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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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باب بٔع األصْل ّالجنار مً كتاب شزح احملزر
لصفٕ الدًٓ عبد املؤمً بً عبد احلق البغدادٖ احليبلٕ املتْفى سية ٍ937ـ

دراسةً ّحتقٔقًا
The Sale Of The Roots And The Fruits From The
"Book "Sharh Al Muharrar
By Safiyyu Ad-Deen Abdul Mumine Bin Abdul Haq Al
Died In 739h.،Bagdaadi Al Hanbali
Studying And Investigating

إِ ْعداد
د .عبد اللطٔف بً مزشد بً سلناٌ العْيف
األستاذ ا٤بشارؾ بقسم الفقه بكليّة الشريعة با١بامعة اإلسالمية

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

املستدلص

تتكوف مادة هذا البحث من مق ّد ٍ
مة ،كقسمْب رئيسْب:
ّ
تتضمن :االفتتاحيّة ،كخطّة البحث ،كمنهج التّحقيق.
المق ّدمة ّ
لشػارح اإلمػػاـ يػػف ّ الػ ّدين عبػػد ا٤ب ػ من
والقسمما األول :يف الَّبٝبػػة ل ّ
الشػرح إليػه ،ككيػن النّسػ ة
ا٢بق
البغدادم ا٢بنبل ّ  ،كإثبات نسػبة ّ
بن عبد ّ
ّ
ا٣بطّية للكتاب.
كيتضمن ٙبقيق بػاب بيػا األيػوؿ
والقسا الثّاني :يف النّص احمل ّقق،
ّ
احملرر ،لإلماـ يف ّ الدين ا٢بنبل ّ -رٞبه اهلل.-
كالثّمار من كتاب شرح ّ
مث ذيّلت البحث بثبت ا٤براجا كا٤بصادر ،كالفهارس الفنّػيّة.
كيل التّوفيق
كاهلل ّ

ٕٖٜ

ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The subject of this research includes an introduction
and two principal sections.
The Introduction includes the preface، the proposal
and the methodology of the investigation.
The first section is about the explainer's biography:
safiyyu ad-dine abdul mumine bin abdul haq al bagdaadi
al hanbali، the proof that the explanation is from him، and
the description of the handwritten copy of the book.
The second section deals with the investigated text
and constitutes the chapter: the sale of the roots and the
fruits from the book "sharh al muharrar" by safiyyu addine abdul mumine bin abdul haq al bagdaadi al hanbali –
may Allah have mercy on himFinally، I followed the research with the table of
references and the technical contents.
And Allah is the Arbiter of success
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املقدمة

االفتتاحية:
ا٢بمد هلل جػ يف عػال ،،كالصػالة كالسػالـ األٛبػاف األكمػالف علػر خػّب
خلق اهلل؛ نبينا ٧بمد بن عبد اهلل ،كعلر آله كيحبه كمن كاال .،أمابعد:
فإف االشتغاؿ بطلب العلم الشرع من أج األعمػاؿ كأنبػ الغايػات،
فقػػد تضػافرت يف مدحػػه كالَببيػػب فيػػه نصػػوص الػػوح احملكمػػات ،الػػٍب تغػػِب
شهرهتا عن اإلطناب بذكر نصويها لكوهنا من ا٤بسلمات البينات.
أال كإف مػػن أهػػم فنػػوف العلػػم الشػػرع  :علػػم الفقػػه الػػذم بػػه ي ػ بػػْب
ا٤بأمورات كا٤بنهيات كا٤بباحات ،يف العبادات ،كا٤بعامالت ،كسائر ا١ب ئيات.
كقػد عػػِب بػه علمػػا األمػػة علػر مػػر العصػػور كتػوايل الطبقػػات ،فػػأنفقوا
يف سػػبي ٙبصػػيله ج ػ الطاقػػات كنفػػائ األكقػػات ،فػػألفوا فيػػه الكثػػّب مػػن
ا٤ب لفػػات مػػن ٨بتص ػرات ،كشػػركح ،كمط ػوالت ،كأكدع ػوا فيهػػا مػػن األحكػػاـ
كالقواعد كالفوائد النفيسات ،ما هو معلوـ مشهور عند أه العنايات.
كمػ ػػن أكللػ ػػء العلمػ ػػا األجػ ػػال ذكم ا٥بمػ ػػم العاليػ ػػات ،اإلمػ ػػاـ ٦بػ ػػد
الػدين ابػػن تيميػة أبػػو الاكػات يػػاحب ا٤ب لفػات احملكمػػات الػٍب مػػن أنفسػػها
كتابه :احملرر يف الفقه علر مذهب اإلمػاـ أٞبػد بػن حنبػ  ،اجتهػد م لفػه يف
هتذيبه ،كارناز لفظه تيسّبان لطالب حفظه ،فجا ٨بتصػران ٧بػرران بػأار ا٢بلػ ،
(ٔ)
كأسه العبارات ،حاكيان ألكثر أيوؿ ا٤بسائ  ،خاليػان مػن العلػ كالػدالئ
)ٔ( انظر :عبد السالـ بن عبد اهلل ا٢براين" ،احملرر يف الفقه"ٙ ،بقيق :د /عبد اهلل
بن عبداحملسن الَبك  ،ك٧بمد معت كرمي الدين( ،طٔ ،بّبكت :م سسة =
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٩با جعله ٧ب عناية العلمػا احملققػْب األثبػات ف ػدمو ،بالعديػد مػن ا٤ب لفػات
من شركح كحو ٍ
اش كنكت كتعليقات.
كم ػػن أنفػ ػ ش ػػركح احمل ػػرر القيم ػػات :ش ػػرح احمل ػػرر لإلم ػػاـ ي ػػف
الػػدين عبػػد ا٤ب ػ من ابػػن عبػػد ا٢بػػق البغػػدادم ا٢بنبل ػ  ،شػػرح فيػػه مسػػائ
احمل ػػرر ببي ػػاف مقاي ػػدها ،كمنطوقه ػػا كمفهومه ػػا ،كم ػػا تنط ػػوم علي ػػه م ػػن
ا٤بباحث ذاكران الدلي  ،كالتعلي  ،كالتحقيق(ٔ).
كرببػ ػ ػػة مػ ػ ػػِب يف ا٤بشػ ػ ػػاركة يف اإلسػ ػ ػػهاـ يف إثػ ػ ػػرا ا٤بكتبػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية كقػ ػ ػػا
اختيػػارم علػػر ٙبقيػػق بػػاب :بيػػا األيػػوؿ كالثمػػار مػػن هػػذا الكتػػاب النفػػي ؛ نظ ػران
لنفاسػػته ،كنفاسػػة أي ػػله ،كا٤بكانػػة العلميػػة الرفيع ػػة ٤ب لفيهمػػا؛ كاسػػتكماالن ٤ب ػػا قػػاـ ب ػػه
ي ػػاحبا الفض ػػيلة :فض ػػيلة األس ػػتاذ ال ػػدكتور :علػ ػ ب ػػن أٞب ػػد الغام ػػدم األس ػػتاذ يف
قس ػػم الفق ػػه با١بامع ػػة اإلس ػػالمية با٤بدين ػػة ا٤بن ػػورة ،كفض ػػيلة األس ػػتاذ ال ػػدكتور :عب ػػداهلل
ب ػػن ٧بم ػػد الس ػػاعدم األس ػػتاذ يف قس ػػم الفق ػػه با١بامع ػػة اإلس ػػالمية با٤بدين ػػة ا٤بن ػػورة،
حي ػػث س ػػبقاين إا ٙبقي ػػق م ػػا قبػ ػ ه ػػذا ا١بػ ػ (ٕ) س ػػائال اهلل جػ ػ كع ػػال أف رنعػ ػ
= الرسالة ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ)( .صٕ٘).
)ٔ( انظر :عبد القادر بن بدراف الدمشق " ،ا٤بدخ إا مذهب اإلماـ أٞبد بن
حنب " ،يححه كقدـ له كعلّق عليه :د /عبد اهلل بن عبداحملسن الَبك ،
(طٔ ،م سسة الرسالة ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ) (صٖٖٗ).
)ٕ( حيث حقق األستاذ الدكتور :عل الغامدم يف رسالته لني درجة الدكتورا،
(شرح احملرر لصف الدين عبد ا٤ب من بن عبدا٢بق البغدادم ا٢بنبل من أكؿ =
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أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،نافعة لعباد ،،إنه جواد كرمي.
= الكتاب إا هناية كتاب ا٢بج) كحقق يف ٕبث تقدـ به للَبقية إا درجة أستاذ
ج نا آخر من هذا الكتاب (من بداية كتاب البيوع إا أكؿ قوؿ ياحب احملرر:
باب ما رنوز بيعه كما يشَبط لصحته) مث حقق األستاذ الدكتور عبداهلل
الساعدم (باب الشركط يف البيا من هذا الشرح) كها أنا ذا أشاركهما اإلسهاـ
يف ٙبقيق (باب بيا األيوؿ كالثمار) من هذا الشرح النفي الذم يأيت يف
الَبتيب بعد باب الشركط يف البيا الذم حققه األستاذ الدكتور عبداهلل
الساعدم ،كيعقبه باب الربا الذم قاـ بتحقيقه األستاذ الدكتور عل الغامدم
يف ٕبث تقدـ به للَبقية إا درجة أستاذ مشارؾ (من بداية باب الربا إا هناية
باب حكم قبض ا٤ببيا كتلفه قبله) مث حقق الدكتور أٞبد بن عايش ا٤ب يِب (باب
الرد بالعيب من شرح احملرر) يف ٕبث تقدـ به للَبقية إا درجة أستاذ مشارؾ مث
تقدـ األستاذ الدكتور خلين بن مبط السهل بتحقيق ج من هذا الشرح
(من بداية باب خيار التدلي إا باب اختالؼ ا٤بتبايعْب) كقد حقق الدكتور
هشاـ بن سليماف العبيد (باب القرض من هذا الشرح) كما حقق األستاذ
الدكتور عبدالع ي بن مطيا ا٢بجيل (كتاب التفلي ) يف ٕبث تقدـ به للَبقية
إا درجة أستاذ كقاـ األستاذ الدكتور فهد بن سليماف الصاعدم بتحقيق (باب
الضماف كالكفالة) يف ٕبث تقدـ به لني درجة أستاذ ،كحقق الدكتور رجا بن
عابد ا٤بطريف (كتايب الشهادات كاإلقرار من هذا الشرح النفي ) كقد أفدت ٩با
سطركا يف خدمة هذا الكتاب ،نفا اهلل ام كٔبهودهم كأج ؿ ٥بم ا٤بثوبة.
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خطة البحح:
قسمت البحث إا مقدمة كقسمْب:
أوالً :المقدمة :كتشتم علر ما يل :
ٔ -االفتتاحية.
ٕ -خطة البحث.
ٖ -منهج يف التحقيق.
ثانياً :القسا األول وىو :القسا الدراسي كيشتم علر مبحثْب:
المبحمما األول :يف ترٝبػػة الشػػارح اإلمػػاـ يػػف الػػدين ا٢بنبل ػ ،
كفيه :سبعة مطالب:
المطلب األول :ا٠به ،كنسبه.
المطلب الثاني :طلبه للعلم ،كرحالته.
المطلب الثالا :شيوخه.
المطلب الرابع :تالميذ.،
المطلب الخامس :ثنا العلما عليه.
المطلب السادس :م لفاته.
المطلب السابع :كفاته.
المبحا الثاني :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلمػاـ يػف الػدين
ا٢بنبل  ،ككين نس ته ا٣بطية كفيه مطلباف:
المطلب األول :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلماـ يف الدين ا٢بنبل .
ٖٜٚ

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

المطلب الثاني :كين النس ة ا٣بطية للكتاب.
ثالثماً :القسما الثماني وىمو :قسػم التحقيػق (الػنص احملقػق) ،كيشػتم
علػػر ٙبقيػػق بػػاب بيػػا األيػػوؿ كالثمػػار مػػن كتػاب شػػرح احملػػرر لإلمػػاـ يػػف
الدين ا٢بنبل رٞبه اهلل.
ميَجٕ يف التحقٔق:
سرت يف التحقيق علر ا٤بنهج اآليت- :
ٔ -نس ت ا١ب ا٤براد ٙبقيقه معتمػدان علػر نسػ ة ا٤بكتبػة الظاهريػة،
ملت مان قواعد اإلمال ا٢بديثة.
ٕ -عند كجود خطأ يف ا٤ب طوط فإين أيػححه يف ا٤بػًب كأجعلػه بػْب
معق ػ ػػوفتْب [ ] كأشػ ػ ػػّب يف ا٢باش ػ ػػية إا مصػ ػ ػػدر ،إف كج ػ ػػد ،كمػ ػ ػػا
ج مػػت ٖبطلػػه كد أجػػد مسػػتندان لتصػػويبه ف ػإين أكرد االحتمػػاالت
الواردة ٢ب إشكاله يف ا٢باشية دكف ا١ب ـ بش منها.
ٖ -كثق ػ ػػت األقػ ػ ػواؿ كالركاي ػ ػػات كالوج ػ ػػو ،ال ػ ػػٍب ي ػ ػػذكرها ا٤ب ل ػ ػػن م ػ ػػن
مصادرها ا٤ب تصة ،مبينان الصحيح من ا٤بػذهب يف حػاؿ سػكوت
الشارح عن بيانه.
ٗ -خرجػػت األحاديػػث النبويػػة مػػن كتػػب السػػنة ،فػػإف كػػاف ا٢بػػديث يف
الص ػػحيحْب أك يف أح ػػدذنا ،اكتفي ػػت بت ررن ػػه فق ػ ػ  ،كإف ك ػػاف يف
بّبذنا اجتهدت يف ٚبررنه ،كذكر كالـ أه العلم يف ا٢بكم عليه.
٘ -خرجت اآلثار من مظاهنا.
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 -ٙترٝبت لألعالـ الوارد ذكرهم يف البحث.
 -ٚعرفت الْ ُمصطلحات العلمية ،كالكلمػات الغريبػة ،الػٍب رأيػت أهنػا
ٕباجة إا تعرين.
 -ٛكضعت فهارس فنية عامة علر النحو اآليت:
 -ٜفهرس ا٤بصادر كا٤براجا.
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املبحح األّل :تزمجة الصارح صفٕ الدًٓ
كفيه سبعة مطالب
المطلب األول :ا٠به ،كمولد.،
المطلب الثاني :طلبه للعلم ،كرحالته.
المطلب الثالا :أشهر شيوخه.
المطلب الرابع :أشهر تالميذ.،
المطلب الخامس :ثنا العلما عليه.
المطلب السادس :م لفاته.
المطلب السابع :كفاته.
املطلب األّل :امسُّ ،مْلدِ:
هػػو :اإلمػػاـ عبػػد ا٤ب ػ من بػػن عبػػد ا٢بػػق بػػن عبػػد اهلل بػػن عل ػ بػػن
مسػػعود القطيع ػ  ،البغػػدادم ،لقبػػه :يػػف الػػدين ،ككنيتػػه :أبػػو الفض ػ ،
كقي  :أبو ٧بمد.
كلد يف السابا كالعشرين ،كقي  :السابا عشػر مػن ٝبػادل اآلخػرة سػنة
(ٙ٘ٛهػ ػػ)(ٔ).
)ٔ( انظر :إبراهيم بن ٧بمد ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد يف ذكر أيحاب اإلماـ
أٞبد"ٙ ،بقيق :عبدالرٞبن العثيمْب( ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشد ٓٔٗٔهػ -
ٜٜٓٔـ) (ٕ ،)ٔٙٚ/كعبدالرٞبن بن ٧بمد العلم " ،ا٤بنهج األٞبد يف تراجم =

ٓٓٗ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

املطلب الجاىٕ :طلبُ للعلهّ ،رحالتُ.
اش ػػتغ ي ػػف ال ػػدين بطل ػػب العل ػػم يف كق ػػت مبك ػػر م ػػن حيات ػػه،
ككانػػت بدايػػة طلبػػه للعلػػم يف بغػػداد ،فأخػػذ عػػن كبػػار علمائه ػا ،يف شػػٌب
العلػوـ كالفنػػوف ،مث رحػ إا دمشػػق ،ك٠بػا مػػن عػدد مػػن علمائهػا ،كأقػػاـ
اػػا مػػدة ،مث رجػػا إا بغػػداد ،كمنهػػا رح ػ إا مكػػة ا٤بكرمػػة ،كأخػػذ فيهػػا
عن شي ه ف ر الدين التوزرم(ٔ).

