف مرسبلن دل يذكر فيو شرط االستبداؿ دل يكن لو أف قاضيخافكلذا قاؿ اإلماـ 
ا ال  يبيعها كيستبدؿ هبا كإف كانت أرض الوقف سبخةن ال يينتفع هبا؛ ألف  سبيل الوقف أف يكوف مؤب دن

يع ا١تطلق عن شرط ا٠تيار ال ييباع، كإ٪تا تثبت كالية االستبداؿ ابلشرط، كبدكف الشرط ال تثبت؛ فهو كالب
 .(ِ)ٯتلك ا١تشًتم رد ه كإف ٟتقو يف ذلك غنب( اىػ 

يف  ٬توز للقاضي االستبداؿكما نص  عليو ابن ٧تيم كنقلو ابن عابدين أنو وا١تعتمد يف ا١تذىب 
 :(ّ)الصورة ا١تعركضة ابلشركط اآلتية 

 أف ٮترج ا١توقوؼ عن االنتفاع ابلكلية.- أ
 للوقف يعمر بو.أف يكوف ىناؾ ريعه  - ب
. - ت  أال يكوف البيع بغنبو فاحشو
أف يكوف ا١تستبًدؿ " قاضي اٞتنة "، ا١تفس ر بذم العلم كالعمل؛ لئبل ٭تصل التطرؽ إذل  - ث

الُقَضاُة : »إبطاؿ أكقاؼ ا١تسلمُت، ك " قاضي اٞتنة " ىو ا١تشار إليو يف حديث النيب 
اٞتَنَِّة، رَُجٌل َقَضى ِبَغَْتِ اٟتَقِّ فَػَعِلَم َذاَؾ َفَذاَؾ يف النَّاِر،  َثبَلثٌَة: قَاِضَياِف يف النَّاِر، َوقَاٍض يف 

«  َوقَاٍض اَل يَػْعَلُم فََأْىَلَك ُحُقوَؽ النَّاِس فَػُهَو يف النَّاِر، َوقَاٍض َقَضى اِبٟتَقِّ َفَذِلَك يف اٞتَنَّةِ 
(ْ) . 

                                                           

 ّْٓص  ٓ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، انظر:  (ُ)
  َّٕص  ّ)مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية(، ج  فتاوى قاضيخاف: قاضيخاف، راجع( ِ)
 ْٖٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ِّٕص  ٓ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم ، انظر:  (ّ)
اـً عىٍن رىسيوًؿ اَّلل ً سنن الًتمذي( الًتمذم، ْ) بي مىا جىاءى عىٍن رىسيوًؿ اَّللً   ، ، )أىبٍػوىابي اأٍلىٍحكى يف القىاًضي، حديث رقم  ابى

-ىػُّٗٗ، ُ)بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، ط  إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل، كصححو األلباين يف (ُِِّ
  .ِّٓص  ٖـ( ج ُٕٗٗ
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٦ت ن ال تقبل شهادتو لو كال ٦تن لو عليو  أف يكوف البدؿ عقاران ال دراىم كداننَت، كأف ال يبيعو - ج
 دىٍين.

أف يكوف البدؿ كا١تبدؿ من جنسو كاحدو، ، قاؿ ابن عابدين نقبل عن العبلمة قنارل زادة: )  - ح
كالظاىر عدـ اشًتاط اٖتاد اٞتنس يف ا١توقوفة لبلستغبلؿ؛ ألف ا١تنظور فيها كثرة الريع كقلة 

ىرىم ًة كا١تؤنة، فلو استبدؿ اٟتا
نوت أبرض تزرع ك٭تصل منها غلة قدر أجرة اٟتانوت كاف ا١ت

أحسن؛ ألف  األرض أدـك كأبقى كأغٌت عن كلفة الًتميم كالتعمَت ٓتبلؼ ا١توقوفة للسكٌت، 
 .(ُ)لظهور أف  قصد الواقف االنتفاع ابلسكن( اىػ

 إذا ابدؿ دار الوقف بدار أخرل جاز إذا كانت يف ٤تلة كاحدة أك ٤تلة أخرل خَتان، - خ
كالعكس ال ٬توز كإف كانت ا١تملوكة أكثر مساحةن كقيمةن كأجرةن؛ الحتماؿ خراهبا يف أدكف 

 التُت لدانءهتا كقلة الرغبة فيها.

أال يشرط الواقف االستبداؿ، كلكن يف االستبداؿ  الصورة الثالثة من صور الوقف عند اٟتنفية:
٬توز استبدالو على األصحًٌ ا١تختار، كما نقلو ابن نفع يف اٞتملة كبدلو خَت منو نفعان كريعان، فهذا ال 

 .(ِ)عابدين 
: كىو جواز االستبداؿ، حيث نقل ابن ٧تيم عن دمحم بن اٟتسن كأبو يوسف رأي آخركيف ا١تذىب 

ما نصو: ) كركم عن دمحم إذا ضىعيفت األرض ا١توقوفة عن االستغبلؿ، كالقيًٌم ٬تد بثمنها أخرل ىي أكثر 
ف يبيعها كيشًتم بثمنها ما ىو أكثر ريعان...، كيف شرح الوقاية: أف  أاب يوسف ٬تٌوًز رىٍيعان كاف لو أ

 .(ّ) االستبداؿ يف الوقف من غَت شرط إذا ضعفت األرض من الريع( اىػ

                                                           

 ْٖٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، راجع:  (ُ)
 ِٖٓص  ْ، ج ا١ترجع السابقانظر: ( ِ)
 ّْْص  ٓ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم ، راجع:  (ّ)
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كنقل ابن عابدين عن الطرسوسي يف "أنفع الوسائل" أن و ٬توز استبداؿ الوقف العامر يف أربع 
فيجوز على قوؿ أيب يوسف  (ُ)إنساف فيو ببدؿو أكثر غل ةن كأحسن صيٍقعان حاالت، كمنها: ) أف يرغب 

 .(ِ) كعليو الفتول كما يف " فتاكل قارئ ا٢تداية"( اىػ
كقاؿ يف كتابو "شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية": )٨تن ال  ردَّ ذلك صدر الشريعة احملبويبلكن 

د  ك٭تصى؛ فإف ظىلىمىةى القضاة جعلوه حيلة إلبطاؿ أكقاؼ نفيت بو، كقد شاىدان يف االستبداؿ ما ال ييع
  . (ّ) ا١تسلمُت( اىػ

كقاؿ الكماؿ ابن ا٢تماـ: ) االستبداؿ ابلشرط مذىب أيب يوسف ا١تشهور عنو ا١تعركؼ ال ٣ترد 
. كيف موضع آخر، قاؿ: ) كاٟتاصل أف  االستبداؿ إما عن شرطو االستبداؿ كىو مسألة (ْ)ركاية( 

الكتاب أك ال عن شرط، فإف كاف ٠تركج الوقف عن انتفاع ا١توقوؼ عليهم بو فينبغي أف ال ٮتتلف 
و فيو...، كإف كاف ال لذلك بل اتفق أنو أمكن أف يؤخذ بثمن الوقف ما ىو خَت منو مع كونو منتفعان ب

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 
 
 
 
 

                                                           

 انحية األرض كالبيت.الصقع: ( ُ)
 ُُّص   ، مادة "صقع"،ا١تصباح ا١تنَتالفيومي،      

 ِٖٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  انظر: (ِ)
 ِٖٗص  ّ، ج شرح الوقايةابويب، راجع:  (ّ)
 ِِٖص  ٔ، ج (د. ت بَتكت: دار الفكر.)، شرح فتح القديرالسيواسي، دمحم بن عبد الواحد ا١تعركؼ اببن ا٢تماـ، راجع: ( ْ)
 .ِِٖص  ٔج ا١تصدر نفسو، ( ٓ)
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 اثنياً: مذىب ا١تالكية
 كا١تنقوؿ، كذلك على النحو اآليت: العقار بُت استبداؿ ا١توقوؼ حكم يف ا١تالكية فر ؽ

 ا١تسجد: -ُ
 .(ُ)فبل ٭تل  بيعو مطلقان ابإلٚتاع، نص  على ذلك ابن جيزمٌو يف قوانينو

 :العقار -ِ
 يكوف أف كإٌما ا١تنفعة، قائم يكوف أف إٌما النوع كحوانيت، كىذا دكر من ا١تساجد عدا ما كىو 

 منقطع ا١تنفعة:
 رسالة يف جاء حيث عندىم، جواز بيعو عدـعلى  منعقد فاإلٚتاع :ا١تنفعة قائم كاف فإذا- أ

 " أما  :الرسالة" "شرح يف اٞتزكرل فقاؿ ا١تساجد، غَت القائم ا١تنفعة العقار ) كأما :اٟتطاب
  .(ِ)بيعو" ( اىػ  ٬توز ال أنو فاإلٚتاع قائمة؛ منفعتو إذا كانت

 أك مقربة أك مسجد كتوسيع :الضرورة حاالت استثنوا من ذلكلكن  فقهاء ا١تالكية 
 ألجلها األحباس دل تيبع كإذا لؤلمة، العامة ا١تصاحل من ىذا ألف   بيعو؛ فأجازكا طريق عاـ،

ز ) دل :سحنوف ما نصو يف نوازؿ ، جاء(ّ)يف حرجو  ككقعوا ضيقه  الناس كأصاب تعط لت  ٬تًي
 تكوف مثلها داران  بثمنها كيشًتكف هبا ليوسع جوار مسجد دار إال ٔتاؿ اٟتبس بيع أصحابنا
 . (ْ)٤تبسة كانت تليو( اىػ دكره   مسجده  يف فقد أيدخل حبسان،

كنقل يف "التاج كاإلكليل" ما نصو: ) ال أبس ببيع الدار اب سة كغَتىا، كيكره الناسى 
السلطافي 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

                                                           

 ّٖٖص ، (ـََِِ-ىػُِّْبَتكت: ا١تكتبة العصرية، )، القوانُت الفقهيةابن جزم، دمحم بن أٛتد،  انظر: (ُ)
، وأتجَتهحكم بيع الوقف واستبدالو وا١تناقلة بو الرٛتن )ابن صاحب كتاب "مواىب اٞتليل"(،  ( اٟتطاب، دمحم بن دمحم بن عبدِ)

 ُِٖص ـ، ََِٓ-ىػ ُِْٖٔتقيق: عبد السبلـ دمحم الشريف العادل، مطبوع ضمن ٣تلة آفاؽ الًتاث، العدد ا٠تمسوف 
 ُِٖص ، حكم بيع الوقف واستبدالو. اٟتطاب، ّٖٖص ، القوانُت الفقهية( انظر: ابن جزم، ّ)
 ُِٖص  ،حكم بيع الوقف واستبدالو وا١تناقلة بو وأتجَتهانظر: اٟتطاب،  (ْ)
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طريق عظمى من طرؽ ا١تسلمُت اليت يسلك عليها العامة فحفرىا حىت قطعها، فإف  أىل تلك 
كف على بيع ما يوسع بو الطريق( اىػ  ربى  .(ُ)األرض اليت حو٢تا ٬تي

كيف ىذا يقوؿ ا٠ترشي أيضان: ) إذا ضاؽ ا١تسجد أبىلو كاحتاج إذل توسعة كّتانبو عقار 
جل توسعة ا١تسجد كإف أ ى صاحب اٟتبس أك حبس أك ملك فإنو ٬توز بيع اٟتبس أل

كف على بيع ذلك( اىػ  ربى  .(ِ)صاحب ا١تلك عن بيع ذلك فا١تشهور أهنم ٬تي
فهو على ثبلثة أقساـ ذكرىا ابن رشد ٤تٌرًران ٤تل   ا١تنفعة: منقطع العقار كاف إذا أما - ب

داؿ هبا إذا انقطعت النزاع فيها، حيث ذكر أف  األحباس أم األكقاؼ يف جواز بيعها كاالستب
 : (ّ)ا١تنفعة منها على ثبلثة أقساـ 

: كىو ما انقطعت منفعتو كدل يرج أف يعود كيف إبقائو ضرر، مثلي قسم ٬توز بيعو ابتفاؽ
العقار الذم ٭تتاج إذل اإًلنفاؽ عليو كال ٯتكن أف يستعمل يف نفقتو، فيضر اإًلنفاؽ عليو 

 ٤تبسا يف السبيل أك على ا١تساكُت.ابب س عليو أك ببيت ا١تاؿ إف كاف 
 : كىو ما يرجى أف تعود منفعتو كال ضرر يف بقائو.وقسم ال ٬توز بيعو ابتفاؽ

: كىو ما انقطعت منفعتو فلم يرج أف يعود كال وقسم ٮتتلف يف جواز بيعو واالستبداؿ بو
كال ضرر يف ضرر يف إبقائو. كىذا القسم األخَت، كىو العقار الذم ال ييرجى رجوع منفعتو، 

 إبقائو، ا١تالكية فيو على قولُت:
اإلماـ  قوؿ كىو كاالستبداؿ البيع جواز : عدـوىو ا١تشهور من ا١تذىب القوؿ األوؿ 

 مالك مالك يف ا١تدكنة، كعليو اقتصر الشيخ خليل يف ٥تتصره، كابن اٟتاجب قبلو. قاؿ
منع ذلك(  على دليله  داثرةن  الس لف أحباس كبقاء خرب، العقار اب س كلو ييباع ) ال :

 .(ُ)اىػ
                                                           

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

  .ٓٗص  ٕ، ج (بَتكت: دار الفكر، د. ت)للخرشي، شرح ٥تتصر خليل ا٠ترشي، دمحم بن عبد هللا، راجع:  (ِ)
، ٖتقيق: د دمحم حجي كآخركف، البياف والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل ١تسائل ا١تستخرجةانظر: ابن رشد، دمحم بن أٛتد،  (ّ)

  ِّّص  ُِ، ج (ـُٖٖٗ-ىػَُْٖبَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، ، ) ِط 
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القاضي عبد الوىاب البغدادم منع بيع العقار ا١توقوؼ كلو خرب بقولو: )ألف  يف  يعلِّلك
بيعو إبطاؿ شرط الواقف كحبلًّ لعقده، كذلك غَت جائزو، كاعتباران بو إذا دل ٮترب، كألف  
العمارة تنتقل من مكاف إذل مكاف، فلم يكن يف تبقيتو إتبلؼه لو؛ ٞتواز عودة العمارة إليو، 

بيعو إبطاالن ٟتق مىن جعل لو فيو بعد حقان بعد ىذا البطن كال سبيل إذل ذلك( اىػ  كألف  يف
(ِ). 

جواز بيع ا١توقوؼ إذا خرب كاالستبداؿ بثمنو غَتىهي من جنسو يكوف كقفان  :الثاين القوؿ
، كىو قوؿ ابن (ّ)عوضو، كىو ركايةه عن اإلماـ مالك ركاىا أبو الفرج البغدادم عنو

كقعت الفتول  ، كبو(ٓ)، كبو أفىت ابن رشد اٞتد(ْ)إلماـ مالك ربيعة الرأمالقاسم، كشيخ ا
زرل يف فتاكيو  .(ٔ)كاٟتكم كما ذكر ذلك الربي

 رجوع ال يرجى كالذم ا١تنفعة ا١تنقطع العقار بُت التفريق القوؿ الثالث يف ا١تذىب:
 :(ٕ)خارجها أك ا١تدينة يف كاف بُت ما إذا منفعتو،

 إذا العقار أف إذ يركف إبدالو؛ أك بيعو ٬تيزكف ال فإهنم ا١تدينة، يف كاف فإذا  -أ
 عقب على كاف كإف إبصبلحو، ٤تتسب كقد يقـو إصبلحو، من ييأس ال ا١تدينة يف كاف
 . بعضهم فيصلحو يستغٍت فقد

                                                                                                                                                                                           

  .ٓٗص  ٕللخرشي، ج شرح ٥تتصر خليل ا٠ترشي، انظر:  (ُ)
مكة ا١تكرمة: مكتبة نزار ) ُ، ٖتقيق: ٛتيش عبد اٟتق، ط ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةانظر: البغدادم، عبد الوىاب،  (ِ)

 . ُُِّص  ّ، ج (ـََِّ-ىػُِّْمصطفى الباز، 
  َِْص  ُِ، ج البياف والتحصيلانظر:ابن رشد،  (ّ)
 ُُِّص  ّ، ج ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةانظر: البغدادم،  (ْ)
بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، ) ُ، ٖتقيق: د ا١تختار بن الطاىر التليلي، ط فتاوى ابن رشدانظر: ابن رشد، دمحم بن أٛتد،  (ٓ)

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

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

 .ٙتنها
 :ا١تنقوؿ -ّ

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

كما ضعف من الدكاب اب سة يف السبيل، كما بلي ا١تدكنة " : )  اختصار يف " التهذيب يف جاء
م بثمن الدكاب فرس أك برذكف أك ىجُت، فإف دل يبلغ أيعُت بو  من الثياب حىت ال ينتفع بو، بيع فاشًتي

س أف يباع كيشًتل فرس مكانو. يف فرس. ابن كىب عن مالك: ككذلك الفرس يٍكًلب أك ٮتبث، فبل أب
 .(ُ)فيشًتل بثمنها ثياابن ينتفع هبا، فإف دل يبلغ، تصدؽ هبا يف السبيل( اىػقاؿ ابن القاسم: كأما الثياب 

القاضي عبد الوىاب البغدادم جواز بيع ا١تنقوؿ إذا تعط ل أبف  يف ذلك تعريضان لو للتلف  يعلِّلك
كذلك غَت جائز؛ ألف  إضاعة للماؿ منهي عنها، كمىت بيع ىذا الفرس الذم قد كىًلب أك دخل العيب 
قوائمو أمكن أف ينتفع بو مشًتيو يف غَت ذلك الوجو أبف يطحن عليو أك يعمل عليو كابتيع بثمنو غَته، 

 فكاف ذلك أٍكذل من إضاعتو. 
كذلك فإف  يف تبقيتو كمنع بيعو إ٪تا كاف لئبل يبطل شرط الواقف مىت بيع، كتبقيتو تؤكؿ إذل ذلك 

، فكاف إبطاؿ الشرط ٔتا يقـو مقامو  .(ِ)كيسد  بعض مسدًٌه أٍكذل  من غَت نفعو
 ابن غَت عن سحنوف ركل ؛ فقدرأٌي آخر، وىو عدـ جواز بيع ا١تنقوؿ ولو َخِربَ كيف ا١تذىب 

 أهنا كالثياب العبيد السبيل من يف جعل ما غَته: إف   ركل ) كقد يقوؿ: حيث الرأم، خبلؼ ىذا القاسم
فبل  خربت، قد األحباس جل كىذه. ا٠تراب عليو خيف اب س إذا الر ٍبعي  لىًبيعى  بًيعىتٍ  قاؿ: كلو تباع، ال

                                                           

ديب: دار ) ُط  األمُت كلد دمحم سادل بن الشيخ، ، د. دمحمالتهذيب يف اختصار ا١تدونةانظر: الرباذعي، خلف بن أيب القاسم،  (ُ)
 . ُِّص  ْ، ج (ـ ََِِ -ىػ  ُِّْالبحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث، 

 .ُُِّص  ّ، ج ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةانظر: البغدادم،  (ِ)
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 خراابن  بقاؤه كلكن مضى، من أغفلو فيها ما ٬توز البيع كاف لو أنٌو ترل أال منها، سنتها على أدؿ شيء
 .(ُ)اىػ ... ( غَت مستقيم بيعو أف على دليل

ا١تنقوؿ إذا خرب أك قىصير عن كمع ذلك: فإف  الرأم عند ٚتهور ا١تالكية على جواز استبداؿ 
ا٢تدؼ ا١تقصود منو، بل إف  ابن رشد نقل االتفاؽ على جواز بيع ما انقطعت منفعتو كدل يرج أف يعود 
كيف إبقائو ضرر، مثلي اٟتيواف الذم ٭تتاج إذل اإًلنفاؽ عليو كال ٯتكن أف يستعمل يف نفقتو، فيضر 

 .(ِ)إف كاف ٤تبسا يف السبيل أك على ا١تساكُتاإًلنفاؽ عليو ابب س عليو أك ببيت ا١تاؿ 
 اثلثاً: مذىب الشافعية

 بعبارة ذلك على إذ نصوا مطلقان، استبداؿ الوقف منع الشافعية على أف  األصل عبارة تدؿ
 . (ّ))كإف خرب موقوؼ يباع عندىم: )ال مشهورة

ز فقهاء الشافعية كبناءن على ما تقد ـ دل  قبل من حالة استهبلكو يف ا١توقوؼ إال استبداؿ ٬تًي
 مسجد اهندـ فلو خرب، كإف موقوؼ ييباع ) ال :ا١تعُت "  " فتح كتاب يف جاء فقد عليهم، ا١توقوؼ
 الشجر جف   يف أرضو. أك كاالعتكاؼ الٌصبلة ؛ إلمكاف ْتاؿ ملكان  يعود كال يبع، إعادتو دل كتعذرت
 أبواابن، إف ّتعلو كلو عليو، ا١توقوؼ ينتفع بل يوىب، كال يباع الوقف، فبل يبطل ريحه دل قلعو أك ا١توقوؼ

 ابإلحراؽ، إال بو ينتفع صار ال كأف إال ابستهبلكو، بو االنتفاع تعذر فإف ْتالو، خشبا إجارتو ٯتكنو دل
 . (ْ)اىػ يبيعو( بعينو كال فينتفع ا١تعتمد على - حينئذ عليو ا١توقوؼ كٯتلكو أم الوقف: انقطع

                                                           

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

  ِّّص  ُِ، ج البياف والتحصيلانظر: ابن رشد،  (ِ)
،  ) ُط  ،فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدينا١تعربم، أٛتد بن عبد العزيز، راجع:  (ّ) -ىػُِْْبَتكت: دار ابن حـز

 ُِْ، ص (ـََِْ
 .ُِْص ا١تصدر نفسو،  (ْ)
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كقيل:  جىذىعان، هبا ينتفع بل ا١تذىب، على الوقف ينقطع دل كلو جف ت الشجرةالنوكم: )  كيقوؿ
 . (ُ)( اىػ  العبد كقيمة كالثمن تباع

٩تلةن كقفت  تكوف أف تعدك ال فيها البحث ٬ترم اليت الصورة ٯتكن القوؿ أف   النقوؿ، ىذه كبعد
 أك استبدا٢تا ىرمت، كيف مشركعية أك مرضت مث هبيمة كقفت أك انكسر مث جذعان كقف أك جف ت مث  

 :(ِ)عدمو كجهاف يف ا١تذىب
؛ ألنو ما زاؿ ا١تلك فيو ٟتق هللا تعاذل، ال يبطل األصح: ال ٬توز بيعها، كىو الوجو األوؿ

ا مث زىًمن، كقد تعمر الة كتعمر الدار بعد حُت.  ابختبلؿ االنتفاع بو، كما لو أعتق عبدن
 ف  منفعتها بطلت، فكاف بيعها أكذل من تركها.: ٬توز بيعها؛ ألالوجو الثاينك

كعلى القوؿ ّتواز بيعها: ىل ٬تب صرؼ ٙتنها يف شراء مثلها لتكوف كقفنا مثلها، أك يكوف ملكنا 
 للموقوؼ عليو، كيصرؼ يف سائر مصاحل ا١تسجد؟ فيو طريقاف عندىم.

 عبيد دمحم الدكتور كيعلل - فيما يبدك – الشافعية كتب لو تتعرض فلم للعقار ابلنسبة أم ا
 فبل كذلك داـ األمر فما ْتاؿ، منفعتو تسلب أف ٯتكن ال أنو إذل ذىبوا ) كأهنم :بقولو ذلك الكبيسي

 . (ّ) ( اىػ كاستبدالو بيعو يصح
 بقولو:  العقار، يف جوازه كعدـ ا١تنقوؿ البيع يف جواز بُت التفرقة أساس بياف ا١تاكردم عن كينقل

 كقفو، ٬توز لثبوت ال ٚتيعو بيع أف   ككما منو، شيء بيع كال بيعو ٬تز دل خرب، إذا الوقف كىكذا(
 .بثمنها بيعها، كاالستبداؿ فيجوز الوقف دابة فأٌما  .بعضو بيع كذلك

 الوقف:  من خرب ما كبُت بينها كالفرؽ

                                                           

 -ىػ ُُْٓبَتكت: دار الكتب العلمية، ) ُط  ، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاجالشربيٍت، دمحم بن أٛتد، انظر: ( ُ)
  َّٓص  ِ، ج (ـُْٗٗ

ـ ج ُُٗٗ-ىػُُِْ، (لبناف: ا١تكتب اإلسبلمي) ّط  ، روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتالنوكم، ٤تي الدين بن شرؼ، انظر: ( ِ)
، ج (ـ َََِ -ىػ ُُِْجدة: دار ا١تنهاج، ) ُط ، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي، العمراين، ٭تِت بن أيب ا٠تَت، ّٔٓص  ٓ
  .ٗٗص  ٖ
  ُْص  ِ، ج أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلميةالكبيسي، راجع: ( ّ)
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 دل أعطبت كالدابة إذا بيعو، ٬تز فلم صبلحيتو، كيؤم ل عمارتو، يرجى قد من الوقف خرب ما أفٌ 
  . رجوعها يؤم ل كدل صبلحها، ييرج

  الوقف كذلك ىلكت. كليس كإف تركت أجحفت، التزمت إف مؤكنة للدابة الثاين: أف   كالفرؽ
 . (ُ)٬تز( اىػ  عطبان، دل كسراين  حيواانن  كقف لو إنو: قلنا الفرقُت، ك٢تذين

 اثلثاً: مذىب اٟتنابلة
الوقف إذل  الضركرة فقط، كاليت يؤكؿ فيها حاؿ على الوقف استبداؿ ا١تذىب عند اٟتنابلة حصري 

حالةو ال يينتفع بو فيها؛ قاؿ ابن قدامة: ) كإف دل تتعط ل منفعة الوقف ابلكلية، لكن قل ت، ككاف غَته 
؛ صيانةن األصل ٖترمي البيع وإ٪تا أبيح للضرورةأنفع منو كأكثر رد على أىل الوقف، دل ٬تىيز بيعو؛ ألف  

 . (ِ)د الوقف عن الضياع، مع إمكاف ٖتصيلو، كمع االنتفاع، كإف قل  ما يضيع ا١تقصود( اىػ ١تقصو 
كدل ييفٌرًؽ اٟتنابلة يف ىذا الصدد بُت ا١تنقوؿ كالعقار كما ىو مذىب ا١تالكية فيما تقد ـ، بل إهنم 

الفرس اٟتبيس على الغزك إذا  أخذكا جواز استبداؿ العقار من جوازه يف ا١تنقوؿ، إذ االٚتاع قائمه على أف  
كربت فلم تصلح للغزك كأمكن االنتفاع هبا يف شيء آخر مثل أف تدكر يف الرحى أك ٭تمل عليها تراب 

كإذا  ، قاؿ ا٠تًرقي: )(ّ)أك تكوف الرغبة يف نتاجها أك حصاان ييتخذ للطًٌراؽ جاز بيعها، فكذا العقار
ما يرد على أىل الوقف، كجيعل كقفان كاألكؿ، ككذلك  خرب الوقف، كدل يرد  شيئا بيع، كاشًتم بثمنو

م بثمنو ما يصلح للجهاد( اىػ   .(ْ)الفرس اٟتبيس إذا دل يصلح للغزك، بيع، كاشًتي
فالبيع كاالستبداؿ عند اٟتنابلة يكوف استبقاءن للوقف اب١تعٌت ا١ترجوًٌ منو عند تعذ ر إبقائو بصورتو؛ 

صيو استبقاءي الغرض، كىو االنتفاعي قاؿ ابن عقيل: ) الوقفي مؤب ده، ف إذا دل ٯتكن أتبيده على كجوو؛ ٮتصًٌ
                                                           

أحكاـ الوقف يف الشريعة الكبيسي،  عن نقبلن  ، ٕا١تصرية، ج  الكتب بدار  ٥تطوط ،الكبَت اٟتاوي دمحم، بن ( ا١تاكردم، عليُ)
 الكتب العلمية دار عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، -بتحقيق علي دمحم معوض  مطبوعة نسخة إذل رجعت . حيثُْص  ِج  اإلسبلمية،

 .أجده فلم ـ،  ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ بَتكت، ،
السعودية: دار عادل )  ْط  ٖتقيق: د.عبد اسن الًتكي كد. عبد الفتاح اٟتلو،، ا١تغٍتابن قدامة، عبد هللا بن أٛتد، راجع: ( ِ)

  ِِّص  ٖ، ج (ـُٗٗٗ-ىػُُْٗالكتب، 
 ُِِص  ٖ، ج ا١تصدر نفسو (ّ)
 َِِص  ٖ، ج  ا١تصدر نفسو (ْ)
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رل األعياف، كٚتودان على العُت مع تعط لها تضييعه  على الدكاـ يف عُتو أخرل، كإيصاؿ األبداؿي جرل ٣تي
تص ٔتوضع، فلم ا للغرض. كيقريبي ىذا من ا٢تدم إذا عطب يف السفر، فإنو ييذبح يف اٟتاؿ، كإف كاف ٮتي

تعذ ر ٖتصيلي الغرض ابلكلية، استيويف منو ما أمكن، كتيرًؾى مراعاة الًٌ ا٠تاص عند تعذ ره؛ ألف مراعاتو 
 .(ُ)مع تعذ ره تيفضي إذل فوات االنتفاع ابلكلية، كىكذا الوقف ا١تعط لي ا١تنافع( اىػ 

 كأما ا١تسجد إذا تعط ل كخرب، فللحنابلة يف جواز استبدالو ركايتاف:
: جواز بيع ا١تسجد إذا خرب كتعطلت منافعو، أك انتقل أىل القرية عنو كصار يف الرواية األوىل

موضع ال يصلى فيو، أك ضاؽ أبىلو كدل ٯتكن توسيعو يف موضعو، أك تشعب ٚتيعو فلم ٘تكن عمارتو كال 
يء منو، بيع ٚتيعو عمارة بعضو إال ببيع بعضو، جاز بيع بعضو لتعمر بو بقيتو. كإف دل ٯتكن االنتفاع بش

تاج إليو يف مكافو آخر كييصرؼ ٙتنو يف إنشاء مسجدو آخر ٭تي
(ِ). 

قاؿ أٛتد يف ركاية أيب داكد: ) إذا كاف يف ا١تسجد خشبتاف، ٢تما قيمة جاز بيعهما كصرؼ 
و ؿ ا١تسجد خوفان من اللصوص، كإذا كاف موًضعيوي قى (ّ)ٙتنهما عليو( اىػ  ًذران( . كقاؿ يف ركاية صاحل: ) ٭تي

 . (ْ)اىػ 
 .(ٓ): منع بيع ا١تسجد كإ٪تا تػينىقل آلتو، نص  عليو اإلماـ أٛتد يف ركايةو عنوالرواية الثانية

كإذا كاف الضابط لصحة استبداؿ الوقف يف ا١تذىب ىو الضركرة، فقد راعى ابن تيمية اٟتنبلي 
تتعطَّل إذا  مل أو منافعو تعطَّلت مطلقاً، منو ٓتَتٍ  استبداؿ الوقف ّتواز أيضان؛ فقاؿا١تصلحة يف ذلك 

 ، كذكر أف  إبداؿى ا١توقوؼ ٓتَت منو نوعاف: (ٔ)وجدت اٟتاجة أو ا١تصلحة

                                                           

 ِِِص  ٖ، ج  ا١تصدر نفسو (ُ)
 َِِص  ٖ، ج ا١تغٍتانظر: ابن قدامة،  (ِ)
 ُِِص  ٖ، ج ا١تصدر نفسو (ّ)
 ُِِص  ٖ، ج ا١تصدر نفسو (ْ)
 ُِِص  ٖ، ج ا١تصدر نفسو (ٓ)
، ٚتع كترتيب عبد ٣تموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،: بسط ذلك يف ْتث مطو ؿ لو، راجع (ٔ)

ص  ُّـ، ج ََِْ -ىػ ُِْٓعبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم، ا١تدينة ا١تنورة: طبعة ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، 
ُِِ-ُِٓ 
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مثل أف يتعط ل فييباع كيشًتل بثمنو ما يقـو مقامو...، فهذا جائز؛  اإلبداؿ للحاجةأحد٫تا: 
 ألف  األصل إذا دل ٭تصل بو ا١تقصود قاـ بدلو مقامو.

: مثل ا١تسجد إذا بٍت بدلو مسجد آخر أصلح ألىل البلد منو ؿ ١تصلحة راجحةوالثاين: اإلبدا
كبيع األكؿ، فهذا ك٨توه جائز عند أٛتد كغَته من العلماء...، لكن ًمن أصحابو مىن منع إبداؿ ا١تسجد 

 .(ُ)كاألرض ا١توقوفة؛ لكن النصوص كاآلاثر كالقياس تقتضي جواز اإلبداؿ للمصلحة
 صة أقواؿ أىل العلم يف حكم استبداؿ الوقف، عرض وموازنةا١تطلب الثالث: خبل

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 

إتاىات الفقهاء بشكل عاـ يف حكم استبداؿ الوقف، مع عرض أىم األدلة اليت كترتيبها كهتذيبها لبياف 
 استند إليها كل فريق، مث  ا١تناقشة كالًتجيح.

 (ِ) أواًل: خبلصة أقواؿ أىل العلم يف ا١تسألة 
 للفقهاء إتاىٍُت ٥تتلفٍُت يف اٞتملة يف مشركعية استبداؿ الوقف:  يبلحظ ٦تا تقد ـ أف  

 الوقف على االستبداؿ حفاظان  : تشد د يف منعاألوؿ: وٯتثِّلو ا١تالكية وبدرجة أكرب الشافعيةاالٕتاه 
 غَت تبديد ٙتنو يف أك أصل الوقف ذىاب ذلك من على قد يًتتب ما بسبب للضياع عرضة يكوف أف ًمن
 . اندرة حاالت يف االستبداؿ إال ٬تيزكا كدل كقف لو، ما

إذل التساىل يف مسألة االستبداؿ؛ أتسيسان على أف  منع  أقل اٟتنابلةوبدرجة  اٟتنفية ذىب بينما
استبداؿ الوقف قد ٬تر  إذل نقيض ا١تقصود من الوقف ٦تا يًتٌتب عليو ضرره اب١توقوؼ عليهم، كىذا ىو 

 االٕتاه الثاين.  

                                                           

 ِّٓ-ِِٓص  ُّ، ج ٣تموع الفتاوىانظر: ابن تيمية،  (ُ)
-ُٖٗ، ُٕٖ، ُّٖـ( ص ُٗٓٗ، )القاىرة: معهد الدراسات العربية العالية، ٤تاضرات يف الوقفأبو زىرة، دمحم،  انظر: (ِ)

 ُٗ-ٖٖ، ص استبداؿ الوقف. العبيدم، ّٓ-ِٓص  ِ، ج أحكاـ الوقف. الكبيسي، َُٗ
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 ا١تالكية، ىبيليو مذ الشافعية مذىب ىو الوقف استبداؿ يف تشددان  أكثر ا١تذاىب أف   القوؿ كٯتكن
 استبداؿ جواز إذل ذىبوا الذين اٟتنابلة مذىب اٟتنفية يليو مذىب ىو فيو تساىبلن  ا١تذاىب كأكثر

 .لغَتىم من ا١تذاىب الثبلثة األخرل خبلفان  عند ا١تصلحة ا١تسجد
 ككذلك كاٟتنابلة، اٟتنفية بُت التساىل يف حقيقة كاالختبلؼ االتفاؽ مواطن نفصل أف كنستطيع

من خبلؿ عرض اٞتدكلُت اآلتيُت  كالشافعية، ا١تالكية التشدد بُت حقيقة يف االتفاؽ كاالختبلؼ مواطن
(ُ) : 

 واٟتنابلة اٟتنفية االستبداؿ جواز

 االتفاؽ مواطن
 .ا١تنفعة انعداـ -ُ
 .ا١تصلحة كجود  -ِ

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

 
 والشافعية ا١تالكية االستبداؿ منع

 .كا١تنقوؿ العقار بُت التفريق -ُ االتفاؽ مواطن
 .مطلقان  ا١تسجد استبداؿ منع -ِ

 :٫تا أمرين بُت االستبداؿ يف ا١تالكية فر ؽ االختبلؼ مواطن
 .ا١تنفعة قائم كاف ما -ُ
 .ا١تنفعة منقطع كاف ما -ِ

 
 كما يذكره بعض الباحثُت ىو يف األساس اختبلؼ نظرة الفقهاء إذل الوقف؛ فمن  وسبب ا٠تبلؼ

 االنتفاع نقص مىت إنو قاؿ عليهم ا١توقوؼ نفع كقف بغرض ٔتا االنتفاع كىو الواقف مقصود إذل نظر
 فجائزكاستغٍت عنو  كجل عز  كاف ما " أف   اعتبار على منو ىو أنفع ما بو استبدؿ تعط ل أك ابلوقف

                                                           

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

 (ِ)واجمليزين لو يف اٞتملةاثنياً: أدلة االٕتاىُت: ا١تانعُت من االستبداؿ يف اٞتملة 
 أدلة ا١تانعُت:

تىصىد ؽى ٔتىاؿو لىوي   : ما ركاه الشيخاف عىًن اٍبًن عيمر رضي هللا عنهما: أىف  عيمىر الدليل األوؿ  -ُ
، ًإيٌنً عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللً   : ايى رىسيوؿى اَّللً  ، فػىقىاؿى عيمىري ٍغه كىكىافى ٩تىٍبلن ، كىكىافى يػيقىاؿي لىوي ٙتى

، فىأىرىٍدتي أىٍف أىتىصىد ؽى ًبًو، فػىقىاؿى الن يب   َتَصدَّْؽ أبَِْصِلِو، : »  اٍستػىفىٍدتي مىاالن كىىيوى ًعٍنًدم نىًفيسه
، اَل يُػَباُع َواَل يُوَىُب  .. اٟتديث « كىلىًكٍن يػينػٍفىقي ٙتىىريهي كىالى ييورىثي ووجو . (ّ)، فػىتىصىد ؽى ًبًو عيمىري

 أف  ىذا اٟتديث دليل صريحه يف ا١تنع من البيع كإبداؿ الوقف.الداللة 
بًطل البيع ىو إ٪تا ا١تمنوع الوقف ببيع : أف  ا١ترادونوقش ىذا االستدالؿ بػ

ي
 ألصل ا١ت

 ككذا حالة التعطل، حالة منو ٮتيىص   فإنو الوقف بيع عمـو بو ا١تراد أف   افًتاض الوقف، كعلى
 .(ْ)ذلك على الدليل ١تا سيأيت من ا١تصلحة رجحاف

ما ركاه أبو داكد عىًن اٍبًن عمر رضي هللا عنهما، قاؿ: أىٍىدىل عيمىري ٍبني  الدليل الثاين:   -ِ
يبنا ا٠تٍىط اًب  ثى ًمائىًة ًدينىارو، فىأىتىى الن يب   (ُ)٧تًى ، ًإيٌنً فىأىٍعطىى هًبىا ثىبلى : ايى رىسيوؿى اَّللً  ، فػىقىاؿى

                                                           

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

، مطبوع ضمن ٣تموع )من ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼابن قاضي اٞتبل، أٛتد بن اٟتسن،  راجع: (ِ)
ىػ(، راجعو كأعده للنشر: عبد ا١تلك بن عبدهللا بن َُْٔمؤلفات كٖتقيقات ٝتاحة العبلمة الشيخ عبد هللا بن عمر بن دىيش، ت: 

. كذلك: السلمي، عبد الرٛتن بن انفع، ْٕٓ -ُٗٓـ( ص ََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُدىيش، )مكة ا١تكرمة: مكتبة األسدم، ط 
اإلسبلمي، اجمللد الرابع كالعشركف  االقتصاد :عبدالعزيز ا١تلك جامعة ٣تلةمنو،  خَت بوقف منافعو تتعطل مل الذي الوقف استبداؿ

 ـ(. َُُِ -ىػ ُِّْ) َّ-ّالعدد األكؿ ص ص 
)كتاب الوصااي، ابب كما للوصي أف يعمل يف ماؿ اليتيم كما أيكل منو بقدر عمالتو ،  الفتحمع  ،صحيح البخاريالبخارم،  (ّ)

، ُِّٔ)كتاب الوصية، ابب الوقف، حديث رقم  ، مع شرح النوويصحيح مسلم(. مسلم، ْٕٗص  ٓ، ج ِْٕٔحديث رقم 
 (ٔٗص  ٔج 

 ِْٓ، ص النزاع وا٠تبلؼا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من ابن قاضي اٞتبل، انظر: ( ْ)
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 : ، قىاؿى ًنهىا بيٍدانن ثى ًمائىًة ًدينىارو، أىفىأىبًيعيهىا كىأىٍشًتىًم بًثىمى يبنا فىأىٍعطىٍيتي هًبىا ثىبلى ، »أىٍىدىٍيتي ٧تًى ا٨ْتَْرَىا الى
َىا ا أًلىن وي كىافى أىٍشعىرىىىا  قىاؿى « . ِإايَّ أىبيو دىاكيدى: ىىذى

 : أف  النيب ووجو الداللة من اٟتديث. (ِ)
من تغيَت ا٢تدم كإبدالو، فيقاس عليو تغيَت الوقف كإبدالو أيضان؛ ّتامع خركج   منع عيمر 

 العُت عن ملكية الباذؿ ٢تا يف اٟتالُت.
 : ونوقش ىذا االستدالؿ من وجوه، منها

 . (ّ) : أف  اٟتديث ضعيف؛ النقطاعو كجهالة أحد ركاتوأحد٫تا- أ

 هبا يراد االستبداؿ اليت العُت فإف   اٟتديث، صحة فرض : علىالوجو الثاين- ب
  "من أرجح ليست االستبداؿ هبا عيمر  أراد اليت كالعُت كأٍكذل، الوقف من أرجح

 ألف   ٙتنها؛ على كانت النجيبة راجحةن  بل تعاذل، اَّلل   إذل التقرب إذل " ابلنسبة النجيبة
 .(ْ)أىلها عند كأنٍػفىسها أغبلىا ٙتنان  الرقاب خَت

 اٟتديث أيضان كداللتو على أف  االستبداؿ صحة فرض : كعلىالوجو الثالث- ت
 األكقاؼ يف االستبداؿ جواز فبل يستلـز ذلك عدـ كاألضحية ٦تنوعه شرعان، اب٢تدم

                                                                                                                                                                                           

 النجيب: خيار اإلبل.( ُ)
٤تمود دمحم الطناحي )بَتكت:  -، ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل النهاية يف غريب اٟتديث واألثرابن األثَت، ا١تبارؾ بن دمحم، انظر:       

 ُّٓص   ٓـ( ج ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗا١تكتبة العلمية، 
 ،داود أيب سنن، كضعفو األلباين كما يف: (ُٕٔٓ)كتاب ا١تناسك، ابب تبديل ا٢تٍدم، حديث رقم  سنن أيب داودأبوداكد،  (ِ)

 مكتبة: الرايض) ُط  سلماف، آؿ حسن بن مشهور: بو اعتٌت األلباين، الدين انصر بن دمحم: عليو كعلق كآاثره أحاديثو على حكم
    .ِٗٔص  (، د.تكالتوزيع للنشر ا١تعارؼ

، ٖتقيق: مصطفى أبو الغيط البدر ا١تنَت يف ٗتريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبَت( انظر: ابن ا١تلقن، عمر بن علي، ّ)
 ُٗص  ٗـ ( ج ََِْ-ىػُِْٓ، ُكعبد هللا بن سليماف كايسر بن كماؿ ) الرايض: دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع، ط 

 ابألكقاؼ، كاالستبداؿ ا١تناقلة يف ٣تموع ، مطبوع ضمنابألوقاؼ واالستبداؿ ا١تناقلةسن، ابن قاضي اٞتبل، أٛتد بن اٟتانظر: ( ْ)
: نقبًل عن َُِـ( ص ُٖٗٗ -ىػ َُْٗكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  األشقر، )الكويت: سليماف بن دمحم. د كتعليق: ٖتقيق

 َِص منو،  خَت بوقف منافعو تتعطل مل الذي الوقف استبداؿالسلمي، 
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 ٓتبلؼ ا٢تدم غلتو كدكاـ ريعو استمرار ا١تقصود من الوقف ا١تصاحل؛ ألف   رجحاف عند
 . (ُ)كاألضحية

قياس ا١توقوؼ على اٟتيرًٌ ا١تعتىق، فكما أف  العتيق اٟتير  ال يقبل الٌرًؽ بعد  الدليل الثالث:  -ّ
 .(ِ)عتقو، فكذلك العُت ا١توقوفة ال تقبل ا١تًلك كالتصرؼ هبا بعد ثبوت الوقف

 أنو مع الفارؽ؛ ألف  العبد إذا أعتق خرج من ا١تالية ٓتبلؼ الوقف فإف  ونوقش ىذا القياس بػ: 
ح ذلك قوؿ القاضي أبو فيو ا١تالية  الفراء: ) ا٢تدم يعلى أيب القاضي بن اٟتسُت اثبتة؛ يوضًٌ

 أف نذر إذا ككذلك ٤تلو، قبل فيو ابلذبح التصرؼ ك٬توز عنو، ملكو زاؿ قد ابلنذر الواجب
 بيعها جاز الكعبة إذل ىداي داره جعل إذا بغَتىا ككذلك إبدا٢تا جاز ابعينه بدراىم يتصدؽ
 ألنو عتقو؛ بعد فيو ا١تالية إعادة إذل سبيل فبل أعتقو إذا فأما العبد الكعبة، إذل ٙتنها كصرؼ

 إذل ا١تقصودة؛ فيػيتىوص ل ٔتاليتو ىي اثبتة كإ٪تا ا١تنافع فيو ا١تالية فإف   مسألتنا، إتبلؼ ١تاليتو ٓتبلؼ
  . (ّ)عًطب أكذل من العبد إذا عتق( اىػ إذا اب٢تدم فصار شبهو كبيعو، إببدالو فائدتو حصوؿ

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

تعطلو، كإذا  عند الوقف بيع عدـ يقتضي أف  ا١تدلوؿ اللغوم لكلمة الوقف ال ونوقش ىذا بػ:
 اقتضى ذلك فاٟتقيقة الشرعية مقدمة على اٟتقيقة اللغوية عند االختبلؼ.

: ففي فتح ابب االستبداؿ ضياع أكقاؼو كثَتةو، كىو طريق سد الذرائع: الدليل ا٠تامس -ٓ
إلفناء األكقاؼ مع أن و قد شيرع يف األصل إلبقائها كتكثَت غبل هتا، كقد رأل الناس ذلك 
كعاينوه، كلذلك صار بعض الواقفُت يشًتط فيما يشًتطو أال يستبدؿ الوقف كلو بلغ من 

                                                           

 َِ، ص ا١تصدر نفسو (ُ)
نقبلن عن: السلمي،  ُُٖ، ص ابألوقاؼ واالستبداؿ ا١تناقلة. ابن قاضي اٞتبل، ُِِص  ٖ، ج ا١تغٍتابن قدامة، انظر: ( ِ)

 َِص منو،  خَت بوقف منافعو تتعطل مل الذي الوقف استبداؿ
 منافعو تتعطل مل الذي الوقف استبداؿنقبلن عن: السلمي،  ُُٖ، ص ابألوقاؼ واالستبداؿ ا١تناقلةابن قاضي اٞتبل، انظر: ( ّ)

   ُِ-َِص منو،  خَت بوقف
 540، ص ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼابن قاضي اٞتبل، انظر:  (ْ)
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من يتقد ـ لبلستبداؿ ابلوقف، سواءه أكاف انظران ا٠تراب ما بلغ، ككصل اٟتد ببعضهم أف يلعن 
أـ قاضيان، بل إف  بعض الفقهاء سد  ابب االستبداؿ ألجل ا١تصلحة يف الوقف، حىت قاؿ 
الطرسوسي: ) كيف اٞتيملة األٍكذل للحاكم اٟتنفي سد  ىذا الباب ابٞتملة؛ فإنو إذا فيتح يدخل 

 .(ُ)دفعو، كهللا ا١تستعاف( اىػ منو الدخيل، كيثقل عليو مىن ال يقدر على 
 أدلة اجمليزين: 

اَي » : ما ركاه مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر قاؿ: قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى: الدليل األوؿ  -ُ
تُػَها اِبأْلَْرِض، َوَجَعْلُت ٢َتَا َعاِئَشُة، َلْواَل َأفَّ قَػْوَمِك َحِديُثو َعْهٍد ِبِشْرٍؾ، ٢َتََدْمُت اْلَكْعَبَة،  فَأَْلَزقػْ

َتصَ  َرتْػَها َحْيُث اَببَػُْتِ: اَباًب َشْرِقيِّا، َواَباًب َغْربِيِّا، َوِزْدُت ِفيَها ِستََّة َأْذرٍُع ِمَن اٟتِْْجِر، فَِإفَّ قُػَرْيًشا اقػْ
على كجو األرض كلو   أف  الكعبة أفضل كقفووجو الداللة من اٟتديث: . (ِ)«  بَػَنِت اْلَكْعَبةَ 

كاجبان دل يًتكو، فعلم أنو كاف جائزان، كأنو كاف أصلح لوال ما  كاف تغيَتىا كإبدا٢تا ٔتا كصفو 
 . (ّ)ذكره من حداثف عهد قريش ابإلسبلـ، فعيلم أف  االستبداؿ جائزه يف اٞتملة 

ف  رجبلن قاـ يـو الفتح، : ما ركاه أبو داكد عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، أالدليل الثاين -ِ
يى يف بػىٍيًت اٍلمىٍقًدسً 

، ًإيٌنً نىذىٍرتي َّللًً  ًإٍف فػىتىحى اَّلل ي عىلىٍيكى مىك ةى، أىٍف أيصىلًٌ  رىٍكعىتػىٍُتً، فقاؿ: ايى رىسيوؿى اَّللً 
 : : «َصلِّ َىاُىَنا» قىاؿى :  ، مثي  أىعىادى «َصلِّ َىاُىَنا»، مثي  أىعىادى عىلىٍيًو، فػىقىاؿى « َشْأُنَك ِإَذفْ »عىلىٍيًو، فػىقىاؿى

 ٔتعناه يتناكؿ كىذا من نوعو، منو ٓتَت ا١تنذكر جنس إبداؿ جواز على اٟتديث: فقد دؿَّ . (ْ)
 هبا على غَتىا. االستبداؿ مصلحة ظهرت إذا ا١توقوفة األعياف

 تشخ ص ما كبُت كاألعياف، األفعاؿ من الذمة يف كجب ما بُت فرقنا ىناؾ : أف  ونوقش ىذا بػ
،  متماثلُت. ا٠تارج ا١تشخ ص، كليسا يف ال الذًٌمم، يف ما ٞتنس إبداؿه  ذيكر كما كتعُت 

                                                           

  َِِ - َُِ، ص ٤تاضرات يف الوقفأبو زىرة،  انظر: (ُ)
 (ٖٗص  ٓ، ج ُّّّ)كتاب اٟتج، ابب نقض الكعبة كبنائها، حديث رقم  ، مع شرح النوويصحيح مسلم( مسلم، ِ)
ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من فما بعدىا. ابن قاضي اٞتبل،  ِْٓص  ُّ، ج ٣تموع الفتاوىابن تيمية، انظر:  (ّ)

 فما بعدىا. ُّٓ، ص النزاع وا٠تبلؼ
، كصححو األلباين (َّّٓ)كتاب األٯتاف كالنذكر، ابب من نذر أف يصلي ببيت ا١تقدس، حديث رقم  سنن أيب داودداكد،  أبو (ْ)

    .َٓٓص ، حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو: دمحم بن انصر الدين األلباين، سنن أيب داودكما يف 
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 فهو من كجو، مطلقنا كاف كإف الذمة يف كجب ما فإف   بينهما، فرؽ ال : أنووأجيب بػ
 بُت نزاع ببل أبقل  منو لو إبدالو يكن دل ك٢تذا فيو، ا١تعتربة ابألكصاؼ غَته عن متميز ٥تصوص
 .(ُ)شائعان  كمطلقنا متميزان موصوفنا، كونو مع ابلراجح إبدالو ك٬توز العلماء،

مصدقان، فمررت  ، قاؿ: بعثٍت النيب  أيب بن كعب : ما ركاه أبو داكد عن الدليل الثالث -ّ
ابنة ٥تاض، فإهنا  ، فقلتي لو: أدًٌ (ِ)برجل، فلما ٚتع رل مالو دل أجد عليو فيو إال ابنة ٥تاض

صدقتك، فقاؿ: ذاؾ ما ال لنب فيو كال ظهر، كلكن ىذه انقة فتية عظيمة ٝتينة، فخذىا، فقلت 
َذاَؾ الَِّذي َعَلْيَك، » فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ...، اٟتديث، كفيو: لو: ما أان آبخذ ما دل أكمر بو
، قاؿ: فها ىي ًذٍه اي رسوؿ هللا، قد جئتك هبا «ِفيِو، َوقَِبْلَناُه ِمْنكَ  فَِإْف َتَطوَّْعَت ٓتََْتٍ آَجَرَؾ اَّللَُّ 

 اٟتديث: فقد دؿَّ .  (ّ)فخذىا، قاؿ: فأمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقبضها، كدعا لو يف مالو ابلربكة 
 ذلك استحباب على دؿ   بل كأفضل، منو ىو خَته  ٔتا الزكاة يف الواجب جنس إبداؿ جواز على

 .(ْ)فالوق يف اٟتاؿ فكذلك كفضلو،
ٍليوًكُتى لىوي ًعٍندى »  : ما ركاه مسلم عن عمراف بن حصُت الدليل الرابع -ْ أىف  رىجيبلن أىٍعتىقى ًست ةى ٦تى

، مثي  أىقػٍرىعى مىٍوتًًو، دلٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍرىىيٍم، فىدىعىا هًبًٍم رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى، فىجىز أىىيٍم أىثٍ  اثن بلى
نػىهيٍم، فىأىٍعتىقى اثٍػنػىٍُتً، كىأىرىؽ  أىٍربػى  ابػىيػٍ  إذا أنووجو الداللة من اٟتديث:  .(ٓ)« عىةن، كىقىاؿى لىوي قػىٍوالن شىًديدن

 كاحد، كل من الثلث تعُت   ثلثهم، فىقبلى اإلقراع يف عتقو ٍينفيذي  سواىم فإ٪تا ماؿ لو يكن دل
 إذل ذلك فنقل العتق، تشقيص لعدـ طلبان  اثنُت منهم، فأعتق اإلعتاؽ، ىذا كم ل  كالرسوؿ 

                                                           

 ِْْص  ُّ، ج ٣تموع الفتاوىابن تيمية، انظر:  (ُ)
ٝتي بذلك ألف أمو قد ضرهبا الفحل  ؛يف السنة الثانية كاألنثى بنت ٥تاض كاٞتمع فيهما بنات ٥تاض ابن ٥تاض كلد الناقة أيخذ (ِ)

 .فإذا دخل يف الثالثة فهو ابن لبوف ،كال يزاؿ ابن ٥تاض حىت يستكمل السنة الثانية ،فحملت كٟتقت اب١تخاض كىن اٟتوامل
 .ُِٔمادة " ٥تض"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،     

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

ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع ا١تناقلة . ابن قاضي اٞتبل، ِْٗص  ُّ، ج ٣تموع الفتاوىابن تيمية،  انظر: (ْ)
 .ّْٓ، ص وا٠تبلؼ

ص  ٔ، ج ُٖٔٔ)كتاب األٯتاف، ابب من أعتق شركا لو يف عبد، حديث رقم  النووي شرح مع، صحيح مسلممسلم،  (ٓ)
ُْٓ) 
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 ا١توقوفة األعياف تيبدؿ فؤلىفٍ  اإلعتاؽ، يف إ٬تاابن  ا١تتعُت ىو اٟتكم ىذا كاف كإذا األكمل، الوجو
 أمر مطلوب كأ٘تها ا١تصلحتُت أكمل يف السعي فإف   كأحرل، أكذل جوازنا رجحاف ا١تصاحل عند

كإزالة للتحرير  الوقف مشاهبان  لكوف العتق؛ يف لؤلحكاـ مشاهبة األكقاؼ يف كاألحكاـ شرعان،
 . (ُ)ا١تًلك

: ما ركاه الطرباين يف "ا١تعجم الكبَت"من حديث القاسم بن عبد الرٛتن ابن عبد الدليل ا٠تامس -ٓ
 أف   بلغو ١تا أيب كقاص  بن سعد إذل كتب  ا٠تطاب  بن عمر أف   هللا بن مسعود، عنو 

لىًة » نيًقب:  ابلكوفة الذم ا١تاؿ بيت أىٍف اينٍػقيٍل اٍلمىٍسًجدى ال ًذم اًبلت مىارًيًن، كىاٍجعىٍل بػىٍيتى اٍلمىاًؿ يف ًقبػٍ
 ا١تسجد يف ٬توز كاف . قاؿ ابن تيمية: ) إذا(ِ)« اٍلمىٍسًجًد، فىًإن وي لىٍن يػىزىاؿى يف اٍلمىٍسًجًد ميصىلٌو 

نيوي  بعينو، لبلنتفاع الذم يوقف ا١توقوؼ ىٍف ٬توز للمصلحة، غَتيه بو يبدىؿ أفٍ  شرعان، ٤تًتمةه  كعيػٍ  فىؤلى
 . (ّ)كأحرل( اىػ  لبلستغبلؿ أكذل يوقف فيما كاألنفع ابألصلح اإلبداؿ

  اثلثاً: الرأي ا١تختار:
رجحاف االٕتاه الثاين الذم ٬تيز استبداؿ الوقف للضركرة كا١تصلحة  -كهللا أعلم -الذم يظهر رل 

 أيضان؛ لقوة أدلتو كسبلمتها من االعًتاض من جهة، كالتساقو مع مقصود الشارع كمقصود الواقف من
 للواقف من جهةو أخرل. األجر كحصوؿ عليهم، للموقوؼ النفع حصوؿ

: ما أجابت بو منها، تؤيد االٕتاه الثاينكقد صدرت قرارات ىيئات الفتول يف بعض الببلد اإلسبلمية 
دائرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بديب عن حكم قياـ الواقف بتغيَت مكاف العقار الوقفي؛ ألنو يقع يف 

 كاستبدالو الوقف بيع يف ا١تصلحة الكاملة يرل الواقف كاف منطقة يكثر فيها الفسق، فأجابت: )إذا
 ذلك، حيث كقفو استبداؿ يف ال حرج فإنو عليهم، للموقوؼ كالًغٍبطة الظاىرة ا١تصلحة ٭تقق ٦تا بغَته

                                                           

 ّٓٓ، ص ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼانظر: ابن قاضي اٞتبل،  (ُ)
 .ْٖٗٗ، حديث رقم ا١تعجم الكبَتالطرباين،  (ِ)

 كقاؿ الشيخ الطريفي يف "التحجيل": ) إسناده جيد إذل القاسم كدل يسمع من جده عبد هللا ]بن مسعود[( اىػ.      
ة )الرايض: مكتب التحجيل يف ٗتريج ما مل ٮُترَّج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليلانظر: الطريفي، عبد العزيز بن مرزكؽ،      

 ُِٓـ( ص  ََُِ -ىػ  ُِِْالرشد، الطبعة: األكذل، 
 ِِٗص  ُّ، ج ٣تموع الفتاوىانظر: ابن تيمية،  (ّ)
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 يف كما يوسف أيب كرأم حنبل، بن أٛتد مذىب اإلماـ على بناءن  فيو راجحة كا١تصلحة الواقف ىو كاف
 يف الراجحة ا١تصلحة ٖتقق ا١تتأخرين عند العلماء من كثَت رأم كىو اٞتبل، قاضي ابألكقاؼ البن ا١تناقلة

 .(ُ)مثلو( اىػ  بعقار استبدالو
و إليها ٓتصوص رغبة الواقف يف ىدـ الوقف منهاك : ما أجابت بو دائرة اإلفتاء ا١تصرية عن سؤاؿ كجًٌ

و ؿ، كبناء آخر جديد؛ ألف  البناء القائم الصاحل للسكن ال يتسع لكثَت من الناس، فأجابت ّتواب مط
كختمتو بقو٢تا: )إذا رأل انظر الوقف أف  ا١تبٌت اٞتديد الذم سيتم  استبداؿ الوقف بو سوؼ تتحق فيو 

فلو  -أبف يكوف أكثر ٖتقيقان للمصلحة بكل كجوىها من ا١تبٌت القدًن ىيئة كمساحة -شركط االستبداؿ 
 . (ِ)ىػ حينئذو أف يستبدؿ اٞتديدى ابلقدًن؛ عمبلن ٔتا ىو األصلح للوقف( ا

 يتم ذلك كإ٪تا أمره؛ يتوذل ١تن ٭تلو ما حسب فيو للتصرؼ اجملاؿ فتح يعٍت كترجيح القوؿ ابٞتواز ال
 ا١توقوؼ كضماف مصاحل الواقف، شرط كاحًتاـ الوقف، أصل حفظ أجل من هبا يتقيد ضوابط كفق

 : (ّ)أييت  ما أذكر الضوابط ىذه عليهم، كمن
 : االستبداؿالضابط األوؿ: ثبوت ُموِجب  -ُ

  .الراجحة كا١تصلحة إليو الضركرة دعت ما إال منو يعترب فبل
 كتعطل كامتناع إصبلحو الوقف خراب ْتالة الضركرة أجل من الوقف الستبداؿ التمثيل كٯتكن

 .كلية ضركرية دكاع منفعتو؛ فإهنا
 عليو كا١توقوؼ الوقف أصل إذل نفعها كيرجع يف الشرع، معتربة تكوف أف فيو ا١تصلحة شرط كمن

 أكرب أك مثلها أك مصلحتو نفس فيؤدم مقامو كيقـو الدكاـ كاألصل، الوقف ببدؿ يتحقق ْتيث
 .األصلي الوقف مداخيل من أكثر إيرادىا كيصبح تنقل كتبٌت عارية أرض ٨تو منها

 : الضابط الثاين: إذف القاضي ا١تختص ابلوقف  -ِ

                                                           

 َُٓ، ص قانونية اقتصادية شرعية رؤية استبداؿ الوقفانظر: العبيدم،  (ُ)
 ا١توقع الرٝتي لدائرة اإلفتاء ا١تصرية على االنًتنت: (ِ)

     http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4650 
 فما بعدىا. ُُِ، ص استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءانظر: العمراين،  (ّ)
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 ابلوقف القضاء ا١تختص يف يفًتض ١تا الوقف استبداؿ عملية لسبلمة أماف صماـ الضابط كىذا
 يوجبو، ما لديو إذا ثبت إال ابالستبداؿ أيذف ال أف فيو يفًتض فإنو كاستقامة؛ نزاىة من خاصة
.معينُت كانوا إذا كقف عليهم من مصلحة ككذا منها، أحسن أك مثلها الوقف مصلحة ك٭تقق
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 النص احملقق  
 )كتاب الشركة إىل آخر كتاب الوكالة(
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 كتاب الشركة
  يف ماِؿ صاحِبو. جنبِّ األك وكلُّ  ،وىي أف ٯتلَك اثناِف َعْيناً  :كلْ شركُة مِ ؛ ىي ضرابف

ـُ ما يقطُعها، كشرِط دراىَم مسمَّاة من  وشركُة عقد: وركُنها اإل٬تاُب الَقبوؿ، وشرطُها عد
 .........................................................................ألحد٫تا.الّرِبح 



(ُ)كتاب الشركة 

أك اإلرث، أك اختلط  ،أك ا٢تبة ،ابلشراء (ناً اثناف عيْ  ٯتلك شركة ملك، و ىو أف :ىي ضرابف)
منهما يف  كبلًّ   أف   :ىذا النوع يعٍت حكم (يف ماؿ صاحبو كاألجنبِّ و كل ّّ ) ٯتكن التمييز ْتيث ال ماما٢تي 

من  وي أحد٫تا نصيبى  صاحبو إال إبذنو، ك ٬توز بيعي  يف نصيبً  نصيب صاحبو كاألجنيب، فبل يتصرؼي 
 .(ِ)٬توز إال إبذنو فإنو ال ؛كمن شريكو بغَت إذنو إال يف صورة ا٠تلط كاالختبلط ،شريكو يف ٚتيع الصور

، "شاركتك يف كذا ككذا"كىو أف يقوؿ أحد٫تا:  (بوؿكنها اإل٬تاب والقَ ر  و :وشركة عقد)
ىذا  فإف   (من الربح ألحد٫تا اةٍ سمَّ مُ  وشرطها عدـ ما يقطعها كشرط دراىمَ ) "قبلتي "كيقوؿ اآلخر: 

 .ال يبقى بعد الدراىم ربح يشًتكاف فيو الحتماؿ أفٍ  ؛الشرط يقطع الشركة

 
، فبل تصحُّ إال بُت  يناً ودِ  فاً وتصرُّ  ماالً  ُْتِ يػَ تساوِ مُ  وىي شركةُ مفاوضة  :وىي أربعُة أوجوٍ 

  ..........حريًة وُحُلماً وِملًَّة،........................................................ نِ يْ دَ حِ تَّ مُ 
                                                           

 ْتيث ال يتميز، مث أطلق اسم الشركة على العقد كإف دل يوجد اختبلط النصيبُت. اختبلط النصيبُت فصاعدان لغة  :الشركة(  ُ)
، )بَتكت: دار الكتب  ُ، ط التعريفات، علي بن دمحماٞترجاين، . ُُٖص  ، مادة "شرؾ"،ا١تصباح ا١تنَتالفيومي، انظر:     

، تعريب: اامي فهمي اٟتسيٍت )بَتكت: درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـحيدر، علي، . ُِٔ( ص ـُّٖٗ-ىػ َُّْالعلمية، 
 ٔص  ّ، ج ـ(ُُٗٗ -ىػ ُُُْدار اٞتيل، 

أف الشركة إذا كانت بينهما من كحقيقة الفرؽ بُت صورة ا٠تلط كاالختبلط كغَتىا من الصور، كما يف "شرح فتح القدير": )( ِ)
من الشريك كاألجنيب، ٓتبلؼ ما  جائزه  منهما نصيبو شائعان  كلٌو   عي االبتداء أبف اشًتاي حنطة أك كراثىا كانت كل حبة مشًتكة بينهما فبيٍ 

ألف كل حبة ٦تلوكة ّتميع أجزائها ألحد٫تا ليس لآلخر فيها شركة، فإذا ابع نصيبو من غَت الشريك ال  ؛ختبلطإذا كانت اب٠تلط كاال
 ( اىػ.للقدرة على التسليم كالتسلم ؛بنصيب فيتوقف على إذنو، ٓتبلؼ بيعو من الشريك يقدر على تسليمو إال ٥تلوطان 

 ُْٓص  ٔ، ج فتح القدير، بن ا٢تماـاانظر:    
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ا١تساكاة يف ا١تاؿ الذم  :كا١تراد هبا (ماالً  ُْتِ يػَ تساوِ مُ  وىي شركةُ  :(ُ)؛ مفاوضةأوجوٍ  وىي أربعةُ )
حىت لو ملك  (فاً وتصرُّ )رم فيو الشركة كالعركض كالعقار، ٕت ال أبس بزايدة ماؿو  فيو الشركة كالصح ت

 :أم (ماً لُ وحُ  ةً ير حُ  نِ يْ دَ حِ تَّ إال بُت مُ  فبل تصحُّ  ؛يناً ودِ )ا١تساكاة،  لكو اآلخر تفوتٯت أحد٫تا تصرفان ال
 . (ِ) ينان أم دً  (ةً لَّ ومِ )بلوغان 

                                                           

 . ه إليو كجعلو اٟتاكم فيوض إليو األمر: صَت  فو  : مفاعلةن من التفويض، يقاؿ: لغةا١تفاكضة ( 1)
كٝتيت مفاكضةن: إما من التفويض ؛ ألف  كل  شريكو فيها ييفوًٌض إذل صاحبو التصرؼ على كلًٌ حاؿ. كإما العتبار ا١تساكاة يف      

 رأس ا١تاؿ كالربح كالتصرؼ كغَت ذلك.
 ، اختلفت أقواؿ الفقهاء من أىل ا١تذاىب يف تعريفو على النحو اآليت:االصطبلح كيف     
 . كدينان  كتصرفان  ماالن  :كتساكاين  ككفالةن  ي ما تضمنت ككالةن : ىاٟتنفية     
 .كاالكًتاءىي أف ٬تعل كل كاحد منهما لصاحبو أف يتصرؼ يف الغيبة، كاٟتضور يف البيع، كالشراء، كالكراء،  ا١تالكية:     
 .ما يكسباف كيرْتاف كيلزماف من غـر ك٭تصل من غنمو أف يشًتكا ليكوف بينهما الشافعية:      
 .ض كل منهما إذل صاحبو كل تصرؼ مارل كبدين من أنواع الشركةفوًٌ أف يي اٟتنابلة:      

كفاية الطالب . ا١تنويف، علي بن دمحم، ُِٔ، ص التعريفاتاٞترجاين، . ُْٖ، مادة "فوض"، ص ا١تصباح ا١تنَتالفيومي، انظر:    
، )بَتكت: دار الفكر، يوسف الشيخ دمحم البقاعي، )مطبوع مع حاشية العدكم(، ٖتقيق: الرابين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين

ض ا١تربع الرو . البهويت، منصور، َِٖص  ْ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت. النوكم، َِْص  ِ( ج ـُْٗٗ -ىػ ُُْْ
 ِٖٗـ( ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، )دمشق: دار البياف، ِ، طشرح زاد ا١تستقنع

 تفاكتت مذاىب الفقهاء يف مشركعية شركة ا١تفاكضة بناءن على اختبلفهم يف تعريفها:( ِ)
أف  من  اٟتنفيةإذل جوازىا يف اٞتملة، مع اختبلفهم يف بعض الشركط التفصيلية، فعلى سبيل ا١تثاؿ: يرل  ا١تالكيةك اٟتنفيةفذىب      

 شركط شركة ا١تفاكضة التساكم يف رؤكس األمواؿ مساكاةن اتمة يف االبتداء كاالنتهاء يف مدة بقاء الشركة، كليس ذلك بشرطو عند
 .ا١تالكية

 الشركاء لدخً ف يي : كىي أفاسدة: كىي ما كانت كفق التعريف السابق ٢تم، كصحيحةعلى قسمُت:  اٟتنابلةكشركة ا١تفاكضة عند     
 .مَتاث، كما يلـز أحد٫تا من ضماف غصب، أك أرش جناية أكلقطة أك ركاز  يف الشركة األكساب النادرة كوجداف

من الدنيا  كال أعرؼ شيئان  كشركة ا١تفاكضة ابطلةه ) : أف  شركة ا١تفاكضة ال تصح؛ بل قاؿ الشافعي رٛتو هللا:الشافعيةكمذىب     
 ( اىػ.إف دل تكن شركة ا١تفاكضة ابطلةن  يكوف ابطبلن 

، ُ، طبداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد. ابن رشد، دمحم بن أٛتد، ّْٓص  ّج ، درر اٟتكاـحيدر، انظر:      ، )بَتكت: دار ابن حـز
. ُُْص  ٕ(، ج ـَُٗٗ-قَُُْ، دار ا١تعرفة :بَتكت) األـ. الشافعي، دمحم بن إدريس، َِٔـ( ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْ

 .ِٖٗ، ص الروض ا١تربعالبهويت، 
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ـَ ن الوكالة وتتضمَّ  وكسوهتم، وكلُّ دْيٍن لـز واحداً ٦تا  وِ أىلِ  والكفالة، وُمشًتَى كلٍّ ٢تما إال طعا
 .................. اآلخر َضِمَنوُ فيو الشركة كالشراء والبيع واالستئجار أو بكفالٍة أبمٍر  صحُّ ت


  .عنو اآلخر ككفيله  من الشريكُت ككيلي  كل    :يعٍت (ن الوكالة والكفالةتضمَّ تو )
فما شراه أحد٫تا يكوف   ؛منهما يقع على الشركة ما يشًتيو كل   يعٍت:)وُمشًتَى كلٍّ ٢تما( 

منهما دل يقصد ( ِ) بلًّ ك  معلـو أف   (ُ)كوف لو خاصة، إذت، فإهنا (إال طعاـ أىلو وكسوهتم)هما ئكشرا
كاالستثناء ا١تعلـو بداللة اٟتاؿ كاالستثناء ا١تشركط  ،كوف نفقتو كنفقة عيالو على شريكوتاب١تفاكضة أف 
 وي كصاحبى  ،ا١تشًتم ابألصالة حيث ابشر بسبب االلتزاـ ؛ا شاءمهع أف يطالب ٙتن الطعاـ أي  ئابلقاؿ، كللبا

كيرجع الكفيل من ا١تشًتم إٍف أدل من ماؿ |، بسبب الشركة (ّ)لألنو كفل عندما لزمو ابلشر  ؛ابلكفالة
  .(ْ)|حص تو؛ ألف  الثمن كاف عليو خاص ةن كقد قيًضيى من ماؿ الشركةالشركة بقدر 

مٍر أب أو بكفالةٍ  ،جارئواالست ،والبيع ،فيو الشركة كالشراء صحُّ تواحدًا ٦تا  ـَ زِ لَ  نٍ ديْ  وكلُّ )
إبذف ا١تكفوؿ عنو يلـز شريكو عند أيب   أجنبيان ٔتاؿو ا١تفاكضٍُت  أحدي  لى فً لو كى  :يعٍت (اآلخرَضِمَنُو 
ػد بػًٌػيػلـز شريكو اتفاقان، كقي ت كفالتو ابلنفس ال  ألف   ؛الكفالة اب١تاؿػ ب قي دان .ال يلزمو :(ٔ)قاال، ك(ٓ)حنيفة

           

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "إذا" كىو خطأ.(  ُ)
 خطأ.ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كاف" كىو (  ِ)
  ُُٗص مادة "شرل"، ا١تصباح ا١تنَت، انظر: الفيومي،  الشرل كالشراء: ٯتد  كيقصر، كالقصر أشهر.(  ّ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب((  ْ)
كاف ،  عند أىل السنةإماـ اٟتنفية، الفقيو اجملتهد اقق، أحد األئمة األربعة ىػ(: ىو النعماف بن اثبت، َُٓأبو حنيفة )ت:  ( ٓ)

، كٝتع خلقان من التابعُت منهم: ، رأل الصحايب اٞتليل أنس بن مالك يبيع ا٠تز كيطلب العلم يف صباه، مث انقطع للتدريس كاإلفتاء
( اىػ، تولقاـ ْتج   متو يف السارية أف ٬تعلها ذىبان لو كل   رأيت رجبلن ): -يصفو- قاؿ مالكعطاء ابن أيب رابح كانفع موذل ابن عمر، 

 (  اىػ.يف الفقو على أيب حنيفة الناس عياؿه كقاؿ الشافعي: )
 .ّٔص  ٖج  ُٓ، ط األعبلـالزركلي،  فما بعدىا. ْٗ ص ُج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:      

ىػ(: ىو ُٖٗ)ت: دمحم بن اٟتسنا١تقصود بذلك صاحبا اإلماـ أيب حنيفة: دمحم بن اٟتسن الشيباين كأبو يوسف القاضي، فػػػػػ: (  ٔ)
ا، من أعبلـ ا١تذىب اٟتنفي، فقيو ٣تتهد ٤تٌدث، نشأ أصلو من دمشق من قرية حرست أبو عبد هللا دمحم بن اٟتسن بن فرقد الشيباين،

 ،عَتو بى  رقٍ عن دمحم بن اٟتسن كً  ٝتعتي فة كصىًحبو، كعنو أخذ الفقو كعن أيب يوسف القاضي، قاؿ الشافعي: )ابلكوفة كتتلمذ أليب حني
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 وبغَت أمٍر ال، وىو الصحيح.
عناانً، ويف  صحُّ فيو الشركة، وقبض صارت الشركةتب لو ما ىِ ٫تا أو وُ أحدُ  ثَ رِ وإف وَ 

 بقيت مفاوضًة. والعقارِ  ضِ رْ العَ 


 ا١تفاكضٍُت  أحدً  عي كترٌب  ،عه الكفالة ترٌب  ف  إ :٢تما .اتفاقان  وي صاحبى  لزـي ت ألهنا لو دل تكن ابألمر ال ؛األمر =
  .(ُ)لكوهنا أبمر ا١تكفوؿ عنو ؛بقاءن  لكنها ٕتارةه  ،ابتداءن  عه الكفالة ترٌب  أف   :لوك .يلـز اآلخر ال

 .(ِ) (وىو الصحيح ،ال: بغَت أمرٍ )و 
أبف كانت ا١ترأة  ؛فيو الشركة كاٞتناايت كالنكاح كا٠تلع صح  ت ال بسببو  نو كفيو احًتاز عند لزـك ديٍ 

فإنو ما يلـز أحد٫تا من  :ككالنفقة ،لح عن دـ عمدكالص   ،مث خالعت مع زكجها ةعقدت عقد ا١تفاكض
  .تجارةبلكوهنا ليست  ؛دخل ٖتت ا١تفاكضةتألهنا دل  ؛يلـز اآلخر لح الكبدؿ ا٠تلع كالص   رشاأل

وقبض صارت )كالدراىم ك الداننَت   (صحُّ فيو الشركةتب لو ما ىِ ٫تا أو وُ أحدُ  ثَ رِ وإف وَ )
شرط يف  ح رأس ماؿ الشركةلألف ا١تساكاة فيما يص؛ صَت عناانن تك  ةبطل ا١تفاكضت :يعٍت (عناانً الشركة 

                                                                                                                                                                                           

من آاثره العلمية: "اٞتامع الكبَت" ، "اٞتامع  ( اىػ،القرآف أنزؿ بلغتة ل لك أف  يًٌ م خي ككاف إذا تكل   ...،أفهم منو ٝتينان  رجبلن  كما رأيتي 
َت الكبَت" ، " اآلاثر" ، "اٟتجة على أىل ا١تدينة".   الصغَت"، " السًٌ

ىػ(: ىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن حيبيش األنصارم الكويف، اإلماـ اجملتهد، العبلمة اٌدث، ُُٖ)ت:  أبو يوسفك     
لقضاء لثبلثة خلفاء: ا١تهدم كا٢تادم كىاركف الرشيد. من آاثره العلمية: " ا٠تراج" ، " أدب تلميذ كصاحبي أيب حنيفة، كىرل ا

 القاضي".
ص  ٔج ، األعبلـالزركلي،  . ُِٔص  ّفما بعدىا/ ج  ُِِ ص ّج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:     
 .ُّٗص  ٖ/ ج َٖ

ص  ٓ، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب( ج ّ، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: الكاساين، أبوبكر بن مسعود، (  ُ)
ٖٗ 

 اتبعى  صاحب ا٢تدايةك ، اٞتامع الصغَت من عدـ التفرقة بُت ما إذا كانت أبمره أك بغَت أمره شر احإذل نفي ما ذىب إليو فيو إشارة (  ِ)
 .من التفرقة بينهما غَتهما ذىب إليو 

 (بَتكت: دار الفكر. د. ت))مطبوع هبامش فتح القدير البن ا٢تماـ(،  شرح العناية على ا٢تدايةانظر: البابريت، دمحم بن ٤تمود،       
 ُْٔص  ٔج 
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رض عيف إرث ال :أم ((ُ)ضِ رْ ويف العَ )إذ اآلخر اليشاركو فيما أصابو.  ؛كقد فاتت ،ا١تفاكضة ابتداءن كبقاءن 
نع ح رأس ماؿ الشركة ليست بشرط ابتداءن، فبل ٯتي ليص ا١تساكاة فيما ال ألف   ؛(والعقار بقيت مفاوضةً )

 بقاءن.
  

                                                           

الدنيا ن متاع فما خالف الثمنُت الدراىم كالداننَت مً  :-بسكوف الراء -ضي رٍ : متاع الدنيا كحطامها، كأما العى  -لتحريكاب -ضي رى لعى ا (ُ)
 كض.ري كأاثثها، كٚتعو عي 

 .َُٕص  ٕج  مادة "عرض"، ،لساف العربانظر: ابن منظور،      
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 .....مالو صحُّ ببعضيٕتارة أو يف نوع، وال يتضمن الكفالة، و  : وىو شركٌة يف كلِّ افٌ نَ وعِ 


وقبض صارت )كالدراىم كالداننَت   (صحُّ فيو الشركةتب لو ما ىِ ٫تا أو وُ أحدُ  ثَ رِ وإف وَ )
شرط يف ا١تفاكضة  ح رأس ماؿ الشركةلا١تساكاة فيما يص ألف  ؛ صَت عناانن تك  ةبطل ا١تفاكضت :يعٍت (عناانً 

والعقار )رض عيف إرث ال :أم (ضِ رْ العَ ويف )يشاركو فيما أصابو.  إذ اآلخر ال ؛كقد فاتت ،ابتداءن كبقاءن 
 نع بقاءن. ح رأس ماؿ الشركة ليست بشرط ابتداءن، فبل ٯتي ليص ا١تساكاة فيما ال ألف   ؛(بقيت مفاوضةً 

 (ُ)شركة العناف :يعٍت (وىو شركة يف كل ٕتارة أو يف نوع)طوؼ على قولو مفاكضة عم (افٌ نَ وعِ )
كالرقيق أك الثوب أك غَت ذلك. كٝتي  : كىو شركة يف نوعخاص: كىو شركة يف كل ٕتارة. كعاـنوعاف، 

 ؛اف التصرؼ يف بعض ا١تاؿ إذل صاحبو. كقيل: ٝتي بونى منهما جعل عى  كاحدو  كل    ألف   ؛شركة العناف بو
، مً  (ِ)|القدر كال يثبت| ٢تما يف ىذا رضى عى  ءه ألنو شي رض ٢تما يف ، أم عى ن قو٢تم: عن  على العمـو

 ىذا كظهر. 
الكفالة تثبت يف ا١تفاكضة ٖتقيقان للمساكاة، كال مساكاة يف العناف  ، ألف  (ن الكفالةتضمَّ ي وال)

  .ن أحد٫تا دكف البعضببعض ا١تاؿ مً  :أم (ببعض مالو)العناف  (صحُّ يو )
  

                                                           

  ؛: شركة يف شيء خاص دكف سائر أموا٢تما، جاء يف لساف العرب: شركة العنافذا ظهر أمامك: ًمن عن  يعن : إيف اللغةالًعناف (  ُ)
 .فاشًتايه كاشًتكا فيو ضى رى أم عى  ٢تما شيءه  كأنو عن  

 ،نانوالتصرؼ يف ماؿ الغَت كما ٯتلك التصرؼ يف الفرس بعً  الشريكي  ألنو ٯتلك هبا ؛ناف الدابةمن عً  ةمأخوذ :كقيل: شركة العناف      
 ناف طاقاف مستوايف.العً  ألف   ؛إذا اشًتكا على السواء :بينهما شركة عنافقيل: ك 

مع التساكم يف ا١تاؿ دكف الربح كعكسو، كبعض  ناف: ىي ما تضمنت ككالة فقط ال كفالة، كتصح  شركة العً : االصطبلحكيف       
 ا١تاؿ كخبلؼ اٞتنس.

. ابن ٧تيم ُْٔص  "،ننمادة "ع ،ا١تصباح ا١تنَت. الفيومي، ِّٗص  ُّج  "،ننمادة "ع ،لساف العربانظر: ابن منظور،        
 .ِٖٗص  ٓج البحر الرائق، ، 
 ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب( ما بُت(  ِ)
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 ، الّرِبح دوفهما، ومع فضل ماؿ أحد٫تا، وتساوي ماليْ 


 . (ُ) (الربحهما دوف وتساوي ماليْ  ،أحد٫تا ل ماؿِ ومع فضْ )
ط العمل عليهما، أك رً إذا شي   إ٪تا يصح  يف الربح مع تساكم ا١تالٍُت  شرط التفاضل :(ِ)"انية٠تا"كيف 

فالربح ٢تما على قدر  ،٬توز هما رْتان الط العمل على أقلًٌ رً ط لو فضل الربح، فإف شي رً شي  (ّ)نعلى م
كال  ماؿو  فضلي  ربحو  ، كليس لصاحب فضلً عملو  أك بضمافً  إال ٔتاؿو  ق  ستحى يي  ال الربحى  ألف   ؛(ْ)ما٢تما
 . (ٓ)عملو  ضمافي 

  

                                                           

 ، كما تصح  مع التساكم يف رأس ا١تاؿ كالتفاضل يف الربح،التساكم يف الربحك  يصح عقد الشركة مع التفاضل يف رأس ا١تاؿ :أم(  ُ)
 .فبل ٬توز هما عمبلن ألقل  ، أما لو شرطاه للقاعد أك ا عمبلن للعامل منهما أك ألكثر٫ت رْتان  شًتط األكثرمقيد أبف يي  ذلك لكن  

 َِٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:        
 ،اينغى رٍ دم الفى نٍ جى كزى ٤تمود بن عبد العزيز األي  بن اٟتسن بن منصور بن أيب القاسمىػ(: كىو ِٗٓالفتاكل ا٠تانية لػ قاضيخاف )ت: (  ِ)

ـه على تصحيح غَته؛ ألنو فقيو نفس( اىػػ، لو: "شرح ، قاؿ ابن قطلوبغا: اإلماـ الكبَت ا١تعركؼ بقاضيخاف حو قاضيخاف مقد  )ما ييصحًٌ
 اٞتامع الصغَت"، كالفتاكل ا١تسماة بػ "الفتاكل ا٠تانية" أك "فتاكل قاضيخاف".

 ُُُ صالفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، اللكنوم، . ّٗ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:        
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ما".(  ّ)
 ُّٔص  ِج ، فتاوى قاضيخافانظر: قاضيخاف، (  ْ)
 توضيح ىذه الفقرة كما يف "العناية شرح ا٢تداية" للبابريت:(  ٓ)

كإف  - إف شرطا العمل عليهما كشرطا التفاكت يف الربح مع التساكم يف رأس ا١تاؿ جاز كيكوف الربح بينهما على ما شرط -
 . -عمل أحد٫تا دكف اآلخر

  :كأما إذا شرطا العمل على أحد٫تا -
o عند العامل لو رْتو  جاز كيكوف ماؿ الذم ال عمل عليو بضاعةن  :فإف شرطا الربح بينهما على قدر رأس ما٢تما

 .كعليو كضيعتو
o جاز أيضا على الشرط كيكوف ماؿ الدافع عند العامل مضاربةن  :كإف شرطا الربح للعامل أكثر من رأس مالو.  
o لكل كاحد  كيكوف ماؿ الدافع عند العامل بضاعةن  ،ال يصح الشرط :كإف شرطا الربح للدافع أكثر من رأس مالو

 .منهما ربح مالو كالوضيعة بينهما على قدر رأس ما٢تما أبدان 
 ُْٕص  ٔج ، يةشرح العناية على ا٢تداالبابريت، راجع:       
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 .وببل خلط، وكوف ماؿ أحد٫تا دراىم واآلخر داننَت


. (ُ)ودن اآلخر سي ن أحد٫تا دراىم بيض كمً ككذا مً  (وكوف ماؿ أحد٫تا دراىم واآلخر داننَت)
 .(ٓ) (ببل خلط و) ،(ْ)اٞتنس ن ٥تتلفيٍ ٬توز ذلك مً  ال :(ّ)كالشافعي (ِ)كقاؿ زفر

                                                           

: كتسمى أيضان سود كافية؛ لقلة الفضة ككثرة النحاس فيها بغليةدراىم الفضة اليت كاف الناس يتعاملوف هبا قدٯتان على نوعُت: ( ُ)
 البغلية.كىي دراىم مستديرة ٚتيلة الشكل متقنة الوزف كالقطر، كىي أصغر قطران من طربية عتق: كالستيفائها الوزف األساسي للدرىم، ك

ٖتقيق: د.رجاء ٤تمود السامرائي، )العراؽ: دار الرشيد للنشر، النقود وا١تكاييل وا١توازين، انظر: ا١تناكم، دمحم بن عبد الرؤكؼ،      
   ْٓـ( ص ُٖٗٗ

زفر بن  ىذا، قاؿ أبو حنيفة: )اإلماـ صاحب اإلماـ، زفر بن ا٢تذيل بن قيس العنربم البصرمق(: ىو ُٖٓ: زفر بن ىذيل )ت ( ِ)
 ( اىػ.لمومن أعبلمهم ىف شرفو كحسبو كعً  لمه ا٢تذيل إماـ من أئمة ا١تسلمُت كعى 

 .ُِّص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ٔٗٓ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:       
ل منها إذل مكة كىو لد يف غزة بفلسطُت كٛتيً كي ، عند أىل السنةأحد األئمة األربعة ق(: ىو دمحم بن إدريس، َِْالشافعي )ت:  ( ّ)

بن عبد هللا بن أٛتد قاؿ ، برع يف الشعر كاللغة كأايـ العرب مث أقبل على الفقو كاٟتديث، كأفىت كىو ابن عشرين سنة، ابن سنتُت
،كاف الشافعي كالشمس للدنيا ككالعافية فقاؿ: اي بٍت ؟قلت أليب: أم رجل كاف الشافعي فإين ٝتعتك تكثر من الدعاء لو)حنبل: 

يف أصوؿ الفقو، ك " الرسالة"ك" أحكاـ القرآف"ك" ا١تسند" مصن فاتو:من ؟!( اىػ، وضن عً ف أك عنهما مً لى للبدف، ىل ٢تذين من خى 
 ".اختبلؼ اٟتديث"

، )بَتكت: دار صادر، د.ت( ج إحساف عباس ، ٖتقيق:األعياف وأنباء أبناء الزماف وفيات، أٛتد بن دمحم، ابن خلكافانظر:       
 ِٔص  ٔج ، األعبلـ. الزركلي، ُّٔص  ْ
أم: يشًتط لصحة ا١تالُت اتفاؽ ا١تالُت يف اٞتنس عند زفر كالشافعي، بناءن على أف  خلط ا١تالُت شرطه، كال ٯتكن ذلك إال يف ا١تاؿ ( ْ)

 كالدراىم كالداننَت أك الصفة كالصحاح كا١تكسرة.الواحد، كيتفرع على ذلك أف ال تصح الشركة إف اختلف اٞتنس  
، كسيأيت بيانو.        كعند اٟتنفية كاٟتنابلة: ال ييشًتط لصحة الشركة اتفاؽ ا١تالُت يف اٞتنس؛ ألف  خلطى ا١تالُت ليس بشرطو

 ، ال بذىب من جانب ككىرًؽو من اآلخر.ااتفق صرفهما ككزهنما كجودهتما أك رداءهتم ٍُت قػى رً ذىبُت أك كى كقاؿ ا١تالكية: تصح  الشركة ب   
الدسوقي، دمحم  .ِٕٕص  ْ، ج  روضة الطالبُت. النوكم، ٕٗص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  انظر:    

ابن قدامة، . ّٗٓص  ّـ( ج ََِٓ -ىػ ُِْٔ، )بَتكت: دار الفكر، ُ، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبَتبن أٛتد، 
 ُِٓص  ٕ، ج ا١تغٍت

 أم: ال ييشًتط خلط ا١تالُت، خبلفان لزفر كالشافعي.(  ٓ)
أف  الشركة تينبئ عن االختبلط، كال يتحقق ذلك مع ٘تي ز ا١تالُت، كما ىلك قبل ا٠تلط ًمن أحد ا١تالُت كجو قوؿ زفر كالشافعي:    

 يهلك من ماؿ صاحبو خاصة كىذا ليس من مقتضى عقد الشركة.
 كا١تذىب عند اٟتنفية كاٟتنابلة: ال ييشًتط خلط ا١تالُت؛ ألف  الشركة عقده على التصر ؼ فلم يكن من شرطو ا٠تلطي؛ كالوكالة.   
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  .ن مالواه مِ أدَّ  منو إفْ  وِ تِ ْتصَّ  وِ على شريكِ  عَ جَ رَ  ثَّ ، غَت و اليِّ رِ شْ بثمن مَ  مطالبٌ  وكلّّ 
 .........الناس هبما إف تعاملَ  قرةرب والنُّ اف إال ابلنقدين والفلوس النافقة والتِّ حَّ صِ ال تَ و 

 
ن العناف ال يتضم   بناء على أف   ؛ب اآلخرطالى يي  ال :يعٍت (غَت و اليِّ رِ شْ بثمن مَ  مطالبٌ  وكلّّ )
 (.ن مالواه مِ أدَّ  إفْ ) ن الثمنمً  (منو وِ تِ ْتصَّ  وِ على شريكِ  عَ جَ رَ  ثَّ )الكفالة 

من ( (ّ)ربوالتِّ  (ِ)النافقة (ُ)إال ابلنقدين والفلوس)شركة ا١تفاكضة كالعناف  :أم (افحَّ صِ ال تَ )و 
إف تعامل الناس )فضة غَت مضركبة  :كىي (ْ) (رةقْ والنػُّ )الدراىم كالداننَت ػ كىو ما يكوف غَت مضركب ػ 

 . (ٓ) (هبما

                                                                                                                                                                                           

كعند ا١تالكية: ا١تعتمد يف ا١تذىب أف  الشركة تنعقد ٔتا يدؿ عليها عرفان، سواء كاف ذلك ابلقوؿ أك ابلفعل كخلط ا١تالُت أك هبما    
 اؿ سحنوف: ييشًتط خلطي ا١تالُت كلو حيكمان مثل أف يكوف ا١تاالف يف صندكؽ كاحدو كأيديهما عليو.معان، كق

النوكم،  . ّٗٓص  ّ، ج حاشية الدسوقيالدسوقي،  .ٕٗص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: الكاساين،     
 ٕ، ج ا١تغٍتابن قدامة،  .ِٖٗص ِج  معاين ألفاظ ا١تنهاج، مغٍت احملتاج إىل معرفةالشربيٍت،  .ِٕٕص  ْ، ج  روضة الطالبُت

 .ُِٔص 
 .يتعامل هبىا مىٍضريكبىة من غَت الذ ىىب كىاٍلًفض ة ملةه عي الفلوس: ٚتع فػىٍلس: (  ُ)

 ََٕص  "،فلسمادة "، ـ(ََِْ-ىػ ُِْٓ، ْ)القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، ط  ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،       
 : إذا غىلىٍت كىريًغب فيها.تػىنػٍفيق نىفاقان النافقة: الرائجة، ٓتبلؼ الكاسدة، من نػىفىقىت السلعة (  ِ)

 ّٕٓص  َُ، ج لساف العربانظر: ابن منظور،     
كغَت ذلك. قاؿ كالص ٍفًر كالش بىًو كالز جاج و، كقيل: ىو من الذىب كالفضة كٚتيع جواىر األرض من النحاس الذىب كل  التًٌرب: قيل: ( ّ)

 ( اىػ.فإذا صيغا فهما ذىب كفضة ،صاغاتات من الذىب كالفضة قبل أف يي الفي  :رٍب التًٌ ابن األعرايب: ) 
)حلب: مكتبة  ُ، ٖتقيق: ٤تمود فاخورم ك عبد اٟتميد ٥تتار، طا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، أبو الفتح انصر الدين،      

 ٖٖص  ْج  "،نفقمادة " ،لساف العربابن منظور،  .ََُص  ُج  "،نفقمادة " ،ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗأسامة بن زيد، 
 النػ ٍقرة: ىي القطعة ا١تذابة من الذىب كالفضة، كيقاؿ: "نيقرة ًفض ة" للبياف.( ْ)

 ُِّص  ِج  "،نقرمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،      
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  
 ل لكلًٌ كاحدو منهما من الربح بقدر ملكو، كعند دمحم الربحي بينهما على ما شرطا. زايدة الربح ب

 َِٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،      
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 . اآلخر َعْرِضو بنصِف َعْرضِ  نصفَ  بعد أف ابع كلّّ  ضرْ وابلعَ 
ىلك يف يده أو يف  قبل ا٠تلط -وىو على صاحبو ، هالُ بطِ يُ  أحد٫تا ما٢تما أو ماؿِ  وىبلؾُ 

 ، وبعد ا٠تلط عليهما، -يد اآلخر


 (ُ) (اآلخر َعْرِضو بنصِف َعْرضِ  نصفَ  بعد أف ابع كلّّ )ض رٍ اف ابلعى ح  صً كتى  :أم (ضرْ وابلعَ ) 
مث يعقداف عقد ًمٍلك،  منهما مشًتكان بينهما شركة كاحدو  كلًٌ   ماؿى صيػ رى حىت  ،قيمتها متساكية إف كاف

ركض رأس ماؿ الشركة، كإف كاف قيمتهما متفاكتة صَت العي تف، عناانن  اكإف شاءة مفاكض إف شاءا شركةال
ل ثلثي متاعو بثلث متاع اآلخر، قبيع صاحب األيكوف قيمة متاع أحد٫تا ألفان كقيمة اآلخر ألفُت تأبف 

 ألف   ؛ا١تلكن اآلخر. كإ٪تا يكوف الربح ىنا بقدر عمنهما ككيبلن  فيكوف الربح بقدر ا١تلك كيكوف كل  
  .ابلشرط ق  حى ستى الربح حينئذ يي  ىنا ٪تاء ا١تاؿ ٓتبلؼ ما إذا كاف رأس ا١تاؿ أحد النقدين، فإف   الربح

ألف  ؛أم الشركة (يبطلها)قبل الشراء  (أو ماؿ أحد٫تا)الشركة  اؿم :أم (ما٢تما وىبلؾُ )
ا٢تبلؾ  :أم (وىو على صاحبو) ،العقدود عليو يبطل عقىبلؾ ا١تك ود عليو يف عقد الشركة ا١تاؿ، عقا١ت

منهما قبل  كاحدو  كلًٌ   ماؿً  رأسى  ألف   ؛(أو يف يد اآلخر، قبل ا٠تلط ىلك يف  يده)على صاحب ا١تاؿ 
جعل ا٢تبلؾ فيي ال يتميز، ألنو  ؛يهلك من ماؿ الشركة :يعٍت (وبعد ا٠تلط عليهما)ا٠تلط ابؽو على مالو 

 من ا١تالُت. 
 

  

                                                           

 ىذه ىي اٟتيلة يف ٕتويز الشركة ابلعيركض.(  ُ)
 ُْٕص  ٔج ، شرح العناية على ا٢تدايةالبابريت،       
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تو من و ٢تما، ورجع على اآلخر ْتصَّ يُّ رِ شْ بعد شراء اآلخر ٔتالو فمَ  فإف ىلك ماؿ أحد٫تا
تو ورجع ْتصَّ شركة ِملك  و ٢تماشريُّ ملو حُت الشركة صر٭تاً فإف وكَّ : وإف ىلك قبل شراء اآلخر، ٙتنو

 .وإال فلو ،من ٙتنو


فيهما  (ُ)ًتليكوف ا١تش :يعٍت (و ٢تمايُّ رِ شْ أحد٫تا بعد شراء اآلخر ٔتالو فمَ  فإف ىلك ماؿُ )
ماؿ   اٟتكم هببلؾفبل يتغَت   ،رلالشًٌ  (ِ)ا١تلك كقع مشًتكان بينهما لقياـ الشركة كقت ألف   ؛على ما شرطا

 (.ْتصتو من ٙتنو)رجع ا١تشًتم على الذم ىلك مالو  :أم (ورجع على اآلخر)اآلخر بعد ذلك، 
لو حُت الشركة إف وكَّ ):مث اشًتل اآلخر ٔتالو شيئان  (قبل شراء اآلخر)أحد ا١تالُت  (وإف ىلك)

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

ذم اشًتاه لل لالوكالة فيها كاف ا١تشًت ]بػػػػػ[ػدل يصرح  (ْ)|إف| :أم (وإال فلو) (،ٙتنوورجع ْتصتو من )
   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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 .يف يِدِه أمانةٌ  وا١تاؿُ ، وكِّلَ ويُ ُيَضاِرَب و  عَ ودِ ويُ  عَ ضِ بْ ناف أف يػُ من شريكي مفاوضة وعِ  ولكلٍّ 


 يعطي من ماؿ الشركة رجبلن كيشًتط :أم ((ُ) عَ بضِ أف يُ  وعنافٍ  مفاوضةٍ  من شريكيْ  ولكلٍّ ) 
 ؛أم يدفع ا١تاؿ مضاربة (ويضاربَ )التجار،  ألنو معتاد كمتعارؼ عند (؛ويودعَ )الربح لو  يكوف كل   أف

ى يف الذمة، فى  مضموفو  ن يتصرؼ يف ماؿ الشركة أبجرو لو أم يستأجر مى  ألف   ن يستأجر مى  فيكوف لو أ فٍ ؤلى
 كف أف يكوف مضموانن يف الذمة أكذل. يتصرؼ فيو ببعض ما ٭تصل بعملو بد

إذ ا١تضارب يصَت شريكان يف الربح، كليس  ؛، ألنو نوع شركة(ِ)أنو ليس لو ذلك :كعن أيب حنيفة
 . وي ن مثلى يتضم   ال ءالشي ألف   ؛ه أف يشارؾ غَتى ألحد الشريكٍُت 

الشركة قصدان؛ فتكوف ؛ ألف  الدفع مضاربةن لتحصيل الرًٌبح ال إلثبات (ّ)كالصحيح: ىو األكؿ
  .فلهذا جاز ا١تضاربة دكهنا ا١تضاربةي دكف الشركة،

العناف  ألهنا من توابع التجارة، كلكن ليس ألحد شريكيٍ  ؛ك٨تو٫تا لكالشر  أجنبيان ابلبيع (لوكِّ ويُ )
ألنو كاف ٯتلك اإلبقاء كاالستبقاء من نصيب شريكو  ؛ ذلكككاف ألحد ا١تفاكضٍُت  ،أف يرىن كيرهتن

 . كال كذلك شركة العناف، ، فيملكو حكمان حقيقةن 
  .يضمنو ببل تعدٌو  حىت ال (أمانةٌ )من الشريكُت  يف يد كلٌو  :أم (هيف يدِ  وا١تاؿُ )

                                                           

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

 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.     

 .ِٗص  ٓ، ج ترتيب الشرائعبدائع الصنائع يف الكاساين، انظر:      
 ٔ، ج (بَتكت: دار الفكر. د. ت)، (فتح القدير ، )مطبوع معا٢تداية شرح بداية ا١تبتديعلي بن أيب بكر،  ،ا١ترغيناينانظر: ( ّ)

 َٗٓص  ْج ، حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ُّٖص 
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 وتقبَّبلوىي أف يشًتَؾ صانعاف كخياطُت، أو خياٍط وصبَّاغ، : وشركُة الصَّنائع والتَّقبُّل
ٌل قَِبَلُو مَ عَ  كبلً   هماوَلزِمَ ، ط العمل نصفُِت وا١تاَؿ أثبلاثً رِ وإف شُ  صحَّتا بينهم ألجرُ ا( ُ) ]و[ ،العمل

    أحُد٫تا،


 ىسمتك  -شركة الصنائع  :أم (وىي)ناف معطوؼ على قولو: كعً  (ِ) (لشركة الصنائع والتقبُّ )
 األجرُ ]و[بل العمل اط وصباغ، وتقبَّ  أو خيّ اطُْت كخيّ أف يشًتؾ صانعاف  ) -ل كاألعماؿشركة التقب  

 ألف   ؛(أثبلاثً )بينهما  األجرةي  :أم (نصفُت وا١تاؿُ  العملُ )أم: "إف" للوصل ، (طَ رِ وإف شُ  تبينهما صحَّ 
التفاكت يف بدلو. كىذا النوع من الشركة قد يكوف  ىذا الربح بدؿ العمل كىو متفاكت يف القيمة، فيصح  

ق مقتضى ا١تفاكضة يف األعماؿ كما يف إلمكاف ٖتق   ؛عند استجماع شرائطهما فاكضةن قد يكوف مي ك  ،ناانن عً 
ا١تستفاد ابلعمل مع شرط التساكم  (ّ)ناف من ىذه الشركة ٬توز شرط التفاضل من ا١تاؿاألمواؿ. كيف العً 

 .(ْ)٬توز، كىو قوؿ زفر أف ال :يف العمل، كالقياس
العمل ىنا كالثمن  ابلكفالة، ألف   ابألصالة كنصفه  نصفه  (ٓ) (٫تاأحدُ  وُ لَ بِ قَ  لٌ مَ عَ كبلِّ ا  مَ هُ مَ زِ ولَ ) 

يف الشركة يف ا١تاؿ، ككما يرجع على شريكو ىناؾ ابلثمن يرجع عليو ىنا ابلعمل، لكن رجوعو إف أمكن 
 =       إذ بعد الفراغ منو امتنع تضمينو ؛قبل العمل

والكسُب بينهما، وإف عمَل ويربأ الدافع ابلدَّفع إليو،  كلّّ ابلعمل، ويطاِلُب األجر فيطاَلبُ 
 .أحُد٫تا فقط

                                                           

 زايدة حرؼ "ك" يقتضيها السياؽ، كدل ترد يف نسخة )أ(، كال نسخة )ب( . (  ُ)
لتقبل: قبوؿ الشيء على كجو ، كعىمىليوي: الص ٍنعة. كاالشيءى صىٍنعان ابلفتح كالضم: عىًملىوي  : ٚتع صنعة، يقاؿ: صنعلغةً الصنائع ( ِ)

  يقاؿ تقبلت العمل من صاحبو إذا التزمتو بعقد.يقتضي ثوااب كا٢تدية، كالتقبل يف عرؼ الفقهاء: االلتزاـ بعقد، 
 شركة الصنائع كالتقبل: ىي أف يشًتؾ صانعاف كا٠تياطُت، أك خياط كصباغ، كيقبل العمل كاف األجر بينهما.:  االصطبلحكيف      
، )بَتكت: ٖ، ط سالةٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الر ، القاموس احمليط، دمحم بن يعقوبانظر: الفَتكز آابدم،      

، التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤكؼ بن اتج. ا١تناكم، ّٕٗص  "،صنعمادة " (ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔمؤسسة الرسالة، 
 .ُِٔ، ص التعريفات. اٞترجاين، َُٓ( ص ـَُٗٗ-ىػَُُْ، عادل الكتب، )القاىرة: ُط 

 ا١تاؿ" كىو خطأ. ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( زايدة كلميت "من(  ّ)
 .ٖٔص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، انظر: (  ْ)
 ا١تثبت من نسخة )أ( ، كيف نسخة )ب( "كلـز كل عمل قبلو أحد٫تا".(  ٓ)
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ُقها طلَ ومُ  فتصحُّ مفاوضة وىي أف يشًتكا ببل ماٍؿ ليشًتاي بوجههما ويبيعا: وشركُة الوجوه
 . نافٌ عِ 


 ويربأُ )٫تا، أحدي  وي لى مً عى  لو مى أجر عى  كاحدو  كل    طالبي يي  :أم (ب ابألجرطالِ ويُ  ،ابلعمل ب كلّّ طالَ فيُ )
بينهما ) األجري  :أم (والكسبُ ) ،منهما كاحدو  إذل كلًٌ  :أم (فع إليوابلدَّ )دافع األجر  :أم (الدافع

   .(٫تا فقطل أحدُ مِ عَ  ط و إفْ رِ على ما شُ 
، شركة ا١تفاليس (ُ)|شركة العقود، كتسمى:| ىذا ىو الرابع من أقساـ شركة( وشركُة الوجوه)

أبف يذكر لفظ ا١تفاكضة، كال بد  (صح مفاوضةً تأف يشًتكا ببل ماٍؿ ليشًتاي بوجو٫تا ويبيعا، ف يوى)
مطلق الشركة  :أم (هاقُ طلَ ومُ ) عن تعداد شرائطها أك بياف ٚتيع مقتضياهتا ىذا اللفظ ميغنو  ألف   ؛منو
 ؼ. ق ينصرؼ إذل ا١تتعارى كا١تطلى  ،ألنو ا١تتعارؼ ؛(عناف)

  

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.(  ُ)
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راءوكلّّ وكيُل  أو ُمثالَتو فالّرِبح كذلك، وشرُط  ىرَ تػَ شْ مناصفَة ا١تُ  فإف شرطا؛ اآلخر يف الشِّ
 .الفضِل ابطل



: إذا اشًتل (ُ)"ايط"فيما يشًتيو. كيف  (اآلخر يف الشراء وكيلُ )منهما  كاحدو  كل    :أم (وكلّّ )
ؾ لنفسو فهو مشًتى أحد شريكي العناف ما ىو من جنس ٕتارهتما كأشهد عند الشراء أنو يشًتيو 

العُت،  لرى شً بً كاحد منهما فيما كاف من جنس ٕتارهتما يف النصف ٔتنزلة الوكيل  كل    ألف   ؛(ِ)بينهما
ركض أك ٓتبلؼ جنس الثمن الذم لنفسو إذا دل يشًته ابلعي  أف يشًتمى  لكٯت العُتو بعينو  لشر بكالوكيل 
 .ىذافكذا  ،لك  و ٝتاه ا١ت

 (ّ)|إف| :أم (أو مثالثتو فالربح كذلك. وشرط الفضل ابطل ىرَ تػَ شْ ا١تُ  فإف شرطا مناصفةَ )
على قدر ملكو فذلك الشرط  ٫تا زائدي أحدً  حي ربك  ،ل بينهما نصفُت أك أثبلاثن أف يكوف ا١تشًتى  (ْ)اشرط
 يكوف بقدر ا١تاؿ. الربحى  ألف   ؛ابطل

  

                                                           

، من أكابر فقهاء اٟتنفية. عٌده ابن ىػ( ُٔٔ)ت:  البخارم ا١ترغيناين٤تمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة  أم ايط الربىاين لػ( ُ)
أخذ العلم عن أبيو كعن عمو الصدر الشهيد ك٫تا عن أبيهما عبد العزيز بن عمر بن مازة،  ،كىمىاؿ ابشا من اجملتهدين يف ا١تسائل

 ل".تتمة الفتاك "، ك "ايط الربىاين"، ك "ذخَتة الفتاكلمصنفاتو: "ككلهم كانوا صدكر العلماء األكابر، من 
 ُُٔص  ٕج ، األعبلـالزركلي، . ّّٔص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، اللكنوم، انظر:      

كبلـ الشارح ابن   العبارة إذل ىنا من "ايط الربىاين" مع تقدًن كأتخَت يف األلفاظ، كما بعدىا ليست من ايط، فتكوف من( ِ)
 ملىك، كهللا أعلم.

)بَتكت: دار  ُٖتقيق: عبد الكرًن سامي اٞتندم، ط احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، ابن مازة، ٤تمود بن أٛتد، راجع:      
 .ّٗص  ٔىػ( ج ََِْ -ىػُِْْالكتب العلمية، 

 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
لكلٍّ فلو، وما أخذاُه  واالحتشاش، واالصطياد، وما حصلَ الشَّركُة يف االحتطاب، تصحُّ وال 

ولآلخِر أجُر مثِلِو ابلغًا ما بلَغ عند ٤تمَّد، وال ، معًا فلهما نصفُت، وما حصل لو إبعانة اآلخر فلو
أبف كاف ألحِد٫تا بغل، ولآلخر راوية،  -وال يف االستسقاء  عند أيب يوسف. يزاُد على نصِف ٙتِنوِ 

 . الكسُب للعامل، وعليو أجُر مثل ما لآلخرو  -أحُد٫تا واستقى


واالصطياد، وما حصل  ،واالحتشاش)كىو قطع ا٠تشب  (الشَّركُة يف االحتطابتصحُّ وال ) 
كوف ا١تلك يف ،ثبت الشركةتكالتوكيل يف أخذ ا١تباح ابطل، فبل  ،تضمن الوكالةتالشركة  ألف   ؛لكلٍّ فلو(
كىو األخذ ييوًجب  االستحقاؽسبب االستواء يف  ألف   ؛(نصفُتوما أخذاه معًا فلهما )لآلخذ، 

أم  (فلو)أبف يقطع أحد٫تا ك٬تمع اآلخر  (اآلخر وما حصل لو إبعانة)االستواءى يف االستحقاؽ، 
قيمة  ألف   ؛(مثلو ابلغًا ما بلغ عند دمحم أجرُ )عُت أم للمي  (رو لآلخَ )اٟتطب للقاطع كالصيد لآلخذ، 

، أم على نصف قيمة اٟتاصل (زاد على نصف ٙتنووال يُ ) ،فيسقط وه غٍ ضا ابجملهوؿ لى اٟتطب ٣تهوؿ كالر 
  .(ِ) يتجاكز عن ا١تسمى يف اإلجارة الفاسدة ألنو رضي بو، كما ال؛  (عند أيب يوسف)

أبف  )ح با على إحراز ا١ت ينعقدألنو  ؛صح الشركة يف االستسقاءت ال :أم ((ّ)وال يف االستسقاء)
  = والكسب للعامل، وعليو أجر مثلو ،واستقى أحد٫تا (ٔ()ٓ)ويةاولآلخر ر  ،بغلٌ  (ْ)كاف ألحد٫تا

                                                           

 الشركة الفاسدة: ىي اليت فاهتا شرط من شرائط الصحة.( ُ)
 .َُْص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،      

 . ٖٔص  ٓ، ج مرجع سابقالكاساين،  (ِ)
 االستسقاء: طلب السقيا، كالشركة فيو فسرىا ىنا الشارح أبف يكوف ألحد٫تا بغل كلآلخر راكية بغرض السقيا للناس. (ّ)

 ُٖٓص  ْج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . َّٗص  ُْج  "،سقيمادة " ،لساف العربابن منظور،      
 ا١تثبت من نسخة )ب( ، كيف نسخة )أ( "أحد٫تا".(  ْ)
 ا١تثبت من نسخة )ب( ، كيف نسخة )أ( "ركاية" كىو خطأ.(  ٓ)
 .ستقى ا١تاء عليهايي  ةو على كل داب  الراكية: مزادة ا١تاء من ثبلثة جلود، كما تيطلق (  ٔ)

 ْٗص  "،ركلمادة " ،ا١تصباح ا١تنَت. الفيومي، ّْٓص  ُج "، ركلمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،       
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وتبطُل الشَّركُة ٔتوِت أحِد الشَّريكُت، وبلحاِقو . والّرِبُح يف الشَّركِة الفاسدِة على قدِر ا١تاؿ 
اً إذا ُقِضي بو. فأدَّاي  وِ بِ صاحِ لِ َف كلّّ ذِ أَ  فإفْ  ومل يُػَزّؾ أحُد٫تا ماَؿ اآلخِر ببل إذنِو بداِر اٟترِب مرتدَّ

 . وإف َأدَّاي معاً َضِمَن ُكلّّ ِقْسَط غَته. والًء َضِمَن الثَّاين وإف َجِهَل أبداِء اأَلوَّؿ


كإف كاف صاحب الراكية فعليو أجر  ،إذل صاحب البغل (ُ)كيةا، يعٍت عليو أجر مثل الر (لآلخر= 
 ألنو استوىف منفعة ملك الغَت بعقد فاسد فيجب أجر ا١تثل. ؛البغل

كشىرىطى الربحى أثبلاثن:  حىت لو كاف ا١تاؿ نصفُت (ر ا١تاؿيف الشركة الفاسدة على قدْ  بحُ والرِّ )
 للماؿ.  ألف الربح اتبعه  فالشرط ابطله ، كيكوف الرًٌبح نصفُت؛

 وِ وٟتاقِ )اب١توت،  تبطلي  كالوكالةي  ،ن الوكالةى ألهنا تتضم   ؛(ريكُْت أحد الشَّ  وتبطُل الشَّركُة ٔتوتِ )
 ألنو ٔتنزلة ا١توت. ؛أم اٟتاكم بلحاقو (بدار اٟترب مرتداً إذا قضى بو

عن صاحبو يف التجارة  منهما انئبه  كاحدو  كل    ألف   (؛ومل يُػَزّؾ أحُد٫تا ماَؿ اآلخِر ببل إذنِو) 
 ( أم: علىفأدَّاي والءً )م زكاتو عنو أبف يؤدًٌ  (وِ بِ صاحِ لَف كلّّ ذِ أَ  إفْ )فكاستنماء ا١تاؿ ال يف أداء الزكاة، 

أبداء )كإف دل يعلم  :يعٍت ".إف للوصل" (وإف جهل)لؤلكؿ عند أيب حنيفة  (ن الثاينمِ ضَ )التعاقب 
 (منهما قسط غَته كلّّ   نَ مِ اي معًا ضَ وإف أدَّ )  كإال ال نى مً ضى  ئًوً إف علم أبدا :عند٫تاك أك علم. (األوؿ

مر بو كىو ألنو أتى ٔتا أي  ؛يضمن ال :عند٫تاك .أك دل يعلم عند أيب حنيفة مى لً نصيب صاحبو عى  :أم
فلو نول  ،ل حىت يقع زكاةوكًٌ قو بنية ا١تلتعل   ؛زكاة لال كقوع ا١تؤد   ،التمليك من الفقَت، كىو كاف يف كسعو

 ٬توز.   ينو الوكيل جاز، ك ابلعكس الدلل ك وكًٌ ا١ت
 ري تصو  فبل يي  ،لوكًٌ كقد سقط أبداء ا١ت عن ًذم تو، رضفال سقوطي  وي بي وجً أمره أبداء الزكاة كمي  أنو :لوك

ٮتتلف ابلعلم  كذا ال ،لفوات الًٌ  ؛كمان للوكيل حي  عزالن  لً وكًٌ ا١ت فصار أداءي  ،سقوطو أبداء الوكيل
 .(ِ)كاٞتهل

                                                           

 نسخة )ب( ، كيف نسخة )أ( "ركاية" كىو خطأ.ا١تثبت من (  ُ)
، قد ـ لو االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي، عبد هللا بن ٤تمود، . ُٔٗص  ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر: (  ِ)

 .ُِص  ّـ( ج ََِِ -ىػ ُِّْ، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية، ُكعل ق عليو: ىيثم خليفة مطيعي، ط 
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 .كلّّ بثمِنها وُأِخذَ  فهي لو ببل شيءًة إبذف شريِكو ليطأىا مَ أَ  مفاوضٌ  إف شرىو 


للبائع  :أم (بثمنها كلّّ  وُأِخذَ  ء،شي إبذف شريكو ليطأىا فهي لو ببل أمةً  شرى مفاوضٌ  وإف)
: يرجع عليو قاالك .ن الكفالة، ىذا عند أيب حنيفةا١تفاكضة تتضم   ألف   ؛هما شاءن أيًٌ ب الثمن مً طالً أف يي 

 . (ُ)بنصف الثمن
 .ألنو لو كاف بدكنو فهي على الشركة اتفاقان  ؛اإلذفػ بد ػً ي  ػػػقي 

فيضمن لشريكو نصفو كما لو اشًتل طعامان لنفسو كنقد  ،ن ماؿ الشركةالثمن مً  دى قى نػى  : إنو٢تما
 ن ماؿ الشركة. ٙتنو مً 

 ألف   ؛صار أبداء الثمن من ماؿ الشركة، كبو صار كاىبان نصيبو ءاإلذف ابلشراء للوط أف   :ولو
بيننا كقد  اشًًت جاريةن " :فكأنو قاؿ ؛فكاف ٘تليكان بغَت عوض، كدل يذكر العوض ،٭تل إال اب١تلك ال ءالوط

 ستثناةن اٟتوائج األصلية فهي مي ألنو مً  ؛ٓتبلؼ الطعاـ ءو،يرجع بشي فبل "؛منها نصيبي لك كىبتي 
 .(ِ)داللةن 

 


                                                           

 .َُُص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: الكاساين، (  ُ)
 .ُٖٗص  ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين .َُُص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: الكاساين، ( ِ)

 ِِٓص  ْج ، حاشية ابن عابدينابن عابدين، 
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 كتاب الوقف
وعند٫تا: ىو حبُس العُِت . ةعِة كالعاريَّ ػػاب١تنف (ُ)والتَّصدُّؽُ  ىو حبُس العُِت على ملِك الواقف

 ................؛ ..............................................على ملِك هللِا تعاىل


(ِ)كتاب الوقف 

عند أيب حنيفة، كىو ا١تذكور  (ةتصدؽ اب١تنفعة كالعاريَّ الو  ،ىو حبس العُت على ملك الواقف)
إٚتاعان إال أنو غَت الـز عنده   أنو جائزه  :كاألصح   ،٬توز الوقف أصبلن عنده فبل ،(ّ)"األصل"يف 

يزكؿ ملك الواقف عنو  :يعٍت (تعاىل ىو حبس على ملك هللا :وعند٫تا) .فيباع  كيوىب (ْ)كالعارية
 =    يباع. فيلـز كال ؛عود منفعتو إذل العبادتعلى كجو ]عز  كجل [ إذل هللا 

  
                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كتصدؽ". ( ُ)
 أصل معٌت الوقف يف لغة العرب ىو اٟتبس.( ِ)

أما الوقف يف االصطبلح الفقهي فلو عدة تعريفات، ٗتتلف ابختبلؼ مذاىب الفقهاء يف بعض أحكاـ الوقف كجزئياتو، فقد      
أبنو: "إعطاء منفعة شيء، مدة كجوده، الزمان بقاؤه يف  ا١تالكيةبنحو ما تقدـ يف الشرح، كعر فو ابن عرفة من  اٟتنفيةعر فو اٞترجاين من 

ماؿو ٯتكن االنتفاع بو، مع بقاء عينو، بقطع  حبس"أبنو:  الوقف الشافعيةؼ ا٠تطيب الشربيٍت من عر  ملك معطيو كلو تقديران"، ك 
 فقد عر فو ابن قدامة أبنو: "ٖتبيس األصل كتسبيل الثمرة". اٟتنابلةوجودو"، أما التصرؼ يف رقبتو، على مصرؼو مباحو م

 كالتعريف ا١تختار ىو تعريف اٟتنابلة؛ لوجازتو كداللتو على ا١تقصود، فضبلن عن موافقتو للسنة النبوية.    
شرح الرصاع، دمحم بن قاسم، . ِّٓ، ص التعريفاتاٞترجاين،  .َٖٔ ص "،كقفمادة " ،القاموس احمليط، الفَتكز آابدمانظر:    

 .539ص  ـ (ُّٗٗ، )بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، ُٖتقيق: دمحم أبو األجفاف ك الطاىر ا١تعمورم، ط  ،حدود ابن عرفة
 .ُْٖص  ٖ، ج ا١تغٍتابن قدامة،  .َُٓ: ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت، 

قاؿ دمحم  -ا١تشهور يف كقفو أرضان ٓتيرب بعد ذكر حديث عمر بن ا٠تطاب  –الذم كجدتو يف كتاب "األصل" ا١تطبوع حديثان  (ّ)
بن اٟتسن: ) كهبذا أنخذ. إف تصد ؽ بذلك يف حياتو كصحتو كاف من ٚتيع مالو، كإذا تصد ؽ يف مرضو كاف ذلك من ثلثو. كأما أبو 

يز ذلك إال أف ٬تعلو كصية بعد موتو( اىػ.   حنيفة فكاف ال ٬تي
،  ُٖتقيق: د. دمحم يوينوكالن، ط  ،كتاب األصل  راجع: الشيباين، دمحم بن اٟتسن،       ـ( َُِِ -ىػُّّْ)بَتكت: دار ابن حـز

  ٔٗص  ُِج 
 .أعرتو الشيء أعَته إعارة كعارة ، يقاؿ:منسوبة إذل العارة، كىو اسم من اإلعارةالعارية لغة:  (ْ)

 كاصطبلحان: ٘تليك ا١تنفعة ببل بدؿ.      
  .ُْٔص التعريفات، . اٞترجاين، ُٗٔص  ْمادة "عور"، ج لساف العرب، ابن منظور،      
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، أو جعَل أرَضُو مقربًة و خااًن لبٍت السَّبيل أو رابطاً أبَػٌَت ِسقايًة  (ُ)الفقراء، أوفلو وقف على 
  :إالَّ  -يف الصَّحيح" إف متُّ فقد وقفت"وإف علََّق ٔتوتِِو ٨تو:  -عنو  ملُك ا١تالكِ  ال يزوؿُ 

  ...................،............................................أف ٭تكَم بو حاكم


كن أف يرد عليو  النقص، كذا يف لزكمو. كٯت على كجو ال دائمة اإلنساف ٭تتاج إذل صدقة أف   :٢تما =
 ،كذا يقتضي بقاءه على ملكو ،غرضو التصدؽ ٔتنفعة مالو أف   :لويزكؿ ملكو إذل هللا كا١تسجد. ك :يقاؿ

 .(ّ)كالفتول على قو٢تما .(ِ)حىت يصَت تصدقان عنو كما يف العوارم ،ال زكالو عنو
 ال جعل أرضو مقربةً  وأ ،قاية أو خاانً لبٍت السبيل أو رابطاً بٌت سِ  وأفلو وقف على الفقراء ) 

احًتز بو عما  (-، يف الصحيح"إف متُّ فقد وقفت"ق ٔتوتو ٨تو: علَّ  وإفْ  -يزوؿ ملك ا١تالك عنو 
أنو  :عنده، كالصحيح جائزو  اب١تعدـك غَتي  ؽي كالتصد   ،معدكمةه  ةى فعا١تن ألف   ؛ييقاؿ ا٠تبلؼ يف جواز الوقف
 :ك يف ركاية ،يصَت الزمان  :كيف التعليق اب١توت ركايتاف عنو، يف ركايةو  .(ْ)جائز إٚتاعان كا٠تبلؼ يف اللزـك

 . (ٓ)ذاكاختار يف ا١تنت ى ،ال
 دو ٣تتهى  لٌو القاضي إذا قضى يف ٤تى  ألف   ؛يزكؿ ملك الواقف عندهئذو فحين (إال أف ٭تكم بو حاكمٌ )
فيقضي القاضي  ،بعدـ اللزـك ان مث يرجع ٤تتج   ،م الواقف ما كقفو إذل ا١تتورلًٌ سلًٌ أف يي  :كطريقو ،فيو ينفذ

يرتفع ا٠تبلؼ،  فالصحيح أنو ال :فحكم اٟتاكم بلزـك الوقف ،ما رجبلن كلو كاف حك   .فيلـز ،ابللزـك
 =          و. لى بطً كللقاضي أف يي 

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كبٌت". ( ُ)
الزرقا، . ْٖص  ّ، ج ا١تختاراالختيار لتعليل ا١توصلي، . ِّٔص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  :انظر (ِ)

 فما بعدىا. ِٗ، ص أحكاـ األوقاؼ
 -ىػ ُّْْ)دمشق: دار النوادر،  ُ، تصحيح كمراجعة دمحم بك اٟتسيٍت، ط الفتاوى ا٢تندية٣تموعة من علماء ا٢تند،  :انظر (ّ)

 ّْٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . َّٓص  ِـ( ج َُِّ
. ُْٓص  ٔج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين .ِّٔص  ٓ، ج الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع الكاساين،  انظر: (ْ)

 . ْٖص  ّ، ج االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي، 
  .انظر: ا١تراجع السابقة (ٓ)
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وإف ُجِعَل ٖتتو  - واحدٌ  ىصلَّ و ِذَف للنَّاس ابلصَّبلة فيو بطريقو وأُ  وإالَّ يف مسجٍد ُبٍِت وأُْفرِزَ 
 .فيو فبل إف جعَل لغَتِىا أو وسَط دارِِه مسجدًا، وُأِذَف ابلصَّبلةِ ، و -١تصاٟتِو؛ سرداب



عترب لو كقف يف مرض موتو فهو عنده كا١تضاؼ إذل ما بعد ا١توت فيلـز حىت يي  :(ُ)ذكر الطحاكم =
  ؛ٯتنع اإلرث كال يلـز يف صحتو حىت ال رً ما ابشره يف مرضو كا١تباشى  أف   :من ثلث مالو، كالصحيح

  .(ّ( )ِ)" الكايف"كذا يف ،  ا١تاؿ ن كلًٌ كالوقف يف الصحة مً  ،عترب من الثلثكيي  ،يلـز :كعند٫تا. ةكالعاري  
فإنو يزكؿ ملكو  (ى واحدٌ اس ابلصبلة فيو وصلَّ ف للنَّ ذِ بطريقو وأُ  زَ رِ فْ وأُ  ٍِتَ وإال يف مسجد بُ )

 ؛فناب الواحد عن الكل فيما ىو حقهم ،ر فصل الكللتعذ   :عنو عنده، ك كذا عند دمحم يف ركايةو 
بٌت تا١تساجد  ألف   ؛كىو الصحيح ،يشًتط الصبلة ّتماعة :عن أيب حنيفة كدمحم . كيف ركايةو (ْ)رللتعذ  

للوصل  "إف" (علوإف جُ ). (ٓ)ىذا ا١تقصود صوؿيصَت مسجدان قبل ح فيها ّتماعة، فبل واتإلقامة الصل
أم ١تصاحل  (١تصاٟتو) (ٔ)للتربيد ؛ٖتت األرض خذي ت  يػي  بيته  -بكسر السُت- (دابرْ ٖتتو سِ )للوصل 

 (لغَتىا لَ عِ وإف جُ ) رداب ٦تلوكان ألحدألنو حينئذ ال يكوف السًٌ  ؛ا١تسجد، كما يف مسجد بيت ا١تقدس
يكوف مسجدان، كلو  ال :أم (بلة فيو فبلف للصَّ ذِ أو وسط داره مسجدًا و أُ )أم لغَت مصاحل ا١تسجد 

                                                           

 ،و بوب ا١تزين كتفق  حً صى ، أبو جعفر الطحاكم الفقيو اإلماـ اٟتافظ، أٛتد بن دمحم بن سبلمةىػ(: ىو ُِّ -ىػ ِِٗ( الطحاكم )ُ)
 " كغَتىا.ا١تختصر ىف الفقو"، "بياف مشكل اآلاثر"، "أحكاـ القرآف، من مؤلفاتو: "مث ترؾ مذىبو كصار حنفي ا١تذىب

 .ٗٓص الفوائد البهية، . اللكنوم، ُِٕ ص ُج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:   
عبد هللا بن ىػ( : َُٕ( ا١تراد ابلكايف عند اإلطبلؽ ىو: "الكايف شرح الوايف"، كبل٫تا لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت: ِ)

 .ىف أصوؿ الفقو "ا١تنار"كلو  "كنز الدقائق"لو ، صاحب التصانيف ا١تفيدة ىف الفقو كاألصوؿ ،رينىاد ا١تتأخًٌ الز   أحدي  ،أٛتد بن ٤تمود
 ِْٗ ص ِج  مرجع سابق القرشي،: انظر     

  . ِّٔص   ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، . ِٕص  ُِج ، ا١تبسوطالسرخسي،  انظر: (ّ)
حاشية ابن ابن عابدين،  .ِّّ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ِٓص  ّ، ج االختيار لتعليل ا١تختارانظر: ا١توصلي،  (ْ)

  ّٓٓص  ْ، ج عابدين
  ا١تراجع السابقةانظر:  (ٓ)
، راجعو: ٣تموعة من اققُت، )الكويت: مطبعة اتج العروس من جواىر القاموسانظر: الزبيدم، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ،  (ٔ)

  ْٔص  ّـ( ج ُٓٔٗ -ىػ ُّٖٓحكومة الكويت: 
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قان العبد متعلًٌ  يبقى حق   كال]عز  كجل [ ا١تسجد ما يكوف خالصان   ألف   ؛كإف مات يورث عنو ،بيعو
 أبسفلو. 

، وقبُضُو شرط سليُموُ بت وعند ٤تمَّد، زوُؿ بنفِس القوؿي وعند أيب يوسفَ   صحُّ يف؛ إىل ا١تتويلِّ
إذا شاَء عند أخرى الواليِة لنفِسو، وشرُط أف يستبدَؿ بو أرضاً  أو (ُ)وَجْعُل غلَِّة الوقف وقُف ا١تشاع

 ...............................................................أيب يوسَف خاّصة


 ،بتسليمو إىل ا١تتويلِّ  :بنفس القوؿ، وعند دمحم) ملك الواقف عن الوقف (يزوؿ :وعند أيب يوسف) 
 ةِ غلَّ )جعل  صح   :أم (وجعلُ )ىذا فركع االختبلؼ ا١تذكور  (وقف ا١تشاع صحُّ يف ،شرطٌ  وُ وقبضُ 

 : (ِ) (بو أرضاً أخرى إذا شاء عند أيب يوسف خاصة أف يستبدؿَ  وشرطُ  ،ولنفسِ  أو الواليةِ  ،الوقف
    .وي تي ، فكذا تتم  القبض عنده ليس بشرطو  القبض، كأصلي  ةً القسمة من تتم   فؤلف   ؛أما كقف ا١تشاع

دث  ٖتفا١تنافع ]عز  كجل [؛  عن ملكو إذل هللا زكؿتابلوقف  العُتى  فؤلف   ؛وً لنفسً  ةً الغل   كأما جعلي 
 ؛(ْ)كعليو الفتول ،(ّ)فيصح، كبو قالت مشائخ بلخ ،فصار شارطان لنفسو ما  تعاذل ،تعاذلعلى ملكو 

 ترغيبان للناس يف الوقف. 

