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 شكر وتقدير

ويف مقدمة هذا البحث, أتقدم بخالص الشكر واحلمد والثناء لويل احلمد ومستحقه, 

وآخًرا وظاهًرا من ال أحيص ثناًء عليه, هو كام أثنى عىل نفسه سبحانه, فاحلمد هلل تعاىل أواًل 

 وباطنًا, فبفضله وتوفيقه تيرس يل إمتام هذا البحث املتواضع.

وأثني بالشكر أستاذيَّ الكريمني سعادة األستاذ الدكتور/ أمحد مجعة رمضان, وسعادة 

األستاذ الدكتور/ رفيق عبد الفتاح بستان؛ اللذين تفضال بقبول اإلرشاف عىل هذه الرسالة, 

حييت, ولتوجيههام ونصحهام وحسن أليادي البيضاء ما ال أنساه ما فكانت هلام عيلَّ من ا

 إرشافهام األثر الكبري, فجزامها اهلل خري اجلزاء.

والشكر موصول للمسؤولني يف جامعة كفر الشيخ, ويف كلية اآلداب خاصة عىل ما 

تبنيهم يبذلونه من جهود جليلة وأعامل رشيفة يف سبيل هتيئة املناخ العلمي لطالب العلم, و

 موضوعات متس واقع الناس ومستقبلهم.

وختاًما: أسأل اهلل تعاىل العيل القدير أن يوفقني إلخالص النية, وموافقة الصواب, وأن 

 يرزقني اهلدى والسداد.

اللهم رب جربيل وميكائيل وإرسافيل, فاطر الساموات واألرض, عامل الغيب 

خيتلفون, اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك, والشهادة, أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه 

 إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.

اللهم صل وسلم وبارك عىل نبينا حممد, وعىل آله وصحبه والتابعني, ومن اقتفى أثره 

 إىل يوم الدين. 
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 املقدمة

والنظري, ليس ل عن الشبه احلمد هلل العيل الكبري, العليم القدير, احلكيم اخلبري, الذي ج

وهو السميع البصري, وصىل اهلل وسلم عىل رسوله البشري النذير, الرساج اهلادي  ءكمثله يش

املنري, املخصوص باملقام املحمود, واحلوض املورود, وعىل أصحابه األطهار األخيار, وأهل 

سان, بيته األبرار الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وخصهم بالتطهري, وعىل التابعني هلم بإح

 واملقتدين هبم يف كل زمان إىل يوم الدين, وبعد: 

إن الرشيعة اإلسالمية بقواعدها الكلية, وموازينها املنضبطة, وأسسها الثابتة, وعطائها 

عوامل ثباهتا, فام من  املستمر, صاحلة لكل زمان ومكان, فكامل الرشيعة وشموهلا من أبرز

من الوحيني ما   وفيام أنزل اهلل عىل رسوله الإتنزل باملسلمني نازلة حادثة حتدث وال 

ڦ ڦ ڦ ): تعاىل يكشف عنها ويبني حكمها, مصداق ذلك يف كتاب اهلل

 .[98]النحل: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

وما جعل اهلل الرشيعة هبذه الصورة إال رمحة باخللق؛ ليتمكنوا من معرفة ما يصلح 

وحديًثا جهوًدا كبرية من أجل تقرير ولقد بذل العلامء قدياًم أحواهلم ويزكي نفوسهم, 

قواعدها, وإيضاح أحكامها, وجتلية مميزاهتا, وترسيخ مفاهيمها, وجتسيدها واقًعا حيتذى به 

 .يف شتى رضوب احلياة

والناظر يف  ,التعامل بهوباب املعامالت املالية هو األوسع, واألجدر بالدراسة لعموم 

اليوم ما يسمى بالترصف يف املبيع قبل  التعامل هبا ن املعامالت التي عمهذا الباب يعلم أن م

ومستجدات قضاياه, إال أن قبضه, وهو وإن مل يكن بصورته األصلية من نوازل العرص 

هو ما أحدث فيه من قيود واشرتاطات, وما ُرتَِب عليه من آثار  -حسبام بدا-اجلديد 

ُيْشكِل بادئ األمر عىل بعض , بل أصبح والتزامات, جعلته حمًطا للسؤال, وموضًعا للنقاش

 املنتسبني للعلم, فضاًل عن العامة.

الرشيعة حتتاج إىل بحث يبني فيه موقف من املسائل التي  الترصف يف املبيع قبل قبضه

, حيث إن بعض املؤسسات تتعامل به من خالل عقد املرابحة, من هذه املعاملة اإلسالمية
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وقع اخلالف بني العلامء, هل هذا احلكم عام يف و دل واحلوار حول هذه املسألة, وقد كثر اجل

مجيع األعيان اململوكة, أو هو خاص بالطعام؟ وهل الترصف الذي يشرتط فيه القبض 

  خاص بالبيع أم أنه عام يف كل الترصفات؟

 فجاء عنوان بحثي:

 «فقهية مقارنة ته املعارصة دراسةالترصف يف املبيع قبل قبضه وتطبيقا»

 :أسباب اختيار املوضوع

 أوجزها فيام ييل: األسباب  دفعني الختيار هذا املوضوع مجلة من

الواسع يف معامالت  وانتشارهالترصف يف السلع املشرتاة قبل قبضها شيوع   -1

 عىل مستوى األفراد واملؤسسات املالية. الناس اليوم 

كثري من قضاياه املعارصة ودراستها, وبيان احلكم  توضيححاجة املوضوع إىل  -2

 الرشعي فيها.

, أوجد , وتنوع تطبيقاته, والتباس بعضهالترصف يف املبيع قبل قبضهتعدد صور  -3

 كثرًيا من االلتباس يف التصورات تارة, ويف األحكام تارة أخرى.

ٍ وألن هذه األحكام معروضة يف كتب الفقه, يف أبواب خمتلفة, حتتاج إىل  -4 مجٍع وملم

لشملها يف موضع واحد؛ لتسهل معرفتها, خاصة وأنه يصعب التعامل مع كتب 

 الفقه الستخالص أحكامها, ومجع مسائلها.

شدة احلاجة إىل بيان أحكام الترصف يف املبيع قبل قبضه لصلته الوثيقة بواقع  -5

 الناس ومعامالهتم.

لتعايش األحداث حاجة املعامالت عامة إىل بحوث علمية مستمرة ومتصاعدة  -6

 . وتضع احللول ملشاكلها أواًل فأول, وفًقا لكتاب اهلل وسنة رسوله

واهلل أسأل أن أوفيه حقه يف البحث وعرض مجيع جوانبه, وبذل اجلهد والطاقة, بعون 

 اهلل وتوفيقه. 
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 :هج البحثمن

 تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج املقارن:

سيتناول الباحث هذا املنهج للمقارنة بني جوانب التشابه واالختالف بني املعامالت  

نقًدا  –وغريهم أحياًنا  –اإلسالمية وغريها, واملقارنة بني آراء وأقوال فقهاء املذاهب األربعة 

ومتحيًصا من خالل حتليل أدلتهم, للوصول إىل القول الراجح يف املسألة بناًء عىل منهج 

قدي, يستمد مقاييسه من القواعد األصولية املتفق عليها, ملتزًما يف الرتجيح بقوة علمي ن

ايات الغ حتقيقمن أجل  الدليل وسالمته, وموافقته لكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله

 .املرجوة, واملقاصد املبتغاة

 الدراسات السابقة: 

 :فيام يتعلق هبذا املوضوعهذا عرض موجز ألبرز ما وقفت عليه 

 :الدراسة األوىل: الترصف يف اململوكات قبل قبضها

 ,للباحث عبد الفتاح حممود إدريس حممود, جامعة األزهر, كلية الرشيعة والقانون

يف  الدكتوراه وهو بحث مقدم لنيل درجة م,1894 - هـ1444سنة: نوقشت هذه الرسالة

 :أبواب ثالثة اشتملت عىلالفقه املقارن, وقد 

الترصف يف عويض عقد البيع , ويشمل: )األعواض اململوكة املعينةالترصف يف األول:  

 .(غري عويض عقد البيع الترصف يف األعواض املعينة, واملعينني

الترصف يف غري األعواض من األموال املضمونة واملقبوضة عىل وجه األمانة يف  الثاين:

الترصف , واملضمونة الترصف يف غري األعواض من األموال)ويشمل: , يد الغري قبل قبضها

 (.يف األموال املقبوضة عىل وجه األمانة

حكم الترصف يف املسلم فيه )ويشمل: حكم الترصف يف الديون قبل قبضها,الثالث:  

 (.حكم الترصف يف الديون الثابتة يف الذمة غري دين السلم, وقبل قبضه

 وهذه الرسالة كام ييل: عبد الفتاح حممود إدريسبني رسالة الدكتور  الفروقوتظهر 

 يف تعريف القبض واختالف العلامء فيه مع أثر االختالف. الدكتورمل يفصل -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   7 

 مل يبني أقسام القبض وكيفيته. -

 مل يتطرق إىل أقسام الترصف وعالقته بالعقد وااللتزام. -

 مل يفصل يف حكم بيع املبيع قبل قبضه. -

 بيع املبيع قبل قبضه.مل يتطرق إىل علل النهي عن  -

 ام مل يتطرق لصور القبض املعارصة.ك -

 أما يف هذه الرسالة فقد تداركت هذه األمور قدر اإلمكان.

  :: القبض وأثره يف العقودنيةالدراسة الثا

دراسة مقدمة من الباحث منصور عبد اللطيف منصور لنيل درجة املاجستري, نوقشت 

نابلس بفلسطني, وقد م بجامعة النجاح الوطنية يف 12/6/2444هذه الرسالة بتاريخ 

لنقل امللكية واستقرارها, والعقود التي ال  فيهاالعقود التي يشرتط القبض  تناول الباحث

تصح إال باشرتاط القبض فيها, والعقود التي ال تلزم إال باشرتاط القبض فيها, وآثار القبض 

 يف العقود.

ختتلف عن  نصورمنصور عبد اللطيف مما سبق أن رسالة الدكتور ويتبني من خالل  

 .أثر القبض عىل صحة العقد وفساده, وهذه الرسالة؛ ألهنا تتعلق بالعقود

 التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيوع املعارصة: الدراسة الثالثة: 

 _احلواالت _الشيكات والشيكات السياحية االعتامدات _البورصة _بطاقات االئتامن

 اإللكرتونيةالتجارة  _هر العقاريالش

لنيل درجة املاجستري يف  دراسة مقدمة من الباحث عالء الدين عبد الرزاق اجلنكو,

, إرشاف شعبة الفقه املقارن _ية الدراساتكل _الفقه املقارن من جامعة أم درمان اإلسالمية

 األستاذ الدكتور/ مصطفى ديب البغا.

 اإلسالمي:الدراسة الرابعة: حكم بيع املبيع قبل قبضه يف الفقه 

بحث مقدم من األستاذ الدكتور/ أمحد حممد السعد أستاذ مساعد, قسم الفقه 
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حكم بيع سألة ة الريموك, األردن, اشتمل عىل موالدراسات اإلسالمية, كلية الرشيعة, جامع

 فقط يف إحدى وأربعني صفحة.املبيع قبل قبضه 

 البحث:  خطة

 ., ثم فهارس فنيةفصول, وخامتة وثالثةيأيت هذا املوضوع يف مقدمة, 

 ما ييل:أما املقدمة فقد احتوت 

 .التمهيد ملوضوع البحث -

 أسباب اختيار املوضوع. -

 منهج البحث. -

 .الدراسات السابقة -

 البحث, وفصوله.خطة  -

 .يف املبيع والترصف والقبضالفصل األول: 

 مباحث: ثالثةوفيه 

 بينه وبني الثمن.املبحث األول: املبيع أنواعه ورشائطه والتمييز 

 :أربعة مطالبوفيه 

 املطلب األول: تعريف املبيع.       

 وفيه فرعان:

 .األول: تعريف املبيع لغةً  فرعال       

 .الثاين: تعريف املبيع اصطالًحا فرعال       

 بيع.ال نواعأ: ثاينال طلبامل       

 املبيع والثمن. التمييز بني :لثالثا طلبامل       

 :فرعانوفيه 

 األول: الفرق بني املبيع والثمن. فرعال       

 الثاين: فوائد التمييز بني املبيع والثمن. فرعال       
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 رشوط املبيع وأوصافه.: رابعال طلبامل        

 :فروعوفيه ثالثة 

 .األول: معنى الرشط والوصف فرعال       

 .الثاين: رشائط البيع فرعال       

 .الثالث: رشائط وأوصاف املبيع عند الفقهاء فرعال       

 الترصف وعالقته بالعقد وااللتزام: ثاينال ملبحثا

 :طالبوفيه ثالثة م

 األول: تعريف الترصف.  طلبامل       

 :فرعانوفيه 

 األول: تعريف الترصف لغًة. فرعال       

 الثاين: تعريف الترصف اصطالًحا. فرعال       

 الثانـي: أقسام الترصف. طلبامل       

 :وفيه ثالثة فروع

 .باعتبار ما يصدر عن الشخص من األفعال واألقوالالترصف األول:  فرعال       

 .باعتبار ما يلحق الترصف من النفع أو الرضرالترصف  الثاين: فرعال       

 .باعتبار الترصف يف احلقوق واألمالكالترصف  الثالث: فرعال       

 لترصف والعقد والترصف وااللتزام.الثالث: الفرق بني ا طلبامل      

 :فروعوفيه ثالثة 

 األول: تعريف العقد والفرق بينه وبني الترصف. فرعال       

 الثاين: تعريف االلتزام والفرق بينه وبني الترصف. فرعال       

 الثالث: العالقة بني الترصف والعقد وااللتزام. فرعال       

 .القبض وأقسامه وكيفيته: لثالثا ملبحثا
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 :طالبم أربعةوفيه 

 األول: تعريف القبض. طلبامل         

 :وفيه فرعان

 .يف اللغةاألول: تعريف القبض  فرعال       

 .يف اصطالح الفقهاء الثاين: تعريف القبض فرعال       

 الثاين: ألفاظ ذات عالقة بالقبض. طلبامل       

 .مرشوعية القبض األدلة عىلالثالث:  طلبامل       

 .: أقسام القبض وكيفيتهرابعال طلبامل       

 :فروعوفيه ستة 

 األول: القبض باعتبار احلقيقة واحلكم. فرعال       

 الثاين: القبض باعتبار القابض. فرعال       

 الثالث: القبض باعتبار اإلمتام والنقص. الفرع       

 الرابع: القبض باعتبار اإلذن فيه. الفرع       

 اخلامس: القبض باعتبار القوة والضعف. الفرع       

 السادس: القبض باعتبار املقبوض.الفرع        

 : الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها.ثاينالفصل ال

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: الترصف بالبيع يف األعيان املشرتاة قبل قبضها.

 مطلبان:وفيه 

 املطلب األول: حكم بيع املبيع قبل قبضه.        

 .علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضهاملطلب الثاين:         

 املبحث الثانـي: الترصف بغري البيع يف األعيان املشرتاة قبل قبضها.

 وفيه مطلبان:
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 قبل قبضها بام يقابله عوض. طلب األول: الترصف يف األعيان املشرتاةامل       

 قبل قبضها بام ال يقابله عوض. املشرتاةاملطلب الثاين: الترصف يف األعيان        

 تطبيقات معارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه: ثالثالفصل ال

 تطبيقات: مخسةوفيه 

 التطــبيق األول: املرابحة املركبة.

 وفيه مخسة مباحث:

 معنى املرابحة لغًة واصطالًحا.املبــحث األول:        

 املبـحث الثــاين: تعريف املرابحة املركبة.       

 املبـحث الـثالث: األلفاظ التي تطلق عىل املرابحة املركبة.       

 املبــحث الرابـع: اخلطوات اإلجرائية للمرابحة املركبة.       

 .وأثر القبض فيهااملبـحث اخلامس: صور من التطبيقات احلديثة للمرابحة املركبة        

 التطبيق الثانــي: أسهم الرشكات.

 وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول: تعريف األسهم.        

 املبـحث الثاين: أنواع األسهم.       

 املبحث الثالث: حكم التعامل بأسهم الرشكات.       

 .قبض أسهم الرشكات وأثره يف الترصفاملبـحث الرابع:        

 : البيوع البحرية.ثالثالتطبيق ال

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: التعريف بالبيوع البحرية.       

 القبض فيها. وأثربحث الثاين: صور البيوع البحرية امل       

 : التسجيل العقاري.رابعالتطبيق ال
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 وفيه ثالثة مباحث:

 املبـحث األول: التعريف بالتسجيل العقاري.       

 املبــحث الثاين: حقيقة التوثيق العقاري يف اإلسالم.        

 املبحث الثالث: هل ُيعدُّ التسجيل العقاري قبًضا كافًيا رشًعا؟       

 : االعتامد املستندي.امسالتطبيق اخل

 وفيه أربعة مباحث: 

 املبـحث األول: تعريف االعتامد املستندي.       

 املبـحث الثاين: أطراف التعامل يف االعتامد املستندي.       

 املبحث الثالث: أنواع االعتامد املستندي.       

 القبض فيها. وأثراملبـحث الرابع: صور االعتامد املستندي        

 فتشمل أهم نتائج البحث.وأما اخلامتة, 

, فذكرت فيها مجلة من الفهارس املعينة عىل االنتفاع بالبحث, وهي الفهارس الفنية وأما

 كالتايل:

 فهرس اآليات القرآنية. -

 فهرس األحاديث النبوية. -

 فهرس اآلثار. -

 فهرس األعالم املرتجم هلم. -

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -

, فالكامل هلل وحده, والنقص والعجز هذا ما قدرت عىل فعله, وال أدعي كامالً   وأخريًا:

بذلت قصارى جهدي ليخرج هذا البحث عىل الوجه املطلوب, فام كان  ولكنيمن البرش, 

فيه من صواب وسداد فبتوفيق اهلل, وما كان من خطأ فمن ضعف الزاد وقلة املعرفة, 

 وأستغفر اهلل من ذنبي كله, دقه وجله, وهزيل وجدي, وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي.
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 الفصل األول

  والترصف والقبض املبيعيف 

 :حثمبا ثالثة وفيه 

 الثمن. بينه وبني رشائطه والتمييزو املبيع أنواعهاملبحث األول: 

 وفيه أربعة مطالب:

 األول: تعريف املبيع. طلبامل     

 بيع.ال نواعالثاين: أ طلبامل       

 الثالث: التمييز بني املبيع والثمن. طلبامل       

 الرابع: رشوط املبيع وأوصافه. طلبامل       

  .الترصف وعالقته بالعقد وااللتزام :املبحث الثانـي

 طالب:وفيه ثالثة م 

 األول: تعريف الترصف.  طلبامل        

 الثانـي: أقسام الترصف. طلبامل        

 الثالث: الفرق بني الترصف والعقد والترصف وااللتزام.  طلبامل       

 .قسامه وكيفيتهأوالقبض املبحث الثالث: 

 : طالبم أربعةوفيه  

 األول: تعريف القبض. طلبامل       

 الثاين: ألفاظ ذات عالقة بالقبض. طلبامل       

 الثالث: األدلة عىل مرشوعية القبض. طلبامل       

 : أقسام القبض وكيفيته.رابعال طلبامل       
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 املبحث األول

 املبيع أنواعه ورشائطه والتمييز بينه وبني الثمن

 :أربعة مطالبوقد اشتمل هذا املبحث عىل 

 املطلب األول

 بيعاملتعريف 

 عىل فرعني: وقد اشتمل 

 لغةً  تعريف املبيعالفرع األول: 

عىل النقص, ومبيوع عىل واليشء مبيع املبيع واملبيوع يف اللغة, مثل خميط وخميوط, 

 ., وهو السلعة املباعةالتامم

 . بيع جيد :يطلق البيع عىل املبيع فيقالو, اومبيعً  اباعه يبيعُه بيعً يقال: و

البيع من الثالثي َبَوَع, وهو بسط الذراع يف التناول, والَبْيَعة: الصفقة عىل إجياب و

 .البيع, والَبْيع: اسم يقع عىل املبيع, والبيعان: البائع واملشرتي

 .«بيع اليشءالباء والياء والعني أصل واحد, وهو »: معجم مقاييس اللغةويف 

                                 
أمحد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: ( ينظر: 1)

«, بيع»م, مادة 1891 -  هـ1441الغفور عطار, دار العلم للماليني/ بريوت, الطبعة الرابعة, 

(3/1198.) 

( ينظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي, املكتبة العلمية/ بريوت, 2)

 (.1/68«, )بيع»الطبعة األوىل, بدون تاريخ, باب 

كتاب العني, أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي, حتقيق: د. مهدي  ينظر:( 3)

(؛ واملحكم واملحيط 2/265بدون طبعة وبدون تاريخ, ) املخزومي ود. إبراهيم السامرائي, دار اهلالل,

داوي, دار الكتب العلمية/ بريوت, األعظم, أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده, حتقيق: عبد احلميد هن

(؛ ولسان العرب, حممد بن مكرم بن منظور األفريقي, دار 2/262م, )2444 -هـ 1421الطبعة األوىل, 

 (.9/23«, )بيع»هـ, مادة 1414صادر/ بريوت, الطبعة الثالثة, 

بدون طبعة,  دار الفكر,معجم مقاييس اللغة, أبو احلسني أمحد بن فارس, حتقيق: عبد السالم حممد هارون, ( 4)
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, وبعت اليشء رشيته البيع: ضد الرشاء, والبيع: الرشاء أيًضا, وهو من األضدادو

أبيعه بيًعا ومبيًعا وهو شاذ, وقياسه مباًعا, واالبتياع االشرتاء, وابتاع اليشء: اشرتاه, 

 . وأباعه: عرضه للبيع

مقابله, ويقع عليه البيع, وخيرج فاملبيع إذن يشء قد يكون مادًيا أو معنوًيا يبادل بعوض 

 من ملك البائع إىل ملك املشرتي.

  

                                 
 (.1/321م, )1818 -هـ 1388

الضدان: مها صفتان وجوديتان يتعاقبان يف موضع واحد يستحيل اجتامعهام ويمكن ارتفاعهام كالسواد ( 1)

 والبياض.

لبنان, الطبعة  –ينظر: التعريفات, عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين, دار الكتب العلمية/ بريوت  

 (.19م, ص )1893 -هـ 1443, األوىل

 –ينظر: خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر الرازي, حتقيق: يوسف الشيخ حممد, املكتبة العرصية/ بريوت  (2)

(؛ ولسان العرب, ابن منظور, مادة 43, ص )«بيع»م, باب 1888 -هـ 1424صيدا, الطبعة اخلامسة, 

 (.9/23«, )بيع»
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 بيع اصطالًحااملتعريف الفرع الثاين: 

أما يف االصطالح فال خيتلف املعنى االصطالحي للمبيع عن معناه يف اللغة, فهو: حمل 

ألن  , واملقصود األصيل من البيع؛البيع, أو هو ما يباع, وهو العني التي تتعني يف البيع

 االنتفاع إنام يكون باألعيان, واألثامن وسيلة املبادلة.

ن ما مل يتعني, وهذا عىل املبيع ما تعني يف العقد والثم»ويف العناية رشح اهلداية: 

 .«املذهب

ثم بيان معاين بد من تعريف البيع يف اصطالح الفقهاء,  ملعرفة املقصود من املبيع الو

اختلفت وقد املبيع املتضمنة يف تعريف البيع, فالبيع يشمل املبيع, وهو ركن من أركانه, 

ل بامل هي, والثابت لدهيم أنه مبادلة ماعبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع يف االصطالح الفق

 عىل وجه خمصوص:

 .احلنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بامل برشط ترايض الطرفنيف

 .«هو مبادلة املال باملال بالرتايض بطريق االكتساب»فقد جاء يف فتح القدير:  

 .املالكية: عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة عىل غري منافعو

عقد معاوضة »: الكبريويف الرشح  ,«دفع عوض يف معوض»جاء يف مواهب اجلليل:  

 .«منافع عىل غري

معاوضة مالية يؤدي إىل ملك عني أو منفعة مباحة الشافعية: يرون أن البيع هو عقد و

 عىل التأبيد.

                                 
 .(6/261بدون طبعة وبدون تاريخ, )العناية رشح اهلداية, حممد بن حممد بن حممود البابريت, دار الفكر,  (1)

فتح القدير, حممد بن عبد الواحد السيوايس, املعروف بابن اهلامم, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ,  (2)

(6/241.) 

مد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب, املعروف باحلطاب مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل, أبو عبد اهلل حم( 3)

عيني املالكي, دار الفكر/بريوت, الطبعة الثالثة,   (.4/222م, )1882 -هـ 1412الرُّ

الطبعة األوىل,  الرشح الكبري عىل خمترص خليل مع حاشية الدسوقي, حممد بن أمحد الدردير, دار الفكر, (4)

 (.3/2م, ) 2444 -هـ 1421
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عقد معاوضة مالية يفيد ملك عني أو منفعة عىل التأبيد ال عىل »: مغني املحتاججاء يف 

 .«وجه التحريم

أو منفعة مباحة عىل التأبيد يف مقابل عوض  ,فوا البيع بأنه مبادلة مال باملاحلنابلة: عرو

 مايل. 

مباحة عىل التأبيد بعوض  عني مالية أو منفعة هو عبارة عن متليك»نصاف: جاء يف اإل

 .«مايل 

أن املعنى  اء اختلفت يف تعريف البيع, إالعبارات الفقهأن : بني هذه التعريفات املوازنة

واحد, وهو مبادلة مال بامل عن طريق الرتايض, ومع ذلك نجد اختالفًا يف بيع املنافع, 

  إالإن اعتربوا املنافع أموااًل يعتربون املنافع ماالً وعليه ال يصح بيعها, واملالكية وفاحلنفية ال 

, يف حني أن الشافعية واحلنابلة اعتربوا أن تبادل املنفعة باملال ام مل يعتربوا تبادل املنفعة بيعً أهن

 بيٌع إذا كان متليك املنفعة عىل وجه التأبيد.

وأرى أن ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة هو الصواب, والتعريف الراجح لدي هو 

 .«متليك عني مالية أو منفعة مباحة عىل التأبيد بعوض مايل»من أنه:  ذكر يف اإلنصافالذي 

  

                                 
لبنان,  -مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, حممد اخلطيب الرشبيني, دار الكتب العلمية/ بريوت ( 1)

 (.2/323م, )2444 -هـ 1421بدون طبعة, 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, أبو احلسن عيل بن سليامن ( 2)

م, 1855-هـ 1314دار إحياء الرتاث العريب, الطبعة األوىل,  لفقي,املرداوي, حتقيق: حممد حامد ا

(4/264.) 
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 وقد أطلق الفقهاء ُمسمى املبيع عىل عدة أشياء هي:

, وهي عند الفقهاء العيوناألعيان: وهي مجع عني, وهو املال احلارض الذي تراه  -1

ص, يمكن معه إحرازه  أن يكون اليشء ذا كيان مادي, ووجود حيس, وُمشخَّ

وهي الذوات, واألشياء املادية املحسوسة, كاملأكوالت  ,عليهوالسيطرة 

واملرشوبات والسيارات واألثاث واأللبسة واألجهزة الكهربائية ومواد البناء 

 ونحوها. والعطور ومستحرضات التجميل

لألشياء, كالذهب والفضة واجلنيهات املرصية  األثامن: وهي كل ما عده الناس قياًم  -2

 والدوالرات األمريكية وغريها من العمالت العربية واألجنبية.

املنافع: هي ما حيصل هبا مصلحة وفائدة للناس, كمنافع األشياء واإلنسان, واملنفعة  -3

من عني أو ثمن أو  اس, ويبذلون بدهلا عوًض اجها النااملباحة ذات قيمة مادية حيت

, واملنافع أموال عند مجهور الفقهاء من املالكية امنفعة, فيمكن اعتبارها مبيعً 

 .والشافعية واحلنابلة

 املعنوية: هي اختصاصات ترد عىل أشياء غري مادية تدرك بالعقل وحده, احلقوق -4

                                 
 (.4/188( ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, )1)

أمني أفندي, تعريب: فهمي احلسيني, دار اجليل,  ( ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر خواجه2)

(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة بن مصطفى الزحييل, 1/112م, )1881 -هـ 1411الطبعة األوىل, 

 (.4/42م, )1881 -هـ 1419دمشق, الطبعة الرابعة,  –دار الفكر/ سوريا 

لفقه, مسعود بن عمر التفتازاين, حتقيق: زكريا ( ينظر: رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول ا3)

(؛ والذخرية, أمحد 1/111م, )1886 -هـ 1416عمريات, دار الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة األوىل, 

م, 1884بن إدريس القرايف, حتقيق: حممد حجي, وسعيد أعراب, وحممد بو خبزة, دار الغرب اإلسالمي, 

(؛ واحلاوي الكبري يف فقه مذهب 4/222رص خليل, احلطاب, )(؛ ومواهب اجلليل يف رشح خمت9/292)

 -هـ 1418اإلمام الشافعي, أبو احلسن عيل حممد بن حبيب املاوردي البرصي, دار الكتب العلمية, 

(؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, منصور بن يونس بن إدريس البهويت, دار الكتب 6/11م, )1888

 (.3/146م, )1881-هـ1419األوىل,  لبنان, الطبعة -العلمية/ بريوت

احلقوق: مجع حق, وهو اختصاص يقر به الرشع سلطة عىل يشء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيًقا ملصلحة ( 4)
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 .أو ثمرًة لنشاط معني جيلب له العمالء اذهنيً  اسواًء أكانت نتاًج 

هو صور فكرية تفتقت عنها امللكة الراسخة يف نفس العامل أو »فاإلنتاج الذهني املبتكر: 

, وهو يشمل الرتمجة «األديب أو نحوها, مما يكون أبدعها هو ومل يسبقه إليها أحد

 .يكون مااًل والتأليف واالبتكار واالخرتاع, وله منافع عظيمة؛ ولذلك 

 لعقد تصلح أن تكون حماًل  أموااًل  وقد عدم كثري من الفقهاء املعارصين احلقوق املعنوية

 , والبيانات , واالسم التجاريالبيع, كالعالمة التجارية

                                 
 معينة.

هـ 1444ينظر: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده, د. فتحي الدريني, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثالثة, 

 (.264م, ص )1894 -

 ينظر: امللكية يف الرشيعة اإلسالمية مع املقارنة بالرشائع الوضعية, عيل اخلفيف, دار الفكر العريب/ مرص, (1)

(؛ وزكاة احلقوق املعنوية, د. عبد احلميد البعيل, الندوة السابعة 14م, ص )1886 -هـ1416بدون طبعة, 

 (.411-444هـ, ص)1415لقضايا الزكاة املعارصة, بيت الزكاة/ الكويت, الطبعة األوىل, 

ريني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية,  (2) هـ, 1428بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله, د. فتحي الدم

(2/6-1.) 

 (.32-2/5السابق, ) (3)

العالمة التجارية: هي أسامء متميزة أو رسوم أو حروف أو رسامت صغرية لتمييز البضاعة عن غريها, ( 4)

 ن تلك البضائع ختص صاحب العالمة بحكم صنعتها أو عرضها للبيع.وللداللة عىل أ

 (.1/129م, )1863ينظر: الوسيط يف احلقوق التجارية الربية, رزق اهلل أنطاكي, مطبعة اإلنشاء/ دمشق, 

 االسم التجاري: اصطالح يمكن أن يستعمل يف التعبري عن أحد املضامني الثالثة التالية: (5)

املسجلة؛ إذ يصح هذا الشعار تعبرًيا عن « املاركة » اري للسلعة, وهو ما قد يسمى اليوم بـ األول: الشعار التج

 الصنف املتميز عن غريه يف كثري من اخلصائص والسامت.

الثاين: االسم الذي صار عنواًنا عىل حمل جتاري نال شهرة مع الزمن, بحيث تتجسد هذه الشهرة يف االسم املعلن 

االسم هو اسم التاجر ذاته أو لقبه, وقد يكون اساًم أو وصًفا اصطالحًيا ُلِقَب به  عليه, وقد يكون هذا

 «.الشهرة التجارية»املحل, وربام أطلقت عىل هذا املضمون الثاين كلمة 

الثالث: الوصف الذي يتمتع به املحل التجاري بحد ذاته, أي من حيث إنه موقع ومكان, ال من حيث اجلهد أو 
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وغريها مما ظهر يف املعامالت التجارية والصناعية املعارصة, , االخرتاع وبراءة ,التجارية

اعتبارية قىض هبا العرف التجاري اليوم, وجعلها خاصًة ملن تنسب إليه من وهي حقوق 

 .شخص أو جهة

معنوية, فكل  اأو منافع أو حقوقً  اأو أثامنً  ايتلخص مما سبق أن املبيع قد يكون أعيانً و

؛ ألهنا أموال حقيقة, فكلها هلا منافع, وهلا قيمة مادية يف عرف اهذه تصلح أن تكون مبيعً 

 مصاحلهم. تحقيق؛ ألهنم حيتاجون إليها يف حياهتم لاويبذلون بدهلا عوًض  الناس,

                                 
 جها هلا عمل صاحب املحل.الشهرة التي نس

ينظر: احلقوق املعنوية: حق اإلبداع العلمي وحق االسم التجاري طبيعتهام وحكم رشائهام, د. حممد سعيد 

رمضان البوطي, جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة: تصدر عن منظمة املؤمتر 

 (.3/1855امس, )م, العدد اخل1891 -هـ 1449االسالمي بجدة, 

( البيانات التجارية: هي معلومات ال تنطوي عىل أي ابتكار, وإنام يعرف هبا اجلمهور املنتجات التي وضعت 1)

عليها, واملقصود هبا محاية الناس الذين يتعاملون هبذه البضائع, مثل البالد الصانعة والعنارص الداخلة يف 

 تركيب البضائع ونحوها.

لبنان,  -رشح القانون املدين, د. عبد الرزاق السنهوري, دار إحياء الرتاث العريب/ بريوتينظر: الوسيط يف 

 (.9/419م, )1896

ه فيام اخرتع من حيث األسبقيمة  (2) ل اخرتاعه تثبيًتا حلقِّ براءة االخرتاع: شهادة ُتعطى ملن خيرتع شيًئا وُيسجَّ

 واالستثامر. 

 -هـ 1428د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر, عامل الكتب, الطبعة األوىل, ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة, 

 (.1/194م, )2449

 (.411-444زكاة احلقوق املعنوية, د. عبد احلميد البعيل, ص ) (3)
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 ثاينال طلبامل

 بيعال نواعأ

بد من معرفتها, وذلك لصلة املبيع بالبيع فهو  بيع أصناف كثرية وأنواع خمتلفة, والال

 :التالية البيوع أقسامحمله, وأهم أركانه, وسيتحدد املبيع بشكل واضح من خالل البحث يف 

 :املبيعالبيع باعتبار  نواعأ :اًل أو

ا؛ ألنه إما أن يقع فإن البيع من حيث تعلقه باملبيع فهو أربعة أيًض »: ابن عابدينقال 

عىل عني بعني, أو ثمن بثمن, أي يكون املبيع فيه من األثامن: أي النقود, أو ثمن بعني, 

, وليس للرابع اسم والثالث سلاًم ا, أو عني بثمن, ويسمى األول مقايضة, والثاين رصفً 

 .«خاص, فهو بيع مطلق

 :تفصيل كالم ابن عابدين يف هذه األقسام األربعة

 , ويتيح لإلنسان املبادلةوهو أشهر األنواع ثمنهو مبادلة عني ب البيع املطلق: -1

                                 
هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي, كان فقيه الديار الشامية, وإمام احلنفية  ابن عابدين:( 1)

املشهور بحاشية ابن عابدين, وابنه حممد عالء الدين « رد املحتار عىل الدر املختار»وصاحب  يف عرصه,

الذي هو تكملة حلاشية « قرة عيون األخيار»هـ( املشهور أيًضا بابن عابدين صاحب 1346 - 1244)

امدية, ونسامت والده السابقة الذكر, ومن تصانيف ابن عابدين األب: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احل

 هـ(.1252املنار يف األصول, وحواش عىل تفسري البيضاوي, مات سنة ) األسحار عىل رشح

ينظر: األعالم, خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي, دار العلم للماليني, الطبعة 

 (.6/261م, )2442اخلامسة عرش, 

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي, الشهري بابن رد املحتار عىل الدر املختار,  (2)

 (.4/541م, )1882 -هـ 1412بريوت, الطبعة الثانية, -عابدين, دار الفكر

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي, دار الكتب ( ينظر: 3)

 ,بن عابدينا(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, 6/532م, )1896 -هـ 1446انية, العلمية, الطبعة الث

(4/541.) 
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بنقوده عىل كل ما حيتاج إليه من األعيان , وينرصف إليه البيع عند اإلطالق فال 

قود واحلقوق بن , وصورته أن تباع السلع واخلدمات واملنافعإىل تقييد حيتاج كغريه

 .كاجلنيهات املرصية مثاًل  وعمالت خمتلفة يف هذا العامل

من إذا كان العوضان من غري النقدين,  ,وهي بيع السلع بالسلع املقايضة:بيع  -2

  .يسمى مقايضة, فهذا البيع مثاًل  بيع سيارة بسيارة أو أرض بأرض :صوره

هو مبادلة الدين بالعني أو بيع يشء مؤجل بثمن  السلف,ويسمى  السلم:بيع   -3

أن يدفع التاجر ألف  :, وصورته, وبعض العلامء يلحقه بالقسمني السابقنيمعجل

جنيه مرصي للمزارع مقابل أن يبيعه املزارع ألف كيلو غرام من األرز بمواصفات 

 .وقت معنيمعينة يف 

 اوعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنًس  ببعض,وهو بيع جنس األثامن بعضه  الرصف:بيع   -4

أي بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, وكذلك بيع  جنس,بجنس أو بغري 

لوجوب دفع ما يف يد كل واحد من املتعاقدين  ؛ارصفً وإنام يسمى , أحدمها باآلخر

بيع اجلنيهات املرصية بالرياالت  :ومن صوره اآلنإىل صاحبه يف املجلس

 . السعودية مثاًل 

 البيع باعتبار طريقة حتديد الثمن: نواع: أاثانيً 

 :أقسامينقسم البيع باعتبار طريقة حتديد الثمن إىل ثالثة 

, أي البيع بدون ذكر ثمنه  مبادلة املبيع بأي ثمن يتفق عليه هو املساومة:بيع   -1

أن حيصل َسْوٌم  :, وصورة هذا البيعثمن يتفقان عليه, وإنام يتم البيع بأي األول

                                 
 (.6/529ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (1)

(؛ وبداية املجتهد وهناية 5/323(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )6/532بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 2)

لبنان, الطبعة السابعة, -بن رشد القرطبي أبو الوليد, دار املعرفة/ بريوتاملقتصد, حممد بن أمحد بن حممد 

 (.2/151ه, )1445

 (.6/532ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )(3)
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وهو ذكر أسعار للسلعة, ويسمى هذا يف زماننا املفاصلة أو الِفصال, وهو املفاوضة 

بني البائع واملشرتي عىل سعر السلعة, فإذا اتفقا عىل سعر معني وقبال بذلك انعقد 

 .البيع بالسعر املتفق عليه

بائع سلعته يف السوق ويتزايد املشرتون فيها فتباع ملن هو أن يعرض ال :املزايدةبيع   -2

 أكثر.دفع الثمن 

 وهي أن يعرض املشرتي رشاء سلعة موصوفة ,باملناقصةالرشاء ويقارب املزايدة 

, ويرسو البيع عىل من ريض بأقل فس الباعة يف عرض البيع بثمن أقلفيتنا معينة,بأوصاف 

 سعر.