= أيحاب أٞبد"ٙ ،بقيق٧ :بمد ٧ب الدين عبد ا٢بليم( ،طٔ ،مطبعة ا٤بدين
ٖٔٛٛهػػ) (ٕ ،)ٔٔ٘/كعبد الرٞبن ٧بمد العليم " ،الدر ا٤بنضد يف ذكر
أيحاب اإلماـ أٞبد"ٙ ،بقيق :عبد الرٞبن سليماف العثيمْب( ،مكتبة التوبة)
العكرم" ،شذرات الذهب يف أخبار من
(ٕ ،)ٜٗ٘/كعبد ا٢ب بن أٞبد َ
ذهب" (بّبكت :دار الكتب العلمية) ( ،)ٕٔٔ/ٙكالدمشق "ا٤بدخ البن
بدراف" (ٖٖٗ) ،كأٞبد ابن عل العسقالين" ،الدرر الكامنة يف أعياف ا٤بائة
الثامنة"( ،دار الكتب ا٢بديثة ،مصر) (ٖ ،)ٖٕ/ك٧بمد بن عل الشوكاين،
"البدر الطالا حملاسن من بعد القرف التاسا"( ،بّبكت :دار ا٤بعرفة) (ٔ،)ٗٓٗ/
كإ٠باعي باشا البغدادم" ،هدية العارفْب أ٠با ا٤ب لفْب كآثار ا٤بصنفْب،
(بّبكت :دار الكتب العلمية ط ٖٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ) (٘.)ٖٙٔ/
)ٔ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٔٙٛ -ٔٙٚ/كالعلم " ،ا٤بنهج
األٞبد" (ٕ ،)ٔٔ٘/كالعكرم" ،شذرات الذهب" ( ،)ٕٔٔ/ٙكالعسقالين
"الدرر الكامنة (ٖ ،)ٖٕ/كالشوكاين" ،البدر الطالا" (ٔ.)ٗٓٗ/
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املطلب الجالح :أشَز شْٔخُ:
تلقػػر اإلمػػاـ يػػف الػػدين البغػػدادم -رٞبػػه اهلل -العلػػم عػػن عػػدد
كبػػّب م ػن علمػػا زمانػػه ،كقػػد ألػػن معجم ػان لشػػيوخه الػػذين تفقػػه ،كدرس
عليهم ،أك ركل عنهم.
كمن أشهرهم:
ٔ -عبد الرزاؽ بن رزؽ اهلل بن أيب بكر بن خلن الرسعِب ،أبو ٧بمد،
ع الدين ،الفقيه ،احملدث ،ا٤بفسر ،تويف سنة (ٔٙٙهػػ)(ٔ).
ٕ -عل بن أيب بالب بن عل بيالنه البغدادم ،القطيع موفق
الدين ،تويف سنة (ٗٙٚهػػ)(ٕ).
ٖ -عبد الصمد بن أٞبد بن عبدالقادر بن أيب ا١بيش البغدادم،
أبو ا٣بّب ،ا٤بقرئ ،احملدث ،النحوم ،تويف سنة (ٙٚٙهػػ)(ٖ).
)ٔ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٖٕٔ/ك٧بمد بن أٞبد الذهيب" ،العا
يف خا من با" ٙبقيق٧ :بمد زبلوؿ( ،طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلمية
٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ) (ٖ ،)ٖٕ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (٘.)ٖٓ٘/
)ٕ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٕ٘ٓ/كالعكرم" ،شذرات
الذهب" (٘.)ٖٕٗ/
)ٖ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٕٔٓ/ك٧بمد بن أٞبد الذهيب" ،تذكرة

ا٢بفاظ" ٙبقيق٧ :بمد الكوثرم( ،طٔ ،دار احيا الَباث العريب
ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ-ـ) (ٗ ،)ٔٗٚٗ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (٘.)ٖٖ٘/
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ٗ -عبد ا١ببار بن عبدا٣بالق بن ٧بمد بن عكا البغدادم ،العكام،
الفقيه ،ا٤بفسر ،األيويل ،الواعظ ،أبو ٧بمد ،تويف سنة (ٔٙٛهػػ)(ٔ).
٘ -يوسن بن جاما بن أيب الاكات القفع  ،البغدادمٝ ،باؿ الدين،
أبو إسحاؽ ،ا٤بقرئ ،النحوم ،برع يف القرا ات ،كالفرائض،
كالعربية ،تويف سنة (ٕٙٛهػػ)(ٕ).
٦ -ٙبد الدين عبد اهلل بن ٧بمود بن مودكد ا٤بويل  ،أبو الفض  ،كاف
شي ان فاضالن ،عا٤بان ،فقيهان عارفا با٤بذهب ،تويف سنة (ٖٙٛهػػ)(ٖ).
 -ٚأٞبد بن شيباف بن تغلب بن حيدرة الشيباين ،الصا٢ب  ،العطار ،بدر
الدين ،أبو العباس ،راكم مسند اإلماـ أٞبد ،تويف سنة (٘ٙٛهػػ)(ٗ).
 -ٛعل بن أٞبد بن عبدالواحد بن أٞبد السعدم ،ا٤بقدس ،
الصا٢ب  ،ف ر الدين ،الفقيه ،احملدث ،تويف سنة (ٜٓٙه ػػ)(٘).

)ٔ( انظر ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٔٙ٘/كالعكرم" ،شذرات الذهب"
(٘ ،)ٖٚٗ/كالبغدادم" ،هدية العارفْب" (٘.)ٜٜٗ/
)ٕ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٖ ،)ٖٔٓ/كالذهيب" ،تذكرة ا٢بافظ"
(ٗ ،)ٜٕٔٗ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (٘.)ٖٚ٘/
)ٖ( انظر :عبد القادر بن ٧بمد القرش " ،ا١بواهر ا٤بضية يف طبقات ا٢بنفية"،
ٙبقيق :عبد الفتاح ا٢بلو( ،طٕ ،م سسة الرسالةٖٔٗٔ ،هػ ٜٜٖٔ -ـ)
(ٕ ،)ٖٜٗ/كالبغدادم "هدية العارفْب" (٘.)ٕٗٙ/
)ٗ( انظر :الذهيب" ،العا" (ٖ ،)ٖ٘ٛ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (٘.)ٖٜٓ/
)٘( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٕٔٓ/كالعكرم" ،شذرات =
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املطلب الزابع :تالمٔذِ:
ذاع ييت اإلماـ يف الدين ،فأقب طالب العلم علر الرحلة
إليه ،كطلب العلم علر يديه ،كمن أشهر أكللء:
ٔ -القاسم بن ٧بمد بن يوسن بن ٧بمد الازايل ،الشافع  ،علم
الدين٧ ،بدث الشاـ ،كاف يضرب به ا٤بث يف فصاحته ،تويف
سنة (ٖٜٚه ػػ)(ٔ).
ٕ -عمر بن عل بن موسر بن ا٣بلي البغدادم ،األزج  ،الب ار،
سراج الدين ،أبو حفص ،الفقيه ،ا٢بنبل  ،احملدث ،ينن يف
ا٢بديث كعلومه ،تويف سنة (ٜٚٗهػ ػػ)(ٕ).
ٖ -أٞبد بن عل بن ٧بمد البابصرم ،البغدادمٝ ،باؿ الدين ،أبو
العباس ،الفقيه ،الفرض  ،تويف سنة (ٓ٘ٚه ػػ)(ٖ).
ٗ -أٞبد بن عل بن أٞبد الكويف ،ا٥بمداين ،ا٢بنف  ،عرؼ بابن الفصيح
ف ر الدين ،أبو طالب ،كاف إمامان ،عا٤بان ،تويف سنة (٘٘ٚهػػ)(ٗ).
= الذهب" (٘ ،)ٗٔٗ/كالبغدادم" ،هدية العارفْب" (٘.)ٚٔٗ/
)ٔ( انظر :الذهيب" ،تذكرة ا٢بافظ" (ٗ ،)ٕٓٓ/كالعكرم" ،شذرات الذهب"
(.)ٕٕٔ/ٙ
)ٕ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٖٓٗ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (.)ٕٖٙ/ٙ
)ٖ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٔ ،)ٔٗٚ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" (.)ٔٙٙ/ٙ
)ٗ( انظر :القرش " ،ا١بواهر ا٤بضية" (ٔ ،)ٕٖٓ/كالبغدادم "هدية العارفْب" =
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٘ -عبد اهلل بن ٧بمد بن أٞبد ا٤بطرم ،ا٣ب رج  ،العبادم ،عاد،
فاض ٧ ،بدث ،تويف سنة (٘ٚٙهػ ػػ)(ٔ).
 -ٙيوسن بن ٧بمد بن مسعود بن ٧بمد بن عل العبادم ،برع يف
العربية ،كالفرائض ،تويف سنة (ٚٚٙه ػػ)(ٕ).

املطلب اخلامس :ثياء العلناء علُٔ:
احت اإلماـ يف الدين من لة عالية بْب علما زمانه ،كأشاد
بذلء عدد ٩بن عاير ،،أك أتر بعد ،،كترجم له ،كمن أقوا٥بم يف ذلء
ما يل :
قاؿ الذهيب –رٞبه اهلل( :-عبد ا٤ب من بن عبد ا٢بق اإلماـ ،العالمة،
من علما العراؽ ،له تصانين ٧بررة ،كاعتنا با٢بديث ،ككتبه)(ٖ).
كقاؿ القاض برهاف الدين ال رع (ٗ)( :هو :إمامنا يف علم الفرائض،
= (٘.)ٔٔٔ/
)ٔ( انظر :القسطنطيِب "كشن الظنوف" (ٕ ،)ٔٔٓٙ/كخّب الدين بن ٧بمود ال ركل ،
"األعالـ"( ،ط ،ٚبّبكت :دار العلم للماليْبٜٔٛٙ ،ـ) (ٗ.)ٕٔٙ/
)ٕ( انظر :العكرم" ،شذرات الذهب" ( ،)ٕٜٗ/ٙكال ركل "األعالـ" (.)ٕ٘ٓ/ٛ
)ٖ( انظر٧ :بمد بن أٞبد الذهيب" ،ا٤بعجم ا٤ب تص باحملدثْب" ٙبقيق :د٧ /بمد ا٢ببيب
ا٥بيلة( ،طٔ ،الطائن :مكتبة الصديقٔٗٓٛ ،هػ ٜٔٛٛ -ـ)( .صٕ٘ٔ).
)ٗ( هو :إبراهيم بن أٞبد بن هالؿ ال رع  ،مث الدمشق  ،الفقيه ،األيويل ،ا٤بناظر،
تويف سنة (ٔٗٚهػػ) .انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٔ ،)ٕٔ٘/كالعكرم= ،
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كا١با كا٤بقابلة ،ككاف يُثِب عليه كيقوؿ :لو أمكنِب الرحلة إليه لفعلت)(ٔ).
كقاؿ ابن رافا السالم (ٕ)( :ككاف فقيهان ،بارعان ،كعا٤بان ،زاهدان،
متواضعان ،حسن األخالؽ ،طارحان للتكلن علر طريقة السلن.)ٖ()...
كقاؿ ابن رجب(ٗ)( :ككاف إمامان فاضالن ،ذا مرك ة كأخالؽ
حسنة ...عظيم ا٢برمة ،شرين النف  ...كتفرد يف كقته ببغداد يف علم
الفرائض ،كا٢بساب)(٘).
= "شذرات الذهب" (.)ٕٜٔ/ٙ
)ٔ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ.)ٔٙٛ/
)ٕ( هو :تق الدين ،أبو ا٤بعايل٧ ،بمد بن ٝباؿ الدين بن رافا بن هجرس بن
٧بمد السالم  ،ا٤بصرم ،مث الدمشق  ،له مصنفات ،كاف متقنان ،ضابطان،
تويف سنة (ٗٚٚهػػ) .انظر :أٞبد ابن ٧بمد بن قاض شهبه الشهيب،
"طبقات الشافعية"( ،طٔ ،بّبكت :عاد الكتب ٔٗٓٚهػػ،)ٕٖٔ/ٖ( .
كالعكرم" ،شذرات الذهب" (.)ٕٗٗ/ٙ
)ٖ( انظر :منت ب ا٤ب تار (صٕٗٔ).
)ٗ( هو :اإلماـ ا٢بافظ ،زين الدين ،أبو الفرج ،عبد الرٞبن بن أٞبد بن شهاب
الدين ،ابن رجب البغدادم ،ا٢بنبل  ،الشهّب بابن رجب ،له مصنفات
كثّبة ،تويف سنة (ٜ٘ٚهػػ) .انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ،)ٛٔ/
كالعكرم" ،شذرات الذهب" (.)ٖٖٜ/ٜ
)٘( انظر :العلم "ا٤بنهج األٞبد" (ٕ.)ٔٔ٘/
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املطلب السادس :مؤلفاتُ:
عِب اإلماـ يف الدين بالتألين يف فنوف شٌب كالفقه كأيوله،
كا٢بساب ،كالتاريخ ،كا٢بديث ،كمن أبرز م لفاته(ٔ):
 شرح احملرر(ٕ).
)ٔ( انظر :ابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٔٙٛ/كالعليم " ،الدر ا٤بنضد" (ٕ،)ٜٗ٘/
كالبغدادم "هدية العارفْب" (٘ ،)ٖٙٔ/كالعكرم" ،شذرات الذهب" ()ٕٔٔ/ٙ
)ٕ( سيأيت يف ا٤ببحث الثاين ،الكالـ عن إثبات نسبته إا الشارح اإلماـ يف الدين ،ككين
نس ته ا٣بطية .كأيله احملرر من تألين العالمة ٦بد الدين ،أبو الاكات ،عبد السالـ بن
عبداهلل ابن ا٣بضر بن ٧بمد بن عل بن تيمية ا١بد ا٢براين ،كلد سنة (ٓ )ٜ٘يف حراف له
العديد من ا٤ب لفات القيمة ،تويف رٞبه اهلل سنة (ٕ٘ )ٙكقب سنة (ٖ٘ .)ٙانظر٧ :بمد
بن أٞبد الذهيب" ،سّب أعالـ النبال " ٙبقيق شعيب األرن كط كآخرين( ،طٖ ،م سسة
الرسالة ٘ٓٗٔهػ  )ٕٜٕ/ٕٖ( )ٜٔٛ٘ -كابن مفلح" ،ا٤بقصد األرشد" (ٕ،)ٕٔٙ/
كالعكرم" ،شذرات الذهب" (٘ ،)ٕ٘ٚ/مقدمة كتاب احملرر (ص ،)ٚقاؿ العالمة عبد
القادر بن بدراف يف ا٤بدخ إا مذهب اإلماـ أٞبد ،يححه كقدـ له كعلّق عليه :د/
عبد اهلل بن عبداحملسن الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ)
(صٖٖٗ) :احملرر :كتاب يف الفقه لإلماـ ٦بد الدين عبدالسالـ ابن تيمية ا٢براين حذا
فيه حذك " ا٥بداية" أليب ا٣بطاب ،يذكر الركايات :فتارة يرسلها ،كتارة يبْب اختيار ،فيها،
كقد شرحه الفقيه الفرض عبد ا٤ب من بن عبدا٢بق بن عبداهلل بن عل  ...ا٤بلقب بصف
الدين ا٤بتوىف سنة (ٖٜٚهػػ) ،...كقد كفاين ياحب الفضيلة األستاذ الدكتور  :عبداهلل
بن ٧بمد الساعدم م كنة اإلطناب يف ا٢بديث عن كتاب احملرر كم لفه شيخ اإلماـ ابن
تيمية ا١بد يف القسم الدراس يف ٙبقيقه لباب الشركط يف البيا منكتاب شرح احملرر كهو =
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العدة يف شرح العمدة.

إدراؾ الغاية يف اختصار ا٥بداية.

التمهيد.

٘بريد العناية يف شرح اختصار ا٥بداية.
اإليضاح كالبياف يف الرعاية الكال.
الالما ا٤بغيث يف علم معرفة ا٤بواريث.
قواعد األيوؿ كمعاقد الفصوؿ.
ال هر الناضر يف ركضة الناظر.

تسهي الويوؿ إا علم األيوؿ.

املطلب السابعّ :فاتُ:
تويف رٞبه اهلل يف العاشر من يفر سنة (ٖٜٚه ػػ) ،كدفن ٗبقاة
اإلماـ أٞبد بباب حرب بعد حياة حافلة بالطلب كالعطا  ،كخدمة
العلم تَػ َعلُّمان ،كتعليمان ،كتصنيفان –رٞبه اهلل رٞبة كاسعة.)ٔ(-
= ا١ب الذم يسبق هذا ا١ب الذم قمت بتحقيقه ،كقد أفدت منه كثّبان كمن ما كتبه
فضيلة األستاذ الدكتور عل بن أٞبد الغامدم خصويان يف القسم الدراس  .فلهما مِب
ج ي الشكر كاالمتناف .كانظر :لالست ادة باب شركط البيا من شرح احملرر لصف الدين
ا٢بنبل بتحقيق أ.د /عبد اهلل بن ٧بمد الساعدم (ص ،)ٔٗ -ٜكمقدمة شرح احملرر
لألستاذ الدكتور :عل بن أٞبد الغامدم.
)ٔ( انظر :ابن مفلح "ا٤بقصد األرشد" (ٕ ،)ٔٙٛ/كالعلم " ،ا٤بنهج األٞبد" =
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املبحح الجالح :يف إثبات ىسبة شزح احملزر إىل اإلماو صفٕ الدًٓ
ّّصف ىسدتُ اخلطٔة

كفيه مطلباف
المطلب األول :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلماـ يف الدين.
المطلب الثاني :كين النس ة.
املطلب األّل :إثبات ىسبة شزح احملزر إىل اإلماو صفٕ الدًٓ
تضافرت الشواهد كالدالئ علر إثبات نسبة شرح احملرر إا
اإلماـ يف الدين – رٞبه اهلل – كمن أبرز تلء الشواهد كالدالئ :
ٔ -أين د أقن علر تشكيء يف نسبة هذا الشرح لإلماـ يف
الدين ا٢بنبل رٞبه اهلل.
ٕ -إف أبلب من ترجم له نسبه له باسم (شرح احملرر) ،أك (ٙبرير ا٤بقرر
يف تقرير احملرر) ،أك (تقرير احملرر يف شرح احملرر) ،كالدر ا٤بنضد
(ٕ ،)ٜٗ٘/كشذرات الذهب ( ،)ٕٔٔ/ٙكهدية العارفْب
(٘ ،)ٖٙٔ/كا٤بدخ إا مذهب اإلماـ أٞبد (صٖٖٗ).
ٖ -تصريح بعض فقها ا٢بنابلة بالنق عنه يف كتبهم كما يف ا٤ببدع
(ٔ ،)ٗٚٓ/كاإلنصاؼ (ٔ.)ٔٓٚ/٘ – ٔ٘ ،ٕٓ/
= (ٕ ،)ٔٔ٘/كالعليم " ،الدر ا٤بنضد" (ٕ ،)ٜٗ٘/كالعكرم" ،شذرات الذهب"
( ،)ٕٕٔ/ٙكالدمشق "ا٤بدخ البن بدراف" (صٖٖٗ).
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املطلب الجاىّٕ :صف اليسدة
د نقن حنن معشر الباحثْب بعد البحث كالتتبا عن نسخ ا١ب
األكؿ من كتاب شرح احملرر لإلماـ يف الدين ا٢بنبل إال علر نس ة
فريدة توجد ضمن ٨بطوطات الظاهرية بسوريا برقم (ٔ٘ ،)ٕٚك٥با يورة
ٗبرك البحث العلم ٔبامعة أـ القرل ٙبت رقم (ٕٔ٘) ،كأخرل ٗبكتبة
ا٢برـ ا٤بدين .مكتوبة ٖب نسخ معتاد ،كه جيدة ٗبجملها ،كاضحة ا٣ب
قليلة األخطا  ،كعدد لوحات هذا ا١ب ( )ٕٗٚلوحة ،كقد حققت منها
اللوحات من ( ٖٕٓ –  ،)ٕٓٙكٙبتوم اللوحة علر (ٕ )ٙسطران،
كتَباكح الكلمات يف السطر الواحد بْب (ٖٔ –  ) ٔٚكلمة تقريبان ،كيبدأ
هذا ا١ب بكتاب الطهارة ،كينته بكتاب ا٢بجر ،ككاف الفراغ من نس ه
بعد أذاف الصبح ،كقب يالته ،يبيحة يوـ األربعا السابا كالعشرين من
شهر رجب سنة ٟب كستْب كسبعمائة(ٔ).

