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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 نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو 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 حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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االستئناس مبا عليه عملُ الناس
مج ٌع ودراسةٌ ملسائل البيوع اليت حكى فيها ابن عثيمني عمل الناس

Relying on People's Customary Practice
A Collection and Study of Issues of Trade on Which Ibn
Uthaymeen Narrated People's Customary Practice

إعداد:
د .ياسر بن عبد الرمحن العدل
األستاذ املساعد ابفلقه قهس افلدااسا اسإسماية قكلة افلعلوم واآلداب
جبايع اوجو فرع افلهراي
افلربيد االفلكرتوينyaedl1147@gmail.com:

مجع ودراسةٌ ملسائل البيوع اليت حكى فيها ابن عثيمني عمل الناس ،د .ايسر بن عبد الرمحن العدل
عمل الناسٌ ،
االستئناس مبا عليه ُ

املستخلص
ملا كانت افلشريع حافظ ملصاحل افلناس يف نواحي حةاهت  ,يراعة ملا يتعايلون ق يف
قةوعه يا مل يكن فة يقسدة هل  ,كان عمل افلناس حمل عناي فلدى كثري ين افلقههاء قدمياً
وحديثاً ,وفلذا كان هذا افلبحث يف مجع يا علة عمل افلناس يف ابب افلبةوع مما حكاه افلشةخ
حممد افلعثةمني يف شرح املمتع ,يع قةان وج ذفلك افلهول ويأخذه ,وين قال ق ين افلقههاء؛
فلةكون يعةناً على يراعات وافلعناي ق يف افلنظر افلقههي وافلهضائي.
واملراد قعمل افلناس يف هذا افلبحث هو :افلهول افلقههي افلذي أخذ ق عاي افلناس أو
طائق ينه يف يعايماهت ؛ قناءً على حك حاك ٍ أو قول عاٍمل يعترب.
وقد قلغت عدد املسائل افليت حكى افلشةخ فةها افلعمل :ست وعشرين يسأفل  ,وقد
ختمت هذا افلبحث خبماص هلا ويذاهب افلقههاء فةها ,يع افلتوصة ابفلعناي مبا جرى علة
عمل افلناس يف هذا افلباب ,وإقرازه ودااست .
كلمات افتتاحية :افلعمل -يا جرى علة افلعمل -عمل افلناس -االستئناس -افلبةوع.
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Abstract
Since Shari'ah (Islamic law) safeguards people's interests in all facets
of their life, and takes into consideration their customary ways of trading, in
as much that such ways are not harmful to them; hence, the utmost attention
given by the scholars of the past and the present to people's customary
practice. Based on this, the foregoing research focuses on compiling
people's customary practices on issues of trade as narrated by Sheikh
Muhammad Al-'Uthaymeen in his book named: "Ash-Sharh Al-Mumti' ",
with an explanation on the proof of such practices and their source,
including whoever is in support of them among the Islamic jurists; in order
that such would help in attaching due consideration to those practices from
both jurisprudential and judicial perspectives.
The "people's customary practice" in this research is means: The
jurisprudential opinion that most people or a group of them have adopted in
their trades; based on the ruling of a judge or the opinion of a respected
scholar.
The number of issues on which Sheikh narrated people's customary
practice is up to 26 issues. Finally, the research was concluded with a
summary and the opinions of Islamic jurists, with a recommendation on
giving due consideration to people's customary practice on the foregoing
topic through further highlight and study.
Keywords: Practice, the customary practice, people's custom,
relying on, trades.
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املقدمة
احلمد هلل وحده ,وافلصماة وافلسمام على ين ال نيب قعده ,وقعد :فإن فه افلبةوع مما
متس احلاج إىل يعرفت وافلعناي ق ؛ إذ ال يستغين املسل عن يف شؤون افلةوية ؛ وفلذا كان ين
امح هللا  وسع شريعت وعظة فلطق على عباده أن جعل األصل يف تعايماهت املافلة
يسر على املسلمني يعايماهت  ,فسلك عايته يا فة يصاحله
افلصح واوجواز؛ وهذا األصل ّ
واجتنبوا يا خيافلقها ,إيا على هذا األصل افلعظة  ,وإيا على حك حاك أو ٍ
قول يعترب ,وفلرمبا
تواادوا يف قعض يعايماهت على ٍ
قول واستمروا علة حىت اشتهر األخذ ق قةنه .
وقد اعتىن افلقههاء -على اختما أزياهن  -قتلك األقوال افليت أخذ افلناس هبا ,وصاا
عمله علةها ,فكانت مما يستأنس ق يف يع ِرض حبث اخلما يف تلك املسائل ,وممن اعتىن
هبذا األير ين فههاء زياننا :فضةل افلشةخ حممد قن عثةمني -امح هللا ,)1(-وقد اأيت عنايت
ق  ,وكثرة ذكره فل يف شرح افلقههي (املمتع) على زاد املستهنع( ,)2مما شجع على فكرة هذا
افلبحث ومجع يا حكى افلشةخ فة عمل افلناس يف تعايماهت املافلة  ,وقةان ين قال ابملعمول ق
()3
ين افلقههاء  ,ووجه ويأخذه؛ حماوفل ً يف تناول هذا اوجانب ين جوانب فه اسإيام ,وإقرازاً
هلذا املسلك افلذي اعتىن ق مجع ين افلقههاء ,فكان هذا افلبحث قعنوان :االستئناس مبا عليه
مجع ودراسةٌ ملسائل البيوع اليت حكى فيها ابن عثيمني عمل الناس(.)4
عمل الناسٌ -
سائماً املوىل أن ينقع ق وجيعل خافلصاً فلوجه افلكرمي.
أهمية البحث

تتضح أمهة افلبحث فةما يلي:
 -1حاج افلهاضي وافلقهة إىل يعرف عمل افلناس يف تعايماهت ؛ ملراعات حال احلك وافلنظر
افلتدوين ين يسائل اقن

( )1انظر ترمجت افليت خطّها تلمةذه افلهاضي ,أمحد قن عبد افلرمحن" ,مثرا
عثةمني"( .ط :2افلكويت :غراس1434 ,هـ) ,يف يهدي افلكتاب.
( )2إذ افلهصد ين هذا افلبحث قةان ٍ
شيء ين عمل افلناس دون ٍ
تهص فل ؛ فلكثرت واتساع  ,وهذا افلبحث ال حيتمل .
قل أن يعزو افلشةخ األقوال إىل قائلةها ين افلقههاء سوى املذهب.
( )3إذ ّ
( )4وقد آثر هذا افلعنوان ملا أييت ين عبااة افلشةخ اقن عثةمني -امح هللا تعاىل -يف (ص.)206 :
- 194 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

وافلقتوى ,فإن افلعناي مبصاحل افلناس ويراعاة َسننه وحاجاهت وأتثري ذفلك حني افلنظر
يف األحكام االجتهادي  ,مما شهد فل افلشرع ابالعتباا ,وعمل علة افلعلماء( ,)1كما
"أن اوجمود على افلنص ين غري افلتقا إىل أحوال افلناس وعوائدها وتنويعا األزيان
ضمال وإضمال"( ,)2وقعد عن اوح افلشريع ويهاصدها.
وهلذا جاء هذا افلبحث حااثً على افلعناي هبذا ِ
املوضع ين يواضع افلقه .
 -2إقراز هذا اوجانب ين فهة ٍ قلغ افلداج افلعافلة يف افلقه يف هذا افلزين ,يع عنايت وقرق
ين أحوال افلناس وتعايماهت .
سبب اختيار املوضوع
عناي افلقههاء قبةان يا علة عمل افلناس يف زياهن  ,وأثر هذا افلعمل على افلقهة وغريه
يف افلقتوى وافلنظر ,ويا سلف ذكره يف أمهة املوضوع ويا قبل يف يهدي هذا افلبحث هي
األسباب يف اختةاا هذا املوضوع واحلرص على حبث وافلعناي ق .
وأيا سبب اختةاا افلشةخ اقن عثةمني -امح هللا تعاىل -يف نهل يا علة افلعمل؛ فلما
فللشةخ ين سع اطماع على أحوال افلناس وتعايماهت  ,وطول افلعهد يف تصداه فللناس افتاءً
وإاشاداً وتوجةهاً ,مما جعل حكايت فلعمله ذا أمهة وحمل عناي  ,كما أن زين افلشةخ قريب
قرابً ال خيتلف افلعمل يف يثل غافلباً( ,)3وقد اقتصر على شرح املمتع فللزاد دون غريه ين
يؤفلقات ألن افلهصد ين هذا افلبحث قةان ٍ
شيء ين عمل افلناس وأثره دون ٍ
تهص فل ؛ فلكثرت ,
ويثل هذا افلبحث ال حيتمل .
وأيا سبب اختةاا افلعمل يف ابب افلبةوع؛ فألن أتثري افلعمل فة أكرب؛ وهو أثر أيضاً
ين آاثا األصل افلشرعي يف ابب افلبةوع وهو احلل واوجواز ,مما كان سبباً يف توسع افلعمل
( )1انظر افلتمهةد.
( ) 2قافل اقن عرف  ,انظر :اوجةدي ,عمر قن عبد افلكرمي" .افلعر وافلعمل يف املذهب املافلكي ,ويقهويهما
فلدى علماء املغرب"( .ط :املغرب :وزااة األوقا 1404 ,هـ) ,23 ,وقد عزاه إىل كتاب افلبادي
(خمطوط).
( )3إذ إن وفاة افلشةخ -امح هللا -كانت يف عام 1421هـ.
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وتنوع وتطواه ,خبما غريه ين أقواب افلقه ؛ فإن وإن َحكى قعض افلقههاء عمل افلناس يف
قعض يسائل إال أن أثر افلعمل فة أقل؛ ألن ج ّل أقواق حمكوي ابفلتوقةف إال قدفلةل ,وهللا
تعاىل أعل .
الدراسات السابقة
مل أقف على دااس هبذا افلعنوان ,إال أن افلدااسا يف هذا افلباب (أعين يا جرى علة
افلعمل)( )1كثرية ,وفلعلي أقتصر على أقرز يا وققت علة ينها ,وهي(:)2
 -1العرف والعمل يف املذهب املالكي ،ومفهومهما لدى علماء املغرب .وهي عبااة
عن اسافل يهدي فلنةل داج افلدكتوااه يف أصول افلقه  -داا احلديث احلسنة
ابملغرب ,فللباحث :عمر اوجةدي ,طبعت عام1404 :هـ.
 -2نظرية األخذ مبا جرى به العمل يف املغرب يف إطار املذهب املالكي .وهي اسافل
علمة يهدي فلنةل دقلوم افلدااسا افلعلةا ين داا احلديث احلسنة ابملغرب ,فللباحث:
عبد افلسمام افلعسري ,طبعت عام1417 :هـ.
 -3ما جرى عليه العمل يف الفقه املالكي -نظرية يف امليزان .وهي عبااة عن حبث
حمك نشر يف افلعدد ( )43جمل وزااة افلعدل ابململك افلعرقة افلسعودي  ,فللدكتوا:
قطب افلريسوين ,يف عام1430 :هـ.
 -4العرف ،حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة .وهي عبااة عن اسافل
يهدي فلنةل داج املاجستري يف افلقه واألصول قكلة افلشريع يف جايع أم افلهرى
مبك املكري  ,فللباحث :عادل قوت  ,وذفلك يف عام1415 :هـ.
 -5عمل أهل املدينة وأثره يف الفقه اإلسالمي .وهي عبااة عن اسافل يهدي فلنةل داج
املاجستري يف أصول افلقه ين كلة افلعلوم اسإسماية جبايع اوجزائر فللباحث :يوسى
( )1على اختما املراد ين هذا املصطلح حسب يا أييت يف متهةد افلبحث.
( ) 2أواد هنا افلبحوث األكادمية  ,ويف املوضوع غريها ككتاب فصول األحكام أليب افلوفلةد افلباجي,
وشرح افلعمل افلقاسي فللسجلماسي (خمطوط يف يكتب امللك سعود) ,انظر حاشة اق  ,)1( :يف
املطلب األول ين افلتمهةد( :ص.)6 :
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إمساعةل ,وذفلك يف عام1419 :هـ.
 -6ما جرى عليه العمل يف حماكم التمييز على خالف املذهب احلنبلي .وهي عبااة
عن اسافل يهدي فلنةل داج افلدكتوااه يف جايع امللك سعود ابفلرايض قهس
افلدااسا اسإسماية  ,فللباحث :فةصل افلناصر ,وذفلك يف عام1438 :هـ.
وهذه افلبحوث تغاير يا حنن فة يف املهصود ابفلعمل وإن داا يف فلك ( ,)1يع عدم
افلعناي قتتبع افلعمل يف افلتطبةها افلقههة ين املعايما املافلة .
منهج البحث
اعتمد يف مجع يسائل هذا افلبحث على شرح افلشةخ حممد افلعثةمني -امح هللا-
(افلشرح املمتع على زاد املستهنع) ,يرتب يبوق حسب املوضع افلذي واد فة  ,وقد اكتقةت
يف دااستها قبةان أقوال فههاء املذاهب األاقع فةها ,جااايً يف افلعزو على املعتمد يف كل
يذهب ,دون غريه ين أقوال املذهب( ,)2يع ذكر أظهر دفلةل ملا جرى علة افلعمل ,دون
ِ
يهصوده
ص ألدفل كل قول أو يناقش هلا؛ وذفلك كل خشة اسإطافل افليت خترج افلبحث عن
ته ٍّ
وحده املطلوب ,يع حتهق افلغرض املنشود ين وهو :إقراز يا جرى علة افلعمل يف كتاب
افلبةوع ,ووج ذفلك افلهول ,وين قال ق .
خطة البحث
خط هذا افلبحث تشتمل على يهدي ومتهةد ومخس يباحث وخامت وفهااس ,وقةاهنا
فةما يلي:
املقدمة :وتتضمن أمهة املوضوع ,وأسباب اختةااه ,وافلدااسا افلساقه فة  ,وخط
افلبحث.
التمهيد :وفة أاقع يطافلب:
املطلب األول :يف قةان املراد مبا جرى علة افلعمل.
( )1وسةأيت افلكمام عن يراد افلقههاء قـ(يا علة افلعمل).
( )2وقد يشاا إفلةها ٍ
فلغرض يف ذفلك؛ حسب احلاج .
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املطلب افلثاين :افلقرق قني افلعر وافلعادة ويا جرى علة افلعمل.
املطلب افلثافلث :أمهة افلعل مبا جرى علة افلعمل ومثرت .
املطلب افلراقع :ضواقط اعتباا يا جرى علة افلعمل.
املبحث األول :ابب البيع ،وفيه مثانية مطالب:
املطلب األول :حك قةع املصحف فللمسل .
املطلب افلثاين :قةع األااضي افليت فتحت عنوة.
املطلب افلثافلث :قةع أااضي يك ويساكنها وإجااهتما.
املطلب افلراقع :قةع األمنوذج.
املطلب اخلايس :قةع يا املهصود ين يف جو األاض.
املطلب افلسادس :قةع افلصربة ين افلطعام أو افلهطةع ين األغنام كل صاع أو كل شاة قكذا.
املطلب افلساقع :قةع يا يأكوفل يف جوف .
املطلب افلثاين :حك اسإقافل أبكثر ين افلثمن األول أو أقل.
املبحث الثاين :ابب بيع األصول والثمار ،وابب الرهن والضمان والوكالة ،وفيه
ستة مطالب:
املطلب األول :حك اشرتاط افلهطع يف احلال يف قةع افلزاوع وافلثماا.
املطلب افلثاين :اهن افلزاع وافلثمرة قبل وجودمها.
املطلب افلثافلث :فلزوم افلرهن مبجرد افلعهد.
املطلب افلراقع :حك افلزايدة يف افلدين املوثّق قرهن.
املطلب اخلايس :حك يطافلب افلضاين قبل تعذا يطافلب املضمون.
املطلب افلسادس :حك قبض وكةل افلبائع فللثمن ,وقبض وكةل املشرتي فللمبةع.
املبحث الثالث :ابب الشركة واملساقاة واملزارعة ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :احلك يف جعل اأس يال شرك األيوال ين عروض افلتجااة.
املطلب افلثاين :حك شرك املقاوض .
املطلب افلثافلث :صق عهد املساقاة.
املطلب افلراقع :على ين يكون اوجذاذ يف عهد املساقاة؟.
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املطلب اخلايس :على ين يكون افلبذا وافلغراس يف عهد املزااع ؟.
املبحث الرابع :ابب اإلجارة والغصب واجلعالة ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :أتجري افلعني املستأجرة أبكثر ين مثن األجرة.
املطلب افلثاين :هل فلألجري املشرتك أن يستأجر غريه فلةهوم ابفلعمل افلذي استؤجر علة ؟.
املطلب افلثافلث :هل ينقسخ عهد اسإجااة يف افلعني املوقوف مبو املؤجر ,إذا كان
املؤجر هو املوقو علة ؟.
املطلب افلراقع :عهد اسإجااة على احلج.
املطلب اخلايس :حك تضمني األجري املشرتك يا أتلق خطأً.
املطلب افلسادس :حك ضمان يا أتلق افلكلب افلعهوا قغري افلعهر.
املطلب افلساقع :حك عهد االستصناع.
اخلامتة :وتشتمل على نتائج افلبحث وأه يا جاء فة  ,وافلتوصةا .
الفهارس :وتشتمل على ثبت املصادا واملراجع ,وفهرس املوضوعا .
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التمهيد ،وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :بيان املراد مبا جرى عليه العمل
يصطلح (يا جرى علة افلعمل) وحنوه اشتهر وكثر استعمافل عند فههاء املافلكة  ,ويراد
ق عند إيايه ويتهديةه عمل أهل املدين  ,مث استعمل قعد فههاؤه املغااق مبعىن آخر
وهو :افلعدول عن افلهول افلراجح أو املشهوا إىل افلهول افلضعةف يف قعض املسائل؛ اعةاً
ملصلح جمتلب أو يقسدة يدفوع أو عر جا ٍا ,وحك افلهضاة قذفلك وتواطؤه علة
ٍ
فلسبب اقتضى ذفلك(.)1
وقد استعمل قعض األئم وفههاء املذاهب ٍ
ملعان يتهااق ين أقرزها :افلهول افلذي علة
فتوى افلقههاء وحك افلهضاة ,أو افلهول افلذي اختذه عاي افلناس وعملوا ق ؛ حلك حاك ٍ أو
فلهول عاٍمل يعترب(.)2
( ) 1انظر :اوجةدي" ,افلعر وافلعمل يف املذهب املافلكي ,ويقهويهما فلدى علماء املغرب"336 ,263 ,؛
افلعسري ,عبد افلسمام" ,نظري األخذ مبا جرى ق افلعمل يف املغرب يف إطاا املذهب املافلكي"( .ط:
املغرب :وزااة األوقا 1417 ,هـ)65 ,؛ افلريسوين ,د .قطب" ,يا جرى ق افلعمل يف افلقه املافلكي
(نظري يف املةزان)" .جمل وزااة افلعدل يف اململك افلعرقة افلسعودي  ,افلعدد (1430( ,)43هـ)؛
احلقناوي ,حممد قن إقراهة " ,افلقتح املبني يف تعريف يصطلحا افلقههاء واألصوفلةني"( .ط:5
يصر :داا افلسمام1434 ,هـ)115 ,؛ افلناصر ,فةصل قن إقراهة " ,يا جرى علة افلعمل يف حماك
افلتمةةز على خما املذهب احلنبلي" .اسافل دكتوااه (ط1438 :هـ)78 ,؛ افلباجي ,سلةمان قن
خلف" ,فصول األحكام وقةان يا يضى علة افلعمل عند افلقههاء واحلكام" .حتهةق :د .حممد أقو
األجقان( ,ط :1فلبنان :داا اقن حزم1422 ,هـ)؛ افلسجلماسي ,حممد قن أيب افلهاس " ,شرح افلعمل
افلقاسي"( .خمطوط يف يكتب جايع امللك سعود قرق )1131/3 -5388 :؛ ابحلرك  ,د.
كمال" ,يصنقا املافلكة فةما جرى ق افلعمل" ,واق يهدي يف افلندوة املهاي يف جايع افلهرويني
ابملغرب ,فهد مجع فةها ثماثني يصنقاً -يا قني شرح ونظ  -ين يصنقا أهل املغرب افلهدايى
واملعاصرين فةما جرى ق افلعمل .وافلواق ينشواة على شبك االنرتنت.
( )2انظر :افلسرخسي ,حممد قن أمحد" ,املبسوط"( .ط :قريو  :داا املعرف 1414 ,هـ)115 :3 ,38 :2 ,؛
اقن عاقدين ,حممد أيني قن عمر" ،اد احملتاا على افلدا املختاا (حاشة اقن عاقدين)"( .ط :2قريو  :داا
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فلكل ين املعنةني أثر يف اآلخر()1؛ إذ عمل افلناس إيا أن يكون أثراً فلقتوى أو حك
و ٍّ
قضائي ,أو يكون افلعمل يبنةاً على أصل اسإابح يف ابب املعايما  ,مث يكون فل األثر -قعد
شةوع وانتشااه -يف افلنظر افلقههي وافلهضائي ,وهذا يع إيكان وقوع إال أن األول هو األكثر.
وهلذا ميكن افلهول أبن املراد مبا جرى علة افلعمل يف هذا افلبحث هو :القول الفقهي
بناء على حكم ٍ
حاكم أو قول
الذي أخذ به عامةُ الناس أو طائفةٌ منهم يف معامالهتم؛ ً
عا ٍمل معترب.

=

()2

افلقكر1412 ,ه)73 :1 ,؛ املواق ,حممد قن يوسف" ,افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل"( .ط :1قريو :
داا افلكتب افلعلمة 1416 ,هـ)174 ,64 :5 ,؛ افلدادير ,أمحد" ,افلشرح افلكبري ,ويع  :حاشة افلدسوقي".
(ط :قريو  :داا افلقكر)521 :2 ,؛ افلرافعي ,عبد افلكرمي اقن حممد" ,فتح افلعزيز قشرح افلوجةز (افلشرح
افلكبري)"( .ط :قريو  :داا افلقكر)58 :5 ,177 :3 ,؛ افلنووي ,حيىي قن شر " ,اجملموع شرح املهذب".
يع تكمل افلسبكي واملطةعي( .ط :قريو  :داا افلقكر ,يصواة ين عدة طبعا )14 :5 ,68 ,66 :1 ,؛
اقن قداي  ,عبد هللا قن أمحد" ,املغين"( .ط :افلهاهرة :يكتب افلهاهرة1388 ,هـ)307 :1 ,؛ املرداوي ,علي
قن سلةمان" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما " ,حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي ,وعبد افلقتاح احللو,
(ط :1يصر :هجر فللطباع وافلنشر1415 ,هـ)168 :4 ,84 :3 ,؛ -وهو ممن يكثر حكاي افلعمل,-
افلبهويت ,ينصوا قن يونس" ,دقائق أويل افلنهى فلشرح املنتهى ,املعرو قشرح ينتهى اسإاادا "( .ط :قريو :
عامل افلكتب1414 ,ه)251 :2 ,؛ وانظر أيضاً :عناي اسإيام افلرتيذي يف سنن يف حكاي يا علة افلعمل,
وهو ممن أكثر استعمال هذا املصطلح وأشهره؛ وانظر أيضاً :افلناصر" ,يا جرى علة افلعمل يف حماك افلتمةةز
على خما املذهب احلنبلي".92 ,
( )1وال تمازم قةنهما؛ إذ فلةس كل ٍ
قول علة افلقتوى وافلهضاء يكون عمل افلناس علة  ,وكذفلك افلعكس,
يبني هذا قول افلشةخ -امح هللا -يف "افلشرح املمتع على زاد املستهنع"( ,ط :1افلسعودي  :داا اقن
ّ
اوجوزي1428-1422 ,هـ)" :187 :9 ,وعمل افلناس افلةوم على هذا افلهول ,أيا يف احملاك
فافلظاهر أهن حيكمون ابملذهب" .وإن كان توافق افلعمل يع يا استهر علة افلهضاء كثرياً ,انظر:
افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".44 :10 ,151 :9 ,326 :10 ,
( )2إيا يف ذفلك افلعصر فتكون افلقتوى علة  ,وإيا يف ساقه ِ مث عمل ق قعد يع ظهوا خماف ظهوااً ال
يرتهي إال أن تكون افلقتوى علة .
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وافلناظر يف استعمال افلشةخ اقن عثةمني -امح هللا -هلذا املصطلح جيده ال خيرج غافلباً
عن هذا املعىن ,وقد يريد ق عر افلناس ويا اعتادوا علة  ,وقد يَستعمل افلعر أيضاً ويريد
ق عمل افلناس ,وقد أتيلت يسائل افلبحث اآلتة وافليت حكى فةها افلشةخ عمل افلناس إيا
قلقظ افلعمل أو ابفلعر وافلعادة ,فوجدهتا على املعىن افلساقق ,إال يواضع يسرية جداً يظهر أن
املراد فةها هو افلعر ( ,)1حبةث يكون عمل افلناس يستند فةها إىل افلعر  ,وقني افلعر
وافلعمل تداخل أييت قةان .
املطلب الثاني :الفرق بني العرف والعادة وما جرى عليه العمل
العرف يف اللغة :كل يا تعرف افلنقس ين اخلري ,وأتنس ق  ,وتطمئن إفلة .
ويف االصطالح :يا اعتاده أكثر افلناس ين قول أو فعل أو ترك أو تصر  ,وسااوا
علة يف مجةع افلبلدان أو قعضها ,سواء أكان ذفلك يف مجةع افلعصوا أم يف عصر يعني ,مما
كان قائماً عند افلتصر ومل خيافلف افلشرع ,ومل يصرح املتعاقدان خبماف (.)3
والعادة يف اللغة :افلداق وافلتمادي يف ٍ
شيء حىت يصري فل سجة (.)4
ويف االصطالح :يا استمر افلناس علة على حك املعهول ,وعادوا إفلة يرة قعد أخرى(.)5
()2