الثمن بمثل رأس املال أو أزيد أو أنقص وسميت  هي التي حيدد فيها :بيوع األمانة  -3

 بيوع األمانة ألنه يؤمن فيها البائع يف إخباره برأس املال , وهي ثالثة أنواع:

: وهو بيع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشرتاها البائع مع زيادة ربح املرابحةبيع   - أ

أن يشرتي التاجر سلعة بمبلغ عرشة آالف  :, وصورة هذا البيعمعلوم متفق عليه

مرصي, ويبيعها يل بثالثة عرش ألف جنيه, فهو قد اشرتاها بثمن أعلمه, وباعني 

 .إياها بمثل الثمن مع زيادة ربحه

: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها األول الذي اشرتاها البائع به من غري بيع التولية  - ب

وملحظ التسمية أن البائع كأنام جعل املشرتي يتوىل مكانه عىل , نقص وال زيادة

ويبيعه بخمسني  ابخمسني جنيهً  اشخص ثوبً  أن يشرتي :وصورة ذلكاملبيع, 

 ., وهذا ما يسمى يف ُعرف التجار والناس يف زماننا البيع برأس مال السلعةاجنيهً 

                                 
 (.4/541(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/532ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (1)

(؛ والعقود 4/541(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/532, )ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين( 2)

 -هـ1433املسامة يف الفقه اإلسالمي: عقد البيع, مصطفى أمحد الزرقا, دار القلم/ دمشق, الطبعة الثانية, 

 (.18م, ص )2412
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ا البائع به مع وضع وهو بيع السلعة بمثل ثمنها األول الذي اشرتاه الوضيعة:بيع  - ت

أن يشرتي شخص  :, وصورة ذلكمبلغ معلوم من الثمن, أي بخسارة حمددة

بخمسني ويبيعه بأربعني, ويسمى هذا يف عرف التجار والناس يف زماننا  اقميًص 

 .البيع باخلسارة, وهو البيع بأقل من رأس مال السلعة

 :التعجيل والتأجيلالبيع باعتبار  نواع: أاثالثً 

 :أقسام ثالثةإىل تعجيل العوض أو تأجيله ينقسم البيع باعتبار 

وهو البيع املطلق, الذي يكون الثمن واملثمن فيه حااًل, دون معجل البدلني,   -1

اشرتاط لتأجيل أحدمها, وهذا القسم هو األصل الذي حيمل عليه عقد البيع عند 

 ع حينئذ ينرصف إليه.إطالقه, فام مل يشرتط األجل, أو جيري العرف به, فإن البي

بالكالئ, أو النسيئة بالنسيئة, بمعنى أن  وهو ما يعرف ببيع الكالئمؤجل البدلني,   -2

كال العوضني مؤجل, مثال ذلك: أن يسلم شخص يف مائة صاع قمح إىل سنة, عىل 

 أن يكون تسليم رأس مال السلم بعد شهر.

 وهو عىل رضبني:مؤجل أحد البدلني,   -3

وهو عقد السلم, فإذا عجل الثمن, وأجل املثمن فهو عقد السلم, مؤجل املثمن,  - أ

 وكذلك بيع االستصناع.

املعروف بالبيع املؤجل, أو بيع  ,ما يشرتط فيه تأجيل الثمنوهو الثمن,  مؤجل - ب

 .النسيئة, ومنه بيع التقسيط

 : أحكامهالبيع باعتبار  نواعأ :ارابعً 

أحكام البيوع أمر له صلة بموضوع البحث؛ وذلك من أجل إعطاء كل بيع  إن معرفة

                                 
 (.4/541ابن عابدين, ) (؛ ورد املحتار عىل الدر املختار,6/532ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )( 1)

(؛ وبداية 4/541(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )5/455فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر: 2)

والقواعد الفقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املالية, عمر عبد اهلل كامل,  (؛2/151املجتهد, ابن رشد, )

 (. 368, كلية الدراسات العربية واإلسالمية, القاهرة, ص )رسالة دكتوراه, جامعة األزهر الرشيف
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حكمه من الصحة والفساد والبطالن والكراهة وغريها من األوصاف الرشعية, حتى 

يتعرف الناس عىل أحكام الرشع فيام يتبايعون فيه فيلتزمون هبا يف بيوعهم, وتقسيم البيوع 

 باعتبار أحكامها إىل:

والعقد صحيح إن  ,ووصفه هو ما كان مرشوًعا بأصله حيح:البيع الصاألول: 

األركان والرشوط والوصف املرغوب فيه, وترتتب عىل هذا العقد آثاره,  وجدت فيه

 .كثبوت ملك املبيع للمشرتي, والثمن للبائع, وهذا حمل اتفاق عند الفقهاء

 وينقسم هذا البيع إىل نافذ وموقوف: 

ممن له أهلية ووالية عىل إصداره, وحكمه: ترتب آثاره عليه فور هو ما صدر النافذ:  -1

 .صدوره من غري توقف عىل إجازة أحد

 والنافذ ينقسم إىل الزم وغري الزم: 

 .هو ما ليس ألحد عاقديه فسخه دون رضا اآلخر :االزم  - أ

هو ما يملك كال طرفيه أو  :-كام يسميه بعض الفقهاء- غري الالزم أو اجلائز - ب

 أحدمها فقط فسخه دون رضا اآلخر.

هو ما صدر من شخص له أهلية التعاقد, من غري أن يكون له والية املوقوف:  -2

إصداره, كعقد الفضويل, وحكمه: عدم ترتب آثاره عليه إال بإجازة من يملك 

                                 
 ( أصل عقد البيع: وهي اإلجياب والقبول, وحمل العقد وعاقداه. 1)

 (.4/234ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )

 التسليم.( وصف عقد البيع: ما كان خارًجا عن األركان, كالرشوط, ومنها: كون املبيع مقدور 2)

 (.4/234الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )ينظر:  

والفقه اإلسالمي  (؛2/128(؛ وبداية املجتهد, ابن رشد, )6/532بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 3)

 (.241-4/244وأدلته, د. وهبة الزحييل, )
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 .إصداره, فإن مل جيز بطل العقد

هو العقد الذي مل يستوِف أركانه وال رشائطه, واجلمهور من  البيع غري الصحيح:الثاين: 

املالكية والشافعية واحلنابلة يرون أن العقد غري الصحيح قسم واحد, وال فرق بني أن يكون 

اخللل يف أركانه أو رشوطه أو أوصافه, وال فرق فيه بني الباطل والفاسد, وال يرتتب عليه أثر 

 فيقسمون عقد البيع غري الصحيح إىل قسمني:, وأما احلنفية ويأثم فاعله

هو ما اختل ركنه أو حمله, أو ما مل يرشع بأصله وال بوصفه, فقد ال البيع الباطل:  -1

وهو املجنون وغري يكون صحيًحا بأصله كبيع اخلمر, وكذلك عقد فاقد األهلية, 

املاء, وكالبيع املميز, أو أن يكون حمل العقد ليس بامل متقوم كاخلنزير والسمك يف 

الذي جعل فيه الثمن ليس بامل أصاًل كامليتة, وهذا يقتيض بطالن العقد, وعدم 

 .وجوده أصاًل, وعدم ترتب أي أثر عليه

هو ما كان مرشوًعا بأصله ال بوصفه, وهو أن يكون صادًرا ممن هو البيع الفاسد:  -2

منهي عنه  أهل, واملحل قابل للعقد, والصيغة سليمة, ولكن صاحب ذلك وصف

رشًعا, كبيع املجهول جهالة فاحشة تؤدي إىل النزاع مثل بيع سيارة من السيارات, 

أو أن تكون اجلهالة يف الثمن, وحكمه ثبوت امللك فيه بالقبض بإذن املالك رصاحًة 

أو داللًة, كأن يقبضه يف جملس العقد أمام البائع, دون أن يعرتض عليه أحد, وهو 

ا من أحد العاقدين أو من القايض إذا علم بذلك؛ ألنه رشًعا, إم واجب الفسخ

منهي عنه رشًعا, وإمكان الفسخ مرشوط ببقاء املعقود عليه عىل ما كان قبل القبض 

                                 
ومغني املحتاج,  (؛2/128ابن رشد, ) (؛ وبداية املجتهد,6/532بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 1)

 (.241-4/244والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )(؛ 15-2/14الرشبيني, )

والفقه اإلسالمي (؛ 31-2/14ومغني املحتاج, الرشبيني, ) (؛2/145بداية املجتهد, ابن رشد, )( ينظر: 2)

 (.4/235وأدلته, د. وهبة الزحييل, )

(؛ 4/345(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/369فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر: 3)

 (.4/235(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )52والتعريفات, اجلرجاين, ص )
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 .دون تغري, وعدم تعلق حق الغري به بأن بيع أو وهب

وهو ما كان مرشوًعا بأصله ووصفه, ولكن النهي البيع املكروه:  وهناك بيع آخر وهو

ألمر جماور للعقد غري مالزم له, وال رشط فيه, كالبيع وقت النداء لصالة اجلمعة مثاًل, عنه 

فهو مكروه كراهة حتريمية عند احلنفية أي يأثم فاعله والعقد صحيح, وهو حرام موجب 

لإلثم واملعصية عند مجهور الفقهاء, والعقد صحيح عند الشافعية واملالكية, وباطل عند 

 .احلنابلة

 مما سبق أن كل من يقوم ببيع باطل أو فاسد خمالًفا حكاًم تكليفًيا آثم عند اهلل تعاىل يتبني

باتفاق املذاهب األربعة, كام رأيت, ملخالفة نظام الرشع يف ناحية من العقد أو أكثر, ونظام 

 الرشع يعرب عن إرادة الشارع, وال جتوز خمالفة إرادة الشارع.

  

                                 
؛ وبداية (4/345(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/369فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر: 1)

 (.425-239-4/231(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )2/145املجتهد, ابن رشد, )

(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, 2/121(؛ وبداية املجتهد, ابن رشد, )6/436فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر: 2)

 .(244-4/239(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )2/36)
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 ثالثال طلبامل

 املبيع والثمن التمييز بني

 :فرعنيالكالم عن املبيع والثمن يف 

 الثمنو املبيع الفرق بني: األول الفرع

فاملبيع يف  ,تباينة الواقعة عىل معاٍن خمتلفةاملبيع والثمن عند مجهور احلنفية من األسامء امل

 , والثمن يف الغالب: ما ال يتعني بالتعيني.الغالب: ما يتعني بالتعيني

املبيع ما تعني يف العقد والثمن ما مل يتعني, وهذا عىل املذهب, »العناية رشح اهلداية: ويف 

 .«فإن الدراهم تتعني عند الشافعي يف البيع وهو ثمن باالتفاق

وهذا األصل العام الغالب حيتمل تغريه يف احلالتني بعارض من العوارض, فيصري ما ال 

من  اكرأس مال السلم, إذا كان عينً  اكاملسلم فيه, وما حيتمل التعيني ثمنً  احيتمل التعيني مبيعً 

 ايف الذمة هو األغلب, وذلك عندما يكون الثمن نقودً  اوعىل هذا فاعتبار الثمن دينً  ,األعيان

ملتزمة بال تعيني بالذات كالقمح والزيت ونحومها من كل مكيل أو  أخرى مثلية أو أموااًل 

 .عي أو عددي متقاربموزون أو َذرْ 

 ضوابط للتفريق بني املبيع والثمن يف عقود البيع هي: ذكر بعض فقهاء احلنفية و

                                 
أمجع الناس عىل أن العروض تتعني بالتعيني, وكذلك احليوان والطعام؛ ألن هلذه األشياء من »قال القرايف:  (1)

اخلصوصيات واألوصاف ما تتعلق به األغراض الصحيحة, ومتيل إليه العقول السليمة والنفوس اخلاصة, 

 «.ملا يف تلك املعينات من األهداف اخلاصة بكل إنسان

, أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي, الشهري بالقرايف, عامل الكتب, بدون طبعة ينظر: الفروق

 (.4/1وبدون تاريخ, )

 .(6/261)العناية رشح اهلداية, البابريت,  (2)

 املثليات: ما يوجد مثله يف السوق بدون تفاوت يعتد به. ( 3)

 (.1/145)ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, 

 (.5/3312ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, ) (4)

؛(91-94(؛ وعقد البيع, مصطفى الزرقا, ص )5/152ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, ) (5)
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 ا واآلخر غري نقد, فالنقد هو الثمن وغري النقد هو املبيع.إذا كان أحد البدلني نقدً  -1

 ا, أي كاًل من البدلني نقًدا, فكل منهام فيه معنى املبيع.إذا كان رصفً  -2

, فاملثيل هو الثمن إذا كان  عينًا معينة والقيمي أحدمها مثلًيا واآلخر قيمًياإذا كان  -3

 هو املبيع.

 إذا كان املثيل غري معني, فالثمن ما دخلت عليه الباء واآلخر هو املبيع. -4

 إذا كانا قيمني كان كل واحد منهام مبيًعا يف معنى الثمن, وهذا بيع املقايضة. -5

النقد فكل واحد منهام مبيع فيه معنى الثمن, إذا كانا معينني إذا كانا مثليني ليسا من  -6

 أو  غري معينني.

إن قوبلت بأحد النقدين فهي مبيعة  والعدي املتقارب والوزين الكييل -1

 لرتجيح معنى الثمنية يف النقدين.

والوزين والعددي املتقارب إن قوبلت بعني وكانت متعينة, فهي مبيع, وإن  الكييل -9

 كانت غري معينة حيكم فيها حرف الباء, فام حلقته فهو الثمن.

                                 
 (.5/3312الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )و

 أو يوجد لكن مع التفاوت املعتد به يف القيمة. : ما ال يوجد هلا مثل يف السوقالقيمي (1)

 (.1/143, )كام رشح جملة األحكام, عيل حيدرينظر: درر احل

ما تقدر بالكيل, كالقمح والشعري ونحوها التي تباع بالكيل, وكبعض السوائل التي تباع اليوم : كيالتامل (2)

 .باللرت كالبرتول والبنزين

 (.1/142األحكام, عيل حيدر, )ينظر: درر احلكام رشح جملة 

 .وزونات: ما تقدر بالوزن, كاحلديد والزيت والسكر ونحوها التي تباع بالوزنامل (3)

 (.3/149ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, )

املتامثلة من هي التي ال تتفاوت آحادها إال تفاوًتا بسيًطا كالبيض واجلوز, وكاملصنوعات تقاربة: املعدديات ال (4)

 .صنع املعامل كالكؤوس وصحون اخلزف ونحوها

 (.1/145ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, )
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 مبيع عىل كل حال؛ ألهنا تتعني بالتعيني. العدديات املتفاوتة والذرعيات -8

املبيع,  إذا كانت عوًضا يف النقود عامة من ذهب أو فضة أو فلوس رائجة -14

ومقابلها أي السلعة هو املبيع مطلًقا سواء دخل عليها حرف الباء  ,تعترب هي الثمن

 .أو دخل عىل مقابلها, مثل: بعتك هذا بدينار, أو بعتك ديناًرا هبذا

 .وذكر بعض املعارصين أن املبيع ما يتملكه املشرتي بعقد البيع من البدلني

                                 
 الذرعيات: هي ما تباع بالذراع ونحوه, كالقامش. (1)

 (.1/143ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, )           

وهي القطع املعدنية املسكوكة املصطلح عىل ثمنيتها, ويلحق هبا األوراق النقدية املتعامل هبا يف العرص ( 2)

 (.5/3312الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )ينظر: احلارض.

 (.91عقد البيع, مصطفى الزرقا, ص )ينظر:  (3)

 .(3/444) اخلفيف, ,أحكام املعامالت الرشعية ينظر: (4)
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 بني املبيع والثمنفوائد التمييز : الثاين الفرع

 منها: ,فوائد للتمييز بني املبيع والثمن يف عقد البيع  علامءذكر ال

ال يشرتط وجود الثمن يف ملك العاقد عند العقد, فقد يأيت املشرتي بالثمن بعد متام  -1

لم  .العقد, وقد يكون الثمن مؤجاًل, بخالف املبيع إال يف السَّ

 ال جيوز تأجيل الثمن يف بيع السلم, وجيب تأجيل املبيع.  -2

 مؤونة تسليم الثمن أي )كلفته( عىل املشرتي, ومؤونة تسليم املبيع عىل البائع.  -3

البيع مع عدم تسمية الثمن فاسد, أما مع عدم تسمية املبيع نحو: بعتك بعرشة   -4

 .اطلعىل قول من يفرق بني الفاسد والب دنانري, فباطل غري منعقد

  .ليحق له استالم املبيع, ما مل يرض البائع عىل املشرتي تسليم الثمن أواًل  -5

 هالك املبيع بعد التقابض يمنع إقالة البيع, وال يمنع ذلك هالك الثمن.  -6

 إذا هلك املبيع قبل القبض يبطل العقد, وإذا هلك الثمن ال يبطل العقد.  -7

البيع, وأما إذا استحق الثمن من يد  اليشء املبيع إذا استحق من يد املشرتي يبطل -8

 البائع فالبيع باٍق, ويرجع املشرتي بمثل الثمن.

  

                                 
املدخل الفقهي العام, مصطفى أمحد الزرقا, دار القلم/ و(؛ 93-92ينظر: عقد البيع, مصطفى الزرقا, ص ) (1)

والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, ؛ (3/141م, )2444 -هـ 1425لثانية, دمشق, الطبعة ا

(5/3315.) 
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 الرابع املطلب

 رشوط املبيع وأوصافه

 :ثالثة فروع هذا املبحث قد اشتمل عىلو

 معنى الرشط والوصف: األول الفرع

الَعَلُم والَعالَمُة واألثر, ومجعها أرشاط ورشائط ورشوطالرشط لغة: 

احلكم, وال يلزم من وجوده عليه وجود هو األمر الذي يتوقف  :ااصطالًح  والرشط

عن ماهيته اوجود احلكم, ويلزم من عدمه عدم احلكم, ويكون خارًج 

 .ِذْكُر اليشء بحليته ونعته, والصفة هي األمارة الالزمة لليشءوالوصف لغة:         

هو املقصود من جوهر  باعتبار معنىهو ما دل عىل الذات : اوالوصف اصطالًح 

, كأن نقول: لون هذا املتاع أخرض, ومكونات هذا حروفه, أي يدل عىل الذات بصفة

 القامش قطن.

  

                                 
غريب القرآن, أبو القاسم احلسني بن  (؛ واملفردات يف3/264ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, )( 1)

بريوت, الطبعة  -حممد, املعروف بالراغب األصفهاين, حتقيق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم/ دمشق

 (.454هـ, ص )1412األوىل, 

املستصفى, أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس, حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف, دار الكتب ( ينظر: 2)

(؛ وأصول الفقه, حممد أبو زهرة, دار الفكر 2/214م, )1883 -هـ 1413العلمية, الطبعة األوىل, 

 (.58العريب, الطبعة األوىل, بدون تاريخ, ص )

(؛ واملفردات يف غريب القرآن, الراغب األصفهاين, ص 6/115ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, ) (3)

(913.) 

 (.241ص )( التعريفات, اجلرجاين, 4)
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 رشائط البيع: الثاين الفرع

 يعترب يف عقد البيع أربعة أنواع من الرشائط هي: 

وإال كان  ارشعً  اهي األمور التي جيب حتققها العتبار العقد منعقدً  رشائط االنعقاد: -1

تعليق البيع عىل , وتكون يف العاقد, والعقد, ومكانه, واملعقود عليه, مثل باطاًل 

 .رشط

من الشوائب التي  سلياًم  هي األمور التي جيب حتققها العتبار العقد رشائط الصحة: -2

, أو اجنًس  ال جهالة فيه امتنع وجوب تنفيذه, وتوجب فسخه, مثل كون املبيع معلومً 

 .ا, أو مقدارً انوعً 

ال يكون يف املبيع  هي أن يكون البائع ذا والية يف إجراء العقد, وأن رشائط النفاذ: -3

 يمنع نفاذ العقد إال بإجازة املالك. حق لغري البائع, فبيع الفضويل مثاًل 

غ ألحد العاقدين فسخ  رشائط اللزوم: -4 ُه من أحد اخليارات التي ُتسوِّ وهي ُخُلوم

 خيار من وغريها, فإذا وجدرشط, وخيار الرؤية, وخيار العيب العقد: مثل خيار ال

له, فاللزوم يقابله يهذه اخليارات كان لصاحب اخليار احلق يف أن يفسخ البيع أو يق

 التخيري

  

                                 
(؛ وأحكام املعامالت الرشعية, عيل 546-4/544( ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )1)

(؛ وعقد البيع, 446-444م, ص )2449-هـ1428اخلفيف, دار الفكر العريب/القاهرة, بدون طبعة, 

 (.393-4/354(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )45-24مصطفى الزرقا, ص )
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 وأوصاف املبيع عند الفقهاء رشائط: الثالث الفرع

 هناك رشوط متفق عليها عند فقهاء املذاهب األربعة هي:

 , ويعرب املالكية والشافعية عنه بالطهارة واالنتفاع.امتقومً  املبيع مااًل أن يكون  -1

وعليه فال يصح بيع احلرشات؛ ألنه ال نفع فيها, وال بيع اخلمر؛ ألنه منفعته حمرمة, وال 

 . بيع امليتة؛ ألن منفعتها مباحة للرضورة

فيه أكل للامل بالباطل, ودفع العوض فيه من  ةوذلك ألن أخذ العوض عن ما ال منفع

َم َعَلْيِهْم َثَمنَهُ »:السفه, وأما حمرم النفع فقد قال   َحرَّ
ٍ
ء َم َعىَل َقْوٍم َأْكَل يَشْ  .«إِنَّ اهللَ إَِذا َحرَّ

ن املالكية والشافعية قد وضعوا رشط االنتفاع والطهارة بدل رشط املالية, أ ويبدو

عندهم مناط املالية, فام ال منفعة فيه وغري طاهٍر ليس بامل, فكأهنم  فاالنتفاع والطهارة

 باشرتاطهم االنتفاع والطهارة يشرتطون املالية.

 ؛ ألنه الامتقومً  أن رشط االنتفاع متضمن يف كون املبيع مااًل   -واهلل أعلم_ويظهر 

 به. اإال إذا كان منتفعً  يمكن أن يكون املبيع مااًل 

, كالنهي عن ثمن عدم النهي من الشارع عن بيعه , رشوط املبيعويضيف املالكية يف

 , وهذا الرشط متضمن يف معنى املالية والتقوم.الكلب

                                 
(؛ وروضة الطالبني وعمدة املفتني, أبو زكريا حييى بن رشف 5/144( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )1)

-هـ1412عامن, الطبعة الثالثة,  -دمشق -النووي, حتقيق: زهري الشاويش, املكتب اإلسالمي, بريوت

 (.3/144(؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )3/343م, )1881

(, وابن حبان يف صحيحه, )اإلحسان 2221رواه أمحد يف املسند, رقم ) -ريض اهلل عنهام-( حديث ابن عباس 2)

(, واحلديث صححه أمحد شاكر يف 3499(, رقم )3/294(, ورواه أبو داود, )4839(, رقم )11/312

بن حبان )اإلحسان (, وشعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل صحيح ا2221(, رقم )3/22تعليقه عىل املسند, )

11/312.) 

(؛ وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, حممد عرفة الدسوقي, 86-2/84ينظر: بداية املجتهد, ابن رشد, )( 3)

 (.4/15بدون طبعة وبدون تاريخ, ) حتقيق: حممد عليش, دار الفكر/ بريوت,

, 1561(, ومسلم, رقم )5346رواه البخاري يف صحيحه, رقم )( 4) َأنَّ »(, من حديث َأيِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ
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 .اأن يكون موجودً   -2

وكذلك  ,ره أشجاره , وما ستحمل به أغنامهفال جيوز بيع ما هو معدوم, كبيع ما ستثم

 ., أو ما يف الرضع من اللبن ونحوهما كان يف حكم املعدوم, كبيع ما حتمله األغنام ونحوها

ُجُل  ُت َرُسوَل اهللِ َقاَل: َأَتيْ  َعْن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم ودليل ذلك:  َفُقْلُت: َيْأتِينِي الرَّ

وِق, ُثمَّ َأبِيُعُه؟ َقاَل:َيْسَأُلنِي ِمَن الَبْيِع َما َلْيَس ِعنِْدي, َأْبَتاُع َلُه    .« الَ َتبِْع َما َلْيَس ِعنَْدكَ » ِمَن السُّ

, وملا فيه من ألنه عىل خطر الوجود وعدمه ؛افإن يف هذا النوع من البيع غررً  :وكذلك

 .«َبْيِع اْلَغَررِ َعْن َبْيِع احْلََصاِة, َوَعْن  هَنَى َرُسوُل اهللِ »َقاَل:  َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ فَ اجلهالة, 

 .من يقوم مقامهللعاقد أو  اأن يكون مملوكً   -3

وكذلك  ,عىل ماله األن الرشع جعل له سلطانً  ؛بيع املالك ملال نفسه ورشاؤه به فيصح

, كام يصح بيع الوكيل ت واليته من القارصين ورشاؤه بهحت ملنيصح بيع الويل أو الويصم 

تسليط الرشع كاألولياء , إما بعىل املال اسلطانً  امجيعً  , ألن هلؤالءله ورشاؤه بهملال موك

 . إما بتسليط املالك نفسه كالوكالء, وواألوصياء

 أن يكون مقدور التسليم. -4

 فال يصح بيع ما يشك يف قدرة العاقد عىل تسليمه بعد العقد, كبيع اجلمل الشارد,

هَنَى »؛ ألن العقد عىل ما ال يقدر عىل تسليمه غرر, وقد اهلواء والسمك يف املاء والطري يف

                                 
, َوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اهللِ   «.هَنَى َعْن َثَمِن اْلَكْلِب, َوَمْهِر اْلَبِغيِّ

(, رقم 3/349(, وابن ماجه, كتاب التجارات, )3543(, رقم )3/293) رواه أبو داود, كتاب البيوع, (1)

(, 1232(, رقم )3/526, كتاب البيوع, )«وهذا حديث حسن صحيح»(, والرتمذي, وقال: 2191)

 (.5/1282(, وصححه األلباين يف اإلرواء, )4613(, رقم )1/298والنسائي, كتاب البيوع, )

(, وأبو 1513(, رقم )3/1153طالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر, ), كتاب البيوع , باب ب( رواه مسلم2)

(, رقم 3/524(, والرتمذي, )2184(, رقم )3/313(, وابن ماجه, )3316(, رقم )3/254داود, )

 (.4519(, رقم )1/262(, والنسائي, )1234)

(؛ وكشاف القناع عن 3/351(؛ وروضة الطالبني, النووي, )5/111ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (3)
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 .«  , َعْن َبْيِع اْلَغَرر  َرُسوُل اهللِ

 .اأن يكون معلومً  -5

وذلك بأن يكون املبيع معلوًما للمتعاقدين برؤية أو وصف علاًم يمنع النزاع, فإن كان 

ا عنه؛ وألن اجلهالة منهيً أحدمها جمهواًل فسد البيع؛ ألن جهالة أحد العوضني غرر فيكون 

 .املفضية إىل املنازعة متنع من التسلم والتسليم, فال حيصل مقصود البيع

له, فاملالية صفة من صفات املبيع, وكذلك الطهارة والنفع  اوتعد رشوط املبيع أوصافً 

 والوجود واملعلومية ونحوها.

ما يتعلق بقدره  :, ومنهامةذيف ال اأو شيئً  اأو غائبً  اومن صفاته أنه قد يكون حارًض 

 .وعينه

وتطور وصف املبيع يف زماننا, حيث بلغت دقة الوصف ما يفوق الرؤية, وخضعت 

السلع إىل موازين دقيقة ُتسمى باملواصفات واملقاييس, وهلا قوانني, وخيضع خمالفوها 

تتعلق للمحاسبة من قبل القضاء, وهذه املواصفات تتعلق بكل معنى يف السلع, فهي 

باأللوان, واملطعوم, واألحجام, واألوزان, واألجناس, واألنواع, ومكان الصنع, 

 واملكونات, واألشكال, ونحوها.

وبلغت املواصفات يف األقمشة واأللبسة عىل سبيل املثال أن توضع نسب املكونات 

 طن,% ق35ال تدرك باحلواس, كقوهلم: إن مكونات هذا القامش  ابصورة دقيقة جدً  للقامش

 % صوف إنجليزي وهكذا.144(, أي صوف صناعي, أو القامش % )بوليسرت 65و

                                 
 (.3/151متن اإلقناع, البهويت, )

 (.35سبق خترجيه, ص )( 1)

(؛ وكشاف القناع عن 3/364(؛ وروضة الطالبني, النووي, )5/156ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (2)

 (.3/152متن اإلقناع, البهويت, )

بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني الشافعي, كفاية األخيار يف حل غاية االختصار, أبو بكر بن حممد ( 3)

م, 1884حممد وهبي سليامن, دار اخلري/ دمشق, الطبعة األوىل,  -حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي 

(1/231.) 
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ثايناملبحث ال

 الترصف وعالقته بالعقد وااللتزام

 :ثالثة مطالبويشتمل عىل 

 املطلب األول

 تعريف الترصف 

 وقد اشتمل عىل فرعني: 

 لغةً تعريف الترصف الفرع األول:

يترصف ترصًفا, وهلذه الكلمة عند علامء الترصف: مأخوذ من الرصف, مصدر ترصف  

 منها: ,اللغة أكثر من معنى

 :االحتيال والتقلب يف األمور -1

 . «الصريف: املحتال املترصف يف األمور: »قال اجلوهري 

 .ق وجودة النظر والقدرة عىل الترصفذْ ومعنى االحتيال لغة: احلِ 

                                 
هتذيب اللغة, أبو منصور حممد بن أمحد األزهري, حتقيق: حممد عوض مرعب, دار إحياء الرتاث  ( ينظر:1)

(؛ ولسان العرب, ابن منظور, 12/114«, )رصف»م, مادة 2441الطبعة األوىل,  العريب/ بريوت,

(8/184.) 

هو إسامعيل بن محاد أبو نرص اجلوهري, أصله من فاراب أحد بالد الرتك, وأقام بنيسابور مالزًما  اجلوهري:( 2)

ن يرضب به املثل للتدريس والتأليف, وصنف كتاًبا يف العروض ومقدمة يف النحو والصحاح يف اللغة, وكا

 هـ(. 383يف حفظ اللغة وحسن الكتابة, مات بنيسابور سنة )

ينظر: النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة, أبو املحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي, 

يف طبقات اللغويني  (؛ وبغية الوعاة4/211,241وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دار الكتب/ مرص, )

والنحاة, جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة 

 (.1/446بدون طبعة وبدون تاريخ, ) صيدا, -العرصية/لبنان

 (.6/1394«, )رصف»( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, اجلوهري, مادة 3)

(؛ والقاموس املحيط, حممد بن يعقوب الفريوزآبادي, حتقيق: 1/195نظور, )ينظر: لسان العرب, ابن م (4)

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف حممد نعيم العرقُسويس, مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش 

 (.898ص )«, حول»م, مادة 2445 -هـ 1426لبنان, الطبعة الثامنة,  –والتوزيع/ بريوت 
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ورصفته يف األمر ترصيًفا  ,املحتال يف األمور :الصرييف»: وقال الفريوزآبادي

 .«فترصف: قلبته فتقلب

الرصف: التقلب واحليلة, يقال فالن يرصف ويترصف ويصطرف :»وقال األزهري

 .«لعياله: أي يكتسب هلم

 .رد اليشء عن وجهه وإرجاعه -2

  يقال: رصف القوم فانرصفوا إذا أرجعهم فرجعوا.

الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل عىل اليشء, من ذلك رصفت » :قال ابن فارس

يف: اللبن ساعة حيلب, والرصف يف  القوم رصًفا, وانرصفوا إذا رَجَعَهم فرجعوا, والرصَّ

ف, واجلمع رصوف,  القرآن: التوبة ألنه ُيرجع به عن رقبة املذنبني, ويقال حلدث الدهر رَصْ

                                 
هـ(, له من التصانيف: 128هو حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي, ولد سنة ) الفريوزآبادي:( 1)

القاموس املحيط, والالمع املعلم, وتفسري فاحتة الكتاب, وطبقات احلنفية, والبلغة يف تراجم أئمة النحاة 

 هـ(.916واللغة, تويف يف شوال سنة )

 (.1/213السيوطي, ) ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة,

 (.921القاموس املحيط, الفريوزآبادي, فصل الصاد, ص ) (2)

هـ(, كان إماًما يف اللغة بصرًيا 292هو حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة اهلروي, ولد سنة ) األزهري: (3)

يف التفسري, بالفقه عارًفا باملذهب الشافعي, شديد االنتصار ملذهبه, ومن مصنفاته: التهذيب, والتقريب 

 هـ(.314وتفسري ألفاظ املزين, وعلل القراءات, وتفسري األسامء احلسنى, تويف يف ربيع اآلخر سنة )

ينظر: طبقات الشافعية الكربى, عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, حتقيق: د. حممود حممد الطناحي ود. عبد 

 وما بعدها(. 2/63هـ, )1413الثانية, الفتاح حممد احللو, هجر للطباعة والنرش والتوزيع, الطبعة 

 (.12/114هتذيب اللغة, األزهري, ) (4)

, من أئمة اللغة واألدب,  ابن فارس: (5) هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازيم

خصوًصا وأصله من قزوين, أقام مدة يف مهذان ثم انتقل إىل الري فتويف فيها, كان إماًما يف علوم شتى و

اللغة العربية, له تصانيف كثرية, منها: املجمل يف اللغة, ومعجم مقاييس اللغة, وحيلة الفقهاء, وفقه اللغة, 

 هـ(.385هـ(, وقيل: سنة )384وكانت له بعض األشعار احلسنة, مات سنة )

ان, حتقيق: إحسان عباس, ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلك

 (. 1/183(؛ واألعالم, الزركيل, )1/119م, )1884دار صادر/ بريوت, 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   39 

 .«ُيَقلبهم ويرددهمف بالناس: أي وسمي بذلك ألنه يَترصم 

 التحويل من وجهة إىل وجهة. -3

وجاء يف املعجم الوسيط: )رصف( , ومنه: ترصيف الرياح: حتويلها من وجه عىل وجه

األمر: دبره ووجهه, و)ترصف( فالن يف األمر: احتال وتقلب فيه
( )

. 

 رصف عندهم: توإذا ما حاولنا أن نجمع بني أقوال علامء اللغة, نجد أن معنى ال

 التقلب واالحتيال, وهو رأي مجهور علامء اللغة.  -1

سابًقا, هذه األلفاظ  -كام مر بنا-رجع اليشء ورصفه عن وجهه, وهو قول ابن فارس  -2

قد اشتق بعضها من بعض, فمعنى التقلب: هو حتويل اليشء عن وجهه أو رده من جهة 

 .إىل جهة

ڎ ڎ ) , قال تعاىل:فيها كيف شاءوتقلب يف األمور ويف البالد: أي ترصف 

رصف يؤول تعنى الأن نستخلص من كل ما سبق أن مويمكن  , ( ڈ ڈ ژ

 إىل رد اليشء وحتويله من جهة, أو رده من جهة إىل جهة.