)ٔ( انظر :مقدمة شرح احملرر بتحقيق األستاذ الدكتور عل بن أٞبد الغامدم
(ٔ ،)ٕٔٔ – ٔٔٙ/شرح احملرر باب الشركط يف البيا بتحقيق األستاذ الدكتور
عبداهلل بن ٧بمد الساعدم (صٕٕ).
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اليص احملقق
باب بٔع األصْل ّالجنار
قاؿ(ٔ) رٞبه اهلل" :إذا باع أرضاً فيها غراس أو بناء ،دخل في
البيع .وقيل :ال يدخل حتى /يقول :بحقوقها"(ٕ).
(ٖ)
أقوؿ :إذا باع أرضان ما له أي ثابت فيها كالغراس كالبنا  ،دخ

[/302ب]

)ٔ( أم ياحب احملرر٦ ،بد الدين ابن تيمية –رٞبه اهلل.-
)ٕ( يف ا٤ب طوط (حٌب يقوؿ حٌب ٕبقوقها) كالصواب ما أثبت كما يف ٦بد الدين
ابن تيمية "احملرر" ٙبقيق د .عبد اهلل بن عبد احملسن الَبك ٗ ،بشاركة ٧بمد
معت كرمي الدين( ،طٔ ،بّبكت :م سسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيا
ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚـ) ٔ.ٗٙ٘/
)ٖ( انظر٧ :بفوظ بن أٞبد الكلوذاين "ا٥بداية علر مذهب اإلماـ أيب عبد اهلل أٞبد بن
حنب "ٙ ،بقيق :عبد اللطين ٞبيم كماهر ياسْب( ،طٔ ،دار براس ٕ٘ٗٔهػ -
ٕٗٓٓـ) صٕٗٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس " ،ا٤بغِب"ٙ ،بقيق :د /عبداهلل بن
عبداحملسن الَبك  ،ك د/عبدالفتاح ٧بمد ا٢بلو( ،طٔ ،القاهرة :هجر للطباعة
كالنشر كالتوزيا كاالعالف ٔٗٓٛقٜٔٛٛ-ـ)  ،ٕٔٗ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس ،
"الكايف"ٙ ،بقيق :د/عبداهلل بن عبداحملسن الَبك ( ،طٔ ،دار هجرٔٗٔٚ ،هػ –
ٜٜٔٚـ) ٖ ،ٔٓ٘/كأٞبد بن ٞبداف ا٢براين" ،الرعاية الصغرل يف الفقه علر
مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب "ٙ ،بقيق :ناير بن سعود السالمة( ،طٔ ،دار
إشبيلية ٖٕٗٔهػ – ٕٕٓٓـ) ٔ ٖٕٚ/كأبو بكر بن زيد ،ا١براع " ،باية =
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= ا٤بطلب يف معرفة ا٤بذهب"ٙ ،بقيق :ناير بن سعود السالمة( ،مكتبة الرشد
ٕٔٗٚهػ – ٕٓٓٙـ) ص ،ٕٜ٘كإبراهيم ابن مفلح" ،ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"،
(بّبكت :ا٤بكتب اإلسالم ٔٗٓٓ،هػ ٜٔٛٓ -ـ) ٗ ،ٜٔ٘/ك٧بمد بن مفلح
ا٤بقدس " ،الفركع"ٙ ،بقيق :د /عبداهلل عبد احملسن الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة
ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ)  ،ٜٔٚ/ٙكعل بن سليماف ا٤برداكم" ،اإلنصاؼ يف
معرفة الراجح من ا٣بالؼ علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب " ،تدقيق كتصحيح:
٧بمد ا٤برعشل ( ،طٔ ،بّبكت :دار إحيا الَباث العريبٜٔٗٔ ،هػ ٜٜٔٛ -ـ)
٘ ،ٗٙ/كأٞبد بن ٧بمد الشويك " ،التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح"،
ٙبقيق :ناير ابن عبداهلل ا٤بيماف( ،طٔ ،ا٤بكتبة ا٤بلكية ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ)
ٕ ،ٙٗٓ/كموسر بن أٞبد ا٢بجاكم" ،اإلقناع لطالب االنتفاع"ٙ ،بقيق :د.
عبداهلل بن عبد احملسن الَبك ( ،طٔ ،دار هجر ٔٗٔٛه ػ ٜٜٔٚ -ـ).
ٕ ،ٕٙٚ/ك٧بمد بن أٞبد الفتوح  ،الشهّب بابن النجار" ،معونة أكيل النهر شرح
ا٤بنتهر"ٙ ،بقيق :عبدا٤بلء بن الدهيش( ،طٔ ،بّبكت :دار خضر ٔٗٔ٘ ،هػ
 ٜٜ٘ٔـ) ٗ ،ٕٗٔ/كا٤بنجر بن عثماف التنوخ " ،ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا"،ٙبقيق :عبد ا٤بلء الدهيش( ،طٔ ،دار خضر ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ) ٖ،ٕٔٙ/
كمنصور بن يون البهويت" ،شرح منتهر اإلرادات"ٙ ،بقيق :عبداهلل بن عبداحملسن
الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ) ٖ ،ٕٛٓ/كمنصور بن
يون البهويت" ،كشاؼ القناع عن اإلقناع"ٙ ،بقيق١ :بنة مت صصة يف ك ازرة العدؿ
(طٔ ،ك ازرة العدؿ ٕٔٗٚهػ ٕٓٓٙ -ـ)  ،ٙٔ/ٛك٧بمد بن ياحل العثيمْب= ،
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يف البيا(ٔ)؛ أل ّف الغراس كالبنا أعياف متصلة باألرض فدخلت يف البيا
كسائر أج ا األرض(ٕ).
كقي  :ال تدخ ما اإلطالؽ(ٖ)؛ ألف اإلطالؽ ال يتناكؿ إال
األرض دكف الغراس كالبنا ؛ ألهنما ليسا من األرض(ٗ).
= "الشرح ا٤بمتا علر زاد ا٤بستقنا"( ،طٔ ،دار ابن ا١بوزمٕٔٗ٘ ،هػ) .ٔٓ/ٜ
)ٔ( كهو ا٤بذهب .انظر :ا١براع " ،باية ا٤بطلب يف معرفة ا٤بذهب" ،ص،ٕٜ٘
كا٤بقدس " ،ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ،ٜٔ٘/ٗ ،كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٗٙ/
كالشويك " ،التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٙٗٓ/كالبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٓ/كالبهويت" ،كشاؼ القناع عن اإلقناع" .ٙٔ/ٛ
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٕٔٗ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٓ٘/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔ٘/كالفتوح "معونة
أكيل النهر" ٗ ،ٕٗٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٕٔٙ/كالبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٓ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٙٓ/ٛ
)ٖ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية " صٕٗٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٕٔٗ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"ٖ ،ٔٓ٘/كا٢براين" ،الرعاية الصغرل"
ٔ ،ٖٕٚ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔ٘/كابن مفلح،
"الفركع"  ،ٜٔٚ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٗٙ/كالفتوح "معونة أكيل
النهر" ٗ ،ٕٗٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٕٔٙ/
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٕٔٙ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٓ٘/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔ٘/كالعثيمْب =

ٖٔٗ

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

فإف قاؿ ٕبقوقها دخ (ٔ)؛ ألنه من حقوؽ األرض التابعة ٥با،
نص عليه(ٕ).
فدخ يف ذلء؛ كما لو ّ
= "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٜٔ٘/
)ٔ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕٗٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٕٔٗ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٓ٘/كا٢براين" ،الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٚ/
كا٢بسْب بن يوسن بن ٧بمد" ،الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد بن
حنب " ٙبقيق :ناير بن سعود السالمة( ،طٔ ،مصر :دار الفالح ٖٕٗٔق
– ٖٕٓٓـ) ص ،ٖٔٛكاآلدم  ،أٞبد بن ٧بمد" ،ا٤بنور يف راجح احملرر علر
مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب "ٙ ،بقيق :كليد عبداهلل( ،طٔ ،بّبكت :دار
البشائر اإلسالمية ٕٗٗٔهػ – ٖٕٓٓـ) ص ،ٕٗٚكا١براع "باية ا٤بطلب
يف معرفة ا٤بذهب" ،ص ،ٕٜ٘كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٜٔ٘/كابن مفلح "الفركع"  ،ٜٔٚ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٗٙ/
كيوسن بن ا٢بسن بن عبدا٥بادم" ،مغِب ذكم األفهاـ عن الكتب الكثّبة يف
األحكاـ علر مذهب اإلماـ أٞبد" ،اعتُب به :أشرؼ عبد ا٤بقصود( ،طٔ،
مكتبة طاية ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ -ـ) صٕٗٗ ،كالشويك " ،التوضيح يف ا١بما
بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ، ٙٗٓ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٙٚ/كالفتوح
"معوف أكيل النهر" ٗ ،ٕٗٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ،ٕٔٙ/
كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٓ/كالبهويت "كشاؼ القناع" ،ٙٔ/ٛ
كالعثيمْب "الشرح ا٤بمتا" ٔٓ/ٜ
)ٕ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔ٘/كالفتوح "معونة أكيل
النهر" ٗ.ٕٗٔ/
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قاؿ رٞبه اهلل" :وإذا باع نخالً قد تشقق طلعو ،أو شجراً بدا
ثمره ،أو أرضاً فيها زرع ،فالثمر أو(ٔ) الزرع للبائع مبم ّقى إلى أوان
أخذه ،إال أن يشترطو المشتري ،وللبائع سقيو للحاجة وإن أضر
باألصل"(ٕ) .
أقوؿ :إذا باع خنالن قد تشقق طلعه(ٖ) ،أك شجران قد بدا ٜبر ،يعِب
ظهر من كمامه ،أك أرضان فيها زرع فالثمرة كال رع للبائا(ٗ)؛ ٤با ركل
)ٔ( هكذا يف ا٤ب طوط ،أما يف احملرر ٔ ٗٙ٘/فجا العطن ٕبرؼ (الواك).
)ٕ( انظر :اجملد ،ابن تيمية ا١بد "احملرر" ٔ.ٗٙ٘/
)ٖ( الطلا :ما يطلا من الن لة مث يصّب ٜبران إف كانت أنثر ،كإف كانت الن لة ذكران
د يصر ٜبران ب ي ك رطبان كيَبؾ علر الن لة حٌب يصّب فيه ش أبيض مث
الدقيق فتلقح به أنثر الن  .فهو ما يبدك من ٜبرة الن يف أكؿ ظهورها،
كقشر ،يسمر ال ُك ُفّرل كهو كعا الثمرة .انظر :البعل "ا٤بطلا علر أبواب
ا٤بقنا" صٔٗٔ ،كأٞبد بن ٧بمد الفيّوم " ،ا٤بصباح ا٤بنّب يف بريب الشرح
الكبّب"( ،طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلمية ٗٔٗٔهػٜٜٔٗ -ـ) ص٘،ٖٚ
ك٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادل" ،القاموس احملي "ٙ ،بقيق :يوسن الشيخ ٧بمد
البقاع ( ،بّبكت :دار الفكر ٘ٔٗٔقٜٜٔ٘-ـ) صٓ ،ٙٚك٧بمود عبد
الرٞبن عبد ا٤بنعم" ،معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية"( ،القاهرة :دار
الفضيلة) ٕ.ٖٗٗ/
)ٗ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕٗٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔٔ/ٙكابن قدامة
ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٓٔ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٚ/كا٢بسْب بن يوسن
ا٤بنور يف =
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب " ص ،ٖٔٛكاآلدم " ّ
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ابن عمر(ٔ) أف النيب  قاؿ" :من ابتاع خنالن بعد أف ت بّر فثمرها للذم
باعها إال أف يشَبط ا٤ببتاع" .ركا ،ا١بماعة(ٕ).
= راجح احملرر" ص ،ٕٗٚباية ا٤بطلب ص ،ٕٜ٘كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح
ا٤بقنا" ٗ ،ٕٔٙ/كابن مفلح "الفركع"  ،ٜٔٚ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٜٗ/
كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٙٗٔ/كا٢بجاكم "اإلقناع"
ٕ ،ٕٚٓ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٗ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٛٗ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٙٚ/ٛ
)ٔ( هو الصحايب ا١بلي  :عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب بن نفي القرش العدكم
أسلم ما أبيه كهاجر قبله أكؿ مشاهد ،ا٣بندؽ علر الصحيح كشهد ما
بعدها من ا٤بشاهد ما رسوؿ اهلل  ،كاف  شديد االتباع آلثار النيب ،
كهو من ا٤بكثرين من الركاية عن رسوؿ اهلل يلر اهلل عليه كسلم ،تويف 
ٗبكة سنة (ٖ )ٚمن ا٥بجرة كقي بّب ذلء  .انظر :ابن عبد الا النمرم
"االستيعاب" ٖ ،ٜ٘ٓ/كالعسقالين "اإليابة" ٗ ،ٗٙٔ/كزنٓب بن شرؼ
النوكم" ،هتذيب األ٠با كاللغات"( ،بّبكت :دار الكتب العلمية) ٕ.ٕٚٛ/
)ٕ( أخرجه :مالء يف ا٤بوطأ ٕ ٙٔٚ/يف كتاب البيوع ،باب ما جا يف ٜبر ا٤باؿ يباع
أيله ،كالب ارم يف يحيحه ٖ ٕٔٓ/يف كتاب بد الوح برقم (ٕٕٗٓ)،
كمسلم يف يحيحه ٘ ٔٙ/يف كتاب البيوع ،باب من باع خنالن عليها ٜبر برقم
(ٕ ،)ٖٜٛكأبو داكد يف سننه ٖ ٕٛٓ/يف كتاب اإلجارة ،باب بيا العبد يباع
كله ماؿ برقم (ٖٖ٘ٗ) ،كالَبمذم يف جامعه ٖ ٘ٗٙ/يف كتاب البيوع ،باب
ابتياع الن بعد التأبّب كالعبد له ماؿ برقم (ٕٗٗٔ) ،كالنسائ يف سننه ٕٜٙ/ٚ
يف كتاب البيوع ،باب الن يباع أيلها كيستثِب ا٤بشَبم ٜبرها برقم (ٖ٘= ،)ٗٙ
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كع ػ ػ ػػن عب ػ ػ ػػادة ب ػ ػ ػػن الص ػ ػ ػػامت(ٔ) "أف الن ػ ػ ػػيب  قض ػ ػ ػػر أف ٜب ػ ػ ػػرة
الن ػ ػ ػ ػ ػ ٤ب ػ ػ ػ ػػن أبره ػ ػ ػ ػػا إال أف يش ػ ػ ػ ػػَبط ا٤ببت ػ ػ ػ ػػاع"(ٕ)[ .ركا ،عب ػ ػ ػ ػػداهلل ب ػ ػ ػ ػػن
أٞبد](ٖ)(ٗ) يف ا٤بسند.
[كأي ](٘) التأبّب :التلقيح( )ٙإال أنّه ٠ب تشقيق الطلا ٤بالزمته
= كابن ماجه يف سننه ٖ ،ٖٕٚ/يف كتاب التجارات ،باب من باع خنالن م بران أك
عبدان له ماؿ برقم (ٕٕٓٔ) ،كأٞبد يف مسند ٙ/ٕ ،برقم (ٕٓ٘ٗ).
)ٔ( هو الصحايب ا١بلي  :عبادة بن أيب عبادة الصامت بن قي بن أيرـ األنصارم
ا٣ب رج  ،كاف من النقبا ليلة العقبة ،شهد ا٤بشاهد كلها ما رسوؿ اهلل  تويف
 ببيت ا٤بقدس كقي بالرملة سنة ٖٗهػ كقي بّب ذلء .انظر :النوكم
"هتذيب األ٠با كاللغات" ٔ.ٕ٘ٙ/
)ٕ( انظر :مسند اإلماـ أٞبد ٘ ٖٕٙ/ا٢بديث رقم (ٖٓ.)ٕٕٛ
)ٖ( يف ا٤ب طوط ( ركا ،كعبداهلل بن أٞبد ) كالسياؽ يقتض حذؼ الواك.
كزنتم أف تكوف الواك متصحفة عن (أبو) أك تكوف ا١بملة متصحفة عن
(ركا ،عنه به) أم عن عبادة بن الصامت اذا اللفظ كاهلل أعلم بالصواب.
)ٗ( هو عبد اهلل بن اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنب  ،حدث عن أبيه كعن عبداهلل بن
ٞباد كزنٓب ابن معْب كشيباف بن فركح كخلق بّبهم ككاف ثبتان ثقة كلد سنة
ثالث عشرة كمائتْب كتويف يف ٝبادل اآلخرة سنة تسعْب كمائتْب كعمر ،سبا
كسبعوف سنة .انظر :ابن مفلح "ا٤بقصد األرشد" ٕ.٘/
)٘( يف ا٤ب طوط (كأيلح) كالسياؽ يقتض ما أثبت كما يف  :ا٤بغِب ،ٖٔٓ/ٙ
كا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا ٗ.ٕٔٙ/
) (ٙانظر :األزهرم "ال اهر"ط صٕ ،ٕٛكابن فارس "حلية العلما " ص،ٕٔٙ
كابن منظور "لساف العرب" ٗ.ٖ/
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إيا،؛ ألف التلقيح يكوف عند تشقيق الطلا(ٔ).
يقاؿ أبرت الن كأبّرهتا بالت فين كالتشديد كتأبرت الن لة
تشققت ،كأنشد علر ذلء:
تأبرم يا خّبة [الفسي ](ٕ)(ٖ).
كا٢بكم يتعلق بالتشقيق(ٗ)(ٔ)؛ ألنه كقت التلقيح فلذلء علق
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔٓ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح
ا٤بقنا" ٗ ،ٕٔٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٜٗ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٛٗ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٙٚ/ٛ
)ٕ( أكرد هذا الرج ابن منظور يف "لساف العرب" ٗ ،ٖ/كال بيدم يف "تاج
العركس" ٓٔ ،ٔٔ/كٛبامه :إذ ظن أه الن بالفحوؿ.
)ٖ( يف ا٤ب طوط (السفي ) كالسياؽ يقتض ما أثبت كما يف لساف العرب ٗ ،ٖ/كتاج
م ،كا١بما :فسالف ،مث :
الوِد ُّ
العركس ٓٔ .ٔٔ/كالفسي  :يغار الن  ،كهو َ
األـ ،أك تقلا من األرض
ربين كربفاف ،الواحدة :فسيلة ،كه الٍب تقطا من ّ
فتغرس .انظر :الفيوم "ا٤بصباح ا٤بنّب" ٕ.ٖٗٚ/
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔٓ/ٙكا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٚ/
ٔ ،ٖٕٚ/كا٢بسْب ابن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد"
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٚكابن مفلح "الفركع"
ص ،ٖٔٛكاآلدم " ّ
 ،ٜٔٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٕٔٙ/كا٤برداكم
"اإلنصاؼ" ٘ ،ٜٗ/كالشويك "التوضيح" ٕ ،ٙٗٔ/كا٢بجاكم "اإلقناع"
ٕ ،ٕٚٓ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٗ/كالبهويت "كشاؼ القناع"
.ٙٚ/ٛ
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ا٢بكم به كإف د يلقح.
كألنه دنا [كامن] لظهور ،باية ،فكاف تابعان أليله قب
ظهور ،،كبّب تابا له بعد ،،كا٢بم يف ا٢بيواف(ٖ).
كالشجر الذم قد بدا ٜبر ،كالن ا٤ب بر(ٗ)؛ ألنه ٜبر ظاهر فلم
يدخ يف بيا األي  ،كا٢بم بعد الوالدة.
(ٕ)