( ) 1انظر :املطلب افلسادس ين املبحث افلثاين ,واملطلب افلراقع ين املبحث افلثافلث ,واملطلب افلسادس ين
املبحث األول احتماالً.
( )2انظر :افلرازي ,أمحد قن فااس" ,يهايةس افللغ " .حتهةق :عبد افلسمام هااون( .ط :قريو  :داا
افلقكر1399 ,هـ) ,281 :4 ,يادة( :عر ).
( )3هذا افلتعريف املختاا يف قراا جممع افلقه اسإسمايي جبدة اق ( )9قتاايخ 1406/6/5-1هـ؛ وانظر
أيضاً :اوجرجاين ,علي قن حممد" ,افلتعريقا " .ضبط وصحح مجاع ين افلعلماء إبشرا افلناشر.
(ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1403 ,هـ)149 ,؛ افلباحسني ,يعهوب قن عبد افلوهاب,
"قاعدة افلعادة حمكم "( .ط :2افلرايض :يكتب افلرشد1433 ,هـ).34 ,
( )4افلرازي" ,يعج يهايةس افللغ " ,181 :4 ,يادة( :عود).
( )5اوجرجاين" ,افلتعريقا "146 ,؛ وانظر :افلباحسني" ,قاعدة افلعادة حمكم "25 ,؛ قوت  ,عادل
اقن عبد افلهادا" ,افلعر  ,حجةت وأثره يف فه املعايما املافلة عند احلناقل "( .ط :1يك املكري :
املكتب املكة 1418 ,هـ).109 ,
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وخيتلف افلعلماء يف افلعادة وافلعر هل مها مبعىن أم أن فلكل يصطلح يعناه اخلاص,
وعلى ٍ
مبعىن ,واألير يف هذا قريب(.)1
كل فإن غافلب استعمال افلقههاء هلما
ّ
ً
أيا افلقروق قني افلعر وافلعادة وقني يا جرى علة افلعمل فلعل ين أقرزها(:)2
 -1أن افلعر دفلةل شرعي يف اوجمل ( ,)3خبما يا جرى علة افلعمل فلةس دفلةماً شرعةاً.
 -2أن افلعر يصطلح شرعي ,خبما يا جرى علة افلعمل فهو يصطلح حادث.
 -3أن افلعمل يؤثر يف افلرتجةح يف يسائل اخلما  ,أيا افلعر فهو أع ّ ين ذفلك.
واملسائل افليت جرى افلعمل فةها على ٍ
قول ,ال خيلو أن يكون يستند األقوال فةها أدفل ً
حمال تطبةها افلعر افلشرعي,
شرعة ً ,أو يكون يستندها يا تعاا افلناس علة مما هو ين ّ
فافلعمل يف األول ٍّ
يتعني األخذ ق ؛ استناداً إىل دفلةل افلعر
يهو فلذفلك افلهول ,ويف افلثاين ّ
حمال تطبةها افلعر فاملستند ٍ
حةنئذ إىل افلعر ؛
افلشرعي وافلعمل ق  ,فحةث كان افلعمل يف ّ
()4
حمال االجتهاد فمنزفلت كما سلف .
ألن أقوى يف احلجة واالعتباا ,وحةث كان افلعمل يف ّ
وفلذا ,فإن افلعر وافلعمل قد يتداخمان ويلتهةان فةما إذا كان يستند ا ِ
فلعمل افلعر ,
أو كان افلعمل مما شاع وافلتزم حىت صاا عرفاً(.)5

( )1وانظر :افلباحسني" ,قاعدة افلعادة حمكم "49 ,؛ قوت " ,افلعر  ,حجةت وأثره يف فه املعايما املافلة
عند احلناقل ".115 ,
( ) 2انظر :قوت " ,افلعر  ,حجةت وأثره يف فه املعايما املافلة عند احلناقل "120 ,؛ افلناصر" ,يا جرى
علة افلعمل يف حماك افلتمةةز على خما املذهب احلنبلي".42 ,
( )3قال افلدكتوا افلباحسني ,يعهوب قن عبد افلوهاب" ,افع احلرج يف افلشريع اسإسماية "( ,ط :4افلرايض :يكتب
افلرشد1422 ,هـ)517 ,؛ "حجة افلعر ويعىن اعتبااه ال يعدو -يف جماال افلتطبةق -أن يكون كاشقاً
عن يناطا األحكام ,وهو يف جمال إنشاء األحكام ال خيرج عن حدود املمائم افلشرعة ".
( )4ومما يدخل يف افلنوع افلثاين (مما يستند فة إىل افلعر ) يا سبق ذكره يف املطلب افلسادس ين املبحث
افلثاين ,واملطلب افلراقع ين املبحث افلثاقث ,واملطلب افلسادس ين املبحث األول.
( ) 5انظر :قوت " ,افلعر  ,حجةت وأثره يف فه املعايما املافلة عند احلناقل "120 ,؛ افلناصر" ,يا جرى
علة افلعمل يف حماك افلتمةةز على خما املذهب احلنبلي".42 ,
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املطلب الثالث :أهمية العلم مبا جرى عليه العمل ومثرته
جاء افلشريع يراعة ألحوال افلناس ويصاحله يف عباداهت ويعايماهت  ,وهلذا فإن
مما ينبغي على املقيت وافلهاضي أن يكون على اطماع كا ٍ أبحوال افلناس ويا ه علة يف
شؤوهن وتعايماهت ويراعاهتا ,وقد تكاثر نصوص األئم يف قةان أمهة هذا األير هلما ,ين
ذفلك قول اسإيام أمحد يف ذكره خلصال املقيت" :يعرف افلناس"( .)1قال اقن عهةل شااحاً عبااة
اسإيام" :فمىت مل يكن افلقهة يماحظاً ألحوال افلناس ,عاافاً هل  ,وضع افلقتةا يف غري
()2
يوضعها"  .وقال اقن افلهة " :هذا أصل عظة حيتاج إفلة املقيت واحلاك  ,فإن مل يكن فهةهاً
فة  ,فهةهاً يف األير وافلنهي ,مث يطبق أحدمها على اآلخر ,وإال كان يا يقسد أكثر مما
يصلح ,وااج علة املكر واخلداع واالحتةال ,قل ينبغي فل أن يكون فههةاً يف يعرف افلناس
وخداعه واحتةاهل وعوائده وأعرافه "(.)3
وقال اخلطةب افلبغدادي" :افلقهة حيتاج أن يتعلق قطر ٍ ين يعرف كل ٍ
شيء ين أيوا
افلدنةا واآلخرة ,وإىل يعرف اوجد واهلزل ,واخلما وافلضد ,وافلنقع وافلضر ,وأيوا افلناس اوجااي
قةنه  ,وافلعادا املعروف ينه  ,فمن شرط املقيت افلنظر يف مجةع يا ذكرانه"(.)4
وقال اقن اهلمام" :وافلتحهةق أن املقيت يف افلوقائع ال قد فل ين ضرب اجتهاد ويعرف
أبحوال افلناس"(.)5
( ) 1اقن افلهة  ,حممد قن أيب قكر" ,إعمام املوقعني عن اب افلعاملني" .حتهةق :حممد عبد افلسمام( .ط:
قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1411 ,هـ).157 :4 ,
( )2افلظقري ,علي قن عهةل" ,افلواضح يف أصول افلقه " .حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي( .ط :1فلبنان:
يؤسس افلرسافل 1420 ,هـ).463 :5 ,
ٍ
( )3اقن افلهة " ,إعمام املوقعني عن اب افلعاملني" ,157 :4 ,ابختصاا يسري.
( )4اخلطةب ,أمحد قن علي" .افلقهة واملتقه " .حتهةق :عادل افلغرازي( .ط :2افلرايض :داا اقن اوجوزي,
1421هـ).334 :2 ,
( )5اقن اهلمام ,حممد افلسواسي" ,فتح افلهدير" .فللهاضي زاده( .ط :قريو  :داا افلقكر)333 :2 ,؛
وانظر يا قراه اجملمع افلقههي اسإسمايي افلتاقع فلراقط افلعامل اسإسمايي مبك املكري يف يؤمتره افلعاملي
فللقتوى وضواقطها ,واملنعهد يف عام 1430هـ ,حةث جاء فة  :أن ين أه افلصقا افليت ينبغي أن
يتصف هبا املقيت أن تكون فل يعرف أبحوال املستقتني وابفلواقع افلذي يعةشون فة  ,إيا قنقس أو مبا
يستعني ق ين أهل اخلربة .يوقع اجملمع ,)http://ar.themwl.org/( :وانظر أيضاً يا قراه جملس
جممع افلقه اسإسمايي افلدويل افلتاقع ملنظم املؤمتر اسإسمايي يف دوات ال( )17قرق (-153
 ,)2/17حةث قراوا ين شروط املقيت :املعرف أبحوال افلناس وأعرافه  .يوقع اجملمع:
(.)http://www.iifa-aifi.org/2203.html
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وقد كان اسإيام حممد قن احلسن افلشةباين يذهب إىل افلصباغني ويسأل عن يعايماهت
ويا يديرون فةما قةنه (.)1
وين هنا جاء أمهة افلعل مبا علة عمل افلناس.
وأيا مثرت فإن عمل افلناس على ٍ
قول ال يعترب دفلةماً شرعةاً كما سلف ,إال أن عمله
ق وقبوهل فل واستهرااه علة يع وجود افلعلماء املعتربين وعدم إنكااه فل ٍّ
يهو فلذفلك افلهول
ٍ
حةنئذ ويراعى يف االجتهاد
وأيااة على صحت وقبوفل يف اوجمل  ,وهو مما يستأنس ق
وافلقتوى؛ وهذا يا علة عمل افلعلماء سلقاً وخلقاً.
قال اسإيام افلبخااي" :ابب ين أجرى أير األيصاا على يا يتعاافون قةنه يف افلبةوع
واسإجااة واملكةال وافلوزن ,وسننه على نةّاهت ويذاهبه املشهواة"( .)2مث حكى أثراً فلشريح
فلغزافلني اختصموا إىل شريح يف شيء كان قةنه  .فهافلوا :إن
خمتصراً ,-ومتاي " :أن انساً ين ا ّ()3
سنتنا قةننا كذا وكذا .فهال :سنتك قةنك " .
ويف املغين القن قداي " :وقد جاء يف احلديث« :افلعرب قعضه فلبعض أكقاء ,إال
حائكاً أو حجاياً» ,قةل ألمحد -امح هللا :-وكةف أتخذ ق وأنت تضعق ؟ .قال :افلعمل
علة  .يعين أن واد يوافهاً ألهل افلعر "(.)4
وقال اسإيام اقن جرير افلطربي" :احلك قني املسلمني يف يعايماهت وأخذه وإعطائه
على املتعاا املستعمل قةنه "(.)5
( ) 1افلكوثري ,حممد زاهد" ,قلوغ األياين يف سرية اسإيام حممد قن احلسن افلشةباين"( .ط :1فلبنان :داا
افلكتب افلعلمة 2004 ,م).182 ,
( )2افلبخااي ,حممد قن إمساعةل" ,اوجايع املسند افلصحةح املختصر ين أيوا اسول هللا  وسنن وأايي
(صحةح افلبخااي)" .حتهةق :د .يصطقى افلبغا( .ط :3قريو  :داا اقن كثري1407 ,هـ).78 :3 ,
( ) 3اقن أيب شةب  ,عبد هللا قن حممدـ" ,افلكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثا (يصنف اقن أيب شةب )".
حتهةق :كمال احلو ( .ط  :1افلرايض :افلرشد1409 ,هـ).21 :5 ,
( )4اقن قداي " ,املغين".38 :7 ،
( )5افلطربي ,حممد قن جرير" ,هتذيب اآلاثا وتقصةل افلثاقت عن اسول هللا ين األخباا -يسند
علي  ."حتهةق :حممود شاكر( .ط :افلهاهرة :يطبع املدين).250 :3 ,
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ٍ

وقال اسإيام افلسرخسي" :وتعايل افلناس ين غري نكري حج "  .وقال" :وتعايل
افلناس ين غري نك ِري ينك ٍر أصل ين األصول كبري"( .)2وقال" :وتعايل افلناس ين غري نكري
ينك ٍر أصل يف افلشرع"(.)3
وقال اقن عثةمني" :هل عمل افلناس حج أو ال؟ ,حنن نعر أن األدفل أاقع  :افلكتاب
وافلسن واسإمجاع وافلهةاس ,وعمل افلناس مل نسمع ق " .إىل أن قال" :فلكن ,نع يُستأنس بعمل
الناس إذا كان يعةش قةنه علماء أقوايء يف هللا ,فلو كان األير ينكراً ألنكروه" .إىل أن قال:
"وعلماء افل ِّـمل ه افلذين ال يريدون إال أن يكون دين هللا هو األعلى ,وكلمت هي افلعلةا ,وال
يبافلون قدوفل ٍ وال قعو ّام ,فهؤالء إذا وجدوا يف األاض وشاعت يعايل قني افلناس ومل ينكروها,
ٍ
حةنئذ نهول :إن عمل افلناس يف ظل هؤالء افلعلماء يعترب حج  ,وإن كان فلةس كحج
افلنصوص فلكن يطمئن اسإنسان فلوجود علماء اابنةني ال ينكرون هذا ,فهذا مما يستأنس ق
اسإنسان ويهول :إن افلعمل يع وجود هؤالء افلعلماء يعترب يعضداً ملا أذهب إفلة "(.)4
كما أن ين مثاا افلعل مبا علة عمل افلناس على اختماف وتنوع  :االطماع على سع
افلشريع واحاق افلقه اسإسمايي ,وأن وجود اخلما قني افلقههاء يف كثري ين يسائل
االجتهاد ين حماسن افلشريع ؛ حةث ال تكاد ختلو يعايل فةها يصلح فللناس غري يعااض
فلروح افلشريع إال كان يف يذاهب افلقههاء أصل هلا وقول فةها ,مما يدل أيضاً على أمهة افلعل
ققه املذاهب وأقوال األئم املعتربين دون االكتقاء مبذهب واحد يف عموم افلقه  ,ويف ابب
افلبةوع على وج اخلصوص؛ وذفلك فلتنوع يسائل وتطواها وتغري حاجا افلناس واختما
تعايماهت فةها.
وافلقهة كلما كان عاملاً مبذاهب افلقههاء وأقوال األئم يف افلبةوع ,يستحضراً فلنصوص
افلشريع وقواعدها ويهاصدها وغاايهتا ,يطّلعاً على حاجا افلناس وتعايماهت  ,كانت أقوافل
إىل اوح افلشريع وحتهةق يصاحل افلناس أقرب.
( )1افلسرخسي" ,املبسوط" ,28 :12 ,وفلعل يراد افلسرخسي قكون حج يا قةّن اقن عثةمني قهوفل
اآليت..." :حج  ,وإن كان فلةس كحج افلنصوص".
( )2افلسرخسي" ,املبسوط".62 :12 ,
( )3افلسرخسي" ,املبسوط".77 :12 ,
( )4افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".462 :9 ,
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املطلب الرابع :ضوابط اعتبار ما جرى عليه العمل
إذا تهرا أثر افلعمل املعترب يف االجتهاد وافلنظر ,فإن افلعمل ال قد أن يضبط قضاقط
افلشرع العتبااه وقبوفل  ,وحةث مل أجد ين تكل عن ضواقط اعتباا افلعمل مبقهوي افلساقق(,)1
فمن املمكن استخماص قعض افلضواقط افليت ينبغي يراعاهتا وافلنظر يف توافرها العتباا افلعمل
املستهر ,وفلعل ين أمهها:
 -1أن يكون افلعمل يف يسأفل ٍ هي ين ّ
حمال االجتهاد ,حبةث ال يعااض افلعمل دفلةماً
شرعةاً صحةحاً صرحياً(.)2
ٍ
فههي يعترب غ ِري ينكر وال شاذّ ,جا ٍا على قواعد افلشرع.
 -2أن يكون افلعمل يستنداً إىل قول ٍّ
 -3أال خيافلف افلعمل نصاً ين املتعاقدين على خماف ؛ إذ افلنص أقوى يف افلدالفل ين افلعمل.
هذه أقرز افلضواقط افليت ينبغي يراعاهتا ,فإذا توفر كان فللعمل أثره افلساقق ,وإذا
ختلف شيء ينها فما عربة قعمل افلناس ٍ
حةنئذ( ,)3وهللا تعاىل أعل .

( )1وانظر :افلناصر" ,يا جرى علة افلعمل يف حماك افلتمةةز خما املذهب احلنبلي".35 ,
( )2وافلتهةةد هبذه افلهةود؛ فلةخرج يا عمل ق على خما د ٍ
حمل اجتهاد يف افلثبو أو افلدالفل .
فلةل ِّ
( )3وهلذا ,قال اقن عثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع" 211 :8 ,يف صواةٍ ين افلبةوع افليت يرى أن
عمل افلناس فةها خمافلف فللشرع" :وإن كان يع األسف أن كثرياً ين افلناس انغمس فةها ,وفلكن ال
عربة قعمل افلناس".
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املبحث األول :باب البيع
املطلب األول :حكم بيع املصحف للمسلم
ما جرى عليه العمل :قال افلعماي حممد قن عثةمني -امح هللا تعاىل" :-وافلصحةح
أن جيوز قةع املصحف ويصح؛ فلألصل وهو احلل ,وما زال عمل املسلمني عليه إىل
()1
يشح أن يبذفل
فلناس
ا
أكثر
ألن
؛
ق
فلمانتقاع
ينع
فلك
ذ
يف
فلكان
قةع
ينا
حر
أننا
فلو
و
،
اليوم
ّ
ّ
فلغريه ,وإذا كان عنده شيء ين افلواع وقذفل فإن يبذفل على إغماض ,وفلو قلنا فلكل أحد إذا
كنت يستغنةاً عن املصحف جيب أن تبذفل فلغريك فلشق على كثري ين افلناس"(.)2
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف حك قةع املصحف على قوفلني:
()5
القول األول :جيوز قةع  .وهو يذهب احلنقة ( )3واملافلكة ( )4وافلشافعة  ,وكره افلشافعة .
القول الثاين :عدم جواز قةع  .وهو يذهب احلناقل (.)6
وهبذا يظهر أن افلعمل يف قةع املصحف على قول مجهوا افلقههاء ين احلنقة واملافلكة
وافلشافعة ؛ ومما استدفلوا ق على جوازه :دخوفل يف عموم أصل جواز افلبةع وحل  ,وأن افلذي
( )1قال املرداوي ,علي قن سلةمان" ,تصحةح افلقروع" ،حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي( .ط :1فلبنان:
يؤسس افلرسافل 1424 ,هـ)" :136 :6 ,وعلة افلعمل ,وال يسع افلناس غريه".
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".119 :8 ,
( ) 3انظر :افلكاساين ,أقو قكر قن يسعود" ,قدائع افلصنائع يف ترتةب افلشرائع"( .ط :2قريو  :داا
افلكتب افلعلمة 1406 -ه)135 :5 ,؛ افلزيلعي ,عثمان قن علي" ,تبةني احلهائق شرح كنز افلدقائق,
وحاشة افلشليب"( .ط :1قوالق :املطبع األيريي 1313 ,هـ).216 ,182 :3 ,
( )4افلهرايف ,أمحد قن إدايس" ,افلذخرية" .حتهةق :عدد ين احملههني( .ط :1قريو  :داا افلغرب,
1994م)402 ,400 :5 ,؛ ا ُّفلرعةين ,حممد قن حممد" ,يواهب اوجلةل يف شرح خمتصر خلةل".
(ط :3قريو  :داا افلقكر1412 ,هـ).253 :4 ,
( )5انظر :املاوادي ,علي قن حممد" ,احلاوي افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي ,وهو شرح خمتصر املزين",
حتهةق :علي حممد ,وعادل أمحد( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1419 ,هـ)305 :13 ,؛ افلنووي,
"اجملموع شرح املهذب".252 :6 ,71 :2 ,
( )6اقن قداي " ,املغين"198 :4 ،؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".39 :11 ,
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يباع إمنا هو افلواق واملِداد وهذا جائز كما فلو قةعت يقردة(.)1

()2

املطلب الثاني :بيع األراضي اليت فتحت عَنوة
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا -عن حك قةع أااضي يا فتح عنوة
ويساكنها" :وافلصواب أن قةعها حمال جائز وصحةح ,وسواء املساكن أو األااضي ,وينزل
املشرتي ينزفل افلبائع يف أداء اخلراج املضروب على األاض ,وكان هذا فةما يضى ,أيا اآلن
فما خراج وال وقف ,فلكن ال قد أن نقه احلك افلشرعي ,أما األمر الواقع فالناس يتبايعون
( ) 1انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي ,وهو شرح خمتصر املزين":13 ,
305؛ اقن حزم ,علي قن أمحد" ,احمللى ابآلاثا" .حتهةق :د .عبد افلغقاا افلبندااي( .ط :3قريو :
داا افلقكر1424 ,هـ)544 :7 ,؛ افلهرايف" ,افلذخرية" ,402 :5 ,واستدفلوا آباثا عن افلصحاق ,
وال يهوى االعتماد علةها هنا -على افلهول قصحتها -ملا جاء عن قعضه  أيضاً ابفلتشديد يف
قةعها ,فل يكن قول قعضه حج على افلبعض.
وعنوة -ققتح افلعني ,-كذا ضبطها احلصكقي ,حممد قن علي" ,افلدا
( )2كأاض افلشام وافلعراق ويصرَ ,
املختاا شرح تنوير األقصاا وجايع افلبحاا" .حتهةق :عبد املنع خلةل( .ط :1قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1423 ,هـ)138 :4 ,؛ واقن عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا املختاا"176 :4 ,؛ وافلشرقةين,
حممد قن أمحد" ,يغين احملتاج إىل يعرف يعاين أفلقا املنهاج"( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
ذل وخضع ,واملراد أهنا فتحت ابفلهوة وافلسةف ال
1415هـ)48 :6 ,؛ وهو ِين َعنا يعنو ,إذا ّ
ابفلصلح؛ إذ األاض أاضان :صلح وعنوة ,فأيا افلصلح فهو كل أاض صاحل أهلها علةها فلتكون هل ,
وكذفلك كل أاض أسل علةها أهلها ,فهذه يلك ألاابهبا ,وأيا افلثاين وهو يا فتح عنوة ,فهي يا
أجلي عنها أهلها ابفلسةف ,ومل تهس قني افلغامنني ,فهذه تصري فللمسلمني ,ومل نعل أن شةئاً مما فتح
عنوة قس قني املسلمني إال خةرب ,فإن اسول هللا  قسمها ,وسائر يا فتح عنوة مما فتح عمر قن
اخلطاب  وين قعده كأاض افلشام وافلعراق ويصر وغريها مل يهس ين شيء ,قال افلهاضي :ومل
ينهل عن افلنيب  وال عن أحد ين افلصحاق  أن قس أاضاً عنوة إال خةرب .انظر :اقن قداي ,
"املغين"23 :3 ،؛ افلرازي" ,يعج يهايةس افللغ " ,147 :4 ,يادة( :عىن)؛ واقن األثري ,املبااك قن
حممد اقن اوجزاي" ,غريب احلديث واألثر" .حتهةق :طاهر افلزاوي ,وحممود افلطناحي( .ط :قريو :
املكتب افلعلمة 1399 ,هـ) ,315 :3 ,يادة( :عنا).
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األراضي واملساكن والبساتني من غري نكري  ،بل هو شبه إمجاع ،وهلذا يعترب هذا
افلهول( )2ضعةقاً جداً ,فافلصواب جواز قةع املساكن واألاض"(.)3
وقال" :وما زال املسلمون يتبايعون هذه األراضي ،أيا قول قعض افلقههاء وينه
أصحاب اسإيام أمحد -يف املشهوا عنه  :-أن ال يباع غري املساكن مما فتح عنوة .فهذا قول
خمافلف ملا جرى قني املسلمني ,فإن املسلمني منذ فتحوا هذه البالد وهم يتبايعون
األراضي واملساكن وميلكوهنا"(.)4
دراسة املسألة :حكي اتقاق افلقههاء على أن األااضي افليت فتحت عنوة إذا قسمت
قني افلقاحتني فإهنا يلك هل  ,جيوز هل قةعها ,وإن مل تهس جاز ألهلها إجااهتا وكذا قةع
يساكنها( ,)5واختلقوا يف قةع األااضي افليت مل تهس  ,وخمافه يف هذا على قوفلني:
القول األول :جواز قةعها .وهو يذهب احلنقة (.)6
( )1قال اقن قداي  ,عبد هللا قن أمحد" ,افلكايف يف فه اسإيام أمحد"( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
1414هـ)" :6 :2 ,وتبايعوها [يعين افلصحاق  ]ين غري نكري ,فكان إمجاعاً".
وقال املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "" :62 :11 ,وافلعمل علة يف زيننا".
( )2يعين افلهول جبواز أتجري األااضي دون قةعها.
( )3افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".136 :8 ,
( )4افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".325 :10 ,
( )5انظر :اقن جنة  ,زين افلدين" ,افلبحر افلرائق شرح كنز افلدقائق"( .ط :2افلهاهرة :داا افلكتاب
اسإسمايي)128 :5 ,؛ افلنووي ,حيىي قن شر " ,اوض افلطافلبني وعمدة املقتني" .حتهةق :زهري
افلشاويش( .ط :3قريو  :املكتب اسإسمايي1412 ,هـ)275 :10 ,؛ افلزاكشي ,حممد قن عبد
هللا" ,إعمام افلساجد أبحكام املساجد" .حتهةق :املراغي( ,ط :5افلهاهرة :افلشؤون اسإسماية  ,وجن
إحةاء افلرتاث اسإسمايي1420 ,هـ)152 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج إىل يعرف يعاين أفلقا املنهاج"،
48 :6؛ اقن قداي " ,املغين"28 :3 ،؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ":11 ,
71؛ اقن تةمة  ,أمحد قن عبد احللة " ,جمموع افلقتاوى" .حتهةق :اقن قاس ( .ط :املدين املنواة:
جممع امللك فهد فلطباع املصحف1416 ,هـ).211 ,204 :29 ,589 :28 ,489 :17 ,
( ) 6انظر :املرغةناين ,علي قن أيب قكر" ,اهلداي يف شرح قداي املبتدي" .حتهةق :طمال يوسف .قريو :
داا إحةاء افلرتاث افلعريب)398 :2 ,؛ املوصلي ,عبد هللا قن حممود" ,االختةاا فلتعلةل املختاا"( .ط:
افلهاهرة :يطبع احلليب1356 ,هـ ).142 :4 ,
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()3

القول الثاين :عدم جواز قةعها .وهو يذهب املافلكة ( )1وافلشافعة ( )2واحلناقل .
وهبذا يتبني أن افلهول جبواز قةع األاض افليت فتحت عنوة وكذا يساكنها هو يذهب
هر أهلها علةها ويضع علةه اخلراج,
احلنقة ؛ قافلوا" :ألن اسإيام إذا فتح قلدة قهراً فل أن ي ّ
فإذا أقره علةها قهةت مملوك هل  ,فةجوز تصرفه فةها قةعاً وشراءً وإجااًة وغري ذفلك كسائر
املماك واأليماك"(.)4
املطلب الثالث :بيع أراضي مكة( )5ومساكنها وإجارتهما
ما جرى عليه العمل :قال اقن عثةمني -امح هللا تعاىل -عن حك قةع قةو يك :
"وقةل :جيوز قةعها وإجااهتا .وهذا يذهب افلشافعي؛ وحجته  :أن افلنيب  قةل فل عام
افلقتح :أتنزل غداً يف دااك؟ .فهال« :وهل ترك لنا عقيل من دار أو رابع؟!»( .)6وعهةل
هو افلذي واث أاب طافلب ,وظاهر هذا احلديث أن قةو يك متلك ,وإذا يلكت جاز قةعها
وجاز إجااهتا ,ويا ذهب إفلة افلشافعي وغريه هو افلذي نصره املوفق يف املغين وأيده أبدفل