وعليه فإننا إذا قلنا ترصف فالن يف األمر, فمعنى ذلك أنه قلب األمر ورصفه من جهة 

 حال.إىل جهة, أو من حال إىل 

                                 
 (.343-3/342, )«رصف»معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, مادة  (1)

(؛ ومعجم مقاييس اللغة, ابن فارس, 12/114يف هتذيب اللغة, األزهري, )« رصف»( ينظر: مادة 2)

, 1469(؛ والقاموس املحيط, الفريوزآبادي, ص )8/198(؛ ولسان العرب, ابن منظور, )3/342)

1468.) 

النجار, دار ( ينظر: املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد عيل 3)

 (.1/513«, )رصف»الدعوة, مادة 

 (.19-5/11معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, )( ينظر: 4)

 (.1/695لسان العرب, ابن منظور, )( ينظر: 5)
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أو أن يكون مبيًعا فيصبح مؤجًرا, وهكذا, أو أن  فيصبح حااًل  كأن يكون الثمن مؤجاًل 

حيول األمر ويقلبه من حالة سيئة إىل حالة حسنة, ومن حالة حسنة إىل أحسن, والشك أن 

النظر يف األمور؛ ولذا فقد سمي الصريف والصرييف  هذا حيتاج إىل حذق ورأي, وقدرة عىل

؛ ألنه يستطيع أن يقلب األمور لصاحله وحيوهلا إىل جهته, وال نريد املعنى موراملحتال يف األ

وغريه, بل يكفينا املعنى  والغش والكذب  وراء كلمة االحتيال, من اخلداعالكامن واملسترت

 .-كام مر معنا- اللغوي وهو حتويل األمر من جهة إىل جهة

  

                                 
 (.921( ينظر: القاموس املحيط, الفريوزآبادي, ص )1)
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 تعريف الترصف اصطالًحاالفرع الثاين: 

( يف كتبهم يف أبواب كثريةالفقهاء لفظة )الترصفأورد 
( )

, ومل يكن معنى هذه الكلمة 

وحتدثوا عن  ,غامًضا عندهم؛ ألن منهم من قسم الترصف إىل ترصف قويل, وترصف فعيل

                                 
 6/3434, 6/3429)وما بعدها(, 6/2418, 6/3443, 6/2899( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )1)

(, 1/3446وما بعدها(, وكتاب الوكالة ) 3253, 1/3119(, كتاب السلم )1/3141وما بعدها(, )

 (.8/4463(, وكتاب احلجر واحلبس )9/3926(, وكتاب املزارعة )9/3648وكتاب املضاربة )

قيق: عبد اللطيف حممد عبد وأيًضا: االختيار لتعليل املختار, عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي, حت

, 2/238م, كتاب البيوع ) 2445 -هـ1426لبنان, الطبعة الثالثة,  -الرمحن, دار الكتب العلمية/ بريوت

 .(2/215(, وباب السلم )249

وأيًضا: البحر الرائق رشح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن حممد, املعروف بابن نجيم املرصي, ويف آخره: 

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري, وباحلاشية: منحة اخلالق البن 

(, وباب خيار 6/19خيار الرشط )عابدين, دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة الثانية, بدون تاريخ, باب 

وما بعدها(, وباب  6/143, 6/11(, وباب البيع الفاسد )6/64(, وباب خيار العيب )6/39الرؤية )

 وما بعدها(.1/144(, وكتاب الوكالة )6/192, 6/118(, وباب السلم )6/126التولية واملرابحة )

رشف النووي, دار الفكر, )طبعة كاملة معها تكملة  وأيًضا: املجموع رشح املهذب للشريازي, أبو زكريا حييى بن

(, وتكملة املجموع 8/268, 245, 8/244, 8/164, 8/156السبكي واملطيعي(, كتاب البيوع )

 (.14/141(, وكتاب الوكالة )12/239, 13/234, 14/125)

حلنبيل, حتقيق: د. عبد اهلل عبد وأيًضا: املغني, أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ا

م, كتاب 2441-هـ1429املحسن الرتكي ود. عبد الفتاح حممد احللو, دار عامل الكتب, الطبعة السادسة, 

, 6/494, 6/449(, وكتاب الرهن )6/434(, باب القرض )351, 341, 6/24, 6/19البيوع )

(, 9/25اب اإلجارات )(, وكت388, 1/391(, وباب الغصب )6/511(, وكتاب املفلس )493

 (.12/214وكتاب املرتد )

وأيًضا: مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى, مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين, املكتب اإلسالمي, الطبعة 

(, وباب الوكالة 3/213وما بعدها(, وباب الرهن )3/142م, كتاب البيع )1884-هـ1415الثانية, 

 وما بعدها(. 4/434, 3/428)
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عيل تعريف  –فيهام اطلعت عليه من كتب الفقهاء  –نتائج هذا الترصف, ومل أعثر 

كان منصًبا عىل بيان األحكام  -رمحهم اهلل تعاىل- اصطالحي هلذه الكلمة؛ ألن اهتاممهم

بعض الكلامت الفقهية, والتي هي واضحة املعنى يف  ببيان الفقهية العلمية أكثر من اهتاممهم

 أذهاهنم شائعة عندهم. 

 وقد أخذ بعض العلامء والباحثني املعارصين هذا املعنى, وعرفوا الترصف عند الفقهاء

 : بتعريفات, أذكر منها

كل ما يكون من ترصفات الشخص القولية, ويرتب »بأنه: أبو زهرة الشيخ قاله ما

 .«يف املستقبل ارشعيً  اعليه الشارع أثرً 

كل ما يصدر عن شخص بإرادته ويرتب الرشع »بأنه:  مصطفى الزرقا الشيخوعرفه 

شخص », ويزيد بعضهم: يف هذا التعريف قيد التمييز فيقولون: «عليه نتائج حقوقية

 .«يزمم

                                 
هـ(, شغل منصب وكيل كلية 1316أبو زهرة, ولد بمدينة املحلة الكربى, سنة ) هو حممد بن أمحد أبو زهرة: (1)

احلقوق بجامعة القاهرة, ووكيل ملعهد الدراسات اإلسالمية, له مؤلفات, منها: أصول الفقه, وامللكية 

واملواريث, ومذكرات يف  ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية, واألحوال الشخصية, وأحكام الرتكات

 هـ(.1384الوقف, تويف سنة )

 (.6/25ينظر: األعالم, الزركيل, )

بدون طبعة وبدون تاريخ, ص  امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية, حممد أبو زهرة, دار الفكر العريب,( 2)

(191.) 

هـ(, تتلمذ عىل والده 1324, ولد يف سوريا سنة )هو مصطفى بن أمحد بن حممد الزرقا مصطفى الزرقا: (3)

س يف جامعة دمشق ثم اجلامعة األردنية, وعنيِّ  الشيخ أمحد الزرقا, والشيخ حممد احلنيفي وغريمها, درم

الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد, وعقد التأمني وموقف عضًوا يف املجمع الفقهي بمكة املكرمة, من مؤلفاته: 

هـ(. ينظر: علامء ومفكرون عرفتهم, حممد 1424القانون املدين السوري, مات سنة ) الرشيعة منه, ورشح

 (.2/343م, )1882املجذوب, دار الشواف, الطبعة الرابعة, 

 (.1/299( املدخل الفقهي العام, مصطفى أمحد الزرقا, )4)

وت, الطبعة العارشة, ( ينظر: املدخل يف الفقه اإلسالمي, د. حممد مصطفى شلبي, الدار اجلامعية/ بري5)
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بإرادته من قول صدر عن الشخص  الترصف: هو كل ما»: وقال الشيخ وهبة الزحييل

 .«من اآلثار, سواء أكان يف صالح ذلك الشخص أم ال اأو فعل, يرتب عليه الرشع أثرً 

 :اتالتعريف ههذ عىل يردو

زهرة قرص الترصفات عىل الترصف القويل فقط, مع أن هناك أبا الشيخ أن   -1

 , كإحراز املباح واالستهالك ونحومها.اترصفات فعلية يرتب الشارع عليها أثرً 

أن التقييد باإلرادة الزم منه, أن ما يصدر من الشخص من قول أو فعل يف حال  -2

من أن  األصول وهذا خمالف ما ذهب إليه مجاهري علامء, ااإلكراه, ال يعترب ترصفً 

املكره داخل حتت التكليف؛ ولذا أمجع الفقهاء عىل حرمة قتل النفس بغري حق ولو 

مع اإلكراه, وإن كان لإلكراه أثر يف رفع آثار بعض الترصفات, قولية كانت أو 

يف العرف « اترصفً », غري أنه ال يتعارض مع تسمية تلك األفعال أو األقوال فعلية

                                 
(؛ امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية, أمحد فراج حسني, دار 413م, ص )1895-هـ1445

 (.141م, ص )2445ية, رإلسكندة/ الجديدالجامعة ا

(؛ وينظر: ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي, د. عدنان 4/2824الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )( 1)

هـ, ص 1413جدة, الطبعة الثانية,  - الرتكامين, دار املطبوعات احلديثة/ اململكة العربية السعوديةخالد 

(24.) 

كتاب التلخيص يف أصول الفقه, أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني, امللقب ( ينظر: 2)

لبنان,  –د العمري, دار البشائر اإلسالمية/ بريوت بإمام احلرمني, حتقيق: عبد اهلل جومل النيبايل وشبري أمح

(؛ وروضة الناظر 1/114(؛ واملستصفى, الغزايل, )143-1/144م, )1886 -هـ 1411الطبعة األوىل, 

وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن 

ان للطباعة والنرش والتوزيع, الطبعة الثا -1/142م, )2442-هـ1423نية, حممد بن قدامة, مؤسسة الريم

(؛ والقواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية, أبو احلسن عيل بن حممد بن عباس بن 143

م, 1888 -هـ 1424بدون طبعة,  اللحام الدمشقي احلنبيل, حتقيق: عبد الكريم الفضييل, املكتبة العرصية,

 (.13-64ص )

ينظر: الوسيط يف املذهب, أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس, حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     44 

 الفقهي.

, ومع ذلك يعد عمله املعلوم أن اجلاين خطأ ال قصد له, وال إرادة يف الفعلومن  -3

 .يرتب الشارع عليه نتائج حقوقية, كالدية مثاًل  اترصفً 

إنه ال تالزم بني األثر الذي يرتتب عىل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل,   -4

بعض األقوال  وبني تسمية ذلك بالترصف, فقد رصح طائفة من الفقهاء بسقوط أثر

 «.اترصفً »لك سموا ما فعله أو قاله , ومع ذأو األفعال بسبب اإلكراه عليها

واإلكراه يسقط أثر الترصفات », حيث قال: اإلمام الغزايل :ومن بني أولئك األعالم 

 .«إال يف مخسة مواضع اعندنا قطعً 

 كان أم  اإلكراه يسقط أثر الترصف فعاًل : »وقال ابن السبكي 

                                 
(؛ 8/199(؛ واملجموع, النووي, )398-5/399هـ, )1411تامر, دار السالم/ القاهرة, الطبعة األوىل, 

 -هـ1411ية, الطبعة األوىل, واألشباه والنظائر, عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, دار الكتب العلم

 (.13-64القواعد والفوائد األصولية, ابن اللحام, ص )و (؛1/154م, )1881

املقصود: ال إرادة له يف الفعل الذي ترتب عليه نتائج حقوقية, كالقتل خطأ مثاًل, فالقاتل مل يقصد ومل يرد ( 1)

 القتل, وإن كان قصد الرضب.

الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي, حتقيق: زكريا ( ينظر: املهذب يف فقه اإلمام 2)

(؛ والوسيط يف 3/3م, )1885-هـ1416لبنان, الطبعة األوىل,  -عمريات, دار الكتب العلمية/ بريوت

(؛ والقواعد والفوائد األصولية, ابن 8/199(؛ واملجموع, النووي, )398-5/399املذهب, الغزايل, )

 (.13-64اللحام, ص )

هو حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل بتشديد الزاي, نسبته إىل الغزال )بالتشديد( عىل طريقة  الغزايل:( 3)

أهل خوارزم وجرجان ينسبون إىل العطار عطاري, وإىل القصار قصاري, وكان أبوه غزااًل, أو هو بتخفيف 

ف, ومن مصنفاته: الزاي نسبة إىل )غزاله( قرية من قرى طوس, فقيه شافعي أصويل, متكلم, متصو

وكلها يف الفقه, وهتافت الفالسفة, وإحياء علوم الدين, مات سنة «, البسيط والوسيط والوجيز واخلالصة»

 هـ(.545)

 (.1/22(؛ واألعالم, الزركيل, )6/181ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )

 (. 5/399( الوسيط يف املذهب, الغزايل, )4)

عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن متام السبكي, أبو نرص, تاج الدين أنصاري, من كبار  هو: ابن السبكي (5)
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 .فرسها ترصفات مع سقوط آثارها عندهم «قواًل 

إن اشرتاط ترتب أثر رشعي عىل ما يصدر من املكلف ليطلق عليه بأنه ترصف  -5

هم للعقود الفاسدة بأهنا ترصفات  .خمالف لصنيع الفقهاء من عدم

كل ترصف تقاعد عن حتصيل مقصوده فهو »اعدة الفقهية الشهرية تنص عىل: والق

 . مع كونه باطاًل  افعدوه ترصفً , «باطل

للترصف الصحيح النافذ,  ايتبني أن التعريفات السابقة تصلح أن تكون حدً  ومما سبق:

ما يصدر عن » غة التعريف املختار للترصف بأنه:يمكن صياأما مطلق الترصف فال, و

 «. اإلنسان من قول أو فعل

ل أم بالفعل أم بالقو سواء أكان ذلك: عام لكل ما يبارشه الشخص « ما يصدر» : عبارةف

كالوقف واجلهاد أم  اوسواء أكان ذلك مرشوعً  ,كالكتابة واإلشارة املفهمة بام يقوم مقامهام

 كقول غري احلق والقتل. اممنوعً 

 ليشمل املكلف وسواه واملميز وغريه, واملختار واملكره.«اإلنسان » : وعبارة

                                 
تقي الدين السبكي وعىل الذهبي, برع حتى فاق أقرانه, درس  فقهاء الشافعية, ولد بالقاهرة, تفقه عىل أبيه

فه: طبقات الشافعية األموي, من تصاني بمرص والشام, وويل القضاء بالشام, كام ويل هبا خطابة اجلامع

 هـ(.111األشباه والنظائر, مات سنة ) الكربى, ومجع اجلوامع,

ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبيل, حتقيق: حممود 

م,  1896 -هـ 1446بريوت, الطبعة األوىل,  –األرنؤوط وعبد القادر األرناؤوط, دار ابن كثري/ دمشق 

 (.4/194(؛ واألعالم, الزركيل, )1/66)

 (.1/154( األشباه والنظائر, ابن السبكي, )1)

املنثور يف القواعد, أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش, حتقيق: د. تيسري فائق أمحد حممود, وزارة ( 2)

 (.1/366هـ, )1445الكويت, الطبعة الثانية,  األوقاف والشئون اإلسالمية/

األشباه والنظائر, أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي, دار الكتب العلمية,  (3)

 (.295م, ص )1884 -هـ 1411الطبعة األوىل, 
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 الثاين املطلب

 أقسام الترصف

 الترصف إىل عدة أقسام باعتبارات خمتلفة, هي:ينقسم 

 األول فرعال

 در عن الشخص من األفعال واألقوالباعتبار ما يصالترصف 

 : وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل قسمني

غري لساين, كإحراز املباحات والغش,  ما كان قوامه عماًل  هو الترصف الفعيل: -1

والغصب, واستالم املبيع, ودفع الثمن, وقبض الدين, ويمكن أن تعد اجلنايات, 

 .والرسقة, وقطع الطريق, واإلتالف, والتعدي, واإلكراه, من الترصفات الفعلية

 :هو ما كان قوامه صدور قول عن اإلنسان غري فعل, وذلك مثل الترصف القويل: -2

 الكفالة واإلبراءو القرضو الوصيةو اجلعالةو العتقو الظهارو الرجعةوق الطال

 .وغريه النذرو

, وهذه والترصفات القولية هي ترصفات رشعية مبنية يف أصلها عىل اإلرادة

اإلرادة إما أن تكون صادرة من جهة واحدة, أو من جهتني, ولذا فإن الترصف 

                                 
بحر, عبد الرمحن بن سليامن (؛ وجممع األهنر يف رشح ملتقى األ8/4461( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )1)

(؛ ورد املحتار عىل الدر 2/431املدعو بشيخي زاده, دار إحياء الرتاث العريب, بدون طبعة وبدون تاريخ, )

(؛ وجمموع الفتاوى, أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, 6/143املختار, ابن عابدين, )

عة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف/ اململكة العربية حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, طبا

 (.4/134(؛ وروضة الطالبني, النووي, )28/16م, )1885-هـ1416املدينة النبوية,  -السعودية 

(؛ والدعائم اخللقية للقوانني الرشعية, د. صبحي 1/298( ينظر: املدخل الفقهي العام, مصطفى الزرقا, )2)

(؛ والترصفات والوقائع الرشعية, 481م, ص )1818يني, بريوت, الطبعة الثانية, رجب, دار العلم للمال

 (.144م, ص )1892هـ, 1442حممد زكي عبد الرب, دار القلم/ الكويت, بدون طبعة, 

(؛ وضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي, 21الترصفات والوقائع الرشعية, حممد زكي عبد الرب, ص )( ينظر: 3)

 (.25الرتكامين, ص )

 (.485صبحي رجب, ص )د.  ,الدعائم اخللقية للقوانني الرشعيةينظر:  (4)
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 القويل ينقسم إىل قسمني:

يتم نتيجة اتفاق إرادتني كالبيع, والزواج,  ()عْقدي ترصف قويل األول:القسم 

 اقوليً  اوالعارية, والرشكات, وغريمها من أنواع العقود, وهذا القسم يسمى ترصفً 

 يتم بني إرادتني. اهناك عقدً  ألن ؛(اديً )عقْ 

يتم نتيجة إرادة واحدة, وهو بدوره  ()غري عْقدي ترصف قويل القسم الثاين:

 :اينقسم إىل قسمني أيًض 

أو إسقاطه كاإلبراء عن  ,قسم يتضمن إرادة إنشاء حق كالوقف, أو إهنائه كالطالق - أ

 الدين والتنازل عن حق الشفعة وحق احلضانة.

قسم ال يتضمن إرادة إنشاء حق أو إسقاطه أو إهنائه, وإنام هي أقوال أو أخبار,  - ب

ا نتائج معتربة, كالدعوى, فهي طلب حق أمام القضاء, وكاحللف, ترتتب عليه

وهذا ترصف قويل  ,واإلنكار, واإلقرار, فهي أخبار ترتتب عليها أحكام قضائية

 . حمض

: إنشاء العقود عىل األعيان املشرتاة التي مل هناوعىل هذا فإن املراد بالترصف 

 تقبض بعد.

  

                                 
د. عبد الكريم زيدان, دار عمر بن اخلطاب/  ينظر هذه التقسيامت: املدخل لدراسة الرشعية اإلسالمية,( 1)

(؛ 4/93)(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, 296بدون طبعة وبدون تاريخ, ص ) إسكندرية,

وتاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود, د. بدران أبو العينني بدران, دار النهضة العربية/ بريوت, 

(, 25(؛ وضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي, الرتكامين, ص )365,364م, ص )1869بدون طبعة, 

(164.) 
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 الثاين فرعال

 يلحق الترصف من النفع أو الرضرباعتبار ما الترصف 

  وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل ثالثة أقسام هي:

 . احمًض  اترصفات نافعة نفعً  القسم األول:

 ومثاله: قبول اهلبة, الصدقة, الوصية, االنتفاع بالعارية.

: وذلك مثل: احلوالة, والوقف, إنشاء اهلبة, احمًض  اترصفات ضارة رضرً  القسم الثاين:

 .وهذه الترصفات خاصة ببعض األشخاص دون بعض()ض, واإلبراء واإلقرا

 هبذه الترصفات, القتل, والرسقة, والتعدي عىل أموال الغري. اويلحق أيًض 

ترصفات دائرة بني النفع والرضر: كالبيع, والرشاء واإلجارة, والرشكة,  القسم الثالث:

 .والنكاح, ونحوها من العقود التي حتتمل النفع والرضر, والربح واخلسارة

  

                                 
 (.6/143ىل الدر املختار, ابن عابدين, )(؛ ورد املحتار ع8/4461بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 1)
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 الثالث فرعال

 باعتبار الترصف يف احلقوق واألمالكالترصف 

 وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل قسمني:

قبول, وال يتم إال بني إرادتني,  وهو ترصف يفتقر إىل ف يف النقل,ترص القسم األول:

 وهذا القسم يتفرع إىل ما ييل:

 نقل بعوض:   - أ

 وهو إما أن يكون: 

 كالبيع والقرض. ,نقل بعوض يف األعيان  -1

 نقل بعوض يف املنافع, كاإلجارة واملساقاة واجلعالة واملزرعة والقراض.  -2

والوقف واهلبات والصدقات  والعمرى كاهلدايا والوصايا ,نقل بغري عوض  - ب

 والزكاة, وذلك كله نقل ملك يف أعيان بغري عوض. والكفارات

وهو ينقسم إىل , ترصف ال يفتقر إىل قبول ووه ,ترصف يف اإلسقاط القسم الثاين:

 قسمني:

 , والكتابة.إسقاط بعوض, كاخللع, والعفو عىل مال, والصلح عىل الدين  - أ

                                 
وسكون امليم عىل القرص, عىل وزن حبىل من العمر وهو احلياة, ورد يف بضم العني املهملة  :( العمرى لغة1)

 الصحاح: أعمرته داًرا, أو إباًل, أو أرًضا.

 قال لبيد: 

 إاِلَّ ُمْعَمراٌت ودائعُ وما الرِبُّ إاِلَّ ُمْضَمراٌت من التَُّقى ............. وما املاُل 

ويراد هبا ما جتعله للرجل طول عمرك أو عمره, وقال ثعلب: العمرى أن يدفع الرجل إىل أخيه داًرا, فيقول: هذه  

لك عمرك, أو عمري أينا مات دفعت الدار إىل أهله, وكذلك كان فعلهم يف اجلاهلية فقيل هلا عمرى 

 لذلك. 

 (.4/643ينظر: لسان العرب, ابن منظور, )
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إسقاط بغري عوض كاإلبراء من الديون والقصاص والتعزير وحد القذف,   - ب

 ., وإيقاف املساجد ونحوهاالطالق, والعتاقكو

                                 
( ينظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام, أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي, امللقب بسلطان 1)

 -هـ 1414العلامء, حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات األزهرية/ القاهر, بدون طبعة, 

 (.2/111,114, وما بعدها(؛ والفروق, القرايف, )2/92م, )1881
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 الثالث طلبامل

 لترصف والعقد والترصف وااللتزامالفرق بني ا

 :فروعثالثة  ويشتمل عىل

 ف العقد والفرق بينه وبني الترصفتعري: األول فرعال

 :مسألتني ويشتمل عىل

 ا: تعريف العقد لغًة واصطالًح األوىل املسألة

 : تعريف العقد لغًة:أواًل 

, وشدة وثوقوال ,العني»  قال ابن فارس:  .«قاف, والدال: أصل واحد يدل عىل شدٍّ

 ويطلق يف اللغة: عىل فروع كثرية ترجع إىل هذا األصل, ومنها:

احلبل, أم يف الربط املعنوي:  الربط والشد؛ سواء استعمل يف الربط احليس: كعقدت -1

 .كعقدت البيع

ڭ ڭ ڭ ) :, ومنه: قول اهلل سبحانه وتعاىلالتوكيد, والتغليظ, والتوثيق -2

 [98]املائدة: (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

                                 
 (.4/69مقاييس اللغة, ابن فارس, ) معجم( 1)

(؛ 393(؛ والقاموس املحيط, الفريوزآبادي, ص )3/286«, )عقد»لسان العرب, ابن منظور, مادة ( ينظر: 2)

ب بمرتىض  اق احلسيني, امللقم د بن عبد الرزم د بن حممم وتاج العروس من جواهر القاموس, أبو الفيض حممم

بيدي, حتقيق: جمموعة من املحققني , الرتاث العريب )سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم يف الكويت( مطبعة الزَّ

 (.9/384حكومة الكويت, الطبعة الثانية, )

(؛ وزاد املسري يف علم التفسري, أبو الفرج عبد 4/69«, )عقد»مادة  ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس,( 3)

, دار الكتاب العريب/ بريوت, الطبعة األوىل, الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي, حتقيق: عبد الرزاق املهدي

 (.1/519هـ, )1422
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ژ ژ ڑ ڑ ), ومنه قول اهلل سبحانه وتعاىل: ضامن والعهدال -3

 [.1]املائدة: (ک

 ألزقه ايعقده عقدً اإللزاق, ومنه: َعَقد البناء باجلص  -4

ا فالعقد لغة هو الربط الشامل للمعنى احليس واملعنوي, ويشمل كل ما فيه معنى إذً 

 .اكان أو تركً  الربط أو التوثيق أو اللزوم من جانب واحد أو من جانبني عماًل 

 :اعريف العقد اصطالًح ت :اثانيً 

مدلول العقد يف اصطالح إن املتتبع ألقوال الفقهاء عند كالمهم عن العقود جيد أن 

الفقهاء ال يبعد عن معناه اللغوي وإن كان أخص منه, فهو عندهم يدور حول معنيني 

 أحدمها عام واآلخر خاص, وفيام ييل تفصيل القول يف ذلك:

 املعنى العام للعقد:  - أ

ينظر بعض الفقهاء إىل العقد نظرة عامة فيشمل عندهم كل التزام تعهد اإلنسان الوفاء 

تب عليه حكم رشعي, وهذا يشمل االلتزام من طرفني متقابلني كام يف البيع واإلجارة به وتر

والنكاح وغريها من العقود, وااللتزام من طرف واحد, أي االلتزام الذي تم بإرادة منفردة 

واهلدية  لتزامات من الطرف اآلخر, كاليمني والنذر والطالق واإلبراء واهلبةال تقابلها ا

 االلتزام بحكم ديني كأداء الواجبات, وترك املحظورات اوالصدقة, وأيًض 

ژ ژ ڑ ڑ ) وهبذا املعنى فرس املفرسون قوله تعاىل:

 [.1]املائدة:(ک

                                 
( ينظر: أساس البالغة, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمرشي جار اهلل, حتقيق: حممد باسل عيون 1)

 (. 1/669, ص )«عقد»م, مادة 1889 -هـ 1418لبنان,  -السود, دار الكتب العلمية/ بريوت

 (.9/388«, )عقد » روس, الزبيدي, مادة ينظر: تاج الع( 2)

( ينظر: أحكام القرآن, أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, حتقيق: عبد السالم حممد عيل شاهني, 3)

 (.311-2/369م, )1884-هـ1415لبنان, الطبعة األوىل,  -دار الكتب العلمية/ بريوت

القرآن, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل, أبو جعفر الطربي,  ( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي4)
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يف تبيني املراد من قول احلق سبحانه  –رمحه اهلل تعاىل– ويف ذلك يقول اإلمام الشافعي

ڑ ک ک ک ), وقوله سبحانه: (ژ ژ ڑ ڑ ک)وتعاىل: 

أن يكون اهلل تبارك  –أعلم واهلل  –ويشبه  عام عىل كل عقد,» [81]النحل: (ک

وتعاىل أراد: أن يوفوا بكل عقد, كان بيمني أو غري يمني, وكل عقد نذر إذا كان يف العقدين 

 .«معصية –فيام أمر بالوفاء منها–هلل طاعة أو مل يكن له 

                                 
حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي, دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن, الطبعة األوىل, 

 (؛ وأحكام القرآن, القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب455 – 8/441م, )2441 -هـ 1422

لبنان, الطبعة الثالثة,  -املعافري املالكي, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية/ بريوت

(؛ والتفسري الكبري, أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي 2/525م, )2443 -هـ 1424

هـ, 1424لطبعة الثالثة, الرازي, امللقب بفخر الدين الرازي, دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت, ا

(؛ واجلامع ألحكام القرآن, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي, حتقيق: أمحد الربدوين 11/216)

(؛ 36-6/31)م, 1864 -هـ 1394وإبراهيم أطفيش, دار الكتب املرصية/ القاهرة, الطبعة الثانية, 

ين, حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس, حتقيق: عيل عبد وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثا

 (.3/222هـ, )1415الباري عطية, دار الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة األوىل, 

لِبيم القريشم )هو  الشافعي: (1) هـ( ثالث األئمة األربعة 244-154أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعيم املطَّ

عند أهل السنة واجلامعة, وصاحب املذهب الشافعي يف الفقه اإلسالمي, ومؤسس علم أصول الفقه, وهو 

ضافًة إىل العلوم أيًضا إمام يف علم التفسري وعلم احلديث, وقد عمل قاضًيا فُعرف بالعدل والذكاء, وإ

ااًل مسافًرا, أكثَر العلامُء من الثناء عليه, حتى قال  الدينية, كان الشافعي فصيًحا شاعًرا, ورامًيا ماهًرا, ورحم

, وله عدة مصنفات, منها: األم يف الفقه, «كان الشافعي كالشمس للدنيا, وكالعافية للناس»فيه اإلمام أمحد: 

 والرسالة يف أصول الفقه.

منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد, أبو زكريا حييى بن إبراهيم بن أيب طاهر األزدي, ينظر: 

م, 2442-هـ1422حتقيق: حممود بن عبد الرمحن قدح, مكتبة امللك فهد الوطنية, الطبعة األوىل, 

حتقيق: جمموعة من املحققني  وسري أعالم النبالء, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي, (؛1/186)

 (.14/5م, )1895-هـ1445بإرشاف شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, 

أحكام القرآن للشافعي, أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين البيهقي, كتب هوامشه: عبد ( 2)
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العقد تارة يكون مع اهلل, وتارة يكون مع اآلدمي, وتارة يكون  طُ بْ رَ »: قال ابن العريب

 .«بالقول, وتارة يكون بالفعل

وجاء يف األشباه والنظائر ما يؤيد هذا املعنى, فجاء يف القسم الثالث من أقسام العقود 

 منها:  جياب والقبول أو عدمه مخسة أقسام,أن العقود من حيث افتقارها لإل

 .واهلبة كاهلدية والصدقة ااإلجياب والقبول لفظً  ما ال يفتقر إىل

 . والسلم , كالبيع والرصفاومنها: ما يفتقر إىل اإلجياب والقبول لفظً  

, كالوكالة بل يكفي الفعل ,ا, وال يفتقر إىل القبول لفظً اومنها: ما يفتقر إىل اإلجياب لفظً 

 . والعارية والوديعة

 , كالوقف ونحوه.رشطه عدم الرد, بل ومنها: ما ال يفتقر إليه أصاًل 

 .واإلبراء منها: ما ال يرتد بالرد, كالضامنو 

من ضمن العقود التي أوردها: العتق وعقد الوالء وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                 
م, 1884 -هـ 1414انجي/ القاهرة, الطبعة الثانية, الغني عبد اخلالق, وقدم له: حممد زاهد الكوثري, مكتبة اخل

م, 1884-هـ1414(؛ وينظر: األم, أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي, دار املعرفة, بريوت, بدون طبعة, 2/66)

 (.28/139(؛ وجمموع الفتاوى, ابن تيمية, )4/185)

بابن العريب األندليس, من كبار علامء املالكية, حمدث,  هو حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري, املعروف ابن العريب:( 1)

فقيه, جمتهد, أصويل, أديب, ومن تصانيفه: عارضة األحوذي رشح الرتمذي, وأحكام القرآن, واملحصول يف علم 

 األصول, ومشكل الكتاب والسنة.

علامء املذهب, إبراهيم بن عيل بن  (؛ والديباج املذهب يف معرفة أعيان244-24/181ينظر: سري أعالم النبالء, الذهبي, )

بدون طبعة  حممد بن فرحون اليعمري, حققه: د. حممد األمحدي أبو النور, دار الرتاث للطبع والنرش, القاهرة,

(؛ وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, حممد بن حممد خملوف, املطبعة السلفية/ 256-2/252وبدون تاريخ, )

(؛ ومعجم املؤلفني, عمر بن رضا بن حممد راغب كحالة 139-136هـ, ص )1348بدون طبعة,  القاهرة,

 (.243-14/242الدمشقي, دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت, بدون طبعة وبدون تاريخ, )

 (.2/9أحكام القرآن, ابن العريب, )( 2)

 (.218-219األشباه والنظائر, السيوطي, ص )( ينظر: 3)

هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن السالم بن تيمية احلراين الدمشقي احلنبيل, اإلمام املجتهد  ابن تيمية:( 4)

املجدد شيخ اإلسالم, برز يف شتى العلوم, ومألت شهرته األفاق, له مصنفات كثرية, منها: الفرقان بني 
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 .والنذر واليمني بل أنه أطلق العقد عىل املعاهدات بني املسلمني والكفاروالطاعة 

م ابن رجب العقود إيل قسمني: األول عقود املعاوضات املحضة -اهللرمحه - وقسَّ

                                 
 ـ(.ه129أولياء الرمحن وأولياء الشيطان, ودرء تعارض العقل والنقل, مات سنة )

ينظر: ذيل طبقات احلنابلة, عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الَسالمي البغدادي احلنبيل, حتقيق: د. عبد 

-4/481م, )2445 -هـ 1425الرمحن بن سليامن العثيمني, مكتبة العبيكان/ الرياض, الطبعة األوىل, 

 (.9/142(؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )529

ينظر: القواعد النورانية الفقهية, أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين احلنبيل ( 1)

الدمشقي, حتقيق: د. أمحد بن حممد اخلليل, دار ابن اجلوزي/ اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل, 

دين حممد خوجة, مراجعة: د. عبد (؛ ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي, د. عز ال153هـ, ص )1422

م, 1883 -هـ1414الستار أبو غدة, جمموعة دله الربكة إدارة التطوير والبحوث/ جدة, الطبعة األوىل, 

 (.66-65-62-64-21ص )

هو أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي, فقيه حنبيل حافظ, من حفاظ احلديث, قال  ابن رجب:( 2)

ومن تصانيفه: رشح سنن الرتمذي, «, قن فن احلديث, وصار أعرف أهل عرصه بالعللأت»عنه ابن حجر: 

ومعه رشح العلل, وذيل الطبقات للحنابلة, وتقرير القواعد وحترير الفوائد, املشهور بقواعد ابن رحب 

 هـ(. 185وأجاد فيه, وجامع العلوم واحلكم, مات يف شهر رجب سنة )

ملائة الثامنة, أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق: حممد عبد املعيد ضان, جملس ينظر: الدرر الكامنة يف أعيان ا

(؛ وشذرات 3/149م, )1812-هـ1382اهلند, الطبعة الثانية, -دائرة املعارف العثامنية, صيدر آباد

  (.5/119(؛ ومعجم املؤلفني, كحالة, )9/519الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )

اوضات: هي كل عقد حمتو عىل بدل من اجلانبني, وتسمى أيًضا عقود املبادالت املالية, واملعاوضة عقود املع( 3)

املحضة: هي ما يفسد فيها العقد بفساد العوض, ويكون املال مقصوًدا فيها من اجلانبني. وغري املحضة: هي 

نبني, فالعقد الواحد قد يكون ما ال يفسد فيها العقد بفساد العوض, وال يكون املال فيها مقصوًدا من اجلا

معارضة بالنسبة ألحد املتعاقدين وتربًعا بالنسبة للمتعاقدين اآلخر, كالكفالة فإهنا عقد معارضة بالنسبة 

للدائن املكفول؛ ألنه أخذ الكفالة يف مقابل الدين الذي له, وهي بالنسبة للكفيل تربع؛ ألنه مل يأخذ أجًرا 

 دون مقابل.عىل كفالته إذ يكون قد التزم 

(؛ 196-3/195, 2/443(؛ واملنثور يف القواعد, الزركيش, )3/2ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )

 (.1/519واملدخل الفقهي العام, مصطفى الزرقا, )
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 ., كالصدقة واهلبة واهلديةكالبيع, والثاين: عقود ال معاوضة فيها, وهي عقود التربعات

قصد به التوثيق واللزوم, فهو يشمل ومما سبق يتبني أن العقد بمدلوله العام عند الفقهاء يُ 

يرتتب عليها حكم رشعي, ولذا يطلق بعض الفقهاء عىل مجيع االلتزامات الرشعية التي 

  .الطالق والعتق والنذر والتربع مسمى العقد؛ ملا فيها من معنى اللزوم

حكام العامة للعقود وهذا املعنى العام للعقد هو املستعمل عند الفقهاء عند بياهنم األ

 .وتفصيلهم لقواعدها األساسية

 للعقد: خلاصاملعنى ا  - ب

وهذا املعنى هو املراد (, إجياب وقبولتم بني إرادتني, أو بني طرفني متقابلني )وهو ما ي

 .-رمحهم اهلل تعاىل- عند أكثر الفقهاء, كام يظهر ذلك من أقواهلم

 .«والعقد ينعقد باإلجياب والقبول»: حيث يقول املرغيناين

 لزم هبا ا اإلجياب والقبولكل إشارة فهم منه: »وقال الباجي املالكي 

                                 
مقاباًل ملا ( عقود التربعات: هي التي تقوم عىل أساس املنحة أو املعونة من أحد الطرفني لآلخر فال يأخذ فيها املتعاقد 1)

 أخذه.