)ٔ( هذا هو ا٤بذهب ،كعنه ركاية ثانية :أف ا٢بكم يتعلق بالتأبّب ال بالتشقق .انظر:
=
ابن مفلح "الفركع"  ،ٜٔٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٕٔٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٜٗ/
)ٕ( يف ا٤ب طوط (كاف) كا٤بثبت من ا٤بغِب  ،ٖٔٔ/ٙكالكايف ٖ ٔٓٔ/كهو
األليق بالسياؽ.
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔٔ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ.ٔٓٔ/
)ٗ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕٗٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٖٔ٘/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٖٔٓ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٚ/
كا٢بسْب بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد" ص،ٖٔٛ
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٚكا١براع "باية ا٤بطلب" ص،ٕٜ٘
كاآلدم " ّ
كابن مفلح "كتاب الفركع"  ،ٜٔٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح
ا٤بقنا" ٗ ،ٖٔٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،٘ٓ/كيوسن ابن ا٢بسن "مغِب
ذكم األفهاـ" صٕٗٗ ،كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح"
ٕ ،ٕٙٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٚٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا"
ٖ ،ٔٙ٘/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛ٘/كالبهويت "كشاؼ
القناع"  ،ٜٙ/ٛكالعثيمْب "الشرح ا٤بمتا" .ٕٓ/ٜ
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كذلء ال رع سوا كاف ظاهران يف ظاهر قوله [أك](ٔ) د يظهر
بعد ،كهذا زنتاج إا تفصي ؛ كهو أنه إف كاف ٩با رن مرة بعد أخرل
كيبقر عرقه يف األرض ،كالرطبة(ٕ) ،كالبقوؿ(ٖ) ،فالظاهر هو للبائا،
كما د يظهر للمشَبم(ٗ).
)ٔ( يف ا٤ب طوط (ك) كالسياؽ يقتض ما أثبت.
الرطْبة :نبت معركؼ كلما ج نبت  .قاؿ ا١بوهرم يف الصحاح ٔ،ٔ٘ٛ/
)ٕ( ّ
((الرطبة بالفتح :القضب خاية ما داـ رطبان ،كا١بما رطاب)) ،كقاؿ الشيخ
٧بمد بن ياحل العثيمْب يف الشرح ا٤بمتا (( ،ٕٗ/ٜالرطبة :كه ا٤بعركفة
عندنا بالاسيم  )) ...كانظر :الق كيِب ،أٞبد ابن فارس" ،معجم مقايي
اللغة"ٙ ،بقيق :عبدالسالـ ٧بمد هاركف( ،بّبكت :دار ا١بي ) ٕ،ٗٓٗ/
كالبعل "ا٤بطلا علر أبواب ا٤بقنا" صٖٖٕ.
)ٖ( البقوؿٝ :با بق  ،كالبق من النبات هو ما نبت يف ب ر ،ال يف أركمة ثابتة.
كأ ُُركمة الشجر :ما يف جوؼ األرض من أيولهّ ،أما البقوؿ فليست ٥با أركمة
اخضرت به األرض ،أك ك ّ ما ال ينبت أيله
ثابتة ،كتطلق علر ك ّ بات
ّ
كفرعه يف الشتا  .انظر :الفّبكزآبادم "القاموس احملي " صٓ ،ٛٚكعبد
الفتاح الصعيدم ،كحسْب يوسن موسر "اإلفصاح يف فقه اللغة" (طٔ،
بّبكت :دار الكتب العلميةٔٗٓٚ ،ق – ٜٔٛٚـ) صٓٓ ،ٙك٧بمود عبد
الرٞبن "معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية" ٔ.ٖٜٖ/
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔٗٓ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٓٙ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٓ/كالفتوح
"معونة أكيل النهر شرح ا٤بنتهر" ٗ ،ٕٕٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ= ،ٕٙٛ/
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كإف كاف ٩با زنصد مرة كاحدة ،كال يبقر له عرؽ يف األرض
كا٢بنطة ،كالشعّب ،كالدخن كالذرة كسائر ا٢ببوب فهو للبائا ،سوا
كاف قد ظهر أك د يظهر بعد ،كذلء؛ ألف البذر كالعرؽ فيما يبقر يف
األرض ،أكدع يف األرض ليبقر فدخ عرقه يف البيا كما دخ الشجر
تبعان ،كد يدخ ما ظهر منه؛ ألنه عْب د تدخ يف مسمر البيا فلم
تدخ يف البيا ،كالثمرة بعد التأبّب.
كأما ما زنصد مرة فإدنا دخ كإف د يظهر؛ ألنه إدنا أكدع
األرض لي خذ ثانيان من بّب استبقا فكاف للبائا كالكنػ كالقماش.
كتبقر الثمرة كال رع يف األرض إا أكاف أخذ ،كإدراكه(ٔ)؛ ألف
إطالؽ العقد اقتضر ترؾ ذلء إا حْب إدراكه ،فهو كما لو كاف
مستثُب يف العقد.
إال إذا د يكن فيه ضرر عليه بقطعه يف ا٢باؿ كالرطبة كالبقوؿ،
فإنه ي خذ ٔب ها يف ا٢باؿ ،هكذا قاؿ أيحابنا ،ألنه لي له حد
ينته إليه ،كالظاهر(ٕ) يف الفقه أف العادة(ٔ) متبعة يف ذلء .فإف كاف
= كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٔ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٙٗ/ٛ
ا٤بنور يف راجح احملرر"
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٜٔ/ٙكاآلدم ّ " ّ
ص ،ٕٗٚكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٔ/كا٢بجاكم
"اإلقناع" ٕ ،ٕٙٛ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٓ/كالبهويت
"كشاؼ القناع" .ٙٗ/ٛ
)ٕ( الظاهر :فاع من الظهور ،كمن معانيه :الوضوح كاالنكشاؼ ،يقاؿ :ظهر =
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٩با استحكم أف يقطا كجب عليه ج  ،يف ا٢باؿ ،كإال كجب تركه إا
حْب كماله ،كما رنب ترؾ الثمرة إا حْب كما٥با كنضجها ،كال رع إا
حْب حصاد ،،كذلء هاهنا(ٕ).
كرنب ٛبكْب البائا من سقيه إذا احتاج إا ذلء كإف أضر
باألي ؛ ألنه حق كجب للبائا فله استبقاؤ ،كإف تعثر كسائر ا٢بقوؽ.
فإف اشَبط /ا٤بشَبم الثمرة أك ال رع فهو له ،كد يبق للبائا فيه
= الش ظهوران ،أم :برز بعد ا٣بفا  ،كح ّد :،اللفظ الذم انكشن معنا،
ٗبجرد السماع من بّب قرينة ،كمن
اللغوم كاتّضح للساما من أه اللساف ّ
الساما كال زنتاج إا
بّب ّ
تأم  ،كهو يف االيطالح :ا٤بعُب ا٤بتبادر إا ذهن ّ
دلي  .انظر :الفيوم "ا٤بصباح ا٤بنّب" ٕ ،ٖٛ٘/ك٧بمود عبد الرٞبن عبد
ا٤بنعم "معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية" ٕ.ٗٗ٘/
تكرر ،كاشتقاقها من (عاد يعود) إذا رجا .كه الديدف
)ٔ( العادة لغة :ك ّ ما ّ
مرة بعد
يعاد إليه٠ ،بّيت بذلء؛ أل ّف ياحبها يعاكدها ،أم :يرجا إليها ّ
أخرل ،كقي  :ه األمور ا٤بتكررة من بّب عالقة عقلية.
استمر الناس عليه علر حكم ا٤بعقوؿ كعادكا إليه
كيف االيطالح :ه ما
ّ
مرة بعد أخرل .انظر :د٧ /بمود عبد الرٞبن عبد ا٤بنعم "معجم ا٤بصطلحات
ّ
كاأللفاظ الفقهية" ٕ.ٗ٘ٚ/
)ٕ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٔ،ٔٙٓ/كا٢بجاكم "اإلقناع"
ٕ ،ٕٙٛ/كا٤بقدس "معونة أكيل النهر" ٗ ،ٕٕٗ/كالبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" ٖ ،ٕٛٓ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٙٗ/ٛ
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حق ،لقوله ( :إال أف يشَبطه ا٤ببتاع) (ٔ).
كألف ذلء يدخ تبعان بالشرط ،فكاف له كسائر حقوؽ ا٤ببيا(ٕ).
قاؿ رٞبه اهلل" :فإن اختلفا ىل بدا الثمر قبل البيع أو بعده
فالقول قول البائع"(ٖ).
أقػوؿ :مػٌب اختلفػا فقػاؿ البػائا :بػػدا الثمػر قبػ البيػا ،كقػاؿ ا٤بشػػَبم:
ب ػػدا الثم ػػر بع ػػد ،،ف ػػالقوؿ ق ػػوؿ الب ػػائا(ٗ) ،ألن ػػه دن ػػا ملك ػػه كا٤بش ػػَبم ي ػػدعر
انتقال ػػه إلي ػػه ،كال زنك ػػم ب ػػه إال بس ػػبب ظ ػػاهر كال حج ػػة مع ػػه فيبق ػػر عل ػػر
األي  ،كهو عدـ انتقاله ،كعليه الثمن لقطا ا٣بصومة يف ذلء(٘).
قاؿ رٞبه اهلل" :ولو باع نوعاً من بستان بدا ثمر بعضو ،فلو ما بدا،
)ٔ( سبق ٚبررنه.
)ٕ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب " ص ،ٕٗٙكابن
قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٛ ،ٖٔٚ/ٙكا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٜ/
كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ ،ٔٙ٘/كا٤برداكم
"اإلنصاؼ" ٘ ،ٕ٘/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٖٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٚ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٖٛٚ/كالبهويت "كشاؼ
القناع"  ،ٚٛ ،ٚٔ/ٛكالعثيمْب "الشرح ا٤بمتا" .ٖٚ/ٜ
)ٖ( انظر :البغدادم "احملرر" ٔ.ٗٙ٘/
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكابن مفلح "كتاب الفركع"
)ٗ( انظر :اآلدم ّ " ّ
 ،ٜٜٔ/ٙكا٤بردكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕ٘/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٕٚ/كالبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٛٙ/
)٘( انظر :البهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖٕٛٚ/
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وما لا يبد للمشتري نص عليو .وقال ابن حامد(ٔ) :الكل للبائع"(ٕ).
أقوؿ :إذا باعه نوعان من بستاف كقد بدا بعض ٜبرة ذلء النوع
دكف بعض ،فما بدا منه فهو للبائا ،كما د يبد للمشَبم(ٖ)؛ ٤با تقدـ
من ا٢بديث(ٗ) فإنه يدؿ ٗبنطوقه علر أف ما أبر للبائا ،كما د ي بر
للمشَبم؛ كألف ا٤ببيا د يتعذر تسليمه كإدنا اختل بغّب ،،فهو كما
[لو](٘) اشَبل طعامان يف مكاف فاختل بطعاـ للبائا كد يعرؼ ك

)ٔ( هو ا٢بسن بن حامد بن عل بن مركاف البغدادم إماـ ا٢بنابلة يف زمانه
كم دام كمعلمهم له عدة مصنفات ،منها :ا١باما يف ا٤بذهب كشرح ٨بتصر
ا٣برق  ،تويف رٞبه اهلل راجعان من مكة سنة ٖٓٗهػ .انظر :ابن مفلح
"ا٤بقصد األرشد" ٔ.ٖٜٔ/
)ٕ( انظر :البغدادم "احملرر" ٔ.ٗٙ٘/
)ٖ( هذا هو ا٤بذهب .انظر :ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٙ/ا٢بسْب بن يوسن
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب " ص ،ٖٔٛكابن مفلح
"كتاب الفركع"  ،ٜٜٔ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٔٙٗ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،٘ٔ/كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب
ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٕٙٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٕٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا
يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٙ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ،ٕٛٚ/
كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٓ/ٛ
)ٗ( أم حديث ابن عمر رض اهلل عنه ا٤بتقدـ.
)٘( ساقطة من ا٤ب طوط ،كالسياؽ يقتض إثباهتا.

ٕٗٗ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

كاحد منهما[ ،فيكونا](ٔ) شريكْب فيه [يصطلحا](ٕ) علر ما يريانه (ٖ).
كقاؿ ابن حامد :يكوف الك للبائا(ٗ)؛ ألنه إذا د زنص الك
إا البائا أدل إا الضرر باشَباؾ األيدم يف البستاف؛ كألف الباطن
تابا الظاهر كأساسات ا٢بيطاف (٘).
قاؿ رٞبه اهلل" :وال يجوز بيع الرطبة ،وال الزرع قبل اشتداده،
وال الثمر قبل بدو صالحو ،إال بشرط القطع في الحال ،إال أن
يبيعو بأصلو  ،فإن باعو من مالك األصل فعلى وجهين ،فإن شرط
القطع ثا تركو حتى طالت الجزة ،واشتد الحب ،وصلحت الثمرة
فسد العقد ،وكان المبيع بزيادتو للبائع ،وعنو :ال يفسد ،والزيادة
لهما ،وعنو :يتصدقان بها ،وقال القاضي( :)ٙىي للمشتري"(ٔ).
)ٔ( يف ا٤ب طوط[ :فيكوناف] ،كالصواب حذؼ النوف.
)ٕ( يف ا٤ب طوط[ :يصطلحا] ٕبذؼ النوف ،كالصواب ما أثبت.
)ٖ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٗ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٙٙ/
)ٗ( انظر :ابن مفلح "كتاب الفركع"  ،ٜٜٔ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٗ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕ٘/كالتنوخ "ا٤بمتا يف
شرح ا٤بقنا" ٖ. ٔٙٙ/
)٘( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٗ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٙٙ/
ٖ.ٔٙٙ/
) (ٙهو القاض ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن خلن البغدادم بن الفرا  ،شيخ ا٢بنابلة
ا٢بنابلة يف زمانه ،ياحب التصانين ا٤بفيدة يف ا٤بذهب ،تويف رٞبه اهلل سنة
()ٖ٘ٛهػ  .انظر :ابن مفلح "ا٤بقصد األرشد" ٕ ،ٖٜ٘/كالعليم "الدر ا٤بنضد" =
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أقوؿ :بيا الرطبة كال رع قب اشتداد ،كالثمر قب بدك يالحه؛ إما
أف يبيعه من بّب مالء ،كإما أف يبيعه بشرط التبقية ،أك يطلق العقد ،أك
يبيعه بشرط القطا يف ا٢باؿ .فإف باعه بشرط التبقية د رن (ٕ)؛ ٤با ركم
أن (ٖ) أ ّف النيب " هنر عن بيا العنب حٌب يسود ،كعن بيا ا٢بب
= ٔ.ٜٔٛ/
"احملرر" ٔ.ٗٙ٘/
)ٔ( انظر :اجملد ابن تيمية ا٢براينّ ،
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٓ ،ٔٗٛ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس
"الكايف" ٖ ،ٜٔٓ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٛ/كا٢بسْب بن
يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد ابن حنب " ص،ٖٔٛ
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكابن مفلح "كتاب الفركع"
كاآلدم " ّ
 ،ٕٓٓ/ٙكا١براع "باية ا٤بطلب" صٓ ،ٕٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙ٘/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖ٘/كيوسن بن ا٢بسن
"مغِب ذكم اإلفهاـ" صٕٗٗ ،كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا
كالتنقيح" ٕ ،ٕٙٗ/كا٢بجاكم اإلقناع ٕ ،ٕٖٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٛ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٛٛ/كالبهويت
"كشاؼ القناع" . ٚٓ/ٛ
)ٖ( هو الصحايب ا١بلي  :أن بن مالء بن النضر األنصارم ا٣ب رج ،
خادـ رسوؿ اهلل  كأحد ا٤بكثرين من الركاية عنه يلر اهلل عليه كسلم،
أمه أـ سليم بنت ملحاف األنصارية ،شهد ا٤بشاهد كلها ما رسوؿ اهلل
يلر اهلل عليه كسلم ،ككاف آخر من مات بالبصرة من أيحاب رسوؿ
اهلل يلر اهلل عليه كسلم كذلء سنة ٖ ٜهػ كقي بّب ذلء .انظر :ابن =
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حٌب يشتد" ،ركا ،ا٣بمسة إال النسائ (ٔ).
كعن ابن عمر أف النيب " هنر عن بيا الثمار حٌب يبدك
يالحها ،هنر البائا كا٤ببتاع" .ركا ،ا١بماعة إال الَبمذم (ٕ).
= سعد "الطبقات الكال"  ،ٕٔ/ٚكابن عبد الا النمرم "االستيعاب"
ٔ ،ٜٔٓ/كالعسقالين "اإليابة" ٔ.ٕٚٙ/
)ٔ( أخرجه :أبو داككد يف سننه ٖ ،ٕٙٓ/يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار
قب أف يبدك يالحها ،برقم (ٖ ،)ٖٖٚكالَبمذم يف جامعه ٖ ،ٖ٘ٓ/يف
كتاب البيوع ،باب كراهية بيا الثمرة حٌب يبدك يالحها ،برقم (،)ٕٕٔٛ
كالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٖٓ/يف كتاب البيوع ،باب ما يذكر يف بيا
ا٢بنطة ،برقم (ٕٔ ،)ٜٔٓكابن ماجه يف سننه ٖ ،ٖٖٕ/يف كتاب
التجارات ،برقم ( ،)ٕٕٔٚكا٢باكم يف مستدركه ٕ ،ٕٖ/برقم (ٕ،)ٕٜٔ
كقاؿ( :هذا حديث يحيح علر شرط مسلم ).
)ٕ( أخرجه :مالء يف ا٤بوطأ ٕ ٙٔٛ/يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا الثمر
حٌب يبدك يالحها برقم (ٓ ،)ٕٔٛكالب ارم يف يحيحه ٖ ،ٔٓٓ/يف كتاب
بد الوح  ،برقم (ٗ ،)ٕٜٔكمسلم يف يحيحه ٘ ،ٔٔ/يف كتاب البيوع،
باب النه عن بيا الثمار قب بدك يالحها بغّب شرط القطا ،برقم (ٔٗ،)ٖٜ
كأبو داككد يف سننه ٖ ،ٕٜ٘/يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار قب أف يبدك
يالحها برقم ( ،)ٖٖٜٙكابن ماجه يف سننه ٖ ،ٖٖٓ/يف كتاب التجارات،
باب النه عن بيا الثمار قب أف يبدك يالحها برقم (ٕٕٗٔ) ،كالنسائ يف
السنن  ،ٕٕٙ/ٚيف كتاب البيوع ،باب بيا الثمر قب أف يبدك يالحه برقم
( ،)ٜٗ٘ٔكأٞبد يف ا٤بسند ٕ ٕٙ/برقم (ٕ.)ٕٜ٘
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كيف لفظ" :هنر عن بيا الن حٌب ي هو ،أك عن بيا السنب
حٌب يبيض ،كيأمن العاهة" .ركا ،ا١بماعة إال الب ارم كابن ماجه(ٔ).
قي ألن " :ما ي هو؟ قاؿ :زنمر أك يصفر"(ٕ) .
كعن أيب هريرة(ٖ) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :ال تبتاعوا الثمار