( )1انظر :افلهرايف" ,افلذخرية"406 :5 ,؛ اخلرشي ,حممد قن عبد هللا" ,شرح خمتصر خلةل"( .ط:
قريو  :داا افلقكر)128 :3 ,؛ املواق" ,افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل".568 :4 ,
( )2انظر :افلنووي" ,اجملموع شرح املهذب"248 :9 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني وعمدة املقتني":10 ,
275؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج إىل يعرف يعاين أفلقا املنهاج".48 :6 ,
( )3اقن قداي " ,املغين"25 :3 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".61 :11 ,
( )4املوصلي" ,االختةاا فلتعلةل املختاا"142 :4 ,؛ وانظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع".146 :5 ,
ِ
وحريها؛ ال سةما وأهن قنوا هذه املسأفل على املسأفل
( )5يظهر أن يراد افلقههاء عموم أاض يك حلّها َ
افلساقه  ,مما يدل على أن حك املسأفل فرع عن كوهنا فتحت عنوة أو صلحاً ,وهذا عام ألاض
يك  ,وانظر :املرداوي" ,اسإنصا "75 :11 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا ".10 :2 ,
( )6اواه افلبخااي" ,صحةح افلبخااي" ،يف كتاب احلج ,ابب توايث دوا يك وقةعها وشرائها:2 ,
147؛ وافلنةساقواي ,يسل قن احلجاج" ,املسند افلصحةح املختصر قنهل افلعدل عن افلعدل إىل
اسول هللا ( صحةح يسل )" .حتهةق :حممد فؤاد عبد افلباقي( .ط :قريو  :داا إحةاء افلرتاث
افلعريب) ,يف كتاب احلج ,ابب افلنزول مبك فللحاج ,وتوايث دواها.984 :2 ,
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كثرية وقال :إن افلصحةح جواز افلبةع واسإجااة يف قةو يك  ,والعمل على هذا القول ،
وأيا افلهول أبن ال جيوز قةعها وال إجااهتا فهو قول ضعةف"(.)2
وقال -امح هللا ..." :-يك كغريها ,متلك ابسإحةاء وابفلبةع ,وجيوز قةعها وإجااهتا,
والعمل اآلن على هذا القول ،وهذا هو افلذي ال ميكن افلعمل قسواه يف افلوقت احلاضر...,
وهلذا يشى افلهضاة اآلن على أهنا متلك قةعاً وشراءً وميلك أتجريها واستئجااها"(.)3
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف قةع أااضي يك ودواها( )4وإجااهتا -قعد اتقاقه
على ينع ذفلك يف أااضي املناسك( -)5على ثماث أقوال:
( )1وقد نهل فههاء املذاهب األاقع عمل افلناس علة  ,ينه  :املوصلي" ,االختةاا فلتعلةل املختاا":4 ,
163؛ وافلزيلعي" ,تبةني احلهائق شرح كنز افلدقائق ,وحاشة افلشليب"29 :6 ,؛ واقن جنة " ,افلبحر
افلرائق شرح كنز افلدقائق"231 :8 ,؛ واحلصكقي؛ "افلدا املختاا"393 :6 ,؛ واقن عبد افلرب,
يوسف اقن عبد هللا" ,االستذكاا" ,حتهةق :سامل عطا ,وحممد يعوض( .ط :1قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1421 ,هـ)155 :5 ,؛ املاوادي" ,احلاوي افلكبري"386 :5 ,؛ وافلنووي" ,اوض افلطافلبني
وعمدة املقتني"275 :10 ,؛ واقن قداي " ,املغين"197 :4 ،؛ واقن قداي  ,عبد افلرمحن قن حممد,
(يصواة ين طبع املناا ,طبعتها
"افلشرح افلكبري على ينت املهنع" .حتهةق :حممد اشةد اضا( .ط2
ّ
افلثانة ) :قريو  :داا افلكتاب افلعريب1347 ,هـ) ,20 :4 ,وغريه .
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".138 :8 ,
( )3افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".326 :10 ,
( )4حكى قعض افلقههاء االتقاق على جواز قةع قناء قةو يك  ,يف "اد احملتاا على افلدا املختاا":6 ,
" :392قوفل  :وجاز قةع قناء قةو يك  .أي :اتقاقاً؛ ألن يلك ملن قناه ,كمن قىن يف أاض افلوقف
فل قةع " .وقال افلزاكشي" ,إعمام افلساجد"" :152 ,اخلما افلساقق إمنا هو يف نقس األاض ,فأيا
افلبناء واملساكن فةجوز قةعها قما خما " .وقال افلنووي" ,اجملموع شرح املهذب"" :251 :9 ,قال
األصحاب :هذا افلذي ذكرانه ين اختما افلعلماء يف قةع دوا يك وغريها ين احلرم هو يف قةع
األاض ,فأيا افلبناء فهو مملوك جيوز قةع قما خما " .وهذا االتقاق إن كان املراد فة يف يذهبهما
فن ع  ,وإن كان يف قول افلقههاء فمحل نظر؛ ملخافلق احلناقل يف هذه املسأفل  ,حةث ذهبوا إىل ينع
قةع قةو يك  .انظر :اقن قداي " ,املغين"197 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين
اخلما " ,72 :11 ,وانظر (ص.)215 :
( )5انظر :اقن قداي " ,املغين"197 :4 ،؛ املرداوي" ,اسإنصا ".74 :11 ,
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القول األول :عدم جواز قةع أااضي يك وإجااهتا ,وجيوز قةع دواها وإجااهتا .وهو
يذهب احلنقة ( )1واملافلكة (.)2
( )1افلكاساين" ,قدائع افلصنائع يف ترتةب افلشرائع"146 :5 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني احلهائق شرح كنز افلدقائق,
وحاشة افلشليب" ,29 :6 ,وعن أيب حنةق يف هذه املسأفل أقوال ,ينها :ينع قةع أااضةها وإجااهتا دون
يساكنها ,وينها :كراه قةع أااضةها وإجااهتا دون يساكنها ,وهذان افلهوالن مها األشهر عند احلنقة ,
وقكل ينهما قال قعضه وجعل املذهب ,ومما اوي عن أيب حنةق أيضاً أن كره إجااة قةو يك يف
ٍّ
واخص ق يف غري املواس  ,قال اقن عاقدين" ,اد
املواس فللحاج واملعتمر ,فأيا فللمهة واجملاوا فما أبسّ ,
احملتاا على افلدا املختاا" 223 :6 ,عن هذا افلهول" :وق يظهر افلقرق وافلتوفةق :أي :افلقرق قني أايم
املوس وغريها ,وافلتوفةق قني ين عرب قكراه اسإجااة وقني ين نقاها" .انظر املراجع افلساقه  ,وانظر
أيضاً :املرغةناين" ,اهلداي يف شرح قداي املبتدي"379 :4 ,؛ املوصلي" ,االختةاا فلتعلةل املختاا":4 ,
163؛ افلعةين ,حممود قن أمحد" ,افلبناي شرح اهلداي "( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1420 ,هـ),
224 :12؛ اقن جنة " ,افلبحر افلرائق شرح كنز افلدقائق"231 :8 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا
املختاا" ,392 ,222 :6 ,وقد ذكر هذا اخلما عن اسإيام أيب حنةق -يع وجود افلروااي عن
اسإيايني يافلك وأمحد يف هذه املسأفل -؛ ألن افلناظر يف كتب فههاء احلنقة جيده خيتلقون يف ذكر
املذهب قني هذه األقوال ,وقني افلهوفلني األوفلني أكثر ,وفلذا اختلف يف نسب افلهول إىل يذهب احلنقة
يف هذه املسأفل  ,فعزا غري واحد ين افلعلماء -كاقن قداي وافلنووي وافلزاكشي -وغريه ين افلباحثني
املعاصرين إىل احلنقة افلهول ابملنع ,وعزا قعضه إفلةه افلهول ابوجواز .انظر يثماً :افلنووي" ,اجملموع شرح
املهذب"284 :9 ,؛ اقن قداي " ,املغين"196 :4 ،؛ افلزاكشي" ,إعمام افلساجد أبحكام املساجد",
144؛ "املوسوع افلقههة افلكويتة "196 :17 ,؛ افلزحةلي ,د .وهب " ,افلقه اسإسمايي وأدفلت ",
2689 :4؛ وانظر حاشة اق ( )3يف (ص.)214 :
( )2افلهرايف" ,افلذخرية"406 :5 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل يف شرح خمتصر خلةل"423 :5 ,؛ املواق,
"افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل"568 :4 ,؛ افلزاقاين ,عبد افلباقي قن يوسف" ,شرح افلزاقاين على
خمتصر خلةل" ,ضبط وصحح وخرج آايت  :عبد افلسمام أيني( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
جوزوا قةع دوا يك وكرائها ,ويريدون قذفلك يا أحدث
1422هـ)224 :3 ,؛ ويماحظ أن املافلكة ّ
قعد افلقتح واالستةماء ,وأيا يا كان ين قناء افلكقاا ابقةاً فما ,وقد ذهبت تلك األقنة فل يبق ينها
افلةوم شيء ,قال افلدادير(..." :ووققت األاض) غري املوا ين أاض افلزااع وكذا افلدوا على
املشهوا مبجرد االستةماء علةها ,وال يؤخذ فللدوا كراء خبما أاض افلزااع  ,مث إن حمل عدم أخذ
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()1

القول الثاين :عدم جواز قةع أااضي يك وإجااهتا ,وكذا قةوهتا .وهو يذهب احلناقل .
القول الثالث :جواز قةع أااضي يك وإجااهتا ,وكذا قةوهتا .وهو يذهب افلشافعة (.)2
وخما افلقههاء يف هذه املسأفل يبين على خمافه يف املسأفل افلساقه ويتأثر ق (,)3

=

كراء هلا وعدم قةعها يا دايت قبنةان افلكقاا افليت صادفها افلقتح يوجودة ,أيا إذا اهنديت وجدد
افلناس أقنة ً جاز حةنئذ أخذ افلكراء وافلبةع ,واألخذ ابفلشقع واسإاث كما هو اآلن يف يك ويصر
وغريمها ,وأوىل فلو جتدد قلد أباض قراح كافلهاهرة وفلو كان أصل األاض وققاً؛ ألن افلبناء مملوك".
افلدادير" ,افلشرح افلكبري ,ويع  :حاشة افلدسوقي" ,189 :2 ,قتصر يسري ,وقال افلزاقاين" ,شرح
افلزاقاين على خمتصر خلةل"" :224 :4 ,وحةث قال يافلك :ال تكرى دوا يك  .أااد يا كان يف
زيان ابقةاً ين دوا افلكقاا افليت صاا فةها افلقتح ,وافلةوم ذهبت تلك األقنة  ,فما يكون قضاء احلكام
قذفلك خطأ ,نع خيتص ذفلك ابألاضني فإهنا ابقة إىل األقد".
( )1اقن قداي " ,املغين"196 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "72 :11 ,؛
وانظر (ص.)215 :
( )2املاوادي" ,احلاوي افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي"385 :5 ,؛ افلنووي" ,اجملموع شرح
املهذب" ,248 :9 ,وال يَبعد نسب هذا افلهول إىل يذهب احلنقة أيضاً ,انظر احلاشة اق  )2( :يف
افلصقح افلساقه  ,وانظر يا يتعلق قهول احلنقة يف احلاشة اآلتة .
فائدة :جرى قني اسإيايني :افلشافعي وإسحاق قن ااهوي يناظرة شهرية يف هذه املسأفل  ,وفلعل ين
أحسن سةاقا هذه املناظرة وأمتها يا نهل احلموي ,ايقو قن عبد هللا" ,يعج األدابء" ,حتهةق:
إحسان عباس( .ط :1قريو  :داا افلغرب اسإسمايي1414 ,هـ).2399 :6 ,
نص مجع ين افلقههاء على أن حك قةع قةو يك وأااضةها يبين على اخلما يف فتح يك
( )3وقد ّ
هل كان ابفلهوة أو ابفلصلح؟ ,انظر :اقن اشد اوجد ,حممد قن أمحد" ,افلبةان وافلتحصةل وافلشرح
وافلتوجة وافلتعلةل ملسائل املستخرج " .حتهةق :د .حممد حجي وآخرون( ,ط :2قريو  :داا افلغرب,
1408هـ)406 :3 ,؛ افلنووي" ,اجملموع"248 :9 ,؛ افلزاكشي" ,إعمام افلساجد أبحكام
املساجد"146 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "72 :11 ,؛ اقن تةمة ,
"جمموع افلقتاوى" ,23 :31 ,489 :17 ,وقةان أثر خمافه يف املسأفل افلساقه على هذه املسأفل :
أن املافلكة واحلناقل ذهبوا إىل ينع قةع أااضي يك فلهوهل يف ينع قةع أااضي يا فتح عنوة ,وأيا
إجااة أااضي يك فمنعوها -يع قوهل جبوازه فةما فتح عنوة -ألدفل أخرى ,وجوز املافلكة قةع افلدوا
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وحاصل يا سبق :أن افلعمل يف قةع أااضي يك وقةوهتا وكذا إجااهتما جا ٍا على يذهب افلشافعة ,
وين أدفلته  :أن األصل يف ذفلك هو اوجواز ,وملا جاء يف افلكتاب وافلسن ين نسب دوا يك إىل
أهلها؛ مما يدل على يلكةته هلا ,وملا جاء يف قةعها وشرائها عن غري واحد ين افلصحاق .)1(
وكذا جا ٍا على يذهب احلنقة واملافلكة خبصوص قةع افلدوا وإجااهتا ,وقد ذهب احلناقل
إىل ينع قةع قةو يك -كما سبق ,-إال أن اقن قداي ( )2ذكر جواز قةعها إذا قنةت مبواد ين
()3
خااج يك  ,وقد حبثت يف كث ٍري ين كتب احلناقل فل أجد ين ذكر هذا غري اقن قداي يف املغين
واقن أخة يف افلشرح افلكبري( ,)4وال خيقى أن حصول هذا األير يف زياننا يسري ,وقد يكون هو
املعمول ق  ,فإن كان كذفلك :كان حك قةع افلدوا وإجااهتا صحةحاً يف قول املذاهب األاقع ,
ويبهى اخلما قةنه يف قةع األاض وإجااهتا ,وهللا تعاىل أعل .

=

وإجااهتا؛ ألهنا مملوك ملن قناها ,وهو جا ٍا على قوهل يف املسأفل افلساقه  ,وأيا احلناقل فعمموا املنع
على األاض وافلدوا ,ملا اوي يف ينع ذفلك.
وأيا احلنقة فهد ينعوا افلبةع -يع قوهل يف جواز قةع أااضي يا فتح عنوة-؛ ملا جاء يف ذفلك ين
أحاديث ,فكأهن خصوها يك هبا .هذا على قوهل مبنع قةع أااضي يك وإجااهتا ,وأيا على افلهول
ابوجواز فإن يطرد على قوهل يف جواز قةع أااضي يا فتح عنوة .وفلعل هذا مما يهوي نسب افلهول
ابوجواز إىل احلنقة يف هذه املسأفل  .انظر حاشة اق ( )1يف ص (.)213
وأيا افلشافعة فهد جوزوا قةع أااضي يك وإجااهتا ,وكذا دواها؛ فلهوهل أبن يك فتحت صلحاً ال
ٍ
وحةنئذ فهي يلك ألصحاهبا يتصرفون فةها كسائر أيماكه  ,قال افلنووي,
عنوة ,خمافاً فللجمهوا,
"اجملموع شرح املهذب"" :248 :9 ,واخلما يف املسأفل يبين على أن يك فتحت صلحاً أم
عنوة؟ ,فمذهبنا أهنا فتحت صلحاً فتبهى على يلك أصحاهبا ,فتواث وتباع وتكرى وترهن,
ويذهبه أهنا فتحت عنوة فما جيوز شيء ين ذفلك" .وانظر أيضاً :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع يف
ترتةب افلشرائع"58 :2 ,146 :5 ,؛ اقن قداي " ,املغين".196 :4 ،
( )1انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي"385 :5 ,؛ افلنووي" ,اجملموع شرح
املهذب"274 :9 ,؛ افلزاكشي" ,إعمام افلساجد أبحكام املساجد".144 ,
( )2اقن قداي " ,املغين".197 :4 ،
( )3اقن قداي " ,املغين".197 :4 ،
( )4اقن قداي " ,افلشرح افلكبري على ينت املهنع".21 :4 ,
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املطلب الرابع :حكم بيع األُمنوذج
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا" :-هل يصح قةع األمنوذج؟ .وهو أن
فلرب وأقول :أقةع علةك يثل هذا افلصاع قكذا وكذا.
آيت ٍ
قصاع أو اقع افلصاع أو فنجال ين ا ّ
فهذا ضبط ابفلصق عن طريق افلرؤي  ,فأان يا اأيت افلكل ,فلكن اأيت افلقنجال وقال :أان
عندي ين افلطعام يثل هذا افلذي يف افلقنجال؟ .اوجواب :يف هذا خما قني افلعلماء ,ينه
يعرق تعين :يثال
( )1األمنوذج -قض اهلمزة -أو افلنَّموذَج -ققتح افلنون -مجعها مناذج ,كلم فااسة ّ
افلشيء .ويسمى أيضاً :افلعةّن  .وأيا يعناه يف اصطماح افلقههاء فهو قنحو يا ذكره افلشةخ -امح هللا-
هنا ,ويماحظ أن افلقههاء يعربون عن هذا افلبةع قبةع األمنوذج وافلنموذج ,واألول هو األكثر ,وقد ذكر
غري واحد ين أهل افللغ أن حلن ,وأن افلثاين هو األفصح ,وقد تع ّهب ,قال افلزقةدي ,حممد احلسةين,
"اتج افلعروس ين جواهر افلهايوس" ,حتهةق :جمموع ين احملههني( .ط :يصر :داا اهلداي ):250 :6 ,
"هذه دعوى ال تهوم علةها حج  ,فما زافلت افلعلماء قدمياً وحديثاً يستعملون هذا افللقظ ين غري نكري,
حىت أن افلزخمشري -وهو ين أئم افللغ  -مسى كتاق يف افلنحو األمنوذج ,وكذفلك احلسن قن اشةق
افلهريواين -وهو إيام املغرب يف افللغ  -مسى ق كتاق يف صناع األدب ,وكذفلك اخلقاجي يف شقاء
افلغلةل نهل عبااة املصباح وأنكر على ين ادعى فة افللحن ,ويثل عبااة املغرب فللناصر قن عبد افلسةد
املطرزي شااح املهايا " .انظر :افلقةويي ,أمحد قن حممد" ,املصباح املنري يف غريب افلشرح افلكبري",
(ط :قريو  :املكتب افلعلمة  ,يصواة ين طبع داا املعاا )625 :2 ,؛ افلهاداي ,حممد قن إقراهة ,
"سه األحلا يف وه األفلقا " ,حتهةق :د .حامت افلضاين( ,ط :1قريو  :عامل افلكتب1407 ,هـ),
 ,25افلزقةدي" ,اتج افلعروس ين جواهر افلهايوس"250 :6 ,؛ وانظر أيضاً :افلشرقةين" ,يغين احملتاج",
359 :2؛ افلريلي ,حممد قن أمحد" ,هناي احملتاج إىل شرح املنهاج"( .ط :قريو  :داا افلقكر,
1404هـ)419 :3 ,؛ افلبهويت ,ينصوا قن يونس" ,كشا افلهناع عن ينت اسإقناع" .حتهةق :حممد
حسن ,قدم فل  :د .كمال افلعناين( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ)163 :3 ,؛
املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".95 :11 ,
وينب هنا إىل أمهة هذه املسأفل يف زياننا؛ ألن كثرياً ين قةوع افلناس افلةوم إن مل تكن األكثر على هذه
افلصق ؛ نظراً فلتطوا افلصناعا مما جعل افلتماثل يف افلسلع يتحههاً ,وكذفلك تطوا األسواق افلتجااي
وكثرة افلسلع فةها مما يشق يع عرض مجةع افلسلع فللمشرتي ,فةكتقى قبعضها افلدال على قهةتها,
وكثرة يا يعرض يف احملال افلتجااي ين األجهزة واألاثث واملركبا وكثري ين افلثةاب وغريها ين افلسلع.
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ين يرى أن ال يصح ,وافلصحةح أن افلبةع صحةح؛ ألن افلعل يداك هبذا ,وما زال الناس
يتعاملون به(.)2(")1
دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على صح قةع املعني املشاهد افلذي أحاطت اؤي
املتعاقدين حني افلعهد( ,)3واختلقوا يف قةع افلشيء املثلي( )4قرؤي قعض افلدال على ابقة ,
وذفلك على قوفلني:
القول األول :جوازه .وهو يذهب احلنقة ( )5واملافلكة ( )6وافلشافعة (.)7
( )1قال افلزيلعي" ,تبةني احلهائق شرح كنز افلدقائق ,وحاشة افلشليب"" :26 :4 ,يكتقى قرؤي قعض ؛
وجراين افلعادة ابالكتقاء ابفلبعض يف اوجنس افلواحد".
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع".)150/8( ,
( )3انظر :اقن حزم ,علي قن أمحد" ,يراتب اسإمجاع"( .قريو  :داا افلكتب افلعلمة )84 ,؛ اقن هبرية,
حيىي قن هبَـْةـَرة" ,اختما األئم افلعلماء" .حتهةق :افلسةد يوسف أمحد( .ط :قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1423 ,هـ)348 :1 ,؛ اقن اشد احلقةد ,حممد قن أمحد" ,قداي اجملتهد وهناي املهتصد".
حتهةق :د .عبد هللا افلعبادي( .ط :3افلهاهرة :داا افلسمام1427 ,هـ)174 :3 ,؛ وانظر أيضاً:
افلسرخسي" ,املبسوط"68 :13 ,؛ املازاي ,حممد قن علي" ,شرح افلتلهني" .حتهةق :افلشةخ حممد
فلسمايي( .ط :1قريو  :داا افلغرب اسإسمايي2008 ,م)888 :2 ,؛ املاوادي" ,احلاوي
املختاا ا ّ
افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي"335 :13 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".94 :11 ,
( )4انظر :املوصلي" ,االختةاا فلتعلةل املختاا"5 :2 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري ,ويع  :حاشة
افلدسوقي"24 :3 ,؛ افلنووي" ,اجملموع شرح املهذب"268 :6 ,؛ وافلقههاء خمتلقون يف تعةني
املثلةا  ,وفلعل أقرب تعريف هلا أهنا األيوال افليت ال تتقاو آحادها تقاواتً ختتلف ق قةمتها ,ين
املكةما كافلهمح وافلشعري وحنومها ,واملوزوان كاملعادن ين ذهب وفض وحديد وحنوها,
واملذاوعا كاملنسوجا افليت ال تقاو قةنها ,وافلعدداي كافلنهود واألشةاء املتهااق افليت تهدا
ابفلعدد وفلةس قني أفرادها تقاو يعتد ق كافلبةض واوجوز وحنومها .انظر" :املوسوع افلقههة افلكويتة ",
 ,35 :36 ,139 :34 ,119 :33قتصر ٍ ؛ وافلزحةلي" ,افلقه اسإسمايي وأدفلت ",2885 :4 ,
واحلاصل أن املثلي كل يا فل يثل ال خيتلف عن اختمافاً يعتد ق .
( )5انظر :املرغةناين" ,اهلداي يف شرح قداي املبتدي"35 :3 ,؛ املوصلي" ,االختةاا".5 :2 ,
( )6افلدادير" ,افلشرح افلكبري ,ويع  :حاشة افلدسوقي"24 :3 ,؛ وانظر :ا ُّفلرعةين" ,يواهب اوجلةل يف شرح
خمتصر خلةل".293 ,287 ,285 :4 ,
( )7افلنووي" ,اجملموع شرح املهذب"298 :9 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج إىل يعرف يعاين أفلقا املنهاج":2 ,
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االستئناس مبا عليه ُ
()1

القول الثاين :عدم جوازه .وهو يذهب احلناقل .
وق يتبني أن افلعمل يف قةع األمنوذج وافلعةّن على قول مجهوا افلقههاء خمافاً فللحناقل ؛
وين أدفلته  :أن املبةع حيصل افلعل ق ويعر وصق هبذا األمنوذج ,وضبط افلنموذج كذكر
افلصق أو أدق ,وألن اؤي مجةع املبةع قد تتعذا أو يرتتب علةها يشه  ,فكان يف االكتقاء
ابألمنوذج افعاً فللحرج ,وق حيصل افلغرض ين زوال اوجهافل وافلغرا(.)2
املطلب اخلامس :حكم بيع ما املقصود منه يف جوف األرض
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عند قول احلجاوي" :وال يباع فجل وحنوه قبل
قلع "(" :)3وقوفل " :وحنوه" يثل افلبصل واوجزا ,فكل يا املهصود ين يف األاض فإن جمهول ال
يصح قةع حىت يهلع ,فإذا قلع وصاا ابازاً ظاهراً على األاض فإن يباع ,وهذا فة خما
قني افلعلماء .افلهول افلثاين :أن يصح قةع ؛ ألن وإن كان املهصود ين يسترتاً فإن يكون
يعلوياً عند ذوي اخلربة فةعرفون  ,فةمكن أن أتيت فللقماح وتهول :قعين هذه افلهطع ين
األاض افليت فةها افلبصل أو افلثوم أو افلقجل قكذا وكذا .وذفلك قعد تكايل افلنماء ,فةصح

=

358؛ وهو األصح عند افلشافعة  ,ويشرتطون فلصحت دخول األمنوذج يف املبةع ,كما فلو اآه يتصماً ابفلباقي,
فإن مل يدخل فة مل يصح افلبةع؛ ألن املبةع ٍ
حةنئذ يكون غري يرئي ,فعنده "إذا قال :قعتك ين هذا افلنوع
كذا .فهو ابطل؛ ألن مل يعني ياالً ومل يراع شروط افلسل  ,وال يهوم ذفلك يهام افلوصف يف افلسل على
افلصحةح؛ ألن افلوصف ابفللقظ يرجع إفلة عند افلنزاع .وإن قال :قعتك احلنط افليت يف هذا افلبةت ,وهذا
األمنوذج ينها .فإن مل يدخل األمنوذج يف افلبةع مل يصح على األصح؛ ألن املبةع غري يرئي ,وإن أدخل صح
على األصح" .افلنووي" ,اوض افلطافلبني".373 :3 ,
( )1املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "95 :11 ,؛ افلبهويت" ,كشا افلهناع عن ينت
اسإقناع" ,حتهةق :حممد حسن( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ).163 :3 ,
( )2انظر :افلسرخسي" ,املبسوط"72 :13 ,؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"264 :5 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني
احلهائق"26 :4 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"358 :2 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".95 :11 ,
( )3افلبهويت ,ينصوا قن يونس" ,افلروض املرقع قشرح زاد املستهنع" .حتهةق :د .خافلد املشةهح ,ود .عبد
افلعزيز افلعةدان ,ود .أنس افلةتايى( .ط :1افلكويت :داا افلركائز1438 ,هـ).311 ,
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قةع  ,وهذا افلهول أصح ,وهو الذي عليه العمل من زم ٍن قد ٍي( ،)1وال يرون يف هذا جهافل ,
مث إذا ق ِّدا أن هناك جهافل فهي جهافل يسرية ال تكون غرااً ,واختاا هذا افلهول شةخ
اسإسمام واقن افلهة (.)3(")2
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف قةع يا املهصود ين يسترت يف األاض على قوفلني:
القول األول :جواز قةع  .وهو يذهب احلنقة ( )4واملافلكة ( )5يف اوجمل (.)6
استدل اجملةزون أب ّن األعصاا يضت يف سائر األيصاا
( )1قال املازاي" ,شرح افلتلهني"" :470 :2 ,و ّ
على ترك إنكاا افلبةع" .وقال اقن تةمة ؛ "جمموع افلقتاوى"" :486 :29 ,وهذا أصح افلهوفلني ,وعلة
عمل املسلمني قدمياً وحديثاً ,وال تت يصلح افلناس إال هبذا".
( )2اقن تةمة ؛ "جمموع افلقتاوى"486 :29 ,؛ اقن افلهة " ,إعمام املوقعني عن اب افلعاملني".4 :4 ,
( )3افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".158 :8 ,
( )4افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"297 :5 ,؛ املوصلي" ,االختةاا فلتعلةل املختاا"17 :2 ,؛ اقن اهلمام,
"فتح افلهدير"345 :6 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا املختاا"52 :5 ,؛ ويماحظ أن كثرياً
ين افلقههاء ينسبون إىل حلنقة افلهول ابملنع كاقن تةمة -يف يواضع ين افلقتاوى -واقن قداي
وغريمها ,وينه ين ينسب اوجواز إىل املافلكة فحسب كاقن املنذا واقن افلهة واملرداوي وغريمها,
واملوجود يف كتب احلنقة جوازه ,انظر :اقن املنذا ,حممد قن إقراهة " .اسإشرا على يذاهب
افلعلماء"( .ط :1اأس اخلةم  :يكتب يك افلثهافة 1425 ,هـ)21 :6 ,؛ اقن قداي " ,املغين":4 ,
70؛ اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى"492 ,486 :29 ,؛ اقن افلهة " ,إعمام املوقعني عن اب
افلعاملني"4 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".116 :11 ,
( )5املازاي" ,شرح افلتلهني"469 ,461 :2 ,؛ املواق" ,افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل"115 :6 ,؛
افلدادير" ,افلشرح افلكبري يع حاشة افلدسوقي".186 :3 ,
( )6وإن اختلقوا يف شروط صحت  ,فاحلنقة يشرتطون أن يكون افلبةع قعد نبا املبةع وافلعل قوجوده,
ويثبتون خةاا افلرؤي فللمشرتي ,وأيا املافلكة فةشرتطون فلصحت شروطاً ,قال افلدسوقي" ,افلشرح افلكبري
يع حاشة افلدسوقي" ,186 :3 ,قتصر ٍ يسري" :فلكن اوجواز قشروط ثماث  :أن يرى املشرتي
ظاهره ,وأن يهلع ين شيء ويرى ,فما يكقي يف اوجواز اؤي يا ظهر ين قدون قلع ,وأن حيزا إمجاالً,
فما جيوز قةع ين غري حزا ابفلهرياط وافلقدان ,فإن يعر قذفلك وال يكون جمهوالً" .وقال اقن عبد
افلرب ,يوسف قن عبد هللا" ,افلكايف يف فه أهل املدين " .حتهةق :حممد املويتاين( .ط :2افلرايض:
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عمل الناسٌ ،
االستئناس مبا عليه ُ
()2
()1