 (. 1/518ينظر: املدخل الفقهي العام, مصطفى الزرقا, ) 

( ينظر: القواعد الفقهية, عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن البغدادي احلنبيل, حتقيق: د. حممد عيل البنا, دار 2)

 (.19-11م, ص )2449لبنان, الطبعة األوىل,  -الكتب العلمية/بريوت

(؛ واملنثور يف القواعد, 4/13(؛ والفروق, القرايف, )5/244حتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )ينظر: رد امل( 3)

 .(389-2/381الزركيش, )

هو عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين, أحد كبار فقهاء احلنفية يف عرصه, كان حافًظا مفرًسا  املرغيناين:( 4)

اهلداية يف رشح بداية املبتدي, ومنتقى الفروع, والفرائض, ومناسك احلج, مات سنة حمقًقا, ومن مصنفاته: 

 هـ(.583)

 (.2/621ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية, عبد القادر بن نرص اهلل القريش, )

الل يوسف, دار إحياء اهلداية يف رشح بداية املبتدي, عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين, حتقيق: ط (5)

 (.3/222لبنان, ) –الرتاث العريب/ بريوت 

هو أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي املالكي, أحد كبار فقهاء املالكية, ومن الباجي: ( 6)

مصنفاته: إحكام الفصول يف أحكام األصول, واحلدود يف أصول الفقه, وفرق الفقهاء, ومسائل اخلالف, 
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 .«البيع 

 .«العقد هو جمموع اإلجياب والقبول» :وقال ابن القاسم الشافعي 

, وال يستبعد انعقاد العقد عىل أمر زائد عىل اإلجياب والقبول»وقال ابن رجب احلنبيل: 

 .«كام يتوقف انعقاد النكاح معهام عىل الشهادة 

ويتضح هذا املعنى أكثر يف العقود التي ال يتم إال بني إرادتني, أو طرفني متقابلني, 

كالبيع والرشاء, والرصف, والسلم, والرشكات, وغريها من العقود التي تستلزم وجود 

                                 
 هـ(. 414تويف سنة ) واالستيفاء يف رشح املوطأ, واملنتقى يف رشح املوطأ,

ينظر: البداية والنهاية, أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي, حتقيق: عبد اهلل بن عبد 

م, 1881 -هـ 1419املحسن الرتكي, دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن, الطبعة األوىل, 

(؛ وهدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني, 1/311(؛ والديباج املذهب, ابن فرحون, )12/122)

لبنان,  –إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي, دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت 

(1/381.) 

ة الوافية )رشح حدود ابن عرفة للرصاع(, حممد بن قاسم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرف( 1)

وينظر: مواهب  (؛1/236هـ, )1354الطبعة األوىل,  األنصاري الرصاع التونيس املالكي, املكتبة العلمية,

اجلليل يف رشح خمترص خليل, أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب, املعروف باحلطاب 

عيني املالكي ومنح اجلليل رشح (؛ 4/228م, )1882 -هـ 1412, دار الفكر/بريوت, الطبعة الثالثة, الرُّ

/ بريوت, الطبعة األوىل, -خمترص خليل, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد, املعروف بالشيخ عليش, دار الفكر

 (.4/435م, )1894 -هـ1444

فعي األزهري, أحد أعالم فقهاء الشافعية, العبادي املرصي الشاهو شهاب الدين أمحد بن قاسم  ابن القاسم: (2)

ومن مصنفاته: حاشية عىل رشح مجع اجلوامع يف أصول الفقه سامها اآليات البينات, ورشح الورقات إلمام 

 هـ(.884تويف سنة ) احلرمني, وحاشية عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج,

 (.1/148وهدية العارفني, الباباين, )(؛ 14/636ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, ) 

حاشية ابن قاسم العبادي عىل حتفة املحتاج, أمحد بن قاسم العبادي املرصي الشافعي, املكتبة التجارية  (3)

 (.4/214م, )1893 -هـ 1351بدون طبعة,  الكربى/ مرص,

 (. 12القواعد الفقهية, ابن رجب, ص ) (4)
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 طرفني كي يتم العقد.

 أذكر منها:وهناك أكثر من تعريف للعقد بمعناه اخلاص,  

أي اإلجياب -ربط أجزاء الترصف »قد هو: الع :تعريف برهان الرشيعة  -1

 .وقد ارتىض هذا التعريف بعض الباحثني املعارصين«ارشعً  -والقبول

جمموع إجياب أحد املتكلمني, مع قبول » : عرف العقد بقولهبن اهلامما تعريف  -2

 .«خر, سواء كانا باللفظني املشهورين, أو كالم الواحد القائم مقامهاماآل

( العقد بقوهلا: 143): يف املادة جملة األحكام العدلية فْت رَّ تعريف املجلة: عَ   -3

                                 
هو حممد بن عبيد اهلل بن حممود بن إبراهيم املحبويب, أحد فقهاء احلنفية, والده هو صدر  برهان الرشيعة:( 1)

الرشيعة األكرب صاحب كتاب الوقاية يف الفقه, ومن مصنفاته: وقاية الرواية يف مسائل اهلداية, والفتاوى, 

 هـ(.613والواقعات يف الفروع, تويف سنة )

 (.2/446ينظر: هدية العارفني, الباباين, ) 

(؛ وينظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر, عبد 5/293( البحر الرائق رشح كنز الدقائق, ابن نجيم, )2)

 (.3/8(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )1/316الرمحن بن سليامن املدعو بشيخي زاده, )

وواصل عالء الدين أمحد إبراهيم , املكتبة األزهرية ينظر: االلتزامات يف الرشع اإلسالمي, أمحد إبراهيم بك ( 3)

 (41م, ص )2413 -هـ 1434للرتاث/القاهرة , الطبعة األوىل, 

هو حممد بن حممد بن عبد احلميد بن مسعود , العالمة كامل الدين بن اهلامم احلنفي, أحد كبار فقهاء  ابن اهلامم: (4)

مة يف 184احلنفية, ولد سنة ) الفقه, واألصول, والنحو, والترصيف, واملعاين والبيان, ومن هـ(, كان عالم

مصنفاته: فتح القدير يف رشح اهلداية, والتحرير يف أصول الفقه, واملسايرة يف أصول الدين, تويف يف رمضان 

 هـ(.961سنة )

 (.6/255ينظر: األعالم, الزركيل, ) 

 (.3/191فتح القدير, ابن اهلامم, ) (5)

العدلية تعترب أول تقنني مدين وفًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية عىل املذهب احلنفي, وذلك ( جملة األحكام 6)

خالل عهد الدولة العثامنية حينام صدرت عن جملس شورى الدولة العثامنية, ورسمت بمرسوم السلطان 

هـ 1283نة: م, وتوطد نفاذها يف س1968هـ املوافق 1296العثامين عبد العزيز بن حممود الثاين يف سنة: 

م يف عهد السلطان العثامين عبد احلميد الثاين لتطبق أحكامها إلزامًيا يف قضاء الدولة يف 1916املوافق 

( مادة قانونية تضمنت أحكاًما 1951األقاليم اإلسالمية كافة, حيث احتوت املجلة بني دفتيها مواد بلغت)
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 .«, وهو عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقبولاالتزام املتعاقدين, وتعهدمها أمرً »

 .«ارتباط اإلجياب والقبول االلتزامي االعقد رشعً » :تعريف اإلمام الزركيش -4

وقد ترصف بعض الباحثني املعارصين يف هذا التعريف حيث عرف العقد بقوله: 

 .«بارتباط اإلجياب والقبول ءالتزام يش»

 التعريف املختار: 

ويمكن أن أختار منها  ,متقاربة يف اللفظ واملعنى يتبني أهنابعد ذكر التعاريف السابقة, و 

                                 
ة والوكالة وغريه بشكل حمكم نظم املسائل الفقهية ملختلف املعامالت املدنية مثل: البيع واإلجيار والكفال

املبددة واملتناثرة فأصبحت هذه املجلة جتسد عماًل ترشيعًيا عظياًم سد فراًغا كبرًيا يف القضاء واملعامالت 

املدنية أثبتت عظمة وهيبة الفقه اإلسالمي وسعته يف مواجهته للقوانني الغربية وتفوقه عليها, ويف إثبات 

حتواء مقتضيات العرص, فجسدت بذلك املجلة انتصاًرا للفقه اإلسالمي وجتديًدا له ابتهجت مرونته ال

جملة -ألجله قلوب العلامء وعموم املسلمني, وباإلضافة إىل أهنا كانت من أعظم مآثر الدولة العثامنية ملا هلا 

عىل أساسها باقي القوانني  من شأن يف إبراز عرصي للقواعد الرشعية العامة التي ُتأصل -األحكام العدلية

وما يتبع ذلك من توحيد لألحكام القضائية وبالتايل إحكام وتوثيق الوحدة السياسية واالجتامعية 

 للمسلمني بكافة رشائحهم وطوائفهم. 

د ينظر: جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, التقنني يف جملة األحكام العدلية, حممد احلسن البغا, العد

 م.2448(, سنة: 25الثاين, املجلد )

 (.1/81(, )143( ينظر: درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, املادة: )1)

: هو حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش املرصي, الشيخ بدر الدين, أحد كبار فقهاء الشافعية, ولد الزركيش( 2)

الفقه, وإعالم الساجد بأحكام املساجد, والديباج  هـ(, ومن مصنفاته: البحر املحيط يف أصول145سنة )

 هـ(.184يف توضيح املنهاج, تويف سنة )

 (. 9/512(؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )5/133ينظر: الدرر الكامنة, ابن حجر, ) 

 (.2/381املنثور يف القواعد, الزركيش, )( 3)

م, 2442ن القره داغي, دار البشائر اإلسالمية, الطبعة األوىل, ( مبدأ الرضا يف العقود, عيل حميي الدي4)

(1/125.) 
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بارتباط  يشءالتزام »وعليه فيكون تعريف العقد بمعناه اخلاص هو: , التعريف األخري

 .«اإلجياب والقبول

 زات التعريف:رشح حمرت

 امل يكن الزمً  املراد بااللتزام هنا: هو معناه اللغوي, وهو إلزام الشخص نفسه ما  -1

 .له

تشمل كل ما يلتزم به الشخص من القول أو الفعل أو السكوت  «ءيش» كلمة  -2

 العقود الصحيحة والفاسدة والباطلة.  اوتشمل أيًض 

 .فيه داللة عىل أمهية املعقود عليه أو املحل ءوإضافة التزام إىل يش

 .اعىل أن جمرد, التزمت أو تعهدت دون ذكر امللتزم به ال يسمى عقدً  اوفيه داللة أيًض 

ط اإلجياب بالقبول: خيرج به االلتزام احلاصل من غري ارتباط اإلجياب ارتبا  -3

 .بالقبول, كالطالق, والنذر, واليمني

واملراد باالرتباط هنا: هو االرتباط احليس أي تعلق اإلجياب بالقبول, ثم يرتتب 

  .االرتباط احلكمي, وهو وجوب الوفاء بام التزم به

املراد باإلجياب عند الفقهاء: هو إثبات الفعل اخلاص الدال عىل الرضا الواقع   -4

)القول أو الفعل أو  أي وسيلة من وسائل التعبري- واملراد بالفعل هنا أداة التعبري, أواًل 

 .بعت – مثاًل – كأن يقول البائع -السكوت(

 كأن يقول املشرتي: املوجبالقبول: هو التعبري الثاين الدال عىل الرضا بام أثبته و -5

                                 
(؛ ومعجم لغة 1159(؛ والقاموس املحيط, الفريوزآبادي, ص )5/2428( ينظر: الصحاح, اجلوهري, )1)

م, ص 1899 -هـ 1449الفقهاء, حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي, دار النفائس, الطبعة الثانية, 

(96 .) 

 (.134-1/125مبدأ الرضا يف العقود, عيل حميي الدين القره داغي, ) (2)

 . ينظر: نفسه (3)

 (.6/249( ينظر: فتح القدير, ابن اهلامم, )4)
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 .قبلت

 العقدو: الفرق بني الترصفةالثاني ملسألةا

مما تقدم يف تعريف كل من الترصف والعقد بمعنييه يتبني أن الترصف يشمل العقد 

بمدلوله اخلاص وغريه من الترصفات التي ليست بعقد, وعليه فالعقد نوع من أنواع 

 .اترصف عقدً الترصف, فكل عقد ترصف وليس كل 

فالترصف: أعم من العقد بمعنييه؛ ألن مدار العقد عىل االلتزام, والترصف يكون بام فيه 

له  احلق كالوقف أو منهيً  االتزام, ويكون بام ال التزام فيه, كام أن الترصف يتناول ما كان منشئً 

ر بدعوى, أو له كاإلبراء, كام ويشمل ما ليس فيه يشء من ذلك كاإلخبا اكالطالق, أو مسقطً 

, كام أنه يكون بالفعل كالغصب, ويكون إقرار بحق سابق أو إنكار له أو حلف عىل نفيه

 بالقول.

وأما العقد: فهو أخص من الترصف؛ ملا تقدم, واألصل فيه أنه بالقول وقد يقوم مقامه 

 .الفعل يف حاالت خمصوصة وبناء عىل بعض اآلراء الفقهية

                                 
( وهنا التعريف لإلجياب والقبول عند احلنفية, وقال غريهم, اإلجياب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك, 1)

 يف عقد البيع هو املوجب دائاًم, واملشرتي هو القابل.والقبول ما صدر من املتملك, فالبائع 

 (.369ينظر: تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود, أبو العينني, ص ) 

(؛ وامللكية ونظرية العقد, فراج حسني, ص 4/93الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )( ينظر: 2)

(141.) 

 (.5/325, )مواهب اجلليل, احلطاب( ينظر: 3)
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 اللتزام والفرق بينه وبني الترصفتعريف ا: الثاين فرعال

 :مسألتنيويشتمل عىل 

 الغًة واصطالًح  االلتزام : تعريفاألوىل سألةامل

 : تعريف االلتزام لغًة:أواًل 

والتزامه, وألزمه إياه فالتزمه.  ازامً , والزمه مالزمة ولِ اولزومً  امً زْ يلزمه لَ  ءمن لزم اليش

ألن  ؛ومنه: امللتزم ,أي: عانقه تقول: التزمهم ومعناه: االعتناق م مصدر: التزاوااللتز

 .الناس يعتنقونه أي يضمونه إيل صدورهم

  :منها ,عىل معانٍ  يف اللغة لزم يدلالفعل و 

 .الوجوب والثبوت يقال: لزمه املال: وجب عليه -1

 .ابه دومً حيقال: الزمه إذا صا, دائاًم  ءباليش ءمصاحبة اليش  -2

 .االضدادالفصل يف القضية, فكأنه من  -3

فااللتزام:  اليشء: أوجبه عليه, والتزم اليشء: أوجبه عىل نفسه, اوألزم فالن فالنً  -4

وهبذا يظهر الفرق بني االلتزام  ى,أخر , واإللزام: إجياب من جهةإجياب من نفسه

 واإللزام.

                                 
 هو ما بني باب الكعبة واحلجر األسود. ( 1)

(؛ وعون املعبود رشح سنن أيب داود, ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب 2/552املصباح املنري, الفيومي, ) ينظر:

سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته, حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر العظيم آبادي, دار الكتب 

(؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف 5/241هـ, )1415ت, الطبعة الثانية, العلمية/ بريو

 (.38/26والشؤون اإلسالمية الكويتية, )

(؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر, أبو السعادات املبارك 5/245( ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, )2)

يق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي, املكتبة بن حممد اجلزري, املعروف بابن األثري, حتق

(؛ 213(؛ وخمتار الصحاح, الرازي, ص )4/249م, )1863 -هـ 1393اإلسالمية, الطبعة األوىل, 

(؛ والقاموس 2/552(؛ واملصباح املنري, الفيومي, )542-12/541ولسان العرب, ابن منظور, )

 (.8/58وس, الزبيدي, )(؛ وتاج العر1484املحيط, الفريوزآبادي, ص )
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 :ااصطالًح : تعريف االلتزام اثانيً 

 امذاهبهم, وإن مل يوردوا تعريفً ( يف كتب الفقهاء عىل اختالف وردت لفظة )االلتزام

 ,احيث عرفها لغة, ثم عرفها اصطالًح  -فيام أعلم-, املالكي احلطاب باستثناء, هلا

 اأو معلقً  امن املعروف مطلقً  افهو إلزام الشخص نفسه شيئً  وأما يف عرف الفقهاء:» فقال:

ذلك وهو: التزام العطية, وقد يطلق يف العرف عىل ما هو أخص من  :بمعنى ,ءعىل يش

 .«املعروف بلفظ االلتزام, وهو الغالب يف عرف الناس اليوم

 .اواملقصود باملعروف هنا: هو األمر اجلائز رشعً  

تعريف  ,ة يقرب بعضها من بعض, أذكر منهابتعريفات كثري قد عرفه املعارصونو  

بعمل أو امتناع عن عمل ملصلحة  ارشعً  اكون الشخص مكلفً » :لاللتزام بأنه الزرقا

«غريه

كل ترصف متضمن إرادة إنشاء حق من احلقوق, أو إهنائه, أو  هو» :يف تعريفه وقيل

إسقاطه, سواء أكان من شخص واحد كالوقف والطالق املجرد عن املال, واإلبراء, أم من 

                                 
لبنان, بدون  -( ينظر: املبسوط, حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس, دار املعرفة/ بريوت1)

(؛ والرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك, 24/3م, )1883-هـ1414طبعة, 

دار املعارف/ مرص, الطبعة األوىل, الدردير, وباهلامش حاشية الصاوي, حتقيق: د. مصطفى كامل وصفي, 

 (.1/11(؛ واملغني, ابن قدامة, )3/416(؛ وروضة الطالبني, النووي, )2/665م, )1896

, املعروف باحلطاب, فقيه مالكي, ولد بمكة سنة هو أبو عبداهلل حممد بن عبدالرمحن الرعيني احلطاب:( 2)

هـ(, من أشهر كتبه: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل, حترير الكالم يف مسائل االلتزام, تويف سنة 842)

 هـ(. 854)

 (.2/242(؛ وهدية العارفني, الباباين, )1/59ينظر: األعالم, الزركيل, )

عبد اهلل حممد احلطاب, حتقيق: د. عبد السالم حممد الرشيف, دار الغرب  حترير الكالم يف مسائل االلتزام, أبو (3)

 (.69م, ص )1894 –هـ 1444الطبعة األوىل,  اإلسالمي/لبنان,

نظرية األجل يف االلتزام يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني العربية, د. عبد النارص توفيق العطار, دار الفكر ( 4)

 (.34, ص )م1889العريب, الطبعة األوىل, 

 (.1/436الزرقا, )مصطفى  املدخل الفقهي العام,( 5)
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 .«شخصني كالبيع واإلجارة والطالق عىل مال

 : التعريفني يتضح ما يأيتومن املقارنة بني 

االلتزام عند احلطاب يقترص عىل ما يلزم به الشخص نفسه, فهو يعود إىل إرادة  -1

نفسه وما  : فيشمل ما ألزم به الشخصيف تعريف الزرقا ا االلتزامالشخص؛ أمم 

 .إرادة الشارع إرادة الشخص وإىل ألزمه به الرشع, فهو يرجع إىل

 .لزامواإل ما: فيشمل االلتزا تعريف الزرقازام؛ أمم تعريف احلطاب مقترص عىل االلت  -2

العالمة  يف اصطالح الفقهاء, فاملختار عندي: هو تعريف ف االلتزام فقطوألين أعرم 

 وذلك لوجوه:احلطاب؛ 

أن تعريفه ينسجم مع إطالق الفقهاء هلذه اللفظة, فإن من يسعى للوقوف عىل  األول:

 إطالق الفقهاء هلذا اللفظ, جيد أهنم ال يريدون إال ما ذكر.

ومن ذلك ما قاله العالمة  لتزام,أن العلامء نصوا عىل الفرق بني اإللزام واال الثاين:

فمن » - الذمة وبني قاعدة أهلية املعاملةيف معرض كالمه عىل الفرق بني قاعدة  - :القرايف

رش اجلنايات, أاجتمعت له هذه الرشوط رتب الرشع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه 

وأجر اإلجارات, وأثامن املعامالت, ونحو ذلك من الترصفات, ويقبل التزامه إذا التزم 

مل يقدر الرشع هذا املعنى من قبل نفسه لزمه, وإذا فقد رشط من هذه الرشوط  اأشياء اختيارً 

 .«القابل لإللزام وااللتزام

للمعنى اللغوي للفظ االلتزام, ورعاية املعنى  أن يف هذا التعريف مراعاةً  الثالث:

                                 
(؛ وينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة 413( املدخل يف الفقه اإلسالمي, د. حممد مصطفى شلبي, ص )1)

 (.144(؛ وامللكية ونظرية العقد, فراج حسني, ص )93-4/92الزحييل, )

هو أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن, شهاب الدين القرايف, أصله من صنهاجة, قبيلة من  القرايف:( 2)

بربر املغرب, ونسبته إىل القرافة وهي املحلة املجاورة لقرب اإلمام الشافعي بالقاهرة, فقيه مالكي, مرصي 

صانيفه: الفروق يف القواعد املولد واملنشأ والوفاة, وانتهت إليه رياسة الفقه عىل مذهب مالك, ومن ت

 الفقهية, والذخرية يف الفقه, ورشح تنقيح الفصول يف األصول, واألحكام يف متييز الفتاوى من األحكام,

 هـ(694مات سنة )

 (.1/84(؛ واألعالم, الزركيل, )1/236ينظر: الديباج, ابن فرحون, )

  (.3/231الفروق, القرايف, )( 3)
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  بني املعنى اللغوي واالصطالحي, معتربة عند اإلمكان ومالحظته

 : الفرق بني الترصف وااللتزامةالثاني سألةامل

 يف تعريف كل من الترصف وااللتزام يتبني أن:بعد حترير القول 

ط فيها كوهنا عىل وجه رتالترصف أعم من االلتزام, سواء أكانت حقيقة الترصف يش

 , أم كانت أعم من ذلك بإلغاء هذين الرشطني من حقيقة الترصف.امرشوع ينتج أثرً 

عقد بمعناه مدلوله لل ةوسواء أكانت حقيقة االلتزام ما يراه بعض الفقهاء من مرادف 

سواء صدر من  هه أو تعديله أو إهناءلالعام الذي يشمل كل ترصف يتضمن إنشاء حق أو نق

 طرفني أم من طرف واحد.

ا, كالوقف, أو أو كانت حقيقة االلتزام ما يلزم به الشخص نفسه من معروف مطلقً  

  معلقا كالنذر عىل ما اختاره احلطاب.

                                 
, دار الكتب هناية السول رشح ( ينظر: 1) منهاج الوصول, عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعيم

 (.351-354م, ص )1888 - هـ1424لبنان, الطبعة األوىل,  - العلمية/ بريوت
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 والعقد وااللتزامالعالقة بني الترصف : الثالث الفرع

 ظهر مما سبق يف معنى الترصف والعقد وااللتزام ما ييل:

 أن العقد بمعناه العام مرادف لاللتزام. -1

, إذ هو االلتزام من االلتزام, فهو فرد من أفراده أن العقد بمعناه اخلاص أخص -2

 .الذي ال ينشأ إال بإرادة طرفني

 ه ويظهر ذلك فيام ييل:جزء من أن العقد وااللتزام أخص من الترصف فهام  -3

 .الترصف الفعيل كاإلتالف بينه وبني االلتزام والعقد تباين فال شبه بينهم  - أ

 .الترصف القويل العقدي: مرادف ملعنى العقد اخلاص الذي هو جزء من االلتزام - ب

الترصف القويل غري العقدي املتضمن إرادة إنشاء حق, كالنذر داخل يف معنى  - ت

حيث إن  -وال عالقة له بالعقد باملعنى اخلاص–العام االلتزام والعقد بمعناه 

االلتزام والعقد بمعناه العام يشمالن هذا القسم, والذي قبله أي املنشأ بإرادة 

 .واحدة, أو اتفاق إرادتني

الترصف القويل غري العقدي غري املتضمن إرادة إنشاء حق, كالدعوى مباين ملعنى  - ث

 .ألنه ليس يف هذا القسم من الترصف التزام وال عقد ؛االلتزام والعقد

أن الترصف أعم من االلتزام والعقد, فكل عقد والتزام ترصف, وليس كل  واخلالصة:

, كام أن االلتزام مرادف للعقد بمعناه العام, وهو أعلم من العقد بمعناه اوالتزامً  اترصف عقدً 

  -باملعنى اخلاص- ااخلاص, فكل عقد التزام, وليس كل التزام عقدً 

                                 
( ينظر: أسباب انحالل العقود املالية, د. عبدالرمحن بن عايد بن خالد العايد, جامعة اإلمام حممد بن سعود 1)

(؛ والترصف 41-39م, ص )2442-هـ1423/ السعودية, الطبعة األوىل, اإلسالمية/ الرياض

االنفرادي وأثره يف بناء العقود وااللتزامات يف الفقه اإلسالمي, عبداهلل بن عبد العزيز درعان, مكتبة 

(؛ واملدخل للفقه اإلسالمي, د. عبد اهلل 19م, ص )1883 -هـ 1413التوبة/ الرياض, الطبعة األوىل, 

(؛ وتاريخ الفقه اإلسالمي 288م, ص )1883 -هـ 1413مكتبة التوبة/ الرياض, بدون طبعة,  الدرعان,

(؛ 144(؛ وامللكية ونظرية العقد, أمحد فراج حسني, ص )364ونظرية امللكية والعقود, أبو العينني, ص )

 (.413واملدخل يف الفقه اإلسالمي, حممد مصطفى شلبي, ص )
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 املبحث الثالث

 قسامه وكيفيتهالقبض وأ

 مطالب: أربعةوقد اشتمل هذا املبحث عىل 

 املطلب األول

 تعريف القبض

 واشتمل هذا املطلب عىل فرعني:  

 تعريف القبض يف اللغة: األول فرعال

القاف والباء والضاد أصل واحد يدل عىل يشء مأخوذ, تقول: »قال ابن فارس: 

 .«قبضت اليشء من املال وغريه قبًضا

قبض املتاع وأقبضته إياه وقبضته, وتقابض املتبايعان, »يف األساس:  وقال الزخمرشي

 .«وقابضته مقابضة وأقبضته

 ,ا: أخذتهوقبضت اليشء قبًض  ,القبض مجع الكف عىل اليشء»وجاء يف لسان العرب: 

 .ن بأصابعك فهي القبصة, بالصادوالقبضة: ما أخذت بجمع كفك كله, فإذا كا

حتويلك املتاع إىل حيزك,  :قبولك املتاع وإن مل حتوله, والقبض ابن األعرايب: القبض قال

وقبض عىل اليشء وبه يقبض قبًضا انحنى عليه  ,والقبض: التناول لليشء بيدك مالمسة

 .«بجميع كفه. . . وصار اليشء يف قبضتي, أي يف ملكي

                                 
 (.5/54«, )قبض»معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, مادة  (1)

هو أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي, مفرس, لغوي, من أئمة املعتزلة, ومن  الزخمرشي:( 2)

 هـ(.539وتويف سنة ) مصنفاته: تفسري الكشاف,

 (.24/151الذهبي, ) ينظر: سري أعالم النبالء, 

 (.2/41الزخمرشي, ) ( أساس البالغة,3)

 (.1/214«, )قبض»لسان العرب, ابن منظور, مادة  (4)
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 منها:  ,علامء اللغة أن القبض له معان لغوية كثريةتبني من أقوال 

ه وقبضها, أي: مجعها, ومجع الطائر   -1 اجلمع: وهو خالف البسط, تقول: بسط كفم

 جناحيه: قبضهام, والقبضة: مجيع الكف.

تناول اليشء: وقبض اليشء: تناوله باليد مالمسًة, والقبض: يطلق عىل استالم   -2

 املال باليد.

 بَِض الرجُل: أي مات.املوت: تقول: قُ   -3

ڳ ڳ )ومنه قوله تعاىل: اإلرساع: فالقبيض من الدواب: الرسيع نقل القوائم,   -4

وذلك ألن الطري  ؛[18]املُلك: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

والقابض: السائق الرسيع السوق, تقول: قبض إذا أرسع مجع نفسه وأطرافه, 

 اإلبل: ساقها سوًقا عنيًفا.

وئ وئ ) التضييق: فالقابض: هو الذي يمسك الرزق وغريه عن الناس, قال تعاىل:  -5

 [] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .العزل عن اليشء: تقول قبضته عن األمر: أي عزلته -6

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) :احلوز وتأكد امللك: ومنه قوله تعاىل 

َمر: (ەئ وئ وئ  , أي يف حوزته حيث ال متليك ألحد.[61]الزُّ

فال حد للقبض خاص يف  إىل العرف؛ القبض املرجع يف  سبق أن

وتناول اليشء, واملوت, واإلرساع,  ,لغوية كثرية كاجلمع وإنام ورد بمعانٍ  ,اللغة

 .احلوز وتأكد امللكوالتضييق, والعزل عن اليشء, 

                                 
 1/213(؛ ولسان العرب, ابن منظور, )652ينظر: املفردات يف غريب القرآن, الراغب األصفهاين, ص ) (1)

 (.224(؛ والتعريفات, اجلرجاين, ص )2/491«, )قبض»مادة  (؛ واملصباح املنري, الفيومي,215 -
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 تعريف القبض يف اصطالح الفقهاء: الثاين فرعال

ن إن القبض عندهم يطلق عيل معنيني, فمنهم من قال: أ ىاملتتبع لكالم الفقهاء ير إن

القبض هو التخلية, ومنهم من أرجع أمره إىل العرف فبينه من خالل أنواعه حسب اختالف 

 فللفقهاء اجتاهان يف حتديد مفهوم القبض عىل التفصيل التايل: ,األشياء يف نفسها

 ة:االجتاه األول: للجمهور من املالكية والشافعية واحلنابل

نوه من بيالعرف و ىلإرجعوا أمره أبل  ,ألقسامه اجامعً  امل يضع اجلمهور للقبض تعريفً  

أن القبض يف غري العقار يكون بالنقل, أو الكيل, أو بالتناول, أو  واتفقوا عىل ,قسامهخالل أ

 .بالتحويل, أو بالتخلية, حسب اختالف األشياء يف أوصافها وأحواهلا

 عىل التفصيل التايل:  

 : عند املالكية: أواًل 

باستيفاء قدره من كيل  ةق توفيالقبض يف اجلزاف التخلية, أو نقله من مكانه, وما فيه ح 

  .الدابة وزن أو عد, وما عدا ذلك فاملرجع فيه إىل العرف كتسليم مقود أو

 .«وقبض غري العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف»قال احلطاب: 

بام ينقل  قباضهإن القبض هو نقل الترصف فيه عن اليشء املستحق إ»: التسويلقال 

                                 
 (.6القبض وأثره يف العقود, منصور عبد اللطيف منصور, ص )ينظر: ( 1)

 (.4/411( مواهب اجلليل, احلطاب, )2)

, أبو احلسن القايض املالكي, من أهل فاس باملغرب, أخذ عن الشيخ هو عيل بن عبد السالم التسويل التسويل:( 3)

حممد بن إبراهيم ومحدون بن احلاج وغريمها, من تصانيفه: البهجة يف رشح التحفة, ورشح الشامل, ومجع 

 (. 1259فتاوى, وحاشية عىل رشح الشيخ التاودي, توىف سنة )

(؛ ومعجم 1/115(؛ وهدية العارفني, الباباين, )381ف, ص )ينظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, خملو

 (. 1/122املؤلفني, كحالة, )
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 «وما ال ينقل, فبرصف الترصف فيه عن مالكه ,بجعله حتت يده عنه

العقار فتكفي التخلية,  حتكم فيه العادة, فأما يف صورة القبض نأ»كليل: واإلويف التاج  

 .«فيه حسب العادة وما سوى ذلك فعىل وكذلك فيام بيع عىل اجلزاف

 :: عند الشافعيةاثانيً 

 .«....أقسام وع يف القبض إىل العرف وهو ثالثةقال أصحابنا الرج»: قال النووي 

القبوض ختتلف يف األشياء حسب اختالفها يف أنفسها, وحسب »: وقال اخلطايب

 .«اختالف عادات الناس فيها

                                 
البهجة يف رشح التحفة, أبو احلسن عيل بن عبد السالم التسويل, حتقيق: حممد عبد القادر شاهني, دار الكتب  (1)

 (.1/316م, )1889 -هـ 1419بريوت, الطبعة األوىل,  –العلمية/ لبنان 

واإلكليل ملخترص خليل, حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف الغرناطي املالكي, دار الكتب  التاج (2)

 (.6/413م, )1884-هـ1416العلمية, الطبعة األوىل, 

هو اإلمام احلافظ حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف بن مري بن حسني بن حممد النووي احلوراين  النووي:( 3)

اًرا باملعروف وناهًيا عن املنكر, تارًكا للملذات ومل يتزوج, أتقن علوًما  الشافعي, كان إماًما بارًعا حافًظا أمَّ

ل عديدة, وقد عدد ابن العطار ـ أحد شتى, ويل مشيخة دار احلديث األرشفية, ُأفردت ترمجته يف رسائ

تالميذه ـ تصانيفه واستوعبها, ومن هذه التصانيف: هتذيب األسامء واللغات, واملنهاج يف رشح مسلم, 

والتقريب والتيسري يف مصطلح احلديث, واألذكار, ورياض الصاحلني وهو كتاب جامع ومشهور, 

وتويف سنة , سد الغابة يف معرفة الصحابة وغريهاواملجموع رشح املهذب, واألربعون النووية, وخمترص أ

 هـ(.616)

 (.9/148(؛ واألعالم, الزركيل, )5/165الكربى, ابن السبكي, ) ينظر: طبقات الشافعية 

 (.8/215املجموع, النووي, ) (4)

الد من ب« بست»هو أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البستي, فقيه حمدث من أهل  اخلطايب: (5)

من نسل زيد بن اخلطاب, ومن مصنفاته: معامل السنن يف رشح سنن أيب داود, وغريب احلديث, « كابل»

 هـ(.399وتويف سنة ), وأعالم السنن

كحالة,  (؛ ومعجم املؤلفني,2/213(؛ واألعالم, الزركيل, )11/23ينظر: سري أعالم النبالء, الذهبي, ) 

(2/61.) 

داود, أبو سليامن محد حممد اخلطايب الُبستي, املطبعة العلمية/ حلب, الطبعة ( معامل السنن رشح سنن أيب 6)
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كاإلحياء  اورشعً  لغةً  ما يضبطه ىل العرف لعدم وجودإ عند الشافعية املرجع يف القبضف

ويف العبد والدابة  ,وما ينقل بالنقل فقبضه باملناولة, فيام يتناول باليد ,يف الرسقة رزواحل

 واملوزون للقبض, واملكيل بالكيل ييكف ختبارمهاامن مكاهنام ال سريمها وال  بتسريمها

املفيد  من الترصف ل القبض عندهم هو االستيالء والتمكنيآوم والعقار بالتخلية, بالوزن

 .وجواز الترصف الرشعية عليه من نقل للضامن ثارلرتتيب اآل

 :ثالًثا: عند احلنابلة

, أو , بيع كياًل ا, أو موزونً وقبض كل يشء بحسبه, فإن كان مكياًل »: قال ابن قدامة 

 .«, فقبضه بكيله ووزنهاوزنً 

واملوزون بالوزن,  يكون قبضه بحسبه, فاملكيل بالكيل,عند احلنابلة كل يشء ف 

واحليوان  بالتناول باليد, والثياب بنقلها, الدنانريوواجلزاف بنقله من مكانه, والدراهم 

القبض ونص عليه ومل يبينه, فيكون املرجع فيه  ن الرشع اعتربوذلك أل ؛من مكانه بتمشيته

  ىل العرف كالتفرقإ

                                 
 (.3/136م, )1832 -هـ 1351األوىل, 

القبض وأثره يف العقود, ؛ و(8/215املجموع, النووي, )(؛ و6/214( ينظر: احلاوي الكبري, املاوردي, )1)

 (.1منصور عبد اللطيف منصور, ص )

كان إماًما »هو أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة, فقيه أصويل حنبيل, قال ابن اجلوزي:  ابن قدامة: (2)

 هـ(.624من مؤلفاته: املغني يف الفقه, والروضة يف أصول الفقه, تويف سنة )«, يف فنون كثرية

, حتقيق: حممد حامد الفقي, ينظر: طبقات احلنابلة, أبو احلسني حممد بن حممد بن احلسني ابن أيب يعىل احلنبيل

(؛ والبداية والنهاية, ابن كثري, 4/133مطبعة السنة املحمدية/ القاهرة, بدون طبعة وبدون تاريخ, )

 (.1/155(؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )13/141)

 (.6/196املغني, ابن قدامة, )( 3)

(؛ ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي, حممد بن عبد اهلل الزركيش 6/196املغني, ابن قدامة, )( ينظر: 4)

(؛ وكشاف القناع عن متن 4/418م, )1883 -هـ 1413املرصي احلنبيل, دار العبيكان, الطبعة األوىل, 
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 :والظاهرية ورواية عند احلنابلة وقول للشافعية : للحنفيةثايناالجتاه ال

يرى أصحاب هذا االجتاه أن القبض يعني التخلية أو التخيل, وهو أن خييل البائع بني 

 املبيع واملشرتي, برفع احلائل بينهام عىل وجه يتمكن املشرتي من الترصف فيه.