)ٔ( أخرجه :مسلم يف يحيحه ٘ ،ٔٔ/يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا
الثمار قب بدك يالحها بغّب شرط القطا برقم (ٖٗ ،)ٖٜكأبو داككد يف
سننه ٖ ،ٕٜ٘/يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار قب أف يبدك يالحها
برقم (ٓ ،)ٖٖٚكالَبمذم يف جامعه ٖ ،ٕٜ٘/يف كتاب البيوع ،باب كراهية
بيا الثمرة حٌب يبدك يالحها برقم ( ،)ٕٕٔٚكالنسائ يف سننه ،ٕٚٓ/ٚ
يف كتاب البيوع ،باب بيا السنب حٌب يبيض ،برقم (ٔ٘٘ٗ) ،كأٞبد يف
ا٤بسند ٕ ٘/برقم (ٖ.)ٜٗٗ
)ٕ( أخرجه :الب ارم يف يحيحه ٖ ،ٔٓٔ/يف كتاب بد الوح برقم
( ،)ٕٕٓٛكمسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٜ/يف كتاب ا٤بساقاة ،باب كضا
ا١بوائح برقم (ٓ )ٗٓٙكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٓٓ/يف كتاب
البيوع ،باب الوقت الذم زن فيه بيا الثمار ،برقم (ٕٓ.)ٜٔٓ
)ٖ( هو الصحايب ا١بلي  :أبو هريرة عبدالرٞبن كقي عبداهلل بن ي ر الدكس
ياحب رسوؿ اهلل  كأكثر أيحابه حديثان عنه ،أسلم عاـ خيا كشهدها
ما رسوؿ اهلل  مث ل مه ككاظب عليه رببة يف العلم ،تويف سنة ()٘ٚهػ
كقي بعدها .انظر :ابن عبد الا النمرم "االستيعاب" ٔ ،ٕٕٓ/كا١بوزم
"يفة الصفوة" ٔ ،ٖٕٛ/كالعسقالين "اإليابة" ٔ.٘ٗٚ/
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حٌب يبدك يالحها" ركا ،أٞبد كمسلم كالنسائ كابن ماجه (ٔ).
كعن جابر(ٕ) "أف النيب " هنر عن بيا الثمرة حٌب يبدك يالحها".
كيف لفظ" :حٌب يطيب" .كيف ركاية" :حٌب تطعم" .متفق عليها(ٖ).
)ٔ( أخرجه :أٞبد يف ا٤بسند ٕ ،ٕٙٔ/برقم ( ،)ٜٚ٘ٗكمسلم يف يحيحه
٘ ،ٕٔ/يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا الثمار قب بدك يالحها بغّب
شرط القطا ،برقم (ٗ٘ ،)ٖٜكالنسائ يف سننه  ،ٕٖٙ/ٚيف كتاب البيوع،
باب بيا الثمر قب أف يبدك يالحه ،برقم (ٕٔ٘ٗ) ،كابن ماجه يف سننه
ٖ ،ٖٖٔ/يف كتاب التجارات ،برقم (ٕٕ٘ٔ).
)ٕ( هو الصحايب ا١بلي  :جابر بن عبداهلل بن عمرك بن حراـ األنصارم
السلم  ،كاف من ا٤بكثرين من الركاية عن النيب يلر اهلل عليه كسلم تويف
با٤بدينة سنة ٗٚهػ كقي سنة ٚٛهػ ككاف قد كن بصر ،يف آخر عمر ،رض
اهلل عنه .انظر :ابن عبد الا النمرم "االستيعاب" ٔ ،ٕٕٓ/كا١بوزم "يفة
الصفوة" ٔ ،ٖٕٛ/كالعسقالين "اإليابة" ٔ.٘ٗٚ/
)ٖ( أخرجه باللّفظ األكؿ الب ارم يف يحيحه ٖ ،ٔ٘ٔ/يف كتاب بد الوح ،
برقم (ٔ ،)ٕٖٛكمسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٔ/يف كتاب البيوع ،باب النه
عن بيا الثمار قب بدك يالحها بغّب شرط القطا ،برقم (ٕ٘.)ٖٜ
كأخرجه بلفظ ( ...حٌب يطيب) الب ارم يف يحيحه ٖ ،ٜٜ/يف كتاب
بد الوح  ،برقم ( ،)ٕٜٔٛكمسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٔ/يف كتاب البيوع،
باب النه عن بيا الثمار قب بدك يالحها بغّب شرط القطا ،برقم
(ٔ٘ .)ٖٜكبلفظ ( ...حٌب يُطعم) أخرجه مسلم يف يحيحه ٘ ،ٔٚ/يف
كتاب البيوع ،باب النه عن احملاقلة كا٤ب ابنة كعن ا٤ب ابرة كبيا الثمرة قب =
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كألف ال رع كالثمر قب اإلدراؾ ال يأمن اآلفة كا١بائحة في ّدم إا
أك ا٤باؿ بالباط .
(ٔ)
كإليه أشار  فقاؿ يف حديث أن ( :إذا منا اهلل [الثمرة]
[فبم](ٕ) تستح ماؿ أخيء؟) .أخرجا.)ٖ( ،
ككذا إف أطلق العقد(ٗ)؛ ألف إطالؽ العقد داخ يف عموـ
= بدك يالحها كعن بيا ا٤بعاكمة برقم (ٔ.)ٖٜٜ
)ٔ( ساقطة من ا٤ب طوط ،كالصواب إثباهتا كما يف يحيح مسلم ٘.ٕٜ/
)ٕ( يف ا٤ب طوط (فبما) ،كا٤بثبت ما يف يحيح مسلم ٘.ٕٜ/
)ٖ( أخرجه اذا اللفظ :اإلماـ مسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٜ/يف كتاب ا٤بساقاة،
باب كضا ا١بوائح ،برقم ( ،)ٗٓ٘ٛأبو داككد يف سننه ٖ ،ٕٜٗ/يف كتاب
اإلجارة ،باب يف كضا ا١بائحة ،برقم (ٕ ،)ٖٗٚكابن ماجه يف سننه
ٖ ،ٖٖٖ/يف كتاب التجارات ،باب النه عن بيا الثمار قب أف يبدك
يالحها ،برقم ( ،)ٕٕٜٔكالنسائ يف السنن الصغرل  ،ٕٙٗ/ٚيف كتاب
البيوع ،باب كضا ا١بوائح ،برقم ( ،)ٕٗ٘ٚكالدارقطِب يف سننه ٖ،ٖٗٗ/
برقم ( ،)ٕٜٜٓكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٓٙ/يف كتاب البيوع ،باب
ما جا يف كضا ا١بائحة ،برقم (ٔٗ.)ٜٔٓ
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔٗ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٜٔٓ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٛ/كا٢بسْب بن يوسن "الوجي
ا٤بنور يف
يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب " ص ،ٖٔٛكاآلدم " ّ
راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكابن مفلح "كتاب الفركع"  ،ٕٓٓ/ٙكا١براع
"باية ا٤بطلب" صٓ ،ٕٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖ٘/كيوسن بن ا٢بسن =
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النه ؛ ألنه بيا الثمرة قب بدك يالحها.
كألف إطالؽ العقد يقتض التبقية ،كالتبقية ٩بنوع منها فلم
يصح ،كما لو شرطها يف العقد(ٔ).
كإف باعه بشرط القطا يف ا٢باؿ جاز باإلٝباع(ٕ).
ألنه إدنا منا البيا خوفان من تلن ا٤ببيا قب أخذ ،فيفض  /إا [/302ب]
= "مغِب ذكم األفهاـ" صٕٗٗ ،كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا
كالتنقيح" ٕ ،ٕٙٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٖٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف
شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٛ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٛٛ/
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٜٔٗ/ٙ
)ٕ( انظر :ابن ح ـ األندلس "مراتب اإلٝباع" صٖ٘ٔ ،كالصعيدم "اإلفصاح
عن معاين الصحاح" ٘ ،ٜٔٚ/كالدمشق "رٞبة األمة يف اختالؼ األئمة"
ص ،ٕٚٛكالسرخس "ا٤ببسوط" ٕٔ ،ٜٔ٘/كالقرطيب "بداية اجملتهد"
ٗ ،ٕ٘ٗ/كالعمراين "البياف" ٘ ،ٕٕ٘/كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"
 ،ٜٔٗ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٓ/كا٢براين "الرعاية
الصغرل" ٔ ،ٖٕٛ/كا٢بسْب بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص،ٕٗٛ
اإلماـ أٞبد بن حنب " ص ،ٖٔٛكاآلدم " ّ
كابن مفلح "كتاب الفركع"  ،ٕٓٓ/ٙكا١براع "باية ا٤بطلب" صٓ،ٕٙ
كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖ٘/كيوسن بن ا٢بسن "مغِب ذكم األفهاـ"
صٕٗٗ ،كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ،ٕٙٗ/
كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٙٛ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٛٛ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٕٚ/ٛ
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أخذ الثمن يف مقابلة بّب ش  ،كهو ا٤بشار إليه يف علة النه  ،فإذا
شرط القطا يف ا٢باؿ اندفا هذا احملذكر(ٔ).
كألهنا عْب مرئية كال ضرر يف بيعها علر البائا ،كال علر
ا٤بشَبم ،فصح بيعها بشرط القطا يف ا٢باؿ ،كما بعد بدك الصالح(ٕ).
كإما أف يبيعه من مالء األي ففيه كجهاف:
أحدذنا :ال يصح(ٖ).
لعموـ النه  ،ككجود علته فيه من الغرر فلم يصح كغّب.،
(ٗ)
كألف الغرر فيما يتناكله العقد خاية نا الصحة فلم يصح لذلء .
كالثاين :يصح(٘).
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔٗ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٔٓ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٙ/كالتنوخ
"ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٜٔٙ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٕٚ/ٛ
)ٕ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ.ٜٔٙ/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٓ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٔٓ/كا٤برداكم "تصحيح الفركع"  ،ٕٕٓ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٚ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٖ٘/
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٔ٘ٓ/ٙ
)٘( كهو ا٤بذهب انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"
 ،ٔ٘ٓ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٓ/كا٤برداكم "تصحيح الفركع"
 ،ٕٕٓ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖ٘/كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب =
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أل ّف قوله عليه السالـ( :إال أف يشَبط ا٤ببتاع)(ٔ) دلي علر
يحة دخو٥با يف البيا ،كإذا يح بيعها ما األي يح بيعها منفردة،
كما لو استثُب بعض حقوؽ ا٤ببيا مث باعه منفردان(ٕ).
فإف شرط القطا مث تركه حٌب طالت ا١ب ة ،كاشتد ا٢بب،
كيلحت الثمرة فسد العقد يف إحدل الركايتْب(ٖ).
(ٗ)
فدؿ
أل ّف النيب " هنر عن بيا الثمرة قب بدك يالحها" ّ ،
ٗبنطوقه علر ٙبرمي بيا [ما د يبد](٘) يالحه ،فاستثُب منه ما بيا
= ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٕٙٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٖٚ/كالبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" ٖ ،ٕٜٛ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٕٚ/ٛ
)ٔ( سبق ٚبررنه.
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٓ/ٙكالبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" ٖ.ٕٜٛ/
)ٖ( كه الصحيح من ا٤بذهب .انظر :الكلوذاين "ا٥بداية أليب ا٣بطاب" ص،ٕٗٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔ٘/ٙكا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٜ/
كا٢بسْب بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد بن حنب "
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكا١براع "باية ا٤بطلب"
ص ،ٖٜٔكاآلدم " ّ
صٔ ،ٕٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٛ/كا٤برداكم
"اإلنصاؼ" ٘ ،٘ٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚٔ/كالبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٓ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٙ/ٛ
)ٗ( سبق ٚبررنه.
)٘( يف ا٤ب طوط[ :ما د يبدك] ،كالصواب حذؼ الواك.
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بشرط القطا كقطا باإلٝباع فيبقر ما عدا ،علر أي التحرمي(ٔ).
كأل ّف التبقية معُب حرـ الشرع اشَباطه ٢بق اهلل تعاا ،فأبط
العقد كجود ،كالنسيلة(ٕ) فيما زنرـ فيه النسأ ،كترؾ التقابض فيما
يشَبط فيه القبض ،أك الفض فيما رنب فيه التساكم(ٖ).
كألف يحة البيا ٘بع ذلء ذريعة إا شرا الثمرة قب بدك
يالحها ،كتركها حٌب يبدك يالحها ،ككسائ ا٢براـ حراـ كبيا العينة(ٗ)(٘).
العينة(ٗ)(٘).
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا ٗ ،ٔٙٛ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٔ/
)ٕ( النسيلة :التأخّب .انظر :القاسم بن سالـ ا٥بركم "بريب ا٢بديث" (طٔ،
بّبكت :دار الكتب العلمية ٔٗٓٙهػٜٔٛٙ -ـ) ٔ ،ٕٖ/كاألزهرم
"ال اهر" صٕ ،ٕٛكإبراهيم مصطفر كبّب" ،ا٤بعجم الوسي " ٕ.ٜٔٙ/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٛ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٔ/
)ٗ( العينة :لغة السلن .انظر :معجم مقايي اللغة ٗ ،ٕٓٗ/الصحاح
ٕ ،ٜٔ٘ٛ/معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية ٕ ،٘ٙٓ/كه يف
االيطالح :أف يشَبم سلعة بثمن معلوـ إا أج مسمر مث يبيعها من
بائعها بالنقد دكف الثمن الذم اشَباها به .قاله األزهرم يف ال اهر ص.ٕٜٛ
)٘( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٙٛ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚٔ/كالبهويت =
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فعلر هذ ،الركاية؛ الثمرة كلها للبائا كيرد الثمن(ٔ) ،ألف العقد
فسد كا٤ببيا باؽ ،فوجب رد ،كأخذ الثمن(ٕ).
كالركاية الثانية :ال يفسد العقد(ٖ)؛ ألف أكثر ما فيه أف ا٤ببيا
اختل بغّب ،،كذلء ال نا الصحة كما تقدـ(ٗ).
فعلر هذا تكوف ال يادة ٥بما يشَبكاف فيها ،ألهنا حدثت علر ملكهما(٘).
كعنه :يتصدقاف اا ،ألف عْب ا٤ببيا زاد ٔبهة ٧بظورة فوجب
= "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٓ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٙ/ٛ
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔ٘/ٙكا٢براين "الرعاية الصغرل"
ٔ ،ٖٕٜ/كا٢بسْب ابن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكا١براع
ابن حنب " ص ،ٖٜٔكاآلدم " ّ
"باية ا٤بطلب" صٔ ،ٕٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٜٔٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،٘ٙ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٙ/ٛ
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ ،ٖٔ٘/ٙكالتنوخ "ا٤بمتا يف
شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٕٔٚ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٙ/ٛ
)ٖ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٙكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔ٘/ٙكا٢براين "الرعاية
الصغرل" ٔ ،ٖٕٜ/كا١براع "باية ا٤بطلب" صٔ ،ٕٙكالتنوخ "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٜٔٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،٘ٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٔ/
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٖٔ٘/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٔ/
)٘( انظر :ا٤براجا السابقة.
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الصدقة بال يادة(ٔ).
كقاؿ القاض  :ه للمشَبم كما لو ٠بن العبد(ٕ).
كالفرؽ بْب مسألتنا كبْب السمن ظاهر.
ألف ال يادة هاهنا حدثت من أي البائا فكاف له حق اا،
ٖبالؼ السمن ،فإنه حادث من نف ا٤ببيا ،كال يادة ه ما بْب
قيمتهما حْب الشرا كقيمتها حْب أخذها؛ ألف ما اختلن به حاؿ
الثمرة يف هذ ،ا٤بدة فهو زيادة علر ا٤ببيا(ٖ).
قاؿ رٞبه اهلل" :وإذا بدا صالح الثمر ،بأن يطيب أكلو ويظهر
نضجو ،جاز بيعو مطلقاً ،وبشرط التبقية .وعلى البائع سقيو تمكيناً ومؤونة
وإن أضر بأصلو ،وىل لمشتريو بيعو قبل ج ّده(ٗ)؟ على روايتين"(٘).
أقوؿ :بدك الصالح يف الثمر أف يطيب أكله كيظهر نضجه
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ.ٜٔٙ/
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٗ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٜٔٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٔ/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٔ٘ٗ/ٙ
)ٗ( أم :قب قطعه كيرامه .انظر :ا١بوهرم "الصحاح" ٕ ،ٗ٘ٗ/كالفيوم
"ا٤بصباح ا٤بنّب" ٔ ،ٜ٘/مادة (ج د د).
)٘( انظر :البغدادم "احملرر" ٔ.ٗٙٙ/
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ٞبر كايفّر(ٔ)؛
فتذهب ٞبوضته كيالبته ،كذلء يكوف يف الن إذا ا ّ
ألنه قد جا يف تفسّب قوله" :هنر عن بيا الثمار حٌب ت هو".
قي ألن  :ما ت هو؟ قاؿٙ" :بمر أك تصفر"(ٕ).
كزنمر
فيسود األسود،
كالعنب أف تذهب ٞبوضته كخضرته
ّ
ّ
كيبيض األبيض(ٖ).
األٞبر،
ّ
كقد تقدـ ذلء يف حديث أن "هنر عن بيا العنب حٌب
يسود".
ّ
كا٢بمرة من ٝبلة السواد ،كالظاهر أف األبيض د يكن عندهم،
ككذلء سائر الثمار فيَطيب أكلها ،كتظهر ألواهنا الٍب تكوف عليها عند
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔ٘/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ،ٔٔٓ/
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص،ٕٗٛ
كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٛ/كاآلدم " ّ
كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٖٔٚ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٖٙ/
كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚ٘/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٛٔ/ٛ
)ٕ( أخرجه :الب ارم يف يحيحه ٖ ،ٖٔٓ/يف كتاب بد الوح  ،برقم
( ،)ٕٕٓٛكمسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٜ/يف كتاب ا٤بساقاة ،باب كضا
ا١بوائح ،برقم (ٓ ،)ٗٓٙكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٓٓ/يف كتاب
البيوع ،باب الوقت الذم زن فيه بيا الثمار ،برقم (ٕٓ.)ٜٔٓ
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔ٘ /ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ا٤بنور يف راجح احملرر ص ،ٕٗٛكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح
ّٖ ،ٔٔٓ/
ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٗ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚ٘/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٛٔ/ٛ