                                                           

ّتزء نسيب غَت معُت من ٣تموع الشيء مهما كاف اٞتزء كبَتان أك صغَتان. كمعٌت عبارة ا١تؤلف: "فيصح  ا١تشاع: ىو ا١تلك ا١تتعلق (ُ)
سواء  أكاف أصلها  -كقف ا١تشاع، كجعل غلة الوقف ... لنفسو": أنو ٬توز على رأم اإلماـ أيب يوسف كقفي اٟتصة الشائعة مطلقان 

 واقف غلةى كقفو لنفسو مدة حياتو.كما ٬توز اشًتاط ال  -قاببلن للقسمة أك غَت قابل
أحكاـ  . الزرقآِّص  ُـ( ج ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ)دمشق: دار القلم،  ُط ا١تدخل الفقهي العاـ، الزرقا، مصطفى أٛتد،      

  .  ّّ، ص األوقاؼ
ص  ٔج ، ا١تبتديا٢تداية شرح بداية  ،ا١ترغيناين. فما بعدىا ِّٖص   ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (ِ)

  ّّ -ِٗ، ص أحكاـ األوقاؼالزرقا، . فما بعدىا َِِ
من أىل العلم  ينسب إليها خلق كثَت، من أجٌل مدف خراساف كأذكرىا كأكثرىا خَتا كأكسعها غٌلة، مدينة مشهورة ٓتراسافبلخ:  (ّ)

 .الرازمركل عنو البخارم كأبو زرعة  اٟتسن بن شجاع بن رجاء البلخي اٟتافظكالفضل، منهم 
  َْٖص  ُ( ج ـُٓٗٗ)بَتكت: دار صادر،  ِ، ط معجم البلداف، ايقوت بن عبد هللا، اٟتمومانظر:     

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



 

91 
 

 رل أف  ت لواليتو. أال فيكوف أحق   ،فؤلنو أقرب الناس إذل ىذا الوقف ؛كأما جعل الوالية لنفسو
 مان هى شرط الوالية لنفسو ككاف متػ   كلو ا١تؤذف.ب صٍ ا١تسجد أكذل إبقامة مصاحل ا١تسجد كعمارتو كنى  ابينى 

  =      و من يده.رجى فللقاضي أف ٮتيً  ؛على الوقف غَت مأموفو 
 ....................إذا شاَء عند أيب يوسَف خاّصةأخرى وشرُط أف يستبدَؿ بو أرضاً 



إذل ما يكوف خَتان من األكؿ  وي فيو ٖتويلى  فؤلف   ؛بو أرضان أخرل إذا شاء أف يستبدؿى  كأما شرطي  =
  .(ْ( )ّ)اؼكا٠تص   (ِ)بلؿكبو قاؿ ىً  ،(ُ)استحساانن  فيصح   ؛بطاالن إتقريران ال فكاف  ،وي كمثلى 

كينقطع ]عز  كجل [،  خرج العُت عن ملكو إذل هللاتالتسليم شرط عنده ل ألف   ؛دل يصح   :كعند دمحم
بطل يكيف شرطو االستبداؿ يصح الوقف ك  الغلة لنفسو ينايف ذلك. ا١تشاع كشرطي  ككقفي  ؛اختصاصو

                .(ُ) لكونو فاسدان  ؛شرطو

                                                           

  .استفعاؿ من اٟتسن، كىو عد الشيء كاعتقاده حسنان  :االستحساف يف اللغة (ُ)
 .ىو العدكؿ عن موجب قياس إذل قياس أقول منو: عيرًٌؼ بتعاريف منها: تعريف فخر اإلسبلـ البزدكم: كيف االصطبلح     
لوجو أقول  ؛م بو يف نظائرىا إذل خبلفوكى عن أف ٭تكم يف ا١تسألة ٔتثل ما حى  تهدىو أف يعدؿ اجملكقاؿ أبو اٟتسن الكرخي:      

 .يقتضي العدكؿ عن األكؿ
 كيف اعتبار االستسحاف دليبلن شرعيان ٬توز األخذ بو اختبلؼه بُت العلماء، يراجع يف مظانًٌو من كتب أصوؿ الفقو.    

عبد العزيز بن البخارم، . ُٖص التعريفات، . اٞترجاين، ُْٕص  "،حسنمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:      
أبو أبو زىرة، دمحم،  فما بعدىا. ّص  ْ)القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي، د.ت( ج ، البزدويكشف األسرار شرح أصوؿ ،  أٛتد

مالك: . أبو زىرة، دمحم، ّٕٖـ( ص ُْٗٗ -ىػ ُّٗٔ، )القاىرة: دار الكتاب العريب، ِ، ط أراؤه وفقهو -حنيفة: حياتو وعصره
  ّٕٓـ( ص ُِٓٗ، )القاىرة: دار الكتاب العريب، ِ، ط أراؤه وفقهو -حياتو وعصره

لسعة  ؛إ٪تا لقب ابلرأم، كقيل: ألنو كاف على مذىب الكوفيُت كرأيهم ؛سب إذل الرأمني  ،ىو ىبلؿ بن ٭تِت بن مسلم البصرم (ِ)
 ".أحكاـ الوقف"فيو كلو  كاف مقدمان   "الشركط"ف ىف لو مصن  ، علمو ككثرة فقهو

  ِٕٓ ص ّج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:       
صنف كتاب "اٟتيل" ككتاب "الشركط الكبَت" مث  ث.مة، شيخ اٟتنفية، ادٌ لعبل  اأبو بكر أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيباين، ىو  (ّ)

 حدل كستُت كمائتُت.إمات ببغداد سنة ، كغَتىا. "كقاؼاختصره، ك"أحكاـ األ
  ٔٓص الفوائد البهية، . اللكنوم، َِّ ص ُج  ،مرجع سابق القرشي،انظر:      

ـ( ص َُْٗ -ىػُِِّ، )مطبعة ديواف عمـو األكقاؼ ا١تصرية، ُط وقاؼ، أحكاـ األا٠تصاؼ، أٛتد بن عمرك،  انظر: (ْ)
  .ُٗص  (قُّٓٓا٢تند: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، )، أحكاـ الوقفالبصرم، ىبلؿ بن ٭تِت،  .ِّ
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|ا١تصرُؼ وإذا انقطَع  ،صحَّ بدونِو:وقاؿ أبو يوسف، وُشِرَط لتماِمو ِذْكُر مصرٍؼ مؤبَّد

 . إىل الفقراء (ِ)|ُصِرؼَ 


على قوؿ دمحم حىت إذا كانت اٞتهة  (ٍؼ مؤبَّدٍ رِ صْ ِذْكُر مَ )أم لتماـ الوقف  (وُشِرَط لتماِمو)
كذا ، الوقف زكاؿ ا١تلك ببل ٘تليك بى وجً مي  ؛ ألف  للمساكُت آًخرىهي إذا دل ٬تعل  يصح   انقطاعها ال مي توى  يي 

  .(ّ)مقتضاه توف ر عليوي م انقطاعها التوى  فإذا كانت اٞتهة يي  ،يتأبد كالعتق
كذا مرة يكوف ]عز  كجل [؛ ا١تقصود ىو التقرب إذل هللا  ألف   (؛بدونو صحَّ  :وقاؿ أبو يوسف)

ٖتصيبلن ١تقصود الواقف  ؛يف الفصلُت فيصح   ،ران ابلصرؼ إذل جهة يتأبدكطوٍ  ،ابلصرؼ إذل جهة ينقطع
 التأبيد شرطه  (ْ)نفس ا٠تبلؼ يف ذكر التأبيد، ألف   :قيل (إىل الفقراء ُصِرؼَ  وإذا انقطع ا١تصرؼ)

 . (ٓ)ابالتفاؽ
  

                                                                                                                                                                                           

. فما بعدىا ِّٖص   ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، . ِْص  ُِ، ج ا١تبسوط السرخسي،انظر:  (ُ)
. فما بعدىا َِِص  ٔج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،. ا١ترغيناينفما بعدىا ْٗص  ّ، ج االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي، 

  ّّ -ِٗ، ص أحكاـ األوقاؼالزرقا، 
 زايدة كردت يف نسخة )ب(.ما بُت ا٠تطُت العموديُت ( ِ)
فما بعدىا. ْٖ، ص أحكاـ األوقاؼالزرقا، . َٓص  ّ، ج االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي،  (ّ)

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كتصدؽ". ( ْ)
.ا١ترجع السابقالزرقا، . ا١ترجع السابقا١توصلي، ( ٓ)
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صحَّ وقُف منقوٍؿ فيو تعامُل النَّاس كالفأس،  :وصحَّ وقُف العقاِر ال ا١تنقوؿ، وعن ٤تمَّد
، وا١تنشار، واٞتِنازة، وثياهِبا، والقدر، وا١ِتْرَجل، وا١تصحف، وعليو أكثُر فقهاِء ، وا١تَرِّ  والقدـو

  األمصار.


صحَّ وقُف منقوٍؿ فيو  :وعن ٤تمَّد)ألنو ٦تا ال يتأبد  ؛(ُ) (وصّح وقف العقار ال ا١تنقوؿ)
، (ٓ)ر، وا١ِتْرَجلدْ ، وا١تنشار، واٞتِنازة، وثياهِبا، والقِ (ْ)ـودُ والقَ ، (ّ)رِّ كالفأس، وا١تَ   ؛(ِ)تعامُل النَّاس

 .(ٕ)عليو الفتولك ، (ٔ) (وا١تصحف، وعليو أكثُر فقهاِء األمصار
  

                                                           

ْٗص  ّ، ج االختيار لتعليل ا١تختار. ا١توصلي،  ِّٗص  ٓج ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (ُ)

 ا١تصادر السابقة. ( انظر: ِ)
 للعقار ٬توز.  أف كقف ا١تنقوؿ تبعان  :كاٟتاصلرٛتو هللا ا٠تبلؼ يف ا١تسألة فقاؿ: ) ابن ا٢تماـىذا، كقد ٠ت ص الكماؿ      
 جاز،  أك سبلحان  إف كاف كراعان  :كأما كقفو مقصودان      
 إف كاف ٦تا دل ٬تر التعامل بوقفو كالثياب كاٟتيواف ك٨توه كالذىب كالفضة ال ٬توز عندان،  :كفيما سول ذلك     
كاٞتنازة كالفأس كالقدـك كثياب اٞتنازة ك٦تا ٭تتاج إليو من األكاين كالقدكر يف غسل ا١توتى كا١تصاحف، قاؿ أبو   كإف كاف متعارفان      

 ( اىػ.كإليو ذىب عامة ا١تشايخ منهم اإلماـ السرخسي ،: ٬توزكقاؿ دمحم يوسف: ال ٬توز.
 ُِٕ ص ٔ، ج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ     

حاة أك مقبضها. سٍ : ا١تً رًٌ ػىػػػا١ت (ّ)

  ْْٕص  "،مرمادة " ،القاموس احمليطانظر: الفَتكز آابدم، 

(ْ)  :  .كال يشدد :آلة النجار ابلتخفيف قاؿ ابن السكيتالقىديـك
 ُٖٖص "، قدـمادة "، ا١تصباح ا١تنَتانظر: الفيومي،      

 .جل: القدر من اٟتجارة كالنحاسرٍ ا١تً  (ٓ)
ِْٕص  ُُج  "،رجلمادة " ،لساف العربانظر: ابن منظور،       

 ( كبقوؿ دمحم بن اٟتسن الشيباين، قاؿ: ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة، على تفصيلو عندىم كذلك.ٔ)
ضبطو كخر ج آايتو كأحاديثو: زكراي عمَتات، )الرايض: دار مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل، اٟتطاب، دمحم بن دمحم، انظر:       

ج  ،ا١تغٍتابن قدامة، . ُّٓص  ٓ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتالنوكم، . َّٔص  ٕـ( ج ََِّ -ىػُِّْعادل الكتب، 
ُِّص  ٖ

 َٔٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ُّٔص  ِ، ج الفتاوى ا٢تندية( انظر: ٣تموعة من علماء ا٢تند، ٕ)
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 .سمُة ا١تشاِع عند أيب يوسف٬توُز قِ ولكن  إذا صحَّ الوقف، ال ٯُتَْلُك وال ٯُتَلَّكو 
وإف مل يشًتطها الواقُف إف وقَف على الفقراء وإف وقَف  ،ن ارتفاع الوقِف بِعمارتِوم ويبدأُ 

َرُه اٟتاكم، وعمََّرُه أبجرتِو، ثَّ ردَُّه متنَع أو كاف فقَتًا آجَ  على معُتٍَّ وآخرُِه للفقراء فهي يف ماِلو، فإف
لوقِت اٟتاجِة إليها، وإف تعذََّر صرفُو إليها بيع،  صرُؼ إىل عمارتِو، أو يُدََّخرُ ي إىل مصرفو، ونقُضوُ 

 .بُت مصارِفو ويصرُؼ ٙتُنُو إليها، وال يقَسمُ 


 فى قى كى  أبفٍ ( ولكن ٬توُز قسمُة ا١تشاِع عند أيب يوسف، إذا صحَّ الوقف، ال ٯُتَْلُك وال ٯُتَلَّك)و 
لو فالقاضي يقسم  عقارو  كإف كقف نصفى  ،(ُ)ريكم مع الش  سً اقف أف يقٍ للو  ٬توزي  ؾو مشًتى  و من عقارو نصيبى 

  .(ِ)فى كي ؤي ايػى هى تػى بل يػى  ،مقسى يي  ال :كعند أيب حنيفة ،لكن ال ٬توز قسمة الوقف بُت ا١تصارؼ ،مع الواقف
إف وقَف على )إف للوصل  (وإف مل يشًتطها الواقفُ  ،ن ارتفاع الوقِف بِعمارتِوم ويبدأُ )

كال يؤخذ  ،يف حاؿ حياتو (يف مالو)أم العمارة  فهي( وإف وقَف على معُتٍَّ وآخرُِه للفقراء ،الفقراء
 ألف الغـر ابلغنم.  ؛لةغمن ال

بكسر  (َرُه اٟتاكم، وعمََّرُه أبجرتِو، ثَّ ردَُّه إىل مصرفو، ونقُضوُ متنَع أو كاف فقَتًا آجَ  فإف)
لوقِت اٟتاجِة إليها، وإف تعذََّر صرفُو  مارتِو، أو يُدََّخرُ صرُؼ إىل ع)يُ النوف، ا١تنقوض كا٠تشبة كغَته 

أم بُت  (م بُت مصارفوقسَ يُ  وال)صرفان للبدؿ إذل مصرؼ ا١تبدؿ ( صرُؼ ٙتُنُو إليها، ويُ يعَ إليها بِ 
 .(ّ) |كهللا أعلم|، هم يف ا١تنفعة دكف العُتحق   ألف   ؛مستحقي الوقف



                                                           

ْٗٓص  ْ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . َِِ ص ٔ، ج فتح القدير، ( انظر: ابن ا٢تماـُ)

 ( توضيحو، كما يف حاشية ابن عابدين:ِ)
 كاحدو  كل    بُت ٚتاعة، فًتاضوا على أف   مثبلن  كما إذا كاف ا١توقوؼ أرضان ؛القسمة بطريق التهايؤ، كىو التناكب يف العُت ا١توقوفة       

غَتىا، فذلك  يزرعها لنفسو ىذه السنة، مث يف السنة األخرل أيخذ كل منهم قطعةن  معينةن  منهم أيخذ لو من األرض ا١توقوفة قطعةن 
، فلهم إبطالسائغ، كلكنو لي  و.س ببلـز

 ْٗٓص  ْ، ج مرجع سابقابن عابدين، انظر:       
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ّ)
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 كتاب البيع

َعِقُد إب٬َِِتابٍ  ،ٔتَاؿٍ  ىو ُمَباَدَلُة َماؿٍ   .......، ....................َوقَػُبوٍؿ بَِلْفَظي َماضٍ  يَػنػْ


 (ُ)كتاب البيع

للبيع  ميتناًكالن  ليكوف ؛وي لى ف أ٫تى كا١تصنًٌ  ،(ّ()ِ)"النهاية"كذا يف   ،ابلًتاضي( ىو ُمَباَدَلُة َماٍؿ ٔتَاؿٍ )
 .ينعقد ه، فإنو بيعه كبيع ا١تكرى   بغَت تراضو 

َعِقُد إب٬َِِتابٍ )   ألف   (؛َوقَػُبوٍؿ بَِلْفَظي َماضٍ )، "كاشًتيت بعتي " :الن من قولوكر أك  كىو ما ذي  (يَػنػْ
 ،ضع لئلخبار عن ا١تاضيعمل اللفظ الذم كي كالواضع دل يضع لو لفظان خاصان فاستي  ،ؼو تصر   إنشاءي  البيعى 

 ،ةن دى ألنو يكوف عً  ؛بلفظ ا١تستقبل ينعقدكدل  . بو لئلنشاء ليكوف الكبلـ صحيحان ق ا١تخربى كيستدعي سبٍ 
  .(ٓ)"ريد بو اٟتاؿبلفظ ا١تستقبل إذا أي  ينعقد" :(ْ)"األجناس"كيف . ٤تالة على الوجود ال يدؿ   ال كذا

  

                                                           

 ،ل إذل ا١تفعوؿ الثاين بنفسوعد  كيي  ،إذا شراه أك اشًتاه "ابع الشيء" :األضداد يقاؿكىو من ألفاظ  اللغة مطلق ا١تبادلة، البيع: يف (ُ)
 .للمفعوؿ كعلى األكؿ يكوف مبنيان  "،ابعو منو" ك "ابعو الشيء" :كْترؼ اٞتر تقوؿ

، ٘تليكنا ك٘تلكنا.كيف الشرع: مبادلة ا١تاؿ ا١تتقوًٌ             ـ اب١تاؿ ا١تتقـو
 . ْٖص التعريفات، .  اٞترجاين، ٔٗص  ُج  "،بيعمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،      

 ىػ (.ُْٕىػ كقيل: ت ُُٕ"النهاية شرح ا٢تداية" لئلماـ حساـ الدين اٟتسُت بن علي بن حجاج السغناقي )ت:  (ِ)
 . َُٔص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ٖٗٓص  ْج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، انظر: القرشي،      

 .َّْ ص ٓ، ج الدقائقالبحر الرائق شرح كنز ابن ٧تيم، انظر:  (ّ)
الناطفي )ت: أٛتد بن دمحم بن عمر أبو العباس كردت عدة كتب يف ا١تذىب اٟتنفي ابسم "األجناس" ، منها: األجناس لػ :  (ْ)

 ىػ(، كغَت٫تا.َٔٓىػ(، كصاعد بن منصور النيسابورم الكرماين اٟتنفي )ت: ْْٔ
آللئ احملار يف ٗتريج مصادر . ا٠تليلي، لؤم بن عبد الرؤكؼ، ِٕٗص  ُج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، انظر: القرشي،      

 ٕٗص  ُـ( ج ََُِ -ىػ ُُّْ، )عم اف: دار الفتح للدراسات كالنشر، ُ، ط يف حاشيتو ردِّ احملتار ابن عابدين
 ُٓ، ص حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين،  (ٓ)
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 . ىو الصَِّحيحُ  يف النَِّفيِس َوا٠َتِسيسِ  (ُ)وبتَػَعاطٍ 
، لٍّ كُ   إالَّ إذا بَػُتََّ ٙتنَ  ،ا١تَِبيِع بكلِّ الثََّمِن أو تَػَرؾَ لَّ وإذا َأوجَب واحٌد قَِبَل اآلَخُر يف اجمللِس كُ 

ـَ أيُّهما عن ٣تلِسوِ ا١تُ  وما مل يَػْقَبْل بطَل اإل٬تاُب إف رََجعَ    ،.............. وِجُب أو قا


 :ليق .يدؿ عليو (ّ)كالتعاطي ،ركن البيع ىو الًتاضي ألف  (؛ (ِ)يف النَِّفيِس َوا٠َتِسيسِ  وبتَػَعاطٍ )
يف  ابلتعاطي ينعقدي  (ٓ)احًتز بو عما قالو الكرخي. (ْ)(ىو الصَِّحيحُ ) من أحد اٞتانبُت يكفي اإلعطاءي 

 . (ٔ)فيسا٠تسيس دكف الن  
َ  ،وإذا َأوجَب واحٌد قَِبَل اآلَخُر يف اجمللِس كلَّ ا١تَِبيِع بكلِّ الثََّمِن، أو تَػَرؾَ )   ٙتنَ  (ٕ)إالَّ إذا بَػُتَّ

 .ألنو صفقتاف ؛فلو أف يقبل بعض البيع "ىذا بدرىم كذلك بدرىم بعتي " :قاؿأبف ( كاحد لِّ كُ 
سواء كاف ابئعان أك ( وِجبُ ا١تُ  بطَل اإل٬تاُب إف رََجعَ ) يقبل اآلخر داـ ال أم ما( وما مل يَػْقَبلْ )

ـَ أيُّهما عن ٣تلِسوِ ) مشًتاين  أيهما   -٫تاجد اإل٬تاب من أحد ا١تتعاقدين مث قاـ أحدي إذا كي  :يعٍت( أو قا
ـى  ألف   ؛السابق وؿ صاحبو بطل اإل٬تابي بي ل قػى بٍ قػى  -البائع أك ا١تشًتم منكاف   عراض. اإل دليلي  القيا

؛ بطل اجمللسي ال (ُ)تٍ رى جى كلو تبايعا يف السفينة فى   ألهنما ؛|لكوهنا ٔتنزلة البيت| ٯتلكاف   |ال|
؛ ألهنما ٯتلكاف اإليقاؼكلو كاف يف داب تٍُت يسَتاف فتبايعا بطل |، اإليقاؼ  ل اآلخري بً كلو قى . (ِ)|اجمللسي

                                                           

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

 ُٕص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين،     
 .كتىعاطىويا الشيء: تىناكىلو بعضهم من بعض كتنازعوه ،تػىعىاطىى الشيء: تػىنىاكىلو (ّ)

 كالتعاطي: ىو ا١تبادلة ابلفعل، كيسمى البيع هبذه الصورة بيع ا١تراكضة.     
 ُّٗص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، . الكاساين، َٕص  ُٓج  "،عطامادة " ،لساف العربابن منظور،      

 فما بعدىا. ُٕص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ٗص  ّ، ج الفتاوى ا٢تنديةانظر: ٣تموعة من علماء ا٢تند،  (ْ)
يف  انتهت إليو رايسة أصحاب أيب حنيفة، أبو اٟتسن الكرخيبن د٢ٍتم،  ؿعبيد هللا بن اٟتسُت بن دال  (: ىو َّْالكرخي )ت:  (ٓ)

 ا١تسائل، من مصن فاتو: "ا١تختصر"، ك "شرح اٞتامع الصغَت"، ك "شرح اٞتامع الكبَت". يف زمنو، معدكد يف طبقة اجملتهدين يف
 ُّٖص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ّْٗص  ّج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، راجع: القرشي،       

 .َِّص  ِ، ج االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي، انظر:  (ٔ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "دل يبُت"، كا١تثبت موافق للمطبوع. (ٕ)
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 فأضاؼ إليها ركعةن  "كى بعتي " :كلو كاف يف الركوع فقاؿ .يف ظاىر الركاية ا١تشي ٓتطوة ال يصح   لبٍ قػى 
  .(ْ)ؿ اجمللسيتبد   ال كاحدةو  كبلقمةو  .(ّ)جاز :لى بً أخرل فقى 

  .......،.......................................................البيعُ  لِزـَ  اوإذا ُوِجدَ 


 :. كقاؿ الشافعي(ٔ( )ٓ)يثبت خيار اجمللس كال (البيعُ  لزِـ) أم اإل٬تاب كالقبوؿ( اوإذا ُوِجدَ ) 
 .(ٖ)«ملَْ يَػتَػَفرَّقَا اِب٠تَِياِر َماِيَعاِف ا١تُتَػَبا »:  لقولو ؛(ٕ)انن دى قا بى اجمللس ما دل يتفر   منهما خياري  كاحدو  لكلًٌ 

                                                                                                                                                                                           

 يف نسخة )أ( ك )ب(: "فجرل". (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدات كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 ـر شرط اٖتاد ٣تلس العقد. أم: لو كاف ا١تخاطىب يف صبلة انفلةو فضم إذل ركعة اإل٬تاب ركعةن أخرل مث قىًبل جاز ذلك، كدل ينخ (ّ)

 ِْٓص  ٔج فتح القدير، ابن ا٢تماـ، انظر:      
 ْٓٓص  ٓ، ج البحر الرائقابن ٧تيم، . ُّٗص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، انظر: الكاساين،  (ْ)
 خيار اجمللس: ىو حق  العاقد يف إمضاء العقد أك ردًٌه يف ٣تلس العقد، منذ التعاقد إذل التفر ؽ أك التخاير. (ٓ)

ـ( ََِٖ -ىػُِْٗ، )دمشق: دار القلم، ُط معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، انظر: ٛتاد، نزيو،       
 ََِٓص 

 كىو مذىب ا١تالكية كما اٟتنفية. (ٔ)
فالفسخ  ،يف اٟتاؿ ثمن كا١تثمنعن شرط، كالعقد ا١تطلق يقتضي ثبوت ا١تلك يف ال البيع من العاقدين صدر مطلقان كمن أدلتهم: أف       

 .يف العقد الثابت من غَت رضا اآلخر، كذا ال ٬توز ن يكوف تصرفان من أحد العاقديٍ 
البغدادم، . ِٕٓص  ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي .ّْٕص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، انظر: الكاساين،      

ىػ ُِّْ، )مكة ا١تكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ُٖتقيق: ٛتيش عبد اٟتق، ط ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، عبد الوىاب، 
 َّّص  ٕج تصر خليل، مواىب اٞتليل لشرح ٥ت. اٟتطاب، ٕٔٓص  ِـ( ج ََِّ -
 كبثبوت خيار اجمللس قاؿ اٟتنابلة كما الشافعية، استنادان إذل اٟتديث ا١تذكور أعبله. (ٕ)

 ٔص  ٔج ا١تغٍت، . ابن قدامة، ّْْص  ّج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت، انظر: النوكم،     
 كالن سائي كغَته، كاللفظ للنسائي.من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، بو. ركاه البخارم كمسلم  (ٖ)

ص  ْ، ج َُُِ، حديث رقم ابب البيعاف اب٠تيار ما دل يتفرقا)كتاب البيوع،  الفتح مع صحيح البخاريبخارم، الراجع:     
ص  ٓ، ج ُُّٓحديث رقم )كتاب البيوع، ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعُت،  مع شرح النووي صحيح مسلم. مسلم، (ُْٓ
 (ْْٕٔ، حديث رقم ذكر االختبلؼ على انفع يف لفظ حديثو)كتاب البيوع، ابب  السنن الصغرى للنسائي(. النسائي، ّْْ



 

98 
 

ؽ تفر   :"ؽالتفر  "ك (ُ)"بوؿخيار القى " :ابٟتديث ٬توز، كا١ترادي  اآلخر فبل حقًٌ  ؿى ابطإ يف الفسخً  أف   :كلنا
  األقواؿ.

حاٍؿ،  وبَثَمنِ ، ال يف غَِت ا١تشاِر إليو َوَصحَّ يف الِعوِض ا١تَُشاِر إليو ببل ِعْلٍم ِبَقْدرِِه َوَوْصِفوِ 
َر بو من أيِّ نوٍع شاء. وابلثََّمِن ا١تطلقِ  جٍل ُعِلمَ أبو وإف  فإِف استوْت ماليَُّة النػُُّقود فعلى ما ُقدِّ

ويف الطَّعاـِ واٟتُبوِب َكْيبلً ، َأَحَدىا أف يُبُتِّ إالَّ  ،اختلفت فعلى األروج، وفسَد إف استوى رواُجها
 ................................................................وُجَزافَاً ِإْف بِيَع ِبَغَْتِ جنِسو،



 ،اإلشارة أبلغ أسباب التعريف ألف  (؛ وتَوَصحَّ يف الِعوِض ا١تَُشاِر إليو ببل ِعْلٍم ِبَقْدرِِه َوصف)
غَت  ( يعٍت: إذا كاف الثمنال يف غَِت ا١تشاِر إليو)نع اٞتواز ٘ت فضي إذل النزاع فبلت كجهالة الوصف ال

ميشارو إليو ال بد  من معرفة قدره كصفتو؛ ألف  جهالتها تفضي إذل النزاع ا١تانع عن التسليم كالتسل م، فيعرل 
جهالة  ألف   ؛قيد بو( جٍل ُعِلمَ أبو) كصح البيع بثمن حاؿ :أم( حاؿٍ  وبَثَمنِ ) العقد عن مقصوده.

فإِف ) كدل يذكر صفتها "ىذا بعشرة دراىم بعتي " أبف قاؿ:( وابلثََّمِن ا١تطلقِ ). فضي إذل النزاعتاألجل 
َر بو  . يعٍت:كاف (من أيِّ نوعٍ ( يعٍت: يقع البيع على ما قيدًٌر بو )استوْت ماليَُّة النػُُّقود فعلى ما ُقدِّ

فعلى ) النقود( وإف اختلفت) منازعة عند عدـ االختبلؼ يف ا١تالية ألنو ال ؛نوع شاء أم   عطي ا١تشًتميي 
أحد  :أم( َأَحَدىا أف يُبُتِّ إالَّ  ،إف استوى رواُجها) اختبلؼ مالية النقود ةيف صور ( وفسدَ األروج، 

 بُت  ارتفعت اٞتهالة. فإذا ،اٞتهالة مفضية إذل ا١تنازعة ألف  ؛ النقود
ـِ )  لقولو(؛ ِإْف بِيَع ِبَغَْتِ جنِسو (ِ)وُجَزافَاً  ،واٟتُبوِب َكْيبلً ) يف الطعاـ البيعي  كصح   :أم( ويف الطَّعا

ُتمْ »:   لقولو  . (ّ) «إَذا اْختَػَلَف النػَّْوَعاِف فَِبيُعوا َكْيَف ِشئػْ

                                                           

 خيار القىبوؿ: ىو حق  العاقد يف قىبوؿ إ٬تاب العاقد اآلخر أك ردًٌه يف ٣تلس العقد. (ُ)
 ِّٓص  ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين     

لفظ فارسي كىو  ،كاٞتزاؼ ابلضم خارج عن القياس، كىو اسم من جازؼ ٣تازفةن  ،بيع الشيء ال يعلم كيلو كال كزنو :زاؼاٞتي  (ِ)
 معرب.

 ّٖص "، جزؼمادة " ا١تصباح ا١تنَت،انظر: الفيومي،      
، كما قاؿ بدر الدين العيٍت يف شرحو على ا٢تداية. كقد كجدتو موقوفان على أيب ًقبلبة عبد هللا بن ىذا اٟتديث هبذا اللفظ غريب (ّ)

: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ىػ( يف مصنف أيب شيبة. كأصل اٟتديث عند مسلم، عن عبادة بن الصامت َُٓزيد اٞترمي )ت: 
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ٍ  إانءٍ ػوب َرٍة ُكلُّ  . مل يُْدَر َقَدرُهُ وَحَجٍر ُمعُتَّ ويف ُكلَِّها ِإْف َٝتَّى ، َصاٍع ِبَكَذا (ُ)ويف صاٍع يف بيِع ُصبػْ
 ...................................................................، ُٚتلَة قُػْفزاهِنا



ٍ  إانءٍ ػوب) ا قبلو ممن التسليم، كىبلكه مانعةو  ىذه اٞتهالة غَتي  ألف  (؛  مل يُْدَر َقَدرُهُ وَحَجٍر ُمعُتَّ
 ال (ّ)رئكالغرا (ِ)كالزنبيلذا احتملها  إكأما  ،كا٠تشب  الزايدةى  ىذا إذا دل ٭تتمل اإلانءي  .عتربيي  فبل ،اندره 

َرةٍ ) يف صاع البيعي  صح   :أم( ويف صاعٍ ) .يصح كٚتلتها ٣تهولة عند أيب ( ُكلُّ َصاٍع ِبَكَذا  (ْ)يف بيِع ُصبػْ
٣تهوؿ القدر  (ُ)كما كراءه ،جوز البيع فيوفيالواحد معلـو القدر كالثمن  (ٓ)ما ٝتٌاه كىو القفيز ألف   ؛حنيفة

  =ألف  إزالة ىذه اٞتهالة بيد٫تا ابلكيل فبل ؛(ِ)زاففٍ : جائز يف ٚتيع القي قاالك ٬توز فيو. كالثمن، فبل
                                                                                                                                                                                           

اٍء، يًَدا رُّ اِبْلبُػرِّ، َوالشَِّعَُت اِبلشَِّعَِت، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثبًل ٔتِْثٍل، َسَواًء ِبَسوَ الذََّىُب اِبلذََّىِب، َواْلِفضَُّة اِبْلِفضَِّة، َواْلبػُ »
ُتْم، ِإَذا َكاَف يًَدا بَِيدٍ   .«بَِيٍد، فَِإَذا اْختَػَلَفْت َىِذِه اأْلَْصَناُؼ، فَِبيُعوا َكْيَف ِشئػْ

يب: ىو اٟتديث الذم تفرد بركايتو كاحد، كقد يكوف ثقة فيكوف حديثو صحيحان، كقد يكوف ضعيفان كىو الغالب، كاٟتديث الغر      
 كلذا حذر اإلماـ أٛتد غَت مرة قائبلن: ) ال تكتبوا ىذه األحاديث الغرائب، فإهنا مناكَت كعامتها عن الضعفاء( اىػ.

، َِٗٗٓ، أثر رقم: يف اٟتنطة ابلشعَت، اثنُت بواحد)كتاب البيوع كاألقضية، ابب مصنف ابن أيب شيبة ابن أيب شيبة، انظر:      
حديث رقم ، ابب الصرؼ كبيع الذىب ابلورؽ نقدا)كتاب البيوع،  ، مع شرح النوويصحيح مسلم(. مسلم، َِّص  ْج 

 ٖ( ج ـَََِ -ىػ  َُِْعلمية، )بَتكت: دار الكتب الالبناية شرح ا٢تداية، (. العيٍت، ٤تمود بن أٛتد، ُٓص  ٔ، ج ُٕٖٓ
)الرايض: مكتبة أضواء السلف،  ُط معجم مصطلحات اٟتديث ولطائف األسانيد، األعظمي، دمحم ضياء الرٛتن،  .ُٖص 

 .ِٖٗـ( ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْ
ة )كل صاع ذكر ابن عابدين يف حاشيتو أف  )كل( قرًئت ابلكسر على أهنا بدؿ من صربة، كقيل: )كل( مبتدأ مرفوع كاٞتمل (ُ)

 بكذا( صفة صربة.
 ْٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين،     

 زيٍببلف.الز بًيل كالزًٌنًٍبيل: اٞتراب، كقيل الوعاء ٭تمل فيو، فإذا ٚتعوا قالوا زانبيل، كقيل: الزنبيل خطأ كإ٪تا ىو زبيل، كٚتعو زيبيل ك  (ِ)
 ََّص  ُُج  "،زبلمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،     

 الغرائر: كاحدة الغرارة، كىي اٞتوالق. (ّ)
 ٖص  ٓج  "،غررمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،    

 .الص رٍبة: الطعاـ اجملتمع كالكومة. ك الشيء صيبػٍرىةن أم ببل كزف كال كيل الص ربة كاحدة صيربىً الطعاـ. يقاؿ: اشًتيتي  (ْ)
 ُْْص  ْج  "،صربمادة " العرب،لساف انظر: ابن منظور،    

كا١تكوؾ صاع  ،القفيز ٙتانية مكاكيك، كمقداره كما يف "ا١تغرب": )مكياؿ تتواضع الناس عليو، كاٞتمع أىٍقًفزىةه كقػيٍفزافه القفيز:  (5)
 ،كيلو جرامان   يعادؿ ابلتقدير ا١تصرم اٟتديث ٨تو ستة عشر(، كجاء يف "ا١تعجم الوسيط": أف  القفيز كىو ثبلث كيلجات ،كنصف

 .كأربع كأربعُت ذراعان  كمن األرض قدر مائةو 
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 . كذا كلُّ َمْعُدوٍد متفاوت. و ٍة أو ثَػْوٍب، ُكلُّ َشاٍة أو ِذرَاٍع بكذالَّ وفسَد يف الكلِّ يف بيِع ثػَ 


ِإْف َٝتَّى ُٚتلَة ) القيٍفزاف( أم: صح  البيعي يف ٚتيع ويف ُكلَِّها. )(ّ)تكوف مانعةن من صحة العقد =
  ."بدرىم قفيزو  كل    بعتي  ،قفيزو  ةي ائىذه الصربة م" :أبف قاؿ( قُػْفزاهِنا

قطيعى غنمو كل   إذا ابع :يعٍت( أو ثَػْوٍب، ُكلُّ َشاٍة أو ِذرَاٍع بكذا (ْ)ةٍ لَّ وفسَد يف الكلِّ يف بيِع ثػَ )
ٚتلة  ذراع بدرىم كدل يسمًٌ  كل    ارعةن ذثوابن م شاةو بدرىم فسد البيع يف ٚتيعها عند أيب حنيفة، ككذا إذا ابع

ما مٌر من  :٢تما: البيع جائز يف ا١تسألتُت. قاالٚتلة الثمن فالبيع فاسد عند أيب حنيفة، كال ك  (ٓ)رعافذ  ال
 . (ٔ)منهما يف كاحدو  فلم يصح   فراد ا١تذركع متفاكتةه أالشاة ك فراد أ فيهما: أف   لوالدليل، ك

ىذا الثوب  بعتي  كما إذا قاؿ: "|(ٕ)رعاف ٚتلة الذ  ألنو لو بُت   ؛بقيدين قيدان موضع ا٠تبلؼ
 ٚتلة الذرعاف،  بُتًٌ  ٚتلة الثمن كدل يي  ٚتلة الثمن، أك بُت  بُتًٌ كدل يي  (ٖ)|" ، كل ذراع بدرىمكىو عشرة أذرع
ياف ٚتلة بى ألنو بً  ؛، فالبيع جائز اتفاقان "ىذا الثوب بعشرة دراىم، كل ذراع بدرىم بعتي "كما إذا قاؿ: 

بدرىم  (ٗ)منها إذا ابع كبلًّ ( كذا كلُّ َمْعُدوٍد متفاوتو . )الذرعاف صار الثمن معلومان، ككذا ابلعكس
 . فسد البيع يف اٞتميع

                                                                                                                                                                                           

ص  ٓج  "،قفزمادة " لساف العرب،. ابن منظور، ُِْص  ِج  "،قفزمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،    
 .ُٕٓص  "،قفزمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، . ّٓٗ

  )أ( "كاءه"، كىو خطأ.ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة  (ُ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "القفيزاف"، كىو خطأ. (ِ)
 ْٓص  ٓ، ج مرجع سابق. ابن عابدين،  ِٕٔص  ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
 ل.لى لقطيع من الضأف خاصة، كاٞتمع من ذلك كلو ثً ة: ٚتاعة الغنم قليلة كانت أك كثَتة، كقيل: الثلة الكثَت منها، كقيل: ىي ال  لثػى ا (ْ)

 ٖٗص  ُُج  "،ثللمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،      
صيغة ٚتعو لًذراع فيما كقفتي عليو من كتب اللغة، كذكركا أف  الذًٌٍرعاف: ٚتع الذ رىع، كىو كلد البقر الوحشية، كما  ٍرعافذ  دل أجد ال (ٓ)

 .أىٍذريعه يف "لساف العرب"، كأما ٚتع ًذراىع فذكركا أنو 
 ّٗص  ٖج  لساف العرب،انظر: ابن منظور،      

 ْٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ِٕٔ ص ٔ، ج يا٢تداية شرح بداية ا١تبتد ،انظر: ا١ترغيناين (ٔ)
 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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َرًة على  أخَذ ا١تُْشًَتِي األقلَّ ْتصَِّتِو،  -وىي أقلُّ أو أكثرُ  -أهّنا مائُة صاٍع ٔتائةفإف ابَع ُصبػْ

وإف ابَع ا١تَْذُروَع ىكذا َأَخَذ اأَلَقلَّ بكلِّ الثََّمِن أو تَػَرَؾ، واأَلكثُر لو ، أو فسَخ البيَع، وما زاَد للبائع
كلُّ ذراٍع   األكثرَ  كذالَّ ْتصَِّتِو أو تَػَرَؾ، و َأَخَذ اأَلقَ  "كلُّ ذراٍع بدرىمٍ "وإف قاؿ: ، ببل خياٍر للبائع
 ،وصحَّ بيُع عشرِة أسُهٍم من مائِة َسْهٍم ال بَػْيُع عشرِة أذرٍع من مائِة ذراٍع من دارٍ . بدرىٍم أو َفَسخَ 



َرًة على أهّنا مائُة صاٍع ٔتائة، وىي أقلُّ ) ( يعٍت: أو أكثر( يعٍت: خرج تسعوف مثبلن )فإف ابَع ُصبػْ
 ىي ا١تعقودي  عافيالصًٌ  ألف   ؛ دراىمتسعُتب :يعٍت( أخَذ ا١تُْشًَتِي األقلَّ ْتصَِّتوِ مائة كعشرة مثبلن )خرج 
ألنو إ٪تا رضي  ؛ؽ الصفقةلتفر   (؛أو فسَخ البيعَ )فينقسم عليها الثمن  ،يضر   بعضها ال كنقصافي  ،عليها

وإف ابَع ) فالزائد عليها غَت معقود عليو. ،ةن ائإال م دل يبع ألنو (؛وما زاَد للبائع) ا نقص ٗتَت  ّتملتها فلم  
 ؛و(َأَخَذ اأَلَقلَّ بكلِّ الثََّمِن أو تَػرَك) "ة درىمائها ٔتعتي بً  ذراعو  ةي ائىذا الثوب م: "أم قاؿ( ا١تَْذُروَع ىكذا

 لفوات خَت  فيت ،نقص بنقصانوتزداد قيمة الثوب بزايدة الذرع ك تك٢تذا ، لو يف ا١تذركع كصفه  رعى الذ   ألف  
يبان فوجده عً يقابلو الثمن فصار كما إذا ابع مى  ال (ُ)الوصف ألف   ؛أم للمشًتم (واأَلكثُر لو)الوصف 
األجزاء  لى كقابى  "ةو ائٔت وي ذراع بعتي  ةي ائم ىذا الثوبي "يعٍت لو قاؿ:  "(كلُّ ذراٍع بدرىمٍ "وإف قاؿ:)سليمان 

كإف كاف كصفان إال أنو  راعى الذًٌ  ألف   (؛اأَلَقلَّ ْتصَِّتِو أو تَػَرؾَ  َأَخذَ ) "بدرىم ذراعو  كل  "ابألجزاء أبف قاؿ: 
كلُّ ذراٍع بدرىٍم أو )كذا أخذ األكثر   :أم( األكثرَ  كذاو )الثمن بو  كر كمقابلةً صار أصبلن ابنفراده ابلذًٌ 

  .كإلزامو عليو بدكف التزامو غَت صحيح، فيتخَت   ،الزائددل ٭تصل للمشًتم ألف   (؛َفَسخَ 
ككاف  ا١تعُت  ع الغَت ئللشا السهم اسمه  ألف   (؛ من دارو وصحَّ بيُع عشرِة أسُهٍم من مائِة َسْهمٍ )

يفضي إذل  كاف من الدار، فبل  موضعو  صاحب عشرة أسهم شريكان لصاحب الدار فيأخذىا من أمًٌ 
 ؛: ٬توزقاالعند أيب حنيفة، ك( رٍع من مائِة ذراٍع من دارٍ عشرِة أذْ )٬توز بيع  ال :أم (عُ يْ بػَ  ال)ا١تنازعة 

ركع كىو ذعَت للمتي اسٍ  راعى الذًٌ  أف   :لورىا. كشٍ اشًتل عي  رىا، فصار كماشٍ ذراع عي  ائةعشرة أذرع من م ألف  
  .(ِ)دسي فيفٍ  ،من الدار موضعو  ن أمًٌ مً  يف أنو لكنو ٣تهوؿه  معُت ه  موضعه 

                                                           

  كىو خطأ.ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "الواصف"،  (ُ)
 ُٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ِٕٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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ولو بَػُتََّ لكلٍّ َٙتََناً َصحَّ يف األقلِّ ، ِعْدٍؿ على أَنَُّو عشرُة أثواب وىو أقلُّ أو أكثر ال بيعُ و 
، وفسَد يف األكثر ويف بيِع ثوٍب على أَنَُّو عشرُة َأذرٍع كلُّ ذراٍع بدرىٍم َأَخَذ بعشرٍة يف ، بقدرِه، وُخَتِّ

 ................................ عشرٍة ونصٍف ببل خياٍر، وبتسعٍة يف تسعٍة ونصٍف إف شاء،


ا يف صورة أم  (: أو أكثر وىو أقلُّ )بعشرة دراىم  (على أَنَُّو عشرُة أثواب (ُ)ِعْدؿٍ  بيعُ وال )
 الثمن إ٪تا يقسم على الثياب ابعتبار ألف   ؛كىو ٣تهوؿ كاحدو  ألنو ٭تط عن ثوبو  ؛فلجهالة الثمن ؛األقل
كأما يف صورة كونو ، (ّ)|حىت ييطرح عن ا١تشًتم ًقيمىتيو| بتعيُتو  قيمة الفائت درليي  ال (ِ)|القيمة، ك|

ولو بَػُتََّ . )للجهالة ؛ر فاسده شى عى  أحدى  من أصلً  عشرةو  كبيعي ، رشى عى  فلجهالة ا١تبيع عشرة من أحدى  ؛أكثر
أيضان  كالثمن معلوـه  معلوـه  ا١تبيعى  ألف   (؛َصحَّ يف األقلِّ بقدرِه) "بدرىم ثوبو  كل  "أبف قاؿ: (لكلٍّ َٙتََناً 

 كالفائت اي ن ألنو رٔتا يكوف الباقي ردً  ؛كإف شاء ترؾ ا ٝت ىلو ا٠تيار إف شاء أخذ كل ثوب ٔت :أم (َتِّ وخُ )
العقد يتناكؿ  ألف   (؛يف األكثر وفسدَ )جيدان فيتضرر بتفريق الصفقة قبل التماـ فيتخَت دفعان للضرر عنو 

بدرىٍم  (ْ)كلُّ ذراعٍ   ،رعٍ ويف بيِع ثوٍب على أَنَُّو عشرُة َأذْ )الثوب الزائد كىو ٣تهوؿ.  العشرة فعليو رد  
لو نصف ذراع ٣تاانن  مى كنصفان سل   عشرةن  هإذا كجد :يعٍت( َأَخَذ بعشرٍة يف عشرٍة ونصٍف ببل خيارٍ 

 (إف شاء)إذا كجده تسعة أذرع كنصف  :يعٍت (ونصف يف تسعةٍ )أم أخذه بتسعة دراىم  (وبتسعةٍ )
ابلذراع فيبقى ما كراءىا  دةو مقي   ةالذراع يف حكم الصفقة كإ٪تا صارت أصبلن ٔتقابل ألف   ؛عند أيب حنيفة

فصار نقصاف  ء،على قبضية الصفقة، كصارت زايدة نصف ذراع كزايدة صفة اٞتودة فيسلم لو ببل شي
 . خَت  تفي ،نصف ذراع ٔتنزلة عيب تسعة أذرع

                                                           

مل ما يساكم فعدؿ اٞتكمنو: ًعٍدال اٞتمل،  ،ؿ الذم يعادؿ يف الوزف كالقدردٍ العً ، كقيل: قدارا١تنس أك اٞتثل من الًعٍدؿ: ا١ت (ُ)
 .كا١تراد بو ىنا الثياب ،كىذا شامل للوعاء كما فيو من الثياب ك٨توىا ،العدؿ اآلخر يف مقداره

 ِٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ْٔص  ِج  "،عدؿمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،انظر: ا١تطرزم،      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 زايدة كردت يف نسخة )ب(.ما بُت ا٠تطُت العموديُت ( ّ)
 سنتيمًتان. ِ.ْٔالذراع: كحدة لقياس الطوؿ، كىي تساكم: ( ْ)

)صنعاء: مكتبة اٞتيل اٞتديد،  ُط اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف والنقود الشرعية، حبلؽ، دمحم صبحي،     
 .ٕٓص  ـ(ََِٕ -ىػُِْٖ
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وقاؿ أبو يوسَف: إف شاء أخذ أَبَحَد عشَر يف اأَلوَِّؿ وبعشرٍة يف الثَّاين، وقاؿ ٤تمٌَّد: إف شاَء 
 .َأَخَذ بعشرٍة ونصٍف يف األوَِّؿ وبتسعٍة ونصٍف يف الثَّاين 



كل   ا قابلم  ػألنو ل (؛وقاؿ أبو يوسَف: إف شاء أخذ أَبَحَد عشَر يف اأَلوَِّؿ وبعشرٍة يف الثَّاين)
 ءيسقط شي فإذا كجده انقصان ال ،بيع على أنو ذراع بدرىم دةو على حً  ذراع بدرىم صار كل ذراع كثوبو 

  َت  ن الثمن، كلكن ٮتي م
من ضركرة ( وبتسعٍة ونصٍف يف الثَّاين  ،وقاؿ ٤تمٌَّد: إف شاَء َأَخَذ بعشرٍة ونصٍف يف األوَّؿِ )
 . (ُ)درىم بكل ذراع مقابلة نصف درىم بنصف ذراع مقابلة كلًٌ 

على أنو  ئنيتفاكت جوانبو كالبطا ال( ِ)ابسان رٍ أما إذا اشًتل كً  ،ىذا يف العمائم ك٨توىا :قيل
ض فصار كا١تكيل بعيابلت يتعي بألنو ال  ؛م لو الزايدةسل  تي  عشرة أذرع بعشرة دراىم فإذا ىو أحد عشر ال

 موضعو ٬توز، كما لو ابع قفيزان من تبُت  كدل يابس رٍ إذا ابع ذراعان من ىذا الكً كعلى ىذا ف، كا١توزك 
 . (ٓ) (ْ)"شرح الوايف"كذا يف ،  (ّ)ربةالص  

                                                           

 ّٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، ِٖٕ ص ٔ، ج بداية ا١تبتديا٢تداية شرح  ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 الكرابس: القطن. (ِ)

 ُٓٗص  ٔج لساف العرب، انظر: ابن منظور،      
 ّٓص  ٓ، ج مرجع سابق. ابن عابدين، ِٖٕ ص ٔ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
 .ُٕص  كتقد ـ(، ىػَُٕالكايف شرح الوايف، ٟتافظ الدين النسفي )ت:  (ْ)
، )دمشق: دار ُط عقد البيع، كقد قاـ األستاذ مصطفى الزرقا ّتمع كترتيب أحكاـ ظهور الزايدة كالنقصاف يف ا١تبيع يف كتابو:  (ٓ)

 فما بعدىا، فراجعو. ٖٔـ( ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْالقلم، 
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ُبِلِو والباقِ  ْمِسِم يف قشرِىا بلَّ وصحَّ بيُع البُػرِّ يف ُسنػْ واٞتَْوُز واللَّْوُز والفْسُتِق يف قشرِىا ، واألرِز والسِّ
فسُد ٙترٍة مل يبُد صبلُحها أو قد َبَدا و٬تُب قطُعها، وشرُط تركها على الشََّجِر يُ  وبيعُ ، اأَلوَّؿِ 
 ،..................................... البيعَ 


بُِلوِ )  الباقبلء اب١تدًٌ  :كإذا قلت، كىو ابلقصر كتشديد البلـ (والباقبِلَّ  وصحَّ بيُع البُػرِّ يف ُسنػْ
ْمِسِم يف قشرِىا) (ِ()ُ)"ماٞتوىر "خففت البلـ، كذا قالو  واٞتَْوُز واللَّْوُز والفْسُتِق يف ، واألرِز والسِّ

يف القطن كالنواة يف التمر  بًٌ ألنو ىو ا١تقصود ابلنسبة إذل غبلفو، فبل ٬توز بيع اٟتى  (؛قشرِىا اأَلوَّؿِ 
 ا١تشًتم.  إذلك٨توىا فعلى البائع ٗتليصها من القشر كتسليمها 

ألنو  ؛(أو قد َبَداصلح لتناكؿ بٍت آدـ كعلف دكاهبم )ت ال كىو أف (يبُد صبلُحهاٙترٍة مل  وبيعُ )
ان ١تلك غتفري ؛يف اٟتاؿ (و٬تُب قطُعها)ؿ فيجوز بيعها، كاٞتحش آبو يف ا١ت عه فى يف اٟتاؿ كمنتػى  ـه متقوًٌ  ماؿه 

 ال ألنو شرطه (؛ البيعَ فسُد وشرُط تركها على الشََّجِر يُ )البائع. ىذا إذا ابع مطلقان أك بشرط القطع 
 (ّ)الثمار على رؤكس ألف   ؛هامي ظى عً  ناهى . كىذا فيما إذا دل يتن فيو منفعةه ا١تتعاقديٍ  دً حى يقتضيو العقد كأًلى 

ككأنو ضم من ا١تعدـك إذل ا١توجود  ،دث بعد البيع من ملك البائعٖتزيد، كىذه الزايدة تاألشجار 
 . عظمها كابعها مطلقان أك بشرط القطع صح   ىفإف تناى ،كاشًتاىا

 ؛استحساانن عند دمحم قياسان عند أيب حنيفة كأيب يوسف، كصح   دل يصح  (ْ)كإف ابع بشرط الًتؾ
  .(ِ): الفتول على قوؿ دمحم(ُ). كيف "األسرار"(ٓ)ألنو شرط متعارؼ

                                                           

كىو ، سنكخطٌو يضرب بو ا١تثل ىف اٟتي  ،إماـ ىف علم اللغة الفارايب، أبو نصر، إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرمىػ(: ّّٗاٞتوىرم )ت:  (ُ)
  مع ذلك من فرساف الكبلـ كاألصوؿ.

، )بَتكت: دمحم أبو الفضل إبراىيم ٖتقيق:، بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاةانظر: السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر،      
 .ُّّص  ُ جاألعبلـ، . الزركلي، ْْٔص  ُا١تكتبة العصرية( ج 

، )بَتكت: دار ْط  ،أٛتد عبد الغفور عطارٖتقيق: ، اتج اللغة وصحاح العربيةالصحاح راجع: اٞتوىرم، إٝتاعيل بن ٛتاد،  (ِ)
 ُّٕٔص  ْـ( ج َُٗٗالعلم للمبليُت، 

  كتبت يف نسخيت )أ( ك )ب( " رؤس"، كىو خطأ. (ّ)
 خطأ.ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "الًتكة"، كىو  (ْ)
  ِٖٖ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ٓ)
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 .كاستثناِء قدٍر معلوـٍ منها
ويف ، على ا١تشًتي الثََّمِن ونقده افعلى البائع، وأجرُة وزَّ  والعددِ والوزِف والذَّرِع  وُأجرُة الكيلِ 

 .ماً معاً لِّ بيِع سلعٍة بثمِن سلَّم ىو أوَّاًل، ويف غَتِِه سُ 


 ءيبقى شي ألنو رٔتا ال ؛مر على النخيلثمرة حُت ابع الثم من الأ (كاستثناِء قدٍر معلوـٍ منها)
 .بعد ا١تستثٌت

عليو فما  ٘تاـ تسليم ا١تبيع كاجبه  ألف   (؛على البائع والوزِف والذَّرِع والعددِ  وُأجرُة الكيلِ )
تسليم الثمن جيدان كاجب  ألف   (؛على ا١تشًتي الثََّمِن ونقده افوأجرُة وزَّ )يكوف من ٘تامو يكوف عليو، 

 .أجرتو مولز تف ،عرؼ ابلنقدكذا إ٪تا يي ، عليو
البائع يف   حق  ليتعُت  ؛ ع أكالن ئم ا١تشًتم إذل الباسل   :أم( الً ويف بيِع سلعٍة بثمِن سلَّم ىو أوَّ ) 

  ابلقبض ال ابلتعيُت. ألنو إ٪تا يتعُت   ؛الثمن
ًضر البائعي ا١تبيعى  ىذا إذا كاف ا١تبيع . حاضران، كإف كاف غائبان فللمشًتم أف ال ييسلًٌم الثمن حىت ٭تي

 مها كلو فيها متاع الغَته، حىت لو ابع داران كسل   ْتقًٌ يكوف ا١تبيع مشغوالن  شًتط يف التسليم أف الكيي 
 .(ّ)يكوف تسليمان، كذا يف "ايط"

الستوائهما يف  (؛مًا معاً لِّ سُ )غَت بيع سلعة بثمن، ك ىو بيع سلعة بسلعة  :أم (ويف غَتِهِ )
 التعيُت كعدمو.

                                                                                                                                                                                           

من كبار اٟتنفية الفقهاء ٦تن ، أبو زيد الدبوسي، عبيد هللا بن عمر بن عيسىىػ(: َّْاألسرار لػ : أبو زيد الدبوسي )ت:  (ُ)
 "، ك "تقوًن األدلة".للوجود، من مصن فاتو: "األسرار  أكؿ من كضع علم ا٠تبلؼ كأبرزه، يضرب بو ا١تثل

 ْٗٗص  ِج اٞتواىر ا١تضية، انظر: القرشي،      
، ٖتقيق: شرؼ الدين علي قاالم، رسالة دكتوراه غَت جزء من كتاب األسرارْتثت عنو يف مظانًٌو من: الدبوسي، أبو زيد،  (ِ)

 ـ(ُِٗٗ -ىػ ُُْْمنشورة )مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل، 
ى قوؿ أيب حنيفة كأيب يوسف، لكن ذكر ابن عابدين أنو حيث كاف قوؿ دمحم بن اٟتسن مبنيان على كقيل: إف  الفتول عل    

 االستحساف فيًتجح على قو٢تما.
 ّٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين،      

 ِٖٓص  ٔج  احمليط الربىاين يف الفقو النعماين،راجع: ابن مازة،  (ّ)
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 ابب ا٠تيار
 ]فصل يف خيار الشرط[

ـٍ أو أقلَّ ال أكثَر  و٢تما، عاقدينتصحَّ ِخياُر الشَّْرِط لكلٍّ من ا١ت  ............ثبلثُة أايَّ


  (ُ)ابب ا٠تيار 
 ]فصل يف خيار الشرط[

ـٍ أو أقلَّ ال أكثرَ  و٢تما، عاقدينتن ا١تصحَّ ِخياُر الشَّْرِط لكلٍّ مِ ) ( يعٍت: ال يصح  ثبلثُة أايَّ
=        .(ّ)٬توز إذا كانت ا١تدة معلومة: قاال، ك(ِ)خيار الشرط أكثر من ثبلثة أايـ عند أيب حنيفة

  
  

                                                           

يػ رىهي بػىٍُتى ا٠تيار لغةن: اسمه من االختيار، يقاؿ: ( ُ)  ٔتعٌتن.كىٗتىىيػ رىهي  فاختار أحد٫تا الشيئُتخى
ان بُت تنفيذ العقد كبُت فسخو.       كاصطبلحان: كوف أحد العاقدين ٥تَت 

 َُُ ص ُج درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ، حيدر،  .ُٕمادة "خَت"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،       
 كىو قوؿ الشافعية. (ِ)

السنن الكربى ( ، كالبيهقي يف: ٕص  ْ، ج ََّٕ)كتاب البيوع، حديث رقم سننو دليل الشافعية: ما ركاه الدارقطٍت يف      
عن  (َْٓص  ٓ، ج َُِْٔ، حديث رقم ابب الدليل على أف ال ٬توز شرط ا٠تيار يف البيع أكثر من ثبلثة أايـ)كتاب البيوع، 

ئنا أىٍكسىعى ٦ت ا جىعىلى رىسيوؿي اَّللً   » قاؿ:ف ،يف البيوع  م عمر بن ا٠تطابأنو كل   يزيد بن ركانة طلحة بن ًٟتىب افى ٍبًن  مىا أىًجدي لىكيٍم شىيػٍ
ـو ًإٍف رىًضيى  فىجىعىلى لىوي رىسيوؿي اَّللً   ،إًن وي كىافى ضىرًيرى اٍلبىصىرً ، ميٍنًقذو  ثىًة أىاي  ةى ثىبلى « أىخىذى كىًإٍف سىخىطى تػىرىؾى  عيٍهدى

 ٓٔص  ِج مغٍت احملتاج، . الشربيٍت، ََّ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين     
 .قدر ما ٮتترب ا١تبيع يف مثلو كذلك ٮتتلف ابختبلؼ أنواع ا١تبيعاتكىو قوؿ اٟتنابلة، كقاؿ ا١تالكية: ٬توز أكثر من ثبلثة أايـ ب(ّ)

)كتاب األقضية، ابب يف الصلح، حديث سننو ركاه أبو دكاد يف :  «اْلُمْسِلُموَف َعَلى ُشُروِطِهمْ »: دليل اٟتنابلة: عمـو قولو      
 (، كأف  مدة ا٠تيار ملحىقةه ابلعقد فكانت إذل تقدير ا١تتعاقدٍين؛ كاألجل.ّْٗٓرقم 
ه قدر ما حد  يكوف الناس إذل ا١تشورة فيو كإذل االختبار، ف ٟتاجة نةزتو الس  ، كإ٪تا جو  ره ا٠تيار يف بيع يف أصلو غر  أف  كدليل ا١تالكية:      

 .على اختبلؼ أجناسو كإسراع التغَت إليو كإبطائو عنو ا١تبيعٮتترب فيو 
، )عٌماف: دار ُٖتقيق: مشهور حسن آؿ سلماف، ط اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼ، انظر: البغدادم، عبد الوىاب بن علي،      

ص  ٔج ا١تغٍت، . ابن قدامة، ٖٔص  ِج ا١تقدَّمات ا١تمهِّدات، . ابن رشد، ّْٖص  ِـ( ج ََِٖ -ىػ ُِْٗابن عفاف، 
ّٖ-ّٗ
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 ..... إال أنَّو ٬توُز إف أجاَز يف الثَّبلث....................................


قي دان معلومة؛ ألهنا إذا كانت ٣تهولة أبف قاؿ: "اشًتيتي على أين ٥تيػ ره أايمان" أك قاؿ: "مؤب دان "  =
: أف  ٢تما.(ِ): "لو أثبت ا٠تيار كدل يذكر كقتان فلو ا٠تيار ما داـ يف اجمللس"(ُ)ال ٬توز اتفاقان. كيف"ا٠تبلصة"

 . (ّ)ابن عمر رضي هللا عنهما أجاز ا٠تيار شهرين
قاؿ ٟتب اف بن منقذ  : ما ريكم أنو ولو

، َويلَ ا٠ْتَِياُر (ٓ)إَذا اَبيَػْعت فَػُقْل: اَل ِخبَلبَةَ » :(ْ)
ـِ   فبل ٕتوز الزايدة عليها.  (ٔ)«َثبَلثََة َأايَّ

                                                           

ن أٛتد بن علي بىػ(: ٖٗٓلػ : حساـ الدين الرازم ) تنقيح ا١تسائلكتاب "ا٠تبلصة" عند اإلطبلؽ ىو: خبلصة الدالئل يف (ُ)
 ".خبلصة الدالئل ىف تنقيح ا١تسائل"ٝتاه  نفيسا على ٥تتصر القدكرم كضع كتاابن  ،مكي الرازم

اتج الًتاجم يف ، زين الدين أبو العدؿ قاسم، قطلوبغا. ابن َٓٗص  ِج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، انظر: القرشي،      
    ٖٔـ( ص ُِٖٔأ١تانيا، ، تعليق: جوستاؼ فلوجل )ليبسك: طبقات اٟتنفية

، ٖتقيق: أيب الفضل الدمياطي أٛتد بن تنقيح ا١تسائلخبلصة الدالئل يف دل أقف على ىذه اٞتملة أك ما يشبهها يف كتاب:  (ِ)
 .ٕٕ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،ابن عابدينكانظر: ـ(، ََِٕ -ىػ ُُْٖعلي، )الرايض: مكتبة الرشد، 

 غريب جدان كما قاؿ الزيلعي. (ّ)
، )بَتكت: مؤسسة الرايف، ُٖتقيق: دمحم عوامة، ط نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي، عبد هللا بن يوسف،      

  .ٖص  ْ( ج ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، بلة للثقافة اإلسبلميةدار القً جدة: 
دمحم بن ٭تِت بن  كىو جد  ، كما بعدىا حدان ا٠تزرجي ا١تازين، لو صحبة، كشهد أي  األنصارم اف بن منقذ بن عمرك بن عطيةىو حب   (ْ)

 "ال خبلبة" :عت فقلإذا بِ : »لو النيب  فقاؿلضعف يف عقلو  ؛دع يف البيعكاف ٮتي ، تويف يف خبلفة عثماف ،اف، شيخ مالكحب  
 ".ال خيابة"فإذا اشًتل يقوؿ:  قله ، ككاف يف لسانو ثً «

 ّْٕص  ُ( ج ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ، )بَتكت: دار الفكر، سد الغابةأُ ، علي بن أيب الكـرانظر: ابن األثَت،       
 .ا٠تبلبة: ا١تخادعة، كقيل: ا٠تديعة ابللساف (ٓ)

ّّٔص  ُج  "،خلبمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،       

)كتاب البيوع،  مستدركو(، كاٟتاكم يف ٕص  ْج  ََّٖحديث رقم )كتاب البيوع، سننو اٟتديث ركاه الدارقطٍت يف:  (ٔ)
كىكىافى  ،رىجيبلن ضىًعيفنا ِحبَّاُف ْبُن ُمْنِقذٍ كىافى ط. مقبل الوادعي( عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ:   ،ِٕص  ِج  ،ِِٔٓحديث رقم 

، كىكىافى قىٍد ثػىقيلى ًلسىانيوي، فػىقىاؿى لىوي  قىٍد سيًفعى يًف رىٍأًسًو مىٍأميومىةن، فىجىعىلى لىوي رىسيوؿي اَّللً   اثن  «ِبْع َوُقْل: اَل ِخبَلبَةَ  »: ا٠ٍتًيىارى ًفيمىا اٍشتػىرىل ثىبلى
يءي بًًو أىٍىلىوي، فػىيػىقيوليوفى: ابىةى، كىكىافى يىٍشًتىًم الش ٍيءى كى٬تًى ابىةى، الى ًخذى : الى ًخذى ا غىاؿو فػىيػى  فىكيٍنتي أىٍٝتىٍعوي يػىقيوؿي : ًإف  رىسيوؿى اَّللً  ىىذى يػ رىين  قيوؿي قىٍد خى

.يف بػىٍيًعي
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؛ ألف  ا١تفسد زاؿ قبل  )إال أنو ٬توز إف أجاز يف الثَّبلث( بعدما شىرىط ا٠تيارى أكثرى من ثبلثة أايـو
 . (ِ)، ًخبلفان لزفر كالشافعي(ُ)تقر ره، فيصح  العقد

ُقدِ  ـ فبل بيَع صحَّ، وإىل أربعةٍ  فإف شرى على أنَُّو إف مل يَػنػْ نَػَقَد يف  ال، فإفْ  :الثََّمَن إىل ثبلثة أايَّ
 ... عليو ابلقيمة وُ كُ لْ هُ وال ٮترُج مبيٌع عن ملِك ابئعو مع خيارِه، فإف قبَضُو ا١تُْشًَتي فػَ . الثَّبلِث جازَ 



ُقِد الثََّمَن إىل ثبلثِة أايـٍ فبل بيَع صحَّ( ؛ ألنو يف معٌت شرط ا٠تيار (ّ) )فإف شرى على أنو مل يَػنػْ
ان يف األايـ الثبلثة بُت الفسخ كاإلمضاء، كهبذا  يف ا١تقصود؛ ألف  ا١تقصود من شرط ا٠تيار أف يكوف ميتخَتًٌ

(؛ ألف  شرط الزايدة على )و إىل أربعٍة ال، (ْ)الشرط ٭تصل ذلك ا١تقصود فيصح  استحساانن، خبلفان لزفر
 (؛ لزكاؿ الػميفًسد. يف الثَّبلِث جازَ نَػَقَد  فإفْ )الثلث ميفًسده 

 (ٓ)برضاء( أم خيار البائع؛ ألف  خركجو إ٪تا يكوف لِك ابئعو مع خيارِهوال ٮترُج مبيٌع عن مِ )
البائع كا٠تيار ينافيو، كقد صح  تصر ؼي البائع يف ا١تبيع يف مدة ا٠تيار ابلوطء كا٢تبة كغَت٫تا فيصَت فسخان 

: قاالللبيع. كالثمن ٮترج عن ملك ا١تشًتم اتفاقان لكنو ال يدخل يف ملك البائع عند أيب حنيفة، ك
 . (ٔ)يدخل

                                                           

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

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

 كيسمى ىذا أيضان: خيار الن قد. (ّ)
ْٕ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،انظر: ابن عابدين     

كىي اليت ال تتعل ق -شًتاط اإلقالة الصحيحة كاقها ابلشرط كىو عدـ النقد، فاسدة لتعل   رط فيو إقالةه بيع شي كجو قوؿ زفر: أنو  (ْ)
أٍكذل أف تيفسد.  -كىي اليت تعل قت بشرط عدـ النقد–ال يصح ؛ ألنو شرطه ال يقتضيو العقد، فاشًتاط الفاسدة  -ابلشرط

 .أف ىذا يف معٌت شرط ا٠تيار من حيث اٟتاجةككجو استحساف العلماء الثبلثة:  
َّّص  ٔج ،شرح العناية على ا٢تداية. البابريت، َّٓص  ٔج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،      

 .مصدر راضاه رضاءن رضاء:   (5)
ُٕٓص  ّٖج  "،رضيمادة " ،اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، انظر:       

 .٬توزأنو ٚتع بُت البدؿ كا١تبدؿ يف عقد ا١تبادلة، كىذا ال   كجو ا١تنع يف قوؿ أيب حنيفة: (ٔ)
 .لو عى ضً ىذا اٟتكم الذم كي  عمل يف بتاتً لو، فيي  ن ال خيارى مى  يف حقًٌ  البيع ابت  ككجو قوؿ الصاحبُت: أف        
ِٖٓ-ِٕٓص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، انظر: الكاساين،       
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 ،...وال ٯتِلُكُو ا١تُْشًَتي، ِبوِ يُّ عَ ِه ابلثَّمِن كتػَ ُىْلُكُو يف يدِ و مع خياِر ا١تشًتي،  ا١تبيعُ وٮترُج 


يعٍت: إذا ىلك ا١تبيع يف صورة كوف ا٠تيار للبائع يف  (عليو ابلقيمة وُ كُ لْ فإف قبَضُو ا١تُْشًَتي فهُ ) 
رل ٍوـً الشًٌ ، فيضمنو اب١تثل إف كاف ًمثليان، (ُ)مدتو ينفسخ البيع اب٢تبلؾ، فيبقى كونو مقبوضان على سى

. قػييًٌد بػ "ا٢تبلؾ"؛ ألنو لو تعي ب يف يد ا١تشًتم فلو أف يفسخ البيع فييضم ني (ِ)كابلقيمة إف كاف ًقيميان 
ا١تشًتم نقصاف العيب. قػييًٌد بػ "قبض ا١تشًتم"؛ ألنو لو ىلك يف يد البائع ييفسخ البيع كال شيء على 

بقدره كسقط حصتو من الثمن، كإف تعي ب ال ًبًفٍعًلًو ا١تشًتم. كلو تعي ب يف يد البايع ًبًفٍعًلًو ينتقض البيع 
هي ّتميع الثمن كإف شاء فسخ. ) مع خياِر ( عن ملك ابئعو )ا١تبيعُ وٮترُج فا١تشًتم إف شاء أىخىذى

(، يعٍت: إذا كاف ا٠تياري للمشًتم فهلك يف يده أك تعي بى ٬تبي ُىْلُكُو يف يِدِه ابلثَّمِن كتػَّْعِيِبوِ ، و ا١تشًتي
: ٯتلكو؛ ألف  الثمن لػم ا خرج من ملك قاالعند أيب حنيفة، ك (ا١تُْشًَتي)( أم: ا١تبيع وال ٯتِلُكوُ الثمن )

ا١تشًتم يف ا١تسألة األكذل كا١تبيع خرج من ملك البائع يف ا١تسألة الثانية كجب أف يدخل يف ملك 
الشرع إذا دل يكن الشراء من ماؿ  ببل مالك، كىو غَت معهود يف (ّ)صاحبو، كإال لـز أف يبقى ٦تلوكان 

: أف  ا١تبيع يف ا١تسألة األكذل دل ٮترج عن ملك البايع، كلو دخل يف ملكو لـز أف ٬تتمع الثمن لوالوقف. ك
 ؛ كىي قولو: (ٓ). كٙترة ا٠تبلؼ تظهر يف ىذه ا١تسائل(ْ)كا١تثمن يف ملك كاحد، كذا غَت جائز

                                                           

ـى سى السـو لغةن من:  (ُ)  .اهى عى يػٍ بػى  بى لى ا طى هى امى تى ا ا١تشًتم كاسٍ هى امى كسى  ،رضها للبيععى  إذا مان وٍ سى  البائع السلعةى  ا
، فإف ىلك كاٟتاؿ ىذه على أف يشًتيو مع تسمية الثمنمن ا١تبيع ا١تشًتم من البائع  هأيخذكا١تقبوض على سـو الشراء: ىو ما       

 .يف يد ا١تشًتم فبل يضمن كاف ذلك ا١تاؿ أمانةن   لو ٙتنان  يى  كيسمًٌ أخذه بدكف أف يبُتًٌ ضمنو، كإف 
 ِّٖص  ُج درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ، . حيدر، ُُّص "، سـومادة " ا١تصباج ا١تنَت،انظر: الفيومي،        

 .د بوعت  يي  ما يوجد مثلو يف السوؽ بدكف تفاكتو ا١تثلي:   (2)
 بو يف القيمة. أك يوجد لكن مع التفاكت ا١تعتدًٌ  ،يف السوؽ ما ال يوجد لو مثله الًقيًمي :       
ُُِص  ُج درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ، انظر: حيدر،       

يف نسخيت )أ( ك )ب( ابلرفع "٦تلوؾ"، كىو خطأ، كالصحيح ابلنصب "٦تلوكان" كما أثبت و أعبله.  (ّ)

 .َُُص  تقد ـ توضيحو (ْ)
 َّٓص  ٔج ،العناية على ا٢تدايةشرح البابريت، . ِٖٓص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، انظر: الكاساين،      

ا١تبيع ال يدخل يف ملك ا١تشًتم عنده كيدخل  كىو أف   - ا١تذكور بُت اإلماـ كصاحبيو يف مسألة خيار ا١تشًتما٠تبلؼ أم  (ٓ)
عت يف قو٢تهم: )اسحق عزؾ فخم( -عند٫تا  تظهر ٙترتو يف عشر مسائل، ٚتي
 ٖٔ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،انظر: ابن عابدين     
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وال يُػْعتُق ، وإف َوِطَئها َردَّىا؛ ألنَُّو ابلنَِّكاح إالَّ يف الِبْكرِ  ،َحوُ فِسُد نكافشراُء عرِسِو اب٠تِياِر ال يُ 
ِة ِخيارِه عدُّ حيُض ا١تشريَِّة يف وال يُ ، : إف ملكُت عبداً فهو حرّّ (ُ)وال َمن شراُه قائبلً ، قريُبُو عليو يف مدَّ

 .....................................................، (ِ)ااستربائها١تدَِّة من 


( عند أيب حنيفة؛ فِسُد نكاَحوُ ال يُ ) (ّ)( يعٍت: إذا اشًتل زكجتو اب٠تيارِسِو اب٠تِيارِ رْ فشراُء عِ )
 ؛ ألنو مىلىكها. عند٫تاألنو دل ٯتلكها. كيفسد 

( أم: ألف  الوطء ْتكم النكاح ال ْتكم ملك اليمُت، فبل ٯتنع وإف َوِطَئها َردَّىا؛ ألنَُّو ابلنَِّكاح)
: دل يرد ىا، ألف  الوطء حصل ٔتلك الرقبة، فيمتنع الرد. ىذا إذا كانت ثيبان، قاال. كعندهالرد  ْتكم ا٠تيار 

 (.إالَّ يف الِبْكرِ فإف كانت بكران امتنع الرد عنده أيضان للنقصاف، أشار إليو بقولو )
ِة ِخيارِه( يعٍت: إذا اشًتل ذا رًحمو ٤تر ـو منو ال ييعتىق )تُق قريُبُو عليووال يُػعْ ) (، كييعتىق يف مدَّ

 . عند٫تا

( فاشًتاه اب٠تيار، كال ييعتىق إف ملكُت عبدًا فهو حرّّ )( يعٍت من قاؿ: وال َمن شراُه قائبلً )
 . عند٫تاعنده، كييعتىق 

يعٍت إف اشًتل أمةن اب٠تيار فحاضت عنده  ((ْ)ااستربائهعدُّ حيُض ا١تشريَِّة يف ا١تدَِّة من وال يُ )
أف يستربئها ْتيضةو أخرل؛  (ٓ)، بل عليوعندهىذه اٟتيضة من االسترباء  عد  يى يف مدة ا٠تيار، فاختارىا، ال 

 . عند٫تاأخرل؛ ألف  االسترباء إ٪تا ٬تب بعد ثبوت ا١تلك. كييعد  
                                                           

يف نسخيت )أ( ك )ب( ابلرفع "قائل"، كىو خطأ، كالصحيح ابلنصب "قائبلن"، كىو موافقه للمطبوع. (ُ)

يف نسخيت )أ( ك )ب(  "استربائو"، كىو خطأ، كالصحيح "استربائها" كما أثبت و أعبله، كىو موافقه للمطبوع.  (ِ)

(ّ)  .  أم: منكوحتو اليت كانت أىمىة رجلو
، )كراتشي: ُاعتٌت إبخراجو كتنسيقو كٗتريج أحاديثو: نعيم أشرؼ نور أٛتد، ط شرح ا٢تداية، نوم، دمحم عبد اٟتي، انظر: اللك      

ّٖص  ٓىػ( ج ُُْٕإدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية، 

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "عليها"، كىو خطأ. (ْ)
 االسترباء لغة: من استربأ الشي إذا طلب آخره ليعرفو كيقطع الشبهة.  (ٓ)

كا١تعٌت اآلخر: )كىو ا١تقصود ىنا يف الشرح(،  أم طهارتو من ماء الغَت أحد٫تا: ىو تعرؼ براءة الرحمكاصطبلحان: أييت ١تعنيُت:      
 .ىو طلب نقاء ا١تخرجُت ٦تا ينايف التطهر
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َـّ ولٍد  وَمن، عليو اب٠تيارِ  استرباَء على البائِع إف رُدَّتوال  ِة ابلنِّكاِح ال تِصَُت ُأ وَلَدْت يف ا١تدَّ
لعدـِ  ؛رتفاِع القبِض ابلرَّدِّ يف يِد البائِع عليو إف قبَضُو ا١تُْشًَتِي إبذنِِو وأودَعُو عنده؛ ال وُىْلُكوُ . لو

 . ا١تلكِ 


( يعٍت يف الصورة ا١تذكورة: لو اختار فسخى العقد عليو ٓتيارِ  رُدَّتوال استرباَء على البائِع إف )
 ، سواءه فىسىخى قبل القبض أك بعده.        عندهكعادت اٞتارية على البائع فبل ٬تب على البائع االسترباءي 

: إف كاف الفسخي قبل القبض ال ٬تب على البائع االسترباءي، كإف كاف بعد القبض ٬تب عند٫تاك
 .عند٫تارباءي؛ ألف  ا١تشًتم مىلىكىها االست

َـّ ولٍد لو وَمن) ( يعٍت: إذا اشًتل زكجة اب٠تيار فولدت يف وَلَدْت يف ا١تدَِّة ابلنِّكاِح ال تِصَُت ُأ
: تصَت أيـ  كلدو. كإ٪تا قلنا عند٫تا، كعندهمدة ا٠تيار يف يد البائع ال تصَت أيـ  كلدو للمشًتم، فيملك الرد  

 البائع؛ ألهنا لو كلدت يف يد ا١تشًتم تصَت أيـ  كلدو لو اتفاقان.يف يد 
لعدـِ  ؛رتفاِع القبِض ابلرَّدِّ يف يِد البائِع عليو إف قبَضُو ا١تُْشًَتِي إبذنِِو وأودَعُو عنده؛ ال وُىْلُكوُ )

، مث أكدعو عنده يف ( يعٍت: إف اشًتل شيئا بعٍيًنًو على أنو اب٠تيار ثبلثةى أايـ، فقبضو إبذف البائعا١تلكِ 
مدة ا٠تيار، فهلك يف يد البائع: ىلك على ملك البائع، كيبطل البيع عند أيب حنيفة؛ ألف  ا١تشًتم دل 

: ٯتلك ا١تشًتم، عند٫تاٯتلكو كارتفع قبضو ابلردًٌ على البائع، كىبلؾ ا١تبيع قبل القبض ييبًطل البيع. ك
 الثمن.  فصار ميوًدعان ملكى نفسو، فيهًلك عليو، فيلزمو

 ييبًطل البيع اتفاقان.  هيٍلكيوي كلو كاف ا٠تيار للبائع فسل م إذل ا١تشًتم، فأكدىعىوى عند البائع، ف
، فقبضو ا١تشًتم، فأكدىعىوى البائع، فهلىكى يف يده: ىىلىكى على ا١تشًتم كلزمو  فلو كاف البيع اباتًّ

  الثمن اتفاقان.
 
  

                                                                                                                                                                                           

  ُّْص  ُ، ج ا١توسوعة الفقهيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية، . ُٖمادة "برم"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،     
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ـَ التََّملُّكِ وبَِقَي ِخياُر مأُذوٍف َشَرى  . اب٠تِياِر وأَبْػَرأُه ابئُعُو عن ٙتِنِو يف ا١تدَّة؛ أَلفَّ ا١تأُذوَف يلي عد
 .  بل يتَملََّكها مسلماً إبسقاِط ِخيارِهِ كيوبطَل شراُء ذْميٍّ من ذميٍّ ٜتراً اب٠تِياِر إف أسلم؛  



، عنده( أم ا٠تيار، بقي خياره ِو يف ا١تدَّةوبَِقَي ِخياُر مأُذوٍف َشَرى اب٠تِياِر وأَبْػَرأُه ابئُعُو عن ٙتنِ )
ـَ  أَلفَّ ا١تأُذوَف يلي ؛فإف اختار: كاف ا١تبيعي ببل ٙتنو، كإف فسخ: عاد ا١تبيع لو إذل البائع ببل ٙتنو ) عد

: بطل خياره؛ ألنو لػم ا مىلىكىوي كاف الرد  منو ٘تليكان بغَت عوض عند٫تا( كالرد  امتناعه عن التملك، كالتََّملُّكِ 
 كىو ليس من أىلو 

( بطل البيع مَ لَ إف أسْ ( أم: خيار ا١تشًتم فقبضها )وبطَل شراُء ذْميٍّ من ذميٍّ ٜترًا اب٠تِيارِ )
عند إسقاط ا٠تيار بعد  ( يعٍت: لو دل يبطل البيع لتمل كهابل يتَملََّكها مسلمًا إبسقاِط ِخيارِهِ كيعنده )

 : يسقط خياره؛ ألنو مىلىكها فبل ٯتلك رد ىا بعد إسبلمو. عند٫تاإسبلمو، كذا ال ٬توز. ك
 . (ُ)فهذه ا١تسائل ٙترة ا٠تبلؼ

فإف فسَخ وَعِلَمُو يف ا١تدَّة ، ِموِ لْ ُخ ببل عِ سَ فْ وال يػُ  -وإف َجِهَل صاحُبو -وَمن لو ا٠تِياُر ٬تُِيُز 
 ....................وَرُث ِخياُر العيِب والتػَّْعيُِت ال الشَّرِط والرُّؤيةِ ويُ  .وِإالَّ مَتَّ َعْقُده خُ سِ فَ نػْ يػَ 


( يف مدة ا٠تيار ابلقوؿ أك الفعل ٬تُِيزُ ( سواء كاف ابئعان أك مشًتاين أك أجنبيان )وَمن لو ا٠تِيارُ ) 
(؛ ألنو إذا دل يعلم الفسخ صر٭تان فرٔتا يلحقو وُخ ببل علمِ سَ فْ وال يػُ )( "إف للوصل" وإف َجِهَل صاحُبو)

 :  ضرره
أما إذا كاف ا٠تيار للبائع؛ فؤلف  ا١تشًتم إذا دل يعلم الفسخ عسى أف يتصر ؼ يف ا١تبيع فتلزمو 

كأما إذا كاف للمشًتم؛ فؤلف  البائع ال يطلب بسلعتو مشًتاين  للهالك، كقد يكوف أكثر من الثمن.قيمتو 
 آخر اعتمادان عليو، فيتضرر. 

                                                           

 ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،فما بعدىا. ا١ترغيناين َّٓص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، انظر: الكاساين،  (ُ)
ٖٔ ص ٓ، ج ابن عابدينحاشية  ،فما بعدىا. ابن عابدين َّٖ ص
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ىذا إذا كاف خيار الفسخ ابلقوؿ، أما إذا فسخو ابلفعل فالعقد ينفسخ حكمان سواءه عىًلمى اآلخر 
؛ ألف  -كإف دل يعلم ا١تشًتم -أك دل يعلم؛ كما إذا كاف ا٠تيار للبائع فأعتق ا١تبيع أك كىبو ينتقض البيع

د الذم كيكًٌل ببيعو ينعزؿ الوكيل كإف ثبوت الفسخ ىنا ضمنان، فبل يتوق ف على العلم كا١توكًٌل إذا أعتق العب
 دل يعلم بو. 

 (.مَتَّ َعْقُده( أم إٍف دل يعلمو )وِإالَّ  ،خُ سِ فَ نػْ يػَ يف ا١تدَّة ( اآلخر )فإف فسَخ وَعِلَموُ )
( كما إذا اشًتل أحد الثوبُت على أف  ا١تشًتم اب٠تيار أيخذ أي هما وَرُث ِخياُر العيِب والتػَّْعيُتِ يُ و )

( أم: ال ييورث خيار الشرط كخيار الرؤية؛ ألف  خيارى الشرط ال الشَّرِط والرُّؤيةِ ٠تيار لورثتو )شاء، يثبت ا
 كالرؤية مشيئة يف ردًٌه كمشيئة صفةو ال تزايلو فبل ينتقل إذل كارثو. 

كأم ا خياري العيب فغَت موركثو أيضان؛ ألف  ا٠تيار الذم كاف للميت بطل ٔتوتو. كإ٪تا يثبت للوارث 
ا٠تياري مبتدأن إبرث ما ييوجب ا٠تيار لو، كىو ملكي ا١تبيًع سليمان عن العيب، كما أكجبو العقد للميت 
سليمان عن العيب، فاستحق الوارث مطالبة البائع ابلتسليم سليمان. أال ترل أف  ا٠تيار قد يثبت للوارث 

 بعد موت ا١تشًتم قبل أم يقبضو.  ابتداءن كإف دل يكن اثبتان للموركث؛ أبف تعيب ا١تبيع يف يد البائع
ككذا خيار التعيُت غَت موركث ابتداءن، بل الوارث كرث ا١تبيع ٣تهوالن ٥تتًلطان ٔتلك الغَت، فيثبت لو 

 خيار التعيُت ابتداءن، كمن اختلط مالو ٔتاؿ رجل يثبت لو خيار التعيُت. 
ك، فإف أجاَز أحُد٫ُتا وفسَخ وشرَط ا٠تِياَر لغَتِه، فأيّّ جاَز أو نقَض صحَّ ذل وإف اشًتى

اب٠تِياِر يف أحِد٫ِتا صحَّ إف َفصََّل َٙتََن   وبيُع عبدينِ . اآلَخُر، فاأَلوَُّؿ َأْوىَل، وإف ُوِجَدا معاً فالفسُخ َأْوىَل 
، وَعُتََّ ٤َتَلَّ ا٠تِياِر،   ..............................................ُكلٍّ



؛ ألف  ا٠تيار لغَت العاقد إ٪تا يثبت نيابةن عن العاقد. (ُ)( جازا٠تِياَر لغَتِهوشرَط  وإف اشًتى) 
فأيّّ جاَز أو نقَض صحَّ . )(ُ) : "إف شرط ا٠تيار ٞتَتانو إف عٌد أٝتاءىم جاز كإال فبل"(ِ)كيف "النوازؿ"

                                                           

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. 

نصر بن دمحم بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم الفقيو أبو الليث ا١تعركؼ إبماـ ىو :ىػ(ّّٕمرقندم )ت: النوازؿ لػ: أيب الليث الس (ِ)
 ، منها: "البستاف"، ك "تنبيو الغافلُت"، ك "خزانة الفقو". كىو اإلماـ الكبَت صاحب األقواؿ ا١تفيدة كالتصانيف ا١تشهورة، ا٢تدل
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وإف ُوِجَدا معاً ا١تزاحم، )(؛ لعدـ َأْوىَل ( أم: السابق )ذلك، فإف أجاَز أحُد٫ُتا وفسَخ اآلَخُر، فاأَلوَّؿُ 
 (؛ ألنو أقول ابعتبار أف  العقد اٞتائز يلحقو الفسخ كال ينعكس، فرج حناه بقوة اٟتاؿ. فالفسُخ َأْوىَل 

، وَعُتََّ ٤َتَلَّ ا٠تِيارِ  وبيُع عبدينِ ) (؛ ألف  ا١تبيع معلوـه اب٠تِياِر يف أحِد٫ِتا صحَّ إف َفصََّل َٙتََن ُكلٍّ
ال أنو تعل ق القىبوؿ يف الذم ال خيار فيو بقىبوؿ اآلخر، كلكنو شرط صحيح؛ ألف  الذم كالثمن أيضان، إ

فيو ا٠تيار داخله يف العقد كإف دل يدخل يف اٟتكم، كإذا دخل صار قىبولو شرطان صحيحان، ٓتبلؼ ما لو 
 صبلن. ، فإذا أحد٫تا "ىركم"؛ ألنو غَت داخل يف العقد أ(ِ)اشًتل ثوبُت على أهنما "ىركايف"

ىذا إذا كاف ا٠تيار للمشًتم، فإف كاف للبائع أبف قاؿ: "بعتك أحد ىذين العبدين على أين 
: "ال يصح ؛ ألف  ا١تبيعى كاف لو قبل البيع فبل حاجة يف جانبو إذل ا٠تيار (ّ)اب٠تيار" ذكر يف "اجملر د"

 . (ْ)فاألصح  أنو يصح كخيار الشرط"

                                                                                                                                                                                           

.َُٔص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ْْٓص  ْج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، القرشي، انظر:     
، )بَتكت:  ُ، ٖتقيق: خليل عمراف ا١تنصور، ط ٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترانظر: داماد أفندم، عبد الرٛتن بن دمحم،  (ُ)

 .ْٓص  ّـ( ج ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗدار الكتب العلمية، 
 .مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدف خراسافىركم نسبة إذل ىىرىاة:  (ِ)

ّٓٗص  ٓ، ج معجم البلدافراجع: اٟتموم،      

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

 ِِص  ْق( ج ُُّّ، )القاىرة: ا١تطبعة األمَتية: ُطتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، انظر: الزيلعي، عثماف بن علي،  (ْ)
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ً شاء يف ثبلثِة  .وفسَد يف األوجِو الباقية َ أايَّ وشراُء أحِد الثَّوبُت، أو أحِد ثبلثٍة على أف يُػَعُتِّ
ـٍ    .خُذ ابلشُّفعِة داراً بيعت ّتنٍب ما ُشِرَط فيو ا٠تِياُر ِرضاً األو  ،أربعةٍ  أحدِ  ال شراءُ  صحَّ، أاّي


ل الثمن كال ييعُتًٌ الذم فيو وفسَد يف األوجِو الباقية) ل الثمن ( كىي: أف ال ييفصًٌ ا٠تيار، أك ييفصًٌ
ل الثمن. إ٪تا فسد ٞتهالة ا١تبيع يف الوجهُت  كال ييعُتًٌ الذم فيو ا٠تيار، أك ييعُتًٌ الذم فيو ا٠تيار كال ييفصًٌ

 كّتهالة الثمن يف الرابع.
ـٍ ) َ أايًَّ شاء يف ثبلثِة أاّي  معٌت (؛ ألنو يفصحَّ  وشراُء أحِد الثَّوبُت، أو أحِد ثبلثٍة على أف يُػَعُتِّ

شرط ا٠تيار؛ إذ اٞتواز ٙتة للحاجة إذل التأمل، كاٟتاجة تندفع ابلثبلثة الشتما٢تا على اٞتيد كالوسط 
ابلثبلث أك ٔتا  (ُ)(؛ لعدـ اٟتاجة إليها، فبل بد  من توقيت خيار التعيُتأربعةٍ  أحدِ  ال شراءُ كالردمء )

دارًا بيعت ّتنب ما ُشِرَط فيو  (ّ)خُذ ابلشُّفعةِ األو . )(ِ)عند٫تادكنو عند أيب حنيفة، كٔتا شاء العاقداف 
( "األخذ" مبتدأ "خربه" رضا. يعٍت: اشًتل داران بشرط ا٠تيار فيبعت داره ّتنبها فأخذىا ا٠تِياُر ِرضاً 

:كاف ينبغي أال أيخذىىا ابلشفعة ؛ ألنو (ْ)ا١تشًتم صح  أخذه، ككاف أخذيهي ابلشفعة رضان ابلبيع.فإف قلتى
: أىخىذىىا؛ ألنو بشرائها صار أحق  هبا  ألنو ملكها؛ كالعبد ا١تأذكف  (ٓ)|ال|دل ٯتلك الدار ا١تشًتاة؟ قلتي

 . (ٔ)ا١تستغرىؽ ابلد ٍين، إذا بيع الدار ّتنبو فلو الشفعة ٢تذا ا١تعٌت

                                                           

 ةو.خيار التعيُت: ىو حق  العاقد يف تعيُت أحد األشياء اليت كقع العقد على أحد٫تا مبهمان خبلؿ مد ةو معي ن (ُ)
َِِص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، انظر: ٛتٌاد،      

درر حيدر، .  ٖٔ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينِّٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
ُُّص  ُج اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ، 

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

 .ُِٕص التعريفات، اٞترجاين،  .ُُِ ص"شفع"،  مادةا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،      
  نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(  زايدة كلمة "رضا"، كدل يظهر رل كجهها.ا١تثبت من  (ْ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ٓ)
 اصار  ؛ ألهنمافإهنما يستحقاف الشفعة كإف دل ٯتلكا رقبة دار٫تا ّتنب دار٫تا ن كا١تكاتب إذا بيعت داره يٍ ؽ ابلد  ا١تأذكف ا١تستغرى فالعبد  (ٔ)

 ، كذلك يكفي يف استحقاؽ الشفعة.ابلتصرؼ فيها أحق   اصار 
 .َّّص  ٔ، ج العناية شرح ا٢تدايةانظر: البابريت،     
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وعبٌد مشتَػَرى ، والرُّْؤيَةِ وكذا ِخياُر العيِب  ،أحِد٫ِتا ءَيْسُقُط برضا (ُ)وخياُر شرِط ا١تُْشًَتِيَػُْتِ 
 .بشرِط خبزِِه أو َكْتِبو، وُوِجَد ٓتبلِفو، ُأِخَذ بَثَمِنِو أو تَػَرؾ



: قاال( فليس لآلخر أف يػىريد ه عند أيب حنيفة، كأحِد٫ِتا ءَيْسُقُط برضاوخياُر شرِط ا١تُْشًَتِيَػُْتِ )
فرد   -كيف البيع خياري شرطو  -البائع لو كاف اثنُت كا١تشًتم كاحدان . قيػػػيًٌػػػد بػ ا١تشًتيٍُت؛ ألف  (ِ) لو أف يرد ه

: أف  ٢تما. (ْ()ّ)ا١تشًتم نصيب أحد٫تا دكف اآلخر ْتكم ا٠تيار جاز اتفاقان، كذا يف "اٞتامع ابويب"
ع خرج عن ملك أف  ا١تبي لو:إثبات ا٠تيار ٢تما إثباتو لكلٌو منهما، فلو مت  ٘تل كو لـز العقدي بغَت رضاه. ك

البائع غَت معيب بعيب الشركة، فلو رد  أحد٫تا دكف اآلخر رد ه معيبان بعيب الشركة فيتضرر، كليس من 
( يعٍت: إذا اشًتاي شيئان ليس ألحد٫تا وكذا ِخياُر العيِب والرُّْؤيَةِ ) ضركرة الرضا ٓتيار٫تا الرضا بردًٌ أحد٫تا.

 . (ٓ)٢تماب بدكف صاحبو عنده، خبلفا أف يرد هي ٓتيار الرؤية أك ٓتيار العي
وُوِجَد ( يعٍت: إذا ابع عبدان على أنو خب از أك كاتب )وعبٌد مشتَػَرى بشرِط خبزِِه أو َكْتِبو)

( أما ا٠تيار؛ فؤلنو رضي بو هبذا الوصف ا١ترغوب كقد فات. كأما أخذه ٓتبلِفو، ُأِخَذ بَثَمِنِو أو تَػرََكوُ 
 لو شيءه من الثمنابٞتميع؛ فؤلنو كصفه ال يقاب

 ]فصل يف خيار الرؤية[ 

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(  "خيار الشرط للمشًتيُت"، كا١تثبت موافق للمطبوع. (ُ)
 ٕٗ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينُّّ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
القارم يف "الذيل على اٞتواىر ا١تضية ": أف  أصل اٞتامع الصغَت كما ىو معلـو لئلماـ دمحم بن اٟتسن، كقد تعاقب علماء ذكر  (ّ)

 كغَتىا. ابويبعرؼ شرح ذلك الشيخ ابٞتامع الفبلين كاٞتامع البزدكم كاٞتامع السرخسي كاٞتامع ا١تذىب على شرحو، حىت صار يي 
، جد برىاف الشريعة ا١تعركؼ أبيب حنيفة الثاينىػ(: ىو عبيد هللا بن إبراىيم بن أٛتد، ٚتاؿ الدين ابويب، َّٔكابويب )ت:      

عادل  ":ا١تؤتلف كا١تختلف" الذىيب يف عنو قاؿ ٤تمود بن أٛتد صاحب منت "الوقاية يف مسائل ا٢تداية" كىو ا١تنت ا١تشركح بُت يدينا،
ككتابو "شرح اٞتامع الصغَت" دل أقف عليو  ، لو تصانيف؛ منها: "شرح اٞتامع الصغَت"، ك "كتاب الفركؽ".الشرؽ شيخ اٟتنفية
 مطبوعان أك ٥تطوطان.

)مطبوع مع  ذيل اٞتواىر ا١تضية . القارم، علي سلطاف، َْٗص  ِج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، انظر: القرشي،     
 .َٔٓص  ِىػ( ج ُِّّاٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية(، )حيدرآابد: ا٢تند، مطبعة ٣تلس دائرة اإلفتاء العثمانية، كتاب 

 .ٖٗ ص ٓ، ج مرجع سابق ،ابن عابدينانظر:  (ْ)
 .مرجع سابق ،. ابن عابدينمرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ٓ)
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 ...................................َشًَتِِيِو ا٠تِياُر عندَىاوِلمُ ما مَلْ يَػَرُه،  َصحَّ شراءُ 


 (ُ) ]فصل يف خيار الرؤية[ 
اْشتَػَرى َما َمْن »: ( أم: عند الرؤية، لقولو َشًَتِِيِو ا٠تِياُر عندَىاوِلمُ ما ملَْ يَػَرُه،  َصحَّ شراءُ )

: "ىذا إذا كاف ا١تبيع قائمان بُت يديهما موجود، كما إذا (ّ). كيف "الكفاية"(ِ)«مَلْ يَػَرُه، فَػَلُو ا٠ْتَِياُر إَذا رَآهُ 
 . (ٔ)ك٨تو٫تا، حىت لو دل يكن كذلك ال ٬توز البيع كال خيار فيو" (ٓ)أك بػيرًّا يف جوالق (ْ)اشًتل زيتان يف زًؽٌو 

 . (ٔ)فيو"
                                                           

 أك اإلمضاء عند رؤية ٤تلًٌ العقد ا١تعُت  الذم عىقىد عليو كدل يره.خيار الرؤية: ىو حق  يثبت بو للمتملًٌك الفسخي  (ُ)
َِّص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، انظر: ٛتٌاد،      

)كتاب البيوع، ابب مىن قاؿ ال سننو ( كالبيهقي يف َِٖٓ/َِّٖ)كتاب البيوع، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه الدارقطٍت يف  (ِ)
ضعيفاف ال كمرسبلن عن مكحوؿ رٛتو هللا، ككبل٫تا  ( مسندان عن أيب ىريرة َُِْٔ/ ٬َُِْٓتوز بيع العُت الغائبة، حديث رقم 

 :راكم عن الكردمكال، كقاؿ ابن القط اف: )، قاؿ الدارقطٍت: )كاف يضع اٟتديث( اىػعمر بن إبراىيم الكردم. أما ا١تسند فًعل تو: يثبتاف
،  ضعيفكىو أبو بكر بن أيب مرًن أكالن، كفيو أيضان : أنو مرسله فًعل تو ( اىػ. كأما ا١ترسىلاٞتناية منو عرؼ، كلعل  بن نوح، كىو ال يي  داىري 

 كما ذكر الدارقطٍت.
  من قوؿ أك فعل أك تقرير. كا١ترسل من اٟتديث: ىو حديث التابعي عن رسوؿ هللا     
، ُدمحم كامل قربللي، ط -حسن عبد ا١تنعم شليب -ٖتقيق: شعيب األرانؤكط سنن الدارقطٍت، الدارقطٍت، علي بن عمر، راجع:     

، ٖتقيق: دمحم عبد القادر السنن الكربى. البيهقي، أٛتد بن اٟتسُت، ِّٕص  ّـ( جََِْ -ىػُِْْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، 
نصب الراية يف ٗتريج أحاديث . الزيلعي، ّْٗص  ٓج ( ـ ََِّ -ىػ ُِْْ، ، )بَتكت: دار الكتب العلميةّعطا، ط 
    .ّٖٗص  ،األسانيد ولطائف اٟتديث مصطلحات معجم األعظمي، .ٗص  ْج ا٢تداية، 

شيخ  ،علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل الفرغاينىػ(: ّٗٓ" ا١ترغيناين )ت: ا٢تداية"صاحب ػعرؼ بكفاية ا١تنتهى لكتي  الكفاية (ّ)
كأذعنو لو   ،كفاؽ شيوخو كأقرانو ،أقر لو أىل مصر ابلفضل كالتقدـ "،ا٢تداية"العبلمة اقق صاحب  ،ا١ترغينايناإلسبلـ برىاف الدين 

كراء جيحوف  ؛كفرغانة بفتح الفاء كراء الشاس ".نشر ا١تذىب" ك "،كفاية ا١تنتهى" ك "،ا٢تداية"كالسيما بعد تصنيفو لكتاب  ،كلهم
 .مدينة من ببلد فرغانة :رغيناف بفتح ا١تيمكمى  .قرية من قرل فارس، كسيحوف

 .َِّص الفوائد البهية، . اللكنوم، ُٗٓص  ْ، ج ِٕٔص  ْج اٞتواىر ا١تضية، انظر: القرشي،      
قاءي، كٚتع اٍلًقل ةً الٌزًؽ:  (ْ)  .زًقاؽه كزيقٌاف :أىٍزقاؽ، كالكثَت :السًٌ

 .ُّْص  َُج  "،زؽمادة " ،لساف العربانظر: ابن منظور،     
 .واًلقي، بكسر اٞتيم كالبلـ، كبضمًٌ اٞتيم كفتح البلـ ككسرىا: كعاءه ػجً ػال (ٓ)

 .ِٕٖص  "،جلقمادة " ،القاموس احمليطانظر: الفَتكزآابدم،     
 .َٓص  ّ، ج ٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترانظر: داماد أفندم،  (ٔ)
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  ال لبائعو. وإف َرِضَي قبَلها ،ُمْبِطُلوإىل أف يُوَجَد 


( أم: قبل الرؤية اب١تقبوض. "إف" ىذه للوصل؛ ألنو يثبت إىل أف يُوَجَد ُمْبِطُلو وإف َرِضَي قبَلها)
فإف قلت: لو دل يكن لو خيار قبل الرؤية لػما كاف لو حق الفسخ ابلفعل  فكاف عدمان قبلها.عند الرؤية 
حق الفسخ قبلها لعدـ لزـك العقد؛ ألف  الرؤية بتماـ الرضا، كىو إ٪تا يتم ابلعلم أبكصاؼو  قبلها؟ قلنا:

 مقصودةو، كإ٪تا تصَت معلومةن ابلرؤية. 
( معطوؼ على قولو: "ك١تشًتيو". يعٍت: إذا ابع شيئان دل يره ال يكوف لو ا٠تيار إذا رآه؛ ال لبائِِعوِ )

عى أى  »:  لػًما ريكم أف  عثماف  : رل ا٠ٍتًيىاري، ، غيًبٍنتلىوي:  فىًقيلى ، (ُ) ٍرضنا اًبٍلبىٍصرىًة ًمٍن طىٍلحىةى ابى فػىقىاؿى
نػىهيمىا جيبػىيػٍرى ٍبنى ميٍطًعمو  ا بػىيػٍ ،  (ِ)  أًلىيٌنً ًبٍعت مىا دلٍى أىرىهي، فىحىك مى ، ك كاف (ّ)«ى ًلطىٍلحىةى فػىقىضى يف ذىًلكى

 ذلك ٔتحضرو من الصحابة. 
وِخياَر الشَّرِط تَػْعيػُُّبُو وتصرٌُّؼ ال يُػْفَسُخ كاإلعتاِؽ والتَّْدبَت، أو يُوِجُب حقًَّا لغَتِِه  ويُػْبِطُلُو 
وما ال يُوِجُب حقًَّا لغَتِِه كالبيِع اب٠تِياِر ، قبَل الرُّؤيِة أو بعدىا واإلجارةِ  والرَّىنِ  كالبيِع ا١تطلقِ 

 ،  قبَلهاوا٢تِبِة ببل تسليٍم يُػْبِطُل بعَدىا ال وا١تساومةِ 
                                                           

ا١تبشرين  ، أبو دمحم، أحد العشرةكعب بن لؤم بن غالب القرشي التيمي ، ينتهي نسبو إذلعثمافبن ىو طلحة بن عبيد هللا  (ُ)
 .، كأحد الستة أصحاب الشورل ، كأحد الثمانية الذين سبقوا إذل اإلسبلـ، كأحد ا٠تمسة الذين أسلموا على يد أيب بكرابٞتنة
كاتقى  بنفسو كأبلى فيها ببلء حسنا، ككقى النيب  حدان كشهد أي ، بسهمو  فضرب لو النيب عند كقعة بدر يف ٕتارة يف الشاـ كاف

 . فما زاؿ الدـ يسيح حىت ماترماه مركاف بن اٟتكم يـو اٞتمل بسهمو يف ركبتو  ت إصبعو.ل  النبل عنو بيده حىت شي 
، )بَتكت: دار ُط ، لى دمحم معوضٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعاإلصابة يف ٘تييز الصحابة، ابن حجر، أٛتد بن علي،      

 َّْص  ّىػ( ج ُُْٓالكتب العلمية، 
  ش كعلماء الٌنسب. كقدـ على النيبكاف من أكابر قري  ،بن عدم بن نوفل بن عبد مناؼ القرشي النوفليىو جبَت بن مطعم  (ِ)

"، كأسلم قبل فتح مكة، كمات يف خبلفة قليبفكاف ذلك أكؿ ما دخل اإلٯتاف يف "قاؿ:  سور الطورسارل بدر، فسمعو يقرأ يف فداء أي 
 .معاكية 

 .َٕٓص  ُج مرجع سابق، ابن حجر،     
ص  ٓج  ،َُِْْ رقم حديث الغائبة، العُت بيع ٬توز)كتاب البيوع، ابب مىن قاؿ  الكربى السنن( أخرجو البيهقي يف: 3)

 .اىػ: )ركاه البيهقي إبسناد حسن لكن فيو رجل ٣تهوؿ ٥تتلف يف االحتجاج بو( النوكم قاؿ ،(ّْٗ
 -ىػُِِْ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  ُٖتقيق: دمحم ٧تيب ا١تطيعي، ط اجملموع شرح ا١تهذب، النوكم، ٭تِت بن شرؼ،      

 .ُُِص  ٗج  ـ(ََُِ
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وتصرٌُّؼ )( أم: كوف ا١تبيع معيوابن عند ا١تشًتم وِخياَر الشَّرِط تَػْعيػُُّبوُ ( أم: خيارى الرؤية )ويُػْبِطُلوُ )
أو يُوِجُب حقًَّا لغَتِِه  ؛ ألنو لػم ا تعذ ر الفسخ بطل ا٠تيار ضركرةن )(ُ) (ال يُػْفَسُخ كاإلعتاِؽ والتَّْدبَت

(؛ ألف  تعل قى حقًٌ قبَل الرُّؤيِة أو بعدىا (ّ)واإلجارةِ  (ِ)والرَّىنِ شرط ا٠تيار )( أم بدكف كالبيِع ا١تطلقِ 
 الغَت صار مانعان من الفسخ 

وا٢تِبِة ببل تسليٍم ( أم العرض على البيع )وما ال يُوِجُب حقًَّا لغَتِِه كالبيِع اب٠تِياِر وا١تساومةِ )
يسقط خياره بصريح الرضا فيسقط بدليلو ال قبلها؛ ألف  ا٠تيار ( أم بعد الرؤية؛ ألف  بعدىا يُػْبِطُل بعَدىا

ال يبطل قبل الرؤية بصريح الرضا، فبداللتو أحق. مث خيار الرؤية بعد سقوطو ابلبيع كاإلجارة أك الرىن إذا 
 عاد إذل ملكو بردًٌ ا١تبيع بقضاءو أك بفكًٌ الرىن أك بفسخ اإلجارة ال يعود خيار الرؤية.

ابَِة وَكَفِلها، وظاىُر ثوٍب مطوِ ةِ مَ  وجِو األَ والنَّظُر إىل إىل  (ْ)|و| غََت ُمَعلَّمٍ  يٍّ ، والصُّربة، ووجُو الدَّ
اِر  وُشِرَط رؤيةُ . ال نظُر رسولُو، ونظُر وَِكيِلِو ابلشَّراِء أو ابلقبِض كاؼٍ ، َمْوِضٍع َعَلِمِو ُمَعلََّماً  داخِل الدَّ

 ...............................................................، اليـو



والصُّربة، ووجُو الدَّابَِة ( كىذا القيد اتفاقي؛ إذ اٟتكم يف العبد كذلك )ةِ مَ والنَّظُر إىل وجِو األَ )
، فجيًعلى رؤيةي ظاىر الثوب ألف  نىظىرى ٚتيع أجزاء ا١تبيع متعذًٌره  ؛(غََت ُمَعلَّمٍ  يٍّ ، وظاىُر ثوٍب مطوِ (ٓ)وَكَفِلها

                                                           

تقو ٔتوتك، كىو إذا عىل ٍقتى عً  :العبد كدىبػ ٍرتي  "،أنت حر بعد مويت"بعد موتو، فيقوؿ:  أمه عن ديبيرو، التدبَت: أف ييعًتق الرجل عبدى ( ُ)
بًٌريهي سيده كٯتوت. كدىبػ رى العبد: أعتقو بعد ا١توت.  التدبَت أم أنو يعتق بعدما ييدى

 .ِّٕص  ْج  "،دبرمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،       
 .كالد ٍين  حبس الشيء ْتقٌو ٯتكن أخذه منو: كاصطبلحان الرىن لغة: اٟتبس،  (ِ)

 .ُُّص التعريفات، اٞترجاين،  .ِٗ"، ص رىنمادة "ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،      
 .كاصطبلحان: عبارة عن العقد على ا١تنافع بعوض ىو ماؿه  ،كىي كراء األجَت اسم لؤلجرة :لغة اإلجارة (ّ)

 .َُص التعريفات، اٞترجاين،  .ِٖص  ُج "، أجرمادة "ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب، ا١تطرزم،      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(، كىو موافق للمطبوع.( ْ)
 أكفاؿ. كاٞتمعلئلنساف كالد ابة، كإهنا لعىٍجزاءي الكىفىل،  يكوفجيز، كقيل: رًٍدؼي العجيز، كقيل: القىطىن الكىفىل: العى  (ٓ)

 .ٖٖٓص  ُُج  "،كفلمادة " ،لساف العربانظر: ابن منظور،     
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مثبلن كرؤية ٚتيع أجزائو؛ ألهنا ال تتفاكت غالبان، إال أف يكوف الباقي أردل فيثبت فيو خيار العيب، ال 
 (؛ ألف  ا١تالية تتفاكت ْتسنو. َمْوِضٍع َعَلِمِو ُمَعلََّماً  وإىلخيار الرؤية )

: نىظىري قاالييسقط ا٠تيارى رؤيتيو عند أيب حنيفة، ك( يعٍت: ونظُر وَِكيِلِو ابلشَّراِء أو ابلقبِض كاؼٍ )
. قػييًٌد ابلقبض، ألنو لو كك ل رجبلن ابلرؤية ال تكوف رؤيتو كرؤية ا١توكًٌل، كذا (ُ)الوكيل ابلقبض غَت ميسقطو 

: ا٠تبلؼ فيما قبضو، كىو يراه، فأما إذا قبضو مستوران مث أراد بعدما (ّ). كيف "ا١تصفى"(ِ)يف "ا٠تانية"
 . (ْ)ر إليو إبطاؿ ا٠تيار قصدان ليس لو ذلك اتفاقان بل لو ا٠تيارنظ

 كىو أف يقوؿ ا١تشًتم: "كن رسوالن عٍتًٌ يف قبضو".( ال نظُر رسولُو)
( كرؤية ظاىرىا ال يكفي؛ ألنو ابلنظر إذل الظاىر ال تيعرؼ أكصاؼ داخِل الدَّارِ  وُشِرَط رؤيةُ )

 . (ٓ)الباطن، كىو قوؿ زفر، كبو ييفىت
و، وذوِقو، ا١تبيع وبيُع األعمى وشراُؤُه صحَّ، ولو ا٠تياُر مشًتايً، ويسقُط ّتسِّ  وبوصِف ، وشِّ

 . العقارِ 


( ا١تبيع ويسقُط ّتسِّ (؛ ألنو اشًتل ما دل يره، )وبيُع األعمى وشراُؤُه صحَّ، ولو ا٠تياُر مشًتايً )
وإف كاف ييعرؼي ا١تبيعي ابٞتسًٌ كالغنم، ) ( إف كاف ييعرؼ ابلذكؽ؛ ألف  وذوِقوعرؼ ابلشم )( إف كاف يي وشِّ

( يعٍت: إذا كيصف العقار لؤلعمى أببلغ ما ٯتكن وبوصِف العقارِ ىذه األشياء تفيد العلم اب١تعقود عليو )
"، سقط خياره؛ ألف ذكر الوصف يقـو مقاـ الرؤية كما يف عقد الس لىم  . (ٔ) فقاؿ: "رضيتي

                                                           

 ُُُ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينّْٔ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ُٖٖص  ِج ، فتاوى قاضيخافانظر: قاضيخاف،  (ِ)
  .ُٕص  ترٚتتو كتقد متىػ(، َُٕا١تصف ى شرح منظومة ا٠تبلؼ" لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت: " (ّ)

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

 ص ٓ، ج مرجع سابق ،. ابن عابدينُٖٗص  ِج ، مرجع سابققاضيخاف،  .ّْْ ص ٔ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:      
َُُ 

  .الس لىف ٔتعٌتالس لىم يف اللغة  (ٔ)
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" سقط خياره؛ ألف   كعن أيب يوسف: أنو يقاد إذل موضع لو كاف بصَتان لرآه فقاؿ: "رضيتي
رم ا١توسى على رأسو؛ تشب هان  (ُ)|أراد|التشب و يقاـ مقاـ اٟتقيقة عند العجز ؛كاألقرع إذا  التحل ل ٬تي

 .(ِ)ابلًٌقُت
وَمن رأى . اآلخِر وحَده فلُو رد٫ُُّتا ال َردُّ وَمن رأى أحَد الثَّوبُت ثَّ شرا٫تا، ثَّ رأى اآلخَر، 

اً وإالَّ  شيئاً  َ إف وَجَدُه ُمتَػَغَتِّ ِِه، وللمشًتي يف عدـِ رؤيِتوال ثَّ شراُه ُخَتِّ   .، والقوُؿ للبائِع يف عدـِ تَػَغَتُّ


(؛ لئبل  يلـز اآلخِر وحَده  ثَّ شرا٫تا، ثَّ رأى اآلخَر، فلُو رد٫ُُّتا ال َردُّ وَمن رأى أحَد الثَّوبُْت )
 تفريق الصفقة قبل التماـ.

ًا وإالَّ  وَمن رأى شيئاً )  َ إف وَجَدُه ُمتَػَغَتِّ ، كلو قاؿ ا١تشًتم قد ال ثَّ شراُه ُخَتِّ ( أم: إف دل يتغَت 
، كال خيار لو؛ لكونو معلوـى الوصف ابلرؤية السابقة  .تغَت 

                                                                                                                                                                                           

  :تبعان الختبلفهم يف الشركط ا١تعتربة فيو تعريفوكقد اختلفت عبارات الفقهاء يف      
 -احػػًتازان مػػن الٌسػػلم اٟتػػاٌؿ  -الٌػػذين شػػرطوا يف صػػٌحتو قػػبض رأس ا١تػػاؿ يف ٣تلػػس العقػػد ، كأتجيػػل ا١تسػػلم فيػػو  فاٟتنفيػػة واٟتنابلػػة     

أف  ))كعرٌفػو اٟتنابلػة بقػو٢تم: ،  ((بيػع مؤٌجػل ٔتعٌجػل ))( مػن اجمللٌػة العدليٌػة علػى أنٌػو: ُِّعرٌفوه ٔتػا يتضػٌمن ذلػك ، فقػد نٌصػت ا١تػاٌدة )
 . ((وضو موصوؼو يف الذمة إذل أجلو ييسلم عينان حاضرةن يف عً 

بيع معلـو يف الذمة، ٤تصور  ))اٌلذين منعوا الٌسلم اٟتاٌؿ، كدل يشًتطوا تسليم رأس ا١تاؿ يف ٣تلس العقد، فقد عرٌفوه أبنٌو:  ا١تالكّيةأٌما     
فقو٢تم: "أك ما ىو يف حكمها " يشَت إذل جواز أتخَت رأس ماؿ الٌسلم  ،((ابلٌصفة، بعُت حاضرة أك ما ىو يف حكمها، إذل أجل معلـو

 .اليومُت كالٌثبلثة، حيث إنٌو يعترب يف حكم الٌتعجيل بناءن على أٌف ما قارب الٌشيء أيعطي حكمو
عقػػد علػػى  ))عرٌفػػوه أبنٌػػو:  الٌػػذين شػػرطوا لصػػٌحة الٌسػػلم قػػبض رأس ا١تػػاؿ يف اجمللػػس، كأجػػازكا كػػوف الٌسػػلم حػػاالًّ كمػػؤٌجبلن  الّشػػافعّيةك    

 ، فلم يقٌيدكا ا١تسلىم فيو بكونو مؤٌجبلن، ٞتواز الٌسلم اٟتاٌؿ عندىم.  ((موصوؼ يف الٌذٌمة ببدؿو ييعطى عاجبلن 
، ـ ُُْص  ُ، ج درر اٟتكػػاـ شػػرح ٣تلػػة األحكػػاـ.  حيػػدر، َِٕص   ِج  "،سػػلممػػادة " ،العػػُتالفراىيػػدم، : انظػػر         

ُ ١تا تضّمنتو من السنة وآي القرآفالقرطيب، دمحم بن أٛتد بن أيب بكر،  .ُِّ ، ٖتقيق: د. عبد اسن اٞتامع ألحكاـ القرآف وا١تبُتِّ
، ص شػػػرح حػػػدود ابػػػن عرفػػػةالرصػػػاع، . ِْٓص  ْـ(، ج ََِٔ-ىػػػػُِْٕ، ُالًتكػػػي كآخػػػركف ) بػػػَتكت: مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط 

 .ّْٖص  ٔ، ج ا١تغٍتابن قدامة،   .ّص ْ، ج ُتوعمدة ا١تفت روضة الطالبُت. النوكم، ّٔٗ
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(، كىو موافق للمطبوع.( ُ)
  ّْٗ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)



 

122 
 

ِهِ )  "، والقوُؿ للبائِع يف عدـِ تَػَغَتُّ ( يعٍت: إذا قاؿ ا١تشًتم: "تغيػ رى ا١تبيعي"، كقاؿ البائع: "دل يتغَت 
ًه كىو -، كلو قاؿ ا١تشًتم قد تغَت  يف قليل ا١تدة (ُ)فالقوؿ للبائع مع ٯتينو إف دل ييربىن ا١تشًتم على تغَت 

دل ييصد ؽ، كبو ييفىت -شهر
(ِ). 

( يعٍت: إذا قاؿ البائع: "بعتكى ما رأيتو"، كقاؿ ا١تشًتم: "دل أره"؛ وللمشًتي يف عدـِ رؤيِتو) 
 فالقوؿ للمشًتم؛ ألنو ينكر أمران حاداثن، كىو الرؤية. 

  

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(  "قد تغَت". (ُ)
 ُّٗص  ِج ، فتاوى قاضيخافانظر: قاضيخاف،  (ِ)
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 .وَمن شرى ِعْدَؿ ُزطِّيٍّ فباَع منو ثوابً، أو وىَب وَسلََّم مل يَػُردَُّه ِٓتياِر رؤيٍة أو شرٍط، بل ِبَعْيبٍ 


فباَع منو ثوابً، أو ) (ُ)( الز ط جيل يف ا٢تند، نيًسبى إليهم الثياب الزطيةوَمن شرى ِعْدَؿ ُزطِّيٍّ )
 (ِ)(؛ ألنو لو رد  شيئان من الباقي ٓتيار رؤية أك شرط ]لتفر قت[وىَب وَسلََّم مل يَػُردَُّه ِٓتياِر رؤيٍة أو شرطٍ 

 الصفقةي على البائع قبل التماـ، كذا ال ٬توز.
ببو ىو فسخه: فهو على خياره الرتفاع ا١تانع كىو تفريق الصفقة. كلو عاد إليو ذلك الثوب بس 

 .(ْ()ّ)كعن أيب يوسف: إف  خياره بعد ما سقط ال يعود، كىو ٥تتار "القيدكرم"
 .(ٓ)(؛ ألف  الصفقة تتم  مع خيار العيب بعد القبض كإف دل يتم  قبلوبل ِبَعْيبٍ )

  

                                                           

يف نسخيت )أ( ك )ب( كتبت "لتفرؽ". (ُ)

. ّٓٔص  ُ، ج ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،  (ِ)

ا١تعركؼ  ، أبو اٟتسن بن أيب بكر البغدادم ،أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن جعفر بن ٛتدافىػ(:  ىو ِْٖالقيدكرم )ت:  (ّ)
ا١تختصر  ، من مصنفاتو: "سة أصحاب أيب حنيفةائانتهت إليو ابلعراؽ ر ، صاحب ا١تختصر ا١تبارؾ ،اإلماـ ا١تشهور،، دكرمابلقي 

 " كغَت ذلك.التجريد  "، ك "شرح ٥تتصر الكرخي، ك"فنفع هللا بو خلقا ال ٭تصوف" ا١تشهور
 .ٕٓص الفوائد البهية، . اللكنوم، ِْٕص  ُج اٞتواىر ا١تضية، انظر: القرشي،      

حاشية ابن عابدين،  .ّّٓ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ّّٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ْ)
 ُُٓص  ٓ، ج ابن عابدين

خيار الشرط كالرؤية ٯتنعاف ٘تامها، ٬توز، ك بعد التماـ ك  ، كىو قبل التماـ ال ٬توز،البعض يوجب تفريق الصفقة رد   أف   فاألصل (ٓ)
 ه.العيب ٯتنعو قبل القبض ال بعدكخيار 

 ُُٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:     
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 ]فصل يف خيار العيب[
 َردُُّه أو أخُذُه بكلِّ ٙتِنو، ال إمساُكُو وأخذُ  عيبًا نقَص ٙتَنُو عند التُّجارِ  وِ ٔتشريِّ َوَجَد  و١تُْشًَتٍ 

من و . يَػْعِقُل عيبٌ  صغَتٍ  (ُ)|من| ولو إىل ما دوَف سفر، والبوُؿ يف الفراش، وسرقةٌ  واإلابؽُ . نقصانِو
 يف ِصغره َردَُّه،  فلو سرَؽ عند٫تا، عيٌب آخرُ  غبالال


 (ِ) خيار العيب[]فصل يف 
( كىو مبتدأ ك"١تشًت" َردُّهُ ، عند التُّجارِ ( اٞتيملةي صفةي عيبان )عيباً نقَص ٙتَنوُ  وِ َوَجَد ٔتشريِّ  و١تُْشًَتٍ )

خربه مقدـ عليو؛ ألف  العيب ما يػىنػٍقيصي ا١تالية؛ إذ ىي مقصودة ابلبيع، كما يػىنػٍقيصي الثمن يػىنػٍقيصي ا١تالية، 
(؛ ألف  األكصاؼ ال ييقابلها نقصانِو أو أخُذُه بكلِّ ٙتِنو، ال إمساُكُو وأخذُ عيرؼ أىلو )كا١ترجع يف معرفتو 
أف ييقابىل ابلوصف كابألصل كفيو تسويةه بُت الت بع كاألصل، أك  (ّ)|ألف  الثمن إما |شيء من الثمن؛ 

وب إال إذا صارت ابلوصف فقط كفيو ترجيح الت بع على األصل، أك ابألصل دكف الوصف كىو ا١تطل
مقصودة ابلتناكؿ حقيقة كقطع البائع يد ا١تبيع قبل القبض فإنو سقط بو نصف الثمن أك حكمان أبف 

 . (ْ)ٯتتنع الرد ٟتق البائع ابلتعي ب عند ا١تشًتم أك ٟتقًٌ  الشرع اب٠تياطة
( قػييًٌد عيبٌ  يَػْعِقلُ  صغَتٍ  من والبوُؿ يف الفراش، وسرقةٌ   -ولو إىل ما دوَف سفر - واإلابؽُ )

بو؛ ألف  "سرقة صغَت ال يعقل" ليس بعيب؛ ألهنا غَت صادرة عن اختيار صحيح. كحد  عدـ عقلو: أف 
يف ( أم: عند البائع كا١تشًتم )فلو سرَؽ عند٫تا، عيٌب آخرُ  غبالمن الو ال أيكل كال يشرب كحده )

 الٖتاد العيب ابٖتاد السبب.  )َردَُّه(؛( مع العقل ِصغره

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(، كىو موافق للمطبوع.( ُ)
غرضه صحيح، كيغلب خيار العيب: ىو خيار ردًٌ ا١تبيع بسبب كجوًد كصفو مذمـو فيو يػىنػٍقيصي القيمةى أك العُت نقصاانن يفوت بو  (ِ)

 يف جنسو عدمو.
َِْص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، انظر: ٛتٌاد،      

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(، كىو موافق للمطبوع.( ّ)
، ا ابألصلهن بػى خذ شى أي فيو؛ فإنو لع على عيبمث اط   ،ا١تشًتمفخاطو كض حو البابريت يف "العناية شرح ا٢تداية" ٔتا إذا كاف ا١تبيع ثوابن  (ْ)

 .من الثمن خذ قسطان أي كابلتارل
 .ِّٕص  ٔ، ج العناية شرح ا٢تدايةانظر: البابريت،      



 

125 
 

َمن  يُػَردُّ ف ؛الصَّغَِت عيٌب أبداً  وجنوفُ َدَث عنده يف ِصَغرِه وعند ُمْشًتيو يف ِكرَبِه ال. وإْف حَ 
ال  ُجنَّ يف صغرِِه عنده، ثَّ عند مشًتيَو فيو، أو ِكرَبِه. والَبَخُر والدَّفَػُر والزِّان والتػََّولُُّد منو عيٌب فيها

 والكفُر عيٌب فيهما، ، فيو


( أم: ال يرد ه؛ الختبلؼ العيب يف ِصَغرِه وعند ُمْشًتيو يف ِكرَبِه الوإْف َحَدَث عنده )
ابختبلؼ السبب؛ ألف  البوؿ يف الفراش يف الصغر لضعف ا١تثانة، كبعد البلوغ لداءو يف الباطن، كاإلابؽي 

غر ٟتيبًٌ اللعب، كالسرقة يف الصغر لقلة ا١تباالة، ك٫تا بعد الكرب ٠تىبىثو يف الباطن . كلو أىبىقى من يف الصًٌ
 ، كإف أىبىقى إذل غَته كدل ٮترج من البلدة إف كانت صغَتة ْتيث ال ٮتفى الغاصب إذل ا١توذل فليس بعيبو

أىلها ال يكوف آًبقان. كليس للمشًتم أف يطالب البائع ابلثمن قبل عوده من اإلابؽ كإف   (ُ)اآلبق على
 .(ِ)كاف  البائع قد أقرًٌ بو، كذا يف "الفوائد الربىانية"

يف صغرِِه عنده، ثَّ عند ( تفسَت لقولو: "أبدان" )َمن ُجنَّ  يُػَردُّ ف ؛الصَّغَِت عيٌب أبداً  وجنوفُ )
ل   (؛أو ِكرَبِه)ره ( أم يف صغمشًتيَو فيو ألنو عُتي األكؿ؛ ألف  السببى ميت ًحده يف اٟتالُت، كىو آفةه ٗتًي

  الدماغ.
قيل: إذا اشًتل عبدان قد جين  عند البائع فلو أف يرد ه كإف دل ٬تىين  عند ا١تشًتم؛ ألف  سبب آفتو 

ل  الدماغ كىي إذا ٘تك نت ال تزكؿ. كاٞتمهور على أنو ال  ييػػرىد  ما دل يعاكد عند ا١تشًتم كىو الصحيح؛ ٗتًي
 . (ْ)كسائر الًعلل، فلم يكن ًمن ضركرًة كيجودىا بقاؤيىا أبدان   (ّ)ألف  هللا تعاذل قادره على إزالة تلك اآلفة

فَػرُ )  (ٓ)( كىو ننتي الفموالَبَخرُ ) ( أم والزِّان والتػََّولُُّد منو عيٌب فيها) (ٔ)( كىو ننتي اإلبطوالدَّ
ل ةه هبا، كا١توذل يستخدموال فيواٞتارية )   =( أم الغبلـ؛ ألهنا تيقر ب للخدمة كاالستفراش كىذه الصفات ٥تًي

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "إذل"، كىو خطأ. (ُ)
 ،ّٖص  ترٚتتو تقدمتىػ(، ُٔٔ)ت:  مازة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن برىاف األئمةلعلو كتاب "الفوائد" لػ:  (ِ)

 ُِِص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، كانظر ا١تسألة يف: 
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( بتكرار عبارة "إزالة تلك"، كىو خطأ. (ّ)
  .ّٗٓ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ّٗٓ ص ٔ ، جا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ْ)
 ُٓص "، ٓترمادة "ا١تصباج ا١تنَت، انظر: الفيومي،  (ٓ)
 َِٗص  ُ، ج ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، انظر:  (ٔ)
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فإف ظهَر عيٌب قدميٌ . واالستحاضُة وارتفاُع اٟتيِض يف بنِت سبَع عشرَة سنٍة ال أقلَّ عيبٌ 
 .................................ال َردُُّه إالَّ برضا ابئِعو،  بعدما حدَث عنده آخُر، فلُو نقصانُوُ 



(؛ ألف  الطبع السليم ينفر عن استخدامو؛ إذ ال والكفُر عيٌب فيهمابعيدان من نفسو فبل يضر ه )  =
 يقدر على استخدامو يف األمور الدينية كاٗتاذ ا١تاء للوضوء كٛتل ا١تصحف إليو. 

( أم: ال يكوف ارتفاع حيض بنًت وارتفاُع حيِض بنِت سبَع عشرَة سنٍة ال أقلَّ واالستحاضُة، )
 ك"االستحاضة" مبتدأ ك"عيب" خربه.  (عيبٌ )أقٌل من سبع عشر سنة 

كىي سنتاف عند أيب حنيفة، كثبلثة  -كيف "النهاية": دعول االنقطاع إذا دل تذكر مدة مديدة 
ال تيسمع، ك كذا ال تسمع ما دل يد ع أف االنقطاع  (ُ)- أشهر عند أيب يوسف، كأربعة أشهر عند دمحم

بسبب اٟتىبىًل أك الد اء؛ ألنو بدكف ىذين ال ييعد  عيبان، كا١ترجع يف اٟتىبىل إذل قوؿ النساء، كيف الد اء إذل 
|البائع  |على |: إ٪تا تثبت بشهادهتن حق  ا٠تصومة يف توجيو اليمُت (ِ)قوؿ طبيبٍُت عىٍدلٍُت. كيف "الغاية"

ال حق  الفسخ؛ ألنو أقول، كشهادهتن ضعيفةه. كريكم عن دمحم: أهنا تػيرىد  بشهادهتن من غَت ٯتُت البائع 
|(ّ)(ْ) . 

كلو أقاـ ا١تشًتم بيًٌنةن على االنقطاع ال تيسمع؛ ألهنا ال تيعرؼ، كلو أقاـ على االستحاضة تيقبل، 
 الدـ، فييط لع عليو.  (ٓ)ألهنا ديركر

                                                           

أف  بياف اٟتد الفاصل بُت ا١تدة اليسَتة كالكثَتة لبلنقطاع ال ذكر ٢تا يف قوؿ األئمة  -تبعان للكماؿ ابن ا٢تماـ -كرج ح ابن عابدين  (ُ)
 الثبلثة، كقد خيرًٌج الكبلـ فيها قياسان على اختبلؼ األئمة يف مسألة استرباء مدة الطهر، كدل يصح، كالصحيح: تقدير ا١تدة ابلشهر.

 ُِٖص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ّّٔ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:   
أبو العباس قاضي  ،أٛتد بن إبراىيم بن عبد الغٍت بن أيب إسحاؽ السركجيىػ(: َِٕ"الغاية" لػ: أيب عباس السركجي )ت: ( ِ)

 .كدل يكملو "الغاية"على ا٢تداية ٝتاه  ىف علـو كٚتع كصنف كأفىت كدرس ككضع كتاابن  كاف مشاركان ة ٔتصر،  القضا
 ُِّص  ُج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، القرشي، انظر:      

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ّ)
  ّْٔ  ص ٔ، ج مرجع سابقابن ا٢تماـ، انظر:  (ْ)
  من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كركد"، كدل يظهر رل كجهو، كهللا أعلم. ا١تثبت (ٓ)
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ال َردُُّه ، قصانُوُ آخُر، فلُو نُ ( أم عند ا١تشًتم عيب )فإف ظهَر عيٌب قدمٌي بعدما حدَث عنده)
( أم: أبف يرضى البائع أف أيخذه بعيبو. صورة رجوع النقصاف: أف ييقوٌـً ا١تبيع سليمان من إالَّ برضا ابئِعو

العيب القدًن كييقوًٌـ معيبان بو ك٭تط  ما نقصو العيب كيينسب إذل القيمة السليمة، فَتجع من الثمن على 
النقصاف عيشره يرجع من  تلك النسبة. مثالو: اشًتل ثوابن بعشرة كقيمتو مائة كنقصو العيب عشرة فًنسبة

سه فَتجع بدر٫تُت.   الثمن بعيشرو كىو درىم، كإف نقصو العيب عشرين فالنًٌسبة ٜتي
فإف . شًتيو إف ابَعوفبل يرجُع مُ ، كذلك ولبائِعِو أخُذهُ  كثوٍب شراُه فَقطََعُو فظهَر عيٌب،

  ،ابئُعوُ  خذُ ثَّ ظهَر عيُبُو ال أي خاطَو أو صبَغُو أٛتَر أو َلتَّ السَّويَق بسمنٍ 


 ولبائِعِو أخُذهُ )( ىذا نظَت لقولو: "فإٍف ظهر عيب قدًن" كثوٍب شراُه فَقطََعُو فظهَر عيبٌ )
يعٍت: إذا قىًبلى البائع الثوب بعيب القطع فلو ذلك؛ ألف  امتناع الردًٌ كاف ٟتق البائع، كقد رضي  (كذلك

( أم: ا١تشًتم الثوب بعد ما قطعو؛ ألنو ببيعو ابَعوُ  إفْ ( ابلنقصاف )شًتيوفبل يرجُع مُ بو فزاؿ ا١تانع )
 صار حابسان للمبيع معٌتن، كلو حبسو كأراد أف يرجع النقصاف فليس لو ذلك، فكذا ىذا. 