أن خييل البائع  :والقبض عندنا هو التخلية, والتخيل وهوالتسليم, » :قال الكاساين 

 ,برفع احلائل بينهام عىل وجه يتمكن املشرتي من الترصف فيه ,بني املبيع وبني املشرتي

له, وكذا تسليم الثمن من املشرتي إىل  اللمبيع, واملشرتي قابًض  اًم فيجعل البائع مسلِ 

 .«البائع

 وعادةً  اوالتخيل وارتفاع املوانع عرفً  هو التمكني القبضمعنى » وقال يف موضع آخر:

«حقيقة

غري  يأن التخلية كافية لنقل الضامن إىل املشرت ,وفيه وجه آخر»وجاء يف فتح العزيز: 

 «كافية للتسلط عىل الترصف

                                 
 (.1القبض وأثره يف العقود, منصور عبد اللطيف منصور, ص )؛ و(3/246اإلقناع, البهويت, )

« ملك العلامء»هو أبو بكر بن مسعود بن أمحد عالء الدين الكاساين, من أئمة احلنفية, كان يسمى  الكاساين: (1)

توىل بعض األعامل لنور الدين « حتفة الفقهاء»أخذ عن عالء الدين السمرقندي ورشح كتابه املشهور 

ني يف أصول الدين, وتويف بحلب سنة الشهيد, من تصانيفه: البدائع وهو رشح حتفة الفقهاء, والسلطان املب

  هـ(.591)

وتاج الرتاجم, أبو الفداء  (؛1/244ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية, عبد القادر بن نرص اهلل القريش, )

زين الدين قاسم اجلاميل احلنفي, حتقيق: حممد خري رمضان يوسف, دار القلم/ دمشق, الطبعة األوىل, 

(؛ والفوائد البهية يف تراِجم احلنفية, أبو احلسنات حممد عبد احلي 321م, ص )1882-هـ 1413

 (.53م, ص )1889اللكنوي, حتقيق: أمحد الزعبي, دار األرقم, الطبعة األوىل, 

 (.5/149بدائع الصنائع, الكاساين, )( 2)

 (.5/244السابق, ) (3)

لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد وهو رشح -فتح العزيز برشح الوجيز, املسمى الرشح الكبري ( 4)

 (.9/444بدون طبعة وبدون تاريخ, ) الغزايل, عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويني, دار الفكر,
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رواية أخرى, أن القبض يف كل  وقد روى أبو اخلطاب عن أمحد»وجاء يف املغني: 

ا له, يشء بالتخلية مع التمييز؛ ألنه خىل بينه وبني املبيع من غري حائل, فكان قبًض 

 .«كالعقار

 «وقبضه له: هو أن يطلق يده عليه بأن ال حيال بينه وبينه »ويف املحىل: 

لكل أقسام القبض فمن خالل أقوال الفقهاء يتبني أن العلامء مل يضعوا تعريًفا جامًعا 

الختالفهم  اأقسامه؛ وذلك ألن اختالف الفقهاء يف تعريف القبض تبعً وإنام بينوه من خالل 

إىل العرف, فام ُعد يف  –كقاعدة أساسية  –, كام أهنم أرجعوا أمره يف أقسامه وما يتحقق به

 .عرف الناس قبًضا, فهو قبض, وما ال فال, وهذا هو األقوى واملعتمد عند اجلمهور

  

                                 
هو أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين, من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إىل قبيلة بكر بن  أمحد: (1)

نبيل, وأحد أئمة الفقه األربعة, أصله من مرو, وولد ببغداد, امتحن يف أيام املأمون وائل, إمام املذهب احل

واملعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر اهلل عىل يديه مذهب أهل السنة, وملا تويف الواثق وويل املتوكل 

واملسائل, واألرشبة,  أكرم أمحد, ومكث مدة ال يويل أحًدا إال بمشورته, له املسند وفيه ثالثون ألف حديث,

 هـ(.241وفضائل الصحابة, وغريها, مات سنة )

األعالم, ؛ و(428 -14/394(؛ والبداية والنهاية, ابن كثري, )24–1/4ينظر: طبقات احلنابلة, ابن أيب يعىل, )

 (.1/243الزركيل, )

 (.191-6/196املغني, ابن قدامة, )( 2)

بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري, دار الكتب العلمية/  املحىل باآلثار, أبو حممد عيل بن أمحد( 3)

 (.1/412م, )2443 -هـ 1425لبنان, الطبعة األوىل,  –بريوت 

 بالتفصيل يف مبحث: أقسام القبض وكيفيته. –إن شاء اهلل  –أما أسباب هذا الرتجيح, فسيأيت ( 4)
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 الثاين املطلب

 ألفاظ ذات عالقة بالقبض  

رادفة موردت يف كتب الفقه كلامت تفيد معنى القبض, وهلا صلة وثيقة بالقبض وإن مل تكن 

 له, منها: 

  :: النقدأواًل 

, ففي ليم إذا كان اليشء املعطى نقوًدامعنى اإلقباض والتسعىل ( النقدكلمة )طلق ت

  .«نقدت الرجل الدراهم , بمعنى أعطيته . . . فانتقدها , أي قبضها »:املصباح املنري

لتضمنه متييزها وكشف حاهلا يف اجلودة وإخراج  اوإنام سمي إقباض الدراهم نقدً 

 . الزيف منها من قبل املعطي واآلخذ

ولو قال: »: ولقد استخدم الفقهاء مصطلح النقد بمثابة القبض كثرًيا, قال الرسخيس

 أي: أقبضته الثمن.«اشرتيتها ونقدته الثمن, ثم جحدين الرشاء ...

 ,«كان نقد الثمن للبائع, فامللك ال يقع عىل البائع أصاًل .. ألنه إذا » :وقال الكاساين 

 , ويلزم من ذلك أن يكون حااًل أي يًدانقًدا: أي مقبوًضا»قوله: وللباجوري

                                 
 (.2/624)«, نقد»( املصباح املنري, الفيومي, مادة 1)

 (.3/425«, )نقد»لسان العرب, ابن منظور, مادة ( ينظر: 2)

هو حممد بن أمحد بن أيب سهل, أبو بكر الرسخيس من أهل )رسخس( بلدة يف خراسان, ويلقب  الرسخيس:( 3)

بشمس األئمة, كان إماًما يف فقه احلنفية, حجة متكلاًم أصولًيا جمتهًدا يف املسائل, وأخذ عن احللواين وغريه, 

 هـ(.493مات سنة ), لفقهمن تصانيفه: املبسوط يف رشح كتب ظاهر الرواية يف الفقه, واألصول يف أصول ا

يف تراجم  (؛ والفوائد البهية2/29ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية, عبد القادر بن نرص اهلل القريش, )

 (.6/249(؛ واألعالم, الزركيل, )159احلنفية, اللكنوي, ص )

 (.14/116املبسوط, الرسخيس, ) (4)

 (.5/24بدائع الصنائع, الكاساين, )( 5)

هـ(, يف 1189هو إبراهيم بن حممد أمحد الباجوري شيخ اجلامع األزهر, فقيه شافعي, ولد سنة ) الباجوري:( 6)

الباجور إحدى قرى املنوفية بمرص, وتعلم يف األزهر, له مصنفات كثرية, منها: التحفة اخلريية عىل الفوائد 

ومات سنة  ىل رشح ابن قاسم,الشنشورية يف الفرائض, وحتفة املريد عىل جوهرة التوحيد, وحاشية ع

 هـ(.1211)

 (.1/94(؛ ومعجم املؤلفني, كحالة, )1/11ينظر: األعالم, الزركيل, )
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 «بيدٍ  

ويبدو أن استخدامهم للنقد بمعنى القبض, هو قارص عىل قبض النقود, دون األعيان, 

 فال يقال لقبضها نقد.

النقد والقبض عالقة عموم وخصوص مطلق, فالقبض أعمم من النقد فالعالقة بني 

 وأشمل, فكل نقٍد قبٌض وال عكس.

 : : احليازةاثانيً 

احليازة يف اللغة: ضم اليشء إىل النفس, تقول: حزته: أي ضممته ومجعته, وكل من ضمم 

 . إىل نفسه شيًئا فقد حازه

عنيني أحدمها مل -املالكية خاصة عند–أما يف االصطالح, فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة 

 أعم من اآلخر: 

, وهو نفس معنى القبض ثبات اليد عىل اليشء والتمكن منهما باملعنى األعم فهي إأ - أ

 .عند سائر الفقهاء

 .أي إال بالقبض «ال تتم هبة وال صدقة وال حبس إال باحليازة»: قال القريواين 

                                 
حاشية الباجوري عىل رشح ابن قاسم الغزي عىل متن الشيخ أيب شجاع, إبراهيم بن حممد بن أمحد ( 1)

 (.1/358هـ, )1424ألوىل, الباجوري, حتقيق: حممد عبد السالم شاهني, دار الكتب العلمية, الطبعة ا

 (. 1/156« )حوز»(؛ واملصباح املنري, الفيومي, مادة 5/341( ينظر: لسان العرب, ابن منظور, )2)

عبد اهلل بن أيب زيد بن عبد الرمحن القريواين املالكي, فقيه, مفرس من أعيان القريوان,  هو أبو حممد القريواين:( 3)

قطب املذهب وباملك األصغر, قال عنه الذهبي: كان عىل أصول السلف كان إمام املالكية يف عرصه, يلقب ب

مات سنة  يف األصول ال يتأول, من تصانيفه: كتاب النوادر والزيادات, وخمترص املدونة, وكتاب الرسالة,

 هـ(. 396)

 (.6/13ومعجم املؤلفني, كحالة, ) (؛4/441ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )

( متن الرسالة, أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن النفراوي القريواين املالكي, دار الفكر, بدون طبعة 4)

 (.1/111)وبدون تاريخ, 
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 :, وقال احلسن بن رحال«احلوز وضع اليد عىل اليشء املحوز»: وقال التسويل

  .« احلوز والقبض يشء واحد»

عند املالكية, أي احليازة التي هي سند امللكية ملن أما احليازة باملعنى األخص  - ب

ا يدعيها, فهي عبارة عن سلطة فعلية عىل يشء, يامرسها شخص قد يكون مالكً 

 .لذلك أو غري مالك له

احليازة هي وضع اليد والترصف يف اليشء املحوز كترصف »: حاشية العدويففي 

 .«املالك يف ملكه بالبناء والغرس واهلدم وغريه من وجوه الترصف

 :, ويليهاالسكنى واالزدراع :, أضعفهااحليازة تكون بثالثة أشياء»: وقال احلطاب 

التفويت بالبيع واهلبة والصدقة والنحلة ويليها: , اهلدم والبنيان والغرس واالستغالل

 . «والعتق والكتابة والتدبري والوطء وما أشبه ذلك مما ال يفعله الرجل إال يف ماله

 والقبض مرادف للحيازة باملعنى األعم. 

 : وضع اليد: ثالًثا

, املكنة من استعامله واالنتفاع به( بمعنى حوز اليشء واليدذي يستعمل الفقهاء كلمة )

                                 
 (.1/169البهجة يف رشح التحفة, التسويل, ) (1)

واع من العلوم, هو أبو عيل احلسن بن رحال بن أمحد بن عيل, املالكي, فقيه, مشارك يف أن احلسن بن رحال:( 2)

ويل قضاء فاس, ونحي عنه, ثم ويل يف آخر أمره قضاء مكناسة, واستمر إىل أن تويف فيها, له مصنفات 

كثرية, منها: رشح خمترص خليل يف فروع الفقه املالكي, وحاشية عىل رشح الشيخ ميارة, واإلرفاق يف مسائل 

 هـ(.1144االستحقاق, وحاشية عيل رشح حتفة ابن عاصم, مات سنة )

 (.3/224(؛ ومعجم املؤلفني, كحالة, )2/184ينظر: األعالم, الزركيل, )

(؛ وينظر: القوانني الفقهية, أبو القاسم حممد 1/148حاشية احلسن بن رحال عىل رشح حتفة ابن عاصم, )( 3)

 (.329بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن جزي الكلبي الغرناطي, بدون طبعة, وبدون تاريخ, ص )

 (.1/113ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( 4)

حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين, أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي, حتقيق:  (5)

 (.2/311م, )1884 -هـ 1414بدون طبعة,  يوسف الشيخ حممد البقاعي, دار الفكر/ بريوت,

 (.6/222رشح خمترص خليل, احلطاب, )مواهب اجلليل يف ( 6)
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, ويريدون بذي اليد احلائز مقدمة عىل بينة اخلارج فيقولون: بينة ذي اليد يف النتاج

أقام البينة, , وأن سلعة يف يدي ادعى رجل أهنا لهأرأيت لو  :قلت» :, جاء يف املدونةاملنتفع

 هي للذي يف يده إذا تكافأت :؟ قال يل مالكوادعيت أهنا يل, وهي يف يدي , وأقمت البينة

  .«البينتان

 .والصلة أن اليد تدل عىل القبض

ويبدو أن العالقة بني وضع اليد والقبض, عالقة عموم وخصوص مطلق أيًضا, 

فقد يكون القبض بوضع  ,فالقبض أعم وأشمل من وضع اليد, الذي هو فرد من أفراده

 اليد, وقد يكون بالتمكني والتخلية.

 : اليد باليد:ارابعً 

 .القبض بني البدلني يف جملس العقد اليد باليد عند مجهور الفقهاء عىلق مصطلح ليط

ا يده ا بحارض, والتقدير يف حال كونه مادً ا بيد, أي حارًض بعته يدً »جاء يف املصباح املنري: و

                                 
( النتاج: والدة احليوان, مشتق من فعل)نتجت(, يعني ولدت ووضعت, واملراد هنا والدة احليوان يف ملك 1)

اإلنسان نفسه, أو يف ملك بائعه, أو يف ملك مورثه, واخلارج: أي غري احلائز, أن يكون اليشء املختلف عليه 

 ازته.يف غري يده بل يف يد خصمه وحي

 (.9/6411ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )

ينظر: جملة األحكام العدلية, جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, حتقيق: نجيب هواويني, ( 2)

 (.1/351بدون طبعة وبدون تاريخ, ) طباعة نور حممد, كارخانه جتارِت كتب, آرام باغ, كراتيش,

 (.32/258( ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, )3)

 (.4/45م, )1884 -هـ 1415املدونة, مالك بن أنس األصبحي املدين, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, ( 4)

 (.32/258لكويتية, )( ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ا5)

( ينظر: رشح السنة, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, حتقيق: شعيب 6)

 -هـ 1443دمشق, بريوت, الطبعة الثانية,  -األرنؤوط وحممد زهري الشاويش, املكتب اإلسالمي 

 (.9/64م, )1893
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ا يدي باملعوض, فكأنه قال: بعته يف حال كون اليدين ممدودتني كوين مادً  ةيف حالو ,بالعوض

«بالعوضني
( )

. 

 .«قوله يًدا بيد: أي ذا يد كائنة مع يد, كناية عن كوهنام مقبوضتني» :وقال العدوي 

 هاء وهاء: :اخامًس 

 يطلق لفظ هاء وهاء ويراد به القبض.

ها ) :وأصحاب احلديث يقولون ,معناه التقابض ء(وها ءها)»ففي معامل السنن: 

وقوله )هاء( إنام هو قول الرجل  ,األلف منهام مها ونصُب والصواب مدم  ,مقصورين(وها

بداًل من  ضوه املدم وعوم  سقطوا الكاف منهأف ,ذْ لصاحبه إذا ناوله اليشء )هاك( أي ُخ 

 .«الكاف

ومعناه أن هذه البياعات ال جتوز إال إذا قال كل واحد منهام »  :تبيني احلقائقويف 

 .«واملراد به القبض ....لصاحبه هاء أي خذ

 واالقتضاء:سادًسا: القضاء 

ويستخدم اللغويون وفقهاء الرشيعة مصطلحي القضاء واالقتضاء ويراد هبام التسليم 

                                 
 (.6/151معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, )(؛ وينظر: 2/694( املصباح املنري, الفيومي, )1)

أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي, ويلقب بالعدوي نسبة إىل بني عدي )بالقرب  العدوي:( 2)

هـ(, أغلب مصنفاته حواش عىل متون, مثل: حاشية 1112من منفلوط(؛ حيث ولد, مالكي, ولد سنة )

أيب زيد القريواين, حاشية عىل رشح العزية للزرقاين, وله حاشية عىل عىل كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن 

 هـ(.1198رشح شيخ اإلسالم عىل ألفية املصطلح للعراقي, تويف يف القاهرة سنة )

 (.4/264(؛ واألعالم, الزركيل, )342ينظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, خملوف, ص ) 

 (.2/141الطالب الرباين, )( حاشية العدوي عىل رشح كفاية 3)

 (.3/69( معامل السنن, اخلطايب, )4)

, عثامن بن عيل بن حمجن الزيلعي احلنفي, احلاشية: أمحد بن 5) ْلبِيِّ ( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

, املطبعة الكربى األمريية/ بوالق ْلبِيم اهرة, الطبعة الق -حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

 (.4/98هـ, )1313األوىل, 
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 .والقبض

اه ه أي أدم دينَ  ه غريمَ ىَض ون دون األعيان فيقال: قَ لكن هذين اللفظني خيتصان بالدي

 .هذَ أي أَخ , واقتضاه

 سابًعا: املناجزة:

قبض », ويعنون هبا مصطلحاهتم الفقهيةويستعمل هذه اللفظة فقهاء املالكية ضمن 

: أي ويشء ناجزٌ  ,ا بيدٍ أي يدً  «ا بناجزٍ بعته ناجزً »وغريهم يقول:  ,«العوضني عقب العقد

 .بنقدٍ  أي نسيئةً  «ا بناجزوبعته غائبً » ,حارض

  

                                 
 (.2/612(؛ واملصباح املنري, الفيومي, )284( ينظر: القوانني الفقهية, ابن جزي, ص )1)

 (.1/116( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )2)

ي األزهري, حتقيق: طه رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك, حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املرص( 3)

 (.3/425م, )2443 -هـ 1424عبد الرؤوف سعد, مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة, الطبعة األوىل, 

 (.2/125«, )نجز»ينظر: املصباح املنري, الفيومي, مادة ( 4)

ب, أبو الفتح نارص بن عبد السيد بن عيل اخلوارزمي, دار ( 5) ب يف ترتيب املعرِّ الكتاب العريب/ ينظر: امُلَغرِّ

 (.456لبنان, بدون طبعة وبدون تاريخ, ص )-بريوت
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 الثالث املطلب

 مرشوعية القبض عىل دلةاأل 

 ثبتت مرشوعية القبض يف الكتاب والسنة:

 مرشوعية القبض يف الكتاب: :أواًل 

هذه اآلية ,  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)ٹ ٹ 

الكريمة جاءت بصيغة األمر, واألمر باليشء املوصوف بصفة يقتيض أن يكون ذلك الوصف 

بد من اعتبار  من متامه ورشطه ألن املرشوع بصفة ال يوجد إال إذا وجدت تلك الصفة فال

وكالم الشارع يصان عن  ,الكلمة مقبوضة فائدة لكان ذكرها لغوً هذا الوصف, ولو مل يكن 

 .ر هذا الوصف الذي قيدت به الرهانبد من اعتبا فال ,اللغو وعدم الفائدة

 .«وأما القبض فال بدم من اعتباره»جاء يف الكشاف: و 

الصفة كم إال لرهن موصوف بالقبض, فإذا عدمت مل جيعل اهلل احل»: أحكام القرآنويف 

 .«وهذا ظاهر جًدا ,وجب أن يعدم احلكم

 : مرشوعية القبض يف السنة:اثانيً 

 وردت أحاديث صحيحة مطلقة تنص عىل أن للقبض اعتباًرا يف الرشع, منها:

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه », َقاَل:  : َأنَّ النَّبِيَّ -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر   -1

ى »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهللِ  وعنه يف رواية أخرى: ,«َيْقبَِضهُ َحتَّى  َمِن اْشرَتَ

                                 
 د.ُمصطفى اخِلْن,  د.اشرتك يف تأليف هذه السلسلة: , الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعيينظر:  (1)

بجي ْ  -هـ 1413الطبعة الرابعة, , دمشق /دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع, ُمصطفى الُبغا, عيل الرشم

 (.12(؛ والقبض وأثره يف العقود, منصور عبد اللطيف, ص )1/122, )م 1882

( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي, دار الكتاب العريب/ 2)

 (.1/329هـ, )1441بريوت, الطبعة الثالثة, 

 (.1/343( أحكام القرآن, ابن العريب, )3)

(, 3/69البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك, )( أخرجه 4)

(, 3/1164(؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, )2136رقم )
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 .«َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيُه َوَيْقبَِضهُ 

اَل َيبِْعُه َحتَّى َمِن اْبَتاَع َطَعاًما فَ »: َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ وَ  -2

َمِن » :لفظ ويف ,«َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيهُ » :لفظ , ويف«َيْكَتاَلهُ 

 », َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: «َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ  اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل 
ٍ
ء بَِمنِْزَلِة َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ

َهِب »َفُقْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: مِلَ؟ َفَقاَل: , ويف لفظ: «الطََّعامِ  َأاَل ُتَراُهْم َيَتَباَيُعوَن بِالذَّ

 .«َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ 

,   اهللِ َلَقْد َرَأْيُت النَّاَس يِف َعْهِد َرُسوِل »َقاَل:  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -اْبِن ُعَمَر  َعنِ وَ  -3

ُبوَن َأْن َيبِيُعوُه يِف َمَكاهِنِْم, َح  ,َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا تَّى ُيْؤُووُه إِىَل َيْعنِي الطََّعاَم, ُيرْضَ

م وِق, َفَلامَّ اْسَتْوَجْبُتُه : , وعنه يف لفظ آخر«ِرَحاهِلِ َقاَل: اْبَتْعُت َزْيًتا يِف السُّ

َب َعىَل َيِدِه, َفَأَخَذ لِنَْفيِس, َلِقَينِي َرُجٌل َفَأْعَطايِن بِِه  ِرْبًحا َحَسنًا, َفَأَرْدُت َأْن َأرْضِ

, َفإَِذا َزْيُد ْبُن َثابٍِت, َفَقاَل: اَل َتبِْعُه َحْيُث اْبَتْعَتُه,  َرُجٌل ِمْن َخْلِفي بِِذَراِعي َفاْلَتَفتُّ

وَزُه إىَِل َرْحلَِك,  َلُع َحْيُث ُتْبَتاُع, َحتَّى  هَنَى َأْن ُتَباعَ   اهللِ َفإِنَّ َرُسوَل »َحتَّى حَتُ السِّ

                                 
 (.1526رقم )

 (.1526(, رقم )3/1164( أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, )1)

 (.1525(, رقم )3/1164أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, )( 2)

(, 3/69( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بيع الطعام قبل أن يقبض, وبيع ما ليس عندك, )3)

 – 3/1158ن بيع املبيع قبل القبض, )(؛ ومسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطال2135رقم )

 (.1525(, رقم )1164

 (.1525(, رقم )3/1164أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, ) (4)

( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, باب من رأى إذا اشرتى طعاًما جزاًفا أن ال يبيعه حتى يؤويه اىل 5)

(؛ ومسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع 2131(, رقم )3/69واألدب يف ذلك, )رحله 

 (.1521(, رقم )3/1161قبل القبض, )
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مْ  اُر إىَِل ِرَحاهِلِ ُكنَّا يِف َزَماِن َرُسوِل اهلِل »َقاَل:  :وعنه يف لفظ آخر, «حَيُوَزَها التُّجَّ

  فِيِه, إِىَل َنْبَتاُع الطََّعاَم, َفَيْبَعُث َعَلْينَا َمْن َيْأُمُرَنا بِاْنتَِقالِِه ِمَن املََْكاِن الَِّذي اْبَتْعنَاُه

 .«َمَكاٍن ِسَواُه, َقْبَل َأْن َنبِيَعهُ 

ي ُبُيوًعا َفاَم حَيِلُّ يِل ِمنَْها, اهللَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل وَ   -4 , إيِنِّ َأْشرَتِ

؟ َقاَل:  ُرُم َعيَلَّ ْيَت ِمنَْها َبْيًعا فَ »َوَما حَيْ  .«اَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ َيا اْبَن َأِخي, إَِذا اْشرَتَ

النهي الوارد يف , وا أن يبيعه قبل قبضهتدل هذه األحاديث عىل هني من اشرتى طعامً 

ألن األصل يف صيغة النهي أن تكون للتحريم إال إذا وجدت قرينة  ؛للتحريم حاديثاأل

عن التحريم, بل قد جاء يف بعض الروايات  ترصفها إىل الكراهة, وليست هنا قرينة صارفة

إذا اشرتوا  الصحيحة ما يؤكد التحريم, وهو أن الناس كانوا يرضبون يف عهد رسول اهلل 

ا أن يبيعوه قبل حتويله من مكانه, والعقوبة بالرضب ال تكون إال عىل أمر ا جزافً طعامً 

 .حمرم

ُبوَن َأْن َيبِيُعوُه يِف َمَكاهِنِمْ »أن البخاري بوب هلذه الرواية:  الفهم ويؤيد ذلك , «ُيرْضَ

ىل رحله واألدب يف إتى يؤويه باب من رأى إذا اشرتى طعاًما جزاًفا أن ال يبيعه حفقال: 

 .ذلك

                                 
(, رقم 3/292أخرجه أبو داود يف سننه, كتاب البيوع واإلجارات, باب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف, )( 1)

( رقم 2/46(؛ واحلاكم يف املستدرك, )2931( رقم )3/389(؛ والدارقطني يف سننه, )3488)

وصححه ابن اهلامم يف  (,14/329(, وصححه ووافقه الذهبي, وصححه النووي يف املجموع, )2211)

(, واحلديث صححه شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل صحيح ابن حبان 5/264فتح القدير, )

 (.11/364)اإلحسان

 (.1521)(, رقم 3/1161كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, ) ( أخرجه مسلم يف صحيحه:2)

(؛ والدارقطني يف سننه, 15316(؛ وأمحد يف مسنده, رقم )9/38أخرجه عبد الرازق يف مصنفه, )( 3)

(, وحسنه البيهقي 14695( رقم )5/511(؛ والبيهقي يف سننه الكربى, )2924( رقم )3/384)

 (.8/329والنووي يف املجموع, )

 (.1/414ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( 4)
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اَها »وكذلك رواية احلاكم,  َلُع َحْيُث ُتْشرَتَى, َحتَّى حَيُوَزَها الَِّذي اْشرَتَ هَنَى َأْن ُتَباَع السِّ

ُبوَنا َعىَل َذلَِك إىَِل َرْحلِِه,   .«َوإِْن َكاَن لَِيْبَعُث ِرَجااًل َفَيرْضِ

, وفيه داللة عىل   إنام كان يرضب من مترد وخالف أمر رسول اهلل» :الفتح الرباينويف 

أن ويل األمر يعزر من تعاطى بيًعا فاسًدا ويعزره بالرضب وغريه مما يراه من العقوبات 

 .«البدنية

 

  

                                 
 .هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه(, وقال: 2214أخرجه احلاكم يف مستدركه, رقم )( 1)

اث الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, أمحد بن عبد الرمحن الساعايت, دار إحياء الرت( 2)

 (.15/41العريب, الطبعة الثانية, )
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 أقسام القبض وكيفيته: رابعال طلبامل

 :ستة فروععىل  طلبل هذا املوقد اشتم

 األول فرعال

 القبض باعتبار احلقيقة واحلكم

 :احلقيقي والقبض احلكمي إىل القبض باعتبار احلقيقة واحلكم ويقسم القبض

 :األول: القبض احلقيقي

, ويتم بتقدير  املقدرات بالكيل واملراد بالقبض احلقيقي هو القبض املُْدَرك باحلسِّ

ونقل املنقوالت, كالسيارات والطائرات  األخذ باليد مناولة,, ووالوزن, والعد والذرع

فمتى تم , واألثاث, مواد البناء, واحليوانات من مكاهنا الذي تم التعاقد فيه إىل مكان آخر

 .ذلك ترتب عليه آثاره كالضامن وجواز الترصف

 الثاين: القبض احلكمي.

التخيل يكون بو ,ك باحلسَّ رَ دْ بالقبض احلكمي هو القبض التقديري الذي ال يُ املراد 

فالتسليم والقبض عندنا: هو » :وحقيقة, قال الكاساين والتمكني وارتفاع املوانع عرًفا وعادة

التخلية والتخيل, وهو أن خييلم البائع بني املبيع واملشرتي, برفع احلائل بينهام, عىل وجه 

«من الترصف فيه يتمكن املشرتي

وهو , تسليم املبيع حيصل بالتخلية»( من جملة األحكام العدلية: 263) :وجاء يف املادة

                                 
(؛ وقواعد األحكام, العز بن عبد السالم, 146 -3/145ينظر: الرشح الكبري عىل خمترص خليل, الدردير, ) (1)

(؛ والروض املربع رشح زاد املستقنع, أبو السعادات منصور 2/13(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, )2/12)

لشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي, خرج أحاديثه: عبد القدوس بن يونس البهويت, ومعه: حاشية ا

(؛ وجملة جممع الفقه 339بدون طبعة وبدون تاريخ, ص ) مؤسسة الرسالة, -حممد نذير, دار املؤيد 

 (.1/123اإلسالمي, العدد السادس, )

 (.5/244بدائع الصنائع, الكاساين, )( 2)
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 .«البائع للمشرتي بقبض املبيع مع عدم وجود مانع من تسليم املشرتي إياه أن يأذن

يف  احًس  االقبض احلكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض احلقيقي, وإن مل يكن متحققً  

ترتيب أحكام القبض , ووحكاًم  اتقتيض اعتباره تقديرً  الواقع, وذلك لرضورات ومسوغات

 :, منهاوذلك يف حاالت, احلقيقي عليه

عند إقباض املنقوالت بالتخلية مع التمكني يف مذهب احلنفية, ولو مل  احلالة األوىل:

, والقبض احقيقيً  ايقبضها الطرف اآلخر حقيقة, حيث إهنم يعدون تناوهلا باليد قبًض 

 ., بمعنى أن األحكام املرتتبة عليه كأحكام القبض احلقيقياحكميً  ابالتخلية قبًض 

, إذا وجب اإلقباض واحتدت يد القابض واملقبض وقع القبض بالنية احلالة الثانية:

أن يكون للمديون حق يف يد رب الدين, فيأمره بقبضه من يده  ومن اإلقباض»قال القرايف: 

لنفسه, فهو إقباض بمجرد اإلذن, ويصري قبضه له بالنية, كقبض األب من نفسه لنفسه مال 

 .«ولده إذا اشرتاه منه

 للدين إذا كانت ذمته مشغولة بمثله اوتقديرً  حكاًم  ااعتبار الدائن قابًض  احلالة الثالثة:

الذمة إذا استحق املدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد  وذلك ألن املال الثابت يف ؛للمدين

 .من قبل ذلك املدين حكاًم  اأو بأحد موجبات الدين, فإنه يعترب مقبوًض 

                                 
 (.54) ص من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, جملة األحكام العدلية, جلنة مكونة( 1)

(؛ ودرر 4/561(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )5/244بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 2)

املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف و (؛2/211احلكام رشح جملة األحكام العدلية, عيل حيدر, )

 (.32/262سالمية الكويتية, )والشؤون اإل

 (. 2/12(؛ وقواعد األحكام, العز بن عبد السالم, )456تنقيح الفصول, القرايف, ص )( ينظر: رشح 3)

 (.456: رشح تنقيح الفصول, القرايف, ص )( ينظر4)

 أي بمثله يف اجلنس والصفة ووقت األداء. (5)

جملة جممع و (؛32/262والشؤون اإلسالمية الكويتية, ) : املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف( ينظر6)

 (.1/126الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )
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يف زماننا القبض يف الوسائل  - )القبض احلكمي( -ق هبذا القسم حلويمكن أن ي

 احلديثة, كإدخال املال يف حساب الشخص, فإنه يكون قبًضا حكميًّا, ونحو ذلك.
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 ثاينال فرعال

 قابضالقبض باعتبار ال

 والقبض باعتبار صدوره من القابض نوعان: 

 األول: القبض بطريق األصالة:

وال خالف بني الفقهاء يف أن والية هذا القبض  ولنفسه,هو أن يقبض الشخص بنفسه و

 . تكون ملن ثبتت له أهلية القبض

 الثاين: القبض بطريق النيابة:

, وإما كالوكالء فواليته تثبت إما بتولية املالكوهو أن يقبض له شخص آخر نيابة عنه, 

  كاألولياء واألوصياء عىل التفصيل التايل: بتولية الشارع

  :والية النائب يف القبض بتولية املالك :األمر األول

أن يوكل املالك من ينوب عنه يف القبض, ومثاله: أن يوكل رجل آخر املقصود به: 

 ليقبض عنه ما اشرتاه من طرف ثالث.

 ؛بالقبضعىل ثبوت والية الوكيل من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة اتفق الفقهاء 

فكان  النيابة,والقبض مما حيتمل  فيه,الة ملك التوكيل ألن من ملك الترصف يف يشء أص

 وال بد أن يكون كل من الوكيل واملوكل أهاًل  فرق,قبض الوكيل بمنزلة قبض املوكل وال 

  .للقبض

                                 
األم, الشافعي, و (؛388(؛ والقوانني الفقهية, ابن جزي, ص )6/126ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )( 1)

(3/144-141.) 

(؛ والرشح الكبري عىل خمترص خليل مع حاشية 5/152,6/126,141, )ينظر: بدائع البدائع, الكاساين( 2)

(؛ واملهذب, 3/311,244م, )2444 -هـ 1421الدسوقي, حممد بن أمحد الدردير, دار الفكر,

(؛ ودقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات, منصور بن 1/348الشريازي, )

(؛ وكشاف 2/223م, )1883 -هـ 1414الطبعة األوىل,  عامل الكتب, يونس بن إدريس البهويت احلنبيل,

والتقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيوع املعارصة, عالء ؛(3/348القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )

 (.82ص )م, 2444 -هـ 1423الدين عبد الرزاق اجلنكو, دار النفائس/ األردن, الطبعة األوىل, 
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 عامة,للوكيل بالقبض أن يوكل غريه إن كان موكله قد وكله بوكالة » :الكاساينوقال 

ن يشء فهو جائز عيل, أو , أو ما صنعت مما شئتوقت التوكيل بالقبض: اصنع بأن قال له 

فليس للوكيل , ن مل يقل ذلك عند التوكيل بالقبض, بأنحو ذلك, أما إذا كانت الوكالة خاصة

ل إنام يترصف ألن الوكي ؛تكون ملن وكله هذه الوالية, وإن فعل فال أن يوكل غريه بالقبض

 . «ر, فيملك قدر ما فوض إليه ال أكثبحدود تفويض املوكل

: يصح الرشاء والقبض للموكل, وال يصح قبضه الشافعية من الشريازي وقال

 .  لغريه يف قبض حق نفسه, ألنه ال جيوز أن يكون وكياًل لنفسه

 اشرت يل هبذه :ونص احلنابلة عىل أن املدين بطعام إذا دفع للدائن دراهم وقال له

, صح القبض لكل الدراهم مثل الطعام الذي لك عيل, واقبضه يل, ثم اقبضه لنفسك, ففعل

, فصار كام لو كان له وديعة ألنه وكله يف الرشاء والقبض, ثم االستيفاء من نفسه لنفسه ؛اممنه

 من جنس الدين عند الدائن وأذن له يف قبضها عن دينه

 والية النائب يف القبض بتولية الشارع:  :األمر الثاين

ملحجور يف والية من ييل مال ا :والية النائب يف القبض بتولية الشارع هياملقصود ب

, النتفاء أهليته (جوراملح)هذه الوالية ليست بتولية املستحقو ,قبض ما يستحقه املحجور

 . وإنام هي بتولية الشارع باتفاق الفقهاء

                                 
 (.6/25نائع, الكاساين, )بدائع الص( 1)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف, مجال الدين الشريازي, أحد األعالم, فقيه شافعي,  الشريازي: (2)

 كان مناظًرا فصيًحا ورًعا متواضًعا, قرأ الفقه عىل أيب عبد اهلل البيضاوي وغريه, وانتهت إليه رئاسة املذهب

الفقه, والنكت يف اخلالف, والتبرصة يف أصول الفقه, مات سنة , من تصانيفه: املهذب يف الشافعي

 هـ(.416)

 (.256-4/215(؛ وطبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )31-1/28ينظر: وفيات األعيان, ابن خلكان, )

 (.2/94ينظر: املهذب, الشريازي, )( 3)

اف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, وكش(؛ 2/223ينظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى, البهويت, )( 4)

والتقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيوع املعارصة, عالء الدين عبد الرزاق اجلنكو, ص  ,(3/348)

(82.) 