ٖٗٚ

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

الكماؿ كاإلدراؾ(ٔ).
فإذا بدا الصالح فيه جاز بيعه كد نا منه بوجه ،سوا باعه
مطلقان ،أك بشرط التبقية ،أك ب شرط القطا أك بّب ذلء(ٕ)؛ أل ّف النيب
" هنر عن بيا الثمر حٌب ي هو"(ٖ).
فيدؿ علر أف ما بعد ال هو ال نا من بيعه كما منا قبله؛ كألف
ما منا قبله ألجله زاؿ؛ كهو أنه ٗبعرض اآلفة كا١بائحة(ٗ) ٖبالؼ ما
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔ٘ /ٙكا٢براين "الرعاية الصغرل"
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكإبراهيم ابن مفلح
ٖ ،ٔٔٓ/كاآلدم " ّ
"ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٗ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٖٙ/كالتنوخ
"ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚٙ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٕٛ/ٛ
)ٕ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔ٘٘/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٓ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٛ/
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكابن مفلح "كتاب الفركع"
كاآلدم " ّ
 ،ٕٓٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كا٤برداكم
"اإلنصاؼ" ٘ ،ٜ٘/كيوسن بن ا٢بسن "مغِب ذكم األفهاـ" صٕ٘ٗ،
كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٚٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ،ٕٔٚ/
كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٔ/كالبهويت "كشاؼ القناع" ،ٚٚ/ٛ
كالعثيمْب "الشرح ا٤بمتا" .ٖ٘/ٜ
)ٖ( سبق ٚبررنه.
)ٗ( ا١بائحة :ه اآلفة الٍب هتلء الثمار كاألمواؿ كتستأيلها ،كك مصيبة
عظيمة ،كا١بما جوائح ،كجاحهم رنوحهم جوحان :إذا بشيهم با١بوائح =
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بدا يالحه فإنه قد أمنت عليه اآلفات(ٔ).
كالسق علر البائا ٛبكينان كموؤنة يعِب مٌب احتاجت /الثمرة إا [/302أ]
سقر د يكن له االمتناع من ذلء ،كعليه أف كنه منه كإف احتاج إا
م نة فه عليه(ٕ)؛ ألف تسليم الثمرة مستحق كالسق من ٛباـ التسليم؛
ألنه إذا د يسقها تلفت الثمرة فال كنه تسليمها فوجب عليه كذلء
كإف أضر باألي ؛ ألنه دخ علر ذلء؛ فإنه ٗبجرد البيا كجب عليه
تسليم ا٤ببيا فيل مه كإف تضرر بذلء(ٖ).
= كأهلكهم .انظر :األزهرم "ال اهر" صٗ ،ٗٛكا١ب رم "النهاية يف بريب
ا٢بديث كاألثر" ٔ ،ٖٔٔ/كالبعل "ا٤بطلا علر أبواب ا٤بقنا" صٕٗٗ.
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٙ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٕٔٚ/كالبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٔ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٚ/ٛ
)ٕ( انظر :ا٥بداية أليب ا٣بطاب ص ،ٕٗٙكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"
 ،ٔ٘ٛ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٕٔٔ/كا٢بسْب بن يوسن
ا٤بنور يف
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد" ص ،ٖٜٔكاآلدم " ّ
راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ،ٔٚٓ/
كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٖٙٗ/كالتنوخ
"ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٕٔٚ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٜٕ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٛ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٕٔٔ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كالتنوخ =
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كه للمشَبم بيا الثمرة قب جدها؟ فيه ركايتاف:
إحداذنا :لي له ذلء(ٔ).
٤با ركل حكيم بن ح اـ(ٕ) قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل إين أشَبم
بيوعان فما زن ّ يل منها كما زنرـ عل ّ ؟ قاؿ" :إذا اشَبيت شيلان فال تبعه
حٌب تقبضه" .ركا ،أٞبد(ٖ).
ّ
(ٗ)
النيب " هنر أف تبتاع السلا حيث
كعن زيد بن ثابت أ ّف ّ
= "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٕٔٚ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٜٕ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
)ٔ( انظر :ابن مفلح "كتاب الفركع"  ،ٕٓٚ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٜ٘/
)ٕ( هو الصحايب ا١بلي  :حكيم بن ح اـ بن خويلد بن أسلم األسدم ،أسلم
عاـ الفتح كشهد حنينان كأعط من بنائمها مائة بعّب ،كاف من سادات قريش
تويف رض اهلل عنه سنة ٗ٘هػ كقي بّب ذلء  .انظر :النوكم "هتذيب األ٠با
كاللغات" ٔ ،ٔٙٙ/كالعسقالين "اإليابة" ٕ.ٜٛ/
)ٖ( أخرجه أٞبد يف ا٤بسند ٖ ،ٕٗٓ/برقم (ٖٔ٘٘ٔ) ،كعلق عليه شعيب
األرن كط بقوله (حديث يحيح لغّب )،كالبيهق يف السنن الكال ٘،ٖٖٔ/
يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا ما د يقبض ،برقم ( ،)ٜٜٔٓٛكقاؿ:
(هذا إسناد حسن متص ) ،كالدارقطِب يف سننه  ،ٕٔٓ/ٚيف كتاب البيوع،
برقم ( ،)ٕٛ٘ٚكعبدالرزاؽ يف مصنفه  ،ٖٜ/ٛيف كتاب البيوع ،باب النه
عن بيا الطعاـ حٌب يستوىف ،برقم (ٕٗٔٗٔ).
)ٗ( هو الصحايب ا١بلي  :زيد بن ثابت بن الضحاؾ بن زيد األنصارم الب ارم
ا٤بدين الفرض كاتب الوح  ،كاف عمر ،حْب قدـ النيب يلر اهلل عليه كسلم =
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التجار إا رحا٥بم" .ركا ،أبو داككد كالدارقطِب(ٔ).
تبتاع حٌب زنوزها ّ
(ٕ)
كهذا يعم ذلء ،ألنه مبيا د يقبضه فال رنوز بيعه قب ذلء .
كالثانية :رنوز(ٖ)؛ أل ّف النّه إ ّدن ا كرد يف ا٤بكي كا٤بوزكف؛ أل ّف
ابن عمر ركم أ ّف النّيب  قاؿ" :من ابتاع طعامان بكي أك كزف فال
حٌب يقبضه" .ركا ،أٞبد(ٗ).
يبتعه ّ
= إا ا٤بدينة احدل عشرة سنة ،كاف أحد الثالثة الذين ٝبعوا القرآف يف عهد
أيب بكر الصديق رض اهلل عنهما ،تويف با٤بدينة سنة ٗ٘هػ كقي بّب ذلء .
انظر :النوكم "هتذيب األ٠با كاللغات" ٔ.ٕٔٚ:
)ٔ( أخرجه :أبو داككد يف سننه ٕ ،ٖٓٗ/يف كتاب اإلجارة ،باب بيا الطعاـ
قب أف يستوىف ،برقم ( ،)ٖٜٜٗكالدارقطِب يف سننه ٖ ،ٖٜٛ/برقم
(ٖٔ ،)ٕٛكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٔٗ/يف كتاب البيوع ،باب
قبض ما ابتاعه ج افان بالنق كالتحوي إذا كاف مثله ينق  ،برقم (٘ٓٓٔٔ)،
كا٢باكم يف مستدركه ٕ ،ٗٓ/يف كتاب البيوع ،برقم (ٔ ،)ٕٕٚكالطااين
يف ا٤بعجم الكبّب ٘ ،ٜٔ/برقم ( )ٗٙٗٛكحسنه الشيخ األلباين يف يحيح
كضعين سنن أيب داككد .ٜٜٗ/ٚ
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٔ٘ٛ/ٙ
)ٖ( كه الصحيح من ا٤بذهب .انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔ٘ٛ/ٙ
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكابن مفلح "كتاب الفركع"
كاآلدم " ّ
 ،ٕٓٚ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٜ٘/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ،ٕٚٙ/
كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٖٜٔ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
)ٗ( أخرجه :أٞبد يف ا٤بسند ٕ ،ٔٔٔ/برقم (ٓٓ ،)ٜ٘كقاؿ عنه شعيب =
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كأليب داككد كالنسائ "هنر أف يبيا طعامان اشَبا ،بكي حٌب
يستوفيه" (ٔ).
فلو د يكن مقصوران علر ا٤بكي كا٤بوزكف د يقيد ،بالكي أك
الوزف ،فيدؿ علر أف ما اشَبم ج افان من ذلء رنوز بيعه قب قبضه،
كهذا ٩با اشَبم ج افان فجاز لذلء(ٕ).
قاؿ رٞبه اهلل" :وإذا غلب صالح نوع في بستان ،جاز بيع
جميعو .نص عليو .وفي بيع ما لا [يصلح](ٖ) منو مفرداً وجهان،
وعنو :ال يباع منو إال ما بدا صالحو"(ٗ).
أقوؿ :ال خالؼ يف أف يالح بعض ٜبرة الشجرة يالح
= األرن كط(( :يحيح ،كهذا إسناد ضعين لضعن ابن ٥بيعة)).
)ٔ( أخرجه :أبو داككد يف سننه ٖ ،ٕٜٜ/يف كتاب اإلجارة ،باب يف بيا الطعاـ
قب أف يستوىف برقم ( ،)ٖٜٗٚكالنسائ يف السنن الصغرل  ،ٕٛٙ/ٚيف
كتاب البيوع ،باب النه عن بيا ما اشَبل من الطعاـ بكي حٌب يستوىف،
برقم (ٗٓ ،)ٗٙكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٔٗ/يف كتاب البيوع ،باب
قبض ما ابتاعه كيالن باالكتياؿ ،برقم (ٔٓٓٔٔ) ،كيححه الشيخ األلباين
يف يحيح كضعين سنن النسائ ٓٔ.ٔٚٙ/
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٛ/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٜ٘/
كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٜٕ/
)ٖ( يف ا٤ب طوط (زنص ) كالسياؽ يقتض ما أثبت كما يف احملرر ٔ.ٗٙٙ/
)ٗ( انظر :ا٤برجا السابق.
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١بميعها ،فيجوز بيعها مفردة بغّب خالؼ(ٔ).
كأما يالح بعض أشجار نوع من بستاف ه يكوف يالحان
١بميا ذلء النوع منه؟ فيه ركايتاف .إحداذنا :يكوف يالحان له فيجوز
بيعه(ٕ)؛ ألنه أكؿ الصالح يف نوعه ،فلم يعتا ٛبامه كما لو د يعتا ٛباـ
النضج كال ٛبامه يف الشجرة الواحدة(ٖ).
كألنه إذا بدا يالح بعض الثمرة تالحق به الباق  ،في دم إا
االختالط كاختالؼ األيدم ،فوجب أف يتبا ما د يبدأ يالحه ٗبا بدأ
)ٔ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"
 ،ٔ٘ٙ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٔ/كا٢براين "الرعاية
الصغرل" ٔ ،ٖٕٛ/كا٢بسْب بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب
اإلماـ أٞبد" ص ،ٖٜٔكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕٙ/كا٢بجاكم
"اإلقناع" ٕ ،ٕٚٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚ٘/كالبهويت
"كشاؼ القناع" .ٛٔ/ٛ
)ٕ( كه ا٤بذهب .انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكا٤برداكم
"ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٙ/ٙكاآلدم " ّ
"اإلنصاؼ" ٘ ،ٕٙ/كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ ،ٕٚٚ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف
شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚ٘/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٗ/كالبهويت
"كشاؼ القناع" .ٛٔ/ٛ
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٙ/ٙكالبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" ٖ ،ٕٜٗ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٛٔ/ٛ