القول الثاين :عدم جواز قةع  .وهو يذهب افلشافعة واحلناقل .
ويتبني هبذا أن افلعمل يف جواز قةع يا يكمن املهصود ين يف األاض على يذهب
احلنقة واملافلكة ؛ وين أدفلته  :أن افلعل ابملدفون حاصل قواق افلظاهر؛ فإن أهل اخلربة
ٍ
حةنئذ ,وحلاج افلناس إىل هذا افلبةع؛ فإن يف
يستدفلون قظاهره على حهةه ابطن فما غرا
()3
إفلزام افلبائع قلع مجةع املغروس فلصح قةع ضرا كبري ويشه ظاهرة .
املطلب السادس :حكم بيع الصربة من الطعام أو القطيع من األغنام كل صاع

()4

أو كل شاة بكذا
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا تعاىل" :-يسأفل  :يوجد اآلن قةع يتبايع افلناس:
يكون عنده كوي ين احلبحب ,فلو قال فلك :قعت علةك واحدة ين هذه افلكوي قرايفلني,
صحيح انف ٌذ ,وأن املشرتي إذا أخذ احلب افليت يريدها
ختري .فعادة الناس اآلن أن البيع
ٌ
ّ
أجازها افلبائع أو ينع ,فلكن افلبائع قد َعر أن أعلى يا يكون ين مثن هذه اجملموع أن يبلغ
اايفلني ,ويعل أن غري يغبون ,فمثل هذا ينبغي أن يهال ابفلصح ؛ ألن الناس تعارفوا على
هذا البيع ,وال يرون فة جهافل وال غرااً ,واألصل يف املبايعا وافلعهود ِ
احل ّل وافلصح ,

=

يكتب افلرايض احلديث 1400 ,هـ)" :680 :2 ,وجائز عند يافلك شراء افلقجل وحنو ذفلك يغةباً يف
األاض إذا نظر إىل قعض  ,وكان قد استهل واق  ,وأينت افلعاه فة  ,وأكل ين " .وانظر املراجع
افلساقه  ,ويماحظ هنا أيضاً أن كثرياً ممن ينهل قول املافلكة  ,ينهل يطلهاً دون ذكر فلشروطه فة .
( )1افلشافعي ,حممد قن إدايس" ,األم"( ,ط :قريو  :داا املعرف  ,66 :3 ,)1410 ,املاوادي" ,احلاوي
افلكبري يف فه اسإيام افلشافعي"24 :5 ,؛ افلنووي" ,اجملموع يف شرح املهذب".308 :6 ,
( )2اقن قداي " ,املغين"70 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "114 :11 ,؛
افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا ".14 :2 ,
( )3انظر :املازاي" ,شرح افلتلهني" ,469 :2 ,اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى"488 ,227 ,36 :29 ,؛
اقن افلهة " ,إعمام املوقعني عن اب افلعاملني".4 :4 ,
( )4افلصاع يصح مجعها على ِصةعان وأَصواع وآصع .انظر :احلموي" ,املصباح املنري يف غريب افلشرح
افلكبري" ,350 :1 ,يادة( :صوع).
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وكذفلك قةع شاة ين قطةع ,أييت إىل قطةع ين افلغن ويهول :اخرت يا شئت مبائ اايل .هذه
أيضاً -جرى هبا العرف ,وهو إذا اختاا فإن افلبائع يعل أن أعلى يا يكون مبائ اايل"(.)1()3
وقال -امح هللا -عند قول احلجاوي" :وإن ابع ين افلصربة( )2كل ققة ٍز
قداه "(" :)4أي :إن ابع ين افلصربة كل ققةز قداه  ,أو ين افلثوب كل ذااع قداه  ,أو ين
افلهطةع كل شاة قداه  ,فهنا ال يصح افلبةع؛ ألن "ين" فللتبعةض ,فما نداي هل أيخذ ين
هذا افلهطةع شةئاً كثرياً أو شةئاً قلةماً ,فعاد األير إىل جهافل املبةع؛ ألن قد أيخذ ين افلهطةع
يثماً مخسني اأساً أو عشرين اأساً أو كل افلهطةع ,فهو جمهول ,فلهذا ال يصح .وافلهول افلثاين
يف املسأفل  :أن هذا صحةح؛ وذفلك ألن افلبائع قد اطمأن على أن امبا أيخذ املشرتي مجةع
افلهطةع ,وأن أتى قــ"ين" فللتبعةض ألجل أن يكون املشرتي ابخلةاا ,إن شاء أخذ كثرياً وإن
شاء أخذ قلةماً ,مث إن املسأفل ستعل  ,فإذا قال :أان أايد عشرة ين افلهطةع .عل فةصح...,
وهذا افلهول هو افلهول افلراجح يف هذه املسأفل  :أن إذا ابع ين افلهطةع كل شاة قداه  ,أو
ين افلثوب كل ذااع قداه  ,أو ين افلصربة كل ققةز قداه  ,فإن افلبةع صحةح كما فلو ابع
افلكل ,وقد ذكران ساقهاً أن الناس جرت عادهتم أن املشرتي إذا جاء إىل افلهطةع وقال فل
ختري .فةأخذ واحدة أو
صاحب افلهطةع :خذ يا شئت -يثماً -شاتني أو ثمااثً أو أاقعاًّ ,
اثنتني أو ثمااثً أو أاقعاً وميشي ,والناس يتبايعون هبذا ،وعليه العمل ،فافلصواب إذاً صح
ذفلك يف هذا ويف هذا"(.)5
دراسة املسألة :ذكر افلشةخ هنا يسائل يقرق افلقههاء قةنها ,وحماوفل ً يف حصر صوا
هذه املسأفل وكمام افلقههاء فةها يهال :يظهر أن صواها ال خترج عما يلي(:)6
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".162 :8 ,
( )2افلكوي ين افلطعام .انظر :احلموي" ,املصباح املنري يف غريب افلشرح افلكبري".545 :2 ,
( )3قال افلنووي" ,اجملموع يف شرح املهذب"" :286 :9 ,افلهقةز يكةال يعرو  ,ويراد افلقههاء ق
افلتمثةل ,وأصل افلهقةز يكةل يسع اثين عشر صاعاً".
( )4احلجاوي" ,افلروض املرقع".102 ,
( )5افلعثةمني" ,افلشرح املمتع على زاد املستهنع" ,176 :8 ,ابختصاا يسري.
( ) 6فللقههاء يف هذه املسأفل تقصةل ,وقد حاوفلت ضبطها يف هذا افلتهسة  ,وانظر -إضاف إىل يا سةأيت
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الصورة األوىل :أن يكون افلبةع قسع ٍر إمجايل ,وهو افلبةع جزافاً  ,كأن يهول :أقةعك
هذه افلصربة ين افلطعام قكذا .أو :أقةعك هذا افلهطةع ين افلغن قكذا .أو :هذا افلثوب ين
افلهماش قكذا .فهذه افلصواة حمل اتقاق على جوازها يف اوجمل (.)2
الصورة الثانية :أن يكون افلبةع قسع ٍر إمجايل ,يع قةان سعر كل جزء ين أجزاء املبةع,
دون حتديد مجل املبةع ,كأن يهول :أقةعك هذه افلصربة كل صاع مبئ  .أو :أقةعك هذا افلهطةع
كل شاة أبفلف .دون حتديد فلعدد األصواع وافلهطةع .وقد ذهب مجهوا افلقههاء ين املافلكة
وافلشافعة واحلناقل يف اوجمل ( )3إىل تصحةح هذه افلصواة ,فما قلغ عدد اآلصع أو األغنام
قعد عدها فتحسب قةمتها اسإمجافلة حبسب قةم كل واحدة ينها.
وأيا احلنقة فةقرقون يف هذه افلصواة قني املثلةا ( )4وافلهةمةا ( :)5فةصح يف املثلي
قو ٍ
احد وهو -يف املثال افلساقق -صاع واحد؛ فلتعذا محل على افلكل ,وذفلك وجهافل املبةع
وافلثمن ,فةحمل على األقل وهو يعلوم( ,)6وألن جهافل ققةز ين افلصربة غري يانع ين

=

ين يراجع كل يذهب" :-املوسوع افلقههة افلكويتة "74 ,17 :9 ,؛ افلزحةلي" ,افلقه اسإسمايي
وأدفلت ".3676 :5 ,
( ) 1اوجزا  :قةع افلشيء قما كةل وال وزن وال عدد .افلدسوقي" ,حاشة افلدسوقي على افلشرح افلكبري",
20 :3؛ وانظر :احلموي" ,املصباح املنري" ,99 :1 ,يادة( :ج ز ).
( )2وذفلك أن قعض افلقههاء يشرتطون فة شروطاً ,انظر :اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل وحاشة افلعدوي علة ".27 :5 ,
( ) 3ألن افلشافعة يشرتطون فلصح افلبةع يف فلو قال :أقةعك هذه افلصربة أو افلثوب مبئ داه كل صاع أو
ذااع قداه  .أن تكون افلصربة أو افلثوب يئ صاع أو ذااع؛ فلتوافق اوجمل وافلتقصةل ,فإن كاان أقل أو
أكثر مل يصح .انظر املراجع اآلتة .
( )4وهي املكةما واملوزوان وافلعدداي املتهااق وقعض أنواع افلذاعةا .
( ) 5وهي افليت تتقاو أفرادها حبةث يكون فلكل فرد ينها اعتباا خاص وقةم يعةن كاحلةواان واألااضي
وافلدوا وافلثةاب وحنوها ين افلعدداي املتقاوت كافلبطةخ وأنواع افلقاكه  ,وكذا افلذاعةا املتقاوت .
( ) 6قال افلسرخسي" :ألن األصل عند أيب حنةق أن يىت أضا كلم (كل) إىل يا ال يعل ينتهاه فإمنا
يتناول أدانه وهو افلواحد ,كما فلو قال :إذا أجر دااه كل شهر .فلزم افلعهد يف شهر واحد عند أيب
حنةق  ,فإذا اشرتى صربة ين حنط كل ققةز قداه عند أيب حنةق جيوز افلعهد يف ققةز واحد".
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()1

افلصح ؛ ألهنا ال تقضي إىل املنازع  ,كما فلو اشرتى ققةزاً ين هذه افلصربة اقتداءً جاز ,
وال يصح يف افلباقي؛ ألن مجل افلصربة جمهوفل افلصةعان حال افلعهد ,فما تكون مجل افلثمن
ٍ
حةنئذ( , )2ويوقف افلبةع يف افلباقي إىل أن تزول اوجهافل يف جملس افلعهد :إيا قتسمة
يعلوي
مجل اآلصع ,أو قوزهنا يف اجمللس.
وأيا افلهةمةا فما يصححون وال قواحد؛ فللجهافل أيضاً؛ ألن جهافل شاة ين افلهطةع
وذااع ين افلثوب جهافل يقضة إىل املنازع  ,كما فلو اشرتى ذااعاً ين ٍ
ثوب وشاة ين قطة ٍع ال
جيوز اقتداء؛ ملا قني أفراد افلهةمي ين تقاو  ,وكذا عنده يف كل يعدود تتقاو آحاده.
افلصواة افلثافلث (وهي املرادة مبحل افلبحث) :أن يكون افلبةع ٍ
وجزء( )3ين أجزاء املبةع,
يع قةان مثن كل جزء .كما فلو قال :أقةعك ين هذه افلصربة كل صاع قعشرة .أو :أقةعك ين
هذا افلهماش كل ذااع قعشرة .أو :أقةعك ين هذه األغنام كل شاة أبفلف .أو :أقةعك ين
هذه احلمام (يف افلهقص) كل محاي قعشرة.
فذهب املافلكة وافلشافعة واحلناقل إىل عدم صح افلبةع؛ فللجهافل ؛ ألن (ين) فللتبعةض
و(كل) فللعدد ,فةصري ٍ
حةنئذ كأن قال :قعتك أققزة ين هذه افلصربة.

=

افلسرخسي" ,املبسوط" ,5 :13 ,ابختصاا يسري.
صاع ين افلصربة عند املافلكة وافلشافعة واحلناقل ؛ ألهنا ال تتقاو تقاواتً يقضي إىل
( )1وكذا يصح قةع ٍ
افلنزاع ,خبما افلعدداي افليت تتقاو كافلشاة ين افلهطةع ,وافلذااع ين افلداا ,وحنو ذفلك .انظر
املراجع اآلتة فلكل يذهب.
( )2قال افلكاساين" ,قدائع افلصنائع يف ترتةب افلشرائع" ,159 :5 ,ابختصاا يسري" :وفلو قال :قعت
ينك هذه افلصربة مبائ داه كل ققةز قداه  .ومل يس مجل افلصربة وفلكن مسى مجل افلثمن ,ذكر
افلطحاوي -امح هللا -أن جيوز وهو صحةح؛ ألن املانع جهافل افلثمن ومل توجد حةث مساها,
وصاا تسمة مجل افلثمن مبنزفل تسمة مجل املبةع ,وفلو مسى مجل املبةع وجاز ,كذا هذا افلذي ذكران
إذا مل يس مجل املبةع ين املكةما واملوزوان واملذاوعا واملعدودا ".
( )3سواء كان يهدااً قكةل وحنوه ,أو يشاعاً كافلنصف وحنوه ,وقد حكي االتقاق على جواز افلثاين,
واخلما واقع يف األول ,انظر املراجع اآلتة .
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وأيا فههاء احلنقة فةظهر أن قوهل يف هذه افلصواة كهوهل يف افلصواة افلساقه ين
حةث افلتقريق قني حك املثلي وافلهةمي ,فةصححون افلبةع يف املثلي قو ٍ
احد( ,)1وال يصححون
()2
يف افل هةمي؛ ملا سبق ين تعلةل فللهسمني ,وأيا احلك يف قةع أكثر ين واحد يف املثلي
فةظهر أهن يصححون ؛ ألهن يعللون املنع يف املثلي يف افلصواة افلساقه ابوجهل يف جمموع
املبةع مما يؤدي إىل اوجهل ابفلثمن ,وأيا هنا فافلثمن يعلوم؛ إذ فلكل كةل أو وزن مثن ,
ٍ
حةنئذ(.)3
وافلتقاو قني آحاده فلةس تقاواتً يقضي إىل افلنزاع ,فما جهافل
وقد ذهب قعض فههاء احلناقل إىل تصحةح افلبةع يف افلصواة افلثافلث (حمل افلبحث),
ينه اقن عهةل واقن قاضي اوجبل ين احلناقل ( ,)4وذكر اقن قداي وصاحب افلشرح افلكبري
افلصح َ احتماالً()5؛ "ألن (ين) وإن أعطت افلبعض فما هو قعض جمهول ,قل قد جعل فلكل
جزء يعلوم ينها مثناً يعلوياً ,فهو كما فلو قال :قعتك ققةزاً ينها"(.)6
إذا تهرا هذا ,فإن املسائل افليت ذكرها افلشةخ -امح هللا -وهي:
ٍ
حبحب :أقةعك واحدة ين هذه افلكوي قرايفلني.
 -1أن يهول صاحب كوي ين
 -2أن يهول صاحب قطةع ين افلشةاة :أقةعك واحدة ين هذه افلشةاة مبائ (.)7
( )1وصحت يف و ٍ
احد هو وج عند افلشافعة  .انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري".321 :5 ,
( )2أي :أكثر ين صاع ,كأن أيخذ املشرتي يا يرغب ين األصواع على أن كل صاع قعشرة.
( )3انظر ملا سبق :افلسرخسي" ,املبسوط" 2 :13 ,ويا قعدها؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع",158 :5 ,
162 ,159؛ املرغةناين" ,اهلداي "24 :3 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا املختاا":4 ,
539؛ املازاي" ,شرح افلتلهني"507 :2 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"30 ,25 :5 ,؛ افلدادير,
"افلشرح افلكبري"17 ,15 :3 ,؛ املاوادي" ,احلاوي افلكبري"321 :5 ,؛ افلعمراين ,حيىي قن أيب اخلري.
"افلبةان يف يذهب اسإيام افلشافعي" .حتهةق :قاس افلنواي( .ط :1جدة :داا املنهاج1421 ,هـ),
93 :5؛ افلنووي" ,اجملموع"310 :9 ,؛ اقن قداي " ,املغين"98 ,97 :4 ,498 :3 ,؛ املرداوي,
"اسإنصا "140 ,116 :11 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا " 15 :2 ,ويا قعدها.
( )4انظر :املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".143 :11 ,
( )5اقن قداي " ,املغين"98 :4 ,؛ اقن قداي " ,افلشرح افلكبري".34 :4 ,
( )6املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".143 :11 ,
( ) 7وظاهر كمام افلشةخ يف هاتني املسأفلتني يف املوضع األول أن يريد صةغ افلتبعةض وهي افلصواة افلثافلث ,
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 -3أن يهول صاحب ثوب :أقةعك ين هذا افلثوب ذااعاً قداه .
 -4أن يهول صاحب صربة ين طعام :أقةعك ين هذه افلصربة كل ققةز قداه .
مجةعها داخل يف افلصواة افلثافلث (أن يكون افلبةع ٍ
وجزء ين أجزاء املبةع ,يع قةان مثن كل
جزء) فما تصح عند املافلكة وافلشافعة واحلناقل ؛ ألهن ال يصححون هذه افلصواة ين افلبةع.
وتصح املسائل افلثماث األوىل عند احلنقة ؛ فلدخوهلا يف افلهةمةا عنده (ألهنا ين
افلعدداي افليت تتقاو آحادها)( ,)1وتصح افلراقع ؛ فلدخوهلا يف املثلةا .
وتصح مجةع هذه املسائل على قول قعض فههاء احلناقل ممن سبق ذكره .
ٍ
حةنئذ أن افلعمل يف مجةع هذه املسائل -ونظائرها -جا ٍا على قول هؤالء
فةظهر
افلقههاء ,ويف األخرية ينها على يذهب احلنقة  ,وهللا تعاىل أعلى وأعل .

=

يدل علة كماي يف املوضع افلثاين وقوفل فة " :وقد ذكران ساقهاً أن افلناس جر عادهت  ."...مما
يدل على إاادة يسائل املوضع افلثاين ,وأن ال يريد ين صةغ املوضع األول :أقةعك واحدة ين هذه
افلكوي قرايفلني .أو :أقةعك شاة ين هذا افلهطةع مبائ  .على أن هذه افلصةغ ال تصح عند افلقههاء
أيضاً .انظر حاشة اق ( )1يف (ص.)223 :
( )1انظر حاشة اق ( )1يف (ص.)223 :
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املطلب السابع :بيع ما مأكوله يف جوفه
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عند قول احلجاوي" :ويصح قةع يا يأكوفل
كريان وقطةخ"(" :)2ويثل  :افلربتهال ,وافلقواك  ,وافلبةض ,فةصح قةع يا يأكوفل يف
يف جوف ّ
جوف ؛ ألنه جرت العادة بذلك ،وتعامل الناس به من غري نكري؛ وألن يف فتح إفساداً فل ,
وافلنيب  هنى عن إضاع املال وإفساده"(.)3
وقال" :هذا يا ذهب إفلة املؤفلف أن ال يصح قةع املسك يف فأات  ,وهو املذهب؛ ألن
جمهول ,واملسك غال إن قدات ابفلوزن فهد تكون افلقأاة مسةك  ,وإن قدات ابحلج فكذفلك.
افلهول افلثاين :أن يصح قةع يف فأات ؛ ألن هذه افلقأاة وعاء طبةعي فهي كهشرة افلريان  ,وين
املعلوم أن افلريان يصح قةعها ووعاؤها قشرها ,فهد يكون فة شيء ين افلشح كثري ,وقد يكون
فة شيء قلةل ,مث إن أهل اخلربة يف هذا يعرفون إيا ابفللمس وافلضغط علة أو أبي شيء ,وه
يهوفلون :إن هذا يسترت أبصل اخلِله  ,وقد تبايعه الناس يف كل عص ٍر ومص ٍر من غري نكري،
فةهال :أيضاً املسك يف فأات يسترت أبصل اخلله  ,وهذا افلذي ذهب إفلة اقن افلهة ( ,)4فهو
جيوزون قةع يا املهصود ين يف ابطن األاض ,أيا افلشافعة
( )1سبق يف املطلب اخلايس أن املافلكة واحلنقة ّ
واحلناقل فإهن ال يصححون افلبةع يف تلك املسأفل وصححوه هنا؛ قال افلعمراين يبةناً افلقرق قني
املسأفلتني" :وافلقرق قني هذا [يعين قةع يا املهصود ين يف ابطن األاض] وقني اوجوز وافللوز وكل يا كان
يأكوفل يف جوف  :أن كون اوجوز وافللوز يف قشره ين يصلحت وحافظاً ملنقعت  ,فلذفلك جاز قةع فة ,
وفلةس كذفلك هذه األشةاء افلناقت يف األاض؛ ألن قعد قلوغها احلد افلذي توجد فة ال يصلح هلا يف
قهائها حتت األاض؛ وألن اوجوز وافللوز إذا اآه املشرتي استدل على يأكوفل ؛ ألن إذا كان اوجوز كبرياً
أقةض عل أن يأكوفل كثري جةد ,وإذا كان صغرياً عل أن يأكوفل قلةل ,وفلةس اؤي افلواق يف اوجزا ويا
أشبه يدل على أصل " .افلعمراين" ,افلبةان يف يذهب اسإيام افلشافعي".260 :5 ,
فائدة :قال افلسبكي" ,تكمل اجملموع يف شرح املهذب"" :281 :12 ,قول املصنف :ال يوقف على
عةب إال قكسره .أحسن ين قول ين قال :يأكوفل يف جوف ؛ فإن يشمل افلثوب إذا نشره".
( )2احلجاوي" ,زاد املستهنع".101 ,
( )3افلعثةمني" ,افلشرح املمتع" .167 :8
( )4اقن افلهة  ,حممد قن أيب قكر" ,زاد املعاد يف هدي خري افلعباد"( .ط :27قريو  :يؤسس افلرسافل ,
1415هـ).728 :5 ,
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يسترت أبصل اخلله كافلبطةخ وافلريان ويا أشب ذفلك ,وهذا هو افلصحةح"(.)1
دراسة املسألة :ذكر افلشةخ -امح هللا -جراين عمل افلناس على قةع يا يأكوفل يف
حمل اتقاق عند افلقههاء ,قل حكي اسإمجاع علة ()2؛ ملا يف هذا افلبةع
جوف  ,وجواز هذا افلبةع
ّ
ين يصلح ٍ فللمبةع ,وإبزافل قش ِره وحن ِوه إفساد فل  ,وألن احلاج داعة إىل هذا افلبةع(.)3
املطلب الثامن :حكم اإلقالة بأكثر من الثمن األول أو أقل
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عن حك اسإقافل قغري افلثمن األول" :وفلكن
افلهول افلراجح أهنا جتوز أبقل وأكثر إذا كان ين جنس افلثمن؛ ألن حمذوا افلراب يف هذا قعةد,
فلةست كمسأفل افلعةن ؛ ألن يسأفل افلعةن حمذوا افلراب فةها قريب ,أيا هذه فبعةد ,وقد قال
اقن اجب -امح هللا -يف افلهواعد :إن فلإليام أمحد اواي تدل على جواز ذفلك؛ حةث
استدل قبةع افلعرقون افلوااد عن عمر  ,)4(وقال :اسإقافل قعوض يثل ( .)5وعلة فةكون هناك
اواي أويأ إفلةها اسإيام أمحد جبواز افلزايدة على افلثمن وافلنهص ين  ,وهذا هو افلهول افلراجح,
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع" ,155 :8 ,وكماي يف هذا املوضع عن عمل افلناس إمنا هو يف قةع افلريان وحنوه مما
هو يسترت أبصل اخلله  ,خبما املوضع افلساقق فهو يف قةع يا يأكوفل يف جوف  ,وقةنهما فرق عند افلقههاء.
( )2انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع" ,284 :5 ,اقن اهلمام" ,فتح افلهدير" ,372 :6 ,املازاي" ,شرح
افلتلهني"469 :2 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"33 :5 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري"24 :3 ,؛
املاوادي" ,احلاوي افلكبري"262 ,200 :5 ,؛ افلنووي" ,اجملموع"291 :9 ,؛ اقن قداي " ,املغين":4 ,
158؛ اقن يقلح ,إقراهة قن حممد" ,املبدع يف شرح املهنع"( ،ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
1418هـ)32 :4 ,؛ اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى"228 :29 ,؛ اقن حزم" ,احمللى ".291 :7 ,
( )3انظر املراجع افلساقه .
( )4اواه افلبخااي؛ "صحةح افلبخااي"- ,123 :3 ,يعلهاً -يف كتاب اخلصويا  ,ابب افلرقط واحلبس
يف احلرم ,واواه اقن أيب شةب ؛ "يصنف اقن أيب شةب " ,7 :5 ,يوصوالً يف كتاب افلبةوع واألقضة ,
ابب يف افلعرابن يف افلبةع :عن عبد افلرمحن قن فروخ :أن انفع اقن عبد احلااث اشرتى داااً فللسجن ين
صقوان اقن أية أباقع آال داه  ,فإن اضي عمر فافلبةع فل  ,وإن عمر مل يرض فأاقعمائ فلصقوان.
( )5اقن اجب ,عبد افلرمحن قن أمحد" ,افلهواعد" .علق علة  :د .حممد افلبنا( .ط :1قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1429 ,هـ).379 ,
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وهو الذي عليه عمل الناس ،وهو ين يصلح اوجمةع؛ وذفلك ألن افلبائع إذا أقال املشرتي
فإن افلناس سو يتكلمون ويهوفلون :فلوال أن افلسلع فةها عةب يا ادها املشرتي .فةأخذ
افلبائع عوضاً زائداً على افلثمن ين أجل جرب هذا افلنهص"(.)1
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف حك اسإقافل أبكثر ين افلثمن األول أو أقل ين ؛
قناء على اختمافه يف حهةه اسإقافل وتكةةقها أهي قةع أم فسخ( ,)2فعلى افلهول أبهنا فسخ
ال تصح اسإقافل أبكثر ين افلثمن األول ,وعلى افلهول أبهنا قةع صحت قذفلك ,وخمافه يف
هذا على ثماث أقوال:
()3
القول األول :أن اسإقافل فسخ يف حق افلعاقدين ,قةع يف حق غريمها .وهو يذهب احلنقة .
القول الثاين :أن اسإقافل قةع يف حق افلعاقدين وغريمها .وهو يذهب املافلكة ( )4وقول
أيب يوسف ين احلنقة ( )5وقال :إذا تعذا جعل اسإقافل قةعاً فإهنا تكون فسخاً .وأيا املافلكة
فهد استثنوا قعض افلصوا فهافلوا :اسإقافل قةع ,إال يف افلطعام وافلشقع واملراحب فلةست قةعاً.
القول الثالث :أن اسإقافل فسخ .وهو يذهب افلشافعة ( )6واحلناقل (.)7
وهبذا يظهر أن افلعمل على جواز اسإقافل قغري افلثمن األول جا ٍا على يذهب املافلكة
وأيب يوسف ين احلنقة ؛ ودفلةله  :أن يعىن افلبةع يبادفل املال ابملال ,أخذ ٍ
قدل وإعطاء قدل,
وقد وجد ذفلك ,فكانت اسإقافل قةعاً فلوجود يعىن افلبةع فةها ,وافلعربة يف افلعهود فللمعاين
ال فلألفلقا واملباين(.)8

( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع"390 :8 ,
( )2انظر :افلكاساين" ,افلبدائع"306 :5 ,؛ اقن اجب" ,افلهواعد"379 ,؛ وانظر أيضاً املراجع اآلتة .
( )3افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"306 :5 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي ".55 :3 ,
( )4افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"485 :4 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري ,يع حاشة افلدسوقي".155 :3 ,
( )5افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"306 :5 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي ".55 :3 ,
( )6املاوادي" ,احلاوي افلكبري"235 :7 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان يف يذهب اسإيام افلشافعي".452 :5 ,
( )7اقن قداي " ,املغين"93 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".475 :4 ,
( )8انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"306 :5 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل".485 :4 ,
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املبحث الثاني :باب بيع األصول والثمار ،وباب الرهن والضمان والوكالة
املطلب األول :حكم اشرتاط القطع يف احلال يف بيع الزروع والثمار
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عند قول احلجاوي" :وال يباع ...اطب وقهل
وال قثاء وحنوه كباذجنان دون األصل إال قشرط افلهطع يف احلال"(" :)1ال تباع افلرطب (وهي
ت) دون أصل إال قشرط افلهطع يف احلال؛ ألن فلو قةع دون
املعروف عندان ابفلربسة أو افل َه ّ
أصل قدون شرط افلهطع يف احلال فإن إذا أتخر وفلو يوياً واحداً سو ينمو ,وهذا افلنماء
افلذي حصل قعد قةع يكون فللبائع وهو جمهول ,فةؤدي إىل أن تكون افلصقه جمهوفل ؛ ألننا
فلهت إال أن تشرتط على
منوه فةما قني افلبةع وج ّذه؛ وهلذا نهول :ال تبع هذا ا ّ
ال نداي يهداا ّ
املشرتي أن يهطع يف احلال .هذا يا ذهب إفلة املؤفلف -امح هللا ,-وفلكن افلصحةح أن ال
يشرتط ذفلك إذا كان قطع يف ٍ
وقت يهطع يثل ؛ ألن أتخري احلصاد ملدة يوم أو يويني أو
أسبوع عند افلناس ال يعترب جهافل وال يوجب نزاعاً ,واألصل يف افلبةع احلل وافلصح حىت يهوم
دفلةل على املنع ,وهذا هو الذي عليه العمل ،وكان افلناس فةما سبق -وفلعله إىل اآلن -إذا
مت تنايي افلرطب (يعين افلهت) ابعوها ,يع أن امبا يتأخر احلصاد إىل عشرة أايم؛ إذ إن هذه
األاض افلواسع افليت كلها مملوءة قتا ال ميكن أن حتصد يف يوم أو يويني"(.)2
دراسة املسألة :قةع افلثمر قعد قدو صماح ال خيلو ين ثماث حاال (:)3
أوهلا :أن يباع قشرط افلهطع يف احلال ,فافلبةع صحةح ,وقد حكي اسإمجاع علة (.)4
اثنةها :أن يباع قشرط اسإقهاء :فإن كان افلثمر مل يتناها ِعظم ( )5فافلبةع ال يصح ,وقد
( )1افلبهويت" ,افلروض املرقع" , 110 ,وحك قةع افلرطب وافلبهول حك قةع افلثماا وافلزاوع .انظر :املرداوي,
"اسإنصا ".67 :5 ,
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".24 :9 ,
( )3انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري يف فه اسإيام افلشافعي".193 :5 ,
( )4انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري يف فه اسإيام افلشافعي"193 :5 ,؛ اقن قداي " ,املغين".63 :4 ,
( ) 5كما يهول احلنقة  ,أو :مل يتناهى طةب كما يهول املافلكة  ,ومها مبعىن ,واملراد :قلوغ فللحد افلذي
اشرتي ين مثر أو اطب أو حنومها .انظر :افلدادير" ,افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي".187 :3 ,
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()1

حكي اسإمجاع علة  ,وإن كان قد تناها عظم فهد اختلف فة افلقههاء .
اثفلثها :أن تباع قما شرط قطع وال تبهة  :فهد وقع اخلما يف صح افلبةع ,وهذه
احلافل هي حمل افلبحث ,وحاصل خما افلقههاء يف هذه احلافل على قوفلني:
القول األول :أن افلعهد صحةح .وهو يذهب احلنقة ( ,)3وافلشافعة (.)4
القول الثاين :أن افلعهد غري صحةح .وهو يذهب املافلكة ( ,)5واحلناقل (.)6
وهبذا يتبني أن افلبةع صحةح ين حةث األصل عند احلنقة وافلشافعة  ,إال أ ّن ترك قعد
ذفلك ال يصح إال على يذهب افلشافعة ؛ ألن احلنقة يصححون افلبةع إذا مل يكن مث شرط
افلهطع أو افلرتك؛ ألهن يرون أن يطلق افلعهد يهتضي تسلة املعهود علة يف احلال ,فهو وشرط
افلهطع عنده سواء( ,)7وأيا غريه فريون اسإطماق يهتضي افلتبهة (.)8
وعلة يظهر أ ّن قةع افلثمر وحنوه قعد قدو صماح قما شرط قطع أو ترك ,مث أتخري
قطع قعد ذفلك إىل وقت جذاذه ,صحةح على يذهب افلشافعة دون غريه ؛ وقد استندوا
على افلعر يف قوهل  ,قال املاوادي" :ودفلةلنا :هنة  عن قةع افلثماا قبل أن يبدو
( )1انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"173 :5 ,؛ اقن قداي 63 :4 ,؛ فهد حكى اسإمجاع على عدم
صح افلبةع دون تقريق قني يا إذا كان افلثمر قد تناها عظم أو ال.
( )2على قوفلني :أوهلما :ال يصح افلبةع .وهو يذهب احلنقة واملافلكة واحلناقل  .واثنةهما :صح افلبةع.
وهو يذهب افلشافعة  .وانظر املراجع اآلتة فلكل يذهب.
( ) 3ين حةث األصل؛ ألن يطلق افلعهد يهتضي تسلة املعهود علة يف احلال ,فهو وشرط افلهطع عنده
سواء كما قال افلسرخسي ,إال أن املرغةناين ذكر أن إذا اشرتاها يطلهاً وتركها إبذن افلبائع فهد طاب
فل افلقضل ,كما أن افلكاساين أشاا أيضاً إىل تصحةح افلعهد إذا تسايح افلناس على افلرتك ين غري
شرط .انظر :افلسرخسي" ,املبسوط"196 :12 ,؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"139 ,173 :5 ,؛
املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي " .27 ,3
( )4املاوادي" ,احلاوي افلكبري"193 :5 ,؛ افلسبكي" ,تكمل اجملموع يف شرح املهذب".415 :11 ,
( )5انظر :افلهرايف" ,افلذخرية"194 ,183 :5 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل".500 :4 ,
( )6اقن قداي " ,املغين"63 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا " 67 :5 ,ويا قعدها.
( )7انظر :افلسرخسي" ,املبسوط".196 :12 ,
( )8انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري" ,193 :5 ,افلسبكي" ,تكمل اجملموع يف شرح املهذب":11 ,
 ,415اقن قداي " ,املغين".63 :4 ,
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صماحها ,فجعل غاي افلنهي قدو افلصماح ,واحلك قعد افلغاي جيب أن يكون خمافلقاً ملا
قبلها ,فلما مل جيز اشرتاط افلرتك قبل قدو افلصماح اقتضى أن يكون اشرتاط قعد قدو
افلصماح .وألن افلشرط إذا كان يوافهاً فللعر مل يهدح يف صح افلعهد ,وقد ذكران أن افلعر
يف افلثماا تركها إىل وقت اوجداد ,وهذا ال يقسد افلعهد ,وكذا يا وافه ين افلشرط"(.)1
()2

املطلب الثاني :رهن الزرع والثمرة قبل وجودهما
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا" :-اهن افلثمرة قبل خروجها وافلزاع قبل زاع ال
يصح؛ يؤخذ ين قوفل " :إال افلثمرة وافلزاع" .وقبل اخلروج افلثمرة يعدوي  ,وافلرهن توثه دين قعني,
وهنا ال عني ,وعلى هذا فإذا جاء افلقماح إىل افلتاجر وقال :أان أايد أن أحرث هذه األاض
وأزاعها فأايد أن تهرضين .قال :نع أان أقرضك عشرة آال اايل ,فلكن قشرط أن أاهن افلزاع
افلذي سو تزاع يف هذه األاض .فإن ال يصح؛ ألن افلزاع اآلن فلةس يوجوداً ,فكةف يرهن
شةئاً يعدوياً؟! ,فلكن عمل الناس على خالف ذلك ,فريهنون ذفلك ابعتباا املآل"(.)3
دراسة املسألة :اتقق افلقههاء يف اوجمل على جواز اهن افلزاوع وافلثماا قبل قدو
صماحها أو قعده()4؛ ألن افلنهي عن افلبةع قبل قدو افلصماح فلعدم األين ين افلعاه وهذا
ٍ
ينتف يف اهنها ,وقتهدير تلقها قبل قدو افلصماح فإن ذفلك ال يقو حق املرهتن ين افلدين
فلتعله قذي افلراهن ,مث اختلقوا يف صح اهن افلثمر أو افلزاع وحنومها قبل وجودمها على قوفلني:
()5
القول األول :عدم صح اهنهما قبل وجودمها .وهو يذهب احلنقة
( )1املاوادي" ,احلاوي افلكبري".193 :5 ,
( ) 2أي :اهن املعدوم أو يا حيتمل افلوجود وافلعدم ,كرهن يا تلد ياشةت هذا افلعام أو اهن اوجنني يف قطن
أي وحنو ذفلك.
( )3افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".133 :9 ,
( )4انظر املراجع اآلتة فلكل يذهب.
( )5افلسرخسي" ,املبسوط"72 :21 ,؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"140 ,138 :6 ,؛ واحلنقة عنده
أصل يف هذا وهو :أن املرهون املتصل مبا فلةس مبرهون خله ال يصح اهن ؛ ألن يكون مبنزفل املشاع.
وعلة  :فإن اهن افلثمرة قبل وجودها ال يصح ين ابب أوىل .قال افلسرخسي" ,املبسوط":72 :21 ,
"وإذا ااهتن افلرجل مثرةً يف خنل دون افلنخل أو زاعاً أو اطباً يف أاض دون األاض مل جيز؛ ألن املرهون
يتصل مبا فلةس مبرهون خله فةكون مبنزفل اوجزء افلشائع" .واهن املشاع ال يصح عند احلنقة خمافاً
فللجمهوا .انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"138 :6 ,؛ افلباجي" ,املنتهى شرح املوطأ"249 :5 ,؛
املاوادي" ,احلاوي افلكبري"218 :6 ,؛ اقن قداي " ,املغين".253 :4 ,
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()2
()1

وافلشافعة واحلناقل .
القول الثاين :صح اهنهما قبل وجودمها .وهو يذهب املافلكة .
ويظهر ين هذا أن افلعمل يف اهن افلثمرة أو افلزاع قبل وجودمها جا ٍا على يذهب
خيتل افلدين قذفلك ,قل
املافلكة  ,وحجته  :أن افلغرا جائز يف ا
فلرهن؛ ألن افلرهن إذا مل يوجد مل ّ
()4
هو ٍ
ابق يف ذي املدين وفلو مل يوجد افلرهن .
()3

املطلب الثالث :لزوم الرهن مبجرد العقد
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عن فلزوم افلرهن مبجرد افلعهد" :فافلصواب أن
يلزم مبجرد افلعهد ,وهو الذي عليه عمل الناس من قدي الزمان ،وهو خما املذهب,
فتجد افلقماح يستدين ين افلشخص ويرهن يزاعت وهو ابق يف املزاع  ,ويستدين صاحب
افلسةااة ين شخص ويرهن افلسةااة وافلسةااة قةد صاحبها ,وكل يعر أن هذا املرهون ال
ميكن أن يتصر فة افلراهن ,وأن افلرهن الزم ,وال ميلك افلراهن أن يقسخ "(.)5

( )1انظر :املاوادي" ,احلاوي افلكبري"238 :6 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان".42 :6 ,
( )2انظر :اقن قداي " ,املغين"262 ,261 :4 ,؛ اقن قداي " ,افلشرح افلكبري" .380 :4
( )3افلدادير" ,افلشرح افلكبري"233 :3 ,؛ اقن علةش ,حممد قن أمحد" ,ينح اوجلةل شرح خمتصر خلةل".
(ط :قريو  :داا افلقكر1409 ,هـ) ,421 :5 ,ويرى املافلكة أن اهن املعدوم أو حمتمل افلوجود إن
كان يشروطاً يف عهد افلبةع أو افلهرض كأن يهول :قعتك هذه افلسلع قثمن إىل أجل قشرط أن ترهن
يل مثرة قستانك افليت مل ختلق .أو يهول :أقرضتك كذا على أن ترهن يل محل انقتك .فقة خما ,
ٍ
يشروط فةهما فةصح قوالً واحداً ,كأن يبةع إىل أجل أو
وافلظاهر صحت عنده  ,وإن كان غري
يهرض إىل أجل ومل يشرتط ذفلك افلرهن ,فإن جيوز فل أن يرهن قعد ذفلك قوالً واحداً .انظر املرجعني
افلساقهني وأيضاً :افلهرايف" ,افلذخرية"92 :8 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل يف شرح خمتصر خلةل":5 ,
4؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل".238 :5 ,
ِ
املعدوم و ِ
اجملهول
فائدة :يذهب املافلكة أوسع املذاهب يف شروط املرهون؛ إذ جيوز عنده اهن
واملناف ِع وغ ِري املهدوا على تسلةم  ,خمافاً فللجمهوا.
( )4انظر :افلهرايف" ,افلذخرية".92 :8 ,
( )5افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".137 :9 ,
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()1

دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على اشرتاط افلهبض يف افلرهن يف اوجمل  ,إال أهن
اختلقوا هل هو شرط فلصح افلرهن فما ينعهد إال ق  ,أو أن شرط فلتمام افلعهد ,فةصح افلرهن
ٍ
حةنئذ قدون قبض ويلزم مبجرد افلعهد ,ويكون افلهبض يتمماً فللعهد؟ ,وذفلك على قوفلني:
القول األول :أن افلهبض شرط فلصح افلرهن .وهو يذهب احلنقة ( )2وافلشافعة ( )3واحلناقل (.)4
القول الثاين :أن افلهبض شرط فلتمام عهد افلرهن ال شرط فلصحت  .وهو يذهب املافلكة (.)5
وعلى هذا يظهر أن عمل افلناس يف فلزوم افلرهن مبجرد افلعهد إمنا هو على يذهب
املافلكة  ,وين أدفلته  :قوفل تعاىل( :ﭙﭚ)( ,)6فأثبت افلرهن قبل افلهبض ,وألن إذا
تهرا حتهق افلرهن ابسإجياب وافلهبول وقبل افلهبض وجب افلوفاء ابفلهبض ,وقةاساً على افلبةع يف
انعهاده ابسإجياب وافلهبول ,وعدم اشرتاط افلهبض فة (.)7

املطلب الرابع :حكم الزيادة يف الدين املوثّق برهن
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا تعاىل -يف حك افلزايدة يف افلدين املوثّق
قرهن " :وافلصواب اوجواز ,وأن ال أبس قزايدة افلدين؛ ألن قرضا افلطرفني وفة يصلح فللراهن,
( )1انظر املراجع اآلتة فلكل يذهب.
( )2افلسرخسي" ,املبسوط"68 :21( ,؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع".137 :6 ,
( )3افلشافعي" ,األم"142 :3 ,؛ املاوادي" ,احلاوي افلكبري".7 :6 ,
( )4اقن قداي " ,املغين"247 :4 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا ".108 :2 ,
( )5اقن عبد افلرب" ,افلكايف يف فه أهل املدين "812 :2 ,؛ اقن اشد " ,افلبةان وافلتحصةل".78 :11 ,
( )6سواة افلبهرة ,آي .)283( :
( )7انظر :اقن افلعريب ,حممد قن عبد هللا" ,املسافلك يف شرح يوطأ يافلك" .علّق علة  :حممد افلسلةماين
وعائش افلسلةماين ,وق ّدم فل  :يوسف افلهرضاوي( .ط :1قريو  :داا افلغرب اسإسمايي1428 ,هـ),
325 :6؛ افلباجي ,سلةمان قن خلف" ,املنتهى شرح املوطأ"( .ط :1يصر :يطبع افلسعادة,
1332هـ)247 :5 ,؛ اقن اشد" ,افلبةان وافلتحصةل"78 :11 ,؛ افلهرطيب ,أمحد قن عمر" ,املقه
ملا أشكل ين تلخةص كتاب يسل " .حتهةق :حمةي افلدين ديب ,ويوسف قدوي ,وأمحد افلسةد,
وحممود ّقزال( .ط :1قريو  :داا اقن كثري1417 ,هـ)519 :4 ,؛ افلهرايف" ,افلذخرية".100 :8 ,
- 233 -

مجع ودراسةٌ ملسائل البيوع اليت حكى فيها ابن عثيمني عمل الناس ،د .ايسر بن عبد الرمحن العدل
عمل الناسٌ ،
االستئناس مبا عليه ُ

وهو قول فلبعض افلعلماء؛ وذفلك ألن املرهتن قد توثّق فلنقس  ,فإذا جاء افلراهن وطلب ين أن
يضةف إىل افلدين األول شةئاً يدخل يف افلرهن صاا ين نصةب افلراهن ,ويا املانع أن يكون
ألحد افلطرفني يصلح  ,وهي يصلح فلةس فةها ااب؟! .وقوهل  :إن املشغول ال يشغل.
فصحةح إذا كان افلشاغل أجنبةاً ,أيا إذا كان افلشاغل هو افلشاغل األول واضي قذفلك فما
املانع؟! ,وهلذا عمل الناس على جواز الزايدة يف الدين ،أي خما املذهب ,فةأيت افلقماح
عندان ويستدين ين افلتاجر ويهول :أاهنك افلقماح هبذا افلدين .مث يستدين ين يرة اثنة
ويهول :هذا افلدين داخل يف افلرهن األول .وافلهضاة حيكمون قصح ذفلك"(.)1
دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على جواز زايدة افلرهن يف دي ٍن و ٍ
احد( ,)2واختلقوا يف
زايدة افلدين يف اه ٍن و ٍ
احد على قوفلني:
القول األول :عدم صحت  .وهو يذهب احلنقة ( )3وافلشافعة ( )4واحلناقل (.)5
القول الثاين :صحت  .وهو يذهب املافلكة (.)6
وق يتبني أن افلعمل يف صح زايدة دين افلرهن على يذهب املافلكة ؛ وين أدفلته :
افلهةاس على جواز زايدة افلدين املوثق قكقافل أو شهادة جبايع افلتوثةق ,وألن افلرهن يهبل
افلنهصان قبهائ يرهوانً على قهة احلق قعد قضاء األكثر ,فةهبل افلزايدة قةاساً على افلنهصان(.)7
املطلب اخلامس :حكم مطالبة الضامن قبل تعذر مطالبة املضمون
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -عند قول احلجاوي" :وفلرب احلق يطافلب ين

( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".150 :9 ,
( )2انظر املراجع اآلتة .
( )3افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"139 :6 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي شرح افلبداي ".440 :4 ,
( )4افلشرقةين" ,يغين احملتاج"57 :3 ,؛ افلريلي" ,هناي احملتاج".253 :4 ,
( )5اقن قداي " ,املغين"261 :4 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".364 :12 ,
( )6افلهرايف" ,افلذخرية" ,96 :8 ,وافلرعةين" ,يواهب اوجلةل" ,6 :5 ,قافلوا :افلزايدة افليت يف افلرهن عن قةم
افلدين إيا أن ترهن فللمرهتن األول وإيا أن ترهن فلغريه ,فإن اهنت فلألول فما قد ين تساوي األجلني,
وإن اهنت فلغريه جاز يطلهاً تَساوى األجمان أو ال ,ويشرتط اضا احلائز فل (املرهتن األول) .انظر:
افلدادير" ,افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي علة ".237 :3 ,
( )7انظر" :افلذخرية".96 :8 ,
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شاء ينهما(" :)2(")1ظاهره أن ال فرق قني أن يتمكن صاحب احلق ين استةقاء احلق ين
املضمون عن أو ال يتمكن ,أي :أن ال يشرتط وجواز يطافلب افلضاين أن تتعذا يطافلب
املضمون عن  ,وهذا هو املذهب ,فلو أن صاحب افلدين جاء إىل افلضاين وقال :أعطين,
أنت ضمنت فماانً قعشرة آال اايل .قال :اذهب إفلة هو األصل .فهل ميلك ذفلك؟.
اوجواب :ال؛ ألن صاحب احلق فل يطافلب هذا أو هذا ,هذا يا ذهب إفلة املؤفلف؛ وتعلةل
ذفلك :أن افلضاين افلتزم وفاء احلق قدون شرط ,أي :مل يهل افلضاين حني ضمان  :إن تعذا
استةقاؤك ين املضمون عن فأان ضاين .فلو قال هذا فلكان املسلمون على شروطه  ,فلكن ملا
مل يهل هذا قل افلتزم افلتزاياً يطلهاً فلرب احلق أن يطافلب  .افلهول افلثاين :أن ال ميلك يطافلب
افلضاين إال إذا تعذا يطافلب املضمون عن مبو أو غةب أو مماطل أو فهر ,فإذا تعذا
يطافلب املضمون عن فل أن يطافلب افلضاين؛ وحج هؤالء :أن ال يرجع فللقرع يع متكن
االستةقاء ين األصل ,فإذا أيكن افلرجوع إىل األصل فإن يستغىن ق عن افلقرع ,وهذا اختةاا
شةخنا عبد افلرمحن افلسعدي -امح هللا ,)3(-وعمل الناس اليوم على هذا القول( ،)4أيا يف
احملاك فافلظاهر أهن حيكمون ابملذهب وأن صاحب احلق إذا طافلب افلضاين أفلزم أبن يدفع
عن احلق افلذي ضمن "(.)5
دراسة املسألة :إذا تعذا استةقاء احلق ين املضمون فلصاحب احلق يطافلب افلضاين(,)6
واختلف افلقههاء يف أحهةت مبطافلب افلضاين إذا مل يتعذا يطافلب املضمون على قوفلني:
القول األول :أن فلصاحب احلق يطافلب ين شاء ينهما وفلو مل يتعذا استةقاء احلق
ين املضمون .وهو يذهب احلنقة ( )7وافلشافعة ( )1واحلناقل (.)2
( )1أي افلضاين واملضمون.
( )2احلجاوي" ,زاد املستهنع".116 ,
( )3افلسعدي ,عبد افلرمحن قن انصر" ,املختا اا اوجلة ين املسائل افلقههة "( ،ط :1يصر :داا اآلاثا2005 ,م).83 ,
( )4قال افلتُّسويل ,علي قن عبد افلسمام" ,افلبهج يف شرح افلتحق (حتق احلكام)"( ,ط :1حتهةق :حممد
شاهني .فلبنان :افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ)" :301 :1 ,وق افلعمل اآلن ققاس ويا واالها".
( )5افلعثةمني" ,افلشرح املمتع"187 :9 ,؛ قال اقن افلهة " ,إعمام املوقعني"- 309 :3 ,يبةّناً سبب
حملل احلق وقةام فللضمني
اخلما يف هذه املسأفل " :-اختلف افلقههاء يف افلضمان ,هل هو تع ّدد ِّ
يهام املضمون عن  ,أو هو استةثاق مبنزفل افلرهن؟ ,على قوفلني ,يظهر أثرمها يف يطافلب افلضاين يع
افلتمكن ين يطافلب املضمون عن ".
( )6انظر :اقن حزم" ,يراتب اسإمجاع"62 ,؛ اقن قداي " ,املغين"401 :4 ,؛ وانظر املراجع اآلتة .
( )7افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"10 :6 ,؛ واملرغةناين" ,اهلداي ".90 :3 ,
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القول الثاين :فلةس فلصاحب احلق يطافلب افلضاين إال قعد تعذا االستةقاء ين
املضمون عن  .وهو يذهب املافلكة (.)3
وهبذا يظهر أن افلعمل يف عدم يطافلب صاحب احلق فللضاين إال قعد تعذا يطافلب
املضمون إمنا هو على يذهب املافلكة ؛ ودفلةله  :أن افلضاين فرع واملضمون عن أصل,
وقاعدة افلشريع أن افلقرع ال يصاا إفلة إال عند تعذا األصل كما يف شاهد افلقرع يع شاهد
األصل ,وألن افلكقافل توثه وحقظ فللحق ,فهي جااي جمرى افلرهن ,وافلرهن ال يستوىف ين إال
يع تعذا االستةقاء ين افلراهن ,فكذا افلضاين(.)4
املطلب السادس :حكم قبض وكيل البائع للثمن ،وقبض وكيل املشرتي للمبيع
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا تعاىل -يف حك قبض وكةل افلبائع فللثمن:
"افلهول األول :أن ال يهبض افلثمن يطلهاً إال قتوكةل خاص .وافلهول افلثاين :أن يهبض يطلهاً.
كيل يف البيع
وافلهول افلثافلث :أن يهبض ابفلهرين  ,والذي عليه عمل الناس أن الوكيل و ٌ
وقبض الثمن ,وهذا هو افلهول افلراجح"(.)5
وقال -امح هللا -يف حك قبض وكةل املشرتي فللمبةع" :فوكةل افلشراء يسل افلثمن,