مع حاشية الدسوقي عليه,  (؛ والرشح الكبري للدردير6/126, 5/152ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (5)

(؛ 2/94(؛ وقواعد األحكام, العز بن عبد السالم, )3/124,294(؛ واألم, الشافعي, )4/141)
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, سواء صغري ويكفله يف قبض ما يوهب إليهومن ذلك والية من يعول ال :قال احلنفية

 . ا أم غري قريب, وسواء أكان قريبً لواهب هو أو غريهأكان ا

, والية الشخص يف قبض اللقطة, ومال اللقيط وقال املالكية والشافعية: وكذلك

يف قبض أموال الغائبني  , ووالية احلاكموالثوب الذي ألقته الريح يف داره, وحقه إذا ظفر به

, وواليته يف قبض املال املودع إذا مات ظ هلمواملحبوسني الذين ال يقدرون عىل حفظها لتحف

, ض أموال املصالح العامة والزكوات, وواليته يف قبع واملودع وورثة املودع غائبونودِ امل

 . ورتهوكذا والية املضطر أن يقبض من طعام األجانب بغري إذهنم ما يدفع به رض

ڃ ڃ ڃ چ چ )من قوله تعاىل: وذكر ابن قدامة أن الوالية ثبتت عىل السفيه

 .[292]البقرة: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

                                 
 (.6/583واملغني, ابن قدامة, )

 (.6/126بدائع الصنائع, الكاساين, )( 1)

بالقرايف, حتقيق: طه رشح تنقيح الفصول, أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي, الشهري  ( ينظر:2)

وما  455م, ص )1813 -هـ 1383عبد الرؤوف سعد, رشكة الطباعة الفنية املتحدة, الطبعة األوىل, 

قواعد األحكام, و (؛314القوانني الفقهية, ابن جزي, ص )و (؛1/152بعدها(؛ والذخرية, القرايف, )

يف البيوع املعارصة, عالء الدين عبد  والتقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره ,(2/11العز بن عبد السالم, )

 (.89الرزاق اجلنكو, ص )

 (.6/583املغني, ابن قدامة, )( ينظر: 3)
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 ثالثال فرعال

 متام والنقصالقبض باعتبار اإل

باعتبار اإلمتام والنقص يف  ورد هذا التقسيم عند الكاساين احلنفي, حيث قسم القبض

يف سائر األموال, واختلفوا يف أهنا: هل هي قبض تام  حيصل بالتخلية أصل القبض إن»قوله:

 ذكر الكاساين هذا التقسيم يف معرض احلديث عن التخلية.يو ,«فيها أم ال؟

 األول: قبض تام:

 من انتقال العقد بالكامل, أنه يرتتب عىل التخلية مجيع األحكام املرتتبة عىلبمعنى 

 ثم قال:, املشرتي, وجواز الترصف له يف املبيع قبل نقله أو كيله أو وزنه أو عدهالضامن إىل 

:التخلية قبض تام فيام يأيت

يف كل ما ليس له مثل من املذروعات, واملعدودات املتفاوتة, حيث التخلية فيه  - أ

ا ا مذارعة, أو معدودً قبض تام بال خالف عند احلنفية, حتى لو اشرتى مذروعً 

ت التخلية خيرج عن ضامن البائع, وجيوز بيعه, واالنتفاع به قبل معاددة ووجد

 الذرع والعد.

 ألنه ال يعترب معرفة القدر يف بيع املجازفة. ؛وفيام له مثل لكنه بيع جمازفة - ب

 ,وحممد ا عند أيب يوسفا ال جزافً ويف املعدودات املتقاربة إذا بيعت عددً  - ت

                                 
 (.4/43(؛ وينظر: رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )5/244(بدائع الصانع, الكاساين, )1)

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أيب حنفية وتلميذه وأول من نرش مذهبه,  أبو يوسف:( 2)

 هـ(.192وتويف ببغداد سنة )

(؛ واألعالم, الزركيل, 222-2/224ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية, عبد القادر بن نرص اهلل القريش, ) 

(9/183.) 

يباين, نسبته إىل بني شيبان, أصله من )خرستا( من قرى دمشق, منها هو حممد بن احلسن بن فرقد الش حممد:( 3)

قدم أبوه العراق, فولد له حممد بواسط, ونشأ بالكوفة, إمام يف الفقه واألصول, ثاين أصحاب أيب حنيفة بعد 

أيب يوسف, هو الذي نرش علم أيب حنيفة بتصانيفه الكثرية, وويل القضاء للرشيد بالرقة, ثم عزله 

به الرشيد يف خمرجه إىل خراسان, من تصانيفه: اجلامع الكبري, واجلامع الصغري, واملبسوط, واستصح
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 .اا ناقًص تعترب التخلية فيها قبًض  عند أيب حنيفةو

 الثاين: قبض ناقص:

 التخلية تؤدي املشرتي ال جيوز له بيع املبيع قبل نقله, أو كيله, أو وزنه, وإن كانتف

ا وأما التخلية فتكون قبًض ,نقل الضامن من البائع إىل املشرتي اجلميع إىل احلنفية يف باتفاق

يف املكيل واملوزون, حيث ال جيوز للمشرتي أن  أو موازنة ا فيام له مثل, لكنه بيع مكايلةناقًص 

نه من بائعه ثم باعه مكايلة أو ايبيعه قبل الكيل والوزن, وكذا لو اكتاله املشرتي, أو اتز

موازنة من غريه مل حيل للمشرتى منه أن يبيعه, أو ينتفع به حتى يكيله أو يزنه, وال يكتفي 

 ه وإن كان ذلك بحرضة هذا املشرتيباكتيال البائع أو اتزانه من بائع

                                 
مات بالري , والزيادات, وهذه كلها التي تسمى عند احلنفية كتب ظاهر الرواية, وله كتاب اآلثار, واألصل

 هـ(.198سنة )

(؛ 163تراجم احلنفية, اللكنوي, ص )يف  (؛ والفوائد البهية14/242ينظر: البداية والنهاية, ابن كثري, )

 (.6/94واألعالم, الزركيل, )

هو النعامن بن ثابت بن هرمز, الفقيه املجتهد املحقق اإلمام, أحد أئمة املذاهب األربعة, قيل:  أبو حنيفة: (1)

فتاء, ويطلب العلم؛ ثم انقطع للدرس واإل )الثياب( أصله من أبناء فارس, ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع اخلز

, وعن اإلمام «رأيت رجال لو كلمته يف هذه السارية أن جيعلها ذهًبا لقام بحجته»قال فيه اإلمام مالك: 

له مسند يف احلديث, واملخارج يف الفقه, وتنسب «, الناس يف الفقه عيال عىل أيب حنيفة»الشافعي أنه قال: 

 هـ(154علم, مات سنة )إليه رسالة الفقه األكرب يف االعتقاد, ورسالة العامل واملت

ينظر: تاريخ بغداد, أبو بكر أمحد بن عيل بن مهدي اخلطيب البغدادي, حتقيق: د. بشار عواد معروف, دار الغرب 

(؛ واجلواهر املضية يف طبقات 513-15/444م, )2442-هـ1422اإلسالمي/ بريوت, الطبعة األوىل, 

 (.9/36واألعالم, الزركيل, )(؛ 26/ 1احلنفية, عبد القادر بن نرص اهلل القريش, )

الفتاوى اهلندية, نظام الدين البلخي ومجاعة من علامء اهلند, (؛ و5/244( ينظر: بدائع الصانع, الكاساين, )2)

 (.1/591(؛ وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )5/433)
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 رابعال فرعال

 القبض باعتبار اإلذن فيه

القبض باعتبار اإلذن  -وتبعه يف ذلك القرايف- لقد قسم اإلمام العز بن عبد السالم

 .فيه إىل ثالثة أنواع

 . قبض بمجرد إذن الرشع دون إذن املستحق األول:

املقبوض دون إذن من املقبض, مكتفًيا بإذن ويف هذا القسم حيق للقابض أن يقبض 

 وهو أنواع:  الرشع له يف ذلك,

وقبضهم أموال  ,قبض والة األمور واحلكام األعيان املغصوبة من الغاصب منها:

املصالح والزكاة وحقوق بيت املال, وقبضهم أموال الغائبني واملحبوسني الذين ال يتمكنون 

 انني واملحجور عليهم بسفه ونحوهم. من حفظ أمواهلم, وقبضهم أموال املج

 ا, ثم ألقته يف حجره أو داره.قبض من طريت الريح ثوبً  ومنها:

 قبض املضطر من طعام األجانب بغري إذهنم ملا يدفع به رضورته. ومنها: 

 قبض اإلنسان حقه إذا ظفر به بجنسه. ومنها: 

 .قبض ما يتوقف جواز قبضه عىل إذن مستحقهالثاين: 

كقبض املبيع واملراد به أنه ال جيوز للقابض أن يقبض املقبوض إال بإذن من املقبض, 

البائع, والقبض يف البيع الفاسد, وقبض الرهون واهلبات والصدقات والعواري  بإذن

                                 
هو عبد العزيز بن عبد السالم بن احلسن السلمي, يلقب بسلطان العلامء, فقيه شافعي  العز بن عبد السالم:( 1)

هـ(, وتوىل التدريس واخلطابة باجلامع األموي, ثم انتقل إىل مرص فويل 511جمتهد, ولد بدمشق سنة )

تويف سنة , من تصانيفه: قواعد األحكام يف مصالح األنام, والفتاوى, والتفسري الكبري, القضاء واخلطابة

 هـ(.664)

 (.4/21(؛ واألعالم, الزركيل, )9/248ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )

وما  455(؛ ورشح تنقيح الفصول, القرايف, ص )2/93: قواعد األحكام, العز بن عبد السالم, )( ينظر2)

 بعدها(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   93 

 والودائع, وقبض مجيع األمانات.

 .قبض بغري إذن من الرشع وال من املستحقالثالث: 

قد يكون مع العلم بتحريمه, كقبض املغصوب, فيأثم الغاصب,  القسم هذايف و

يعتقد أنه ماله,  وقد يكون بغري علم, كمن قبض مااًل  ,ويضمن ما قبضه بغري حق وال إذن

فال يقال إن الرشع أذن له يف قبضه, بل عفا عنه بإسقاط » قال القرايف: , فإذا هو لغريه

 باحة فيه, وهو يف ضامنه.ذلك فال إثم عليه, وال إوعىل , «اإلثم

                                 
 (.456رشح تنقيح الفصول, القرايف, ص )( 1)
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 امساخل فرعال

 قوة والضعفالقبض باعتبار ال

  :قسمنيإىل  قوة أثره وضعفه القبض من حيث قسم الفقهاء

عن املقبوض جتاه غريه فيضمنه إذا ما كان فيه القابض مسؤواًل هو األول: قبض الضامن:

 عنده, ولو بآفة ساموية هلك

 مثاله: كاملغصوب يف يد الغاصب, واملبيع يف يد املشرتي. 

هو ما كان فيه القابض غري مسؤول عن املقبوض إال بالتعدي أو  الثاين: قبض األمانة:

 التقصري يف احلفظ

 .ع عنده, والعارية يف يد املستعرييف يد املود مثاله: كالوديعة 

 سائل يقول: أي هذين النوعني هو بَّ رُ  ,هذا التقسيم الذي سلكه الفقهاءوبعد 

  ؟األقوى

األمانة, وذلك لألسباب  الضامن أقوى من قبض أن قبض :الذي ذهب إليه الفقهاء

 التالية:

 بسبب الضامن املرتتب.  -1

فال  وعن قبض الضامن, وأما قبض األمانة األمانة عن قبض وبني قبض الضامن أن -2

ألن األدنى ال  القبض الضامن؛نوب عن األمانة فقط, وال ي وب إال عن قبضني

                                 
(؛ وحتفة الفقهاء, حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي, دار الكتب 12/59( ينظر: املبسوط, الرسخيس, )1)

(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, 2/43م, )1884 -هـ 1414لبنان, الطبعة الثانية,  –العلمية/ بريوت 

 19صطفى الزرقا, ص )(؛ وعقد البيع, م9/326(؛ والبحر الرائق رشح كنز الدقائق, ابن نجيم, )8/32)

(؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة 5/3381وما بعدها(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, )

 (.8/166األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, )

 (.5/249( ينظر: بدائع الصانع, الكاساين, )2)

 ينظر: نفسه. (3)
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 يغني عن األعىل

  :ما يرتتب عىل هذا التقسيم 

يف يد املشرتي قبل البيع إما أن  موجوًدا املبيع هذا التقسيم: إذا كان اليشء وبناء عىل

  .أو يد األمانة تكون يده يد الضامن

 إذا كانت يد املشرتي يد الضامن:  -1

 للمبيعيد الغاصب, فيصري املشرتي قابًضا إما أن تكون يد الضامن بنفسه, مثل  - أ

جتديد القبض, ويربأ البائع من التزام التسليم, سواء  ج إىلبنفس العقد, وال حيتا

؛ ألن املغصوب مضمون بنفسه, واملبيع العقد أو غائًبا يف جملس املبيع حارًضا أكان

 .خرلقبضان, فناب أحدمها عن اآلبعد القبض مضمون بنفسه, فتجانس ا

أو تكون يد ضامن لغريه, مثل يد الرهن, بأن باع الراهن املرهون من املرهتن, فإنه  - ب

يف جملس العقد, أو يذهب إىل حيث ا ا, إال إن كان الرهن حارًض يعترب قابًض  ال

؛ ألن املرهون ليس بمضمون بنفسه, بل بغريه, وهو يوجد الرهن ويتمكن من قبضه

واملبيع مضمون بنفسه, فلم يتجانس القبضان ومل يتشاهبا, وألن الرهن أمانة  الدين,

ا بنفسه, وإنام يسقط يف احلقيقة, فكان قبضه قبض أمانة يف عينه, وليس مضمونً 

ا, وإنام ملعنى آخر, وهو االستيثاق بالدين, فيهلك الدين هبالكه, ال لكونه مضمونً 

 . ر الرهن؛ ألن الرهن وثيقة بالدينالرهن من مال املرهتن ويسقط الدين بقد

 وإذا كانت يد املشرتي يد أمانة: -2

إال أن يكون املبيع بحرضته أو يذهب  ع عنده, فال يصري قابًضامثل: املستعري أو املودَ 

؛ ألن ألن يد األمانة ليست من جنس يد الضامن, فال يتناوبان ؛من قبضه بالتخيل فيتمكن إليه

                                 
 (.211) ( ينظر: جممع الضامنات, البغدادي, ص1)
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 .الضامنقبض األمانة أضعف من قبض 

                                 
(؛ والفقه اإلسالمي وأدلته, د. 8/32(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )5/249( ينظر: بدائع الصانع, الكاساين, )1)

 (.5/3383وهبة الزحييل, )
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 سادسال فرعال

 القبض باعتبار املقبوض

 :وقبض املنقول ويقسم القبض باعتبار املقبوض إىل قبض العقار

 قبض العقار: القسم األول

 :مسألتنيوينقسم إىل 

 :العقارب املقصود :األوىل املسألة

مأخوٌذ , أو غري ذلك كلُّ ماٍل له أصل, من داٍر أو أرض أو نخل أو ضيعة الَعَقار لغًة:

 وهو أصلها.من ُعْقِر الدار, 

 .ما له أصٌل ثابٌت ال يمكُن نقُله وحتويُله, كاألرايض والدورواصطالًحا: 

 قد اختلف الفقهاء يف املراد بالعقار عىل قولني:و

كانا  هو األرض جمردة أو مبنية, فالبناء والشجر لووهو أن العقار  )أحدمها( للحنفية: 

يعتربان من املنقوالت, إال إذا كانا تابعني لألرض, فيرسي عليهام حينئٍذ ف قائمني عىل األرض

 حكم العقار بالتبعية. 

ا عن رأي الفقه احلنفي:  قال األستاذ مصطفى الزرقا ً قون البناء لحغري أهنم يُ »معربم

العقار بام فيه من بناء أو  عىل سبيل التبعية له يف الترصف الوارد عىل والشجر بالعقار حكاًم 

 ,فلو بيعت دار أو أرض مشجرة, يتناول حق الشفعة البناء والشجر مع األرض ,شجر

                                 
 ة.لِّ غِ ( الضيعة: هي مال الرجل من النخل والكرم واألرض, وهي أيًضا العقار واألرض املُ 1)

 (.9/234«, )يعض»ينظر: لسان العرب, ابن منظور, مادة 

( ينظر: املطلع عىل ألفاظ املقنع, حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل, حتقيق: حممود األرنؤوط وياسني 2)

(؛ ولسان العرب, ابن منظور, مادة 412م, ص )2443 -هـ 1423حممود اخلطيب, مكتبة السوادي, 

 (.2/12, )«عقر»املصباح املنري, الفيومي, مادة (؛ و581-4/586«, )عقر»

 (.128( جملة األحكام العدلية, جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, املادة: )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     98 

ومعنى هذا أن البناء والشجر يف النظر الفقهي هلام اعتباران: فهام منفردين من املنقوالت, 

 .«ومها مع العقار عقار بالتبعية

الشجر وحده دون األرض, تطبق عليهام أحكام فبناء عىل ذلك لو بيع البناء وحده, أو 

املنقوالت, وإذا بيعت األرض املبنية أو املشجرة, أو املزروعة طبقت أحكام العقار عىل ما 

 يتبع األرض من البناء ونحوه, فال تعد عند احلنفية عقاًرا إال تبًعا لألرض.

وما اتصل هبا  ىل األرضوهو أن العقار يطلق ع لشافعية واحلنابلة:والاملكية ل)والثاين( 

 .من بناء أو شجر

 .«هو األرض وما اتصل هبا من بناء أو شجر العقار»ففي الرشح الصغري: 

 .«....من أرض وضياع وشجر :قبض غري منقول»: رشح منهج الطالبويف 

الثمر عىل وواألرض والبناء والغراس  ةالضيععقار هو ال»ويف كشاف القناع: 

 .«الشجر

  

                                 
املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإِلسالمي, مصطفى أمحد الزرقا, دار القلم/ دمشق, الطبعة األوىل,  (1)

 (.164م, ص )1888 -هـ 1424

أمحد بن حممد الصاوي املالكي, , ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغريبلغة السالك ( 2)

 (.1/628دار املعارف, بدون طبعة وبدون تاريخ, )

 فتح الوهاب برشح منهج الطالب, زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري, دار الفكر للطباعة والنرش, (3)

(؛ وينظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, 1/249م, )1884 -هـ 1414بدون طبعة, 

ِميم املرصي 2/11الرشبيني, ) ِميم عىل رشح املنهج, سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ (؛ وحاشية الُبَجرْيَ

 (.2/215م, )1854 -هـ 1368بدون طبعة,  الشافعي, مطبعة احللبي,

 (.3/241, )كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   99 

 :: كيفية قبض العقارةالثاني املسألة

لعقار ا عىل أن قبض واحلنابلة والشافعية واملالكية من احلنفية اتفق الفقهاء

فإن مل يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من  ,يكون بالتخلية والتمكني من اليد والترصف

 .اوضع يده عليه, فال تعترب التخلية قبًض 

 اشرتطوا العتبار التخلية مع التمكن قبًضا يف العقار رشوًطا:لكن بعض الفقهاء 

اشرتطوا أن يكون العقار قريًبا من مكان إبرام العقد, فإن كان بعيًدا فال عربة  فاحلنفية:

 هبذه التخلية. 

وإن كانت قريبًة كان قبًضا, وهي أن تكون بحال يقدر عىل إغالقها, »قال ابن عابدين: 

مجع النوازل: دفع املفتاح يف بيع الدار تسليم, إذا هتيأ له فتحه بال كلفة  وإال فهي بعيدة, ويف

 .«.. وحاصله: أن التخلية قبض حكاًم, لو مع القدرة عليه بال كلفة

لصحة القبض أن يكون املقبوض غري مشغول بحق غريه, فلو كان املبيع داًرا  واشرتطوا

 مها فارغة.مشغولة بمتاع للبائع, فال يصح القبض حتى يسل

 .«ا غري مشغول بحق غريه)بال مانع( بأن يكون مفرزً  »ففي حاشية ابن عابدين: 

 بالتخلية دون قيود. : فصححوا اإلقباضوأما املالكية

                                 
(؛ وجملة األحكام العدلية, جلنة مكونة من عدة 4/561: رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )( ينظر1)

 (.263علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, املادة: )

(؛ ومنح اجلليل رشح خمترص خليل, عليش, 4/411: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل, احلطاب, )( ينظر2)

(2/698.) 

مغني املحتاج, و (؛8/216(؛ واملجموع رشح املهذب, النووي, )3/515: روضة الطالبني, النووي, )( ينظر3)

 (.2/11الرشبيني, )

 (. 3/241(؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )4/95: املغني, ابن قدامة, )( ينظر4)

 (.4/562رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, ) (5)

 (.4/562رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, ) (6)
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 نالعقار: وهو األرض وما اتصل هبا من بناء أو شجر, يدخل يف ضام»: يشاقال اخلر 

 .«وبينه, ومتكينه من الترصف فيه بدفع املفاتيح, بمجرد ختلية البائع بينه .....املشرتي

: فقد اشرتطوا لصحة القبض بالتخلية, أال خيضع العقار للتقدير, من ذرٍع وأما الشافعية

 .الذرع, وال يكفي التمكني ونحوه, فلو اشرتط األرض مذارعًة, فال بد من

 وط أخرى.صححوا قبض العقار, بالتخلية بال حائل, دون رشف :احلنابلةأما 

وغريه, أي: غري ما ذكر, كالعقار والثمرة عىل الشجرة, قبضته »: قال البهويت 

 .«بتخليته بال حائل

فالفقهاء متفقون عىل صحة قبض العقار بالتخلية والتمكني من الترصف فيه دون 

 حائل, عىل خالف يسري يف بعض القيود والرشوط.

أن املرجع يف حتديد القبض هو: العرف, وقد جرى العرف بني  والدليل عىل ذلك:

الناس أن قبض العقار يكون بالتخلية, ثم إنه ال يمكن يف العقار إال أن يكون قبضه بالتخلية؛ 

                                 
 هـ(, نسبته إىل قرية يقال هلا أبو خراش )من1414, ولد سنة )هو حممد بن عبد اهلل اخلرايش املالكي اخلرايش: (1)

أول إمام للجامع األزهر الرشيف, من مؤلفاته: الرشح حمافظة البحرية بمرص( كان فقيًها فاضاًل ورًعا, 

 الكبري, والرشح الصغري كالمها عىل خمترص خليل يف الفقه املالكي, ومنتهى الرغبة يف حل ألفاظ النخبة,

 هـ(.1141وتويف بالقاهرة سنة )

 (.6/244الزركيل, ) (؛ واألعالم,311ينظر: شحرة النور الزكية, خملوف, ص ) 

 خليل, أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي, دار الفكر للطباعة/ بريوت, بدون طبعة رشح خمترص( 2)

 (.5/159وبدون تاريخ, )

 (.2/13(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, )2/12ينظر: قواعد األحكام, العز بن عبد السالم, ) (3)

هو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل, شيخ احلنابلة يف وقته  البهويت: (4)

هـ(, ومن 1451هـ(, وتويف بالقاهرة سنة )1444بمرص, نسبته إىل هبوت يف غربية مرص, ولد سنة )

هى لدقائق مصنفاته: الروض املربع رشح زاد املستقنع, وكشاف القناع عن متن اإلقناع, وإرشاد أويل الن

 املنتهى, ورشح املنتهى, ورشح نظم املفردات.

 (.13/22كحالة, ) (؛ ومعجم املؤلفني,1/341األعالم, الزركيل, )ينظر: 

 (.339الروض املربع رشح زاد املستقنع, البهويت, ص )( 5)
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 إذ ال يمكن قبضه باليد والتناول

مع وقد أحلق احلنفية والشافعية واحلنابلة الثمر عىل الشجر بالعقار يف اعتبار التخلية 

 .له, حلاجة الناس إىل ذلك وتعارفهم عليه اارتفاع املوانع قبًض 

هل تعترب يف قبضها يف معنى العقار قبل  :يف الثمرة عىل الشجرة اختلفوا الشافعية لكن

 إيناعها وحلول أوان جذاذها فقط, أم تعترب كذلك ولو بعد إيناعها وحلوله؟

ويف معنى العقار األشجار الثابتة والثمرة املبيعة  :قال الرافعي» :مغني املحتاجففي 

وتقييده بذلك يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها  ,عىل الشجر قبل أوان اجلذاذ

 . «باملنقول

                                 
 (.6/196) (؛ واملغني, ابن قدامة,8/215( ينظر: املجموع, النووي, )1)

آلثار, أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي, حتقيق: حممد رشح معاين ا( ينظر: 2)

(؛ وجممع الضامنات, البغدادي, 4/36م, )1884 -هـ1414زهري النجار, عامل الكتب, الطبعة األوىل, 

عن (؛ وكشاف القناع 112, 2/91(؛ وقواعد األحكام يف مصالح األنام, العز بن عبد السالم, )211ص )

 (.3/242متن اإلقناع, البهويت, )

هو أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي القزويني, من كبار علامء الشافعية, وقد  الرافعي:( 3)

ومن مصنفاته: الرشح «, أظن أين مل أر يف بالد العجم مثله»قال عنه ابن الصالح:  كان زاهًدا ورًعا عابًدا,

 هـ(.623تويف سنة ) فتح العزيز برشح الوجيز, ورشح مسند الشافعي,الكبري املسمى: 

(؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, 255-22/252ينظر: سري أعالم النبالء, الذهبي, )

 (.4/55(؛ واألعالم, الزركيل, )1/198)

 (.2/461مغني املحتاج, الرشبيني, )( 4)
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 قبض املنقول: القسم الثاين

 :مسألتنيوينقسم إىل 

 :املنقولب املقصود: األوىل املسألة

 .التحويل من موضع إىل موضع املنقول لغًة:

فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عدة من أوضحها وأدهلا عىل أما يف االصطالح الفقهي: 

فيشمل النقود والعروض واحليوانات  من حمل آلخر, هو ما يمكن نقُلُه وحتويُلهُ  املقصود:

 .والسيارات والسفن والطائرات واملكيالت واملوزونات وما أشبه ذلك

 :املنقول: كيفية قبض ةالثاني املسألة

 :قولنياختلف الفقهاء يف كيفية قبض املنقول عىل 

 ني.تمكالبالتخلية عىل وجه  أو التناول باليدب يكون املنقول ضقبأن القول األول:

 وهذا القول هو مذهب احلنفية, وقول للشافعي, ورواية عن أمحد.

لكن  ,لو مع القدرة عليه بال كلفة أن التخلية قبض حكاًم وحاصله »: رد املحتارجاء يف 

فدفع املفتاح إذا أمكنه الفتح  ,ذلك خيتلف بحسب حال املبيع, ففي نحو حنطة يف بيت مثاًل 

أي بأن يكون يف البلد فيام يظهر,  ,فالقدرة عىل إغالقها قبض ,بال كلفة قبض, ويف نحو دار

فكونه بحيث لو  ؛نحو ثوبويف  ,فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض ؛ويف نحو بقر يف مرعى

 .«إمكان أخذه منه بال معني قبض ؛يده تصل إليه قبض, ويف نحو فرس أو طري يف بيت مدَّ 

 اواحلاصل أن التخلية بني املبيع وبني املشرتي تكون قبًض »: جممع الضامناتوجاء يف 

 «عند أيب حنيفة

                                 
 (.2/623«, )نقل»الفيومي, مادة املصباح املنري, ( ينظر: 1)

 (.129جملة األحكام العدلية, جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, املادة: )( ينظر: 2)

؛ (5/244دائع الصنائع, الكاساين, )(؛ وينظر: ب4/562رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )( 3)

 .(46يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيوع املعارصة: عالء الدين عبد الرزاق اجلنكو, ص ) التقابض

 (.231( جممع الضامنات, البغدادي, ص )4)
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بني املبيع وبني املشرتي عىل وجه وتسليم املبيع هو أن خييل »: الفتاوى اهلندية وجاء يف

 .«يتمكن املشرتي من قبضه بغري حائل, وكذا التسليم يف جانب الثمن

وإن كان املبيع من املنقوالت فاملذهب املشهور أنه ال يكفي »وجاء يف روضة الطالبني: 

 .«يكفي حرملةويف قول رواه  ,فيه التخلية بل يشرتط النقل والتحريك

وذكر وجًها آخر أنه يكفي لنقل الضامن إىل املشرتي وال يكفي جلواز ترصفه إال النقل أو 

 .«ىل املشرتي وال يكفي جلواز ترصفهويف وجه يكفي لنقل الضامن إ»التقدير حيث قال: 

 وعنه أن قبض مجيع األشياء بالتخلية مع التمييز ونرصه»: املرداوي وقال

                                 
 (.3/16الفتاوى اهلندية, نظام الدين البلخي ومجاعة من علامء اهلند, ) (1)

رصي, أحد احلفاظ املشاهري من أصحاب حرملة بن حييى بن عبد اهلل التُِّجيبي, أبو حفص املهو  َحْرَمَلة:(2)

الشافعي, وكبار رواة مذهبه اجلديد, كان حافًظا للحديث, ومن مصنفاته: املبسوط, واملخترص, مات سنة 

 هـ(. 243)

 (.2/114واألعالم, الزركيل ) (؛132-2/121ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )

وينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري, أمحد بن عيل بن حجر أبو (؛ 3/511النووي, )( روضة الطالبني, 3)

الفضل العسقالين, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل 

طبعه حمب الدين اخلطيب, عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, دار املعرفة/ بريوت, بدون 

 (.4/354هـ, )1318, طبعة

 (.3/511روضة الطالبني, النووي, ) (4)

هو عيل بن سليامن بن أمحد بن حممد, عالء الدين املرداوي نسبة إىل )مردا( إحدى قرى نابلس  املرداوي:( 5)

 هـ(, ونشأ هبا ثم انتقل إىل دمشق وتعلم هبا, وانتقل إىل القاهرة ثم مكة,911سنة ) بفلسطني, ولد بمردا

له مصنفات كثرية, منها: اإلنصاف يف حمدث, أصويل, شيخ املذهب احلنبيل, وحاز رئاسة املذهب,  فقيه,

 معرفة الراجح من اخلالف, والتنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع, وحترير املنقول يف هتذيب علم األصول,

 هـ(.995بالقاهرة سنة ) -رمحه اهلل-تويف 

(؛ ومعجم املؤلفني, كحالة, 4/282(؛ واألعالم, الزركيل )221, 5/225ينظر: الضوء الالمع, السخاوي, )

(1/142 ,143 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     104 

 .«وغريه القايض 

 أدلة أصحاب هذا القول:

يِف َسَفٍر, َفُكنُْت  , َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر  الدليل األول:

ُه, ُثمَّ َيتَ  ُم َأَماَم الَقْوِم, َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ ُم, َعىَل َبْكٍر َصْعٍب لُِعَمَر, َفَكاَن َيْغِلُبنِي, َفَيَتَقدَّ َقدَّ

ُه, َفَقاَل النَّبِيُّ  « بِْعنِيهِ », َقاَل: اهللُِسوَل , َقاَل: ُهَو َلَك َيا رَ «بِْعنِيهِ »لُِعَمَر:  َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ

 .«ْبَن ُعَمَر, َتْصنَُع بِِه َما ِشْئَت  اهللُِهَو َلَك َيا َعْبَد : », َفَقاَل النَّبِيُّ  اهللَِفَباَعُه ِمْن َرُسوِل 

وهو من  –ترصف يف املبيع دون سوق أو حتويل للجمل  أن النبي  :وجه االستدالل

فدل ذلك عىل  ,, ثم وهبهأواًل  فلو كان النقل والتحويل رشًطا ألخذه النبي  –املنقوالت 

 .حتقق القبض بمجرد التخلية

بأن احلديث حيتمل غري ما ذكر يف وجه الداللة, والدليل إذا  وقد نوقش هذا االستدالل:

 ومما حيتمله احلديث: ,تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل

 مما يغني عن كان وكياًل يف القبض عن النبي  – اماهلل عنهريض  -أن ابن عمر  -1

 للقبض, إذ هو يف يد وكيله. مبارشته 

                                 
هـ(, شيخ احلنابلة يف 394: هو حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء, ولد سنة )القايض( 1)

 قضاء دار وقته, وعامل عرصه يف األصول والفروع وأنواع الفنون, من أهل بغداد, واله القائم العبايس

اخلالفة وحران وحلوان, من تصانيفه: أحكام القرآن, واألحكام السلطانية, واملجرد, واجلامع الصغري يف 

 هـ(.459مات سنة ) الفقه, والعدة, والكفاية يف األصول,

(؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, 234 – 2/183ينظر: طبقات احلنابلة, ابن أيب يعىل, )

 (.6/231(؛ واألعالم, الزركيل, )5/252)

(؛ 6/196(؛ وينظر: املغني, ابن قدامة, )4/468اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, املرداوي, ) (2)

 (.56والقواعد الفقهية, ابن رجب, ص )

(, 3/65اب إذا اشرتى شيًئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا, )أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, ب (3)

 (.2115رقم )

 (.4/383فتح الباري, ابن حجر, )( ينظر: 4)
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 .قد ساق اجلمل بام يتحقق به القبض, لكن ذلك مل ينقل أن يكون النبي  -2

ال ينبغي أن يلغي ظاهر داللة  ,بأن ما ذكر جمرد احتامل بعيدوأجيب عن هذه املناقشة: 

والعربة إنام هي باالحتامل الناشئ عن  ,حتاملني املذكورين ال دليل عليهااحلديث؛ ألن اال

 دليل.

َأنَّ َأَبا َبْكٍر »وفيه:  ,يف قصة اهلجرة -ريض اهلل عنها-حديث عائشة  :الدليل الثاين

يَق  دِّ ا, َقاَل: , إِنَّ ِعنِْدي َناَقَتنْيِ َأْعَدْدهُتُاَم لِْلُخُروِج, اهللِ َقاَل: َيا َرُسوَل  الصِّ َقْد »َفُخْذ إِْحَدامُهَ

 .«َأَخْذهُتَا بِالثََّمنِ 

 وجه االستدالل:

ا بِالثََّمنِ »: أن قوله  منه البتياعها  اباليد, وإنام كان التزامً  ايكن أخذً  مل «َقْد َأَخْذهُتَ

 .مل يسقها بل أبقاها عند أيب بكر إذ من املعلوم أنه  وإخراجها عن ملك أيب بكر 

 ستدالل من وجهني:اال ونوقش هذا

أن القصة ما سيقت لبيان ذلك, فلذلك اخترص فيها قدر الثمن وصفة العقد,  األول:

وصفة القبض؛ ألن الراوي ليس من غرضه بيان ذلك, وحينئذ ال يكون فيه حجة يف عدم 

 .اشرتاط القبض

الرشاء دون ما يتعلق  إمتام عقد« أخذهتا بالثمن: » أن املراد من قول النبي  الثاين:

 بالقبض.