( قيػػػيًٌد بو؛ لتكوف الزايدة يف ا١تبيع اثبتة اتفاقان؛ ألنو لو َغُو أٛترَ بػَ أو صَ ( بعد قطعو )فإف خاطَو)
( بسمنٍ  (ِ)أو َلتَّ السَّويقَ ) (ُ): تكوف زايدةقاالانن عند أيب حنيفة كالقطع، كصىبػىغىوي أسود يكوف نقصا

( كإف رضي بو؛ ألف  امتناع الرد ثَّ ظهَر عيُبُو ال أيخُذ ابئُعوُ يعٍت: لو كاف ا١تبيع سويقان فخىلىطىوي بسمن )
 . (ّ)ٟتقًٌ الشرع
مىن ال ٘تنع الرد ابلعيب. كإف كانت غَت : إف كانت متولًٌدة من ا١تبيع  الزايدة ا١تتصلةمث  كالسًٌ

متولًٌدة كالصبغ ٘تنع الرد؛ ألنو ال سبيل إذل فسخو مقصودان؛ ألف  العقد دل يرد على الزايدة، كال سبيل إذل 

                                                           

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

 ْٓٔص   "،سوؽمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،      
كىو معٌت الراب أك شبهو، كلشبهة الراب حكم  ،ا يف عقد ا١تعاكضة ببل مقابلقًّ ستحى مي  الزايدة تكوف فضبلن  فإف  ؛ ٟتصوؿ الرابكذلك  (ّ)

 .الراب
 .ا١ترجع السابقانظر:     
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: إف كانت متولًٌدة كالوىلىد ٘تنع الردًٌ، كإف كانت غَت ا١تنفصلةفسخو تػىبىعان؛ النقطاع التبعية ابالنفصاؿ. ك
 . (ُ)دة كالكىٍسب ال ٘تنع الرد  ابلعيب، بل ييفسخ العقد بدكف الزايدة كتيسل م الزايدة للمشًتم ٣تاانن متولًٌ 

قبَلها ٣تاانً، أو دبػََّرُه، أو استوَلَدىا، أو ماَت  عتَقوُ أأو  كما لو ابَعُو بعد رؤيِة عيِبوِ ،  بنقصانِوِ  ورجعَ 
ـَ كلَُّو، أو بعَضُو، وإف أعتَقُو على ماٍؿ، أو قتَلُو،. عنده قبَلها أو لَِبَس الثَّوَب فَتَخرََّؽ مل  أو أكَل الطَّعا

 . َيرجعْ 



أم كما يرجع بنقصاف العيب إف  (كما لو ابَعوُ )( أم: ا١تشًتم بنقصاف العيب بنقصانِوِ  ورجعَ )
اٟتادثة فلم يكن  ابع الثوب ا١تخيط أك ا١تصبوغ أك السويق ا١تلتوت؛ ألف  الرد كاف ٦تتنعان قبل البيع للزايدة

( أم قبَلها ٣تاانً، أو دبػََّرُه، أو استوَلَدىا، أو ماَت عنده قبَلها عتَقوُ أأو ا١تشًتم ابلبيع حابسان للمبيع )
ا١تشًتم قبل رؤية العيب. أما اإلعتاؽ؛ ألف ا١تلك ينتهي بو فأشبو ا١توت، كأما التدبَت كاالستيبلد؛ عند 

 يكوف قاببلن للنقل من ملك إذل ملك.فؤلف  ال هبما ٮترج ًمن أٍف 
ـَ كلَُّو، أو بعَضُو،) ( مث أو لَِبَس الثَّوَب فَتَخرَّؽَ  وإف أعتَقُو على ماٍؿ، أو قتَلُو، أو أكَل الطَّعا

: يرجع؛ ألف  ىذا القتل ال يتعل ق ْتكمو دنيوم  قاال( عند أيب حنيفة، كمل َيرجعْ اط لع على عيب )
١توت، كإف  األكل كاللبس تصر ؼه مشركعه كمقر ره ٔتلكو كالعتق فبل ٯتنع كالضماف كالقصاص فصار كا

: أف  ىذا إتبلؼ للمبيع كىو فعل مضموف كسقط الضماف عنو ١تلكو يف ال، كسقوط لوالرجوع. ك
الضماف كالبدؿ اٟتاصل لو، كإمساؾ البدؿ كإمساؾ العُت، فيبطل الرجوع، ٓتبلؼ اإلعتاؽ؛ ألنو إهناء 

 .  (ِ)فليس إبتبلؼا١تلك 
كإف أكل بعضو مث علم ابلعيب: فعند أيب حنيفة ال يرد  ما بقي كال يرجع بنقصاف ما أكل كما 

: عند٫تابقي؛ ألف الطعاـ يف اٟتكم كشيءو كاحد فبل يرد بعضو دكف البعض كما لو ابع البعض. ك

                                                           

 ُّّص  ٓ، ج ا١ترجع السابقكيف ا١تسألة تفصيل راجعو يف:  (ُ)
 َّٕ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . َّٕ ص ٔ، ج ا١تبتديا٢تداية شرح بداية  ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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التبعيض كىو قادر على الرد  : أنو يرد ما بقي؛ ألنو ٦تا ال يضره عنهمايرجع يف أكل الكل كالبعض. ك
 .(ُ)كما قبض كيرجع بنقصاف العيب فيما أكل

فاسداً فلو نقصانُُو يف  َر، فَػَوَجَدهُ سِ َجْوزَاً، َفكُ  بيضاً، أو ِبْطيخاً، أو ِقثَّاًء، أو ِخَيارَاً، أو وإف اشًتى
تَػَفِع بو، وكلُّ َٙتَِنِو يف غَتِه   ................................وكلُّ َٙتَِنِو يف غَتِها١تُنػْ



فاسدًا فلو  َر، فَػَوَجَدهُ سِ كُ فَ َجْوزَاً،  بيضاً، أو ِبْطيخاً، أو ِقثَّاًء، أو ِخَيارًَا، أو وإف اشًتى)
تَػَفِع بو يعٍت: لو كاف يينتفع بو مع فساده أبف يصلح للعلف أك ألكل بعض الفقراء دل ( نقصانُُو يف ا١تُنػْ

 يب حادث، كلكن يرجع بنقصاف العيب؛ دفعان للضرر بقدر اإلمكاف. يرد ه لتعذ ره ابلكسر؛ ألنو ع
أم: غَت ا١تنتفع بو لبطبلف البيع؛ ألف ا١تبيع ليس ٔتاؿ. كيف "شرح اٞتامع ( وكلُّ َٙتَِنِو يف غَتِه) 

يف عشر بيضات يكوف عيبان، كسبعةه فاسدةه يف مائة جوز ال يكوف عيبان؛  (ّ): ا١تذرة(ِ)للفقيو أيب الليث"
 .(ْ) ألهنا ال ٗتلو عنها عادة

كإف كانت الفاسدة أكثر منها ال يصح يف الكلًٌ عند أيب حنيفة كيرجع بكل الثمن؛ ٞتمعو يف  
فيما كاف  عند٫تا العقد بُت ما لو قيمة كما ال قيمة لو، فصار كبيع حيرٌو كعبدو معان. كيصح العقد

صحيحان. كقيل: يفسد العقد يف الكل اتفاقان؛ ألف  الثمن دل ييفص ل. لكن األصح: أنو ٬توز عند٫تا؛ ألف  
 . (ٓ)الثمن ينقسم على أجزائو كا١تكيل كا١توزكف، ال على قيمتو، فصار كما لو فص ل ٙتنو

اٞتوز إذا دل يكن لقشره قيمة. كإف  قالوا: ىذا يستقيم يف البيض؛ ألنو ال قيمة لقشره ككذا يف 
كانت يف موضع يػيت خذ قشره كقودان فوجده خاكاين؛ قيل: يرجعي ْتصة اللب كيصح العقد يف القشر 

                                                           

 ُّٕ  ص ٔ، ج ا١تراجع السابقةانظر: ( ُ)
  .ُُٔص  ترٚتتو تقدمتىػ(: ّّٕشرح اٞتامع الصغَت لػ الفقيو أبو الليث السمرقندم )ت:  (ِ)
 البيضة الػػمىًذرة: الفاسدة.( ّ)

 ِِٔص  ِج  "،مذرمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، انظر:     
 َِص  ٕج احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، ابن مازة، انظر:  (ْ)
 ُُْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ّْٕ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ٓ)
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ْتصتو؛ ألف   العقد يف حق القشر صادؼ ٤تبلن. كقيل: يرد  القشر كيرجع بكل الثمن؛ ألف  مالية اٞتوز 
 . (ُ)دل يكن يينتفع بليبًٌو فات ٤تل  البيع، فيبطل قبل الكسر ابعتبار اللب دكف القشر، فإذا

 كاٞتواب يف القثاء كالبطيخ كاٞتواب يف اٞتوز.
ردَّ على ابئِعو، وإف  -إبقراٍر، أو بيِّنة، أو نكوؿٍ  -بعيٍب بقضاٍء  ُو َورُدَّ عليويَّ شرِ وَمن ابَع مَ 

 .بيِّنةً  لى دفِع ٙتِنِو حىت ٭َتِْلَف ابئُعو، أو يُِقيمَ ع ٬ُتْبَػرْ ُو وادََّعى عيباً مل يَّ شرِ مَ   فإف قبضَ . ال :رُدَّ بِرَضاهِ 


( ردَّ على ابئِعو -إبقراٍر، أو بيِّنة، أو نكوؿٍ  -بعيٍب بقضاٍء  ُو َورُدَّ عليويَّ شرِ وَمن ابَع مَ ) 
١تشًتم يعٍت: إذا ابع عبدان من رجل بعد ما اشًتاه من آخر، فوجد فيو ا١تشًتم اآلخر عيبان، فرد  على ا

كمعٌت القضاء ابإلقرار: أنو أنكر اإلقرار فأيثبتت ابلبينة كذا يف "شرح  -إبقرارو منو  (ِ)األكؿ القاضي
أك إبابء ٯتُتو أك ببيًٌنة: فلو أف يرد  على ابئعو إذا ثبت أف  العيب كاف عند البائع األكؿ. كيف  -(ّ)الوايف"

البائع األكؿ؛ إذ لو أقاـ بيًٌنةن أنو كاف عند ا١تشًتم األكؿ : ىذا إذا اد عى كجود العيب عند (ْ)"اٟتقائق"
 . (ٓ)ليس للمشًتم األكؿ أف ٮتاصم ابئعو فإنو ما جيعل مكذابن يف إقراره بكوهنا سليمة عند البائع األكؿ

أم: ال يرد  على ابئعو األكؿ؛ ألف  البيع األكؿ قائمه بنفسو، فلم ينفسخ  (ال :وإف رُدَّ بِرَضاهِ )
بفسخ الثاين، سواءه كاف عيبان ٭تدث مثلو، أك دل يكن كاألصبع الزائدة؛ ألف  الرد  بو فسخه يف حقًٌهما بيعه 

. ىذا إذا كاف الرد  بعد القبض، كإف  (ٔ)جديده يف حقًٌ الثالث، كالبائع األكؿ اثلثهما، كذا يف "الكفاية"

                                                           

 ُُْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر: (ُ)
)ب(؛ إذ كردت العبارة يف نسخة )أ(: "القاضي ما" ، كيف نسخة )ب(: "ابلقاضي"، فأخذت  ا١تثبت تلفيق من نستخيت )أ( ك  (ِ)

  كلمة "القاضي" من النسخة األكذل كحذفت كلمة "ما" كما ىو مثبت يف نسخة )ب(، كهللا أعلم ابلصواب.
 .ّٕٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
،  م البخارمؤ لؤ األفسنجي الل أبو اامد ،٤تمود بن دمحم بن داكدىػ(: ُٕٔ"اٟتقائق شرح منظومة النسفي" لػ: األىٍفشىنجي )ت:  (ْ)

 . اب١تذىب كالتفسَت عارفان  صاٟتان  شيخان  فاضبلن  كاف إمامان 
   ْٓ، ص اتج الًتاجم يف طبقات اٟتنفية، قطلوبغاانظر: ابن      

 ُِْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:  (ٓ)
 ُْْص  ٓ، ج مرجع سابقابن عابدين،  .ّٕٕ ص ٔ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ٔ)
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ألف  الرد  ابلعيب قبل القبض فسخه من األصل كاف قبلو فلو أف يرد ه على األكؿ كإف كاف ابلًتاضي؛ 
 فصار كأنو دل يبع. ىذا يف غَت العقار، كأما يف العقار فبل يرد ه؛ ألف  بيعىوي قبل القبض جائزه .

(؛ ألنو لو أجرب القاضي لى دفِع ٙتِنِو حىت ٭َتِْلَف ابئُعوع ُو وادََّعى عيباً، مل ٬ُتْبَػرْ يَّ شرِ فإف قبَض مَ )
=  ى أداء الثمن رٔتا يظهر العيب فينتقض القضاء، كيلـز رد الثمن ا١تقبوض، فبل ييقضىا١تشًتم عل

ـَ بَػيِّنًة َأوَّالً ففإف ادَّعى إابَقو . دفَع إف َحَلَف ابئُعو، ولِزـَ عيُبُو إف نكلَ  :وعند غيبِة شهوِدهِ  أقا
ابهلل ما لو : "، أو "لقد ابَعُو وَسلََّمُو وما أَِبَق قط" :ابهلل َف ابئُعوُ لِّ : ثَّ حُ  أنَّو أِبَق عنده، ثَّ َحَلَف ابئُعوُ 

، ال ابهلل لقد ابَعُو وما بو ىذا العيب، "ابهلل ما أَِبَق عندؾ قطّّ "، أو "الرَّدِّ عليك من دعواه ىذه حقُّ 
 .......................................وال ابهلِل لقد ابَعُو وَسلََّمُو وما بو ىذا العيب



( بيِّنةً  ( ا١تشًتم )أو يُِقيمَ بو؛ صيانةن لقضائو. كإذا حلف ابئعو أف  العيب دل يكن عنده أجرب  ) =
قلت: ىذا الًتكيب مشكل؛ ألنو جعل أحد٫تا غايةن لنفي اإلجبار على  (ُ)|فإف |على ثبوت العيب. 

إضمار تقديره: "أك يقيم ا١تشًتم : ىنا (ِ)الدفع، كالنفي ال ينتهي إبقامة البيًٌنة، بل يستمر عنده؟ قلت
 بيًٌنةن فيستمر  عدـ اإلجبار".

( يعٍت: "إذا قاؿ شهودم ابلشاـ فأمهلٍت حىت ٭تضر دفَع إف َحَلَف ابئُعو :وعند غيبِة شهوِدهِ )
؛ ألف  يف االنتظار إف حىلىفى ابئعيوشهودم"دل يلتفت القاضي إليو كلكن ٭تلف البائع كأيمره بنقد الثمن 

ولِزـَ عيُبُو إف ابلبائع كليس يف الدفع زايدة ضرر اب١تشًتم فإنو يبقى على حجتو إذا حضر شهوده )ضرران 
 (؛ ألنو حجة فيو. نكلَ 

ـَ بَػيِّنًة َأوَّاًل أنَّو أِبَق عندهف( ا١تشًتم )فإف ادَّعى إابَقو) ( أم عند ا١تشًتم؛ ألف  شٍرطى ٝتاع أقا
ـي العيب كقت ا٠تص ومة، فإف أقاـ البيًٌنة سأؿ القاضي البائع أف  بو ىذا العيب إف ا٠تصومة يف العيب قيا

ل ف على البتات  ألنو ٭تلف على فعل نفسو كىو التسليم كما لزمو  -أنكر البائع قياـ العيب يف يده ٭تي
 ابهلل ما لو حقُّ : "و ، أ"ابهلل لقد ابَعُو وَسلََّمُو وما أَِبَق قط" :َف ابئُعوُ لِّ ثَّ حُ كإف أق ر أيمر ابلرد ) -ابلعقد

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( كردت زايدة كلمة "فإف"، كىو خطأ. (ِ)



 

132 
 

ابهلل لقد ابَعُو وما بو ىذا ): "( ٭تلًٌفو ال"،( )ابهلل ما أَِبَق عندؾ قطّّ "، أو "الرَّدِّ عليك من دعواه ىذه
(؛ ألف  فيو ترؾ النظر للمشًتم ٞتواز أنو أىبىقى بعد البيع قبل التسليم فتكوف ٯتُت البائع صادقةن "العيب

(؛ ألف فيو ابهلِل لقد ابَعُو وَسلََّمُو وما بو ىذا العيب( ٭تلًٌفو )والبو ا١تشًتم. )دافعةن للردًٌ عنو، فيتضرر 
  =ترؾ النظر للمشًتم أيضان ألنو إٍف أىبىقى بعد البيع قبل التسليم ال ٭تنث؛ ألنو حينئذ يتعل ق بقياـ

َق عنده، عند٫تا أَنَُّو ما يعلُم أنَُّو أَبَ  وعند عدـِ بَػيَِّنِة ا١تشًتي على العيِب عنده ٭َتِْلُف ابئعُ و 
، فقاؿ "مع آخر بعُتك ىذا ا١تعيبَ "ولو قاؿ البائُع بعد التَّقابض: . واختلفوا على قوِؿ أيب حنيفة

ولو . يف ا١تقبوض (ُ)وكذا إذا اتفقا يف قدِر ا١تبيع، واختلفا. ، فالقوُؿ لو"بل ىذا وحده"ا١تشًتي: 
رَدَّ  ولو قبَضُهَما أحَد٫ُتا ووجَد بو أو ابآلخر عيبًا أخذ٫ُتا أو رد٫َُّتا،عبدين صفقًة وقبَض  اشًتى

 . ا١تعيَب خاصَّةً 


إف كاف الدعول يف إابؽ (ّ)ابلشرطُت ال ينزؿي إال عند كجود٫تا. ك (ِ)= العيب يف اٟتالُت كا١تعل ق 
ل ف: "اب ما أىبىقى منذ بلغ مبلغ الرجاؿ"؛ ألف  اإلابؽ  يف الصغَت ال يوجب رده بعد البلوغ. الكبَت ٭تي

( َق عندهعند٫تا أَنَُّو ما يعلُم أنَُّو أَبَ  وعند عدـِ بَػيَِّنِة ا١تشًتي على العيِب عنده ٭َتِْلُف ابئعُ و ) 
ل ف على فعل الغَت كىو العبد، فإف حىلىفى دل يثبت كإف نكل يثبت فيحلف  أم عند ا١تشًتم؛ ألنو ٭تي

( على قوؿ أيب حنيفة ( أم ا١تشايخ )واختلفواالبائع بعده للردًٌ ) ل ف أيضان، كقيل: ال  (ْ)|قيل | ٭تي
ل ف كىو األصح؛ ألف  التحليف شيرًعى لدفع خصومةو ٤تق قىةو ال إلنشائها، كلو حلف البائع ال تنقطع  ٭تي

دث ا٠تصومة بينهما بل تتحقق خصومة أخرل؛ فإنو مىت نكل عن اليمُت بتحقق العيب للحاؿ فتح
 (ٓ)خصومة أخرل: أف  ىذا العيب ىل كاف عند البائع فيحتاج إذل استحبلؼ البائع مرة أخرل؟ 

                                                           

 )ب(، كيف نسخة )أ( "فاختلف"، كا١تثبت موافق للمطبوع. ا١تثبت من نسخة (ُ)
 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(.( ْ)
  ِّٖ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ٓ)
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، "بل ىذا وحده"، فقاؿ ا١تشًتي: "مع آخر بعُتك ىذا ا١تعيبَ "ولو قاؿ البائُع بعد التَّقابض: )
عيبان فجاء يرده، فقاؿ ( يعٍت: إذا اشًتل عبدان أبلف درىم كقبضو كنقد األلف، مث كجد ابلعبد فالقوُؿ لو

البائع: "بعتيك ىذا كعبدان آخر فقبضهما"، فقاؿ ا١تشًتم: "بعتٍت ىذا كحده"؛ فالقوؿ للمشًتم مع 
واختلفا يف ( أبف اشًتل عبدين )وكذا إذا اتفقا يف قدِر ا١تبيعاليمُت؛ ألنو ينكر قبض الزايدة )

: "قبضتهما"، فالقوؿ قوؿ ا١تشًتم؛ ١تا قلنا. ( يعٍت قاؿ ا١تشًتم: "قبضتي أحد٫تا"، كقاؿ البائعا١تقبوض
أو ابآلخر عيبًا أخذ٫ُتا أو ( أم اب١تقبوض )ن صفقًة، وقبَض أحَد٫ُتا ووجَد بوعبديْ  ولو اشًتى)

ـى الصفقة بقبض ا١تبيع، كرد  أحد٫تا قبل القبض تفريق قبل ٘تامها فبل ٬توز )رد٫َُّتا  ولو قبَضُهَما(؛ ألف  ٘تا
، كذاصَّةً َردَّ ا١تعيَب خا ـى الصفقة، كعل ةي الردًٌ العيبي  (ُ)(؛ ألف  الصفقة ٘ت ت ابلقبض، كالعيبي ال ٯتنع إ٘تا

كيجد يف أحد٫تا، كاٟتكم يثبت ْتسب العل ة. أال ترل أنو لو استحق  بعد قبضهما دل يتخَت  يف اآلخر؛ 
 ألف  االستحقاؽ ال ٯتنع ٘تاـ الصفقة.

  
  

                                                           

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



 

134 
 

مل يَػُردَّ ابقيو  وُ ولو استَحقَّ بعضَ ، دَّ كلَّو أو َأَخَذهإف وجَد ببعِضِو عيبًا رَ  وكيلّي أو وزيّن قُِبضَ 
َعَلِفو وال  ا١تعيِب وركوبُُو يف حاجِتِو رضاً، ولو ركَبُو لردِّه أو لَسْقِيِو أو لشراءِ  ةوُمداوا.ٓتبلِؼ الثَّوب
 . بُدَّ لو منو فبل



دَّ كلَّو إف وجَد ببعِضِو عيبًا رَ ٦تا ييكاؿ أك ييوزىف فقبض ) ( يعٍت: إذا اشًتلوكيلّي أو وزيّن قُِبضَ )
 ( يعٍت: ال يرد ما بقي كال يرجع فيما أكل؛ ألف  ا١تكيل كا١توزكف كشيءو كاحد حكمان كتقديران. أو َأَخَذه

ىذا إذا كاف يف كعاء كاحد، كإف كاف يف كعائُت يكوف كالعبدين يرد الوعاء الذم كجد فيو 
 خر. العيب دكف اآل

(؛ ألف  الشركة يف الكيلي كالوزين ال تيعد  عيبان؛ ألف التبعيض مل يَػُردَّ ابقيو وُ بعضَ  (ُ)ولو استَحقَّ ) 
 ( كلو ا٠تيار فيو؛ ألف  التبعيضى فيو عيبه عرفان.ٓتبلِؼ الثَّوباليضر٫تا )
 كإمساؾ العُت.  (؛ ألنو دليله على استيفاء ا١تلكا١تعيِب وركوبُُو يف حاجِتِو رضاً  ةوُمداوا)

 ىذا إذا أراد الرجوع هبذا العيب، كلو أراد الرد  بعيبو آخر فلو ذلك. 
ه أو لَسْقِيِو أو لشراءِ ) ( أبف يكوف عاجزان بنفسو أك يكوف َعَلِفو وال بُدَّ لو منو ولو ركَبُو لردِّ

( أم ال يكوف رضا. كلو كاف العلف يف ًعٍدلُت فركبو يكوف رضا. كيف )فبلالعلف يف ًعدؿو كاحدو 
 . (ِ)"ا٠تبلصة": لو ٛتل علف دابة أخرل عليها يكوف رضان 

                                                           

، كىو ما كىجىبى كثبت، يقاؿ: استىحىق  فبلفه األمرى إذا استػىٍوجبىوي. (ُ)  االستحقاؽ لغة: مأخوذ من اٟتقًٌ
بو  ٦تا تثبتي  ،آخرى  شخصو  ق  مث يظهر أنو حى  شخصو  بيدً  كىو أف يكوف شيءه كشرعان: ىو ظهور كوف الشيء حقًّا كاجبان للغَت،       

 .ن أك غَت ذلكأك شاىديٍ  من اعًتاؼو  اٟتقوؽ شرعان 
ـ(، مادة "حق "، ج ََِٖ -ىػ ُِْٗ، )القاىرة: عادل الكتب، ُط معجم اللغىة العربية ا١تعاصر، عمر، أٛتد ٥تتار، انظر:       

 ِٓص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية . ٛتٌاد، ُّٖص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ُّٓص  ُ
 ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، ، كانظر: تنقيح ا١تسائلخبلصة الدالئل يف دل أقف على ىذه اٞتملة أك ما يشبهها يف: الرازم،  (ِ)

 .ُّٗ  ص
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 . ردَّه وَأَخَذ َٙتََنو :ولو ُقِطَع بعد قبِضو، أو قُِتَل بسبٍب كاف عند ابئِعوِ 


( كالسرقة يف القطع، كاالرتداد عند ابئِعوِ بعد قبِضو، أو قُِتَل بسبٍب كاف ( يدي ا١تبيع )ولو ُقِطعَ )
 (: وَأَخَذ َٙتََنو( أم رد  ا١تبيع )ردَّهكقطع الطريق يف القتل )

اعلم أف  الرد يف صورة القطع، ال القتل، يعٍت: إف شاء رد ه كأخذ كل  ٙتنو كإف شاء أمسك العبد 
: يرجع ابلنقصاف يف ا١تسألتُت؛ أبف قاال، ككاسًتد  نصف ٙتنو؛ ألف  اليد من اآلدمي نصفو عند أيب حنيفة

ييقوٌـً العبد يف ا١تسألة األكذل كاجب القطع كغَت كاجبو. كيف ا١تسألة الثانية: حبلؿ الدـ كحرامو، فَتجع 
 ا١تشًتم من الثمن فضل ما بينهما. 

د ا١تشًتم؛ ألنو قي دان ابلقتل؛ ألنو لو مات كاف الثمن مقر ران على ا١تشًتم. كقػييًٌد القتل بكونو عن
لو قتل عند البائع بطل البيع اتفاقان. كلو كجده كاجب اٟتدًٌ كأقيم اٟتد  عند ا١تشًتم فمات ال يرجع 

 بشيء على البائع اتفاقان، عىًلمى بو أـ ال.
: أف  كجوب القتل ال ينايف ا١تالية، ك٢تذا صح بيعو، غاية األمر أف  سببى كلٌو منهما كيجد عند ٢تما

 ، فتعذ ر الر د ، فَتجع ابلنقصاف. البائع
: أف  كبلًّ من القطع كالقتل مضاؼه إذل سببو، فصار كأف  نفس العبد أك يده مستحىقًّا حاؿ  لوك

 كونو عند البائع، فينتقض بو قبض ا١تشًتم، فَتجع ابلثمن كلًٌو يف القتل كبنصفو يف القطع.
 . عند٫تا، كعيبه عنده : أف  كجوب القتل كالقطع استحقاؽه مبٌت ا٠تبلؼك
 : تظهر فيما إذا اشًتاه كىو عادله بوجوب القتل كالقطع: ٙترتوك

 ؛ ألف  العلم ابالستحقاؽ ال ٯتنع الرجوع. عندهال يبطل حق و 
 . (ُ)؛ ألف  العلمى ابلعيب رضان بوعند٫تاكيبطل 

 

                                                           

ابن  .ّٔٗ-ِّٗ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ّٔٗ-ِّٗ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ُٕٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينعابدين، 
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 .ٍب صحَّ وإف مل يعدَّىاولو ابَع وَبِرئ من كلِّ عيْ 


(؛ ألف  مقتضى البيع ثبوت ا١تلك يف ا١تبيع، ٍب صحَّ وإف مل يعدَّىاوَبِرئ من كلِّ عيْ ولو ابَع )
يكوف مقٌرًران ألحد نوعٍيو، فبل يػىٍفسيدي بو العقد، كالرباءة  (ُ)سواء كاف معيبا أك سليمان، فشرط الرباءة

تاج فيو إذل التسليم، فاٞتهالة فيو ال تيفضي إذل ا١تنازعة. ك  فيو خبلؼ الشافعي؛ فعنده ال إسقاطه فبل ٭تي
 .(ِ)تصح الرباءة؛ ألف  يف اإلبراء معٌت التمليك، ك٘تليك اجملهوؿ ال يصح

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "الرباء". (ُ)
 على النحو اآليت:  -ملخ صان من كبلـ أىل العلم -ٯتكن توضيح مسألة البيع بشرط الرباءة من العيب  (ِ)

ط على ا١تشًتم الرباءة من كل عيب فيها، أك من شر ك  ،حيوافو  أك أك آلةو  من األعياف كدارو  شخص عينان  إذا ابعصورة ا١تسألة:      
    ، فهل يصح ىذا الشرط؟عيب معُت لغرض من األغراض

 .عن أٛتد كركايةه ، للشافعية كىو قوؿه ، كبو قاؿ اٟتنفية، أف ىذا الشرط صحيح، كيربأ بو البائع مطلقان القوؿ األوؿ:      
كىو ا١تشهور عن ، اه للمشًتم، فأبرأه منولشرط ابطل، كال يربأ بو البائع إال فيما علمو من العيب فسم  أف ىذا االقوؿ الثاين:      

 . كىو قوؿ للشافعية أٛتد، كىو ا١تذىب عند أصحابو 
 كشريح.كىذا قوؿ بعض السلف كعطاء ، الشرط ، كال يربأ بو البائع إال فيما أراه ككضع يده عليو ال يصح  القوؿ الثالث:      
إذا دل يعلم، كال  إال يف الرقيق خاصة فإنو يصح   ،اهنو البائع كٝت  ال يصح ىذا الشرط، كال يربأ بو البائع إال إذا عي  القوؿ الرابع:      
 .كىذا ىو ا١تشهور عن مالك، إذا علم يصح  
طن الذم دل يعلمو يف اٟتيواف كالرقيق، أما الظاىر من العيب البا ىذا الشرط، كال يربأ بو البائع إال ال يصح  القوؿ ا٠تامس:      

 .كىذا ىو األظهر من األقواؿ عند الشافعية ،كالباطن الذم علمو فبل يربأ 
 .    كىذا ركاية عن مالك ،ىذا الشرط كال يربأ بو البائع إال يف اٟتيواف كالرقيق ال يصح  القوؿ السادس:     
اختارىا ابن ، عن أٛتد كىو ركايةه ، مو عندهلً ابلشرط ٦تا دل يعلمو من العيب عند البيع، كال يربأ ٦تا عى أف البائع يربأ : القوؿ السابع    

 كتلميذه ابن القيم. تيمية

 ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ،  ّٕٗ-ّٔٗ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينراجع أدلة األقواؿ كمناقشتها يف:     
حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي، . ْٕٕص  ِج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، البغدادم، . ّٕٗ-ّٔٗ  ص
ابن  .ّٕ-ِٕ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت،  .ّْٕ-ِْٕص  ْ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتالنوكم، . ُِٕص  ّج 

)مطبوع مع ا١تقنع  نصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼاإلا١ترداكم، علي بن سليماف،  .ِٓٔ-ِْٔص  ٔ، ج ا١تغٍتقدامة، 
ـ(، ج ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُإمبابة: دار ىجر للنشر كالتوزيع، ط  -كالشرح الكبَت(، ٖتقيق: عبد هللا بن عبد اسن الًتكي )مصر

، ُ، ٖتقيق: مشهور بن حسن آؿ سلماف، ط إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت. ابن القيم، دمحم بن أيب بكر، ِٖٓ-ِٓٓص  ُُ



 

137 
 

 (ُ)ابب البيع الفاسد
  .....................رِّ، والبيُع بو،ػػبيُع ما ليس ٔتاؿ: كالدَّـِ وا١تيتِة واٟتُ  (ِ)ويَػْبُطلُ 



(ّ)ابب البيع الفاسد 

( أم: كبطل البيع ٔتا ليس ٔتاؿ؛ رِّ، والبيُع بوػػ:كالدَّـِ وا١تيتِة واٟتُ (ْ)ليس ٔتاؿبيُع ما ويَػْبُطُل ) 
  لفوات ركنو كىو مبادلة ا١تاؿ اب١تاؿ. فإف  ىذه األشياء ال تيعد  ماالن عند أحد؛ ألف  ا١تالية تثبت

                                                                                                                                                                                           

، ٣تلة البيع بشرط الرباءة من العيب. اٟتجيبلف، عبد العزيز بن دمحم، ّْٖ – َّٖص  ٓىػ( ج ُِّْ)جدة: دار ابن اٞتوزم، 
 ّّٕ-ِٖٕق( ُُْٖالبحوث اإلسبلمية، العدد الثاين كا٠تمسوف، )اإلصدار من رجب إذل شواؿ 

 ع ا١تمنوع عرفان عند الفقهاء، فيعم  الباطل كا١تكركه، كقد يذكر يف الباب بعض أنواع الصحيح.ا١تقصود ابلفاسد ىنا: بي (ُ)
 ُٔٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:      

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كيبطلو". (ِ)
 الفاسد لغة: من الفساد نقيض الصبلح، يقاؿ: فىسىدى األمري إذا اضطرب كأدركو ا٠تلل. (ّ)

كعليػو: فػإف  البيػع  .شػرع أبصػلو كال كصػفو، كالباطػل: مػا دل يي  ىو ا١تشػركع أصػبلن ال كصػفان الفاسد : البيع اٟتنفيةفقاؿ كاصطبلحان:       
انعقاد البيع كدل يكن مشركعان ابعتبار بعض أكصافو ا٠تارجة كما إذا كاف ا١تبيع  الذم يف ركنو أك ٤تلًٌو خلله ابطله، كإذا كيجد شرط
 ٣تهوالن أك يف كاف يف الثمن خلل صار بيعان فاسدان.

 .إال يف بعض ا١تسائل قوف بُت الباطل كالفاسد، فهما مًتادفاففرًٌ ال يي  :من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلةالعلماء ٚتهور ك      
بػُت  اً مشػًتك اً ر قػدْ  ةى ٙتٌػكإذا كاف التفريق بُت العقد الفاسد كالباطل اصطبلحان خاٌصان عنػد اٟتنفيػة، خبلفػان ٞتمهػور أىػل العلػم، فػإٌف   

، قػاؿ الكاسػاين: ) أٌمػا بيػاف أٌف الثابػت هبػذا البيػع ادكخبثػو ككجػوب فسػخو كالػًتٌ  العقػد الفاسػد ٖتػرًن تعػاطي يف ٞتمهوروا اٟتنفية
كال  ،كدفػع الفسػاد كاجػب ،فالفسػاد مقػًتف بػو ذكػران  ،يف ذاتػو البيػع كإف كػاف مشػركعان الفاسد[ أكجىػبى الفسػخ، فهػو أٌف ]أم البيع 

 ( اىػ.ٯتكن إال بفسخ العقد فيستحق فسخو لكن لغَته ال لعينو

 .ِٖٓص  ْ، ج الشرائعيف ترتيب  بدائع الصنائعالكاساين، . َُٖمادة "فسد"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي، انظر:       
اإلحكاـ يف أصوؿ اآلمدم، علي بن دمحم،  .ِٗٓ-ِٖٓص  ُ، ج كشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدويالبخارم، 
درر اٟتكاـ حيدر، . ُٕٓص  ُـ، ج ََِّ-ىػُِْْ، ُ، ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي )الرايض: دار الصميعي، ط األحكاـ

 . َُٖ-َُٕص  ُج شرج ٣تلة األحكاـ، 
، كيقاؿ: ٘تو ؿ الشيءى إذا اٗتذه ماالن كًقنيةن لنفسو. ٯتىيوؿي كىٯتىىاؿي كى٘تىىو ؿى من ماؿ ا١تاؿ لغة:  (ْ)  إذا صار ذا ماؿو

          .  كاصطبلحان: ىو كل ما ٯتيل إليو طبع االنساف كٯتكن ادخاره إذل كقت اٟتاجة منقوالن كاف أك غَت منقوؿو
 ُُٓص  ُج درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ، . حيدر، ِٖٕص  ِج  "،ماؿمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،ا١تطرزم،       
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 .................................................دبَِّر وا١تكاَتب، بيُع أّـِ الولِد وا١تُ  وكذا     


للشيء ابعتبار ٘تىىو ًؿ كلًٌ الناس أك بعضهم إايه، كالقيمة تثبت للشيء ابعتبار إابحة االنتفاع بو  =
صفة التقـو بدكف صفة ا١تالية؛ ألف  حب ةن من اٟتنطة ليست ٔتاؿ، حىت ال يصح بيعها شرعان. كقد تثبت 

، كيكوف ا١تقبوض (ُ)٘تٌوؿ الناس إايه. كالبيع الباطل ال يفيد اٟتكمكإف أبيح االنتفاع هبا شرعان؛ لعدـ 
أمانةن عند القابض؛ ألف  العقد إذا بطل بقي ٣ترد القبض إبذف ا١تالك كذا ال ييوجب الضماف. كقيل: 

رليكوف مضموانن؛ ألنو يصَت كا١تقبوض على سـو   . (ِ)قو٢تما. كقيل: األكؿ قوؿ أيب حنيفة، كالثاين الشًٌ
، (ّ)«َأْعتَػَقَها َوَلُدَىا»: (؛ ألف  استحقاؽ العتق اثبت ٢تا؛ لقولو بيُع أّـِ الولدِ ( بطل )كذاو )

( ا١تطلق، كىو الذم عيلًٌق ًعتػٍقيوي ٔتوتو ببل قٍيد. قي دان اب١تطلق؛ ألف  بيع دبَّرِ وا١تُ أم صار سببان لًعٍتقها )
يدان على نفسو بعقد الكتابة فبل يتمكن ا١توذل من فسخو، (؛ ألنو استحق وا١تكاَتبا١تدب ر ا١تقي د جائزه )

أف  ا١تشًتم ال ٯتلكهم ابلقبض كما ٯتلك ا١تبيع يف  (ْ)كيف بيعو إبطالو. كا١تراد من بطبلًف بيًع ىؤالء
البياعات الفاسدة، ال أف  بيعىهم ابطله يف نفسو، إذ لو كاف كذلك لسرل الفساد إذل الًقنًٌ إذا بيع من 

 ما كاف يسرم إليو إذا بيع مع اٟتيػػرًٌ. أحدىم ك

                                                           

  ٗتتلف األحكاـ األصلية للبيع ابختبلؼ أنواعو، كذلك على النحو اآليت: (ُ)
ىو تبادؿ ا١تلكية يف ا١تبيع كالثمن، فيملك ا١تشًتم ا١تبيعى كالبائعي الثمن، كال يتوقف ٘تاـ  :ا١تنعقدللبيع فاٟتكم ا١تباشر األصلي       

 اٟتكم على تنفيذ العقد ابلتقابض. 
فإذا قبض ا١تشًتم ا١تبيع إبذف البائع يف البيع الباطل كاف ا١تبيع  ا١تلكية كال يًتتب عليو حكمه مطلقان؛ال يفيد  :البيع الباطلكأما       

 ال يضمنو. فلو ىلك ببل تعدٌو  ،عند ا١تشًتم نةن أما
 بيعان  فإذا ىلك ا١تبيعي  ،لو لكان ا١تشًتم إذا قبض ا١تبيع إبذف البائع صار مي  أف   ٔتعٌت ،عند القبض يفيد حكمان  :البيع الفاسدلكن       
 .و إذا كاف قيميان يـو قبض، كبقيمتو إذا كاف ا١تبيع من ا١تكيبلت ، ٔتثلوعند ا١تشًتم لزمو الضماف فاسدان 
 .َُُص عقد البيع، . الزرقا، ّْٗ-ّّٗص  ُج درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ، حيدر، انظر:      

 .ّٕٗ-ّٔٗ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . َْْ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
، (ُِٔٓ)كتاب العتق، ابب أمهات األكالد، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه ابن ماجو عن ابن عباس رضي هللا عنهما، يف  (ّ)

 .ُٖٔص  ٔج إرواء الغليل، كضعفو األلباين يف 
 ".بيع بطبلف ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( " (ْ)
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تٍة يْ ُضْمْت إىل مَ  مَّ إىل ُحرٍّ، وذكيَّةٍ وبيُع قنٍّ ضُ . : كا٠تمِر وا٠تْنزيِر ابلثََّمنـوبيُع ماٍؿ غَِت متقوِّ 
 ،......................وصحَّ يف ِقنٍّ ُضمَّ إىل ُمَدبٍَّر، أو ِقنِّ غَتِِه ْتصَِّتو .وإف َٝتَّى ٙتَن كلٍّ 



( أم ابلدراىم كالداننَت. قػييًٌد بو؛ ألف  بيعو بعٍُتو  : كا٠تمِر وا٠تْنزيِر ابلثََّمنـوبيُع ماٍؿ غَِت متقوِّ )
. كإذا اشًتا٫تا  كالثوب مثبلن فاسد، حىت ملك الثوب ابلقيمة، ألف  ا٠تمر كا٠تنزير ماؿه لكنو غَت ميتقوٌـً

ز ٢تما كالشرع أمر إبىانتهما، فبطل ىذا التصرؼ. كأما ١تن ابلنقد صار ٘تل كو ابلعقد مقصودان، كفيو إعزا
فمقصوده: ٘تل ك الثوب كفيو إعزازه لو ال ا٠تمر، كلػم ا قابلو ًلما ال قيمة لو شرعان |اشًتل الثوب اب٠تمر؛ 

 . (ُ)|أمر الشرع بتمل كو بقيمة ذلك الثوب
وإف َٝتَّى ٙتَن ( كبيعتا )تةٍ يْ ُضْمْت إىل مَ  (ّ)يَّةٍ ُحرٍّ، وذكِ مَّ إىل ضُ أم بىطىلى بيعي ًقنٌو ) (ِ) (نٍّ وبيُع قِ )

: البيع جائز يف حصة العبد كالذ ًكي ة إف عند٫تا( من الًقنًٌ كاٟتيرًٌ كالذ ًكي ة كا١تيتة عند أيب حنيفة، ككلٍّ 
الفساد من  : أف  الصفقة متعددة معٌتن بتفصيل الثمن فبل يسرم٢تمافصل الثمن كإال يفسد اتفاقان. 

: أف  الصفقة متحدة، كإذا فسد يف بعض ا١تواضع فسد يف البعض الباقي ضركرةن؛ لوأحد٫تا إذل اآلخر. ك
 .(ْ)ألف  قىبوؿ العقد يف اٟترًٌ كاف شرط قىبولو يف الًقنًٌ 

ب رو وصحَّ يف ِقنٍّ ُضمَّ إىل ُمَدبٍَّر، أو ِقنِّ غَتِِه ْتصَِّتو) أك عبدو غَته  ( يعٍت: لو ٚتع بُت عبد كميدى
فباعهما: صح  يف عبده ابٟتصة من الثمن؛ ألف  عبدى الغَت ٤تل  البيع، فدخل يف العقد، مث ييوقىف على 
، فدخل ابتداءن يف  إجازة ا١تالك، فصح  يف ملك نفسو، كبيع ا١تػيدب ر جائزه بقضاء، فهذا يدؿ  على أنو ماؿه

 و، فصار كاٞتمع بُت عبدين كاستيًحق  أحد٫تا. العقد، مث  خرج التًٌصاؿ اٟترية بو من كج

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
 . عبده ًقن  خاًلصي العيبودة، ك الذم ميًلكى ىو كأبواه من العبيدالًقن :  (ِ)

 .ُٕٗص  ِج  "،قننمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،ا١تطرزم،      
الذكي ة فنادر،  ، من فعيل ٔتعٌت ٔتفعوؿ، كأما كاة، كا١تذبوح ذكي  الذ   :، كاالسميت الشاة تذكيةن يقاؿ: ذك   .حرالذبح كالن   :التذكية (ّ)

 . ِٖٗ-ِٖٖص  ُْج  "،ذكومادة " لساف العرب،ابن منظور يف:  ذلك كما ذكر
حاشية ابن عابدين،  .ْٔٓ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ْٔٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ْ)

 ُّٕص  ٓ، ج ابن عابدين
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بيُع ٝتٍك  (ُ)ومل ٬تزْ . ِض اب٠تمر، وعكُسووفسَد بيُع الَعرْ  الصَِّحيح. ُضمَّ إىل وقٍف يف لكٍ كمِ 
ببل ِحيَلٍة إالَّ إذا دخَل  ال يُػْؤَخُذ منها ببل ِحيَلٍة، وصحَّ إف ُأِخذَ  أُْلِقَي يف َحِظَتَةٍ و أو صيَد مل ُيْصَد 

  .............. والنَِّتاجِ  لِ مْ وبيُع اٟتَ ، يف ا٢تواءِ  طَتٍ  وال بيعُ . بنفِسو ومل ُيَسدَّ مدخُلوُ 


( قيد بو؛ ألف  بعضهم الصَِّحيح ُضمَّ إىل وقٍف يف( يعٍت: كما صح البيع يف ًملكو )لكٍ كمِ )
و إذل  ػػرًٌ، لكن  الصحيح: أف  ا١تلك ا١تضمـو قالوا: الوقف غَت ٦تلوؾ ألحدو فصار ضم  ا١تلك إليو كضمًٌ الػحي

 . (ِ)إذل الوقف يصَت ٦تلوكان؛ ألف  الوقف ماؿه يف نفسو
( أم: فسد عكسو وعكُسو( حىت ٕتب قيمة العىٍرض عند القبض )ِض اب٠تمروفسَد بيُع الَعرْ )

(؛ ألنو غَت ٦تلوؾ ُيْصدَ ومل ٬تْز بيُع ٝتٍك مل كىو بيع ا٠تمر ابلعرض، ]فػ[تؤخذ قيمة العرض دكف ا٠تمر )
(؛ ألنو غَت مقدكر التسليم أُْلِقَي يف َحِظَتٍَة ال يُػْؤَخُذ منها ببل ِحيَلةٍ و ( على صيغة اجملهوؿ )أو صيدَ )
بنفِسو ومل ُيَسدَّ ( الس مك يف اٟتظَتة )إالَّ إذا دخلَ (؛ ألنو قادر على تسليمو )ببل ِحيَلةٍ  وصحَّ إف ُأِخذَ )

 ؛ ألنو ما ملكو، كلو سيد  مدخلو ٬توز ( فيفسد بيعومدخُلوُ 

كىو ما   (لِ مْ اٟتَ ( أم: دل ٬تز بيعي )وبيعُ (؛ ألنو قبل األخذ غَت ٦تلوؾ لو )يف ا٢تواءِ  طَتٍ  وال بيعُ )
عن بيع اٟتىبىل كحىبىًل  كىو ما ٭تملي ىذا اٟتمل؛ لنهٍيو (ّ) (والنَِّتاجِ كاف يف البطن من الولد، )

 = (ْ)اٟتىبىلة
                                                           

من ا١تسائل يف سلك كاحد،  كاعلم أنو نظم كثَتان يف "شرح الوقاية" تعقيبان على ىذه العبارة: )قاؿ صدر الشريعة ابويب ملحوظة:  (ُ)
... اخل( اىػ، مث بين ها رٛتها هللا عقيب كل  ذلك إف شاء هللا تعاذل: أف البيع ابطل، أك فاسد، كأان أبُتًٌ لكن دل يبُتًٌ  "دل ٬تز"كقاؿ: 

 فقد مي زتي البيوع الباطلة عن الفاسدة بوضع خطًٌ ٖتت الفاسدة، كهللا ا١توفق. مسألة من تلك ا١تسائل، كطلبان لبلختصار
، )عم اف: دار الوراؽ: ُٖتقيق: د. صبلح دمحم أبو اٟتاج، ط شرح الوقاية، راجع: صدر الشريعة، عبيد هللا بن مسعود،      

 فما بعدىا.   ُّص  ْـ( ج ََِٔ
 ُْٕص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ُْٗص  ٔ، ج كنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ابن ٧تيم، انظر:  (ِ)
حىت تضع قيل نػىتىجىهىا  أك شاة ماخضان  كإذا كرل اإلنساف انقةن  ،يشمل كضع البهائم من الغنم كغَتىا اسمه  :-ابلكسر - "تاجالنًٌ  (ّ)

تيوجىةه ك  ؛صلح من شأنوى الولد كيي ألنو يتلق   ؛فاإلنساف كالقابلة ،نػىٍتجنا ًتجه كالبهيمةي مىنػٍ  .نىتيجىةه  الولدفهو انى
 ِّٔص "، نتجمادة " ا١تصباح ا١تنَت،. الفيومي، ِٖٓص  ِج  "،نتجمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،انظر: ا١تطرزم،      

ص  ْ، ج ُِّْ، حديث رقم اٟتبلة كحبل الغرر بيع ابب)كتاب البيوع،  ، مع الفتحصحيحو اٟتديث ركاه البخارم يف: (ْ)
 (ُْٕص  ٓ، ج ُُْٓ)كتاب البيوع، ابب: ٖترًن بيع حبل اٟتبلة، حديث رقم:  مع شرح النووي، صحيحو (، كمسلم يف:َْٓ
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وذراع من ثوٍب ذََكَر َقْطَعُو ، يف َسْقفٍ  عٌ ذْ وجِ ، الصُّوؼ على ظهِر الغنمال و ، يف الضَّرعِ واللَََّب 
  ........ .................ع قبَل فسِخ ا١تشًتيطِ ع أو قُ لِ ويعوُد صحيحاً إف قُ ، أو ال


. كقد كانوا يعتادكف ذلك يف اٞتاىلية، فأيٍبًطل ذلك ابلن هي عنو؛ ألف  النًٌتاجى  = معدكـه كىو ليس ٔتاؿو
 كاٟتمل أيضان ال يكوف ماالن؛ ألنو مشكوؾي الوجود.

( يف الضَّرعِ ( أم: ال ٬توز بيع الل نب )واللَََّب ) لنب أك  (ُ)|للغرر؛ فإنو ال ييدرل أف  ما الض رع|
ليس ٔتبيع ميبطله  ريح، كألف  اللنب يزداد ساعة فساعة، كتلك الزايدةدل يتناك٢تا البيع، كاختبلطي ا١تبيع ٔتا

؛ إذ ال ٯتكن أف يقطع على كجوو ال الصُّوؼ على ظهِر الغنمال و للبيع ) (؛ ألف  موضع القطع غَت معلـو
( يعٍت: يف َسْقٍف، وذراع من ثوٍب ذََكَر َقْطَعُو أو ال عٌ ذْ وجِ يبقى شيءه من الصوؼ على ظهر الغنم، )

]إذ[ رٔتا ال يرضاه البائع فَتجع عن قولو إذل النزاع. كلو موضع قطعو أك دل يذكر؛ ألنو ابلتبعيض يتضرر؛ 
( علِ ويعوُد صحيحًا إف قُ تبع ض ببل ضرر كبيع قىًفيزو من صيربة كذراع من كرابس غَت ميهي أو لًل ٍبس جاز. )

ر يف (؛ لزكاؿ ا١تانع عن الصحة، ٓتبلؼ ما إذا كاف ابع البذقبَل فسِخ ا١تشًتي) الذًٌراعً ع طِ أو قُ ) اٞتذعي 
ٍلًقي  فصار العجز فيو أٍصليان. -كإف قطعو كسلمو -البطيخ حيث ال يقع صحيحان   ؛ ألف  ىذا االتصاؿى خى

  

                                                                                                                                                                                           

نَػَهى َعْن بَػْيِع َحَبِل اٟتَبَػَلِة، وََكاَف بَػْيعًا يَػتَػَبايَػُعُو َأْىُل اٞتَاِىِليَِّة: َكاَف الرَّجُل  َأفَّ رسوَؿ هللا : »-رضي هللا عنهما -عن ابن عمر
َتَج اليت يف بَْطِنها َتَج الّناقة ثّ تُػنػْ َتاُع اٞتَُزوَر ِإىل َأْف تُػنػْ  .«يَػبػْ

و قوؿ مالك كالشافعي، أك لكوف ا١تبيع معدكمان ك٣تهوالن كغَت كالعٌلة يف النهي عن بيع "حىبىًل اٟتىبػىلىة" ىي: إٌما ٞتهالة األجل كى    
 مقدكرو على تسليمو كىو قوؿ أيب حنيفة كأٛتد كإسحاؽ كأكثر أىل اللغة، كالعل ة اٞتامعة ىي الغرر.

الرايض: ، الطبعة الثالثة )فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر، أٛتد بن علي، ََّص  ٔ، جا١تغٍتانظر: ابن قدامة،    
، الغرر وأثره يف العقود. الضرير، الصديق دمحم، ِْٓص  ْـ(.ج َََِ -ىػُُِْمكتبة دار السبلـ، دمشق: دار الفيحاء، 

 َّّ-ِٗٗـ(، ص ُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ِ)سلسلة صاحل كامل للرسائل اٞتامعية يف االقتصاد اإلسبلمي، ط 
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
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 . َل كيِلِو َخْرَصاً ثْ مِ  اً على النَّخيِل بثمٍر ٣َتُْذوذ : وىي بيُع الثَّمرِ وا١تَُزابنةُ . وضربُة القانص


وا١تَُزابنُة: وىي بيُع كىو ما ٮترج من الصيد بضربو الشبكة؛ ألنو ٣تهوؿ ) (ُ) (وضربُة القانص)
( أم مقطوع الثمر. األكؿ ابلثاء ا١تثلثة كالثاين ابلتاء ا١تثناة فوؽ؛ ألف  ما اً مٍر ٣َتُْذوذتعلى النَّخيِل ب الثَّمرِ 

ٚتيعان، كالغالب من حاؿ اجملذكذ أف على النخل قد يكوف رطبان كقد يكوف تػمران فقلنا ابلثبلث ليعيم هما 
كىو ٘تييز عن ا١تثل، أم يكوف التمر على  (ِ) (َخْرَصاً ( حاؿ عن التمر )َل كيِلوِ ثْ مِ يكوف ٘تران فقلنا ابثنُت )

 .(ْ()ّ)هنى عن ا١تػػيػزابنة النخل ًمٍثبلن للتمر اجملذكذ بطريق ا٠ترص كىو التقدير؛ ألنو 
 
 
 
 
 

: وىي أف يتساَوما سلعًة َلِزـَ البيُع إف ١تَسها ا١تشًِتي، أو اٟتََجر، وا١تُناَبذةُ وا١تبلَمسُة، وِإلقاُء 
هما إالَّ بشرِط أف أيخَذ أيَّ  وال بيُع ثَػْوٍب ِمن ثوبُتِ  .وضَع عليها حصاًة، أو نبَذىا البائُع إليوِ 

 ............................................................................شاء،
                                                           

كذلك أف يقوؿ  ؛كىو الغواص على الآللئ"ضربة القانص": ) القانص: الصائد، كيف "هتذيب اللغة" لؤلزىرم عن معٌت قولو ( ُ)
 ( اىػ. فما أخرجت فهو لك بكذا أغوص لك غوصةن  :للتاجر
 .ٔص  ِج  "،ضربمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،انظر: ا١تطرزم،      

 .كقد خىرىٍصتي النخل. كاالسم ا٠ًتٍرصي ، من الرطب ٘تران ا٠ترص: حزر ما على النخل  (ِ)
 َُّٓص  ّج مادة "خرص"، ، اتج اللغة وصحاح العربيةالصحاح اٞتوىرم،      

، حديث رقم ابب ٖترًن بيع الرطب ابلتمر إال يف العرااي)كتاب البيوع،  ، مع شرح النوويصحيحواٟتديث ركاه مسلم يف ( ّ)
 .«نػىهىى عىًن اٍلميزىابػىنىةً  أىف  رىسيوؿى هللًا »( عن ابن عمر رضي هللا عنهما ْْٗص  ٓ، ج ُِْٓ

 .كل كاحد منهما يػىٍزًبني صاحبو عن حقو ٔتا يزداد منو  مفاعلة من الز ٍبًن: كىو الدفع، كأف  لغةن: ا١تزابنة:  (ْ)
 .تقديرناىي بيع الرطب على النخيل بتمر ٣تذكذ، مثل كيلو، كاصطبلحان:       

ص  ُج  "،زبنمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،. ا١تطرزم، ُٓٗص  ُّج  "،زبنمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،    
 ُُِص التعريفات، . اٞترجاين، ُّٔ
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وا١تبلَمسُة، وِإلقاُء اٟتََجر، وا١تُناَبذُة: وىي أف يتساَوما سلعًة َلِزـَ البيُع إف ١تَسها ا١تشًِتي، أو )
؛ ١تا فيو (ِ)كىذه البيوع كانت يف اٞتاىلية فورد النهي عنها (ُ) (وضَع عليها حصاًة، أو نبَذىا البائُع إليوِ 

 . (ّ)عليو حجران فهو لك"من معٌت التعليق كأنو قاؿ: "إف ألقيتى 
ىذه ا١تسألة  (ْ)( ٞتهالة ا١تبيع كليستهما شاءإالَّ بشرِط أف أيخَذ أيَّ  وال بيُع ثَػْوٍب ِمن ثوبُتِ )

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

                                                           

من غَت خيار  البلمسى  فيلـز البيعي  ،صاحبو بغَت أتمل منهما ثوبى  أف يلمس كل  هو ف: بيع ا١تبلمسةا١تبلمسة مفاعلةه من اللمس، ك (ُ)
كفساده لتعليق التمليك على ، متفقاف على أنو إذا ١تسو فقد ابعو مرئيان  يف ظلمة أك يكوف مطواين  كىذا أبف يكوف مثبلن  ؛لو عند الرؤية

 .أنو مىت ١تسو كجب البيع كسقط خيار اجمللس
كٙتة أثواب فأم ثوب كقع عليو كاف ا١تبيع ببل أتمل كركية كال خيار بعد  حصاةن ا١تشًتم أف يلقي ، فصورتو: بيع إلقاء اٟتجرأما      
 .أك غَت معُت نان تراكضهما على الثمن، كال فرؽ بُت كوف ا١تبيع معي   ذلك كال بد أف يسبق ،ذلك

 كاحدو  ينظر كل   كال ،ثوبو إذل اآلخر من البائع كا١تشًتمأف ينبذ كل : بيع ا١تنابذةكا١تنابذة مفعالةه من النػ ٍبذ كىو الطرح كالرمي، ك      
 .بذ بيعان الن   لً عٍ جى سبيل على  ،منهما إذل ثوب صاحبو

 َِْ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:       
(، ّْٓص  ْ، ج ُِْْبلمسة، حديث رقم ا١ت بيع ابب)كتاب البيوع،  الفتح مع، صحيحو كىو ما ركاه البخارم يف: (ِ)

( ُْْص  ٓ، ج ُُِٓ)كتاب البيوع، ابب: إبطاؿ بيع ا١تبلمسة كا١تنابذة، حديث رقم:  مع شرح النووي، صحيحو كمسلم يف:
ًة يًف اٍلبػىٍيعً  نػىهىاانى رىسيوؿي هللًا »قاؿ:  عن أيب سعيد ا٠تدرم  مىسىًة، كىاٍلمينىابىذى مىسىةي: «عىٍن بػىيػٍعىتػىٍُتً، كىلًٍبسىتػىٍُتً، نػىهىى عىًن اٍلميبلى ، كىاٍلميبلى

ةي:  ، كىاٍلمينىابىذى ًلكى أىٍف يػىٍنًبذى الر جيلي ًإذلى الر جيًل بًثػىٍوبًًو، كىيػىٍنًبذى اآٍلخىري إًلىٍيًو ثػىٍوبىوي لىٍمسي الر جيًل ثػىٍوبى اآٍلخىًر بًيىًدًه اًبلل ٍيًل أىٍك اًبلنػ هىاًر، كىالى يػىٍقًلبيوي ًإال  ًبذى
.كىيىكيوفي ذىًلكى بػىيػٍعىهيمىا ًمٍن غىٍَتً   نىظىرو كىالى تػىرىاضو

 كقد رج ح ابن حجر العسقبلين أف يكوف التفسَت ا١تذكور يف اٟتديث من قوؿ الصحايب ال من ا١ترفوع.   
 .ْٓٓص  ْج فتح الباري، راجع: ابن حجر،     

 رم على ثوبو جى إذا كقع حى " قولو: فإنو يف معٌتتعليق التمليك اب٠تطر ك ،اٞتهالة من منها ما يف كل يف البيوع السابقة النهي فًعل ةي  (ّ)
 .ا١ترجع السابقابن ا٢تماـ، انظر:  .أك إذا لىمىٍستو أىٍك نػىبىٍذتو ،نيو بكذاتى عٍ منك أك بً  وي فقد بعتي 

  يف نسخة )أ( ك )ب(، "كليس". (ْ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ذكر". (ٓ)
ليست يف النسخة  اليت بُت يدم الشارح ابن ملك من  "هما شاءِمن ثوبُِت إالَّ بشرِط أف أيخَذ أيَّ وال بيُع ثَػْوٍب  يعٍت: أف  عبارة ا١تاتن: " (ٔ)

من شرح صدر الشريعة ابويب على منت الوقاية، كيفسر ذلك ابن ملك أبف  نفس العبارة قد تكررت لكن سابقان عند ذكر الكبلـ عن 
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 ............................... ،الُكّوارة النَّحُل إالَّ معوال ، وال إجارهُتاوال ا١تراعي،  


؛ألنو مقبوض ْتكم بيع  -ضمن نصف كاحد منهما؛ ألف  أحد٫تا مضموف على ا١تشًتم ابلقيمة =
كاآلخر أمانةه، كليس أحدي٫تا بكونو مضموانن أكذل من اآلخر، فشاعت األمانة كالضماف فيهما، ، -فاسد

 (ُ)ا١تراد هبا الكؤل، إطبلقان السم (وال ا١تراعي) كاحدو منهما مضموانن كنصفو أمانة.فصار نصف كلًٌ 
، كإ٪تا دل يػىجيٍز بيعي الكؤل؛ ألنو غَت مػيحرىزو كإف نػىبىتى  ا١تػىحلًٌ على اٟتاؿ؛ ألف  بيعى رقبة األرض ا١تملوكة جائزه

ُشرََكاُء يف َثبَلٍث: يف اْلَكئَلِ، َواْلَماِء، النَّاُس »:  يف أرض ٦تلوكةو؛ الشًتاؾ الناس فيو. قاؿ 
رٍكة يف النار: االنتفاع بضوئها (ِ)«َوالنَّارِ  . ا١تراد اب١تاء: ماء األهنار كاآلابر ال ا١تاء الذم يف اإلانء، كالشٌو

 كاالصطبلء هبا، أما إذا أراد أف أيخذ اٞتمر فليس لو ذلك. كاٟتيلة: أف يستأجر موضعان ليجعلو حظَتان 
(؛ لوركدىا على استهبلؾ العُت، ك٤تل اإلجارة وال إجارهُتالغنمو فتصح اإلجارة ك ٭تصل مقصود٫تا. )

 : ا١تنافع دكف األعياف. فإف قلت: "يف استئجار الصباغ كالظئر استهبلؾ العُت، فكيف صح ىذا"؟ قلتي
 العُت مث  آلةه إلقامة العمل ا١تستىحىقًٌ ابإلجارة. 

كىذا عند أيب يوسف.  (ّ)-كىي بتشديد الواك: معسل النحل -( اتار مع الُكوَّ  وال النَّحُل إالَّ )
ًٌـ ٢تماكعند دمحم: ٬توز إذا كاف مػيحرزان؛ ألنو حيواف يينتفع بو كييتمو ؿ بو. ك  =فبل ٬توز  (ْ): أنو من ا٢توا

 ..............، َقَدحٍ وَلََبُ امراٍة يف ، إالَّ ٦تَّن زعَم أنَّو عنَده واآلبقُ ، ودوُد الَقزِّ وبيُضو


                                                                                                                                                                                           

ارة أعبله، فلعلو من ابب خيار التعيُت. لكن النسخة اليت بُت يدم اآلف بتحقيق الدكتور صبلح أبو اٟتاج مذكور فيها نفس العب
 اختبلؼ النسخ، كهللا أعلم.

 .  ّْص  ْج شرح الوقاية، صدر الشريعة، انظر:    
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "اسم". (ُ)
، من ا١تهاجرين عن رجلو بسنده  (ّْٕٕ)كتاب البيوع، ابب يف منع ا١تاء، حديث رقم سننو أصل اٟتديث عند أيب داكد يف:  (ِ)

:  غىزىٍكتي مىعى الن يًبًٌ قاؿ:  من أصحاب النيب  اثن أىٍٝتىعيوي، يػىقيوؿي : يف»ثىبلى ثو ، «اٍلكىئلىً، كىاٍلمىاًء، كىالن اًر  اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي يًف ثىبلى
 .ٕص  ٔج إرواء الغليل، كصححو األلباين يف: 

 ُِٗص  ُ، ج ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،  (ّ)
ـ  على ما ال يقتل كاٟتشرات، كاٞتمع ا٢تواـ، ما لو سم يقتل كاٟتية: ا٢تام ةي  (ْ)  .كقد تطلق ا٢توىا

 ِْٕص  "، ىيممادة " ا١تصباح ا١تنَت،انظر: الفيومي،      
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بيعو، كاالنتفاع ٔتا ٮترج منو ال بعٍينو، فبل يكوف مينتػىفىعان بو قبل ا٠تركج حىت لو ابع كيو ارةن فيها  =
 . (ُ)عسل ك٨تل ٬توز بيع النحل تبعان للعسل

، كأما ودوُد الَقزِّ وبيُضو) ( أم: ال ٬توز بيعهما عند أيب حنيفة. أما الد كد؛ فؤلنو من ا٢تواٌـً
بيضو؛ فؤلنو غَت منتفىع بو ابعتباًر ذاتو بل ابعتبار غَته، كذلك الغَت معدكـه يف اٟتاؿ، كيف كجوده يف 

يتول د منو ما ىو منتفىعه ؛ اعتباران للعادة، كألنو (ّ)يصح بيعهما، كعليو الفتول(ِ)|دمحم|ا١تآؿ خطر.  كعند 
بو، فيصبح كبىٍذر البطيخ. كعند أيب يوسف يصح بيع الد كد إذا ظهر فيها القىز  تػىبىعان، كقولو يف "بيضو" 

  .(ْ)مضطربه 
( يعٍت: إذا قاؿ ا١تشًتم: "اآلبقي إالَّ ٦تَّن زعَم أنَّو عنَدهأم: ال ٬توز بيع اآلبق ) (ٓ) (واآلبقُ )

زكاؿ ا١تانع كىو العجز عن التسليم، لكن ال يكوف ذلك القبضي انئبان عن قبض عندم"، ٬توز بيعو؛ ل
هي لَتد ه على مالكو؛ ألف  قبضو ذلك قبضي أمانة كىو ضعيف، كقبض  ا١تبيع إذا أشهد على نفسو أنو أىخىذى

ٍخًذًه ا١تبيع قوم لكونو ٣تبوران عليو، فالضعيف ال ينوب مناب القوم. كإف دل ييشهد على نفسو عند أى 
(؛ ألنو جزء اآلمي، كبو ٍة يف َقَدحٍ أوَلََبُ امر ) يكوف قبضى غصبو كىو مضموف كقبض ا١تبيع فينوب عنو. 

 تثبت حرمة الرضاع. كىو بكل أجزائو ميكر ـه مضموف عن االبتذاؿ كاالمتهاف.
وجلُد ا١تيتِة قبَل ، االنتفاُع بووال  وال شعُر اآلدمي. ضرورةً  وإف َحلَّ االنتفاُع بو للخرزِ  ُر ا٠تِْنزيرِ عْ وشَ 

والفيُل  .وإف َصحَّ بيُعُو واالنتفاُع بو بعده كعظِمها، وعصِبها، وصوِفها، وشعرِىا، وقَػْرهِنا، وَوَبرِىا. دبِغو
 . بعد سقوِطوِ  وٍّ لُ وال بيُع عُ . بلفاً حملمدخِ  وُ مُ ظْ عَ  اعُ بَ كالسَُّبِع يػُ 



                                                           

 ُٖٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ُْٗ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 . ُُْص  ّ، ج الفتاوى ا٢تندية٣تموعة من علماء ا٢تند،  .َِْ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ّ)
  .َِْ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . َِْ ص ٔ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ْ)
 .العبد أبقا إذا ىرب من سيده من غَت خوؼ كال كد عمل كاإلابؽ ابلكسر اسم منو فهو آبقأبق اآلبق: من أبق  (ٓ)

 .ُمادة "أبق"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،       
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( "إف" ضرورةً  زِ رْ وإف َحلَّ االنتفاُع بو للخَ شعر ا٠تنزير )( أم: ال ٬توز بيع ُر ا٠تِْنزيرِ عْ وشَ ) 
 للوصل. كإ٪تا حل ؛ ألف ا٠ترز ال يتأت ى بدكف ذلك.

قبَل ( أم: دل ٬تز بيع جلد ا١تيتة )وجلُد ا١تيتةِ )(؛ لكرامتو وال االنتفاُع بو وال شعُر اآلدمي) 
َتِة إبِِ »:  (؛ لقولودبِغو َتِفُعوا ِمَن اْلَميػْ وإف َصحَّ بيُعُو كىو اسمه لغَت ا١تدبوغ. ). (ُ)«َىابٍ اَل تَػنػْ

( وقَػْرهِنا، وَوَبرِىا ِبها، وصوِفها، وشعرِىا،كعظِمها، وعصَ ( أم: بعد الد بغ؛ لطهارتو )واالنتفاُع بو بعده
ٍيتة صحيح لعدـ  ، كاالنتفاع هبا ]كذلك[؛ ألهنا طاىرةه ال يػيًحل ها ا١توت(ِ)فإف  بيع ىذه األشياء من الػمى

  اٟتياة.
(؛ ألنو كا٠تنزير يف الشكل كحرمة اللحم فبل يينتفع خبلفًا حملمد، والفيُل كالسَُّبِع يباع عظمو)

 . (ّ)بشيءو من أجزاءه
( يعٍت: إذا كاف عيليو  لرجل كسيٍفلو آلخر فسقطا أك سقط العيليو  فبقي بعد سقوِطوِ  وٍّ لُ وال بيُع عُ )

الس ٍفل، فباع صاحب العيليو  موضع العيليو  دل ٬تىيز؛ ألف  حق  التعلًٌي ليس ٔتاؿ لكونو غَت مػيٍحرىزو، كإ٪تا صح  
 بيعو قبل االهنداـ ابعتبار البناء القائم كدل يبق. 

  ، ....ما ابَع أبقلَّ ٦تَّا ابَع قبَل نقِد ٙتِنِو اأَلوَّؿ وشراءُ ، و أمٌة وىو عبدٌ وبيُع شخٍص على أنَّ  


(؛ لتفاحش التفاكت يف ٌة وىو عبدٌ مَ على أنَّو أَ ( أم: ال ٬توز بيع شخص على )وبيُع شخصٍ )
ا١تقاصد؛ ألف  ا١تبتغىى من  (ْ)ا١تقاصد. كلو اشًتل هبيمة على أنو ذكر فإذا ىي أنثى صح البيع؛ لتقارب

  الكلًٌ اللحم أك الركوب.

                                                           

عبد هللا عن بسنده  (ُِْٖ، حديث رقم من ركل أف ال ينتفع إبىاب ا١تيتة)كتاب اللباس، ابب سننو اٟتديث ركاه أبوداكد يف:  (ُ)
نىةى قبل موتو بشهرو:  أف  رسوؿ هللا ، بن عيكيم يػٍ ، كىالى عىصىبو »كتب إذل جيهى تىًة إبًًىىابو يػٍ تىًفعيوا ًمنى اٍلمى قىاؿى أىبيو دىاكيدى: " قىاؿى « أىٍف الى تػىنػٍ

 ، : ييسىم ى ًإىىاابن مىا دلٍى ييٍدبىٍغ، فىًإذىا ديًبغى الى يػيقىاؿي لىو: ًإىىابه إرواء صححو األلباين يف: . كاٟتديث ًإ٪ت ىا ييسىم ى شىنًّا كىًقٍربىةن "الن ٍضري ٍبني مشيىٍيلو
 .ٕٔص  ُج الغليل، 

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "صح". (ِ)
 .ِْٕ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "لتفاكت". (ْ)
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( أم أبقل  من الثمن األكؿ قدران. قػييًٌد بػاألقل؛ ما ابَع أبقلَّ ٦تَّا ابعَ ( يعٍت: ال ٬توز شراء )وشراءُ )
ألنو لو اشًتل ٔتثل الثمن األكؿ ٬توز. كقيدان األقل أبف يكوف قدران؛ ألنو لو كاف أقل  من األكؿ سعران 

( سواء اشًتاه من ا١تشًتم أك كارًثًو أك ككيًلًو؛ ألف  كبلًّ منهما قائمه مقاـ  قبَل نقِد ٙتِنِو اأَلوَّؿجاز )
ا١تشًتم ْتكم اإلرث كاإلذف. كأما إذا مات البائع فاشًتل كارثو ىكذا ٬توز؛ ألنو دل يرث عنو ىذا الشراء 

ماف البائع قبل القبض، فإذا عاد إليو عُت ا١تبيع فصار كاألجنيب. كإ٪تا فسد؛ ألف  الثمن دل يدخل يف ض
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
  

                                                           

ال ٭تَِلُّ َسَلٌف َوبَػْيٌع، َواَلَ َشْرطَاِف  »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنهما -يشَت إذل حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص (ُ)
 ركاه أٛتد، كصٌححو ابن خزٯتة كاٟتاكم. «يف بَػْيٍع، َوال رِْبُح ما مل ُيْضَمْن، َوال بَػْيُع َمْا لَْيَس ِعْنَدَؾ 

ص  ُٓ، مع الفتح الرابين )كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع العينة كبيعتُت يف بيعة كبيع العربوف، ج مسند أٛتدانظر: أٛتد،     
بلوغ ا١تراـ من (، كقد نقل تصحيحى ابن خزٯتة ابني حجر يف ِِّٗ: )كتاب البيوع، حديث رقم: مستدرؾ اٟتاكم(. اٟتاكم، ْٓ

 .ُُص  ِـ( ج َََِ-ىػُُِْالطبعة الثالثة )الرايض: دار أطلس، ، ٖتقيق ٝتَت بن أمُت الزىَتم، أدلة األحكاـ
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وزيٌت على أف . ، وإف صحَّ فيما مل يَِبعْ وشراُء ما ابع مع شيٍء مل يبْعُو بثمِنِو اأَلوَِّؿ فيما ابعَ 
اختلفا يف لو طرح وزِف الظَّْرِؼ عنو، و  ٓتبلِؼ شرطِ ، يُوَزَف بظرِفِو ويُْطَرُح عنو بكلِّ ظرٍؼ كذا رطبلً 

 نفِس الظَّرِؼ وقْدرِه فالقوُؿ للمشًتي 


( ىذا ظرؼ ١تقدر كىو مل يبْعُو بثمِنِو اأَلوَِّؿ فيما ابعَ ( متعلًٌقه بشراء )وشراُء ما ابع مع شيءٍ )
( يعٍت: لو اشًتل عبدان ٓتمسمائة كقبضو، مث ابعو كآخر معو من البائع وإف صحَّ فيما مل يَِبعْ "ال ٬توز" )

قبل نقد الثمن ٓتمسمائة صح الشراء يف الذم دل يشًته من البائع؛ ألنو ال ميفسد فيو كبطل يف اآلخر؛ 
ًًه منو، فكاف مشًتاين اآلخر أبقل  ٦تا ابع ضركرة، كىو  ألنو ال بيد  أف ٬تعل بعض الثمن ٔتقابلة عبد دل يىٍشًتى

ػا فىسدى العقد يف ىذا كجب أف يفسد يف آخر عند أيب حنيفة؛ كما لو ٚتع بُت حيرًٌ  فاسد. فإف قيل: لػم 
كعبد؟" قلنا: إ٪تا يكوف كذلك أف لو كاف الفساد قواين مػيٍجمىعان عليو كما يف بيع اٟتيػػػرًٌ كالعبد، كالفساد ىنا 

 . (ُ)؛ ألن و مػيجتػىهىده فيو، جائزه عند الشافعيضعيف
بكلِّ ظرٍؼ  ( أم: عن الوزف )على أف يُوَزَف بظرِفِو، وُيْطَرُح عنو( أم: ال ٬توز بيعي زيت )وزيتٌ )

( أم ٜتسُت رطبلن مثبلن؛ ألف  ىذا الشرط خالف مقتضى العقد؛ ألف  مقتضاه أف ييطرح عنو كذا رطبلً 
شرط أف يطرح عنو مكاف كل ظرؼ ٜتسُت رطبلن أك أكثر فكاف شرطان ٥تالًفان  مقدار كزف الظرؼ، فإذا

( فلم ييفًسًد طرح وزِف الظَّْرِؼ عنو ٓتبلِؼ شرطِ ١تقتضى العقد، كألحد العاقدٍين فيو منفعةه، فيفسد )
، فرد   ( حىت لو اشًتل زيتان يفاختلفا يف نفِس الظَّرِؼ وقْدرِهلو و العقدى؛ ألف  ىذا الشرط مقتضاه ) زًؽٌو

( مع فالقوُؿ للمشًتيالظرؼ كىو عشرة أرطاؿ، فقاؿ البائع: "الٌزًؽ  غَت ىذا، كىو ٜتسة أرطاؿ" )
 ٯتينو؛ ألهنما اختلفا يف نفس الٌزًؽًٌ ا١تقبوض، فالقوؿ للقابض.

  

                                                           

 كسيأيت الكبلـ عليو مفصبلن عند اٟتديث عن بيع العينة إبذف هللا تعاذل.  (ُ)
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ٜتٍر أو ِخْنزيٍر وشراِئهما ذميَّاً،  بيعِ ب وأْمُر ا١تسلمِ  ،وصحَّا يف الطريقِ  وبطَل بيُع ا١تسيِل وىبُتو،
 . وَأْمُر ا١تُْحرِـِ غَتَُه ببيع صيِدهِ 



(: إف كاف ا١تراد بيعي رقبًة الطريق يف الطريقِ ( أم: البيع كا٢تبة )وصحَّا، بُتووبطَل بيُع ا١تسيِل وىِ )  
فالفرؽ أف  الطريق معلـو الطوؿ كالعرض غالبان، كا١تسيل ٣تهوؿه غالبان فبىطىلى بيعيوي. كإف كاف ا١تراد بو حق  
ا١تركر كحق  ا١تسيل: فبيعي حقًٌ ا١تسيل ابطله اتفاقان، كبيع حق ا١تركر جائزه يف ركاية؛ ألنو حق  معلوـه يتعل قي 

، ك٤تل ا١تسيل ٣تهوؿه ٞتها معلوـو  لة ٤تلو. ٔتحلٌ و
أف  حق ا١تركر يتعل قي ٔتا  -حيث دل يػىجيًز األكؿ كجاز الثاين -كالفرؽ بُت حق التعلي كحق ا١تركر 

 .(ُ)يبقى كىو األرض، كحق  التعلًٌي متعلًٌقه ٔتا ال يبقى كىو البناء، فأشبىوى ا١تنافع فلم يىػجيز
( ٜتٍر، أو ِخْنزيٍر، وشراِئهما ذميَّاً  بيعِ ب( ىذا معطوؼ على الضمَت يف "صحا" )وأْمُر ا١تسلمِ ) 

( "  : ال ٬توز. قاال( عند أيب حنيفة، كوَأْمُر ا١تُْحرِـِ غَتَُه بيع صيِدهِ مفعوؿ "أىٍمري
قػييًٌد اب١تسلم؛ ألف  الذمي إذا كك لى مسلمان بشراء ا٠تمر ال ٬توز اتفاقان. ك قػييًٌد بقولو "غَته"؛ ألنو لو 

 يع صيده ال ٬توز اتفاقان. كك لى ارـي ٤ترًمان بب
 : أف  الوكيل انئبه عنو، فتصر فو ينتقلي إليو. ٢تما

: أف  الوكيل أصيله يف التصرؼ ال انئب عن ا١توكًٌل، كالذمي أىله ٢تذا التصرؼ فصح توكيلو. لوك
لذميٌو فأٍسلىمى  كيثبت ا١تلك للموكًٌل حكمان، كا١تسلم غَت ٦تنوع عن ٘تل ك ا٠تمر. أال ترل أف  ا٠تمر لو كاف

فمات يرثو ا١تسلم. ففي صورة التوكيل ابلبيع ٯتلك ٙتنها ملكان خبيثان؛ ألنو عوضه حراـ فيتصد ؽي بو. كيف 
ل ل ا٠تمر كييسي بي ا٠تنزير  . (ِ)صورة التوكيل ابلشراء ٗتي

  

                                                           

 ََِ-ُٕٗص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . َّْ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 َِّص  ٓ، ج  مرجع سابقابن عابدين، . َْْ-ّْٗ ص ٔ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
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ألحٍد:  بشرٍط يقتضيو العقُد: كشرِط ا١تلِك للمشًتي، أو ال يقتضيو وال نفع فيو  والبيعُ 
كشرِط أف ال يبيَع الدَّابَّة ا١تبيعة، ٓتبلؼ شرٍط ال يقتضيو ]العقد[، وفيو نفٌع ألحِد العاقديِن، أو 

  قُّ حِ ستَ ١تبيع يَ 


يقتضيو العقُد: كشرِط ا١تلِك للمشًتي، أو ال يقتضيو وال  (ُ)بشرطٍ ( أم: يصح  البيعي )والبيعُ )
وفيو نفٌع ألحِد  ٓتبلؼ شرٍط ال يقتضيو ]العقد[، نفع فيو ألحٍد: كشرِط أف ال يبيَع الدَّابَّة ا١تبيعة

أف يكوف ا١تبيع أىبلن الستحقاؽ النفع أبف يكوف آدميان، كيف ( أم: قُّ حِ ستَ يَ  العاقديِن، أو ١تبيعٍ 
 =      ، (ُ): "لو شرط النفع ألجنيب يفسد"(ِ)"التبيُت"

                                                           

 قسم اٟتنفية الشركط اٞتعلية يف عقد البيع إذل ثبلثة أقساـ: (ُ)
 كىي على أنواع أيضان:جائزة: - أ

لو ابع بشرط أف ٭تبس ا١تبيع إذل أف يقبض ، كما صحيح كالشرط معتربفالبيع البيع بشرط يقتصيو العقد:  .ُ
 فهذا الشرط ال يضر يف البيع بل ىو بياف ١تقتضى العقد. ،الثمن

لو ابع بشرط أف يرىن ا١تشًتم عند البائع  كما ،صحيح كالشرط أيضا معترب فالبيع :البيع بشرط يؤيد العقد .ِ
 .معلومان  شيئان 

 لو ابع القفل على أف يسمره يف الباب. كماصحيح كالشرط معترب،   فالبيع :البيع بشرط متعارؼ .ّ
اٟتيواف على أال يبيعو ا١تشًتم  ابع ، كما لوصحيح كالشرط لغو فالبيع :البيع بشرط ليس فيو نفع ألحد العاقدينىو ك لغو: - ب

 .آلخر أك على شرط أف يرسلو إذل ا١ترعى
 كىي على أنواع أيضان: فاسدة:- ت

، أك ما فيو نفع أك ما دل يكن من مقتضيات عقد البيع، أك ا١تتعارؼ أك ا١تشركع، أك ا١تؤيد ١تقتضى العقد: األوؿ .ُ
 .فالبيع على مثل ىذه الشركط فاسد ،فائدة ألحد العاقدين

 .فالبيع ٔتثل ىذا الشرط فاسد ،ما كاف فيو غرر كبيع البقرة بشرط أف تكوف حامبلن الثاين:  .ِ
 .فهذا الشرط مفسد للبيع ،شرط أتجيل ا١تبيع كالثمن الذم يكوف عينان  الثالث: .ّ
 .فالبيع ٔتثل ىذا الشرط بيع فاسد، فاحشةن  جهالةن  ٣تهوؿو  أبجلو  قتان ؤ كم ،شرط ا٠تيار مؤبدان  الرابع: .ْ

 فما بعدىا. ُٕٓص  ُ، ج ،درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـحيدر،  انظر:     
، نسبة إذل أبو دمحم الزيلعي، عثماف بن علي بن ٤تجنق(: ّْٕيظهر رل أنو "تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق" لػ: الزيلعي )ت:  (ِ)

" تبيُت اٟتقائق يف ، من مصنفاتو: كرأس هبا كدرس كأفىت كصنف كانتفع الناس بو كنشر الفقو قدـ القاىرة فاضبلن زىيٍلع بلدة ابلصوماؿ، 
 ." شرح اٞتامع الكبَت "ك ،شرح كنز الدقائق "، ك" تركة الكبلـ على أحاديث األحكاـ "

 .َُِص  ْج ، األعبلـالزركلي،  .َِٓ-ُٗٓ ص ِج  ،ات اٟتنفيةاٞتواىر ا١تضية يف طبق القرشي،انظر:      
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. وصحَّ يف النَّعِل استحساانً ، اًء أو ٭َتُْذَوه نَػْعبًل أو ُيْشرَِكوُ بَ يقطَعُو البائُع وٮتيطَُو قػَ  أف كشرطِ 
وا١تَْهَرَجاِف، وصوـِ النََّتوز،  وإىلا إال ٛتَله ةٍ مَ وبيُع أَ . أو يعتَقُو أو يَُدبَِّرُه أو ُيكاتَِبوُ ، أو يستخدَمُو شهراً 

  .............................النَّصارى وفطِر اليهوِد إف مل يعرفا ذلك،


 : فعلى الغالب. (ِ)كما قالو "صاحب ا٢تداية": "كفيو منفعةه ألحد العاقدٍين أك ا١تعقود عليو" =
 .  (ّ)«نَػَهى َعْن بَػْيٍع َوَشْرطٍ »: كإ٪تا فسد؛ ألنو 

( أم ٬تعل للنعل شراكان. أو ٭َتُْذَوه نَػْعبًل أو ُيْشرَِكوُ  (ْ)اءً بَ البائُع وٮتيطَُو قػَ  أف يقطَعوُ  كشرطِ )
(؛ للتعامل، ككاف وصحَّ يف النَّعِل استحساانً ىذا نظَت شرط ال يقتضيو العقد كفيو نفعه للمشًتم. )

يو العقد كفيو منفعة ىذا شرط ال يقتض )شهراً(أم: البائع ا١تبيعى  (أو يستخدَموُ )القياس أف ال ٬توز. 
( وبيعُ )ال يقتضيو العقد، كفيو منفعة للمبيع. (ٓ)ىذا نظَت شرط( أو يعتَقُو أو يَُدبَِّرُه أو ُيكاتَِبوُ للبائع )

،(ُ)، وا١تَْهَرَجافِ (ٔ)النََّتوز وإىلألنو من توابعها فيدخل يف بيعها )ا(؛ إال ٛتَله ةٍ مَ أَ )أم: يفسد بيع 
             

                                                                                                                                                                                           

 ٕٓص  ْج تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، انظر: الزيلعي،  (ُ)
 .ِْْ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
من طريق عمرك بن  علـو اٟتديث :كاٟتاكم يف (ُّْٔ)ابب من اٝتو عبد هللا، حديث رقم  األوسطا١تعجم  :الطرباين يفركاه  (ّ)

 ( اىػ.مقاؿيف طريق عبد هللا بن عمرك ك ) . لكن قاؿ ا٢تيثمي:«نَػَهى َعْن بَػْيٍع َوَشْرطٍ »: النيب  أف  شعيب عن أبيو عن جده 
، عبد اسن بن إبراىيم اٟتسيٍت كطارؽ بن عوض هللا بن دمحم ٖتقيق: ، األوسطا١تعجم انظر: الطرباين، سليماف بن أيوب،       

ٖتقيق: السيد معظم معرفة علـو اٟتديث، . اٟتاكم، دمحم بن عبد هللا، ّّٓص  ْـ( ج ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ)القاىرة: دار اٟترمُت، 
٣تمع الزوائد ومنبع . ا٢تيثمي، علي بن أيب بكر، ُِٖ( ص ـُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُحسُت، ط 

 .ٖٓص  ْ( ج ـ ُْٗٗ -ىػ ُُْْٖتقيق: حساـ الدين القدسي، )القاىرة: مكتبة القدسي، ، الفوائد
 . ؽ الثياب أك القميص كيتمنطق عليوثوب يلبس فو القباء:  (ْ)

 ُّٕص   "،قّب  مادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،       
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( بتكرار " نظَت شرط ". (ٓ)
 .كىو أكؿ يـو من أايـ السنة الشمسية اإليرانية ،اليـو اٞتديد -ابلفارسية -النَتكز (ٔ)

 ٔٗص  "،نرزمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،       
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فإف . وصحَّ إف أسقط األجَل قبَل حلوِلوِ . إليها لُ فَ كْ يُ و  .واٟتصاِد، والدِّايس وقدـو اٟتاج،
وكلّّ من  ،صر٭تًا أو داللًة كقبِضِو يف ٣تلِس عقِده -ابئِعِو  اقبَض ا١تشًتي ا١تبيَع بَػْيعًا فاسدًا برض

 ................،...........................حقيقًة أو معٌتً  وُ لُ ثػْ َوَلزَِمُو مِ  وُ كَ لَ مَ  -عوضيِو ماؿٌ 


(؛ ألف  األجل ٣تهوؿ كجهالتو تفضي إذل إف مل يعرفا ذلك (ّ)وفطِر اليهودِ  (ِ)وصوـِ النَّصارى
 النزاع. 

( كىو أف يطأ اٟتبوب والدِّايسكىو قطع الزرع ) -بفتح أكلو ككسره-( وقدـو اٟتاج، واٟتصادِ )
( أم: إليها لُ فَ كْ يُ و ) ( كىو قطع الصوؼ عن ظهر الغنم.واِٞتَزازقطع العنب )( كىو والِقطَاؼللتذرية )

تصح الكفالة إذل ىذه األكقات؛ ألف  البيع بثمن ٣تهوؿ ال يصح فكذا يف األجل، كالكفالة بدٍين ٣تهوؿ 
  صحيحة؛ ألهنا تبٌت على ا١تسا٤تة فكذا صحت إذل اآلجاؿ اجملهولة.

( مثبلن إذا أسقط األجل قبل قدـك اٟتاج جاز؛ قبَل حلوِلوِ اجملهوؿ ) (وصحَّ إف أسقط األجلَ )
 ألف  سبب الفساد ارتفع قبل تقرره. 

أو ( أبف قاؿ: "خذ ىذا ا١تبيع" )ابئِعِو صر٭تاً  ضابر  -فإف قبَض ا١تشًتي ا١تبيَع بَػْيعًا فاسدًا )
بعد االفًتاؽ عن اجمللس  (ٓ)ٯتنعو. كلو قبضو (ْ)|كال|البائع  |٭تضره|( ،داللًة كقبِضِو يف ٣تلِس عقده

                                                                                                                                                                                           

ـي  احتفاؿ عظيم حاشدا١تهرجاف:  (ُ) من ا٠تريف ىو أكؿ يـو ك الدر ا١تختار: )  كيف. عزيزة لذكرل إحياءن  أك سعيد ْتادثو  ابتهاجنا ييقا
 اىػ..ٖتل فيو الشمس برج ا١تيزاف(

 .ََِص  ٓج حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين، ِِّْص  ّج  "،ىرجمادة " ،معجم اللغة العربية ا١تعاصر، عمر      
 حيث ال يصوموف يومي السبت كاألحد. سبعة كثبلثوف يوما مدة ٙتانية كأربعُت يومان كىو ٜتسة كٜتسوف يومان، كقيل:  (ِ)

 َُِص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،       
يعٍت: إذل فطر اليهود بعد صومهم، كىم يصوموف أايمان متعددة، منها: يـو الغفراف كالذم يصادؼ اليـو العاشر من الشهر  (ّ)

 السابع.
 .ُّص  ـ(ُٖٖٗ -ىػَُْٖ، )القاىرة: دار ا٢تاين، ُط الصـو يف اليهودية، ا٢توارم، دمحم،       

 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. (ٓ)



 

153 
 

( أم: ا١تبيع؛ ألف  البيع الفاسد وُ كَ لَ مَ  -وكلّّ من عوضيِو ماؿٌ ال يصح  قبضيوي فبل يثبت بو ا١تلك )
  =    فيفيد ا١تلك هبذا االعتبار. -؛ ألنو مبادلة ماؿ ٔتاؿ-مشركع؛ أبصلو

ـَ يف ِمْلِك ا١تشًتي إف كاف الفسادُ  :ُو قبَل القبِض، وكذا بعَدهُ فسخُ  ولكلٍّ منهما  يف  ما دا
  .كشرِط أف يُػْهِدى لو ىديةً  وِلَمن لو الشَّرُط إف كاف بشرٍط زائدٍ  ،ُصْلِب العقِد كبيِع درىٍم بدر٫تُتِ 



شراءن فاسدان ال ٭تل   = قيل: ييفيد ملك التصرؼ يف ا١تبيع ال ملك العُت؛ بدليل أف  من اشًتل أىمىة ن
طعامان ال ٭تل  أكلو، أك داران ال ٕتوز الشفعة هبا. لكن األصح  أنو يفيد ا١تلك؛ بدليل جواز  كطؤىا، أك

 . (ِ)عن الردًٌ  (ُ)إعتاقها، كإ٪تا دل ٕتز التصرفات ا١تذكورة؛ ألف  يف االشتغاؿ هبا إعراضان 
كىو القيمة إف كاف ( أو معٌتً إف كاف مثليان ) (حقيقةً )أم: لـز ا١تشًتم مثلي ا١تبيع  (وُ لُ ثػْ َوَلزَِمُو مِ ) 

 قيميان. 
العقد مع إفادتو ا١تلك إعدامان  (ّ):( ينفسخفسخُو قبَل القبِض، وكذا بعَدهُ  ولكلٍّ منهما)

ـَ يف ِمْلِك ا١تشًتي إف كاف الفسادُ )للفساد اجملاكر  ( كبيع يف ُصْلِب العقِد كبيِع درىٍم بدر٫تُتِ  ما دا
 ثوب ٓتمر. كلو قاؿ: "٬تب لكل منهما فسخو" لكاف أفيد؛ ألف  إعداـ الفساد كاجبه ٟتقًٌ الشرع. 

( أم: كالية الفسخ ١تن لو منفعة الشرط كمن لو األجل إذل اٟتصاد يصح وِلَمن لو الشَّرطُ )
ال يصح إال  فسخو ٔتحضر من صاحبو كإف دل يقبل اآلخر. كإف كاف الفسخ ٦تن ليس لو منفعة الشرط

: ىذا قوؿ دمحم، ككجهو: أف  منفعة الشرط عائدة إليو فكاف (ْ)بقبوؿ اآلخر أك ابلقضاء. كيف "اإليضاح"
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". (ُ)
 ُّٓ-ُِٓص  ٓ، ج الرائق  البحر. ابن ٧تيم، ْٗٓص  ٔج ، شرح العناية على ا٢تدايةانظر: البابريت،  (ِ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "يفسخ". (ّ)
، ركن الدين أبو الفضل ،عبد الرٛتن بن دمحم بن أمَتكيو الكرماينىػ(: ّْٓ"اإليضاح يف الفركع" لػ: أيب الفضل الكرماين )ت:  (ْ)

 ".اإليضاح"ىف الفقو كشرحو ىف ثبلث ٣تلدات كٝتاه  "التجريد"ك "،اٞتامع الكبَت"من تصانيفو  إماـ أصحاب أيب حنيفة ٓتراساف،
 .ّٖٗ-ّٖٖ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:      
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ادل ييشًتط فيو قضاء القاضي: لكلٌو من العاقدٍين الفسخ؛ ألنو حق  الشرع، ك٢تذقاالفيصح. ك
(ُ).     

وال أيخُذُه . فإف ابَعُو ا١تشًتي أو وَىَبُو وَسلََّمُو أو أعتَقُو صحَّ، وعليو قيمُتُو، وسقَط حقُّ الفسخ    
َٙتَِنِو بعد  وطاَب للبائِع ربحُ . فإف مات ىو فا١تشًتي أحقُّ بو حىت أيخَذ َٙتََنو. البائُع حىت يَػُردَّ َٙتََنوُ 

 ، ال للمشًتي ربُح مبيِعِو فيتصدَُّؽ بو التَّقابضِ 


كشرِط أف  إف كاف بشرٍط زائدٍ ) (ِ)كلو مات البائع أك ا١تشًتم فلوارثو أف يفسخى على ا١تختار
 ( كمثل البيع إذل النَتكز ك٨توه.ىديةً ( أم: يعطي ا١تشًتم للبائع )يُػْهِدى لو
وعليو قيمُتُو، وسقَط حقُّ ( العقدي )وَىَبُو وَسلََّمُو أو أعتَقُو صحَّ فإف ابَعُو ا١تشًتي أو )

ـه على حقًٌ هللا ]عز  كجل [ إف اجتمعا؛الفسخ ألف  هللا ]عز  كجل [ (؛ لتعل ق حقًٌ العبد بو، كحق  العبد مقد 
( أم: حىت يَػُردَّ َٙتََنوُ ا١تبيع ) يعٍت: إذا فيسخ البيع الفاسد فليس للبائع أف أيخذ (وال أيخُذُه البائعُ )غٍت  

فا١تشًتي ( أم: البائع )فإف مات ىو)الثمن الذم أخذه؛ ألف  ا١تبيع مقابل بو فيصَت ٤تبوسان بو كالرىن. 
 فبل يكوف أسوةن لغرماء البائع. (حىت أيخَذ َٙتََنو)( أم: ابلبيع أحقُّ بو

 ،ربُح مبيِعوِ ( أم ال يطلب للمشًتم )للمشًتيال  َٙتَِنِو بعد التَّقابضِ  وطاَب للبائِع ربحُ ) 
( يعٍت: إذا اشًتل أىمىةن شراءن فاسدان أبلف درىم كتقابضا كرىًبحى كل  كاحد فيما قبض: طاب فيتصدَُّؽ بو

للبائع ما رىًبحى يف الثمن، كال يطيبي للمشًتم ما رىًبحى فيها فيتصد ؽي ابلرًٌٍبح؛ ألف  ا٠تيٍبث نوعاف: خيٍبثه 
ا١تلك كخيٍبثه لفسادو يف ا١تلك، كا١تاؿ نوعاف: ما يتعُت  كالعيركض كما ال يتعُت  كالنقود، كاألكؿ  لعدـ

كا١تودىع أك الغاصب إذا تصر ؼ فيهما كرىًْتىػػ]ػا[ يتصد ؽي ابلرًٌبح؛ لتعل ًق العقد -يػىٍعمل يف العيركض كالنقد 
ي فتتمك ني حقيقة ا ٠تيٍبث، كفيما ال يتعُت  تتمك ن شبهة ا٠تيٍبث؛ لتعل ًق العقد بو ٔتاًؿ غَته ظاىران فيما يتعُت 

من حيث سبلمة ا١تبيع بو أك تقر ر الثمن فصار ملك الغَت كسيلةن إذل الربح من كجو، فتتمك ن فيو شبهة 
؛ ألف  فساد ا١تلك دكف عدـ ا١تلك، فتنقلب حقيقة ا٠تبث فيما ي تعُت  ا٠تيٍبث. كالثاين: يعمل فيما يتعُت 

 .(ّ)ٙت ةى شيبهةن ىنا فعترب، كشبهتو فيما ال يتعُت  ٙتة تنقلب شبهة الشبهة ىنا فبل تعترب
                                                           

 ُُِص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ْٓٔ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ُ)
 ُْٕ  ص ٔ، ج مرجع سابقابن ا٢تماـ، انظر:  (ِ)
 .ّْٕص  ٔج العناية شرح ا٢تداية، كض حو البابريت يف:  (ّ)
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ولو بَػٌَت يف داٍر شراىا  .كما طاَب ربُح ما ادَّعاُه فقضي اب١تاِؿ، ث ظهَر عدُمُو ابلتَّصادؽ
 ،وُكرَِه النََّجشُ  .شراًء فاسداً َلزَِمُو قيمُتها، وَشكَّ أبو يوسف فيها



( يعٍت: لو اد عى على آخر كما طاَب ربُح ما ادَّعاُه فقضي اب١تاِؿ، ث ظهَر عدُمُو ابلتَّصادؽ)
ألف درىم فقيًضي ابأللف، فتصر ؼى القابض فيو كربح مث  تصادقا أنو دل يكن عليو دىٍين طاب لو رْتو؛ 

 ألنو ملك ا١تقبوض ملكا فاسدان، ككاف فيو شبهة ا٠تبث، فبل يعترب.
: قاال. ك(ُ) ( كال أيخذ الدار عند أيب حنيفةولو بَػٌَت يف داٍر شراىا شراًء فاسدًا َلزَِمُو قيمُتها)

ال  (ِ)|ىذا |ينقض البناء كيرد  الدار؛ ألف  حق  البائع يف االسًتداد فوؽ الشفيع يف الشفعة، أال ترل أف  
الشفيع، فىلػىأىٍف ال ييبطل حق  البائًع مع قو تو أٍكذل.  يبطل ابلتأخَت كحق  الشفيع يبطل، فالبناء ال ييبطل حق  

، فينقطع بو لوك : أف  ىذا أمر حصل بتسليط البائع؛ ألنو سل طو على التصر ؼ كرضي بو، كالبناء ٦تا يدـك
( أم: يف حفظ الركاية وَشكَّ أبو يوسف فيها) حق  االسًتداد، ٓتبلؼ حقًٌ الشفيع؛ ألنو ال تسليط منو.

 . (ّ)أيب حنيفة ال يف مذىبو؛ ألف  مذىبو معلـو عند
:  ؛ لقولو (ْ)أف يزيد يف الثمن كال يريد الشراء -كىو بفتح اٞتيم كسكونو -( وُكرَِه النََّجشُ )

ىذا إذا طلب الراغب ٔتثل الثمن، كإف طلب ٔتا دكنو فبل يكره أف يزيد يف الثمن إذل  (ٓ)«اَل تَػَناَجُشوا»
 أف يبلغ القيمة. 

                                                           

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

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 َِِص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . َْٕ ص ٔ ، جا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين (ّ)
 أصل النجش: اإلاثرة، من ٧تش الصيد إذا استثاره، كيف االصطبلح: أف يزيد يف الثمن كال يريد الشراء. (ْ)

 ِِِص  ٓ، ج مرجع سابقابن عابدين، . َِٗص  ِج  "،٧تشمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،      
ال يبيع على بيع أخيو، كال يسـو على سـو )كتاب البيوع، ابب  ، مع الفتحصحيحومن حديثو ركاه البخارم يف  جزءىو ( ٓ)

)كتاب النكاح، ابب  ، مع شرح النوويصحيحو، كمسلم يف (ْْٔص  ْ، جَُِْ، حديث رقم أخيو، حىت أيذف لو أك يًتؾ
قاؿ: قاؿ  ( كاللفظ لو، عن أيب ىريرة ُّْص  ٓ، ج ُُّْ، حديث رقم حىت أيذف أك يًتؾ ٖترًن ا٠تطبة على خطبة أخيو

ْطَبِة َأِخيِو، َواَل َتْسَأِؿ اَل تَػَناَجُشوا، َواَل يَِبِع اْلَمْرُء َعَلى بَػْيِع َأِخيِو، َواَل يَِبْع َحاِضٌر لَِباٍد، َواَل ٮَتُْطِب اْلَمْرُء َعَلى خِ »: رسوؿ هللا 
 .«ْكَتِفَئ َما يف ِإاَنئَِهااْلَمْرَأُة َطبَلَؽ اأْلُْخَرى لِتَ 
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والسَّْوـُ  ،وبيُع اٟتاضِر للبادي طمعاً يف الثَّمِن الغايل زماَف القحط، أبىِل البلد رِّ ضِ ا١تُ  بِ لَ وتلقِّي اٞتَ 
 ، ...........................................على َسْوـِ غَتِِه إذا رضيا بثمن



( قػيي دى بو؛ ألنو إذا ساكمو أحد٫تا كدل يرض صاحبو فبل نٍ مَ ثَ والسَّْوـُ على َسْوـِ غَتِِه إذا رضيا بِ )
؛ لقولو  ـُ الرَُّجُل َعَلى َسْوـِ َأِخيوِ »:  أبس للغَت أف يساكمو كيشًتيو كإ٪تا كيرًهى السـو  .(ُ)«اَل َيْسَتا

يعٍت: إذا تلق ى كاحده من أىل ا١تصر إذل ٚتاعة جلبوا الطعاـ  -ٔتعٌت اجمللوب-( بَ لَ وتلقِّي اٞتَ )
إذل ىذا ا١تصر فاشًتل منهم الطعاـ كىم ٤تتاجوف إليو ييكره؛ ألف  اٞتلب إذا قرب من البلد تعل ق بو حق 

ىم فبل أبس بو إال إذا لب س ( ىذا صفة ا١تتلقًٌي. قػييًٌد بو؛ ألنو إذا كاف ال يضر أبىِل البلد رِّ ضِ ا١تُ )العامة 
 السعر على الواردين كاشًتل منهم أبرخص فحينئذ ييكره. 

( يعٍت: البادم الساكن يف الصحراء إذا جلب الطعاـ إذل البلد فيطرحو وبيُع اٟتاضِر للبادي)
( حطزماَف الق( أم: ليبيع من أىل البلد بثمن غاؿو )طمعًا يف الثَّمِن الغايلعلى رجلو يسكن البلد )

قيل: صورتو: إذا كاف لواحدو من ا١تصر طعاـه ال يبيعو منهم يف القحط كلكن يبيعو من أىل البادية بثمنو 
. ذىب "صاحب ا٢تداية" إذل ىذه الصورة؛ فعلى ىذا "البلـ" يف البادم يكوف ٔتعٌت "من"  . (ِ)غاؿو

 .قٍّ ستحَ منو ببل حقِّ مُ  ـٍ عن ذي رحٍم ٤ترَّ  وتفريُق صغَتٍ والبيُع عند أذاِف اٞتُُمعِة، 
                                                           

(، ـََُِ -ىػ ُُِْط مؤسسة الرسالة  ٓص  ُٔج  ،ٖٗٗٗ)حديث رقم  ا١تسندمن حديثو ركاه اإلماـ أٛتد يف  جزءىو ( ُ)
ـي الر جيلي عىلىى سىٍوـً أىًخيًو، كىالى ٮتىٍطيبي عىلىى ًخٍطبىًتوً »: رسوؿ هللا قاؿ: قاؿ  عن أيب ىريرة  صحيح كىو يف الصحيحُت ) .«الى يىٍستىا

، مع شرح صحيح مسلم. ّٖٗص  ٓ، ج ِِٕٕ، كتاب الشركط، ابب الشركط يف الطبلؽ، حديث رقم مع الفتح البخاري
، ُُٓٓ، حديث رقم ابب ٖترًن بيع الرجل على بيع أخيو، كسومو على سومو، كٖترًن النجش، كٖترًن التصريةكتاب البيوع،  النووي )

نَػَهى َعِن التػََّلقِّي ِللرُّْكَباِف، َوَأْف يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوَأْف  »: أيضان: أف  رسوؿ هللا  ( كاللفظ لو عن أيب ىريرة ُْٖص  ٓج 
ـَ الرَُّجُل َعَلى َسْوـِ َأِخيوِ   .«َتْسَأَؿ اْلَمْرَأُة َطبَلَؽ ُأْخِتَها، َوَعِن النَّْجِش َوالتَّْصرِيَِة، َوَأْف َيْسَتا

من البيع كيقوؿ  القركمى  اٟتاضري  ٯتنع السمساري  ، ْتيثللبادم البائع ٝتساران  يصَت اٟتاضري كالصورة الثانية اليت ٭تتملها اٟتديث: أف  (ِ)
 .صو على الناسفيتوكل لو كيبيع كيغارل، كلو تركو يبيع بنفسو لرخ   "،أان أعلم بذلك ،ال تبع أنت"لو: 

حت ىذه الصورة على األي       ح الثاين: أف  البلـ ك ، «َدُعوا النَّاَس يَػْرُزِؽ هللاُ بَػْعَضُهْم ِمْن بَػْعضٍ » :آخر اٟتديث ا١توافقتهكذل: كرجًٌ ا١ترجًٌ
 ، كىو أكذل من أتكيلها بػ "من" كما ىو يف الصورة األكذل.تكوف على حقيقتها كىي التعليل "أف يبيع حاضر لباد" :يف
 ِِْ-ِِّص  ٓ، ج عابدينحاشية ابن ابن عابدين،  انظر:    
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، كا١تعترب (ُ) فىاٍسعىٍوا ًإذلى ذًٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى (؛ لقولو تعاذل: والبيُع عند أذاِف اٞتُُمعةِ )
بعد الزكاؿ. كإ٪تا كيره؛ ألف  إخبلؿ السعي ٣تاكره للبيع ال يف صلبو، فاقتضى الكراىة دكف  (ِ)األذاف

 الفساد. 
( أراد بو التفريق ابلبيع؛ ألف  التفريق قٍّ حَ تَ سْ عن ذي رحٍم ٤ترـٍ منو ببل حقِّ مُ  صغَتٍ وتفريُق )

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 

 لو أف يفٌرًؽ بينهما ابلبيع.  الصغَت كىو يف حجره
فر ؽ بُت  ؛ ألهنما لو كاان كبَتين فلو أف يفٌرًؽ؛ ١تا ركم أنو (ّ)قػييًٌد بكوف أحد٫تا صغَتان 

؛ ألنو لو كاف قريبان غَت ٤تـر  .(ْ)كشَتين، ككاان أىمىتػىٍُت أختٍُت كبَتتٍُت لو -اهنع هللا يضر-مارية  كقػييًٌد بذم رحمو ٤تر ـو
٤تر مان غَت قريب كامرأة األب: ال ييكره. كقػييًٌد بقولو: "ببل حق مستحق"؛ ألف  التفريق لو  كابن العم أك

ٌقػػػ]ػا[ ال يكوف  كقع ابستحقاؽ أبف ظهر يف أحد٫تا عيب أك أجنيب فديًفع إذل كرل اٞتناية أك خرج ميستحى
. كأما إضرار الصغَت؛ فيثبت ضمنان ف  بل ييلتفت إليو. مكركىان؛ دفعان للضرر عن ا١تستًحقًٌ

فإف قيل: اٟتريب إذا دخل داران أبماف فباع أحد غبلمٍيو صغَتٍين جاز لنا شراؤه فقد جاز التفريق؟ 
 قلنا: إ٪تا جاز؛ نظران لو، ألان  لو دل نٍشتىػرًًه لعاد بو إذل دار اٟترب، كالتفريق أنفعي لو.

 .ال بَػْيُع َمن َيزِيُد الثَّمن 


                                                           

 .ٗآية رقم جزء من سورة اٞتمعة،  (ُ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كدل تتضح رل الكلمة يف نسخة )أ(. (ِ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "صغَت". (ّ)
، )بَتكت: دار ا١تعرفة، الواحدٖتقيق: مصطفى عبد ، السَتة النبوية )من البداية والنهاية البن كثَت(، إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت، (ْ)

 ََٔص  ْ( ج ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗ
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 (ِ)َمْن َيْشًَتِي َىَذا اٟتِْلسَ »قاؿ:  ييكره بيع من يزيد؛ ١تا ركم أنو  (ُ)|ال|( أم: ال بَػْيعُ ) 
، فػىقىاؿى الن يب  «؟ ٍذتػيهيمىا ًبًدٍرىىمو ، فىأىٍعطىاهي رىجيله ًدٍر٫تىىٍُتً: «َمْن َيزِيُد َعَلى ِدْرَىٍم؟: » ، فػىقىاؿى رىجيله: أىخى

ا ًمٍنوي  فػىبىاعىهيمى
(ّ). 

  

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
 .كيبسط يف البيت ،كساء يكوف على ظهر البعَت ٖتت الربذعةاٟتًٍلس:  ( ِ)

 ُِٗص  ُج  "،حلسمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،      
)كتاب  سننو  ( كالًتمذم يف ُُْٔ)كتاب الزكاة، ابب ما ٕتوز فيو ا١تسألة، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه أبو داكد يف  (ّ)

)كتاب التجارات، ابب بيع ا١تزايدة، حديث رقم سننو  ، كابن ماجو يف (ُُِٖالبيوع، ابب ما جاء يف بيع من يزيد، حديث رقم 
بو. كاٟتديث حس نو الًتمذم، لكن أعل و ابن   عبد هللا اٟتنفي، عن أنس بن مالكاألخضر بن عجبلف، عن طريق ( من ُِٖٗ

 القطاف ّتهالة حاؿ عبد هللا اٟتنفي.
دار : الرايض) ُ، ط د. اٟتسُت آيت سعيدٖتقيق: ، بياف الوىم واإليهاـ يف كتاب األحكاـ انظر: ابن القطاف، علي بن دمحم،    
 .ٕٓص  ٓ( ج ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، طيبة
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 ابب اإلقالة
وصحَّْت ٔتثِل الثَّمِن األوَِّؿ، وإف  .فبطلْت بعد والدِة ا١تبيعة، فسٌخ يف حقِّ العاقدينىي 

 . وكذا يف اأَلقلِّ إالَّ إذا َتعيََّب فيجُب ذلك. شرط غَت جنِسو أو أكثَر منو


ابب اإلقالة 

 . (ُ)، أم أىٍسًقطها «أىًقٍل عثريت  »كىي اإلسقاط، ك٢تذا يقاؿ يف الدعاء:  
( فييجعل فسخان يف حقًٌهما؛ ألف  ٢تما كاليةن على أنفسهما فأسقطا فسٌخ يف حقِّ العاقدينىي )
فسخان؛ ألنو ال ٯتكن الفسخ من الولد  (ِ)ىذا تفريعي كوهًنا (بعد والدِة ا١تبيعة)( اإلقالة فبطلتْ )حق هما 

، عندهال ٘تنع اإلقالة كال بدكنو، ىذا إذا كلدت بعد القبض، كإف كلدت قبلو أك زادت زايدة متصلة 
 . ككذا ال ٘تنع اإلقالة إذا كانت الزايدة متصلة بعد القبض. (ّ): يصح جعلها بيعان إذا كلدتعند٫تاك

: "إذا ابع ا١تتولػًٌي أك الوصي (ْ)( كيف "الفتاكل الفضلي"ٔتثِل الثَّمِن األوَّؿِ ( اإلقالة )وصحَّتْ )
( "إف" للوصل.  وإف شرط غَت جنِسو) (ٓ)كانت ٔتثل األكؿ"  شيئان أبكثر من قيمتو ال ٕتوز لو إقالتو كإف

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

                                                           

 . إذا رفعو من سقوطو وي تى رى ثػٍ عى  هللاي  اؿى قى أى كيف "ا١تصباح ا١تنَت" اإلقالة لغة: الرفع، يقاؿ:  (ُ)
 كاصطبلحان: رفع العقد.     
  .ِِْص  ٓج حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين، ُٗٗص "، قيلمادة " ا١تصباح ا١تنَت،انظر: الفيومي،     

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كوهنما". (ِ)
  .ُْٗ ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ُْٗص  ٔج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
 .عنو ث ابلكثَتحىت حد   عاش كثَتان ، ك  كاف عا١تان   ،عثماف بن إبراىيم بن دمحم الفضليىػ(:  َٖٓفتاكل الفضلي لػ: الفضلي )ت:  (ْ)

 َِٖص  ْج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، انظر: القرشي،      
 .َُٕص  ٔ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، انظر:  (ٓ)
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 .رِهدْ الثَّمِن بل ا١تبيع، وىبلُؾ بعِضِو ٯَتَْنُع بقَ ومل ٯتنَػْعها ىبلُؾ 



( أم حدث العيب يف البيع عند ا١تشًتم فيجب ذلك إالَّ إذا َتعيَّبَ األكؿ كلزمو الثمن األكؿ ) =
 األقل؛ ألف  نقصاف الثمن يكوف ألجل الفائت ابلعيب. 

بل ٯتنعها ىبلؾ ا١تبيع؛ ألف  ا١تبيعى ٤تل  ( يعٍت: ىبلُؾ الثَّمِن بل ا١تبيعأم اإلقالة ) (ومل ٯتنَػْعها)
العقد دكف الثمن؛ ألف  الثمن يثبت يف الذمة ابلعقد فيكوف حكمو، كحكم الشيء يعقبو كلو كاف ٤تل 

.  العقد لتقدمو كبينهما تناؼو
.  (رِهدْ بقَ ( عن اإلقالة )ٯَتَْنعُ )أم بعض ا١تبيع  )وىبلؾ بعضو(  اعتباران للبعض ابلكلًٌ

ا تصح  اإلقالة بعد ىبلؾ أحد٫تا؛ ألف  كل  كاحدو منهما مبيع؛ إذ العقد ال بيد  لو من كإف تقايض
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 حقًٌهما 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. 
ضي. تظهر فائدتو يف قيػػيًٌد ابلعاقدين؛ ألف اإلقالة بيعه يف حق  غَت٫تا؛ ألنو مبادلة ماؿ ٔتاؿ ابلًتا

 مسائل: 
 منها: أف  ا١تبيع إذا كاف عقاران فسل م 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 

 منو.  (ُ)|ممن ا١تشًت |ىبتو؛ ألف  ا١توىوب لو يف حق الواىب ٔتنزلة ا١تشًتم 

                                                           

 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. 

عل بيعان يف حقًٌ  ىذا إذا ذكر الفسخ بلفظ اإلقالة، كلو ذكره بلفظ ا١تفاسخة أك ا١تتاركة ال ٬تي
 الثالث؛ إعماالن ٔتقتضى موضوعو اللغوم. 

 (ِ)|عند|فلو حكم الرىن  (ُ)اعلم أف  العقد الذم شيرط فيو اإلقالة كالناس يسمونو "بيعى الوفاًء"
ينتفع بو ببل إذف البائع كسقط الد يني هببلكو، قاؿ اإلماـ ٧تم الدين  أكثر ا١تشايخ؛ فبل يباح للمشًتم أف

: "اتفق مشاٮتنا يف ىذا الزماف على جوازه كإفادتو بعض األحكاـ كىو االنتفاع بو؛ ٟتاجة (ّ)النسفي
 الناس إليو كتعاملهم فيو، كالقواعد قد تيًتؾ ابلتعامل كما يف االستصناع". قاؿ "صاحب النهاية": كعليو

 .(ْ)الفتول
  

                                                           

 اسًتد  العقارى ا١تبيعى.بيع الوفاء: ىو أف يبيع اتاج إذل النقد عقاران على أنو مىت رد  الثمن ( ُ)
كقد حدث التعامل بو بُت الناس ببخارل كبلخ يف منتصف القرف ا٠تامس ا٢تجرم، كاختلفت فتاكل الفقهاء يف اٟتكم عليو قدٯتان      

مايو  -ىػُُِْكحديثان، كالذم استقر عليو رأم ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل يف دكرة مؤ٘تره السادس ا١تنعقدة يف جدة )ذم القعدة 
 ـ( أف : بيع الوفاء غَت جائزو شرعان؛ ألف  حقيقة ىذا البيع: "قرضه جر  نفعان"، فهو ٖتايله على الراب.ُِٗٗ

٣تمع . ُٓٔ-ُٓٓص عقد البيع، . الزرقا، ُّْ-َْٖص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر تفصيل ا١تسألة يف:     
ىػ ُِّْ، ّ)كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر، ط قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل الفقو اإلسبلمي الدكرل، 

 .ِِٓـ( ص ََِِ -
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
فقيو فاضل عارؼ اب١تذىب   ،٧تم الدين أبو حفص ،عمر بن دمحم بن أٛتد النسفيىػ(: ىو ٧ّٕٓتم الدين النسفي )ت: ( ّ)

 ".صاحب ا٢تدايةا١ترغيناين "خ يأحد مشا، م اٞتامع الصغَتظى صنف التصانيف ىف الفقو كاٟتديث كنى  ،كاألدب
 فما بعدىا. ٕٓٔ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:     

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



 

162 
 

 ابب ا١تراْتة
. وشرطُُهما شراؤُه ٔتثل .شًتَى بثمِنِو وفضٌل، والتَّوليُة: بيعُو بو ببل فضلٍ ا١تراْتُة بيع ا١تُ   يٍّ



(ُ)ابب ا١تراْتة

( كيف عبارتو تسامحه؛ ألف  الثمن صار ملكان للبائع، فبل شًتَى بثمِنِو وفضلٌ ا١تراْتُة بيع ا١تُ )  
١تا سيجيء ًمن أف  أجرة الصبغ كالقص ار  (ِ)كلعل و أراد بو ٔتثل الثمن. كفيو أيضان اشتباهٯتكن البيع بو، 

  كغَت٫تا ييضىم  إذل الثمن األكؿ فبل يكوف الثاين مثبلن لو يف ا١تقدار، فيكوف ا١تراد ٔتثل األكؿ ما قاـ عليو.
  (.ببل فضلٍ ( أم ابلثمن األكؿ )والتَّوليُة: بيعُو بو)
الزايدة،  (ّ)( أم: شرط ا١تراْتة كالتولية كوف الثمن األكؿ ًمٍثلٌيان؛ لتتحققيٍّ ما شراؤُه ٔتثلوشرطُهُ )

حىت لو دل يكن الثمن ًمٍثليٌان 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 ًمٍثلٌيان كمعلومان حىت لو ابعو بذلك 

 ف الربح يكوف ٣تهوالن. الثوب الذم اشًتل بو كبعشر قيمتو ال ٬توز؛ أل
  

                                                           

  الزايدة اٟتاصلة يف التجارة.ا١تراْتة لغة: من الربح، كىو  (ُ)
 كبيع ا١تراْتة اصطبلحان: بيع ما مىلىكو اإلنساف برأس مالو مع ربح ٤تدكد.      
 ٖٖص عقد البيع، . الزرقا، ِْْص  ِج  "،ربحمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،      

  "اشتبو".ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(  (ِ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ليحقق". (ّ)
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  ،.......................ل واٟتمل إىل ٙتِنوِ تْ َأْجِر القصَّاِر والصَّبغ والطَِّراُز والفَ  ولو ضمُّ 


( والطَِّرازُ اسم ) -كبكسرىا -مصدر،  -بفتح الصاد -( غ، والصَّبْ (ُ)صَّارِ َأْجِر القَ  ولو ضمُّ )
( اٞتار كاجملركر متعلًٌقه بػ "ضم"؛ ألف  ما يزيد يف عُت إىل ٙتِنوِ  واٟتمل، (ّ)لتْ والفَ ) (ِ)ىو عىلىمي الثوب

 البيع أك قيمتو ييلحق بو، كما ال فبل. 
ٗتتلف  (ْ)|ألف  القيمة| كالصبغ كأخواتو يزيد يف العُت، كاٟتمل كسوؽ الغنم يزيداف يف القيمة؛

ابختبلؼ ا١تكاف ٓتبلؼ أجر الراعي كأجر تعليم القرآف حيث ال ييضىم ؛ ألنو ال يزيد يف عُت الشيء 
 كال يف قيمتو، كثبوت الزايدة يف ا١تتعل م ١تعٌتن فيو كىو الذىن ال ٔتا أينفق على ا١تػيعلًٌم إذ التعليم شرط. 

 .(ٓ)ذكر من الفىٍتل ك٨توه ال ييضىم " كيف "التبيُت": " إٍف فػىعىلى ا١تشًتم بيده شيئان ٦تا
 

  

                                                           

 القص ار: الذم ٬تمع الثياب فيغسلها، كحرفتو: الًقصارة. (ُ)
 َُٖص  ِج  "،قصرمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، انظر:      

 ُٗص  ِ، ج ا١ترجع السابقانظر:  (ِ)
 كا١تراد بو ىنا: ما ييصنع أبطراؽ الثياب ْترير أك كتاف. غَته.ليف أك من كالفتيل: حبل دقيق ، الشيءً  رل  الفىٍتل لغةن:  (ّ)

 ُِٖص  ٔ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، . ُْٓص  ُُج  "،فتلمادة " لساف العرب،ابن منظور،      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ْ)
 ْٕص  ْج تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، راجع: الزيلعي، ( ٓ)
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ـَ علي بكذا" :لكن يقوؿُ  أخَذُه  فإف َظَهَر للمشًتي خيانُتُو يف مراْتة". ال اشًتيُتُو بكذا" "،قا
 ...............من ٙتِنو، وعند أيب يوسَف ٭تطُّ فيهما، يف التَّوليِة حطَّوُ  |و|بثمِنو أو ردَّه، 



ـَ علي " :لكن يقوؿُ )  "( أم: ال يقوؿ: "اشًتيت بكذا"؛ ٖتر زان عن بكذا ال اشًتيُتُو بكذاقا
 . (ُ)الكذب. ككذا يىضيم  نفقة ا١تبيع ككسوتو ككراه، كذا يف "ايط"

أخَذُه بثمِنو أو ردَّه،  يف مراْتة( أم: خيانة البائع يف قدر ٙتنو )ةٌ فإف َظَهَر للمشًتي خيان)
( أم للمشًتم اٟتط من الثمن قدر ما خاف البائع يف بيع التولية عند أيب ٙتِنومن  حطَّوُ  (ِ)ويف التَّوليةِ 

حنيفة؛ ألف  اٟتط  لو دل يوجد يف التولية يكوف قدري ا٠تيانة زائدان على الثمن األكؿ فيصَت مراْتةن، 
وسَف وعند أيب ي) (ّ)غايتو أف يكوف الربح أكثر من ما ظنو ا١تشًتم فيثبت لو ا٠تيار لفوات الرضا

( أم: يف صوريت ا٠تيانة يف ا١تراْتة كالتولية ببل خيار مع حصة قدر ا٠تيانة من الربح يف ٭تطُّ فيهما
. مثبلن إذا قاؿ: "اشًتيتي ىذا الثوب بعشرة" فباعو ٓتمسة عشر فظهر أف  البائع كاف اشًتاه (ْ)ا١تراْتة

من الربح ما قابلهما كىو درىم كاحد بثمانية، يػحط  قدر ا٠تيانة من األصل كىو در٫تاف، كيػحط  
 فيأخذ الثوب ابثٍت عشر.

: فللمشًتم -أبف دل ييبُتًٌ أنو اشًتاه نسيئة، أك بُت  كخاف يف قدر األجل -كلو خاف يف األجل 
؛ ألف  األصل ىو لفظ (ٓ)ا٠تيار يف ا١تراْتة؛ ألف  ا١تؤج ل أنقص يف ا١تالية من اٟتاؿ، كذا يف "ايط"

كالتولية كذًٍكري الثمن يف العقد ٬ترم ٣ترل التفسَت لو، فبل بيد  من بناء العقد الثاين على األكؿ، ا١تراْتة 
 فيحط  قدر ا٠تيانة ليكوف الثاين كاألكؿ. 

  

                                                           

 َُص  ٕج احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، ابن مازة، راجع: ( ُ)
 التولية: مصدر كذل إذا جعلو كاليان. كاصطبلحان: ىي بيع ا١تشًتل بثمنو ببل فضل.( ِ)

 .ِٕٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين، ِٖٓمادة "كرل"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،       
 ُِٔص  ٓ، ج مرجع سابقابن عابدين، . ََٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
 ا١تراجع السابقة.انظر: ( ْ)
 ٔص  ٕج ، احمليط الربىاين يف الفقو النعماينابن مازة، راجع: ( ٓ)
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 َ وإف ، حَ بِ طُرَِح عنو ما رَ  ف رابحَ إٍح، فبْ رِ بِ  اثنيًا بعد بيعٍ  ن اشًتىومَ  .فيهما وعند ٤تمٍد ُخَتِّ
 على ما َشَرى ابئُِعو و برقبِتوِ نُ يػْ ورابَح سيٌد شرى من مأذونِِو احمليِط دَ . حرابِ الثََّمَن مل يُ استغرَؽ الّرِْبُح 

 . كمأذوٍف شرى من سيِده


َ فيهما) (؛ ألف  األصل ما ىو ا١تذكور يف العقد لكونو معلومان، كالثمن األكؿ وعند ٤تمٍد ُخَتِّ
، كًذٍكري ا١تراْتة كالتولية ٭تمل عل ى الًتكيج، فيجرم ٣ترل الوصف، فإذا ظهرت ا٠تيانة فيهما غَت معلـو

 . (ُ)يتخيػ ري ا١تشًتم؛ لفوات الوصف ا١ترغوب يف الثمن كما لو فات يف ا١تبيع
( مثبلن: لو اشًتل ثوابن بعشرة حَ بِ طُرَِح عنو ما رَ  ف رابحَ إٍح، فبْ رِ بِ  اثنيًا بعد بيعٍ  ن اشًتىومَ ) 

وإف استغرَؽ الّرِْبُح مراْتة على ٜتسةو ) بعشرة يبيعودراىم كقبضو، مث ابعو ٓتمسة عشر، مث اشًتاه 
( أم: ال يبيعو مراْتةن أصبلن عند أيب رابحمل يُ ( كما إذا ابع الثوب الذم اشًتاه بعشرة بعشرين )الثََّمنَ 

صورتُت؛ ألف  العقد الثاين عقده جديده منقطعه عن األكؿ فتجوز : يرابح بعشرة يف القاالحنيفة، ك
: أف  الربح يف البيع األكؿ كاف على احتماؿ السقوط أبف يرد  ا١تشًتم ا١تبيع بظهور لوا١تراْتة عليو. ك

العيب، فتأك د ابلشراء ذلك الربح، كللتأكيد حكم اإل٬تاب، فكأنو اشًتل اثنيان بعشرةو ثوابن كٜتسة 
ابلت ا٠تمستاف كبقي الثوب يف ا١تسألة األكذل ٓتمسة فَتابح عليها، كيف ا١تسألة الثانية بقي ٣تاانن فتق

 . (ِ)فبل يبيعو مراْتة؛ حذران عن شبهة ا٠تيانة
اٞتار ( على ما َشَرى ابئُِعو برقبِتوِ ( فاعل "ايط" )ونُ يػْ حيِط دَ ى من مأذونِِو ا١تُ رَ ورابَح سيٌد شَ )

يطه برقبتو -بقولو "رابح". يعٍت: إذا اشًتل العبد ا١تأذكف ثوابن بعشرةو  كاجملركر متعلًٌق  -كعليو دىٍينه ٤تي
( يعٍت: إذا كمأذوٍف شرى من سيِدهفباعو من مواله ٓتمسة عشر در٫تان فإنو يبيعو مراْتة على عشرة )

إف ابعو مراْتة يقوؿ:  برقبتو ٓتمسة عشر، فا١تأذكف وني يػٍ ايًط دى اشًتل ا١توذل بعشرة مث ابعو مأذكنو 
"قاـ علي  بعشرة"؛ ألف  مكاسبى العبًد ا١تأذكًف ملكي ا١توذل من كجو، فجيعل العقد الذم جرل بُت 
، فصار كأف  العبد اشًتاه للموذل ابلوكالة بعشرة يف الفصل األكؿ كيبيعو ابلوكالة  العبد كالسيد كا١تعدـك

 يف الفصل الثاين، فييعترب الثمن األكؿ. 
                                                           

 ُِٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ََٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ُِٔص  ٓ، ج مرجع سابقابن عابدين، . َِٓ-َُٓ  ص ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر: ( ِ)
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 .ابلنِّصِف أوَّالً، ونصِف ما رَِبَح بشرائِِو اثنياً منو وُ بُ ضارِ مُ  بُّ ا١تاِؿ على ما شراهُ ور 
 .أو ُوِطَئْت بكراً لزَمُو بيانُو تْ ئَ قِ وإف فُ ، فإف اعورَّْت ا١تبيعة، أو ُوِطَئْت ثَػْيباً رابَح ببل بياف



( يتعلق ٔتضاربو ابلنِّصفِ ( ُ) وُ بُ ضارِ مُ  على ما شراهُ ( معطوؼ على "سيده" )وربُّ ا١تاؿِ )
( أم من ا١تضارب. يعٍت: كرابىحى ما رَِبَح بشرائِِو اثنياً منو) (ِ)( معطوؼ على "ما شراه"أوَّاًل، ونصفِ )

رب  ا١تاؿ على الثمن الذم شرل بو ميضارًبيوي ذلك ا١تتاع قبل شراء رب ا١تاؿ منو، كعلى نصف الربح 
 بعد شراء مضاربة. (ّ)الذم حصل بشرائو

صورتو: دفع رجل إذل رجل عشرة دراىم مضاربةن ابلنصف، فاشًتل ا١تضاربي ابلعشرة ثوابن، مث 
 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. 