ٖٗٗ

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

دفعان للضرر ا٢باي باالختالط(ٔ).
كالركاية الثانية :ال يكوف يالحان للنوع ،كال يباع إال ما بدا
يالحه(ٕ)؛ لعموـ النه عنه(ٖ).
كإدنا قاؿ( :في بستان) احَبازان من أف يظن ظاف ما اإلطالؽ
أنه إذا بدا الصالح يف نوع يف بلد أك قرية أنه يالح ٤با يف ذلء البلد
أك القرية من ذلء النوع فإنه بّب معتا.
فعلر األكا ه رنوز بيا ما د يصلح منه مفردان ،مث أف يبيا
يبد](ٗ) يالحه بعد ذلء،
ما بدا يالحه من الشجر مث يبيا [ما د ُ
إما من ا٤بشَبم األكؿ أك من بّب ،،فيه كجهاف:
()ٙ
(٘)
يبد] يالحه ،فلم رن
أحدذنا :ال رنوز ؛ ألنّه بيا [ما د ُ
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٙ/ٙكالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ.ٔٚ٘/
)ٕ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔ٘ٙ/ٙ
كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕٙ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚ٘/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٙ/ٙكالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ.ٔٚ٘/
)ٗ( يف ا٤ب طوط [ما د يبدك] كالصواب حذؼ الواك.
)٘( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٚ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٔٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٖٙ/
) (ٙيف ا٤ب طوط [ما د يبدك] كالصواب حذؼ الواك.
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كما لو د يبد يالح ش من النوع(ٔ).
كالثاين :رنوز(ٕ)؛ ألنه جاز بيعه ما ما بدا يالحه ،فجاز بيعه
مفردان كما لو أفرد ،بعد يالحه(ٖ).
قاؿ رٞبه اهلل" :ويجوز بيع الباقِ ّالء(ٗ) والجوز واللوز في
قشرتو ،وبيع الحب المشتد في سنبلو إال بجنسو ،فإن باعو بمكيل
من غير جنسو ،فعلى وجهين"(٘).
أقوؿ :رنوز بيا ما له قشراف :أعلر كأسف يف قشرته،
كالباقِ ّال كا١بوز كاللوز ،كبيا ا٢بب ا٤بشتد يف سنبله(٢ ،)ٙبديث
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٚ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ.ٔٔٔ/
)ٕ( كهو الصحيح من ا٤بذهب .انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔ٘ٚ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٖٙ/
كا٢بجاكم "اإلقناع" ٕ.ٕٚٚ/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔ٘ٛ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ.ٔٔٔ/
)ٗ( الباقال  :الفوؿ .انظر :الفّبكزآبادم "القاموس احملي " صٓ ،ٛٚكالصعيدم
كالصعيدم "اإلفصاح يف فقه اللغة" ص٘.ٜ٘
)٘( انظر :البغدادم "احملرر" ٔ.ٗٙٙ/
) (ٙانظر الكلوذاين "ا٥بداية" صٕ٘ٗ ،كابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔٙٔ/ٙ
ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكا٢براين "باية ا٤بطلب" صٔ ،ٕٙكابن
كاآلدم " ّ
مفلح "الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ= ،ٖٜٔ/
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أن أ ّف النّيب " هنر عن بيا ا٢بب حٌب يشت ّد".
كحديث ابن عمر "كعن السنب حٌب يبيض كيأمن /العاهة"/302[ .ب]
ا٢بب باية للمنا من البيا ،فيدؿ علر جواز
فجع اشتداد ّ
البيا بعد االشتداد كإف كاف مستوران ٗبا خلق له ،فجاز بيعه كالذم
مأكوله يف جوفه(ٔ).
كألف قشر ،األعلر من مصلحته؛ ألنّه زنفظ رطوبته(ٕ).
كإذا حاز(ٖ) ا٢بب يف سنبله أبقر له فجاز بيعه كالسلت كاألرز
[هذا](ٗ) إذا باعه بغّب جنسه.
فإف باعه ٔبنسه د رن (٘)؛ ألنه باع ربويا ٔبنسه من بّب ٙبقق
= كا٤برداكم "تصحيح الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕٙ/كالفتوح
"معونة أكيل النهر" ٗ ،ٕٕٓ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٕ٘/
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٕٔٙ/ٙكالفتوح "معونة أكيل النهر"
ٗ ،ٕٕٓ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٗٙ/
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٕٔٙ/ٙ
)ٖ( هكذا يف ا٤ب طوط ،كلع ّ الصواب (يار) ،كاهلل أعلم.
)ٗ( يف ا٤ب طوط ( هذ ) كالسياؽ يقتض ما أثبت.
)٘( انظر :ابن مفلح "الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح
ا٤بقنا" ٗ ،ٖٜٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٕٙ/كالفتوح "معونة أكيل
النهر" ٗ ،ٕٓٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٗٙ/شرح منتهر
اإلرادات ٖ.ٕٕ٘/
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ا٤بماثلة ،فلم رن كما لو باع إحدل الصاتْب باألخرل(ٔ).
فإف باعه ٗبكي من بّب جنسه ،ففيه كجهاف:
أحدذنا :يصح(ٕ)؛ لقوله " :فإذا اختلفت هذ ،األيناؼ
فبيعوا كين شلتم إذا كاف يدان بيد"(ٖ) .كسيج ا٢بديث.
كألنه باعه بغّب جنسه فلم يشَبط التساكم فيه ،فصح كما لو
كاف التفاض فيه معلومان(ٗ).
كاآلخر :ال يصح(٘) ،كهو اختيار القاض كالشريفْب()ٙ؛ ألنه قد
)ٔ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٖٜٔ/كالفتوح "معونة أكيل
النهر" ٗ ،ٕٕٓ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٗٙ/كالبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٕ٘/
)ٕ( كهو الصحيح من ا٤بذهب .انظر :ابن مفلح "الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكإبراهيم ابن
مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٗٓ/كا٤برداكم "تصحيح الفركع" ،ٖٓ٘/ٙ
كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٕٙ/
)ٖ( أخرجه :عن عبادة بن الصامت اإلماـ مسلم يف يحيحه ٘ ،ٗٗ/يف كتاب
ا٤بساقاة ،باب الصرؼ كبيا الذهب بالورؽ نقدان ،برقم ( ،)ٗٔٗٚكأٞبد يف ا٤بسند
٘ ،ٖٕٓ/برقم ( ،)ٕٕٜٚٚكأبو داككد يف سننه ٖ ،ٕ٘ٗ/يف كتاب البيوع ،باب
يف الصرؼ ،برقم (ٕٖٖ٘) ،كالدارقطِب يف سننه ٖ ،ٜٗٔ/برقم (،)ٕٛٚٙ
كالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٕٛٗ/يف كتاب البيوع ،باب التقابض يف اجملل يف
الصرؼ كما يف معنا ،من بيا الطعاـ بعضه ببعض ،برقم (.)ٔٓٛٔٛ
)ٗ( انظر :ا٤بقدس "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ.ٔٗٓ/
)٘( انظر ابن مفلح "الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٔٗٓ/كا٤برداكم "تصحيح الفركع"  ،ٖٓ٘/ٙكا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘.ٖٙ/
) (ٙانظر :البغدادم "اإلرشاد إا سبي الرشاد" ص ،ٔٛٚكابن قدامة ا٤بقدس =
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يب " أنّه هنر عن بيا الطعاـ بالطعاـ ٦بازفة" (ٔ)(ٕ).
قد ركم عن النّ ّ
كهذا بيا طعاـ بطعاـ.
= "ا٤بغِب" .ٚٔ/ٙ
كا٤براد بالشريفْب هنا -ٔ :الشرين ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد ،ابن أيب موسر ،ا٥بامش
البغدادم ،ا٢بنبل كلد ببغداد سنة (ٖ٘ٗهػ) ،ك٠با من ٧بمد بن ا٤بظفر ،كابن ٠بعوف،
كأخذ عنه ا٣بطيب البغدادم ،كالفقيه الشّبازم – ياحب الطبقات -اشتغ بالتدري
كاإلفتا كتوا قضا الكوفة ،ككاف عفيفان شريفان ،من مصنفاته (اإلرشاد إا سبي الرشاد)
تويف -رٞبه اهلل -سنة (ٕٗٛهػ) انظر :الفرا "طبقات ا٢بنابلة" ٕ ،ٕٛٔ/كالبغدادم
"تاريخ بغداد" ٕ ،ٕٔ٘/كابن ا١بوزم "مناقب اإلماـ أٞبد" (ٔ.)ٜٙ
ٕ -كالشرين عبد ا٣بالق بن عيسر بن أٞبد أبو جعفر بن أيب موسر ا٥بامش  ،كلد سنة
(ٔٔٗهػ) ككاف عا٤بان فقيهان ،كرعان عابدان زاهدان٠ ،با من أيب القاسم بن بشراف،
أيب ٧بمد ا٣بالؿ ،كتفقه علر القاض أيب يعلر ،كأخذ عنه ابن أيب يعلر – ياحب
الطبقات -من مصنفاته (رؤكس ا٤بسائ يف ا٣بالؼ) ،تويف رٞبه اهلل سنة (ٓٗٚهػ)
انظر :الفرا "طبقات ا٢بنابلة" ٕ ،ٕٗٔ/كابن ا١بوزم "ا٤بنتظم" .ٜٔ٘/ٔٙ
)ٔ( أخرجه اإلماـ مسلم يف يحيحه ٘ ،ٗٚ/يف كتاب ا٤بساقاة ،باب بيا الطعاـ
مثالن ٗبث حديثان ٗبعنا ،بلفظ ( ...الطعاـ بالطعاـ مثالن ٗبث ) برقم (ٗ،)ٗٔٙ
ككذا أخرجه أٞبد يف ا٤بسند  ،ٗٓٓ/ٙبرقم (ٔ ،)ٕٕٜٚكالدارقطِب يف سننه
ٖ ،ٕٗٓ/برقم ( )ٕٛٚٛكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٕٖٛ/يف كتاب
البيوع ،باب جواز التفاض يف ا١بنسْب ،برقم (ٖٔ.)ٔٓٛ
)ٕ( اجملازفة :أخذ الش بال كي كال كزف ،كا١ب اؼ :أخذ الش ٦بازفة كج افان.
انظر :الفيوم "ا٤بصباح ا٤بنّب" ٔ ،ٜٜ/كقاسم بن عبد اهلل القونوم "أني
الفقها يف تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقها "ٙ ،بقيق :أٞبد بن
عبد الرزاؽ الكبيس ( ،طٔ ،دار ابن ا١بوزم ٕٔٗٚهػ) ص.ٜٜٔ
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كألنه بيا مكي ٗبكي فأشبه ا١بن الواحد (ٔ).
قاؿ رٞبه اهلل" :وما تلف من الزرع والثمر(ٕ) بأمر سماوي قبل
قطعو ،فهو من ضمان البائع إال إذا تجاوز وقت أخذه ،أو اشتري مع
أصلو ،فإنو ال يضمنو .وعنو :وإن تلف ما دون الثلا لا يضمنو
بحال ،ويعتبر الثلا بالقيمة ،وقيل :بالقدر" (ٖ).
أقوؿ :ما بيا من ال رع أك الثمر قب قطعه إذا بيا مفردان عن
أيله كد يتجاكز أخذ ،فهو من ضماف البائا إذا تلن بآفة ٠باكية (ٗ).
)ٔ( انظر :البغدادم "اإلرشاد إا سبي الرشاد" ص ،ٔٛٚكابن قدامة ا٤بقدس
"ا٤بغِب" .ٚٔ/ٙ
)ٕ( هكذا يف ا٤ب طوط كيف احملرر ٔ( ٗٙٙ/أك الثمر)
)ٖ( انظر :احملرر ٔ.ٗٙٙ/
)ٗ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٙكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٔٚٚ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٕٔٔ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٜ/
كا٢بسْب بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ أٞبد" ص،ٖٜٔ
"ا٤بنور يف راجح احملرر" ص ،ٕٗٛكا١براع "باية ا٤بطلب" صٕ،ٕٙ
كاآلدم
ّ
كيوسن بن ا٢بسن "مغِب ذكم األفهاـ" صٕ٘ٗ ،كابن مفلح "الفركع"
 ،ٕٓٛ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كا٤برداكم
"اإلنصاؼ" ٘ ،ٜ٘/كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح"
ٕ ،ٖٙٗ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٖٔٚ/كالبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" ٖ ،ٕٜٕ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
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كنعِب باآلفة السماكية ما ال ينا آلدم فيه كالريح ،كالاد،
كا١براد ،كانقطاع ا٤با كحنو ذلء(ٔ).
٤با ركل جابر أف النيب " كضا ا١بوائح" .ركا ،أٞبد كالنسائ
كأبو داككد(ٕ).
كيف لفظ ٤بسلم" :أمر بوضا ا١بوائح"(ٖ).
)ٔ( انظر :األزهرم "ال اهر" صٗ ،ٕٛكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٜٔٚ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف البن قدامة" ٖ ،ٖٔٔ/كإبراهيم ابن مفلح
"ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٙٔ/كا٤برداكم
"تصحيح الفركع"  ،ٕٓٛ/ٙكالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا
كالتنقيح" ٕ ،ٖٙٗ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ ،ٕٜٕ/كالبهويت
"كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
)ٕ( أخرجه اذا اللفظ :النسائ يف السنن الصغرل  ،ٕٙ٘/ٚيف كتاب البيوع،
باب كضا ا١بوائح ،برقم ( ،)ٕٜٗ٘كالبيهق يف السنن الكال ٘،ٖٓٙ/
يف كتاب البيوع ،باب ما جا يف كضا ا١بائحة ،برقم ( ،)ٜٖٜٔٓكا٢باكم
يف مستدركه ٕ ،ٗٚ/برقم (ٗ ،)ٕٕٚكقاؿ عنه ( هذا حديث يحيح علر
شرط مسلم )
)ٖ( أخرجه اذا اللفظ اإلماـ مسلم يف يحيحه ٘ ،ٕٜ/يف كتاب ا٤بساقاة،
باب كضا ا١بوائح ،برقم (ٖ ،)ٗٓٙكالدارقطِب يف سننه ٖ ،ٖٗ٘/برقم
(ٕٔ ،)ٕٜكالبيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٓٙ/يف كتاب البيوع ،باب ما
جا يف كضا ا١بائحة ،برقم ( ،)ٜٖٔٓٙكابن حباف يف يحيحه
ٔٔ ،ٗٓٚ/يف كتاب البيوع ،باب ا١بائحة ،برقم (ٖٔٓ٘).
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كيف لفظ" :إف بعت من أخيء ٜبران فأيااا جائحة فال زن لء
أف تأخذ منه شيلان ،مب تأخذ ماؿ أخيء بغّب حق" .ركا ،مسلم كأبو
داككد كابن ماجه(ٔ).
كقد ركم عن جابر قاؿ" :ا١بائحة تكوف يف الاد كا١براد كيف
السي  ،كيف الريح"(ٕ).
كالص ْاة(ٖ).
كألنه بيا مكي أك موزكف ج افان فاعتا فيه القبضُّ ،
كإذا اعتا القبض كجب الرجوع ،ألنه تلن قب قبضه ،فكاف
من ماؿ البائا كغّب٩ ،با يعتا القبض فيه(ٗ).
)ٔ( سبق ٚبررنه.
)ٕ( د أقن علر هذا األثر عن جابر رض اهلل عنه ،كقد أخرج أبو داككد يف
سننه ٖ ٕٜٛ/عن عطا قاؿ (ا١بوائح :ك ظاهر مفسد من مطر أك برد أك
جراد أك ريح أك حريق) يف كتاب اإلجارة ،باب يف تفسّب ا١بائحة ،برقم
(ٔ ،)ٖٗٚكأخرجه البيهق يف السنن الكال ٘ ،ٖٓٙ/يف كتاب البيوع،
باب ما جا يف كضا ا١بائحة ،برقم (ٗٗ.)ٜٔٓ
الصاة :ه الكومة اجملموعة من الطعاـ٠ ،بيت ياة إلفراغ بعضها علر
)ٖ( ُّ
بعض .كه كاحدة يا الطعاـ ،تقوؿ اشَبيت الش ياة :أم بال كي
كال كزف .انظر :األزهرم "ال اهر" ص ،ٕٛٙكقلعج كقنييب "لغة الفقها "
ص ،ٔٚٙكالقونوم "أني الفقها " ص.ٜٜٔ
)ٗ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔٛٓ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٖٔٚ/كالبهويت
"كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
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فإف بيا ما أيله فال ضماف(ٔ)؛ ألنه دخ يف ا٤ببيا تبعان كقد
قبضه بالت لية ،فإذا تلن فهو من ضمانه ،كأج ا األي .
ككذا إف بلغ كقت األخذ فلم يأخذ)ٕ(،؛ ألنّه مفرط بَبؾ األخذ
يف كقته.
(ٖ)
كسوا كانت ا١بائحة قليلة أك كثّبة يف إحدل الركايتْب لعموـ
ا٣با [ )ٗ(]...القلي كالكثّب.
)ٔ( انظر :باية ا٤بطلب صٕ ،ٕٙكابن مفلح "الفركع"  ،ٕٜٓ/ٙكإبراهيم ابن
مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٙٓ/
كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح" ٕ ،ٖٙٗ/كالبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٜٖ/
)ٕ( انظر :باية ا٤بطلب صٕ ،ٕٙالفركع  ،ٕٜٓ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع
يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كالشويك "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا
كالتنقيح" ٕ ،ٖٙٗ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٜٖ/
)ٖ( كه ا٤بذهب .انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٙكابن قدامة ا٤بقدس
"ا٤بغِب"  ،ٜٔٚ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٖٔٔ/كا٢براين "الرعاية
الصغرل" ٔ ،ٖٕٜ/كابن مفلح "الفركع"  ،ٕٓٛ/ٙكإبراهيم ابن مفلح
"ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٓ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٜ٘/كالتنوخ
"ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚٗ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
ٖ ،ٕٜٕ/كالبهويت "كشاؼ القناع" .ٚٛ/ٛ
)ٗ( بياض يف ا٤ب طوط ٗبقدار كلمة لعلها (يف).
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كالركاية األخرل :مٌب كاف التالن دكف الثلث د يضمنه(ٔ).
ألف اليسّب من الثمار التالفة كالذم أك الطّب منها كنثر ،الريح
كيسق  ،من ضماف ا٤بشَبم كالكثّب من ضماف البائا(ٕ).
فل ػػم يك ػػن بػ ػ د م ػػن ض ػػاب كح ػػد فايػ ػ ب ػػْب م ػػا يض ػػمن كم ػػا
ال يض ػ ػػمن ،كق ػ ػػد رأين ػ ػػا الش ػ ػػارع اعت ػ ػػا الثل ػ ػػث يف مواض ػ ػػا كالوي ػ ػػية
كعطيػػة ا٤بػريض كمسػػاكاة جػراح ا٤بػرأة جػراح الرجػ إا الثلػػث(ٖ) ،قػػاؿ
أٞبػػد(ٗ) :إهنػػم يسػػتعملوف الثلػػث يف سػػبا عشػػرة مسػػألة(ٔ) ،كألف مػػا
)ٔ( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٙكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" ،ٜٔٚ/ٙ
كابن قدامة ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٖٔٔ/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ،ٖٕٜ/
كابن مفلح "الفركع"  ،ٕٜٓ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"
ٗ ،ٔٚٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،ٙٓ/كالتنوخ "ا٤بمتا" ٖ.ٔٚٗ/
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ ،ٔٚٗ/كالبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٜٕ/
)ٖ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔٚ/ٙكالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح
ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٗ/
)ٗ( هو أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنب بن هالؿ بن أسد بن إدري
الشيباين ا٤بركزم ،مث البغدادم ،أحد األئمة ،حافظ ،فقيه ،زاهد ،كرع ،كلد
ببغداد سنة ٗٔٙهػ كنشأ اا  .من مصنفاته :ا٤بسند ،كالتفسّب ،كالناسخ
كا٤بنسوخ ،كالعل  ،كال هد ،كالرد علر ا١بهمية كبّبها ،تويف رٞبه اهلل ببغداد
سنة (ٕٔٗ هػ) كدفن اا .انظر :الفرا "طبقات ا٢بنابلة" ٔ ،ٗ/كالشّبازم
"طبقات الفقها " صٔٓٔ ،كالنوكم "هتذيب األ٠با كاللغات" ٔ= ،ٔٔٓ/
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دكف الثلث يف حد القلة ،كالثلث يف حد الكثرة(ٕ).
ألف النيب  منا الويية فيما زاد علر الثلث لكثرته(ٖ) كإدنا
رخص فيه لذلء(ٗ).
كا٤بعتا يف الثلث بالقيمة(٘)؛ ألف الثمرة قد ٚبتلن قيمتها فتكوف
= كالداككدم "طبقات ا٤بفسرين" ٔ.ٚٔ/
)ٔ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٜٔٚ/ٙكإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف
شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٗ/
)ٕ( انظر :ا٤براجا السابقة.
)ٖ( كما يف حديث سعد بن أيب كقاص الذم أخرجه مالء يف ا٤بوطأ ٕ،ٖٚٙ/
يف كتاب الويية ،باب الويية يف الثلث ال تتعدل ،برقم (،)ٔٗ٘ٙ
كالب ارم يف يحيحه ٗ ،ٖ/كتاب بد الوح  ،برقم (ٕٗ ،)ٕٚكمسلم يف
يحيحه ٘ ،ٚٔ/يف كتاب الويية ،باب الويية بالثلث ،برقم (،)ٕٜٗٙ
كأبو داككد يف سننه ٖ ،ٚٔ/يف كتاب الويايا ،باب ما جا يف ما ال رنوز
للموي يف ماله ،برقم ( ،)ٕٛٙٙكالَبمذم يف جامعه ٖ ،ٖٓ٘/يف كتاب
ا١بنائ  ،باب الويية بالثلث كالربا ،برقم (٘ ،)ٜٚكابن ماجه يف سننه
ٗ ،ٖٔ/يف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم ( ،)ٕٚٓٛكالنسائ
يف السنن الصغرل  ،ٕٗٔ/ٙيف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم
( ،)ٖٕٙٙكأٞبد يف ا٤بسند ٔ ،ٖٔٚ/برقم ( ،)ٔٗٛٛكالبيهق يف السنن
الكال  ،ٕٙٛ/ٙيف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم (ٔٗ)ٕٜٔ
)ٗ( انظر :ا٤بغِب .ٜٔٚ/ٙ
)٘( انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٚكابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" = ،ٔٛٓ/ٙ
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قيمة ما يتلن ضعن قيمة ما بق كأكثر ،كهو يف القدر أعلر /من
نصفه الباق .
فإذا اعتا بالقدر د يوضا لقلته كهو معظم الثمرة.
كألف هذا الضماف إتالؼ فّبجا فيه إا القيمة كما يف بّب الثمار.
كقي بالقدر(ٔ) كهو قوؿ ياحب ا٤بغِب(ٕ).
ألف النسبة بالقلة كالكثرة إا قدر الثمرة ،ال إا قدر قيمتها،
فإف الثمرة قد تكوف قليلة يف القدر كثّبة يف القيمة.
فإذا اعتات القيمة كثرت كد يطلق القلي عليها ٖبالؼ
القدر؛ فإنه قد يكوف إذا نسب التالن إا ا١بميا كاف قليالن يف
النسبة فاعتبار ،بالقدر أكا ألف النسبة إليه.
قاؿ رٞبه اهلل" :وما تكرر حملو من أصول الخضر كالبطيخ
= كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٜ/كابن مفلح "الفركع"  ،ٕٜٓ/ٙكإبراهيم
ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٙٓ/
كالتنوخ "ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا" ٖ.ٔٚٗ/
)ٔ( كهو الصحيح من ا٤بذهب .انظر :الكلوذاين "ا٥بداية" ص ،ٕٗٚكا٢براين
"الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٜ/كابن مفلح "الفركع"  ،ٕٜٓ/ٙكإبراهيم ابن
مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ ،ٔٚٔ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘،ٙٓ/
كا٤برداكم "تصحيح الفركع" .ٕٜٓ/ٙ
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب" .ٔٛٓ/ٙ
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والقثاء ونحوه ،فهو كالشجر ،وثمرتو كثمرتو في جميع ما ذكرنا"(ٔ).
أقوؿ :يريد أف ما يتكرر ٞبله ما بقا أيله يف األرض من ا٣بضر
كالبطيخ كالقثا كحنو ،كالشجر يف أنه إذا بيعت األرض الذم هو فيها
فهو تابا ٥با يف ك موضا قلنا يتبا أيوؿ الشجر ،كما ال فال.
كٜبرته الظاهرة كه ما تناثر زهر ،للبائا إال أف يشَبطها ا٤ببتاع.
كال رنوز بيعها مفردة عن األي حٌب يبدك يالحها ،بأف
يطيب أكلها كيظهر نضجها.
كإذا بيعت بعد ذلء جاز تركها حٌب تتناهر.
ككذلء سائر أحكامها حكم الثمار(ٕ)؛ ألهنا أشبه اا من
حيث أف الثمار ت خذ كتبقر األيوؿ يف األرض فه كالشجر الذم
ي خذ ٜبر ،كتبقر أيوله فكاف حكمه حكمه(ٖ) ،كاهلل أعلم.