بَِل بِاْلَبِقيِع َفَأبِيُع  -َعنُْهاَم  َريِضَ اهللُ- َعِن اْبِن ُعَمرَ : الدليل الثالث َقاَل: ُكنُْت َأبِيُع اإْلِ

                                 
 (.4/383: فتح الباري, ابن حجر, )( ينظر1)

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, باب إذا اشرتى متاًعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن  (2)

 (.2139قم )يقبض, ر

 (.4/412فتح الباري, ابن حجر, )( ينظر: 3)

 ينظر: نفسه. (4)
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َراِهمَ  َنانرِِي َوآُخُذ الدَّ َنانرِيَ  ,بِالدَّ َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َوُهَو ُيِريُد َأْن  َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ  ,َوَأبِيُع بِالدَّ

َنانرِِي َوآُخُذ  بَِل بِاْلَبِقيِع َفَأبِيُع بِالدَّ َراِهمَ َيْدُخَل َبْيَت َحْفَصَة َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إيِنِّ َأبِيُع اإْلِ  ,الدَّ

َنانرِيَ  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َذَها بِِسْعِر َيْوِمَها َما مَلْ اَل َبْأَس َأْن َتْأُخ »:  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ,َوَأبِيُع بِالدَّ

ءٌ  َقا َوَبْينَُكاَم يَشْ  .«َتَتَفرَّ

ريض  –أن ابن عمر  :-عىل أن القبض يتحقق بالتخلية –ووجه االستدالل من احلديث 

كان يشرتي الدنانري املستقرة يف ذمة مشرتي اإلبل بالدراهم, والعكس, دون أن  –اهلل عنهام 

يستلم بيده الدنانري التي كانت ثمنًا لإلبل, فدل احلديث عىل أن القبض هو التخلية والتمكن 

 من القبض وليس النقل الفعيل, وملا كانت العملية الثانية من الربويات, اشرتط الرسول 

 املجلس. القبض الفوري يف

سامك بن حرب  ؛ ألنه من روايةفيإسناد هذا احلديث ضع بأن :ونوقش هذا االستدالل

 .وسامك متكلم فيه ,عن سعيد بن جبري عن ابن عمر

أن التسليم يف اللغة عبارة عن جعله ساملًا خالًصا, يقال: سلمم فالن : الدليل الرابع

: ساملًا خالًصا, ال  (ۆئ ۆئ ۈئ)لفالن: أي خلصه له, وقال تعاىل: 

                                 
(, رقم 3/254(, وأبو داود يف البيوع, باب اقتضاء الذهب من الورق, )6238أخرجه اإلمام أمحد, رقم ) (1)

(, وابن ماجه يف 1242(, رقم )3/536(, والرتمذي يف البيوع, باب ما جاء يف الرصف, )3354)

ب بيع (, والنسائي يف البيوع, با2262(, رقم )3/368التجارات, باب اقتضاء الذهب من الورق, )

(, وقال: صحيح عىل رشط 2295( رقم )2/54(, واحلاكم, )4592(, رقم )1/291الفضة والذهب, )

ب 14513( رقم )5/466مسلم, ووافقه الذهبي, والبيهقي, باب اقتضاء الذهب من الورق, ) (, وصوَّ

يف اإلرواء,  (, وحسنه األلباين2/155شعبة والرتمذي والبيهقي أنه موقوف, ورجحه احلافظ يف الدراية, )

 ( موقوًفا عىل ابن عمر.5/113)

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال, أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي, حتقيق: د. بشار ( ينظر: 2)

(؛ 121 - 12/115م, )1894 -هـ 1444عواد معروف, مؤسسة الرسالة/ بريوت, الطبعة األوىل, 

عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق: حممد عوامة, دار  وتقريب التهذيب, أبو الفضل أمحد بن

(, وقد ضعف احلديث 2624( رقم )255م, ص )1896 -هـ1446الرشيد/ سوريا, الطبعة األوىل, 

 (.1326( رقم )114-5/113( واأللباين يف اإلرواء )9/544مرفوًعا: ابن حزم يف )املحىل 
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فتسليم املبيع للمشرتي هو جعل املبيع ساملًا للمشرتي, أي: خالًصا له,  ,يرشكه فيه أحد

بحيث ال ينازعه فيه غريه, وهذا حيصل بالتخلية, فكانت التخلية تسلياًم من البائع, والتخيل 

 .قبًضا من املشرتي

 :من وجهني ونوقش هذا االستدالل

عىل املدلول اللغوي للفظ التسليم,  فرسوا القبض بالتسليم, ثم عولوا مأهن األول:

خر يف فسحبوه عىل لفظ القبض, وأجروه جمراه, ومها وإن استعمل أحدمها مكان اآل

 فالتسليم: فعل البائع, والقبض فعل ,افرقً  تحقيق, لكن بينهام عىل الااالصطالح توسعً 

 ,النهي عن البيع قبل القبض إىل املشرتي وخاطبه به دون البائعاملشرتي؛ ولذا وجه الشارع 

  .«َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ »فقال صىل اهلل عليه وسلم: 

, فإن احلقيقة العرفية مقدمة عىل احلقيقة اللغوية عىل وهلو سلم صحة ما قال الثاين:

 ,عىل أن احلقيقة قد ترتك بداللة االستعامل والعادة , وقد نص أئمة احلنفيةاألرجح

احلقيقة »ن: إقدم العرف العميل عىل اللغة؛ حيث  مع اللغة ومتى تعارض العرف العميل

                                 
 (.5/244) : بدائع الصنائع, الكاساين,( ينظر1)

 (91( سبق خترجيه, ص )2)

( ينظر: هناية الوصول يف دراية األصول, حممد بن عبد الرحيم اهلندي, املكتبة التجارية/ مكة املكرمة, 3)

(, فلو حلف ال يأكل اللحم فأكل السمك فالراجح عدم احلنث؛ ألن العرف قد خص اللحم 2/315)

 باللحم الربي دون البحري وإن كان اسم اللحم يف اللغة شاماًل هلام مجيًعا. 

كشف األرسار رشح أصول البزدوي, عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي, دار الكتاب نظر: ( ي4)

-2/111(؛ وينظر: قواعد األحكام, ابن عبدالسالم, )2/115) ,اإلسالمي, بدون طبعة وبدون تاريخ

112.) 

 املدنية. : هو اعتياد الناس عىل اليشء من األفعال العادية أو املعامالتالعرف العميل( 5)

 (.2/946ينظر: املدخل الفقهي, مصطفى الزرقا, ) 
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 .«ترتك بداللة العادة

 .«مطلق الكالم حممول عىل املعتاد»: قال صاحب جامع الفصولني من احلنفية 

 .احلنفية أن يعولوا يف االستدالل عىل العرف ال عىل اللغة وبناء عىل هذا فاملوافق ألصل 

بد وأن يكون له سبيل  لتسليم واجب, ومن عليه الواجب الأن ا الدليل اخلامس:

 اخلروج عن عهدة ما وجب عليه, والذي يف وسعه هو التخلية ورفع املوانع, فأما اإلقباض

فليس يف وسعه؛ ألن القبض بالرباجم فعل اختياري للقابض, فلو تعلق وجوب التسليم به 

 .لتعذر عليه الوفاء بالواجب, وهذا ال جيوز

بأن التخلية مل تتعني سبياًل ألداء ما لزم البائع بل يف وسع البائع  ونوقش هذا االستدالل:

 أن يكيله ويزنه كام نصت عىل ذلك أحاديث صحيحة.

القبض يف  تحقيققياًسا عىل قبض العقار, فكام أن التخلية كافية ل الدليل السادس:       

أن أبا حنيفة  العالمة النوويالقبض يف املنقول, وقد رصح  تحقيقالعقار, فكذلك كافية ل

                                 
(؛ وينظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى 2/51(, )44( درر احلكام رشح جملة األحكام, عيل حيدر, املادة: )1)

(؛ ورشح القواعد الفقهية, أمحد بن حممد 1/556األبحر, عبد الرمحن بن سليامن املدعو بشيخي زاده, )

م, ص 1898 -هـ 1448دمشق, الطبعة الثانية,  –ق: د. عبد الستار أبو غدة, دار القلم الزرقا, حتقي

(231.) 

هو حممود بن إرسائيل بن عبد العزيز, بدر الدين, الشهري بابن قايض ِسامْوة, نسبة  صاحب جامع الفصولني:( 2)

إىل )ساموة( قلعة من بالد الروم, ولد هبا حني كان أبوه قاضًيا فيها, ويف كشف الظنون ومفتاح السعادة 

في, قاض, أخذ واألعالم )ابن قايض سامونة( نسبة إىل قلعة )سامونة( يف سنجق كوتاهيه برتكيا, فقيه, حن

عن السيد الرشيف بمرص, من تصانيفه: جامع الفصولني, ولطائف اإلشارات كالمها يف فروع الفقه 

 هـ(.923تويف سنة ) احلنفي, والتسهيل , وعنقود اجلواهر,

ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي, املشهور باسم حاجي خليفة 

(؛ 1/165(؛ واألعالم, الزركيل, )1/566م, )1841بدون طبعة,  ليفة, مكتبة املثنى/ بغداد,أو احلاج خ

 (.12/152ومعجم املؤلفني, كحالة, )

 (.231, أمحد الزرقا, ص )( رشح القواعد الفقهية3)

 (.5/244( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )4)
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وقال....أبو حنيفة: القبض يف مجيع »ذهب ملا ذهب إليه؛ قياًسا عىل العقار, حيث قال: 

 .«عىل العقار ابالتخلية قياًس  األشياء

وقياس املنقول عىل العقار يف القبض, هو ما عول عليه احلنابلة يف االستدالل لرواية أيب 

عن اإلمام أمحد التي نرصها القايض وغريه من أن القبض يف كل يشء بالتخلية  اخلطاب

شياء بالتخلية مع وعن أمحد رواية أخرى أن قبض مجيع األ» الزركيش:مع التمييز, قال 

 .«عىل العقار ونحوه االتمييز, قياًس 

أن قياس املنقول عىل العقار قياس مع الفارق؛ فالعقار ال  ونوقش هذا االستدالل:

 يمكن قبضه إال بالتخلية, واملنقول له أنواع ولكل نوع ما يناسبه.

املعاش واملعاد,  الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف الدليل السابع:

وهي عدل كلها, ورمحة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت من العدل 

وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث, فليست من الرشيعة وإن  ,إىل اجلور

 .أدخلت فيها بالتأويل

                                 
 (.8/293( املجموع, النووي, )1)

بضواحي « كلوذا » هو حمفوظ بن أمحد الكلوذاين, أبو اخلطاب, إمام احلنابلة يف وقته, أصله من  أبو اخلطاب:( 2)

بغداد, من كتبه: التمهيد يف أصول الفقه, واالنتصار يف املسائل الكبار, واهلداية يف الفقه, تويف ببغداد سنة 

 هـ(,514)

هتذيب األنساب, أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد  (؛ واللباب يف2/259ينظر: طبقات احلنابلة, ابن أيب يعىل, )

 -هـ 1444بدون طبعة,  بن عبد الواحد الشيباين اجلزري, عز الدين ابن األثري, دار صادر/ بريوت,

 (.3/141م, )1894

(؛ والقواعد 6/196(؛ وينظر: املغني, ابن قدامة, )4/32( رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي, الزركيش, )3)

 (.4/468(؛ واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, املرداوي, )56ابن رجب, ص ) الفقهية,

إعالم املوقعني عن رب العاملني, أبو عبد اهلل حممد بن القيم اجلوزية, حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم, ( ينظر: 4)

 (.3/5م, )1881 -هـ 1411دار الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة األوىل, 
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أن االكتفاء بالقبض احلكمي جائز باعتباره يف مصلحة العباد ما مل يرد  :وجه االستدالل

 هني عنه يف الرشع.

 القول الثاين:

وهذا خيتلف  ,بل ال بد من أمر زائد عليها ,أن قبض املنقول ال يتحقق بالتخلية 

 :ويمكن أن تصنف املنقوالت إىل ثالثة أنواع ,باختالف املنقوالت

 النوع األول: أن يكون املنقول مما يتناول باليد 

 يتحققالقبض فعادة, كالنقود واجلواهر واحليل والثوب, ن املنقول مما يتناول باليد إن كا

 عند مجهور الفقهاء: املالكية, والشافعية, واحلنابلة, وقول للحنفية. يف هذا النوع بتناوله باليد

 .«فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبضويف نحو ثوب, »جاء يف رد املحتار: 

«دوقواإلقباض باملناولة يف العروض أو الن»ويف الذخرية: 

 .«ويكفي يف قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول»ويف مغني املحتاج: 

حيصل القبض فيام يتناول كاألثامن واجلواهر بتناوله إذ العرف فيه و»ويف كشاف القناع: 

 .«ذلك

: أن املرجع يف حتديد ما يتحقق به والدليل عىل أن القبض فيام يتناول يكون بتناوله

 .يتناول بتناولهالقبض هو العرف, والعرف جار يف قبض ما 

بأن العرف املذكور إما أن يقصد به عرف خاص بأهل بلد أو  ونوقش هذا االستدالل:

عرص, وإما أن يقصد به العرف العام, فإن كان املقصود عرًفا خاًصا بزمان أو مكان, فال 

                                 
(؛ وينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق, ابن نجيم, 4/562حتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )رد امل (1)

(5/333.) 

 (.5/124الذخرية, القرايف, ) (2)

 (.8/216(؛ وينظر: املجموع, النووي, )2/469مغني املحتاج, الرشبيني, )( 3)

: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, (؛ وينظر3/241كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )( 4)

 (.6/196(؛ واملغني, ابن قدامة, )8/216(, )3/145)

 (.6/199(؛ واملغني, ابن قدامة, )3/145: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )( ينظر5)
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صد به العرف العام فهذا غري يصح االحتجاج به يف غري زمانه أو مكانه إذا اختلفا, وإن ق

لوجود اخلالف الكبري بني العلامء يف ذلك, ؛ فال يوجد عرف عام يف هذه املسألة, مسلم

 .واجلميع حييل عىل العرف, فلو وجد عرف عام متفق عليه ملا اختلفوا

 النوع الثاين: أن يكون املنقول مما ال يعترب فيه تقدير

وذلك بأن يكون املبيع غري مكيل وال موزون وال معدود, إما لعدم إمكانه, أو مع 

 .ذلك, كاألمتعة والعروض والدواب والصربة تباع جزاًفا إمكانه ولكن مل يراع فيه

 اختلف العلامء يف كيفية القبض يف هذه احلالة عىل قولني: 

 .يرجع يف كيفية قبضه إىل العرف, وهذا قول املالكية القول األول:

 قبض غريه أي غري العقار من عروض وأنعام ودواب بالعرفو»: الرشح الكبريففي 

 .«حتياز الثوب وتسليم مقود الدابةالناس كا اجلاري بني

, ومذهب قول عند احلنفيةهذا ويتحقق قبض هذا النوع بنقله وحتويله,  القول الثاين:

                                 
 (.1/413جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, ) ينظر: (1)

الطعام, وسميت صربة؛ إلفراغ بعضها عىل بعض, ومنه قيل للسحاب ( الصربة: هي الكومة املجموعة من 2)

 تراه فوق السحاب صبري.

بيع املجازفة, أو اجلزاف: بيع اليشء بال كيل وال وزن وال تقدير, وهو فاريس معرب, واجُلزاف بكرس اجليم 

 وضمها وأجاز النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم الفتح.

افعي, أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي, حتقيق: مسعد عبد احلميد ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الش

(؛ وحترير ألفاظ التنبيه, أبو زكريا حييى بن 345السعدين, دار الطالئع, بدون طبعة وبدون تاريخ, ص )

(؛ 116, 183هـ, ص )1449رشف النووي, حتقيق: عبد الغني الدقر, دار القلم/ دمشق, الطبعة األوىل, 

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, أبو زكريا حييى بن رشف النووي, دار إحياء الرتاث العريب/ و

 (.14/411) ,هـ1382بريوت, الطبعة الثانية, 

 (.3/135(؛ والرشح الكبري عىل خمترص خليل, الدردير, )5/159: رشح خمترص خليل, اخلريش, )( ينظر3)

 (.3/145ردير, )الرشح الكبري عىل خمترص خليل, الد( 4)
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 الشافعية, واحلنابلة.

, «أنه ال يثبت يف املنقول إال بالنقلوعن أيب يوسف»: اللباب يف رشح الكتابففي 

كان املبيع يف موضع ال خيتص بالبائع كموات ومسجد قال الرافعي: إذا »: فتح العزيزويف 

وشارع أو يف موضع خيتص باملشرتي فالتحويل إىل مكان منه كاف يف حصول القبض, وإن 

كان يف بقعة خمصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إىل زاوية, أو من بيت من داره إىل بيت 

يف ضامنه, وإن نقل بإذنه حصل  بغري إذن البائع ال يكفي جلواز الترصف ويكفي لدخوله

 .«القبض وكأنه استعار ما نقل إليه

 «كالصربة كالثياب واحليوان بنقله وحيصل القبض فيام ينقل»ويف الكشاف: 

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة:

ْكَباِن » -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َحِديُث اْبِن ُعَمَر  الدليل األول: ي الطََّعاَم ِمَن الرُّ ُكنَّا َنْشرَتِ

 .«َأْن َنبِيَعُه َحتَّى َننُْقَلُه ِمْن َمَكانِهِ   اهللُِجَزاًفا, َفنََهاَنا َرُسول 

ُبوَن يِف َأْن   اهللَِرَأْيُت النَّاَس يِف َعْهِد َرُسول » َويِف ِرَواَيٍة: إَِذا اْبَتاُعوا الطََّعاَم ُجَزاًفا َيرْضِ

مْ بِيُعوُه يِف َمَكانِِه, َوَذلَِك َحتَّ يَ   « ى ُيْؤُووُه إىَِل ِرَحاهِلِ

أن احلديث قد بني أن النقل والتحويل هو الطريقة التي يتم هبا قبض  ووجه االستدالل:

 .ما بيع بطريق اجلزاف, ويقاس عىل الطعام غريه من املنقوالت

                                 
( اللباب يف رشح الكتاب, عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي احلنفي, حتقيق: حممد حميي الدين 1)

 (.2/54لبنان, بدون طبعة وبدون تاريخ, ) –عبد احلميد, املكتبة العلمية/ بريوت 

(؛ وروضة الطالبني, النووي, 8/211(؛ وينظر: املجموع, النووي, )9/445فتح العزيز, الرافعي, ) (2)

 (.2/12(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, )3/519)

(؛ ودقائق أويل 6/191(؛ وينظر: املغني, ابن قدامة, )3/241( كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )3)

 .(1/314)النهى لرشح املنتهى, البهويت, 

 (.1526(, ومسلم, كتاب البيوع, رقم )2123أخرجه البخاري, كتاب البيوع, رقم )( 4)

 (.91سبق خترجيه, ص) (5)

  (.6/191(؛ واملغني, ابن قدامة, )9/444( ينظر: فتح العزيز, الرافعي, )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   113 

 ونوقش هذا االستدالل من ثالثة أوجه:

أن ما ذكر يف احلديث من النقل واإليواء ال يعدو أن يكون صورة من  األول:الوجه 

وليس فيه داللة عىل حرص القبض يف ذلك, وإنام  –التي تعترب التخلية أحدها  –صور القبض 

 .ذكر النقل واإليواء ألنه هو الغالب يف قبض هذه األشياء يف زماهنم

لنهي عن الترصف يف املبيع بالبيع قبل قبضه, أن احلديث إنام يدل عىل ا الوجه الثاين:

 .وليس فيه بيان ما يتحقق به القبض

أن احلديث جاء يف الطعام, مما يشعر بنوع خصوصية تناسب أمهية  الوجه الثالث:

الطعام, لكونه عامد احلياة وسبب قيام البنية, فشدد فيه الشارع عىل عادته يف تكثري الرشوط 

اط الويل يف عقد النكاح دون عقد البيع, وعليه فيكون إحلاق غري فيام عظم رشفه, كاشرت

 .الطعام من املنقوالت به إحلاًقا مع الفارق

: أن العرف جاٍر عىل أن قبض مثل هذه األشياء يكون بنقلها وحتويلها؛ ألن الدليل الثاين

 .أهل العرف ال يعدون حيازهتا قبًضا من غري حتويل

بعدم التسليم بوجود عرف عام يف ذلك, إذ لو وجد عرف عام  االستدالل:ونوقش هذا 

 ملا وجد اخلالف.

 النوع الثالث: أن يكون املنقول مما يعترب فيه تقدير

, كمن اشرتى  مكايلًة  طعاًماأن يكون مما يعترب فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع, أو عدم

 ا بالعدد. أو متاًعا موازنًة أو ثوًبا مذارعة أو معدودً 

الشافعية واحلنابلة عىل أنَّ قبضه إنام يكون باستيفائه بام و املالكيةاتفق  ا النوعويف هذ

                                 
 (.1/654ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( 1)

 (.5/245( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )2)

 (.3/291: الفروق, القرايف, )( ينظر3)

 (.6/191(؛ واملغني, ابن قدامة, )8/292( ينظر: املجموع, النووي, )4)
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ر فيه من كيل أو وزن أو ذرع أو عدم   .يقدَّ

 وأما تفصيل ذلك عند هؤالء الفقهاء ما ييل:

املالكية جعلوا متام القبض يف إحدى الروايتني يتوقف عىل تفريغه يف أوعية املشرتي, 

بعد كيله, أو وزنه ووضعه يف أوعية املشرتي, فالكيل عندهم يراد به الكيل الفعيل ال أي: 

األلة ومتام كيله خروجه من معياره, ومتام وزنه ما وزن به, واملراد بتامم الفعل تفريغه يف 

ومتام الفعل بالتفريغ؛ ألن الكيل يراد به جمموع وضع احلب يف القدح شرتي, أوعية امل

, أي: ضامنه «واستمر بمعياره, ولو تواله املشرتي», جاء يف مواهب اجلليل: وتفريغه

 من البائع ما مل حيصل يف إناء املشرتي.

ه, جاء يف هناية وحتويل هنقل إىل استيفائه بالوحدة القياسية,واشرتط الشافعية باإِلضافة  

 .«اشرتط يف قبضه مع النقل ذرعه وكيله ووزنه وعده»املحتاج: 

وحيصل »ومل يشرتط احلنابلة نقله, ورشطوا حضور املستحق أو نائبه, جاء يف الكشاف: 

 ...لكيل أو الوزن أو العد أو الذرع القبض فيام بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع: بذلك أي با

 «فال يشرتط نقله برشط حضور مستحق أو نائبه

 منها: ,استدل أصحاب هذا القول بأدلة

                                 
(؛ وفتح العزيز, 3/144, )(؛ والرشح الكبري عىل خمترص خليل, الدردير1/152: الذخرية, القرايف, )( ينظر1)

(؛ وروضة الطالبني, النووي, 2/92,111(؛ وقواعد األحكام, العز بن عبد السالم, )4/449الرافعي, )

(؛ وكشاف 1/323(؛ واملحرر, املجد ابن تيمية, )8/219وما بعدها(؛ واملجموع, النووي, ) 3/511)

 (.3/246القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )

 (.4/411ب اجلليل يف رشح خمترص خليل, احلطاب, )مواه( ينظر: 2)

 ينظر: نفسه. (3)

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج, حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل, الشهري بالشافعي  (4)

 (.4/88م, )2443 -هـ 1424لبنان, الطبعة الثالثة,  -الصغري, دار الكتب العلمية/ بريوت 

 (.3/246كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, ) (5)
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  .«اَل َيبِْعُه َحتَّى َيْكَتاَلهُ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما فَ : »َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

«ْل, َوإَِذا اْبَتْعَت َفاْكَتْل إَِذا بِْعَت َفكِ »َقاَل َلُه:  َأنَّ النَّبِيَّ  َعْن ُعْثاَمَن وَ 
( )

. 

اَعاِن, َصاُع   اهللِهَنَى َرُسوُل »َعْن َجابٍِر, َقاَل: وَ  َعاِم َحتَّى جَيِْرَي فِيِه الصَّ َعْن َبْيِع الطَّ

ي  .«اْلَباِئِع, َوَصاُع امْلُْشرَتِ

أمر بالكيل فيام قدر بالكيل؛ فدل عىل  أن النبي  :ووجه االستدالل من هذه األحايث

 .أن قبض املكيل إنام يتحقق بالكيل, ويقاس عىل املكيل غريه من املقدرات

 ونوقش هذا االستدالل من ثالثة أوجه:

أن األمر بالكيل ال يدل عىل تقييد قبض الطعام املكيل بالكيل, بل املراد  الوجه األول:

باالكتيال: القبض واالستيفاء, كام يف بعض الروايات, ولكن ملا كان األغلب يف الطعام 

الكيل رصح به, وإذا مل يفرس احلديث هبذا فإن ظاهره يدل عىل وجوب الكيل يف كل بيع, 

 .لبيع جزاًفا, وبالعد, والوزنوهذا مل يقل به أحد, جلواز ا

أن املشرتي قد يستويف املبيع املكيل بالكيل, دون أن يقبضه البائع  الوجه الثاين:

للمشرتي, بل قد حيبسه عنده الستيفاء ثمنه مثاًل, وهبذا يتبني أن الكيل أو الوزن غري مالزم 

 .للقبض, فقد يوجد الكيل أو الوزن, وال يوجد القبض

                                 
 (.91سبق خترجيه, ص) (1)

( رقم 3/398(, والدارقطني, )3/61( رواه البخاري تعليًقا يف البيوع, باب الكيل عىل البائع واملعطي, )2)

 (.14689( رقم )5/515(, والبيهقي, )2919)

( والبيهقي يف السنن 2918(, رقم )3/384والدارقطني, )(, 2229(, رقم )3/344أخرجه ابن ماجه, ) (3)

وصححه األلباين  (,2/155(, وجود إسناده ابن حجر كام يف الدراية, )14144( رقم )5/516الكربى, )

 (.2229(, رقم )2/24يف صحيح سنن ابن ماجه, )

 (.6/191(؛ واملغني, ابن قدامة, )2/13: مغني املحتاج, الرشبيني, )( ينظر4)

 (.1/561: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )ينظر( 5)

 (.4/411فتح الباري, ابن حجر, )( ينظر: 6)
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ريض اهلل  –كام نوقش هذا االستدالل بام نوقش به حديث ابن عمر  الث:الوجه الث

 السابق يف بيع الطعام جزاًفا. –عنهام

 :الرتجيح

اإلقدام عىل ترجيح أي القولني فيام يتحقق به القبض حتسن اإلشارة إىل أمور  قبل

 يساعد استحضارها عىل التوصل إىل القول الراجح بعون اهلل تعاىل: 

ن املرجع يف حتديد ما يتحقق به القبض هو العرف, واخلالف املذكور هو أاألمر األول: 

, وأن منشأ خالفهم هو ال يف أصل الرجوع إىل العرف ,العرف لسلعة معينةيف حتديد 

 اختالف العرف والعادة يف ما يكون قبًضا لألشياء.

سها, وحسب اختالف القبوض ختتلف يف األشياء حسب اختالفها يف نف»قال اخلطايب:

 .«عادات الناس فيها

وليس له حد من جهة الرشع فوجب الرجوع فيه إىل »: -رمحه اهلل–قال الشريازي و

 .«العرف كالقبض

 .«املحكم يف القبض العرف »: وقال البيضاوي

 ,وأناط به أحكاًما ,ألن الشارع أطلق القبض» :-رمحه اهلل – الرشبيني اخلطيبقال و 

                                 
 (.3/136( معامل السنن, اخلطايب, )1)

 (.3/355املهذب, الشريازي, ) (2)

 هو عبد اهلل بن عمر البيضاوي, أحد علامء أهل السنة واجلامعة, وهو فقيه وأصويل شافعي, البيضاوي:( 3)

وحمدث ومفرس ونحوي, ومن مصنفاته: التفسري املسمى: أنوار التنزيل وأرسار التأويل, ومنهاج الوصول 

إىل علم األصول, وطوالع األنوار يف أصول الدين, والغاية القصوى يف دراية الفتوى عىل مذهب الشافعية, 

 هـ(.695مات سنة )

 (.13/348البداية والنهاية, ابن كثري, )(؛ و5/58ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )

الغاية القصوى يف دراية الفتوى عىل مذهب الشافعية, عبد اهلل بن عمر البيضاوي, حتقيق: عيل حميي الدين  (4)

 (.1/493م, )1892القرة داغي, دار اإلصالح/ الدمام, الطبعة األوىل,
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 .«فرجع فيه إىل العرف ,ومل يبينه وال حد له يف اللغة

فإن األسامء منها ما له حد يف اللغة » :-رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كالشمس والقمر, ومنها ما له حد يف الرشع كالصالة واحلج, ومنها ما ليس له حد ال يف 

 .«إىل العرف كالقبض فيه اللغة وال يف الرشع, بل يرجع

 ,أن ما يذكره الفقهاء من حتديدات للقبض إنام هو بحسب أعراف زماهنم :األمر الثاين

العوائد ال جيب االشرتاك فيها بني البالد خصوًصا البعيدة » :-رمحه اهلل-يقول القرايف 

 ؟ويكون املفتي يف كل زمان يتباعد عام قبله يتفقد العرف هل هو باق أم ال ,األقطار

أفتى به وإال توقف عن الفتيا, وهذا هو القاعدة يف مجيع األحكام املبنية  افإن وجده باقيً  

عىل العوائد كالنقود والسكك يف املعامالت واملنافع يف اإلجارات واأليامن والوصايا 

ووجدوا األئمة األول قد  ,فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثري من الفقهاءوالنذور يف اإلطالقات 

بناء عىل عوائدهم, ثم املتأخرون  ,وسطروها يف كتبهم ,أفتوا بفتاوى بناء عىل عوائد هلم

 ؛فكانوا خمطئني خارقني لإلمجاع ,وقد زالت تلك العوائد, وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا هبا

 .«درك بعد زوال مدركه خالف اإلمجاعفإن الفتيا باحلكم املبني عىل م

 ما بني من األحكام عىل العرف تابع له إذا تغري. األمر الثالث:

يتغري  ,كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد» :-رمحه اهلل–ويف هذا يقول اإلمام القرايف 

 .«إىل ما تقتضيه العادة املتجددة ,احلكم فيه عند تغري العادة

                                 
 (.2/461مغني املحتاج, الرشبيني, ) (1)

 (.24/345جمموع الفتاوى, ابن تيمية, ) (2)

 (.3/162الفروق, القرايف, )( 3)

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام و ترصفات القايض واإلمام, أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف ( 4)

هـ, 1416الطبعة الثانية,  املالكي, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية/ حلب,

(231-232.) 
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  رسم املفتي:عقود منظومة جاء يف 

 لذا عليه احلكم قد يدار                     والعرف يف الرشع له اعتبار

يمكن اإلحالة  ,-فيام أعلم–اللغة معنى خاًصا حمدًدا للقبضمل أجد يف  األمر الرابع:

 ,والقبول للمتاع وإن مل حيول ,األخذ :وإنام له معان تدور حول ,عليه عند إطالق الشارع له

 .واإلمساك به

ورددت عبارات خمتلفة يف عدة أحاديث تدل عىل عملية القبض وكيفيته  األمر اخلامس:

,«َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيهُ », و «َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْكَتاَلهُ », و «َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ »وهي: 

اَعاِن, َصاُع » يَحتَّى جَيِْرَي فِيِه الصَّ م» , و«اْلَباِئِع, َوَصاُع امْلُْشرَتِ  «َحتَّى ُيْؤُووُه إِىَل ِرَحاهِلِ

خمتلفة يف القبض, فاملبيعات املختلفة يتم  اهذه العبارات تبني طرقً  وجه االستدالل:

 , ونحوه. مكان املشرتي, أو احليازة يف و النقل من مكان آلخرأ, , أو الكيلقبضها باالستيفاء

عىل اختالف  العبارات وغريها تدل عىل طرق خمتلفة للقبض بناءً وأرى أن هذه 

, فطرق القبض هذه ليست ااملبيعات, واختالف عادات الناس وأعرافهم فيام ُيسمى قبًض 

ن تتغري بحسب اختالف املبيعات أمكن يتعبدنا اهلل به, بل هي كيفيات خمتلفة للقبض  اتعبدً 

 عراف وغريها. واألزمان واألمكنة واأل

وهو يوجه املسلمني إىل هذه الكيفيات, كان يقيض بالعرف الذى  رى أن النبي أو

كان يأمرهم بكيله من أجل متام  فام كان عندهم مكياًل  ,كان يف زمانه عىل مبيعات معينة

 كان يأمرهم بنقله, وهكذا. كان يأمرهم بوزنه, وما كان منقواًل  االقبض, وما كان موزونً 

ل إىل موزون يف زماننا بناًء عىل عرفنا, فإن املطلوب وزنه ال كيله, ولذا فإذا تغري املكي 

 ه ال وزنه. وإذا تغري املوزون إىل مكيل بناًء عىل عرفنا, فإن املطلوب كيل

وبالتايل فإن هذه األحاديث تدل عىل كيفيات خمتلفة للقبض بناًء عىل العرف الذي كان 

                                 
منظومة عقود رسم املفتي, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلنفي, طبعة سهيل أكاديمي الهور,  (1)

 (.38هـ, ص )1386

 ( سبق ختريج هذه األحاديث.2)
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 .سائًدا يف عهد النبي 

إن املقصد من العقود هو قبض املشرتي للمبيع, وقبض البائع للثمن؛  األمر السادس:

املصلحة واملنفعة لكل منهام, وهذا املقصد الرشعي حيصل بالقبض, وال ُينكر يف  حتقيقألجل 

تفيد معنى القبض,  –تعارف عليها الناس  –رشيعة اهلل حصول هذا املقصد بأي وسيلة 

 صد الشارع العظيم.قوحتقق م

املقصود بالعقود هو التقابض, وبالقبض يتم العقد, وحيصل »قال ابن تيمية: 

«مقصوده

تعطي والية  –ومن هذا املنطلق, فإن أي طريقة يتعارف عليها الناس, وخيرتعوهنا 

تعد قبًضا سواًء أكان قبًضا  –للبائع عىل املبيع, وللمشرتي عىل الثمن, وحتقق مقصد الشارع 

 ا.حقيًقا أو حكميً 

يرجع أن قبض املنقوالت  –واهلل أعلم  –األدلة واملناقشة يرتجح  ومما تقدم عرضه من

, فإذا تعارفوا عىل أن القبض يتحقق بالتخلية و قبضهف اإىل عرف الناس, فام عده الناس قبًض 

 فإنه يتم هبا, وإن كان يف عرفهم أنه ال يتحقق إال باحليازة والنقل مل يتم إال بذلك.

فإنه خيتلف من سلعة  –الذي كان اخلالف أصاًل يف حتديده  –أما حتديد ما هو العرف 

كذا القول بأن قبض السلعة الفالنية )إىل أخرى, ومن بلد إىل آخر, ومن زمان إىل آخر, و

 , إنام هو يف ظرف معني قد يتغري.(وكذا

 

  

                                 
 (.28/221( جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )1)
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 ثاينلفصل الا

 اقبل قبضه يف األعيان املشرتاةالترصف 

 :مبحثانوفيه 

 املبحث األول: الترصف بالبيع يف األعيان املشرتاة قبل قبضها.

 وفيه مطلبان:

 طلب األول: حكم بيع املبيع قبل قبضه.امل       

 .علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضهاملطلب الثاين:         

 املبحث الثانـي: الترصف بغري البيع يف األعيان املشرتاة قبل قبضها.

 مطلبان:وفيه 

 الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها بام يقابله عوض.طلب األول: امل       

 قبل قبضها بام ال يقابله عوض. املشرتاةالترصف يف األعيان املطلب الثاين:        
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 املبحث األول

 ع يف األعيان املشرتاة قبل قبضهاالترصف بالبي 

 وقد اشتمل هذا املبحث عىل مطلبني:

 األول املطلب

 حكم بيع املبيع قبل قبضه

اختلف الفقهاء يف مسألة بيع اإلنسان ما اشرتاه قبل القبض اختالًفا كبرًيا حتى إن شيخ 

ولغموض : »وعلتها, فقالهذه املسألة اعرتف بغموض  –رمحه اهلل- ابن تيميةاإلسالم 

بحق الفقهاء املتقدمني, مع فإذا كانت غامضة  «مأخذ هذه املسائل كثر تنازع الفقهاء فيها

رسوخهم يف العلم, فام بالك بطالب العلم يف هذا العرص, والذي بضاعته مزجاة, ومهته يف 

فتور, وينازعه كثرة الصوارف, وقلة التفرغ, مع ضعف التوجه وااللتجاء إىل اهلل سبحانه 

لزلل, واهلل املوفق وتعاىل, ولعل يف هذا املدخل ما يلتمس يل القارئ العذر من اخلطأ فيها وا

 وهو املستعان وحده.