كعند زفر: ال ٬توز بيعي ربًٌ ا١تاؿ من ا١تضارب كال بيعي ا١تضارب من ربًٌ ا١تاؿ إذا دل يكن يف 
 لبيعى ٘تليكي ماًؿ نفسو ٔتاًؿ غَته، كىو يشًتم مالو ٔتالو. ا١تاؿ ربحه؛ ألف  ا

: ىذا العقد جائز؛ ألف  كل  كاحدو منهما يستفيد هبذا العقد ملك اليد، كإف دل يستفد عندانك
ملك الرقبة، كجواز العقد يتبع الفائدة كإذا جاز البيع  رب  ا١تاؿ مراْتةن على اثٍت عشر  (ْ)|يبيعي |

كنصف؛ ألان كإف قضينا ّتوازه ففيو شبهة عدـ اٞتواز؛ ألف  ا١تضارب ككيله عن رب ا١تاؿ يف البيع 
األكؿ من كجو فإنو يعمل لو من كجو يف مالو، ك٢تذا ييرجع ابلعهدة على ربًٌ ا١تاؿ، فصار بيع 

                                                           

 ،للربح طلبان  ا١تضارب يسَت يف األرض غالبان  ألف  ٝتي العقد بذلك؛  ،مفاعلة من الضرب، كىو السَت يف األرضا١تضاربة لغة:  (ُ)
  ٕتر لو كقارضو أيضا :كضارب فبلف لفبلف يف مالو

 .كعمل من آخر طرؼ: عقد شركة يف الربح ٔتاؿ من كاصطبلحان      
 .ُِٖالتعريفات، . اٞترجاين، ٔص  ِمادة "ضرب"، ج ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب، ا١تطرزم،      
  كيف نسخة )أ( "على ما شرل". ا١تثبت من نسخة )ب(، (ِ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "بشراء". (ّ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ْ)
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 ح؛ ألف  ذلك حق  رب ا١تاؿ. ا١تضارب مع ربًٌ ا١تاؿ ابطبلن يف حقًٌ نصف الرب
 .أو ُوِطَئْت بكرًا لزَمُو بيانُو تْ ئَ قِ وإف فُ ، فإف اعورَّْت ا١تبيعة، أو ُوِطَئْت ثَػْيبًا رابَح ببل بياف

  .ره بنشرِِه وطيِّو كالثَّانيةِ ى كاأُلوىَل، وتكسُّ ًتَ شْ وَقرُض فأٍر، وحرُؽ انٍر للثَّوِب ا١تُ 


ا١تضارب كال شبهة يف أصل الثمن، فيبيعو مراْتةن على اثٍت عشر ك كأما در٫تاف كنصف فحق  
 . (ُ)نصف ببل يياف

( أم: أو ُوِطَئْت ثَػْيباً ( أم: اشًتل جاريةن فاعور ت عنده من السماء )فإف اعورَّْت ا١تبيعة)
( أم: ال ٬تب عليو أف يقوؿ: رابَح ببل بيافاشًتل جارية كىي ثيب، فوًطئها كدل يينقصها الوطء )

"إين اشًتيتها سليمةن فاعور ت يف يدم"؛ ألف  الفائتى كصفه ال يقابلو شيءه من الثمن إذا فات ببل 
أو ُوِطَئْت بكرًا لزَمُو ) (ِ)أم: قػىلىعى عينها ىو أك أجنيب  فأخذ لذلك أىٍرشان  (تْ ئَ قِ وإف فُ )صنًع أحدو 

صودة ابلتناكؿ صار ٢تا حصة من الثمن؛ ألف  ما فات كالسادل لو (؛ ألف األكصاؼ إذا صارت مقبيانُو
معٌت أيخذ بدلو. ككذا إف جٌت بنفسو؛ ألنو لوال ًا١تلك لكاف مضموانن عليو، فصار سقوط الضماف 

 عنو كالبدؿ لو.
ى  وحرُؽ انٍر للثَّوِب ا١تشًتَ ٔتعٌت: القطع ) -ابلفاء، كقيل ابلقاؼ -( القرضي وَقرُض فأرٍ ) 
( كالثَّانيةِ فانتقص ) (ره بنشرِِه وطيِّووتكسُّ )( أم: كا١تسألة األكذل يعٍت يبيعها مراْتة ببل بياف ىَل كاأُلو 

  يعٍت: لزمو البياف؛ لفوات الوصف ابلتناكؿ.        

                                                           

 .َْٓص  ٔج العناية شرح ا٢تداية، . البابريت، َْٓص  ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر: ( ُ)
 .ألنو فساد ؛مث استعمل يف نقصاف األعياف ،إذا أفسدت يقاؿ: أر شتي بُت القـو  أتريشان  الفساد،يف اللغة:  األرش أصل( ِ)

 (، كاٞتمع: أيركش.ما دكف النفسللجراحات ) ديةن ىو اسمه للماؿ الواجب كاصطبلحان:       
 .ُٕص التعريفات، . اٞترجاين، ّٓص  "،أرشمادة " ،ا١تصباح ا١تنَت، فيوميانظر: ال     
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َ مشًَتيو :ورابَح ببل بيافٍ  اءٍ بَِنس ومن شرى . فإف أتلَفُو ثَّ َعِلَم َلزَِمُو كلُّ َٙتَِنو، وكذا التَّولية ،ُخَتِّ
ـَ عليو، ومل يعلم مشًَتيَو قدرَه فسَد،  .إف َعِلَم يف اجمللِس ُخَتِّ و  فإفَّ َوىلَّ ٔتا قا



( أم: أبف دل يبُتًٌ أنو اشًتاه بنسيئة ورابَح ببل بيافٍ ) (ُ)( اب١تدًٌ. أم: بنسيئةو اءٍ بَِنس ومن شرى) 
َ مشًَتيو) ( بُت أف يريد ه أك أيخذه بكلًٌ الثمن؛ ألف  لؤلجل شبهان اب١تبيع فإنو ييزاد يف الثمن ألٍجًل ُخَتِّ

فإف )األجىًل، فأيٟتًٍقى الش بو ابٟتقيقة احتياطان، فصار كأنو اشًتل شيئُت مث ابع أحد٫تا مراْتةن بثمنهما 
وكذا )؛ ألنو ال حص ة لؤلجل من الثمن حقيقةن (َمُو كلُّ َٙتَِنوثَّ َعِلَم َلزِ أم: ا١تشًتم ا١تبيع ) (أتلَفوُ 

( يعٍت: إذا كال ه رجبلن كدل يبُتًٌ أف  الثمن نسيئة مث علم ا١تشًتم يرد ه إف شاء، فإف أتلفو مث التَّولية
ـَ عليو، ومل ٔتا أم ابع تولية ) (فإفَّ َوىلَّ لزمو الثمن كال يرجع على البائع بشيء؛ ١تا ذكران. ) (ِ)علم قا

(؛ ألف  الذم قاـ عليو اسمه ١تا اشًتاه بو كلػًما ٟتقو من فسدَ )( أم بكم قاـ عليو يعلم مشًَتيَو قدرَه
إف )و  اليت تلحق ابلثمن، كذا ال ييعرؼ إال ببياف البائع، فإف دل ييبُتًٌ كاف الثمن ٣تهوالن فيفسد، (ّ)ا١تؤف

بيع كللمشًتم ا٠تيار؛ ألف  الرضا دل يتكامل قبل ا١تعرفة ٔتقدار يعٍت: صح  ال (َعِلَم يف اجمللِس ُخَتِّ 
 الثمن، كما ال يتكامل بعدـ الرؤية للجهل بصفات ا١تبيع.

  

                                                           

 التأخَت، يقاؿ: نسأ هللا يف أجلو كأنسأه فيو كأنسأتو البيع إذا أخ رتو.لغة:  النسيئة( ُ)
 كبيع النسيئة: ىو الشيء اٟتاضر على أساس أتخَت ٙتنو.      
ص ، معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ٛتاد. ُِّص  "،نسومادة " ،ا١تصباح ا١تنَت، فيوميانظر: ال     
ْٓٗ. 

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "عليو". (ِ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ا١تؤمن". (ّ)
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مل يبْعُو ومل أيكْلُو حىت ، بلً يْ كَ   ياً لِ يْ وَمن َشَرى كَ ، قبل قبِضِو إالَّ يف العقارِ  ىً ومل ٬تز بيُع مشًت 
 .............................................................................، يكيَلوُ 


، (ُ)«نَػَهى َعْن بَػْيِع الَغَرر»  (؛ ١تا ركم أنو قبل قبِضِو إالَّ يف العقارِ  ىً ومل ٬تز بيُع مشًت ) 
القبض دكف العقار. قػييًٌد كىو البيع الذم فيو خطر انفساخو هببلؾ ا١تبيع، كىو متحقًٌقه يف ا١تنقوؿ قبل 

ابلبيع؛ ألنو لو أكصاه لرجل فمات قبل القبض صح الوصية. كلو كىبو من البائع فقىًبلىوي انتقض البيع؛ 
ألف  قبضو ال ينوب عن قبض ا١تشًتم، فتجعل ا٢تبة ٣تازان عن اإلقالة. كلو كىبو من غَته أك تصد ؽ بو 

 انئبان يف القبض، مث يكوف قابضان لنفسو. كلو آجر أك أقرضو فاألصح أنو ٬توز، فيكوف ذلك الغَت
العقار قبل القبض فاألصح أنو ال ٬توز؛ ألف  اإلجارة ٘تليك ا١تنافع، كا١تنافع كا١تنقوؿ يف احتماؿ 

؛ ألنو لو كاف مهران أك مَتااثن أك بدؿ ا٠تلع ٬توز بيعو قبل القبض؛ ألف   ا٢تبلؾ. كقػييًٌد ا١تبيع اب١تشرمًٌ
 نفسخ هببلكو.العقد ال ي

نَػَهى »: ( ألنو مل يبْعُو ومل أيكْلُو حىت يكيَلوُ ( أم: بشرط الكيل )بلً يْ كَ   ياً لِ يْ وَمن َشَرى كَ )
قػييًٌد ابلشراء؛ ألنو لو  .(ِ)«اَعاِف، َصاُع اْلَباِئِع، َوَصاُع اْلُمْشًَتِيَعْن بَػْيِع الطََّعاـِ َحىتَّ ٬َتِْرَي ِفيِو صَ 

  =  مَتاث أك غَت٫تا جاز لو أف يتصر ؼ قبل الكيل، كذا يف مىلىكىوي مكيبلن هببة أك

                                                           

، حديث رقم: غرر فيو الذم كالبيع اٟتصاة بيع بطبلف)كتاب البيوع، ابب:  النووي شرح مع، صحيحواٟتديث ركاه مسلم يف  (ُ)
 .«عن بيع اَٟتَصاة، وعن بيع الَغَرر هنى رسوؿ هللا » قاؿ:  ( عن أيب ىريرة ُْٓص  ٓ، ج ُُّٓ

(، ِِِٖ، حديث رقم: كتاب التجارات: ابب النهي عن بيع الطعاـ قبل ما دل يقبض) سننواٟتديث ركاه ابن ماجو يف  (ِ)
ابب النهي )كتاب البيوع، السنن الكربى (، كالبيهقي يف َّٗص  ّ، ج ُِٖٗ)كتاب البيوع، حديث رقم سننو كالدارقطٍت يف 

نَػَهى َرُسوُؿ اَّللَِّ »قاؿ:  عن جابر  طريق ابن أيب ليلى عن أيب الزبَت( من ُْٓص  ٓج  ُُِٗعن بيع ما دل يقبض، حديث رقم 
 َعْن بَػْيِع الطََّعاـِ َحىتَّ ٬َتِْرَي ِفيِو الصَّاَعاِف، َصاُع اْلَبائِِع، َوَصاُع اْلُمْشًَتِي». 

 سنن ابن ماجو.كاأللباين يف السنن الكربى، ، كحس نو ٔتجموع طرقو البيهقي يف كيف الباب: عن أيب ىريرة كأنس كابن عباس      

. ابػن حجػر، ّْص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديػث ا٢تدايػة، . الزيلعي، ُْٓص  ٓج ، السنن الكربىانظر: البيهقي،      
. ُٓٓص  ِٖتقيق: السيد عبد هللا ىاشم اليماين، )بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ت( ج الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، أٛتد بن علي، 

، حكػػم علػػى أحاديثػػو كآاثره كعلػػق عليػػو: دمحم بػػن انصػػر الػػدين األلبػػاين، اعتػػٌت بػػو: سػػنن ابػػن ماجػػوابػػن ماجػػو، دمحم بػػن يزيػػد القػػزكيٍت، 
 .ّّٖرايض: مكتبة ا١تعارؼ، د.ت( ص )ال ُمشهور بن حسن آؿ سلماف، ط 
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ال ما  وكذا ما يُوَزُف أو يعدُّ . كفى بو يف الصَّحيحو  وُشِرَط كيُل البائِع بعد بيِعِو ْتضرِة ا١تشًتي
، ىبلُكوُ وا١تزيُد فيو حاَؿ قياـِ ا١تبيِع ال بعد ، واٟتطُّ عنو، قبل قبِضو يف الثَّمنِ  وصحَّ التَّصرُّؼُ . يذرعُ 

، لِّ إف زيَد، وعلى ما بقى إف حطَّ ويويل على الكُ  فَتابحُ  ذلك، ويتعلَُّق استحقاقُُو ّتميعِ  ويف ا١تبيعِ 
 .والشَّفيُع أيخُذ ابألقلِّ يف الفصلُتِ 



  كقػييًٌد ابلكيل؛ ألنو لو ابعىوي ٣تازفةن دل يػىٍحتىج ا١تشًتم الثاين إذل إعادة الكيل. . (ُ)"الكفاية"  =
( يف الصَّحيحأم: بذلك الكيل ) (ِ) (كفى بو، و وُشِرَط كيُل البائِع بعد بيِعِو ْتضرِة ا١تشًتي)

احًتز بو عما قيل: ال يكفي؛ لظاىر ما ركينا. كالصحيح: أنو ييكتفى بو؛ إذ الغرض منو إعبلـ ا١تبيع 
مثل ا١تسلىم فيو بشرط الكيل  كذا ٭تصل ابلكيل مرة. كاٟتديث ٤تموؿه على ا١تسلىم إليو إذا اشًتل بيػػػػرٌان 

ككك ل رب  الس لىم ابقتضائو فإنو ال يصح  إال بصاعُت الجتماع الصفقتُت؛ أحًد٫تا: شراءي ا١تسلىم إليو،   
( ا١تعدكد ال ما يذرعُ  دُّ عَ وكذا ما يُوَزُف أو يػُ ) .(ّ)كاثنيهما: قبض ربًٌ الس لىم لنفسو كىو كالبيع اٞتديد 

عند أيب حنيفة فبل يبيعو كال أيكلو حىت يػيعىد ؛ ألف  شبهةى اختبلًط غًَت ا١تبيع اثبتةه يف ا١تتقارب كا١توزكف 
: كا١تذركع؛ ألف  الراب ال ٬ترم بُت ا١تعدكدين كما يف ا١تذركعُت، فلو أف قاالا١تعدكد كما يف ا١توزكف. ك

يبيعىو ببل عدٌو فيكوف الزائد ا١تشًتىل كا١تذركع
(ْ). 

( هببة أك بيع أك غَت٫تا إذا كاف عينان، كأما إذا كاف دىٍينان فالتصرؼ فيو يف الثَّمنِ  التَّصرُّؼُ وصحَّ )
(؛ ألف  األٙتاف ال تتعُت  يف العقود، كليس فيها غرر انفساخ قبل قبِضوىو ٘تليكو ٦تن ىو عليو الد ٍين )

الزايدة يف الثمن، كا١تزيد مصدر ميمي   ( فيو أموا١تزيُد فيو)( أم عن الثمن واٟتطُّ عنو)العقد هببلكو 
ويف )( أم ال تصح الزايدة يف الثمن بعد ىبلؾ ا١تبيع ال بعد ىبلُكوُ يتعلق اب١تزيد ) (حاَؿ قياـِ ا١تبيعِ )

                                                           

 ُٕٓص  ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ُ)
 ُٕٓص  ٔ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ُٕٓ ص ٔ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
ا١تشًتم )الثاين(، كقيل: ال ييكتفى بذلك، بل يعٍت: يصح  االكتفاء بكيل البائع )كىو ىنا: ا١تشًتم األكؿ( بعد البيع الثاين ْتضرة  (ّ)

 ال بد  أف يكتالو ا١تشًتم الثاين أيضان.
 ُِٕ-ُُٕص  ٓج شرح ا٢تداية، انظر: اللكنوم،     

 .ُٖٓص  ٔج العناية شرح ا٢تداية، البابريت، . ُٕٓ ص ٔ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ْ)
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  =     معطوؼ على قولو: "فيو". أم ٬توز للبائع أف يزيد يف ا١تبيع  (ا١تبيعِ 
، أخَذ "أيّن ضامٌن كذا من الثَّمِن سوى األلفِبْع عبدَؾ من زيٍد أبلٍف على "لو قاؿ: و   

ِن يْ وكلُّ دَ ، األلَف من زيٍد والزِّايدُة منو، ولو مل يقْل من الثَّمِن، فاأللُف على زيٍد وال شيَء عليو
ل إىل أجٍل معلوـٍ صحَّ إال القرضَ   . ُأجِّ



( أم اب١تزيد كا١تزيد عليو. يعٍت: إذا استيًحق  ا١تبيع فللمشًتم ذلك استحقاقُُو ّتميعِ  ويتعلَّقُ )  =
أف يرجع على البائع ابألصل كالزايدة. ككذلك للبائع أف ٭تبس ا١تبيع حىت يستويف ا١تزيد عليو؛ ألهنا 

من البائع ما دل يسلًٌم ا١تزيدى كا١تزيدى عليو من الثمن التحقت أبصل العقد. كليس للمشًتم طلب ا١تبيع 
( أم: والشَّفيُع أيخُذ ابألقلِّ يف الفصلُتِ ،  على الكلِّ إف زيَد، وعلى ما بقى إف حطَّ ويويلِّ  َتابحُ ف)

يف فصل الزايدة على الثمن كاٟتطًٌ عنو، كإ٪تا دل تظهر الزايدة يف حقًٌ الشفيع؛ ألف  حق  الشفيع متعلًٌقه 
  ار ابلشفيع.ابلعقد األكؿ فبل ٯتلكاف التصرؼ فيو فيما يرجع إذل اإلضر 

( صورتو: إف طلب زيد شراء عبًد عمركو أبلف درىم، كعمرك ال يبيع إال لو قاؿ: ِبْع عبدؾَ )و 
( أم ضامن  من زيٍد أبلٍف على أيّن ضامٌن كذاأبلف كٜتسمائة، فقاؿ آخر لعمرك: "بع عبدؾ" )

( أم من والزِّايدُة منو ،أخَذ األلَف من زيدٍ ( فباع عمرك )من الثَّمِن سوى األلفلك ٜتسمائة )
 ( أم على الضامن. فاأللُف على زيٍد وال شيَء عليو :ولو مل يقْل من الثَّمنِ الكفيل )
ل إىل أجٍل معلوـٍ صحَّ إال القرضَ يْ وكلُّ دَ ) ألف  األجل لو لـز فيو لصار الترب ع ملزًمان (؛ ِن ُأجِّ

األجل، كذا يينايف موضوع التربعات. ٓتبلؼ ما لو على ا١تتربع شيئان كىو الكف  عن ا١تطالبة إذل مضيًٌ 
أكصى أف ييقًرض من مالو فبلانن ألف درىم إذل سنة حيث يلـز من ثلثو أف يقرضوه، كال يطالبوه قبل 

 ا١تدة؛ ألنو كصي ةه ابلتربع كالوصي ًة اب٠تدمة، فيلـز نظران للموصى لو.
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 ابب الػػػّرِبػػػا
  .ُشِرَط ألحِد العاقديِن يف ا١تعاوضةخاٍؿ عن عوٍض  ىو فضلٌ 



 (ُ)ابب الػػػّرِبػػػا
على اآلخر اب١تعيار الشرعي كىو الكيل كالوزف،  (ِ)أراد بو فضلى أحد ا١تتجانسٍُت ( ىو فضلٌ ) 

فبل يكوف فضلي قفيزٍم شعَت على قفيز بػيػػػػػػػػرٌو، كفضلي ستة أذرع من ا٢تركم على أربعة أذرع منو من الراب 
بػيػػػػػػػػرٌو ككيرًٌ شعَت بكير ٍم بر ككير ٍم شعَت؛ فإف  للثاين فضبلن على  (ّ)( احًتز بو عن بيع كيرًٌ عن عوضٍ  خاؿٍ )

( احًتز بو ُشِرَط ألحِد العاقدينِ األكؿ، لكنو غَت خاؿو عن العوض بصرؼ اٞتنس إذل خبلؼ اٞتنس )
الفضل ا٠تارل عن العوض يف ا٢تبة فإنو ال  ( احًتز بو عنيف ا١تعاوضةعما شرط لغَت٫تا فبل يكوف راب )

 يكوف رابن.
  

                                                           

الرجل ابأللف دخل يف  كأىٍر ىى  "،رًبىًوم  " :نسب إليو على لفظو فيقاؿكيي ، رىابى الش ٍيءي يػىٍربيو إذا زىادى ، يقاؿ: الفضل كالزايدةالراب لغة:  (ُ)
 .الراب كأىٍر ىى على ا٠تمسة زاد عليها

  ن.رط ألحد العاقديٍ شي  فضل خاؿو عن عوضو كاصطبلحان: عرفو اٟتنفية أبنو:     
 كقد عرفو ا١تالكية أبنو: كل زايدة دل يقابلها عوض.     
 كعرفو الشافعية أبنو: عقد على عوض ٥تصوص غَت معلـو التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أك مع أتخَت يف البدلُت أك أحد٫تا.   
 كعرفو اٟتنابلة أبنو: الزايدة يف شيءو ٥تصوص.   

دمحم بن ابن العريب،  .ِْٗص  ٓج ، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين . ّٖص "، رابمادة " ا١تصباح ا١تنَت،انظر: الفيومي،     
 .ُِّص  ُـ( ج ََِّ -ىػ ُِْْ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ّٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، ط أحكاـ القرآف، عبد هللا، 
 .ِْٖص الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع، . البهويت، َّ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت، 

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( زايدة عبارة "على أربعة أذرع". (ِ)
  ِٓ.ّعند اٟتنفية: يساكم  ابٟتساب ا١تعاصرصاعان، كالصاع  َِٕيساكم كالكير  ، ألىل العراؽ كٚتعو أكرار مكياؿه الكيٌر:  (ّ)

×  َِٕ) اٟتنفية:تقريبان: عند  ابٟتساب ا١تعاصر يساكم كيلوجراـ ، كابلتارل فإف  الكر َْ.ِ: الفقهاء ٚتهوركيلوجراـ، كعند 
  كيلو جراـ. (كيلوجراـ   ٖ.ُْٖٔ =َْ.ِ×  َِٕ) ٚتهور الفقهاء:، كعند (كيلوجراـ  َِّْ =ِٓ.ّ
)القاىرة:  ِط ا١تكاييل وا١توازين الشرعية، . ٚتعة، علي، ُِْص  ِج  "،كررمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،ا١تطرزم     

 .ِْـ( ص ََُِ -ىػ ُُِْالقدس لئلعبلف كالنشر كالتوزيع، 
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: كاٞتّص ؛ ُر مع اٞتنسِ دْ القَ  ُتوُ لَّ وعِ  فحرـُ بيُع الكيلي والوزين ّتنِسِو متفاضبًل ولو غََت مطعوـٍ
  .واٟتديد



؛ ألف  النص أكجب ا١تماثلة ذااتن يف األشياء الستة، كالتماثل إ٪تا (ُ) (ُر مع اٞتنسِ دْ القَ  ُتوُ لَّ وعِ ) 
يقع ابعتبار الصورة كا١تعٌت، كالقدر ييسوًٌم العوضُت صورةن، كاٞتنس ييسٌوًيهما معٌتن، فناسب كل  منهما أف 

 يكوف علةن. 
للوصل. ىذا احًتازه ( "لو" ىذه ولو غََت مطعوـٍ  (ِ) ـُ بيُع الكيلي والوزين ّتنِسِو متفاضبلً رُ فحَ )

ـَ ابلطََّعاـِ ِإالَّ »:  عن قوؿ الشافعي؛ ألنو ال راب يف غَت ا١تطعومات عنده؛ لقولو ال تَِبيُعوا الطََّعا
فذكر الطعاـ كىو مشتقه عن الطعم، مشعر أبف  الطعم ًعل ةه، كىو موجود يف األربعة من  (ّ)« َسَواًء ِبَسَواءِ 

( األكؿ من ا١تكيبلت كالثاين من كاٞتّص واٟتديدكيف النقدين الًعل ة ىو الثمنية ) ،(ْ)األشياء الستة
 ا١توزكانت.

                                                           

 .كعند ا١تالكية: علة ٖترًن راب الفضل يف الذىب كالفضة: الثمنية، كيف األصناؼ األربعة: االقتيات كاالدخار (ُ)
الثمنية، كيف األصناؼ األربعة: الطعم، كما يف قوؿ الشافعي يف اٞتديد،  علة ٖترًن راب الفضل يف الذىب كالفضة:كعند الشافعية:      

 .كقولو يف القدًن: الطعم مع الكيل كالوزف
اٟتنابلة: فقد ركم عن اإلماـ أٛتد ثبلث ركاايت أشهرىا كىي ٥تتار عامة أصحاب ا١تذىب أف  علة التحرًن يف الذىب كعند      

 ألصناؼ األربعة: كوهنما مكيلي جنس، كعليو: فيجرم الراب يف كل مكيلو أك موزكفو ّتنسو. كالفضة: كوهنما موزكين جنس، كيف ا
ج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي،  .ٔٗٔ-ٓٗٔص  ِج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، انظر: البغدادم،     

. ابن ّٓ،ُّ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت،  .َّٖ-ّٕٗص  ْ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتالنوكم، . َٕص  ّ
 ٗ-ٖص  ُِ، ج اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ، رداكما١ت .ٓٓ-ْٓص  ٔ، ج ا١تغٍتقدامة، 

 راب الفضل: ىو بيع ماؿ ربوم ّتنسو حاالًّ مع زايدة أحد العوضُت على اآلخر، كبيع دينار بدينارين نقدان. (ِ)
 .ِِِص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ٛتاد،       

ركاه مسلم يف ما "، كيقرب منو ٖتفة الطالباٟتديث هبذا الصيغة ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ ابن كثَت يف كتابو " (ّ)
 عن معمر بن عبد هللا (ِّ ص ٔ ج ،ُِٗٓ رقم حديث ٔتثل، مثبلن  الطعاـ بيع ابب ا١تساقاة،)كتاب  النووي شرح مع صحيحو،

  قاؿ: كيٍنتي أىٍٝتىعي رىسيوؿى هللًا : ـُ اِبلطََّعاـِ ِمْثبًل ٔتِْثلٍ »، يػىقيوؿي : «الطََّعا  .«وََكاَف َطَعاُمَنا يَػْوَمِئٍذ الشَِّعَتَ »، قىاؿى
،  ِ، ط ٖتفة الطالب ٔتعرفة أحاديث ٥تتصر ابن اٟتاجب ،إٝتاعيل بن عمرانظر: ابن كثَت،       ىػ ُُْٔ)بَتكت: دار ابن حـز

 .ِّٖ( ص ـُٔٗٗ -
 .البػير  كالش عَتي كالت مري كا١تلحي ، كىي: يعٍت األربعة األشياء ا١تطعومة ا١تذكورة يف حديث عبادة  (ْ)
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إف ُوِجَد الوصفاِف و . ، وبيضٍة ببيضتُِت، و٘ترٍة بتمرتُتِ ُْتِ تػَ نػَ فْ ْتَ  ةٍ نَ فْ كحَ  وببل معيارٍ  لَّ ُمتماثبلً وحَ 
أحُد٫تا ال اآلخر حلَّ التفاضُل ال النَّسُأ كسلٍم َحُرـَ الفضُل والنَّساُء، وإف ُعِدما حبلَّ،وإف ُوِجَد 

  .ىرويٍّ يف ىرويٍّ وبُػرٍّ يف شعَتٍ 


( أم حىل  البيع ميتفاضبلن فيما ال يدخل يف وببل معيارٍ  بلً ُمتماثِ ( البيعي يف األشياء ا١تذكورة )لَّ وحَ )
كذىر ةو من ذىب أك فضة بذىر تٍُت؛ النعداـ ( ، وبيضٍة ببيضتُِت، و٘ترٍة بتمرتُتِ ُْتِ تػَ نػَ فْ ْتَ  ةٍ نَ فْ كحَ ا١تعيار )

القدر؛ ألف  الشرع دل يقدًٌر ا١تعيار ٔتا دكف نصف صاع كابلذر ة. كيف "النهاية": "ىذا إذادل يبلغ كل  منهما 
 . (ُ)نصف صاع، فإذا بلغ أحد٫تا كما إذا ابع حفنة بقفيز ال ٬توز"

( وإف ُعِدما(؛ لوجود العلة )(ِ)َحُرـَ الفضُل والنَّساءُ )( ك٫تا القدر كاٞتنس إف ُوِجَد الوصفافِ و )
وإف ُوِجَد ) ( أم الفضل كالن ساء؛ لعدـ العلة، كما إذا ابع اٟتيواف ابلثياب. حبلَّ )أم  الوصفاف ٚتيعان 

( كبيع الثوب ا٢تركمًٌ اب٢تركمًٌ جاز فيو التفاضل؛ النعداـ القدر. كنظَت أحُد٫تا ال اآلخر حلَّ التفاضلُ 
(؛ ألف  اٟتكم ١تا تعل ق ٍم ىرويٍّ يف ىرويٍّ وبُػرٍّ يف شعَتٍ لَ كسَ : ال النَّسأُ انعداـ اٞتنس: اٟتنطة ابلشعَت  )

بوصفُت مؤثرين كاف ٣تموعهما عل ةى حقيقًة الفضل كشبهتو، ككاف لكلٌو منهما شبهة الًعل يىة، فحىريـى بو ما 
لنقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساكل ذاهتما. فإف ىو شبهة الفضل فقط كىو الن سىاء؛ ألف  يف ا

قلت: كاف ينبغي أف ال يثبت ببعض العلة اٟتكمي؟ قلت: إنو عل ةه اتم ةه ٟترمة الن سىاء كإف كاف بعضى عل ةو 
ٟترمة راب الن قد، إال أنو إذا أسلم النقود يف الزعفراف أك اٟتديد يصح  كإف ٚتىىعهما أحد الوصفُت كىو 

كىو مثمن يتعُت  ابلتعيُت، كالنقود توزف  (ّ)لوزف؛ ألهنمادل يتفقا يف صفة الوزف فالزعفراف يوزف ابألىٍمناءا
، كىو ٙتن ال يتعُت  ابلتعيُت، فإذا اختلفا يف الوزف صورةن كمعٌت دل ٬تمعهما القىٍدري من كلًٌ (ْ)ابلس نىجىات

 كجوو، فصار كا١توزكف مع ا١تكيل.
                                                           

 .ِٗٔص  ٖج البناية شرح ا٢تداية، انظر: العيٍت،  (ُ)
 راب النساء: ىو أتخَت أحد البدلُت يف بيع ماؿو ربوم ّتنسو أك بغَت جنسو إذا اتفقا يف علة الراب. (ِ)

 ِِّص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ٛتاد،       
 .من كغَته، كتثنيتو مىنىواًف كمىنىيافً كا١تكياؿ الذم يكيلوف بو الس  ، الكيل أك ا١تيزاف الذم يوزف بو، كىو نىاػػػا١تاألىمٍناء: ٚتع  (ّ)

 .ُٕٗص  ُٓج  "،منومادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،      
 .ما يوزف بو كالرطل كاألكقيةالس نىجىات: ٚتع سىٍنجىة، كىو  (ْ)
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 و٭ُتَْمُل يف غَتِىا والشَّعَُت والتَّمُر وا١تلُح كيليّّ، والذَّىُب والفضُة وزينّّ وإف ُترِكا فيهاوالبُػرُّ 
ُعها زْ كما مل ٬تَُ ،  بلً يْ ّتنِسِو متساواًي كَ  بِ بيُع البُػرِّ ابلبُػرِّ متساواًي وزانً، والذَّىَ  فلم ٬َتُزْ  على الُعْرؼ،  بَػيػْ

 ...........................يف غَِت صرٍؼ ببل شرِط التقابضِ  ويِّ تعيُُت الّرِبَ  رِبَ تُ واعْ . ٣تازفةً 


َكْيبًل »قاؿ يف بيع ىذه األشياء:  (؛ لػًما ركم أنو والبُػرُّ والشَّعَُت والتَّمُر وا١تلُح كيليّّ )
( أبف وإف تُرِكا فيها) (ِ) «أََبداً َوْزاًن ِبَوْزٍف  »يف بيعهما:  (؛ لقولو والذَّىُب والفضُة وزينّّ ) (ُ)«ِبَكْيلٍ 

؛ ألف  النص أقول من العرؼ ) ( يعٍت ما دل يػينىص  على الُعْرؼ و٭ُتَْمُل يف غَتِىاييكاؿ الذىب كييوزف البػيػػػػػػػػر 
ٍيلي  أك كىٍزين  ٤تموؿه على عادة الناس؛ عمبلن ابألدىن عند عدـ األقول. ) بيُع البُػرِّ  فلم ٬َتُزْ عليو أبنو كى

ُعها زْ كما مل ٬تَُ ،  بلً يْ ّتنِسِو متساواًي كَ  بِ ساواًي وزانً، والذَّىَ ابلبُػرِّ مت ( ويِّ تعيُُت الّرِبَ  رِبَ تُ واعْ )(. ٣تازفةً  بَػيػْ
حىت لو دل يكن ميعي نان كاف سىلىمان  ما ٬ترم فيو الراب، كفتحها خطأ  كذا يف "النهاية". -بكسر الرًٌبومًٌ  -

:  ( قػييًٌدى بو؛ ألف  التقابضى يف بيع الص ٍرًؼ شرطه يف اجمللس؛ لقولو ؼٍ رْ يف غَِت صَ فبل بيد  من شرائطو )
  =    يعٍت: يدان بيدو. (ّ)« اءهبَِ َىاَء  الِفضَُّة اِبلِفضَّةِ  »

                                                                                                                                                                                           

 ّْٓص  "،سنجمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:      
 ص ٔ ج ،ُُُٔ رقم حديث ابلشعَت، الشعَت بيع ابب البيوع،)كتاب الكربى  السنناٟتديث هبذا اللفظ ركاه النسائي يف:  (ُ)

، كىاٍلًفض ةي اًبٍلًفض ًة تًبػٍريهي : »قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ( عن عبادة بن الصامت ّْ كىعىيػٍنيوي كىٍزانن الذ ىىبي اًبلذ ىىًب تًبػٍريهي كىعىيػٍنيوي كىٍزانن ًبوىٍزفو
... ٍيلو ، كىاٍلًمٍلحي اًبٍلًمٍلًح كىالت ٍمري اًبلت ٍمًر كىاٍلبػير  اًبٍلبػيرًٌ كىالش ًعَتي اًبلش ًعًَت كىٍيبلن ًبكى   «. ًبوىٍزفو

 كأصل اٟتديث يف الصحيحُت كغَت٫تا أبلفاظو ٥تتلفة.     
 ّٖص  ْج  نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية،انظر: الزيلعي،     

 السابق. من حديث عبادة بن الصامت  جزءىو  (ِ)
عن عمر بن ( َِِٔ)كتاب البيوع، ابب يف النهي عن الص ٍرؼ، حديث رقم سننو اٟتديث هبذا اللفظ ركاه الدارمي يف:  (ّ)

اٟتديث. كعند مسلم ... « اِبْلِفضَِّة َىاَء َوَىاءَ الذََّىُب اِبلذََّىِب َىاَء َوَىاَء، َواْلِفضَُّة » يقوؿ: ، قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ا٠تطاب 
حديث عبادة بن  من( ُٓ ص ٔ ج ،ُٕٖٓ رقم حديث نقدان، ابلورؽ الذىب كبيع الص رؼ ابب ا١تساقاة،)كتاب  صحيحويف: 

اِبْلبُػرِّ، َوالشَِّعَُت اِبلشَِّعَِت، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر، َواْلِمْلُح الذََّىُب اِبلذََّىِب، َواْلِفضَُّة اِبْلِفضَِّة، َواْلبُػرُّ »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  الصامت 
 .« ..اِبْلِمْلِح، ِمْثبًل ٔتِْثٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا بَِيدٍ 

 ّٖص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،    
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  ..........بًل،يْ ِسِو كَ نْ ّتِ  والدَّقيقِ ، ابٟتيوافِ  واللَّحمِ ،  أبعياهِنماسُْتِ لْ ِس ابلفَ لْ وجاَز بيُع الفَ 



 .(ُ)( يعٍت: يف غَت الص رؼ ييعترب التعيُت ال التقابضشرِط التقابضِ ببل ) =
( عند أيب حنيفة كأيب يوسف، كعند دمحم: ال ٬توز؛ ألف   أبعياهِنماسُْتِ لْ ِس ابلفَ لْ وجاَز بيُع الفَ ) 

حقهما : أف  الثمنية تثبت يف ٢تماالفلوس الرائجة ٙتنه فبل تتعُت  ابلت عيُت يف العقود كالنقدين. ك
. قػييًٌد أبعياهنما: ألهنما لو كاان بغَت (ِ)ابصطبلحهما، كقد أبطبل اصطبلحهما تصحيحان لتصر فهما

. كلو كاف أحد٫تا بغَت عينو كما إذا (ْ)عنو  ، كقد هنى (ّ)أعياهنما ال ٬توز؛ ألنو بيع كاذل بكالئ
 نفراده ٭تٌرًـ الن سىاء.ابع فػىٍلسان بعينو بفىٍلسٍُت غَت معي نٍُت دل ٬تز؛ ألف  اٞتنس اب

                                                           

إذل  فيها فبل ٭تتاج فيما دكف النقدين ن من التصرؼ كذلك يًتتب على التعيُتتمك  الفائدة ا١تطلوبة ابلعقد إ٪تا ىي ال ألف  كذلك  (ُ)
 .يف العقود ابلتعيُت النقود ال تتعُت   ف  أل : فإف  القبض شرطه فيو للتعيُت؛الصرؼعقد القبض. ٓتبلؼ 

 .ُٖص  ٕج العناية شرح ا٢تداية، انظر: البابريت،     
 الفلوس الرائجة أٙتاف، كاألٙتاف ال تتعُت ابلتعيُت، فصار عنده كبيع درىم بدر٫تُت. كعند ا٠تبلؼ على أف  كمبٌت قاؿ ابن عابدين:  (ِ)

 .ركضبطلت ٙتنيتها ابصطبلح العاقدين، كإذا بطلت تتعُت ابلتعيُت كالعي  لقةن غَت أٙتاف خً  الفلوس ا كانتم  ػل الصاحبُت:
 َُّص  ٓج ، حاشية ابن عابدينابن عابدين،      

خ ر الذم اتفقت كلمة أئٌمة اللغة على أف  معٌت "الكالئ ابلكالئ" ىو الٌنسيئة ابلنسيئة: أم الد ٍين ا١تؤخ ر الذم دل ييقبض ابلد ٍين ا١تؤ  (ّ)
 دل ييقبض، يقاؿ: كؤل الد ٍين كيلوءان فهو كالئ: إذا أتخر.

 ،ُط ، ٖتقيق: د.عبد اٟتميد ا٢تنداكم )بَتكت: دار الكتب العلمية، كتاب العُتالفراىيدم، ا٠تليل بن أٛتد، انظر:      
، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود أساس الببلغة. الز٥تشرم، ٤تمود بن عمر، ُْص  ْج  "،كؤلمادة " ،ـ(ََِّ-ىػُِْْ

 مقاييس اللغة. زكراي، أٛتد بن فارس، معجم ُُْص  ِج "،كؤلمادة " ،ـ(ُٖٗٗ-ىػُُْٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، 
، غريب اٟتديث. سبلـ، القاسم بن دمحم، ْٕٖ ص "،كؤلمادة " ،ـ(ََُِ-ىػُِِْ ،ُط )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، 

  .ُُْص  ُـ( ج ُْٖٗ-ىػَُْْٖتقيق: د. حسُت دمحم شرؼ )مصر: ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية، 
(. كالبيهقي يف: َْ ص ْ ج ،َُّٔ، ََّٔ)كتاب البيوع، ابب اٞتعالة، حديث رقم  سننواٟتديث ركاه الدارقطٍت يف:  (ْ)

كاٟتاكم يف:  (.ْْٕ ص ٓ ج ،َُّٔٓ)كتاب البيوع، ابب ما جاء يف النهي عن بيع الدين ابلدين، حديث رقم السنن الكربى 
عن بيع  هنى النب »قاؿ:  -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر( ِّٕٗ، حديث رقم ّٕص  ِ)كتاب البيوع، ج ا١تستدرؾ 

 . «الكالئ ابلكالئ
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 ............................................بًل، يْ ِسِو كَ نْ ّتِ  والدَّقيقِ ، ابٟتيوافِ  واللَّحمِ 


: إذا خرج الفىٍلس من أف يكوف ٙتنان يعود كىٍزنًيٌان، فكاف ىذا بيع قطعة صفر بقطعيت صفر  =  فإف قلتى
: ٫تا أعرضا عن صفة الثمنية فيها، كما كىو فاسد، فلم يكن يف إبطاؿ الثمنية  تصحيح العقد؟ قلتي

أعرضا عن اعتبار صفة العدًٌ فيها، كليس من ضركرة خركجها من أف تكوف ٙتنان يف حقهما خركجيها من 
 أف تكوف عددية، فتعيػ نىٍت عدديةن كاٞتوز، فجاز بيعها.

، فيصح  ابٟتيوافِ  واللَّحمِ ) ( بلً يْ ِسِو كَ ّتنْ  والدَّقيقِ كيفما كاف )  (؛ ألنو ابع موزكانن بغَت موزكفو
متساكاين، ىذا إذا كاان مكبوسىٍُت ككاان على صفةو كاحدةو من الن عومة. قػييًٌد ابٞتنس؛ ألف  بيعى الد قيًق ابلبػيرًٌ 

متخلخلة  أك  الس ويًق متساكاين ال يصح؛ ألف  ا١تعيار فيهما الكىٍيل كىو غَت مسٌو بينهما؛ ألف  حب ات البػيرًٌ 
كأجزاء  الدقيق مكتنزة. ككذا بيع الد قيق ابلس ويًق ال ٬توز عند أيب حنيفة؛ لبقاء اجملانسة، ألف  الس ويقى 
 أجزاءي حنطةو مىٍقلي ةو كالد قيقي أجزاءي حنطةو غَت مىٍقلي ةو، كبيعي اٟتنطة ا١تٍقلي ًة بغَت ا١تٍقلي ًة ال يصح  ْتاؿ، فكذا

؛ ألهنما جنساف ٥تتلفاف الختبلؼ االسم كا١تقصود، إذ ابلد قيق ييقصد اٗتاذ عند٫تاكجائز  بيعي أجزائهما.
 . (ُ)ا٠تبًز كالس ويقي ليس كذلك

                                                                                                                                                                                           

كاٟتديث كإف كاف ضعيف اإلسناد، كما قاؿ اإلماـ الشافعي: )أىل اٟتديث ييوىًٌنوف ىذا اٟتديث( اىػ، كقاؿ اإلماـ أٛتد: )ليس      
ٍينو( اىػ، كقاؿ يف ىذا حديثه يصٌح( اىػ، إال أف  معناه صحيحه إبٚتاع أىل العلم: قاؿ اإلماـ أٛتد: )إٚتاع النا س أف ال ييباع دىٍينه ًبدى

 ابن ا١تنذر: ) أٚتعى أىل العلم على أٌف الد ٍين ابلد ٍين ال ٬توز( اىػ ، كقد حكى اإلٚتاع أيضان: ابن رشد ، كابن تيمية، كغَتىم.

أحاديثو: د.أبو ٛتاد صغَت األنصارم ، حققو كخرٌج اإلشراؼ على مذاىب العلماءأبو بكر دمحم بن إبراىيم، : ابن ا١تنذر، انظر     
تفسَت ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم، . ْْص  ٔج ،ـ(ََِٓ-ىػُِْٓ، ُرأس ا٠تيمة: مكتبة مكة الثقافية، ط  -)اإلمارات

 ابن رشد، .ّٖٔ ص ِـ(، ج ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُٖتقيق كدراسة: عبد العزيز ا٠تليفة )الرايض: مكتبة الرشد، ط ، آايت أشكلت
، ط  بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصدن أٛتد، دمحم ب .  ابن حجر، أٛتد بن ُْٓص ـ(، ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُ)بَتكت: دار ابن حـز

-ىػُِْٔ، ُ)مصر: دار قرطبة، ط  ، ٖتقيق: حسن بن عباس بن قطبتلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَتعلي، 
)جدة:  بيع الكالئ ابلكالئ يف الفقو اإلسبلميٛت اد، نزيو كماؿ، . َِِص  ٓج  ،إرواء الغليلاأللباين،  .ِٔص  ّـ( ج ُٓٗٗ

عقد . السويلم، سامي، ُُ-َُص ـ(، ُٖٔٗ-ىػَُْٔ،  ُمركز أْتاث االقتصاد اإلسبلمي، جامعة ا١تلك عبد العزيز، ط 
   ُّ-ُُـ( ، ص ََُِ-ػىُِِْ، ) شركة الراجحي ا١تصرفية لبلستثمار ، مركز البحوث كالتطوير، الكالئ ابلكالئ

 َُّص  ٓج ، حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ِْص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين (ُ)
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َقعِ  الزَّبيبِ  وأ، رطبًا أو مبلواًل ٔتثِلو أو ابليابِس، والتَّمرِ  والبُػرِّ  ابلزَّبيِب، والعنبِ    َقِع  ا١تُنػْ اب١تُنػْ
 ..........وابلتَّمِر، ،ابلرُّطبِ  والرُّطبِ  بلحِم حيواٍف آخَر متفاضبًل، حيوافٍ  وٟتمِ ، منهما متساوايً 



: ؛ ألنو (ُ)( متماثبلن جائزه عند أيب حنيفة، خبلفان لصاحبيووابلتَّمرِ  ،ابلرُّطبِ  والرُّطبِ )
:  سيًئلى عن بػىٍيعً  ؟ »الر طىًب اًبلت ٍمًر، فػىقىاؿى ُقُص الرَُّطُب ِإَذا َجفَّ :  يل:فىقً   «أَيَػنػْ َفبَل  »نػىعىٍم، فػىقىاؿى

فَِبيُعوا َكْيَف ِإَذا اْختَػَلَف اٞتِْنَساِف »: : أف  الرطب إف كاف ٘تران ٬توز البيع؛ لقولو لو.  (ِ)«فْ ِإذَ 
ُتمْ   .(ّ)«ِشئػْ

: ال ٬توز،عند٫تا، كعنده (ابلزَّبيبِ )( أم: جاز بيع العنب والعنبِ )   (ْ)|كقيل: ال ٬توز|
( والبُػرِّ ) .كاٟتنطة ا١تٍقلي ًة بغَت ا١تٍقلي ًة، كجاز بيع العنب ابلعنب عيًلم التفاكت بعد اٞتفاؼ أك ال،  (ٓ)اتفاقان 

َقعِ  الزَّبيبِ  وأ، رطبًا أو مبلواًل ٔتثِلو أو ابليابِس، والتَّمرِ أم: جاز بيع البػيرًٌ ) َقِع منهما  ا١تُنػْ اب١تُنػْ
ط عند العقد ال بعده(؛ إذ التساكم شرط صحة العقد، متساوايً  بلحِم حيواٍف  حيوافٍ  وٟتمِ ) .فييشًتى

( يعٍت: صح بيع اللحـو ا١تختلفة بعضها ببعض متفاضبلن، كا١تراد ٟتم البقر كالغنم كاإلبل، آخَر متفاضبلً 
 . (ٔ)فأما البقر كاٞتواميس فجنس كاحد، ككذا الضأف كا١تعز كالًعراب كالبىخىايت

                                                           

 َّٕص  ٓج مرجع سابق، ابن عابدين، . ِٖ-ِٕص  ٕ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناين (ُ)
كعنو: أبو داكد يف  (ِٓٓ/ُِِّ)كتاب البيوع، ابب ما يكره من بيع التمر، حديث رقم  ا١توطأاٟتديث ركاه اإلماـ مالك يف:  (ِ)

ابب ما جاء يف النهي عن )كتاب البيوع، سننو (، كالًتمذم يف: ّّٗٓ)كتاب البيوع، ابب يف التمر ابلتمر، حديث رقم سننو : 
(، كابن ماجو ْْٓٓابب اشًتاء التمر ابلرطب، حديث رقم  )كتاب البيوع،سننو (، كالنسائي: ُِِٓ، حديث رقم ااقلة، كا١تزابنة

عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن يىزًيدى  أىف  زىٍيدان أىابى عىي اشو أىٍخبػىرىهي؛ أىن وي سىأىؿى ( ِِٓٔ)كتاب التجارات، ابب بيع الرطب ابلتمر، حديث رقم سننو يف 
. .سىٍعدى ٍبنى أىيب كىق اصو عىًن اٍلبػىٍيضىاًء اًبلس ٍلتً  : اٍلبػىٍيضىاءي. فػىنػىهىاهي عىٍن ذًلكى ٍعتي رىسيوؿى هللًا  قىاؿى لىوي سىٍعده: أىيػ تػيهيمىا أىٍفضىلي؟.قىاؿى كىقىاؿى سىٍعده: ٝتًى

 ييٍسأىؿي عىًن اٍشًتىاًء الت ٍمًر اًبلر طىًب. فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ،« :ُقُص الرَُّطُب ِإَذا يَِبَس؟  .ٍم. فػىنػىهىى عىٍن ذًلكى فػىقىاليوا: نػىعى  «.أَيَػنػْ
 السابق. من حديث عبادة بن الصامت  جزءىو  (ّ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ْ)
 .كقيل: ٬توز اتفاقان، فصار يف بيع العنب ابلزبيب أربع ركاايت (ٓ)

 .َّ ص ٕ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:      
 كىو الًتكي من ا٠تيل. كالرباًذينً  من اإلبل خبلؼي البىخايتًٌ  ،أم عربية منسوبة إذل العرب: الًعرابي اإًلبل الًعراب، كا٠تيل  (ٔ)

  َٗٓص  ُج  "،عربمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،      
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ابلبُػرِّ أو  وا٠تبزِ  البطِن ابإلليِة أو ابللَّْحِم، الدَّْقل ٓتلِّ العنِب، وشحمِ  ، وكذا خلِّ وكذا اللَََّبِ 
 . أو ابلسَّويق، وإف كاف أحُد٫تا نسيئًة، وبو يُػْفىَت  الدَّقيقِ 



 ( أم: ٬توز بيع ألباف البقر كالغنم متفاضبلن متفاضبلن؛ ألف  أصو٢تم أجناس. وكذا اللَََّبِ )
كىو نوع من أردأ التمر، خص بو إجراءن للكبلـ ٣ترل العادة؛ ألهنم اعتادكا ( الدَّْقل وكذا خلِّ )

 (؛ أل٫تا جنساف أبصلهما.ٓتلِّ العنبِ اٗتاذ ا٠تىلًٌ من الد ٍقل، كإال فاٟتكم يف خىلًٌ كلًٌ ٘ترو كذلك )

ُت (؛ ألهنا أجناس، لبلختبلؼ بابإلليِة أو ابللَّْحمِ ( أم جاز بيع شحم البطن )البطنِ  وشحمِ ) 
 الصور كا١تقاصد.

(؛ ألف  ا٠تبز عىدىًدم  ككىٍزين ، كالبػير   أو ابلسَّويق ابلبُػرِّ أو الدَّقيقِ ( أم: جاز بيعي ا٠تبًز )وا٠تبزِ )
ٍيًلي ، فلم ٬تمعهما القدر ) وبو ( "إف" للوصل، كجاز الس لىم يف ا٠تبز كالبػيرًٌ )وإف كاف أحُد٫تا نسيئةً كى

يف "نوادره": أنو على قوؿ أيب حنيفة كدمحم ال يصح  يف ا٠تبز، لكن   (ِ)رستم. كذكر ابن (ُ) (يُػْفىَت 
 الصحيحى أنو جائز.

  
  

                                                           

 .ُُٖص  ّ، ج الفتاوى ا٢تندية٣تموعة من علماء ا٢تند،  .ّٕ-ّٔص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين (ُ)
و على دمحم بن اٟتسن كركل عن أيب عصمة نوح بن أيب مرًن تفق  ، أبو بكر ا١تركزم ،إبراىيم بن رستم ىو ىػ(:ُُِ)ت:  ابن رستم (ِ)

بن حنبل كأبو خيثمة  فركل عنو أٛتدي  ،ث هباقدـ بغداد غَت مرة كحد  . ها على أيب حنيفة٦تن تفق   ا١تركزم كأسد بن عمرك البجلي ك٫تا
 ، عرض عليو ا١تأموف القضاء فامتنع، كلو كتاب "النوادر" كتبها عن دمحم بن اٟتسن.حرب زىَت بن

 ِٕص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، َٖص  ُج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، انظر: القرشي،      
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  ِد ابلرديء من الّرِبوي، ال بيُع اٞتيِّ 
ابلدَّقيق أو ابلسَّويِق، أو الدَّقيِق ابلسَّويق متفاضبًل أو  إال متساوايً، والبُػرِّ  (ُ)ابلتَّمرِ  والُبسرِ  

ْمِسمِ ُمتساوايً،  ْمِسِم اب٠تلِّ حىت يكوَف الزَّيُت وا٠تلُّ أكثَر ٦تَّا يف الزيتوِف والسِّ  . والزَّيتوِف ابلزَّيُت، والسِّ


َجيُِّدَىا »: ( لقولو من الّرِبوي( إذا قوبل ّتنسو )ِد ابلرديءبيُع اٞتيِّ ( أم: ال ٬توز )ال) 
أم ال ٬توز بيع البػيرًٌ  (والبُػرِّ )(؛ ألهنما جنسه كاحده ابلتَّمِر إال متساوايً  والُبسرِ ). (ِ)«َوَرِديئُػَها َسَواءٌ 

( أو الدَّقيِق ابلسَّويق متفاضبًل أو ُمتساوايً ) (؛ ١تا ذكران أنو ال ييسٌوًيهما الكيل.ابلدَّقيق أو ابلسَّويقِ )
 . مر  بياهنما قريبان. عند٫تا، كجائز عندهجائز 

ْمِسمِ ٬توز بيع الزيتوف )( أم: ال والزَّيتوفِ ) كىو  -( اب٠تلِّ ( أم بيع السمسم )ابلزَّيُت، والسِّ
ْمِسمِ دىن السمسم ) -بفتح ا٠تاء ( حىت يكوف حىت يكوَف الزَّيُت وا٠تلُّ أكثَر ٦تَّا يف الزيتوِف والسِّ

 يصح، كإف دل الدىن الفاضل ٔتقابلة الثقل، كإف كاف الزيت الذم يف الزيتوف أكثر ٦تا يف الزيت أك مثلو ال
 يعلم أنو مثلو أك أكثر منو ال يصح؛ ألف  الفضل الذم ييتو ىم كجوده كاق ق يف الراب. 

                                                           

 أيضان، كىو ٙتر النخل قبل أف ييرًطب.ر ٘ت البسر ال ٬توز؛ ألف   ابلتمر متفاضبلن  بيع البسريعٍت: أف   (ُ)
 .ِّص  ٕج العناية شرح ا٢تداية، البابريت،  .ٔٓص  "،بسرمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،      

 ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي، لكن يؤخذ معناه من أحاديث، منها: (ِ)
الذََّىُب اِبلذََّىِب، َواْلِفضَُّة اِبْلِفضَِّة، َواْلبُػرُّ اِبْلبُػرِّ، َوالشَِّعَُت اِبلشَِّعَِت، » السابق، كفيو:  حديث عبادة بن الصامت   -

 . «...َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثبًل ٔتِْثٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، يًَدا بَِيدٍ 
)كتاب الوكالة، ابب إذا ابع الوكيل شيئا فاسدا،  الفتح مع ،صحيحوعند البخارم يف:  حديث أيب سعيد ا٠تدرم  -

 بيع ابب ا١تساقاة،)كتاب  النووي شرح مع ،صحيحو(، كمسلم يف: ُٕٔص  ْج  ،ُِِّحديث رقم:  ،فبيعو مردكد
، : كاللفظ لو، قاؿ: قاؿ أبو سعيد ا٠تدرم  (ِٓص  ٔج  ،ُْٗٓ رقم حديث ٔتثل، مثبلن  الطعاـ ؿه بًتىٍمرو بػىٍرينٌو جىاءى ًببلى

ٍره كىافى ًعٍندىانى رىًدمءه، فىًبٍعتي ًمٍنوي صىاعىٍُتً ًبصىاعو ًلمىٍطعىًم الن يبًٌ « ِمْن أَْيَن َىَذا؟: » فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي هللًا  : " ٘تى ؿه ، فػىقىاؿى ًببلى
 :  . «اَب، اَل تَػْفَعْل، َوَلِكْن ِإَذا َأرَْدَت َأْف َتْشًَتَِي التَّْمَر فَِبْعُو بِبَػْيٍع آَخَر، ثَّ اْشًَتِ ِبوِ َأوَّْه َعُْتُ الرِّ »فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ًعٍندى ذىًلكى

 . ّٕص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي، 
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ٍم لِ سْ ومُ ، ٍد وعبِدهِ وال رابً بُت سيِّ . وبو يُػْفىَت ، ويستقرُض ا٠تبَز وزانً ال عدداً عند أيب يوسف
 .وحريبٍّ يف دارِه



 .(ُ) (وبو يُػْفىَت ، عند أيب يوسفاكيًت آحاًدًه )(؛ لتفويستقرُض ا٠تبَز وزانً ال عدداً )
كعند أيب حنيفة: ال يصح  كزانن كال عددان؛ ألف  ا٠تبز متفاكته يف الوزف لتفاكت ا٠تبز كالتنور 

 كالتقدـ كالتأخر، كاالستقراضي إ٪تا يصح  يف ا١تثلي. 
 .(ِ)كعند دمحم: يصح هبما؛ للتعامل، كالقياسي ييًتؾ ابلتعامل

 العبد كما يف يده لسيًٌده.  (؛ ألف  ٍد وعبِدهِ رابً بُت سيِّ وال )
اَل راَِب  »:  ( أم يف دار اٟترب؛  لقولو وحريبٍّ يف دارِه( أم: ال راب بُت مسلم )مٍ لِ سْ ومُ ) 

 .(ّ) «هِ بَػُْتَ اْلُمْسِلِم َواْٟتَْريبِّ يف َدارِ 
 

  

                                                           

 كقيل: الفتول على قوؿ دمحم بن اٟتسن، كعليو مشى صاحب "الدر ا١تختار". (ُ)
 ُُّص  ٓج ، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ُُٗص  ّ، ج الفتاوى ا٢تندية٣تموعة من علماء ا٢تند، ظر: ان     

 ا١ترجع السابق.ابن عابدين،  .ّٕص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
أسند البيهقي يف ا١تعرفة يف كتاب ىذا اٟتديث ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي كبدر الدين العيٍت، قاؿ الزيلعي: )ك  (ّ)

أنو قاؿ:  بعض ا١تشيخة حدثنا عن مكحوؿ عن رسوؿ هللا  السَت عن الشافعي، قاؿ: قاؿ أبو يوسف: إ٪تا قاؿ أبو حنيفة ىذا ألف  
ىذا كقاؿ العيٍت: ) .( اىػ، كال حجة فيوقاؿ الشافعي: كىذا ليس بثابتو  .«كأىل اإلسبلـ»، أظنو قاؿ: «ِل اْٟتَْربِ ال ِراَب بَػُْتَ َأىْ »

 ( اىػ.حديث غريب ليس لو أصل مسند
 .ِٗٗص  ٖ، ج البناية شرح ا٢تداية. العيٍت، ٤تمود بن أٛتد، ْْص  ْج نصب الراية، انظر: الزيلعي، 
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 ابب اٟتقوؽ واالستحقاؽ
، والكنيُف يف بيِع الدَّارِ  َيْدُخُل البناُء، وا١تفتاُح، إال بذكِر كلِّ حقٍّ ىو ٢تا،  ال الظُّلةِ ، والعلوُّ

 ...............................،..............أو ٔترافِقها، أو بكلِّ قليٍل وكثٍَت ىو فيها أو منها


 (ُ)ابب اٟتقوؽ واالستحقاؽ
، والكنيفُ لُ َيْدُخُل البناُء، وا١تفتاُح، والعُ )  (؛ ألف  الدار اسم ١تا  يف بيِع الدَّارِ أم ا١تسًتاح )( وُّ

]كا١تفتاح[: أراد بو مفتاح الغىٍلق ا١تتصل  أيدير عليها اٟتائط، كالعلو  كالكنيف ٦تا أدير عليو فيدخل.
ابلباب، كلو كاف منفصبلن ال تدخل األغبلؽ كال ا١تفاتيح. ك كذا الس ل م كالسرير إف كاف مت صبلن بو يدخل 

، كذكر يف "التبيُت": "ىذا يف عيرفهم، (ِ)، كإف دل يتصل ال. كذا يف "الكايف"-كإف كاف من خشب -
؛ ألف  بيوهتم طبقاته فبل ينتفع هبا (ّ)كيف عيرؼ أىل مصر ينبغي أف يدخل الس ل م كإف كاف منفصبلن"

الذم يكوف أحد طرفيو على الدار كالطرؼ اآلخر على دار أخرل  (ْ)( كىي الساابطال الظُّلةِ ) بدكنو.
كة ك مىٍفتيحها يف الدار ا١تبيعة، كىي ال تدخل عند أيب حنيفة ) إال بذكِر كلِّ أك على األسطواانت يف السًٌ

 =   : تدخل ببل ذكر عند٫تا، ك (حقٍّ ىو ٢تا، أو ٔترافِقها، أو بكلِّ قليٍل وكثٍَت ىو فيها أو منها
  

                                                           

 .ُّٕص  االستحقاؽ تعريف تقدـ( ُ)
ك٢تذا يقاؿ ١ترافق الدار  ،إذا كجب كثبت الشيءي  كىو مصدر حق   ،خبلؼ الباطلكأما اٟتقوؽ، فهو: ٚتع حق، كىو لغةن:       

 .حقوقها
 .رب لؤلرضكالشًٌ  ،قصد إال ألجلو كالطريقكال يي  ،لو منو د  للمبيع، كال بي  عه بى فيما ىو تػى  عادةن  ذكريي كا١تقصود بو ىنا: ما     
 ُّْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، انظر:     

، لكنو ٥تطوط، ىػ(َُٕالكايف عند اإلطبلؽ ىو: "الكايف شرح الوايف"، كبل٫تا لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت:  (ِ)
 َُص  ْج تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، كا١تسألة مذكورة يف: 

 سابق.مرجع راجع: الزيلعي،  (ّ)
 يف نسخة )أ( ك )ب( "السباط"، كا١تثبت أعبله ىو ا١تذكور يف ا١تعاجم. (ْ)

 .سقيفة بُت حائطُت ٖتتها طريق انفذكالساابط:      
 .ُّْص  "،سبطمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، . ُُّص  ٕج  "،سبطمادة " لساف العرب،ابن منظور،      
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يف بيِع شجِر فيو ٙتٌر إال بشرطو وإف ذََكَر اٟتقوَؽ  وال الثَّمرُ  ال الزَّرُع يف بيِع األرض، والشَّجرُ 
، وال يف شراِء َمْنزٍؿ إال بذكِر ما ذُِكرَ  وال العلوُّ . وا١ترافق  ، .....يف شراِء بيٍت بكلِّ حقٍّ



للدار من حيث إف  قرار طرفها لو كاف هبا  : أف  الظ لة اتبعةه لواٟتقوؽ؛ ألهنا من توابع الدار. ك = 
 . (ُ)لدخل ٖتت بيعها ببل ذكر اٟتقوؽ، كلكن  قرار طرفها بشيء آخر فلم يدخل

( أما دخوؿ الشجر: فؤلنو ييشبو بناء الدار يف ال الزَّرُع يف بيِع األرض( أم: يدخل الشجر )والشَّجرُ )
جره غَت مثمر ألنو ييقلع للحطب. كأما عدـ دخوؿ القرار. كقيل: ال يدخل شجر صغَت؛ ألنو يينقل، كش

الزرع بدكف التسمية: فؤلنو كا١تتاع ا١توضوع، ٓتبلؼ اٟتمل حيث يدخل يف بيع األـ؛ ألنو جيزؤىا كمن 
أنبت  (ّ)|أك|ال يدخل الزرع إذا دل ينبت بعدي  : "إ٪تا(ِ)كيف "شرح القيديكرم"جنسها، فصار تػىبىعان ٢تا. 

يف بيِع شجِر فيو ٙتٌر إال  وال الثَّمرُ . )(ْ)كصار لو قيمة، أما إذا نبت كدل تصر لو قيمة فيدخل يف األصح"
:  ( "إف" ىذه للوصل، يتصل بقولو: "ال الزرع كال الثمر"؛ لقولو بشرطو وإف ذََكَر اٟتقوَؽ وا١ترافق

َتاعُ َمْن اْشتَػَرى َأْرًضا ِفيَها ٩َتٌْل، فَالثََّمَرُة  »  .(ٓ) «لِْلَباِئِع، إالَّ َأْف َيْشًَتَِط اْلُمبػْ
(؛ ألف  البيت اسم ١تا ييبات بو، كالعيليو  يف شراِء بيٍت بكلِّ حقٍّ ( أم: ال يدخل العلو )وال العلوُّ )

( أم: ال يدخل العيليو  يف شراء وال يف شراءِ مثلو، ك الشيء ال يستتبع مثلو، كال من أجزائو كتوابعو )
 =   ( أم اٟتقوؽ كا١ترافق كبكل قليل إذل آخره؛ ألف  ا١تنزؿ اسمه ١تا يشتملَمْنزٍؿ إال بذكِر ما ذُِكرَ )

                                                           

 ُّٓص  ٓ، ج مرجع سابق. ابن عابدين،  ِْ-ُْص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر: ( ُ)
 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(.( ّ)
 .َٔص  ٓج  حاشية ابن عابدين،انظر: ابن عابدين، ( ْ)
 مع ،صحيحو: ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي كابن حجر العسقبلين، كركاه البخارم يف (ٓ)

( كمسلم يف: ِٔ ص ٓ ج ،ِّٕٗحديث رقم  ،)كتاب ا١تساقاة، ابب الرجل يكوف لو ٦تر أك شرب يف حائط أك يف ٩تل الفتح
عن عبد هللا بن عمر  (ّْٓ ص ٓ ج ،ُّْٓ رقم حديث ٙتر، عليها ٩تبلن  ابع من ابب البيوع،)كتاب  النووي شرح مع ،صحيحو

تىاعي، كىمىًن » :يقوؿ قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  -رضي هللا عنهما- بػٍ عىهىا، ًإال  أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلمي مىًن ابٍػتىاعى ٩تىٍبلن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػ رى فػىثىمىرىتػيهىا لًل ًذم ابى
تىاعي  بػٍ عىوي، ًإال  أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلمي ا فىمىاليوي لًل ًذم ابى  «ابٍػتىاعى عىٍبدن

 . ُْٕص  ِج الدِّراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، . ابن حجر، ٓص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي، 
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 . ٓتبلِؼ اإلجارة، ُب وا١تسيل يف البيِع إال بذكِر ما ذُِكَر أيضاً رْ وال الطَّريُق والشِّ 
 . ْت أُّمو ببيِّنٍة، وإف أقرَّ هبا الحقِّ ويؤخُذ الولد إف استُ 



على بيوت كصحن ميسىق ف كمطبخ، كالدار اسمه ١تا يشتمل على بيوت كمنازؿ كصحن غَت 
مسق ف، فكاف فوؽ البيت دكف الدار، فلو منزلة بُت ا١تنزلتُت؛ فيدخل العيليو  فيو تػىبىعان بذكر التوابع عىمىبلن 

على ىذا التفصيل بناءن على كال يدخل بدكنو عىمىبلن بشبهو ابلبيت. قالوا: ىذا اٞتواب بشبًهًو ابلدار، 
 ا١تنزؿ أك الدار. (ُ)عرؼ أىل الكوفة، كعرفنا ييدخل العيليو  يف الكلًٌ سواء ابع ابسم البيت أك

( أم يف بيع  يف البيعِ ( أم: مسيل ا١تاء )ُب وا١تسيلرْ والشِّ ( أم ال يدخل الطريق )وال الطَّريق)
(؛ ألف  ىذه األشياء كإف كانت اتبعةن من حيث أيضاً  إال بذكِر ما ذُِكرَ بيت أك منزؿ أك دار أك أرض )

إهنا إ٪تا ييقصد هبا النتفاع ا١تبيع إال أهنا أصله بنفسها من حيث إنو يػيتىصو ر قيامها بدكف ا١تبيع، فبل يدخل 
( حيث تدخل ىذه األشياء فيها ببل ذكر اٟتقوؽ؛ ألهنا شيرعت ٓتبلِؼ اإلجارةإال بذكر اٟتقوؽ. )

 يتحقق االنتفاع إال هبذه األشياء كال كذلك ا١تبيع ألف  اإلنساف قد يشًتم بيتان ليبيعو أك لبلنتفاع، كال
 ليشفع بو كاالنتفاع ال يكوف مقصودان.

، (ِ)( يعٍت: إذا اشًتل جاريةن فولدت عنده ال ابستيبلدْت أُّمو ببيِّنةٍ حقِّ ويؤخُذ الولد إف استُ )
ككلدىا؛ ألف  البيًٌنةى حيج ةه ميثًبتةه للملك من األصل فيثبت هبا االستحقاؽ فاستحق ها رجل ببيًٌنةو أيخذىا 

( أم: إٍف أقىػػػر  هبا لرجل دل يتبعها كلدىا؛ ألف  اإلقرارى حيج ةه قاصرةه يثبت بو ا١تلك ال: وإف أقرَّ هبافيها )
 ستحقاؽ يف الولد. ضركرةى صحة ا٠ترب، كقد اندفعت إبثباتو بعد انفصاؿ الولد، فبل يظهر اال

           

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ك". (ُ)
 ابلوطء. ةو مى أى الولد من  ا١توذل ،. كيف الشرع: طلبالولد مطلقان  لغة: طلباالستيبلد  (ِ)

 .ُِّص  ْج االختيار لتعليل ا١تختار، ا١توصلي، .  َُٔٓمادة "كلد"، ص ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية،  انظر:     
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، وإْف ورجَع عليو .فاشًتى فباف ُحّراً، َضِمَن إف مل يدِر مكاَف ابئِعوِ  "،اشًتين فإيّنِ عبدٌ "قاؿ:  شخصٌ 
وال رجوَع يف دعوى حقٍّ ٣تهوٍؿ يف داٍر ُصوِلَح على شيٍء . وال ضماَف يف الرَّىِن أصبلً  َعِلَم ال،

 .ها ردَّ كلَّ العوضِ قَّ كلُّ حِ ولو استُ  ،قَّ بعضهاحِ استُ ف



إف العبدي الثمن )  (ُحّراً، َضِمنَ )( أم: ظهر فاشًتى، فباف "،اشًتين فإيّنِ عبدٌ "قاؿ:  شخصٌ ) 
(؛ ألنو أقدـ ]على[ الشراء معتمدان على كبلـ العبد فجيًعل العبدي ضامنان؛ دفعان للضرر مل يدِر مكاَف ابئِعوِ 

قالوا: إذا قاؿ البائع للمشًتم: "قيمة متاعي كذا" فاشًتل بناءن على عن البائع بقدر اإلمكاف، ك٢تذا 
يفيت  (ُ)ذلك، مث ظهر خبلفو، فلو الرد  ْتكم التغرير. ىذا ىو الصحيح، ككاف "صدر اإلسبلـ أبو الييسر"

، كذكر يف "األجناس": رجل ابع غبلمان كىو ساكت مع علمو البيع، مث قاؿ: "أان (ِ)يف "التبيُت"كذا بو،
ػػػر " ال ييسمع. كلو أمر ابلشراء كدل يقل: "إين عبده"، أك قاؿ كدل أيمر ابلشراء ال يضمن العبد.   حي

 الرىن ( أم: العبد ٔتا ضىًمن على البائع؛ ألنو قضى دىٍينان عليو كىو مضطر فيو كميًعَتورجَع عليو)
 ( أم: إف عىًلم مكاف ابئعو ال يضمن.وإْف َعِلَم: الإذا قضى الد ٍين لتخليص الرىن )

ال ضماف  حيرٌان ( يعٍت: إذا قاؿ: "ارهتٍت فإين عبد" فارهتنو فباف وال ضماَف يف الرَّىِن أصبلً ) 
س ماؿ الس لم أك عليو، سواء علم مكاف الراىن أك ال؛ ألنو ليس بعقد معاكضة، ك٢تذا يصح الرىن برأ

ا١تسلىم فيو، كإذا ىلك يقع االستيفاء، كلو كاف معاكضةن لكاف استبداالن برأس ماؿ الس لىم أك اب١تسلىم فيو، 
 كىو حراـ، فبل ٬تعل األمر ابالرهتاف ضماانن للسبلمة.

  

                                                           

أخوه أبو العسر فخر اإلسبلـ البزدكم ، ىو دمحم بن دمحم بن اٟتسُت البزدكمىػ(: ّْٗصدر اإلسبلـ أبو اليسر البزدكم )ت:  (ُ)
ن مصن فاتو: "أصوؿ م، سة اٟتنفية يف ما كراء النهرائانتهت إليو ر صاحب التصنيف يف أصوؿ الفقو، تف قو عليو عدد من األئمة، ك 

 الدًٌين".
 .ِِص  ٕج األعبلـ، . الزركلي،  ٖٗ ص ْج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:      

 ٕٗص  ْج تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، راجع: الزيلعي،  (ِ)
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ها قَّ كلُّ حِ ولو استُ  ،قَّ بعضهاحِ استُ فوال رجوَع يف دعوى حقٍّ ٣تهوٍؿ يف داٍر ُصوِلَح على شيٍء 
قَّ شيٌء حِ ورجَع ْتّصٍة يف دعوى كلِّها إف استُ ، صحَِّة الصُّلِح عن اجملهوؿِ  مَ هِ وفُ  .ردَّ كلَّ العوضِ 

 .منها


فإف قلت: كيف تيتصو ر ىذه ا١تسألة على قوؿ أيب حنيفة ألف  ثبوت اٟترية يكوف ابلقضاء،  =
القائمة على اٟترية عنده، فبل تيسمع دعواه للتناقض؟ كالقضاءي ابلشهادة، كدعول العبد شرطه للشهادة 

لب من دار اٟترب  قلت: التناقض معفو عنو:  أما يف حرية األصل فلخفاء حاؿ العلوؽ فإف  الولد ٬تي
و فييقر  ابلٌرًؽًٌ مث يعلم ْتريتها فيد عي اٟترية. كأما يف العتق العارض: فإف  ا١توذل ق د صغَتان كال يعلم ْترية أيمًٌ

، مث إذا علم ًعٍتقو فادعاه ييسمع؛ كا١تختًلعة إذا  يتفر د ابإلعتاؽ كٮتفى اٟتاؿ عن العبد، فييًقر  أبنو رًؽ 
 أقامت بيًٌنةن أف  زكجها طل قها ثبلاثن تيسمع دعواىا.

( يعٍت: إذا اد عى قَّ بعضهاحِ استُ فوال رجوَع يف دعوى حقٍّ ٣تهوٍؿ يف داٍر ُصوِلَح على شيٍء )
حقان ٣تهوالن يف دار، فأنكر ا١تد عى عليو، فصاحل منو على مائة درىم، فاستيًحق ت إال ذراعان دل يرجع 

قَّ  حِ ولو استُ )بشيء؛ إذ للمد عي أف يقوؿ: "عىنػىٍيتي بدعوام ىذا الباقي" فبل يثبت حق الرجوع ابلشك 
 ذه. الذم أخ (كلَّ العوضِ )( ا١تد عي ها ردَّ كلُّ 

( يعٍت: دل ت ا١تسألة على أف  الص ٍلحى عن اجملهوؿ على معلـو صحَِّة الصُّلِح عن اجملهوؿِ  مَ هِ وفُ )
جائز، كعلى أف  صحة الدعول ليست بشرط لصحة الص ٍلًح؛ ألف  دعول اٟتق يف الدار ال تصلح 

 للجهالة، إال إذا اد عى إقرار ا١تد عى عليو فحينئذ تصح  الدعول كتيقبل البيًٌنةي. 
( يعٍت: لو ادعى كل ها فصاٟتو على مائة قَّ شيٌء منهاحِ ها إف استُ يف دعوى كلِّ  توورجَع ْتصَّ )

التوفيق غَت ٦تكن؛ ألف  الصلح كقع عن كلًٌ  (ُ)درىم، فاستيًحق  منها رجع ْتصة ما استيًحق  عن ا١تائة؛ إذ
وات سبلمة الدار على مائة، فبل بد  من نقض الصلح بقدر ما استيًحق ، فَتجع على ا١تد عي ببدلو عند ف

 ا١تبدىؿ.
  

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "إذا". (ُ)
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 (ُ) ]فصل يف بيع الُفُضويل[
، وكذا الثَّمن إف كاف ابَع غَتُُه ملَكُو فسُخو، ولو إجازتُُو إف بَِقَي العاقداِف وا١تبيعُ  و١تالكٍ 

 ، .............ولو فسُخُو قبل اإلجازةِ ، وىو ملٌك للمجيِز، وأمانٌة عند ابئُعو. ضاً رَ عَ 


 (ِ) ]فصل يف بيع الُفُضويل[
( كىو مبتدأ كخربه "١تالك" مقدـ عليو كاٞتملة صفة "١تالك" لَكُو فسُخوابَع غَتُُه مِ  و١تالكٍ ) 

( أما شرط بقاء ا١تشًتم: فؤلف  الثمن دل يلزمو يف حاؿ حياتو فكيف يلزمو ولو إجازتُُو إف بَِقَي العاقدافِ )
(؛ ألف  ا١تلك دل وا١تبيعُ حياتو فبل تلـز بعد كفاتو )بعد كفاتو. كأما البائع: فؤلف  حقوؽ العقددل تلزمو حاؿ 

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. 

منو عُت فقيامو شرط أيضان، فإذا أجاز ا١تالك (: يعٍت إف ابعو بثضاً رَ وكذا الثَّمن إف كاف عَ ) 
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 

جاز ا١تالكي البيعى ابلعىٍرض صار الفضورل مستقرضان عن ا١تالك ما ابعو كإف كاف حيواانن؛ ينفذ عليو، فإف أ
رل  فَتجع ا١تالك عليو بقيمتو، كاعتبار  -كإف كاف ال يصح قصدان -ألف  استقراضو يصح يف ضمن الشًٌ

رل أحق من ا١تبيع؛ ألنو يوافق األصل، كاعتبار جانب ا١تبيع يقتضي التوقف عل ى غَته، كىو جانب الشًٌ
 خبلؼ  األصل.

( أم: للفضورل فسخ البيع قبل اإلجازة؛ ولو فسُخوُ ، جيِز، وأمانٌة عند ابئُعووىو ملٌك للمُ )
دفعان للحقوؽ عن نفسو، ٓتبلؼ الفضورل يف النكاح حيث ال يكوف الفسخ لو قبل اإلجازة؛ ألف  

 .  اٟتقوؽ ٙت ة ال ترجع إليو؛ ألنو سفَته كمعربًٌ

                                                           

 ُٓص  ٕ، ج بداية ا١تبتدي ا٢تداية شرحالعنواف الفرعي مأخوذ من: ا١ترغيناين،  (ُ)
 ".من فضوؿ القوؿىذا " :يقاؿ -ما ال فائدة فيو :الفضوؿالفضورل لغة: من الفضل: كىو الزايدة، ك  (ِ)

 يف العقد. كال ككيبلن  كال أصيبلن  من دل يكن كليان  كاصطبلحان: الفضورل ىو     
  .ُٕٔص التعريفات، اٞترجاين، . ّٗٔص  "،فضلمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:    
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ولو ُقِطَع يُدُه ثَّ ُأجيَز  ِب ال بيُعُو إف أجيَز بيُع الغاصِب،صإعتاُؽ ا١تشًتي من الغاوجاَز 
 . ....................َؽ ٔتا زاَد على نصِف ٙتِنووتصدَّ ، رُشُو للمشًتيأف


( يعٍت: إف ابعو ا١تشًتم من جيَز بيُع الغاصبِ ِب ال بيُعُو إف أُ صوجاَز إعتاُؽ ا١تشًتي من الغا)
الغاصب من آخر، مث أجاز ا١توذل البيعى األكؿ، دل ٬تز البيع الثاين؛ ألف  فيو غرران؛ إذ نفاذ ىذا البيع متعلًٌقه  
يزه، فإف أجاز نفذ العقد الثاين كإال ال  بنفاذ األكؿ، كنفاذ األكؿ متعلًٌقه إبجازة ا١تالك، كىو رٔتا ال ٬تي

فاذه ٔتا فيو خطر، فيمتنع اٞتواز. ٓتبلؼ اإلعتاؽ؛ ألنو ال يؤثر فيو الغرر، ك٢تذا ٬توز ينفذ،  فتعل ق ن
غىررى انفساخ العقد على احتماؿ ىبلؾ كيلًٌ ا١تبيع قبل  |فيو|إعتاؽ ا١تبيع قبل القبض، كبيعيو ال ٬توز؛ ألف  

 الغَت. |ابع ماؿ|القبض فتبُت  أنو 
( ثَّ ُأجيزَ  يد ا١تشًتم من الغاصب، فأخذ ا١تشًتم أرشها )( أم: يد العبد يفولو ُقِطَع يُدهُ )

(؛ ألنػ]ػو[ ابإلجازة يثبت للمشًتي( أم: أرش اليد )(ُ)رُشُو للمشًتيأفأم:  أجاز ا١توذل بيعى الغاصب )
رل، فظهر أف  القطع كاف  َؽ ٔتا زاَد على وتصدَّ األرش لو. ) (ِ)|على ملكو فكاف|ا١تلك لو من كقت الشًٌ

( أم: إف كاف األرش زائدان على نصف الثمن فالزايدة ال تطيب، فوجب تىصد قيو؛ ألف  ا١تبيع ٙتِنو نصفِ 
إذا دل يكن مقبوض ا١تشًتم فبل يكوف يف ضمانو، فيكوف رىًبحى ما دل يضمن، كإف كاف مقبوضو ففيو شبهة 

اثبتان من كجوو  ، فكاف(ّ)القطع، كإ٪تا يثبت بطريق االستنادعدـ ا١تلك؛ ألنو غَت موجود حقيقة كقت 
 دكف كجوو. 

                                                           

ا١تلك ثبت لو من  أرش يد العبد ١تشًتيو ألف  ف ،البيعفأجاز ا١تالك  ،عند ا١تشًتملو قطعت يد العبد الذم ابعو الفضورل يعٍت: ( ُ)
 ػما ٭تدث من البيع كالكسب كالولد كالعقر قبل اإلجازة يكوف للمشًتي كعلى ىذا كل   ،القطع كرد على ملكو فتبُت أف   ،كقت الشراء

 . ككذا اٟتكم يف أرش ٚتيع جراحاتو فذكر اليد مثاؿ
 .ُّٔص  ّ، ج ملتقى األْتر ٣تمع األهنر يف شرحداماد أفندم،      

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 .أى كى كن إًلىٍيًو كىاٍعتمد عىلىٍيًو كات  : لغة: ًمن سىنىدى إليو سنودان ٔتعٌت ر االستناد (ّ)

إذل  كثبوت ا١تلك للغاصب بعد الضماف مستندان   ،إذل السبب السابق ىو أف يثبت اٟتكم بعد زكاؿ ا١تانع مضافان كاصطبلحان:       
 . الغصب السابق

عدانف دركيش ٖتقيق: الكليات، . الكفوم، أيوب بن موسى، ّْٓص  "،سندمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:     
 .ُٖٓ)بَتكت: مؤسسة الرسالة( ص  ،دمحم ا١تصرمك
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ـَ بيِّنةً ثَّ وَمن اشًتى عبداً من غَِت سّيِده  ُه ال على إقراِر ابئِعِو أو سّيِده بعدـِ أمرِِه ُمريداً ردَّ  أقا
 .وُ دَّ بيعُ رُ  :شًتيو ردَّهُ عند قاٍض بو وطلَب مُ  أقرَّ ابئُعُو بو إفْ و بيِّنتو،  تقبلُ 


( فأراد رد  العبد كقاؿ: "إنك بعتٍت بغَت أمر صاحبو" كجحد غَِت سّيِدهوَمن اشًتى عبدًا من ) 
ـَ ثَّ البائع ذلك، كقاؿ: "بل بعتيك أبمر صاحبو" ) على إقراِر ابئِعِو أو سّيِده بعدـِ  بيِّنةً ( ا١تشًتم )أقا

(؛ لبطبلف دعواه ابلتناقض؛ إذ بيِّنتو قبلُ ال تُ أم: رد  العبد ) (هُ ُمريدًا ردَّ ( أم أمر ربًٌ العبد ابلبيع )أمرِهِ 
رل إقراره منو بصحتو، مث دعواه بعد ذلك أنو ابع بغَت أمره إقراره منو بعدـ صحتو.  اإلقداـ على الشًٌ

(؛ ألف  وُ دَّ بيعُ شًتيو ردَُّه رُ عند قاٍض بو وطلَب مُ )( أم: أبنو ابع بغَت أمره أقرَّ ابئُعُو بو إفْ و ) 
أال ترل أف  من أنكر شيئان مث أقر  بو صح  إقراره، فللمشًتم أف يساعده التناقض ال ٯتنع صحة اإلقرار. 

على ذلك، فينفذ النقض عليهما، كلذلك شيرط للنقض طلب ا١تشًتم حىت يصَتا متفقُت على ذلك، 
 فيكوف نقضان.
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 ابب السََّلم
ُضُو رْ ُمبيِّنًا طولُُو وعَ  ع كالثَّوبِ وا١تذرو ، فيما يُػْعَلُم قدرُُه وصفُتُو: كا١تكيِل وا١توزوِف ُمثمَّناً  صحَّ و 

 ..............................  ،ورقعُتوُ 


 (ُ)ابب السََّلم 
احًتز بو عن ا١توزكف الذم يكوف ( ناً مَّ فيما يُػْعَلُم قدرُُه وصفُتُو: كا١تكيِل، وا١توزوِف ُمثْ  صحَّ و ) 

( كالبيسيط كالبوارم كالثَّوبِ   وا١تذروعِ ابطبلن ) ٙتنان كالدراىم كالداننَت؛ فلو أسلم يف الدراىم ثوابن يكوف
( أم غلظتو كثخانتو، كال بيػد  من ذكر الوزف يف ثياب اٟترير ُضُو ورقعُتوُ رْ ُمبيِّنًا طولُُو وعَ ) ك٨تو٫تا

األكزاف؛ فإف  الديباج كلما ثػىقيل  (ّ)|ابختبلؼ|بعد ذكر الطوؿ كالعرض؛ ألف  قيمتها ٗتتلف  (ِ)كالديباج
 ازداد]ت[ قيمتو كاٟترير كلما خىف  كزنو ازداد]ت[ قيمتو.كزنو 
      

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ُِّتعريف السلم لغة كاصطبلحان يف ص  تقدـ( ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(. (ِ)
 .متو حريرداه كٟتي من الثياب سي  الديباج: نوع (ّ)

 ِٖٔص  "،دبجمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:      
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، ا١تليحِ  يف السَّمكِ  صحُّ وي  معُّتٍ.ََب لْ ٔتِ  رِّ  واآلجُ ُمتقارابً: كاٞتوِز والبيِض والفلِس واللََِّبِ  وا١تعدودِ      
  ،إْف كاف يُػْعَرؼ ال وا٠ُتفِّ  والُقْمُقمةِ  والطَّْستِ  .وزانً وضرابً معلومُتِ  يف حينو فقط والطريِّ 



 (ُ)ِس واللََِّبِ لْ كاٞتوِز والبيِض والفَ ( كىو ما ال يتفاكت آحاده يف ا١تالية )ُمتقارابً  وا١تعدودِ )
اب١تلح، يقاؿ: ٝتك ماحل ك٦تلوح كال  (ْ)أم القديد (ا١تليحِ  يف السَّمكِ  حُّ صِ ويَ  معُّتٍ. (ّ)ََب لْ ٔتِ  (ِ)رِّ واآلجُ 

(؛ قيد بو ألف  الس لىم يف الطرم يف غَت حينو يف حينو فقط والطريِّ ) (ٓ)يقاؿ: ٝتكه مليحه إال يف لغة رديئة
( أم وزاًن وضرابً غَت جائز؛ ألنو ينقطع يف فصل الشتاء حىت لو كاف يف بلد ال ينقطع ٬توز مطلقان  )

وز فيما تتفاكت آحاده. كعن أيب حنيفة أف  الس لىم يف السمك ال يصح  ْتاؿ؛ ألنو ( فبل ٬تمعلومُْتِ )نوعان 
ٟتمه، فصار كالس لىم يف اللحم

( ابلصفة كإف كاف ال إْف كاف يُػْعَرؼ وا٠ُتفِّ  (ٖ)والُقْمُقمةِ  (ٕ)والطَّْستِ . )(ٔ)
  ال ييعرؼ ال ٬توز ألنو دىٍينه ٣تهوؿ.

                                                           

 اللًٌنًب: ىي اليت تيتخذ من الطُت كييبٌت هبا. (ُ)
 ُِْص  ِج  مادة "لنب"، ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،      

: الطُت ا١تطبوخ. (ِ)  اآلجير 
 َّص  ُج  مادة "أجر"، ،مرجع سابقانظر: ا١تطرزم،      

 ا١تًٍلنب: أداة صناعة اللًٌنًب. (ّ)
 ُِْص  ِج  مادة "لنب"، ،مرجع سابقانظر: ا١تطرزم،      

  )ب(، كيف نسخة )أ( "قديد".ا١تثبت من نسخة  (ْ)
 ىي لغة رديئة، كيف ذلك خبلؼه أيضان. -كليست "مليح"-ا١تذكور يف كتب اللغة أف  ًمن أىل اللغة من قاؿ: إف   كلمة "ماحل" (ٓ)

 . ٗٗٓص  ِج "،ملحمادة " لساف العرب،. ابن منظور، ِّٕص  ِج  "،ملحمادة " ،مرجع سابقانظر: ا١تطرزم،      
 ّٖص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ٔ)
 .إانء كىي أعجمية كالطست تعريبها، كاٞتمع طساس كطسوس، كقد يقاؿ الطشوش :الطست (ٕ)

 ّّٕص  ٖج البناية شرح ا٢تداية، . العيٍت، َِص  ِج  "،طس  مادة " ،مرجع سابقانظر: ا١تطرزم،     
 .ركاتفكعاء من ٨تاس لو عي القمقمة:  (ٖ)

 َٕٔص  "،قمقممادة " ،ا١تعجم الوسيطانظر: ٣تمع اللغة العربية،      
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، عدداً، واٟتطِب ُحَزَماً، والرَّْطَبِة ُجَرزاً  وجلوِدهِ  وأطراِفوِ َقْدرُُه وِصَفُتُو كاٟتيواِف  ال فيما ال يُعلم
وفيما مل يوجْد من ، واٞتواىِر، وا٠تََرِز، وبصاٍع وذراٍع معُتٍَّ مل يدِر قدرَه، وبُػرِّ قريٍة وٙتِر ٩تلٍة معيَّنتُتِ 

 . حُت العقِد إىل حُِت احمللِّ 



)َقْدرُُه معطوؼ على قولو: "فيما يعلم". يعٍت: ال يصح  الس لىم فيما ال يػيٍعلىم  يُػْعَلم()ال فيما ال 
( أم: ال يصح  الس لىم يف جلوده؛ ألهنا عدداً  وجلوِدهِ )( كالرؤكس كاألكارع وأطراِفوِ وِصَفُتُو كاٟتيواف 

( َزَماً )حُ ( أم: ال يصح يف اٟتطب واٟتطبِ )تتفاكت تفاكاتن فاحشان إال إذا بُت  الطوؿ كالعرض ك الصفة. 
( ُجَرزاً )( يقاؿ لو ابلًتكي: بو٧تو والرَّْطَبةِ ٚتع حزمة كىي قطعة خشبة ٣تموعة مشدكدة كسطها ابٟتبل )

ىي القبضة، كإ٪تا دل يصح؛ للتفاكت بُت أفرادىا  -بضم اٞتيم كتقدًن الراء ا١تهملة على الزام ا١تعجمة-
( واٞتواىِر، وا٠تََرزِ )مة أك اٞتيٍرزة أنو شرب أك ذراع ْتيث ال يؤدم إذل النزاع ٬توز كإٍف بُت  ما يىشيد  بو اٟتز 

ٍ أم ال يصح الس لىم فيها لتفاكت آحادىا ) (؛ ألنو دِر قدرَهمل يُ ( أم شخص معُت )وبصاٍع وذراٍع معُتَّ
( وبُػرِّ قريٍة وٙتِر ٩تلٍة معيَّنتُتِ ائز )رٔتا يضيع فيؤدم إذل ا١تنازعة. قػييًٌد ابلس لىم؛ ألف  البيع ٔتجهوؿ ا١تقدار ج

إ٪تا دل ٬تز؛ الحتماؿ أف يعًتيهما آفة فيتعذر الس لىم. قػيي د بقرية؛ ألنو لو أسلم يف بػيرًٌ كاليةو ٬توز؛ ألف  
كجود اآلفة ٟتنطة كل الوالية اندره كىذا إذا نسب إذل قرية ليؤد ل من طعامها، كأما إذا نسب إليها لبياف 

. ) كىٍصف من حُت العقِد إىل ( أم: ال يصح الس لىمي فيما دل يوجد )وفيما مل يوجدْ الطعاـ فأٍسلىم جائزه
(؛ ألف  القدرة على تسليم ا١تسلىم فيو حاؿ كجوبو شرطه ٞتواز العقد، كلكن كل كقت بعده حُِت احمللِّ 

كاـ كجوده لتدـك القدرة ٭تتمل أف يكوف كقت الوجوب أبف ٯتوت ا١تسلىم إليو فيحل  األجل فيشًتط د
على التسليم حىت لو كاف منقطعان عند العقد موجودان عند ال 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. (ُ)
البغدادم، . ُّْ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينُٖص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين     

النوكم، . ِّّص  ّج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي، . ُْٕص  ِج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، 
 .َْٔص  ٔ، ج ا١تغٍتابن قدامة،  .ُْٓ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت،  .ُُص  ْ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت

 .ِِٕ-ُِٕص  ُُ، ج الراجح من ا٠تبلؼاإلنصاؼ يف معرفة ا١ترداكم، 



 

193 
 

.  وال يف اللَّْحمِ  وصفِتِو:   ونوِعِو: كسقيَّة أو َٓتْسية، بياُف جنِسِو كبُػرٍّ أو شعَت وشروطُوُ طرايِّ
وأقلُُّو  معلوماً  وِ وأجلِ  أو وزانً. وقدرُُه معلومًا ٨تو كذا كيبًل ال ينقبُض وال ينبسطُ  رديٍء. كجيٍد أو

 . رأِس ا١تاِؿ يف الكيليِّ والوزيّنِ والعدديِّ  وَقْدرِ ، شهٌر يف األصحِّ 


الس لىم بُت كإف كاف موجودان من كقت العقد إذل ال فلم أيخذه بعد ال حىت انقطع: خيَتًٌ رب   =
أف يفسخ كأيخذ رأس ا١تاؿ كبُت أف ينتظر كجوده فيأخذى ما أىٍسلم. كقاؿ زفر: يبطلي العقد كيسًتد  رأسى 

 . كحد  االنقطاع: أف ال يوجد يف األسواؽ كإف كيجد يف البيت.(ُ)ا١تاؿ
من (؛ لتفاحش التفاكت ابعتبار كثرة العظم كًقل تو كصغره ككطرايِّ  وال يف اللَّْحمِ ) ربه ابعتبار السًٌ

: يصح ؛ ألف  اللحم موزكف مضبوط أبًىٍف بُت  قاالكا٢تزاؿ فيكوف ا١تسلىم فيو ٣تهوالن، ىذا عند أيب حنيفة. ك
 . (ِ)كصفو كسن و كموضعو ك٢تذا ييضمن اب١تثل يف ضماف العيدكاف، كعليو الفتول

 .(ّ)ككذا ا٠تبلؼ يف إٍقراًض اللحم
كىي ما سيًقي  ((ْ)يَّةقِ ونوِعِو: كسَ ، بياُف جنِسِو كبُػرٍّ أو شعَتلىم )( أم شركط الس  وشروطُوُ )
معلومًا ٨تو كذا كيبًل ال  هِ وقدرِ  ٍد أو رديٍء.وصفِتِو: كجيِّ ( كىي خبلؼ السقي ة )(ٓ)يةأو َٓتْسِ سىٍيحان )

أو فيو للمنازعة )( قػييًٌد بو؛ ألنو لو كاف ينكبس كالزنبيل كاٞتراب ال يصح الس لىم ينقبُض وال ينبسطُ 
ًلًو معلومان. )وِ وأجلِ ( يعٍت كذا كزانن )وزانً  (؛ ألف  من حلف ليقضُت وأقلُُّو شهٌر يف األصحِّ ( أم: كبياف أىجى

حقو عاجبلن فقضاه قبل ٘تاـ شهر بر  يف ٯتينو. احًتز عما قيل: أقل و ثبلثة أايـ كما يف شرط ا٠تيار. 
 ( كيف ذكر ىذه األشياء إشارة إذل أف رأس ا١تاؿ الوزيّنِ والعدديِّ رأِس ا١تاِؿ يف الكيليِّ و  وَقْدرِ )

                                                           

 .ُٖص  ٕ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ُ)
. ٣تموعة من علماء ا٢تند، ْٖص  ٕ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، . ْٖص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)

 .ُّْ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينُْٖص  ّ، ج الفتاوى ا٢تندية
 ا١تراجع السابقة.انظر:  (ّ)
 َّْص  ُج  "،سقيمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربانظر: ا١تطرزم،  (ْ)
 ىي اٟتنطة ا١تنسوبة إذل البخس، كىي األرض اليت تسقيها السماء ألهنا مبخوسة اٟتظ من ا١تاءالبىٍخًسي ة:  (ٓ)

 .ّْٔص  ٖ، ج البناية شرح ا٢تداية. العيٍت، َّْص  ُج  "،سقيمادة " ،مرجع سابقانظر: ا١تطرزم،      
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منهما، وال بنقديِن ببل بياِف حصَِّة كلٍّ  يف جنسُِت ببل بياِف رأِس ماِؿ كلٍّ سبلـُ فلم ٬َتُْز اإل
 وما ال ِٛتَْل لو ٟتمِلِو مؤنًة، ومثُلُو الثَّمُن واألجرُة والقسمةُ  َسَلمٍ ومكاِف إيفاء  م فيو.منهما من ا١تَُسلَ 

 وقبُض رأِس ا١تاؿ قبَل االفًتاِؽ شرُط بقائو. ىو األصحُّ و يوفِّيِو حيث شاَء، 


لو كاف مذركعان فإف  بياف ذيٍرعانو ليس بشرط؛ ألف الذ رع كصف لو فبل يتعلق العقد ٔتعرفتو،  
 فجهالتو ال تفضي إذل ا١تنازعة. 

 يف جنسُِت ببل بياِف رأِس ماِؿ كلٍّ سبلـُ فلم ٬َتُْز اإل) مث فر ع على ىذه ا١تسألة ا١تسألتُت، فقاؿ:
( كما إذا أسلم مائة درىم يف كيرًٌ بػيرٌو ككيرًٌ شعَت كدل ييبُتًٌ رأسى ماؿ كل كاحد منهما ال يصح؛ ألف  منهما

ف إعبلـ قدر رأس ا١تاؿ شرط فتنقسم ا١تائة على البػيرًٌ كالشعَت ابعتبار القيمة كىي تيعرؼ ابلظن فتكو 
 ٣تهولة. 
( كما إذا أسلم دراىم كداننَت يف كيرًٌ بػيرٌو م فيووال بنقديِن ببل بياِف حصَِّة كلٍّ منهما من ا١تَُسلَ )

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.

( كما إذا ومثُلُو الثَّمنُ ( كالبػيرًٌ ك٨توه. )ٟتمِلِو مؤنةً ( أم: ميٍسلىم فيو إذا كاف )َسَلمٍ ومكاِف إيفاء ) 
( كما إذا اقتسما داران والقسمةُ )( كما إذا استأجر داران ٔتدٌو مؤج لو واألجرةُ ابع ثوابن ٔتيدًٌ حنطة مؤج لىةو )

بو، فعند أيب حنيفة: ييشًتط يف كلٌو منهما كشرط أحد٫تا على صاحبو أف يعطيو ميد  حنطة لزايدة يف نصي
( احًتز بو عما قيل: يتعُت  مكاف ىو األصحُّ و وفِّيِو حيث شاَء، يُ  وما ال ِٛتَْل لوبياف مكاف اإليفاء )

 . (ُ)العقد
؛ ألف  ىذا الشرط غَت مقيد، كقيل:  كلو شرطا مكاانن لئليفاء يف ىذه الصورة؛ قيل: ال يتعُت 

؛ ألنو يف . ككذا مكاف الغصب (ِ)يد سقوط خطر الطريق عن ربًٌ الس لىم كىذا ىو األصحيتعُت 
 .(ُ)كاالستهبلؾ يتعُت  لئليفاء اتفاقان 

                                                           

 ّْٓ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين. ٔٗص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 ا١تراجع السابقة.انظر:  (ِ)



 

195 
 

 وقبُض رأِس ا١تاؿ قبَل االفًتاِؽ شرُط بقائو


( سواء كاف رأس ا١تاؿ دىيٍنان كالدراىم أك عينان كالبقر وقبُض رأِس ا١تاؿ قبَل االفًتاِؽ شرُط بقائو)
: بياف قدر رأس ا١تاؿ يف الكيلي كالوزين كالعددم ليس بشرط؛ ألهنا صارت معلومة قاالكالثوب. ك

 ابإلشارة فبل ييشًتط إعبلـ قدرىا. 
: أف  جهالة قدر رأس ا١تاؿ قد تفضي إذل جهالة ا١تػيسلىم فيو أبف ٬تد ا١تػيسلىمي إليو بعض رأس لوك

الردًٌ، فيفسخ العقد يف ا١تردكد كيبقى يف غَته، فيكوف ا١تػيسلىم فيو ا١تاؿ كال يستبدلو رب  الس لىم يف ٣تلس 
. فس ران الس لىم اب١تػيسلىم فيو؛ ألف  مكاف العقد يتعُت  (ِ)٣تهوالن فيما بقي، فيجب أف ٭تًتز عنو إبعبلـ قدره

 .(ّ)إليفاًء رأس ا١تاؿ اتفاقان 
كىي أف ا١تػيسلىم إليو إذا كجد يف رأس اعلم أف ىذا ا٠تبلؼ مبٍت على ا٠تبلؼ يف مسألة أخرل: 
أهنما افًتقا : |٢تما|. ٢تما، خبلفان عندها١تاؿ زييوفان فرد ىا كاستبد٢تا يف ٣تلس الردًٌ، ككاف ا١تردكد كثَتان بطل 

؛ ألف  قبضى الزيوؼ صحيح، كإ٪تا انتقض ذلك القبض  ابلردًٌ، فإذا افًتقا بعد قبًض |عن قبض صحيحو
إال أف   (ْ)|: أف  القبض انتقض من األصل، فكأهنما افًتقا من غَت قبضو لود صحيحان. كاٞتياد يقع العق

. كحد  (ٓ)يف القليل ضركرة؛ ألف  الدراىم ال تنفك عن زيف قليل، فصح فيو كال ضركرة يف الكثَت فبطل
 .(ٔ)القليل عنده: أف يكوف ما دكف النصف كما فوقو كثَت، كيف النصف عنو ركايتاف

 ومل ٬َتُزِ  .ِن فقطِم إليو يف ُكرِّ بُػرٍّ بطل يف حّصِة الدَّيْ ناً على ا١تسلَ يْ ئًة دَ انقدًا وم ةً ئاَأْسَلَم م لوو  
  .والتَّوليِة قبل قبضو فيو كالشَّركةِ  مِ سلَ وا١تُ قَػْبَل قَػْبِضِو،  التََّصرُُّؼ يف رأِس ا١تاؿِ 



                                                                                                                                                                                           

 ّْْ ص ٓ، ج مرجع سابق ،انظر: ابن عابدين (ُ)
 ِٗٔ-ِٖٔ ص ٔ، ج البحر الرائق ،ابن ٧تيم .ُٗ-َٗص  ٕ، ج بداية ا١تبتديا٢تداية شرح  ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
 ّْْ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،ابن عابدينانظر:  (ّ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(. (ْ)
 ّْٓ ص ٓ، ج مرجع سابق ،. ابن عابدينِٗص  ٕ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ، انظر:  (ٓ)
 ّْٓ ص ٓ، ج مرجع سابق ،ابن عابدينانظر:  (ٔ)



 

196 
 

( كصح ِن فقطِم إليو يف ُكرِّ بُػرٍّ بطل يف حّصِة الدَّيْ ناً على ا١تسلَ يْ ئًة دَ انقدًا، وم ةً ئالو َأْسَلَم مو )
الس لىم يف حصة العُت. ىذه ا١تسألة متفٌرًعة على أف  قبض رأس ا١تاؿ شرطه؛ ألف  النقود ال تتعُت  يف 
العقود، فينعقد الس لىم صحيحان، مث يفسد يف حصة الد ٍين؛ لعدـ قبض رأس ا١تاؿ يف اجمللس، حىت لو نقد 

د ٍين يف اجمللس يصح . ىذا إذا كانت ا١تائتاف من جنس كاحد، كإف كانت إحدا٫تا داننَت بطل الس لىم يف ال
. قػييًٌد بكوف الد ٍين على ا١تػيسلىم إليو؛ ألنو لو (ُ): صح الس لىم يف الٍعُتقاالالد ٍين كالعُت عند أيب حنيفة، ك

"أسلمتي إليك ىذه ا١تائة كا١تائة اليت على فبلف" يفسد العقدي أسلم عٍينان كدىٍينان على غَته، كما إذا قاؿ: 
كا١تسألة ىكذا مذكورة يف  ؛ ألف   فساده مقارف يف العقد فيتعد ل،-كإف نقد الد ٍين يف اجمللس -يف الكلًٌ 
 ، كعل ة فسخو أف  تسليم غَت العاقد قد يكوف شرطان فيو.(ِ)"الكايف"
( أبف يعطي بدؿ رأس مالو شيئان آخر لعدـ قبض رأس ا١تاؿ التََّصرُُّؼ يف رأِس ا١تاؿِ  ومل ٬َتُزِ )

أبف يعطي بدلو شيئان آخر؛ ألف  ا١تػيسلىم فيو مبيعه، كالتصر ؼ يف ا١تبيع قبل  (فيو مِ سلَ وا١تُ )قَػْبَل قَػْبِضِو، 
التولية يف ا١تػيسلىم فيو. صورة الشركة: أبف أم كما دل تىػجيز الشركة ك ( والتَّوليةِ  كالشَّركةِ القبض غَت جائز )

". كصورة التولية: أف  يقوؿ رب  الس لىمي آلخر: "أٍعًطٍت نصفى رأس ا١تاؿ ليكوف نصفي ا١تػيسلىم فيو لىكى
 ."  يقوؿ: "أٍعًطٍت مثل ما أعطيتي ا١تػيسلىم إليو حىت يكوف ا١تػيسلىم فيو لىكى

 
ولو َشَرى ُكرًَّا وأمَر ربُّ  .برأِس ا١تاِؿ بعد اإلقالِة حىت يقبَضوِم إليو شيٍء من ا١تسلَ  وال شراءُ  

  . السَّلِم بقبِضِو قضاًء مل َيصحَّ 


( يعٍت: لو سل م عشرة ِم إليو برأِس ا١تاِؿ بعد اإلقالِة حىت يقبَضوسلَ شيٍء من ا١تُ  وال شراءُ ) 
دراىم يف كيرًٌ بػيرٌو مث تقايبل الس لىم فأراد رب  الس لىم أف يشًتم برأس ا١تاؿ شيئان قبل القبض دل ٬تز؛ لقولو 

                                                           

 ِّٕ ص ٔج ، مرجع سابق ،انظر: ابن ٧تيم (ُ)
، لكنو ٥تطوط، ىػ(َُٕالكايف عند اإلطبلؽ ىو: "الكايف شرح الوايف"، كبل٫تا لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت:  (ِ)

 . ِّٕص  ٔ، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، كا١تسألة مذكورة يف: 
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 :« َمعناه: إال ما أسلمتى فيو قبل اإلقالة أك رأس مالك (ُ)«اَل أَتُْخْذ ِإالَّ َسَلَمَك، َأْو رَْأَس َماِلك ،
بفقد بعض شركطو فالشراء برأس ا١تاؿ جائز؛ ألنو ال يكوف ]لو[ حكم  (ِ)الس لىم فاسدان بعدىا. كلو كقع 

 الس لىم، فصار كسائر الديوف.
وأمَر يعٍت: إذا أسلم يف كيرٌو فلم ا حل  األجل اشًتل ا١تػيسلىم إليو من رجلو كيرًّا ) (ولو َشَرى ُكرَّاً )

(؛ ألنو اجتمعت فيو صفقتاف؛ صفقةه )مل يصحَّ  رب  الس لمً اه ( ٟتقًٌو فاقتضربُّ السَّلِم بقبِضِو قضاءً 
 .الس لمً  ربًٌ ا١تػيسلىم إليو ك  |جرت بُت |جرت بُت ا١تػيسلىم إليو كابئعو، كصفقة

 
  

                                                           

، أثر طعاما و كبعضان مً لى من كره أف أيخذ بعض سى )كتاب البيوع كاألقضية، ابب مصنَّفو اٟتديث هبذا اللفظ ركاه ابن أيب شيبة يف: ( ُ)
الرجل  ابب)كتاب البيوع،  مصنَّفوموقوفان، كركاه أيضان عبد الرزاؽ يف:  ( عن عبد هللا بن مغفل َِٕص  ْ، ج َََِِرقم: 

 موقوفان كذلك. -رضي هللا عنهما-( عن ابن عمرُْص  ٖ، ج َُُْٔ، أثر رقم: الشيء ىل أيخذ غَته؟يسلف يف 
)كتاب التجارات، سننو (، كابن ماجو يف: ّْٖٔ)كتاب البيوع، ابب السلف ال ٭تٌوؿ، حديث رقم سننو كركل أبو داكد يف:      

مىٍن أىٍسلىمى يف شىٍيءو فىبلى يىٍصرًٍفوي » مرفوعان:  ( عن أيب سعيد ا٠تدرم ِِّٖابب من أسلم يف شيء فبل يصرفو إذل غَته، حديث رقم 
تٌج ْتديثو"، كما قاؿ ا١تنذرم كعبد اٟتق اإلشبيلي، كاٟتديث «ًإذل غىٍَتًهً  أعل و أبوحامت ، كيف سنده: "عطية بن سعد العويف": "ال ٭تي

 كالبيهقي كابن القطاف ابلض عف كاالضطراب.
، ٖتقيق: ٛتدم السلفي ك صبحي السامرائي )الرايض: مكتبة األحكاـ الوسطى، عبد اٟتق بن عبد الرٛتن، اإلشبيلي انظر:    

ابن حجر،  .ُٓص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي،  .ِٖٕص  ّج ـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالرشد، 
ص  ٗ، ج )كهبامشو: هتذيب السنن، البن القيم( عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود. العظيم آابدم، َٔص  ّ، ج تلخيص اٟتبَت

ّٕٓ. 

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "فاسد". (ِ)
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. السََّلِم بقبِضِو لو، ث لنفِسِو، فاكتالو لو ُث لنفِسوِ  وكذا لو أمَر ربَّ . ولو أمَر مقرَضُو بو صحَّ 
 .ُم إليو يف ظرِؼ ربِّ السَّلِم أبمرِِه بغيبِتوِ ا١تَُسلَ  ؿولو كا

 
سابقػ]ػة[ه على شرل ا١تػيسلىم إليو من ابئعو، فلم يكن ا١تػيسلىم  |إليو|قلت: صفقة ا١تػيسلىم  (ُ)فإف

إليو ابئعان بعد الشرل حىت ٭تتاج إذل كيل؟ قلت: ا١تقبوض يف ابب الس لىم ]لو[ حكم عقد جديد، 
فكأهنما جد دا ذلك العقد على ا١تقبوض؛ ألف  ا١تقبوض غَتي الد ٍين فصار ابئعان ما اشًتاه ميكايلةن قبل 

 يل.الك
( يعٍت: إذا استقرض كيرًّا من إنساف فلما طلب ا١تػيػقًرض اشًتل َضُو بو صحَّ قرِ ولو أمَر مُ )

ا١تػيستقًرض من رجلو كيرًّا كأمر ا١تػيػقًرضى بقبضو قضاءن ٟتقو صح ؛ ألف  القرضى إعارةه حىت ينعقد بلفظها، 
  كٍيله كاحده للمشًتل.فكاف ا١تقبوضي عُتى حقًٌو تقديران، فلم تتحقق الصفقتاف، فيجب  

 رٌب الس لمً يعٍت: إذا أمر ( لنفِسوِ  السََّلِم بقبِضِو لو، ث لنفِسِو، فاكتالو لو ثَّ  وكذا لو أمَر ربَّ )
بقبضو من ابئًع الكيرًٌ لو مث بقٍبًضًو لنفسو، فاكتالو للمػيسلىم إليو مث لنفسو: صح ؛ لوجود الكىٍيل مرتُت، فبل 

 يصَتي ا١تػيسلىمي إليو ابئعان ما اشًتاه ميكايلةن قبل الكىٍيل فيصح . 
 (ِ)|أم بغٍيبًة |(بغيبِتوِ ) الس لمً  ربًٌ أم: أمر  (ُم إليو يف ظرِؼ ربِّ السَّلِم أبمرِهِ ا١تَُسلَ  ؿولو كا)

، الس لمً  ربًٌ دل يكن قبضان؛ ألف  أمره ابلكيل دل يصح ؛ إذ أمريهي تناكؿ عٍينان ٦تلوكةن للمػيسلىم إليو ال ل الس لمً  ربًٌ 
، فصار ا١تػيسلىمي إليو ميستعَتان للظرؼ منو، كقد  ألف  حق و يف الد ٍين ال يف العٍُت، كجىٍعلي الد ٍين يف ظرفو ٤تاؿه

كما  كاف. قػييًٌد بغيبتو؛ ألنو إذا كاف حاضران صار قابضان،   الس لمً  ربًٌ جىعىلى ملكى نفسو فيو، فيبقى دىٍين 
 .(ّ)ليو، كبو قاؿ أبو الليثسواء كاف الظرؼ لو أك للمػيسلىًم إ

  

                                                           

  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:  (ّ)

 . َّٓ ص ٓ جىػ(، كىو ا١تقصود ىنا يف ىذه ا١تسألة كما يشَت إليو كبلـ ابن عابدين يف "حاشيتو"، ّّٕ
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ٓتبلِؼ كيِلِو يف ظرِؼ ، (ُ)بضاً اأو كاؿ البائُع يف ظرِفِو أو ظرِؼ بَػْيِتِو أبمِر ا١تشًتي مل يكن ق
يْ . ا١تشًتي أبمرِه ن َن والعَُت يف ظرِؼ ا١تشًتي: إف بدأ ابلعُِت كاف قابضاً، وإف بدأ ابلدَّيْ ولو كاَؿ الدَّ

 . ال عند أيب حنيفة


يعٍت إذا اشًتل من آخر طعامان عينان، كأمىرى ا١تشًتم البائع أف يكيلو يف  (كاؿ البائُع يف ظرِفوِ أو  )
ظرؼ البائع ففعل دل يصر قابضان؛ ألف  ا١تشًتم صار مستعَتان ظرفو كدل يقبض فبل تصح  العارية؛ ألهنا 

( يعٍت: لو أو ظرِؼ بَػْيِتِو أبمِر ا١تشًتيم)ترب عه، فبل يتم  ببل قبض، فبل يصَت الواقع فيو كاقعان يف يد ا١تشًت 
( ىذا جزاء لقولو "كلو كاؿ"؛ ألنو ال بضاً امل يكن ق)أمره أف يكيل كيعزلو يف جانب بيت البائع، فكاؿ 

يعٍت: لو اشًتل  (ٓتبلِؼ كيِلِو يف ظرِؼ ا١تشًتي أبمرِهيد للمشًتم على بيتو؛ ألنو مستعَت دل يقبض. )
طعامان من آخر كأمره أف يكيلو يف ظرؼ ا١تشًتم ففعل كا١تشًتم غائب فهو قبض؛ ألف  األمر صح  ألنو 
تناكؿ ملك اآلخر ألنو مىلىك العُت ابلبيع، فلما صح  األمري صار البائع ككيبلن عنو يف إمساؾ الظرؼ، 

 قعان يف يد ا١تشًتم حكمان.فصار الظرؼ يف يد ا١تشًتم حكمان، فصار الواقع فيو كا
يْ ) يْ ولو كاَؿ الدَّ ( ال :نَن والعَُت يف ظرِؼ ا١تشًتي: إف بدأ ابلعُِت كاف قابضاً، وإف بدأ ابلدَّ

ا١تػيسلىم فيو،  كىو (ِ)كير  آخر دىٍينان يعٍت: إذا اجتمع العُت كالد ٍين؛ أبف اشًتل كيرًّا ميعي نان كلو على البائع  
لظرؼ كأمره أف ٬تعل العُت كالد ٍين فيو، فإٍف بدأ ابلعُت مث ابلد ٍين صار ا١تشًتم قابضان فدفع رب  الس لىم ا

 ٢تما؛ أما العُت؛ فلصحة األمر فيو، كأما الد ٍين فؤلنو خلطو ٔتالو كٔتثلو يصَت قابضان. 
األمر، كأما  أما الد ٍين؛ فلعدـ صحة (:عند أيب حنيفةكإف بدأ ابلد ٍين مث ابلعُت دل يصر قابضان )

العُت فؤلنو خىلىط ماؿى ا١تشًتم ٔتاؿ نفسو قبل التسليم ميستهًلكان ا١تبيعى قبل التسليم إذل ا١تشًتم، فينتقض 
: إف شاء ا١تشًتم شارىكىوي يف ا١تخلوط كإف شاء نػىقىض البيع؛ ألف  ا٠تلط ليس ابستهبلؾو عند٫تاالبيع. ك
 .(ّ)عند٫تا

 
                                                           

 يف نسخة )أ( جيعلت ضمن الشرح، كيف نسخة )ب( جيعلت من ا١تنت، كىو ا١توافق للمطبوع. (ُ)
 يف نسخة )أ( ك )ب(: "دين" ابلرفع، كا١تثبت أصح لغةن على تقدير أنو حاؿ. (ِ)
 َّٓ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينَُٕص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
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ولو  ُب قيمُتها يوـَ قبِضهاوٕتًة يف ُكرٍّ وقُِبَضْت فتقايبل، فماتت يف يده بقي مَ أسلَم أَ  |ولو|
عاقدا  ولو اختلفَ . ابلثَّمِن فيهما ىٓتبلِؼ الشر . وكذا ا١تقايضُة يف وجهيو. ماتت، ثَّ تقايبل صحَّ 

 . السَّلِم يف شرِط الرداءِة واألجل، فالقوُؿ ١تدَّعيهما


فتقايبل، فماتت ) ( أم: قبضى ا١تػيسلىمي إليو األىمىةى؛ ألهنا رأسي ا١تاؿُكرٍّ وقُِبَضتْ ًة يف  مَ ولو أسلَم أَ )
ولو ، قيمُتها يوـَ قبِضها)على ا١تػيسلىًم إليو  (بُ وٕت( التقاييلي )بقيأم: األىمىةي يف يد ا١تػيسلىًم إليو ) (يف يده

ـى الماتت ثَّ تقايبل صحَّ  عقد، كقياميوي بقياـ ا١تعقود عليو كىو ا١تػيسلىمي فيو (؛ ألف  صحة اإلقالة تعتمدي قيا
كإف كاف دىيٍنان فهو يف حكم العُت حىت دل يػىجيًز االستبداؿي قبل قبضو، فصح ٍت إضافةي اإلقالة إليو بعد 
موهتا، كإذا انفسخ العقدي يف ا١تػيسلىًم فيو ينفسخي يف األىمىًة كىو عاجزه عن ردًٌىا ١توهتا، فيجب عليو رد 

ي |( يعٍت: بيع ما يتعُت  وكذا ا١تقايضُة يف وجهيو)قيمتها.  مثلي الس لىم حىت تصح  اإلقالة كتبقى  |ٔتا يتعُت 
 بعد ىبلؾ أحد العوضُت؛ ألف  كل  كاحدو منهما مبيعه فيو، فيكوف العقد قائمان بقياـ أحد٫تا فتصح كتبقى

( أم يف الوجهُت، يعٍت: لو اشًتل أىمىةن أبلف مث تقايبل، فماتت يف يد ابلثَّمِن فيهما ىٓتبلِؼ الشر )
ا١تشًتم، بطلت اإلقالة، كلو تقايبل بعد موهتا فاإلقالةي ابطلةه أيضان؛ ألف  ا١تعقودى عليو األىمىةي، فبقي العقد 

دل  (ُ)| يصح  الفسخي كإذا دل|ببقائها كبطل ٔتوهتا، فإذا ماتت دل يبق العقد فلم يصح الفسخ لفوات ٤تلًٌو، 
 يبقى الفسخ بعد ىبلؾ ٤تلًٌو إذا البقاءي يف غَت ٤تلًٌو مستحيل.

"، كقاؿ  (ِم يف شرِط الرداءةِ عاقدا السَّلَ  ولو اختلفَ ) أبف قاؿ ا١تػيسلىمي إليو: "شرطت لك رًًدايًّ
متعنًٌت يف إنكاره الصحة إذ الظاىر رب  الس لىم: "دل نشًتط شيئان"، فالقوؿ للمػيسلىًم إليو؛ ألف  رب  الس لىم 

مردكد. كيف  -كىو مىن يينكر ما ينفعو-أف  ا١تػيسلىمى فيو مع ردائتو يربو على رأس ا١تاؿ، ككبلـ ا١تتعنًٌت 
عكسو: أبف اد عى رب  الس لىم شرط الر ًدمًٌ كأنكر ا١تػيسلىمي إليو الشرط أصبلن فالقوؿ لربًٌ الس لىم عند أيب 

إذ الظاىر شاىده لو؛ ألف  العقد الفاسد  -كإف أنكر خصمو-و يدعى الصحة فكاف القوؿ لو حنيفة؛ ألن
 : القوؿ للمػيسلىًم إليو؛ ألنو منكر. عند٫تامعصية كالظاىر من حاؿ ا١تػيسًلًم التحر ز عن ا١تعصية. ك

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
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لو أجل"، كقاؿ رب   يعٍت: إذا اختلفا كقاؿ ا١تػيسلىمي إليو: "دل يكن (يهمافالقوُؿ ١تدَّعِ  :واألجلِ )
الس لىم: "كاف لو أجل"، فالقوؿ لربًٌ الس لىم اتفاقان؛ ألف   كبلـ ا١تػيسلىًم إليو خرج ٥ترج التعن ًت ألنو يينكر ما 
ينفعو كىو األجل فتعُت  الفساد عوضان لو، فكاف ابطبلن. كإذا جيًعل القوؿي لربًٌ الس لىم ييرجع يف مقدار 

 األجل إليو. 
عكسو: أبف اد عى ا١تػيسلىمي إليو األجل كأنكر رب  الس لىم، فالقوؿ للمػيسلىًم إليو عند أيب حنيفة، كيف 

   .(ُ): لربًٌ السلم؛ ألنو يينكر حقان عليو كىو األجلعند٫تاك

                                                           

 ُّٓ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينَُٗ-َُٖص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
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  ]فصل يف االستصناع[
  ................................واالستصناُع أبجٍل َسَلٌم تعاملوا فيو أو ال،



 (ُ) ]فصل يف االستصناع[
: "اصنع رل ًمن ماًلكى خيفًّا -كا٠تف اؼ مثبلن -( كىو أف يقوؿ للصانع واالستصناُع أبجٍل َسَلمٌ )

تعاملوا فيو أو من ىذا اٞتنس هبذه الصفة بكذا"، فإف أج ل فيو أجبلن معلومان كاف سىلىمان فتيعترب شرائطو )
: لو ضرب األجل عند٫تاحنيفة. ك( سواء جرل فيو التعامل أك ال عند أيب ال فيما فيو تعامله فهو |

فيما ال تىعاميلى فيو صار سىلىمان عندىم حىت ييشًتط قبضي رأس ا١تاؿ  (ِ)|استصناعه، كلو ضرب األجل
 =      . (ّ)كاستقصاءي الوصف كال يكوف فيو خيار الرؤية

 ،.........................َدةتعامُل كخٍف وقمقمٍة وطسٍت صحَّ بيعاً ال عِ وببل أجٍل فيما يُ 
                                                           

، إذا سأؿ رجبل أف يصنع لو خا٘تان  ":اصطنع فبلف خا٘تان "يقاؿ االستصناع لغة: استفعاؿ من صنع، ٔتعٌت طلب الصنعة،  (ُ)
 . كاستصنع الشيء دعا إذل صنعو، كالصناعة: ىي حرفة الصانع، كعملو الصنعة، كالفاعل صانع

)) ،  كقاؿ ابن ا٢تماـ: (( ىو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيو العمل ))كيف االصطبلح على ما عرٌفو بعض فقهاء اٟتنفية:       

كىو أف يقوؿ لصانع خف أك مكعب أك أكاين الصفر: اصنع رل خفا طولو كذا كسعتو كذا أك دستا أم برمة االستصناع طلب الصنعة 
، كعرٌفتو ٣تلة األحكاـ العدلية (( تسع كذا كزهنا كذا على ىيئة كذا بكذا، كيعطي الثمن ا١تسمى أكال يعطي شيئان، فيعقد اآلخر معو

 (( .ا شيئان مقاكلة مع أىل الصنعة على أف يعملو  ))أبنو: 

و كأما ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة فلم يعد كا االستصناع عقدان مستقبلًّ، كإ٪تا أٟتقوه ابلس لىم، فتيؤخذ أحكام
 كشركطو عندىم من كبلمهم عن الس لىم يف الصناعات.

فتح ابن ا٢تماـ،  .ّٗص  ْ، ج بدائع الصنائعالكاساين،  .َِٗص  ٖج  مادة "صنع"، ،لساف العربابن منظور، انظر:       
 .ِّّص  ّ، ج حاشية الدسوقي الدسوقي، .ُُْص  ُ، ج ٣تلة األحكاـ درر اٟتكاـ شرجحيدر،  .ُُْص ٕ، ج القدير

 َُٓص  ُُ، ج يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ اإلنصاؼا١ترداكم،  .ِّٕ-ِِٕص  ْج  ،األـ الشافعي،
 زايدة كردت يف نسخة )ب(.ما بُت ا٠تطُت العموديُت ( ِ)
كعليو: إذا ضرب األجل فيما ال تعامل فيو بُت الناس يكوف سىلىمان ابالتفاؽ، كإذا ضرب األجل فيما فيو تعامل يكوف سىلىمان عند  (ّ)

 أيب حنيفة كاستصناعان عند الصاحبُت.
 ؽ، كإف كاف ٦تا ال تعامل فيو فهو عقده فاسده. كإذا دل يضرب أجبلن: فإف كاف ٦تا ٬ترم فيو التعامل كاف استصناعان ابالتفا    
. ّّٓ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ،. ابن عابدينُُٕ-ُُٔص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين    

 .ِْْص  ُ، ج ٣تلة األحكاـ درر اٟتكاـ شرجحيدر، 
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كاٟتاصل: أف  ا١تبيع لػم ا كاف دىيٍنان أمكن تصحيحيوي سىلىمان كاستصناعان، لكنهما رج حىا االستصناعى؛  =
لًلىفظو يف اٟتقيقة كٛتبلن للتأجيل على التعجيل يف ا١تدة، ٓتبلؼ ما ال تىعاميل فيو؛ ألنو ال ٯتكن  (ُ)إعماالن 

فحيًمل على الس لىم ضركرةن. كىو رج حى الس لىم؛ ألف  جوازه ابلكتاب كالس ن ة كإٚتاًع  تصحيحو استصناعان 
 .(ِ)األيم ة، كجوازي االستصناًع ابلتعامل، كفيو شبهة؛ ألن و عند زفر كالشافعي ال ٬توز

 (ُ)الشهيد ( ككاف اٟتاكم(ّ)َدةوقمقمٍة وطسٍت صحَّ بيعًا ال عِ  فٍّ تعامُل كخُ وببل أجٍل فيما يُ )
كإ٪تا ينعقد العقد ابلتعاطي، ك٢تذا يثبت ا٠تيار لكلًٌ كاحدو منهما"،  (ِ)يقوؿ: "االستصناعي مواعدةه 

 كالصحيح عند اٞتمهور: أنو بيع؛ ألف  دمحمان ٝتاه شراءن كا١تعدكـي اعتيرب موجودان حكمان؛ للحاجة.

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "عماال". (ُ)
 اختلف الفقهاء يف حكم عقد االستصناع بناءن على اختبلفهم يف تكييفو على قولُت: (ِ)

: عدـ جواز عقد االستصناع إذا كاف على غَت كجو الس لىم، كىو رأم ٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة القوؿ األوؿ     
 كزفر من اٟتنفٌية. 

 .غَت كجو الس لىم، فلم يصح   أنو بيعي معدكـو كقع على: دليلهم     
جواز عقد االستصناع، ابعتباره عقدان مستقبلًّ بذاتو كلو خصائصو كأحكامو ا٠تاصة بو، كىو مذىب اٟتنفية كبعض  القوؿ الثاين:     

 اٟتنابلة.
 عصرو من غَت نكَت.ا٠تامت كا١تنرب، كابالستحساف القائم على تعامل الناس بو يف كٌل  : ما ثبت ًمن استصناعو دليلهم    
ىػ ا١توافق  ُُِْىذا، كقد رج ح القوؿ ّتواز عقد االستصناع ٣تمعي الفقو اإلسبلمي الدكرل يف مؤ٘تره السابع ا١تنعقد ّتدة لعاـ     

ُِٗٗ 

، ا١تختاراالختيار لتعليل . ا١توصلي، ُُْص  ٕ، ج فتح القديرابن ا٢تماـ،  .ّٗص  ْ، ج بدائع الصنائعالكاساين، انظر:      
ؼ يف اإلنصاا١ترداكم،  .ِّٕ-ِِٕص  ْ، ج األـ. الشافعي، ُِٕص  ّج ، ا١تدونة الكربىاألصبحي، . ِٓٔص  ِج 

ص قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل، ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل،  .َُٓص  ُُ، ج معرفة الراجح من ا٠تبلؼ
ِِّ-ِِْ.   

ا، كيكوف ذلك يف ا٠تَت كالشر، أما الوعد لغة: إخباره عن فعل  (ّ) ا كموعدن أمرو يف ا١تستقبل، يقاؿ:كعده األمر، كبو، يعده ًعدةن ككعدن
 الوعيد فبل يكوف إال يف الشر.

 .إخبار عن إنشاء ا١تخرب مع كفاء يف ا١تستقبلكاصطبلحان: عر فو ابن عرفة ا١تالكي أبهنا:     
 . َٔٓ، ص شرح حدود ابن عرفةالرصاع،   .ُْٔص ّج  "،كعدمادة " ،لساف العربابن منظور، انظر:     
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 . مُر عنوآلفَػُيْجرِبُ الصَّاِنَع على عمِلو، وال يَػْرِجُع ا
ه، أو ىو قبل العقد، فأخَذُه صحَّ، وال جاء ٔتا صنَعُو غَتُ  لووا١تبيُع ىو العُُت ال َعَمُلو، ف

ُ لو ببل اختيارِه، فصحَّ بيُع الصَّانِع قبل رؤيِة اآلمر، ولو أخُذُه وترُكوُ  ، ومل يصحَّ فيما ال يُػَتعاَمُل  يتعُتَّ
 .كالثَّوب



أم: ال يرجع ا١تستصًنعي  (مُر عنوآلوال يَػْرِجُع ا)(؛ ألنو ابع ما دل يره فَػُيْجرِبُ الصَّاِنَع على عمِلو)
ةن يصح  رجوعو.   عن استصناعو؛ ألنو انعقد العقدي بينهما الزمان، كلو كاف ًعدى

( ىذا نفيه لقوؿ أيب يوسف ًمن أف  ا١تعقود عليو ىو العمل؛ ألف  وا١تبيُع ىو العُُت ال َعَمُلو)
فتسميةي العقد يدؿ  على أف  ا١تعقود عليو ىو العمل كاألدًن آلةه  -كىو العمل -لص ٍنع االستصناعى طلبي ا

( كإ٪تا يبطلي قبل العقد، فأخَذُه صحَّ ) ( أم جاء ٔتا صنعو نفسوه، أو ىوجاء ٔتا صنَعُو غَتُ  لوفلو )
 ٔتوت أحد٫تا؛ ألف  لو شىبىهان ابإلجارة ابتداءن حيث طلب العمل. 

( ُ ي ا١تعقودي عليو للميستصًنع لو وال يتعُتَّ ل رؤيِة بْ ببل اختيارِه، فصحَّ بيُع الصَّانِع قػَ )( أم ال يتعُت 
يعٍت لو عىًملىوي الص اًنعي فقىٍبلى أف يراه ا١تػيستصًنع ابعىوي ًمن غَته صح  بيعيوي؛ ألف  العقدى دل يتعُت  فيو قػىٍبل  (اآلمر

 ميستصًنع أف أيخيذىه أك يًتكىوي حُت يراه؛ ألنو اشًتل ما دل يره.( أم للولو أخُذُه وترُكوُ )اختيارًًه 
( فإنو ال ييطلب من اٟتائك أف ينًسجى لو ثوابن بغىٍزؿو ًمن عنده، ومل يصحَّ فيما ال يُػَتعاَمُل كالثَّوب)

 كال ييطلب ًمن ا٠تي اط لو أف ٮتيطى لو قميصان ًمن ًكٍرابس ًمن عنده.
  