=

( )1املاوادي" ,احلاوي افلكبري"" ,436 :6 ,املطةعي" ,تكمل اجملموع يف شرح املهذب".23 :14 ,
( )2اقن قداي " ,املغين"409 ,401 :4 ,؛ واملرداوي" ,اسإنصا ".7 :13 ,
( )3اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"28 :6 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري" ,337 :3 ,وهذا افلهول هو افلذي
اجع إفلة اسإيام يافلك ,قال اقن عبد افلرب" ,افلكايف يف فه أهل املدين "" :794 :2 ,وقد كان يافلك يهول
يف افلضاين واملضمون عن أن فللطافلب أن أيخذ أيهما شاء حبه فعلى هذا افلهول فلرب احلق أن يطافلب
افلضاين واملضمون عن فإن أداه املضمون عن سهط عن افلضاين وإن أدى افلضاين اجع ق على املضمون
عن وهو قول مجاع ين أهل افلعل مث اجع يافلك فهال :ال تبع فللطافلب على افلضاين حىت ال يوجد
فللمضمون عن يال ويتلوم علة فلقلس حله أو النهطاع غةب أو ملوت عن شيء يرتك فحةنئذ يتبع
افلضاين" .وانظر أيضاً :افلدادير" ,افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي".337 :3 ,
( )4انظر :اقن افلهة " ,إعمام املوقعني"309 :3 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"28 :6 ,؛ افلدادير,
"افلشرح افلكبري".337 :3 ,
( )5افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".375 :9 ,
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وهل يهبض املبةع أم ال؟ .املذهب :ال يهبض إال إبذن أو قرين  .وافلصحةح أن يستلم
يطلهاً ,والعرف عندان اآلن أنين إذا وكلت يف شراء ٍ
شيء فإنه يتضمن اإلذن يف قبضه،
قل فلو اشرتى افلوكةل ين صاحب افلدكان وأعطاه افلدااه واجع قدون استمام افلسلع فلعد هذا
يقرطاً قما شك"(.)1
دراسة املسألة :ذهب مجهوا افلقههاء(- )2خمافاً فللحنقة ( -)3إىل أن فللوكةل يف افلبةع
وافلشراء أن يهبض افلثمن وافلسلع إذا وكل املوكل قذفلك ,وفلةس فل ذفلك إذا هناه املوكل عنهما,
واختلقوا فةما إذا مل يوكل خبصوصهما ومل ينه عنهما على قوفلني:
القول األول :أن فللوكةل ابفلبةع أن يهبض افلثمن وفللوكةل ابفلشراء أن يهبض افلسلع .
وهو يذهب احلنقة ( )4واملافلكة ( )5وافلشافعة (.)6
القول الثاين :فلةس فللوكةل يف افلبةع أن يهبض افلثمن ,وال فلوكةل افلشراء أن يهبض
افلسلع  .وهو يذهب احلناقل (.)7
وق يظهر أن افلعمل يف قبض وكةل افلبةع فللثمن ووكةل افلشراء فللمبةع جا ٍا على يذهب
اوجمهوا ين احلنقة واملافلكة وافلشافعة ؛ وحجته  :أن افلهبض واسإقباض ين حهوق عهد

( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".377 :9 ,
( )2انظر املراجع اآلتة .
( )3فهد ذهبوا إىل أن املوكل فلو هنى افلوكةل عن قبض افلثمن أو افلسلع مل يعمل قنهة  .انظر افلكاساين" ,قدائع
افلصنائع" ,33 :6 ,وقد اختلف افلشافعة فةما إذا ينع املوكل وكةل قتسلة املبةع هل يصح ,أو هو شرط
ٍ
وحةنئذ هل يقسد افلوكافل ؟ .انظر :افلنووي" ,اوض افلطافلبني".307 :4 ,
فاسد
( )4افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"33 :6 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي ".138 :3 ,
( )5افلهرايف" ,افلذخرية"10 :8 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل يف شرح خمتصر خلةل" ,193 :5 ,وقةده
قعض فههاء املافلكة فةما إذا مل تكن افلعادة جااي على خماف  .انظر املرجع افلساقق وافلدادير؛
"افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي".381 :3 ,
( )6افلنووي" ,اوض افلطافلبني وعمدة املقتني"307 :4 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج" ,246 :3 ,وقةّدوه
أبن يكون افلثمن حاال ,قافلوا :وإن كان افلهبض يف افلبةع شرطاً ,فل افلهبض واسإقباض قما خما .
( )7اقن قداي " ,املغين"74 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا "523 :13 ,؛ اقن يقلح" ,املبدع يف شرح
املهنع"343 :4 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا "199 :2 ,؛ وهو املذهب عند املتأخرين كما يف
اسإنصا واملنتهى ,واملذهب عند افلشةخني (اقن قداي واجملد) أن فل افلهبض إن دفلت افلهرين على
ذفلك .وذكر قعض احلناقل إن أدى عدم افلهبض إىل افلراب كان ذفلك إذانً ابفلهبض.
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افلبةع ويهتضةات  ,فكان اسإذن يف افلبةع وافلشراء إذانً فةهما دالفل .

املبحث الثالث :باب الشركة واملساقاة واملزارعة

املطلب األول :احلكم يف جعل رأس مال شركة األموال( )2من عروض التجارة
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا -قعد ذكره فلهول املذهب يف اشرتاط كون اأس
يال شرك افلعنان ين افلنهدين املضروقني" :وقةل :يصح أن يكون اأس املال ين عروض
يهوم عند عهد افلشرك قنهد ...؛ فلريجع كل واحد ينهما إىل قةم يلك عند
افلتجااة ,فلكن ّ
فسخ افلشرك  ,وهذا افلهول هو افلراجح ,وعليه العمل"(.)3
دراسة املسألة :حكي اسإمجاع على صح جعل اأس يال افلشرك ين افلنهدين (افلدااه أو
افلداننري)( ,)4واختلف افلقههاء يف جعل اأس يال افلشرك ين افلعروض على ثماث أقوال(:)5
القول األول :ال يصح جعل عروضاً .وهو يذهب احلنقة ( )6واحلناقل (.)7
( )1انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"33 :6 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"194 :5 ,؛ افلنووي" ,اوض
افلطافلبني"307 :4 ,؛ اقن قداي " ,املغين" ,74 :5 ,ويظهر أن افلعمل يف املسأفلتني يستند إىل
افلعر كما يظهر ين كمام قعض افلقههاء يف تعلةماهت  ,قال اقن افلهة ؛ "إعمام املوقعني"299 :2 ,
قعد ذكر حديث عروة افلبااقي  حني أعطاه افلنيب  ديناااً يشرتي فل ق شاةً ,فاشرتى شاتني
قديناا ,فباع إحدامها قديناا وجاءه ابفلديناا وافلشاة األخرى" :فباع وأقبض ,وقبض قغري إذن فلقظي؛
اعتماداً ين على اسإذن افلعريف افلذي هو أقوى ين افللقظي يف أكثر املواضع".
( )2ويهصد هبا ه نا :شرك افلعنان واملقاوض  ,وشرك افلعنان :أن يشرتك اثنان مبافلةهما .املرداوي,
"اسإنصا " ,6 :14 ,وسةأيت قةان يعىن شرك املقاوض يف املطلب افلثاين.
( )3افلعثةمني؛ "افلشرح املمتع".407 :9 ,
( )4انظر :افلسمرقندي ,حممد قن أمحد" ,حتق افلقههاء"( .ط :2قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1414 ,هـ),
6 :3؛ افلعةين" ,افلبناي شرح اهلداي "388 :7 ,؛ افلرافعي" ,فتح افلعزيز"407 :10 ,؛ افلشرقةين,
"يغين احملتاج"؛ 225 :3؛ اقن قداي " ,املغين"12 :5 ,؛ اقن يقلح" ,املبدع".356 :4 ,
( )5يف كتاب اقن املنذا؛ "اسإمجاع" ,حتهةق :صغري أمحد( ,ط :عجمان :يكتب افلقرقان)" :138 ,وأمجعوا
على أن افلشرك ابفلعروض ال جتوز" .كذا ,ويف كتاق "اسإشرا على يذاهب افلعلماء"174 :6 ,
ذكر اخلما يف افلشرك ابفلعروض.
( )6افلسرخسي" ,املبسوط"159 :11 ,؛ افلكاساين" ,افلبدائع"59 :6 ,؛ املوصلي" :االختةاا".15 :3 ,
( )7اقن قداي " ,املغين"12 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما "11 :14 ,؛
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القول الثاين :يصح جعل عروضاً .وهو يذهب املافلكة (.)1
القول الثالث :يصح يف افلعروض املثلة دون افلهةمة  .وهو يذهب افلشافعة (.)2
وق يتبني أن افلعمل يف جعل اأس يال افلشرك ين افلعروض على يذهب املافلكة  ,وكذا
على يذهب افلشافعة يف افلعروض املثلة ( ,)3وين أدفل هذا افلهول :أن يهصود افلشرك جواز
تصرفها يف املافلني مجةعاً ,وكون اقح املافلني قةنهما ,وهذا حيصل يف افلعروض كحصوفل يف
األمثان ,فةجب أن تصح افلشرك هبا كاألمثان ,مث إن اأس املال هو قةم افلعروض عند افلعهد,
فل يكن جمهوالً ٍ
حةنئذ(.)4
()5

املطلب الثاني :حكم شركة املفاوضة
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا" :-قوفل " :أن يقوض كل ينهما إىل
صاحب كل تصر ٍ
يايل ٍ
وقدينّ ين أنواع افلشرك " .فةقوض كل واحد ينهما فلآلخر كل نوع
ٍّ
عمل كث ٍري من
ين أنواع افلشرك  :يضااق  ,عنان ,أقدان ,وجوه ,فهي عاي  ,وهذه عليها ُ
الناس اليوم ،وأكثر الشركات اليوم على هذا ،فتجد افلشركاء يثماً كل واحد ينه يبةع
مبؤجل ,ويضااب ,ويسافر ابملال ,ويهرض املال ,يعين يف كل شيء ,وهذه اختلف فةها
افلقههاء -امحه هللا ,-فمنه ين أجازها وينه ين ينعها ...,وافلصواب هو يا ذهب إفلة
وعمل الناس اليوم على هذا(.)7(")6
احلناقل -امحه هللا -أهنا جائزة ,واحلاج تدعو إفلةها,
ُ

=

افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا ".208 :2 ,
( )1اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"40 :6 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"124 :5 ,؛ افلدادير" ,افلشرح
افلكبري".349 :3 ,
( )2افلرافعي" ,فتح افلعزيز قشرح افلوجةز"407 :10 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني"276 :4 ,؛ افلشرقةين,
"يغين احملتاج"225 :3 ,؛ يع افلتنب على أن افلشافعة ال يصححون شرك املقاوض -كما سةأيت.-
( )3وين نظر يف كثري ين افلشركا املعاصرة جيدها جااي على هذا افلهول.
( )4اقن قداي " ,املغين"13 :5 ,؛ وانظر املراجع افلساقه .
( ) 5شرك املقاوض  :أن يقوض كل واحد ينهما إىل صاحب افلشراء ,وافلبةع ,واملضااق  ,وافلتوكةل ,واالقتةاع
يف افلذي  ,واملسافرة ابملال ,واالاهتان ,وضمان يا يرى ين األعمال .املرداوي" ,اسإنصا ":14 ,
177؛ وانظر :املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي "5 :3 ,؛ اوجرجاين" ,افلتعريقا ".126 ,
( )6قال املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي "" :6 :3 ,افلناس يتعايلون هبا ين غري نكري".
( )7افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".438 :9 ,
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دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف صح شرك املقاوض على قوفلني:
القول األول :صحتها .وهو يذهب احلنقة ( )1واملافلكة ( )2واحلناقل ( )3يف اوجمل (.)4
القول الثاين :عدم صحتها .وهو يذهب افلشافعة (.)5
وق يتبني أن افلعمل على جواز شرك املقاوض وصحتها جا ٍا على يذهب اوجمهوا
خمافاً فللشافعة  ,وين أدفلته على جوازها :أن شرك املقاوض جتمع أنواع افلشركا (عنان,
وجوه ,أقدان) ,فإذا جاز كل واحدة ينها ينقردة فتجوز يع اجتماعها ,وفللحاج افلداعة
إفلةها وعمل افلناس علةها ين غري نكري(.)6
()7

املطلب الثالث :صفة عقد املساقاة
يا جرى علة افلعمل :قال -امح هللا -قعد ذكره فلهول املذهب يف جواز عهد املساقاة
وعدم فلزوي " :وافلهول افلثاين يف هذه املسأفل  :أن املساقاة عهد الزم كاسإجااة .وقناء على هذا
افلهول يتعني تعةني املدة ,فةهال :ساقةتك على سن أو سنتني أو ثماث سنني أو يا أشب
ذفلك؛ ألن افلعهد افلمازم ال قد أن حيدد؛ حىت ال يكون الزياً يدى افلدهر ,فةتعني حتديد
املدة ,وال ميكن ألحد ينهما فسخها يا دايت املدة ابقة  ,فإن تعذا افلعمل علة ملرض أو
غريه أقة ين يهوم ابفلعمل على نقه افلعايل ,وفل افلسه املتقق علة  ,وهذا هو افلصحةح,
وعلة عمل افلناس افلةوم"(.)8
دراسة املسألة :ذهب افلقههاء إىل يشروعة عهد املساقاة( ,)9واختلقوا يف صق هذا
( )1افلسرخسي" ,املبسوط"176 :11 ,؛ افلكاساين" ,قدائع افلصنائع".72 ,58 :6 ,
( )2افلهرايف" ,افلذخرية"53 :8 ,؛ وافلدادير؛ "افلشرح افلكبري".351 ,348 :3 ,
( )3اقن قداي " ,املغين"22 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".176 :14 ,
( )4خلمافه يف ضاقطها وقعض شروطها ويا يدخل فةها ين تصرفا  .انظر املراجع افلساقه .
( )5املاوادي" ,احلاوي افلكبري"475 :6 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني" ,280 :4 ,قال اسإيام افلشافعي" ,األم":3 ,
" :236شرك املقاوض ابطل ,وال أعر شةئاً ين افلدنةا يكون ابطماً إن مل تكن شرك املقاوض ابطماً".
( )6انظر :افلعةين" ,افلبناي شرح اهلداي "378 :7 ,؛ واقن قداي " ,املغين".22 :5 ,
( )7املساقاة :يقاعل ين افلسهي ,وهي دفع شجر إىل ين يهوم مبصلحت جبزء يعلوم ين مثرت  .اسإنصا
( ,)181/14ويسمةها احلنقة ابملعايل  ,قال افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"" :185 :6 ,كتاب
املعايل  ,وقد يسمى كتاب املساقاة ,أيا يعىن املعايل فلغ  :فهو يقاعل ين افلعمل ,ويف عر افلشرع:
عبااة عن افلعهد على افلعمل قبعض اخلااج يع سائر شرائط اوجواز".
( )8افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".453 :9 ,
( )9انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"185 :6 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي "343 :4 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني
احلهائق"284 ,278 :5 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا" - 286 ,275 :6وافلقتوى عند احلنقة على
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افلعهد ين حةث افللزوم وعدي على قوفلني:
القول األول :أن عهد املساقاة عهد الزم .وهو يذهب احلنقة واملافلكة وافلشافعة .
القول الثاين :أن عهد املساقاة عهد جائز غري الزم .وهو يذهب احلناقل (.)4
وق يظهر أن افلعمل على فلزوم عهد املساقاة يف حق املتعاقدين جا ٍا على يذهب
مجهوا افلقههاء خمافاً فللحناقل ؛ وين أدفلته على فلزوي  :أن عهد يعاوض فكان الزياً
كاسإجااة  ,وألن افلهول ابفللزوم فة يصلح فللمتعاقدين؛ إذ فلو قةل جبوازه أليكن أحدمها ين
افلقسخ قبل متام افلعمل ,فةتضرا املافلك ققوا افلثمرة أو قعضها ,أو يتضرا افلعايل ققوا
نصةب ين افلثمر(.)5
()1

()2

()3

املطلب الرابع :على من يكون اجلذاذ يف عقد املساقاة؟
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا -عند قول احلجاوي أبن احلصاد يف
عهد املساقاة على افلعايل" :احلصاد على افلعايل ,واوجذاذ يرون أن على كل واحد ينهما
قهدا حصت  ,وإن شرط على افلعايل فما أبس ,أي جذاذ افلنخل ,...وافلصواب أن يتبع يف
ذفلك افلعر  ,فإذا جر افلعادة أن اوجذاذ يكون على افلعايل فهو على افلعايل ,وإذا جر
افلعادة أن يكون على صاحب املال فهو على صاحب املال ,والعادة عندان أن إذا نضجت

=

قول افلصاحبني يف جواز عهد املساقاة ,خمافاً فلهول أيب حنةق -؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل":6 ,
227؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري"539 :3 ,؛ املاوادي" ,احلاوي افلكبري"357 :7 ,؛ افلعمراين,
"افلبةان"251 :7 ,؛ اقن قداي " ,املغين"290 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا " ,182 :14 ,قال
املاوادي" ,احلاوي افلكبري"" :357 :7 ,واملساقاة جائزة ,ال يعر خما قني افلصحاق وافلتاقعني يف
جوازها ,وهو قول كاف افلقههاء إال أاب حنةق وحده دون أصحاق فإن تقرد إبقطاهلا ,وحكي عن
افلنخعي كراهتها" .قل حكى اقن قداي يف املغين اسإمجاع على جوازها ,مث ذكر خمافلق أيب حنةق مث
قال" :وفلنا افلسن واسإمجاع ,وال جيوز افلتعويل على يا خافلقهما".
( ) 1افلباقريت ,حممد قن حممد" ,افلعناي شرح اهلداي "( .ط :قريو  :داا افلقكر)481 :9 ,؛ اقن عاقدين,
"اد احملتاا على افلدا املختاا".286 :6 ,
( )2اقن عبد افلرب" ,افلكايف يف فه أهل املدين " ,767 :2 ,افلرعةين" ,يواهب اوجلةل".383 :5 ,
( )3املاوادي" ,احلاوي افلكبري"360 ,343 :7 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان".264 :7 ,
( )4اقن قداي " ,املغين"299 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".200 :14 ,
( ) 5انظر :األنصااي ,زكراي قن حممد" ,أسىن املطافلب يف شرح اوض افلطافلب ,ويع  :حاشة افلريلي
افلكبري"( .ط :افلهاهرة :داا افلكتاب اسإسمايي)398 :2 ,؛ اقن قداي " ,املغين".299 :5 ,
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ا فلثماا قسموها على اؤوس افلنخل ,وقةل :فلك أنت أيها افلقماح هذا اوجانب وفللثاين اوجانب
اآلخر .وكل واحد ينهما جيذ خنل  ,وهذا يف عرفنا وال نداي عن عر اآلخرين"(.)1
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء على ين يكون اوجذاذ يف عهد املساقاة على قوفلني:
القول األول :أن اوجذاذ على املافلك وافلعايل حسب نصةبهما .وهو يذهب
احلنقة ( )2واحلناقل (.)3
القول الثاين :أن اوجذاذ على افلعايل .وهو يذهب املافلكة ( )4وافلشافعة (.)5
وعلة يتبني أن افلعمل على جعل اوجذاذ قني املافلك وافلعايل حسب نصةبهما إمنا هو
على يذهب احلنقة واحلناقل ؛ يعلّلني ذفلك أبن اوجذاذ يكون قعد تكايل افلثمرة وانهضاء
املعايل  ,فأشب نهل إىل ينزفل  ,فكانت يؤن ذفلك قةنهما على قدا يلكةهما(.)6
املطلب اخلامس :على من يكون البذر والغراس يف عقد املزارعة()7؟
قال افلشةخ -امح هللا تعاىل -عند قول احلجاوي" :وال يشرتط كون افلبذا وافلغراس ين
اب األاض وعليه عمل الناس"(" :)8قوفل " :وعلة عمل افلناس" أي :املزااعني؛ ألن األصل يف
ذفلك يعايل افلنيب  أهل خةرب قشطر يا خيرج ينها ين مثر أو زاع ,ومل ينهل أن كان يعطةه
افلبذا كما سبق ,فكان افلناس على ذفلك ين عهد افلرسول  ,وظاهر كمام املؤفلف أن إىل
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".455 :9 ,
( )2افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"187 :6 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا إىل افلدا املختاا" ,291 :6 ,قافلوا:
وفلو شرط اوجذاذ على افلعايل فسد .
( )3املرداوي" ,اسإنصا "248 :14 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى اسإاادا " ,236 :2 ,قافلوا :ويصح
شرط اوجذاذ على افلعايل .قال املرداوي؛ "اسإنصا "" :248 :14 ,وهو ين يقردا املذهب".
ويماحظ أن احلناقل ّفرقوا يف احلك قني احلصاد واوجذاذ ,فجعلوا األول على افلعايل ,وافلثاين قني
املافلك وافلعايل ,ومل أجد هذا افلتقريق عند غريه .
( )4اقن عبد افلرب" ,افلكايف"767 :2 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي".541 :3 ,
( )5املاوادي" ,احلاوي افلكبري"370 :7 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج".432 :3 ,
( )6انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع" ,187 :6 ,اقن قداي " ,املغين".298 :5 ,
ومما ينبغي استحضااه هنا أن كثرياً ين فههاء املذاهب استندوا يف تعلةل كث ٍري مما يلزم افلعايل يف
املساقاة على افلعادة وافلعر  ,مما يدل على أن افلعر هنا فل أثر ظاهر يف تعةني ين يلزي اوجذاذ.
انظر يثماً :املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي "342 :4 ,؛ اقن عبد افلرب" ,افلكايف يف فه أهل
املدين "767 :2 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني وعمدة املقتني".159 :5 ,
( ) 7املزااع  :دفع األاض إىل ين يزاعها ويعمل علةها قبعض اخلااج ينها .انظر :افلكاساين" ,قدائع
افلصنائع"175 :6 ,؛ اقن قداي " ,املغين".309 :5 ,
( )8احلجاوي" ,زاد املستهنع".126 ,
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()2

وقت املؤفلف ,وعمل الناس أن البذر من العامل إىل يومنا هذا( ،)1وال ايب أن افلصواب" .
دراسة املسألة :ذهب أكثر افلقههاء إىل يشروعة عهد املزااع ( ,)3واختلقوا يف صحت
إذا كان افلبذا وافلغراس ين افلعايل وحده على قوفلني:
القول األول :صح املزااع إذا كان افلبذا ين افلعايل وحده .وهو يذهب احلنقة (.)4
القول الثاين :عدم صحت  .وهو يذهب املافلكة ( )5وافلشافعة ( )6واحلناقل (.)7
وين يتبني أن افلعمل يف كون افلبذا ين افلعايل يف عهد املزااع جا ٍا على يذهب
احلنقة  ,وين األدفل علة  :حديث عبد هللا قن عمر -اضي هللا عنهما -أن افلنيب  أعطى
( )1قال اقن تةمة " ,افلقتاوى"" :53 :25 ,وافلعمل يف قماد افلشام عند املسلمني على جواز املزااع كما
يضت قذفلك سن اسول هللا  وسن خلقائ افلراشدين ,وسواء كان افلبذا ين املافلك أو ين
افلعايل ,فإن افلنيب  عايل أهل خةرب قشطر يا خيرج ينها ين مثر وزاع على أن يعمروها ين
أيواهل  ,فكان افلبذا ين عنده  ,وهذا هو افلذي اتقق علة افلصحاق  ,وعلة عمل املسلمني يف عاي
قماد اسإسمام يف زين نبةه وإىل افلةوم".
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".462 :9 ,
( )3انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"175 :6 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي " 337 :4؛ افلزيلعي" ,تبةني
احلهائق" - 279 :5وافلقتوى عند احلنقة يف جواز عهد املساقاة على قول افلصاحبني خمافاً فلهول
أيب حنةق -؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"63 :6 ,؛ افلداير" ,افلشرح افلكبري" 372 :3؛ املاوادي,
"احلاوي افلكبري"451 :7 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"- 423 :3 ,واملذهب عند افلشافعة قطمان
وجيوزون تبعاً فلعهد املساقاة يف قةاض األاض قني افلنخل-؛ اقن قداي ,
عهد املزااع استهماالًّ ,
"املغين"309 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا "  ,230 :14قال اخلطايب" ,يعامل افلسنن":95 :3 ,
"وهي عمل املسلمني ين قلدان اسإسمام وأقطاا األاض شرقها وغرهبا ,ال أعل أين اأيت أو مسعت
أهل ٍ
قلد أو صه ٍع ين نواحي األاض افليت يسكنها املسلمون يبطلون افلعمل هبا" .وانظر :اقن قداي ,
"املغين"310 :5 ,؛ واقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى".53 :25 ,
( )4افلكاساين" ,افلبدائع"179 :6 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي " ,338 :4 ,واشرتطوا فلصحتها أال يكون افلبذا ين
افلطرفني يعاً ,قال افلكاساين" ,افلبدائع"" :179 :6 ,ألن افلبذا إذا كان ين قبل اب األاض يصري يستأجراً
فللعايل ,وإذا كان ين قبل افلعايل يصري يستأجراً فلألاض ,وإذا اجتمعا يف االستئجاا فسد املزااع ".
( )5اقن عبد افلرب" ,افلكايف يف فه أهل املدين "763 :2 ,؛ واملواق" ,افلتاج واسإكلةل يف شرح خمتصر خلةل",
 ,153 :7واشرتطوا فلصحتها أن يكون افلبذا ين افلطرفني ,قال اقن عبد افلرب" ,افلكايف"" :763 :2 ,وال
جيوز أن تكون األاض ين عند أحدمها وافلبذا ين عند اآلخر ,فإن كانت األاض قةنهما قكر ٍاء أو شر ٍاء
جاز أن يكون افلبذا ين عند أحدمها وافلعمل ين عند اآلخر إذا تكافآ يف قةم ذفلك".
( )6املاوادي" ,احلاوي افلكبري"451 :7 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج".423 :3 ,
( )7اقن قداي " ,املغين"313 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".241 :14 ,
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فلةهود :أن يعملوها ويزاعوها ,وهل شطر يا خيرج ينها  .فجعل  عملها ين
خةرب ا َ
َ
أيواهل وزاعها علةه ومل يذكر شةئاً آخر ,وظاهره أن افلبذا ين أهل خةرب ,إذ مل يذكر  أن
أخل قذكره(.)2
افلبذا على املسلمني ,وفلو كان شرطاً ملا ّ