)ٔ( انظر :البغدادم "احملرر" ٔ.ٗٙٙ/
)ٕ( انظر :ابن قدامة ا٤بقدس "ا٤بغِب"  ،ٔٙٓ/ٙكابن قدامة ا٤بقدس "الكايف"
ٖ ،ٔٔٙ ،ٔٔ٘/كا٢براين "الرعاية الصغرل" ٔ ،ٖٕٜ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع
" ٗ ،ٔٙٚ ،ٔٙٙ/كا٤برداكم "اإلنصاؼ" ٘ ،٘٘ ،٘ٗ/كا٢بجاكم "اإلقناع"
ٕ ،ٕٚٚ/كالبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ٖ.ٕٜٖ/
)ٖ( انظر :ا٤بقدس "الكايف" ٖ ،ٔٔٙ/كإبراهيم ابن مفلح "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا" ٗ.ٔٙٚ/
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املصادر املزاجع
ابن مفلح ،إبراهيم بن ٧بمد "ا٤بقصد األرشد يف ذكر أيحاب اإلماـ
أٞبد"ٙ ،بقيق :عبد الرٞبن العثيمْب( ،طٔ ،الرياض :مكتبة
الرشدٔٗٔٓ ،ه ػ ٜٜٔٓ -ـ).
اآلدم  ،أٞبد بن ٧بمد" ،ا٤بنور يف راجح احملرر علر مذهب اإلماـ
أٞبد بن حنب "ٙ ،بقيق :كليد عبد اهلل( ،طٔ ،بّبكت :دار
البشائر اإلسالمية ٕٗٗٔهػ – ٖٕٓٓـ).
األلباين٧ ،بمد ناير الدين "يحيح كضعين سنن أيب داككد".
األلباين٧ ،بمد ناير الدين "يحيح كضعين سنن النسائ " (إنتاج
مرك نور اإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة باإلسكندرية).
الب ارم٧ ،بمد بن إ٠باعي "ا١باما الصحيح" (يحيح الب ارم)،
(طٔ ،القاهرة :دار الشعبٔٗٓٚ ،ه ػ ٜٔٛٚ -ـ.،
البغدادم ،إ٠باعي باشا "هدية العارفْب أ٠با ا٤ب لفْب كآثار ا٤بصنفْب،
(بّبكت :دار الكتب العلمية ط ٖٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ).
البهويت ،منصور بن يون "شرح منتهر اإلرادات"ٙ ،بقيق :عبد اهلل بن
عبد احملسن الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ).
البهويت ،منصور بن يون "كشاؼ القناع عن اإلقناع"ٙ ،بقيق١ :بنة
مت صصة يف كزارة العدؿ (طٔ ،كزارة العدؿ ٕٔٗٚهػ -
ٕٓٓٙـ).
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البيهق  ،أٞبد بن ا٢بسْب" ،السنن الكال" ٙبقيق٧ :بمد عبد القادر
عطا.
الَبمذم٧ ،بمد بن عيسر" ،ا١باما الصحيح" (سنن الَبمذم)ٙ ،بقيق:
أٞبد ابن ٧بمد شاكر( ،بّبكت :دار إحيا الَباث العريب).
التميم ٧ ،بمد بن حباف "يحيح ابن حباف" ترتيب :عل بن بلباف
بن عبد اهلل ،عال الدين الفارس ( ،م سسة الرسالة).
التنوخ  ،ا٤بنجر بن عثماف" ،ا٤بمتا يف شرح ا٤بقنا"ٙ ،بقيق :عبد ا٤بلء
الدهيش( ،طٔ ،دار خضر ٔٗٔٛه ػ ٜٜٔٚ -ـ).
ا١براع  ،أبو بكر بن زيد "باية ا٤بطلب يف معرفة ا٤بذهب"ٙ ،بقيق:
ناير بن سعود السالمة( ،مكتبة الرشد ٕٔٗٚهػ – ٕٓٓٙـ).
ا١ب رم ،ا٤ببارؾ بن ٧بمد "النهاية يف بريب ا٢بديث كاألثر"ٙ ،بقيق:
طاهر أٞبد ال اكم ،ك٧بمود ٧بمد الطناج ( ،طٔ ،بّبكت :دار
الفكر).
ا١بوهرم ،إ٠باعي بن ٞباد "الصحاح" ٙبقيق :شهاب الدين
أبو عمرك( ،طٔٔٗٔٛ ،ق بّبكت :دار الفكرٜٜٔٛ ،ـ).
ا٢بجاكم ،موسر بن أٞبد" ،اإلقناع لطالب االنتفاع"ٙ ،بقيق :د.
عبد اهلل بن عبد احملسن الَبك ( ،طٔ ،دار هجر ٔٗٔٛه ػ ػ -
ٜٜٔٚـ).
ا٢براين ،أٞبد بن ٞبداف" ،الرعاية الصغرل يف الفقه علر مذهب اإلماـ
أٞبد بن حنب "ٙ ،بقيق :ناير بن سعود السالمة( ،طٔ ،دار
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إشبيلية ٖٕٗٔهػ – ٕٕٓٓـ).
ا٢براين ،عبد السالـ بن عبد اهلل" ،احملرر يف الفقه"ٙ ،بقيق :د /عبد اهلل
بن عبد احملسن الَبك  ،ك٧بمد معت كرمي الدين( ،طٔ ،بّبكت:
م سسة الرسالة ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ).
ا٢بسْب بن يوسن بن ٧بمد" ،الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماـ
أٞبد بن حنب " ٙبقيق :ناير بن سعود السالمة( ،طٔ ،مصر:
دار الفالح ٖٕٗٔهػ – ٖٕٓٓـ).
الدارقطِب ،عل بن عمر" ،سنن الدارقطِب" (طبعة دار الرسالة).
الدمشق  ،عبد القادر بن بدراف "ا٤بدخ إا مذهب اإلماـ أٞبد بن
حنب " ،يححه كقدـ له كعلّق عليه :د /عبد اهلل بن عبد احملسن
الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ).
الذهيب٧ ،بمد بن أٞبد "ا٤بعجم ا٤ب تص باحملدثْب" ٙبقيق :د٧ /بمد
ا٢ببيب ا٥بيلة( ،طٔ ،الطائن :مكتبة الصديقٔٗٓٛ ،ه ػ -
ٜٔٛٛـ).
الذهيب٧ ،بمد بن أٞبد" ،العا يف خا من با" ٙبقيق٧ :بمد زبلوؿ،
(طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلمية ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ)
الذهيب٧ ،بمد بن أٞبد" ،تذكرة ا٢بفاظ" ٙبقيق٧ :بمد الكوثرم،
(طٔ ،دار احيا الَباث العريب ٕٗٗٔ هػ ٕٖٓٓ-ـ).
الذهيب٧ ،بمد بن أٞبد" ،سّب أعالـ النبال " ٙبقيق :شعيب األرن كط
كآخركف( ،طٖ ،م سسة الرسالة ٘ٓٗٔ هػ ٜٔٛ٘-ـ)
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الرازم ،أٞبد بن فارس "حلية الفقها "ٙ ،بقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن
الَبك (طٖٔٔٗٓ ،هػ – ٖٜٔٛـ).
الركيفع ٧ ،بمد بن مكرـ بن منظور "لساف العرب"( ،طٔ ،بّبكت:
دار يادر).
ال ركل  ،خّب الدين بن ٧بمود "األعالـ"( ،ط ،ٚبّبكت :دار العلم
للماليْبٜٔٛٙ ،ـ).
السجستاين ،سليماف بن األشعث" ،سنن أيب داككد"( ،بّبكت :دار
الكتاب العريب).
السرخس ٧ ،بمد بن أٞبد "ا٤ببسوط" (بّبكت :دار ا٤بعرفة ٗٔٗٔهػ –
ٖٜٜٔـ).
السالم ٧ ،بمد بن رافا" ،تاريخ علما بغداد" (بّبكت :الدار العربية
للموسوعاتٕٔٗٓ ،هػ ٕٓٓٓ -ـ).
الشهيب ،أٞبد بن ٧بمد بن قاض شهبه" ،طبقات الشافعية"( ،طٔ،
بّبكت :عاد الكتب ٔٗٓٚهػػ.
الشوكاين٧ ،بمد بن عل " ،البدر الطالا حملاسن من بعد القرف
التاسا"( ،بّبكت :دار ا٤بعرفة).
الشويك  ،أٞبد بن ٧بمد "التوضيح يف ا١بما بْب ا٤بقنا كالتنقيح"،
ٙبقيق :ناير بن عبد اهلل ا٤بيماف( ،طٔ ،ا٤بكتبة ا٤بلكية ٔٗٔٛهػ
 ٜٜٔٚـ).الشيباين ،أٞبد بن عبد اهلل "مسند أٞبد بن حنب "( ،القاهرة :م سسة
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قرطبة).
الصعيدم ،عبد الفتاح ،كحسْب يوسن موسر" ،اإلفصاح يف فقه
اللغة"( ،طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلميةٔٗٓٚ ،ق –
ٜٔٛٚـ).
الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن ذناـ "مصنن عبد الرزاؽ بن ذناـ" ٖٓٗٔ
ٙبقيق :حبيب الرٞبن األعظم (طٕ ،بّبكت :ا٤بكتب
اإلسالم ).
الضيب٧ ،بمد بن عبد اهلل" ،ا٤بستدرؾ علر الصحيحْب"( ،طٔ،
 ٕٔٗٚهػ)
الطااين ،سليماف بن أٞبد "ا٤بعجم الكبّب".
العثيمْب٧ ،بمد بن ياحل "الشرح ا٤بمتا علر زاد ا٤بستقنا"( ،طٔ ،دار
ابن ا١بوزمٕٔٗ٘ ،هػ).
العسقالين ،أٞبد بن عل " ،الدرر الكامنة يف أعياف ا٤بائة الثامنة"( ،دار
الكتب ا٢بديثة ،مصر).
العكرم ،عبد ا٢ب بن أٞبد "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"
َ
(بّبكت :دار الكتب العلمية).
العلم  ،عبد الرٞبن بن ٧بمد" ،ا٤بنهج األٞبد يف تراجم أيحاب
أٞبد"ٙ ،بقيق٧ :بمد ٧ب الدين عبد ا٢بليم( ،طٔ ،مطبعة ا٤بدين
ٖٔٛٛه ػ).
العليم  ،عبد الرٞبن ٧بمد "الدر ا٤بنضد يف ذكر أيحاب اإلماـ
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أٞبد"ٙ ،بقيق :عبد الرٞبن سليماف العثيمْب( ،مكتبة التوبة).
الفتوح ٧ ،بمد بن أٞبد الشهّب بابن النجار" ،معونة أكيل النهر شرح
ا٤بنتهر"ٙ ،بقيق :عبد ا٤بلء بن الدهيش( ،طٔ ،بّبكت :دار
خضر ٔٗٔ٘ ،هػ ٜٜٔ٘ -ـ).
الفّبكزآبادل٧ ،بمد بن يعقوب" ،القاموس احملي "ٙ ،بقيق :يوسن
الشيخ ٧بمد البقاع ( ،بّبكت :دار الفكر ٘ٔٗٔقٜٜٔ٘-ـ).
الفيوم  ،أٞبد بن ٧بمد "ا٤بصباح ا٤بنّب يف بريب الشرح الكبّب"،
(طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلمية ٗٔٗٔهػٜٜٔٗ -ـ).
القرش  ،عبد القادر بن ٧بمد" ،ا١بواهر ا٤بضية يف طبقات ا٢بنفية"،
ٙبقيق :عبد الفتاح ا٢بلو( ،طٕ ،م سسة الرسالةٖٔٗٔ ،هػ -
ٖٜٜٔـ).
الق كيِب٧ ،بمد بن ي يد "سنن ابن ماجه"( ،مكتبة أيب ا٤بعاط ).
الق كيِب ،أٞبد بن فارس" ،معجم مقايي اللغة"ٙ ،بقيق :عبد السالـ
٧بمد هاركف( ،بّبكت :دار ا١بي ).
القسطنطيِب ،مصطفر بن عبد اهلل ا٤بشهور ب ػ ػ حاج خليفة "كشن
الظنوف عن أسام الكتب كالفنوف"( ،دار الكتب العلمية).
القشّبم ،مسلم بن ا٢بجاج" ،يحيح مسلم"( ،بّبكت :دار ا١بي
بّبكت  +دار األفاؽ ا١بديدة).
القونوم ،قاسم بن عبد اهلل" ،أني الفقها يف تعريفات األلفاظ
ا٤بتداكلة بْب الفقها "ٙ ،بقيق :أٞبد بن عبد الرزاؽ الكبيس ،
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(طٔ ،دار ابن ا١بوزم ٕٔٗٚهػ).
الكلوذاين٧ ،بفوظ بن أٞبد "ا٥بداية علر مذهب اإلماـ أيب عبد اهلل
أٞبد بن حنب "ٙ ،بقيق :عبد اللطين ٞبيم كماهر ياسْب( ،طٔ،
دار براس ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ).
ا٤باكردم ،عل بن ٧بمد "ا٢باكم الكبّب يف فقه مذهب اإلماـ
الشافع "ٙ ،بقيق :الشيخ عل ٧بمد معوض ،كالشيخ عادؿ أٞبد
عبد ا٤بوجود( ،طٔ ،بّبكت :دار الكتب العلمية ٗٔٗٔق-
ٜٜٗٔـ).
٧بمود عبد الرٞبن عبد ا٤بنعم" ،معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية"،
(القاهرة :دار الفضيلة).
ا٤برداكم ،عل بن سليماف "اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٣بالؼ
علر مذهب االماـ أٞبد بن حنب " ،تدقيق كتصحيح٧ :بمد
ا٤برعشل ( ،طٔ ،بّبكت :دار إحيا الَباث العريبٜٔٗٔ ،هػ -
ٜٜٔٛـ).
ا٤بقدس  ،إبراهيم بن ٧بمد "ا٤ببدع يف شرح ا٤بقنا"( ،بّبكت :ا٤بكتب
اإلسالم ٔٗٓٓ،هػ ٜٔٛٓ -ـ).
ا٤بقدس  ،عبد اهلل بن أٞبد "الكايف"ٙ ،بقيق :د/عبد اهلل بن عبد
احملسن الَبك ( ،طٔ ،دار هجرٔٗٔٚ ،هػ – ٜٜٔٚـ).
ا٤بقدس  ،عبد اهلل بن أٞبد "ا٤بغِب"ٙ ،بقيق :د/عبد اهلل بن عبد احملسن
الَبك  ،كد/عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو( ،طٔ ،القاهرة :هجر للطباعة
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كالنشر كالتوزيا كاالعالف ٔٗٓٛقٜٔٛٛ-ـ).
ا٤بقدس ٧ ،بمد بن مفلح "الفركع"ٙ ،بقيق :د /عبد اهلل عبد احملسن
الَبك ( ،طٔ ،م سسة الرسالة ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ).
النسائ  ،أٞبد بن شعيب "اجملتىب من السنن" (سنن النسائ الصغرل)،
ٙبقيق :عبدالفتاح أبو بدة( ،طٕ ،حلب :مكتبة ا٤بطبوعات
اإلسالميةٔٗٓٙ ،هػ ٜٔٛٙ -ـ).
النسائ  ،أٞبد بن شعيب" ،السنن الكال" ٙبقيق :حسن عبد ا٤بنعم
ُ
حسن شليب (م سسة الرسالة)
النوكم ،زنٓب بن شرؼ" ،هتذيب األ٠با كاللغات"( ،بّبكت :دار
الكتب العلمية).
ا٥بامش ٧ ،بمد بن أٞبد" ،اإلرشاد إا سبي الرشاد"( ،طٔ ،بّبكت:
م سسة الرسالةٜٔٗٔ ،هػ ٜٜٔٛ -ـ).
ا٥بركم ،القاسم بن سالـ "بريب ا٢بديث"( ،طٔ ،بّبكت :دار الكتب
العلمية ٔٗٓٙهػٜٔٛٙ -ـ).
يوسن بن ا٢بسن بن عبد ا٥بادم" ،مغِب ذكم األفهاـ عن الكتب
الكثّبة يف األحكاـ علر مذهب اإلماـ أٞبد" ،اعتُب به :أشرؼ
عبد ا٤بقصود( ،طٔ ،مكتبة طاية ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ -ـ).
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