                                                                                                                                                                                           

، العادل الكبَت، مي ، الشهَت ابٟتاكم الشهيدلى م الس  زً كى رٍ مى ػأبو الفضل ال، دمحم بن دمحم بن أٛتدىو  ىػ(:ّّْاٟتاكم الشهيد )ت:  (ُ)
تل  كلبس أكفانو كأقبل على الصبلة فقي  ن طسعيهم اغتسل كٖت لعند األمَت فلما رأ اثر بو اٞتند ،ها قاطبةن اظي ف  ٝتع منو أئمة خراساف كحي 

 الفقو.كبل٫تا يف   "ا١تنتقى"ك  "الكايف" :من كتبو. كذلك
 .َِص  ٕج األعبلـ، . الزركلي، ُّّص  ّج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، انظر: القرشي،      

 ا١تواعدة لغة: مفاعلةه من الوعد كالًعدة. (ِ)
 ا.إعبلف شخصُت عن رغبتهما يف إنشاء عقد يف ا١تستقبل تعود آاثره عليهمكاصطبلحان:     
 .ُْٓ، ص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءٛتاد، انظر:     
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 مسائل شىت
باِع ُعلَِّمْت أو الَصحَّ بيُع ال ِم إال يف ا٠تمِر لِ سْ ميُّ يف البيِع كا١تُ والذِّ ، كلِب والفهِد والسِّ

َتُو قبل قبِضها صحَّ، فإف ُوطئْت فقد وَمن زوََّج مشريػَّ ، مِ لِ سْ كا٠تلِّ والشَّاة يف عقد ا١تُ  وا٠تِْنزيرِ 
ـَ ابئُعُو بيِّنًة أنَّو ابَعُو منو مل يِبْع يف بًة معروفًة، غيْ  شيئًا وغابَ  (ُ)ىرَ وَمن شَ . قُِبَضْت، وإال فبل فأقا

 . َدْيِنو


 ٚتع شتيت كىو ا١تتفر ؽ. (مسائل شىت)
باِع ُعلَِّمْت أو ال) ( أم سواء أكاف ميعل مىان أك ال؛ ألنو ماؿه متقوًٌـه َصحَّ بيُع الكلِب والفهِد والسِّ

كا٠تلِّ والشَّاة  ِم إال يف ا٠تمِر وا٠تِْنزيرِ لِ سْ البيِع كا١تُ  ميُّ يفوالذِّ ). (ِ)آلةن لبلصطياد فصح  بيعو كالبازم
 ألهنم يعتقدكنو إابحىة االنتفاًع هبما كقد أيًمران بًتكهم كما يىًدينوف. (؛مِ لِ سْ يف عقد ا١تُ 
(؛ ألهنا صارت ٦تلوكةن لو بنفس الشراء، كا١تلك ا١تطلق َتُو قبل قبِضها صحَّ وَمن زوََّج مشريػَّ )

 (ّ)|بيعي |للتصر ؼ. ككاف القياسي جوازى بيعها إال أنو امتنعى للغيركر كالنًٌكاح ال يػىٍبطيل بو. ك٢تذا ال يصح  
طأىا ( أم إف دل يفقد قُِبَضْت، وإال فبلأم كىًطئها الزكجي ) (فإف ُوطئتْ ) اآلبًق كيصح  تزكيجي اآلبقة

زكجها فبل يكوف ا١تشًتم قابضان ٢تا. ككاف القياسي أف يصَتى ا١تشًتم قابضان ٢تا بنفس النكاح؛ ألف  النكاح 
ي    تعي به حيكمي  حىت لو اشًتل أىمىةى فوجدىا ذات زكج لو رد ىا. كجو االستحساف: أف  الوطءى ًفٍعله ًحسًٌ

ألنو حكمي ، كا١تشًتم سل ط الزكجى على الوطء فصار ٔتنزلة كالقبض فيىعمىلي عىمىلىوي كال كذلك النًٌكاح؛ 
ـَ ابئُعُو بيِّنًة أنَّو ابَعُو غيْ ( قبل أٍف يػىٍقبضى ذلك الشيءى )شيئًا وغابَ  ىرَ وَمن شَ ) ًفٍعًلًو. بًة معروفًة، فأقا
يٍنو )( أم ابعى ذلك الشيءى من فبلف، كغاب أف ينقيدى الثمنى، كطلب من القاضي أف يبيعىوي منو ِبْع مل يُ بدى

( أم دل يىًبٍعوي القاضي يف دىٍين البائع؛ ألنو يتوص لي إذل حقًٌو بدكف بيعو ابلذ ىاب إذل مكاف يف َدْيِنو
 ا١تشًتم، فبل حاجة إذل بيًعًو.

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب( "اشًتل". (ُ)
 .جنس من الصقور الصغَتة أك ا١تتوسطة اٟتجمالبازم:  (ِ)

 .    ٓٓمادة "بزا"، ص ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية،      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )أ(. (ّ)
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ى اثناِف وغاَب واحٌد، فللحاضِر دفُع ٙتِنو، وقبُضُو وحبُسُو إف رَ وإف شَ . ِهَل مكانَُو بِيعَ وإف جُ 
 :، ويفنصفٌ  كلٍّ  نى أبلِف مثقاٍؿ َذَىٍب وفضٍة ٬تَُِب مِ رَ وإف شَ . الغائُب إىل أف أيخَذ حصََّتوُ َحَضَر 
 . ، ومن الفضِة دراىُم وزُف سبعةٍ لُ يقامن الذىِب مث من الذَّىِب والفضةِ  أبلفٍ 


أم ابع القاضي العبد يف دٍين  (بِيعَ أم مكافي ا١تشًتم كدل ييٍدرى أين ىو ) (ِهَل مكانَوُ وإف جُ )
البائع كأعطاه الثمن؛ ألف  ملك ا١تشًتم ظهر إبقراره، فيظهر على كجو أقر  بو مشغوالن ْتقًٌو، فيظهر ا١تلك 
للغائب مشغوالن ْتقًٌ البائع، فبل يقدري البائع أف يصل إذل حقًٌو فاحتيج إذل بيعو؛ إحياءن ٟتقو، كا١تشًتم 

قبض ا١تبيع، ٓتبلؼ ما بعد القبض؛ ألنو دل يبقى حق و ميتعلًٌقان بو. مث إف كاف الثمن إذا مات ميفًلسان كدل ي
الثاين أكثر من الثمن األكؿ: ٯتيٍسىكى الفضلي للمشًتم حىت ٭تضر؛ ألنو بىديؿي حقًٌو، كإف كاف أنقص: رجع 

 البائعي على ا١تشًتم إذا ظىًفر بو.
ُسُو بْ وحَ ) أم قٍبضي ا١تبيعً ( ِر دفُع ٙتِنو، وقبُضوُ حاضِ لْ وغاَب واحٌد، فلِ ) عبدان ( وإف شرى اثنافِ )

( أم للحاضر أف ٭ٍتًبسى ا١تبيعى عن الغاًئًب إذا حىضىرى إذل أٍف أٍيخيذى َذ حصََّتوُ خُ إف َحَضَر الغائُب إىل أف أيَْ 
بو ال ميتربًٌعان؛ إذ ال ًحص تىوي اليت أد اىا منو؛ ألنو ميضطره إذل أداء ًحص ًتًو، فيكوف اٟتاضري ككيبلن عن صاح

 ترب عى مع الضركرة، كميعَت الر ىن يرجعي ٔتا أد ل ألنو ميٍضطىره يف ٗتليص مالو.
أم: ٜتسمائة مثقاًؿ ذىب  (نصفٌ  كلٍّ  ن٬تَُِب مِ  "َذَىٍب وفضةٍ  (ُ)أبلِف مثقاؿٍ "ى رَ وإف شَ )

 :ويف)كٜتسمائة مثقاًؿ فضةو؛ ألنو أضاؼى ا١تثقاؿى إليهما، فبل رجحافى أًلىحًد٫تا على اآلخر، فاستواي. 
( ]قولو[: "مثاقيلي"، ل، ومن الفضِة دراىُم وزُف سبعةِ يقامن الذىِب مث" ةِ ضَّ من الذَّىِب والفِ  أبلفٍ "

الفضة" حاؿه من "مثاقيل" ك"دراىم"؛ ألنو أضاؼى العقدى "دراىم" فاعل: ٬تب. قولو: "من الذىب ك 
إليهما، فينصرؼ إذل الوزف ا١تعهود يف كلًٌ كاحدو منهما. كقيل: ينبغي أف ييراد يف زماننا ٜتسمائة درىم من 
النقد ا١تعركؼ يف ذلك البلد الذم كقع العقدي فيو؛ ألنو ا١تعهود ا١تتفاىىم ]عليو[ من كبلـ الناس، ككزفي 

 بعًة دل يبقى معهودان، كال ييفهم ذلك يف عيرفنا من إطبلًؽ اللفظ.الس  
                                                           

 غراـ. ِْٗٗ.ّ، كىو يساكم ابلغرامات: درىم كثبلثة أسباع درىممقدار ا١تثقاؿ ك ، يف كزنو وي الشيء مثلي  مثقاؿي ا١تثقاؿ لغة:  (ُ)
اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف . حبلؽ، ٖٗص  "،ثقلمادة " ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:      

 .َِّص والنقود الشرعية، 
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أيب يوسَف يَػُردُّ مثل زيِفو  ، وعنداءٌ ضَ فهو قَ  قَ فَ أو نػَ  قَ فَ نػْ ٍد جاىبًل بو وأَ يِّ بدَؿ جَ  فاً يْ ولو قبَض زَ 
كصيٍد تعلََّق بشبكٍة  َظْبٌ فيها، فهو لآلخذ نَّسَ أو ابَض طٌَت يف أرٍض، أو تك ولو فَػرَّخَ . ِدهويرجُع ّتيِّ 

 . أو سكٍر نُِثَر فوَقَع على ثوٍب مل يعدَّ لو، ومل يكفَّ  نصبْت للجفاؼ، ودرىمٍ 


" (ٍد جاىبًل بويِّ بدَؿ جَ  فاً يْ ولو قبَض زَ )  أم بكونو زىيٍػػػػفىان، حاؿه من الضمَت ا١تستكن يف "قػىبىضى
حنيفة كدمحم؛ ألف  ا١تقبوضى من جنس حىقًٌو حىت لو ( عند أيب اءٌ ضَ فهو قَ )أم ىىلىك ( قَ فَ أو نػَ  قَ فَ نػْ وأَ )

تػيجيٌوًزى بو يف الص رؼ كالس ًلم جاز، كلو دل يكن من ًجنس حقًٌو لكاف استبداالن ببدؿ الص رًؼ كالس ًلم، كىو 
ـه، فوقع بو االستيفاءي كإ٪تا بقيى حق وي يف اٞتودة كال قيمة ٢تا. ) ِفو ويرجُع أيب يوسَف يَػُردُّ مثل زي وعندحرا

(؛ ألف  حق  ربًٌ الد ٍين مرعي  يف صفة ملكو كما يف قىٍدرًًه، ك٢تذا لو كاف ا١تقبوضي قائمان لو أف يرد ه ِدهّتيِّ 
 .(ُ)كيرجعى ٔتثلو حقًٌو

( أم جعل لو كناسة كمأكل كيف بعض َظْبٌ  نَّسَ أو ابَض طٌَت يف أرٍض، أو تك ولو فَػرَّخَ )
بػىقىٍت إليو  (ذِ فهو لآلخِ  :فيها) (ِ)]ت[ رجلوالنسخ: )تكس ر( أم انكسر ال لربًٌ األرض؛ ألنو مباحه سى

 يدي اآلخًذ فكاف أحق  بو. 
فإف قلت: أليس إذا عىس لى الن حلي يف أرضو فإف  العىسىل يكوف لربًٌ األرض كإف دل ييًعد ؟ قلت: 
البيض كالفرخ صيده، كالص يدي ١تن أخذ، كالعىسىلي ليس بصيدو، بل ىو من إنزاؿ األرض كقد صار قائمان 

ٍر نُِثَر فوَقَع على ثوٍب مل كَّ أو سُ  صبْت للجفاؼ، ودرىمٍ كصيٍد تعلََّق بشبكٍة نُ )أبرضو فيكوف اتبعان ٢تا 
فلو أىخىذىهي  (ومل يكفَّ يكوف لآلخذ. قػيػػػػيًٌد بو؛ ألنو لو أيًعد  الثوب لذلك فهو لصاحب الثوب )  (عدَّ لويُ 

 .(ّ)|كهللا أعلم|ًبكىفًٌو يكوف لو، 
 ابب الصَّْرؼ
  .وُشِرُط فيو التَّقابُض قبل االفًتاؽِ ، ىو بيُع الثََّمِن ابلثَّمِن جنساً ّتنٍس أو بغَِت جنسٍ 



                                                           

 ّّٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدين. ابن عابدين، َُّ-ُِٗص  ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 كيف نسخة )أ(: "رجليو". ا١تثبت من نسخة )ب(، (ِ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(. (ّ)
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 (ُ)ابب الصَّْرؼِ 
 (وُشِرُط فيو التَّقابُض قبل االفًتاؽِ  ىو بيُع الثََّمِن ابلثَّمِن جنسًا ّتنٍس أو بغَِت جنسٍ ) 

ابألبداف؛ ألنو . كإ٪تا قيدان االفًتاؽى (ِ) « ِمْثبًل ٔتِْثٍل، َيًدا بَِيدٍ  الذََّىُب اِبلذََّىبِ »:  ابألبداف؛ لقولو 
أك قاما يف اجمللس أك أغمي عليهما مث تقابضا قبل االفًتاؽ صح  العقدي؛ لقوؿ  (ّ)لو قاما كمىشىيا فرسخان 

  (ْ) «َوِإْف َوَثَب ِمْن َسْطٍح، فَِثْب َمَعوُ »: -رضي هللا عنهما-ابن عمر 
  

                                                           

 . الذىب ابلفضة دة الفضة، كبيعي وٍ الدرىم يف القيمة، كجى  لي ضٍ فى الص رؼ يف اللغة:  (ُ)
 .بيع األٙتاف بعضها ببعضكيف االصطبلح:      

 . ُِّص التعريفات، . اٞترجاين، َُٗص  ٕج  "،صرؼمادة " ،العُتانظر:  الفراىيدم،       
 رقم حديث نقدان، ابلورؽ الذىب كبيع الص رؼ ابب ا١تساقاة،)كتاب  النووي شرح مع ،صحيحوعند مسلم يف:  اٟتديث (ِ)

اِبْلِفضَِّة، َواْلبُػرُّ اِبْلبُػرِّ، الذََّىُب اِبلذََّىِب، َواْلِفضَُّة »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن عبادة بن الصامت  (ُٔ ص ٔ ج ،ُٕٖٓ
 .ٗٗص  كتقد ـ، « ..َوالشَِّعَُت اِبلشَِّعَِت، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثبًل ٔتِْثٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا بَِيدٍ 

 .كمقياس قدًن من مقاييس الطوؿ يقدر بثبلثة أمياؿ ،الفرجة كالطويل من الزماف ليبل أك هناران الفرسخ:  (ّ)
  .ُٖٔص  "،فرسخمادة " ،ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربيةانظر:        

 اٟتديث غريب جدان كما ذكره الزيلعي. (ْ)
أف عمر   هللا بن عمرعن عبد  (ِّّٕ)كتاب البيوع، ابب بيع الذىب ابلورؽ عينان كًترٍبان، حديث رقم  ا١توطأمالك يف:  كركل    

َواَل تَِبيُعوا اْلَوِرَؽ اِبْلَوِرِؽ ِإالَّ ِمْثبلً ، اَل تَِبيُعوا الذََّىَب اِبلذََّىِب ِإالَّ ِمْثبًل ٔتِْثٍل َواَل ُتِشفُّوا بَػْعَضَها َعَلى بَػْعضٍ » قاؿ:  بن ا٠تطابا
َتُو َفبلَ ٔتِْثٍل َواَل ُتِشفُّوا بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض. َواَل تَِبيُعو  ا اْلَوِرَؽ اِبلذََّىِب َأَحُد٫ُتَا َغاِئٌب َواآْلَخُر اَنِجٌز. َوِإِف اْستَػْنَظَرَؾ ِإىَل َأْف يَِلَج بَػيػْ

 .«ِإيّنِ َأَخاُؼ َعَلْيُكُم الرََّماَء. َوالرََّماُء ُىَو الّرابَ  ،تُػْنِظْرهُ 
بن  بسنده عن عمر (ُُٔ ص ٖ ج ،ُِْْٓ رقم حديث الصرؼ، ابب البيوع،)كتاب  مصنَّفوعبد الرزاؽ يف:  كركل   

َتُو فَ » قاؿ:  ا٠تطاب بَل يُػْنِظَرُه فَِإيّنِ َأَخاُؼ ِإَذا َصَرَؼ َأَحدُُكْم ِمْن َصاِحِبِو َفبَل يُػَفارِقُُو َحىتَّ أيَُْخَذَىا، َوِإِف اْستَػْنظََرُه َحىتَّ َيْدُخَل بَػيػْ
 .«َعَلْيُكُم الّرابَ 

 .ٔٓص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي، انظر:      
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وإف اختلفا  -ابٞتنِس إالَّ مساوايً زاٍؼ، ال بيُع اٞتنِس ٍل وجُ ضْ وصحَّ بيُع الذَّىِب ابلفضِة بفَ 
ابع َذَىبًا بفضٍَّة وَشَرى هبا قَػْبَل ، فلو وِ ضِ بْ وال التَّصرُُّؼ يف ٙتِن الصَّرِؼ قبل قػَ . ةػياغَ ًة وصِ دَ وْ جَ 

 ...........................................................َد شراُء الثَّوبسَ فَ  قَػْبِضَها ثَػْوابً 


إَذا اْختَػَلَف النػَّْوَعاِف فَِبيُعوا َكْيَف »: لقولو  (؛زاؼٍ ٍل وجُ ضْ الذَّىِب ابلفضِة بفَ وصحَّ بيُع )
ُتمْ  :  (؛ لقولو -ةياغَ ًة وصِ دَ وْ وإف اختلفا جَ  -ال بيُع اٞتنِس ابٞتنِس إالَّ مساوايً . )(ُ) «ِشئػْ

 .(ِ)«َجيُِّدَىا َوَرِديئُػَها َسَواءٌ »
أبف أبرأ صاحبو ما عليو أك كىبو لو أك تصد ؽ بو  (وِ ضِ بْ قػَ  لَ بْ ِؼ قػَ وال التَّصرُُّؼ يف ٙتِن الصَّرْ )

؛ ألف  الرباءة تيوًجب سقوطى القبض، فيبطلي العقدي لفوات الشرط. كلو دل يقبل مىن عليو دل  كقىًبلى اآلخري
ٍة وَشَرى ابع َذَىبًا بفضَّ فلو )يبطل؛ ألف  الرباءة سبب الفسخ كال يثبتي بقوؿ أحد٫تا بعد صحة العقد. 

( كبقي الصرؼ على حالو لو قبضو منو يتم  العقد األكؿ؛ ألف  َد شراُء الثَّوبسَ فَ  هبا قَػْبَل قَػْبِضَها ثَػْوابً 
 القبض ا١تػيعٌُتى كاجبه يف بدؿ الصرؼ، كاالستبداؿي ييفوًٌت القبضى ا١تػيعٌُتى. 

ي يف العقود عىٍينان كانت أك فإف قلت: كجب أف ال يفسد البيع يف الثوب؛ ألف  الدراىم ال تتع ُت 
دىٍينان فانصرؼ العقدي إذل ميٍطلىًق الدراىم؟ قلت: الثمن يف الصرؼ مبيعه؛ إذ البيع ال بيد  لو من ا١تبيع، 
فجيًعل كل  كاحدو مبيعان لعدـ األكلوية، كبيعي ا١تبيع قبل القبض ال يصح . فإف قلت: لو كاف مىًبيعان لكاف 

ميتعيًٌنان 
 : مبيعه من كجوو، ٙتنه من كجوو، كىو كاؼو ًلسىٍلًب اٞتىواًز.؟ قلت(ّ)

  

                                                           

 .ٗٗص  ٗتر٬تو( تقد ـ ُ)
 .ُّٖص  ٗتر٬تو( تقد ـ ِ)
  ". ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( تكرار عبارة "لو كاف مبيعان  (ّ)
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ألف أبلفُت، ونَػَقَد من الثَّمِن ألفاً، أو ابَعها  قيَمُتوُ  وَمن ابَع أمًة تَػْعِدُؿ ألَف درىٍم مع طوؽٍ 
ونقَد ٜتسَُت ئٍة أت -وٗتلُص ببل ضررٍ  -ليُتُو ٜتسوفأو ابَع سيفاً حِ  ،(ُ)نقداً  وألفٍ  نسيئةً  فٍ أبلفُِت أل

  "،امخذ ىذا من ٙتِنه"أو قاؿ:  فما نقَد َٙتَُن الفضِة سكتَ 


، أو (ّ)أبلفُت ونَػَقَد من الثَّمِن ألفاً  ألفٌ  قيَمُتوُ  وَمن ابَع أمًة تَػْعِدُؿ ألَف درىٍم مع طوؽٍ )(ِ)
ئٍة ونقَد أت -ببل ضررٍ  وٗتلصُ -يُتُو ٜتسوف لْ ، أو ابَع سيفًا حِ (ْ)ابَعها أبلفُِت ألفًا نسيئًة وألفًا نقداً 

ىذا جزاء لقولو: "كمن ابع". يعٍت يكوف ا١تقبوض حصة الفضة  (فما نقَد َٙتَُن الفضةِ  :(ٓ)ٜتسُتَ 
ٛتبلن ألمور ا١تسلمُت على الصبلح؛ ألنو "(؛ خذ ىذا من ٙتِنها"أو قاؿ: أم: دل ييبُتًٌ ذلك ) )سكت(

نىًسيىٍا حيوتػىهيمىاقد ييعبػ ر اب١تثٌت عن الواحد ٣تازان كما قاؿ تعاذل: 
 .كالناسي صاحب موسى  (ٔ)

 
 

  
                                                           

  يف نسخة )أ( ك )ب(: "نقد"، كا١تثبت ىو الصحيح لغة. (ُ)
رج النقود عن كوهنا صرفان ٔتا يقابلها من الثمن.ىذه ا١تسائل اليت ستأيت: أف   حاصل (ِ)  اٞتمعى بُت النقود كغَتىا يف البيع ال ٮتي

 .ُُْص  ٕج ، شرح العناية على ا٢تدايةالبابريت، انظر:      
مث  ،مثقاؿ من الثمن ألفى  دى قى مثقاؿ كنػى  ابع جارية قيمتها ألف مثقاؿ فضة كيف عنقها طوؽ فضة فيو ألف مثقاؿ أبلفيٍ إذا يعٍت:  (ّ)

لكونو بدؿ الصرؼ، كقبض ٙتن اٞتارية ليس  ؛ا للشرعحقًّ  حصة الطوؽ يف اجمللس كاجبه  قبضى  الفضة؛ ألف   ٙتني  دى قى فالذم نػى  :افًتقا
 ، كال معارضة بُت الواجب كغَته.بواجب

 .ا١ترجع السابقانظر:      
فالنقد  نقدان  كألفو  نسيئةن  مثقاؿ ألفو  ألف مثقاؿ فضة كيف عنقها طوؽ فضة فيو ألف مثقاؿ أبلفيٍ ابع جارية قيمتها إذا يعٍت:  (ْ)

 .يف الصرؼ جائز يف بيع اٞتارية األجل ابطله  ٙتن الطوؽ؛ ألف  
 ُِْص  ٕج ، ا١ترجع السابقانظر:      

عنهما جاز البيع ككاف ا١تقبوض  فإف دفع ساكتان ، ٜتسُتيتو ٜتسوف كدفع من الثمن لٍ ى ٔتائة درىم كحً ٤تل   لو ابع سيفان يعٍت:  (ٓ)
أك  "نعم" :كإف قاؿ عن ٙتن السيف خاصة كقاؿ اآلخر، راد بذكر٫تا الواحداالثنُت قد يي  ح بذكر٫تا فكذلك ألف  كإف صر  ، حصة اٟتلية

 ؛ ألنو صرؼه فيها. ليةكتفرقا على ذلك انتقض البيع يف اٟتً  "،ال"
 .السابقا١ترجع انظر:      

  . ُٔآية رقم: جزء من سورة الكهف،  (ٔ)
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 . بلً صْ َل أَ طَ بَ  صْ لُ وإف مل ٗتَْ  فإف افًتقا ببل قبٍض بطَل يف اٟتليِة فقط،


ألنو صرفو فيو كقد فات شرطو. كصح  يف الس ٍيف  (؛فقطفإف افًتقا ببل قبٍض بطَل يف اٟتليِة ) 
َل طَ بَ ) إال بضررو  اٟتًٍلية (صلُ وإف مل ٗتَْ )إف كانت اٟتلية تتخل صي ببل ضرر؛ ألنو أمكن إفراده اب١تبيع. 

البيعي يف السيف؛ ألنو ال يصح  إفراده ابلبيع ،كاًٞتذٍع يف السقف. ىذا إذا كانت الفضة ( أم بطل بلً صْ أَ 
ا١تفردة أىٍزيػد ٦تا فيو من الفضة، فإف كانت مثلو أك أقل منو دل يصح البيع؛ للراب. ككذا دل ييدر؛ الحتماؿ 

 .(ُ)الراب
وإف . وَمن ابَع إانَء فضٍَّة وقبَض بعَض ٙتِنو، ث افًتقا صحَّ فيما قَػَبَض فقط، واشًتكا يف اإلانءِ 

قَّ بعُض قطعِة نُػْقرة بيعْت أخَذ ما بقي حَ تَ ولو اسْ . ردَّهُ  قَّ بعَضُو أخَذ ا١تشًتي ابقيو ْتّصِتو أوحَ تَ اسْ 
وصحَّ بيُع در٫تُِت وديناٍر بدرىٍم ودينارين، وبيُع ُكرِّ بُػرٍّ وُكرِّ شعٍَت بُكرَّي بُػرٍّ وُكرَّي . ْتّصِتِو ببل خيارٍ 

لَّتُت بدر٫تُِت وبيُع درىٍم صحيٍح ودر٫تُِت غ. وبيُع أحَد عشَر در٫تًا بعشرِة دراىم ودينار. شعَتٍ 
 .صحيحُِت ودرىم غلَّة



( كبطل فيما دل ييقبض، وَمن ابَع إانَء فضٍَّة وقبَض بعَض ٙتِنو، ث افًتقا صحَّ فيما قَػَبَض فقط) 
ألنو يصح  مث يبطل ابالفًتاؽ قبل القبض. فإف قلت:  (ِ) كإ٪تا دل يتعد  الفسادي إذل ما بقي؛ ألنو طار]ئ[

فيو تفريق الصفة فكاف ينبغي أف ال ٬توز يف بعض اإلانء؟ قلت: التفريق جاء من جهة الشرع ابشًتاطو 
 (؛ ألنو صىٍرؼه كيل و.واشًتكا يف اإلانءِ القبض ال من العاقد؛ كهبلؾ أحد العبدٍين.)

(؛ ألف  الشركة عيبه أخَذ ا١تشًتي ابقيو ْتّصِتو أو ردَّهُ اإلانء )( أم: بعض قَّ بعَضوُ حَ تَ وإف اسْ ) 
يف اإلانء. كدل يثبت ا٠تيار يف ا١تسألة األكذل؛ ألف  العيب حصل بصيػنػٍعو منو كىو االفًتاؽ قبل التقابض. 

أخَذ )بعضها ( يعٍت إذا ابع قطعة فضة ال صياغة فيها مث استحق يعتْ بِ  طعِة نُػْقرةٍ ُض قِ عْ تحقَّ بػَ ولو اسْ )

                                                           

بنقدو من جنسو ال بد  أف يزيد الثمن على النقد ا١تضمـو إليو، حىت يكوف النقد مقاببلن  "غَته"أنو إذا بًيع نقده مع األصل:  ألف   (ُ)
 " فينتفي الراب.الغَتللنقد كالزائد يقابل "

 .ُّْص  ٕج ، شرح العناية على ا٢تدايةالبابريت،  .ُِْص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،      
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ألنو يصح طار". (ِ)
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(؛ ألف  الشركة ليست بعيبو فيها؛ ألهنا ال تنتقض ببل خيارٍ )( أم بقسطو من الثمن ما بقي ْتّصِتوِ 
بعضه بعد قبضها، فأم ا إذا اٍستىحىق  قبلو فلو ا٠تيار؛ لتفر ًؽ الصفقة عليو قبل  ابلتبعيض. ىذا إذا اٍستىحىق  

 التماـ. 
، شعَتٍ  بُػرٍّ وُكرَّيْ  بدرىٍم ودينارين، وبيُع ُكرِّ بُػرٍّ وُكرِّ شعٍَت بُكرَّيْ وصحَّ بيُع در٫تُِت وديناٍر )

كىي ما يرد ه بيت ا١تاؿ ًة( وبيُع درىٍم صحيٍح ودر٫تُِت غلَّ ، وبيُع أحَد عشَر در٫تاً بعشرِة دراىم ودينار
 للعقد.           ( أبف جعل كل جنس ٓتبلفو؛ تصحيحان بدر٫تُِت صحيحُِت ودرىم غلَّة) كأيخذ التجار

يناَر وتقاّصا العشرَة  وبيُع َمن عليو عشرُة دراىٍم ٦تَّن ىي لو دينارًا هبا مطلقة إف دفَع الدِّ
 . ابلعشرة



فإف قلت: إنو قابىلى الكل ابلكل، فتكوف األجزاءي مقابلةن ابألجزاء على سبيل الشيوع، كيف صرؼ  =
للتصحيح غَت جائز؛ كما لو ٚتع بُت عبده كعبد غَته كقاؿ: اٞتنس إذل خبلفو تغيَت لكبلمو، كالتغيَت 

"بعتك أحد٫تا" ال يصح كإف أمكن تصحيحو بصرفو إذل عبده، ككذا لو ابع در٫تان كثوابن بدرىم كثوب مث 
افًتقا عن اجمللس قبل القبض بطل العقدي يف الدرىم كإف أمكن تصحيحيوي بصىٍرًؼ الدرىم إذل الثوب 

 كالثوب إذل الدرىم؟
قلت: العقد يقتضي مطلق ا١تقابلة ال مقابلة الفرد ابلفرد، كلكن ٖتىىم لها فتيحمل عليو؛ تصحيحان 
مل على اجملاز، كىذا ليس بتغيَتو لكبلمو، بل تعيُتي أحد اتمىلىٍُت كإف كاف فيو تغيَتي  لتصر فو،كما ٭تي

. كلو ابع كصفًو كىو بطبلف صفة الشيوع ال أصلو؛ إذ ميوًجبو األصلي ثبوتي ا ١تلًك يف الكلًٌ ٔتقابلة الكلًٌ
دينارين بدينارين فقبض كل  كاحد منهما ديناران يصح  العقد فيو كلو قوبل األجزاء ابألجزاء ١تا صح ؛ ألف  
ا١تقبوض يكوف مقابىبلن اب١تقبوض كغَته، كتقييد الكبلـ للتصحيح جائزه؛ كما لو ابع عبدان أبلف درىم 

مل عليو؛ تصحيحان لتصر ًفًو. كفيما استشهدتي أيضيف البيعي إذل كيف البلد نقود ٥تت لفةه بعضها أركجي: ٭تي
ً ليس ٔتحلًٌ العقد. كيف ا١تسألة الثانية: كقع العقد  ً فبل ينعقد على العُت للتنايف، كغَت ا١تػػيعُت  غَت ا١تػػيعُت 

صرؼي اٞتنسي إذل خبلفو ليبقى صحيحان كالفساد بعد الصحة يعارض االفًتاؽ ال عن قبض. فإف قلت: يي 
صحيحان ،كما ييصرؼ ىنا لينعقد صحيحان؟ قلت: الفسادي ٙتػ ػػةى موىوـه ٞتواز أف يتقابضا يف اجمللس، كىذا 

.  ميتىحىقًٌقه فىصيًرؼى اٞتنسي إذل خبلفو لدفع ا١تتحىق ًق ال ا١توىـو
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أم: من الدائن ( ن ىي لوَمن عليو عشرُة دراىٍم ٦تَّ )ىذا معطوؼ على "بيع در٫تُت" ( وبيعُ )
يناَر وتقاّصا " )أم ابلعشرة ا١تطلقة. "ديناران" مفعوؿ "بيع (دينارًا هبا مطلقة) الذم العشرة لو إف دفَع الدِّ
بعد دفع الدينار، كلو أضاؼ بيع الدينار إذل الد ٍين أبف قاؿ: "بعتيك الدينار ابلعشرة  (العشرَة ابلعشرة

" فهو جائز أيضان   فتسقط العشرة عن ذمة مىن ىي عليو.  اليت علي 
-كىنا فصل آخر: كىو أف يبيع الدينار بعشرة، مث ٖتدث ١تشًتم الدينار عشرةه على ابئع الدينار

 فتقاص ا جاز؛ ألف  حكم الد ٍين البل حق كالد ٍين السابق. -أبف ابع ثوابن منو بعشرة
يناِر الفإف َغَلَب على الدِّ  ْز بيُع ذَّىِب، فهما فّضٌة وذىٌب حكماً، فلم ٬تَُ رىِم الفضة وعلى الدِّ

ا٠تالصُت بو، وال بيُع بعِضِو ببعٍض إال متساواًي وزانً، وإف َغَلَب عليهما الغشِّ فهما يف حكِم 
وّتنِسِو متفاضبًل صحَّ بشرِط القبِض يف  السَّيف حليةِ  جوهِ ضُِت، فبيُعُو ابلفّضِة ا٠تالصِة على وُ رْ عَ 

 .اجمللس


يناِر الذَّىِب، فهما فّضٌة وذىٌب حكماً، فلم ٬تْز َغَلَب على الدِّ فإف ) رىِم الفضة وعلى الدِّ
وال بيُع بعِضِو ببعٍض إال متساواًي وزانً، وإف َغَلَب عليهما الغشِّ )أم اب١تغشوش  (بو ةصبيُع ا٠تالِ 

اف يف حكم الص ٍفًر أك النحاس ( يعٍت: إذا كاف الص ٍفري أك الن حاس ىو الغالب كُْتِ ضَ رْ فهما يف حكِم عَ 
 حىت ال بياع ابلص ٍفًر أك النحاس إال مثبلن ٔتثلو يىدان بيود. 

ِة ا٠تالصِة على ابلفضَّ )( ىذا تفريع لقولو: "فهما يف حكم عرضُت". أم: بيع ا١تغشوشة فبيُعوُ )
إف كاف ا٠تالص أكثر ٦تا يف ا١تغشوشة جاز ليكوف قدرىا ٔتثلها كالزائد ابلغش،  (السَّيف حليةِ  جوهِ وُ 

على مثاؿ بيع الزيت ابلزيتوف. كإف كاف ا٠تالص ٔتثل ذلك أك أقل  أك ال ييدرل: ال ٬توز كما يف ًحلية 
مع عند إذابة ا١تغشوشة كال ٖتًتؽ(ُ)السيف. كيف "شرح األقطع" ، كأما إذا : ىذا إذا عيرؼ أف  الفضة ٕتي

عيرؼ أهنا ٖتًتؽ فبل ٬توز بيعها ّتنسها متفاضبلن. كأما متساكم الغش كالفضة فكغالب الفضة يف التبايع 
                                                           

 ىو شرح أبو نصر ا١تعركؼ ابألقطع على "٥تتصر القيدكرم". (ُ)
درس الفقو على  ،ا١تختصرأٛتد بن دمحم بن دمحم أبو نصر ا١تعركؼ ابألقطع أحد شراح ىػ(: ىو ْْٕكأبو نصر األٍقطع )ت:      

 ثً دى فظهرت على اٟتى  ثو دى إذل حى كات فق أنو ماؿ  ،كقرأ اٟتساب حىت أتقنو ،مذىب أ ى حنيفة علي أيب اٟتسُت القدكرم حىت برع فيو
 . كقيل: إف  يده قيًطعت يف حرًب كاف بُت ا١تسلمُت كالتتار، كهللا أعلم.طعت يده اليسرلسرقة فاهتم أبنو شاركو فيها فقي 

 ُُّص  ُج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، انظر: القرشي،    
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حىت ال يينتقىض العقد هببلكها ألهنا ٙتنه، ككغالب الًغشًٌ يف الصرؼ حىت إذا بيعت ّتنسها متفاضبلن 
بشرِط ) ألنو يف حكم شيئُت فضة ك٨تاس ( صرفان للجنس إذل خبلفو؛وّتنِسِو متفاضبًل صحَّ ). (ُ)جاز

؛ لوجود الفضة من اٞتانبُت، كمىت شيرط القبض يف الفضة اعتيرب يف النحاس؛ لعدـ (القبِض يف اجمللس
 . (ِ)٘تي زه

 . لَ طَ َكَسَدْت بَ  وإف شرى ابلدَّراىم ا١تغشوشة أو ابلفلوِس النَّافقِة صحَّ، فإف


(؛ ألهنا لػم ا صارت صحَّ ( أم: الرائجة )ابلفلوِس النَّافقةِ وإف شرى ابلدَّراىم ا١تغشوشة أو ) 
ي يف العقد، كلو أف يعطيى غَتىا كإٍف  ٙتنان ابالصطبلح أخذت حكم النقود ا١توضوعة للثمنية، فبل تتعُت 

 .(ّ) عيػ نىها

                                                           

  .ُٕٔص  ّ، ج ٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترانظر: داماد أفندم،  (ُ)
  ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب( "٘تييزه". (ِ)
يف النظر الفقهي نقد ابالصطبلح ال  الذىب كالفضة، كالفلوسمن غَت  مضركبةعملة يتعامل هبىا كىي الفلوس: ٚتع فػىٍلس:  (ّ)

 اب٠تلقة؛ ألف  قيمتها ليست ذاتية كا١تسكوكات الذىبية كالفضية بل ىي مفًتضة مصطلح عليها بُت الناس.
  أٙتاانن على ثبلثة أقواؿ: الفلوس الرائجة اعتبارالفقهاء يف  كلقد اختلف    

من اٟتنفية،  -أيب حنيفة كأيب يوسف – األصح عند الشافعية، كالصحيح عند اٟتنابلة، كىو قوؿ الشيخُت  : األكؿ قوؿال -
   . ا كالعركضكأهن ةا ليست أٙتاانن ربويأهن  : كقوؿ عند ا١تالكية

ا أهن  : الصحيح عند اٟتنابلةقوؿ دمحم من اٟتنفية، كقوؿ عند ا١تالكية، كمقابل األصح عند الشافعية، كمقابل   : الثاين القوؿ -
   . قودكالن  أٙتاف 

لعركض يف اب، كىي كاد يف ٨تو الصرؼ كالر قا كسط بُت العركض كالنقود، فهي كالنأهن  : كىو قوؿ للمالكية  : الثالث لقوؿا -
ة عن الراب من غَت ٖترًن، كالكراىة تنزيهي فاضل عند بيع الفلوس ّتنسها متفاضبلن يكره الت قوؿغَت ذلك، كعلى ىذا ال

   . رؼكتستحب شركط الص

ص معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ٛتاد، .ََٕص  "،فلسمادة "، ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،    
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين . العدكم، علي الصعيدم، َُّص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، .  ّٓٓ

ص  ّـ( ج ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ)القاىرة: مطبعة ا١تدين،  ُٖتقيق: أٛتد ٛتدم إماـ، ط على رسالة ابن أيب زيد القَتواين للمنويف، 
. ابن قدامة، ِٖٗص  ٗج اجملموع شرح ا١تهذب، . النوكم، َّٖص  ّج روضة الطالبُت وعمدة ا١تتقُت، . النوكم، ِْٗ

 . ٗٓص  ٔج ١تغٍت، ا
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( عند أيب حنيفة. كحد  الكساد: أف ال يركج يف بلد لَ طَ بَ قبل تسليمها ) (َكَسَدتْ  فإف)
العاقدٍين. قػييًٌد ابلكساد؛ ألهنا إذا رخصت ال يبطل فيطالبو ٔتا كرد العقد عليو بذلك العيار الذم كاف 

ألف  الثمنية ثبتت ٢تا بعارض االصطبلح فإذا كسدت رجعت  (ِ)"(ُ)كقت البيع، كذا يف "الفوائد الظهَتية
 =        إذل أصلها كدل تبقى ٙتنان فبطل البيع. 

 . فلوساً فكسدْت ٬تَُِب مثُلهاولو استقرَض  


ابلذًٌمة، كالكساد عىرىض على األعياف، كلػم ا دل يتمك ن من  (ّ)تعل ق الثمن ألف   يبطل؛ ال: كقاال= 
تسليم الثمن بكساده ٕتبي قيمتو؛ فعند أيب يوسف قيمتو يـو العقد، كعند دمحم قيمتو يـو ترؾ الناس 

 ا١تعاملة.
( إف كانت ىالكةن، كعينيها إف كانت قائمةن عند أيب فكسدْت ٬تَُِب مثُلهاولو استقرَض فلوسًا )
: ٬تب رد  قيمًتها؛ ألنو تعذ ر رد ىا كما قػىبىضىها؛ ألف  ا١تقبوض كاف ٙتنان كا١تردكدي ليس بثمن، قاالحنيفة، ك

يف القرض جيًعلى  : أف  ا١تردكدى لوفتجبي قيمتيها يـو القبض عند أيب يوسف، كيـو  الكساد عند دمحم. ك
  .(ْ) عٍُتى ا١تقبوض كإال تلزـي مبادلًة جنسو ّتنسو نسيئةن، كىو حراـ

                                                           

  يف نسخة )أ( ك )ب(: "الظهرية". (ُ)
للحساـ  "اٞتامع الصغَت"لو فوائد على  ،دمحم بن أٛتد بن عمر القاضيق(: 619"الفوائد الظهَتية" لػ ظهَت الدين البخارم )ت: (ِ)

 ة".الفوائد الظهَتي"الشهيد تسمى 
  ٓٓص  ّج اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، انظر: القرشي،       

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "ال تعلق". (ّ)
، ٤تدد بنقد ما سلعة شخص اشًتل لو (ْ)  أك األداء، قبل كسد مث معلومنا نقدنا استداف أك الوفاء، قبل النقد ذلك كسد مث معلـو

، فماذا ٬تب على ا١تدين يف كل تلك اٟتاالت؟ اختلف الفقهاء يف حلولو قبل كسد مث ٤تدد، نقد من ا١تؤجل ا١تهر ذمتو يف كجب
 :ذلك على أربعة أقواؿ

: أليب حنيفة ، كىو أف النقد الذم كسد إذا كاف ٙتننا يف بيع، فإنو يفسد العقد، ك٬تب الفسخ ماداـ ٦تكننا؛ ألنو القوؿ األكؿ -
 .فيجب رد مثلو كلو كاف كاسدنا ك مهرنا مؤجبلن أما إذا كاف ديننا يف قرض أ. ابلكساد خرج عن كونو ٙتننا

كىو أنو ال ٬تزئ رد ا١تثل بعد ما كسد، ك٬تب على ا١تدين رد قيمة النقد : كاٟتنابلة من اٟتنفية : أليب يوسفالقوؿ الثاين -
 .من نقد آخر –يـو التعامل  –الذم كقع عليو العقد 
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 صحَّ وعليو ما يُباُع بنصفِ  فلوسٍ  أو قَتاطِ  فلوسٍ  أو دانقِ  فلوسٍ  ى بنصِف درىمِ رَ وَمن شَ     
فلوساً وبنصِفِو نصفاً إالَّ أعطٍت بنصِفِو "ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً: . ، أو قَتاٍط منهادرىٍم، أو دانقٍ 

 .بلً صْ فَسَد البيُع أَ  "حبَّةً 



 كىو نصف عشر ا١تثقاؿ ((ِ)، أو قَتاطِ فلوسٍ  (ُ)، أو دانقِ فلوسٍ  ى بنصِف درىمِ رَ وَمن شَ )
أم: من  (، أو قَتاٍط منهادرىٍم، أو دانقٍ  ما يُباُع بنصفِ ( أم: على ا١تشًتم )صحَّ، وعليو )فلوسٍ 

"ما يباع"، كما ييباع بنصف درىم كغَته من الفلوس معلـو عند الناس فصار كأنو  الفلوس، بياف لقولو:
  صر ح بقدر الفلوس.

( بلً صْ فَسَد البيُع أَ  "أعطٍت بنصِفِو فلوسًا وبنصِفِو نصفًا إالَّ حبَّةً "ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً: )
نصف درىم إال حب ةن" فيكوف الراب؛ ألنو  يف الكل عند أيب حنيفة؛ ألف  معناه "أعطٍت بنصًفًو فضةن تيساكم

: البيع جائز يف قاالابع الفضة ابلفضة ميتفاضبلن كزف اٟتبة كىذا الفسادي يسرم إذل بيع الفلوس. ك

                                                                                                                                                                                           

كىو أنو ٬تب على ا١تدين رد قيمة النقد الذم كقع عليو العقد من  لثالث : مد بن اٟتسن الشيباين من اٟتنفية:القوؿ ا -
 النقد اآلخر كقت الكساد ، أم يف آخر نفاقها، كىو آخر ما تعامل الناس هبا.

كىو أف النقد إذا كسد بعد ثبوتو يف الذمة كقبل أدائو، فليس للدائن سواه،  :: للشافعية كا١تالكية على ا١تشهورابعالقوؿ الر  -
 ا الكساد كجائحة نزلت ابلدائن، كال فرؽ يف ذلك بُت أف يكوف الدين قرضنا أك ٙتن مبيع أك غَت ذلك.كيعترب ىذ

الدسوقي،  .ََْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ُٓٓ-ُْٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين    
 .   ِْْص  ٔج ا١تغٍت، ابن قدامة،  .َِٔص  ٗ جاجملموع شرح ا١تهذب، . النوكم، ٕٔص  ّج  حاشية الدسوقي، 

 .كاٞتمع دكانق كدكانيق ، كىو يساكم سدس درىم،قَتاطاف :-ابلفتح كالكسر-الدانق  (ُ)
 جراـ.( ْٔٗ.َ)ٚتهور الفقهاء: ( جراـ، كعند ُِٓ.َ)اٟتنفية: كالد انق ابٟتساب ا١تعاصر يساكم تقريبان: عند      
 ِْص ا١تكاييل وا١توازين الشرعية، . ٚتعة، ِٔٗص  ِج  "،دنقمادة " ،يف ترتيب ا١تعربا١تغرب  ،انظر: ا١تطرزم     

: ٯتثل جزءان من أجزاء الدينار كيف كزف الذىب خاصة ،اختلفت مقاديره ابختبلؼ األزمنة ،معيار يف الوزف كيف ا١تقياسالقَتاط:  (ِ)
 جراـ.( ُُٕٕ.َ)ٚتهور الفقهاء: ( جراـ، كعند ُِِٓ.َ)اٟتنفية: من الشعَت كابٟتساب ا١تعاصر: عند  ثبلث قمحات يساكم
 ِّص ا١تكاييل وا١توازين الشرعية، . ٚتعة، ِٕٕص  "،قرطمادة " ،ا١تعجم الوسيطانظر: ٣تمع اللغة العربية،       
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( فلوسٍ  أعطٍت نصَف درىمِ ")( متعلًٌق بقولو: "فسد" ٓتبلؼِ . )(ُ)الفلوس؛ ألف  فساده غَت سارو عند٫تا
ابٞتر صفة درىم:  " ونصفًا إال حبَّةً ىو فلوس، ك٬توز ابلنصب على أنو صفة. ) (ِ)|درىمأم|

يعٍت: تكوف الفلوس إبزاء  (وما بقي ابلفلوس)( أم: إبزائو يف الفضة من الدرىم فالنِّصُف إال حبًَّة ٔتثِلوِ 
  ما بقي من الدرىم.

 . حَّ يف الفلوِس فقطْ صَ  "أعطٍت" :ولو كرَّر 


( بلً صْ فَسَد البيُع أَ  "أعطٍت بنصِفِو فلوسًا وبنصِفِو نصفًا إالَّ حبَّةً "ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً: )
يف الكل عند أيب حنيفة؛ ألف  معناه "أعطٍت بنصًفًو فضةن تيساكم نصف درىم إال حب ةن" فيكوف الراب؛ ألنو 

جائز يف  : البيعقاالابع الفضة ابلفضة ميتفاضبلن كزف اٟتبة كىذا الفسادي يسرم إذل بيع الفلوس. ك
( فلوسٍ  أعطٍت نصَف درىمِ ")( متعلًٌق بقولو: "فسد" ٓتبلؼِ ). (ّ)الفلوس؛ ألف  فساده غَت سارو عند٫تا

ابٞتر صفة درىم:  " ونصفًا إال حبَّةً ىو فلوس، ك٬توز ابلنصب على أنو صفة. ) (ْ)|درىمأم|
يعٍت: تكوف الفلوس إبزاء  (بقي ابلفلوسوما )( أم: إبزائو يف الفضة من الدرىم فالنِّصُف إال حبًَّة ٔتثِلوِ 

 ما بقي من الدرىم. 
 كتاب الكفالة

يْ مٍَّة يف ا١تُ مٍَّة إىل ذِ َضمُّ ذِ ىي   .ن، ىو األصحّ طالبِة ال يف الدَّ


 (ٓ)كتاب الكفالة  
                                                           

ابن  .َُٔص  ٕج ، ا٢تدايةشرح العناية على البابريت، . َُٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 َّْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينعابدين، 

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(. (ِ)
ابن  .َُٔص  ٕج ، شرح العناية على ا٢تدايةالبابريت، . َُٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)

 َّْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينعابدين، 
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(. (ْ)
 ككيفوالن  كىفىلى بًًو كىٍفبلن . يقاؿ:  ها إذل نفسوأم: ضم   [ّٕآية جزء من ]سورة آؿ عمراف:   كىكىف لىهىا زىكىراي   الضم قاؿ هللا تعاذل: الكفالة لغةن:  (ٓ)

 .الض اًمني  :الكىًفيلي ، ك يػىعيوليوي كالكىاًفلي: الذم يىٍكفيلي إنساانن ، ككفالةن 
 كاصطبلحان: عرفو اٟتنفية ٔتا ذكر يف الشرح.     
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يْ مٍَّة إىل ذِ َضمُّ ذِ ىي )  ز بو عما قالو بعض   (ن، ىو األصحُّ مٍَّة يف ا١تطالبِة ال يف الدَّ احًتي
؛ ألنو لو دل يثبت الد ٍين دل تثبيًت ا١تطالبة؛ إذ (ُ)ا١تشايخ من أهنا ىي الض م  يف الد ٍين، كىو مذىب الشافعي

ٍيًن ًمن غَت مىن عليو الد ٍيني ال تصح .  ا١تطالبةي فرع الد ٍين، ك٢تذا لو كىب الد ٍينى من الكفيل صح  كىبةي الد 
            = 

و٨توىا ٦تَّا يُعبػَُّر بو عن  "ِسوِ فْ نػَ بِ  تُ لْ فَّ كَ "تَ : بػػ فاأَلوَُّؿ ينعقد وا١تاؿ.، ابلنَّفس وىي ضرابف:
ويلزُمُو  ."قبيل"، أو "بو زعيم أان"، أو "إيلَّ "، أو "عليَّ "، أو "وُ تُ نػْ مِ ضَ ػ "ِثو، وبلُ بدنِو، وبنصِفو، وبثػُ 

ْرُه ٭تبُسو اٟتاكم، وإف عُتََّ وقَت التَّسليم لزَمُو ضِ ٭تُْ  ملَْ  فْ إِ ، فَ وُ وُؿ لَ فُ كْ ا١تَ  بَ لَ طَ  فْ إِ  وِ وِؿ بِ فُ كْ اُر ا١تَ ضَ إحْ 
  ذلك.



                                                                                                                                                                                           

 كعند ا١تالكية: ىو شغل ذم ةو أخرل ابٟتق.     
 .مضمونةو  ن ىو عليو أك عُتو يف ذمة الغَت أك إحضار مى  اثبتو  حقٌو عند الشافعية ىو: التزاـ      
 كعند اٟتنابلة: التزاـ ما كجب على غَته مع بقائو كما قد ٬تب.     
، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،. ا١ترغيناينُُُٖص  ٓج  "،كفلمادة " ،اتج اللغة وصحاح العربيةالصحاح انظر: اٞتوىرم،      
ص  ّ، ج على الشرح الكبَتحاشية الدسوقي . الدسوقي، ُْْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ُّٔص  ٕج 

 .ِٖٔص الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع، البهويت،  .ِٗٔ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت،  .َُٓ
اختلف الفقهاء يف األثر الذم يًتتب عليو الضماف: ٔتعٌت ىل يًتتب على الضماف الضم بُت ذمة ا١تضموف عنو كالضامن يف  (ُ)

 الد ٍين أـ يف ا١تطالبة فحسب؟
: أف  الضماف يثبت بو اٟتق يف ذمة الضامن مع بقائو يف ذمة ا١تضموف عنو، كال تربأ بو ذمة ا١تضموف عنو، ٚتهور العلماء     

، كقاؿ مالك يف ركاية عنو: ال ييطالىب الضامن إال تعذ رت مطالبة ا١تضموف ن شاء منهما يف اٟتياة كبعد ا١توتكلصاحب اٟتق مطالبة مى 
 عنو.
 : أف  الضماف ىو الضم  لذم ة الضامن مع ذمة ا١تضموف عنو، إال أف  الضم  إ٪تا ىو الضم  يف ا١تطالبة فقط ال يف الد ٍين.فيةبعض اٟتن    
؛ التفاؽ اٞتميع على أف  الد ٍين كاحده، -كما رجحو بعض الباحثُت ا١تعاصرين-كا٠تبلؼ يف ا١تسألة نظرم، كليست لو ٙترة حقيقية    

 .ن كاحديٍ ىنُت بدى الذم على الضامن ىو الذم على األصيل ال غَته كالذمتاف مشغولتاف بو كالر   كأف  الد ٍين
 .ُِٓص  ّ، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت. الدسوقي، ُْْص  ٓ، ج ابن عابدينحاشية ابن عابدين، انظر:     

نظرية الضماف . ا١توسى، د. دمحم بن إبراىيم، ٖٔ-ْٖص  ٕج ا١تغٍت، ابن قدامة،  .ِِٖ ص ِج  مغٍت احملتاج،الشربيٍت، 
 فما بعدىا. ُُٓص  ُ)الرايض: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، د.ت( ج الشخصي )الكفالة(، 
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ٍعليوي دىٍينٍُت قلب ا١توضوع، كيف ىبة الد ٍين للكفيل لناك = : أف  الد ٍينى يف ًذم ًة األصيل كما كاف فجى
ٍينٍُت لضركرة تصحيح تصر ًفًو كفيما كراءه ال يكوف كذلك، كليس من ضركرة  (ُ)جعلناه يف حكم الد 

ا١تطالبًة كجوبي الد ٍين. أال ترل أف  الوكيلى ابلشراء ييطالىب ابلثمن كأصلي الثمن على ا١توكًٌل، ك٢تذا لو أبرأ 
 البائعي ا١توكًٌلى عن الثمن صح .

أم: الكفالة ابلنفس  :(فاأَلوَّؿُ (. )وا١تاؿ، ابلنَّفسنوعاف ) أم (ضرابف:)أم: الكفالة  (وىي) 
وبنصِفو، )( كالرأس كالفرج كالركح كغَتىا و٨توىا ٦تَّا يُعبػَُّر بو عن بدنِو "ِسوِ فْ نػَ بِ  تُ لْ فَّ كَ "تَ : بػػ ينعقد)

، "عليَّ "، أو "وُ تُ نػْ مِ ضَ " ػوب)؛ ألف  النفس الواحدة يف الكفالة ال تتجز أي، فذًٍكري بعضها كذكر كل ها (ِثولُ وبثػُ 
 كبل٫تا ٔتعٌت الكفيل.  ((ِ)"قبيل"، أو "بو زعيم أان"أو معناه: "ضمانيوي ميت ًجوه إرل ، ) "(إيلَّ "أو 

 أم الكفيلي ا١تكفوؿى بو( ْرهُ ضِ ٭تُْ  ملَْ  فْ إِ ، فَ وُ وُؿ لَ فُ كْ َب ا١تَ لَ طَ  فْ إِ  وِ وِؿ بِ فُ كْ اُر ا١تَ ضَ ويلزُمُو إحْ )
؛ ألنو ٖتق قى امتناعيوي عن إيفاًء حىقٌو ميستىحىقٌو عليو ابلتزامو، فصار ظا١تان، كاٟتبسي جزاؤيهي. (اٟتاكمُ  وُ سَ حبَ )

وإف )ىذا إذا كاف قادران على إحضاره، كإف دل يقدر أبف مات أك غاب كدل ييعلىم مكانو بطلت الكفالة. 
  .(عُتََّ وقَت التَّسليم لزَمُو ذلك

   

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "جعلنا". (ُ)
 . الكفيل كالعريفالقبيل:  (ِ)

  .ْْٓص  ُُج  "،قبلمادة " لساف العرب،انظر: ابن منظور،      
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إذا " :٥تاصمُتو، وإف مل يقلْ  وبدفِعِو إىل َمن كفَل لو حيث ٯُتِْكُنوُ ، ولو أنَّو عبدٌ ٔتوِت َمن كفَل بو  ويربأُ 
فإف َشَرَط تسليَمُو يف ٣تلِس القاضي وَسلََّمُو يف السُّوِؽ أو يف مصٍر آخر  ، "دفعُت إليك فأان بريءٌ 

جِن، وقد ػَ يرِّ ػػػيف بَ  وإف َسلَّمَ  .برئ ،  حبَسُو غَتَُه الٍة، أو يف السَّواد، أو يف السِّ  



"لو" للوصل، أم: كلو كاف ا١تكفوؿ بو عبدان. إ٪تا ذكره  (ٔتوِت َمن كفَل بو ولو أنَّو عبدٌ  ويربأُ )
، فإذا تعذ ر تسليميوي لزمو قيمتو ) ( أم: يربأ الكفيلي إذا دفع ِعوِ وبدفْ لدفع توى ًم مىن قاؿ: إف  العبد ماؿه

إذا دفعُت " :وإف مل يقلْ ( كما إذا سيلًٌم يف ا١تًٍصر )حيث ٯُتِْكُنُو ٥تاصمُتوَل لو فَ إىل َمن كَ ا١تكفوؿى بو )
( "إف" للوصل؛ ألف  ميوًجب التسليم الرباءة فيثبت بدكف التنصيص عليو كال ييشًتط "إليك فأان بريءٌ 

  قىبوؿ الطالب التسليم كما يف قضاء الد ٍين. 
( غَت ا١تصر الذم  َم يف السُّوِؽ، أو يف مصٍر آخرلِّ فإف َشَرَط تسليَمُو يف ٣تلِس القاضي، وسُ )

( عند أيب حنيفة؛ إذ ا١تعترب تسليميوي على كجوو يتمك ني من إحضاره ٣تلس اٟتكم كقد برئكفل فيو )
: ال يربأ؛ ألنو إ٪تا يربأ ابلتسليم الذم التزمو كىو التـز التسليم يف ًمٍصرو كىفىلى فيو. قيل: يف عند٫تاكيجد. ك

 .(ُ)ال يربأ بتسليمو يف السوؽ؛ ألنو ال ييعاكنو أحده على إحضاره ٣تلس القاضي زماننا
جِن، وقد حبَسُو غَتَهُ يَ رِّ ػػػيف بَ  وإف َسلَّمَ )  )ال(أم: غَت الطالب  (ٍة، أو يف السَّواد، أو يف السِّ

ـي براءىتو فيما إذا سل مو يف ال أك الس واد: فؤلنو ال يقدري على ا١تخاصمة؛ لعدـ  يةرًٌ ػػبى أم ال يربأ. أم ا عد
حاكمو ٭تكمي بينهما. كأما عدـ الرباءة فيما إذا سل مىو يف السجن: فؤلف  الغىرضى عن التسليم تػمك نو من 
إحضاره ٣تلسى القاضي لييثبت عليو حق وي، كذا ال يتأت ى إذا كاف ٤تبوسان. قيل: إ٪تا ال يربأ عنها إذا كاف 

جني سجنى ىذا القاضي يربأ كإف كاف حىبىسىوي غَتي الطالب؛ السًٌ  جني سجنى قاضو آخر، أما لو كاف السًٌ
  .(ِ)ألف  القاضي قادره على إحضاره ًمن سجنو

  

                                                           

 .ِْٔص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ُٗٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 ِْٕص  ٓ، ج مرجع سابقابن عابدين، انظر:  (ِ)
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ولو ماَت  ،وبتسليم وكيِل الكفيِل ورسوِلِو إليو، وِ تِ الَ فَ ن كَ َسُو مِ فْ بو نػَ  لَ فَ وبتسليِم َمن كَ 
فهو ضامٌن  فإف كفَل بنفِسِو على أنَّو إف مل يواؼ بو غداً .ا١تكفوُؿ لو فللوصيِّ والوارِث مطالبُتُو بو

وإف ماَت ا١تكفوُؿ عنو َضِمَن . ن كفالِتِو ابلنَّفسِ ومل يربْأ مِ  َمُو ما عليوزِ غدًا لَ  يواِؼ بوِلما عليو، ومل 
بيػََّنو أو ال فكفَل بنفِسِو آخُر على أنَّو إف مل يواِؼ بو غدًا فعليو مااًل وَمن ادَّعى على رجل ٍ  .ا١تاؿ

 . ا١تاُؿ صحَّت، و٬تُب عند الشرطِ 


يعٍت: إذا سل م ا١تكفوؿي بو نفسو إذل ا١تكفوؿ لو ّتهة  (وِ تِ الَ فَ ن كَ َسُو مِ فْ بو نػَ  لَ فَ وبتسليِم َمن كَ )
الكفالة صح  كبرئ الكفيل من الكفالة، كلو دل يقل عند التسليم: "أان برمء عن كفالة فبلف" ال يربأ 

وبتسليم وكيِل الكفيِل الكفيل؛ ألف  تسليم النفس كاجبه على ا١تكفوؿ بو فيقعي التسليم عن نفسو. )
 أم: إذل ا١تكفوؿ لو؛ ألهنما قائماف مقامو. ( ورسوِلِو إليو

( أم: مطالبة الكفيل اب١تكفوؿ بو؛ ألف   يِّ والوارِث مطالبُتُو بوصِ ولو ماَت ا١تكفوُؿ لو فللوَ )
 كبلًّ منهما قائمه مقاـ ا١تكفوؿ لو يف استيفاء حقًٌو. 

فهو ضامٌن  غداً اب١تكفوؿ بو )( أم إف دل أيًت الكفيلي مل يواؼ بو فإف كفَل بنفِسِو على أنَّو إفْ )  
(؛ ألن و عل ق الكفالةى اب١تاؿ بعدـ ا١توافاة، كىذه التعليق صحيحه؛ َمُو ما عليوزِ غدًا لَ  بو يُواؼِ ِلما عليو، ومل 

(؛ إذ ال تنايف بُت الكفالتُت فكل كاحدةو منهما للتوث ق. ومل يربْأ من كفالِتِو ابلنَّفسِ لتعامل الناس إايه )
 (؛ لوجود الشرط كىو عدـ ا١توافاة. ا١تكفوُؿ عنو َضِمَن ا١تاؿ وإف ماتَ )

( أم بُت  صفتو على كجوو تصح  الدعول أك دل بيػََّنو أو ال( مقداران )وَمن ادَّعى على رجل ماالً )
و٬تُب عند ( الكفالة )َل بنفِسِو آخُر على أنَّو إف مل يواِؼ بو غدًا فعليو ا١تاُؿ صحَّتفَ فكَ ييبُتًٌ )

(. أما إذا بُت  ا١تاؿ عند الدعول: فؤلف  ا١تاؿى ذيكر معر فان فينصرؼ إذل ما على ا١تد عى عليو، كأما رطِ الش
: فؤلف  الناس  يف غَت ٣تلس القاضي كال ييبيًٌنوف إال  عند القاضي؛ دفعان  ٭تملوف ا١تاؿ ا١تد عى بوإذادل ييبُتًٌ

 ة، فإذا بُت  انصرؼ بيانيوي إذل ابتداء الد عول.ٟتًيىل ا٠تصـو كصوانن لكبلمهم إذل كقت اٟتاج
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وال حبَس فيهما حىتَّ ، صحَّ  ولو ٝتَحْت نفُسوُ ، وال جرَب على إعطاء الكفيِل يف حدٍّ وقصاص
وصحَّ الرَّىُن والكفالة اب٠تراِج، وَأْخُذ كفيٍل ابلنَّفِس ثَّ آخُر و٫تا كفيبلف. . يشهَد مستوراف أو عدؿٌ 

رب على إعطاء قاال( عند أيب حنيفة. كعلى إعطاء الكفيِل يف حدٍّ وقصاصوال جرَب )  : ٬تي
الكفيل يف حدًٌ القذؼ كالقصاص؛ ألف  الكفالة شيرعت لتسليم النفس، كتسليمي النفس كاجبه على 

رب لواألصيل، فصح ت الكفالة بو. ك : أف  الكفالة لبلستيثاؽ كمبٌت اٟتدكد كالقصاص على الدرء فبل ٬تي
 . (ُ)لى إعطاء الكفيلع

( اتفاقان؛ صحَّ ( أم أعطى ا١تطلوب ابٟتدًٌ كالقصاص الكفيل من غَت جربو )بو ولو ٝتَحْت نفُسوُ )
أم: يف اٟتدًٌ  (وال حبَس فيهماألف  تسليم النفس مستحىق  على األصيل ا١تطالب فتصح  الكفالة )

(؛ ألف  اٟتبس لثبوت التهمة كشهادة ا١تستورٍين أك عدؿٌ )شاىد  (حىتَّ يشهَد مستوراف أو) كالقصاص
 .(ِ) «تُػْهَمةٍ ابلَحَبَس رَُجبًل   َأفَّ النَِّبَّ »الواحد العدؿ تكوف سببان للتهمة فقد صح  

؛ ألنو دىٍين مطالبة من جهة العباد، ٓتبلؼ الزكاة (ّ)( ا١توظ فوصحَّ الرَّىُن والكفالة اب٠تراجِ )  
ٍين ك٢تذا ال تؤخذ الزكاة من تركتو.حيث ال تصح    ابلنَّفِس ثَّ آخرُ  كفيلٍ   ذُ خْ وأَ ) الكفالة؛ ألهنا ليست بدى

يعٍت: إذا كفل رجله بنفًس رجلو مث أعطى ا١تكفوؿ بو الطالبى كفيبلن آخر ال يربأ الكفيل  (و٫تا كفيبلف
  األكؿ ك٫تا كفيبلف.

                                                           

 .ِّْ-ُّْص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  .ُٕٕ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
ننو س(، كالًتمذم يف: َّّٔ)كتاب األقضية، ابب يف اٟتبس يف الد ٍين كغَته، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه أبو داكد يف:  (ِ)

، بو، كحسنو هبز بن حكيم، عن أبيو، عن جده( من حديث ُُْٕ)كتاب الدايت، ابب ما جاء يف اٟتبس يف التهمة، حديث 
 .ٔٓص  ٖج إرواء الغليل، األلباين يف: 

ابلتمكن من الزراعة ا٠تراج لغة: الغلة، كا٠تراج ا١توظف أك خراج الوظيفة: ىو ا٠تراج الذم يكوف الواجب فيو شيئان يف الذمة يتعلق  (ّ)
حىت لو دل يقع الزرع ابلفعل فيجب ا٠تراج على مالك األرض؛ ألف  التمكن من االنتفاع قائمه كىو الذم قص ر يف ٖتصيلو فيتحم ل تبعة 

 تقصَته.
حات معجم ا١تصطل. ٛتاد، ٖٗص التعريفات، .اٞترجاين،  ِْٗص  ُمادة "خرج"، ج ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب، ا١تطرزم،     

 .ُْٗص ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، 
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أو ٔتا  كفلُت ٔتا َلَك عليو"٨تو:  إذا صحَّ ديُنوُ  وإف ُجِهَل ا١تكفوُؿ بو والكفالُة اب١تاِؿ تصحُّ 
ما ذاب لك "، أو "ما ابيعت فبلانً "أو علََّق الكفالَة بشرٍط مبلئٍم، ٨تو: " يدركك يف ىذا البيعِ 

  ."جاَء ا١تطر"، أو "إف َىبَِّت الّرِيحُ ػ: "ت ٔتجرَِّد الشَّرِط فبل كلَّقَ وإف عُ "، ما غصَبك فعليَّ "، أو "عليو


إذا صحَّ ( "إف" للوصل )وإف ُجِهَل ا١تكفوُؿ بو( ىذا ىو الضرب الثاين )والكفالُة اب١تاِؿ تصحُّ )
( الد ٍين الصحيح ما ال يسقط إال ابألداء أك اإلبراء، كىو احًتاز عن بدؿ الكتابة؛ ألنو يسقط ديُنوُ 

األيم ةي على صحة الكفالة ( أٚتع "أو ٔتا يدركك يف ىذا البيعِ  كفلُت ٔتا َلَك عليو"٨تو: ابلعجز  )
أو علََّق الكفالَة بشرٍط ابلد رىؾ كىو أف يقوؿ للمشًتم رجل: "أان ضامن للثمن إف استىحىق  ا١تبيعي"، )

( فعليَّ ( فبلف )ما غصَبكَ "، أو "لك عليو( أم كجب )ما ذاب"فبلانً، أو  ما ابيعتُ "مبلئٍم، ٨تو: 
أم فبل يصح  (ت ٔتجرَِّد الشَّرِط فبللَّقَ وإف عُ )ك أحد شيئان" ٙتنو أك قيمتو أك مثلو ٓتبلؼ: "ما لو غصب

ألنو تعليقه بوصوؿ ا١تاؿ ٓتطر فبل يصح كالبيع كلكن  "(؛جاَء ا١تطر"، أو "إف َىبَِّت الّرِيحُ ػ: "ك)التعليق 
 تنعقد الكفالة ك٬تب ا١تاؿ حاالًّ. 
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بيِّنٌة، وببل بّينٍة ُصدَِّؽ الكفيُل فيما يُِقرُّ بو مع فإف كفَل ٔتا لك عليو َضِمَن َقْدَر ما قامْت بو 
 يِلوِ فِ يِلِو وكَ صِ ن أَ الِب مطالبُة َمن شاَء مِ وللطَّ . ِسِو فقطفْ ِفو، واألصيُل فيما يُِقرُّ أبكثر منو على نػَ َحلِ 

أمرِه، ثَّ إف أمَره رجَع وتصحُّ أبمِر األصيِل وببل . ا فلو مطالبُة اآلخرِ ٫تُ دَ حَ َب أَ لَ ُتهما، فإف طَ بػَ ومطالَ 
  وإف مل أيمْرُه مل يرجْع.، عليو بعد أدائِِو إىل طالِبو، وال يطالُبُو قبَلو



(؛ ألف  الثابت ابلبيًٌنة كالثابت عياانن َضِمَن َقْدَر ما قامْت بو بيِّنةٌ  "عليو كَ ما لَ ػ : "فإف كفَل ب)
( "ما" موصولة الضمَت يف "بو" راجع إذل "ما" يُِقرُّ بووببل بّينٍة ُصدَِّؽ الكفيُل فيما فيتحقق ما عليو )

( واألصيلُ (؛ ألنو منكره للزايدة فيحلف أبنو ال يعلم أف  أكثر من ىذا كاجب على األصيل )ِفومع َحلِ )
( يعٍت: إذا أقر  ا١تكفوؿي ِسِو فقطفْ يُِقرُّ أبكثر منو على نػَ ( "ما" ىذه مصدرية )فيماأم: صيدًٌؽ األصيلي )

  أبكثر ٦تا يعًتؼ الكفيل صيدًٌؽ على نفسو كدل ييصد ؽ عل الكفيل؛ لقصور كالية ا١تػػيقرًٌ على غَته. عنو
ا فلو مطالبُة ٫تُ دَ حَ َب أَ لَ ُتهما، فإف طَ بػَ ومطالَ  يِلوِ فِ يِلِو وكَ صِ ن أَ الِب مطالبُة َمن شاَء مِ وللطَّ )

ٓتبلؼ تضمُت ا١تالك أحد الغاصبٍُت من الغاصب كغاصب الغاصب فليس لو تضمُت اآلخر  (اآلخرِ 
بعد ذلك؛ ألنو إذا ضم ن أحد٫تا ابلرضا أك ابلقضاء فقد مىلىك ا١تغصوب منو فبل ٯتلك رجوعىوي ك٘تليكىوي 

استوفاه ًمن  من اآلخر، كا١تطالبة ابلكفالة ال تتضمن التمليك ما دل توجد حقيقة االستيفاء، حىت إذا
 أحد٫تا صار ا١تضموف كالد ٍين ملكان لو فبل ٯتلك مطالبة اآلخر.

( رجَع عليو( األصيلي الكفيلى ابلكفالة )أبمِر األصيِل وببل أمرِه، ثَّ إف أمرَ ( الكفالة )وتصحُّ )
بلؼ ما ضىًمنو ( ٔتا أد ل إذا أد ل ما ضمنو، كإف أد ل خبعد أدائِِو إىل طالِبوأم: الكفيل على األصيل )

يرجعي ٔتثل ما  (ُ) يرجع ٔتا ضىًمن ال ٔتا أد ل، حىت لو كفل عن رجل بدراىم جياد كأعطى الطالبى زييوفان 
( أم: ليس للكفيل أف ييطاًلبى ا١تكفوؿ عنو اب١تاؿ قبل أف يؤدًٌم وال يطالُبُو قبَلوضىًمن على األصيل )

  = األصيل قبل األداء فبل يرجع، ٓتبلؼ الوكيل ابلشرل فإف  لو أفعنو؛ ألنو ال يكوف ميتملًٌكان ٔتا يف ذمة 

                                                           

الزيوؼ: كىي ا١تغشوشة، كٝتيت بذلك ألهنا مردكدة من ًقبل بيت ا١تاؿ، كىذه الدراىم راىم ا١تستعملة قدٯتان على أنواع، منها: الد (ُ)
 أتخذىا التجار يف التجارات.

 .ّّٔص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  .ّٕٔص  ُج  "،زيفمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،     
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أو أوىف  األصيلَ  أَ أْبر  وإفْ . فإف لوزـَ الكفيُل اب١تاِؿ فلو مبلزمُة أصيِلو، وإف ُحِبَس فلو حبُسوُ  
َرُأ األصيل ئْبرِ أُ  وإفْ  .ا١تاَؿ َبِرئ الكفيل  .ٓتبلِؼ عكِسوَر عن األصيِل أتخََّر عنو خِّ أُ  لوو  ىو ال يَػبػْ

ئٍة َبِرَئ الكفيُل واألصيل، ورََجَع على األصيِل هبا إف  افإف صاحَل الكفيُل الطالَب عن ألٍف على م
 . وإف صاحلَ على جنٍس آخَر رََجَع ابأللفِ ، َل أبمرِهَكفَ 


لةه حكمي ةه يرجع ابلثمن على ا١توكًٌل قبل أداء الثمن إذل البائع ألنو تنعقد بُت الوكيل كا١توكًٌل مباد =
 ألنو متربع أبدائو.  (؛وإف مل أيمر مل يرجعْ )بنفس الشرل حىت كاف لو كالية اٟتبس 

(؛ ألنو الذم أدخلو يف اب١تاِؿ فلو مبلزمُة أصيِلو، وإف ُحِبَس فلو حبُسوُ ) الكفيلي  (فإف لوزـَ )
 متربًٌعه.ىذه العهدة فيلزمو ٗتليصو، كإف كانت بغَت أمره فليس للكفيل ا١تبلزمة؛ ألنو 

(؛ ألف  براءة األصيل تيوًجب براءة أو أوىف ا١تاَؿ َبِرئ الكفيل األصيلَ ( الطالبي )أَ أْبر  وإفْ ) 
َرُأ األصيل( أم: الطالبي الكفيلى )ىو ئْبرِ أُ  وإفْ الكفيل؛ ألف  الد ٍين عليو ) (؛ ألف  الثابت على ال يَػبػْ

ال ييوًجب سقوط األصل، كإال يلـز جىٍعل التػ بىع أصبلن الكفيل ا١تطالبة كىو فرع الد ٍين، كسقوط الفرع 
( يعٍت لو أتخ ر عن ٓتبلِؼ عكِسو( أم عن الكفيل )َر عن األصيِل أتخََّر عنوخِّ أُ  لوو كاألصًل تػىبىعان )

فييعترب  -إذل غايةو  ييسقط ا١تطالبةألنو  -أتخَتان عن األصيل؛ ألف  التأخَت إبراءه مؤق ته الكفيل دل يكن 
ابإلبراء ا١تؤب د، ٓتبلؼ ما لو كفل اب١تاؿ اٟتاؿًٌ مؤج بلن إذل شهر فإنو يتأج ل عن األصيل؛ ألف  التأجيل 
مىت قارف الكفالة صار داخبلن يف نفس ا١تاؿ؛ ألنػ]ػو[ حاؿ كجود الكفالة ال حق  يقبلي األجل سول 

، فيتأج ل الد ٍين، كإذا صار الد ٍين مؤج بلن يظهر األجل يف حقًٌهما الد ٍين، فكاف األجل داخبلن يف الد ٍين
 ضركرةن.

( عن تسعمائة؛ ألف  ئٍة بَِرَئ الكفيُل واألصيلافإف صاحَل الكفيُل الطالَب عن ألٍف على م)
ألف   إضافة الصلح إذل األلف إضافة إذل ما على األصيل، فيربأ األصيل عن تسعمائة، فيربأ الكفيل أيضان؛

وإف صاحلَ ، َل أبمرِهإف َكفَ ( أم: اب١تائة )ورََجَع على األصيِل هبابراءة األصيل تيوًجب براءة الكفيل )
  .(؛ ألنو مبادلةه فيملك ما يف ذمة األصل فَتجع بكلًٌو عليوعلى جنٍس آخَر رََجَع ابأللفِ 
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رجَع  "بَرِئَت إيلَّ من ا١تاؿِ ": الطالُب للكفيلِ وإف قاَؿ  .ِب الكفالِة مل يَػرْبْأ األصيلوإف صاحلَ عن ُموجِ 
. ال يرجعُ  "أبرأُتكَ "ويف: . عند أيب يوسَف خبلفاً حملمدٍ  "َبرِْئتَ "وكذا يف: . لى أصيلوع  



( يعٍت: لو صاحل الكفيل عن األلف على مائة ِب الكفالِة مل يَػرْبْأ األصيلُ وإف صاحَل عن ُموجِ )
درىم على أنو برئ من الباقية فالطالب اب٠تيار: إف شاء أخذ ٚتيع دىيٍنو من األصيل كإف شاء أخذ من 

 الكفيل مائة درىم كمن األصيل تسعمائة. كيرجع الكفيل على األصيل ٔتا أد ل إف كاف الصلح أبمره. 
(؛ ألنو أسند الرباءة إذل لى أصيلوعرجَع  (ُ)"َت إيلَّ من ا١تاؿِ رِئْ بَ ": وإف قاَؿ الطالُب للكفيلِ )

الكفيل كغي اىا إذل نفسو بقولو: "إرل "، كالرباءة اليت ابتداؤىا من الكفيل كانتهاؤىا إذل الطالب ال تكوف 
ألنو أسند ؛  (عند أيب يوسفَ  "َبرِْئتَ "وكذا يف: إال ابإليفاء، فكاف ىذا منو إقراران ابلقبض، فَتجع )

؛ ألنو (ِ) (خبلفًا حملمدٍ الرباءة إذل الكفيل على ا٠تصوص، كالرباءة من الكفيل تكوف ابإليفاء فَتجع )
٭تتمل أف يكوف معناه: "برئتى ألنك أد يتى ا١تاؿ" فكاف إقراران ابلقبض فَتجع، كأف يكوف معناه: "برئتى 

( الكفيل اب١تاؿ على األصيل؛ ألف  الطالب جعُ ال ير  "أبرأُتكَ "ويف: ألنػي أبرأتك" فبل يرجع ابلشك. )
نفسو على ا٠تصوص، كالرباءة اليت ٮتتص هبا الطالب تكوف ابإلسقاط فبل يكوف ىذا أسند الرباءة إذل 

  إقراران ابلقبض فبل يرجع. 
  

                                                           

فهو براءة استيفاء ال براءة ، فكأنو قاؿ: "دفعتى إرل "،  إرل   اين متعلق ٔتحذكؼ حاؿ: أم حاؿ كونك مؤدًٌ  ":رل  إى  تى ئٍ رً بى "قولو:  (ُ)
 .إسقاط

 ْٔٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، انظر: ابن عابدين،      
 .ْٔٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . ُٕٓص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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استيفاؤُه كسائِر الرباءاِت،وال الكفالُة ٔتا تعذََّر  شرطِ لوال يصحُّ تعليُق الرباءِة عن الكفالِة اب
: كالوديعِة، توابألماان واب١ترىوفِ . ٓتبلِؼ الثَّمنِ ، من الكفيِل كاٟتدوِد والقصاِص، واب١تبيع

 ، ِر، وماِؿ ا١تضاربِة، والشَّركةِ وا١تستعاِر، وا١تستأجَ 
  

ألف  فيها معٌت التمليك.  (؛كسائِر الرباءاتِ  شرطِ لوال يصحُّ تعليُق الرباءِة عن الكفالِة اب)
على قوؿ مىن يقوؿ بثبوت الد ٍين على الكفيل ظاىر، ككذا على قوؿ غَته؛ ألف  فيها ٘تليكى ا١تطالبة كىذا 

كىي كالد ٍين؛ ألنو كسيلةه إليو، كالتمليكات ال تقبل التعليق ابلشرط. كقيل: يصح ؛ ألف  الثابت على 
بلؽ كالعتاؽ، ك٢تذا ال يرتد  إبراء الكفيل ا١تطالبة دكف الد ٍين يف الصحيح، فكاف إسقاطان ٤تضان كالط

 . (ُ)الكفيل ابلردًٌ ٓتبلؼ إبراء األصيل
(؛ ألهنا ٔتا تعذََّر استيفاؤُه من الكفيِل كاٟتدوِد والقصاصِ ( أم: ال تصح  الكفالة )وال الكفالةُ )

شيرًعت زجران للعاصي، ك٢تذا ال تتحقق إذا أقيم على غَت اٞتاين. ىذا إذا كفل بنفس اٟتدًٌػ كلو كفل ٔتىن 
 .  عليو اٟتد  ٬توز؛ ألف  التسليم إذل ابب القاضي كاجبه

ٓتبلِؼ ( يعٍت: لو كفل عن البائع اب١تبيع دل يصح ؛ ألنو عُته مضموفه بغَته كىو الثمن )واب١تبيع)
أم: ال تصح  (واب١ترىوفِ )( يعٍت: الكفالة ابلثمن جائزة؛ ألنو دىٍينه ٯتكن استيفاؤه من الكفيل الثَّمنِ 

( أم: ال تصح الكفالة ابألماانت؛ ألهنا غَت توابألماانالكفالة اب١ترىوف؛ ألنو مضموف ابلد ٍين )
( كعند أيب يوسف كدمحم: العُت والشَّركةِ ِر، وماِؿ ا١تضاربِة، ، وا١تستعاِر، وا١تستأجَ (ِ)كالوديعةِ مضمونة )

 يف يد األجَت ا١تشًتؾ مضمونػػػ]ػة[ فتصح الكفالة بو عند٫تا. 
كلو كفل بتسليم ا١تبيع قبل القبض أك بتسليم الرىن بعد القبض إذل الراىن أك بتسليم ا١تستأجىر 

بض الثمن أك الد ٍين ككذا التسليم إذل ا١تستأًجر يصح؛ ألف  التسليم مستحىق  على البائع أك ا١ترهتن إذا ق
  .مستحىق  على ا١تؤجر

                                                           

 ْٕٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . ُٕٗص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 .كاشتقاقها من الدعة كىي الراحة ،إليو ليكوف عنده كديعة وي دفعتي  ماالن  كأكدعت زيدان  ،فعيلة ٔتعٌت مفعولةالوديعة لغة:  (ِ)

 .ان أمانة تركت عند الغَت للحفظ قصد ىيكاصطبلحان:              
 .ُِٓص التعريفات، . اٞترجاين، َِٓمادة "كدع"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،      
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ٌ ٍر ٢تا مُ وٓتدمِة عبٍد مستأجَ ، ٓتبلِؼ غَت ا١تعيَّنةِ ، رٍة معيَّنةٍ وابٟتمِل على دابٍّة مستأجَ  وعن  ،عُتَّ
 ، وببل قَبوِؿ الطَّالِب يف اجمللس، ميٍِّت ُمفِلس



إ٪تا دل تصح  الكفالة بو؛ ألف  ا١تستحىق  تسليمي دابة معينة  (رٍة معيَّنةٍ وابٟتمِل على دابٍّة مستأجَ )
( فالكفالة بو جائزة؛ ألف  ا١تستحىق ىو اٟتمل ٓتبلِؼ غَت ا١تعيَّنةِ كىو عاجز عنو؛ ألهنا ملك الغَت )

( إ٪تادل تصح الكفالة بو؛ )ُمعُتَّ ( أم للخدمة ٍر ٢تاوٓتدمِة عبٍد مستأجَ )كٯتكنو اٟتمل على دابة نفسو. 
 ألنو عاجز عن تسليمو لكونو ملك الغَت. 

( يعٍت: إذا مات ا١تديوف مفلسان فتكف ل عنو رجله للغرماء دل يصح عند أيب وعن ميٍِّت ُمفِلس)
وت : أف  الد ٍين صار كاجبان عليو يف حياتو فبل يسقط إال ابإليفاء أك اإلبراء، كاب١ت٢تما. ٢تماحنيفة، خبلفان 

ٍينو لودل يتحقق شيءه من ذلك ك٢تذا يؤاخذ بو يف اآلخرة، كلو ترب ع إنساف بقضائو جاز. ك : أن و كيًفل بدى
ساقط فبل ٬توز؛ ألنو لػم ا مات كدل يًتؾ ماالن كال كفيبلن سقط يف حقًٌ أحكاـ الدنيا. كإ٪تا صح الترب ع بو 

ن؛ ألف  سقوطو عن ا١تديوف للضركرة، فينعقد بقدر الضركرة، بناء على أف  الد ٍين ابؽو يف حقًٌ صاحب الد يٍ 
 .(ُ)فيظهر يف حقًٌ مىن عليو دكف مىن لو

( يعٍت: ال تصح  الكفالة ابلنفس أك ا١تاؿ إال بقىبوؿ الطالب يف وببل قَبوِؿ الطَّالِب يف اجمللس)
٦تلوكة لو، كملكها بعقد الكفالة، ٣تلس عقد الكفالة؛ ألنو عقد ٘تليك على معٌت أف  ا١تطالبة دل تكن 

، كالتمليك يقـو ابلشطرين، فكاف كبلـ الواحد شطر العقد، كشطر العقد ال يتوقف على ما كراء اجمللس
         

  

                                                           

 قولُت:حكم ضماف دٍين ا١تيت ا١تفلس على اختلف الفقهاء يف  (ُ)
 يصح ضماف دين ا١تيت مطلقان، كىو قوؿ الصاحبُت من اٟتنفية، كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلةالقوؿ األكؿ :  -
 ال يصح ضماف دين ا١تيت ا١تفلس، كىو قوؿ أيب حنيفة، كسفياف الثورم: القوؿ الثاين -

القوانُت . ابن جزم، ْْٕص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . َِْص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناين    
 .ْٕص  ٕج ا١تغٍت، . ابن قدامة، َِْص  ْج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت، . النوكم، ّْْص الفقهية، 
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وال . َل بو أو عبدٌ فَ كَ   رّّ ؤتاِؿ الكتابِة حُ  .َل عن مورِّثِِو يف مرِضِو مع غيبِة غرمائِوإالَّ إذا َكفَ 
 . أدَّى إىل كفيِلو، وإف مل يعِطها طالبويرجُع أصيٌل أبلٍف 



يعٍت: إذا قاؿ ا١تريض لورثتو: "تكف لوا عٍتًٌ  (َل عن مورِّثِِو يف مرِضِو مع غيبِة غرمائِوإالَّ إذا َكفَ )  
ٔتا علي  من  الد ٍين لغرمائي" فضىًمنوا مع غيبة الغرماء جاز استحساانن، كالقياس أف ال ٬توز؛ ألف  الطالب 

كجو االستحساف: أف  ا١تريض يف ىذا ا٠تطاب قاـ مقاـ الطالب غَت حاضر فبل يتم  الضماف إال بقولو. 
تفريغان لذمتو بقضاء الد ٍين ًمن تركتو، كفيو نفعه للطالب، كألنو إ٪تا صح  ىذا بطريق الوصية  ٟتاجتو إليو

ٍيًن؛ ألف  اٞتهالةى ال ٘تنعي ًصح ةى  لورثتو أبف يػىٍقضيوا دىٍينو. ك٢تذا يصح  كإف دل ييسمًٌ ا١تريضي الد ٍينى كرب  الد 
 الوصية. 
ٍينو صحيح ١تا مر  قريبان. ككذا ( أم: ال تصح  الكؤتاِؿ الكتابةِ ) فالة ٔتاؿ الكتابة؛ ألنو ليس بدى

عاية عند أيب حنيفة؛ ألنو كا١تكاتب. ك   رّّ حُ . )(ُ): تصح الكفالة بو؛ ألنو كاٟتيػػرًٌ ا١تديوفعند٫تابدؿ السًٌ
( إ٪تا ذكره لدفع كىم من قاؿ: إف  كفالة العبد ينبغي أف تصح ؛ ألنو ٬توز ثبوت مثل ىذا َل بو أو عبدٌ فَ كَ 

 .(ِ)|ألف  العبد ٤تل  الكتابة، فخص و دفعان ٢تذا الوىم|الد ٍين عليو؛ 
( وُ بَ طالَ )( أم: إف دل يعط الكفيل األلف وال يرجُع أصيٌل أبلٍف أدَّى إىل كفيِلو، وإف مل يعِطها)

ا١تكفوؿ لو. يعٍت: إذا كفل عن رجل أبلف درىم فأد ل األصيلي ا١تاؿى إذل الكفيل قبل أف يؤدًٌم  كىو
الكفيلي إذل الطالب، مث أراد األصيلي أف يسًتد  األلفى من الكفيل: ليس لو ذلك؛ ألف  ذلك صار حقان 

ليس لو أف يرجع، كإ٪تا ينقطع  للقابض على احتماؿ أف يؤدًٌم الد ٍين بنفسو، فما دل ينقطع ىذا االحتماؿ
 ذلك أبداء األصيًل بنفسو، فيسًتد  من الكفيل ما أخذ.

 
  

                                                           

 .َُٔص  ْج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،  (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
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لى عُه لو، وَردُّ  :َضوُ بَ وربُح ُكرٍّ كفَل بو وقػَ . ال يتصدَُّؽ بو، فهو لو :وما رَِبَح فيها الكفيلُ 
 .بُّ حَ أَ  يوِ قاضِ 


( يعٍت: إذا عامل الكفيل يف األلف اليت أد ل ال يتصدَُّؽ بو، فهو لو :وما رَِبَح فيها الكفيلُ )
؛ ألنو مىلىكىوي حُت قػىبىضىوي فالرًٌبحي حصل على ًمٍلكو فيطيب لو. أما  األصيل إليو، كرىًبحى فيها فالرًٌبحي لو حبلؿه
؛ ألن و قبض ما ىو كاجب لو عليو فيملكو من حُت قبضو، ككذا إذا قضى  إذا قضى الكفيل الد ٍين فظاىره

وب بنفسو؛ ألف  الكفالة مىت كانت أبمرو سبقو يستوجب الكفيل ديٍنان يف ذمة ا١تكفوؿ عنو لكنو ا١تطل
ميؤج له إذل غاية القضاء. ك٢تذا إذا رىن ا١تكفوؿ عنو عٍينان عند الكفيل بذلك الد ٍين يصح  كإذا كاف أتخَت 

 يوف ا١تؤجلة.  ا١تطالبة إذل كقت األداء ْتكم األجل فيملكو ابالستعجاؿ كسائر الد
( معطوؼ على "كفل"، وقبَضوُ ( اٞتملة صفة كيرٌو )كفَل بو( ابإلضافة كىو مبتدأ )وربُح ُكرٍّ )

( اٞتار كاجملركر متعلًٌق يوِ لى قاضِ ع( كىو مبتدأ. أم: رد  الكفيلي ذلك الرًٌٍبحى )هُ وَردُّ ) (،لوكخربه قولو: )
يعٍت: إذا كانت الكفالة بكيرًٌ بيػػػرٌو فقبضو الكفيلي   .( خربهبُّ حَ أَ ابلرد. أم: قاضي الكيرًٌ كىو ا١تكفوؿ عنو )

أم  -من ا١تكفوؿ عنو كابعو كرىًبحى فيو، فالرًٌٍبحي لو؛ ًلما مر  أنو ًمٍلكو، كييستحب  أف يرد  الرًٌٍبح على ا١تالك 
ٍلكان لو ابلقبض؛ ألنو أخذ : ىو لو كال يرد ه؛ ألف  البيػػر  صار مً عند٫تاعند أيب حنيفة، ك -ا١تكفوؿ عنو

: أنو ٘تك نى ا٠تيبث مع ا١تلك فيما يتعُت  فَتد ه عليو أك يتصد ؽ لوصاحب الد ٍين دىٍينو ا١تؤج ل كرىًبحى فيو. ك
بو؛ ألف  االقتضاءى بيٍت على قياـ ا١تطالبة دكف حقيقة الد ٍين فتمك نت الشبهة يف االقتضاء، فكاف ا١تلك 

ف ا١تلك صحيحان من كلًٌ كجوو ال يؤمر ابلتصد ؽ كالردًٌ ال إ٬تاابن كال استحباابن، فإذا كاف قاصران، كلو كا
صحيحان من كجوو فاسدان من كجوو أمرانه ابلتصد ؽ كلو ابلردًٌ على ا١تالك؛ ألف  ا٠تيبث ٟتقو استحباابن ال 

 .(ُ)إ٬تاابن؛ توفَتان على الشبهُت حظهما
  

                                                           

 ْْٕص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . َِٗص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
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 . وما ربُح ابئُعُو فعليو. يتعُتََّ عليو ثوابً ففعَل، فهو لو كفيٌل أمَرُه أصيُلُو أبف


( أم: يشًتم عليو ثوابن بطريق أبف يتعُتََّ عليو ثوابً ( اٞتملة صفة لو )أمَرُه أصيُلوُ ( مبتدأ )كفيلٌ )
الذم ال : كىي أف أييت الرجلي رجبلن ليستقرض فبل يرغب ا١تػػيػقًرض يف اإلقراض؛ طمعان يف الفضل (1)الًعينة

 -كقيمتو عشرة -ينالو ابلقرض، فيقوؿ: "ال يتيس ر رل القرض كلكن أبيعك ىذا الثوب ابثٍٍت عشرة در٫تان 
؛ لتبيعو أنتى يف السوؽ، فيحصل رل ربح در٫تُت" ي ًعينةن؛ ألف  ا١تػػيػقًرض أعرض عن (ِ)إذل أجلو . كٝتي

ر للكفيل دل يصر ككيبلن عنو ابلشرل؛ ألنو دل ( أم: الشراء ا١تذكو ففعَل، فهو لوالقرض إذل بيع العىٍُت )
"، كىي كلمة ضماف ال كلمة توكيل.   =                    يقل: "تعُت  رل ثوابن"، كإ٪تا قاؿ: "تعُت  علي 

                                                           

 .ْتاضر أم حاضران  :ا بعٍُتو نن يػٍ و عى تي عٍ كبً  ،اشًتل الشيء ابلشيء نسيئةن  :الرجل لف، كاٍعتافى : الس  لغةالًعينة  (ُ)
: تنو عت تعريفات أىل العلػم لبيػع الًعينػة بسػبب اخػتبلؼ مػذاىًب الفقهػاء بػل ا١تػذىًب الواحػًد يف تصػويرىا كحيٍكمهػا اصطبلحاً ك      

يبيػع الرجػل سػلعة بػثمن معلػـو : أف  فهي، وأما أبرز تلك الصورعلى ٨تًو ال ٯتكن معو حٍشري أقواؿ فقهاء ا١تذاىب يف تعريف كاحدو، 
 منو حاالًّ من جنس ٙتنها. إذل أجل معلـو مث يشًتيها أبقل  

ِإَذا تَػبَػػايَػْعُتْم اِبْلِعينَػػِة ، َوَأَخػػْذمُتْ »: مرفوعػػان  كحكػػم ىػػذه الصػػورة: ا١تنػػع عنػػد ٚتهػػور أىػػل العلػػم؛ ٟتػػديث ابػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا      
ُ َعلَ  أٛتػد ) مطبػوع هبػامش ركاه  «ْيُكْم ُذالِّ اَل يَػْنزُِعُو َحىتَّ تَػْرِجُعػوا ِإىَل ِديػِنُكمْ َأْذاَنَب اْلبَػَقِر، َوَرِضيُتْم اِبلزَّرِْع، َوتَػرَْكُتُم اٞتَِْهاَد، َسلََّط اَّللَّ

، (ِّْٔ، كتاب البيوع، ابب يف النهي عن العينة، حديث رقم سنن أيب داودداكد كىذا لفظو ) ( كأبوْْص  ُٓ، ج الفتح الرابين
 حسػن بػن مشػهور: بػو اعتػٌت األلباين، الدين انصر بن دمحم: عليو كعلق كآاثره أحاديثو على حكمسنن أيب داود، كصححو األلباين يف 

    .ِٕٓص  سلماف، آؿ
 .كقالت الشافعية: ٬توز مع الكراىة إذا دل يشًتط ا١تشًتم على البائع أف يشًتيها )أم البائع( منو بثمن يتواضعانو بينهما      

، دراسػػة كٖتقيػػق: د. عبػػد ا١تػػنعم طػػوعي بشػػٌنايت )بػػَتكت: دار ألفػػاظ الشػػافعيالزاىػػر يف غريػػب األزىػػرم، دمحم بػػن أٛتػػد، انظػػر:       
. ٓٗص  ِج  "،عُتمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،  .ُِّ-ُُّص  ـ(ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُالبشائر اإلسبلمية، ط 

 ّج روضػة الطػالبُت وعمػدة ا١تفتػُت، . النػوكم، ُْٔص  ٓج حاشػية ابػن عابػدين، . ابن عابدين، ْٖص التعريفات، اٞترجاين، 
 ٣ِٔتلة الدرعية، السنة السابعة، العدد مذاىب الفقهاء يف الِعينة: دراسة تفصيلية مقارِنة، . السعيد،  د. عبد هللا بن دمحم، ُْٖص 

  ُُٖ-ٗٓـ( ص ََِْ-ىػ ُِْٓ)
بيع العينة، حيث حصرا بيع العينة يف ا١تعامبلت اليت  يرتض الكماؿ ابن ا٢تماـ كًمن بعده ابن عابدين عد  ىذه الصورة مندل لكن  (ِ)

 فبل كراىة فيو. -كما إذا ابعو ا١تشًتم يف السوؽ-يعود فيو إذل البائع ٚتيعي ما أخرجو أك بعضو، فإف دل يعد ا١تبيع إليو 
 ُْٔص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . ُِّص  ٕج ، فتح القدير ،ابن ا٢تماـانظر:      
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لو  عليو، وغاَب أصيُلُو، فأقاـ ُمدَّعيو بيِّنًة على كفيِلِو أفَّ  وُ لَ  يَ ضِ َل ٔتا ذاَب لو أو ٔتا قُ ولو َكفَ 
ـَ بيِّ . فدَّتْ على أصيِلِو كذا رُ  ويف . عليهما يضقُ لو على زيٍد كذا، وىذا كفيُلُو أبمرِِه  نًة على أفَّ إف أقا

 . الكفالِة ببل أمرِِه على الكفيِل فقط


( أم ابئع وما ربُح ابئُعوُ على أف  ىذا التوكيل فاسد؛ ألنو دل يبُتًٌ نوع ثوب كال مقدار الثمن ) =
( أم: على الكفيل؛ ألف  الشرل لػم ا كقع للكفيل كاف الفضل على قيمة الثوب على فعليوالثوب )
 الكفيل.

 عليو، وغاَب أصيُلُو، فأقاـ ُمدَّعيو بيِّنًة على كفيِلِو أفَّ  وُ لَ  يَ ضِ أو ٔتا قُ  (ُ)َل ٔتا ذاَب لوولو َكفَ )
فييقضى عليو؛ ألف  شرط كجوب ا١تاؿ على بيًٌنتو حىت ٭تضر ا١تكفوؿ عنو  (دَّتْ لو على أصيِلِو كذا رُ 

الكفيل القضاءي اب١تاؿ على األصيل، كىذا الشرط دل يوجد؛ ألنو كىفىلى بدٍينو موصوؼ كىو ما قضي بو 
على الغائب. أما يف لفظ القضاء: فظاىر، كأما يف لفظ "ذاب"؛ فؤلنو أراد بو الوجوب ٞتهة القضاء يف 

 عرفهم.
ـَ بيِّ )ف أم: على  (عليهما)اب١تاؿ ( يضقُ لو على زيٍد كذا، وىذا كفيُلُو أبمرِِه  نًة على أفَّ إف أقا

( "يف" ويف الكفالِة ببل أمرِهِ األصيل كالكفيل حىت لو حضر ا١تكفوؿ عنو ال ٭تتاج إذل إعادة البيًٌنة )
الد ٍين ( يعٍت: إذا كانت الكفالة بغَت أمره ثبت فقط( متعلًٌق بػ "قضى" )على الكفيلِ ظرؼ للقضاء )

على الكفيل خاصة، كإ٪تا قيضي على األصيل يف الفصل األكؿ دكف الثاين؛ ألف  الكفالة بغَت أمرو ترب عه 
؛ إذ ال رجوع فيو، كأبمرو: ترب عه ابتداءن كمعاكضةه انتهاءن ٔتنزلة القرض. فإذا اد عى أهنا أبمر فقيضي هبا  ٤تضه

ف  أمر األصيًل الكفيلى ابلكفالة إقراره اب١تاؿ، فيصَت مقضيان تتعدل إذل الغائب كإال ال تكوف معاكضة، كأل
   .عليو ضركرةن، كإذا كانت الكفالة بغَت أمر فليس من ضركرة صحتها التعدًٌم إذل الغائب

  

                                                           

 .مستعار من ذكب الشحم ،بى جى أم كى  :ق   عليو حى رل  بى اٍ ذى قاؿ: ي (ُ)
 .َُّص  ُج  "،ذكبمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، انظر:      
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ُكِتَب يف الصَِّك ابَع ِملَكُو  قالوا: إف. ولو َشِهَد وَخَتَم ال. بطَل دعواُه بعَدهُ  ولو َضِمَن الدََّرؾَ 
 .ِن الولو كتَب شهادَتُو على إقراِر العاقديْ . بطَلتْ  "َشِهَد بذلك" :بيعاً اباتً انفذاً وىو كتبَ أو 


( حىت لو اد عى أف  بطَل دعواُه بعَدهُ ) (ُ)كىو رد  الثمن عند استحقاؽ ا١تبيع (ولو َضِمَن الدََّرؾَ ) 
( يعٍت: لو كتب ال :ولو َشِهَد وَخَتمَ تسليمه للمبيع )الدار ا١تبيعة ًملكو ال ييسمع؛ ألف  كفالتو ابلد رىؾ 

، مث اٌدعى الشاىد أف  الدار لو تصح  دعواه. قاؿ  شهادتو على صكًٌ ا١تشًتم كختم على ذلك الصكًٌ
رل"، أك كتب "جرل البيع ٔتشهدم"، أك   مشاٮتنا: ىذا ٤تموؿه على ما إذا كتب: "شىًهد فبلفه البيعى كالشًٌ

لبيع كالشرل"؛ ألف  شهادتو بوجود البيع ال يدؿ على صحتو. قولو: "ختم" إشارة إذل كتب: "أيًقر  اب
عرؼ زماهنم؛ ألف  الرجل إذا كتب شهادتو يف صكًٌ الشرل خىتىم يف آخره حىت يكوف ذلك عبلمةن 

 لكاتبو، كدل يبق ذلك العرؼ  يف زماننا. 
( أم وىو ،انفذاً ( أم اتمًّا )َكُو أو بيعًا اباتً ُكِتَب يف الصَِّك ابَع ِمل إف( أم: العلماء )قالوا:)
ولو كتَب شهادَتُو على إقراِر ( دعواه؛ ألهنا تصَت تناقضان )بطَلتْ  "َشِهَد بذلك" :كتبَ الشاىد )

 .( أم: ال تبطل دعواه بعد ىذه الكتابة؛ لعدـ التناقضِن الالعاقديْ 
  

                                                           

 ُّٖص التعريفات، اٞترجاين، راجع:  (ُ)
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 ]فصل يف الضماف[
أو ، أو الوكيُل ابلبيِع ١توكِِّلو، أو ا١تضارُب الثَّمَن لربِّ ا١تاؿِ ، أو ا٠تبلصَ ، ولو َضِمَن الُعهدةَ 

 ، كضماِف ا٠تراج. اُه بصفقٍة بطل، وبصفقتُِت صحَّ  حّصَة صاحِبِو من َٙتِن عبٍد ابعَ أحُد البائعُْتِ 


 ]فصل يف الضماف[
: للصكًٌ  (ُ) (ولو َضِمَن الُعهدةَ )  جواب "لو بطل"، كإ٪تا دل يصح؛ ألف  العهدة قد جاءت ١تعافو

ال يصح  عند أيب  (ِ) (أو ا٠تبلصَ القدًن، كللعقد كحقوقو، كللد رىؾ فبل يثبت أحدي ا١تعاين ابلشك )
قادر  حينفة؛ ألف  معناه عنده: لو استحق  ا١تبيعي فعليو شراؤه كتسليمو إذل ا١تشًتم كىو ابطل؛ ألنو غَتي 

: يصح؛ ألف  معناه عند٫تا ضمافي الثمن إف عجز عن تسليم العُت كىو عند٫تاعلى إيفاًء ما ضمن. ك
( ال يصح؛ لربِّ ا١تاؿِ ( أم: إذا ابع ا١تضاربي ماؿى ا١تضارب كضىًمن الثمن )أو ا١تضارُب الثَّمنَ ) (ّ)جائز

( أو الوكيُل ابلبيِع ١توكِِّلوفسو كىو ابطل )ألف  حق   القبًض للميضارب، فلو صح  الضماف لصار ضامنان لن
 حّصَة صاحِبِو من أو أحُد البائعُْتِ أم: ابع الوكيل كضمن ١توكًٌلو الثمن ال يصح ؛ ًلما مر  يف ا١تضارب )

(؛ ألف  الصفقة لػم ا كانت مت ًحدةن ٬تب الثمن ٢تا مشًتىكان بينهما فلو صح  اُه بصفقٍة بطلَٙتِن عبٍد ابعَ 
ؾه بينهما  ضماف أحد٫تا لصاًحبو يصَت ضامننا لنفسو كىو ابطله؛ ألنو ما ًمن جزءو يؤدًٌيو إال كىو مشًتى

( يعٍت: إف ابعا العبد بصفقتُت أبف ابع كل  كاحدو منهما نصفىوي بعقدو على ًحدىةو مث  صحَّ وبصفقتُْتِ )
ة إذا تعد دت فما ٬تبي لكلًٌ منهما ضىًمن أحدي٫تا لصاحبو حص تو من الثمن صح  الضماف؛ ألف  الصفق

ةو يكوف لو خاصة ببل شركة. ) ( يعٍت: كما صح  الضمافي اب٠تراج؛ ألنو كضماِف ا٠تراجبعقدو على ًحدى
بس بو كٯتنع كجوب الزكاة. ا١تراد بػ : "ا٠تراج" ا١توظف كىو الذم ٬تبي يف الذًٌمة أبف  دىٍينه كاجبه ٭تي

، إلخراج ا١تقاٝتة كالربع أك الثلث فإنو ليس بواجبو يف الذمة فلم ييوظًٌف اإلماـ كل  سنة على ما ؿو معلوـو
 يكن دىٍينان.

                                                           

 .، أك كيًجدى فيو عيبا١تبيعي  ق  حى ىي ضماف الثمن للمشًتم إف استى العهدة: ( ُ)
 .ُٗٓص التعريفات، اٞترجاين، انظر:     

 ضماف ا٠تبلص: عند أيب حنيفة: ضماف ٗتليص ا١تبيع كتسليمو ال ٤تالة، كعند الصاحبُت: ٔتعٍت ضماف الدرؾ( ِ)
 .ِِٕص  ٕج فتح القدير، ابن ا٢تماـ، انظر:     

 . ِِٔص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
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. وإف قاؿ: "لك عليَّ مائٌة إىل شهر"، فقاؿ ا١تَُقرُّ لو: "ىي حالَّة"، والقسمةِ  ،والنَّوائبِ 
 . طَّالُب أنَّو حاؿّّ ُصدََّؽ ىو، وإف ادَّعى ال "ضمنُتُو إىل شهرٍ "وإف قاؿ:  فالقوؿ للمدَّعي مع َحِلِفو.



هنر مشًتىؾو بينو كبُت غَته  ًبكىٍرمً ( ا١تراد: هبا ما يكوف ْتقٌو ٨تو أف يقضي القاضي والنَّوائبِ )
ديٍنان يف ذمتو فتصح  الكفالة  (ُ)اآليبفأ ى كاحده منهم عن الكرم كأنفق شريكو أبمر القاضي تصَت حصة 

هبا. ككذا  ما كظ ف 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 

ـي ا١تطالبة ٔتا على األصيل شرعان. كقيل:  حقٌو كاٞتباايت يف زماننا ال تصح   الكفالة هبا؛ ألف  الكفالة التزا
؛ ألهنا حق  يوجب ا١تطالبة، كالعربة يف ابب الكفالة -(ّ)منهم فخر اإلسبلـ علي البزدكم-(ِ)يصح

ؤجر للمطالبة؛ ألهنا شيرعت اللتزامها، ك٢تذا قلنا: مىن قاـ بتوزيع ىذه النوائب على ا١تسلمُت ابلقسط ي
 كإف كاف اآلخذ ظا١تان.

( يعٍت: إذا طلب أحد الشريكٍُت القسمة من صاحبو، كامتنع صاحبو من ذلك فإف  والقسمةِ ) 
القسمة كاجبةه، فإذا ضىًمن إنسافه ليقـو مقامو يف القسمة ٬توز ذلك. كقيل: أراد هبا أجرة القس اـ. كأايًّ ما  

 كاف فالكفالة هبا صحيحة. 
( أم: مائٌة إىل شهر"، فقاؿ ا١تَُقرُّ لو: "ىي حالَّة"، فالقوؿ للُمدَّعي وإف قاؿ: "لك عليَّ )

)مع  للميقىرًٌ لو؛ ألف  األصل يف الد ٍين أف ٬تب حاالًّ، كاألجلي فيو من العوارض، كالقوؿي ١تن يينكر العارض
  = ( أم الض امنىو ُصدَّؽَ فقاؿ ا١تكفوؿ لو: "ىي حال ة" ) "(ضمنُتُو إىل شهرٍ "وإف قاؿ: ) َحِلِفو(.

 . بثمِنِو على ابئِعوِ  ضَ قْ ا١تبيع ما مل يػُ  قَّ حَ استَ وال يؤخُذ ضامُن الدََّرِؾ إف 


                                                           

 من أى ىى األمرى إذا دل يرضى بو، كا١تصدر: اإليباء.اآليب: اسم الفاعل  (ُ)
 ِْص  ُج  مادة "أيب"، ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، انظر:      

 .ِِِص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
الفقيو اإلماـ الكبَت  ،ا١تعركؼ بفخر اإلسبلـ البزدكم ،أبو اٟتسن، علي بن دمحم بن اٟتسُتىػ(: ِْٖفخر اإلسبلـ البزدكم )ت:  (ّ)

 .كلو ىف أصوؿ الفقو كتاب كبَت مشهور كمفيد "،اٞتامع الصغَت" ك "شرح اٞتامع الكبَت" ك "،ا١تبسوط" :من تصانيفو، ٔتا كراء النهر
 ْٗٓ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:     
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(؛ ألف  األجل يف الكفالة ليس بعارض حىت يثبتي ببل شرط أبف  وإف ادَّعى الطَّالُب أنَّو حاؿّّ ) =
ٍينو ميؤج لو فإف  األجلى يثبت يف حقًٌ الكفيل    ببل شرط، فوجب أف ييقبىل قولو.كىفىلى بدى

ما مل  ا١تبيعُ  قَّ حَ إف استَ ( أم: ال يطلبي ا١تشًتم من الكفيًل الثمنى )وال يؤخُذ ضامُن الدََّرؾِ )
(؛ ألف  الثمن ال ٬تب على البائع ابلقضاء اب١تبيع للميستىًحقًٌ ما دل ينفسخ العقد، بثمِنِو على ابئِعوِ  ضَ قْ يػُ 

الثمن على البائع إذا قضى القاضي ابلثمن على البائع، ك٢تذا لو أجاز ا١تػيستًحق  كإ٪تا ينفسخ العقد ك٬تب 
البيعى صح  البيعي. كإ٪تا يصَت كفيبلن إذا قضي على البائع فقبل ذلك. ]كحيث[ ال كفالة فبل يكوف 

 للمشًتم أف أيخذ الثمن من الكفيل.
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 ]يف كفالة الرجلُت[ (ُ)|فصل|
ولو . َل كلّّ عن اآلخِر مل يرجْع على شريِكِو إالَّ ٔتا أدَّى زائدًا على النَّصفَكفَ ٌن على اثنُِت  يْ دَ 

وإف أبرَأ الطَّالُب . كفبل بشيٍء عن رجٍل وكلّّ بو عن صاحِبِو رََجَع عليو بنصف ما أدَّى وإف قلَّ 
. ِنوِ يْ َء من شريكيها بكلِّ دَ ِن أايًّ شاخْت ا١تفاوضُة أخَذ ربُّ الدَّيْ سِ ولو فُ . أحَد٫تا أخَذ اآلخَر بكلِّو

 . ومل يرجْع أحُد٫تا على صاحِبِو إالَّ ٔتا أدَّى زائداً على النَّصفِ 


 فصل ]يف كفالة الرجلُت[
؛ (َل كلّّ عن اآلخِر، مل يرجْع على شريِكِو إالَّ ٔتا أدَّى زائدًا على النَّصفٌن على اثنُِت َكفَ يْ دَ ) 

 نصفو كيف النصف اآلخر كفيله، فيػيرىج حي يف األداء ما عليو ْتقًٌ األصالة. ألف  كل  كاحدو منهما أصيله يف
( أم: كىفىلى كل  وكلّّ بو( أم :كفل رجبلف عن رجل أبلف درىم )بل بشيٍء عن رجلٍ فَ ولو كَ ) 

( "إف" للوصل. رََجَع عليو بنصف ما أدَّى وإف قلَّ ( أبمره )عن صاحِبوِ كاحدو منهما بذلك الشيء )
ما أد ل أحد٫تا رجع على شريكو بنصفو قليبلن كاف أك كثَتان؛ ألف  أداءه كقع شائعان عنهما؛ يعٍت: 

الستوائها؛ إذ كل  منهما كفيله عن صاحبو كعن األصيل بكلًٌ األلف، فبل رجحاف ألحد٫تا على اآلخر. 
صالة أقول، فإذا ٓتبلؼ ما سبق؛ ألف  ىناؾ النصفي ّتهة األصالة، كالنصفي ّتهة الكفالة، كجهة األ

رجع عليو بنصف ما أد ل: يرجعاف على األصيل؛ ألهنما أد اي عنو ديٍنو: أحد٫تا بنفسو كاآلخر بنائبو. 
 كإف شاء رجع ا١تؤدًٌم على األصيل لكلًٌ ما أدل؛ ألنو كفل بكل ا١تاؿ عنو أبمره.

( أم: أخذ الطالبي الكفيلى أخَذ اآلخَر بكلِّو( أم: أحد الكفيلٍُت )وإف أبرَأ الطَّالُب أحَد٫تا)
ِن خْت ا١تفاوضُة أخَذ ربُّ الدَّيْ سِ ولو فُ اآلخر بكلًٌ الد ٍين؛ ألف إبراءى الكفيل ال ييوًجب إبراءى األصيل )

( يعٍت: إذا افًتؽ ِنوِ يْ بكلِّ دَ ( أم: شريكي ا١تفاكضة. ك"من" بياف لػ "أم ". )هان شريكيْ أايًّ شاَء مِ 
لد يوف أف أيخذكا أي هما شاؤكا ّتميع الد ٍين؛ ألف  كل  كاحدو منهما كفيله عن صاحبو ا١تفاكضاف فؤًلىٍرابًب ا

(؛ ًلما مر  ومل يرجْع أحُد٫تا على صاحِبِو إالَّ ٔتا أدَّى زائدًا على النَّصفِ على ما عيرؼ بو يف الشركة )
 أف  جهة األصالة أقول.

                                                           

 العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.ما بُت ا٠تطُت ( ُ)
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فإف َأعتَق . رجَع كلّّ على اآلخِر بنصِف ما أدَّاهُ  :صاحِبوِ  َل كلّّ عنعبداِف كوتبا بعقٍد وَكفَ 
ْقُو منو أصالًة ومن اآلخِر ضماانً، عتِ حصََّة َمن مل يُ  خذَ السَّيُد أحَد٫تا قبل األداِء صحَّ، ولو أف أيْ 

 . ُو عليو ٔتا أدَّى عن نفِسوِ بُ عَتُق على صاحِبِو ٔتا َأدَّى عنو ال صاحِ ورجَع ا١تُ 
  

 :صاحِبوِ  َل كلّّ عنوَكفَ ( يعٍت: كاتىبى عبدٍيو كتابةن كاحدةن على ألفو فقىًببل )بعقدٍ عبداِف كوتبا )
( قػييًٌد بعقدو كاحدو؛ ألنو لو كاتػىبىهما بعقدٍين: فالكفالةي ال تصح  رجَع كلّّ على اآلخِر بنصِف ما أدَّاهُ 

فصحيحةه استحساانن كالقياسي أف ال قياسان كاستحساانن؛ ألنو كفالةه ببدؿ الكتابة. كإذا كاتب بعقدو كاحدو 
تصح ؛ ألنو شيرط فيو كفالةي ا١تكاتب، كالكفالةي ببدؿ الكتابة، ككل  ذلك ابطله، فيكوف شرطهما يف 
الكتابة فاسدان؛ إذ الكتابةي تفسدي ابلشركط الفاسدة. كجو االستحساف: أف  تصر ؼ اإلنساف كاجبي 

عل ا١تاؿي على كلًٌ كاحدو منهما، كاآلخر التصحيح بقدر اإلمكاف، كقد أمكن تصحيح  ىذه الكتابة أبف ٬تي
بػىعيها، فكاف كل  كاحدو منهما  (ِ)كالولد (ُ)اتبعه لو يف حقًٌ تعل ق ًعتقو أبدائو، فا١تػػيكاتًبة يكوف ا١تاؿي عليها يتػٍ

يف حقًٌ نفسو كأف  ا١تاؿ عليو، كصارت كفالتيو ٔتا عليو أصلو، ككفالة ا١تكاتب ٔتا عليو أصلو جائز، فصار  
كل  كاحد منهما أصبلن يف الكلًٌ كفيبلن عن صاحبو، فيطاًلب ا١توذل كل  كاحدو منهما ّتميع ا١تاؿ ْتكم 

، فإذا أد ل أحدي٫تا شيئان كقع عن كلًٌ البدؿ، فيقع عن صاحبو نصفي ذلك؛ األصالة، ال ْتكم الكفالة
 الستوائهما، فَتجعي على صاحبو بنصفو.

الضمَت فيو  (ْقُو منوعتِ حصََّة َمن مل يُ  ذَ خُ فإف َأعتَق السَّيُد أحَد٫تا قبل األداِء صحَّ، ولو أف أيْ ) 
( يعٍت: للسيًٌد أف ومن اآلخِر ضماانً )( ٘تييز أصالةً خذ" )راجع إذل "من" اٞتار كاجملركر، متعلًٌقه بقولو "أي

عَتُق على ورجَع ا١تُ أيخذ حصة مىن دل يعتق أايًّ شاء ا١تعتىق؛ ألنو كفيله عن صاحبو كاآلخر؛ ألنو أصيل )
ا١توذل ( يعٍت: إف أخذ ُو عليو ٔتا أدَّى عن نفِسوِ بُ ال صاحِ (؛ ألنو أد ل عنو أبمره )صاحِبِو ٔتا َأدَّى عنو

 عن اآلخر ال يرجع على ا١تعتىق بشيء؛ ألنو أد ل دىٍينى 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[
ولو أدَّى رجَع عليو بعد . َل بو مطلقةً ْعِتَق حاؿّّ على َمن َكفَ ال ٬تَُِب على عبٍد حىتَّ يػَ  وماؿٌ 

َل سيٌِّد عن فإف َكفَ . أنَّو ١تدَّعيِو َضِمَن كفيُلُو قيمَتوقيَم بيِّنٌة أُ فولو ماَت عبٌد مكفوٌؿ برقبِتو . عتِقو
 .مديوٍف عن سيِِّده، فعتق فأدَّى ال يرجُع على صاحِبو عبِده أو ىو غَتَ 
  

 ]فصل يف كفالة العبد وعنو [
( كما إذا أقر  ابستهبلؾ ماؿ ككذ بو مواله، أك ْعِتقَ ال ٬تَُِب على عبٍد حىتَّ يػَ ( مبتدأ )وماؿٌ )

( يعٍت: َل بوعلى َمن َكفَ ( خرب )حاؿّّ أقرضو إنساف، أك ابعو كىو ٤تجور كدل يسمًٌ حاالن أك غَت حاؿ )
( مطلقةً يؤخذ الكفيل بو حاالًّ؛ ألف  عدـ مطالبة العبد كاف ٟتق  مواله، كىذا ا١تعٌت معدـك يف الكفيل )

 ييطالىب قبل حلوؿ األجل.أم كفالةن مطلقةن. قػييًٌد بو؛ ألنو لو كفل بدٍينو مؤج لو ال 
(؛ ألف  الطالب كاف يرجع عليو بعد رجَع عليو بعد عتِقو( الكفيلي ما على العبد )ولو أدَّى) 

 العتق، فكذا الكفيل؛ ألنو قاـ مقامو.
( يعٍت: إذا اد عى رجله على رجلو رقبةى عبدو يف يده، فكىفىل بنفًس ولو ماَت عبٌد مكفوٌؿ برقبِتو) 

( َضِمَن كفيُلُو قيمَتو( يعٍت: أقاـ ا١تد عي بيًٌنةن أنو كاف لو )أقيَم بيِّنٌة أنَّو ١تدَّعيوِ فمات العبد )العبد رجله، ف
نها الكفيل أيضان أم  ؛ ألف  ا١تد عي لػم ا ملك العبد ابلبي نة ظهر أف  ذا ضيمًٌن ا١تد عى عليو قيمة العبد كضيمًٌ

القيمة خلفان عن العبد، فيجب على الكفيل ذلك؛ ألف  اليد كاف غاصبان للعبد ككجب عليو ضماف 
الكفالة شيرًعت لضمًٌ ًذم ة الكفيل إذل ذمة األصيل ٔتا كاف األصيل مطالبان بو، فإذا ٖتو لت ا١تطالبة من 

 عُت العبد إذل قيمتو يف حقًٌ األصيل ٖتو لت يف حق  الكفيل أيضان.
( نصب على يوفٍ دْ مَ  غَتَ ( أم: كفل عبده )أو ىود اه )( أبمره فأَل سيٌِّد عن عبِدهِ فإف َكفَ ) 
(؛ ألف  الكفالة كقعت غَتى ميوجبة للرجوع؛ فأدَّى ال يرجُع على صاحِبو قَ تَ فعَ ( أبمره )عن سيِِّدهاٟتاؿ )

  الستحالة أف ٬تب أًلىحىًد٫تا دىٍينه على اآلخر، فبل تنقلب ميوجبةن للرجوع. قػييًٌد ]بػػػ[غَت مديوف؛ ألنو لو
 كفالتو؛ ٟتقًٌ الغرماء.  (ُ)كاف مديوانن مأذكانن بطلت

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "بطلب". (ُ)
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 كتاب اٟتوالة
يْ  حيُل من الدَّيِن وإذا ٘تَّْت برَئ ا١تُ . حتاِؿ عليوحتاِؿ، وا١تُ حيِل، وا١تُ ا١تُ  اِن برضىي تصحُّ ابلدَّ

ُمْنِكرًا حوالًة  وِ فِ ُمْفِلسًا، أو َحلِ حتاِؿ عليو ُو ٔتوِت ا١تُ حقُّ  إالَّ إذا تَػَوى حتاؿُ بوؿ، ومل يَػْرِجُع عليو ا١تُ ابلقَ 
 .َسُو القاضيفَػلَّ  فْ وأبَِ بو  عليها، وقاال ةَ ال بيِّنَ 



 (ُ)كتاب اٟتوالة   
( حتاؿِ وا١تُ كىو الذم عليو الد ٍين، ) (حيلِ ِن برضاِء ا١تُ ىي تصحُّ ابلدَّيْ ) كىي اسمه من اإلحالة 

 ( كىو الذم قىًبل اٟتوالة. حتاِؿ عليووا١تُ كىو الد ائن، )
ومل يَػْرِجُع عليو ( أم: قىبوؿ اتاؿ عليو )بوؿابلقَ ( عن الد ٍين )حيلُ برَئ ا١تُ ( اٟتوالة )وإذا ٘تَّتْ )

ٍينو على الػميحيل )حتاؿُ ا١تُ  ( ُو ٔتوِت احملتاِؿ عليو ُمْفِلساً حقُّ  (ِ)إالَّ إذا تَػَوى( أم: دل يرجع الػميحتاؿ بدى
( أم يينكر الػميحتاؿ عليو اٟتوالة، ك٭تًلفي على ُمْنِكرًا حوالًة ال بيِّنة عليها وِ فِ أو َحلِ كفيبلن )كدل يًتؾ  

 يتولاٟتق   (بو وقاالذلك، كال بيًٌنة للطالب على ذلك، فالتػ وىل أبحد ىذين األمرين عند أيب حنيفة، )
أم: ٭تكم إبفبلسو حاؿ حياتو، كىذا بناءن على أف  اإلفبلس ال يتحق قي ْتكم  (َسُو القاضيفَػلَّ  فْ وأبَِ )

: يتحقق عند٫تافقَتان كٯتيسي غنيان كابلعكس. ك (ّ)؛ ألف  ا١تاؿ غادو كرائح، كقد يصبح الرجلعندهالقاضي 
 .(ْ)حىت ييعترب يف حقًٌ إخراجو من السجن فكذا يف حقًٌ غَته 

  

                                                           

زيدا ٔتا كاف  "كأحلتي " ، عن حالوتغَت   :الشيء "حاؿ، يقاؿ: "ل من موضع إذل موضعالتنق  ، كىو ؿمشتقة من التحو  : لغةاٟتوالة  (1)
 .تاؿ عليواؿ عليو ك٤تي كالرجل ٤تي  ،اؿ بوكا١تاؿ ٤تي  ،اؿكزيد ٤تي  ،فأان ٤تيل :بو على الرجل لو علي كىو مائة درىم على رجل فاحتاؿ زيده 

 . ن كٖتويلو من ذمة ايل إذل ذمة ااؿ عليويٍ نقل الد  : اصطبلحاً ك     
 .ّٗص التعريفات، . اٞترجاين، ِّٓص  ُج  "،حوؿمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،ا١تطرزم،  راجع:     

كو ، فهو ىلك كذىب :ا١تاؿ مى وى تػى التػ وىلى: ىبلؾ ا١تاؿ كذىابو، يقاؿ:  (ِ)  .تىوو كىاتى
 .َُُص  ُج  "،توممادة " مرجع سابق،انظر: ا١تطرزم،      

  "الر". ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( (ّ)
 .ّْٖ ص ٓ، ج حاشية ابن عابدين ابن عابدين، .ِْٔص  ٕج ، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ْ)
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يْ ، -ومل يربْأ هببلِكها -واب١تغصوبِة ، -ويربُأ هببلِكها -الوديعِة  بدراىمِ  وتصحُّ: فبل . نوابلدَّ
 . حيِل بعد موتِوِ حتاَؿ أسوٌة لغرماِء ا١تُ مع أفَّ ا١تُ ، حتاَؿ عليوحيُل ا١تُ يطالُب ا١تُ 



جائز ( يعٍت: إذا أكدع رجله رجبلن ألف درىم كأحاؿ هبا عليو آخر فهو الوديعةِ  وتصحُّ:بدراىمِ ) 
( أم: يربأ اتاؿ عليو كىو ا١تودىع هببلؾ الوديعة؛ ألنو التـز األداء من ٤تلٌو بعينو، فبل -ويربُأ هببلِكها-)

يلـز األداء من ٤تلٌو آخر، فيربأ هببلكها؛ ألف  الوديعة أمانة كابٟتوالة ال ٮترج ًمن أف يكوف أمانة، كىبلؾ 
( أم: -ومل يربْأ هببلِكها-أم: تصح  اٟتوالة ابلدراىم ا١تغصوبة )( واب١تغصوبةِ األمانة ال ييوًجب الضماف. )

اٟتوالة؛ ألنو فات إذل خىلىفو كىو الضماف، كا٠تىلىف يقـو  ييبطلدل يربأ الغاصبي هببلؾ ا١تغصوبة؛ ألنو ال 
ف  مقاـ األصل، فكاف ا١تغصوب قائمان معٌت فبل يبطل. كأما إذا استىحىق  ا١تغصوب: فاٟتوالة بطلت؛ أل

يْ ا١تغصوب كصل إذل مالكو، فهو ييوًجب براءة الغاصب عن الضماف. ) ٍين نوابلدَّ ( أم: تصح  اٟتوالة بدى
 ا١تػػيحيل على ا١تػػيحتاؿ. 

( يعٍت: ال أيخذ ا١تػػيحيل ذلك من ا١تػػيحتاؿ عليو؛ لتعل ًق حقًٌ حتاَؿ عليويُل ا١تُ حِ ُب ا١تُ فبل يطالِ )
ٯتلك الراىني مطالبتو؛ لتعل ق حقًٌ ا١ترهتن بو. كلو دفعو ا١تػػيحتاؿ عليو إذل ا١تػػيحيل  اتاؿ بو كالر ىن، فإنو ال

( يعٍت: إف حيِل بعد موتِوِ حتاَؿ أسوٌة لغرماِء ا١تُ مع أفَّ ا١تُ ضىًمن؛ ألنو استهلك ما تعل قى بو حق  ا١تػػيحتاؿ )
والة فالد ٍين الذم للميحيل على ا١تػػيحتاؿ عليو مات ا١تػػيحيل كعليو ديوف قبل أف يقبضى ا١تػػيحتاؿ دىٍين اٟت

ييقسم بُت غرماء ا١تػػيحيل أسوةن للغرماء. كقاؿ زفر: كاف ذلك للميحتاؿ على ا٠تصوص؛ ألنو اختص  بو يف 
حيل : أف  الد ٍين يف ذم ًة ا١تػػيحتاؿ عليو على ًملك ا١تػػي لناحياتو، ككذا بعد ٦تاتو كالر ىن يف حقًٌ ا١ترهتن. ك

الد ٍين ًمن غَت مىن عليو الد ين، كذا ابطل. كإذا  قبل قبض ا١تػػيحتاؿ؛ ألنو لو صار ملكان لو لكاف ٘تليك ي
بقي الد ٍيني على ملك ا١تػػيحيل دل ٮتتص  ا١تػػيحتاؿي بو؛ ألف  االختصاصى ٯتلك رقبةن أك يدان، كدل يوجد كل  

بقبضو صار مستوفيان من كجوو، فكاف أخص  بو. كإذا قيًسم منهما. ٓتبلؼ الرىن؛ ألنو ملكو يدان؛ ألنو 
الد ٍيني بُت غرماء ا١تػػيحيل ال يرجعي ا١تػػيحتاؿ ْتصة الغرماء على ا١تػػيحتاؿ عليو؛ ألف  اٟتوالة كانت مقي دة 

ٍينو كاف عليو، كقد استحق ذلك، فتبطل اٟتوالة   .(ُ)بدى
 

                                                           

 .َُص  ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، انظر:  (ُ)
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ُل قوُؿ بَ قْ وال يػُ . عنده ومل تبطْل أبخِذ ما عليو أو، عليو حتاؿِ لو الطَّلُب من ا١تُ  طلقةِ ويف ا١تُ 
حتاؿ وال قوؿ ا١تُ " ٍن يل عليكَ بديْ  تُ لْ حَ أَ ": بو ثل ما أحاؿٔتحتاِؿ عليو عند طلِبِو حيِل للمُ ا١تُ 

كَرُه السُّفَتجة: وىي إقراٌض لسقوِط خطِر تُ و  ".ٍن يل عليكَ  بديْ ٍِت تَ لْ حَ أَ "حيِل عند طلِبِو ذلك: للمُ 
 .الطَّريقِ 



( يعٍت: إذا أحاؿ عنده ومل تبطْل أبخِذ ما عليو أو، حتاِؿ عليولو الطَّلُب من ا١تُ  طلقةِ ويف ا١تُ )
حوالةن ميطلقةن غَتى مقي دةو ابلوديعة أك ا١تغصوب أك الد ٍين، أبف قاؿ ا١تديوف لربًٌ الد ٍين: "أىحىٍلتيكى ابأللف 
اليت  لىكى على ىذا الرجل" ال يتعل قي حق  ا١تػػيحتاؿ ابلد ٍين الذم للميحيل على ا١تػػيحتاؿ عليو، كال 

عنده، بل ٬تب على ا١تػػيحتاؿ عليو إيفاءي دىٍين ا١تػػيحتاؿ من ماؿ نفسو، ابلوديعة، أك الغصب الذم 
كللميحيل أف يقبض دىيٍػنىو ككديعتىو كغصبىو من ا١تػػيحتاؿ عليو، كال تبطل اٟتوالة أبخذه، فلو مات ا١تػػيحيل 

١تػػيحتاؿ ابٟتوالة صار غرًنى قيًسم دىيٍػنىو ككديعتىو اليت قىبل ا١تػػيحتاؿ عليو بُت غرمائو دكف ا١تػػيحتاؿ؛ ألف  ا
 ا١تػػيحتاؿ عليو كدل يبق غرًن ا١تػػيحيل. 

( أم: عند طلب ا١تػػيحتاؿ عليو من ا١تػػيحيل حتاِؿ عليو عند طلِبوِ حيِل للمُ ُل قوُؿ ا١تُ بَ قْ وال يػُ )
" دل ييقبل منو؛ ( مقوؿ القوؿ "كال رجوع لىكى علي  "ٍن يل عليكَ يْ دَ بِ  تُ لْ حَ أَ "( ا١تػػيحيلي )بو ثل ما أحاؿَ ٔت)

ألف  سبب الرجوع عليو قد ٖتقق كىو قضاءي دىٍينو فَتجع عليو، كاإلقرار ابٟتوالة ال يستلـز اإلقرار ابلد ٍين 
( مقوؿ ٍِت تَ لْ حَ أَ "( أم: عند طلب ايل مثل ما أحاؿى بو: )حيِل عند طلِبِو ذلكللمُ  حتاؿِ وال قوؿ ا١تُ )

 ( فالقوؿ قوؿ ا١تػػيحيل كيؤمر ا١تػػيحتاؿ بردًٌ ذلك على ا١تػػيحيل. "ٍن يل عليكَ يْ دَ بِ "القوؿ )
( بضم السُت كفتح التاء تعريب "سفتو" ٔتعٌت اكم. ٝتيًٌيى القرض بو؛ إلحكاـ َتجةكَرُه السُّفْ تُ و )

ديقو صورهتا: أف يدفع إذل اتجرو ماالن قرضان ليدفعو إذل ص (ُ) (وىي إقراٌض لسقوِط خطِر الطَّريقِ أمره )
يف بلدو آخر، كإ٪تا يدفعو على سبيل القرض ال األمانة؛ ليستفيدى بو سيقوطى خطًر الطريق، كقد هنى رسوؿ 

 .(ِ)« قَػْرٍض َجرَّ نَػْفعاً عن »  هللا
                                                           

 .َُِ، ص التعريفاتاٞترجاين، انظر:  (ُ)
يقوؿ:   سوار بن مصعب عن عمارة ا٢تمداين، قاؿ: ٝتعت عليان من طريق  مسندهاٟتارث بن أيب أسامة يف اٟتديث أخرجو  (ِ)

َفَعًة فَػُهَو ِرابً »: قاؿ رسوؿ هللا   قاؿ فيو عبد اٟتق اإلشبيلي: )مًتكؾ اٟتديث( اىػ. ، كأيًعل  بػ: "سوار بن مصعب"«ُكلُّ قَػْرٍض َجرَّ َمنػْ
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 كتاب القضاء
والفاسُق أىٌل لو يصحُّ تقليُدُه،  .شرط أىليَّتو األىُل للشَّهادِة أىٌل للقضاِء، وشرُط أىليَِّتها

استحقَّ العزَؿ يف ظاىِر ا١تذىِب  ولو َفَسَق العدؿُ . كما صحَّ قبوُؿ شهادتِِو، وال تُػْقَبلُ ،  قلَّدوال يُ 
  ..وعليو مشاٮتنا



 (ُ)كتاب القضاء   
ـي شريعةن   ؛ ألف  كل  كاحدو منهما يينفذ القوؿى على الغَت (األىُل للشَّهادِة أىٌل للقضاءِ ) كىو اإللزا

( أم شرط أىليَّتو، والفاسُق أىٌل لوالعقل كالبلوغ كاٟترية كالعدالة كالضبط ) ( منوشرُط أىليَِّتها)
( أم ال ينبغي أف ييقل د الفاسق؛ ألنو ال ييؤمىن عليو لقل ة قلَّدوال يُ ( أم: الفاسق )يصحُّ تقليُدهُ للقضاء )

ال يقضي القاضي بشهادة  ( يعٍت: ينبغي أفكما صحَّ قبوُؿ شهادتِِو، وال تُػْقَبلُ مباالتو بواسطة فسقو )
 الفاسق، كلو قضى نفذ عندان. 