( )1اواه افلبخااي" ,صحةح افلبخااي" ,140 :5 ,يف كتاب املغازي ,ابب يعايل افلنيب  أهل خةرب,
ويسل " ,صحةح يسل " ,1186 :3 ,يف كتاب املساقاة ,ابب املساقاة واملعايل جبزء ين افلثمر.
( )2انظر :اقن قداي " ,املغين"314 :5 ,؛ اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى".110 :30 ,
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املبحث اخلامس :باب اإلجارة والغصب واجلعالة
املطلب األول :حكم تأجري العني املستأجرة بأكثر من مثن األجرة
ما جرى عليه العمل :ملا ذكر افلشةخ -امح هللا تعاىل -افلهول جبواز أتجري افلعني
املستأجرة أبكثر ين مثن األجرة ,مث ذكر افلهول ابملنع قال" :والعمل اآلن على القول األول،
أي :أن املستأجر فل أن يؤجر يدة إجاات وفلو أبكثر ين األجرة ,وهو فةما يبدو أقرب إىل
افلصواب ين املنع"(.)1
دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على أن فللمستأجر أتجري افلعني املستأجرة ملن هو يثل
()2
يف االنتقاع أو أقل ين  ,ويظهر أيضاً اتقاقه على جواز أتجريها مبثل مثن أجرهتا أو أكثر ؛
قةاساً على قةع األعةان :فكما أن فللمشرتي قةع افلعني مبثل يا اشرتاها ق وأبكثر ين ,
فكذفلك يف قةع املنافع ,جبايع أن كماً ينهما عهد يعاوض (.)3
وعلة  ,فإن افلعمل يف أتجري افلعني املستأجرة أبكثر ين مثن األجرة األوىل إمنا هو على
قول املذاهب األاقع  ,وهللا تعاىل أعل .
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".39 :10 ,
( )2انظر :افلكاساين" ,افلبدائع"206 :4 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا"29 :6 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر
خلةل"9 :7 ,؛ افلدادير؛ "افلشرح افلكبري وحاشة افلدسوقي علة "9 :4 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني",
256 :5؛ افلعمراين" ,افلبةان"354 :7 ,؛ اقن قداي " ,املغين"354 ,352 :"5 ,؛ املرداوي,
"اسإنصا " ,394 ,338 :14 ,وانظر :اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى".344 :20 ,508 :29 ,
جوزوا عهد اسإجااة ,فهد ذكروا جواز افلزايدة يف
يع يراعاة تقصةل احلنقة يف حك افلثمن افلزائد وإن ّ
اسإجااة افلثانة إن مل تكن األجرة فةها ين جنس األجرة األوىل ,فإن كانت كذفلك فاسإجااة صحةح
ٍ
حةنئذ يف اقح يا مل يضمن ,وعلة أن يتصدق هبا ,إال
وال تطةب افلزايدة فللمستأجر؛ فلدخوهلا عنده
إن أحدث زايدة يف افلعني املستأجرة فتطةب افلزايدة؛ ألهنا تكون يف يهاقل افلزايدة املستحدث .
ويماحظ أن قعض افلقههاء ينسب إىل احلنقة عدم جواز اسإجااة أبكثر ين مثن األجرة يا مل حيدث
زايدة يف افلعني ,إال أن فههاءه -كما سبق -يصححون اسإجااة ,وأيا افلزايدة فما تطةب إال إذا
أجر خبما اوجنس أو أصلح يف افلعني شةئاً .انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"206 :4 ,؛ اقن
ّ
يازة افلبخااي ,حممود قن أمحد" ,احملةط افلربهاين يف افلقه افلنعماين" ,حتهةق :عبد افلكرمي اوجندي,
(ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1424 ,هـ)429 :7 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا".29 :6 ,
( )3انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"206 :4 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان يف يذهب اسإيام افلشافعي":7 ,
354؛ اقن قداي " ,املغين".355 :5 ,
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املطلب الثاني :هل لألجري املشرتك أن يستأجر غريه ليقوم بالعمل الذي استؤجر عليه؟
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا" :-فلو أن اسإنسان استؤجر على عمل يف افلذي أبن
قةل فل  :نريد أن تنظف هذا افلبةت كل يوم وفلك يف افلشهر يائ اايل .فاستَأجر ين ينظف افلبةت
كل يوم على حسب يا حصل علة افلعهد فلكن خبمسني اايالً جيوز؛ ألن هذا ين جنس يا إذا
قلنا :إن جيوز أن يؤجر قهة يدت أبكثر ين األجرة ,وعلى هذا عمل الناس اليوم ،جتد افلدوفل -
يثماً -تتقق يع شرك على تنظةف املساجد كل يسجد افلشهر قكذا وكذا ,مث إن هذه افلشرك أتيت
قعمال يهويون مبا مت علة افلعهد أبقل ين اقع يا اتقهت افلشرك يع احلكوي علة  ,إال إذا كان
افلغرض خيتلف ابفلنسب فللمستأجر ,فإذا كان خيتلف فهذا ال جيوز"(.)1
دراسة املسألة :ذكر افلشةخ -امح هللا تعاىل -هنا يسأفلتني :األوىل :استعمال األجري
ين يهوم ابفلعمل افلذي استؤجر فل  ,وافلثانة  :أن يكون ذفلك أبكثر مما استؤجر علة  .وهذه
املسأفل جعلها افلشةخ يف حك يسأفل املطلب افلساقق ,وقد سبق قةان حكمها ,وأيا املسأفل
األوىل فإن األجري إن كان أجرياً خاصاً (وهو ين وقع افلعهد على نقع يدة يعلوي ) فاملسأفل
غري واادة يف حه ؛ ألن افلعهد واقع على عةن  ,فما يصح أن يهوم عن غريه قغري عذا ,ويظهر
اتقاق افلقههاء على هذا(.)2
وإن كان أجرياً يشرتكاً (وهو ين وقع افلعهد يع على عمل يعني) فهو حمل املسأفل ؛ ألن
افلعهد واقع على ٍ
عمل يف افلذي ال على عني األجري ,فهل يصح أن يستأجر غريه فلةهوم عن ابفلعمل؟.
ذهب فههاء املذاهب األاقع إىل أن األجري املشرتك فل أن يستأجر غريه فلةهوم عن
ابفلعمل افلذي استؤجر علة  ,يا مل يشرتط املستأجر أن يهوم ق قنقس  ,أو كان عمل يهصوداً
قذات سإحكاي وحنو ذفلك()3؛ يعلّلني ذفلك :أبن افلعهد واقع على عمل ,واألجري ميكن أن
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".39 :10 ,
( )2انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"208 :4 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني احلهائق"111 :5 ,؛ اقن اشد,
"افلبةان وافلتحصةل"410 :8 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"23 :7 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان يف
يذهب اسإيام افلشافعي" 296 :7؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"470 :3 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ",
376 :14؛ اقن يلقح" ,املبدع يف شرح املهنع".430 :4 ,
( )3انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"208 :4 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني احلهائق"111 :5 ,؛ اقن اشد,
"افلبةان وافلتحصةل"410 :8 ,؛ اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل"23 :7 ,؛ افلعمراين" ,افلبةان يف
يذهب اسإيام افلشافعي" 296 :7؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"470 :3 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ",
376 :14؛ اقن يلقح" ,املبدع يف شرح املهنع".430 :4 ,
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يستوفة قنقس أو قغريه(.)1
وحاصل يا سبق :أن افلعمل ابستئجاا األجري املشرتك ين يهوم عن ابفلعمل افلذي
استؤجر علة جا ٍا على قول املذاهب األاقع  ,وهللا تعاىل أعل .
املطلب الثالث :هل ينفسخ عقد اإلجارة يف العني املوقوفة مبوت املؤجر ،إذا كان املؤجر
هو املوقوف عليه؟
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا تعاىل" :-املؤجر فللوقف ثماث أقسام:
األول :يؤجر فللوقف مبهتضى افلوققة  ,أي :أن فل افلنظر وافلتصر ؛ ألن يوقو علة .
افلثاين :يؤجر مبهتضى شرط افلواقف.
افلثافلث :يؤجر مبهتضى افلوالي افلعاي يثل افلهاضي.
فاسإجااة ال تنقسخ إذا كان املؤجر يشروطاً فل افلنظر أو احلاك  ,أيا إذا كان افلتأجري
ين املوقو علة ال ألن يشروط فل افلنظر وفلكن ألن هو املستحق فهنا خما  :فاملذهب
واختةاا شةخ اسإسمام( )2أهنا تنقسخ ,واملؤفلف على أهنا ال تنقسخ ,وعمل الناس اآلن
عندان أهنا ال تنفسخ( ،)3وفلكن يبهى افلنظر إذا قلنا أبهنا ال تنقسخ كما هو عمل القضاة
وعمل الناس اليوم ،فهل جيوز فللبطن املستحهني أن يؤجروا يدة يغلب على افلظن أهن ال
يعةشون إفلةها أو ال جيوز؟ .نهول :ال جيوز ,يا دينا قلنا إن اسإجااة ال تنقسخ ,فهذا يعين
أهن سو يعتدون على حهوق اآلخرين وهذا ال حيل"(.)4
وقال -امح هللا -يف يوضع الحق" :وسبق أن يؤجر افلوقف إذا يا فإن اسإجااة
تنقسخ إذا كان املؤجر هو املوقو علة أبصل االستحهاق ,وسبق فلنا اخلما يف هذه
املسأفل  ,وأن عمل الناس على أن إجارة الوقف ال تنفسخ"(.)5
( )1انظر :افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"208 :4 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني احلهائق".111 :5 ,
( )2املرداوي" ,اسإنصا ".344 :14 ,
( ) 3قال املرداوي ,علي قن سلةمان" ,افلتنهةح املشبع يف حترير أحكام املهنع" ,حتهةق :انصر افلسماي ,
(ط :1افلرايض :يكتب افلرشد1425 ,هـ)" :275 ,وعلة افلعمل".
( )4افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".44 :10 ,
( )5افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".72 :10 ,
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دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على أن إجااة املوقو ال تنقسخ مبو املؤجر إذا كان
()2
املؤجر هو احلاك أو انظر افلوقف( ,)1وأيا إن كان املؤجر هو املوقو علة فهد ذهب احلنقة
إىل أن ال ميلك أتجري افلوقف ,وذهب املافلكة وافلشافعة واحلناقل إىل استحهاق ذفلك ,كما ذهبوا
أيضاً إىل أن إذا يا املؤجر قبل انتهاء يدة اسإجااة فإن عهد اسإجااة ينقسخ مبوت ( ,)3وافلهول
أبن عهد اسإجااة ال ينقسخ وج عند املافلكة ( )4وافلشافعة ( )5واحلناقل (.)6
ومبا سبق يظهر أن افلعمل على عدم فسخ عهد إجااة افلوقف مبو املؤجر املوقو
علة جا ٍا على يا ذهب إفلة قعض فههاء املافلكة وافلشافعة واحلناقل ؛ يعلّلني ذفلك :أبن
أجر يلك يف زين واليت فل يبطل مبوت  ,كما فلو أجر يلك افلطلق(.)7
افلواقف ّ
( )1انظر :اقن عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا املختاا"402 :4 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"485 :3 ,؛
افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"434 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".344 :14 ,
( )2املرغةناين" ,اهلداي يف شرح افلبداي "19 :3 ,؛ اقن عاقدين" ,اد احملتاا".405 :4 ,
( )3انظر :افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"434 :5 ,؛ اقن علةش" ,ينح اوجلةل" 525 :7؛ افلنووي" ,اوض
افلطافلبني"344 :5 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج"485 :3 ,؛ افلريلي" ,هناي احملتاج"318 :5 ,؛
املرداوي" ,اسإنصا "344 :14 ,؛ املرداوي" ,افلتنهةح املشبع"275 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى
اسإاادا "253 :2 ,؛ افلبهويت" ,كشا افلهناع".567 :3 ,
( )4انظر :افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"434 :5 ,؛ اقن علةش" ,ينح اوجلةل"  ,526 :7إذا أكرى
املستحق افلوقف يدة جيوز فل كراؤه فةها.
( )5انظر :افلنووي" ,اوض افلطافلبني"344 :5 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج".485 :3 ,
( )6انظر :املرداوي" ,اسإنصا "344 :14 ,؛ املرداوي" ,افلتنهةح املشبع"275 ,؛ افلبهويت" ,شرح ينتهى
اسإاادا "253 :2 ,؛ افلبهويت" ,كشا افلهناع" ,566 :3 ,قال املرداوي يف اسإنصا -خمتصراً:-
"فإن يا املؤجر فانتهل إىل ين قعده مل تنقسخ اسإجااة يف أحد افلوجهني ,وهو املذهب على يا
اصطلحناه يف اخلطب  ,وافلوج افلثاين :تنقسخ .قلت :وهو افلصواب .وهو املذهب" .وقال يف افلتنهةح
(ص" :)275 :فإن يا املؤجر انقسخت إن كان املؤجر املوقو علة أبصل االستحهاق ,وقةل:
ال تنقسخ .وهو أشهر وعلة افلعمل".
( )7اقن قداي " ,املغين"348 :5 ,؛ وانظر :افلشرقةين" ,يغين احملتاج"485 :3 ,؛ افلبهويت" ,كشا
افلهناع" 567 :3؛ قال املرداوي؛ "افلتنهةح املشبع"" :275 ,وحةث قلنا :ال تنقسخ .أخذ افلبطن
افلثاين حصت ين أجرةٍ قبضها يؤجر ين تركت  ,وإن مل يهبض فمن يستأجر".
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املطلب الرابع :عقد اإلجارة على احلج
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا تعاىل..." :-يف احلال افليت جيوز فةها أن
يستنةب أحداً يف احلج ,هل جيوز أن يعهد عهد إجااة على هذه افلنةاق أو ال؟ ,املذهب ال
ِّ
جيوزون هذا ويهوفلون :اسإجااة على احلج حرام؛ ألن احلج عبادة قدنة ال تهع إال قرق  ,فلةس
كتعلة افلقه واحلديث ويا أشب ذفلك ,فما جيوز ,وفة وج ( )1أن جيوز عهد اسإجااة على
احلج ,وعمل الناس اآلن على الثاين وال يسع افلناس إال هذا ,يعين فلو قلنا أبن اسإجااة حرام
سددان ابب افلنةاق هنائةاً ,ين يوفَّق فةهول :أان أايد أن أقضي حاج أخي وأقوم عن ابحلج
ويا أعطاين فأان ا ٍ
اض ق ؟! .هذا اندا أن يكون"(.)2
دراسة املسألة :إذا جاز افلنةاق يف احلج ,فهل جيوز استئجاا افلنائب فلةهوم ابحلج؟,
اختلف افلقههاء يف هذا على قوفلني:
()4
()3
القول األول :عدم اوجواز .وهو يذهب احلنقة واحلناقل .
()6
()5
جيوزون يع افلكراه .
القول الثاين :جيوز .وهو يذهب املافلكة وافلشافعة  ,واملافلكة ّ
وق يتبني أن افلعمل على عهد اسإجااة يف احلج جا ٍا على يذهب املافلكة وافلشافعة
يف اوجمل ؛ وحجته يف ذفلك :أن احلج عمل تدخل افلنةاق  ,فجاز عهد اسإجااة علة (.)7
املطلب اخلامس :حكم تضمني األجري املشرتك ما أتلفه خط ًأ
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا -عند قول احلجاوي" :ويضمن املشرتك
يا تلف ققعل "(" :)8وفلو خطأ ,...وفلكن افلصحةح أن ال ضمان يطلهاً إذا مل يتعد أو يقرط,
( )1انظر :اقن قداي " ,املغين"410 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا ".378 :14 ,
( )2افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".57 :10 ,
( )3افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"191 :4 ,؛ املرغةناين" ,اهلداي ".238 :3 ,
( )4اقن قداي " ,املغين"؛  ,410 :5املرداوي" ,اسإنصا ".378 :14 ,
( )5افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"546 ,493 :2 ,؛ اقن علةش" ,ينح اوجلةل" .202 :2
( )6املرداوي" ,احلاوي افلكبري"20 :4 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني".18 :3 ,
( )7انظر :افلرعةين" ,يواهب اوجلةل"546 :2 ,؛ افلنووي" ,اوض افلطافلبني".18 :3 ,
( )8احلجاوي" ,زاد املستهنع".129 ,
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()1

والعمل على ما مشى عليه املؤلف" .
دراسة املسألة :اتقق افلقههاء على تضمني األجري املشرتك يا تلف ققعل
واختلقوا يف ضمان يا تلف ققعل خطأً دون ٍ
عمد على قوفلني:
القول األول :يضمن .وهو يذهب احلنقة ( )2واملافلكة ( )3واحلناقل (.)4
القول الثاين :ال يضمن .وهو يذهب افلشافعة (.)5
وين يتبني أن افلعمل يف تضمني األجري املشرتك يا تلف ققعل جا ٍا على
اوجمهوا ين احلنقة واملافلكة واحلناقل ؛ وين أدفلته يف ذفلك :يا اوي عن افلصحاق
فلصناع( ,)6وألن عمل األجري املشرتك يضمون علة ؛ قدفلةل عدم استحهاق
تضمني ا ّ
()7
إال ابفلعمل ,وملا يف تضمةنه ين املصلح افلعاي .

عمداً,

يذهب
 يف
افلعوض

( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".82 :10 ,
( )2افلكاساين" ,قدائع افلصنائع" ,211 :4 ,املرغةناين" ,اهلداي شرح افلبداي "242 :3 ,؛ وانظر :اقن
عاقدين" ,اد احملتاا على افلدا املختاا".65 :6 ,
( )3املواق" ,افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل"557 :7 ,؛ اقن علةش" ,ينح اوجلةل" ,513 :7 ,ويراعى
ضمنوه فللمصلح افلعاي ,
أن يد األجري املشرتك عند املافلكة يد أيان ال يد ضمان ,وفلكنه ّ
فهد ذكر اقن اشد أن األصل يف افلصناع أن ال ضمان علةه وأهن يؤمتنون ألهن أجراء ,وقد أسهط
افلنيب  افلضمان عن األجري ,وخصص افلعلماء ين ذفلك افلصناع وضمنوه نظراً واجتهاداً فلضرواة
افلناس .انظر املرجعني افلساقهني ,واقن اشد" ,افلبةان وافلتحصةل".243 :4 ,
( )4اقن قداي " ,املغين"388 :5 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".475 :14 ,
( )5املاوادي" ,احلاوي افلكبري"426 :7 ,؛ افلشريازي ,إقراهة قن علي" ,املهذب يف فه اسإيام
افلشافعي" ,ضبط وصحح ووضع حواشة  :زكراي عمريا ( ,ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
1416هـ)267 :2 ,؛ وفة " :قال افلرقةع :كان افلشافعي -امح هللا -يذهب إىل أن ال ضمان على
األجري ,وفلكن ال يقىت ق فلقساد افلناس".
( )6ين ذفلك يا اوي عن عمر وعلي -اضي هللا عنهما ,-اواها عنه افلصنعاين ,عبد افلرزاق قن مهام,
"املصنف" ,حتهةق :حبةب افلرمحن األعظمي( ,ط :2قريو  :املكتب اسإسمايي1403 ,هـ):8 ,
 ,217وقد تكل يف ثبوهتا عنهما ,ومل يصححها اسإيام افلشافعي" ,األم" 38 :4 ,حةث قال:
"وفلةس يف هذا سن أعلمها ,وال أثر يصح عند أهل احلديث عن أحد ين أصحاب افلنيب  ,وقد
اوي فة شيء عن عمر وعلي فلةس يثبت عند أهل احلديث عنهما".
( )7انظر :افلزيلعي" ,تبةني احلهائق"135 :5 ,؛ افلشاطيب ,إقراهة قن يوسى" ,االعتصام" ،حتهةق :سلة
اهلمايل( ,ط :1افلسعودي  :داا اقن عقان1412 ,هـ)616 :2 ,؛ اقن قداي " ,املغين".388 :5 ,
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املطلب السادس :حكم ضمان ما أتلفه الكلب العقور بغري العقر
ما جرى عليه العمل :قال -امح هللا تعاىل" :-قال يف افلروض" :وإن أتلف افلعهوا
شةئاً قغري افلعهر -كما فلو وفلغ أو ابل يف إانء إنسان -فما ضمان؛ ألن ال خيتص ابفلعهوا".
هذا صحةح؛ إذا أفسد شةئاً قغري افلعهر فإن ال ضمان؛ ألن شيء يعتاد ,وما زال الناس
تكون عندهم الكالب ورمبا تبول يف أماكن للناس ،ومل يرجع أح ٌد من املسلمني على
أصحاهبا ،فلكن افلشيء افلذي يضمن هو افلذي يكون يعتدايً فة "(.)1
دراسة املسألة :يظهر اتقاق افلقههاء على تضمني صاحب افلكلب افلعهوا يا أتلق
افلكلب قعهره( ,)2واختلقوا فةما أتلق قغري عهره ,ويظهر أهن يف هذه املسأفل على قوفلني:
القول األول :يضمن يا أتلق افلكلب افلعهوا ,دون تقريق قني يا أتلق قعهره أو قغري عهره(.)3
وهو يذهب احلنقة ( )4واملافلكة ( )5وافلشافعة ( )6يف اوجمل (.)7
القول الثاين :ال يضمن يا أتلق افلكلب افلعهوا قغري عهره .وهو يذهب احلناقل (.)8
وعلة  ,فإن افلعمل على عدم تضمني صاحب افلكلب افلعهوا يا أتلق قغري افلعهر جا ٍا
( )1افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".204 :10 ,
( )2انظر املراجع اآلتة .
( )3هذا افلظاهر ين كمايه  ,وانظره يف املراجع اآلتة .
( )4انظر :افلزيلعي" ,تبةني احلهائق"153 :6 ,؛ اقن عاقدين؛ "اد احملتاا" 611 :6؛ ويف "تبةني
احلهائق"" :وإن أتلف [يعين افلكلب] جيب على صاحب افلضمان ,إن كان تهدم إفلة قبل اسإتما ".
( )5انظر :اخلرشي" ,شرح خمتصر خلةل وحاشة افلعدوي علة "8 :8 ,؛ افلدادير" ,افلشرح افلكبري وحاشة
افلدسوقي علة "244 :4 ,؛ افلنقرواي ,أمحد قن غامن" ,افلقواك افلدواين على اسافل اقن أيب زيد
افلهريواين"( ,ط :قريو  :داا افلقكر1415 ,هـ) ,344 :2 ,وقةدوا ذفلك :أبن يكون افلكلب يتخذاً
فلوج جيوز اختاذه فة  ,وأن يسبق عل صاحب أو إنذااه أبن افلكلب يعهر.
( ) 6انظر :افلسنةكي ,زكراي قن حممد" ,فتح افلوهاب قشرح ينهج افلطماب"( ,ط :قريو  :داا افلقكر,
1414هـ)207 :2 ,؛ افلبجرييي ,سلةمان قن حممد" ,افلتجريد فلنقع افلعبةد (حاشة افلبجرييي على
نصوا على تضمني يا أتلق
شرح املنهج)( .ط :يصر :يطبع احلليب1369 ,هـ) ,246 :4 ,فهد ّ
ٍ
صر صاحب قرقط .
حةوان عاد عهد إتماف إن قَ ّ
( )7إذ فلكل يذهب قةوده يف افلتضمني ,كما سبق.
( )8اقن قداي " ,املغين"189 :9 ,؛ املرداوي" ,اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما ".307 :15 ,
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على يذهب احلناقل ؛ يعللني ذفلك أبن إفساد ٍ
ققعل ال خيتص ق افلكلب افلعهوا فما ضمان,
كافلعجماء فعلها جباا(.)1
()2

املطلب السابع :حكم عقد االستصناع
ما جرى عليه العمل :قال افلشةخ -امح هللا تعاىل -عن حك عهد االستصناع:
قسلَ ؛ إذ افلسل ال ق ّد فة ين
" ...وفة خما  :فبعضه يهول :ال جيوز؛ ألن هذا فلةس َ
افلتأجةل ,وفلةس يعةناً؛ ألن يف افلذي  ,وافلوصف قد ال حيةط ق  ,وفلكن افلصحةح أن جائز؛
ألن ميكن ضبط ابفلوصف ,وعمل الناس عليه قدمياً وحديثاً(.)4(")3
دراسة املسألة :اختلف افلقههاء يف جواز عهد االستصناع على قوفلني(:)5
القول األول :جواز عهد االستصناع .وهو يذهب احلنقة (.)6
القول الثاين :عدم جوازه .وهو يذهب املافلكة ( )7وافلشافعة ( )8واحلناقل (.)9
وهبذا يتبني أن افلعمل على جواز عهد االستصناع إمنا هو على يذهب احلنقة  ,وين
حجته يف جوازه :يا ثبت أن افلنيب  استصنع خامتاً( ,)10وحلاج افلناس افلكبرية إفلة ,
وعمله ق ين غري نكري(.)11
( )1انظر :اخلرشي" ,شرح اخلرشي على خمتصر خلةل"8 :8 ,؛ اقن قداي " ,املغين".189 :9 ,
( )2واالستصناع يف االصطماح :عهد على يبةع يف افلذي  ,شرط فة افلعمل .افلكاساين" ,قدائع افلصنائع".2 :5 ,
( )3قال افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"..." :2 :5 ,ألهن يعملون ذفلك يف سائر األعصاا ين غري نكر" .وقال
افلزيلعي" ,تبةني احلهائق" ..." :123 :4 ,وأيا االستصناع فلإلمجاع افلثاقت ابفلتعايل ين فلدن افلنيب 
إىل يوينا هذا ,وهو ين أقوى احلجج" .وقد ذكر افلعمل على عهد االستصناع كثري ين فههاء احلنقة ,
وهو ين أقوى احلجج على جوازه عنده كما قال افلزيلعي ,وإن كانت حاج افلناس هلذا افلعهد قدمياً
قائم وكبرية ,فاحلاج إفلة يف هذا افلزين أشد؛ فلتطوا افلصناعا وعهود املعايما وتنوعها.
( )4افلعثةمني" ,افلشرح املمتع".346 :10 ,
( )5سبب اخلما  :اختمافه يف تكةةف هذا افلعهد ,هل هو داخل يف افلسل  ,فةشرتط فة يا يشرتط فللسل ,
وهو قول املافلكة وافلشافعة واحلناقل  ,أو هو عهد يستهل ,فل أحكاي اخلاص ق  ,وهو يذهب احلنقة ؟.
( )6افلكاساين" ,قدائع افلصنائع"2 :5 ,؛ افلزيلعي" ,تبةني احلهائق".123 :4 ,
( )7انظر :املواق" ,افلتاج واسإكلةل"515 :6 ,؛ افلرعةين" ,يواهب اوجلةل".539 :4 ,
( )8انظر :افلنووي" ,اوض افلطافلبني"27 :4 ,؛ افلشرقةين" ,يغين احملتاج".15 :3 ,
( )9انظر :املرداوي" ,اسإنصا "271 :12 ,؛ افلبهويت" ,كشا افلهناع".289 :3 ,
( )10اواه افلبخااي" ,صحةح افلبخااي" ,157 :7 ,يف كتاب افللباس ,ابب ين جعل فص اخلامت يف قطن كق ,
ويسل " ,صحةح يسل " ,1655 :3 ,يف كتاب افللباس وافلزين  ,ين حديث اقن عمر .
( )11انظر :افلكاساين" ,افلبدائع"2 :5 ,؛ املوصلي" ,االختةاا" ,43 :3 ,افلزيلعي" ,تبةني احلهائق".123 :4 ,
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اخلامتة