استحقَّ العزَؿ يف ( يعٍت: لو كاف القاضي عٍدالن ففسق أبخذ الرشوة أك غَته )ولو َفَسَق العدؿُ )
( كقاؿ بعض ا١تشايخ: ينعزؿ؛ ألف  ا١تقلًٌد اعتمد عدالتو فلم يرض بقضائو ظاىِر ا١تذىِب وعليو مشاٮتنا

، كقاؿ بعض (ّ)قاضيخاف: "أٚتعوا على أنو إذا ارتشى ال ينفذ قضاؤه فيما ارتشى". قاؿ (ِ)بدكهنا
 . (ْ)مشاٮتنا: "قضاايه ابطلة فيما ارتشى كفيما دل يرتًش" اىػ

 
  ُب القضاءُ طلَ وال يُ . واأَلْوىَل  األقدرُ  وٮُتتارُ  .شرٌط لؤلولوية، فلو قُػلَِّد جاىٌل صحَّ  واالجتهادُ 

                                                                                                                                                                                           

 .َٔص  ْ، ج ا٢تدايةنصب الراية يف ٗتريج أحاديث انظر: الزيلعي،      
 .وي تي مٍ اكى حى  :وي تي يػٍ اضى كقى  ى القاضي لو عليو بذلك قضاءن ضى قى : اٟتكم، يقاؿ: لغةالقضاء  (ُ)

. كقيل: ىو  كيف الشرع:           اإللزاـ يف الظاىر على صيغة ٥تتصة أبمر ظن فصل ا٠تصومات كقطع ا١تنازعات على كجو خاصٌو
 .لزكمو يف الواقع شرعان 

  َْٗص ٓج حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين، ُْٖص  ِج  "،قضيمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب، ا١تطرزم     
 َّٓص  ٓج مرجع سابق، . ابن عابدين، ِْٓ ص ٕ، ج فتح القديرانظر: ابن ا٢تماـ،  (ِ)
 : )كقضاؤه فيما ارتشى ابطل( اىػ.َْٓص  ِ، ج فتاوى قاضيخافيف  (ّ)
 مرجع سابق.. ابن عابدين، سابق مرجعانظر: ابن ا٢تماـ،  (ْ)
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كوف القاضي ٣تتهدان. كأصح  ما قيل يف حدًٌ اجملتهد: أف يكوف قد حول علم ( أم:  واالجتهادُ ) 

الكتاب ككجوه معانيو، كعلم السنة بطرقها كمتوهنا ككجوه معانيها، كأف يكوف مصيبان يف القياس عا١تان 
مأمور ( خبلفان للشافعي؛ ألنو فلو قُػلَِّد جاىٌل صحَّ ( ال شرط اٞتواز )شرٌط لؤلولوية) (ُ)بعرؼ الناس

، كذا (ِ)ابلقضاء ابٟتق كال أمر ببل قدرة، كال قدرة ببل علم . قلنا: إف  ا١تقصود إيصاؿي اٟتقًٌ إذل ا١تستًحقًٌ
( يعٍت: للميقلًٌد أف ٮتتار للقضاء من أقدر عليو واأَلْوىَل  األقدرُ  وٮُتتارُ . )(ّ)٭تصل إذا عىًمل بفتول غَته

َمْن »: يف القضاء. قاؿ  نيدان ؛ ألنو خليفة رسوؿ هللا كأكذل بو، كال يكوف فظان غليظان جباران ع
َرهُ قَػلََّد  . كعملي (ْ)«َعَمبًل، َويف رَِعيَِّتِو َمْن ُىَو َأْوىَل ِمْنُو، فَػَقْد َخاَف اَّللََّ َوَرُسوَلُو َوَٚتَاَعَة اْلُمْسِلِمُتَ  َغيػْ

 القضاء من أىمًٌ أمور الدًٌين كأعماؿ ا١تسلمُت. 
يعٍت: ينبغي أف ال يطلىبى كونو قاضيان بقلبو، كال يسأ٢تا بلسانو؛ لقولو ( القضاءُ ُب طلَ وال يُ )
 :« ُدهُ  نَػْفِسوِ َمْن طََلَب اْلَقَضاَء وُِكَل ِإىَل أم: ييلًهمىوي  (ٓ)«، َوَمْن ُأْجرِبَ َعَلْيِو نَػَزَؿ َعَلْيِو َمَلٌك ُيَسدِّ

 .الرشد كييوفًٌقو للصواب

                                                           

 ُٓص  ْ، ج كشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدويالبخارم، انظر:  (ُ)
 كبقوؿ الشافعي قاؿ ا١تالكية كاٟتنابلة، فهو قوؿ ٚتهور العلماء إذان. (ِ)

 ْج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي،  .َُٕٔص  ّج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، انظر: البغدادم،      
  .ُْ ص ُْ، ج ا١تغٍتابن قدامة،  .ُٗص  ُّ، ج  البياف يف مذىب اإلماـ الشافعيالعمراين، . َُِص 

 . َْٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين، ِٕٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
. ط الوادعي( من طريق حسُت بن َُِٕ، حديث رقم ُُٗص  ْ)كتاب األحكاـ، ج مستدركو اٟتديث أخرجو اٟتاكم يف:  (ْ)

َمِن اْستَػْعَمَل رَُجبًل ِمْن ِعَصابٍَة َويف تِْلَك اْلِعَصابَِة َمْن ُىَو : »رىسيوؿي اَّللً   قاؿ: قاؿ رضي هللا عنهما، قيس عن عكرمة عن ابن عباس
َ وخاَف َرُسوَلُو وخاَف اْلُمْؤِمِنُتَ َأْرَضى َّلِلَِّ   كسنده ضعيف؛ ألف  "حسُت بن قيس": ضعيف. « ِمْنُو فَػَقْد َخاَف اَّللَّ

(  من طريق ٛتزة النصييب عن عمرك بن دينار عن ابن ُُُِٔ، حديث رقم ُُْص  ُُ)ج  ا١تعجم الكبَتكركاه الطرباين يف:     
 "ٛتزة النصييب": ضعيف أيضان.، كسند صعيف أيضان؛ ألف  رىًضيى اَّلل ي عىنػٍهيمىاعباس 
ص  ِ، ج الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية. ابن حجر، ِٔص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي،      
ُٔٓ.  

سننو (، كالًتمذم يف: ّٖٕٓ)كتاب األقضية، ابب يف طلب القضاء كالتسر ع إليو، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه أبو داكد يف:  (ٓ)
( من طريق إسرائيل عن عبد األعلى بن عامر ُِّّيف القاضي، حديث رقم  )كتاب األحكاـ ، ابب ما جاء عن رسوؿ هللا 
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 .  يَِثُق عدَلُو، وُكرَِه ١تن خاَؼ عجَزُه وحيَفوُ وصحُّ الدخوُؿ فيو ١تن 
 

وُكرَِه ١تن خاَؼ (؛ ألف  الصحابة تقل دكه ككفى هبم قدكةن )وصحُّ الدخوُؿ فيو ١تن يَِثُق عدَلوُ )
. كقيل: ييكره الدخوؿ فيو ٥تتاران؛ لقولو (ُ)(؛ كيبل يصَت الدخوؿ فيو شرطان ١تباشرتو القبيحعجَزُه وحيَفوُ 

 :« كقد ٖتر ز أبو حنيفة عن تقل ده بعد ما حيًبس  .(ِ)«اْلَقَضاَء فَػَقْد ُذِبَح ِبَغَْتِ ِسكُِّتٍ  ابْػُتِليَ َمْن
كضيًرب ألجلو مراران، كقاؿ: "البحر عميق فكيف أعرب ابلسباحة؟"، فقاؿ أبو يوسف: "البحر عميق 

 كالسفينة كثيق كا١تبل ح عادل"، فقاؿ: "كأين  بكى قاضيان". كالصحيح: أف  الدخوؿ يف القضاء رخصة: 

                                                                                                                                                                                           

َمْن َسَأَؿ الَقَضاَء وُِكَل ِإىَل نَػْفِسِو، َوَمْن ُأْجرِبَ َعَلْيِو »: اَّلل   رسوؿ قاؿ: قاؿ الثعليب عن ببلؿ بن أيب موسى الفزارم عن أنس 
ُ َعَلْيِو َمَلًكا فَػُيَسدُِّدهُ   . كسنده ضعيف؛ ٞتهالة حاؿ "ببلؿ بن أيب موسى الفزارم". «يُػْنِزُؿ اَّللَّ

ابب )كتاب األحكاـ،  ، مع الفتحصحيحوما ركاه البخارم يف:  -كما قاؿ الكماؿ ابن ا٢تماـ  –من ىذا كغَته ح  ىذا، كأص       
)كتاب اإلمارة،  ، مع شرح النوويصحيحو( كمسلم يف: ُْٓص  ُّ، ج ُْٕٔ، حديث رقم من دل يسأؿ اإلمارة أعانو هللا عليها

قاؿ: قاؿ رل رسوؿ هللا  ( عن عبد الرٛتن بن ٝترة ُِٕص  ٔ، ج ُِٓٔ، حديث ابب النهي عن طلب اإلمارة كاٟترص عليها
  :«  َْها، َوِإْف ُأع َمارََة، فَِإنََّك ِإْف ُأْعِطيتَػَها َعْن َمْسأََلٍة ُأِكْلَت ِإلَيػْ َهااَي َعْبَد الرَّْٛتَِن، اَل َتْسَأِؿ اإْلِ  ِطيتَػَها َعْن َغَْتِ َمْسأََلٍة ُأِعْنَت َعَليػْ
». 

 .ٗٔص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، . الزيلعي، ِِٔص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،     
منصبي القضاء إذل  كقد ذكر ابن قدامة تفصيبلن ٚتيبلن بُت  فيو اختبلؼ اٟتكم الشرعي ابختبلؼ الشخص الذم ييسند إليو (ُ)

ا من ثبلثة أصناؼ: هو ال ٮتلو ىذا الشخص من أفشخص ما، ف  يكوف كاحدن
وز لو  - ًسنو :الدخوؿ فيوالصنف األكؿ: من ال ٬تى  .كىو من ال ٭تي
وز لو القضاء كال ٬تب عليو، كىو من كاف من أىل العدالة كاالجتهاد، كيوجد غَته مثلو، فلو أٍف يىلي  - الصنف الثاين: من ٬تى

 .القضاء ْتيكم حالو كصبلحيتو، كال ٬تب عليو؛ ألن و دل يتعُت  لو
ب عليو القضاء، كىو من  - يىصيلح للقضاء كال يوجد سواه، فهذا يتعُت  عليو؛ ألن و فرض كفاية ال يىقًدر الصنف الثالث: من ٬تى

 .على القياـ بو غَته، فيتعُت  عليو كغسل ا١تيت كتكفينو
 ج صا١تغٍت، ابن قدامة، 

)كتاب سننو (، كالًتمذم يف: ُّٕٓ)كتاب األقضية، ابب يف طلب القضاء، حديث رقم سننو اٟتديث ركاه أبوداكد يف:  (ِ)
)كتاب األحكاـ، ابب ذكر سننو (، كابن ماجو يف: ُِّٓيف القاضي، حديث رقم  األحكاـ، ابب ما جاء عن رسوؿ هللا 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللً   ( من طرؽ عن أيب ىريرة َِّٖالقضاة، حديث رقم  َمْن ُجِعَل قَاِضًيا بَػُْتَ النَّاِس فَػَقْد ُذِبَح بَِغَْتِ »: قىاؿى
 . «ِسكُِّتٍ 
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َلوُ  َد سأَؿ ديواَف قاضٍ ومن قُػلِّ  رَّ ْتقٍّ ال َمن أنكَر إال ببيِّنٍة وإف أخرَب بو ػػػقَ ٤تبوسًا أَ  وألزـَ ، قَػبػْ
ال  وعمَل يف الودائِع وغلَِّة الوقوِؼ ابلبيِّنِة، أو إبقراِر ذي اليدِ . عليو ثَّ ٮتلِّيو وإال ينادي، ا١تعزوؿُ 

 . منو (ُ)ذو اليِد ابلتسليم إالَّ إذا أقرَّ  بقوِؿ ا١تعزوؿ
 

ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنةٍ »طمعان يف إقامة العدؿ. يف اٟتديث   كاالمتناع عنو  - (ِ)«َعْدُؿ َساَعٍة َخيػْ
 . (ّ)عزٯتة؛ ألنو رٔتا ال يقدر على القضاء ابٟتق يف االنتهاء

َلوُ ومن قُػلِّ ) جبلت كالصكوؾ كنيصيبي َد سأَؿ ديواَف قاٍض قَػبػْ ( كىو ا٠ترائط اليت فيها السًٌ
 وألزـَ كالقيًٌم يف أمواؿ الوقف كتقدير النفقات؛ ألنو ٤تتاج إذل معرفة ما فيو فكاف لو أخذه )األكصياء 
( اٞتملة صفة ٤تبوسان. يعٍت: يسأؿ القاضي الثاين عن سبًب حبس ابوس، فمن أقر  رَّ ْتقٍّ ػػػقَ ٤تبوسًا أَ 

( ، ( إال ببيِّنٍة وإف أخرَب بو ا١تعزوؿُ كر اٟتق )( أم: ال يلـز من أنال َمن أنكرَ ْتقٌو ألزمو؛ ألف  اإلقرار ملـز
( أم: إف دل يقم وإال"إف" للوصل. يعٍت: ال ييقبل قوؿ القاضي ا١تعزكؿ؛ ألنو صار كواحدو من الرعااي )

ل بتخليتو، بل أيمر مناداين ينادم عليو كل يـو يف عليو يناديالبيًٌنة على ابوس ا١تنكر ) ( يعٍت: دل يعجًٌ
( يعٍت: إف دل ٭تضر خصمه أخذ ثَّ ٮتلِّيوكاف يطلب فبلف بن فبلف ابوس ْتقٌو فليحضر" )  اجملالس: "مىن

 منو كفيبلن مث أطلقو. 

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب(: "ابلتسليم منو". (ُ)
 اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي. (ِ)

سعد أبو غيبلف الشيباين قاؿ: ٝتعت من طريق  ( ُُِّٗ، حديث رقم ّّٕص  ُُ)ج الكبَت  معجمو :ركاه الطرباين يفك      
يَػْوـٌ ِمْن إَماـٍ »: : قىاؿى رىسيوؿي اَّللً  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ عكرمةعفاف بن جبَت الطائي عن أيب حريز األزدم عن 

ـُ يف اأْلَْرِض ْتَقِِّو َأزَْكى ِفيَها ِمْن َمَطِر َأْربَعِ   معجمو :يف، كركاه الطرباين «َُت يَػْوًماَعاِدٍؿ، َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستَُِّت َسَنًة، َوَحدّّ يُػَقا
ت: أخربان جعفر بن عوف: خمن طريق زريق بن الس القاىرة( -، طبعة دار اٟترمُتْٕٓٔ، حديث رقم ِٗص  ٓ )جاألوسط 

 . أخربان عفاف بن جبَت الطائي عن عكرمة بو
 كاأللباين. كما أشار إذل ذلك الطرباين- بو "عفاف بن جبَت"د لتفر  كاٟتديث سنده ضعيف؛      
سلسلة األحاديث الضعيفة ، دمحم انصر الدين، األلباين. ٕٔص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،     

 .ُْٕص  ِ( ج ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ، دار ا١تعارؼ: الرايض، )ُ، طيف األمة ءوا١توضوعة وأثرىا السِت
 .َٖٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، ن، . ابن عابدئِِ-ُِٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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ذو  إالَّ إذا أقرَّ  ال بقوِؿ ا١تعزوؿ وعمَل يف الودائِع وغلَِّة الوقوِؼ ابلبيِّنِة، أو إبقراِر ذي اليدِ 
 ، ........................واٞتامُع أوىل يف مسجدٍ للحكِم ظاىراً  و٬تلسُ . منو (ُ)اليِد ابلتسليم

 
(؛ ألف  كل  ذلك يف الودائِع وغلَِّة الوقوِؼ ابلبيِّنِة، أو إبقراِر ذي اليدِ ( القاضي الػميوذل  )وعملَ )
( أم  م منوذو اليِد ابلتسلُّ  إالَّ إذا أقرَّ ( أبف  ىذه كديعة فبلف دفعتها إذل فبلف )ال بقوِؿ ا١تعزوؿحجةه )

أبنو تسل مها القاضي ا١تعزكؿ، فحينئذ يقبل قوؿ ا١تعزكؿ؛ ألنو ثبت إبقراره؛ اعًتؼ الذم يف يده الوديعة 
ألف  اليد كانت للقاضي فيصح  إقرار القاضي، كأن وي يف يده يف اٟتاؿ؛ ألف  مىن يف يده ماؿه إذا أقر  بذلك 

د ابإلقرار لغَته فييسل م إذل الػميقرًٌ لو األكؿ؛ لسىٍبق حقًٌو، مث ا١تاؿ إلنساف ييقبل إقراره، إال إذا بدأ ذك الي
 يضمني القاضي ا١تعزكؿ قيمةى ذلك العُت أك مثلو إبقراره.

. أم: جلوسان ظاىران غَت ٥تفيٌو عن الغيرابء )للحكِم ظاىراً  و٬تلسُ ) يف ( صفة مصدرو ٤تذكؼو
َا بُِنَيْت اْلَمَساِجُد ِلذِْكِر اَّللَِّ »:  لو(؛ ألنو يكوف أشهر ا١تواضع، كقو واٞتامُع أوىل مسجدٍ  إ٪تَّ

: أف ٬تلس مستقبل القبلة بوجهو. كيف رسم زماننا: يستند (ّ). ككاف الرسم يف زمن ا٠تصاؼ(ِ)«ْٟتُْكمِ اوَ 
 ظهره إذل اراب، كىو أحسن. كيقف األعواف بُت يديو ليكوف أىيبى يف عُت الناظرين.

، أو ٦تَّن  إالَّ من ذي رحمٍ  وال يقبُل ىديةً . جازَ  فيو وَأِذَف ابلدُّخوؿِ ولو جلَس يف دارِِه   ٤ُتَرَّـٍ
ويشهُد اٞتنازَة، ويعوُد  .وال ٭َتُْضُر دعوًة إالَّ عامةً  .٢تما خصومةٌ  إذا مل يكنْ  َقْدرًَا ُعِهدَ  اعتاَد مهاداَتوُ 

  ا١تريَض، 
                                                           

 ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب(: "ابلتسليم منو". (ُ)
 اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي. (ِ)

 ( ُّٗص  ِ، ج ِٖٓ)كتاب الطهارة، ابب كجوب غسل البوؿ، حديث رقم  ، مع شرح النوويصحيحو :يف مسلم لرك ك      
نىمىا ٨تىٍني يًف اٍلمىٍسًجًد مىعى رىسيوًؿ هللًا قاؿ:  عن أنس بن مالك  ـى يػىبيوؿي يًف اٍلمىٍسًجدً  بػىيػٍ ...، اٟتديث كفيو قاؿ ًإٍذ جىاءى أىٍعرىايب  فػىقىا

 :«َا ِىَي ِلذِْكِر هللِا َعزَّ وَ إ  « َجلَّ، َوالصَّبَلِة َوِقَراَءِة اْلُقْرآفِ فَّ َىِذِه اْلَمَساِجَد اَل َتْصُلُح ِلَشْيٍء ِمْن َىَذا اْلبَػْوِؿ، َواَل اْلَقَذِر ِإ٪تَّ
  َٕص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،     

كاف ٬تلس يف ا١تسجد   -ىػ(ُِٔ)ت:  أبو بكر أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيباينكىو  -يعٍت: أف  القاضي يف زمن ا٠تصاؼ  (ّ)
 اٞتلوس بعده فصار القضاة ٬تلسوف مسندم ظهركىم للمحراب.مستقبل القبلة، كقد اختلفت ىيئة 

ٖتقيق: ٤تيي ىبلؿ سرحاف، ط شرح أدب القاضي للخصاؼ، ابن مازة البخارم ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز،      
    ُِّص  ُـ( ج ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗ)بغداد: مطبعة اإلرشاد،  ُ
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( كال ٬تلس كحده يف داره للحكم؛ جازَ  فيو ابلدُّخوؿِ وَأِذَف ( مع جلسائو )ولو جلَس يف دارِهِ ) 

 ألنو يورث التهمة. 
ـٍ  إالَّ من ذي رحمٍ  وال يقبُل ىديةً ) (؛ ألنو ال أو ٦تَّن اعتاَد مهاداَتوُ (؛ ألنو من صلة الرحم )٤ُتَرَّ

 ن ا٢تدية. كلو زاد( أم: يقبل قدران معهودان مَقْدرًَا ُعِهدَ يصَت آخذان بقضائو بل ابعتبار ا١تعتاد بينهما )
على ا١تعتاد يرد  الزايدة؛ ألنو إ٪تا زاد  ألجل القضاء. كإف كاف الػميهدم يتأذ ل ابلردًٌ يقبل كيعطيو  الػميٍهًدم

( كلو كاف ٢تما خصومةه خصومةٌ ( أم للقريب ك١تن اعتاد مهاداتو )٢تما خصومةٌ  إذا مل يكنْ مثل قيمتو )
 ال يقبل ىديتهما؛ للتهمة. 

( كىي اليت يتخذىا كإف دل ٭تضر القاضي. كلو كاف ٢تما صاحب ٭َتُْضُر دعوًة إالَّ عامةً وال )
 العامة أحد ا٠تصمُت ال ٭تضرىا القاضي.

، كحق  ا١تسلم ال (ُ)(؛ ألهنما من حقوؽ ا١تسلم على ا١تسلمويشهُد اٞتنازَة، ويعوُد ا١تريضَ ) 
يسقط ابلقضاء. كلكن ال يطيل مكثو يف ذلك اجمللس. ىذا إذا دل يكن ا١تريض من ا١تتخاصمٍُت، فإف  

 كاف فبل ينبغي أف يعوده. 

                                                           

)كتاب السبلـ، ابب من حق ا١تسلم للمسلم رد السبلـ، صحيحو، مع شرح النووي : يشَت إذل اٟتديث الذم ركاه مسلم يف (ُ)
ِقيَل: َما ُىنَّ اَي َرُسوَؿ هللِا؟، « َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستّّ »مرفوعان:  ( عن أيب ىريرة ّٕٗص  ٕ، ج ُِِٔحديث رقم 

ْتُو، َوِإَذا َمِرَض فَػُعْدُه ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلِّْم َعَلْيِو، َوِإَذا »قَاَؿ:  َدَعاَؾ فََأِجْبُو، َوِإَذا اْستَػْنَصَحَك فَاْنَصْح َلُو، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد هللَا َفَسمِّ
 «َوِإَذا َماَت فَاتَِّبْعوُ 
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، معو أحَد٫تا، وال يضيُفُو، وال يضحُك، وال ٯتزحُ  سارُّ وال يُ . جلوساً وإقباالً  بُت ا٠تصمُت ويسوِّي
  .يُػَلقُِّنُو حجَّةً وال يشَُت إليو، وال 

 .واستحسَنُو أبو يوسَف فيما ال هتمةَ ؟" بكذا وكذا أتشهد" :وُكرَِه تلقُُت الشَّاىِد بقوِلوِ 
 

إَذا اُبْػتُِلَي َأَحدُُكْم اِبْلَقَضاِء، فَػْلُيَسوِّ »:  ( لقولو جلوسًا وإقباالً  بُت ا٠تصمُت ويسوِّي)
نَػُهْم يف اْلَمْجِلِس،  َشارَِة، َوالنََّظرِ بَػيػْ  . (ُ)«َواإْلِ

( كمع غَته معو وال يضيُفُو، وال يضحُك، وال ٯتزحُ ( أم: أحد ا٠تصمُت )أحَد٫تا سارُّ وال يُ )
 . لحق بو هتمة ا١تيلذلك يكسر قلب اآلخر كيي  ألف   (؛وال يشَُت إليو، وال يُػَلقُِّنُو حجَّةً )

 ألحد ا٠تصمُت فيو إعانةن  ألف   (؛؟"بكذا وكذا أتشهد" :وُكرَِه تلقُُت الشَّاىِد بقوِلوِ )
 ألف   ؛تلقينو زايدة علم كما إذا ترؾ لفظ الشهادة ال يستفيدي  :أم (واستحسَنُو أبو يوسَف فيما ال هتمةَ )

 .(ِ)ٟتقوؽ ا١تسلمُت فكاف تلقينو إحياءن  ،جمللس القضاء ىيبةن 
  

                                                           

ص  ِّ)ج ا١تعجم الكبَت (، كالطرباين يف: ٕٖٔٓ، حديث رقم ِْٔص  َُ)ج معجمو اٟتديث ركاه أبو يعلى ا١توصلي يف  (ُ)
ِإَذا ابْػُتِلَي َأَحدُُكْم اِبْلَقَضاِء بَػُْتَ اْلُمْسِلِمَُت َفبَل » :قالت: قاؿ رسوؿ هللا  عن أـ سلمة زكج النيب ( ِّٔ، حديث رقم ِْٖ

َشارَِة، َواَل يَػْرَفْع َصْوتَُو  نَػُهْم اِبلنَّظَِر َواْلَمْجِلِس َواإْلِ ، كسنده ضعيف كما قاؿ «َعَلى َأَحِد ا٠ْتَْصَمُْتِ يَػْقِض َوُىَو َغْضَباُف، فَػْلُيَسوِّ بَػيػْ
 .ركل أحاديث كذب :أٛتد فيو قاؿك  ،مًتكؾا٢تيثمي؛ ألف  يف سنده "عباد بن كثَت": 

. ُٕٗص  ْ، ج ٣تمع الزوائد ومنبع الفوائد، ا٢تيثمي. َٕص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،     
  .ِّّـ( ص ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُ، بعناية: عادؿ مرشد )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط تقريب التهذيبلي، ابن حجر، أٛتد بن ع

 .ِٕٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
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 ]فصل يف اٟتبس[
طلِب ويلِّ اٟتقِّ ذلك إف أمَر القاضي ا١تقرَّ ب يف الصَّحيحِ ا٠تصُم مدًَّة رآىا مصلحًة  و٭ُتَْبسُ 
وبداًل عن ماٍؿ حصَل لو كثَمن ، كمهٍر، وكفالةٍ   :بعقدٍ  فيما لزَموُ  أو ثَػَبَت اٟتقُّ ببيِّنةٍ  ،اباليفاء فامتنعَ 

 امْت بيِّنٌة بضدِّهإالَّ إذا ق إف ادَّعى فَػْقَرهُ  ويف غَتِىا ال. ِنوِ وولِده ال يف ديْ  مبيٍع ويف نفقِة عرِسوِ 


 ]فصل يف اٟتبس[  
 ،ُت مدة اٟتبس ٥تتلفةيالركاايت يف تع ألف   (؛ا٠تصُم مدًَّة رآىا مصلحًة يف الصَّحيحِ  و٭ُتَْبسُ )
طلِب ويلِّ ب) (ُ)لتفاكت أحواؿ األشخاص يف ذلك ؛ض إذل رأم القاضيالتقدير مفو   أف   :كالصحيح

أو ثَػَبَت اٟتقُّ ) ألنو صار ظا١تان  (؛قرَّ اباليفاء فامتنعَ أمَر القاضي ا١تُ إف ( أم: حبس غرٯتو )اٟتقِّ ذلك
إذا امتنع  ٭تبس القاضي ا٠تصمى  :أم ".ك٭تبس" :ظرؼ لقولو (فيما لزَموُ ) لو إبنكارهطٍ ألنو ظهر مى  (؛ببيِّنةٍ 

كأما إذا  ،االلتزاـ ابختياره دليل يساره ألف   (؛وكفالةٍ ) لعج  مي  (كمهرٍ   :بعقدٍ ) ن لزمويٍ عن اإليفاء يف كل دى 
وبدالً ) ألنو ال داللة على قدرتو ؛سرتول من ا١تهر بعد ما دخل هبا فالقوؿ للزكج يف عي طلبت ا١ترأة ا١تؤج  

ألنو ظادل  (؛ويف نفقِة عرِسوِ ) ناؤهألنو إذا حصل ا١تاؿ يف يده ثبت غى  (؛عن ماٍؿ حصَل لو كثَمن مبيعٍ 
فهو اب١تنع  ،النفقة ٟتاجة الوقت ألف   ؛٭تبس يف نفقة كلده :أم (وولِده)كاٟتبس جزاء الظلم  ،ابالمتناع

  .ٟترمة األبوة ؛ن كلدهيٍ بس الوالد يف دى ٭تي  ال :أم (ِنوِ ال يف ديْ . )د إىبلكوصى قى 
 ٭تبسو ال :أم (ال)الضمَت ابعتبار النظائر ثى كإ٪تا أن   .كبدؿو  غَت ما لزمو بعقدو  :أم (ويف غَتِىا)

ه إف ادَّعى فَػْقَرهُ )  .لوجود الظلم ؛فيجب حبسو لو ماالن  أبف   :أم (إالَّ إذا قامْت بيِّنٌة بضدِّ
  

                                                           

 .ِِٖ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
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 [فصل يف كتاب القاضي إىل القاضي]
وإف شهدوا على غائٍب مل . جلوكتَب بو، وىو السِّ  َم هباكَ فإف َشهدوا على خصٍم حاضٍر حَ 

الكتاُب اٟتُْكِمي، وكتاُب القاضي إىل القاضي،  ا١تكتوُب إليو، وىو ابلشَّهادِة ليحُكمَ  ٭تكْم، وكتبَ 
  (ُ)|عنده|ِهَد بو إذا شُ  ويقبُل فيما ال يسقُط بشبهةٍ . وىو نقُل الشَّهادِة حقيقةً 



 [فصل يف كتاب القاضي إىل القاضي] 
ْتكمو أبف يقوؿ:  :أم (وكتَب بو) ابلشهادة :أم (َم هباكَ فإف َشهدوا على خصٍم حاضٍر حَ )  
ا١تراد من ا٠تصم ىو الوكيل  :قيل( جلوىو السِّ ) ، فإف ىذا حكمه "عندم ثبتى "أك  "،بذلك حكمتي "

إذ لو كاف   ؛عن الغائب أك السجل الذم جعل ككيبلن إلثبات اٟتق عليو كإف دل يكن ككيبلن عنو يف اٟتقيقة
ضي إذل قاضو آخر؛ ألف  حكم القاضي قد مت . ١تا احتيج إذل كتاب القا ا١تراد من ا٠تصم ىو ا١تدعى عليو

تمل: أف يكوف ا٠تصم ىو ا١تد عى عليو ل ال سجًٌ بىذا الكتاب ىو ا١تدعو  أف   كأف يكوف مراده بيافي  أك ٭تي
 . أنو يكتب إذل قاضو آخر

 وكتبَ ) إذ ال يصح القضاء على الغائب ؛القاضي (وإف شهدوا على غائٍب مل ٭تكمْ )
بذلك إذا ثبت عنده أنو كتاب  (ليحُكم ا١تكتوُب إليو) من الشهادة إذل القاضي ا ٝتعوأم ٔت (ابلشَّهادةِ 
 :كاٟتاصل( الكتاُب اٟتُْكِمي، وكتاُب القاضي إىل القاضي، وىو نقُل الشَّهادِة حقيقةً  وىو) القاضي

يكوف إال قبل ككتاب القاضي إذل القاضي ال  ،يكوف إال بعد اٟتكم سجل القاضي إذل القاضي ال أف  
 . اٟتكم

على  (ِهَد بو عندهإذا شُ )فيما سول اٟتدكد كالقصاص  :أم (ويقبُل فيما ال يسقُط بشبهةٍ )
كإ٪تا  .عم الرجلُت كا١ترأتُتتل ؛أطلق الشهادة .د ابلكتاب عند ا١تكتوب إليوهً إذا شي  :أم ؿ.بناء اجملهو 

  .(ِ)اتمةو  ةو الكتاب يشبو الكتاب فبل يثبت إال ْتج   ألف   ؛نةشرطت البيًٌ 
  

                                                           

 )ب(.ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة ( ُ)
فيحتاج يف ذلك على شهادة الشهود بصحة ما كا٠تامت يشبو ا٠تامت  ،كا٠تط يشبو ا٠تط ،ر كينتقلزك  قد يي  كتاب القاضي يعٍت: أف  ( ِ)

 .اآلتية َِٔ صفحة يف الشارح ذلك ذكر كما الكتاب، يف كرد
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يْ   :وعن ٤تمدٍ . والعقاِر، والنِّكاِح، والنَّسِب، وا١تغصوِب، واألمانة وا١تضاربِة اجملحودتُت نِ كالدَّ
روفَ  َقُل وعليو ا١تتأخِّ  . قبولُُو فيما يُػنػْ



يْ )   والنِّكاِح، والنَّسِب، وا١تغصوِب، واألمانة ) ما ال يسقط بشبهةػً ل مثاؿه  (والعقارِ  نِ كالدَّ
لصار  كن ٣تحودةن تإذ لو دل  ؛نيٍ كوف ٔتنزلة الد  تكا١تضاربة ابٞتحود لاألمانة  :قيل (وا١تضاربِة اجملحودتُت

  ف  قبل كتاب القاضي يف ىذه األشياء ألكإ٪تا يي .  قبل كتاب القاضي فيهايي  كال من ٚتلة األعياف ا١تنقولة
قبل يف كيي  .كال ٭تتاج فيو إذل اإلشارة ،عرؼ ابلوصفن إ٪تا يي يٍ كالد   ،نيٍ ذلك سول العقار ٔتنزلة الد   ل  كي 

  .للحاجة إذل اإلشارة ؛قبل يف األعياف ا١تنقولةكال يي  ،تاج فيو إذل إشارةعرؼ ابلتحديد كال ٭تي ألنو يي  ؛العقار
َقلُ  :وعن ٤تمدٍ )  روفَ  ،قبولُُو فيما يُػنػْ إذل  (ِ)لأف يكتب قاضي ٓتار  :صورتو (ُ) (وعليو ا١تتأخِّ

: "أف  فبلانن كفبلانن شهدا عندم أف  عبد فبلف ا١تسمى بػمبارؾ ًحٍليتو كذا ككذا، أىبىقى من (ّ)قاضي ٝترقند
ضر ا٠تصم مع فإذا كصل الكتاب إذل قاضي ٝترقند ٭تي  ،كٮتتمو "،يف يد فبلفمالكو، ككقع يف ٝترقند 

إذل  م العبدى سلًٌ يي  كإال   ،إف ذىب إذل ٓتارل فبها فا٠تصمي  :كما كتبو  كيفتحو فإف كاف حليت ،العبد
أنو " :كيكتب إذل قاضي ٓتارل جوابو ،كأيخذ منو كفيبلن بنفس العبد ،ال على كجو القضاء ،عيا١تد  

ضً  ،إليو العبد لى سى رٍ أى  ليشهدكا يف حضوره  ؛غيبة العبد هدكا يفر الشهود الذين شى فإذا كصل إليو الكتاب ٭تي
 أف  " :مث يكتب إذل قاضي ٝترقند .ا٠تصم غائب ألف   ؛لكن ال ٭تكم ".عيملك ا١تد   وكيشَتكا إليو أن  

 .ليحكم قاضي ٝترقند على ا٠تصم "؛الشهود شهدكا ْتضوره

                                                           

 .ِٖٖ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
ـ بعد اهنيار االٖتاد ُِٗٗٓتارل: إحدل مدف ٚتهورية أكزبكستاف، كأكزبكسناف بلد إسبلمي يف كسط آسيا استقلت عاـ  (ِ)

كانت دائمان ٣تمع الفقهاء السوفييت. كٓتارل: مدينة قدٯتة، فتحها ا١تسلموف يف عهد الوليد بن عبد ا١تلك على يد القائد قتيبة الباىلي،  
 كموطن الفضبلء.

 .ِّٗص  ْج ا١توسوعة العربية العا١تية، . ٣تموعة من العلماء، ّّٓص ُ، ج معجم البلداف، اٟتمومانظر:      
من أىل العلم  ا كثَتمينسب إليه، هاكأجلًٌ  من أعظم مدف ما كراء النهرٝترقند: اثنية كربايت مدف ٚتهورية أكزبكستاف. كىي  (ّ)

 كالفضل، كقد اختارىا القائد ا١تغورل تيمورلنك عاصمةن لو.
 . ٗٗص  ُّج  مرجع سابق،.  ٣تموعة من العلماء، ِْٔص  ّ، ج مرجع سابق، اٟتمومانظر:      
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مل يشًتْط شيئاً و٬تَُِب أف يقرَأ على َمن ُيْشِهُدىم، وٮتتُم عندىم، وُيَسلَِّم إليهم، وأبو يوسف 
ـُ السََّرْخِسيُّ قوَلوُ  وإذا َسلََّم إىل ا١تكتوِب إليو مل يقبْلُو إالَّ ْتضرِة خصِمِو . من ذلك، واختاَر اإلما

 ................................................الرَّجلُِت، أو رجٍل وامرأتُِت،  وبشهادةِ 


علم الشهود ٔتا يف الكتاب شرط  ألف   (؛َمن ُيْشِهُدىم على) القاضي الكتاب (و٬تَُِب أف يقرأَ )  
ِإالَّ َمْن َشِهَد اِبْٟتَقِّ َوُىْم يَػْعَلُموفَ لقولو تعاذل:  ؛عند أيب حنيفة كدمحم 

كيبل   (؛على َمن ُيْشِهُدىم) (ُ)
 ،ألهنم شهدكا على الكتاب كا٠تتم كىو معلـو ٢تم (؛وأبو يوسف مل يشًتْط شيئًا من ذلك) ىم التغَتتوى يي 

ـُ السََّرْخِسيُّ ، )فجازت شهادهتم كإف دل يعلموا ما فيو  .  (ّ)قوؿ أيب يوسف :أم (قوَلوُ  (ِ)واختاَر اإلما
ألنو ٔتنزلة أداء الشهادة  (؛مل يقبْلُو إالَّ ْتضرِة خصِموِ )الكتاب  (وإذا َسلََّم إىل ا١تكتوِب إليو)  

ألف ذا للنقل ال  ؛إذ الكاتب ينقل ألفاظ الشهود ٓتبلؼ ٝتاع القاضي الكاتب الشهادة ؛على الشهادة
كا٠تامت  ،كا٠تط يشبو ا٠تط ،ر كينتقلزك  الكتاب قد يي  ألف   (؛الرَّجلُِت، أو رجٍل وامرأتُتِ  وبشهادةِ ) للحكم

 .مةو ات ةو يشبو ا٠تامت فبل يثبت إال ْتج  
  

                                                           

  .ٖٔ: رقم آيةجزء من سورة الزخرؼ،  (ُ)
 كاف إمامان   ،أحد الفحوؿ األئمة الكبار أصحاب الفنوف ،األئمةمشس  أبو بكر دمحم بن أٛتد بن سهل،ىػ(: ّْٖالس ٍرخىًسي )ت: ( ِ)

 يف أكزجند )بفرغانة( بًٌ ، أمبله كىو سجُت ابٞتي  جزءان ُتثبلثيقع يف  "أشهر كتبو "ا١تبسوط ،مناظران  أصوليان  فقيهان  مان متكلًٌ  ةن ج  حي  مةن عبل  
 .كاف فيها من الناصحُت  بسبب كلمةو 

 . ُّٓص  ٓج ، األعبلـالزركلي،  .ٖٕ ص ّج  ،ا١تضية يف طبقات اٟتنفيةاٞتواىر  القرشي،انظر:     
 .ِِٗ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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، فتح "أنَّو كتاُب قاضي فبلٍف قرَأُه علينا يف ٤تكمِتِو وختَمُو وسلمَُّو إلينا" :فإذا شهدوا
 قبل وصوِلِو، وكذا ٔتوتِِو وعزِلوِ  القاضي وقرَأ على ا٠تصِم وألزَمُو ما فيو إف بقي كاتُبُو قاضياً، فيبطلُ 

 اتَ مَ  وْ لَ وَ "، كلِّ َمن يصلُّ إليو من قضاِة ا١تسلمُتَ وإىل  "ٔتوِت ا١تكتوِب إليو إالَّ إذا كتَب بعد اِٝتِو: 
 .وِ ثِ ارِ ذ على وَ نفَّ يُ  مُ صْ ا٠تَ 



فإذا شهدوا أنَّو كتاُب قاضي فبلٍف، قرَأُه علينا يف ٤تكمِتِو وختَمُو وسلمَُّو إلينا، فتح القاضي )   
إليو إذا كاف الكاتب  إ٪تا يقبلو ا١تكتوبي  :يعٍت (وقرَأ على ا٠تصِم وألزَمُو ما فيو إف بقي كاتُبُو قاضياً 

ال ييقبل|ال ٬توز حكمو قبل كصوؿ الكتاب  كلو عيزؿ أك عمي أك فسق أك صار ْتاؿو  ،على القضاء

ٔتوِت  قبل وصوِلِو، وكذا وعزِلوِ ) أم ٔتوت الكاتب (ٔتوتِوِ  فيبطلُ ) ألنو خرج من أف يكوف حاكمان  ؛(ُ)|
أم  (إالَّ إذا كتَب بعد اِٝتِو:) إذل قاض آخر إذا مات ا١تكتوب إليو الكتابي قبل يي  يعٍت ال( ا١تكتوِب إليو

. ؼغَته صار تبعان لو كىو معر   ألف   (؛"وإىل كلِّ َمن يصلُّ إليو من قضاِة ا١تسلمُتَ ") اسم ا١تكتوب إليو
 .لقيامو مقامو (؛وِ ثِ ارِ ذ على وَ نفَّ يُ ) عى عليو قبل كصوؿ كتاب القاضيكىو ا١تد   (مُ صْ ا٠تَ  اتَ مَ  وْ لَ وَ )

  

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
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 [فصل]
ُل وكيٌل إالَّ َمن فُػوَِّض إليو كِّ و وال يُ ، وال يستخلُف قاضٍ . إالَّ يف حدٍّ وقَػَودٍ  وصحَّ قضاُء ا١ترأةِ 

 . انئُبُو ال ينعزُؿ بعزِلِو ؤتوتِِو موكَّبًل، بل ىو انئُب األصيل :ذلك، ففي ا١تفوَّضِ 


 [فصل]  
كيف  ،ىا فيهماؤ قبل فيهما فبل يصح قضاشهادهتا ال تي  فإف   (إالَّ يف حدٍّ وقَػَودٍ  وصحَّ قضاُء ا١ترأةِ )   
 ؛كليس لغَته إبطالو ،تُت نفذ قضاؤهألو قضى القاضي يف اٟتدكد بشهادة رجل كامر " :(ُ)"شرح اٞتامع"

 . (ْ)"اٟتدكدأجازا شهادة النساء يف ( ّ)كبشَتان (ِ)شر٭تان  فإف   ؛هد فيوتى ٣تي  لو صٍ ألنو قضى يف فى 
ُل وكيٌل إالَّ َمن فُػوَِّض إليو كِّ و وال يُ ) ض إليو القضاء دكف التقليدوًٌ ألنو فػي  (؛وال يستخلُف قاضٍ )  

حاؿ من ضمَت اجملركر يف  (انئُبُو ال ينعزُؿ بعزِلِو ؤتوتِِو موكَّبلً  :فوَّضِ ففي ا١تُ ) أم االستخبلؼ (ذلك
ألنو ليس بنائب " :ر كىوقد  ىذا إضراب عن مي  (انئُب األصيل بل ىو) لكونو فاعبلن معٌت "؛ٔتوتو" :قولو

  ".ليبل ىو انئب عن األص (ٓ)|حقيقةن | لو

                                                           

ا١تثبتتة أعبله "شرح اٞتامع الكبَت" أليب ا١تعُت ، لكن نقل ابن عابدين نفس نص العبارة شركح اٞتامع الصغَت متعددة كما ال ٮتفى (ُ)
 ،أبو ا١تعُت النسفي ا١تكحورل ،الفضل أيب ميموف بن دمحم بن دمحم بن مكحوؿ بنىػ(: ىو َٖٓكأبو ا١تعُت النسفي ) ىػ(.َٖٓالنسفي )
 ".شرح اٞتامع الكبَت "، ككتاب "التمهيد"، ككتاب "ْتر الكبلـ"كتاب   :كلو كذلك"، التمهيد لقواعد التوحيد"مصنف 

 .ّٓٓص الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، . اللكنوم، ِٕٓص  ّج اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية، انظر:       
على  كاف من كبار التابعُت، كأدرؾ اٞتاىلية، كاستقضاه عمر بن ا٠تطاب   ،شريح بن اٟتارث بن قيسالقاضي: ىو  شريح( ِ)

كاف أعلم الناس ،الكوفة، فأقاـ قاضيان ٜتسان كسبعُت سنة دل يتعطل فيها إال ثبلث سنُت امتنع فيها من القضاء يف فتنة ابن الزبَت
 ابلقضاء، ذا فطنة كذكاء كمعرفة كعقل كرصانة.

   .ُْٔص  ِ، ج األعياف وأنباء أبناء الزماف وفيات ،ابن خلكاف     
البحث كالتحرم يف كتب ا١تذىب كغَتىا من كتب متوف اٟتديث اليت عنيت بذكر آاثر الصحابة كالتابعُت  دل يظهر رل بعد ( ّ)

كمصنف ابن أيب شيبة كسنن البيهقي كالى البن حـز تعيُت ا١تراد بو، مع العلم أف  كتب ا١تذىب دل تنقل إجازة قبوؿ شهادة النساء 
 ريق شاذ عنو أيضان.مع الرجاؿ يف اٟتدكد سول عن شريح القاضي بط

   ٕٓص  ٖج احمليط الربىاين، انظر: ابن مازة،      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ْ)
 .ٖٖٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، انظر: ابن عابدين، ( ٓ)
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ويف غَتِِه إف فعَل انئُبُو . ال ينعزُؿ بعزِلوِ وانِئُب األوَّؿ ُمفّوضًا إليو ذلك انئٌب عن األصيل   
َر الثََّمَن يف الوكالِة صحَّ  قاٍض  وٯُتِْضي ُحْكمَ  .يُوكِّل "ِاْعَمْل برأيكَ ػ "وبِ . عنده أو أجاز ىو، أو كاف َقدَّ

 ،ٍف فيو يف الصَّدِر اأَلوَّؿِ آخَر يف ٥تتلَ 


 الوكيل ىهنا ال ح أف  فأراد أف يصرًٌ  ،لوكًٌ و يف الوكالة ينعزؿ الوكيل ٔتوت م ألف   ؛بلن وك  إ٪تا قاؿ مي   
 النائب ال فإف   :كأما يف القضاء ،بل ىو انئب األصل وألنو يف اٟتقيقة ليس انئب ؛لوكًٌ و ينعزؿ ٔتوت م

فلو قضى الثاين : "كر يف بعض النسخك ذي  .ىذا بياف ما يف نسخو صدر الشريعة .ينعزؿ ٔتوت ا١تنوب
من األكؿ أك قضى الثاين عند غيبة  حضرو ٔتإذا قضى القاضي  :يعٍت "عند األكؿ ك أجازه األكؿ صح
 .جدا١تقصود حضور رأم األكؿ كقد كي  ألف   ؛كما يف الوكالةاألكؿ فأجاز األكؿ قضاءه جاز  

 (انئٌب عن األصيل) االستخبلؼ :أم (ذلك) حاؿ عن األكؿ (وانِئُب األوَّؿ ُمفوَّضًا إليو)  
فيصَت القاضي  ،ض ا٠تليفة إذل القاضي االستخبلؼ ٯتلكوإذا فو   :يعٍت (ال ينعزُؿ بعزِلوِ ) ا٠تليفة :أم

ٯتكن عزلو إال أف  القاضي األكؿ ال حىت إف   ،ال من جهة ىذا القاضي ،الثاين قاضيان من جهة ا٠تليفة
ل كًٌ و صار الثاين ككيل للمف "،اعمل برأيك"ل إذ قاؿ للوكيل: كًٌ و فصار كا١ت "تشئن استبدؿ مى " :يقوؿ

ض إذل القاضي إذا دل يفو   :يعٍت .ضأم غَت ا١تفو   (ويف غَتِهِ ) .ل ينعزؿ األكؿ كالثاينكًٌ و حىت لو مات ا١ت
( يعٍت فعل النائب بغيبة الػمىنوب فوصل إف فعَل انئُبُو عنده أو أجاز ىوفاستخلف ) أف يستخلف الغَت
َر الثََّمَن يف الوكالِة صحَّ ) إليو ا٠ترب فأجاز ( يعٍت إذا قاؿ ا١توكًٌل وابِِْعَمْل برأيَك يُوكِّل. أو كاف َقدَّ

 وكيل: "اعمل برأيك" كاف للوكيل أف ييوكًٌل.لل
( كىو زماف الصحابة. احًتز بو عن ٍف فيو يف الصَّدِر اأَلوَّؿِ قاٍض آخَر يف ٥تتلَ  وٯُتِْضي ُحْكمَ )  

زمن اختبلؼ مالك كالشافعي؛ ألهنما دل يكوان يف زمن الصحابة، فلهذا كاف للقاضي اآلخر أف ييبًطل ما 
فو فيو يف الص دًر يف ٥تتلى  الشافعي. ليس يف نسخة صدر الشريعة لفظ: "قضى بو القاضي ا١تالكي ك 

". قاؿ صدر الشريعة: "ا١تعتبػىري االختبلؼ يف الصدر األكؿ، لكن  األصح  أنو ال ييشًتط حىت يكوف األىك ؿً 
ان"  .(ُ)اختبلؼ الشافعي معتربى

                                                           

 .ُُِص  ْج شرح الوقاية، راجع: صدر الشريعة،  (ُ)
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  .أو اإلٚتاعِ   إالَّ ما خالَف الكتاَب، أو الُسّنِة ا١تشهورة
  
( مثاؿ األكؿ: "اٟتكم ّتواز نكاح امرأة أو اإلٚتاعِ   إالَّ ما خالَف الكتاَب، أو الُسّنِة ا١تشهورة)  

الفان لقولو تعاذل:  َوال تَػْنِكُحوا َما َنَكَح آاَبؤُُكْم ِمَن األب": فللقاضي الثاين أف يفسخو؛ لكونو ٥تي
 . (ُ) النَِّساءِ 

يف ٤تل ةو فكاف ٙت ة عداكةه ظاىرةه، فحلف ا١تد عي ٜتسُت ٯتينان على أف  مثاؿ الثاين: "ما كيجد قتيل   
": فللقاضي الثاين أف يفسخو؛ ١تخالفتو السنة (ِ)فبلانن قتلو، كقضى القاضي ابلقصاص على قوؿ مالك

  .(ّ)«اْلبَػيَِّنُة َعَلى اْلُمدَِّعي، َواْلَيِمُُت َعَلى َمْن أَْنَكرَ »:  ا١تشهورة كىو قولو 
الثالث: إذا قضى القاضي ّتواز بيع أٌـً الولد فإنو ييفسخ؛ ألنو ٥تالفه إلٚتاع التابعُت، ىذا  مثاؿ  

رين: ىل يرفع عند٫تاقوؿ دمحم، كأما  : فيجوز قضاؤه كال ييفسخ. ىذا ا٠تبلؼ مبٍت على أف  إٚتاع ا١تتأخًٌ
القضاء يف فصلو ٥تتلىفو فيو فبل يفسخو  . فكاف(ْ): ال يرفععند٫تاا٠تبلؼ ا١تتقدًٌـ؟ فعند دمحم: يرفع، ك

              الثاين.

                                                           

 .ِِسورة النساء، جزء من آية رقم:  (ُ)
 القدًن كأٛتد بن حنبل. كقاؿ أبو حنيفة كالشافعي يف اٞتديد: ال ٬تب القصاص ابلقىسىامة.يف كىو أيضان قوؿ الشافعي  (ِ)

 .َٔٗص  ّج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، البغدادم،  .ُْٓص  ْج االختيار لتعليل ا١تختار، ا١توصلي، انظر:      
ابن . ِِص  َُ، ج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتالنوكم، . ْْٓص  ْج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي، 

 .ُْٔص  الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع،البهويت،  .َِْص  ُِ، ج ا١تغٍتقدامة، 
على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى  ابب: البينةكتاب الدعول كالبينات، السنن الكربى )اٟتديث هبذا اللفظ أخرجو البيهقي يف:  (ّ)

صحيح بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعان بو، كىو يف الصحيحُت: ( ِْٕ ص َُ ج، َُُِِحديث رقم ، عليو
، حديث رقم إف الذين يشًتكف بعهد هللا كأٯتاهنم ٙتنا قليبل، أكلئك ال خبلؽ ٢تمب اب )كتاب تفسَت القرآف، ، مع الفتحالبخاري
)كتاب األقضية، ابب اليمُت على ا١تد عى عليو، حديث رقم  ، مع شرح النوويصحيح مسلم(، كِٖٔص  ٖج  ،ِْٓٓ
َلْو يُػْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُىْم، اَلدََّعى اَنٌس ِدَماَء رَِجاٍؿ َوَأْمَوا٢َتُْم، َوَلِكنَّ اْلَيِمَُت َعَلى »( كلفظو عند مسلم: ِّْص  ٔ، ج ُُُٕ

 «ْيوِ اْلُمدََّعى َعلَ 
 ٓٗص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،      

 .َِّص  ٕ، ج فتح القديرانظر: ابن ا٢تماـ،  (ْ)
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ُفُذ ظاىرًا أو أو حِ  والقضاُء ْترمةٍ . وفيما اجتمَع عليو اٞتمهوُر ال يعترُب خبلُؼ البعضِ  لٍّ يَػنػْ
ٍ ابطناً، ولو بشهادِة زوٍر إذا ادَّعاه بسبٍب مُ  ـَ بيِّنَة زوٍر أنَّو تزوَّ  عُتَّ حلَّ ٢تا ها وحكَم بو جَ فلو أقا

 . ٘تكيُنوُ 


حىت لو قضى ّتواز بيع الدرىم  (وفيما اجتمَع عليو اٞتمهوُر ال يعترُب خبلُؼ البعضِ ) 
فان بُت ال ينفذ كإف كاف ٥تتلى  (ُ)-رضي هللا عنهما - بقوؿ ابن عباس آخذان  ؛اهنمايأبع ابلدر٫تُت يدان بيدو 

رجل زىن أبـ " :(ِ)"عمدة الفتاكل"كيف  .فكاف مهجوران  ،من الصحابة و أحده ألنو دل يوافقٍ  ؛الصحابة
األكؿ قضى  ألف   ؛ؽفر  يي  ال :آخر يرل التفريق فع إذل قاضو مث ري  ،ؽ بينهمافع إذل القاضي كدل يفرًٌ فري  ،امرأتو

 . (ّ)"د فيوهى تػى ٣تيف فصل 
ُفُذ ظاىرًا أو ابطناً، ولو بشهادِة زورٍ  والقضاُء ْترمةٍ ) إذا ادَّعاه ) للوصل "و"ل (أو حلٍّ يَػنػْ
ٍ بسبٍب مُ  ـَ بيِّنَة زوٍر أنَّو تزوجَّها وحكَم بو عُتَّ  ،عند أيب حنيفة (حلَّ ٢تا ٘تكيُنوُ )حاكم  (فلو أقا

يثبت ال أم  :ال ابطنان  -م القاضي الزكجة إذل الزكج كأيمرىا ابلتمكُتسلًٌ أم يي  - ينفذ ظاىران  :عند٫تاك
.(ْ)كيف ا٢تبة كالصدقة ركايتاف عند أيب حنيفة ،ةر كاإلجا لر ككذا البيع كالشًٌ  ]عز  كجل [. فيما بينو كبُت هللا

           =  
  

                                                           

ٝتعت أاب ( بسنده عن أيب صاحل قاؿ: ِِٕٓ)كتاب التجارات، ابب من قاؿ ال راب إال يف النسيئة، سننو ركل ابن ماجو يف  (ُ)
يَنارِ  »، يقوؿ:  سعيد ا٠تدرم يَناُر اِبلدِّ ْرَىِم، َوالدِّ ، يقوؿ غَت ذلك، قاؿ: أما إين  ، فقلت: إين ٝتعت ابن عباس« الدِّْرَىُم اِبلدِّ

؟ أـ شيء كجدتو يف كتاب هللا؟ : أخربين عن ىذا الذم تقوؿ يف الصرؼ: أشيء ٝتعتو من رسوؿ هللا ، فقلتي  ابن عباس لقيتي 
َا الّراَِب يف  »، قاؿ: ، أف رسوؿ هللا  ، كلكن أخربين أسامة بن زيدفقاؿ: ما كجدتو يف كتاب هللا، كال ٝتعتو من رسوؿ هللا  ِإ٪تَّ

 .ُٖٖص  ٓج إرواء الغليل، ، كصححو األلباين يف: « النَِّسيَئةِ 
 ،ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد، برىاف األئمة ىػ(،ّٔٓ)ت:  حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة لػ : عمدة الفتاكل (ِ)

 ". شرح اٞتامع الصغَت ا١تطوؿ"ك "الكربل لالفتاك "ك "الصغرل لالفتاك "تفقو على كالده كلو  ،اإلماـ ابن اإلماـ كالبحر ابن البحر
 .ِّٗص  ُ، ج آللئ احملارا٠تليلي، . ْٗٔ ص ِج  ،اٟتنفيةاٞتواىر ا١تضية يف طبقات  القرشي،انظر:     

 ُٕص  ٖج  احمليط الربىاين يف الفقو النعماين،ابن مازة، انظر:  (ّ)
 .ْٖٓص   ٓ، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، انظر:  (ْ)
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ُفُذ عند٫تا، وبو يُػْفىَت  والقضاءُ   .يف ٣ُتْتَػَهٍد فيو ٓتبلِؼ رأيو انسياً مذىَبُو أو عامداً ال يَػنػْ


ابطنان  كابطلةه  ،اىران ظظاىرة فينفذ  ةه ج  كشهادة الزكر حي  ،ةً ج  القضاء إ٪تا ينفذ بقدر اٟتي  أف   :٢تما =
بينهما ابطنان يكوف ٘تهيدان  ل  كلو دل يثبت اٟتً  ،كجوو  القضاء لقطع ا١تنازعة من كلًٌ  أف   :لوك .ينفذ ابطنان  فبل

نان لو كاف قضاؤه متضمًٌ  :فإف قلت.(ُ) ضركرةن  سابقو  عقدو  يقتضي إنشاءى  كالقضاءي  ،ال قطعان  ،للمنازعة
 ألنو إ٪تا؛ منهم النكاح بغَت ٤تضرو  إ٪تا صح   :قلت"؟ قضيتي : "رط الشهود عند قولوشى لى إنشاء عقد سابق 

 :ئطو كالبيع يف قولواالغَت ال يثبت بشر  صحة يثبت مقتضى صحة قضائو يف الباطن كما يثبت مقتضى
 ".  أبلفعتق عبدؾ عٍتًٌ "ا

 ،على ذلك نةن كأقاـ بيًٌ  ،ى أبهنا ملكو مطلقان  سببان كادععُتًٌ ألنو لو دل يي  "؛معُت   بسببو " :د بقولويًٌ ػػقي 
 ؛ذل من البعضكليس بعض األسباب أكٍ  ،لو من سببو  بد   ا١تلك ال ألف   ؛ىا اتفاقان ؤ كط ٭تل   هبا ال يضً فقي 

 .ٯتكن إثبات السبب سابقان على القضاء بطريق االقتضاء فبل ،لتزاحم أسباهبا
ُفُذ عند٫تا، وبو يُػْفىَت  :انسيًا مذىَبُو أو عامداً يف ٣ُتْتَػَهٍد فيو ٓتبلِؼ رأيو  والقضاءُ )   (؛ال يَػنػْ

أما كجو  .(ِ)ففيو ركايتاف :كإف كاف عامدان  ،نفذ إف كاف انسيان  :عندهك ،يف رأيو ؤه قضى ٔتا ىو خط وألن
كيف  .يف ىذا ك٭تتمل أف يكوف اٟتق   ،بيقُت ئفإنو ليس ٓتط :كأما كجو النفاذ ،عدـ النفاذ فظاىر

 :خيقاؿ بعض ا١تشا :كلو دل يعلم ذلك ،د فيوىذا إذا علم أنو ٣تتهى  ".الفتول على أنو ينفذ" :(ّ)الفتاكل
 .(ْ)ا١تذىب كىو ظاىر ،ينفذ م على أنو الهي تػي كعام   ،ينفذ

  

                                                           

 ْٗٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  .َّٔص  ٕ، ج فتح القديرانظر: ابن ا٢تماـ،  (ُ)
 َّْ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
 َّٔص  ٕ، البن ا٢تماـ، ج فتح القديرلعلها الفتاكل الصغرل كما يف  (ّ)

 .ِِٔ ترٚتتو تقدمت ىػ(،ّٔٓ)ت:  حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةك"الفتاكل الصغرل" لػ:      
 .ْٗٔ ص ِج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:     

 ِٓٓص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  .مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ْ)
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حقيقًة، أو شرعًا كوصيِّ القاضي، أو ُحْكمًا أبف كاف  وال يُػْقَضى على غائٍب إالَّ ْتضرِة انئِبوِ 
 . كاف شرطاً ال يصحُّ   لوف، الغائِب سبباً ِلَما َيدَّعى على اٟتاضرما يُدُّعى على 



 لقولو (أو شرعًا كوصيِّ القاضي) كالوكيل  (حقيقًة: وال يُػْقَضى على غائٍب إالَّ ْتضرِة انئِبوِ )
  لعلي : « ـَ اآْلَخِر  ُْتِ مَ صْ ا٠تَ  دِ حَ أِلَ  ضِ قْ تػَ  ال أبف كاف ما  أو ُحْكماً )، (ُ)« َحىتَّ َتْسَمَع َكبَل

عى على رجل أنو اشًتاىا من فبلف د  اذا إكما   (يُدُّعى على الغائِب سببًا ِلَما َيدَّعى على اٟتاضر
حىت لو حضر  ،نة على اٟتاضر كالغائبالقاضي يقضي هبذه البيًٌ  نة على ذم اليد فإف  كأقاـ البيًٌ  ،الغائب

عى على الغائب د  إف كاف ما يي  :مأ (يصحُّ  كاف شرطًا ال  لوف. )الغائب كأنكر ال يلتفت إذل إنكاره
إف طلق فبلف " :كمن قاؿ المرأتو،ر ابلشرط إف كاف الغائب يتضر   يصح   شرطان ١تا يدعيو على اٟتاضر ال

فيو  ألف   ؛نتها يف األصحقبل بيًٌ تي  ق امرأتو الفبلانن طل   أف   نةن فأقامت زكجة اٟتالف بيًٌ  "طالق امرأتو فأنتً 
 .الغائب ن إبطاؿ حقًٌ ٓتبلؼ ما لو دل يتضم   ،على الغائب إضراران 

ماَؿ اليتيِم، ويكتُب ِذْكَر  ويقرضُ . كاف شرطاً ال يصحُّ   لوف، ماَؿ اليتيِم، ويكتُب ِذْكَر اٟتقّ  ضُ قرِ ويُ 
 . اٟتقّ 



 ،اإلقراض كالكتاب للحفظ ألف   ؛الصك :مأ (ماَؿ اليتيِم، ويكتُب ِذْكَر اٟتقّ  ضُ قرِ ويُ ) 
كإف أقرض  ،ككذا ٯتلك القاضي إقراض ماؿ الغائب .ضعلى استخراج ا١تاؿ من ا١تستقرً  كالقاضي قادره 

 .(ِ)يف أصح الركايتُت كاألب ٔتنزلة الوصيًٌ  .يقدر على االستخراج ألنو ال ؛ضمن الوصي  
 
 

                                                           

)كتاب سننو ، طبعة مؤسسة الرسالة(، كأبو داكد يف َٗٔ، حديث رقم َُّص  ِ)ج مسنده  اٟتديث ركاه أٛتد يف:  (ُ)
ابب ما جاء يف القاضي ال يقضي بُت )كتاب األحكاـ، سننو (، كالًتمذم يف: ِّٖٓاألقضية، ابب كيف القضاء، حديث رقم: 

ِإَذا : »قىاؿى رل رىسيوؿي اَّللً  قاؿ:  -كلفظو عند الًتمذم-، (، عن علي ُُُّ، حديث رقم ا٠تصمُت حىت يسمع كبلمهما
ـَ اآلَخِر، َفَسْوَؼ َتْدِري َكْيَف تَػْقِضيتَػَقاَضى ِإلَْيَك رَُجبَلِف،   .«َفبَل تَػْقِض ِلؤَلوَِّؿ َحىتَّ َتْسَمَع َكبَل

 ُّْ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
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 ]ابب التحكيم[
 ولزَمهما حكُمُو ابلبيِّنة، والنُّكوِؿ، واإلقراِر، وإخبارُهُ  ،ٖتكيُم ا٠تصمُِت َمن َصُلَح قاضياً  وصحَّ 

وال يصحُّ ُحْكُم ، ولكلٍّ منها أف يرجَع قبَل حكِمو وبعدالِة شاىد حاؿ واليِتوِ  ،إبقراِر أحِد ا٠تصمُتِ 
 سائِر اجملتهداِت وال قالوا: صحَّ يف، وال التَّحكيُم يف حدٍّ َوقَػَودٍ ، و وولِدِه وعرِسوِ ىَل ألبويْ وَّ ا١تَُحكِِّم وا١تُ 

 . يُػْفىَت بو دفعاً لتجاسِر العواـ


 (ُ) ]ابب التحكيم[
 كال (َمن َصُلَح قاضياً ) تهما على أنفسهمالواليٍ  ؛مان كى أم جعلهما حى  (ٖتكيُم ا٠تصمُتِ  وصحَّ )

ابلبيِّنة، والنُّكوِؿ، ) كمويا ْتي ضً ألهنما رى  (؛كُموُ ما حُ َمهُ زِ ولَ ) كغَته ما بينهما ٤تدكدان يف قذؼو كًٌ ٬توز أف ٭تي 
ألنو لو كالية  ؛داـ يف اجمللس ابقيان  م حاؿ كاليتو ماحكىذا إذا  (إبقراِر أحِد ا٠تصمُتِ  واإلقراِر، وإخبارُهُ 

ألنو إذا حكم صار  ؛ؽصد  دل يي  "بكذا حكمتي  كنتي " :كلو قاؿ .فيصح إخباره فيو ،اٟتكم ئشنأف ي
 ألف   (؛ا أف يرجَع قبَل حكِمومولكلٍّ منه( )بعدالِة شاىد حاؿ واليِتوِ و . )قبل قوؿ ا١تعزكؿكال يي  ،معزكالن 

 . منهما قبل تنفيذ اٟتكم ينعدـ اٟتكم لعدـ الرضا فإذا رجع كاحدو  ،على رضا٫تا حكمو موقوؼه 
 ألف   (؛ِسوِ رْ و وولِدِه وعِ ألبويْ ) القاضي من جهة ا٠تليفة :أم (ىَل وَّ وال يصحُّ ُحْكُم ا١تَُحكِِّم وا١تُ )

 ٯتلكاف اإلابحة ألنو ال كالية ٢تما على دمهما ك٢تذا ال (؛وال التَّحكيُم يف حدٍّ َوقَػَودٍ ) ز ٢تمٕتشهادتو دل 
كفسخ  ،الكناايت ركاجع كاٟتكم أبف    (داتِ يف سائِر اجملتهَ ) التحكيم (صحَّ ) :ناٮتأم مشا( قالوا:)

 على  يدؿ   (ِ)"التحكيم يف اٟتدكد كالقصاص٬توز  ال" :دكرمكقوؿ القي  .كغَت٫تا ،اليمُت ا١تضافة
يَِة على العاقلةِ  ُفذُ  وُحْكُم ا١تَُحكَِّم يف دـٍ خطٍأ ابلدِّ إىل قاٍض إف وافَق  ُحْكُمو ذا رُِفعَ إو . ال يَػنػْ

 .وإالَّ أبطَلوُ ، مذىَبُو أمضاهُ 


                                                           

 . ضت اٟتكم إليوفو   إذاالرجل  تي مٍ ك  حى التحكيم لغة: جعل اٟتيٍكًم فيما لك لغَتؾ، يقاؿ:  (ُ)
 كاصطبلحان: تولية ا٠تصمُت حاكمان ٭تكم بينهم.     
 .ّٕٓص  ٓ، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، . ٔٓص "، حكممادة "، ا١تصباح ا١تنَتانظر: الفيومي،      

، العلميةا١تكتبة ، )بَتكت: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميدٖتقيق: اللباب يف شرح الكتاب، راجع: ا١تيداين، عبد الغٍت بن طالب،  (ِ)
 .َٗص  ْد.ت( ج 
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االحتياج  إذل ذلك فيقل   (دفعًا لتجاسِر العواـ) ّتوازه :أم (وال يُػْفىَت بو) أنو يف غَت٫تا جائز  =
 . (ُ)اـ الشرعٟتك   إذل القاضي فبل يبقى ركنقه 

يَِة على العاقلةِ ) ُفذُ  وُحْكُم ا١تَُحكَِّم يف دـٍ خطٍأ ابلدِّ هما دكف حكمو ينفذ يف حقًٌ  ألف   (؛ال يَػنػْ
الشرع أكجب الدًٌية ؛ ألهنم ما رضوا بو، كلو حكم ابلدًٌية على القاتل يف مالو ال ٬توز أيضان؛ ألف  العاقلة

 لي تحم  ت العاقلة ال ألف   ؛يةكلو ثبت القتل إبقرار القاتل ٬توز اٟتكم ابلدًٌ  .ال يف ماؿ القاتل على العاقلة
 . حان كال عمدان كال اعًتافان لٍ صي 

 عى فً فرؽ بُت ىذا كبينما إذا ري  (وإالَّ أبطَلوُ ، إىل قاٍض إف وافَق مذىَبُو أمضاهُ  ُحْكُمو ذا رُِفعَ إو )
على  اٟتكم لو كاليةه  ألف   ؛د فيوهى ٣تتػى  لو صٍ ه إذا كاف يف فى يرد   رأيو ال آخر كخالفى  قاضو  ةي إذل القاضي قضي  

لح يف لص  كا  فكاف ،عليو ةن ج  يكوف حي  مو غَت٫تا فبلكٍ إليو حي  عى فً كالقاضي الذم ري  ،مُت دكف غَت٫تااك  
 الكل.يف حقٌ ً  ةن ج  حي  هي فكاف قضاؤي  ،الناس كلًٌ   ىعل كأما القاضي فلو كاليةه  .حقو

 
  

                                                           

 ُّٖ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
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 مسائل شىت منو
وال ، اآلخرِ  اءببل رض ُكوةً   بَ قِ نْ ىف سفِلو أو يػَ  وليس لصاحِب ُسْفٍل عليو علٌو آلخَر أف يَِتدَ 

 تنشعُب منها مستطيلٌة غَُت انفذٍة فتُح ابٍب يف القصوى،  ألىِل زائغٍة مستطيلةٍ 


 مسائل شىت منو
يضرب  :أم (ىف سفِلو وليس لصاحِب ُسْفٍل عليو علٌو آلخَر أف يَِتدَ ) القضاءكتاب من   أم

عند أيب  لوًٌ صاحب العي  :أم (اآلخرِ  اءببل رض)ىي الركزف  -بفتح الكاؼ- (ُكوةً   بَ قِ نْ أو يػَ ) كتدان 
 وًٌ لي أف يبٍت يف العي  و  لي كعلى ىذا ا٠تبلؼ إذا أراد صاحب العي  .وًٌ لي ابلعي  يصنع فيو ما ال يضر   :قاالك ،حنيفة

  .يفان نث كدكعان أك ٭تذبيتان أك يضع عليو ج
ال ما ضرر فيو فبل  ظاىره  ألنو إ٪تا ٯتنع ما فيو ضرره  ؛لقوؿ أيب حنيفة عنهما تفسَته  يكما حي  :ليق

 عند٫تااألصل  كىذا ألف   ،يف الضرر كٙترتو تظهر يف كقوع الشكًٌ  ،بل بينهم خبلؼ ، كقيل:خبلؼ
فإذا أشكل دل ٬تز  ضرر،ال ضً ر بعارً ظكاٟت ،ؼللتصر   قه طلً كا١تلك مي  ،ملكو يبلقيفو تصر   ألف   ؛اإلطبلؽي 

 ،رأجى تن كا١تسللغَت كحق ا١ترهتى  ـو ٤تر   مشغوؿ ْتقًٌ  فو حصل يف ٤تلٌو تصر   ألف   ؛رظا١تنع كاألصل عنده اٟت
 .(ُ)ا أشكل كجب ا١تنعي ذض عدـ الضرر فإكاإلطبلؽ بعارً 

تنشعُب منها مستطيلٌة غَُت انفذٍة فتُح ابٍب يف  مستطيلةٍ ) ةو ل  ٤تىً  :أم (زائغةٍ وال ألىِل )
مثبلن إذا كاف لرجل دار يف السكة ابهبا إذل السكة العظمى كبعض  .شعبة من األكؿتيف ا١ت :مأ (صوىالقُ 

تلك  ألف   ؛ليس لو ذلك :فأراد أف يفتح ابابن إذل تلك السكة ،حوائطها إذل السكة األخرل الغَت النافذة
كة فعة ٢تم خاصة دكف أىل السًٌ يف تلك السكة فالش   رل أهنا لو بيعت داره تأال  ،ألىلها ةه السكة خاص  

 ،نع من فتح الباب إليهافبل ٯتي  ،ة ا١تسلمُتفهي لعام   ألهنا لو كانت انفذةن  ؛د بقولو غَت انفذةيًٌ ػػػقي . العظمى
كقاؿ  ،نع من ذلكح دكف ا١تركر دل ٯتي يكإف أراد االستيضاء أك الر  .كلكن فيما إذا أراد الفتح للمركر

 .(ِ)صول بًتكيب البابيف القي  اٟتق   يعألنو عساه يد   ؛نع من الفتحأف ٯتي  األصح   ":صاحب ا٢تداية"

                                                           

 ُِّ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ُِّ ص ٕ، ج مرجع سابقراجع:  (ِ)
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قد "وَمن ادَّعى ىبًة يف وقٍت فُسِئَل بيِّنًة، فقاؿ: . ويف مستديرٍة َلِزَؽ طرفاىا ٢تم ذلك
راِء بعد وقِت ا٢تبِة تُػْقَبل، وقبَلُو ال، ، أو مل يقْل ذلك"َجَحَدنِيها فاشًتيُتها منو ـَ بيِّنًة على الشِّ  .فأقا

َؽ ا. وَمن ادِّعى أف زيدًا اشًتى جاريَتو، فأنكَر، وترَؾ ا١تدَّعي خصومَتُو حلَّ لو وطؤىا  قرُّ ١تُ وُصدِّ
ا زيوٌؼ أو نَػبَػْهَرَجٌة، ال َمن ادِّعى أهنا َستُّوقٌة، بقبِض عشرةٍ   ................... إف ادَّعى أهنَّ



قد لزؽ طرفاىا  ة الثانية مستديرةن قإذا كانت الزائ :يعٍت (ويف مستديرٍة َلِزَؽ طرفاىا ٢تم ذلك)
 ؛جانب شاء يف أمًٌ  فلهم أف يفتحوا الباب يف حائطو  -كا١تراد بطرفها هناية سعتها - ة ا١تستطيلةقابلزائ
 .كجوب الشفعة ٢تم ٚتيعان  رل أف  تهم ابلشركة، أال ن٢تا إذل آخرىا كىي بيكاحدة من أك   ىذه سكةه  ألف  

سأؿ القاضي  :أم (يف وقٍت فُسِئَل بيِّنةً ) ىبة دار كتسليمها إليو مثبلن  :أم (وَمن ادَّعى ىبةً )
 (، أو مل يقْل ذلك"فاشًتيُتها منو) " عى عليو ا٢تبة ا١تد  ينجحد :أم (قد َجَحَدنِيها": فقاؿ) نةن منو بيًٌ 

راِء بعد وقِت ا٢تبِة تُػْقَبل، وقبَلوُ " )قد جحدنيها" :قولو :أم ـَ بيِّنًة على الشِّ عى لو اد   :يعٍت (ال :فأقا
 ا٢تبة يف كقتً  دعولألف  ؛نتوقبل بيًٌ تعى فيو ا٢تبة دل نة على الشراء قبل الوقت الذم يد  ا٢تبة فأقاـ البيًٌ 

الشراء قبل ذلك يكوف رجوعان عن  دعولالواىب يف ذلك الوقت مث  ا١توىوب ملكي  منو على أف   إقرارو 
 ني فيتمك   ،كأما دعول الشراء بعد ذلك يقرر إقراره اب١تلك يف ذلك الوقت، فكاف متناقضان  ،ذلك اإلقرار

  .نةمن إثباتو ابلبيًٌ 
وترَؾ ا١تدَّعي خصومَتُو " )ما اشًتيتي " :فقاؿ زيده  (زيدًا اشًتى جاريَتو، فأنكرَ  وَمن ادِّعى أفَّ )

إذ الفسخ رفع  ؛كاف جحوده البيع فسحان من جهتو  لا جحد الشر م  ػا١تشًتم ل ألف   (؛حلَّ لو وطؤىا
 .عل اٞتحود ٣تازان عن الفسخكهبذه ا١تشاهبة جي  ،العقد من األصل

ا زُ  بقبِض عشرةٍ  رُّ قِ وُصدَِّؽ ا١تُ ) َمن ادِّعى ) ؽصد  يي  ال :أم (يوٌؼ أو نَػبَػْهَرَجٌة، الإف ادَّعى أهنَّ
ز ك٢تذا ٬توز التجو   ،ةقو ت  اسم الدرىم يقع على اٞتياد كالزيوؼ كالنبهرجة دكف السى  ألف   ؛ ((ُ)وقةأهنا َستُّ 

  =يف
                                                           

 الدراىم ا١تستعملة قدٯتان على أنواع: (ُ)
 الزيوؼ: كىي ا١تغشوشة، كٝتيت بذلك ألهنا مردكدة من ًقبل بيت ا١تاؿ، كىذه الدراىم أتخذىا التجار يف التجارات.     
 ، كىذه الدراىم يرد ىا التجار.الغلبة فيو للفضة يتال :كقيل ،رديئة افضته يتىم الالدر النبهرجة: لفظ معرب، يطلق على ا     
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لبيِت ا١تاِؿ   دَّ الزَّيُف رُ . و الستيفاءِ ابوال َمن أقرَّ بقبِض اٞتياِد، أو حقِّو، أو الثَّمِن أو 
قرِّ أبلٍف يُػْبِطُل للمُ  "ليس يل عليك شيءٌ "وقولُُو: . شُّوُ وقة ما َغَلَب غِ للتُّجار، والَستُّ  كالنػَّبَػْهَرَجةِ 
ما كاف "فإف قاَؿ ا١تدَّعى عليو عقيَب دعوى ماٍؿ: . بعَدُه ببل حجٍَّة لغوٌ  "بل يل عليك ألفٌ "إقرارَُه، و

ـَ ا١تدَّعي بيِّنًة على ألف، وىو على القضاء، أو اإلبراء، قُِبَلْت ىذه"لك على شيٍء قطّ   . ، فأقا


بُت دعول ٮتتص ابٞتياد فبل تناقض  كالقبض ال ،ةقو م ابلزيوؼ كالنبهرجة ال ابلست  لى الصرؼ كالس   =
بقبِض ) ؽ من أقر  ال ييصد   :مأ (وال َمن أقرَّ . )الزايفة أك النبهرجة كبُت اإلقرار بقبض الدراىم فيقبل قولو

و يف اٞتياد فاإلقرار حق   ألف   ،ألنو مناقض ؛عى أهنا زيوؼمث اد   (الستيفاءِ اباٞتياِد، أو حقِّو، أو الثَّمِن أو 
عى ذا اد  إك  .عن القبض بوصف التماـ كاالستيفاء عبارةه ، كاف جيادان كالثمن   ،و بقبض اٞتيادبقبض حقًٌ 
 . قضان نابعد اإلقرار هبما يكوف م أهنا زيوؼه 
ه التجار النبهرجة ما يرد   كما أف    :يعٍت (للتُّجار لبيِت ا١تاِؿ كالنػَّبَػْهَرَجةِ ) أم مردكده  (دَّ الزَّيُف رُ و )

كالزيف  ،كوف فضتهما أقلتك٫تا من جنس الدراىم غالبتا الفضة على الغش إال أهنما ابلنسبة إذل اٞتيد 
بيت ا١تاؿ ال  ه فإف  كبيت ا١تاؿ يرد   ،ه التجار كتعاملوا فيوفالزيف ال يرد   ،رداءةن  ابلنسبة إذل النبهرجة أقل  

ىي اليت فضتها  :كقيل ،الباطل الردمء من الشيء :لغةكالنبهرجة يف ال .يقبل إال ما ىو غاية اٞتودة
 .ابلفضة ىكىي اليت داخلها ٨تاس ٤تلًّ  (وقة ما َغَلَب غشُّوُ والَستُّ ) .رديئةه 

 لو ينفردي  قر  مي ػال ألف   (؛رِّ أبلٍف يُػْبِطُل إقرارَهُ قِ للمُ  "ليس يل عليك شيءٌ ") ا١تقر لو :أم( وقولُُو:)
إذا قاؿ  :يعٍت (بعَدُه ببل حجٍَّة لغوٌ  "بل يل عليك ألفٌ " و) ًٟتق ابلعدـه أي فإذا بطل بردًٌ  ،اإلقرار بردًٌ 
 مو،من اٟتجة أك تصديق خص فبل بد   ،، فهذا دعول األلف"رل عليك ألف درىم"لو بعد ذلك:  قر  مي ػال

 البيع ال ألف   ؛مث عاد إذل التصديق فإنو يصح   ،لو قر  مي ػكأنكر ال "اشًتيتي : "ر  قً مي ػٓتبلؼ ما لو قاؿ ال
 . فييعمل بتصديقو ،قائم لر ابلشًٌ  فإذا رجع إذل التصديق فقد رجع كاإلقراري  ،ينفسخ ّتحود البائع

                                                                                                                                                                                           

 ، كليس ٢تا حكم الدراىم.ا زائدان ىم ا١تغشوشة غشًّ الدر السىت وقة: لفظ معرب، يطلق على ا    
ص  ْج شرح الوقاية، صدر الشريعة،  .ّٕٔ، ِٗص  ُج  "،زيفمادة " ك "هبرجمادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،     

 .ّّٔص  ٓج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  .ُِٖ
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ـَ ا١تدَّعي بيِّنًة "ما كاف لك على شيٍء قطّ "فإف قاَؿ ا١تدَّعى عليو عقيَب دعوى ماٍؿ:  ، فأقا
 .رُدَّت "وال أعرُفك" :زاد على إنكارِه لوو . اإلبراء، قُِبَلْت ىذهعلى ألف، وىو على القضاء، أو 

 
ـَ ا١تُ "ما كاف لك على شيٍء قطّ "يَب دعوى ماٍؿ: قِ فإف قاَؿ ا١تدَّعى عليو عَ ) دَّعي بيِّنًة ، فأقا

 منهال األلف أك أبرأه أنو أد   على عى عليوبرىن ا١تد   :يعٍت (على ألف، وىو على القضاء، أو اإلبراء
دل يكن لك " :ألنو ٯتكنو أف يقوؿ ؛التوفيق بُت الكبلمُت ٦تكن ألف   ؛عى عليونة ا١تد  أم بيًٌ  (قُِبَلْت ىذه)

ليس لك " :أك يقوؿ "،ؾاذعيو دفعان ألما تد   يٍػتىٍت ٓتصومتك الباطلة فدفعت إليكي آذى على شيء كلكن 
 ". ألنك أبرأتٍت ؛شيء يف اٟتاؿ

نتو بيًٌ  (وال أعرُفك، رُدَّت" )قط شيءه  ي  ما كاف لك عل" :على قولو :أم (زاد على إنكارِه لوو )
كال يعرؼ  كقضاءه  أك إبراءه  ر أف يكوف بُت اثنُت خصومةه تصو  ألنو ال يي  ؛على القضاء أك على اإلبراء

فيأمر  (ُ)على ٤تتجب يد عيالرجل رٔتا  ألف   ؛يف ىذه ا١تسألة تونقبل بيًٌ "تي  :دكرمذكر القي  .أحد٫تا صاحبو
 مل على أف  ٖتا١تنت  ةسألمف ،(ِ)"بعض ككبلئو أف يعطيو ما يرضيو فقد قضاه كال يعرفو مث عرفو بعد ذلك

 ؛إلبراء يف ىذا الفصل ابتفاؽ الركاايتانة على قبل البيًٌ : تي كقيل. ٦تن يتوذل األعماؿ بنفسو عى عليوا١تد  
قبل تي يف شيء ال  دل يكن بيٍت كبينك معاملةه  :و قاؿل" :(ّ)"الوجيز"كيف  .اإلبراء يتحقق ببل معرفة ألف  

 .(ْ)"نة على القضاءبي  

                                                           

 .ن ال يتوذل األمور بنفسوعظمتو، كقيل: مى لأحد كل  قيل: ىو من ال يراه  اتجب:  (ُ)
( ج ََِٓ -ىػ ُِْٔ)بَتكت: دار الفكر، ، عُت األخيار لتكملة رد احملتار ةقر انظر: ابن عابدين، دمحم عبلء الدين أفندم،      

  ِْْص  ٕ
ص  ْج تبيُت اٟتقائق، ذكور يف غَت كتاب من كتب اٟتنفية، منها: الزيلعي، دل أجد كبلـ القيدكرم يف كتابو "الكتاب"، كلكنو م (ِ)

 ، فرٔتا ذكره القدكرم يف كتاب آخر، كهللا أعلم.ّّٔص  ٕج العناية شرح ا٢تداية، . البابريت، ُٖٗ
أقاـ مدة يف حلب  الفقهاء،من أكابر  ىػ(: كاف إمامان كبَتان ُٕٓ)ت:  ، رضي الدين السرخسيبن دمحم دمحم بن دمحمالوجيز لػ:  (ّ)

 ".الوجيز "، ك"الوسيط "، ك"الطريقة الرضوية ، لو: "ايط"، ك"كتعصب عليو بعض أىلها فسار إذل دمشق، كتويف فيها
 .ِٕص  ٕج األعبلـ، . الزركلي، ّٕٓ ص ّج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:      

 مرجع سابق.انظر: البابريت،  (ْ)
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على شراٍء وأراَد الرَّدَّ بعيٍب رُدَّْت بيِّنُة ابئِعِو على براءتِِو من كلِّ عيٍب بعد  وَمن أقاـ بيِّنةً 
 .وىو استحسافٌ يبطل كلَُّو، وعند٫تا آخَرُه  وذكُر إف شاء هللا تعاىل يف آخر صكٍّ . إنكاِر بيِعوِ 



على شراٍء وأراَد الرَّدَّ بعيٍب رُدَّْت بيِّنُة ابئِعِو على براءتِِو من كلِّ عيٍب بعد  وَمن أقاـ بيِّنةً ) 
عى كأنكر ا١تد   ،ةمى عى رجل أنو اشًتل منو ىذه األى اد   :صورتو .إنكار البائع بيع نفسو :أم (إنكاِر بيِعوِ 
 ،ىافوجد فيها عيبان كأراد رد   ،نة على الشراءفأقاـ ا١تشًتم البيًٌ  "،منك قطها عٍ بً دل أى : "كقاؿ ،عليو البيع

 .للتناقض ؛نتوقبل بيًٌ تي دل  ،إليو من كل عيب نتو أنو برمءه فأقاـ البائع بيًٌ 
إذا كتب رجل إقراره بديونو يف  :يعٍت (يبطل كلَّوُ  يف آخر صكٍّ  "إف شاء هللا تعاىل" :وذكرُ ) 

 ن أخرج ىذا الصك  مى  :مأ ".ما فيو إف شاء هللا كمن قاـ هبذا الذكر فهو كرل  " :مث كتب يف آخره صكٌو 
ـ عند أيب حنيفة فيبطل ينصرؼ إذل ٚتيع ما تقد   "إف شاء هللا" :قولو .فهو ككيل كطلب ما فيو من اٟتقًٌ 

ٚتيع ما  بعضها على بعض فاالستثناء ينصرؼ إذل معطوفةه  كلمات الصك كتبه   ألف   ؛نيٍ إقراره ابلد  
 . ال يلزمو شيء "إف شاء هللا كحجٌو  كصبلةو  صوـو  ي  عل" :كما لو قاؿ  ،تقدـ

 . إذ الفرجة يف الصكوؾ كالسكوت يف النطق ؛ال يلتحق االستثناء ابلكل :قالوا رجةن في كلو ترؾ 
ىذا إسقاط كالية امتناع ا١تديوف عند  :قلنا. ألنو توكيل اجملهوؿ ؛ال يصح ىذا التوكيل :ليفإف ق

مع  كاإلسقاط يصح   ،التوكيل بغَت رضاء ا٠تصم ال يلـز عند أيب حنيفة فإف   ،استماع خصومة الوكيل
 . اٞتهالة

 ؛ألنو يليو كىو أكذل "؛كمن قاـ هبذا الذكر" :االستثناء إذل قولو ينصرؼي  :يعٍت (وعند٫تا آخَرهُ )
 .(ُ) (وىو استحسافٌ )لبلستيثاؽ ال لئلبطاؿ  كتبي يي  الصك   ألف  

 [فصل يف القضاء اب١تواريث]
كما يف   ،ُصدِّقوا "ال بل قبَلوُ "، وقاؿ ورثُتو: "أسلمُت بعد موتِو" :ُسوُ رْ مات فقالت عِ  نصراينّّ 

 عيودِ ىذا ابُن مُ "وَمن قاؿ: ه". بل بعد"، وقالوا: "أسلمُت قبَل موتِو" :ُسوُ رْ عِ  مسلم ماَت، فقالت
 . ي لوُقض :ودِعو وجحَد األوَّؿُ رَّ اببٍن آخر ١تُ قػَ ولو أَ ، َدفَػَعها إليو ":ا١تيِِّت ال وارَث لو غَتُهُ 

                                                           

 .ّّٕ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
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 [فصل يف القضاء اب١تواريث]
 "ال بل قبَلوُ "وقاؿ ورثُتو: ) ا١تَتاثي  يً ػى ل ك ("أسلمُت بعد موتِو" :ُسوُ رْ مات، فقالت عِ  نصراينّّ )

كما يف مسألة   ؛على ماقبلها كاٟتاؿ يدؿ   ،يف اٟتاؿ اإلسبلـ اثبته  ألف   ؛الورثةؽ دًٌ صي  :أم (ُصدِّقوا
بو على  ستدؿ  م اٟتاؿ كيي ك  إذا اختلف ا١تؤجر كا١تستأجر يف جرايف ا١تاء كانقطاعو فإنو ٭تي  :الطاحونة

الورثة إذا مات ؽ دًٌ كما صي   :أم (كما يف مسلم ماتَ ) فع ال لبلستحقاؽللد   كالظاىر يصلحي ، ا١تاضي
 أسلمتٍ " :أم قاؿ الورثة (ه"بل بعد"، وقالوا: "أسلمُت قبَل موتِو") النصرانية (ُسوُ رْ عِ  فقالت) مسلم

ضاؼ حدكثها إذل تي كاألصل يف اٟتوادث أف  ،أمران حاداثن  يعألهنا تد   ؛فالقوؿ للورثة أيضان  "بعد موتو
ع دفع ا١تودى  :أم (َدفَػَعها إليو "ال وارَث لو غَتُهُ  عي ا١تيِّتِ ودِ ىذا ابُن مُ "وَمن قاؿ: .)أقرب األكقات

فصار   ،الوارث بطريق ا٠تبلفة ما يف يده حق   أبف   ر  ػػػألنو أق ؛بو بن الذم يقر  الوديعة اليت يف يده إذل اال
ع بقبض ا١تودً  لرجل أنو ككيلي  ر  ػػػٓتبلؼ ٔتا لو أق ،بطريق األصالة ث كىو حي  أنو حق ا١تورًٌ  ر  ػػػكما لو أق

كيف تصحيح إقراره  ،أبنو ملك الغائب كىو حي   ر  ػػػألنو أق؛ الوديعة أك أنو اشًتاه منو ال يؤمر ابلدفع إليو
ا١تالك ىو الوارث فلم يكن يف  ف  أا١تيت دل يكن مالكان ك  كىنا زىعىم أف   ،تنفيذ إقراره يف ملك الغَت بزعمو

عن  فبلانن ككيله  ا١تديوف أف   ر  ػػػا لو أقٔتىذا منقوض  :فإف قلت .لغَتإقراره يف ملك ا تصحيح إقراره تنفيذي 
يوف إذ الد   ؛بقبضو من ماؿ نفسو ر  ػػػا١تديوف أق قلنا: إف   .نيٍ ن يؤمر بقضاء الد  يٍ الدين بقبض الد   ربًٌ 

 . إليوفع مر ابلد  ال إقراران ٔتلك الغَت فأي  ،ران على نفسوػػقفكاف مي  ،ى أبمثا٢تاقضى تي 
 (ي لوُقض) "ليس للميت ابن غَتم" :قاؿ :يعٍت( ِعو وجحَد األوَّؿُ ودِ ولو أقرَّ اببٍن آخر ١تُ )

كما لو  ؛  قبلعلى األكؿ بعد انقطاع يده عن ا١تاؿ فبل تي  ىذه شهادةه  ألف   ؛و لؤلكؿقضي اب١تاؿ كلًٌ  :أم
 .كاف األكؿ ابنان معركفان 

َمْت بُت الغرماء أو الورثِة بشهوٍد مل يقولوا: فَّ وال ُيكَ  ال نعلُم لو "ُل غرمٌي أو وارٌث يف تركٍة ُقسِّ
ـَ زيٌد حجًَّة أنَّو لو وألخيِو إراًث من أبيهما قُ . ، وىو احتياُط ظلمٍ "غرٯتًا أو واراًث آخر لو  يضوعقاٌر أقا

 . أو الرَؾ ابقيو مع ذي اليِد ببل تكفيِلو َجَحَد دعواُه بنصِفو وتُ 
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َمْت بُت الغرماء أو الورثِة )ال يؤخذ منهما كفيل  :أم (ُل غرمٌي أو وارثٌ فَّ وال ُيكَ ) يف تركٍة ُقسِّ
و بعض القضاة لى عى فػى  ىذا شيءه  :أم (، وىو احتياطُ "ال نعلُم لو غرٯتًا أو واراًث آخر"بشهوٍد مل يقولوا: 

 ،غائبه  ت كارثه ألنو ٬توز أف يكوف للميًٌ  ؛يؤخذ منو الكفيل :قاالك ،عند أيب حنيفة (ظلم)احتياطان كىو 
ب كما لو  ي  ػػصب انظران للغي كالقاضي ني  ،حقهما يتوللئبل  ؛فعلى القاضي أف أيخذ كفيبلن  ،غائبه  أك غرًنه 

اٟتاضر  حق   أف   :لوك .قران ابلوديعة كالزكجية فالقاضي يفرض ٢تا النفقة كأيخذ منها كفيبلن ع مي كاف ا١تودى 
 ألف   ؛ٓتبلؼ النفقة ،فبل ٬توز التأخَت إذل زماف التكفيل ،ال يعارض ا١تعلـو الغائب موىوـه  كحق   ،معلـو
  .(ُ)كىو معلوـه  الزكج يف الوديعة اثبته  حق  

  .ن أك اإلرث لو ثبت ابإلقرار يؤخذ الكفيل اتفاقان يٍ الد   ألف   "؛بشهود" :د بقولويًٌ ػػػقي 
 .يؤخذ الكفيل اتفاقان  "هنعلم لو كاراثن غَتى " :ألهنم لو قالوا ؛بعدـ قو٢تم (ِ) ديًٌ ػػػكقي 
ـَ زيٌد حُ ) يف يد رجل (وعقارٌ ) إراثً من أبيهما )الغائب كال كارث لو غَت٫تا  (جًَّة أنَّو لو وألخيوِ أقا

جحد ذك اليد دعول  :أم (َقَضى لو بنصِفو، وترَؾ ابقيو مع ذي اليِد ببل تكفيِلو َجَحَد دعواُه أو ال
: إذا جحد دعواه ذك اليد أخذه القاضي منو كجعلو يف يد أمُت قاالك .ك دل ٬تحد عند أيب حنيفةأزيد 

 ،أمُت ر  كا١تق اٞتاحد خائنه  ألف   ؛ـ اآلخررؾ النصف يف يده حىت يقدي كإف دل ٬تحد تي  ،ـ الغائبحىت يقدي 
لميت إذ ال إرث إال بثبوت ا١تلك لالقضاء  ألف   ؛ ضركرةنزع ببلتاليد الثابتة ال  أف   :لوك .فيًتؾ يف يده

قران كبطل جحوده بقضاء كما لو كاف مي   ،نقض يدهتفبل  ،ث كاحتماؿ كونو ٥تتار ا١تيت اثبته للمور  
 .(ّ)القاضي

 . وا١تنقوُؿ مثُلُو، وقيل: يؤخُذ ىو منو ابالتفاؽ
فإف مل  صدقٌة على ماِؿ الزَّكاةِ  "ما أملكُ "أو  "مايل" بثُػُلِث ماِلِو على كلِّ شيٍء، و ووصيُتوُ 

  .ؾ أمسَك منو قوَتو، فإذا ملَك تصدََّؽ ٔتا أخذَ ا٬تْد إالَّ ذ


                                                           

 ٕٓص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، ّْٓ-ّْْ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب(: "كقيل". (ِ)
 ٕٕص ٕج مرجع سابق، ابن ٧تيم،  .ّْٖ-ّْٕ ص ٕج  مرجع سابق، ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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 ى عليوإذا كانت الدعول يف ا١تنقوؿ ال يؤخذ نصيب الغائب من يد ا١تدع :يعٍت (وا١تنقوُؿ مثُلوُ )
 ؛يف اٟتفظ يف يده أبلغي  ٟتاجتو إذل اٟتفظ كالًتؾي  ؛كقولو يف ا١تنقوؿ أظهر .٢تما خبلفان  ،عند أيب حنيفة

ألنو إنشاء خصومة  الكفيل؛ كإ٪تا ال يؤخذ ،حفظان  مُت أشد  ألنو ابإلنكار صار ضامنان كا١تاؿ يف يد الض  
  .صب لقطع ا٠تصومات ال إلنشائهاكالقاضي إ٪تا ني 

 ألف   ؛م النصف إليو بذلك القضاءسل  حيح كيي نة يف الص  كإذا حضر الغائب ال ٭تتاج إذل إعادة البيًٌ 
 . (ُ)نان نان كاف أك عيٍ ب خصمان عن الباقُت فيما يستحق لو كعليو ديٍ حد الورثة يينص  أع للميت ك كقالقضاء 

 كالنزعي  ،الحتياج ا١تنقوؿ إذل اٟتفظ ؛ا١تنقوؿ من ذم اليد :أم (وقيل: يؤخُذ ىو منو ابالتفاؽ)
 .(ِ)بنفسو كأما العقار فمحفوظه  ،كيبل يتلف  ؛من يده أبلغ يف اٟتفظ

ينصرؼ إذل ٚتيع مالو كال ٮتتص ٔتاؿ  :مأ (على كلِّ شيءٍ )إلنساف  (بثُػُلِث ماِلوِ  ووصيُتوُ )
ما "أو  "مايل" و. )كذا الوصيةف ،كاإلرث ٬ترم يف ٚتيع األشياء ،ا١تَتاث الوصية أختي  ألف   ؛الزكاة
 (؛ماِؿ الزَّكاةِ ) يف ا١تساكُت بينهم ينصرؼ على (صدقةٌ " )ما أملك"أك  "مارل" إذا قاؿ: :يعٍت ("أملكُ 

إذل ماؿ  من الصدقة مضافةه  ]عز  كجل [ مث ما أكجب هللا .ألف إ٬تاب العبد معترب إب٬تاب هللا تعاذل
بو وجً فكذا ما يي  ،انصرؼ إذل الفضوؿ ال إذل كل ا١تاؿ (ّ) خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًمٍ  : ]عز  كجل [ ا١تطلق كقولو

 و أىم  فسحاجة ن ألف   (؛أمسَك منو قوَتو) ما ٬تب تصدقو :أم (ؾافإف مل ٬تْد إالَّ ذ) العبد على نفسو
ـي  وصحَّ اإليصاِء             .كأقد

وُشِرَط َخبَػُر عدٍؿ، أو مستوريِن؛ لعزِؿ الوكيِل، ولعلِم السَّيِد ّتناية . ال التَّوكيلِ  ،ببل علم الوصيِّ بو
  .سلٍم مل يهاجْر ابلشَّرائعِ ابلبيِع، والبكر ابلنِّكاِح، ومُ  فيعِ لشَّ اعبده، و 



رفة ٯتسك قوت إف كاف صاحب حً  :كقيل .ألنو ٮتتلف بقلة العياؿ ككثرتو ؛ مقدار قوتوكدل ييبُتًٌ  =
كإف كاف  ،كإف كاف صاحب ضيعة ٯتسك قوت سنةو  ،ك قوت شهرو سكإف كاف صاحب غلة ٯت ،يوـو 

 (.فإذا ملَك تصدََّؽ ٔتا أخذَ . )اعتباران لتفاكت كصو٢تم إذل ا١تاؿ ؛جع إليو مالواتجران ٯتسك مقدار ما ير 
                                                           

 .َّٓ-ّْٗص  ٕ، ج العناية شرح ا٢تدايةالبابريت، انظر:  (ُ)
 .َّٓ-ّْٖ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
 .َُّ: آية رقمجزء من ، التوبةسورة  (ّ)
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صح بيعو  إذا أكصى إذل رجل كدل يعلم بو فهو كصي   :يعٍت (وصحَّ اإليصاِء ببل علم الوصيِّ بو)
 ألف   ،الوصية استخبلؼ ألف   ؛ككالة الوكيل إذا دل يعلم هبا صح  تال  :أم (ال التَّوكيلِ ) شيئان من الًتكة

كأما الوكالة فإثبات  ،ؼ الوارثالوصي ينصرؼ بعد انقطاع كالية ا١توصي فبل يتوقف على العلم كتصر  
ثبت لو تن ببل علم مى  فبل يصح   ،كالية التصرؼ يف مالو كليست ابستخبلؼ لبقاء كالية ا١تنوب عنو

 .الوالية
 الوكيل فأخرب بعزلو عدؿه  لي وكًٌ إذا عزؿ ا١ت :يعٍت (الوكيلِ ِن؛ لعزِؿ وُشِرَط َخبَػُر عدٍؿ، أو مستوريْ )

 ، فصح  خبارهكلو أخرب بو فاسق أك مستور اٟتاؿ ال اعتبار إل ،تصرفو بعد ذلك أك مستوراف ال يصح  
صبيان كاف أك  ،(ُ)ان : يثبت العزؿ ٓترب الواحد عدالن كاف أك فاسققاالك .فو كىذا عند أيب حنيفةتصر  
  .(ّ")قو ينعزؿ اتفاقان كإف صد   ،بو الوكيلا٠تبلؼ فيما إذا كذ  ": "ا١تصفى"كيف  .(ِ)غَته

فباع  ،ا١توذل ّتناية عبده فاسقه  على ىذا ا٠تبلؼ إذا أخربى  :يعٍت (ولعلِم السَّيِد ّتناية عبده)
الشفيع إذا سكت  :يعٍت (فيع ابلبيعِ لشَّ او . )يصَت :عند٫تاك ،عندهيصَت ٥تتاران للفداء  أك أعتق ال العبدى 

إذا أخرب  :يعٍت( والبكر ابلنِّكاحِ . )يكوف :عند٫تاك ،بعد ما أخرب فاسق ابلبيع ال يكوف اتركان للشفعة
 (سلٍم مل يهاجْر ابلشَّرائعِ ومُ ) ٢تماخبلفان  ،عندهال تصَت راضية ابلنكاح  ،البكر ابلنكاح فسكتت فاسقه 
الباء يف قولو  اعلم أف  . ٢تماخبلفان  ،عندهال يؤاخذ  اسقه ن أسلم يف دار اٟترب فأخرب ابلشرائع فمى  :يعٍت

 =ر كا١تقد   "كلعلم"قة ابلعلم كالبلـ ا١تلفوظ يف قولو: متعلًٌ  "لبيع كابلنكاح كابلشرائعابّتناية ك "
وأخَذ ٙتَنُو فضاَع، ، إف ابَع عبدًا للغرماء قاٍض أو أميُنوُ  وال يضمنُ . ال لصحِة التَّوكيلِ 

استحقَّ العبُد أو و وإف ابَع الوصيُّ ٢تم أبمِر قاٍض، . العبُد فَتجع ا١تشًتي على الغرماءِ واستحقَّ 
، وىو عليهم يف يده ثمنالماَت قبَل قبِضو، فضاَع   . رََجُع ا١تشًتي على الوصيِّ



 فبل ،ىذا من جنس ا١تعامبلت أف   :٢تما ".رطشي " :بقولو قه متعلًٌ  "مالشفيع كالبكر كا١تسلً "يف  =
 ن حيث أف  ا٠ترب هبذه اٞتملة يشبو التوكيل مً  أف   :لوك .على شرائط الشهادة كاإلخباره ابلتوكيل في يتوق  

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "فاسق". (ُ)
 ّٔٓ-ّٓٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
 ّٕٓص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،  (ّ)
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ؼ ن حيث منعو عن التصر  لـز اآلخر مً يي  ١تا فيو من ضررو  ؛ؼ ينصرؼ يف ملكو كيشبو اإللزاماتالتصر  
 . (ُ)توفَتان على الشبهُت خطهما ؛ك العدالةأالشهادة كىو العدد  أحد شرطيٍ  ًتطفوجب أف يش

ان  ر بل يثبت ٓترب الواحد ح ، عدالن شًتط إلثبات الوكالة كوف ا١تخرب دل يي  :يعٍت (ال لصحِة التَّوكيلِ )
ـه  ؛عدالن كاف أك فاسقان  ،كاف أك عبد   .أصبلن فلم يشًتط فيو العدد أك العدالة ألنو ليس فيو إلزا

وأخَذ )أم ابع عبدان ١تديوف ألجل الدائنُت  (عبدًا للغرماءإف ابَع  قاٍض أو أميُنوُ  وال يضمنُ )
ألنو  ؛ال على القاضي كال على أمينو (واستحقَّ العبُد فَتجع ا١تشًتي على الغرماءِ ) يف يده (ٙتَنُو فضاعَ 

 ،مصاحل ا١تسلمُت ختل  تف ،تقاعدكا عن ذلكل كالقاضي ٔتنزلة اإلماـ كلو ٟتقهم ضمافه  ،ٔتنزلة القاضي
بل عن ن كقد توك  صبيان أك عبدان ٤تجوريٍ  كما إذا كاف العاقدي   ،هدة عليهمكوف العي تكقع للغرماء ف كالبيعي 

 آخر أخذ الغرًني  ت ماؿه فإف ظهر للميًٌ  ،لوقوع البيع ألجلو ؛لكًٌ و على ا١ت رجعي تفاٟتقوؽ  ،غَت٫تا ابلبيع
 .نويٍ دى 

استحقَّ العبُد أو ماَت و أبمِر قاٍض، ) للغرماء الوصي العبدى  ابع :أم (وإف ابَع الوصيُّ ٢تم)
الرجوع  ألف   (؛على الوصيِّ )ابلثمن  (رََجُع ا١تشًتي) أم يد الوصيًٌ  (يف يده ثمنالقبَل قبِضو، فضاَع 

 .كقع ألجلهم البيعى  ألف   ؛بذلك على الغرماء يرجع الوصي   :أم (وىو عليهم)ابلثمن من حقوؽ العقد 
 ا١تشًتم ابلثمن على الوصيًٌ  رجعى  العبدي  ١تنفعة الوارث فاستحق   العبدى  ككذا لو ابع الوصي   كيرجع |

 (ِ)|فإف كاف|ثمنو ب  |عنو| رجع ا١تشًتم القاضي فاستحق   كلو ابعو أمُتي . على الوارث | الوصي  
 .نويٍ ا فيقضي دى عنو كصيًّ  ب القاضينصًٌ يي  ان الوارث صغَت 

. َقَضى بو على ىذا من رجٍم أو قطٍع أو ضرٍب َوِسَعَك فعُلوُ عاملٌ عدٌؿ بفعٍل  ولو أمرَؾ قاضٍ 
قاٍض ُعِزَؿ، وقاَؿ لزيٍد:  وُصدِّؽَ . ٌؿ جاىٌل ُسِئَل فأحسَن تفسَتَُه، ومل يُػْقَبْل قوؿ غَت٫تادْ وُصدَِّؽ عَ 

عى ، وادَّ "قضيُت بقطِع يدَؾ يف حقٍّ "، أو قاؿ لو: "أخذُت منَك ألفاً قضيُت بو لعمرو، ودفعُتُو إليو"
 .زيٌد أخَذُه وقطَعُو ظلماً، وأقرَّ بكوهِنما يف قضائِوِ 



                                                           

 ا١ترجع السابق.انظر:  (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
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 "من" (ٌؿ بفعٍل َقَضى بو على ىذا من رجٍم، أو قطٍع، أو ضربٍ دْ عامٌل عَ  ولو أمرَؾ قاضٍ )
ك٨تن مأموركف  ،ض إليووًٌ فيما فػي  القاضي أمُته  ألف   ؛كرل األمرألنو من أي  (؛َوِسَعَك فعُلوُ ) بياف لفعل

 .بطاعتهم
 ،بفعل جاىله  عدؿه  إذا أمرؾ قاضو  :يعٍت (وُصدَِّؽ عدٌؿ جاىٌل ُسِئَل فأحسَن تفسَتَهُ )

 (ومل يُػْقَبْل قوؿ غَت٫تا) سن ال ٬تبدل ٭تي  كإف وي تصديقي  ه كجبى تفسَتى  فإف أحسنى  ،عن قضائو فاستفسرتى 
 ؛عاين السببعمل بو إال أف يي إف كاف القاضي فاسقان عا١تان كاف أك جاىبلن فاسقان ال يقبل قولو كال يي  :يعٍت

 .لتهمة ا٠تطأ كا٠تيانة
، أو "أخذُت منَك ألفًا قضيُت بو لعمرو، ودفعُتُو إليو"قاٍض ُعِزَؿ، وقاَؿ لزيٍد:  وُصدِّؽَ ) 

قاؿ  :أم (، وادَّعى زيٌد أخَذُه وقطَعُو ظلماً "قضيُت بقطِع يدَؾ يف حقٍّ ")القاضي لزيد  أم:( قاؿ لو
 زيده  ر  ػػػأق :أم (وأقرَّ بكوهِنما يف قضائِوِ " ) يدم ظلمان  لمان كقطعتى ظي  (ُ)لفاأل أخذتى " :ا١تأخوذ منو

أنو فعل ذلك يف  ر  ػػػا أقم  ػعليو ل ا١تقضي   ألف   ؛فالقوؿ للقاضي ،بكوف األخذ كالقطع حاؿ كونو قاضيان 
وجب عليو الضماف فعل القاضي على سبيل القضاء ال يي  ألف   ؛حاؿ قضائو كاف الظاىر شاىدان للقاضي

القاطع كاآلخذ  كلو أقر   .كقضاء ا٠تصم ال ينفذ ،لصار خصمان  ألنو لو لزمو ٯتُته  ؛كال ٯتُت على القاضي
 . كما لو كاف معاينان   ،كدفعو صحيح ،قوؿ القاضي حجةه  ألف   ؛القاضي دل يضمنا أيضان  ر  ػػػٔتا أق

كإ٪تا فعل ذلك قبل التقليد أك  ،قاضيان يومئذكلو زعم ا١تقطوع يده كا١تأخوذ منو مالو أنو دل يكن 
األخذ  إضافةي  تٍ رؼ أنو كاف قاضيان صح  ألنو مىت عي  ؛القاضي أيضان يف الصحيح فالقوؿ قوؿي  :بعد العزؿ

 .(ِ)لو فكاف القوؿي  ،نكران للضماففصار مي  ،إذل حالة القضاء
 كتاب الشهادة والرجوع عنها

ُرىا يف اٟتدوِد أب وٕتَِبُ . للغَِت على آخرَ  ىي إخباٌر ْتقٍّ  . بطلِب ا١تدَّعي، وَستػْ ويقوُؿ يف رُّ
رقة:    وابقي اٟتدوِد: رجبلف وللَقَودِ ، للزِّان: أربعُة رجاؿ ونصاهُبا". أخَذ، ال َسَرؽ"السِّ



                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "ألف". (ُ)
 .ِّٔص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،  (ِ)
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 (ُ)كتاب الشهادة والرجوع عنها
 .عى عليوعي على ا١تد  ا١تد   ْتقًٌ  :أم (للغَِت على آخرَ  إخباٌر ْتقٍّ ) شهادة الشاىدين :أم (ىي) 

ُرىا يف اٟتدوِد أب) على طلبو في لو فيتوق   ذلك حق   ألف   (؛بطلِب ا١تدَّعي)أداء الشهادة  (وٕتَِبُ )  (رُّ وَستػْ
نْػَيا َواآْلِخَرةِ  َعَلْيوِ  َستَػَر اَّللَُّ  ُمْسِلمٍ  على َمْن َستَػرَ  : » أفضل، لقولو :أم ويقوُؿ يف ) (ِ)« يف الدُّ

رقة:   ،معافتألهنما ال ٬ت ؛يقطع القاضي يده فبل ضماف "سرؽ" :ألنو لو قاؿ (؛"أخَذ، ال َسَرؽ"السِّ
 . ًت كإحياء اٟتقبُت السًٌ  (ّ)|ٚتعه |"األخذ"ففي لفظ 
يت أيَِْتَُت اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم : -تعاذل-لقولو  (؛للّزان: أربعُة رجاؿ ونصاهُبا) َوالبلَّ

َعَلْيِهنَّ َأْربَػَعًة ِمْنُكمْ فَاْسَتْشِهُدوا 
كال مع  ،شهادة النساء غَت مقبولة كحدىن   ألف   ؛د ابلرجاؿيًٌ ػػ. قي (ْ) 

؛ يف شهادة النساء شبهة البدلية ألف   (؛وابقي اٟتدوِد: رجبلف) نصاهبا للقصاص :أم (وللَقَودِ )الرجاؿ 
 .هبا ئي ندر ت كاٟتدكدي  ،لقيامها مقاـ شهادة الرجاؿ

مااًل أو غَت ماؿ   -ولغَتىا. والوالدِة وعيوِب النِّساِء فيما ال يطَِّلُع الّرِجاُؿ: امرأةٌ  وللبكارةِ  
 . رجبلف أو رجٌل وامرأاتف :-كنكاٍح ورضاع وطبلؽ ووكالة ووصية

   ".أتيقنُ "، أو "أعلم"فلم يُػْقَبْل إف قاؿ: ؛ العدالُة، ولفُظ الشَّهادة: َط للكلِّ ُيشًتَ و 
 

                                                           

ل ٖتم  ىنا  لشهادةا١تراد ابك  .الشهادة: خرب قاطع، كا١تشاىدة: ا١تعاينةك مصدر شهد يشهد شهادة، فهو شاىد، : لغةالشهادة:  (ُ)
 فهو مصدر ٔتعٌت ا١تفعوؿ. ،الشهادة كأداؤىا، ٔتعٌت: ا١تشهود بو

 .للغَت على آخر ياف بلفظ الشهادة يف ٣تلس القاضي ْتقٌو عن عى  : إخباره اصطبلحاً ك      
)السعودية،  ُ، ط ٤تمود األرانؤكط كايسُت ٤تمود ا٠تطيب، ٖتقيق: لع على ألفاظ ا١تقنعا١تطَّ ، دمحم بن أيب الفتح، البعليانظر:      

 . ُِٗص التعريفات، .  اٞترجاين، ْٔٗ( ص ـ ََِّ -ىػ ُِّْ، مكتبة السوادم
سننو ، كالًتمذم يف (ْْٔٗيف ا١تعونة للمسلم، حديث رقم ابب )كتاب األدب، سننو من حديث ركاه أبو داكد يف:  جزءىو  (ِ)

ًت على ا١تسلم، حديث رقم ابب )كتاب اٟتدكد،  فضل العلماء ابب )كتاب ا١تقدمة، سننو ابن ماجو يف ، ك (َُّٗما جاء يف السًٌ
نْػَيا نَػفََّس َمْن »: قاؿ رسوؿ هللا  ( عن أيب ىريرة ِِٓكاٟتث على طلب العلم، حديث رقم  نَػفََّس َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

ُ َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ   اٟتديث. «... اَّللَّ
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ّ)
 .ُٓآية رقم: جزء من سورة النساء، ( ْ)
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َشَهاَدُة  : » لقولو  (؛والوالدِة وعيوِب النِّساِء فيما ال يطَِّلُع الّرِجاُؿ: امرأةٌ  ارةِ وللبك)
ليس  كالكل   ،للجنس "النساء"كاأللف كالبلـ يف  .(ُ)«النَِّساِء َجاِئَزٌة ِفيَما اَل َيْسَتِطيُع الّرَِجاُؿ النََّظَر إلَْيوِ 

ألهنا  ؛بعده ؽي كيفر   ُت سنةن نًٌ زكجها العً  لي على أهنا بكر يؤج   امرأةه  كإذا شهدتٍ  .اد بو األقلفَتي  ،قطعان  ٔترادو 
يكوف للمشًتم  شًتاةو مي  جاريةو  على عيبً  امرأةه  كإذا شهدتٍ  .يف النساء البكارة أصله  ألف   ؛دػٔتؤيًٌ  دتٍ أتي  

  .إذل البائع ا٠تصومة ال الرد   حق  
عند الوالدة  ته صو  نوأل ؛اإلرث ند أيب حنيفة يف حقًٌ قبل عفبل يي  الصيب ؿعلى استهبل كأما شهادهتن  

 ؛قبل فيو أيضان يي  :عند٫تاك. ينألنو من أمور الدًٌ  ؛الصبلة عليو قبل يف حقًٌ تعليو الرجاؿ ك  لعي كىي ٦تا يط  
 .(ِ)٭تضركف ذلك ا١توضع ليسمعوا صوتو الرجاؿ ال ألف  

كنكاٍح، : أو غَت ماؿ) بو ىعكاف ا١تد  ( ماالً ) تنصاب الشهادة لغَت ا١تذكورا :أم (ولغَتىا)
رجبلف أو رجٌل ) ألنو يف تعداد غَت ا١تاؿ ؛ا١تراد هبا اإليصاء( ورضاع، وطبلؽ، ووكالة، ووصية

 ال لوجوب القبوؿ شرطه  العدالةى  أف   :اعلم (العدالةُ ) ع ما تقدـيٞتم :أم (َط للكلِّ ُيشًتَ و .وامرأاتف
 النصوص  ألف   (؛ولفُظ الشَّهادة، )كموحي  العدؿ كحكم بو صح   ل شهادة غَتبً فالقاضي إذا قى  ،لصحتو

ِسّراً  يف حدٍّ وقَػَود، وقاال: يسأُؿ يف الكلِّ  إالَّ  وال يسأُؿ قاٍض عن شاىٍد ببل طعِن ا٠تصمِ 
 ................... ...........................................وعبلنيًة، وبو يُػْفىَت يف زماننا،

 
 (؛أتيقنُ "، أو "أعلم"فلم يُػْقَبْل إف قاؿ: ) هدً رً وٍ على مى  صري تهبذه اللفظ ٓتبلؼ القياس فيقكردت 

 . لكوف الشهادة غَت مذكورة

                                                           

 اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي كالعيٍت، كقاؿ ابن حجر العسقبلين: )دل أجده( اىػ. (ُ)
(، كابن ّّّص  ٖ، ج ُِْٕٓ)كتاب الشهادات، ابب شهادة ا١ترأة يف الرضاع كالنفاس، رقم مصنفو كركل عبد الرزاؽ يف:     

 »( عن الزىرم قاؿ: ِّٗص  ْ، ج ََِٖٕدة النساء، رقم )كتاب البيوع كاألقضية، ابب ما ٕتوز فيو شها مصنفو شيبة يف: 
دىاًت النًٌسىاًء كىعي  ييوهًبًن ، كى٬تىيوزي شىهىادىةي اٍلقىابًلىًة كىٍحدىىىا يًف مىضىٍت الس ن ةي أىٍف ٕتىيوزى شىهىادىةي النًٌسىاًء ًفيمىا الى يىط ًلعي عىلىٍيًو غىيػٍريىين  ًمٍن ًكالى

ًؿ، كىامٍ  ًف ًفيمىا ًسوىل ذىًلكى ااًلٍسًتٍهبلى  .«رىأىاتى
. ابن َُٗص  ٗج البناية شرح ا٢تداية، العيٍت، . ِْٔص  ّج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،    

 .َٖص  ِج الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، حجر، 
 .ّْٕ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين( ِ)
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أك  الشاىد عدؿه  ال يتفحص القاضي أف   :أم (وال يسأُؿ قاٍض عن شاىٍد ببل طعِن ا٠تصمِ )
القاضي فيهما ال يكتفي بظاىر العدالة بل  فإف   (يف حدٍّ وقَػَود إالَّ ) غَت عدؿ إذا دل يطعن ا٠تصم فيو

  (:ِسّراً وعبلنيًة، وبو يُػْفىَت يف زماننا وقاال: يسأُؿ يف الكلِّ ) يسأؿ عن الشهود يف السر كالعبلنية
 ،اب٠تَتية ألنو أفىت يف القرف الثالث الذين شهد ٢تم النيب  ؛ىذا اختبلؼ عصر كزماف :ليق

ُر اْلُقُروِف قَػْرين  : » قاؿ .يفشو الكذب فيهم ك٫تا أفتيا يف القرف الرابع الذين ، مْ يهِ  فِ انَ ي أَ ذِ الْ  َخيػْ
  .(ُ)اٟتديث«  بُ ذِ كَ الْ  وُ شُ فْ ثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ثَّ يػَ 

 ،كىي شهادة العدكؿ ةً على اٟتج   القضاء مبٍت   أف   :٢تما .كبرىافو  ةو ج  ىذا اختبلؼ حي  :كقيل
كذا ال يكوف  ،كحاجتنا إذل إلزاـ اٟتكم ،ابلظاىر كىو يصلح للدفع ال لبللتزاـ كالعدالة قبل السؤاؿ اثبتةه 

اْلُمْسِلُموَف ُعُدوٌؿ : » قولو  :لوك .ؼ عن العدالة إللزاـ اٟتكمر  عفوجب الت ،ملزمةو  ةو إال ْتج  
 ،يكتعديل صاحب الشرع أقول من تعديل ا١تزكًٌ  ،(ِ) «َقْذؼٍ ا يف بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض، ِإالَّ ٤َتُْدودً 
  .(ّ)ينودً  ك٫تا ٯتنعاف عما ىو ٤تظوري  ،فالعدالة اثبتة نظران إذل عقلو كدينو

ىو "وال يصحُّ تعديُل ا٠تصِم بقولو: ". ىو عدٌؿ يف األصح"وكفى للتَّزكية: ًا. في ِسرّ تويك
واحٌد للتَّزكية وترٚتِة  وَكَفى. اٟتقُّ  ثبتَ  "َعْدٌؿ َصَدؽَ "ىو قاؿ:  لوف. (ْ)"عدٌؿ أخطَأ أو نسيَ 

 .الشَّاىِد والرِّسالِة إىل ا١تُزَكِّي، واالثناِف أحوط
 

                                                           

)كتاب الشهادات، ابب ال يشهد على شهادة جىٍورو إذا أشهد، حديث رقم  ، مع الفتحصحيحواٟتديث ركاه البخارم يف  (ُ)
، ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم ،فضائل الصحابة)كتاب  ، مع شرح النوويصحيحو(، كمسلم يف ُّٗص  ٓ، ج ُِٓٔ
رَُكْم قَػْرين، ثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ثَّ » :قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ( عن عمراف بن حصُت ِّٔص  ٖ، ج ِّٓٓرقم  حديث ِإفَّ َخيػْ

َواَل يُوُفوَف، ثَّ َيُكوُف بَػْعَدُىْم قَػْوـٌ َيْشَهُدوَف َواَل ُيْسَتْشَهُدوَف، َوٮَتُونُوَف َواَل يُػْؤَ٘تَُنوَف، َويَػْنِذُروَف ، الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهمْ 
َمنُ   .كاللفظ ١تسلم .«َوَيْظَهُر ِفيِهُم السِّ

، َِٕٓٔ) كتاب البيوع كاألقضية، ابب من قاؿ ال ٕتوز شهادتو إذا اتب، حديث رقم: مصنَّنفو اٟتديث ركاه ابن أيب شيبة يف:  (ِ)
 (ِّٓص  ْج 

البحر . ابن ٧تيم، ّٖٕص  ٕج فتح القدير، ابن ا٢تماـ،  .ّٖٕ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
 .َُٔص  ٕج الرائق، 

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "عن". (ْ)
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وي تى يػى لٍ كحً  وي بى سى اسم الشاىد كنى  أف يكتب يف رقعةو  السرًٌ: تزكية (اً في ِسرّ تويك)
كيبعثهما إذل  (ُ)

إنو " :فإف عرفوا عدالتو يقولوف نوخواإكيسأؿ عن  ،كسوقو إف كاف سوقيان  ،الذم يصلي فيو همسجد
أف  :كتزكية العبلنية .احًتازان عن ا١تعاداة ؛، أك يسكتوف"هللا أعلم"كإف عرفوه ابلفسق يقولوف:  "،ؿه دٍ عى 

ؿ ال ا١تعدًٌ  ألف   ؛ك أصحابو عبلنية ككانت التزكية يف عهد رسوؿ هللا  .يسأؿ حا٢تم يف ٣تلس القضاء
 . ألهنم كانوا منقادين للحق ؛ن الشهودعي أك مً ا١تدًٌ  (ِ)نميتوقى عن اٞترح عبلنية كال ٮتاؼ 

ىو "ي: ينبغي أف يقوؿ ا١تزكًٌ  احًتز بو عما قاؿ بعضه  ("ٌؿ يف األصحدْ ىو عَ "وكفى للتَّزكية: )
أف  كاألصح   .الشهادة ؿ كلكن غَت جائزعد  ادكد إذا اتب قد يي  كأإذ العبد  "؛جائز الشهادة ؿه دٍ عى 
ٌؿ أخطَأ أو دْ ىو عَ "وال يصحُّ تعديُل ا٠تصِم؛ بقولو: ) .(ّ)ابلدارية ر لثبوت اٟت "؛ؿه دٍ عى " :كتفى بقولويي 

الشًتاط  ؛يف جحوده فبل يصح تزكيتو ككاذبه  عى عليو ظادله ا١تد   عي كشهوده أف  يف زعم ا١تد   ألف   ؛"(نسيَ 
على صيغة  ("َصَدؽَ ") ة كالنسيافئكدل يزد عليو من التخط ("َعْدؿٌ "ىو قاؿ:  لوف)ي العدالة يف ا١تزكًٌ 

 تو. ألنو أقر ابٟتق فيقضى إبقراره ال بتزكي (؛اٟتقُّ  ثبتَ ) ا١تاضي
يصلح الواحد أف يكوف  :يعٍت (والرِّسالِة إىل ا١تُزَكِّي ،وترٚتِة الشَّاىدِ  ،واحٌد للتَّزكية وَكَفى)

 يف الشهادة ابلنصًٌ  العدد شرطه  ألف   ؛ين الشاىد كرسوالن من القاضي إذل ا١تزكًٌ ان عيان للشاىد كمًتًٚت زكًٌ مي 
أما يف تزكية العبلنية فالعدد  ،كىذا يف تزكية السرًٌ  .كىذه األشياء ليست بشهادة ،على خبلؼ القياس

 ادكد يف قذؼو كالعبد أك ا١ترأة أك . ٔتجلس القضاء تص  ٗتفإهنا  ُتي معٌت الشهادة فيهما أبٍ  ألف   ؛شرطه 
 ان عند دمحمقالوا: يشًتط األربعة يف تزكية شهود الزًٌ . ال يف تزكية العبلنية يف تزكية السرًٌ  ان يزكًٌ لح مي صى 
 .(ْ)أم أفضل (واالثناِف أحوط)

  

                                                           

 .أم صفتويف ىامش نسخة )أ( كرد تفسَت لفظ" "حليتو" بػ:  (ُ)
 ".كاألصح تعديل ا٠تصم بقولو ىو عدؿ لكن أخطأ أك نسي أ( "ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة ) (ِ)
 .ُّٖص  ٕج فتح القدير، ابن ا٢تماـ، انظر:  (ّ)
 .ُُّ -ُُِص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ُّٖ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ْ)
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 لو الشاىد[ما يتحمَّ  أنواع]فصل يف بياف 
 دْ هَّ ُيشَ وإف مل -بًا أو قتبًل أف يشهَد بو أو رأى غصْ  قاضٍ  عًا أو إقرارًا أو حكمَ بيْ  وِلَمن ٝتعَ 

عليها، فبل َيْشَهُد عليها  دْ هَّ ُيشَ على الشَّهادِة ما مل  وال َيْشَهدُ ". أشهدين"ال " أشهدُ "ويقوُؿ: . -عليو
َع شهادَة شاىٍد، أو اإلشهاَد على الشَّهادة  . َمن ٝتَِ



 كمَ عًا أو إقرارًا أو حُ بيْ ) "كىو أف يشهد بو" :رللمبتدأ ا١تتأخًٌ  اٞتار كاجملركر خربه  (وِلَمن ٝتعَ )
إَذا َعِلْمَت ِمْثَل الشَّْمِس  : » ياانن، قاؿ عً  وي مى لً ألنو عى  (؛بًا أو قتبًل أف يشهَد بوأو رأى غصْ  قاضٍ 

كلو  .الصوت يشبو الصوت ألف   ؛حجاب دل ٬تز أف يشهد ءكلو ٝتع من كرا .(ُ) « فَاْشَهْد، َوِإالَّ َفدَعْ 
لو أف  حل   هي ليس فيو غَتى  م أف  لً كعى  كال يراهي  البيت ن يفمى  كلو ٝتع إقرارى . ر للقاضي ال يقبلوسًٌ شهد كفي 

أشهد أنو " :يقوؿ :يعٍت ("أشهدُ "ويقوُؿ: ) .للوصل "إف" (ْد عليوهَّ وإف مل ُيشَ ) ٟتصولو العلم بو ؛يشهد
 . كيبل يكوف كاذابن   "؛ين دى هى شٍ أى " :أم ال يقوؿ ("ين دَ هَ شْ أَ "ال ) "ابع

دل ٬تز أف يشهد على  :أم .ة اجملهوؿيغعلى ص (عليها دْ هَّ ُيشَ على الشَّهادِة ما مل  ال َيْشَهدُ و )
 ،ألنو تصرؼ على األصل من حيث زكاؿ كاليتو يف تنفيذ قولو على ا١تشهود عليو ؛هي دى هًٌ ييشى شهادتو إال أف 

َع شهادَة ) من اإلانبة كالتحميل منو عليو فبل بد   كإزالة الوالية الثابتة للغَت ضرره  فبل َيْشَهُد عليها َمن ٝتَِ
أو اإلشهاَد على ) ن ٝتع شهادة شاىد عند القاضي دل ٬تز لو أف يشهد على شهادتومى  :يعٍت (شاىدٍ 

ل كإ٪تا ٛت  لو ٭تمًٌ ألنو دل  ؛إذا ٝتع إشهاد شاىد على شهادتو دل ٬تز لو أف يشهد عليو :يعٍت (الشَّهادة
 .غَته

  
                                                           

، حديث رقم َُُص  ْ)ج مستدركو (، كاٟتاكم يف ُِْٕحديث رقم )كتاب األحكاـ، الضعفاء اٟتديث ركاه العقيلي يف:  (ُ)
 َُ، ج َِٕٗٓ)كتاب الشهادات، ابب التحفظ يف الشهادة كالعلم هبا، حديث رقم السنن الكربى كعنو البيهقي يف:  (َْٕٓ

: ، سيًئلى عىًن الش هىادىًة  أف  رىسيوؿى اَّللً   -رضي هللا عنهما -( عن عبد هللا ابن عباسِّٔص  فَاْشَهْد َعَلى  ،رَأَْيَت الشَّْمسَ »فػىقىاؿى
 ؛كاهو  بل ىو حديثه )بو الذىيب فقاؿ: ، كتعق  ( اىػجاهحديث صحيح اإلسناد كدل ٮترًٌ )قاؿ اٟتاكم:  ، كاللفظ للعقيلي.«ِمْثِلَها َأْو دَعْ 

دمحم بن ػ "ه ب، كالعقيلي يف كتابو، كأعبل  "املالك"ركاه كذلك ابن عدم يف ( اىػ، كقاؿ الزيلعي: )كاحد فو غَتي ضع   "بن مشموؿ"ا فإف  
 "( اىػ. سليماف بن مشموؿ

 . ِٖص  ْج نصب الراية ، الزيلعي،  .ُٖٗص  ْ، ج ا١تستدرؾ على الصحيحُتانظر: اٟتاكم،       
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 وا١توتِ  ببل عياٍف إالَّ يف النَّسبِ  وال ابلتَّسامعِ . وال َيْشَهُد َمن رأى َخطَّو ومل َيْذُكْر شهادَتو
 . عدالف أو رجٌل وامرأاتف هبا هُ إذا أخربَ : الوقفِ  وأصلِ  ووالية القاضي والدُّخوؿِ  والنِّكاحِ 



ليس لو  لًٌ جً و يف السًٌ الشاىد إذا رأل خط   :يعٍت (شهادَتو وال َيْشَهُد َمن رأى َخطَّو ومل َيْذُكرْ )
ىذا قوؿ  :قيل. ر بوكدل يتذك   رجلو  ككذا القاضي إذا كجد يف ديوانو إقرارى  .أف يشهد إال أف يتذكر الشهادة

شرح "كذا يف ،(ُ)و كالعمل ابلظاىر كاجبه الظاىر أنو خط   ألف   ؛لو أف يشهد ٭تل   :عند٫تاك ،أيب حنيفة
 .اجمللس رً لو أف يشهد اعتمادان على تذك   كإف ذكر اجمللس الذم كانت فيو الشهادة ال ٭تل   ".الوايف

إالَّ يف ) العلم ٭تصل اب١تعاينة أك ابلتواتر ألف   (؛ببل عيافٍ ) ماعال يشهد ابلس   :أم (وال ابلتَّسامعِ )
ٝتع أبنو مات  أبفٍ  (وا١توت) يشهد أنو ابنوو أف عى سى فبلانن ابن فبلف كى  أبف ٝتع من الناس أف   (النَّسب

 (ووالية القاضي) فبلنة زكجة فبلف كىو دخل هبا أبف ٝتع أف   (والنِّكاح والدُّخوؿ) كدل ير موتو فبلفه 
على كذا فبياف  كقفه  الض ٍيعةى  ىذه ا١تراد بو بياف أف   (وأصل الوقفِ ) فبلانن قاضي ىذه البلدة أبف ٝتع أف  

كإليو ماؿ مشس  ل  ٖتالشهادة على الشركط ابلتسامع ال  ألف   ؛د بويًٌ ػػػقي  .يف أصل الوقف داخله ا١تصرؼ 
لو  " ":ا٠تانية"كيف  .قبليي  عحوا ابلتسامكلو شهدكا ابلوقف كصر   .(ّ)كىو األصح ،(ِ)األئمة السرخسي

ن كاف نظر إذل مى ػػقف يي أراد أف يشًتم هبا ديىنان كحصَتان كدل يعلم شرط الوا مي كاف ١تسجد أكقاؼ كالقيًٌ 
 .كىو ظرؼ ١تا قبلو (هبا هإذا أخربَ ) (ْ) "كإال فبل ،فإف كانوا يشًتكف لو حصَتان فلو أف يفعل ذلك :قبلو
يفيد العلم  نصابو  ألنو أقل   (؛عدالف أو رجٌل وامرأاتف) األشياء ابلتسامع إذا أخربه هبا هشهد هبذ :يعٍت

الناس يكرىوف  ألف   ؛يكتفي اب١توت إبخبار كاحد أك كاحدة :كقيل .ا١تعامبلتٌت عليو اٟتكم يف تبالذم يي 
 . (ٓ)ك كاحدةأ٭تضره غالبان إال كاحدان  مشاىدة تلك اٟتالة فبل

                                                           

 .ّٕٖ-ّٖٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
 َُٓص  ُٔج ، ا١تبسوطالسرخسي،  انظر: (ِ)
  .ِّٗ ص ٕ، ج فتح القدير ،. ابن ا٢تماـِّٗ ص ٕ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ّ)
 ِٕٗص  ّج ، فتاوى قاضيخافراجع: قاضيخاف،  (ْ)
 َّٗ ص ٕ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ٓ)
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 يسكناف بيتاً  وامرأةٌ  ورجلٌ  .٣تلَس القضاء َيْدُخُل عليو ا٠تصوـُ أنو قاض جالسٍ ائي ر  ويشهدُ  
ا عِ  َر سِّ فإف فُ . ِؾ أنَّو لوُسُو، وشيٌء سوى الرَّقيِق يف يِد متصرٍِّؼ كا١تبلَّ رْ وبينهما انبساُط األزواج أهنَّ

أو صلَّى عليو،  فبلفٍ وَمن َشِهَد أنَُّو َشِهَد َدْفَن  شهادَتُو ابلتَّسامع، أو ْتكِم اليِد بطلت للقاضي
 . وىو عياٌف.رَ سِّ قُِبَلْت وإف فُ 



٣تلَس " )يشهد"اسم فاعل مضاؼ إذل مفعولو كىو فاعل  ئي"را" (جالسٍ ائي ر  ويشهدُ ) 
 ". يشهد"بفتح ا٢تمزة مفعوؿ  (القضاء َيْدُخُل عليو ا٠تصوـُ أنو قاضٍ 

ا عِ  يسكناف بيتاً " )جالس"عطف على قولو  (وامرأةٌ  ورجلٌ )  (ُسوُ رْ وبينهما انبساُط األزواج أهنَّ
 ". راء"معموؿ  "جالس" ألف   ؛ـه كاجملركر مقد   ،٥تتلفن لُتىذا من ابب العطف على معمورل عام

 ؼه ١تن رأل شيئان يف يد متصرًٌ  ٭تل   :يعٍت (وشيٌء سوى الرَّقيِق يف يِد متصرٍِّؼ كا١تبلِؾ أنَّو لو)
الشاىد سول  عرؼ بطريق الظاىر كال دليل ١تعرفة ا١تلك يف حقًٌ ا١تلك يف األشياء إ٪تا يي  ألف   ؛أنو ملكو

يف قلبو  قكإف كق أنو ملكو، لو أف يشهد اب١تلك لذم اليد إذا كقع يف قلبو إ٪تا ٭تل   :قالوا .اليد ببل منازعة
صار إذل ما يشهد بو فيي  ،األصل اعتبار علم اليقُت ألف   ؛لو أف يشهد اب١تلك أنو ملك غَته ال ٭تل  

 ألف   ؛لذم اليد اب١تلك أف يشهد ئيللرا فإف كاف ييعرؼ أهنما رقيقاف حل   :ةكأما العبد كاألمى  .القلب
إال أهنما  :عرؼ أهنما رقيقافكإف كاف ال يي  ،عليو الرقيق ال يكوف يف يد نفسو بل يكوف يف ا١تستورل

كصارا   ،ثبت يد ا١توذل عليهما حقيقةن تف ،د ٢تمايألنو ال  ؛نفسهما فكذلكأاف عن عربًٌ صغَتاف ال يي 
على  ان هما يدػى ل ألف   ؛أنفسهما فذلك مصرؼ االستثناء اف عنعربًٌ كإف كاان كبَتين أك صغَتين يي . كالثياب

كاالستخداـ ال  ،حقيقةن  لو فبل يثبت لغَته عليو يده  صل كاف القوؿي ر األحعى أنو ذا اد  إأنفسهما حىت 
ـي  اٟتر   ألف   ؛يكوف دليل ا١تلك لو أف  أنو ٭تل   :كعن أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم .اٟتر طوعان  يستخد

 .(ُ)يشهد فيهما أيضان فجعلوا اليد دليبلن على ا١تلك يف الكلًٌ 
  

                                                           

 .ّٔٗ ص ٕ، ج فتح القدير ،. ابن ا٢تماـّٔٗ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ُ)
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أو  فبلفٍ وَمن َشِهَد أنَُّو َشِهَد َدْفَن  شهادَتُو ابلتَّسامع، أو ْتكِم اليِد بطلت َر للقاضيسِّ فإف فُ 
 . وىو عياٌف.رَ سِّ صلَّى عليو، قُِبَلْت وإف فُ 



 أم حضر (وَمن َشِهَد أنَُّو َشِهدَ  ابلتَّسامع، أو ْتكِم اليِد بطلتشهادَتُو  َر للقاضيسِّ فإف فُ )
ر سًٌ إف في  :يعٍت ".قبلت" :متصل بقولو "إف للوصل( "رَ سِّ أو صلَّى عليو قُِبَلْت وإف فُ  فبلفٍ َدْفَن )

 كاحد من اٟتضور كالصبلة عياف أم كل   (وىو عيافٌ )ى على جنازتو يقبل للقاضي أبنو دفن فبلانن كصل  
 قبل شهادتو ابلتفسَت.تي ف
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 وعدمو  الَقبوؿابب 
 ، ................................الشهادُة من أىل األىواِء إال ا٠تطابّية وتقبلُ 

 
كيف ، كأمثا٢تم (ّ)كالركافض، (ِ)ةري  دى كالقى  ،(ُ)ةي  كىم اٞتربٍ  (الشهادُة من أىل األىواءِ  وتقبلُ )

ا كقعوا يف ا٢تول م إ٪ت  هنأل ؛يكفر بو صاحبو ال ىولن قبل شهادهتم إذا كانوا من أىل تي إ٪تا  :(ْ)"الذخَتة"
هم من حيث قي سكف .نب حىت ٬تعلو كفران م الذ  عظًٌ ن يي منهم مى  رل أف  تأال  .ينيف الدًٌ  قً ابلتأكيل كالتعم  

=         .دان عمعلى كذهبم  االعتقاد ال يدؿ  
    

  

                                                           

كرئيسهم اٞتهم بن صفواف ، اٞترب ىو نفي الفعل حقيقة عن العبد كإضافتو إذل الرب تعاذل، كاٞتربية أصناؼ: نسبة إذل ةي  اٞتربٍ  (ُ)
كىي كلها اضطرارية، كحركات ا١ترتعش كحركات األشجار، كإضافتها إذل ا٠تلق  التدبَت يف أفعاؿ ا٠تلق كلها  تعاذل أف  الذم زعم 

 .٣تاز
دمحم ، ابن أيب العز اٟتنفي. ٖٓص  ُ)القاىرة: مؤسسة اٟتليب. د.ت( ج  ،ا١تلل والنحل، دمحم بن عبد الكرًن، الشهرستاينانظر:     

، كزارة الشؤكف اإلسبلمية، كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد)الرايض:  ُ، ط ٖتقيق: أٛتد شاكر، شرح العقيدة الطحاوية، بن عبلء الدينا
 .ّْٗص  ( ىػ ُُْٖ

كعقااب يف الدار  على ما يفعلو ثواابن  ق  ىا، مستحً ىا كشرًٌ ألفعالو خَتً  خالقه  العبد قادره : ىم نفاة القدر الذم يقولوف أبف  ةري  دى القى  (ِ)
معبد أكؿ من نطق يف القدر رجل من العراؽ يقاؿ لو سوسن، كاف نصرانيان فأسلم، مث تنص ر، فأخذ عنو )قاؿ األكزاعي: ، اآلخرة

 ( اىػ. كأىم أتباع القدرية: ا١تعتزلة.عن معبد  ]الدمشقي[ اٞتهٍت، كأخذ غيبلف
)عم اف: دار النفائس،  ُّط القضاء والقدر، . األشقر، عمر بن سليماف، ْٓص  ُج ، مرجع سابق، الشهرستاينانظر:       

 .ُٗ( ص ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٓ
اإلمامة  يقولوف أبف   ، ا٠تبلفة يف عليٌو  ، كزعموا أف  رضي هللا عنهما أيب بكر كعمرىم الذين رفضوا خبلفة الشيخُت الركافض:  (ّ)

 . الصحابة ل  ركف جي األئمة معصوموف، كيكفًٌ  ين، كأف  ركن من أركاف الدًٌ 
)بَتكت:  ُٖتقيق: نعيم زرزكر، ط  ،مقاالت اإلسبلميُت واختبلؼ ا١تصلُتانظر: األشعرم، أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل،       

 .162ص  ُج ، مرجع سابق، الشهرستاين. ّّص  ُـ( ج ََِٓ -ىػ ُِْٔا١تكتبة العصرية، 
ابن كانظر:  ،ّٖص  ترٚتتو تقدمت(، ىػُٔٔ)ت:  مازة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن ربىاف األئمةالذخَتة ل (ْ)

 .ُٓص  ٔج حاشية ابن عابدين، عابدين، 
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  على مثِلو إف كاان من دارٍ  نِ ن وا١تستأمَ وعلى ا١تستأمَ ، خالفا ملَّة على مثِلو وإف والذِّميِّ 
 

 (ِ)األجدع زينببوف إذل ابن ا٠تطاب دمحم بن أيب نسى من الركافض يي  كىم صنفه  :(ُ) (ابّيةإال ا٠تطَّ ) =
 الشهادةى  كيعتقدكف أف   ،ق  حً ػالشهادة ١تن حلف أنو مي  دنيوف جوازى يألهنم ؛ قبل شهادهتمتي ال  -الكويف
 . هم سواء كاف صادقان أك كاذابن شيعتل كاجبةه 

أبف كاف  (لَّةً وإف خالفا مِ ) آخر على ذميٌو  قبل شهادة ذميٌو ت :أم (على مثِلو (3)والذِّميِّ )
َأَجاَز َشَهاَدَة َأْىِل اْلِكَتاِب بَػْعِضِهْم َعَلى  » أنو عليو  (ْ)م١تا رك  ؛خر نصرانيان يهوداين كاآل اأحد٫ت
 =  .(ِ) منهم أربعةٍ   زنيا بشهادةِ رجم يهوديُْت  كركم أنو  ،(ُ)كعليو إٚتاع السلف ،(ٓ)«بَػْعضٍ 

  = 

                                                           

كقاؿ  ،األئمة أنبياء مث آ٢تة أف   ، الذم زعمأصحاب أيب ا٠تطاب دمحم بن أيب زينب األسدم األجدعا٠تطابية: من غبلة الركافض،  (ُ)
 ، فقيتل ىو كأصحابو.فلما كقف الصادؽ على غلوه الباطل يف حقو تربأ منو كلعنو، كإ٢تية آابئو الصادؽإب٢تية جعفر 

 .  َُٖص  ُج ، سابقمرجع ، الشهرستاينانظر:      
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كىب األجد". (ِ)
 ة يف اللغة: األماف كالعهد. كأىل الذمة: ىم ا١تعاىىدكف من النصارل كاليهود كغَتىم ٦تن يقيم يف دار اإلسبلـ. م  الذًٌ  (ّ)

 اٞتزية كالتزاـ أحكاـ ا١تًل ة. كعقد الذمة عند الفقهاء: ىو إقراري بعض الكفار على كفرىم بشرط بذؿ      
أحكاـ الذِّميُِّت وا١تستأَمنُت يف زيداف، عبد الكرًن، .  َّٕص  ُج  "،ذمممادة " ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم،  :انظر      

 ِِـ( ص ُِٖٗ -ىػَُِْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  اإلسبلـ
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "رك". (ْ)
 اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي. (ٓ)

( كالبيهقي يف: ِّْٕ، حديث رقم ابب شهادة أىل الكتاب بعضهم على بعض ،األحكاـ)كتاب سننو كركل ابن ماجو يف:      
،  من أجاز شهادة أىل الذمة على الوصية يف السفر عند عدـ من شهد عليها من ا١تسلمُتكتاب الشهادات، ابب السنن الكربى )

 َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ » ٣تالد عن عامر عن جابر بن عبد هللا من طريق أيب خالد األٛتر عن  (ِٕٗص  َُج ، َِِٕٔحديث رقم 
ىكذا . كسنده ضعيف؛ ألف  فيو "٣تالد بن سعيد ": سيء اٟتفظ، قاؿ البيهقي: )«َأَجاَز َشَهاَدَة َأْىِل اْلِكَتاِب بَػْعِضِهْم َعَلى بَػْعضٍ 

 ( اىػ.كحكمو غَت مرفوع ،كإ٪تا ركاه غَته عن ٣تالد عن الشعيب عن شريح من قولو ،كىو ٦تا أخطأ فيو ،أبو خالد األٛتر عن ٣تالدركاه 
. ابن حجر، ٖٓص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، . الزيلعي، ِٕٗص  َُج السنن الكربى، البيهقي، انظر:      

إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار األلباين، دمحم انصر الدين،   .ِٔص  ْ، ج الرافعي الكبَت تلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث
 ِّٖص  ٖـ( ج ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ)بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي،  ُ، ط السبيل 
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شهادة أىل الكتاب ال دعول اإلٚتاع بعيدة جدان، فمذىب بعض السلف كٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة على أف   (ُ)
 تيقبل يف شيءو على مسلمو كال كافرو.

ص  ّج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، البغدادم،  .َِٗص  ْ ج، اإلشراؼ على مذاىب العلماءابن ا١تنذر، انظر:       
ص  ُُ، ج ا١تفتُتروضة الطالبُت وعمدة النوكم، . ِٓٓص  ْج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي،  .َُٖٓ

 .َِٓص الروض ا١تربع، . البهويت، ُّٕص  ُْ، ج ا١تغٍتابن قدامة،  .ِِِ
)كتاب سننو (، كأبو داكد يف ُُّّ، حديث رقم ِّٓص  ِ)ج مسنده اٟتديث هبذا اللفظ لو قصة كما عند اٟتيميدم يف  (ِ)

طريق ٣تالد  ن( مَّْٓحديث رقم  ِٗٗص  ٓج ) سننو(، كالدارقطٍت يف ِْْٓاٟتدكد، ابب يف رجم  اليهوديُت، حديث رقم 
جاءىًت اٍليػىهيودي بًرىجيلو  قاؿ: رضي هللا عنهما جابر بن عبد هللا عن -كعند اٟتيميدم كالدارقطٍت: عن الشعيب -بن سعيد، عن عامر 

 : ، فػىنىشىدى٫تيىا: ، فىأىتػىٍوهي « ائْػُتوين أبَِْعَلِم رَُجَلُْتِ ِمْنُكمْ »كىاٍمرىأةو ًمنػٍهيٍم زىنػىيىا، فػىقىاؿى : « َكْيَف َٕتَِداِف َأْمَر َىَذْيِن يف التػَّْورَاِة؟»اًببٍٍت صيورايى قىاالى
دي يف الت ورىاًة ًإذىا شىًهدى أىٍربػىعىةه أنػ هيٍم رىأىٍكا ذ  : ك٧تًى : ذىىبى « ُٚتُو٫ُتَا؟َفما ٯَتْنَػُعُكَما َأْف تَػرْ »رىهي يًف فػىٍرًجهىا ًمٍثلى ا١تًيًل يف اٍلميٍكحيلىًة ريًٚتىا، قىاؿى قىاالى
فىأىمىرى اًبلش هيوًد، فىجىاءيكا أبًىٍربػىعىةو، فىشىًهديكا أىنػ هيٍم رىأىٍكا ذىكىرىهي يًف فػىٍرًجهىا ًمٍثلى اٍلًميًل يًف اٍلميٍكحيلىًة،  سيٍلطىانػينىا، فىكىرًىنىا القىٍتلى، فىدىعىا رىسيوؿي اَّللً  

ًهمىا رىسيوؿي اَّللً   فقاؿ ٢تم رسوؿ (: ْْٓٓ، حديث رقم ّْٓص  ُُ)ج  شرح مشكل اآلاثركيف لفظ عند الطحاكم يف: . ًبرىٚتًٍ
، فػىرىٚتىىهيمىا رىسيوؿي هللاً « ائْػُتوين ِبُشُهودٍ : »هللا   .  فىشىًهدى أىٍربػىعىةه ًمنػٍهيٍم عىلىى ذىًلكى

كتفر د أيضان بوصلو، كخالفو  -كىو ابن سعيد-هبا ٣تالد  كاٟتديث قاؿ فيو ٤تقق سنن أيب داكد: )ضعيف هبذه السياقة، فقد تفرد     
ما ركاه ابن عمر رضي هللا عنهما. كقد قاؿ  غَته فأرسلوه، كىو أشبو، مث إف  الصحيح يف قصة اليهوديُت الل ذٍين رٚتهما رسوؿ هللا 

لك قاؿ ابن ا٢تادم يف "التنقيح"( اىػ. قلت: كحديث الدارقطٍت إبثر ىذا اٟتديث: "تفر دى بو ٣تالد عن الشعيب كليس ابلقوم" اىػ ، ككذ
 )كتاب ا١تناقب، ابب قوؿ هللا تعاذل:  ، مع الفتحصحيحوابن عمر رضي هللا عنهما الذم يشَت إليو اقق: ركاه البخارم يف: 

ابب  ،اٟتدكد)كتاب  ، مع شرح النوويصحيحو( كمسلم يف: َٕٕص  ٔ، ج ّّٓٔ، حديث يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم..
، فىذىكىريكا لىوي أىف  رىجيبلن أىف  اليػىهيودى جىاءيكا ًإذلى رىسيوًؿ اَّللً  ( كلفظو: ِِّص  ٔ، ج ُٗٗٔرقم حديث  ،رجم اليهود أىل الذمة يف الزان

فػىقىاليوا: نػىٍفضىحيهيٍم كى٬تيٍلىديكفى، فػىقىاؿى عىٍبدي اَّللً  ٍبني «. َشْأِف الرَّْجمِ َما َٕتُِدوَف يف التػَّْورَاِة يف  : »ًمنػٍهيٍم كىاٍمرىأىةن زىنػىيىا، فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اَّللً  
بٍػتيٍم ًإف  ًفيهىا الر ٍجمى فىأىتػىٍوا اًبلتػ ٍورىاًة فػىنىشىريكىىا، فػىوىضىعى أىحىديىيٍم يىدىهي عىلىى آيىًة الر   : كىذى لىهىا كىمىا بػىٍعدىىىاسىبلىـو ، فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي اَّللً  ٍبني ٍجًم، فػىقىرىأى مىا قػىبػٍ

هي فىًإذىا ًفيهىا آيىةي الر ٍجًم، فػىقىاليوا: صىدىؽى ايى ٤تيىم دي، ًفيهىا آيىةي الر جٍ  ، فػىرىفىعى يىدى : اٍرفىٍع يىدىؾى :  ًم، فىأىمىرى هًبًمىا رىسيوؿي اَّللً  سىبلىـو فػىريًٚتىا، قىاؿى عىٍبدي اَّللً 
ىٍرأىًة يىًقيهىا اًٟتجىارىةى فػىرىأىٍيتي الر جيلى ٬تىٍ 

 . نىأي عىلىى ا١ت
)كتاب  أيضان سنن أيب داود كذكر لو شاىدان مرسبلن يف سنن أيب داود، األلباين  يف تعليقو على  لكن صح ح حديثى جابر      

: اؿى لىوي: يػىٍعًٍت اًل ق النيب  عن عكرمة، أف  ( ِّٔٔالقضاء، ابب الذمي كيف ييستحلىف، حديث رقم  ُأذَكِّرُُكْم اِبَّللَِّ الَِّذي »ٍبًن صيورايى
ـَ، َوأَنْػَزَؿ َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوا لسَّْلَوى، َوأَنْػَزَؿ َعَلْيُكُم التػَّْورَاَة َعَلى ُموَسى ٧َتَّاُكْم ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف، َوَأْقَطَعُكُم اْلَبْحَر، َوظَلََّل َعَلْيُكُم اْلَغَما

، كىالى يىسىعيًٍت أىٍف أىٍكًذبىكى « ُم الرَّْجَم؟َإَٔتُِدوَف يف ِكَتاِبكُ  : ذىك ٍرتىًٍت بًعىًظيمو  .كىسىاؽى اٟتٍىًديثى ، ، قىاؿى
 - ىػُُْٓ)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ُٖتقيق: شعيب األرانؤكط، طشرح مشكل اآلاثر، انظر: الطحاكم، أٛتد بن دمحم،      

 ُٖتقيق: شعيب األرانؤكط ك دمحم كامل قره بللي. ط سنن أيب داود، . أبو داكد، سليماف بن األشعث،  ّْٓص  ُُ( ج ـُْْٗ
، حكم على سنن أيب داود. أبو داكد، سليماف بن األشعث، َِٓص  ٔـ( ج ََِٗ -ىػ َُّْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، 
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 .....، الكبائر ومل ُيِصرَّ على الصَّغائر وَغَلَب صوابُو وَمن اجتنبَ  ،ينبسبِب الدِّ  وعدوٍّ 
 

 ،ميًٌ ا١تسلم عليو كعلى الذًٌ ن كشهادة على ا١تستأمى  يًٌ مقبل شهادة الذًٌ تي  أم: (ُ) (نوعلى ا١تستأمَ ) =؛ 
على  نِ وا١تستأمَ ) من أىل داران ميًٌ الذًٌ  ألف   ؛ألنو ال كالية لو عليو ؛ميًٌ ن على الذًٌ قبل شهادة ا١تستأمى تي كال 
؛ قبليي  ال ؾـك كالًت  كإف اختلف الدار كالر  ( إف كاان من دارٍ ) ن من آخرقبل شهادة ا١تستأمى تي أم  (مثِلو
 .  ك٢تذا ال ٬ترم التوارث بينهم ،ابختبلؼ ا١تنعة ا بينهم منقطعةه الوالية فيم ألف  

 (وَمن اجتنبَ . )ينولدً  رعايةن  ألنو ال يكذب (؛ينبسبِب الدِّ ) عدكٌو قبل شهادة تي  :( أموعدوٍّ )
ال  اإل١تاـ من غَت إصرارو  ألف   (؛ومل ُيِصرَّ على الصَّغائر) هاكل    (الكبائر)ن اجتنب قبل شهادة مى تي  :أم

أم غلب  (وَغَلَب صوابُو) سول األنبياء ن ىو معصوـه ن البشر مى إذ ال يوجد مً  ؛يقدح يف العدالة
 = ":الكايف"كيف  .العدالة يف الصحيح ىذا ىو حد   ،حسناتو على سيئاتو بعد التوقي عن الكبائر كلها

  

                                                                                                                                                                                           

)الرايض: مكتبة ا١تعارؼ،  ُين، اعتٌت بو: مشهور بن حسن آؿ سلماف، ط أحاديثو كآاثره كعلق عليو: دمحم بن انصر الدين األلبا
، كبذيلو: التعليق ا١تغٍت على الدارقطٍت للعظيم آابدم، حققو كضبط سنن الدارقطٍت. الدارقطٍت، علي بن عمر، ََٖىػ( ص ُُْٕ

، ط نصو كعلق عليو: شعيب األرانؤكط كحسن عبد ا١تنعم شليب ك عبد اللطيف حرز هللا ك أٛت ، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ُد برىـو
 ٖتقيق : سامي بن دمحم،  تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، دمحم بن أٛتد، بن عبد ا٢تادم. اِٗٗص  ٓـ( ج ََِْ -ىػُِْْ
 جنصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي،  .ٖٔص  ٓج  (ـََِٕ -ىػ ُِْٖ)الرايض: أضواء السلف،  ُ، ط ا٠تباين

 .ٖٓص  ْ
 -كالسُت كالتاء للصَتكرة-اسم مفعوؿ فيكوف كيصح ابلفتح -طالب لؤلماف،  -بكسر ا١تيم الثانية اسم فاعل -ن يف اللغة ١تستأمً ا (ُ)

 آمنان. أم صار 
 .كاف أـ حربيان   يف االصطبلح: ا١تستأمن: من يدخل إقليم غَته أبماف مسلمان ك      
، ا١توسوعة الفقهية. كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية، ْٔ، ص وا١تستأَمنُت يف اإلسبلـ أحكاـ الذِّميُِّتانظر: زيداف،      
 ُٖٔص  ّٕج 
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، وولِد الزِّان، والُعمَّاؿ، واألقلفِ    ...........................................،وا٠َتصيِّ
  
ما ذكره مشس األئمة  كاألصح   ،(ُ)"لغَته رامان كالصغَتة ما كاف ح ،نويٍ الكبَتة ما كاف حرامان لعى " =

كغَتىا  ،ينكالدًٌ  ]عز  كجل [ حرمة هللا ما كاف شنيعان بُت ا١تسلمُت كفيو ىتكه  الكبَتةي " :(ِ)يناٟتلوا
 ؛دكالن كانوا عي   إذا (، وولِد الّزان(ٓ)يِّ وا٠َتصِ ) قبل شهادة غَت ا١تختوفتي  :أم (ْ) (واألقلفِ ). (ّ)"صغَتة

كإف ترؾ على كجو اإلعراض  ،الكرب أك خوؼ ا٢تبلؾ رً ذٍ لعي  نتىذا إذا ترؾ ا٠ت :قالوا. إلطبلؽ النصوص
اؿ م  كىم عي  ،بضم العُت كتشديد ا١تيم ٚتع عامل (والُعمَّاؿ. )(ٔ) الن يكوف عدٍ  ال ألنو ؛قبلعن السنة ال يي 

نفس العمل ليس  ألف   ؛(ٕ)السلطاف الذين أيخذكف اٟتقوؽ الواجبة كا٠تراج كاٞتزية على قوؿ اٞتمهور
الصبلح كاف غالبان  ألف   ؛ىذا يف ذلك الزماف :قيل. االن م  كانوا عي  فبعض أصحاب رسوؿ هللا  بفسقو 
 . عليهم غالبه  الظلمى  ألف   ؛قبل شهادهتمتي  كأما يف زماننا فبل، عليهم

  

                                                           

، لكنو ٥تطوط، ىػ(َُٕالكايف عند اإلطبلؽ ىو: "الكايف شرح الوايف"، كبل٫تا لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت:  (ُ)
 .ُْٗص  ٗج البناية شرح ا٢تداية، العيٍت، كا١تسألة مذكورة يف: 

 إماـ أصحاب أيب حنيفة يف ،عبد العزيز بن أٛتد بن نصر بن صاحل اٟتلواينىػ (: ْْٗق أك ْْٖاٟتىٍلواين )ت:  مشس األئمة (ِ)
 ".ا١تبسوط"من تصانيفو  ،كقتو

 .ُِٔص الفوائد البهية، اللكنوم، . ِْٗص  ِج ، اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفيةانظر: القرشي،      
 القيلفة: اٞتلدة اليت تقطع يف ا٠تتاف كٚتعها يف قػيلىف، كقىًلف قػىلىفان إذا دل ٮتنت. (ّ)

 . ُٔٗمادة "قلف"، ص ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،      
 ا٠تصي: فعيل ٔتعٌت مفعوؿ من خصاه، يقاؿ: خصيت العبد أخصيو خصاءن: سللت خصييو. (ْ)

 .ٔٔمادة "خصي"، ص مرجع سابق، الفيومي،      
 مرجع سابق.العيٍت، انظر:  (ٓ)
 .ُِْ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ٔ)
 .ِِْص  ٕج العناية شرح ا٢تداية، انظر: البابريت،  (ٕ)
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ِو،، وألخيوِ  ، و٤تدوٍد يف قذؼ و٦تلوؾٍ ، ال من أعمى.  رضاعاً أو مصاىرةً  عليو وَمن ُحرِّـَ  وعمِّ
 ...........................................................................،وإف اتب

 
كاألصح ىو  ،قبلتال  :ن يقوؿن السلف مى كمً . ألخيو قبل شهادة األختي  :أم( وألخيوِ ) 

وِ ) (ُ)األكؿ  ؛امرأتو كبنتها كأًـٌ   (رضاعًا أو مصاىرةً  عليو وَمن ُحرِّـَ ) قبل شهادتو لعموت :أم (وعمِّ
 .بعض لبعضهم يف ماؿً  بيسوطىةى األمبلؾ كمنافعها متباينة بينهم كال  ألف   ؛النعداـ التهمة

كقاؿ أبو  .عى عليوكا١تد   يعلعدـ التمييز بُت ا١تد   ؛قبل شهادة األعمىتي ال  :أم (ن أعمىال مِ ) 
 ألف   ؛قبل شهادة ا١تملوؾتي ال  :أم (و٦تلوؾٍ . )(ِ)وز شهادتوٕتل إذا كاف بصَتان عند التحم   :يوسف

 "إف" (وإف اتب) قبل شهادتوتال  :أم (و٤تدوٍد يف قذؼ. )الشهادة من ابب الوالية كال كالية للمملوؾ
، كاالستثناء مىت (ْ)  الَِّذيَن اَتبُواِإالَّ :  -تعاذل -لقولو  ؛(ّ)قبل إذا اتبتي  :كقاؿ الشافعي .للوصل

ه، شهادتو من ٘تاـ حدًٌ  رد   أف   :لناك .طف بعضها على بعض ينصرؼ إذل ٚتيع ما تقدـب كلمات عي تعق  
أََبًداَواَل تَػْقبَػُلوا ٢َتُْم َشَهاَدًة :  -تعاذل -قاؿ هللا 

 كىو قولو:  ،ينصرؼ إذل ما يليو ، كاالستثناءي (ٓ)
 . (ٕ)التائب من الذنب كمن ال ذنب لو ألف   ؛، كالتائبوف ليسوا من الفاسفُت(ٔ)  َوُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 

 . (ٕ)لو
 

                                                           

 .َْٕص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،  (ُ)
 .ّٕٗ ص ٕ، ج ا١تبتديا٢تداية شرح بداية  ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
 كىو قوؿ ٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة. (ّ)

البياف يف . العمراين، َُٖص  ٕ، ج األـ. الشافعي، َُِٗص  ّج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، انظر: البغدادم،      
 .ُٖٖص  ُْ، ج ا١تغٍت. ابن قدامة، ُّٕص  ُّ، ج مذىب اإلماـ الشافعي

 ٓآية رقم: جزء من سورة النور،  (ْ)
 ْآية رقم: جزء من سورة النور،  (ٓ)
 ْآية رقم: جزء من سورة النور،  (ٔ)
( عن عبد هللا بن مسعود َِْٓ) كتاب الزىد، ابب ذكر التوبة، حديث رقم: سننو يشَت ا١تؤلف إذل حديث ركاه ابن ماجو يف  (ٕ)

 ،داود أيب سنن، كحسنو األلباين كما يف : كما يف: «َكَمْن اَل َذْنَب َلوُ   الذَّْنبِ التَّاِئُب ِمَن »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  مسعود 
     .َْٕص  سلماف، آؿ حسن بن مشهور: بو اعتٌت األلباين، الدين انصر بن دمحم: عليو كعلق كآاثره أحاديثو على حكم
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وسيٍِّد  ،سٍ رْ وزوِجو وعِ  وال ألصِلو وفرِعو بسبِب الدُّنيا، وّ دُ وعَ  ،إال َمن ُحدَّ يف كفرِِه فأسلم
 .لعبِده، ومكاتَِبو
 

 ،ز شهادتو على أىل الذمةٕتالكافر يف قذؼ دل  إذا حيد   :يعٍت (إال َمن ُحدَّ يف كفرِِه فأسلم)
 .ىذه شهادة استفادىا ابإلسبلـ كدل يلحقها رد   ألف   ؛بلت شهادتو عليهم كعلى ا١تسلمُتفإف أسلم قي 

على  ف الرد  فتوق   ،وػػػػألنو ال شهادة للعبد أصبلن يف حاؿ رقًٌ  ؛قبلتعتق حيث دل مث أي  ٓتبلؼ العبد إذا حيد  
القذؼ سوطان  مي حد  رب الذًٌ كإف ضي  .هن ٘تاـ حدًٌ شهادتو بعد العتق مً  فإذا حدث كاف رد   ،حدكثها

فبل يًتتب عليو  دًٌ ْتا١توجود بعد اإلسبلـ ليس  ألف   ؛قبل شهادتوتي رب الباقي بعد اإلسبلـ مث ضي  ،فأسلم
 .(ُ)قبل شهادتوتي رب السوط األخَت بعد اإلسبلـ ال إذا ضي  :كعن أيب حنيفة ،الشهادة رد  

نيا وٍّ دُ وعَ ) ـه  ألف   ؛قبل شهادة مثل ىذا العدكتي ال  :أم (بسبِب الدُّ  ،ا١تعاداة ألجل الدنيا حرا
 ،وزوِجو، وفرِعو)قبل شهادتو ألصلو تي ال  :أم (وال ألصِلو. )ن الكذب عليوفمن ارتكبها ال يؤمى 

 قبل شهادة سيدتي ال  :أم (وسيِّدٍ ) .لزكجها كال شهادة زكجةو  ،لزكجتو قبل شهادة زكجو تال  :أم (سٍ رْ وعِ 
ِلَزْوِجَها، اَل تُػْقَبُل َشَهاَدُة اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه، َواَل الَواِلِد ِلَوَلِدِه، َواَل ا١تَْرَأِة : »  لقولو  (؛لعبِده، ومكاتَِبو)

 :كا١تراد ابألجَت. (ِ)«َواَل الزَّْوِج اِلْمَرأَتِِو، َواَل الَعْبِد ِلَسيِِّدِه، َواَل ا١تَْوىَل ِلَعْبِدِه، َواَل اأَلِجَِت ِلَمْن اْسَتْأَجَرهُ 
ةن األجَت م :، كقيلوً نفسً  نفعى  وي كنفعى  وً نفسً  ضررى  هً أستاذً  ضررى  د  عً التلميذ ا٠تاص الذم يي   ؛أك مشاىرةساهنى

 .فإذا شهد لو يف مدة اإلجارة فكأنو استأجره عليها ،األجر ٔتنافعو ألنو يستوجبي 

                                                           

 .َّْص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،  (ُ)
غريب كما قاؿ الزيلعي، مث قاؿ: ) كىو مصنف ابن أيب شيبة ]كتاب البيوع كاألقضية، ابب فيمن ال ٕتوز اٟتديث هبذا اللفظ  (ِ)

[، كمصنف عبد الرزاؽ ]كتاب الشهادات، ابب شهادة األخ ألخيو ُّٓص  ْ، ج َِِٖٔ -ِِٖٗٓشهادتو، حديث رقم 
ن شريح القاضي، كإبراىيم النخعي من قو٢تما(، [ عّْْص  ٖ، ج ُْٕٔٓ – ُْٕٕٓكاالبن ألبيو كالزكج المرأتو، حديث رقم 

ثنا صاحل بن زريق حد: ( اىػ. كسند حديث ا٠تصاؼ ذكره ابن ا٢تماـ يف "فتح القدير"مث قاؿ: )كقد ركاه ا٠تصاؼ بسنده عن النيب 
اَل َٕتُوُز َشَهاَدُة » عن النيب عن عائشة اهنع هللا يضر  ،عن عركة ،عن الزىرم ،عن يزيد الشامي ،ثنا مركاف بن معاكية الفزارم ،-ككاف ثقة-

ِو، ْبِد ِلَسيِِّدِه، َواَل السَّيِِّد ِلَعْبِدِه، َواَل الشَّرِيِك ِلَشرِيكِ اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه. َواَل اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه، َواَل اْلَمْرَأِة ِلَزْوِجَها، َواَل الزَّْوِج اِلْمَرأَتِِو، َواَل اْلعَ 
 .«َواَل اأْلَِجَِت ِلَمْن اْسَتْأَجَرهُ 

 .َْْص  ٕج فتح القدير، . ابن ا٢تماـ، ِٖص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي، انظر:     
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 ،هوالشرب على اللَّ  نِ مِ دْ ومُ  ،يةٍ نِّ غَ ومُ  وانِئحٍة، ،و٥تنٍَّث يفعُل الرديء، وشريِكو فيما يشًتكانِو
 .............. ما ٭ُتَدُّ بو، أو يَػْرَتِكبُ ، وَمن يَػْلَعُب ابلطُّيور، أو الطَّنبور، أو يُغٍت للنَّاس

 
 ؛كلو شهد فيما ليس من شركتهما يقبل .لنفسو من كجو شهادةه  وألن (؛وشريِكو فيما يشًتكانِو) 

ألنو  ؛قبل شهادتوتي إ٪تا دل  .اللواطة ككونو ٤تل   ،ن بزينة النساءكالتزي    (نٍَّث يفعُل الرديءو٥تَُ ) .لعدـ التهمة
 (وانِئحةٍ .)الن دٍ قبل شهادتو إذا كاف عى تي لقتو ككىن آلتو فثان لضعف خً الناس ٥تن   يوكأما الذم يسمًٌ  .فاسقه 
كأما اليت تنوح يف  ،ترتكب ا١تخطورات ػ]ػا[ألهن ؛قبل شهادهتاتي إ٪تا دل  ىا.اليت تنوح يف مصيبة غَت  :كىي

 .سقط عدالتهاتمصيبتها فبل 
سقط عدالتو حىت ٬تتمع الناس تيان ال كلو كاف مغنًٌ  ،صوهتا حراـ ألف   ؛الرتكاهبا اـر (؛يةٍ نِّ غَ ومُ )

 ،ليكوف ذلك ظاىران منو ؛رط اإلدمافكإ٪تا شي  .ينودً  ـى ألنو يرتكب ٤تر   (؛هوالشرب على اللَّ  نِ مِ دْ ومُ . )بو
 اإلدمافى د بو رً دل يي " ":الذخَتة"كيف . هبا كثَتان رً شى  فٍ إالن ك دٍ ن أف يكوف عى ن شرب ا٠تمر سران ال ٮترج مً مى  فإف  

كجده يكوف  إف تو أف يشرب بعد ذلكة من شرب ا٠تمرة كيف نيًٌ يكإ٪تا أراد بو اإلدماف يف الن ،يف الشرب
 .(ِ)"ارمة (ُ)شربةاألطلق الشرب ليتناكؿ ٚتيع كإ٪تا أي ميدًمنان، 

كالغالب فيو أف يصعد على السطوح فينظر إذل  ،فلةألنو يورث الغى  (؛وَمن يَػْلَعُب ابلطُّيور)
ألنو من اللهو ؛ (ّ) (أو الطَّنبور)  فبل أبس بواـ يف بيتو كال يطَتًٌ مى كلو اقتٌت اٟتى  .عورات النساء كذا فسقه 

خ ين ا١تشامك  . إلزالة الوحشة عن نفس فبل أبس بولو تغٌت  ك  .ألنو ٬تمعهم على ٢توو  (؛أو يُػَغٍت للنَّاس)
ن ارتكب نوعان من قبل شهادة مى تي يعٍت ال  (أو يَػْرَتِكُب ما ٭ُتَدُّ بو) يف العرس لئلعبلف ءالغنان أجاز مى 

 ق هبا اٟتدكد كالزان كغَتهتعل  تالكبائر اليت 

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "أشربة". (ُ)
 .ُْٔص  ٕج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، انظر: ابن ٧تيم،  (ِ)
 َُْص  عند شرح كلمة "اٞتيٍنك"، ،ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، انظر:  الطنبور: آلةه من آالت الطرب كالعزؼ. (ّ)
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ـَ ببل إزارٍ مَّ أو يدخُل اٟتَ  الصَّبلُة  وُ تفوتُ  أو الشََّطَرنج، أو ابلنػَّْرد يُقاِمرُ  و، أالرِّاب أو أيكلُ ، ا
 .سبَّ السَّلف رُ هِ ظْ فيو، أو يُ  أو يبوُؿ على الطَّريق، أو أيكلُ  ،هبما

 
ـَ ببل إزارٍ مَّ أو يدخُل اٟتَ )   ط رى كشى  .ألنو من الكبائر (؛الّراب أو أيكلُ )كشف العورة حراـ   ألف   (؛ا

العقود الفاسدة اب يف ز عن الرًٌ ألنو ال ٯتكن التحر   ؛(ُ)ان بو كذلك ابإلدمافر أف يكوف مشهو  "األصل"يف 
 . ز عنو ٦تكنالتحر   ألف   ؛شًتط فيو اإلدمافٓتبلؼ أكل ماؿ اليتيم حيث ال يي 

 .عليهما فى لً اٟتى  ييكًثرأك  (الصَّبلُة هبما وُ تفوتُ  أو) ألنو كبَتة (؛الشََّطَرنج أو (ِ)ابلنػَّْرد يُقاِمرُ  وأ)
ن لعب ابلشطرنج كدل يوجد كمى  ،(ْ)القيود أحدً  من غَت اعتبارً  (ّ)لعبالد شهادتو ٔتجر   رد  ػػد تي رٍ يف النػ   :قالوا

 .(ٔ)عند الشافعي كمباحه  ،سقط بو العدالةتال  (ٓ)داننع مكركهه ففيو أحد القيود 
كىم الصحابة كالتابعوف من  (سبَّ السَّلف رُ هِ ظْ فيو، أو يُ  أو يبوُؿ على الطَّريق، أو أيكلُ ) 
ن دل ٯتتنع عنهما ال ٯتتنع عن كمى  ،توك  ري على قصور عقلو كمي  ألنو يدؿ   ؛يب حنيفة كأصحابوأالعلماء ك

 .مستوره  ألنو فاسقه  ؛قبل شهادتوتي  في السب  ألنو لو كاف ٮتي  ؛د ابإلظهاريًٌ ػػػػقي  .الكذب عادةن 
       

                                                           

  ُُٓص  ُُ، ج  األصلراجع: الشيباين،  (ُ)
 .لعبة ذات صندكؽ كحجارة كفصُت تعتمد على اٟتظ كتنقل فيها اٟتجارة على حسب ما أييت بو الفصالنرد:  (ِ)

  .ُِٗمادة "نرد"، ص ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية،       
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "العب". (ّ)
كمقابل الصحيح عند ، ٟتنفية كا١تالكية كالشافعية على الصحيح عندىم كاٟتنابلةا اللعب ابلنرد ٤تـر عند ٚتهور الفقهاء من (ْ)

 .كما يكره الشطرنج عندىمالشافعية أنو يكره اللعب ابلنرد  
البياف العمراين،  .ِٖٓص  ْج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، الدسوقي،  .ُّْص  ٕج فتح القدير، ابن ا٢تماـ،      

 .ُْٓص  ُْ، ج ا١تغٍت. ابن قدامة، ِٖٗص  ُّ، ج يف مذىب اإلماـ الشافعي
 عنو: ييباح.أم: كراىة ٖترًن، ال تنزيو، كقاؿ أبو يوسف يف ركايةو  (ٓ)

 .ُّٕص  ٔج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، . ُّْص  ٕج ، مرجع سابقابن ا٢تماـ، انظر:      
، كعند الشافعي: مكركه كراىة تنزيو. (ٔ)  كقاؿ ا١تالكية كاٟتنابلة: ٭تـر

 ُْ، ج سابق مرجع. ابن قدامة، ِٕٖص  ُّ، ج مرجع سابقالعمراين، . ِٖٓص  ْج ، مرجع سابقانظر: الدسوقي،      
 . ُٓٓص 
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دائٍت كشهادِة ،  عيو صحَّت، وإف أنكَر الاألَب أوصى إىل زيد وىو يدَّ  ولو َشِهَد ابناِف أفَّ  
َلُو بقبِض دَ  لوو  .وصى ٢تما ووصّيو على اإليصاءومديونيو وا١تُ  ا١تيِّت ِنو، يْ شهدا أّف أاب٫تا الغائُب وَكَّ

 .وادَّعى الوكيل، أو َجَحَد ردَّت
 

كاٟتاؿ  :مأ (عيووىو يدَّ )ا يف الًتكة جعلو كصيًّ  :أم (األَب أوصى إىل زيد ولو َشِهَد ابناِف أفَّ )
 كشهادِة دائٍت ا١تيِّت) امقبل شهادهتتي ال  :أم (صحَّت، وإف أنكَر ال) عى أنو كصي  زيدان يد   أف  

وز شهادهتما إف ٕتا على أكالده ال جعل زيد كصيًّ  :أم (وصى ٢تما ووصّيو على اإليصاءومديونيو وا١تُ 
 هادة نفعان أبف  ٢تم يف ىذه الش ألف   ؛عىأف ال ٬توز كإف اد   :ككاف القياس .عاه جازكإف اد   ،أنكر زيد

ن يستوفياف مى  بى كالغرٯتُت قصدا نصٍ  ،حقوقهما ءحيان يتصرؼ ٢تما كيقـو إبمى  بى الوارثُت قصدا هبا نصٍ 
وصى ٢تما قصدا مي ػكال ،ؼ يف ماؿ ا١تيتعينهما على التصر  ن يي مى  بى كالوصيُت قصدا نصٍ  ،همامنو حق  

ثبت شيئان دل يكن للقاضي تي ىذه الشهادة دل  أف   :االستحساف وكج .همان يدفع إليهما حقوقى مى  بى نصٍ 
القاضي  ألف   ؛اه بشهادهتماألهنما زك   ؛فاكتفى هبذه الشهادة مؤنة التعيُت الوصيًٌ  بى لو كإ٪تا كاف لو نصٍ عٍ فً 

 . خرب القاضي أبنو صاحلكأي  ،لذلك أـ ال ل يف ىذه الوصي أنو صاحله ف يتأم  أيلزمو 
َلُو بقبِض دَ  لوو ) ( دَّتأو َجَحَد رُ )الوكالة ( ِنو، وادَّعى الوكيليْ شهدا أّف أاب٫تا الغائُب وَكَّ
فلو ثبت لثبت بشهاد٫تا  ،القاضي ال ٯتكنو نصب الوكيل عن الغائب ألف   ؛لتهمةلقبل تي كإ٪تا دل شهادتو. 

 .ٓتبلؼ مسألة الوصي كما ذكران ،فبطلت جبةكىو غَت مو 
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وجب حقًَّا للشَّرع أو العبد، مثل: الشاىَد ومل يُ بو على جرٍح ٣ترَّد، وىو ما يُفسَُّق  كالشَّهادةِ 
م عبيد،  أو على إقراِر ا١تدَّعي بفسِقهم قُِبلتو  .نَّو استأجَرىمأكُل الرِّاب، أو آىو فاسق، أو  على أهنَّ

أنَّو أستأجرىم بكذا ٢تا " أو ٤تدودوَف يف قذؼ، أو شاربوا ٜتر، أو َقَذَفة، أو شركاء ا١تدَّعي، أو 
إيّنِ صاٟتُتهم على كذا ودفعُتُو إليهم على أف ال يشهدوا عليَّ "، أو "وأعطاىم ذلك ٦تَّا كاف يل عنده

 ".(ُ)وشهدوا


ب حقَّاً وجِ الشاىَد ومل يُ بو ما يُفسَُّق )رح اجملرد اٞتى  :أم (رَّد، وىوٍح ٣تُ رْ على جَ  كالشَّهادةِ )  
كما إذا شهدا أهنما قتبل   (أو العبد) ـ العهددن شراب ا٠تمر كدل يتقاالشاىديٍ  كما إذا شهد أف    (للشَّرع

الشهود أقركا أبهنم شهدكا ابلزكر أك  نة أف  ككذا إف أقاـ البيًٌ  (كُل الّرابآمثل: ىو فاسق، أو ) النفس عمدان 
قبل تي كإ٪تا دل  ،عى عليو يف ىذه اٟتادثة١تد  ٢تم على ا يف أداء ىذه الشهادة أك على أنو ال شهادةى  أيجىراءي 
كليس يف كسع  ،ت اٞترحكيف ضمنو يثبي  ،كالضماف قبل على ما يدخل ٖتت اٟتكم كاٟتدًٌ تي البينة إ٪تا  ألف  

 .ا١تدعي الشهود ألداء الشهادة :مأ (نَّو استأجَرىمأأو ) الشاىد يدفعو ابلتوبة ألف   ؛القاضي إلزاـ الفسق
ق إذ ال تعل   ؛ألنو ال خصم يف إثباتو ؛رحإ٪تا دل تقبل الشهادة عليو كإف كاف االستئجار أمران زائدان على اٞتى 

 ؛قبلتي كطلب اسًتداده  "استأجرىم كأعطاىم األجرة من مارل الذم كاف يف يده" :لو ابألجرة حىت لو قاؿ
  .ألنو خصم يف ذلك

م عبيد، أو ٤تدودوَف يف قذؼ، أو شاربوا  أو على إقراِر ا١تدَّعي بفسِقهم قُِبلتو ) على أهنَّ
وأعطاىم ذلك ٦تَّا  ) "( أم: للشهادةأنَّو أستأجرىم بكذا ٢تا"ٜتر، أو َقَذَفة، أو شركاء ا١تدَّعي، أو 

إيّنِ ") اإلقرار ٦تا يدخل ٖتت اٟتكم ألف   "؛عنده ن مارل الذم كاف كديعةن مً " :أم (كاف يل عنده
" هود على كذا من ا١تاؿالش   ي صاٟتتي ػػأن  " :على نةن ػػعى عليو بيًٌ أقاـ ا١تد   :أم (صاٟتُتهم على كذا

 يف ذلك إ٬تابى  ألف   تو؛نػػقبل بيًٌ تي  كذل هم بردًٌ ك طالبى  ("ال يشهدوا عليَّ وشهدوا ودفعُتُو إليهم على أفْ )
 . كىو ٦تا يدخل ٖتت اٟتكم ،ا١تاؿ ردًٌ 

 

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "يشهدكا"، كا١تثبت موافق للمطبوع. (ُ)
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 .قُِبل" بعَض شهاديت أو٫تتُ "ولو َشِهَد عدٌؿ ومل يربْح حىتَّ قاؿ: 
 

 :أم ("بعَض شهاديت أو٫تتُ "حىتَّ قاؿ: ) دل يزؿ عن اجمللس :أم (ولو َشِهَد عدٌؿ ومل يربحْ ) 
 ؛ؿه دٍ ألنو عى  (؛قُِبل) "هكري ذً  ما كاف ٬تب علي   بنسيافً  أخطأتي "أك  "،كانت ابطلةن   بذكر زايدةو  أخطأتي "

 .ؿدٍ كىو عى  ،و يف أكانوداركقبل إذا تفيي  فوضح العذر ،القضاءبتلى ابلغلط ١تهابة ٣تلس ألف  الشاىد قد يي 
عي ْتطاـ ه ا١تدًٌ ٞتواز أنو غر   ؛ال يقبل منو "بعض شهاديت أك٫تتي " :فإف قاـ عن اجمللس مث عاد كقاؿ

"، أك٫تتي : :عي فبل يبطل بقولومد  ما يشهد بو كاف حقان لل ألف   ؛يقضى ّتميع ما يشهد يل:ق. الدنيا
يقضى عليو  "ةائة بل ىو ٜتسمائيف ٜتسم غلطتي " :حىت لو شهد أبلف مث قاؿ قضى ٔتا بقيى يي  :كقيل

 كلو ،عل كحدكثو عند الشهادةما حدث بعد الشهادة قبل القضاء ٬تي  ألف   ؛ةائمسمٓت  (ُ)|شهد|
كقع الغلط يف اٟتدكد أبف ]إذا[ كذا ك  .(ِ)السرخسيكإليو ماؿ اإلماـ  ،كذا ىذا  ،ة دل يقض أبلفائمسمٓت

دمحم بن "مكاف  "دمحم بن أٛتد"سب أبف يذكر أك يف بعض الن  ، ذكر اٞتانب الشرقي يف مكاف الغريب
 .و إذا ذكر يف اجمللسقبل قولي يي  "علي

  

                                                           

 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.
 .ْٔٔص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،      
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 ]ابب االختبلؼ يف الشهادة[
دُّ إف رَ فتػُ ، لفظًا ومعًٌت عند أيب حنيفةِن كاتفاؽ الشاىديْ  (ُ)عوىلدَّ االشَّهادة  ط موافقةرِ وشُ 

 . وطلقتُت أو ثبلث ئتُت، أو طلقةٍ ائة وماَشِهَد أحُد٫تا أبلٍف واآلخُر أبلفُت، أو م


 ]ابب االختبلؼ يف الشهادة[
 ،بوؿ الشهادةقى  طي رٍ ـ الدعول يف حقوؽ العباد شى تقد   ألف   (؛عوىلدَّ االشَّهادة  ط موافقةرِ وشُ )

اللفظ حىت لو اد عى ا١تد عي  كالشرط توافقهما يف ،الفهافيما ٮتي  كانعدمتٍ  ،وافقهافيما يي دت جً كقد كي 
 ( أم: كما أف  اتفاقهماِن لفظًا ومعٌتً كاتفاؽ الشاىديْ الغصب فشهدا إبقرار ا١تد عى عليو بذلك ييقبل )

شهادة ا١تثٌت  ىيالقضاء إ٪تا ٬توز ْتجة ك  ألف   (؛عند أيب حنيفة) امهتً بوؿ شهادى يف قى   شرطه كمعٌتن  لفظان 
هما على إفادة ا١تعٌت بطريق لفظيٍ  قي تطابي  :كا١تراد ابتفا٫تا لفظان  .ثبت اٟتجةتما شهدا بو ال يفما دل يتفقا ف

لفظ  ألف   ؛لعدـ ا١توافقة لفظان  (؛دُّ إف َشِهَد أحُد٫تا أبلٍف واآلخُر أبلفُترَ فتػُ ) نالوضع ال بطريق التضم  
ة ك ائد أحد٫تا ٔتهً إف شى  :يعٍت (ئتُتاوم ئةٍ اأو م)  قبل على األلفتي  :عند٫تاك .لفظ األلف ُت غَتي األلف

إف شهد أحد٫تا  :يعٍت (وطلقتُت أو طلقةٍ ) ةائقبل على ا١تتي  :عند٫تاك ،عندهقبل أيضان تي تُت دل ائاآلخر ٔت
أهنما اتفقا على  :٢تما. يف الطلقةقبل تي  :عند٫تاك ،عنده قبلتي دل  (أو ثبلث) خر بطلقتُتبطلقة كاآل
عي أف يد   الشرطى  كلكن   ،٫تابو أحدي  دى فيثبت ما اتفقها عليو دكف ما تفر   ،أحد٫تا بزايدةو  دى األقل كتفر  

 ؛على اختبلؼ ا١تعٌت كذلك يدؿ   ،أهنما اختلفا لفظان  :لوك .هي  شاىدى ابن كذ  كيبل يكوف مي   ؛عي األكثرا١تد  
يف  ةه األلف موجود قيل:فإف  .(ِ)كاحده  منهما شاىده  كاحدو  لًٌ فحصل على كي  ،ظابللف ستفاده ألنو مي 
ن كيف يثبت ما يف فإذا دل يثبت ا١تتضمًٌ  ،نومٍ يف ضً  نعم إذا ثبت األلفاف ثبت األلفي  :قلنا ؟األلفُت
 .ضمنو

  

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "للدعول". (ُ)
 .ُْٖص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، ّْٕ – ّْٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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ونصف، كطلقٍة وطلقٍة . إف ادَّعى ا١تدَّعي األكثر ئةالْت على ألٍف يف أبلف وألٍف ومبِ وقُ 
 قُِبَلْت أبلفٍ  ":َقَضى كذا" :أبلف أو بقرِض ألف وزاَد أحُد٫تا ولو َشِهدا. ئٍة وعشرةائٍة وماوم

حىتَّ يُِقرَّ ا١تدَّعي  َموُ لِ وال َيْشَهُد َمن عَ . إالَّ إذا َشِهَد معو آخر" قضى كذا" :ورُدَّ قولُوُ  وبقرِض ألف
 ، دَّاتِلِو فيو بكوفة رُ تْ قَ خراف بِ ولو شهدا بقتل زيٍد يـو كذا ٔتّكة وآ. ٔتا قَػَبض



ة مائأبلف ك  ٫تا أبلف كاآلخري د أحدي هً إف شى  :يعٍت (ئةاوألٍف وم لْت على ألٍف يف أبلفٍ بِ وقُ )
 ألف   ؛ألهنما اتفقا على األلف لفظان كمعٌتن  (؛دَّعي األكثرى ا١تُ إف ادَّعَ ) ما على األلفهتي دشها تٍ لى بً قي 

كما   :أم (كطلقٍة وطلقٍة ونصف) ر األكؿرًٌ قكالعطف يي  ،٫تا على اآلخرأحدي طف ة ٚتلتاف عي ائاأللف كا١ت
ئٍة اوم) التفاقهما عليها ؛قبل شهادهتما على الطلقةتي كنصف  بطلقةو  كاآلخري  ٫تا بطلقةو د أحدي هً إذا شى 

ٓتبلؼ العشرة  .ةائقبل شهادهتما على ا١تتي ة كعشرة ائٔت ة كاآلخري ائ٫تا ٔتأم شهد أحدي  (ئٍة وعشرةاوم
األلف  بينهما حرؼ العطف فكاف نظَتى  ابعتبار الًتكيب كليس كاحدةو  ألهنما صارا ككلمةو  ؛كٜتسة عشر

 .كاأللفُت
أبلف، ) شهادهتما (قُِبَلتْ " َقَضى كذا" :أبلف، أو بقرِض ألف وزاَد أحُد٫تا ولو َشِهدا)

 (إالَّ إذا َشِهَد معو آخر) ألنو شهادة فردو  (؛"قضى كذا" :ورُدَّ قولُوُ ) التفاقهما عليو (؛وبقرِض ألف
 ألف   ؛(ُ)قبل كىو قوؿ زفريي أنو ال  ذكر الطحاكم عن بعض أصحابنا .سمعنة على القضاء فيي ػػالبيًٌ  تم  تف

بو األكؿ  قلنا: ىذا أكذب يف غَت ا١تشهودً  .بفسقو ر  ػػػشاىد القضاء فصار كما لو أق بى ذى كٍ عي أى ا١تد  
حىتَّ يُِقرَّ ) ال يشهد أفٍ  م القضاءى لً للشاىد الذم عى  :يعٍت (َموُ لِ وال َيْشَهُد َمن عَ . )بوؿالقى  كمثلو ال ٯتنعي 

 :أم (وآخراف ةَ زيٍد يـو كذا ٔتكَّ  ولو شهدا بقتلِ . )ينان على الظلمعً كيبل يصَت مي   (؛ا١تدَّعي ٔتا قَػَبض
قبل دل تي  :أم (دَّاترُ )اجتمعوا عند اٟتاكم ك  (بكوفة) يف ذلك اليـو زيدو  لً بقتٍ  :أم (ِلِو فيوتْ قَ بِ )ف اشهد آخر 
    .(ِ)فتهاترات ،ذل من اآلخر٫تا أبكٍ ابيقُت كليست إحد ٫تا كاذبةه اإحد ألف   ؛الشهاداتف

                                                           

ٖتقيق: أبو الوفاء األفغاين، )ا٢تند: ٞتنة إحياء ا١تعارؼ العثمانية، ٥تتصر الطحاوي، انظر: الطحاكم، أٛتد بن دمحم بن سبلمة،  (ُ)
 . ّْٕ – ّْٔ ص ٕ، ج بداية ا١تبتدي ا٢تداية شرح ،. ا١ترغيناينّّْد.ت( ص 

 يف نسخة )أ( ك )ب( يف كل ما تقدـ: "إحديهما". (ِ)
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سرقِة بَػَقرة واختلفا يف لوهِنا بولو َشِهَدا . ٫تا ثَّ قامت اأُلخرى ردُّْت ىياحدفإف َقَضى إب
ئة ردُّْت مابشراِء عبد أو كتابِتِو أبلف، وآخُر أبلف و  ولو َشِهدَ . ال :الذُّكورةُقِطع، ولو اختلفا يف 

 . ]شهادهُتما[


أم  (ثَّ قامت اأُلخرى ردُّْت ىي) كقضى هبا(ُ)٫تااإف سبقت إحد :أم (٫تااحدفإف َقَضى إب) 
 . فبل ينقض ابلثانية ،ابتصاؿ القضاء هباحت كذل ترج  األي  ألف   ؛قبل شهادة األخرلتي دل 

ا٠تبلؼ يف  :ليق .٢تماخبلفان  ،عند أيب حنيفة (سرقِة بَػَقرة واختلفا يف لوهِنا ُقِطعبولو َشِهَدا )
ا٠تبلؼ يف  أف   :كالصحيح .بياض كالسواداللونُت يتشاهباف كاٟتمرة كالصفرة ال يف لونُت ال يتشاهباف ك

عى سرقة ىذا إذا اد   .ٯتكنهما الوقوؼ ة يقع يف الليل فبلل الشهادة على السرقٖتم   ألف   ؛ٚتيع األلواف
كما لو   ،قبلتي أهنما اختلفا يف ا١تشهود بو فبل  :٢تما .قبل شهادهتما ابالتفاؽتي بقرة بيضاء أك سوداء ال 

فقبل كما  كالتوفيق ٦تكنه  ،أهنما اختلفا فيما ليس من صلب الشهادة :لوك .اختلفا يف الذكورة ك األنوثة
ألنو ال ٯتكن معرفة ذلك  ؛ٓتبلؼ الذكورة كاألنوثة، كاحدو  لو اختلف شهود الزان يف مكاف الزاين يف بيتو 

 . (ِ)يقع االشتباه إال ابلقرب منو كعند ذلك ال
فإف قلت: االشتغاؿ ابلتوفيق بُت   .ما ذكرانهػً ل ؛ال يقطع :أم (ولو اختلفا يف الذُّكورة ال)

 ،الشرع جً جالشهادة من حي  :قلنا ؟ال لئل٬تاب ءتاؿ للدر كقد ٭تي  ،إل٬تاب اٟتدًٌ  تياؿه اح الشاىدين ميكبل
   ان.ال قصد ٬تب ضركرةن  كاٟتد   ،عن التعطيل ةً ج  للحي  غل ابلتوفيق صيانةن شتى فيي  ،بوؿفيها القى  كاألصلي 

أنو أبلف  فبلف أبلف كشهد آخري  أنو اشًتل عبدى  د رجله هً لو شى  :يعٍت (بشراِء عبد ولو َشِهدَ )
 ؛شهادهتما (ئة ردُّتْ ماوآخُر أبلف و ) ه أبلفعبدى  بى لو شهد أنو كاتى  :يعٍت (أو كتابِتِو أبلف) ةائكم

عي كال فرؽ بُت أف يكوف ا١تد   ،ةائد أبلف كمعقال غَتي  أبلفو  العقدى  ألف   ؛ألهنما دل يتفقا على عقد كاحد
  .ا١تقصود ىو العقد ألف   ؛أكثر٫تا كأا١تالُت  عي أقل  عي ا١تد  يد   كبُت أف ،ىو البائع أك ا١تشًتم

                                                           

من الكبلـ كا٠تطأ فيو.   (ُ)  هتاترات: تساقطتا كبطلت، أصلو من الػهىًٍتً كىو الس ٍقط ي
 .ّٕٕص  ِج  "،ىًتمادة " ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب،انظر: ا١تطرزم،      

 .ْْْ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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ٌع، إف ادَّعى العبد، والقاتل، والرَّاىن، لْ ، وخُ نٌ ىْ ماؿ، وصلٌح عن قَػَود، ورَ على عتق الوكذا 
يْ  وإف ادَّعى اآلخر .سُ رْ والعِ  ِن وكالدَّيْ واإلجارُة كالبيِع يف أوَِّؿ ا١تدَّة، . هاجوىِ ن يف وُ فهو كدعوى الدَّ

 .   دَّْت فيو أيضاً وصحَّ النِّكاُح أبلٍف استحساانً، وقاال: رُ . بعدىا


عى ا١توذل أنو أعتقو كاد   ،مواله أعتقو على ألف أف   عى العبدي إذا اد   :يعٍت (ماؿعلى  قُ تْ عِ الوكذا ) 
يف  (لتوالقا)يف العتق على ماؿ  (ٌع، إف ادَّعى العبدلْ ، وخُ نٌ ىْ وصلٌح عن قَػَود، ورَ ) ةائعلى ألف كم
فكاف  ،ىؤالء ال يقصدكف إثبات ا١تاؿ ألف   ؛يف ا٠تلع (رسُ والعِ )يف الرىن  (والراىن) دوى الصلح عن قػى 

 . قبلفبل تي  ،لفا١تقصود إثبات العقد كىو ٥تتً 
كا١ترهتن د وى لح عن القى ا١تقتوؿ يف الص   ا١توذل يف العتق على ماؿ ككرل   :أم (وإف ادَّعى اآلخر)

يْ ) عكالزكج يف ا٠تل يثبت الطبلؽ كالعتق كالعفو إبقرار الزكج كا١توذل  :يعٍت (ن يف وجوىهافهو كدعوى الدَّ
عي كأما يف الرىن فإف كاف ا١تد   .كىو الذم اتفقا عليو ،همان فيثبت أقل  يٍ عول يف الد  كبقيت الد   ،كالورلًٌ 

 الشهادة فلو أف يفسخو يف أمًٌ  تيقبلكإف كاف الراىن فبل  ،اهمن يثبت أقل  يٍ ىو ا١ترهتن فهو كدعول الد  
عى أنو قبضو مث أخذه الراىن فطلب االسًتداد كاد   ،ةائكٜتسم عى أنو رىنو ألفان أف يد   :صورتو .كقت شاء

 .همال  قػى ة يثبت أى ائ٫تا أبلف كٜتسمفشهد أحدي  نةن ػػػفأقاـ بيًٌ  ،منو
عول يف اإلجارة يف أكؿ ا١تدة قبل استيفاء إذا كانت الد   :يعٍت (ا١تدَّةواإلجارُة كالبيِع يف أوَِّؿ )

للحاجة إذل  ؛االختبلؼ يف ا١تبيع دقبل الشهادة كما ال تقبل عنتي كاختلف الشاىداف ال  ،ا١تعقود عليو
يْ ) إثبات العقد ي ىو عإذا كانت الدعول بعد مضي ا١تدة كاستيفاء ا١تنفعة كا١تد   :يعٍت (ِن بعدىاوكالدَّ

عي ىو كإف كاف ا١تد   .كوف ا١تنازعة يف كجوب األجرتا١تدة إذا انقضت  ألف   ؛نيٍ عي الد  ا١تؤجر فهو كمد  
 . دعول العقد ابإلٚتاع ذاا١تستأجر فه
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 .   دَّْت فيو أيضاً وصحَّ النِّكاُح أبلٍف استحساانً، وقاال: رُ 


عما  كأنو جوابه   ،كما يف البيع  :أم (فيو أيضاً  دَّتْ وصحَّ النِّكاُح أبلٍف استحساانً، وقاال: رُ )
 النكاح يصح  " ":شرح الوايف"كيف  .أبلفو  يقعي  :فقاؿ ؟كيف اٟتكم يف النكاح إذا اختلف شاىداف: يقاؿ
، عند أيب حنيفة (ُ)كثراألأك  عي األقل  عي يد  عول من الزكج أك ا١ترأة كا١تد   سواء كاف الد  ا١تالٍُت  أبقلًٌ 

 :لوك .ب فبطلت الشهادة كما يف البيعبالس   ا١تقصود من اٞتانبُت إثباتي  ألف   ؛ابلنكاحقضى ال يي  :قاالك
رل أنو ال يبطل بنفيو كال يفسد تأال  ، األصلغَتًٌ ع أف ال يي بى التػ   كمً ن حي كمً  ا١تهر يف النكاح اتبعه  أف  

االختبلؼ فيما إذا كانت ا١ترأة ىي  :ليق .ا١تالُت فكذا ال ٮتتلف ابختبلفو فوجب القضاء أبقلًٌ  ،بفساده
 أف   :كاألصح   .العقد ٔتاؿو  هي مقصودى  ألف   ؛ما اتفاقان قبل شهادهتي تي  عي ىو الزكج الفإف كاف ا١تد   ،عيةي ا١تد  

 .(ِ)ا٠تبلؼ يف الفصلُت
  

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "أكثر". (ُ)
 .ّْٓ-َْٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين (ِ)
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 [فصل يف الشهادة على اإلرث]
يف "، أو "ماَت وذا يف ملِكو" :، أو"لو ماَت وترَكُو مَتااثً " :لشاىِد اإلرِث بقوِلوِ  رُّ ػػوَلِزـَ اٞتَ 

ولو شهدا بيِد حيٍّ منذ كذا . جاَز ببل جرٍّ  "، أو أودَعُو َمن يف يِدهِ كاف ألبيو إعارةً "فإف قاؿ: "، يده
 . رَّ بيِد ا١تدَّعي صحَّ ػػػقعليو بذلك، أو شهدا أبنَّو أَ  ىوإف أقرَّ ا١تدَّع. ردُّت

 

، "ماَت وذا يف ملِكو") بقولو (:، أو"ماَت وترَكُو مَتااًث لو" :اإلرِث بقوِلوِ لشاىِد  رُّ ػػوَلِزـَ اٞتَ )
 ؛ ألنوث ثبت ا١تلك للوارث ضركرةن لكان للمورًٌ الدار مً  ا ثبت هبذه الشهادة كوفي م  ػألنو ل (؛"يف يده"أو 

 "قاؿ"ا١توصوؿ مع صلتو فاعل  ("َعُو َمن يف يِدهِ دَ وْ ، أو أَ كاف ألبيو إعارةً "فإف قاؿ: ، )ٮتلفو يف أمبلكو
أابه مات كالدار  أف   نةن ػػػفصار كأنو أقاـ بيًٌ  ،عَتمي ػع كالودً مي ػعَت كيد الا١تودىع كا١تستى  يدى  ألف   (؛جاَز ببل جرٍّ )

يد  ة تنقلبدم اجملهولياأل ألف   ؛ا١توت فقد شهدكا اب١تلك كقت ا١توت ا شهدكا لو ابليد كقتى م  ػيف يده كل
صَت ير عليو الضماف اب١توت ك ث إف كانت يد ملك فظاىر كإف كانت يد غصب تقر  ا١تورًٌ يد  ألف   ؛لكو مً 

 ملكو  فصارت يدى  غصبو  يل صارت يدى هيده ابلتج ف  أل ؛فكذا أمانة كإف كانت يد ،لو ا١تضموف ملكان 
نشهد " :كقاال ،نةػػفأقاـ البيًٌ ، عى داران يف يد رجلإذا اد   :يعٍت (تْ دَّ ولو شهدا بيِد حيٍّ منذ كذا رُ ) .أيضان 

عي كقت الدعول ا١تد   أهنا ليست يف يدً  كاٟتاؿي  "،أك سنةو  منذ شهرو  يعا١تد   (ُ)|يد|يف  الدار كانت أف  
أك  أك إجارةو  أك كديعةو  تمل يد ملكو ٖت (ّ)اهنأل ٣تهوؿو  ا قامت على شيءو هنأل ؛(ِ)قبل شهادهتماتي ال 

أهنا كانت يف  ت كقاالميًٌ لل اما إذا شهدهنأل ؛د ابٟتيًٌ ػيًٌ ػػقي  .(ٓ)مع قياـ الشكًٌ  (ْ)عادهتاإبفبل ٭تكم  ،غصبو 
أبهنا  :أم (بذلك) ر  ػػػػقعى عليو أى ا١تد   أف   ادهً لو شى  :يعٍت (عليو ىدَّعرَّ ا١تُ ػػػقَ وإف أَ . )قبلتي يده كقت ا١توت 

قبل تي  :يعٍت (صحَّ ) عيأبهنا كانت يف يد ا١تد   :أم (رَّ بيِد ا١تدَّعيػػػقأو شهدا أبنَّو أَ ) كانت ملكو
 .اإلقرار ةى ح  صً  نعي ٘تبو ال  اٞتهالة يف ا١تقرًٌ  ألف   ؛عيكديفعت الدار إذل ا١تد  

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "بشهادهتما". (ِ)
  نسخيت )أ( ك )ب( "ألهنما".يف (ّ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "عادهتا". (ْ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( زايدة كلمة: "٢تما". (ٓ)
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 [فصل يف الشهادة على الشهادة]

أو  ضوِر األصِل ٔتوتٍ وُشِرَط ٢تا تعذُُّر حُ  .إالَّ يف حدٍّ وقَػَود قبل الشَّهادُة على الشَّهادةِ وتُ 
 . ىذا وذاؾ يِ عَ رْ فػَ  رَ عن كلِّ أصٍل ال تغايػُ  وشهادُة عددٍ ، أو سفرٍ  مرضٍ 



  الناسى  ن زايدة الشبهة إال أف  لتمك   ؛قبلتي القياس أف ال ككاف  (قبل الشَّهادُة على الشَّهادةِ وتُ )
قبل شهادة الفركع دل تي  فلو ،أك لغيبةو  عن أداء الشهادة ١توتو  األصل قد يعجزي  فإف   ؛٭تتاجوف إليها

 كيف الشهادة على الشهادة شبهةه  ،ابلشبهة ئما ٦تا يندر هنأل (؛إالَّ يف حدٍّ وقَػَود) لت حقوؽ الناسلتعط  
 . من حيث البدلية

 أو مرضٍ  ٔتوتٍ )كم اٟتي  ٣تلسى  (ضوِر األصلِ تعذُُّر حُ ) للشهادة على الشهادة :أم (وُشِرَط ٢تا)
العجز  قي كقد يتحق   ،كإ٪تا ٘تس عند عجز األصل ،جوازىا للحاجة ألف   ؛سفرو  غيبة مسَتةً  :أم( أو سفرٍ 

 عددو  ط ٢تا شهادةي رً كشي : أم ".تعذر حضور" :ىذا معطوؼ على قولو (وشهادُة عددٍ ) .هبذه األشياء
 غايران لفرعيٍ شًتط أف يكوف فرعا ىذا األصل مي ال يي  :أم (ي ىذا وذاؾعَ رْ فػَ  رُ ايِ غَ عن كلِّ أصٍل ال تػُ )

كقاؿ . آخر جاز رجلو  ف على شهادةً امث يشهد كاحدو  رجلو  شهد رجبلف على شهادةً  آخر حىت لو أصلو 
ة ج  اٟتي  تم  تفبل  ،كاحدو  صلو أالفرعُت قائماف مقاـ  ألف   ؛اثناف أصلو  على كلًٌ  :ال ٬توز إال األربع :الشافعي

 يرد دلمطلقان ك  هي ري كى ذى  (ِ)«إالَّ َشَهاَدُة رَُجَلُْتِ اَل َٕتُوُز َعَلى َشَهاَدِة رَُجٍل : » قوؿ علي  :لناك .(ُ)هبما
 .اإلٚتاع ٤تل   ل  حى فى  ،وي بلفي عن غَته خً 

                                                           

 ىذا أحد قورٍل الشافعي، كالقوؿ الثاين: اٞتواز، كىو األظهر، كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية. (ُ)
 كقاؿ اٟتنابلة: تثبت شهادة شاىدم األصل بفرعُت، كلو على كلًٌ أصلو فرعه.     
. َِِص  ٕج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، . ابن ٧تيم، ّْٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:      

ص  ْج الدسوقي على الشرج الكبَت،  حاشيةالدسوقي،  .َُٖٓص  ّج ا١تعونة على مذاىب عامل ا١تدينة، البغدادم، 
. ِّٗص  ُُج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت، . النوكم، َّٕص  ُّج ، مذىب اإلماـ الشافعيالبياف يف العمراين، .ِٓٓ

 .َٔٓص الروض ا١تربع، . البهويت، َِٔص  ُْ، ج ا١تغٍتابن قدامة، 
 العسقبلين.األثر هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي كابن حجر  (ِ)

( ّّٗ ص ٖ ج، َُْٓٓكتاب الشهادات، ابب شهادة الرجل على الرجل، حديث رقم مصنفو )كقد ركل عبد الرزاؽ يف     
)كتاب البيوع كاألقضية، ابب يف مصنفو . كالبن أيب شيبة يف «اَل ٬َتُوُز َعَلى َشَهاَدِة اْلَميِِّت إالَّ رَُجبَلفِ »قاؿ:  بسنده عن علي 
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ين هدَ شْ فبلاًن أَ  أفَّ  أشهدُ " :، والفرعُ "بكذا دُ هَ شْ يّنِ أَ أْد على شهاديت هَ اشْ ":  ويقوُؿ األصلُ 
الفرُع أصَلُو صحَّ كأحِد فإف عدََّؿ ". ْد على شهاديت بذلكهَ على شهادتِو بكذا، وقاؿ يل: اشْ 

 . َر يف حاِلوظِ آلخر، وإف سكَت عنو نُ لِن الشَّاىديْ 
 

 أفَّ  أشهدُ ") يقوؿ الفرع :أم (، والفرعُ "بكذا دُ هَ شْ يّنِ أَ أْد على شهاديت هَ اشْ ":  ويقوُؿ األصلُ )
ك٢تا لفظ أقصر كىو أف  (".ْد على شهاديت بذلكهَ ين على شهادتِو بكذا، وقاؿ يل: اشْ هدَ شْ فبلاًن أَ 

فيت ككاف اإلماـ السرخسي يي  ،(ُ)"َت الكبَتالسًٌ "ذكره دمحم يف  "على شهادتو بكذا شهدي أى " :يقوؿ الفرع
 .ذكر شهادة األصل كالتحميل كالتوكيلمن  د  ػػألنو ال بي  ؛ذلكاألكؿ أكٍ  ،(ِ)بو

  كما صح    :أم (آلخرلِن الشَّاىديْ كأحِد )ل التزكية ىألهنم من أ(؛ فإف عدََّؿ الفرُع أصَلُو صحَّ )
 ال ؿي قلنا: العد ؟همان فيوت  صح إال بتعديلو فكاف مي تشهادتو لنفسو ال  :فإف قلت .٫تا اآلخرأحدً  تعديلي 

وإف سكَت ) هم يف شهادة نفسو مع احتماؿ أنو إ٪تا يشهد ليصَت مقبوؿ القوؿت  ػػكما ال يي ،  هم ٔتثلوت  ػػيي 
ؼ نظر القاضي يف حاؿ األصل كيتعر   :أم (َر يف حاِلوظِ نُ )لفرع عن تعديل األصل اسكت  :أم( عنو

فإذادل  ،ألنو ال شهادة إال ابلعدالة ؛قبلتي ال  :كعند دمحم ،ل التزكية كىذا عند أيب يوسفىعدالتو ٦تن ىو أ
ألنو رٔتا ٮتفى  ؛الواجب عليهم النقل ال التعديل أف   :كأليب يوسف .قبلتي يعرفوىا دل ينقلوا الشهادة فبل 

 . (ّ)كما لو حضركا أبنفسهم كشهدكا  العدالةى  ؼي ر  فإذا نقلوا فالقاضي يتع ،عليهم

                                                                                                                                                                                           

اَل َٕتُوُز َشَهاَدُة الشَّاِىِد َعَلى الشَّاِىِد َحىتَّ »( عن الشعيب قاؿ: ْٓٓص  ْ، ج ََِّٖالشاىد على الشاىد، حديث رقم شهادة 
 .«َيُكواَن اثْػنَػُْتِ 

 .ُّٕص  ِج الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، ابن حجر، . ٕٖص  ْج نصب الراية ، الزيلعي، انظر:     
، )بَتكت: دار الكتب ُْتث يف ا١تطبوع من "شرح السَت الكبَت" للسرخسي، ٖتقيق دمحم حسن الشافعي، ط دل أجده بعد طوؿ (ُ)

 ـ( كقد تعاقبت كتب ا١تذىب على ذكر ما أثبتو الشارح أعبله.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالعلمية، 
 .ْٔٔص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ،      

اإلماـ السرخسي ا١تطبوعة: "ا١تبسوط"، أك "شرح السَت الكبَت"، كقد تعاقبت كتب  دل أجده بعد البحث يف مظانًٌو من كتب (ِ)
 ا١تذىب على ذكر ما أثبتو الشارح أعبله.

 .ْٔٔص  ٕج مرجغ سابق، انظر: ابن ا٢تماـ،      
 .َْٕ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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 زٍّ ػػػَة بنِت عزَّ ػاثنُت على عَ  لىولو شهدا ع  .شهادُة فرِعو تْ ف أنكَر األصُل شهادَتُو بطلَ إو 
ا ىي أـ ال، "أخرباان ٔتعرفِتها"ري، وقاال: ضا١ت ىات "قيل لو:  ،وجاَء ا١تدَّعي ابمرأة مل يدراي أبهنَّ

 . مل ٬تز حىت ينسباىا إىل فخذىا "ريةضا١ت"فإف قاال فيهما: . وكذا الكتاُب اٟتكميُّ ". نِ شاىديْ 
 

كماتوا أك غابوا مث جاء  "على ىذه اٟتادثة ما لنا شهادةه "قالوا  :يعٍت( ف أنكَر األصُل شهادَتوُ إو )
كقد فات  ،التحميل شرطه  ألف   (؛شهادُة فرِعو تْ بطلَ ) الفركع يشهدكف على شهاهتم هبذه اٟتادثة

 .لتفت إذل شهادة الفرعأما مع حضرهتم فبل يي  .للتعارض بُت ا٠تربين
زِّ ػػػع َة بنتِ زَّ ػعلى ع) لفبلف شهد رجبلف على شهادة رجلُت أبف  : مأ (اثنُت لىولو شهدا ع)

أخرباان األصبلف أبهنما يعرفاهنا  :أم ("اان ٔتعرفِتهارَ بػَ خْ أَ ") الفرعاف :أم (وقاال:) ألف درىم ( ريصا١ت
ا ىي أـ ال) بعينها أم قاؿ  (قيل لو:) ةى ز  ػعدل يدر الفرعاف أهنا ىي  (وجاَء ا١تدَّعي ابمرأة مل يدراي أبهنَّ

آخرين أهنا  ("نِ ىات شاىديْ "" )بشهادة ىذين الشاىدين ةى ز  ػععلى  ثبت لك اٟتق  " :عيالقاضي للمد  
 "ال ندرم ىي ىذه األايـ أـ ال" :كقو٢تم .النقلي  الفركع نقلوا كبلـ األصوؿ كما ٖتملوا فصح   (ُ)ألف   ؛عزة

 . ألهنم إف دل يعرفوىا فقد عرفها األصل ؛وجب جرحان يف الشهادةيي 
لفبلف  شهدا عندم أف  " :إذا كرد كتاب القاضي إذل القاضي كفيو :أم (وكذا الكتاُب اٟتكميُّ )

ال يكوف الكتاب حجة يف حقو ما دل  بن فبلف ك أف يكوف ىو فبلفلذ " كأنكربن فبلف كذا من ا١تاؿا
كيف  ،قاؿ الشاىداف يف الشهادة على الشهادة :أم (فإف قاال فيهما:) بن فبلف أنو فبلف آخرافيشهد 

مل ٬تز حىت ينسباىا إىل )رية كذا ضلفبلف على فبلنة بنت فبلف ا١ت :يعٍت ("ريةضا١ت") الكتاب اٟتكمي
 ،صى عددىمألهنم ال ٭تي  ؛التعريف ال ٭تصل ابلنسبة العامة كبٍت ٘تيم ألف   ؛القبيلة ا٠تاصة يكى (فخذىا

ال ٭تصل التعريف كالسمرقندية عامة  كالبخارية (ِ)انيةغككذا الفر  .ألهنا خاصة ؛ٓتبلؼ النسبة إذل الفخذ

                                                           

 "ال".ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(:  (ُ)
 .أكزجند :منها، كفيها مدف كثَتة ، إحدل مدف ٚتهورية أكزبكستاف،غانةرٍ نسبة إذل فػى  :الفرغانية (ِ)

 .ِّٓص  ْ، ج مرجع سابق، اٟتمومانظر:      
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 التعريف مث .سبة إذل السكة الصغَتة خاصة كإذل الة الكبَتة عامةالن   :كقيل .خاصة (ُ)كزجنديةألاك . هبا
األعلى  دًٌ ػػػألنو اسم اٞتى  ؛كلكن ذكر الفخذ يقـو مقامو ،دًٌ ػػػبذكر اٞتى  عند أيب حنيفة كدمحم كإف كاف يتم  

وا ضي عألهنم  ؛شًتط ذكر الفخذكأما يف العجم فبل يي  ،ىذا يف العرب أف   علما .األدىن دًٌ ػػػفنزؿ منزلة اٞتى 
 .الصناعة يقـو مقاـ ذكر الفخذ ري كٍ بل ذً  ،أنساهبم

  

                                                           

من  من نواحي فرغانة، كانت مركزنا للتجارة مع الًتؾ، ينسب إليها ٚتاعة أبكزبكستاف،بلد أكزجند: نسبة إذل األكزجندية:  (ُ)
 العلماء.

 َِٖص  ُ، ج معجم البلداف، اٟتمومانظر:      
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 [فصل يف شهادة الزور]
  .رْ عزَّ َر ومل يُ شهَّ يُ َشِهَد زوراً  وَمن أقرَّ أنَّو

 

 [فصل يف شهادة الزور]

ر بل عزًٌ شر٭تان كاف ال يي  ١تا ركم أف   ؛عند أيب حنيفة (رْ عزَّ َر ومل يُ شهَّ يُ ورًا َشِهَد زُ  رَّ أنَّوػػػقوَمن أَ )
إانَّ َوَجْداَن َىَذا َشاِىَد  » :فيقوؿ ،كإذل قومو إف دل يكن سوقيان  ،فيبعثو إذل السوؽ إف كاف سوقيان  ،رييشهًٌ 

كمثل ىذا التشهَت ال ٮتفى   الصحابةكاف قاضيان يف زمن  كشيريحه ، (ُ)«النَّاسَ  هو رُ ُزوٍر فَاْحَذرُوُه َوَحذِّ 
عمر  ١تا ركم أف   ؛ (ِ)ر ك٭تبسعز  : يي القاك .اإلٚتاع ٤تل   ل  حى فى  ،منهم ر عليو أحده نكً كدل يي  ،على الصحابة

 « َذكر  .ىذا ٤تموؿ على السياسة :قيل .(ْ)«َوْجَهوُ  (ّ)َضَرَب َشاِىَد الزُّوِر َأْربَِعَُت َسْوطًا، َوَسخَّم
   .(ُ)س قدر ما يراه القاضيبى ر ك٭تي شه  يي  :ا٫تعنداإلماـ السرخسي أنو 

                                                           

حنيفة عن ا٢تيثم بن أيب ا٢تيثم  أيب( من طريق ُْٔ)ابب شهادة الزكر، أثر رقم اآلاثر األثر ركاه هبذا اللفظ دمحم بن اٟتسن يف  (ُ)
ـَ،  » ًمٍن أىٍىًل الس وًؽ، قىاؿى لًلر سيوًؿ:أىن وي كىافى إذىا أىخىذى شىاًىدى زيكرو، فىًإٍف كىافى  ثو عن شريحن حد  عم   ُقْل ٢َتُْم: إفَّ ُشَر٭ْتًا يُػْقرُِئُكْم السَّبَل

اؿى لًلر سيوًؿ ًمٍثلى ، كىًإٍف كىافى ًمٍن اٍلعىرىًب أىٍرسىلى بًًو إذلى مىٍسًجًد قػىٍوًمًو، أىٍٚتىعى مىا كىانيوا، فػىقى َويَػُقوُؿ َلُكْم: إانَّ َوَجْداَن َىَذا َشاِىَد ُزوٍر فَاْحَذُروهُ 
 ، كفيو راكو ٣تهوؿ.« مىا قىاؿى يف اٍلمىر ًة اأٍليكذلى 

 ْ، ج َِّْْ-َِّْٓ)كتاب البيوع كاألقضية، ابب شاىد الزكر ما ييصنع بو، حديث رقم مصنَّفو كركل ابن أيب شيبة يف     
: كىافى شيرىٍيحه ( من طريق ككيع عن سفياف عن أيب اٟتصُت قاؿ:  َٓٓص  يػىبػٍعىثي ًبشىاًىًد الز كًر ًإذلى مىٍسًجًد قػىٍوًمًو أىٍك ًإذلى سيوًقًو، كىيػىقيوؿي

  اآلاثر".. كإسناده صحيح كما قاؿ ٤تقق كتاب "«ِإانَّ َقْد زَيػَّْفَنا َشَهاَدَة َىَذا»
. ٓٓٓص  ِـ( ج ََِٖ -ىػ ُِْٗ)مشق: دار النوادر،  ُٖتقيق: خالد العواد، ط اآلاثر، الشيباين، دمحم بن اٟتسن، انظر:     

 ٖٖص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي، 
 .ْٕٕ-ْٕٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
 كسواد الًقٍدر. خاـ: الفحمده. كالس  أم سو   :م كجهوسخ   (ّ)

 ِّٖص  ُِج  "،سخممادة " لساف العرب،راجع: ابن منظور،      
(، كابن أيب ِّٔص  ٖ، ج ُِّٗٓ)كتاب الشهادات، ابب عقوبة شاىد الزكر، حديث رقم مصنَّفو األثر ركاه عبد الرزاؽ يف  (ْ)

( كالبيهقي يف ِّٓص  ٓ، ج ُِّٕٖ)كتاب البيوع كاألقضية، ابب يف شاىد الزكر ما ييعاقب، حديث رقم مصنَّفو شيبة يف 
( كاللفظ لو ِّٗص  َُ، ج َِّْٗ-َِْْٗب ما ييفعل بشاىد الزكر، حديث رقم )كتاب آداب القاضي، ابالسنن الكربى 

َضَرَب »:  أف  عمر بن ا٠تطاب  -كعند ابن أيب شيبة عن مكحوؿ كالوليد بن أيب مالك  -عن مكحوؿ  عن حجاج بن أرطاة
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 الرجوع يف الشهادة[] يف فصل
بعَدُه مل ، و ال رجوَع عنها إالَّ عند قاٍض، فإف رََجعا عنها قبل اٟتكِم هبا َسَقَطْت، ومل َيْضَمنا

 . ناً يْ كاف أو عَ   ناً يْ دَّعاه دَ ا انا ما أتلفاه هبا إذا قَػَبَض ممِ وضَ ، خْ فسَ يُ 
 

 الرجوع يف الشهادة[] يف فصل

الشهادة ٥تتصة ٔتجلس  ألف   ؛كاف  قاضو  أمًٌ  (إالَّ عند قاضٍ ) عن الشهادة :أم( ال رجوَع عنها)
ل   ا عند غَت قاضو مهعليو رجوعى  عى ا١تشهودي كلو اد   .فيختص الرجوع ٔتا ٮتتص بو ،القضاء  ألف  ؛ فافال ٭تي

ل  هما عند قاض و عى رجوعى كلو اد   .ىذا الرجوع ابطله  فإف رََجعا عنها قبل اٟتكِم هبا ) .فافكذا ٭تي
(؛ ومل َيْضَمناميتناقضو ) بكبلـو  يكالقاضي ال يقض ،لظهور التناقض بُت كبلميهما ؛شهادهتما (َسَقَطتْ 

مل ) إف رجعا بعد اٟتكم هبا :أم (بعَدهُ و ) عي كال على ا١تشهود عليوما أتلفا شيئان ال على ا١تد   ألهنما
 جحاف األكؿ ابتصاؿ القضاءكقد ظهر ري  ،اللة على الصدؽالكبلـ الثاين مثل األكؿ يف الد   ألف   (؛خْ فسَ يُ 
إلقرار٫تا على أنفسهما  ؛ن الشاىداف للمشهود عليو ما أتلفاه بشهادهتمامً ضى  :أم (نا ما أتلفاه هبامِ وضَ )

 حىت لو دل يقبضو ال ٬تبي ( ناً يْ نًا كاف أو عَ يْ دَّعاه دَ ا ام) عيض ا١تد  قب :أم (إذا قَػَبضَ ) بسبب الضماف
 .(ّ)ىذا ٥تتار اإلماـ السرخسي ،الشهودي  ض يضمني بى فلما قػى  (ِ)|على القبض| بل يتوقف ،لو الضماف

           = 
  

                                                                                                                                                                                           

كىتىبى ًإذلى عيم الًًو يًف كيوًر :  ، كيف لفظ آخر: أف  عمر بن ا٠تطاب « َوطَاَؼ بِِو اِبْلَمِديَنةِ  ،َوَسَخَم َوْجَهوُ ، َشاِىَد الزُّوِر َأْربَِعَُت َسْوطًا
تلك . قاؿ البيهقي عقب «َويُطَاَؿ َحْبُسوُ ، َويُطَاَؼ بِوِ  ،َوُيْسَخَم َوْجُهوُ  ،َو٭ُتَْلَق رَْأُسوُ ، َأْف ٬ُتَْلَد َأْربَِعُتَ »الش اـً يًف شىاًىًد الز كًر: 

س كقد فإنو مدلًٌ  بن األرطأة،ضعيف من أجل اٟتجاج  هإسناد( اىػػ، كقاؿ األلباين: )ىااتف الركايتاف ضعيفتاف كمنقطعتافالركايتُت: )
 ( اىػ بتصرؼ.عنعنو
 .ٖٓص  ٖج إرواء الغليل، األلباين،  .ٕٖص  ْج نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، انظر: الزيلعي،     

 .ُْٓص  ُٔج ا١تبسوط، راجع: السرخسي،  (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 .ُُٗص  ُٔج مرجع سابق، راجع: السرخسي،  (ّ)
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ثبلثٍة َشِهدوا مل والعربُة للباقي ال للرَّاجع، فإف رََجَع أحُد  رََجَع أحُد٫تا َضِمَن نصفاً  إفو 
 ، وإف رجَع آخر ضمنا نصفاً وا، يضمن

 

ففي العُت  :نيٍ بُت العُت كالد   فرؽه  (ُ)"مبسوط شيخ اإلسبلـ"ك "الذخَتة"كأما على ما ذكر يف   =
ألف الشهود أزالوا ا١تلك عنو بشهادهتما عند اتصاؿ القضاء  ؛بض ا١تشهود لو أك دل يقبض٬تب الضماف قى 

ر قد  الضماف مي  ألف   ؛ال ٬تب الضماف ما دل يقبضو :نيٍ كيف الد   ،حىت ال ينفذ تصرؼ ا١تشهود عليو فيو
ن يٍ نها قبل القبض فقد استوىف منهما عينان ٔتقابلة الد  مً ضى  فإذا ،بشهادهتما نان ػػيٍ عليو دى  ا١تثل ك٫تا أتلفا

 .(ّ)نيٍ خذ العُت كإلزاـ الد  أإذ ال ٦تاثلة بُت  ؛غَت جائز (ِ)|ىو|ك
العربة  إشارة إذل األصل كىو أف  ىذا  (والعربُة للباقي ال للرَّاجع رََجَع أحُد٫تا َضِمَن نصفاً  إفو )

 (ْ)الضمافن رجع لـز أف يكوف ألنو لو كاف العربة لرجوع مى  ؛ن رجعن بقي ال رجوع مى يف الرجوع بقاء مى 
لبقاء  (؛وامل يضمن)كاٞتملة صفة ثبلثة  ((ٓ)فإف رََجَع أحُد ثبلثٍة َشِهدوا) على الراجع مع بقاء اٟتق

ن ببقاء مى  ػ]ػت[ا كانم  ػالعربة ل ألف   (؛ضمنا نصفاً )من البقية الثبلثة  (وإف رجَع آخر) نصاب الشهادة
  .على السواء فيضمناف النصفى  ،فكاف للثالث نصف اٟتق ،بقي كاف الباقي نصف اٟتق

  

                                                           

مفيدة،  كلو طريقة حسنة حنفيان  إمامان  كاف فاضبلن ،  دمحم بن حسُت البخارمىػ(: ّْٖمبسوط شيخ اإلسبلـ لػ خيوىاىرزاده )ت:  (ُ)
 ٚتع فيها من كلًٌ فن ككاف ٭تفظها، لو: "ا١تبسوط".

   .ُُْ ص ّج  ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية القرشي،انظر:      
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 .ّْٖص  ٕج فتح القدير، انظر: ابن ا٢تماـ، ( ّ)
 "الضما".ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(:  (ْ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "شهد". (ٓ)
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وإف رجَعْت . (ُ)ضمنتا نصفاً  اوإف رجعْت امرأٌة من رجٍل وامرأتُِت ضمنْت ربعاً، وإف رجعت
وإْف رجَع الُكلُّ فعلى  .ٙتاٍف من رجٍل وعشِر نسوة فبل ُغْرـ، وإف رجعْت أخرى ضمنْت التِّسُع ربعاً 

 ،..................الرَّجِل سدٌس عند أيب حنيفَة ونصٌف عند٫تا، وما بَِقَي عليهنَّ على القولُت
 

 ؛ن بقيثبلثة أرابع اٟتق ببقاء مى  (ِ)لبقاء (وإف رجعْت امرأٌة من رجٍل وامرأتُِت ضمنْت ربعاً )
ببقاء  اٟتق ابؽو  نصفى  ألف   (؛ا نصفاً تَ نػَ مِ رجعتا ضَ  (ْ)وإف)النصف يبقى ابلرجل كالربع اب١ترأة الباقية  (ّ)إذ

ن بقي كقد بقي رجل العربة ببقاء مى  ألف   (؛وإف رجَعْت ٙتاٍف من رجٍل وعشِر نسوة فبل ُغْرـ)الرجل 
 :يعٍت (أخرى ضمنْت التِّسُع ربعاً وإف رجعْت ت )فبل ضماف على الراجعا ،كامرأاتف فبقي ٘تاـ اٟتق

  .لبقاء ثبلثة أرابع النصاب ؛كجب ضماف الربع على الراجعات التسع
عند أيب ) كعليهن ٜتسة أسداسو (فعلى الرَّجِل سدسٌ ) الرجل كالنسوة :أم (وإْف رجَع الُكلُّ )

 فصار كما لو شهد بذلك ستة رجاؿ مث رجعوا ،يف الشهادة تقوماف مقاـ رجل ُتكل امرأت  ألف   ؛ (حنيفةَ 
 ألف   ؛على الرجل النصف كعلى النساء النصف :يعٍت (ونصٌف عند٫تا) كاف الضماف عليهم أسداسان 

 ،قبل شهادهتن إال ابنضماـ رجلتي ك٢تذا ال  ،مقاـ رجل كاحد قمن إاليكثرف يف الشهادة دل إف  النساء ك 
الباقي  :يعٍت (وما بَِقَي عليهنَّ على القولُت) ادتو نصف ا١تاؿفكاف الثابت بشهادهتن نصف ا١تاؿ كبشه

 (ٓ)النصف فهو عليهن :قو٢تماكعلى  ،عليهن على قوؿ أيب حنيفة ٜتسة األسداس
  

                                                           

 " يف نسخة )ب( من ا١تنت، كيف نسخة )أ( من الشرح. ضمنتا نصفان  اكإف رجعت جعلت ٚتلة " (ُ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "البقاء". (ِ)
 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ(: "إذا". (ّ)
 كيف نسخة )ب(: "فإف". ا١تثبت من نسخة )أ( ، (ْ)
 .ِِّص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، ْٖٔ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ٓ)
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وال يضمُن . ال ىي اوغرـَ رجبلِف شهدا مع امرأة ثَّ رجعو وإف رجعن فقط فنصٌف إٚتاعاً. 
 . إالَّ ٔتا زاَد على مهِر مثِلها عليها، أو عليوسمَّى شهدا ٔتهٍر مُ  راجٌع يف نكاحٍ 
 

ضماف النصف  :يعٍت (فنصفٌ ) الرجلدكف إف رجعن النسوة العشر  :أم (وإف رجعن فقط) 
ن بقي بو نصف فؤلنو بقي مى  :عندهكأما  ،بشهادهتن نصف ا١تاؿ تائفال فؤلف   :عند٫تاأما  (إٚتاعاً )

 . (ُ)ا١تاؿ
ا١ترأة  ألف   ؛الضماف عليهما دكف ا١ترأة :يعٍت (ال ىي اامرأة ثَّ رجعو وغرـَ رجبلِف شهدا مع )

  .فكاف القضاء مضافان إذل شهادهتما دكف ا١ترأة ،الواحدة ليست بشاىدة
امرأة كىي  عى نكاحى إذا اد   :يعٍت( سمَّى شهدا عليهأتهٍر مُ  وال يضمُن راجٌع يف نكاحٍ )
ألهنما أتلفا  ؛مث رجعا عن شهادهتما دل يضمنا ٢تا شيئان  ،فقضي ابلنكاح ،نةن ػػػكأقاـ على ذلك بيًٌ  جاحدةه 

جها على عت ا١ترأة يف رجل أنو تزك  إذا اد   :يعٍت( أو عليو) عليها ا١تنفعة كمتلف ا١تنفعة ال ضماف عليو
إف   :هانظر إذل مهر مثلمث رجعا يي  ،فقضى القاضي ابلنكاح ،نةػػػألف درىم كىو ينكر فأقامت عليو البيًٌ 

 فإف   بعوض؛ألهنما أتلفا على الرجل عن ماؿ  الشهود؛ كاف مهر مثلها ألفان أك أكثر فبل ضماف على
إالَّ ٔتا زاَد )حصل التلف بعوض فبل ضماف عليو فقد  ،يف ملك الزكج خوؿً الد   البضع يصَت ماالن حاؿى 

ألهنما أتلفا على الزكج  ؛ايدة للزكجمن ألف يضمناف الز  إف كاف مهر مثلها أقل   :يعٍت (على مهِر مثِلها
 .قدر الزايدة ببل عوض

                                                           

 .مرجع سابق. ابن ٧تيم، مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
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يف  وَضِمنَ . ويف طبلٍؽ إالَّ نصَف مهرِىا قبل الوطء، إال ما نقص عن قيمِة مبيِعوِ  ويف بيعٍ  
 ...........................................................العتِق القيمَة، 
 

إف شهدا ببيع شيء ٔتثل القيمة أك أكثر مث رجعا  :يعٍت (مبيِعوِ إال ما نقص عن قيمِة  ويف بيعٍ )
الدعول من ا١تشًتم فبل ػ]ػت[ فإف كان :كإف كاف الثمن أكثر ،مثل ما أتلفا األهنما أفاد ؛دل يضمنا

الدعول من البائع ضمنا للمشًتم ما زاد  ػ]ػت[كإف كان .ا١تشًتم رضي ابلزايدة على القيمة ألف   ؛ضماف
 .ٟتصوؿ اإلزالة ببل عوض يف حقو سواء كاف البيع اباتن أك فيو خيار البائع ؛على العقد

من رفع الضرر عن نفسو  نان كقد كاف متمكًٌ  ،بشرط ا٠تيار ال يزيل ملكو عن ا١تبيع البيعي  :فإف قلت
ا١تلك كإف  زكاؿي  :قلنا ؟نا شيئان ضم  فينبغي أف ال يي  ،فإذا دل يفعل فقد رضي هبذا البيع ،بفسخ البيع يف ا١تدة

فكاف  زكائده،ب ا١تشًتم ا١تبيعى  ق  حً ك٢تذا يستى  ،ا١تشهود بو ر إذل سقوط ا٠تيار فالسبب ىو البيعي أتخ  
ؼ ْتكم ا٠تيار مع فبل ٯتكنو أف يتصر   ،كالبائع كاف منكران ألصل البيع ،اإلتبلؼ حاصبلن بشهادهتما

كريفع ،من الفسخ ني فبل يتمك   ،إنكاره
  .اىدينالضماف عن الش (ُ)

مث  ،ق امرأتو قبل الدخوؿ هباإذا شهدا أنو طل   :يعٍت (ويف طبلٍؽ إالَّ نصَف مهرِىا قبل الوطء)
ت أك ا١ترأة إذا ارتد   فإف   ،دا على الزكج ما كاف على شرؼ الزكاؿألهنما أك   ؛ضمنا نصف ا١تهر :رجعا

قها يف حياتو ت الزكج أنو طل  و بعد م اكلو شهد .ذلك ها ألزماملت ابن زكجها يسقط عنو ا١تهر فكأهنقب  
 ؛الشهادة كقعت ٢تم كضمنا للمرأة نصف ا١تهر كا١تَتاث ألف   ؛دل يضمنا للورثة :مث رجعا ،قبل الدخوؿ هبا

بطبل عليها نصف ا١تهر كا١تَتاث فيضمناف أفهما هبذه الشهادة  ،٢تا اب١توت دان ا١تهر كا١تَتاث كاف مؤك   ألف  
 . د ابلدخوؿ ال بشهادهتماا١تهر أتك   ألف   ؛دخوؿ دل يضمناكإف كاف بعد ال .٢تا

ألهنما  ؛ضمنا قيمتو :مث رجعا ،إذا شهدا على أنو أعتق عبده :يعٍت (يف العتِق القيمةَ  وَضِمنَ )
العتق ال يتحوؿ إذل  ألف   ؛كالوالء للموذل، سواء كاان موسرين أك معسرين ،أتلفا ملكو ببل عوض

 .فبل يتحوؿ الوالءا مالشاىدين بضماهن

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )أ(، كيف نسخة )ب(: "الفسخ يف رفع". (ُ)
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يَة فحسب  ما أشهدتُُو على "ال أصُلُو بقولو: . وَضِمَن الفرُع ابلرجوع. ويف القصاِص الدِّ
ـَ الفرعُ ". وغلطتُ  وُ أشهدتُ " وأ "شهاديت  . ولو رََجَع األصُل والفرُع ُغرِّ

 

يَة فحسب) ية كدل ضمنا الدًٌ  :مث رجعا بعد القتل ،إذا شهدا بقصاص :يعٍت (ويف القصاِص الدِّ
لوجود  ؛خبلفان للشافعي ،مباشرةن  كدل يوجد منهما القتلي  ،القتل مباشرةً  القصاص جزاءي  ألف   ؛منهما ص  قتى يي 

هى فأشبو ا١تكرى  ؛بان القتل تسب  
(ُ). 

ضمنا  :مث رجعا يف ٣تلسو ،كقضى هبا القاضي ،إذا شهد الفركع :يعٍت (وَضِمَن الفرُع ابلرجوع)
ال  :يعٍت (ال أصُلوُ . )ضافان إليهمفيكوف التلف مي  ،ألف اٟتكم أضيف إذل أداء شهادهتم ؛ا١تشهود بو

إذا رجع شهود األصل بعد القضاء  :يعٍت ("تُُو على شهاديتدْ هَ شْ ما أَ "بقولو: ) (ِ)عك يضمن أصل الفر 
 موجبً  ن جهتهم سببي ألنو دل يوجد مً  "؛دل تشهد شهود الفرع على شهادتنا" :بشهود الفرع كقالوا

جوع كر فصار   ،للتعارض بُت ا٠تربين ؛كال يبطل القضاء ،شهاد على شهادهتمالضماف إلنكارىم اإل
إذا قاؿ  :أم ("تُ طْ لِ وغَ  وُ تُ دْ هَ شَ أَ "وأ) لتحميل كال بد منواألهنم أنكركا  ؛ٓتبلؼ ما قبل القضاء ،الشاىد
 ،القضاء دل يقع بشهادهتم ألف   ؛دل يضمنوا عند أيب حنيفة كأيب يوسف":أشهدانىم كغلطنا" :األصوؿ

 ،فكأهنم حضركا كشهدكا ،الفركع نقلوا شهادة األصوؿ ألف   ؛ضمنوا :كعند دمحم. كإ٪تا كقع بشهادة الفركع
 .(ّ) مث حضركا كرجعوا

ـَ الفرعُ  :ولو رََجَع األصُل والفرعُ ) يف ٣تلس  القائمةي  الشهادةي  اإلتبلؼً  سببى  ألف   (؛ُغرِّ
 . عليو فوجب الضمافي  ،من الفرع دى جً ذا كي ك  ،القاضي

                                                           

 :ل، مث رجعوا عن الشهادةتً ٔتا يوجب القتل فقي  آخرشهد رجبلف على إذا  (ُ)
 ، كإف قاال: "أخطأان" فعليهما الدية.تل كجب عليهم القتلقٍ الشهادة عليو ليػي  ادإف تعم  : كيةفعند الشافعي كأٛتد كأشهب من ا١تال     

 كقاؿ اٟتنفية كا١تالكية: ال ٬تب القصاص، بل الدية فقط.      
ص  ْج حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت، . الدسوقي، ِْٗ ص ٕ، ج داية شرح بداية ا١تبتديا٢ت ،انظر: ا١ترغيناين     
. ّْٗص  ُّج ، مذىب اإلماـ الشافعيالبياف يف . العمراين، ِّٗص  ُُج روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت، النوكم،  .ِٓٓ

 . َِٔص  ُْ، ج ا١تغٍتابن قدامة، 
 )ب(: "الفرع".ا١تثبت من نسخة )أ( ، كيف نسخة  (ِ)
  .ْٓٗ ص ٕ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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 ال شاىدُ ، وَضِمَن ا١تزكِّي ابلرُّجوعء. ليس بشي "َغِلَط فيها"أو  "َب أصليكذَ "وقوُؿ الفرِع: 
 .إذا رجعوا كما َضِمَن شاىُد اليمُِت ال الشَّرطِ ،  اإلحصاف

 

ألهنم ما رجعوا  ؛دل يضمنوا :يعٍت (ءليس بشي "َغِلَط فيها"أو  "َب أصليكذَ "وقوُؿ الفرِع: )
القضاء ال ينتقض بقو٢تم كما  ألف   ؛لتفت إذل قو٢تمكإ٪تا شهدكا على غَتىم ابلرجوع كدل يي  ،عن شهادهتم

 . ال ينتقض برجوعهم
كالشهادة  ،اٟتكم ييضاؼ إذل الشهادة ألف   ؛عن التزكية عند أيب حنيفة (وَضِمَن ا١تزكِّي ابلرُّجوع)

ح سبب ا١توت رٍ اٞتي  كما أف    ،ةً ل  العً  ةً ل  فصار يف معٌت عً  ،ثبت ابلتزكيةتإ٪تا  كالعدالةي  ،ابلعدالة ةن ج  إ٪تا تصَت حي 
 ألهنم أثنوا على الشهود خَتان  ؛ال يضمنوف :عند٫تاك .ةً ل  العً  ةً ل  كاٟتكم يضاؼ إذل عً  ،حرٍ كالرمي سبب اٞتي 

 .(ُ)كما لو أثنوا على ا١تشهود عليو
حصاف يف معٌت اإل ألفٌ  ؛دل يضمنوا:مث رجعوا ،حصافلو شهدكا ابإل :يعٍت (اإلحصاف ال شاىدُ )

 ؛الوجود كالوجوب بو قفلم يتعل   ،ال شرطه  فثبت أنو عبلمةه  ،فان ْتكم الزانعرًٌ ألنو إذا ثبت كاف مي  ،العبلمة
 .ضاؼ إذل ا١تظهرال يي  إذ اٟتكمي 
 :إذا شهدكا أنو قاؿ لعبده :يعٍت (رجعواإذا ) -رًٌ ػػابٞت - (كما َضِمَن شاىُد اليمُِت ال الشَّرطِ )

 ،كرجع الفريقاف بعد اٟتكم -أم الدخوؿ -ف بوجود الشرط اكشهد آخر  "ر  ػػالدار فأنت حي  إف دخلتى "
ابإلعتاؽ كىم الذين أثبتوا  إ٪تا ٭تصلي  كالتلفي  ،ةل  ألهنم شهود العً  ؛فضماف قيمة العبد على شهود اليمُت

 .تو دكف زكاؿ ا١تانعل  ضيف إذل عً أي  كالتلفي  ،الشرط مانع عن كجود اٞتزاء ألف   ؛تلك الكلمة دكف الشرط
كهللا |،( ّ)"الزايدات"عليو يف  نص   ،(ِ)ال يضمنوفأهنم  :فالصحيح ،فلو رجع شهود الشرط كحدىم

 .(ْ)|أعلم

                                                           

 .ْٕٗ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 .ْٖٗ ص ٕ، ج العناية شرح ا٢تداية ،البابريتانظر:  (ِ)
 ٕ، ج العناية شرح ا٢تداية ،البابريت: انظرك  ،ُٕص  ترٚتتو تقدمتىػ(، ُٖٗكتاب "الزايدات" مد بن اٟتسن الشيباين )ت:  (ّ)

 .ْٖٗ ص
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ْ)
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 كتاب الوكالة
ويعقَلُو الوكيُل  وكِّلُ إىل غَتِه، وشرطُُو أف ٯتلَكُو ا١تُ  وىو تفويُض التَّصرُّؼِ  جاَز التَّوكيل

 ِن يف التصرُّؼ،وعبدًا ٤تجوريْ ، وصبيًّا يعقلُ ، أو ا١تأذوِف مثَلهما ،فصحَّ توكيُل اٟترِّ البالغِ ، ويقصَده
 وكِّلهما دوهَنماإىل مُ  ورجُع حقوقتو 



 (ُ) كتاب الوكالة
وشرطُُو أف )ض فوًٌ مي ػليقـو ذلك الغَت ألجل ال (؛إىل غَتِه وىو تفويُض التَّصرُّؼِ  جاَز التَّوكيل) 
ىذا على قوؿ أيب يوسف  :ليق .ن ٯتلك التصرؼل ٦ت  شرط التوكيل أف يكوف ا١توكًٌ  :مأ (وكِّلُ ٯتلَكُو ا١تُ 

 الذمي   ا١تسلمً  ك٢تذا جاز عنده توكيلي  ،ؼى التصر   فالشرط أف ٯتلك الوكيلي  :كأما على قوؿ أيب حنيفة ،كدمحم
. (ِ)بعارض النهي ل مالكان ألصل التصرؼ كإف امتنعى كًٌ و ا١تراد بو أف يكوف ا١ت :يلقك  ر.بشراء ا٠تمر كا٠تنزي

ٔتباشرة  يقصدى  :أم (ويقصَده) لو جالبه  كالشراءى  ،ا١تلك سالبي  البيعى  أبف يعقل أف   (ويعقَلُو الوكيلُ )
 .ىازالن ال يقع عن اآلمر الوكيلي  ؼى كلو تصر   .احًتز بو عن ا٢تزؿ .اٟتكم السبب ثبوتى 

ككالتو غَت  ليحًتز بو عن اجملنوف فإف   ؛ده ابلعاقلقيًٌ كاف ينبغي أف يي   (رِّ البالغِ فصحَّ توكيُل اٟتُ )  
وعبداً ، وصبّيًا يعقلُ ، ماثَلهُ أو ا١تأذوِف مِ ) الوقوع كاجملنوف اندري  ،نظران للغالب ؛دهقيًٌ كإ٪تا دل يي  ،جائزة

طبلقو كإقراره يف  ككذا العبد حىت صح   ،ورللفو إبذف اللعبارة حىت ينفذ تصر    أىله  الصيب   ف  أل (؛نِ ٤تجوريْ 
 قي يف إلزاـ العهدة على الصيب ضرران فيتعل   ألف   (؛وكِّلهما دوهَنماإىل مُ  ورجُع حقوقتو ) اٟتدكد كالقصاص
ا١تانع  ألف   ؛العبد بعد العتق لزـي تلكن العهدة  ،لي كىو من انتفع هبذا التصرؼ كىو ا١توكًٌ ، أبقرب الناس إليو

                                                           

 .بو إليو كاكتفيتي  وي تي ضٍ و  فػى  كوالن كي كى  بلن كٍ إليو كى  ري مٍ األى  تي لٍ ك  كى : بفتح  الواك ككسرىا: اسمه للتوكيل كىو تفويض األمر، يقاؿ: لغةالوكالة:  (ُ)
.: اصطبلحاً ك        إقامة اإلنساف غَتىهي مقامو يف تصر ؼو معلـو
 .ََٓص  ٕج فتح القدير، . ابن ا٢تماـ، ّٖٔص  ِج "، ككلمادة "ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب، ا١تطرزم، انظر:      

 .ِّٗص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، َُٓص  ٕ، ج العناية شرح ا٢تداية ،انظر: البابريت (ِ)
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 .ال يزكؿ ابلبلوغ (ُ)|كحقو| ا١تانع كاف حقو ألف   ؛ٓتبلؼ الصيب ،قد زاؿ ابلعتق |ك|كاف حق ا١توذل 
 .(ّ)"ا٠تبلصة"كذا يف ،هدة عليهما استحساانن ألهنما إف كاان مأذكنُت فالعي  (؛ِ)حجورينٔتقيد 

، وال يلزـُ ببل رضا خصِمو واب٠تصومةِ . لِّ ما يعقُدُه بنفِسوبكُ    ، ..........يف كلِّ حقٍّ


جاز أف يعقده اإلنساف  عقدو  كل    :يعٍت "،توكيل اٟتر" :ىذا متعلق بقولو (لِّ ما يعقُدُه بنفِسوبكُ )
احًتز بو  .نفسو على سبيل االستبداد ةأم أبىليت "بنفسو" :كمعٌت قولو .بو غَته لى وكًٌ بنفسو جاز أف ي

  .ان دٌ بً تى سٍ ل بو مي ألنو ال يتصرؼ فيما كيكًٌ  ؛ل فإنو ال ٬توزوكًٌ عن توكيل الوكيل إذا دل أيذف لو ا١ت
ال ٬توز أف يعقده اإلنساف بنفسو ال ٬توز  إذ ال يقاؿ كل ما ؛ىذه القاعدة مطردة غَت منعكسة

  .ل الذمي عند أيب حنيفةكًٌ و أف ي ك٬توز لو ،ا١تسلم ال ٬توز لو بيع ا٠تمر ألف   ؛ل بو غَتهكًٌ و أف ي
٬توز توكيل ا١تسلم  مي فإنو ٯتلكو ببيع ا٠تمر بنفسو كالىذه القاعدة الذًٌ  ىفإف قلت: يرد عل

 .ا٠تمر ككاف ذلك أمران عارضان  (ْ)اقًتابيف ا١تسلم كىو كونو منهيان عن  قلت: عدـ اٞتواز ١تعٌتن  ؟بذلك
التوكيل إبثبات   :يعٍت (يف كلِّ حقٍّ ) "ما يعقده اإلنساف بكلًٌ " :معطوؼ على قولو (واب٠تصومةِ )

التوكيل حصل  ألف   ؛: يلـزقاالك ،التوكيل ببل رضا خصمو عند أيب حنيفة :أم (وال يلزـُ ) كل حق جائز
أنو  :لوك .ل كىو اٞتواب أك ا٠تصومة فيلـز ببل رضا ا٠تصم كالتوكيل ابلقبضكًٌ و ا١ت حقًٌ  ٔتا ىو خالصي 

ل كا١توكًٌ  .نيٍ كاٟتوالة ابلد    هعليو فبل ٯتلكو إال برضا ق  ما ىو مستحى يف وقصد هبذا التوكيل اإلضرار ٠تصم
ٓتبلؼ  .كفيو إضرار اب٠تصم ،لا٠تصم عن ا١توكًٌ  دفع حق  يإ٪تا يطلب ابلتوكيل أف يشتغل الوكيل ابٟتًيل ل

 . (ٓ)ابآلخر هبذا التوكيل ضرره  بصفتو فبل يتصل معلوـه  اٟتق   فإف   :التوكيل ابلقبض
ريٍد للسَّفر أو أو غائِب مسَتَة سفر أو مُ  إالَّ ٔتوكِِّل مريٍض ال ٯُتِْكُنُو حضوَر ٣تلِس اٟتكم،

   ال تعتاُد ا٠تروَج. رةً دَّ ٥تُ 

                                                           

 العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة )ب(.ما بُت ا٠تطُت ( ُ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "٤تجورين". (ِ)
 .ِْٗص  ُج خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائل، راجع: الرازم، ( ّ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "أمر". (ْ)
 .َٖٓ-َٕٓ ص ٕ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،انظر: ا١ترغيناين  (ٓ)
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إىل الوكيُل  عقٍد يضيفوُ  وحقوؽُ . لووكِّ وإبيفائِو واستيفائِِو إالَّ يف استيفاِء حدٍّ وقَػَوٍد بغيبِة مُ 
 ..............................................، كبيع وإجارة وصلٍح عن إقراٍر يتعلَّق بو نفِسو



أك ٯتكنو أف ٭تضر  ،اب١تشي على قدميو (إالَّ ٔتوكِِّل مريٍض ال ٯُتِْكُنُو حضوَر ٣تلِس اٟتكم)
أٟتقوىا ( ال تعتاُد ا٠تروجَ  رةً دَّ ٥تُ  ريٍد للسَّفر أوأو غائِب مسَتَة سفر أو مُ ) كلكن يزداد مرضو ،ابلركوب

ففي ىذه األشياء يلـز منو التوكيل ببل رضا خصمو طالبان كاف الوكيل  ،اب١تريضة لعجزىا عن األداء ٟتيائها
 .أك مطلوابن 

نو من ذلك كًٌ ت ٠تصمو يف إابء الوكيل ال ٯتي القاضي إذا علم من ا٠تصم التعن   :كا١تتأخركف قالوا
منو التوكيل إال برضا  قبلي إذل اإلضرار بصاحبو يف التوكيل ال يي  ل القصدى إف علم من ا١توكًٌ ك  .كيقبل التوكيل

 .(ُ)كىو ا١تختار للفتول، خصمو
 :أم (واستيفائِوِ ) أبداء اٟتقوؽ التوكيلي  صح   :يعٍت "بكل عقد" :معطوؼ على قولو (وإبيفائِو)

الحتماؿ العفو فقط هبذه  ؛عن ٣تلس اٟتكم (لووكِّ إالَّ يف استيفاِء حدٍّ وقَػَوٍد بغيبِة مُ )قبض اٟتقوؽ 
  ىف.ألنو حاؿ حضرتو يستو  ؛د ابلغيبةيًٌ ػػقي  .الشبهة

 .أم الوكيل (ٍح عن إقراٍر يتعلَّق بولْ وصُ  وإجارةٍ  كبيعٍ  الوكيُل إىل نفِسو ضيفوُ عقٍد يُ  وحقوؽُ )
 ػ]ت[كإ٪تا تعلق .الوكيل كما يف البيعجع اٟتقوؽ إذل ًت يكوف كالبيع ف الصلح عن إقرارو  ألف   ؛د بويًٌ ػػقي 

فراعينا  ،اٟتكم ل يف حقًٌ العقد يقـو بكبلمو كانئب عن  ا١توكًٌ  ألف   ؛يف العقد اٟتقوؽ ابلوكيل ألنو أصله 
  اٟتقوؽ قً جهة أصالتو يف تعل  

وشفعِة ما ابع و، وٮتاصُم يف عيِبو، ُب بثمِن مشريِّ طالَ ويُ  ،وٙتَن مبيِعوويَػْقِبُضُو  سلُِّم ا١تبيعَ فيُ 
 .قَّاً ِو مستحَ إالَّ إبذنِو، ويرجُع بثمِن مشريِّ  وىو يف يِده، فإف سلََّمُو إىل آمرِِه فبل َردَّ 

 . وكِِّل ابتداًء، فبل يُػْعَتُق قريُب وكيٍل شراهويثبُت ا١تلُك للمُ 


                                                           

، مطبوع مع حاشية ابن الدر ا١تختار شرح تنوير األبصاراٟتصكفي، دمحم بن علي، . ٖص  ُٗج ا١تبسوط، انظر: السرخسي،  (ُ)
 .ٗٓص  ٔعابدين، ج 
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 وي ضي أم يقبً  (وٙتَن مبيِعو) الوكيل ابلشراء ا١تبيعى  :أم (ويَػْقِبُضوُ  ا١تبيعَ ) ابلبيع الوكيلي  (سلِّمُ فيُ )
 م ما اشًتاهأ (وبثمِن مشريِّ ) أم الوكيل ابلشراء يكوف مطلوابن  -بفتح البلـ- (بُ طالَ ويُ ) الوكيل ابلبيع

 . من اٟتقوؽ ل  الكي  ألف   ؛يد الوكيل :مأ (يف يِدهرمًٌ )ا١تش :أم (وىو وٮتاصُم يف عيِبو، وشفعِة ما ابع)
ِو ويرجُع بثمِن مشريِّ ) ا١تلك كصل إذل مالكو ألف  (؛ إالَّ إبذنِو َردَّ فإف سلََّمُو إىل آمرِِه فبل )

يرجع الوكيل بثمن الذم شراه حاؿ كونو   :يعٍت ".ومشريًٌ "نصب على اٟتاؿ عن الضمَت يف  (قَّاً مستحِ 
 .لان على البائع ال ا١توكًٌ قٌ مستحً 

  
قاؿ بعض   ".ككيل"اٞتملة صفة  (اهرَ وكيٍل شَ ريُب وكِِّل ابتداًء، فبل يُػْعَتُق قَ لُك للمُ ويثبُت ا١تِ )

ل يثبت ا١تلك للموك   :كقاؿ بعضهم .كىو ٥تتار الكرخي ،ليثبت ا١تلك مث ينتقل عنو إذل ا١توكًٌ  :خيا١تشا
قريبو  كأك٢تذا لو كاف ا١تشًتاة منكوحة الوكيل  .ىو الصحيح :كقاؿ" صاحب ا٢تداية"كإليو ذىب  ،ابتداءن 

  .(ُ)عتق عليوكال ي ،يفسد النكاح ال
 

  

                                                           

 .ِٓٓص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، ُٕ-ُٔص  ٖج العناية شرح ا٢تداية، انظر: البابريت،  (ُ)
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ـِ  وحقوُؽ عقٍد يضيُفوُ  َعْمد وعتٍق على ماؿ  إىل موكِِّلو كنكاح وخلع وصلٍح عن إنكار أو َد
تعّلُق اب١توكِّل ال بو فبل يطالُب وكيُل زوج اب١تهِر، توكتابة وىبة وتصّدؽ وإعارة وإيداع ورىن وإقراض 

  ٍس بتسليمها، وببدؿ ا٠تلع.رْ وال وكيُل عِ 
 .دفَع إليو صحَّ ومل يطالْبُو ابئُعُو اثنياً  فوكِِّل ابئِعو، فإمنُع الثَّمِن من مُ وللمشًتي 



ـِ  وحقوُؽ عقٍد يضيُفوُ ) َعْمد وعتٍق على ماؿ  إىل موكِِّلو: كنكاح وخلع وصلٍح عن إنكار أو َد
ففي ىذه  ،ابلوكيل :أم (تعّلُق اب١توكِّل ال بوتوكتابة وىبة وتصّدؽ وإعارة وإيداع ورىن وإقراض 

بلن يفبل ٬توز أف يكوف الوكيل أص ،ثبت ابلقبضتأحكاـ ىذه العقود إ٪تا  ألف   ؛الصور الوكيل سفَته 
. لو يق ابلعبارة كىألنو يتعل   ؛ٓتبلؼ الوكيل ابلبيع ،الذم يبلقيو القبض عن الًٌ  ألنو أجنيب   ػ]ػا[؛فيه

رجع إليو تفبل  ٤تضه  فالوكيل سفَته  ،عى عليوا١تد   عن اليمُت يف حقًٌ  ألنو فداءه  ؛د الصلح ابإلنكاريًٌ ػػقي 
بوؿ الصدقة كالشركة كا١تضاربة فاٟتقوؽ لو ابالستعارة أك االرهتاف أك االستيهاب أك قى ككذا لو كك   .اٟتقوؽ

غ إال إذا بل   ،لكال يثبت ا١تلك فيما استقرض للموكًٌ  ،التوكيل ابالستقراض فبل يصح كأما .لق اب١توكًٌ تعل  ت
فبل . )ضستقرً يثبت ا١تلك للمي فحينئذو  "يستقرض كذا ٍت إليك فبلفه لى سى رٍ أى " :لى سبيل الرسالة فيقوؿع

وببدؿ ) مهاسلًٌ يي (ُ)|أف|يلـز ككيل ا١ترأة  أم ال (يطالُب وكيُل زوج اب١تهِر، وال وكيُل عرٍس بتسليمها
لو حىت لو من اإلضافة إذل موكًٌ  ففي ىذه العقود ال بد   .يلزمو أيضان  تسليم بدؿ ا٠تلع ال :أم (ا٠تلع

 .لوكًٌ فو إذل نفسو كقع النكاح لو ال للمي اأض
ل كاألجنيب عن حقوؽ كا١توك   ،القبض للوكيل حق   ألف   (؛وكِِّل ابئِعووللمشًتي منُع الثَّمِن من مُ )

 (ابئعو) يطالب ا١تشًتمدل : أم (صحَّ ومل يطالْبوُ )لو ا١تشًتم الثمن إذل موكًٌ  :أم (دفَع إليو ففإ) العقد
 .وً قًٌ حً ستى كصل إذل مي  كاٟتق   ،ألنو بدؿ ملكو ؛اثنيان  دفعان  :أم (اثنياً ) كىو الوكيل

  

                                                           

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

ـِ  ، وعلى الدَّقيِق يف ةٍ على البُػرِّ يف دارىَم كثَتة، وعلى ا٠تبِز يف قليل: األمُر بشراِء الطَّعا
طِ  جنسو   صحُّ بشراِء شيٍء َفُحَش َجْهلُ توال . الوليمِة على ا٠تبِز بكلِّ حاؿ، ويف متخذِّ ةٍ متوسِّ

ابةِ  كالرَّقيِق، والثَّوبِ  ابّ  إالَّ إذا ذََكرَ  وإف بُتَّ ٙتَنو والدَّ  .....................ِة كاٟتمارِ ػػنوَع الدَّ


 ابب الوكالة ابلبيع والشراء

ـِ )  كلو اشًتل خربان أك دقيقان ال ٬توز  .عشرةىي ك  (دارىَم كثَتةعلى البُػرِّ يف  األمُر بشراِء الطَّعا
ٯتكن أكلو من غَت إداـ   كأما يف عرفنا فالطعاـ ما ال ،ىذا يف عرفهم" ":الفتاكل"كيف  ،لعلى ا١توك  

كالفتول على  ،نصرؼ الوكالة إذل ذلك دكف اٟتنطة كالدقيق كا٠تبزتف ،(ُ)"كاللحم ا١تطبوخ كا١تشوم ك٨توه
طِ )كوف ثبلثة تكىو أف  (ةٍ وعلى ا٠تبِز يف قليل) (ِ)ىذا كىو ما بُت الثبلثة إذل  (ةٍ وعلى الدَّقيِق يف متوسِّ

كالقياس  ،كدقيقو رًٌ ػػلو أف يشًتم لو هبا طعامان فإنو يقع على البي من دفع إذل آخر دراىم ككك   :يعٍت .العشرة
الطعاـ  أف   :كجو االستحساف .طعامان  كما لو حلف ال أيكل  ،إلطبلؽ اإلسبلـ ؛مطعـو أف يتناكؿ كل  

ك٢تذا لو حلف ال يشًتم طعامان ال ٭تنث إال  ،كدقيقو ر  ػػلبي اراد بو لشراء فإ٪تا يي اكر مقركانن ابلبيع ك مىت ذي 
 :يعٍت (ويف متخذِّ الوليمِة على ا٠تبزِ تو )فبقي على حقيق ،كال عرؼ يف األكل ،كدقيقو رًٌ ػػلبي ابشراء 

أم سواء  كاف ما أعطاه قليبلن أك   (بكلِّ حاؿ) على ا٠تبز للوليمة فهو ٤تموؿه  بشراء طعاـو أمر   (ّ)|من|
( فإنو كالرَّقيقِ   وُ سُ نْ جِ جنسو ) "فحش"( فاعل َجْهلُ  بشراِء شيٍء َفُحشَ الوكالة ) (صحُّ توال ) .كثَتان 

من االمتثاؿ  اٞتنس مانعةه  من بٍت آدـ جنساف ٥تتلفاف كجهالةي  ، كالذكر كاألنثىينتظم الذكور كاإلانث
 يى مًٌ ػوجد ٔتا سي ت إذ ؛زكؿ اٞتهالةت بتسمية الثمن ال :يعٍت .للوصل "إف"( وإف بُتَّ ٙتَنو والدَّابة والثَّوبِ )