أمحد هللا  على تةسريه وإعانت يف إمتام هذا افلبحث ,وأخلص هنا أه يا جاء فة :
 يصطلح (يا علة افلعمل) وحنوه كثر استعمافل عند فههاء املافلكة  ,وقد استعمل قعضفههاء املذاهب ٍ
ملعان يتهااق  ,واملعىن املراد يف هذا افلبحث هو :افلهول افلقههي افلذي أخذ ق
عاي افلناس أو طائق ٍ ينه يف يعايماهت ؛ قناءً على حك حاك ٍ أو قول عاٍمل يعترب.
 افلعل مبا علة عمل افلناس مما حيتاج إفلة افلقهة وافلهاضي؛ ملراعات حال احلك وافلنظروافلقتوى ,قل ال غىن هلما عن حىت يستهة نظرمها يف املسائل واألحكام.
 افلعر وافلعمل قد يتداخمان ويلتهةان فةما إذا كان يستند ا ِفلعمل افلعر  ,أو كان افلعمل مما
شاع وافلتزم حىت صاا عرفاً.
 عمل افلناس على ٍقول ال يعترب دفلةماً شرعةاً ,إال أن عمله ق وقبوهل فل واستهرااه علة يع
وجود افلعلماء املعتربين وعدم إنكااه فل ٍّ
يهو فلذفلك افلهول وأيااة على صحت وقبوفل يف
ٍ
حةنئذ ويراعى يف االجتهاد وافلقتوى؛ وهذا يا علة عمل
اوجمل  ,وهو مما يستأنس ق
افلعلماء سلقاً وخلقاً ,إال أن فللعمل املعترب ضواقط -سبق ذكرها -ينبغي يراعاهتا.
 حكى افلشةخ حممد قن عثةمني -امح هللا -مجل ين يسائل افلبةوع افليت جرى عمل افلناسفةها على ٍ
قول ,وهنا تلخةصها يع عزوها ملذاهب افلقههاء(:)1
 -1افلعمل على جواز قةع املصحف فللمسل  ,وهو قول احلنقة واملافلكة وافلشافعة .
 -2افلعمل على جواز قةع األاض افليت فتحت عنوة وكذا يساكنها ,وهو قول احلنقة .
 -3افلعمل على جواز قةع أااضي يك وقةوهتا وكذا إجااهتما ,وهو يذهب افلشافعة .
 -4افلعمل على جواز قةع األمنوذج وافلعةّن  ,وهو يذهب احلنقة واملافلكة وافلشافعة .
 -5افلعمل على جواز قةع يا املهصود ين يف جو األاض ,وهو يذهب احلنقة واملافلكة .
 -6افلعمل على جواز قةع افلصربة ين افلطعام كل صاع قكذا ,أو قةع افلهطةع ين األغنام كل شاة
قكذا ,على قول قعض فههاء احلناقل  ,وعلى يذهب احلنقة يف قعض صواه.
 -7افلعمل على جواز قةع يا يأكوفل يف جوف  ,وجوازه حمل اتقاق عند افلقههاء.
 -8افلعمل على جواز اسإقافل قغري افلثمن األول ,وهو يذهب املافلكة .
( ) 1ومما يماحظ أن يذهب املافلكة هو أحظى املذاهب يف املسائل اآلتة فةما علة افلعمل ,وهذا يؤكد
ينزفل يذهب املافلكة يف ابب افلبةوع ,وهللا أعل  .انظر :اقن تةمة " ,جمموع افلقتاوى".26 :29 ,
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 -9افلعمل على صح قةع افلثمر وحنوه قعد قدو صماح قما شرط قطع أو ترك ,مث أتخري قطع
قعد ذفلك إىل وقت جذاذه ,وهو يذهب افلشافعة .
 -10افلعمل على جواز اهن افلثمرة أو افلزاع قبل وجودمها ,وهو يذهب املافلكة .
 -11افلعمل على فلزوم افلرهن مبجرد افلعهد ,وهو يذهب املافلكة .
 -12افلعمل على صح زايدة دين افلرهن ,وهو يذهب املافلكة .
 -13افلعمل على عدم يطافلب صاحب احلق فللضاين إال قعد تعذا يطافلب املضمون ,وهو
يذهب املافلكة .
 -14افلعمل على جواز قبض وكةل افلبةع فللثمن ووكةل افلشراء فللمبةع ,وهو يذهب احلنقة
واملافلكة وافلشافعة .
 -15افلعمل على جواز جعل اأس يال افلشرك ين افلعروض ,وهو يذهب املافلكة  ,وهو على
يذهب افلشافعة يف افلعروض املثلة .
 -16افلعمل على جواز شرك املقاوض وصحتها ,وهو قول احلنقة واملافلكة واحلناقل .
 -17افلعمل على فلزوم عهد املساقاة ,وهو قول احلنقة واملافلكة وافلشافعة .
 -18افلعمل على جعل اوجذاذ قني املافلك وافلعامل حسب نصةبهما ,وهو قول احلنقة واحلناقل .
 -19افلعمل على أن افلبذا يف عهد املزااع ين افلعايل ,وهو يذهب احلنقة .
 -20افلعمل على جواز أتجري افلعني املستأجرة أبكثر ين مثن األجرة األوىل ,وهو قول املذاهب األاقع .
 -21افلعمل على جواز استئجاا األجري املشرتك ين يهوم عن ابفلعمل افلذي استؤجر علة  ,وهو
قول املذاهب األاقع أيضاً.
 -22افلعمل على عدم فسخ عهد إجااة افلوقف مبو املؤجر املوقو علة  ,وهو قول قعض
فههاء املافلكة وافلشافعة واحلناقل .
 -23افلعمل على جواز عهد اسإجااة يف احلج ,وهو يذهب املافلكة وافلشافعة .
 -24افلعمل على تضمني األجري املشرتك يا تلف ققعل  ,وهو يذهب احلنقة واملافلكة واحلناقل .
 -25افلعمل على عدم تضمني صاحب افلكلب افلعهوا يا أتلق كلب قغري افلعهر ,وهو يذهب احلناقل .
 -26افلعمل على جواز عهد االستصناع ,وهو قول احلنقة .
وإن كان ين توصة يف خامت هذا افلبحث فهي افلعناي مبا علة عمل افلناس يف يعايماهت ,
ِ
ِ
وضبط قضواقطها؛ وذفلك العتبااه ويراعات  ,ملا فل ين األثر افلكبري يف
وعرض على قواعد افلشريع
افلقتوى وافلهضاء ,وهللا تعاىل أعل  ,وصلى هللا وسل على نبةنا حممد ,وعلى آفل وصحب أمجعني.
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املصادر واملراجع

اقن أيب شةب  ,عبد هللا قن حممد" .افلكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثا (يصنف اقن أيب شةب )".
حتهةق :كمال احلو ( .ط  :1افلرايض :افلرشد1409 ,هـ).
اقن تةمة  ,أمحد قن عبد احللة " .جمموع افلقتاوى" .حتهةق :عبد افلرمحن اقن قاس ( .ط :املدين
املنواة :جممع امللك فهد فلطباع املصحف افلشريف1416 ,هـ).
اقن األثري ,املبااك قن حممد اقن اوجزاي" .غريب احلديث واألثر" .حتهةق :طاهر افلزاوي ,وحممود
افلطناحي( .ط :قريو  :املكتب افلعلمة 1399 ,هـ).
اقن افلعريب ,حممد قن عبد هللا" .املسافلك يف شرح يوطأ يافلك" .قرأه وعلّق علة  :حممد افلسلةماين وعائش
افلسلةماين ,وق ّدم فل  :يوسف افلهرضاوي( .ط :1قريو  :داا افلغرب اسإسمايي1428 ,هـ).
اقن افلهة  ,حممد قن أيب قكر" .إعمام املوقعني عن اب افلعاملني" .حتهةق :حممد عبد افلسمام( .ط:
قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1411 ,هـ).
اقن افلهة  ,حممد قن أيب قكر" .زاد املعاد يف هدي خري افلعباد"( .ط :27قريو  :يؤسس افلرسافل 1415 ,هـ)
اقن املنذا ,حممد قن إقراهة " .اسإمجاع" .حتهةق :فؤاد عبد املنع ( .ط :افلرايض :داا املسل ,
1425هـ ,وأيضاً :ط :يكتب افلقرقان :عمان ,قتحهةق :صغري أقو محاد).
اقن املنذا ,حممد قن إقراهة " .اسإشرا على يذاهب افلعلماء"( .ط :1اأس اخلةم  :يكتب يك
افلثهافة 1425 ,هـ).
اقن اهلمام ,حممد افلسواسي" .فتح افلهدير .وتكملت  :نتائج األفكاا" .فللهاضي زاده( .ط :قريو  :داا افلقكر).
اقن حزم ,علي قن أمحد" .احمللى ابآلاثا" .حتهةق :د .عبد افلغقاا افلبندااي( .ط :3قريو  :داا
افلقكر1424 ,هـ).
اقن حزم ,علي قن أمحد" .يراتب اسإمجاع"( .قريو  :داا افلكتب افلعلمة ).
اقن اجب ,عبد افلرمحن قن أمحد" .افلهواعد" .علق علة  :د .حممد افلبنا( .ط :1قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1429 ,هـ).
اقن اشد اوجد ,حممد قن أمحد" .افلبةان وافلتحصةل وافلشرح وافلتوجة وافلتعلةل ملسائل املستخرج ".
حتهةق :د .حممد حجي وآخرون( .ط :2قريو  :داا افلغرب1408 ,هـ).
اقن اشد احلقةد ,حممد قن أمحد" .قداي اجملتهد وهناي املهتصد" .حتهةق :د .عبد هللا افلعبادي.
(ط :3افلهاهرة :داا افلسمام1427 ,هـ).
اقن عاقدين ,حممد أيني قن عمر" .اد احملتاا على افلدا املختاا (حاشة اقن عاقدين)"( .ط:2
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قريو  :داا افلقكر1412 ,ه).
اقن عبد افلرب ,يوسف قن عبد هللا" .افلكايف يف فه أهل املدين " .حتهةق :حممد املوايتاين( .ط:2
افلرايض :يكتب افلرايض احلديث 1400 ,هـ).
اقن عبد افلرب ,يوسف قن عبد هللا" .االستذكاا" .حتهةق :سامل عطا ,وحممد يعوض( .ط :1قريو :
داا افلكتب افلعلمة 1421 ,هـ).
اقن علةش ,حممد قن أمحد" .ينح اوجلةل شرح خمتصر خلةل"( .ط :قريو  :داا افلقكر1409 ,هـ).
اقن قداي  ,عبد افلرمحن قن حممد" .افلشرح افلكبري على ينت املهنع" .حتهةق :حممد اشةد اضا( .ط2
يصواة ين طبع املناا ,طبعتها افلثانة ) :قريو  :داا افلكتاب افلعريب1347 ,هـ).
( ّ
اقن قداي  ,عبد هللا قن أمحد" .املغين"( .ط :افلهاهرة -يكتب افلهاهرة1388 ,هـ).
اقن قداي  ,عبد هللا قن أمحد" .افلكايف يف فه اسإيام أمحد"( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1414 ,هـ).
اقن يازة افلبخااي ,حممود قن أمحد" .احملةط افلربهاين يف افلقه افلنعماين" .حتهةق :عبد افلكرمي
اوجندي( ,ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1424 ,هـ).
اقن يقلح ,إقراهة قن حممد" .املبدع يف شرح املهنع"( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ).
اقن يقلح ,حممد" .افلقروع ,ويع  :تصحةح افلقروع" .حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي( .ط :1فلبنان:
يؤسس افلرسافل 1424 ,هـ).
اقن جنة  ,زين افلدين اقن إقراهة " .افلبحر افلرائق شرح كنز افلدقائق"( .ط :2افلهاهرة :داا افلكتاب اسإسمايي).
اقن هبرية ,حيىي قن هبَـْةـَرة" .اختما األئم افلعلماء" .حتهةق :افلسةد يوسف أمحد( .ط :قريو :
داا افلكتب افلعلمة 1423 ,هـ).
األنصااي ,زكراي قن حممد" .أسىن املطافلب يف شرح اوض افلطافلب ,ويع  :حاشة افلريلي افلكبري".
(ط :افلهاهرة :داا افلكتاب اسإسمايي).
افلباقريت ,حممد قن حممد" .افلعناي شرح اهلداي "( .ط :قريو  :داا افلقكر).
افلباجي ,سلةمان قن خلف" .املنتهى شرح املوطأ"( .ط :1يصر :يطبع افلسعادة1332 ,هـ).
افلباجي ,سلةمان قن خلف" .فصول األحكام وقةان يا يضى علة افلعمل عند افلقههاء واحلكام".
حتهةق :د .حممد أقو األجقان( ,ط :1فلبنان :داا اقن حزم1422 ,هـ).
افلباحسني ,يعهوب قن عبد افلوهاب" .افع احلرج يف افلشريع اسإسماية "( .ط :4افلرايض :يكتب
افلرشد1422 ,هـ).
افلباحسني ,يعهوب قن عبد افلوهاب" .قاعدة افلعادة حمكم "( .ط :2افلرايض :يكتب افلرشد1433 ,هـ).
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افلبجرييي ,سلةمان قن حممد" .افلتجريد فلنقع افلعبةد (حاشة افلبجرييي على شرح املنهج)( .ط:
يصر :يطبع احلليب1369 ,هـ).
افلبخااي ,حممد قن إمساعةل" .اوجايع املسند افلصحةح املختصر ين أيوا اسول هللا  وسنن وأايي
(صحةح افلبخااي)" .حتهةق :د .يصطقى افلبغا( .ط :3قريو  :داا اقن كثري1407 ,هـ).
افلبهويت ,ينصوا قن يونس" .دقائق أويل افلنهى فلشرح املنتهى ,املعرو قشرح ينتهى اسإاادا ".
(ط :قريو  :عامل افلكتب1414 ,ه).
افلبهويت ,ينصوا قن يونس" .كشا افلهناع عن ينت اسإقناع" .حتهةق :حممد حسن ,قدم فل  :د.
كمال افلعناين( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ).
افلبهويت ,ينصوا قن يونس" .افلروض املرقع قشرح زاد املستهنع خمتصر املهنع" .حتهةق :د .خافلد املشةهح,
ود .عبد افلعزيز افلعةدان ,ود .أنس افلةتايى( .ط :1افلكويت :داا افلركائز1438 ,هـ).
افلرتيذي ,حممد قن عةسى" .اوجايع افلكبري (سنن افلرتيذي)" .حتهةق :د .قشاا عواد( .ط:1
قريو  :داا افلغرب اسإسمايي1996 ,م).
افلتُّسويل ,علي قن عبد افلسمام" .افلبهج يف شرح افلتحق (حتق احلكام)"( .ط :1حتهةق :حممد
شاهني .فلبنان :افلكتب افلعلمة 1418 ,هـ).
اوجرجاين ,علي قن حممد" .افلتعريقا " .ضبط وصحح مجاع ين افلعلماء إبشرا افلناشر( .ط:1
قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1403 ,هـ).
اوجةدي ,عمر قن عبد افلكرمي" .افلعر وافلعمل يف املذهب املافلكي ,ويقهويهما فلدى علماء
املغرب"( .ط :املغرب :وزااة األوقا 1404 ,هـ ).
احلجاوي ,يوسى قن أمحد" .زاد املستهنع يف اختصاا املهنع" .حتهةق :عبد افلرمحن افلعسكر( ,ط:1
افلرايض :داا افلوطن فللنشر1424 ,هـ).
احلصكقي ,حممد قن علي" .افلدا املختاا شرح تنوير األقصاا وجايع افلبحاا" .حتهةق :عبد املنع
خلةل( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1423 ,هـ).
احلقناوي ,حممد قن إقراهة " .افلقتح املبني يف تعريف يصطلحا افلقههاء واألصوفلةني"( .ط:5
يصر :داا افلسمام1434 ,هـ).
اخلرشي ,حممد قن عبد هللا" .شرح خمتصر خلةل فللخرشي"( .ط :قريو  :داا افلقكر).
اخلطايب ,محد قن حممد" .يعامل افلسنن"( .ط :1سوااي :املطبع افلعلمة 1351 ,هـ).
اخلطةب ,أمحد قن علي" .افلقهة واملتقه " .حتهةق :عادل افلغرازي( .ط :2افلرايض :داا اقن اوجوزي1421 ,هـ).
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احلموي ,ايقو قن عبد هللا" .يعج األدابء" ,حتهةق :إحسان عباس( .ط :1قريو  :داا افلغرب
اسإسمايي1414 ,هـ).
افلدادير ,أمحد" .افلشرح افلكبري ,ويع  :حاشة افلدسوقي"( .ط :قريو  :داا افلقكر).
افلرازي ,أمحد قن فااس" .يعج يهايةس افللغ " .حتهةق :عبد افلسمام هااون( .ط :قريو  :داا
افلقكر1399 ,هـ).
افلرافعي ,عبد افلكرمي قن حممد" .فتح افلعزيز قشرح افلوجةز (افلشرح افلكبري)"( .ط :قريو  :داا افلقكر).
ا ُّفلرعةين ,حممد قن حممد" .يواهب اوجلةل يف شرح خمتصر خلةل"( .ط :3قريو  :داا افلقكر,
1412هـ).
افلريلي ,حممد قن أمحد" .هناي احملتاج إىل شرح املنهاج"( .ط :قريو  :داا افلقكر1404 ,هـ).
افلريسوين ,د .قطب" .يا جرى ق افلعمل يف افلقه املافلكي (نظري يف املةزان)" .جمل وزااة افلعدل يف
اململك افلعرقة افلسعودي  ,افلعدد (1430( ,)43هـ).
افلزقةدي ,حممد احلسةين" .اتج افلعروس ين جواهر افلهايوس" .حتهةق :جمموع ين احملههني( .ط:
يصر :داا اهلداي ).
افلزحةلي ,د .وهب قن يصطقى" .افلقه اسإسمايي وأدفلت "( .ط :4سوااي :داا افلقكر).
افلزاقاين ,عبد افلباقي قن يوسف" .شرح افلزاقاين على خمتصر خلةل" .ضبط وصحح وخرج آايت :
عبد افلسمام أيني( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1422 ,هـ).
افلزاكشي ,حممد قن عبد هللا" .إعمام افلساجد أبحكام املساجد" .حتهةق :يصطقى املراغي( ,ط:5
افلهاهرة :افلشؤون اسإسماية  ,وجن إحةاء افلرتاث اسإسمايي1420 ,هـ).
افلزيلعي ,عثمان قن علي" .تبةني احلهائق شرح كنز افلدقائق ,وحاشة افلشليب"( .ط :1قوالق:
املطبع األيريي 1313 ,هـ).
افلسجلماسي ,حممد قن أيب افلهاس " .شرح افلعمل افلقاسي"( .خمطوط يف يكتب جايع امللك سعود
قرق .)1131/3 -5388 :
افلسعدي ,عبد افلرمحن قن انصر" .املختا اا اوجلة ين املسائل افلقههة "( .ط :1يصر :داا اآلاثا2005 ,م).
افلسرخسي ,حممد قن أمحد" .املبسوط"( .ط :قريو  :داا املعرف 1414 ,هـ).
افلسمرقندي ,حممد قن أمحد" .حتق افلقههاء"( .ط :2قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1414 ,هـ).
افلسنةكي ,زكراي قن حممد" .فتح افلوهاب قشرح ينهج افلطماب"( .ط :قريو  :داا افلقكر,
1414هـ).
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افلشافعي ,حممد قن إدايس" .األم"( ,ط :قريو  :داا املعرف .)1410 ,
افلشاطيب ,إقراهة قن يوسى" .االعتصام" .حتهةق :سلة قن عةد اهلمايل( .ط :1افلسعودي  :داا اقن
عقان1412 ,هـ).
افلشرقةين ,حممد قن أمحد" .يغين احملتاج إىل يعرف يعاين أفلقا املنهاج"( .ط :1قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1415 ,هـ).
افلشريازي ,إقراهة قن علي" .املهذب يف فه اسإيام افلشافعي" .ضبط وصحح ووضع حواشة :
زكراي عمريا ( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1416 ,هـ).
افلصنعاين ,عبد افلرزاق قن مهام" .املصنف" .حتهةق :حبةب افلرمحن األعظمي( .ط :2قريو :
املكتب اسإسمايي1403 ,هـ).
افلطربي ,حممد قن جرير" .هتذيب اآلاثا وتقصةل افلثاقت عن اسول هللا ين األخباا -يسند علي
 ."حتهةق :حممود شاكر( .ط :افلهاهرة :يطبع املدين).
افلظقري ,علي قن عهةل" .افلواضح يف أصول افلقه " .حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي( .ط :1فلبنان:
يؤسس افلرسافل 1420 ,هـ).
افلعثةمني ,حممد قن صاحل" .افلشرح املمتع على زاد املستهنع"( .ط :1افلسعودي  :داا اقن اوجوزي,
1428-1422هـ).
افلعسري ,عبد افلسمام" .نظري األخذ مبا جرى ق افلعمل يف املغرب يف إطاا املذهب املافلكي"( .ط:
املغرب :وزااة األوقا 1417 ,هـ).
افلعكري ,عبد احلي قن افلعماد" .شذاا افلذهب يف أخباا ين ذهب" .حهه  :حممود األاانؤوط.
وخرج أحاديث  :عبد افلهادا األاانؤوط( .ط :1قريو  :داا اقن كثري1406 ,هـ).
افلعمراين ,حيىي قن أيب اخلري" .افلبةان يف يذهب اسإيام افلشافعي" .حتهةق :قاس افلنواي( .ط:1
جدة :داا املنهاج1421 ,هـ).
افلعةين ,حممود قن أمحد" .افلبناي شرح اهلداي "( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1420 ,هـ).
افلقةويي ,أمحد قن حممد" .املصباح املنري يف غريب افلشرح افلكبري" .يصواة ين طبع داا املعاا .
(ط :قريو  :املكتب افلعلمة ).
افلهاداي ,حممد قن إقراهة " .سه األحلا يف وه األفلقا " .حتهةق :د .حامت افلضاين( .ط:1
قريو  :عامل افلكتب1407 ,هـ).
افلهاضي ,أمحد قن عبد افلرمحن" .مث ار افلتدوين ين يسائل اقن عثةمني"( .ط :2افلكويت :غراس1434 ,هـ).
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افلهرايف ,أمحد قن إدايس" .افلذخرية" .حتهةق :عدد ين احملههني( .ط :1قريو  :داا افلغرب,
1994م).
افلهرطيب ,أمحد قن عمر" .املقه ملا أشكل ين تلخةص كتاب يسل " .حهه وعلق علة وقدم فل  :حمةي
افلدين ديب ,ويوسف قدوي ,وأمحد افلسةد ,وحممود ّقزال( .ط :1قريو  :داا اقن كثري1417 ,هـ).
افلكاساين ,أقو قكر قن يسعود" .قدائع افلصنائع يف ترتةب افلشرائع"( .ط :2قريو  :داا افلكتب
افلعلمة 1406 -ه).
افلكوثري ,حممد زاهد" .قلوغ األياين يف سرية اسإيام حممد قن احلسن افلشةباين"( .ط :1فلبنان :داا
افلكتب افلعلمة 2004 ,م).
فلسمايي( .ط :1قريو  :داا
املازاي ,حممد قن علي" .شرح افلتلهني" .حتهةق :افلشةخ حممد املختاا ا ّ
افلغرب اسإسمايي2008 ,م).
املاوادي ,علي قن حممد" .احلاوي افلكبري يف فه يذهب اسإيام افلشافعي ,وهو شرح خمتصر املزين".
حتهةق :علي حممد ,وعادل أمحد( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة 1419 ,هـ).
املرداوي ,علي قن سلةمان" .اسإنصا يف يعرف افلراجح ين اخلما " .حتهةق :د .عبد هللا افلرتكي,
وعبد افلقتاح احللو( .ط :1يصر :هجر فللطباع وافلنشر1415 ,هـ).
املرداوي ,علي قن سلةمان" .افلتنهةح املشبع يف حترير أحكام املهنع" .حتهةق :انصر افلسماي ( .ط:1
افلرايض :يكتب افلرشد1425 ,هـ).
املرغةناين ,علي قن أيب قكر" .اهلداي يف شرح قداي املبتدي" .حتهةق :طمال يوسف .قريو  :داا
إحةاء افلرتاث افلعريب).
املرغةناين ,علي قن أيب قكر" .قداي املبتدي"( .ط :افلهاهرة :يطبع حممد قن علي صبح).
املواق ,حممد قن يوسف" .افلتاج واسإكلةل ملختصر خلةل"( .ط :1قريو  :داا افلكتب افلعلمة ,
1416هـ).
املوصلي ,عبد هللا قن حممود" .االختةاا فلتعلةل املختاا"( .ط :افلهاهرة :يطبع احلليب1356 ,هـ ).
افلناصر ,فةصل قن إقراهة " .يا جرى علة افلعمل يف حماك افلتمةةز على خما املذهب احلنبلي".
اسافل دكتوااه (ط1438 :هـ).
افلنقرواي ,أمحد قن غامن" .افلقواك افلدواين على اسافل اقن أيب زيد افلهريواين"( .ط :قريو  :داا
افلقكر1415 ,هـ).
افلنووي ,حيىي قن شر " .اوض افلطافلبني وعمدة املقتني" .حتهةق :زهري افلشاويش( .ط :3قريو :
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املكتب اسإسمايي1412 ,هـ).
افلنووي ,حيىي قن شر " .اجملموع شرح املهذب" .يع تكمل افلسبكي واملطةعي( .ط :قريو  :داا
افلقكر ,يصواة ين عدة طبعا يصري ).
افلنةساقواي ,يسل قن احلجاج" .املسند افلصحةح املختصر قنهل افلعدل عن افلعدل إىل اسول هللا 
(صحةح يسل )" .حتهةق :حممد فؤاد عبد افلباقي( .ط :قريو  :داا إحةاء افلرتاث افلعريب).
قوت  ,عادل قن عبد افلهادا" .افلعر  ,حجةت وأثره يف فه املعايما املافلة عند احلناقل "( .ط:1
يك املكري  :املكتب املكة 1418 ,هـ).
جمموع علماء وابحثني" .املوسوع افلقههة افلكويتة "( .طبعا خمتلق ابختما األجزاء ,افلكويت:
وزااة افلشؤون اسإسماية  ,ين  1404إىل 1427هـ).
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 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
 Necessary appendices (if any).
 If the research is published in paper form (hardcopy), the researcher will be
given one free copy of the journal's issue in which his work was published
and (10) copies excerpted from his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal assumes all of its
copyrights and reserves the right to republish it in a hard or soft copy, and it
also have the right to include it in a local and global database with or
without compensation, and without having to obtain the researcher's
permission.
 The researcher shall not republish his research which has been accepted for
publication in the journal in any other publishing channel without a prior
written permission from the editor-in-chief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago style.

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor)

A Professor of Hadith Sciences
at Islamic University

Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan AzZufairi
A Professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami
A Professor of Hadith Sciences at
Islamic University
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A Professor of Fundamentals of
Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i
A Professor of Fiqh at Islamic University
Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A Professor of Quranic recitations
at Islamic University
Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid

A former Professor of Quranic
sciences and its interpretation at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad
Rahmat

A Professor of Quranic studies at
Ummu Darrman Islamic University
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil
Azeez Mansour

A Professor of Fiqh and its
fundaments at Jordanian and
Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d AlGhamidi
Publishing department: Omar bun Hasan
al-abdali

The Consulting Board

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His highness Prince Dr. Sa’oud bun
Salman bun Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun
Muhammad bun Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah
Hamitu
A Professor of higher education in Morocco

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. dr. Ghanim Qadouri Alhamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at AlHassan the second’s University
Prof. dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman
Ar-Rabee’a

Professor of compared Fiqh at the higher
school for Judiciary

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