إالَّ إذا ) ٔتا ال يقدر ا١تأمور على االمتثاؿ بو ابطله  ، كاألمرعرؼ مراد اآلمريي  كاحد من كل اٞتنس كال
ابّ  ذََكرَ   .ابلنسبة إذل جنسو إضايف   فإنو نوعه  (كاٟتمارِ   ةِ ػػنوَع الدَّ

                                                           

  .ّّص  ّج فتاوى قاضيخاف، انظر: قاضيخاف،  (ُ)
 .ّٔص  ٔج ، الدر ا١تختاراٟتصكفي، انظر:  (ِ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ّ)
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اِر وا١تَ  أو ٙتنَ  بشراٍء ُعِلَم جنُسُو ال صفُتُو كالشَّاِة والبقر، وبشراِء شيٍء ُجِهَل  وصحَّ . ةِ لَّ حَ الدَّ
، على وكيِلو ٍن لويْ  بدَ وبشراِء عُْتٍ . ، أو َٙتٌَن َعُتََّ نوعاً (ُ)ِجْنُسُو من وجٍو كالعبد، وذُِكَر نوُعُو كالًتُّكي

 إف قبَضُو آمُرُه فهو لوو  ويف غَت عٍُت إف ىلَك يف يِد الوكيِل ىلَك عليو،


 ،ا١ترافق ككثرهتا ةً ل  ألهنا ٗتتلف بقً  ؛الدار ملحقة ابٞتنس الفاحش جهالتو فإف   (الدَّارِ  أو ٙتنَ ) 
 :كا١تتأخركف قالوا (ةِ لَّ حَ وا١تَ ) فجازتٟتقت ّتهالة النوع  الثمن أي فإف بُت   ،صحت ال (ِ)|دارو | بشراءً  فالوكالةي 

 .(ّ)ابختبلؼ ااؿًٌ  ألهنا ٗتتلفي  ؛ةيف دايران ال ٬توز شراء الدار بدكف بياف ال  
ىذه جهالة نوع  ألف   ؛ الثمنبُتًٌ كإف دل يي  (بشراٍء ُعِلَم جنُسُو ال صفُتُو كالشَّاِة والبقر وصحَّ )

فإنو  (وبشراِء شيٍء ُجِهَل ِجْنُسُو من وجٍو كالعبدن )مسًٌ كال  فةً فبل احتياج إذل بياف الصًٌ  (ْ)سَتةيكىي 
 :معطوؼ على قولو (وذُِكَر نوُعوُ ) ٥تتلفةه  معلـو اٞتنس لكنو من حيث منفعة اٞتماؿ جعل كأنو أجناسه 

 .لثمن ة ا١تعلـو صفةه يغعلى ص "عُت  " (أو َٙتٌَن َعُتََّ نوعاً ) كاٟتبشي كا٢تندم (كالًتُّكي) "ل جنسوهً جي "
ي   الثمني التوكيل بشراء عبد إف بُت   صح   :يعٍت ألنو  ؛يصح    الثمن الكإف دل يبُتًٌ  ،كاحدان من أنواعو ا١تعُت 

 .يشمل أنواعان 
 .ل على ككيلووكًٌ للمي  ن حاصلو يٍ ( أم بدى ٍن لو على وكيِلويْ بدَ  )عُت  شيء مي  :( أموبشراِء عُْتٍ ) 

 (ويف غَت عُتٍ ) بعينو فاشًتاه جاز ان هبا عبد درىم فأمر أبف يشًتمى  على آخر ألفي  إذا كاف لرجلو  :يعٍت
إف ىلَك يف يِد الوكيِل ىلَك )  فاشًتاه كاف مشًتاين لنفسوهبا عبدان غَت معُت   إف أمره أبف يشًتمى  :يعٍت
أيب كىذا عند  (ُرُه فهو لوإف قبَضُو آمِ و ) إف ىلك العبد يف يد الوكيل ىلك على الوكيل :يعٍت (عليو

على  نو يٍ ضيف إذل دى إذا أي  لالتوكيل ابلشر  على أف   كىذا بناءن  .لآلمر يف الوجهُت ىو الزـه  :قاالك ،حنيفة
  =  .يصح :كعند٫تا ،نان ا١تبيع متعيًٌ  دل يكن البائع أك عند أيب حنيفة إذا يصح   الوكيل ال

                                                           

 كا١تثبت يف نسخة )ب( موافق للمطبوع." يف نسخة )ب( من ا١تنت، كيف نسخة )أ( من الشرح، كذيًكرى نوعيوي كالًت كيجيًعلت ٚتلة " (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
 َِٔص  ٕج البحر الرائق، انظر: ابن ٧تيم،  (ّ)
  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "سَتة". (ْ)
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فإف  ،(ُ) [قع عن اآلمر]و ، فباع "ٍت نفسي لفبلفعْ بِ "وبشراِء نفِس ا١تأموِر من سيِِّدِه إف قاؿ: 
  .قَ تَ لفبلف عَ مل يقْل 



ك٢تذا لو اشًتل شيئان  ،نان يٍ ناف يف ا١تعاكضات عينان كانت أك دى تعي  تالدراىم كالداننَت ال  أف   :٢تما =
 صار كإذا دل يتعُت   ،نيٍ الد   مثلي  ككجبى  يبطل الشراءي  ن دل يكن دليٍ الد   بدراىم على ا١تشًتم مث تصادقا أف  

قود نكال، ن غَت ا١تشًتمن مً يٍ ألنو حصل بتمليك الد   ؛ل ابطليىذا التوك أف   :لوك .د سواءياإلطبلؽ كالتقي
العُت  ػ]ت[ن أك ىلكيٍ أك ابلعُت منها مث أسقط الد   ن منهايٍ د الوكالة ابلد  حىت لو قي   ، يف الوكاالتتعُت  ت

 ؛نيٍ الد   كيبلن عن اآلمر بقبضً ك صب تالبائع ين ألف   ؛ٓتبلؼ ما لو عٌُت البائعى  ،عند الوكيل بطلت الوكالة
 ألف   ؛نان تعيًٌ ككذا إذا كاف ا١تبيع مي  .مث يصَت قابضان لنفسو ،الن ن أك  يٍ فيصَت البائع قابضان لرب الد   ،ألنو معلـو
 ً ي  ا١تبيعً  يف تعُت  ى  ،البائعً  تعُت  يصلح  كاجملهوؿ ال ،هبم البائع يصَت ٣تهوالن كإذا أي  .البائعى  فصار كما لو عُت 

 .(ِ)ككيبلن 
ٍت نفسي عْ بِ ")ا١تأمور  (نفِس ا١تأموِر من سيِِّدِه إف قاؿ) التوكيل بشراء يصح  : أم (وبشراءِ )

عٍت نفسي "ب :فقاؿ العبد ١تواله "،اشًت رل نفسك من موالؾ" :قاؿ لعبد رجله  تو:صور  (، فباع"لفبلف
ألنو  ؛كيف شراء نفسو من مواله ،العبد يصلح ككيبلن عن غَته ألف   (؛وقع على اآلمر)فباعو  "لفبلف بكذا

راد أف ٭تبس أالبائع إذا  إال أف   ،التوكيل التملك فيصح   كتلك ا١تالية ٤تل   ،عن نفسو يف حكم ا١تالية أجنيب  
ال  لا١تبيع إذا كاف يف الوكيل ابلشراء حاضران يف ٣تلس الشر  ألف   ؛ن دل يكن لو ذلكمالعبد حىت أيخذ الث

ل يان بُت ا١تبيع كا١تشًتم فصار قابضان لو بنفس الشر خلًٌ ػألنو بنفس العقد يصَت مي  ؛اٟتبس يكوف للبائع حق  
 .ألنو يصَت مشًتاين نفسو لنفسو فيكوف إعتاقان على ماؿ (؛قَ تَ لفبلف عَ فإف مل يقْل )

 قَ تَ ابَعُو عَ و ، "اشًتيُتُو لنفِسو"مر من سيِِّدِه أبلٍف َدَفَع إف قاؿ لسيِّده: ويف شراِء نفس اآل
اشًتيُت عبدًا لآلمِر "فإف قاؿ: . فإف مل يَػُقْل لنفِسِو كاف لوكيِلو وعليو ٙتُنو واأللُف لسيِّده عليو،

                                                           

ا١تنت، كىي كذلك يف ا١تطبوع من شرح " يف نسخيت )أ( ك )ب( من الشرح، كينبغي أف تكوف من قع عن اآلمرجيًعلت ٚتلة "ك  (ُ)
 ".قع عن اآلمرالوقاية، لكن بلفظ "ي

 .ِٕٔص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ٗٓ-ٖٓ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر: ( ِ)
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ولو . وإالَّ فاآلمر ،ُصدَِّؽ الوكيُل إف كاف َدَفَع اآلمُر الثَّمنَ  "بل لنفسك"، وقاؿ اآلمر: "فمات
 .  الرُّجوُع ابلثَّمِن على اآلمِر َدفَػَعُو إىل ابئِعِو أو ال



 ٤تجوره  ل عبده إذا كك   :يعٍت ".لف"أاٞتملة صفة  (ويف شراِء نفس اآلمر من سيِِّدِه أبلٍف َدَفعَ )
 :أم ("اشًتيُتُو لنفِسو"لسيِّده: ) الرجل (إف قاؿ)رجبلن بشراء نفسو لو من مواله أبلف درىم كدفعو إليو 

 ن مواله فيلـز العبدى مً  وي فصار كأنو اشًتل نفسى  ،ه للموذلؤ ككال (عليو قَ تَ عَ ) مواله (ابَعوُ و ) لنفس العبد
شرح اٞتامع "كذا يف   ،عبده ألنو كسبي  ؛(ُ)١توذلاماؿ  ػ]ػت[كان  ػ]ػة[األلف ا١تدفوع ألف   ]ل[؛خرأألف 

 .(ِ)"الصغَت
 يكوف العبدي  م:أ (كاف لوكيِلو)يشًتيو لنفسو  و للموذل أندل يبُتًٌ  :أم (فإف مل يَػُقْل لنفِسوِ ) 
األلف الذم دفع  :أم (هِ واأللُف لسيِّدِ ) على ا١تشًتم ٙتن العبد كىي ألف :أم (وعليو ٙتُنو)للمشًتم 

 .العبد إذل األجنيب للموذل
بل "وقاؿ اآلمر: ) "العبد عندم (اشًتيُت عبدًا لآلمِر فمات") ا١تأمور بشراء عبد (فإف قاؿ) 
 ادعى ا٠تركج عن العهدة فيكوف القوؿي  ألنو أمُته (؛ ُصدَِّؽ الوكيُل إف كاف َدَفَع اآلمُر الثَّمنَ " لنفسك

غرضو الرجوع ابلثمن كاآلمر منكر فيكوف  ألف   ؛ؽ اآلمردًٌ دل يدفع الثمن صي  إف :مأ( وإالَّ فاآلمر) وي قولى 
 . قولو اتفاقان  القوؿي 

القوؿ  :عند٫تاك ،فالقوؿ لآلمر عند أيب حنيفة :ن منقودان مكإف كاف العبد حيان كدل يكن الث
 ،تناكؿ موضع التهمةتالوكالة ال  أف   :لوك .كما يف ا١تعُت    فصح   وى ألنو أخرب عما ٯتلك استيثاقى  ؛للمأمور

  =قناه ابعتبار الثمن  إ٪تا صد  ألان ؛ٓتبلؼ ما لو كاف الثمن منقودان  ،قبل قولوفبل يي  ،كىذا موضع التهمة
ولو حبُس ا١تبيِع من آمرِِه لقبض ٙتِنو . ولو الرُّجوُع ابلثَّمِن على اآلمِر َدفَػَعُو إىل ابئِعِو أو ال

 .  سقطيقبَل حبِسِو منو َىَلَك على اآلمر ومل يسقْط ٙتُنو، وبعد َحْبِسِو  فإف َىَلَك يف يِدهِ ، وإف مل يدفعْ 
                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "للموذل". (ُ)
 شركح اٞتامع الصغَت متعددة كما ال ٮتفى، كدل يظهر رل تعيُت ا١تراد ابلشرح ىنا. (ِ)

ـ( َُٗٗ -ىػ ُُُْ)كراتشي: إدارة علـو القرآف، النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت، كأصل ا١تسألة يف: اللكنوم، عبد اٟتي،     
 َْٗص 
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بغَت  كا١تأمور بشراء عبدو  ،كال ٙتن يف يده ىنا ،ا٠تركج عن األمانة فيتبعو حكم البيععي يد  ألنو  =
ابلشراء على  ا دل يعجبو أحاؿى فلم   ،و اشًتاه لنفسوفلعل   ،عينو كما ٯتلك الشراء لآلمر ٯتلك الشراء لنفسو

فالقوؿ   -كالعبد حي   -نو بعيٍ  كإف كاف مأموران بشراء عبدو . (ُ)ىذا يف شراء عبد غَت معُت. لا١توكًٌ 
ألف ا١تخرب بو يف التحقق كالثبوت يستغٍت  ؛-سواء كاف الثمن منقودان أك غَت منقود (ِ)-للمأمور اتفاقان 

كإف كاف . لو تو كاف القوؿي بى ككذ   -كىي يف العدة -"كراجعتي " "توقى كقولو ١تطل    ،ؽصد  فيي  ،عن اإلشهاد
  .الغَت ا١تعُت  كما يف العبد و  العبد ميتان فاٟتكم في

َدفَػَعُو إىل ابئِعِو )مر بدفعو إذل ابئعو أي إذا فعل ما  (الرُّجوُع ابلثَّمِن على اآلمرِ ) لوكيلل :أم (ولو)
 .ال سواء دفع الوكيل الثمن إذل ابئعو أك :أم (أو ال

ألنو   ؛( الثمن إذل ابئعوحبُس ا١تبيِع من آمرِِه لقبض ٙتِنو وإف مل يدفعْ للوكيل ) :أم (ولو)
َىَلَك ل )من ا١توكًٌ  :أم (ِسِو منوقبَل حبْ ) يف يد الوكيل ا١تبيعي  :أم (فإف َىَلَك يف يِدهِ ) لكالبائع من ا١توكًٌ 

ل كليس على األمُت شيء وكًٌ ألنو قبضو للمي  ؛يف يد الوكيل أمانةه  ا١تبيعى  ألف   (؛على اآلمر ومل يسقْط ٙتُنو
ا١تبيع  ل فهلك يف يده يكوف مضموانن ضمافى من ا١توكًٌ  ا١تبيعى  وكيلي إذا حبس ال :( يعٍتسقطيوبعد َحْبِسِو )

 .أك كثر عند أيب حنيفة كىو أف يكوف مضموانن ابلثمن حىت إذا ىلك سقط الثمن قل  
  

                                                           

 ِّٕص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ِٓ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 .ّٓ ص ٖ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
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ي، أو بغَِت النػُُّقود،  بشراِء عٍُت شراُؤُه لنفِسو، فلو َشَرى وليس للوكيلِ  ٓتبلِؼ جنِس َٙتٍَن ٝتُِّ
 .أبمرِِه بغيبِتِو وقَع لو، وْتضرتِِو آلمره هُ أو غَتُ 



نو ليس لو أف ل رجبلن بشراء شيء بعيٍ إذا كك   :( يعٍتبشراِء عٍُت شراُؤُه لنفِسو وليس للوكيلِ )
 ".(ُ)يىذا الشيء لنفس اشًتيتي " :ح أبف قاؿسواء نول عند العقد الشراء لنفسو أك صر   -يشًتيو لنفسو 

ألنو عزؿ  ؛ح الوكيل الشراء لنفسو يصَت مشًتاين لنفسوفإف كاف حاضران كصر   ،غائبان ل كًٌ و ىذا إذا كاف ا١ت
 .(ّ( )ِ)"مة الفتاكلتت"كذا يف ،ل بتصريح الشراء لنفسو نفسو ْتضرة ا١توكًٌ 

ي فلو َشَرى) أو ) فاشًتل ٓتبلؼ جنسو ىن سمٌ إف كاف الثمن مي  :يعٍت (ٓتبلِؼ جنِس َٙتٍَن ٝتُِّ
معطوؼ  (هُ أو غَتُ ) فاشًتل بغَت النقود من ا١تكيل كا١توزكف ىن سمٌ لو دل يكن الثمن مي  :يعٍت (بغَِت النػُُّقود

 م: أبمرأ (أبمرِهِ ) الوكيلً  كشرل غَتي  :أم .كىو جائز لوقوع الفصل "شرل"على الضمَت ا١تستًت يف 
 .يكوف الشراء للوكيل األكؿ :أم (وقَع لو) غيبة الوكيل :أم (بغيبِتوِ ) هي ل غَتى كًٌ يو الوكيل أبف 

ألنو  ؛ل األكؿلو اشًتل الوكيل الثاين ْتضرة الوكيل األكؿ نفذ على ا١توكًٌ  :يعٍت (وْتضرتِِو آلمره)
ل كًٌ إذا كي " :(ْ)"الفتاكل الصغرل"كيف  .إ٪تا رضي برأم الوكيل ابلشراء فقد حضر رأيو فلم يكن ٥تالفان 

٬توز  ق الل الوكيل رجبلن فطل  ككذا لو كك   ،٬توز فأجاز الوكيل ال ق األجنيب أك أعتقابلطبلؽ كالعتاؽ فطل  
يف  هي ل غَتى لع كالكتابة كاإلجارة فإذا كك  ابلبيع كالنكاح كا٠تي الوكيل ٓتبلؼ  ،كإف كاف ٔتحضر الوكيل األكؿ
   .(ٓ)"ذلك فبلغ الوكيل كأجاز ٬توز ل أجنيب  عى أك فػى  ،فعل الثاين ْتضرة األكؿ ٬توز

    

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "لنفس". (ُ)
 .ّٖص  ترٚتتو تقدمت، ىػ( ُٔٔ)ت:  البخارم ا١ترغيناينبن عبد العزيز بن مازة "تتمة الفتاكل" لػ: ٤تمود بن أٛتد  (ِ)
، )بَتكت: دار الفكر. د. فتح القديراألفكار يف كشف الرموز واألسرار،  نتائج: قاضي زاده، مشس الدين أٛتد بن قودره، انظر( ّ)

 .ْْص  ٖت( ج 
 .ِِٔص  ترٚتتوتقد مت  ىػ(،ّٔٓ: حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة )ت:  لػ( "الفتاكل الصغرل" ْ)
ىػ( ُُّْ، )القاىرة: ا١تطبعة األمَتية ببوالؽ، حاشية على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائقانظر: الشليب، شهاب الدين أٛتد،  (ٓ)

 .ِْٔص  ْج 
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الصَّْرُؼ  ويبطلُ . ونوى لو وآمرِه، أو أطلقَ  (ُ)ىو للوكيل، إالَّ إذا أضاَؼ العقَد إىل ماؿ ُْتٍ غَِت عَ  ويف
 . أخَذُه زيدٌ  ، فباَعو، ثَّ أنكَر األمرَ "بعٍت ىذا لزيد"فإف قاؿ: . والسََّلُم ٔتفارقِة الوكيِل دوف آمرِه



فاشًتل عبدان فهو للوكيل  ،وً نً يٍ بغَت عى  رجبلن بشراء عبدو ل إذا كك   :( يعٍتىو للوكيل ُْتٍ ويف غَِت عَ )  
أم  (وأو أطلقَ ) "لويكًٌ هبذه األلف اليت للم اشًتيتي " :( أبف يقوؿآمرِه إالَّ إذا أضاَؼ العقَد إىل ماؿِ )

 .(ِ)|يكوف لآلمر|نول الشراء لآلمر  :أم (ونوى لو) لكدل يقيده ٔتلك ا١توكًٌ  "أبلف اشًتيتي " :قاؿ

 وي صاحبى  م إذا فارؽى لى بعقد الصرؼ كالس   الوكيلي  :( يعٍتالصَّْرُؼ والسََّلُم ٔتفارقِة الوكيلِ  ويبطلُ )
ال  لً ا١توكًٌ  مفارقةي  :يعٍت (دوف آمرِه) بطل عقدهتي فمفارقتو ىكذا  ،ألنو ىو العاقد ؛قبل القبض بطل العقدي 

كإف كاف حاضران يف  ،ل غائبان كاف ا١توكًٌ ىذا إذا  : "(ْ)"شيخ اإلسبلـ"ذكر  .ألنو ليس بعاقدو  ؛(ّ)وبطلتي 
 . (ٓ)"عترب مفارقة الوكيلتي فبل  ،ل صارفان بنفسو٣تلس العقد كاف ا١توكًٌ 

ىذا العبد ألجلو  أف أشًتمى  أمرين زيده " :لو قاؿ ا١تشًتم :يعٍت ("ٍت ىذا لزيدعْ بِ "فإف قاؿ: )
فجاء  مىرىهي،أ أنكر ا١تشًتم أف يكوف زيده  :أم (ثَّ أنكَر األمرَ )العبد  صاحبي  (فباَعو) "عٍت ىذا العبدفبً 

منو  إقراره  "عٍت لزيد"ب :قولو ألف   ؛أيخذ العبد من ا١تشًتم :( أمأخَذُه زيدٌ ) "وي تي رٍ مى أان أى " :زيد فقاؿ
    .كا١تناقض ال قوؿ لو ،بعده صار مناقضان  األمرفإذا أنكر  ،ابلوكالة

  

                                                           

  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "مارل". (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
  نسخة )أ( "تبطل".ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف  (ّ)
ص  ترٚتتو تقدمت ،ىػ(ّْٖشيخ اإلسبلـ يطلق على عدد من علماء ا١تذىب، كا١تراد بو ىنا: بكر خواىر زاده )ت:  لقب( ْ)

ُِّ. 
 .ِٓٔص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، َِّص  ُج ا١تذىب اٟتنفي، انظر: النقيب،      

 .ّٔص  ٖج العناية شرح ا٢تداية، انظر: البابريت،  (ٓ)



 

324 
 

َقُو ال أيخُذهُ  وَمن وُكَِّل بشراِء َمنِّ ٟتٍم بدرىم، فشرى إال أف ُيسلَِّمو ا١تشًتي إليو.  فإف َصدَّ
فإف أمَر بشراِء عبديِن عينَػُْتِ ببل ِذْكِر . بدرىٍم ٦تَّا يُباُع َمنّّ بدرىٍم َلِزـَ موكُِّلُو َمنّّ بنصف ِدْرَىم َمَنوين

أحَد٫تا بنصِفو، أو أبقلَّ صحَّ َٙتَن فشرى أحَد٫تا، أو بشرائهما أبلٍف وقيمتُػُهما سواء، فشرى 
 . وابألكثِر ال، إالَّ إذا شرى اآلخَر بباقي الثَّمن قبل ا٠تصومةِ 



َقوُ )  إقرار  ألف   ؛أيخذه أفدل يكن لو  :أم (ال أيخُذهُ " )بذلك هي رٍ دل آمي : "إف قاؿ :أم (فإف َصدَّ
كالتسليم  ،كيكوف تسليم ا١تشًتم إذل زيد بيعان ابلتعاطي (إال أف ُيسلَِّمو ا١تشًتي إليو) هبردًٌ  ا١تشًتم ارتد  

 .الثمن على كجو البيع يكفي للتعاطي كإف دل يوجد نقدي 
نّّ ػػُو مَ َلِزـَ موكِّلَ  نّّ بدرىمٍ ػػػبدرىٍم ٦تَّا يُباُع مَ  ننِّ ٟتٍم بدرىم، فشرى َمَنويْ ػػوَمن وُكَِّل بشراِء مَ ) 

ألنو  "؛درىم ن  ػػ٦تا يباع مى " :قيد بقولو .بدرىم افً وى نػى يلـز مى  :عند٫تاك ،حنيفة يب( ىذا عند أبنصف ِدْرَىم
فصار كما  أنو خالفو إذل خَتو  :٢تما .يكوف الشراء كاقعان للوكيل بدرىم بل أبقل   ن  ػلو اشًتل ٦تا ال يباع مى 

ٟتم بدرىم  لو بشراء من  ا١تقصود ىو ا١تبيع ال الثمن كقد كك   أف   :لوك .فباعو أبلفُت لو ببيع عبد أبلفو لو كك  
 .(ُ)نفذ على الوكيلتنفذ عليو الزايدة بل تكدل أيمر ابلزايدة فلم 

 "صح" :جزاء ىذا الشرط قولو (فإف أمَر بشراِء عبديِن عينَػُْتِ ببل ِذْكِر َٙتَن فشرى أحَد٫تا) 
أبلٍف وقيمتُػُهما سواء، فشرى أحَد٫تا بنصِفو، أو أبقلَّ لو بشراء عبدين )إف كك   :أم (أو بشرائهما)

 ،داللة على أنو ينقسم بينهما نصفُت -كقيمتهما سواء -مطلق مقابلة األلف ابلعبدين  ألف   ؛(صحَّ 
 منهما فقد خالف إذل خَتو  كإف اشًتاه أبقل   .فقد كافق مائةد ٓتمسحفصار كأنو أمر بشراء كل كا

إالَّ إذا شرى ) إذل شرًٌ  ة دل يلـز اآلمر ألنو خبلؼه ئإف اشًتاه أبكثر من ٜتسما :يعٍت (ال :وابألكثرِ )
كقد  ،ألف غرضو ٖتصيل العبدين أبلف ؛قبل أف ٮتتصما :( أماآلخَر بباقي الثَّمن قبل ا٠تصومةِ 

 .حصل
  

                                                           

 ِّٕص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ِْ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
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اآلخُر إف ساواه  ُصدِّؽَ  رُ اآلمِ  وُ فَ لَ ، فإف كاف أَ "ِفوِ صْ نِ بِ " :هُ رُ ، وقاؿ آمِ "أبلفٍ  اشًتيُتو"إف قاؿ:و 
لو  سمِّ عُتٍَّ مل يُ مُ وكذا يف . نصَفُو ُصدَِّؽ اآلمر، وإف ساواه ٖتالفا وساوى وُ فَ لَ وإف مل يكْن أَ . وإالَّ فاآلمر

 .يف األظهرِ  -وإف َصدََّؽ البائُع ا١تأمورَ -ٙتناً، فشراه واختلفا يف ٙتِنو 


فقاؿ ا١تأمور  ،فاختلفا ،فاشًتاه "رل عبدان  اشًتً " :إذا دفع إذل رجل ألفان كقاؿ :يعٍت (إف قاؿ:و )
 وي فى لى أى " ":حاحالصًٌ "كيف  ،أم أعطاه ألفان  (رُ اآلمِ  وُ فَ لَ ، فإف كاف أَ "ِفوِ صْ نِ بِ " :هُ رُ ، وقاؿ آمِ "أبلفٍ  اشًتيُتو")

ا١تأمور إف كاف العبد  قوؿي  القوؿي  :يعٍت (اآلخُر إف ساواه ُصدِّؽَ ) (ُ)"فان لٍ أم أعطاه أى  :ابلكسر ]أيٍلًفيوي[
الرجوع على ا١تأمور  عي لنفسو حق  مر يد  آلكا ،عى ا٠تركج عن عهدة األمانةاد   ألنو أمُته  ؛يساكم ألفان 

 ؛ألنو خالف ؛دل يساك ألفان فالقوؿ لآلمر إف :يعٍت (وإالَّ فاآلمر) كالقوؿ قولو ،كا١تأمور منكر ،ةائٓتمسم
وإف مل يكْن ) فيلـز العبد ا١تأمور ،ةائيساكم ٜتسم ال ٯتلك شراء عبدو يساكم ألفان  إذ ا١تأمور بشراء عبدو 

بل " :كقاؿ ا١تأمور "،ةائو ٓتمسماشًتيتى " :فقاؿ اآلمر ،كاختلفا ،مر إليو ألفان إف دل يدفع اآل :أم (وُ فَ لَ أَ 
للمخالفة  ؛ةائفيلـز العبد ا١تأمور إذا كانت قيمتو ٜتسم (نصَفُو ُصدَِّؽ اآلمر وساوى" )و أبلفاشًتيتي 

ألهنما اختلفا يف مقدار ما ٬تب للوكيل على  ؛إف كانت قيمتو ألفان يتحالفاف :( يعٍتوإف ساواه ٖتالفا)
فسخ البيع الذم مث يي  ،فيجب التحالف ،ك٫تا يف معٌت البائع كا١تشًتم كقد اختلفا يف مقدار الثمن ،لا١توكًٌ 

  .جرل بينهما
رجبلن أف  إذا أمر رجله  :يعٍت (لو ٙتناً  سمِّ عُتٍَّ مل يُ مُ  يف) فكذا اٟتكم كىو التحالي   :أم (وكذا)

ىذه  "إف"( -وإف َصدََّؽ البائُع ا١تأمورَ -فشراه واختلفا يف ٙتِنو ) لو ٙتنان  سمًٌ لو ىذا العبد كدل يي  ميشًت 
 ؛ٖتالفا :ا١تأمورى  البائعي  ؽكصد   "أبلف" :كقاؿ ا١تأمور "،ةائو ٓتمسماشًتيتى " :قاؿ اآلمر :ٍتعي .للوصل

يف  ألف   ؛إ٪تا قاؿ ىذا ".ككذا يف معُت"ىذا متصل بقولو  (يف األظهرِ ) ألهنما اختلفا يف مقدار الثمن

                                                           

حاح، فإف  عُت ىذه الكلمة تكسر يف حاؿ  (ُ) اضطرت إلضافة كلمة ]أيلفو[ حىت يوافق ذلك ما ىو مذكور يف ا١تطبوع من الصًٌ
 دم يف "اتج العركس" ًمن أف  الكلمة على كزف: ضرب.ا١تضارعة ال ا١تاضي، يؤكًٌد ذلك ما ذكره الزبي

 .ِٖص  ِّج  "،ألفمادة " اتج العروس،. الزبيدم، ُُّّص  ْج  "،ألفمادة " الصحاح،راجع: اٞتوىرم،       
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 ":صدر الشريعة"قاؿ  .(ُ)بل القوؿ للمأمور مع اليمُت ،فى ال ٖتالي  :قد قيل ا١تأمورى  البائعً  صورة تصديقً 
 .(ِ)( اىػ فلً التصديق بغَت حى  :كريف ٚتيع ما ذي  "ؽى دًٌ صي " :ا١تراد بقولو)

ؽ ا١تأمور فصار صدًٌ يي  البائع ىنا حاضره  ألف   ؛إ٪تا صار القوؿ للمأمور ىنا كفيما سبق لآلمر
إف  تصديق البائع لغوه  :قلنا .غائب فاعترب االختبلؼ ةى م  ػكث ،فيبطل االختبلؼ ،هما كإنشاء البيعقتصاد

بينهما  ألنو دل ٬ترً  ؛لفكذلك يف ا١توكًٌ  وً فً كإف دل يستوٍ  ،ألنو صار  أجنبيان بعد استيفائو ؛استوىف الثمن
       عترب تصديقو فكاف األكؿ ىو الصحيح.فبل يي  ،عقده 

                                                           

 .ٓٔ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ُٕٓص  ْج شرح الوقاية، راجع: صدر الشريعة،  (ِ)
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 (بيعال يففصل )

ض رْ أو َكُثر والعَ  ٔتا قلَّ  بو وصحُّ بيُع الوكيلِ . دُّ شهادتو لورَ ٦تَّن تػُ  ال َيِصحُّ بيُع الوكيِل وشراُؤهُ 
 .................، ....................................................والنَّسيئة



  (ُ) (بيعفصل )يف ال

ابلبيع كالشراء ال ٬توز أف يعقد  الوكيلي  :يعٍت (دُّ شهادتو لورَ ٦تَّن تػُ  ال َيِصحُّ بيُع الوكيِل وشراُؤهُ ) 
ن عبده ٬توز بيعو ٔتثل القيمة إال مً  :قاالك. كفركعو عند أيب حنيفة قبل شهادتو كأصولوتن ال مع مى 

كسب   ألف   ؛ٓتبلؼ العبد كا١تكاتب ،مع أجنيبٌو  (ِ)هده كعقدعقلتباين األمبلؾ كانقطاع ا١تنافع ف ؛كمكاتبو
التهمة  مواضعى  أف   :لوك. التهمة ابلعقد معهما ني تمك  تف ،ا١تلك يف كسب ا١تكاتب كلو حق   ،العبد ١تواله

ك٢تذا دل  ،منهم ينتفع ٔتاؿ اآلخر عادةن  كاحدو  كل    ألف   ؛كيتهم ابلعقد مع ىؤالء ،عن الوكاالت مستثناةه 
 .(ّ)قبل الشهادة فيما بينهمتي 

( كإف كانت غَت معتادة  ض والنَّسيئةرْ والعَ  أو َكثُػرَ  ٔتا قلَّ ابلبيع ) :أم (بو وصحُّ بيُع الوكيلِ )
 بغنبو  الناس يف مثلو كالبيعي  ال يتغابني  بنقصافو  وي ٬توز بيعي  ال :قاالك ،عند أيب حنيفة عُت سنةن سكالتأجيل بت

 وأن   :لوك .فبل يدخل ٖتت األمر ابلبيع ا١تطلق ،فبل ينصرؼ التوكيل إليو ،ليس ٔتعتاد ضً ر كابلع فاحشو 
عند  ؼه ض متعارى رٍ أك ابلعى الفاحش  لغنبكالبيع اب ،فيصح ،كقد أتى بو خاليان عن التهمة، مطلقو  ر ببيعو مً أي 

  .تغابن يف مثلو ال ٬توزيي  ا الٔتالوكيل ابلشراء لو شرل  ألف   ؛د الوكيل ابلبيعيًٌ ػػقي . (ْ)اٟتاجة
  

                                                           

  .ٓٗ ص البيع تعريف تقد ـ (ُ)
  ".كعقد  ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( " (ِ)
 ِِٖ-ُِٖص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ٕٔ-ْٕ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
 ِّٖص  ٕج مرجع سابق، ابن ٧تيم،  .ٕٕ ص ٖ، ج مرجع سابق ،انظر: ا١ترغيناين (ْ)
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وأخذه رىناً، أو كفيبًل ابلثَّمن، فبل يضمُن إف ضاَع يف يِده، أو ، نصِف ما وُكَِّل ببيِعو (ُ)وبيعُ 
 ـبو مقوِّ  ـُ قوِّ وىي يُ شراُء الوكيِل بو ٔتثل القيمة، وبزايدٍة يتغابُن فيها:  قيَّدُ ويُ . تَػَوى ما على الكفيل



ل رجبلن ببيع عبده إذا كك   :يعٍت ".بيع الوكيل" :( معطوؼ على قولووبيُع نصِف ما وُكَِّل ببيِعو)
ألهنما  ؛٬توز إال أف يبيع النصف الباقي قبل أف ٮتتصما ال :وقاال، جاز عند أيب حنيفة وي فباع نصفى 

 البيعى  أف   :لوك. نقص الثمن كيبقى الباقي معيبان ذا يي  ف  أل ؛غَت معتاد (ّ)األشقاصكبيعي  ،العادة (ِ)ااعترب 
 إذل االمتثاؿ أبف ال ٬تد من يشًتيو ٚتلةن  النصف قد يقع كسيلةن  كبيعي  ،عؽ كاجملتمً فيتناكؿ ا١تتفرًٌ  مطلقه 

 .(ْ)ؽفرًٌ فيحتاج إذل أف يي 
أو كفيبلً ابلثَّمن، فبل يضمُن إف ضاَع ) يصح أخذ الوكيل ابلبيع رىنان ابلثمن :أم (وأخذه رىناً )

مث مات  ،أبف مات ا١تكفوؿ عنو مفلسان  (أو تَػَوى ما على الكفيل) الرىن يف يد الوكيل :( أميف يِده
 دافً يؤكًٌ  كالكفالةي  كالرىني  ،االستيفاء للوكيل حق   ألف   ؛على الكفيل ل ا١تاؿي وى تػى فػى  ،الكفيل أيضان مفلسان 

ابلقبض  ٓتبلؼ ما إذا أخذ الوكيلي  .ل فبل يضمنكا٢تالك يف يده كا٢تالك يف يد ا١توكًٌ  ،االستيفاء فيملكها
 .الكفيل كالرىن ألنو ال ٯتلك أخذى  ؛ضمن الوكيل :لوى تػى أك كفيبلن فػى  رىنان 

شراء الوكيل ابلشراء إذا كاف ٔتثل  إ٪تا ٬توز :يعٍت (ٔتثل القيمة) ابلشراء (شراُء الوكيِل بو قيَّدُ ويُ )
كالفرؽ أليب  .مُتيدخل ٖتت تقوًن ا١تقوًٌ  :أم (ـبو مقوِّ  ـُ قوِّ يُ غابُن فيها: وىي ما تَ وبزايدٍة يػُ )القيمة 

 و لغبلءً بٍ عجً ادل يي فلم   ،واز أنو اشًتاه لنفسوٞتنت يف الوكيل ابلشراء التهمة ٘تك   ف  أ ل:حنيفة بُت البيع كالشر 
 ؛لينفذ على ا١توكًٌ  فاحشو  و فاشًتاه بغنبو نً عيٍ بً  شيءو  ل بشراءو كًٌ حىت لو كي  ،لو على اآلمروًٌ الثمن أراد أف ٭تي 

 .يف الوكيل ابلبيع مةه كىذه التهمة منعدً ، ٯتلك أف يشًتيو لنفسو ألنو ال

                                                           

 بيع" يف نسخة )ب( من ا١تنت، كيف نسخة )أ( من الشرح.ك جيًعلت كلمة " (ُ)
  اعترب". ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( " (ِ)
 األشقاص ٚتع ًشٍقص، كىو القطعة من الشيء كالنصيب. (ّ)

 ْٖٗمادة "شقص"، ص ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية،       
 ِٖٖص  ٕج البحر الرائق، ابن ٧تيم،  .ٖٓ ص ٖ، ج بداية ا١تبتدي ا٢تداية شرح ،ا١ترغيناينانظر:  (ْ)
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على وكيل بعيٍب ٭َتُْدُث ولو رُدَّ مبيٌع . الباقي ىرَ وتَػَوقََّف شراُء نصُف ما وُكَِّل بشرائِِو على شِ 
 . ذلك (ِ)إالَّ وكيٌل أقرَّ بعيٍب ٭تدُث مثُلو، ولزمو ،على آمره (ُ)مثُلُو أو ال ببيِّنة أو نكوؿ أو إقرار َردَّه



فاشًتل  عبدو  ل بشراءو كًٌ إذا كي  :( يعٍتالباقي ىوتَػَوقََّف شراُء نصُف ما وُكَِّل بشرائِِو على شر )
ىذا اٟتكم يف األشياء اليت  .كإال لـز الوكيل ،إف اشًتل الباقي قبل ا٠تصومة لـز اآلمر :نظريي  ،نصفو كثلثو

 .فاشًتل بعضو لـز اآلمر ةه ليس يف تبعيضو مضر   شيءو  ل بشراءً كًٌ لو كي ك  .كالعبد ك٨توه  ةه ضر  يف تبعيضها مى 
  .٫تا لـز اآلمرن فاشًتل أحدى لو بشراء عبديٍ ككذا لو كك  
( على وكيل بعيٍب ٭َتُْدُث مثُلُو أو ال ببيِّنة أو نكوؿ أو إقرار َردَّه على آمره ولو رُدَّ مبيعٌ )

حىت كجد ا١تشًتم بو  ،دل يقبضو مو كقبض الثمن أككسل   فباعو من رجلو  إذا أمر رجبلن ببيع عبدو  :يعٍت
 ؛على اآلمر هي لمأمور أف يرد  فلً  :ن ا١تأمورم أك إبقرارو  ٯتُتو  أك إبابءً  ببينةو  ه بقضاءو فرد   ،٭تدث مثلو عيبان ال

 هي ككذا إف رد   .لعلى ا١توكًٌ  فينفذ الرد   ،لعند ا١توكًٌ  فيثبت بو العيبي  ،الناس يف حقًٌ  حجةه  نةى البيًٌ  ألف  
 ،فيو وي عى ل ىو الذم أكقػى كا١توكًٌ  ،ملك الغَت ألنو ال يعرؼ عيبى  ؛يف النكوؿ مضطر   الوكيلى  ألف   ؛ابلنكوؿ

 .لليو ردان على ا١توكًٌ ع فكاف الرد  
 إبقرار الوكيل بعيبو  ا١تشًتم ا١تبيعى  إف رد   :( يعٍتإالَّ وكيٌل أقرَّ بعيٍب ٭تدُث مثُلو، ولزمو ذلك) 
كىو غَت مضطر  ،دكف غَته ا١تقرًٌ  إقراره حجة قاصرة فيظهر يف حقًٌ  ألف   ؛الوكيلى  لـز ا١تبيعي  ءو:بغَت قضا

لـز  - إبقراره :بغَت قضاءو  كالرد   -ال ٭تدث مثلو  ه بعيبو كإف رد   .ألنو ٯتكنو السكوت كالنكوؿ ؛إليو
 حق   الرد   ألف   ؛ألهنما فعبل أبنفسهما عُت ما فعلو القاضي لو ترافعا إليو ؛ببل خصومة يف ركاية لى ا١توكًٌ 
 ليس لو  :كيف عامة الركاايت .صار تسليم ا٠تصم كتسليم القاضي سواءن   الرد  فإذا تعُت   ،يف ىذا نه ػمتعيًٌ 

  

                                                           

 رد". ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( " (ُ)
". ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( " (ِ)  لـز
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ويف  .، ُصدَِّؽ اآلمر"أطلقتَ "، وقاؿ الوكيل: "ُتَك بنقدرْ مَ أَ "ُره: فقاؿ آمِ  (ُ)َساءً نَ  فإف ابعَ 
 وردِّ وديعةٍ  تصرُُّؼ أحِد الوكيلُت وحَدُه فيما وُكِّبل بو، إالَّ يف خصومةٍ  وال يصحُّ . ا١تضاربِة ا١تضاربُ 

 . مل يعوَّضا ، وطبلٍؽ وعتقٍ نٍ يْ وقضاِء دَ 


م أهنما كال نسلًٌ  ،الرد ثبت ابلًتاضي فصار كالبيع اٞتديد ألف   ؛بل يلـز الوكيل ،لٮتاصم ا١توكًٌ أف 
   .(ِ)"الكايف"كذا يف ؟! ،  دكهنما  ككيف فعبل كللقاضي كاليةه  ،ما فعلو القاضي فعبل عُتى 
عبدم  ك ببيعً رتي مى أى " :ل لوكيلوإذا قاؿ ا١توكًٌ  :( يعٍت"ُتَك بنقدرْ مَ أَ "ُره: فقاؿ آمِ  َساءً نَ  فإف ابعَ )

 ألف   (؛ُصدَِّؽ اآلمر" )كدل تقل شيئان  وً رتٍت ببيعً مى أى  " :أم( "أطلقتَ "وقاؿ الوكيل: ) "بنسيئةو  وي فبعتى  بنقدو 
 . لو فكاف القوؿي  ،ستفاد من جهتواألمر  يي 

 فقاؿ رب   ،فاختلفا ،رجل ماالن مضاربةن  دفع إذل :صورتو (ا١تضاربُ )ؽ دًٌ صي  (ويف ا١تضاربةِ )
 قوؿي  فالقوؿي  "،كدل تقل شيئان  ٍت ا١تاؿ مضاربةن أعطيتى " :كقاؿ ا١تضارب بنقدو"، ك أف تبيعرتي مى أى " :ا١تاؿ

ا١تضاربة عند  صح  تك  ،لكًٌ و ع كيبضً ع كيي ودً لو أف يي  رل أف  تأال  ،يف ا١تضاربة اإلطبلؽي  األصلى  ألف   ؛ا١تضارب
اإلطبلؽ كالعمـو  ألف   ؛ٓتبلؼ الوكالة .ك ابألصلفكاف القوؿ ١تن ٘تس   ،ثبت اإلذف عامان ياإلطبلؽ ك 

 .لكًٌ يو ع كال ودً فيها ليس أبصل حىت ال يي 
فيو إذل الرأم   اجي تى ٭تي  ؼو ( ىذا يف تصر  تصرُُّؼ أحِد الوكيلُت وحَدُه فيما وُكِّبل بو وال يصحُّ )

إذل قبض  يى هبدكف اآلخر إال أنو إذا انتي  مى اصً ألحد٫تا أف ٮتي  فإف   (إالَّ يف خصومةٍ ) كالبيع كا٠تلع ك٨تو٫تا
طبلؽ  :( أممل يعوَّضا ، وطبلٍؽ وعتقٍ نٍ يْ وقضاِء دَ  وردِّ وديعةٍ ) أحد٫تا حىت ٬تتمعا ٬توز قبضي  ا١تاؿ ال

 .فيها إذل الرأم اجي تى ٭تي  ىذه األشياء ال ألف   ؛ألحد٫تا أف ينفرد فيها فإف   زكجتو كعتق عبده بغَت عوضو 
  

                                                           

 يف نسخة )أ( ك )ب(: "نسيا"، كا١تثبت موافق للمطبوع. (ُ)
، لكنو ٥تطوط، ىػ(َُٕكبل٫تا لػ: أيب الربكات حافظ الدين النسفي )ت: الكايف عند اإلطبلؽ ىو: "الكايف شرح الوايف"،   (ِ)

 .ِٗ-ُٗ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينكا١تسألة مذكورة يف: 
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كاف الثَّاين وكيَل   ، فإف وكََّل إبذفٍ "اعمْل برأيك"إالَّ إبذف آمرِِه أو بقوِلِو لو:  وكيلٍ  وال توكيلُ 
 فعقدَ  وإف وكَّل ببل إذفٍ . ُؿ بعزِلِو أو ٔتوتِو، وينعزالِف ٔتوِت األوَّؿال ينعزِ و ا١توكِِّل األوَِّؿ ال الثَّاين، 

وال يصحُّ بيُع عبٍد أو مكاتٍب أو صحَّ.  أو بغيبِتِو وأجاَز ىو، أو كاَف قدََّر الثَّمنالثَّاين عنَد األوَّؿ، 
 .وشراؤهأذميِّ ماَؿ صغَتِِه ا١تسلِم 



للوكيل أف  يصح   ال :يعٍت ".أحد الوكيلُت"تصر ؼي  :ىذا معطوؼ على قولو (وكيلٍ  وال توكيلُ )
ل أك يقوؿ ا١توكًٌ  فإال أف أيذ :( يعٍت"اعمْل برأيك"إالَّ إبذف آمرِِه أو بقوِلِو لو: ل بو )كًٌ فيما كي  غَتهى  لى كًٌ و ي

كاف الثَّاين وكيَل ا١توكِِّل األوَِّؿ ل )إبذف ا١توكًٌ  هي غَتى  ل الوكيلي كك   :أم (إبذفٍ  فإف وكَّلَ ) "اعمل برأيك" :لو
ال ينعزؿ الوكيل  :أم (ُؿ بعزِلِو أو ٔتوتِوينعزِ ال و ) األكؿ الثاين ككيلى  ال يكوف الوكيلي  :( يعٍتال الثَّاين

 .لبعزؿ ا١توكًٌ  :( أمأو ٔتوتِو، وينعزالِف ٔتوِت األوَّؿالثاين بعزؿ الوكيل )
ْتضرة الوكيل  :أم (الثَّاين عنَد األوَّؿ فعقدَ ) لووكًٌ ل بغَت إذف مي كك   :أم (وإف وكَّل ببل إذفٍ ) 

أو  الثاين ) ؼى الوكيل األكؿ تصر   :( أمفأجاز ىوغيبة الوكيل األكؿ فبلغ خربه ) :أم (أو بغيبِتوِ )األكؿ 
ل إ٪تا كاف راضيان ا١توكًٌ  ألف   (؛صح)ر الوكيل األكؿ الثمن للثاين فعقد بغيبتو قد   :( يعٍتكاَف قدََّر الثَّمن

  .د رأيو يف الصورتُتجً برأم الوكيل األكؿ كقد كي 
إذ  ؛راء ٔتالوالشًٌ  :( أموشراؤهأسلِم ماَؿ صغَتِِه ا١تُ  ميٍّ ٍب أو ذِ مكاتَ حُّ بيُع عبٍد أو وال يصِ )

 .(ُ)|كهللا أعلم|، َته ا١تسلمغ٢تما يف ماؿ ص العبد كالكافر ال كاليةى 
 

  

                                                           

 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ُ)
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 ابب الوكالة اب٠تصومة والقبض
بعدـِ فىت ويُ  وابكالوكيِل ابلتَّقاضي يف ظاىِر اٞت للوكيِل اب٠تصومِة القبُض عنَد الثَّبلثةِ 

يْ  وللوكيلِ . قبضهما اآلف   صومةُ ا٠تُ  نِ بقبِض الدَّ


 ابب الوكالة اب٠تصومة والقبض
 :لو .خبلفان لزفر ،عند أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم :أم (للوكيِل اب٠تصومِة القبُض عنَد الثَّبلثةِ )

إب٘تاـ ذلك  ابلشيء ككيله  الوكيلى  أف   :لناك .بو هبا ككيبلن  القبض غَت ا٠تصومة فبل يكوف الوكيلي  أف  
ٔتطالبة  :أم (كالوكيِل ابلتَّقاضي. )(ُ)ما دل يقبض إذ ا٠تصومة قائمةه  ؛ابلقبض يكوفإ٘تامو ك  ،الشيء

الفتول على قوؿ  :يعٍت (فىت بعدـِ قبضهما اآلفويُ ) متصل ابلوكيل ابلتقاضي (وابِ يف ظاىِر اٞت) نيٍ الد  
 .(ِ)ن على ا١تاؿن على ا٠تصومة يؤمى ن يؤمى مى  فليس كل   ،لظهور ا٠تيانة يف الوكبلء ؛زفر يف ىذا الزماف

يْ  وللوكيلِ )  ا١تاؿ  رب   أف   نةى عى عليو البيًٌ عند أيب حنيفة حىت لو أقاـ  ا١تد   (ا٠تصومةُ  نِ بقبِض الدَّ
 . (ّ)يكوف خصمان  ال :قاالك. نتوقبل بيًٌ تي استوىف منو أك أبرأه 
التوكيل كقع ابلقبض  ألف   ؛و دل يكن ككيبلن اب٠تصومةالتوكيل إذا كقع ابستيفاء عُت حقًٌ  األصل أف  

ابلعاقد  قي تعل  تك إنشاء تصرؼ كحقوؽ العقد التمل   ألف   ؛ك كاف ككيبلن اب٠تصومةكإذا كقع ابلتمل   ،ال غَت
ك٢تذا لو  ،كمان و حي حقًٌ  عُتً  تيفاءً ابس ككيله  نً يٍ الوكيل بقبض الد   :قاال ،كإذا ثبت ىذا ،ككاف خصمان فيها

كاف حىت  كمان حي  ك ساقطه كمعٌت التمل   ،شاركو فيون كاف لآلخر أف يي يٍ الشريكُت شيئان من الد   قبض أحدي 
 =    .خصمان كما يف الوكيل بقبض العُت كال رضاء كال ينتصبي  ببل قضاءو  هي لو أخذي 

                                                           

 َِّص  ٕج البحر الرائق، ن ٧تيم، . ابَُٕ-َُٔ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:   (ُ)
 كقيل: يرجع إذل عرؼ التجار كبو ييفىت. (ِ)

مطبوع هبامش: البحر منحة ا٠تالق على البحر الرائق، ابن عابدين، دمحم أمُت، . َُٕ ص ٖ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:      
 .َِّص  ٕج  ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُالرائق، ط 

 َّْص  ٕج مرجع سابق ، فما بعدىا. ابن ٧تيم،  َُٗ ص ٖ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ّ)
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ـَ لَّ ال لِ  بقبِض عبٍد أفَّ موكَِّلُو ابَعُو منو،  اليِد على الوكيلحجَُّة ذي  ذي يقبُض العُت، فلو قا
ـُ اثنيًا على البيِع إذا حضَر الغائب وال يثبُت البيع، هُ دُ يَ  ْقَصرُ تػَ  ِل ا١ترأِة قْ كيِل نػَ و يُد  ْقَصرُ تػَ كما ،  فتقا

 .حجَُّتهما عليو حىت ٭تضَر الغائبػ]ت[ قام والعبِد ببل طبلٍؽ وعتق لو


 ؛قضى أبمثا٢تا ال أبعياهناتي الديوف  ألف   ؛ابلتملك ن ككيله يٍ الوكيل بقبض الد   :قاؿ أبو حنيفةك =
الشرع جعل طريقان لئلستيفاء فانتصب خصمان   و إال أف  ل بل ىو بدؿ حقًٌ للموكًٌ  ليس ٔتلكً  ا١تقبوضى  ألف  

ق تعل  تكرسوالن فلم  اب١تبادلة فصار أمينان ٤تضان  كأما الوكيل بقبض العُت فليس بوكيلو  ،كالوكيل ابلشراء
 .ينتصب خصمان  فبل، اٟتقوؽ ابلقابض

 .يكوف الوكيل بقبض العُت ككيبلن اب٠تصومة ال :يعٍت (ذي يقبُض العُتلَّ ال لِ )
ـَ ) الوكيل  ىذه ا١تسألة من فركع أف   ألف   ؛التعقيب أدخل ا١تصنف فاءى  (جَُّة ذي اليدِ حُ  فلو قا

 هُ دُ يَ  ْقَصرُ تػَ بقبِض عبٍد أفَّ موكَِّلُو ابَعُو منو،  على الوكيل) ؟قبض العُت ىل ىو ككيل اب٠تصومة أـ الب
ن نتو أنو اشًتاه مً فأقاـ ذك اليد بيًٌ  ،لو عند آخر كغاب ل ككيبلن بقبض عبدو ن كك  مى  :( يعٍتوال يثبُت البيع

كيف  ،ألهنا قامت على غَت خصمو  ؛ف٬تب التوق   نتو قياسان حىت القبل بيًٌ تي دل  :لو ابلقبضالذم كك  
ـُ اثنيًا على البيِع إذا حضَر الغائب) االستحساف يتوقف  ،لي حىت ٭تضر ا١توكًٌ  ف األمري وقى يي  :يعٍت (فتقا

 ؛على البيع كعلى قصد يد الوكيل :نة قامت على شيئُتالبيًٌ  ألف   ؛اعوٍ نة على ما اد  فإذا حضر أعادكا البيًٌ 
سمع قصر يد الوكيل قامت على ا٠تصم فتي  كيف حقًٌ  ،نة ال على خصموزكاؿ ا١تلك قامت البيًٌ  ففي حقًٌ 
ل عزلو ا١توكًٌ  أف   نةكما لو أقاـ البيًٌ   ؛لإزالة ملك ا١توكًٌ  سمع يف حقًٌ تي قصر يد الوكيل كدل  نة يف حقًٌ ىذه البيًٌ 

 . قبل يف قصر يدها تي عن الوكالة فإهن
أان ككيل " :إذا جاء رجل فقاؿ :يعٍت (ِل ا١ترأِة والعبِد ببل طبلٍؽ وعتققْ نػَ  كيلِ و يُد  ْقَصرُ تػَ كما )

على  كالعبدي  ،قهالو طل  موكًٌ  نة على أف  فأقامت ا١ترأة البيًٌ  "،الغائب بنقل امرأتو كعبده إذل موضع كذا زيدو 
على   :أم (هما عليوحجَّتُ ػ]ت[ قام لو) ن غَت أف يثبت الطبلؽ أك العتقر يد الوكيل مً قصى تي أنو أعتقو 

ال يقع  :يعٍت ".ببل طبلؽ كعتق" :متعلق بقولو (حىت ٭تضَر الغائب) كل كاحد من طبلؽ كعتق
 .نة عليو يقعػػيًٌ ػالب ]ت[يدعً كأي  ،الطبلؽ كالعتق حىت ٭تضر الغائب فإذا حضر
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 ................................عند القاضي،  وصحَّ إقراُر الوكيِل اب٠تصومة


أك كاف   ،ف اٟتقبلطبب ر  ػػعي فأقأبف كاف ككيل ا١تد   (عند القاضي وصحَّ إقراُر الوكيِل اب٠تصومة)
ىذا التوكيل صحيح فيدخل ٖتتو ما ىو  ألف   ؛هر كإ٪تا صح إقرا .بلزـك اٟتق عليو ر  ػػعى عليو فأقككيل ا١تد  

عي ا١تد   ألنو إذا عرؼ أف   ؛كىو اإلنكاريد قكا١تملوؾ لو قطعان مطلق اٞتواب ال جواب م ،٦تلوؾ لو قطعان 
كالتوكيل  ،ا٠تصومة حراـ ف  أ ، علىٯتلك غَت جائز شرعان  كتوكيلو ٔتا ال ،ٯتلك اإلنكار شرعان  ٤تق  ال

 .فحملناىا على اٞتواب ا١تطلق ٣تازان  حراـ، ابٟتراـ
 ديِنوِ  بقبضِ  وكيلِ تال ؽُ صدِّ ومُ . ا١تكفوِؿ عنو لىلو ع كتوكيِل ربِّ ا١تاِؿ كفيَلُو بقبِض ما. وعند غَتِه ال

بَُو الغائبُ ، ِنِو إىل الوكيليْ كاف غرٯتاً أُِمَر بدفِع دَ   إفْ  دفَع الغرمُي إليو اثنياً، ورجَع بو على  ثَّ إف كذَّ
 ال الوكيِل فيما بقي، وفيما ضاَع 



التوكيل يتناكؿ جواابن يسمى  ألف   ؛لو أقر يف غَت ٣تلس القاضي ال يصح :يعٍت( ال :وعند غَتِه)
 يفألنو خرج  ؛كاإلقرار يف ٣تلس القاضي يسمى خصومة ٣تازان  ،ك٣تازان أبف أقر ،خصومة حقيقة أبف أنكر

 .(ُ) َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها : -تعاذل -ابٝتها كما قاؿ هللا  يمقابلة ا٠تصومة فسمًٌ 
 "ما" (لو ما)متعلق ابلتوكيل  (ربِّ ا١تاِؿ كفيَلُو بقبضِ ( أم: كما ال يصح  توكيل )كتوكيلِ )
ىذا  كلو صح   ،ن يعمل لغَتهالوكيل مى  ألف   (؛ا١تكفوِؿ عنو لىع) بقبض ما حصل لو :أم .موصولة

 .لصار  الوكيل عامبلن لنفسو يف إبراء ذمتو عن ا١تطالب فبطلت الوكالة لعدـ ركنها
مع  -(ِ)"اٞتامع"نص عليو يف  -ين يصح  إببراء نفسو عن الد  ل ا١تديوف الدائن إذا كك   :فإف قيل 

قي طلًٌ " :كما يف قولو،  ال ألنو توكيل ،ألنو ٘تليك ؛ٙتنو إ٪تا صح   :قلنا ؟يف إبراء نفسو ا١تديوف ساعو  أف  
  ".نفسك

                                                           

 .َْ: رقم آيةجزء من ، سورة الشورل (ُ)
 .ُّٕىػ(، ص ُّٔٓ)حيدرآابد الدكن:  ُٖتقيق: أبو الوفاء األفغاين، ط اٞتامع الكبَت، راجع: الشيباين، دمحم بن اٟتسن،  (ِ)
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عى إذا اد   :يعٍت (إف كاف غرٯتاً )مبتدأ خربه اٞتملة الشرطية كىي قولو  (بقبضِ  وكيلِ تال ؽُ صدِّ ومُ )
ثَّ إف  )على نفسو  ر  ػػألنو أق (؛أُِمَر بدفِع ديِنِو إىل الوكيل) قو الغرًني فصد   نوً يٍ دى  يف قبضً  الغائبً  أنو ككيلى 

بَُو الغائبُ   نيٍ إذل رب الد   نى يٍ الد   :أم (َع الغرمُي إليوفَ دَ ) الوكيلى  بى فكذ   نً يٍ الد   إذا حضر رب   :يعٍت (كذَّ
 د دعواهٔتجر   ييؤمىر بقضاء الد ٍين؛ ألف  الوكالة ثبتت كدل يثبت اإليفاء اإليفاء عى الغرًني ككذا إذا اد   (اثنياً )

 هن فبلف بن فبلف الفبلين ىذا ا١تاؿ أبمر ما قبض مً "ن أبنو يٍ الد   ف رب  لًٌ كللغرًن أف ٭تي  .ر حصتوؤخ  تي  فبل
رم يف ٕتالنيابة ال  ألف   الد ٍين"؛الطالب قد استوىف  ف  اب ما يعلم أ"ستحلف الوكيل كال يي  "،كككالتو
يثبت للوارث فكاف اٟتالف بطريق األصالة ال  اٟتق   ألف   ؛ٓتبلؼ الوارث حيث ٭تلف على العلم ،األٯتاف
 =غرض الغرًن  ألف   ؛نيٍ الد   إف حلف رب   (على الوكيِل فيما بقي)ن يٍ ابلد   الغرًني  :أم (ورجَع بو) النيابة

مل  عاً ودَ مُ وإف كاف . وكالََتو ، أو دفَع إليو على ادِّعائِو غََت مصدِّؽٍ عند دفِعو َنوُ إالَّ إذا كاف َضمَّ 
راَء منو ، صدَّقو أُِمَر ابلدَّفِع إليوف "ُع مَتااًث يلتركها ا١تودِ "ولو قاؿ: ، ِعها إليوؤمْر بدفْ يُ  ولو ادَّعى الشِّ

 . مل يؤمر


إف ىلك يف يد  :يعٍت (ال :وفيما ضاعَ )ن كدل ٭تصل يٍ تو من الد  م  ذً  تربأفع إذل الوكيل أبف من الد   =
قبضو حق فبل يرجع عليو بعد  فان أبف  ألنو بتصديقو كاف معًتً  ؛يرجع عليو شيء الوكيل ببل تعدٌو منو ال

 .زكالو
صورة التضمُت أف  ".ال :ضاعكفيما " :ىذا استثناء من قولو (عند دفِعو َنوُ إالَّ إذا كاف َضمَّ )

ف ٭تضر الطالب ك٬تحد ككالتك كأيخذ مٍت اثنيان أ ني نعم أنت ككيل كلكن ال آمى " :للوكيل يقوؿ الغرًني 
فحينئذ يرجع  ،كصار كفيبلن  صح   :لى بً فقى  ؟"فهل أنت كفيل عنو ٔتا أتخذ مٍت ،نان رل عليويٍ كيصَت ذلك دى 

 :ىذا معطوؼ على قولو (وكالََتو صدِّؽٍ على ادِّعائِو غََت مُ أو دفَع إليو ) على الوكيل ْتكم الكفالة
ا١تاؿ  فإف رجع صاحبي  ،عائوقو على الوكالة كدفعو إليو على ادًٌ دل يصدًٌ  إذا كاف الغرًني  :يعٍت ".نوضم  "

 .على الوكيل على الغرًن رجع الغرًني 
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ؤمْر بدفِعها مل يُ )ع دى و قو ا١تفصد   "بقبض الوديعة إين ككيله " قاؿ: من :يعٍت (عاً ودَ مُ وإف كاف ) 
ن حيث يؤمر يٍ بقبض الد   ؽ الوكيلي ٓتبلؼ ما إذا صد   ،كقع يف ماؿ الغَت كىو ال ٯتلكو هي إقرارى  ألف  (؛ إليو

 يف خالص مالو  ألنو إقراره  ؛ابلتسليم إليو
فقد  ،بعد موتو وي مالى  يبقى دل  ألنو (؛صدَّقو أُِمَر ابلدَّفِع إليوف "ُع مَتااًث يلتركها ا١تودِ "ولو قاؿ: )

راَء منو مل يؤمر) الوارث فيؤمر ابلدفع إليو اتفقا على أنو ماؿي   عى شراءى إذا اد   :( يعٍتولو ادَّعى الشِّ
ألهنما إذا تصادقا على حياتو فقد اتفقا على أنو  ؛ع دل يؤمر ابلدفع إليوقو ا١تودى الوديعة من صاحبها كصد  

 .يف دعول البيع عليو اقصد  ٔتلك الغَت فلم يي ككاف إقراران  ا١تالكً  لكي مً 
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ُو على قبِضِو ال وَمن وُكَِّل بقبِض ماؿ وادَّعى الغرمُي قبَض دائِنو، دفَع إليو، واستحلَف دائنَ 
 وَ رضَي ىُ "ِف ا١تشًتي لو قاؿ البائُع: لِ وال يردُّ الوكيُل بعيٍب قبَل حَ . وكِّلِ على العلِم بقبِض ا١تُ  الوكيلَ 

 .ها على أىِلو، فأنفَق عليهم عشرًة لو، فهَي هباقُ فِ نْ َر عشرَة يػُ ومن دفَع إىل آخَ ". وِ بِ 


وادَّعى الغرمُي قبَض دائِنو، دفَع  بقبِض ماؿٍ ل الوكالة )بً قى  :أم .ة اجملهوؿيغعلى ص (وَمن وُكِّلَ )
كيف  ،إذل الغرًن عائدي  "استحلف"ك "دفع" يف ًتكالضمَت ا١تست "دائنو"الضمَت اجملركر يف  (إليو، واستحلفَ 

 ال يستحلفي  :( أمِضِو ال الوكيلَ بْ على قػَ ) "ستحلف"الابلنصب مفعوؿ  (وُ نَ دائِ " )نمى "إذل  ده ئعا و"لي"إ
رجل لو  :صورتو .نيٍ الدائن قد استوىف الدًٌ  على أنو ما يعلم أف   :( أمعلى العلِم بقبِض ا١توكِّلِ ) الوكيلى 

قد استوفاه " :كقاؿ الذم عليو ا١تاؿ ،نةى ػًٌػيػالب كأقاـ الوكيلي  ،ذلك ا١تاؿل ككيبلن بقبض فوك   ،على آخر ماؿ
كإف  ،فإف حلف مضى األداء ":وي فٍ لً حٍ تى ا١تاؿ فاسٍ  رب   عٍ إذل الوكيل مث اتبً  ادفع ا١تاؿى " :فإنو يقاؿ لو "صاحبو
بىعي نكل   .ما قبض القابض فيسًتد   يػىتػٍ

قبَل حلِف ا١تشًتي، لو قاؿ البائُع: " )الوكيلػ "اٞتار كاجملركر متعلق ب (بٍ يْ عَ وال يردُّ الوكيُل بِ ) 
 كغاب ا١تشًتم فأراد بعيبو  ا١تبيعً  ل ا١تشًتم رجبلن لردًٌ إذا كك   :يعٍت .ا١تشًتم ابلعيب :أم ("رضَي ىو بو"

دل يرض  ف ا١تشًتم أنوابلعيب عليو حىت ٭تل فالوكيل ال يرد   ،ا١تشًتم بو اعى البائع رضفاد   ،الرد   الوكيلي 
ىت حضر الطالب أمكنو أف م ألنو ؛ن التدارؾ ٦تكنه يٍ يف مسألة الد   أف   :كالفرؽ .نيٍ ٓتبلؼ الد   ،ابلعيب

كيف الفسوخ ينفذ  ،إذ القضاء دل ينفذ ابطنان  ؛الوكيل إذا ظهر ا٠تطأ عند نكولو ويستحلف فيسًتد ما قبض
كحق  ،فائدتو أف ينكل فيظهر أنو كاف راضيان ابلعيب ألف   ؛القضاء ظاىران أك ابطنان كال فائدة يف استحبلفو

 عنده، يبطل قضاؤه ابلفسخ دل يكن اثبتان للمشًتم كلكن عند ظهور ا٠تطأ يف القضاء ال (ُ)الفسخ
 .(ِ)ابلردًٌ  القضاءي  ري ؤخ  يفبل  ،نيٍ ضاء بتسليم الد  ينفذ ابطنان فيكوف كالق ال ابلردًٌ  القضاءي  :عند٫تاك

 :أم (َي هباهِ فَ ) ه( من عندلو ةً رَ شْ َق عليهم عَ فَ نػْ أَ ها على أىِلو فَ قُ فِ نْ يػُ  ةً رَ شْ َر عَ َع إىل آخَ فَ دَ  نْ ومَ )
كجو  .عشرتو عليو ألنو خالف أمره فَتد   ؛(ّ)عان كما قاؿ زفرتربًٌ كالقياس أف يكوف مي  ،ابلعشرة كوفتالعشرة 

                                                           

 ا١تثبت من نسخة )ب(، كيف نسخة )أ( "كحق كالفسخ". (ُ)
 ُّٔص  ٕج البحر الرائق، . ابن ٧تيم، ُّّ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
 .ِٖٓص  ْ، ج حاشية على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائقانظر: الشليب،  (ّ)
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كالوكيل  ،بدكف شرل ما ٭تتاج إليو ري ال يتيس   اإلنفاؽإذ  ؛التوكيل ابإلنفاؽ توكيل ابلشراء أف   :االستحساف
 :كقيل .عل متربعان ٖتقيقان لغرض اآلمرفلم ٬تي  ،فلو أف يرجع على اآلمر ،ٯتلك النقد من ماؿ نفسو لر ابلشًٌ 

فلم يكن متربعان قياسان  لكاإلنفاؽ شر  ل،ألنو ليس فيو معٌت الشر  ؛نيٍ القياس كاالستحساف يف قضاء الد  
 .(ِ)|كهللا أعلم|، (ُ)كاستحساانن 

 

                                                           

 ُّٔ ص ٖ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة )ب(.( ِ)
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 ِؿ الوكيلزْ ابُب عَ 

 وِ وٟتاقِ ، لوكالُة ٔتوِت أحِد٫تا، وجنونِِو مطبقاً ا وتبطلُ . ِموِ لْ ُوِقَف على عِ وكِِّل عزُؿ وكيِلو، وَ للمُ 
ًا، بداِر اٟترِب مُ    رتدَّ



 ِؿ الوكيلزْ ابُب عَ 
ق هبا حق الغَت  بطلو ما دل يتعل  فلو أف يي  الوكالة حق   ألف   ؛عن الوكالة (وكِِّل عزُؿ وكيِلوللمُ )

 كإف ثبت ببل .الطالب حقًٌ  فيو إبطاؿى  ألف   ؛يصح عزلو عي فبلكالوكالة اب٠تصومة إذا ثبت بطلب ا١تد  
ألنو رضي فيو ببطبلف حقو حيث دل  يلتمس عنو  ؛عي ٯتلك عزلو كإف كاف يبطل فيو أيضان طلب ا١تد  

فو جائز حىت يعلم كتصر   ،ن دل يبلغو العزؿ فهو على ككالتومى  حىت إف   (على علِمو) ( العزؿوُوِقفَ ) الوكيل
ألنو رٔتا يتصرؼ على أنو ككيل مث ظهر أنو غَت ككيل  ؛يف انعزالو بغَت علمو إضراران لو ألف   ؛أنو انعزؿ

  .كضماف ةه دهٍ لحقو عي تف
شًتط االبتداء فيي حكم غَت الـز فكاف لبقائو  الوكالة عقده  ألف   ؛(لوكالُة ٔتوِت أحِد٫تاا وتبطلُ )

كعند أيب  ،ألنو يسقط بو الصـو ؛ه شهر عند أيب حنيفةكحد   (وجنونِِو مطبقاً ) مر يف كل ساعةقياـ األ
نو أل ؛(ُ)كىو الصحيح، كامله   حوؿه  :كعند دمحم ،مسسقط بو الصلوات ا٠تى تألنو  ؛أكثر يـو :يوسف

( عند أيب حنيفة؛ ألف  رتدَّاً بداِر اٟترِب مُ  وِ وٟتاقِ ) تسقط بو ٚتيع العبادات كالصـو كالصبلة كالزكاة
 :وعند٫تا .بطلت تصر فات ا١ترتدًٌ موقوفةه عنده فكذا ككالتو، فإف أسلم نفذ كإف قيتل أك ٟتق بدار اٟترب

ل وكًٌ ا١ت ألف   ؛د بقولو مرتدان ػًٌ يػػقي  .(ِ)كم بلحاقوتو أك ٭تي قتل على رد  إال أف ٯتوت كيي تبطل الوكالة  فبل ؛انفذة
هتا ألنو ال أثر لرد   ؛ت فالوكيل على ككالتو حىت ٯتوت أك يلحق بو بدار اٟترب اتفاقان لو كانت امرأة فارتد  

 .٢تبلكها سببان  ألهنا ليست ؛يف عقودىا
  

  

                                                           

 ِٖٖص  ْج تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، . ُِْ ص ٖ، ج ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ا١ترغيناينانظر:  (ُ)
 ِِّص  ٕج ، شرح كنز الدقائق البحر الرائق. ابن ٧تيم، ُّْ ص ٖ، ج مرجع سابق ،ا١ترغيناينانظر:  (ِ)
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 وبتصرُّؼِ ، وكيُلُهم وإف مل يعلْم بو، باً وحجرِِه مأذوانً وافًتاِؽ الشَّريكُتكاتَ وكِِّلِو مُ بعجِز مُ  وكذا
 . َل بوِ ا١توكِِّل فيما وكَّ 



تبطل الوكالة إذا كاف  :( يعٍتبًا وحجرِِه مأذواًن وافًتاِؽ الشَّريكُتكاتَ بعجِز موكِِّلِو مُ  وكذا)
 ؛ؼ يف الشركة فافًتقال رجبلن يف التصر  الشريكُت كك   أحدي  ر أك كافجً جز أك مأذكانن فحي عبان فل  مكاتى كًٌ و ا١ت

كإذا كاف التوكيل ابلتقاضي أك  .مر كقد بطل ابالفًتاؽ كالعجز كاٟتجربقاء  الوكالة يعتمد قياـ األ ألف  
مل يعلْم وإف ) شيء يبقى مطالىبان كمطالًبان  بقى يف كلًٌ تككالتو  ألف   ؛ر كالعجزجٍ ن ال تبطل ابٟتى يٍ بقضاء الد  

 ؛كُتيب كا١تأذكف كأحد الشر ككيل ا١تكاتى  :أم (وكيُلُهم) بكل كاحد من العجز كاٟتجر كاالفًتاؽ :أم (بو
 . للعزؿ القصدم كالعلم شرطه  ،حكمي ألنو عجزه 

الشريك اآلخر الذم دل يوجد  ا يف حقًٌ  بطبلهني ا١تراد من بطبلف الوكالة ابفًتاؽ الشريكٍُت  اعلم أف  
 ككيبلن عنو كيبقى ككيبلن عنو يف حقًٌ  فلما افًتقا دل يبقى  ،كإ٪تا صار ككيبلن عنو ابلشركة ،منو التوكيل صر٭تان 

 .ل الشريكاف صر٭تان فافًتقاكينبغي أف ال ينعزؿ فيما إذا كك   .لو صر٭تان اآلخر الذم كك  
نفسو بطلت ببو  كك لؼ فيما ل آخر بشيء مث تصر  إذا كك   :يعٍت (َل بوِ وكِِّل فيما وكَّ ا١تُ  وبتصرُّؼِ )

ل بطبلؽ كمن كك    ؛الوكالة (ُ)|تبقى|ا فعل ذلك الفعل دل يبق ٤تبلن لو حىت لو بقيم  ػألنو ل ؛الوكالة
جها كلو تزك   .ل بوكًٌ الوكيل ٯتكنو تنفيذ ما كي  ألف   ؛بقيت الوكالة -ة قائمةه د  كالعً - قها كاحدةن زكجتو فطل  

جها الوكيل كأابهنا لو أف ٓتبلؼ ما لو تزك   ،لزكاؿ حاجتو ؛جها منومث أابهنا دل يكن للوكيل أف يزكًٌ  وكًٌلا١ت
ٓتبلؼ  ،أف يهب للوكيل بنفسو مث رجع دل يكنلو اب٢تبة فوىب كلو كك   .قائمةي  اٟتاجةى  ألف   ؛لكًٌ و ج ا١تزكًٌ يي 

ببل اختياره فلم يكن  بقضاءو  الرد   ألف   ؛أف يبيعو عليو بعيب بقضاء فللوكيل الوكيل ابلبيع لو ابعو مث رد  
أما الواىب فمختار ابلرجوع فتبُت برجوعو  ،ألف اٟتاجة إليو قائمة ؛يبيعو (ِ)لو أفدليل زكاؿ اٟتاجة ف

.(ّ)|كهللا أعلم|، الوكالة نقضألنو لو كاف ٤تتاجان ١تا رجع فكاف دليبلن على  ؛عدـ حاجتو إذل ا٢تبة

                                                           

 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

 ابٟتجج ا١تؤيد ابلرٛتات، ا١تبعوث على كالسبلـ كالصبلة الصاٟتات، تتمٌ  بنعمتو الذم  اٟتمد
 إذل إبحساف تبعهم كمىن الزكيات، النفوس ذكم كصحبو آلو كعلى هللا صلى البينات، الظاىرات كاآلايت

 .الرباٌيت تبعث يـو

 مدركس، علمي كمنهج مرسومة، خطة عرب كمباحثها، فصو٢تا الرسالة ىذه استكملت فحيث
 ىذا ثنااي يف إليها توصلت اليت النتائج أىم لنسج أف ا١تطاؼ ىذا إذل كصلنا كقد بنا ٭تسن فإنو

 :اآليت النحو على كذلك البحث،

 :الدراسة لقسم ابلنسبة: أوالً 

٤تمود بن أٛتد ابويب  ىو برىاف الشريعةإف  صاحب منت كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية  -ُ
من ا١تؤل فات، منها: "الفتاكل" ك  لو عدد، كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي كشيوخو ا١تقد مُت فيومن  اٟتنفي، 

" كىو منت الشرح الذم الركاية يف مسائل ا٢تداية كقاية"فو ىو كتاب لعل أىم كتاب خل  "الواقعات"، ك 
 .نعتٍت بتحقيقو يف ىذه الرسالة

ًفرًشتو اٟتنفي بن  عبد اللطيف بن عبد العزيزين عز الددمحم بن   إف  صاحب الشرح ىو: -ِ
كظاىر القادرين على التمييز بُت األقول كالقوم كالضعيف من طبقة العلماء . ييعد  ينالركمي الًكٍرما

 الس نة مصابيح شرحمن ا١تصن فات يف شىت العلـو اإلسبلمية، منها:  عدد كلو. كالركاية النادرة ا١تذىب
 كىو موضوع الرسالة.شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية، ك  ،أليب بكر الرازم ا١تلوؾ ٖتفة كشرح ،للبغوم

 .ق ْٖٓ سنة مىلىك ابن الشارح تويف

عاصر الشارح ابن مىلىك الدكلة العثمانية اليت اىتمت ابلًعٍلم كرعت العلماء، كمن ا١تدارس  -ّ
ست يف عهد الدكلة العثمانية: مدرسة "تَتة"، ك٦ت ن در س فيها اإلماـ عبد اللطيف بن عبد العزيز  اليت أيسًٌ
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عة للعلم كأىلو كاف لو ابلغ كالد الشارح  دمحم بن عبد اللطيف، كال شك  أف  كجود البيئة اٟتاضنة كا١تشجًٌ
 األثر يف دفع العلماء للتدريس كالتأليف.

سار الشارح ابن مىلىك اٟتنفي يف شرحو ٔتنهج متميز، إذ ذكر غالبان خبلؼ أرابب ا١تذىب  -ْ
ر ض أحياانن ٠تبلؼ زفر كغَته من ا١تشايخ. كما ذكر اٟتنفي أيب يوسف كدمحم بن اٟتسن الشيباين، كتع

أيضان خبلؼ ا١تذىب الشافعي للمسائل اٟتنفية الفقهية. ككاف رٛتو هللا مكثران من ذكر األدلة النقلية 
 كالعقلية، ٤تاكالن كضع الضوابط الفقهية للمسائل ا١تتشاهبة، بعد ٖترير ٤تلًٌ ا٠تبلؼ يف ا١تسألة.

 التحقيق قسم إىل ابلنسبةأما : اثنياً 

 فقد سرت فيو على منهج اققُت، 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.

 درجة األحاديث. عمدت إذل ٗتريج األحاديث التخريج ا١تستويف لشركطو، مع ذكر -ِ

عرفت ٔتا مر  معي من بلداف كلو كانت مشهورة، ككذا عر فت 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.

قهية داخل ا١تذىب اٟتنفي، كلو كانت للمشايخ ا١تتأخرين، لبياف تطور ذكرت ا٠تبلفات الف -ٓ
 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. -ٕ

 أف -سبحانو –و أسألكما د هللا تعاذل أف بلغٍت ا١تنتهى بعد أف من  علي ابالبتداء،  كيف ا٠تتاـ أٛت
 خواتيمها، أعمالنا خَت ٬تعل كأف الكرًن، لوجهو خالصة أعمالنا ٬تعل كأف كيرضاه، ٭تبو ١تا ٚتيعان  يوفقنا
 كصلى .٣تيب قريب ٝتيع إنو ا١تسلمُت، كلسائر ك١تشاٮتنا كلوالدينا لنا يغفر كأف نلقاه، يـو أايمنا كخَت

 .العا١تُت رب  كاٟتمد أٚتعُت كصحبو آلو كعلى دمحم نبينا على كسلم هللا
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 فهرس اآلايت القرآنية   

ػػػا ايى ﴿  ػػػق   اَّلل ى  اتػ قيػػػوا آمىنيػػػوا ال ػػػًذينى  أىيػ هى  ًإال ٘تىيػػػوتين   كىال تػيقىاتًػػػوً  حى
 ﴾ ميٍسًلميوفى  كىأىنٍػتيمٍ 

  عمراف، آؿ

 َُِ رقم آية من جزء
ُ 

ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  ال ًذم رىب كيمي  اتػ قيوا الن اسي  أىيػ هىا اي﴿   كىاًحػدى
﴾ 

 ُ ُمن آية رقم  جزء  النساء،

ا قػىٍوال كىقيوليوا اَّلل ى  اتػ قيوا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػ هىا ايى  ﴿  ﴾ ...سىًديدن
 ُ ُٕ رقم آية األحزاب،

 ُّٔ ٗ رقم آية من جزء اٞتمعة، ﴾  فىاٍسعىٍوا ًإذلى ذًٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ﴿ 

ا ﴿  رقم آية من جزء الكهف، ﴾ نىًسيىٍا حيوتػىهيمى

ُٔ 
ُِٔ 

  ﴾ كىكىف لىهىا زىكىراي   ﴿
 رقم آية من جزء عمراف، آؿ

ّٕ 
ِِٓ 

 ﴾ًإال  مىٍن شىًهدى اًبٟتٍىقًٌ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى  ﴿
 رقم آية من جزء الزخرؼ،

ٖٔ 
ِْٔ 

 رقم آية من جزء التوبة، ﴾ خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًمٍ ﴿

َُّ 
ِٕٖ 
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 الصفحة رقم   السورة اسم        اآلية 

ػػاًئكيٍم فىاٍستىٍشػػًهديكا عىلىػػٍيًهن   ﴿ ػػةى ًمػػٍن ًنسى ٍتًػػُتى اٍلفىاًحشى يت أيى كىالػػبل 
 ﴾ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيمٍ 

 ِِٖ ُٓ رقم آية من جزء النساء،

ػػػمي اٍلفىاًسػػػقيوفى، ًإال   ﴿ ا كىأيكلىئًػػػكى ىي ػػػهىادىةن أىبىػػػدن كىالى تػىٍقبػىليػػػوا ٢تىيػػػٍم شى
بيوا   ﴾ال ًذينى اتى

 ِٔٗ  ْجزء من آية رقم  النور،

 رقم آية من جزء الشورل، ﴾كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا ﴿

َْ 
ّْْ 
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 فهرس األحاديث

 رقم الصفحة         طرؼ اٟتديث

 292 شىهىادىةى أىٍىًل اٍلًكتىاًب بػىٍعًضًهٍم عىلىى بػىٍعضو أىجىازى 

نػىهيٍم يف اٍلمىٍجًلًس، كىاإٍلًشىارىًة، كىالن ظىرً   256 إذىا ايبٍػتيًليى أىحىديكيٍم اًبٍلقىضىاًء، فػىٍلييسىوًٌ بػىيػٍ

تيمٍ   99 إذىا اٍختػىلىفى النػ ٍوعىاًف فىًبيعيوا كىٍيفى ًشئػٍ

يػىٍعت فػىقيٍل: الى  بىةى إذىا ابى  101 ًخبلى

 212 إذىا عىًلٍمتى ًمٍثلى الش ٍمًس فىاٍشهىٍد، كىًإال  فىدىعٍ 

ا  142 أىٍعتػىقىهىا كىلىديىى

 252 إ٪ت ىا بيًنيىٍت اٍلمىسىاًجدي ًلذًٍكًر اَّللً  كىاٍٟتيٍكمً 

 262 اٍلبػىيًٌنىةي عىلىى اٍلميد ًعي، كىاٍليىًمُتي عىلىى مىٍن أىٍنكىرى 

، كىلىًكٍن يػينػٍفىقي ٙتىىريهي تىصىد ٍؽ   64 أبًىٍصًلًو، الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي كىالى ييورىثي

يًٌديىىا كىرىًديئػيهىا سىوىاءه   112 جى

 225 حىبىسى رىجيبلن ابلتػيٍهمىةو 

يػٍري اٍلقيريكًف قػىٍرين اٍلًذم أىانى ًفيًهٍم، مثي  ال ًذينى يػىليونػىهيٍم، مثي  ال ًذينى   210 يػىليونػىهيمٍ خى

62 صىلًٌ ىىاىينىا 

ائًزىةه ًفيمىا الى يىٍستىًطيعي الٌرًجىاؿي الن ظىرى إلىٍيوً   229 شىهىادىةي النًٌسىاًء جى

يػٍره ًمٍن ًعبىادىًة سىنىةو   249 عىٍدؿي سىاعىةو خى

نػىهيمٍ فىدىعىا هًبًٍم رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى، فىجىز أىىيٍم  ، مثي  أىقػٍرىعى بػىيػٍ اثن  61 أىٍثبلى

 122 الًفض ةي اًبلًفض ًة ىىاءى هًبىاء
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 110 فىبلى ًإذىفٍ 

ثىةه: قىاًضيىاًف يف الن اًر، كىقىاضو يف اٞتىن ةً   51 القيضىاةي ثىبلى

 122 كىٍيبلن ًبكىٍيلو 

، أىٍك رىٍأسى مىاًلكى   199 الى أتىٍخيٍذ ًإال  سىلىمىكى

ـى ابلط عىاـً ًإال  سىوىاءن ًبسىوىاءً ال   125 تىًبيعيوا الط عىا

 293 الى تػيٍقبىلي شىهىادىةي اٍلوىلىًد ًلوىاًلًدًه، كىالى الوىاًلًد ًلوىلىًدهً 

ـى اآٍلخىرً   263 ال تػىٍقًض أًلىحىًد ا٠تىٍصمىٍُتً حىىت  تىٍسمىعى كىبلى

 152 الى تػىنىاجىشيوا

تىًفعيوا ًمنى  تىًة إبًًىىابو الى تػىنػٍ يػٍ  141 اٍلمى

 113 الى رابى بػىٍُتى اٍلميٍسًلًم كىاٟتٍىٍريبًٌ يف دىارًهً 

ٍوـً أىًخيوً  ـي الر جيلي عىلىى سى  151 الى يىٍستىا

ىىا  ، ا٨ٍتىٍرىىا ًإاي   64 الى

 46 ًعٍندى مىٍوتًًو ًدٍر٫تىنا كىالى ًدينىارنا مىا تػىرىؾى رىسيوؿي اَّللً  

 92 ا١تتباًيعىاًف اًب٠تًيىاًر مىا دلٍى يػىتػىفىر قىا

، ًإال  ٤تىٍديكدنا يف قىٍذؼو   210 اٍلميٍسًلميوفى عيديكؿه بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو

 241 مىٍن ابٍػتيًليى اٍلقىضىاءى فػىقىٍد ذيًبحى ًبغىٍَتً ًسكًٌُتو 

تىاعي مىٍن اٍشتػىرىل أىٍرضنا ًفيهىا ٩تىٍله، فىالث مىرىةي   116 لًٍلبىاًئًع، إال  أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميبػٍ

 111 مىٍن اٍشتػىرىل مىا دلٍى يػىرىهي، فػىلىوي ا٠ٍتًيىاري إذىا رىآهي 

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً  تػىرى اَّلل ي عىلىٍيًو يف الد  تػىرى على ميٍسًلمو سى  221 مىٍن سى

 242 أيٍجربى عىلىٍيًو نػىزىؿى عىلىٍيًو مىلىكه ييسىدًٌديهي مىٍن طىلىبى اٍلقىضىاءى كيًكلى ًإذلى نػىٍفًسًو، كىمىٍن 
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، كىيف رىًعي ًتًو مىٍن ىيوى أىٍكذلى ًمٍنوي، فػىقىٍد خىافى اَّلل ى كىرىسيولىوي   242 مىٍن قػىل دى غىيػٍرىهي عىمىبلن

160 مىٍن يىزًيدي عىلىى ًدٍرىىمو 

ا اٟتًٍلسى   160 مىٍن يىٍشًتىًم ىىذى

اًء، كىالن ارً الن اسي  : يف اٍلكىئلىً، كىاٍلمى ثو  146 شيرىكىاءي يف ثىبلى

 144 عن ا١تػػيػزابنة   هنى رسوؿ هللا

بىًل اٟتىبىلة  هنى رسوؿ هللا  143 عن بيع اٟتىبىل كحى

 245 عن قػىٍرضو جىر  نػىٍفعان   هنى رسوؿ هللا

 121 صىاعىاًف، صىاعي اٍلبىاًئًع، كىصىاعي اٍلميٍشًتىًمنػىهىى عىٍن بػىٍيًع الط عىاـً حىىت  ٬تىٍرًمى ًفيًو 

 121 نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الغىرىر

 121 نػىهىى عن بيع الكاذل الكالئ

 153 نػىهىى عىٍن بػىٍيعو كىشىٍرطو 

ٍعبىةى  ، ٢تىىدىٍمتي اٍلكى ًديثيو عىٍهدو ًبًشٍرؾو 62 ايى عىاًئشىةي، لىٍوالى أىف  قػىٍومىًك حى
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 فهرس اآلاثر

 رقم الصفحة     الراوي           طرؼ األثر

  305علي  الى ٕتىيوزي عىلىى شىهىادىًة رىجيلو إال  شىهىادىةي رىجيلىٍُتً 

  309عمر  ضىرىبى شىاًىدى الز كًر أىٍربىًعُتى سىٍوطنا 
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 فهرس ا١تصادر وا١تراجع

 أوالً ا١تراجع العربية

 .الكرًن القرآف  - 
 -ىػػػػػ َُْٗ، )بػػػػَتكت: دار الفكػػػػر، ُأْسػػػػد الغابػػػػةىػػػػػ(، َّٔابػػػػن األثػػػػَت، علػػػػي بػػػػن دمحم )ت:  .ُ

 ـ(ُٖٗٗ
، ٖتقيػػق: طػػاىر النهايػػة يف غريػػب اٟتػػديث واألثػػرىػػػ(، َٔٔاألثػػَت، ا١تبػػارؾ بػػن دمحم )ت: ابػػن  .ِ

 ـ(ُٕٗٗ -ىػ ٤ُّٗٗتمود دمحم الطناحي )بَتكت: ا١تكتبة العلمية،  -أٛتد الزاكل 
، دراسة كٖتقيق: د. عبد ا١تنعم طوعي الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعياألزىرم، دمحم بن أٛتد،  .ّ

 ـ(ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُبشٌنايت )بَتكت: دار البشائر اإلسبلمية، ط 
، ٖتقيق: ٛتدم السلفي ك صبحي األحكاـ الوسطىاإلشبيلي، عبد اٟتق بن عبد الرٛتن،  .ْ

 ـ(ُٓٗٗ -ىػُُْٔالسامرائي )الرايض: مكتبة الرشد، 
ٖتقيق: نعيم  مقاالت اإلسبلميُت واختبلؼ ا١تصلُت،األشعرم، أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل،  .ٓ

 ـ(ََِٓ -ىػ ُِْٔ)بَتكت: ا١تكتبة العصرية،  ُزرزكر، ط 
 -ىػ  ُِْٓ)عم اف: دار النفائس،  ُّط القضاء والقدر، األشقر، عمر بن سليماف،  .ٔ

 ـ( ََِٓ
 -ىػ ُُْٓ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُط ة الكربى، ا١تدوناألصبحي، مالك بن أنس،  .ٕ

 ـ(ُْٗٗ
)الرايض:  ُ طمصطلحات اٟتديث ولطائف األسانيد،  معجمدمحم ضياء الرٛتن،  األعظمي، .ٖ

 ـ(ُٗٗٗ -ىػ َُِْ السلف، أضواء مكتبة
)بَتكت: ا١تكتب  إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيلاأللباين، دمحم انصر الدين،  .ٗ

 ـ(ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ، ُاإلسبلمي، ط 
، سلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة وأثرىا السِتء يف األمةاأللباين، دمحم انصر الدين،  .َُ

 ـ(ُِٗٗ -ىػ ُُِْ، )الرايض: دار ا١تعارؼ، ُط
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، ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي )الرايض: دار اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاآلمدم، علي بن دمحم،  .ُُ
 ـََِّ-ىػُِْْ، ُصميعي، ط ال

)مطبوع هبامش فتح القدير البن ا٢تماـ(،  شرح العناية على ا٢تدايةالبابريت، دمحم بن ٤تمود،  .ُِ
 )بَتكت: دار الفكر. د. ت(

)القاىرة: دار الكتاب عبد العزيز بن أٛتد، كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي، البخارم،  .ُّ
 اإلسبلمي، د.ت(

، د. دمحم األمُت كلد دمحم سادل بن التهذيب يف اختصار ا١تدونةالرباذعي، خلف بن أيب القاسم،  .ُْ
 ََِِ -ىػ  ُِّْ)ديب: دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث،  ُالشيخ، ط 

 ـ(
 ُ، ٖتقيق: د دمحم اٟتبيب ا٢تيلة، ط فتاوى الربزيلالربزرل، أيب القاسم بن أٛتد البلوم،  .ُٓ

 (ََِِكت: دار الغرب اإلسبلمي، )بَت 
، )ا٢تند: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، أحكاـ الوقفالبصرم، ىبلؿ بن ٭تِت،  .ُٔ

 ق(ُّٓٓ
، )ا٢تند: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، كتاب أحكاـ الوقفالبصرم، ىبلؿ بن ٭تِت،  .ُٕ

 ق(،ُّٓٓ
، ٖتقيق: ٤تمود األرانؤكط كايسُت ٤تمود قنعا١تطَّلع على ألفاظ ا١تالبعلي، دمحم بن أيب الفتح،  .ُٖ

 ـ( ََِّ -ىػ ُِّْ)السعودية، مكتبة السوادم،  ُا٠تطيب، ط 
 )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب(ىدية العارفُت، البغدادم، إٝتاعيل بن دمحم،  .ُٗ
ٖتقيق: مشهور حسن آؿ اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼ، البغدادم، عبد الوىاب بن علي،  .َِ

 ـ(ََِٖ -ىػ ُِْٗ، )عٌماف: دار ابن عفاف، ُسلماف، ط 
 ُ، ٖتقيق: ٛتيش عبد اٟتق، ط ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةالبغدادم، عبد الوىاب،  .ُِ

 ـ(ََِّ-ىػُِّْ)مكة ا١تكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 -ىػ َُِْ، )دمشق: دار البياف، ِ، طالروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنعالبهويت، منصور،  .ِِ

 (ـُٗٗٗ
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، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبعة السنن الكربىالبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت،  .ِّ
 ـ(.ََِّ -ىػُِْْالثالثة )بَتكت: دار الكتب العلمية، 

، )بَتكت: دار ّ، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، ط السنن الكربىالبيهقي، أٛتد بن اٟتسُت،  .ِْ
 ـ( ََِّ -ىػ ُِْْالكتب العلمية، 

حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو: دمحم ، سنن الًتمذي، دمحم بن عيسى بن سورة، الًتمذم .ِٓ
بن انصر الدين األلباين، اعتٌت بو: مشهور بن حسن آؿ سلماف، الطبعة األكذل )الرايض: 

 مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع(.
قيق كدراسة: عبد ٖت، تفسَت آايت أشكلتىػ(، ِٖٕتيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم )ت: ابن  .ِٔ

 ـ(ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُالعزيز ا٠تليفة )الرايض: مكتبة الرشد، ط 
، ٚتػع ٣تمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة ،ىػػ(ِٖٕ)ت: تيمية، أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيمابن  .ِٕ

كترتيػب عبػػد الػػرٛتن بػػن دمحم بػػن قاسػػم، ا١تدينػػة ا١تنػػورة: طبعػػة ٣تمػػع ا١تلػػك فهػػد لطباعػػة ا١تصػػحف 
 ـََِْ -ىػ ُِْٓالشريف، 

-ىػ َُّْ، )بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُ، ط التعريفاتاٞترجاين، علي بن دمحم،  .ِٖ
 ُِٔـ( ص ُّٖٗ

، )بػػػػػَتكت: ا١تكتبػػػػػة العصػػػػػرية، القػػػػػوانُت الفقهيػػػػػة، ىػػػػػػ(ُْٕ)ت: جػػػػػزم، دمحم بػػػػػن أٛتػػػػػد ابػػػػػن  .ِٗ
 ـ(ََِِ-ىػُِّْ

شر كالتوزيع، )القاىرة: القدس لئلعبلف كالن ِط ا١تكاييل وا١توازين الشرعية، ٚتعة، علي،  .َّ
ٖتفة الطالب ٔتعرفة أحاديث ٥تتصر ابن  ،ـ( ابن كثَت، إٝتاعيل بن عمرََُِ -ىػ ُُِْ
،  ِ، ط اٟتاجب  ـ(ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ)بَتكت: دار ابن حـز

ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اٞتوىرم، إٝتاعيل بن ٛتاد،  .ُّ
 ـ(َُٗٗيُت، ، )بَتكت: دار العلم للمبلْط   عطار،

، )بغداد: كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوفحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا،  .ِّ
 ـ(ُُْٗمكتبة ا١تثٌت، 
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، كبذيلو: تتبع أكىاـ اٟتاكم ا١تستدرؾ على الصحيحُتاٟتاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا،  .ّّ
الطبعة األكذل )القاىرة: اليت سكت عليها الذىيب أليب عبد الرٛتن مقبل بن ىادم الوادعي، 

 ـ(.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕدار اٟترمُت، 
)بَتكت:  ُٖتقيق: السيد معظم حسُت، ط معرفة علـو اٟتديث، ، دمحم بن عبد هللا، اٟتاكم .ّْ

 ـ(ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗدار الكتب العلمية، 
ٖتقيق: السيد الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، ىػ(، ِٖٓحجر، أٛتد بن علي )ت: ابن  .ّٓ

 هللا ىاشم اليماين، )بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ت(عبد 
، ٖتقيق ٝتَت بن أمُت بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ ىػ(،ِٖٓ، أٛتد بن علي )ت: حجرابن  .ّٔ

 ـ(َََِ-ىػُُِْ)الرايض: دار أطلس،  الثالثةالزىَتم، الطبعة 
 ، بعناية: عادؿ مرشد )بَتكت:تقريب التهذيب، ىػ(ِٖٓ)ت:  حجر، أٛتد بن عليابن  .ّٕ

 ـ(ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُمؤسسة الرسالة، ط 
، تلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، ىػ(ِٖٓ)ت: حجر، أٛتد بن علي ابن  .ّٖ

 ـ(ُٓٗٗ-ىػُِْٔ، ُٖتقيق: حسن بن عباس بن قطب )مصر: دار قرطبة، ط 
، الطبعة الثالثة فتح الباري شرح صحيح البخاري، ىػ(ِٖٓ)ت: حجر، أٛتد بن علي ابن  .ّٗ

 ـ(َََِ -ىػُُِْلرايض: مكتبة دار السبلـ، دمشق: دار الفيحاء، )ا
ٖتقيػق: عػادؿ أٛتػد عبػد ا١توجػود كعلػى دمحم يف ٘تييز الصػحابة،  اإلصابةحجر، أٛتد بن علػي،  .َْ

 ىػ(ُُْٓ العلمية، الكتب دار، )بَتكت: ُ ط ،معوض
البحوث اإلسبلمية، العدد ، ٣تلة البيع بشرط الرباءة من العيباٟتجيبلف، عبد العزيز بن دمحم،  .ُْ

 ّّٕ-ِٖٕق( ُُْٖالثاين كا٠تمسوف، )اإلصدار من رجب إذل شواؿ 
 -ىػَُْٗ، )دمشق: دار القلم، ُط العثمانيوف يف التاريخ واٟتضارة، حرب، دمحم،  .ِْ

 ـ(ُٖٖٗ
 ، مطبوع مع حاشية ابن عابدين،الدر ا١تختار شرح تنوير األبصاراٟتصكفي، دمحم بن علي،  .ّْ



 

356 
 

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

ضبطو كخر ج آايتو كأحاديثو: زكراي ل، مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خلياٟتطاب، دمحم بن دمحم،  .ْٓ
 ـ(ََِّ -ىػُِّْعمَتات، )الرايض: دار عادل الكتب، 

اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف والنقود الشرعية، حبلؽ، دمحم صبحي،  .ْٔ
 ـ(ََِٕ -ىػُِْٖ)صنعاء: مكتبة اٞتيل اٞتديد،  ُط 

)جدة: مركز أْتاث االقتصاد  قو اإلسبلميبيع الكالئ ابلكالئ يف الفٛت اد، نزيو كماؿ،  .ْٕ
 ـ(ُٖٔٗ-ىػَُْٔ،  ُاإلسبلمي، جامعة ا١تلك عبد العزيز، ط 

 ـ(ُٓٗٗ)بَتكت: دار صادر،  ِ، ط معجم البلدافاٟتموم، ايقوت بن عبد هللا،  .ْٖ
 ـ(ََُِ -ىػ ُُِْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة  ا١تسندحنبل، أٛتد بن دمحم، ابن  .ْٗ
)مع الفتح الرابين( الطبعة الثانية )بَتكت: دار إحياء  مسند أٛتدحنبل، أٛتد بن دمحم، ابن  .َٓ

 الًتاث العريب، د.ت(.
، تعريب: اامي فهمي اٟتسيٍت )بَتكت: درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـحيدر، علي،  .ُٓ

 ـ(ُُٗٗ -ىػ ُُُْدار اٞتيل، 
 د. ت( للخرشي، )بَتكت: دار الفكر،شرح ٥تتصر خليل ا٠ترشي، دمحم بن عبد هللا،  .ِٓ
، )مطبعة ديواف عمـو األكقاؼ ا١تصرية، ُط أحكاـ األوقاؼ، ا٠تصاؼ، أٛتد بن عمرك،  .ّٓ

 ـ(َُْٗ -ىػُِِّ
، ٖتقيق: إحساف وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافىػ(، ُٖٔخلكاف، أٛتد بن دمحم )ت: ابن  .ْٓ

 عباس، )بَتكت: دار صادر، د.ت(
يف حاشيتو ردِّ  ريج مصادر ابن عابدينآللئ احملار يف ٗتا٠تليلي، لؤم بن عبد الرؤكؼ،  .ٓٓ

 ـ(ََُِ -ىػ ُُّْ، )عم اف: دار الفتح للدراسات كالنشر، ُ، ط احملتار
حسن عبد ا١تنعم  -ٖتقيق: شعيب األرانؤكط سنن الدارقطٍت، الدارقطٍت، علي بن عمر،  .ٔٓ

 ـ(ََِْ -ىػُِْْ، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ُدمحم كامل قربللي، ط -شليب
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، كبذيلو: التعليق ا١تغٍت على الدارقطٍت للعظيم سنن الدارقطٍتالدارقطٍت، علي بن عمر،  .ٕٓ
آابدم، حققو كضبط نصو كعلق عليو: شعيب األرانؤكط كحسن عبد ا١تنعم شليب ك عبد 

، الطبعة األكذل )بَتكت: مؤسسة الرسالة،   -ىػُِْْاللطيف حرز هللا، ك أٛتد برىـو
 ـ(.ََِْ

، ٖتقيق: خليل عمراف ٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترالرٛتن بن دمحم،  داماد أفندم، عبد .ٖٓ
 ـ(ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ، )بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُا١تنصور، ط 

حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو: دمحم بن ، سنن أبو داودداكد، سليماف بن األشعث، أبو  .ٗٓ
سلماف، الطبعة األكذل )الرايض: مكتبة  انصر الدين األلباين، اعتٌت بو: مشهور بن حسن آؿ

    ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع(.
ٖتقيق: شعيب األرانؤكط ك دمحم كامل قره سنن أيب داود، داكد، سليماف بن األشعث، أبو  .َٔ

 ـ(ََِٗ -ىػ َُّْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ُبللي. ط 
قاالم، رسالة دكتوراه ، ٖتقيق: شرؼ الدين علي جزء من كتاب األسرارالدبوسي، أبو زيد،  .ُٔ

 ـ(ُِٗٗ -ىػ ُُْْغَت منشورة )مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل، 
، )بَتكت: دار الفكر، ُ، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبَتالدسوقي، دمحم بن أٛتد،  .ِٔ

 ـ(ََِٓ -ىػ ُِْٔ
 ، ٖتقيق: أيب الفضل الدمياطي أٛتد بن علي،، خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائلالرازم، علي .ّٔ

 ـ(ََِٕ -ىػ ُُْٖ)الرايض: مكتبة الرشد، 
البياف والتحصيل والشرح والتوجيػو والتعليػل ١تسػائل ، ىػػ(َِٓ)ت: رشد، دمحم بن أٛتد ابن  .ْٔ

،  )بػػػػػػػػَتكت: دار الغػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػبلمي، ِ، ٖتقيػػػػػػػػق: د دمحم حجػػػػػػػػي كآخػػػػػػػػركف، ط ا١تسػػػػػػػػتخرجة
 ـ(ُٖٖٗ-ىػَُْٖ

ٖتقيق: د ا١تختار بن الطاىر التليلػي، ، فتاوى ابن رشد، ىػ(َِٓ)ت: رشد، دمحم بن أٛتد ابن  .ٓٔ
 ـ(ُٕٖٗ-ىػَُْٕ)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي،  ُط 

،  بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد، ىػ(ٓٗٓ)ت: رشد، دمحم بن أٛتد  ابن .ٔٔ )بَتكت: دار ابن حـز
 ـ(ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط 
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الطاىر ا١تعمورم، ، ٖتقيق: دمحم أبو األجفاف ك شرح حدود ابن عرفةالرصاع، دمحم بن قاسم،  .ٕٔ
 ـ (ُّٗٗ، )بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، ُط 

، راجعو: ٣تموعة من اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ،  .ٖٔ
 ـ(ُٓٔٗ -ىػ ُّٖٓاققُت، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت: 

 ـ( ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ)عماف: دار عمار،  ِ، ط أحكاـ األوقاؼالزرقا، مصطفى أٛتد،  .ٗٔ
 -ىػ ُُْٖ)دمشق: دار القلم،  ُ طالفقهي العاـ،  ا١تدخلمصطفى أٛتد،  الزرقا، .َٕ

 ِٗص ـ( ُٖٗٗ
 ـ(ََِِ)بَتكت: دار العلم للمبليُت،  ُٓ، ط األعبلـالزركلي، خَت الدين بن ٤تمود،  .ُٕ
 ،ُط )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  مقاييس اللغة، أٛتد بن فارس، معجم زكراي .ِٕ

 ـ(ََُِ-ىػُِِْ
، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود )بَتكت: دار أساس الببلغةالز٥تشرم، ٤تمود بن عمر،  .ّٕ

 ـ(ُٖٗٗ-ىػُُْٗالكتب العلمية، 
، )القاىرة: دار الكتاب العريب، ِ، ط أراؤه وفقهو -أبو حنيفة: حياتو وعصرهزىرة، دمحم، أبو  .ْٕ

 ـ(ُْٗٗ -ىػ ُّٗٔ
، )القاىرة: دار الكتاب العريب، ِ، ط أراؤه وفقهو -وعصرهمالك: حياتو زىرة، دمحم، أبو  .ٕٓ

 ـ(ُِٓٗ
 ـ(ُٗٓٗ، )القاىرة: معهد الدراسات العربية العالية، ٤تاضرات يف الوقفزىرة، دمحم، أبو  .ٕٔ
)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  أحكاـ الذِّميُِّت وا١تستأَمنُت يف اإلسبلـزيداف، عبد الكرًن،  .ٕٕ

 ـ(ُِٖٗ -ىػَُِْ
ٖتقيق: دمحم عوامة، ط نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية، الزيلعي، عبد هللا بن يوسف،  .ٖٕ

 ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، دار الًقبلة للثقافة اإلسبلمية، )بَتكت: مؤسسة الرايف، جدة: ُ
، )القاىرة: ا١تطبعة األمَتية: ُطتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، بن علي،  عثمافالزيلعي،  .ٕٗ

 ق(ُُّّ
 ، )بَتكت: دار ا١تعرفة، د. ت(ا١تبسوطالسرخسي، دمحم بن أٛتد،  .َٖ
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٣تلة الدرعية، مذاىب الفقهاء يف الِعينة: دراسة تفصيلية مقارِنة، السعيد، عبد هللا بن دمحم،  .ُٖ
 ُُٖ-ٗٓـ( ص ََِْ-ىػ ُِْٓ) ِٔالسنة السابعة، العدد 

)مصر: ا٢تيئة العامة ٖتقيق: د. حسُت دمحم شرؼ ، غريب اٟتديثسبلـ، القاسم بن دمحم،  .ِٖ
 ـ(ُْٖٗ-ىػَُْْلشؤكف ا١تطابع األمَتية، 

٣تلة استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو بوقف خَت منو، السلمي، عبد الرٛتن بن انفع،  .ّٖ
-ّاالقتصاد اإلسبلمي، اجمللد الرابع كالعشركف العدد األكؿ ص ص  :جامعة ا١تلك عبدالعزيز

 ـ(َُُِ -ىػ ُِّْ) َّ
، ) شركة الراجحي ا١تصرفية لبلستثمار ، مركز البحوث عقد الكالئ ابلكالئالسويلم، سامي،  .ْٖ

 ـ(ََُِ-ىػُِِْكالتطوير، 
، )بَتكت: دار الفكر. شرح فتح القديرالسيواسي، دمحم بن عبد الواحد ا١تعركؼ اببن ا٢تماـ،  .ٖٓ

 د. ت(
ٖتقيق: دمحم أبو ، يُت والنحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغو السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر،  .ٖٔ

 الفضل إبراىيم، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية(
 ـ(،َُٗٗ-قَُُْ)بَتكت: دار ا١تعرفة،  األـالشافعي، دمحم بن إدريس،  .ٕٖ
، بًتتيب: األمَت أيب سعيد سنجر بن عبد هللا مسند اإلماـ الشافعيالشافعي، دمحم بن إدريس،  .ٖٖ

ثو كعلق عليو: الدكتور ماىر ايسُت الفحل، الناصرم اٞتاكرل، حقق نصوصو كخرج أحادي
 ـ(.ََِْ-ىػ ُِْٓالطبعة األكذل )الكويت:غراس للنشر كالتوزيع، 

)بَتكت: دار  ُ،  ط مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاجالشربيٍت، دمحم بن أٛتد،  .ٖٗ
 ـ(ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالكتب العلمية، 

، )القاىرة: ا١تطبعة اٟتقائق شرح كنز الدقائقحاشية على تبيُت الشليب، شهاب الدين أٛتد،  .َٗ
 ىػ(ُُّْاألمَتية ببوالؽ، 

 )القاىرة: مؤسسة اٟتليب. د.ت( ،ا١تلل والنحلالشهرستاين، دمحم بن عبد الكرًن،  .ُٗ
)بَتكت: دار  ُ، ط البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابعالشوكاين، دمحم بن علي،  .ِٗ

 .َِٔص  ُـ( ج ُٖٗٗ -ىػُُْٖالكتب العلمية، 
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 -ىػ ُِْٗ)مشق: دار النوادر،  ُٖتقيق: خالد العواد، ط اآلاثر، الشيباين، دمحم بن اٟتسن،  .ّٗ
 ـ(ََِٖ

، ُٖتقيق: د. دمحم بوينوكالن، ط األصل، الشيباين، دمحم بن اٟتسن،  .ْٗ ، )بَتكت: دار ابن حـز
 ـ(َُِِ -قُّّْ

)حيدرآابد الدكن:  ُاألفغاين، ط ٖتقيق: أبو الوفاء اٞتامع الكبَت، الشيباين، دمحم بن اٟتسن،  .ٓٗ
 ىػ(ُّٔٓ

كماؿ ، ٖتقيق:  ا١تصنفىػ(، ِّٓشيبة، أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم )ت: ابن أيب  .ٔٗ
: بَتكتالرايض، الطبعة األكذل )مد بن عبد هللا اٞتمعة ك دمحم بن إبراىيم اللحيدافيوسف اٟتوٖت
 ـ(.ُٖٗٗـََِْ -ىػَُْٗىػُِْٓ، دار النتاجمكتبة الرشد

، عٍت بتحقيقو كٗتريج أحاديثو كالتعليق ا١تصنفالصنعاين، أبو بكر عبد الرزاؽ بن إبراىيم،  .ٕٗ
-ىػَُّْعليو: حبيب الرٛتن األعظمي، الطبعة الثانية )بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، 

 ـ(. ُّٖٗ
، )سلسلة صاحل كامل للرسائل اٞتامعية يف الغرر وأثره يف العقودالضرير، الصديق دمحم،  .ٖٗ

 ـ(ُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ِاالقتصاد اإلسبلمي، ط 
، )بَتكت: الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانيةطاشكربل زاده، أٛتد بن مصطفى،  .ٗٗ

 ـ(ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗدار الكتاب العريب، 
ٖتقيق: طارؽ بن عوض هللا بن دمحم ك عبد ا١تعجم األوسط، ، سليماف بن أيوب، الطرباين .ََُ

 ـ(ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓيٍت، )القاىرة: دار اٟترمُت، اسن بن إبراىيم اٟتس
ٖتقيق: أبو الوفاء األفغاين، )ا٢تند: ٞتنة ٥تتصر الطحاوي، الطحاكم، أٛتد بن دمحم بن سبلمة،  .َُُ

 إحياء ا١تعارؼ العثمانية، د.ت(
)بَتكت:  ُٖتقيق: شعيب األرانؤكط، طشرح مشكل اآلاثر، الطحاكم، أٛتد بن دمحم،  .َُِ

 ـ(ُْْٗ -ىػ ُُْٓمؤسسة الرسالة، 
)القاىرة: مطبعة بوالؽ،  حاشية الطحطاوي على الدر ا١تختارالطحطاكم، أٛتد بن دمحم،  .َُّ

 ىػ(ُِْٓ
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 -ىػ  َُِّ، ِ، مصر: طاإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼالطرابلسي، إبراىيم بن موسى،  .َُْ
 ـ َُِٗ

واآلاثر يف التحجيل يف ٗتريج ما مل ٮُترَّج من األحاديث الطريفي، عبد العزيز بن مرزكؽ،  .َُٓ
 ـ( ََُِ -ىػ  ُِِْ)الرايض: مكتبة الرشد، الطبعة: األكذل،  إرواء الغليل

مطبوع هبامش: منحة ا٠تالق على البحر الرائق، ، ىػػ(ُِِٓ)ت: عابدين، دمحم أمُت ابن  .َُٔ
 ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالبحر الرائق، الطبعة األكذل )بَتكت: دار الكتب العلمية، 

رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير ، ىػػ(ُِِٓ)ت: عابدين، دمحم أمُت بن عمر ابن  .َُٕ
 ـ(ََِٓ-ىػُِْٓ، )بَتكت: دار الفكر، األبصار )ا١تعروؼ ْتاشية ابن عابدين(

، ِ، ط شرح منظومة ُعقود رسم ا١تفيتىػػ(، ُِِٓعابدين، دمحم أمُت بن عمر )ت: ابن  .َُٖ
 ـ(َََِ -ىػ ُِِْي، )ا٢تند: مركز توعية الفقو اإلسبلم

، قرة عُت األخيار لتكملة رد احملتار، ىػػ(َُّٔ)ت: عابدين، دمحم عبلء الدين أفندم ابن  .َُٗ
 ( ََِٓ -ىػ ُِْٔ)بَتكت: دار الفكر، 

:  ، ٖتقيقتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، ىػػػ(ْْٕ)ت: عبد ا٢تادم، دمحم بن أٛتد ابن  .َُُ
 (ـََِٕ -ىػ ُِْٖ، الطبعة األكذل )الرايض: أضواء السلف، سامي بن دمحم ا٠تباين

، مطبوع التاج واإلكليل شرح ٥تتصر خليل العبدرم، دمحم بن يوسف أبو عبد هللا ا١تواؽ، .ُُُ
)بَتكت: دار الكتب العلمية، ،  ُضبط كٗتريج: زكراي عمَتات، ط  هبامش مواىب اٞتليل،

 ـ(ُٓٗٗ-ىػُُْٔ
العدوي على كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أيب زيد  حاشيةعلي الصعيدم،  العدكم، .ُُِ

 -ىػ َُْٗ ا١تدين، مطبعة)القاىرة:  ُ ط إماـ، ٛتدم أٛتد: ٖتقيقالقَتواين للمنويف، 
 ـ(ُٖٗٗ

 دار)بَتكت:  ّ ط عطا، القادر عبد دمحم: ٖتقيقالقرآف،  أحكاـبن عبد هللا،  دمحم العريب،ابن  .ُُّ
 ـ(ََِّ -ىػ ُِْْ العلمية، الكتب

، ٖتقيق: شرح العقيدة الطحاويةىػ(، ِٕٗأيب العز اٟتنفي، دمحم ابن عبلء الدين )ت: ابن  .ُُْ
 ىػ( ُُْٖ)الرايض: كزارة الشؤكف اإلسبلمية، كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،  ُأٛتد شاكر، ط 
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 )كهبامشو: هتذيب السنن، البن القيم( عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داودالعظيم آابدم،  .ُُٓ
 -ا١تالكية-الشافعية –ا١تذىب عند اٟتنفية علي ك ا٢تندم، دمحم إبراىيم ك علي بن دمحم،  .ُُٔ

، )الكويت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ُاعتٌت بو: تركي دمحم النصر، ط اٟتنابلة، 
 ـ(َُِِ -ىػ ُّّْ

 -ىػ ُِْٗ الكتب، عادل، )القاىرة: ُ طاللغىة العربية ا١تعاصر،  معجمأٛتد ٥تتار،  عمر، .ُُٕ
 ـ(ََِٖ

، ْتث مقدـ إذل استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءالعمراين، عبد الرٛتن بن دمحم،  .ُُٖ
ق  َُّْاٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ، ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعودية

 ُْٔ -َُْـ، ص  ََِٗ -
)جدة: دار ا١تنهاج،  ُ، ط إلماـ الشافعيالبياف يف مذىب االعمراين، ٭تِت بن أيب ا٠تَت،  .ُُٗ

 ـ( َََِ -ىػ ُُِْ
 -ىػ  َُِْ)بَتكت: دار الكتب العلمية، البناية شرح ا٢تداية، العيٍت، ٤تمود بن أٛتد،  .َُِ

 ـ(َََِ
، ٖتقيق: د.عبد الفتاح الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفيةالغزم، تقي الدين بن عبد القادر،  .ُُِ

 ـ(ُٖٗٗ -ىػَُُْ، )القاىرة: ُاٟتلو، ط 
)عماف: دار الفرقاف، جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيُت األتراؾ، غنيمة، زايد، أبو  .ُِِ

 فما بعدىا ِّْـ( ص ُّٖٗ -ىػَُّْ
)بَتكت: دار النفائس،  ُٖتقيق: إحساف حقي، ط اتريخ الدولة العلية العثمانية، فريد، دمحم،  .ُِّ

 ـ(ُُٖٗ -ىػ َُُْ
داؿ أعياف األوقاؼ واالستيبلء عليها يف الفقو حكم استبفلمباف، صباح بنت حسن،  .ُِْ

اٞتامعة اإلسبلمية ، ، ْتث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعوديةاإلسبلمي
 ْٖٔ -ّْٖـ، ص  ََِٗ -ق  َُّْاب١تدينة ا١تنورة 

سسة ، ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤ القاموس احمليطالفَتكز آابدم، دمحم بن يعقوب،  .ُِٓ
 ـ( ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ٖالرسالة، ط 
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 ـ(ُٕٖٗ)بَتكت: مكتبة لبناف،  ا١تصباح ا١تنَتالفيومي، أٛتد بن دمحم،  .ُِٔ
ٖتقيق: د. عبد اسن عبد هللا األٙتار اٞتنية يف أٝتاء اٟتنفية، القارم، علي بن سلطاف،  .ُِٕ

  ـ(ََِٗ -ىػ َُّْاإلسبلمية، ، )بغداد: مركز البحوث كالدراسات ُأٛتد، ط
)مطبوع مع كتاب اٞتواىر ا١تضية يف طبقات ذيل اٞتواىر ا١تضية القارم، علي سلطاف،  .ُِٖ

 ىػ(ُِّّاٟتنفية(، )حيدرآابد: ا٢تند، مطبعة ٣تلس دائرة اإلفتاء العثمانية، 
 ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من، ىػػػ(ُٕٕ)ت: قاضي اٞتبل، أٛتد بن اٟتسن ابن  .ُِٗ

، مطبوع ضمن ٣تموع )من مؤلفات كٖتقيقات ٝتاحة العبلمة الشيخ عبد هللا النزاع وا٠تبلؼ
ىػ(، راجعو كأعده للنشر: عبد ا١تلك بن عبدهللا بن دىيش، َُْٔبن عمر بن دىيش، ت: 

 ـ(ََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُ)مكة ا١تكرمة: مكتبة األسدم، ط 
، مطبوع اقلة واالستبداؿ ابألوقاؼا١تن، ىػػػ(ُٕٕ)ت: قاضي اٞتبل، أٛتد بن اٟتسن ابن  .َُّ

دمحم بن سليماف األشقر، .ضمن ٣تموع يف ا١تناقلة كاالستبداؿ ابألكقاؼ، ٖتقيق كتعليق: د 
 ـ(ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ)الكويت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 

فتح نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار، قاضي زاده، مشس الدين أٛتد بن قودره،  .ُُّ
 ، )بَتكت: دار الفكر. د. ت(القدير

، ٖتقيق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف، طبقات الشافعيةقاضي شهبة، أبو بكر بن أٛتد ، ابن  .ُِّ
 ـ(ُٖٕٗ -قُّٖٗ، )ا٢تند: مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، ُط 

 ُ)مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية( ط  فتاوى قاضيخافقاضيخاف، ٤تمود األكزجندم،  .ُّّ
 ـ(َُِّ -ىػ ُّْْ)دمشق: دار النوادر، 

  ْ، ٖتقيق: د.عبد اسن الًتكي كد. عبد الفتاح اٟتلو، ط ا١تغٍتقدامة، عبد هللا بن أٛتد، ابن  .ُّْ
 ـ(ُٗٗٗ-ىػُُْٗ)السعودية: دار عادل الكتب، 

، ٖتقيق: د.عبد الفتاح اٟتلو، ٟتنفيةاٞتواىر ا١تضية يف طبقات االقرشي، عبد القادر بن دمحم،  .ُّٓ
 .َْٗص  ِـ( ج ُّٗٗ -ىػُُّْ، )ِط 
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ُ ١تا تضّمنتو من السنة وآي القرطيب، دمحم بن أٛتد بن أيب بكر،  .ُّٔ اٞتامع ألحكاـ القرآف وا١تبُتِّ
-ىػُِْٕ، ُ، ٖتقيق: د. عبد اسن الًتكي كآخركف ) بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط القرآف
 ـ(ََِٔ

ٖتقيق: د. بياف الوىم واإليهاـ يف كتاب األحكاـ،  ىػ(،ِٖٔعلي بن دمحم )ت: القطاف،  ابن .ُّٕ
 ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٖ)الرايض: دار طيبة،  ُاٟتسُت آيت سعيد، ط 

، تعليق: جوستاؼ اتج الًتاجم يف طبقات اٟتنفيةقطلوبغا، زين الدين أبو العدؿ قاسم، ابن  .ُّٖ
 ـ(ُِٖٔفلوجل )ليبسك: أ١تانيا، 

 (ـ 1880)قازاف: دار نشر جامعة قازاف االمرباطورية،امع الرموز، جالقهستاين، دمحم،  .ُّٗ
، ٖتقيق: مشهور إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُتىػ(، ُٕٓبن أيب بكر )ت:  دمحمالقيم، ابن  .َُْ

 ىػ(ُِّْاٞتوزم، ، )جدة: دار ابن ُبن حسن آؿ سلماف، ط 
، )بَتكت: دار إحياء ّ، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، أبوبكر بن مسعود،  .ُُْ

 الًتاث العريب(
، بغداد، مطبعة اإلرشاد، أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلميةالكبيسي، دمحم عبيد هللا،  .ُِْ

 ـُٕٕٗ-قُّٕٗ
، ٖتقيق: مصطفى البداية والنهاية البن كثَت(السَتة النبوية )من إٝتاعيل بن عمر،  كثَت،ابن   .ُّْ

 ـ( ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗعبد الواحد، )بَتكت: دار ا١تعرفة، 
 ، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب(معجم ا١تؤلفُتكحالة، عمر بن رضا،  .ُْْ
)بَتكت: مؤسسة  ٖتقيق: عدانف دركيش كدمحم ا١تصرم،الكليات، الكفوم، أيوب بن موسى،  .ُْٓ

 الرسالة(
ىػػ، ُْفقو حنفي، نسخ عادم، القرف طبقات اجملتهدين، كماؿ ابشا، أٛتد بن سليماف، ابن   .ُْٔ

 ،َُٔٔالرايض: مكتبة جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، 
، ُاعتٌت بو: أٛتد الزعيب، ط الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، اللكنوم، دمحم عبد اٟتي،  .ُْٕ

 ـ(ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ، )بَتكت: شركة دار األرقم بن أيب األرقم

http://www.wdl.org/ar/search/?date_created_start_year=1880
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)كراتشي: إدارة علـو القرآف، النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت، اللكنوم، دمحم عبد اٟتي،  .ُْٖ
 ـ(َُٗٗ -ىػ ُُُْ

اعتٌت إبخراجو كتنسيقو كٗتريج أحاديثو: نعيم أشرؼ شرح ا٢تداية، عبد اٟتي،  دمحماللكنوم،  .ُْٗ
 ىػ(ُُْٕاإلسبلمية، ، )كراتشي: إدارة القرآف كالعلـو ُنور أٛتد، ط 

ا٢تند: مطبعة  -)لكنوعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوم، دمحم عبد اٟتي،  .َُٓ
 اليوسفي. د.ت(

، حكم على أحاديثو كآاثره كعلق سنن ابن ماجوماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت، ابن  .ُُٓ
آؿ سلماف، الطبعة األكذل عليو: دمحم بن انصر الدين األلباين، اعتٌت بو: مشهور بن حسن 

 )الرايض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع(.
أدب القاضي  شرحمازة البخارم ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز، ابن   .ُِٓ

 ـ(ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗ اإلرشاد، مطبعة)بغداد:  ُ ط سرحاف، ىبلؿ ٤تيي: ٖتقيقللخصاؼ، 
ٖتقيق: عبد الكرًن سامي احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، مازة، ٤تمود بن أٛتد، ابن  .ُّٓ

 ىػ(ََِْ -ىػُِْْ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ُاٞتندم، ط 
)كزارة قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل،  .ُْٓ

 ـ(ََِِ -ىػ ُِّْ، ّاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر، ط 
-ىػ ُِْٓ، ْ)القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، ط  ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،  .ُٓٓ

 ـ(ََِْ
)الرايض: مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر  ِط ا١توسوعة العربية العا١تية، من العلماء،  ٣تموعة .ُٔٓ

 ـ(ُٗٗ -ىػُُْٗكالتوزيع، 
)دمشق:  ُك اٟتسيٍت، ط ، تصحيح كمراجعة دمحم بالفتاوى ا٢تندية٣تموعة من علماء ا٢تند،  .ُٕٓ

 ـ(َُِّ -ىػ ُّْْدار النوادر، 
فقو حنفي، خطها النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية، ابويب، عبيد هللا بن مسعود،  .ُٖٓ

، نسخة َْٕ: ُتعليق، القرف الثاين عشر ىجرم تقديران، القاىرة: دار الكتب ا١تصرية، 
  مصورة.
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، )عم اف: ُٖتقيق: د. صبلح دمحم أبو اٟتاج، ط شرح الوقاية، ابويب، عبيد هللا بن مسعود،  .ُٗٓ
 ـ(ََِٔدار الوراؽ: 

)مطبوع مع ا١تقنع كالشرح  اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼبن سليماف،  عليا١ترداكم،  .َُٔ
إمبابة: دار ىجر للنشر كالتوزيع، ط  -الكبَت(، ٖتقيق: عبد هللا بن عبد اسن الًتكي )مصر

 ـ(ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُ
، )مطبوع مع شرح فتح القدير(، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتديا١ترغيناين، علي بن أيب بكر،  .ُُٔ

 )بَتكت: دار الفكر. د. ت(
، ٖتقيق: ٤تمود فاخورم ك عبد ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربا١تطرزم، أبو الفتح انصر الدين،  .ُِٔ

 ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ)حلب: مكتبة أسامة بن زيد،  ُاٟتميد ٥تتار، ط
) بَتكت:  ُ، ط فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدينعربم، أٛتد بن عبد العزيز، ا١ت .ُّٔ

 ،  ـ(ََِْ-ىػُِْْدار ابن حـز
البػدر ا١تنػَت يف ٗتػريج األحاديػث واألاثر الواقعػة يف ىػ(، َْٖا١تلقن، عمر بن علي )ت: ابن  .ُْٔ

بػن كمػاؿ ) الػرايض: ، ٖتقيػق: مصػطفى أبػو الغػيط كعبػد هللا بػن سػليماف كايسػر الشرح الكبػَت
 ـ (ََِْ-ىػُِْٓ، ُدار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع، ط 

ٖتقيق: د. عبد اجمليد بن عبد الرٛتن شرح ُٖتفة ا١تُُلوؾ، مىلىك، دمحم بن عبد اللطيف، ابن  .ُٓٔ
 ـ(ََِٕ -ىػ ُِْٖالدركيش، )اٞتيزة: دار ألفا للنشر كالتوزيع، 

، )القاىرة: عادل ُ، ط التعاريفالتوقيف على مهمات ا١تناكم، عبد الرؤكؼ بن اتج،  .ُٔٔ
 ـ(َُٗٗ-ىػَُُْالكتب، 

، حققو اإلشراؼ على مذاىب العلماءىػ(، ُّٗا١تنذر، أبو بكر دمحم بن إبراىيم )ت: ابن  .ُٕٔ
رأس ا٠تيمة: مكتبة مكة الثقافية، ط  -كخرٌج أحاديثو: د.أبو ٛتاد صغَت األنصارم )اإلمارات

 ـ(ََِٓ-ىػُِْٓ، ُ
 ىػ(ُُْْ) بَتكت: دار صادر،  لساف العرب، منظور، دمحم بن مكـرابن  .ُٖٔ
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، )مطبوع مع كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أيب زيد القَتواينا١تنويف، علي بن دمحم،  .ُٗٔ
 -ىػ ُُْْحاشية العدكم(، ٖتقيق: يوسف الشيخ دمحم البقاعي، )بَتكت: دار الفكر، 

 ـ(ُْٗٗ
)الرايض: جامعة اإلماـ دمحم نظرية الضماف الشخصي )الكفالة(، ا١توسى، د. دمحم بن إبراىيم،  .َُٕ

 بن سعود اإلسبلمية، د.ت(
، قد ـ لو كعل ق عليو: ىيثم خليفة االختيار لتعليل ا١تختارا١توصلي، عبد هللا بن ٤تمود،  .ُُٕ

 ـ(ََِِ -ىػ ُِّْ، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية، ُمطيعي، ط 
ٖتقيق: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، يف شرح الكتاب،  اللبابا١تيداين، عبد الغٍت بن طالب،  .ُِٕ

 )بَتكت: ا١تكتبة العلمية، د.ت(
)بَتكت: دار الكتب  ُ، ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق٧تيم، زين الدين بن إبراىيم، ابن  .ُّٕ

 ـ( ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالعلمية ، 
ث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر ، ْتاستبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءالنجيمي، دمحم بن ٭تِت،  .ُْٕ

 -ق  َُّْاٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ، الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعودية
 ِّٖ - ّْٕ، ص ـ ََِٗ

ٖتقيق: حسن عبد ا١تنعم السنن الكربى،  أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي،النسائي،   .ُٕٓ
 ـ( ََُِ -ىػ ُُِْ)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ُشليب، ط 

حكم على أحاديثو كآاثره ، سنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي،  .ُٕٔ
كعلق عليو: دمحم بن انصر الدين األلباين، اعتٌت بو: مشهور بن حسن آؿ سلماف، الطبعة 

 األكذل )الرايض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع(. 
 -ىػ ُِِْايض: مكتبة الرشد، ، )الر ُط ا١تذىب اٟتنفي، النقيب، أٛتد بن دمحم،  .ُٕٕ

 ـ(ََُِ
: دمحم ٧تيب ا١تطيعي، ط ٖتقيقشرح ا١تهذب،  اجملموع، بن شرؼ ٭تي بن ٤تي الدين النوكم، .ُٖٕ

 ـ( ََُِ -ىػُِِْ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  ُ
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)لبناف: ا١تكتب  ّ،  ط روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُتبن شرؼ،  ٭تي بن النوكم، ٤تي الدين .ُٕٗ
 ـُُٗٗ-ىػُُِْاإلسبلمي(، 

، ٖتقيق: حاـز دمحم كعماد عامر، مسلم صحيح شرح، بن شرؼ ٭تي بن ٤تي الدينالنوكم،  .َُٖ
  ـ( ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ، )مصر: دار أيب حياف، ُط 

 ـ(ُٖٖٗ -ىػَُْٖ ا٢تاين، دار، )القاىرة: ُ طيف اليهودية،  الصـودمحم،  ا٢توارم، .ُُٖ
ٖتقيق: حساـ الدين القدسي، ٣تمع الزوائد ومنبع الفوائد، ا٢تيثمي، علي بن أيب بكر،  .ُِٖ

 ـ( ُْٗٗ -ىػ ُُْْ)القاىرة: مكتبة القدسي، 
)الكويت: دار ذات  ِ، ط ا١توسوعة الفقهيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية،  .ُّٖ

 ـ(ُٕٖٗ-ىػَُْٕالسبلسل، 
، حققو كخرج أحاديثو: وصليمسند أبو يعلى ا١تيعلى، أٛتد بن علي بن ا١تثٌت التميمي، أبو  .ُْٖ

 ـ(.ُٖٗٗ -ىػَُُْحسُت سليم أسد، الطبعة الثانية )دمشق: دار ا١تأموف، 
 

 
 