 حترير املسألة:

ال خالف بني الفقهاء يف جواز الترصف بالتمليك يف اململوكات بعد قبضها, وإنام  -1

 .اختلفوا يف جواز الترصف فيها بالتمليك قبل قبضها

 ص فيه, ـبوت النـل أو املوزون قبل قبضه ال جيوز بإمجاع العلامء لثـبيع الطعام املكي -2

 

 

 

                                 
 (.28/443( جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )1)

 (.14/25قهية الكويتية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, )املوسوعة الف( ينظر: 2)
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أمجع أهل العلم أن من : »-رمحه اهلل- قال ابن املنذر ,حكى اإلمجاع فيه غري واحد

كى فيه خالف ضعيف ال يعتد , وُح «اشرتى طعاًما, فليس له أن يبيعه حتى يقبضه

  .به ملخالفته للنص

املراد بحثه هو الترصف بالبيع فيام ملك بالرشاء قبل قبضه, دون أن يدخل يف  -3

سياق اخلالف غريه, فاملراد ما ملك بالرشاء, دون ما ملك باإلرث أو اهلبة, 

 الترصف بالبيع دون الترصف باهلبة أو العتق أو نحو ذلك, فلكل بحث مستقل.و

                                 
(؛ والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد 3/115ينظر: معامل السنن, اخلطايب, ) (1)

مية/ املغرب, اهلل بن عبد الرب النمري, حتقيق: جمموعة من املحققني, وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسال

(؛ واملعلم 335 - 13/334هـ, )1412هـ حتى عام 1391الطبعة الثانية, نرش عىل عدة سنوات من عام 

بفوائد مسلم, أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر املازري, حتقيق: حممد الشاذيل النيفر, بيت احلكمة/ تونس, 

(؛ 14/168بن احلجاج, النووي, )(؛ واملنهاج رشح صحيح مسلم 2/166م, )1891الطبعة الثانية 

(؛ وطرح التثريب يف رشح 28/441(؛ وجمموع الفتاوى, ابن تيمية, )6/191واملغني, ابن قدامة, )

التقريب, أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي, دار إحياء 

(؛ وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج, 6/114تاريخ, )لبنان, بدون طبعة وبدون  –الرتاث العريب/ بريوت 

 (.4/441م, )1893 -هـ 1351أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي, املكتبة التجارية الكربى/ مرص, 

هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري, من كبار الفقهاء املجتهدين, مل يكن يقلد أحًدا؛ وعده  ابن املنذر:( 2)

الشريازي يف الشافعية, لقب بشيخ احلرم, أكثر تصانيفه يف بيان اختالف العلامء, من تصانيفه: املبسوط يف 

ل العلم, واختالف العلامء, الفقه, واألوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, واإلرشاف عىل مذاهب أه

 هـ(.319مات سنة )

 (.56/284األعالم, الزركيل, )و (؛3/142ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, )

األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري, حتقيق: خالد ( 3)

(؛ 14/146م, )2448 -هـ 1434فالح/ مرص, الطبعة األوىل, إبراهيم السيد وإبراهيم الشيخ, دار ال

واإلرشاف عىل مذاهب العلامء, أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري, حتقيق: د. أبو محاد صغري 

م, 2441-هـ1429أمحد األنصاري, مكتبة مكة الثقافية/اإلمارات العربية املتحدة, الطبعة األوىل, 

أبو بكر بن املنذر النيسابوري, حتقيق: د. أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف, دار عامل  (؛ واإلمجاع,6/54)

 (.132(, ص )544إمجاع رقم )ه, 1424الكتب/ الرياض, الطبعة الثانية, 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   123 

 ستة أقوال:اختلف الفقهاء يف حكم بيع املبيع قبل قبضه عىل 

أم  ا, سواء أكان املبيع طعامً احيرم بيع العني املشرتاة قبل قبضها مطلقً  القول األول:

, أم اأم موزونً  ا, وسواء أكان مكياًل أم جزافً  اوسواء أبيع مقدارً  , منقواًل أم عقاًرا,غريه

 .ا, أم مذروعً امعدودً 

وهو رأي سفيان بن  ,وجابر بن عبد اهلل  وهذا مروي عن عبد اهلل بن عباس

 من وحممد بن احلسن الشيباين, وزفر ,وسفيان الثوري ,عيينة

                                 
(, 2135(, رقم )3/69أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بيع الطعام قبل أن يقبض, وبيع ما ليس عندك, ) (1)

(, بلفظ َقاَل اْبُن 1525(, رقم )1164–3/1158ومسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, )

 بَِمنِْزَلةِ »َعبَّاٍس: 
ٍ
ء (؛ واملجموع رشح املهذب للشريازي, 13/331؛ وينظر: التمهيد, ابن عبد الرب, )«الطََّعامِ  َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ

 (.415-1/414(؛ واملحىل, ابن حزم, )6/191(؛ واملغني, ابن قدامة, )8/326النووي, )

جموع رشح املهذب (؛ وامل13/331(؛ وينظر: التمهيد, ابن عبد الرب, )14235(, رقم )9/44أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه, )( 2)

 (.415-1/414وصححه, ) (؛ واملحىل, ابن حزم8/326للشريازي, النووي, )

ما رأيت »هو سفيان بن عيينة بن أيب عمران, أبو حممد اهلاليل الكويف, أحد الثقات األعالم, وقال الشافعي عنه:  سفيان بن عيينة: (3)

روى عن عبد «, رأيت أحًدا فيه من الفتيا ما فيه وال أكف عن الفتيا منه أحًدا من الناس فيه جزالة العلم ما يف ابن عيينة, وما

امللك بن عمري ومحيد الطويل ومحيد بن قيس األعرج وسليامن األحول وغريهم, وعنه األعمش وابن جريج وشعبة والثوري 

 هـ(.189وحممد بن إدريس الشافعي وغريهم, مات سنة )

د بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, مطبعة دائرة املعارف النظامية/ اهلند, الطبعة ينظر: هتذيب التهذيب, أبو الفضل أمح

(؛ وميزان االعتدال يف نقد الرجال, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي, حتقيق: عيل حممد 4/111هـ, )1326األوىل, 

(؛ وشذرات الذهب يف 2/114م, )1863 -هـ 1392طبعة األوىل, لبنان, ال –البجاوي, دار املعرفة للطباعة والنرش/ بريوت 

 (.2/466أخبار من ذهب, ابن العامد, )

هو سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري, من بني ثور بن عبد مناة, أمري املؤمنني يف احلديث, وكان رأًسا يف  سفيان الثوري:( 4)

التقوى, طلبه املنصور ثم املهدي لييل احلكم, فتوارى منهام سنني, ومن مصنفاته: اجلامع الكبري, واجلامع الصغري كالمها يف 

 هـ(.161ة )احلديث, وله كتاب يف الفرائض, مات بالبرصة سن

وتاريخ بغداد,  (؛1/254عبد القادر بن نرص اهلل القريش, ) (؛ واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية,3/144ينظر: األعالم, الزركيل, )

 (.14/218اخلطيب البغدادي, )

 (.13/331(؛ والتمهيد, ابن عبد الرب, )2/112ينظر: بداية املجتهد, ابن رشد, )( 5)

هو زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي, أصله من أصبهان, فقيه إمام من املقدمني من تالميذ أيب حنيفة,  زفر:( 6)

وكان يأخذ باألثر إن وجده, قال: ما خالفت أبا حنيفة يف قول إال وقد كان أبو حنيفة يقول به, وتوىل قضاء 
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ابن  اختارهاو ,, ورواية عن أمحدوهو مذهب مجهور الفقهاء من الشافعية , احلنفية 

 .والظاهرية, , وابن القيمتيمية

 : أدلة القول األول

 : , جعلتها يف األقسام التاليةبأدلة كثريةتدل أصحاب هذا القول اس

 أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه: :القسم األول

                                 
 هـ(. 159البرصة, وهبا مات سنة )

نفية, عبد القادر بن حممد بن حممد بن نرص اهلل بن سامل بن أيب الوفاء القريش ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احل

(؛ 244 -1/243م, )1883 –هـ1413احلنفي, حتقيق: عبد الفتاح حممد احللو, دار هجر, الطبعة الثانية, 

 (.3/45واألعالم, الزركيل, )

(؛ وتبيني احلقائق, الزيلعي, 5/191(؛ وبدائع الصنائع, الكاساين, )14/3: املبسوط, الرسخيس, )( ينظر1)

(4/18.) 

 (.3/549(؛ وروضة الطالبني, النووي, )318 –8/319: املجموع, النووي, )( ينظر2)

 (.11/546اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف , املرداوي, )( ينظر: 3)

 (.4/466السابق, )( ينظر: 4)

, أبو عبد اهلل, شمس الدين من أهل ابن القيم( 5) ْرعي الدمشقيم : هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزُّ

دمشق, من أركان اإلصالح اإلسالمي, واحد من كبار الفقهاء, تتلمذ عىل ابن تيمية وانترص له ومل خيرج 

ه: الطرق احلكمية, عن يشء من أقواله, وقد سجن معه بدمشق, كتب بخطه كثرًيا وألف كثرًيا, من تصانيف

 هـ(.151مات سنة )ومفتاح دار السعادة, ومدارج السالكني, 

 (.6/56(؛ واألعالم, الزركيل, )5/131الدرر الكامنة, ابن حجر, ) ينظر:

 لبنان,-بدائع الفوائد, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن قيم اجلوزية, دار الكتاب العريب/بريوت( ينظر: 6)

(؛ وهتذيب سنن أيب داود, أبو عبد اهلل حممد بن قيم اجلوزية, دار 3/254تاريخ, ) بدون طبعة وبدون

 (.8/211هـ, )1415الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة الثانية, 

(؛ ونيل األوطار, حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني, 1/412املحىل, ابن حزم, )( ينظر: 1)

(؛ 5/199م, )1883 -هـ 1413, دار احلديث/ مرص, الطبعة األوىل, حتقيق: عصام الدين الصبابطي

والسيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار, حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني, دار ابن 

 (.544م, ص )2444 -هـ 1425 حزم, الطبعة األوىل,
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َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه »َقاَل:  : َأنَّ النَّبِيَّ -َعنُْهاَم  اهللُ َريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر  -1

 .«َحتَّى َيْقبَِضهُ 

اَل َيبِْعُه َحتَّى َمِن اْبَتاَع َطَعاًما فَ : » َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ وَ  -2

, َقاَل اْبُن «َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيهُ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل » :لفظ ويف ,«َيْكَتاَلهُ 

 ِمْثَل الطََّعامِ »َعبَّاٍس: 
ٍ
ء  .«َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل : » َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  :لفظ ويف  -3

 .«َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ 

 اهللِ َلَقْد َرَأْيُت النَّاَس يِف َعْهِد َرُسوِل »َقاَل:  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -اْبِن ُعَمَر  َعنِ وَ  -4

  ُبوَن َأْن َيبِيُعوُه يِف َمَكاهِنِْم, َحتَّ  ,َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا ى ُيْؤُووُه َيْعنِي الطََّعاَم, ُيرْضَ

مْ   .«إىَِل ِرَحاهِلِ

َمِن اْشرَتَى َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيُه »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهللِ  ُه,َعنْ وَ   -5

 .»َوَيْقبَِضهُ 

إَِذا »َيُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اهللِ قال:  -َعنُْهاَم  اهللُيِضَ رَ - اهللَِعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد وَ  -6

 .«اْبَتْعَت َطَعاًما, َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْسَتْوفَِيهُ 

 من هذه األحاديث: ستداللوجه اال

دلت هذه األحاديث بمنطوقها عىل حتريم بيع الطعام قبل قبضه, ودلت بفحواها عىل 

                                 
 (. 91( سبق خترجيه, ص)1)

 (. 91سبق خترجيه, ص)( 2)

 (. 91سبق خترجيه, ص)( 3)

 (. 91( سبق خترجيه, ص)4)

 (.91( سبق خترجيه, ص) 5)

 (. 1528(, رقم )3/1162( أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب البيوع, باب بطالن بيع املبيع قبل القبض, )6)
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وذلك ألنه إذا هني عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة  ؛السلع قبل قبضهاحتريم بيع مجيع 

 .احلاجة إليه وعمومها فغريه من باب أوىل

 ونوقش هذا االستدالل من وجهني:

الطعام يف هذه األحاديث يدل بمفهوم املخالفة: أن  أن التنصيص عىل الوجه األول:

ختصيص الطعام بالذكر إال إفادة أن غريه غريه بخالفه يف احلكم؛ إذ ال تظهر فائدة من 

 بخالفه.

 وأجيب عن هذا الوجه من املناقشة بجوابني:

 شتًقا يصلح تعليق احلكم عليه, إال أن اللقبيةوإن كان م أن الطعام اجلواب األول:

أغلب عليه, فيكون ذكر الطعام من باب مفهوم اللقب, واجلمهور عىل إلغاء داللة املفهوم 

 إذا كان لقًبا

بخالفه؛ ألن التنصيص  أن ختصيص الطعام بالذكر ال يدل عىل أن غريه اين:الثاجلواب 

يف ذلك الزمن, ومما يلغي  الناس, إذ الطعام أكثر ما يتعامل به عىل الطعام خرج خمرج الغالب

  .داللة املفهوم أن خيرج اللفظ خمرج الغالب

                                 
(؛ 14/186(؛ واملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, النووي, )8/329ينظر: املجموع, النووي, ) (1)

 (.5/133وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )

(؛ وينظر يف داللة مفهوم اللقب: تيسري التحرير, حممد أمني 5/393هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر: 2)

(؛ ورشح تنقيح 131-1/141بريوت, ) -بن حممود البخاري, املعروف بأمري بادشاه احلنفي, دار الفكر 

ألحكام, أبو (؛ واإلحكام يف أصول ا1/169(؛ واملستصفى, الغزايل, )211الفصول, القرايف, ص )

احلسن عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي, حتقيق: عبد الرزاق عفيفي, املكتب اإلسالمي/ 

(؛ ورشح الكوكب املنري, حممد بن أمحد بن عبد 3/85هـ, )1442الطبعة الثانية,  لبنان, -دمشق -بريوت

ونزيه محاد, مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية, العزيز الفتوحي, املعروف بابن النجار, حتقيق: حممد الزحييل 

 (.3/548م, )1881 -هـ 1419

(؛ وينظر يف إلغاء داللة املفهوم إذا خرج اللفظ 1/414( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )3)

(؛ 292) (؛ ورشح تنقيح الفصول, القرايف, ص1/88خمرج الغالب: تيسري التحرير, أمري بادشاه احلنفي, )

 (.3/484(؛ ورشح الكوكب املنري, ابن النجار, )3/144واإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي, )
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يشكل عىل تعميم داللة تلك األحاديث مما أن  اين مما نوقش به االستدالل:الثالوجه 

ا بالنهي عن بيعه قبل اخلصوصية, ما جيعله جديرً  نلكل السلع: أن للطعام يف نظر الشارع م

 ذلك ألمور منها:قبضه, دون غريه من السلع, و

لكونه سبب قيام البنية وعامد احلياة,  ؛ن الطعام أرشف من غريهإ» :القرايفقال  - أ

كاشرتاط الويل  ,فشدد الرشع عىل عاداته يف تكثري الرشوط فيام عظم رشفه

ورشط يف القضاء ما مل يشرتطه يف  ,دون عقد البيع ,والصداق يف عقد النكاح

 .«منصب الشهادة

الشارع سهولة الوصول إىل الطعام, ليتوصل إليه الغني والفقري, إن من غرض  - ب

والقوي والضعيف؛ فلو جاز بيعه قبل قبضه لتبايعه التجار فيام بينهم مما يرفع 

 .سعره, فيحصل الغالء ويترضر الفقري

 أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع مجيع السلع قبل قبضها: :القسم الثاين

وِق, َفَلامَّ اْسَتْوَجْبُتُه لِنَْفيِس, َلِقَينِي َرُجٌل   -1 َعِن اْبِن ُعَمَر, َقاَل: اْبَتْعُت َزْيًتا يِف السُّ

َب َعىَل َيِدِه, َفَأَخَذ َرُجٌل ِمْن َخْلِفي بِِذَراِعي  َفَأْعَطايِن بِِه ِرْبًحا َحَسنًا, َفَأَرْدُت َأْن َأرْضِ

, َفإَِذا َزْيُد بْ  وَزُه إىَِل َرْحلَِك, َفاْلَتَفتُّ َفإِنَّ »ُن َثابٍِت, َفَقاَل: اَل َتبِْعُه َحْيُث اْبَتْعَتُه, َحتَّى حَتُ

مْ   اهللَِرُسوَل  اُر إىَِل ِرَحاهِلِ َلُع َحْيُث ُتْبَتاُع, َحتَّى حَيُوَزَها التُّجَّ  .«هَنَى َأْن ُتَباَع السِّ

ي ُبُيوًعا َفاَم اهللِ ا َرُسوَل َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َقاَل: ُقْلُت: يَ   -2 حَيِلُّ يِل ِمنَْها, َوَما  , إيِنِّ َأْشرَتِ

؟ َقاَل:  ُرُم َعيَلَّ ْيَت ِمنَْها َبْيًعا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ »حَيْ يف و, «َيا اْبَن َأِخي, إَِذا اْشرَتَ

ْيت َشْيًئا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى »رواية:   .«َتْقبَِضهُ إَذا اْشرَتَ

                                 
 (.292-3/291( الفروق, القرايف, )1)

 (.2/688ينظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل, عليش, )( 2)

 (. 91سبق خترجيه, ص)( 3)

(, وابن اجلارود 15316محد يف مسنده, رقم )(, وأ14214(, رقم )9/38أخرجه عبد الرازق يف مصنفه, )( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     128 

 : من هذين احلديثنياالستدالل وجه 

من طعام  دل هذان احلديثان عىل أن حتريم البيع قبل القبض عام يف مجيع السلع املشرتاة

َلعُ », وذلك يف قول زيد بن ثابت: وغريه قوله عليه الصالة  ويف ,«هَنَى َأْن ُتَباَع السِّ

ْيَت ِمنَْها »والسالم:   .«َبْيًعا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ إَِذا اْشرَتَ

 نوقش االستدالل باحلديثني:

احلديثني قد جاءا مفرسين باألحاديث التي خصت النهي ببيع الطعام دون  بأن أواًل:

 .غريه

حيث  بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ال يقتيض التخصيص :أجيب عنه

 العام, فال يقتيض ختصيص احلكم به.ذكر الطعام, وهو أحد أفراد 

بأن األحاديث كلها قد جاءت مقيدة بالطعام سوى هذين احلديثني, ومها  نوقش ثانًيا: 

فإما أن نقيدمها بأحاديث الطعام, أو نخص  ,إما مطلقان أو عامان, وعىل كال التقديرين

 .هاحلكم بالذي علق  األدلة, وحتى ال نلغي وصف احلكم عمومهام بمفهومها؛ لتجتمع

بالنص, ويف غريه بالقياس إما قياس تسوية, بأن ثبوت املنع يف الطعام  :أواًل  أجيب عنه

                                 
(, والبيهقي يف سننه 2924( رقم )3/384(, والدارقطني يف سننه, )642(, رقم )154يف املنتقى, ص )

(, وحسنه النووي يف املجموع 14695( رقم )5/511«, )هذا إسناد حسن متصل»الكربى, وقال: 

 (.11/359يب األرنؤوط يف حتقيقه لإلحسان)(, وشع5/264(, وابن اهلامم يف فتح القدير)8/211)

 (.8/211( ينظر: املجموع, النووي, )1)

 (.1/413( ينظر: املحىل, ابن حزم, )2)

( ينظر تطبيقات هذه القاعدة والعمل هبا: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية, زكريا بن حممد بن أمحد بن 3)

(؛ وحاشيتا قليويب وعمرية عىل 1/128, بدون طبعة وبدون تاريخ, )زكريا األنصاري, املطبعة امليمنية

رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني, أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب, وأمحد الربليس عمرية, 

م, 1885-هـ1415بريوت, بدون طبعة,  -حتقيق: مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر/ لبنان

ر عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع, حسن العطار, دار الكتب العلمية/ (؛ وحاشية العطا1/244)

 (.2/68هـ, )1424بريوت, بدون طبعة,  -لبنان

 (.8/219: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر4)
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 ِمْثَل الطََّعامِ » :فقال -ريض اهلل عنهام-عباس وهو الذي فهمه ابن 
ٍ
ء  أو«, َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ

عامة  احلاجة إليه, وكوهناعن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة  ؛ ألنه إذا هنىاألولوية بقياس

 .لكل الناس, فغري الطعام من باب أوىل

قولكم: إن النهي خاص بالطعام مستفاد بمفهوم اللقب, ومفهوم  نأ أجيب عنه ثانًيا:

اللقب هو: ختصيص احلكم باالسم العلم, أو اسم نوع, أو بعبارة أخرى, تعليق احلكم عىل 

جة لو انفرد, فكيف وهو معارض بعموم , ومفهوم اللقب ليس حأسامء األعالم

 .األحاديث التي فيها الترصيح باملنع مطلًقا؟

 : القسم الثالث: أدلة أخرى

ِه َأنَّ َرُسوَل اهللِ  ,َعْن َأبِيهِ  ,َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  -1  ,هَنَى َعْن َسَلٍف َوَبْيعٍ » َعْن َجدِّ

َطنْيِ يِف َبْيعٍ   .«َوَعْن ِرْبِح َما مَلْ ُيْضَمنْ  ,َوَعْن َبْيِع َما َلْيَس ِعنَْدكَ  ,َوَعْن رَشْ

قبل قبضها من  , والسلعة املبيعةهنى عن ربح ما مل يضمن : أن النبي االستداللوجه

                                 
 (.8/219ينظر: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, ) (1)

 (.5/133سنن أيب داود, ابن القيم, )(؛ وهتذيب 8/329: املجموع, النووي, )( ينظر2)

ينظر: البحر املحيط يف أصول الفقه, أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش, دار الكتبي, الطبعة ( 3)

(؛ والتقرير والتحبري, أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد, املعروف 4/511م, )1884 -هـ 1414األوىل, 

م, 1893 -هـ 1443ابن املوقت احلنفي, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية,  بابن أمري حاج ويقال له

 (.2/52(؛ والفروق, القرايف, )3/548(؛ ورشح الكوكب املنري, ابن النجار, )1/141)

 (.8/219(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )8/211املجموع, النووي, )( ينظر: 4)

(, رقم 3/293(, وأبو داود يف البيوع, باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده, )6629أخرجه اإلمام أمحد, رقم ) (5)

قال و (,1234(, رقم )3/521(, والرتمذي يف البيوع, باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك, )3544)

(, واحلاكم, 4631(, رقم )1/285الرتمذي: حسن صحيح, والنسائي يف البيوع, باب سلف وبيع, )

( عن عبد اهلل بن عمرو ـ ريض اهلل عنهام ـ وصححه ووافقه الذهبي, وحسنه 2195(, رقم )2/21)

 (.5/149(, )1396األلباين يف إرواء الغليل, رقم )
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ضامن البائع, إذ يشرتط النتقال الضامن للمشرتي قبض املشرتي للمبيع, فإذا باع املشرتي 

 .السلعة قبل قبضها فقد ربح يف يشء مل يدخل يف ضامنه

بأن احلديث إنام يصح االستدالل به لو كان القائلون بجواز  ونوقش هذا االستدالل:

أن الضامن ينتقل إىل املشرتي بمجرد العقد, وهذا غري يقولون ببيع املبيع قبل قبضه ال 

ما جاز بيعه قبل قبضه من البائع إىل املشرتي بمجرد  صحيح, بل الضامن عندهم ينتقل يف كل

 .العقد, فيكون الدليل يف غري حمل الدعوى

َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َمِن اْبَتاَع : » ما جاء َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل   -2

 بَِمنِْزَلِة الطََّعامِ », َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: «َيْقبَِضهُ 
ٍ
ء  .«َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ

 «اَل َتبِْع َبْيًعا َحتَّى َتْقبَِضهُ »َقاَل:  -َعنُْهاَم  َريِضَ اهللُ - َعْبِد اهللِ  ْبنِ  َجابِرِ َعْن وَ  -3

يرى تعميم احلكم لغري  -ريض اهلل عنهام-أن ابن عباس  :من األثرين االستداللوجه 

الطعام, وهو راوي حديث النهي عن الطعام قبل قبضه, وهو أعلم بام رواه من غريه, فينبغي 

فهم أن النهي عن بيع املبيع قبل قبضه شامل  , وأن جابًرا الرجوع إىل قوله يف هذه املسألة

 .للطعام ولغريه من املبيعات

 املراد  فدل عىل أهنام فهام عن النبي »: عبد الرب قال ابن

                                 
(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, 6/261(؛ واحلاوي الكبري, املاوردي, )5/144: معامل السنن, اخلطايب, )( ينظر1)

(2/461.) 

 (.3/296)( ينظر: الفروق, القرايف, 2)

 (.91سبق خترجيه, ص)( 3)

 (.1/414وصححه, ) (, وابن حزم يف املحىل14235(, رقم )9/44أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه, ) (4)

 (.13/331( ينظر: التمهيد, ابن عبد الرب, )5)

شيخ علامء هو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري احلافظ, ولد بقرطبة, ابن عبد الرب: ( 6)

األندلس, ومؤرخ أديب, مكثر من التصنيف, من تصانيفه: االستذكار يف رشح مذاهب علامء األمصار, 

 هـ(.463تويف سنة ) والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد, والكايف يف الفقه,

(؛ 118ة, خملوف, ص )(؛ وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكي2/361ينظر: الديباج املذهب, ابن فرحون, )
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 «واملعنى

أن قول الصحايب حجة ما مل خيالف نًصا, أو قول صحايب آخر, وهو هنا مل ومن املعلوم: 

 .خيالف

يف النهي عن بيع  بأن هذا رأي صحايب معارض ملا ثبت عن رسول اهلل  نوقش:

 .الطعام خاصة

بأن حديث زيد بن ثابت, وحديث حكيم بن حزام املتقدمني عامان, يدخل  أجيب عنه:

فيهام الطعام وغري الطعام, فال يرتك احلديثان؛ ألنه ليس فيهام ما يف حديث ابن عباس وابن 

 .عمر املتقدمني

 وللقياس هنا طريقان: : قياس غري الطعام عىل الطعام -4

الطريق األول: إبداء اجلامع بني غري الطعام والطعام, وهو إما بقياس التسوية, أو 

 .األولوية, وقد تقدما

الطعام يف  فإن غري الطعام مثلالثاين: قياس بإلغاء الفارق بني الطعام وغريه؛  قوالطري

) ءهذا احلكم سواء بسوا )
. 

 اعامً  يكون املنع هو العلة, إذ كيف يدل عيل أنهبأن تعليق احلكم بالطعام  :أواًل نوقش 

لعلق الشارع احلكم باألعم دون تعليقه  ااحلكم عامً احلكم باخلاص, ولوكان  ويعلق الشارع

                                 
 (.9/244واألعالم, الزركيل, )

(؛ وينظر: طرح التثريب يف رشح التقريب, عبد الرحيم بن زين العراقي, 331 /13التمهيد, ابن عبد الرب, )( 1)

(6/114.) 

 (.1/169( ينظر: املستصفى, الغزايل, )2)

 (.1/414( ينظر: املحىل, ابن حزم, )3)

 (.1/414(؛ واملحىل, ابن حزم, )6/261املاوردي, )احلاوي الكبري, ( ينظر: 4)

 (.128-129, )تقدم ذكر ذلك ص( 5)

 (.8/219( ينظر: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )6)
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 .باألخص

لكان ذكر النهي عن األخص  –كام تقولون–تعلق باألعم  أن احلكم لو :انوقش ثانيً  

 .عديم الفائدة

فيه االستقاللية بني األمرين؛ ألن تعليق احلكم باألعم  بأنه ال تعارض املناقشتان:ردت 

إما أن يكون الختصاص احلكم به فيحصل  ,وتعليق احلكم باألخصالتعميم, فادة إب

التعارض حينئذ, وإما أن يكون تعليق احلكم به ألمر دعا إىل ذلك من غري اختصاص, مثل 

املدينة بالطعام, فيكون ذكر  حاجة املخاطب لذلك؛ أو ألن غالب التجارة حينئذ كانت يف

خمرج الغالب, وهذا األمر إن مل يكن هو األظهر لكان حمتماًل, فيكون قد  الطعام خرج

 .تعارض االحتامالن, فيصار إىل األحاديث العامة التي ال معارض هلا

قالوا: إن العلة يف النهي عن بيع املبيع قبل قبضه هي عجز املشرتي عن تسليمه, قال  -5

وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توايل الضامنني, بل عجز »: تيميةابن 

ألن البائع قد يسلمه, وقد ال يسلمه, ال سيام إذا رأى املشرتي  ؛املشرتي عن تسليمه

وهذا تعليل ظاهر , «قد ربح, فيسعى يف رد البيع, إما بجحد أو احتيال يف الفسخ

ه بعد بيعها, وقد رأى املشرتي قد باعها قبل قوي؛ ألن البائع ما دامت السلعة يف يد

قبضها وربح فيها يداخله حسد فيتحايل عىل فسخ بيعه؛ ألن السلعة يف يده, فلذا مل 

 جيز بيعها قبل قبضها هلذا االحتامل املؤدي للشقاق والنزاع. 

وألنه بيع فيه غرر االنفساخ هبالك املعقود عليه, ألنه إذا هلك املعقود عليه قبل  -6

بض يبطل البيع األول فينفسخ الثاين, ألنه بناه عىل األول, وقد هنى رسول اهلل الق

                                 
 (.8/219( ينظر: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )1)

 (.8/219ينظر: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, ) (2)

 نفسه.ينظر: ( 3)

 (.3/118(؛ وينظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني, ابن القيم, )28/513جمموع الفتاوى, ابن تيمية, ) (4)
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 عن بيع فيه غرر 

رمحه –أن امللك يف املبيع قبل قبضه غري مستقر, فلم جيز الترصف فيه, قال ابن القيم  -7

يف بيان الفرق بني الترصف يف املبيع قبل قبضه, وبني ما جيوز الترصف فيه قبل  -اهلل

الفرق بني هذه الصور, وبني الترصف يف املبيع »قبضه مما يملك بغري البيع, قال: 

يسلط عىل الترصف يف ملك  فلم قبل قبضه أن امللك فيها غري مستقر,

  لطعام وغريه., وهذه العلل عامة يف ا«..مزلزل..

قبل قبضها مطلًقا وجيوز الترصف فيه بكل يشء  جيوز بيع العني املشرتاة :القول الثاين

 سواء أكان املبيع عقاًرا أم منقواًل طعاًما أو غري طعام وسواء كان فيه حق توفيه أم مل يكن.

عثامن  , وغريمها انفراد, والقايض عياضوحكى املازري ,ل عثامن البتياذا قهبو

                                 
 (. 28/442( ينظر: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )1)

 (.8/294هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( 2)

لشعبي وعبد احلميد بن سلمة هو أبو عمرو عثامن بن مسلم البتي البرصي, روى عن أنس وا عثامن البتي: (3)

ونعيم بن أيب هند, وعنه شعبة والثوري ومحاد بن سلمة وعيسى بن يونس ويزيد بن يونس ويزيد بن زريع 

وغريهم, قال اجلوزجاين عن أمحد: صدوق ثقة, وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث وكان صاحب رأي 

 هـ(.143وفقه, وذكره ابن حبان يف الثقات, مات سنة )

 (.154ـ 1/153(؛ وهتذيب التهذيب, ابن حجر, )148-6/149ظر: سري أعالم النبالء, الذهبي, )ين

بلدة يف صقلية, لقب باإلمام, فقيه أصويل,  «مازر»هو حممد بن عيل عمر التميمي املازري, نسبته إىل  املازري: (4)

ورتبة االجتهاد, ومل يكن يف كان آخر املشتغلني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه »قال صاحب الديباج: 

ومن مصنفاته: إيضاح املحصول يف برهان األصول «, عرصه للاملكية أفقه منه وال أقوم ملذهبهم منه

مات  للجويني, وتعليق عىل املدونة, ونظم الفوائد يف علم العقائد, والكشف واإلنباء عىل املرتجم باإلحياء,

 هـ(.536سنة )

(؛ واألعالم, الزركيل, 2/254(؛ والديباج املذهب, ابن فرحون, )4/295كان, )ينظر: وفيات األعيان, ابن خل

 (.11/32؛ ومعجم املؤلفني, كحالة, )(1/164)

السبتي, أصله من األندلس, أحد  هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القايض عياض:( 5)
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اء: جائز وقال عط»عزاه إىل عطاء بن أيب رباح بقوله:  , لكن ابن حزمالبتي هبذا القول

 .«بيع كل يشء قبل أن يقبض

 أدلة القول الثاين:

[, فيبقى البيع عىل 215]البقرة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) عموم قول اهلل تعاىل: 

 أصله, وهو الصحة

ز جوا ومن آثاره: ,اًل ترتتب عليه آثارهانتقا ن األصل انتقال ملكية املبيع بالعقدإ  -2

 ., دون حاجة إىل اشرتاط القبضترصف املشرتي فيام ملك بالرشاء

 : ثالثة أوجهويناقش هذا االستدالل من 

تنهى عن بيع الطعام قبل قبضه,  قد ثبتت أحاديث كثرية عن الرسول  الوجه األول:

                                 
عظامء املالكية, كان إماًما حافًظا حمدًثا فقيًها متبحًرا, من تصانيفه: التنبيهات املستنبطة يف رشح مشكالت 

املدونة, والشفا يف حقوق املصطفى, وإكامل املعلم يف رشح صحيح مسلم, وكتاب اإلعالم بحدود قواعد 

 هـ(.544مات سنة ) اإلسالم,

(؛ 144(؛ وشجرة النور الزكية, خملوف, ص )5/295النجوم الزاهرة, أبو املحاسن يوسف بن تغري, )ينظر: 

 (.9/16ومعجم املؤلفني, كحالة, )

(؛ واملنهاج رشح صحيح 3/163(؛ وبداية املجتهد, ابن رشد, )13/334: التمهيد, ابن عبد الرب, )( ينظر1)

(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن 6/199ابن قدامة, )(؛ واملغني, 14/114مسلم بن احلجاج, النووي, )

 (.8/294القيم, )

هو أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري, عامل األندلس يف عرصه, كانت البن حزم  ابن حزم:( 2)

 الوزارة وتدبري اململكة, فانرصف عنها إىل التأليف والعلم, كان فقيًها حافًظا يستنبط األحكام من الكتاب

والسنة عىل طريقة أهل الظاهر, بعيًدا عن املصانعة حتى شبه لسانه بسيف احلجاج, كثري التأليف, مزقت 

من تصانيفه: املحيل, واإلحكام يف أصول األحكام, وطوق  بعض كتبه بسبب معاداة كثري من الفقهاء له,

 هـ(.456احلاممة, مات سنة )

(؛ واألعالم, الزركيل, 13/313سري أعالم النبالء, الذهبي, )و (؛3/325ينظر: وفيات األعيان, ابن خلكان, )

(4/118.) 

 (.1/416املحىل, ابن حزم, ) (3)

 (.1/528: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( ينظر4)
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األحاديث, أو أهنا بلغته لكنه ال يرى ختصيص عموم مل تبلغه هذه  -رمحه اهلل–ولعل البتي 

 .آلحادالكتاب بخرب ا

أن املبيع وإن انتقلت ملكيته بمجرد العقد, إال أن هذا االنتقال ضعيف, الوجه الثاين: 

عىل خطر الفسخ هبالك املعقود عليه, وقد جاءت السنة بالنص عىل منع بيع الطعام قبل 

 قبضه.

 ول خمالف ملا اتفق عليه الفقهاء من منع بيع الطعام قبل قبضه.أن هذا الق الوجه الثالث:

وهذا قول مردود بالسنة الصحيحة, واحلجة املجمعة عىل » :-رمحه اهلل-ابن عبد الرب قال 

 .«الطعام, وأظنه مل يبلغه هذا احلديث, ومثل هذا ال يلتفت إليه

املازري والقايض ومل حيكه أما مذهب عثامن البتي فحكاه : »-رمحه اهلل-وقال النووي 

اخلالف فيام وإنام  :األكثرون, بل نقلوا اإلمجاع عىل بطالن بيع الطعام املبيع قبل قبضه, قالوا

 .«سواه, فهو شاذ مرتوك

ال  :إال ما حكي عن البتي أنه قال اومل أعلم يف هذا خالفً » :-رمحه اهلل-وقال ابن قدامة 

 .«بأس ببيع كل يشء قبل قبضه

فإن النهي يقتيض  -البتي يعني–واألحاديث ترد عليه »: -رمحه اهلل– وقال الشوكاين

                                 
 (.13/334التمهيد, ابن عبد الرب, )( 1)

 (.14/114املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, النووي, )( 2)

 (.6/199, ابن قدامة, )املغني( 3)

: هو حممد بن عيل بن حممد الشوكاين, فقيه جمتهد من كبار علامء صنعاء اليمن, ولد هبجرة شوكان الشوكاين (4)

هـ, له مصنفات كثرية, منها: نيل 1228)من بالد خوالن باليمن(, ونشأ بصنعاء, وويل قضاءها سنة 

فسري, والسيل اجلرار يف رشح األزهار يف الفقه, وإرشاد األوطار رشح منتقى األخبار, وفتح القدير يف الت

 هـ(.1254الفحول يف األصول, مات سنة )

 (.289 /6ينظر: األعالم, الزركيل, )
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 .«ويدل عىل الفساد املرادف للبطالنالتحريم بحقيقته, 

قبل قبضها إال الطعام الذي فيه حق توفية:  جيوز بيع كل عني مشرتاة :القول الثالث

أم غري  اكاملبيع بكيل, أو وزن, أو ذرع, فال جيوز بيعه قبل قبضه, سواء أكان الطعام ربويً 

 فيجوز بيعه قبل قبضه. اربوي أما إذا اشرتى الطعام جزافً 

 ., ورواية عن أمحدوهذا هو املشهور من مذهب املالكية

 الثالث:أدلة القول 

 حاديث, منها:عدة أب استدل أصحاب هذا القول

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى »َقاَل:  َأنَّ النَّبِيَّ  -َعنُْهاَم  اهللُ َريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر  -1

تَّى َمِن اْشرَتَى َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َح »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهللِ , ويف لفظ عنه: «َيْقبَِضهُ 

 .» َيْسَتْوفَِيُه َوَيْقبَِضه

اَل َيبِْعُه َحتَّى َمِن اْبَتاَع َطَعاًما فَ : » َقاَل َرُسوُل اهللِ  -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ - َعِن اْبِن َعبَّاسٍ وَ  -2

                                 
 (.5/199نيل األوطار, الشوكاين, )( 1)

 جزاف: بتثليث اجليم, البيع بال وكيل وال وزن وال تقدير. (2)

(؛ 183, 116(؛ وحترير ألفاظ التنبيه, النووي, ص )1/268األثري, ) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر, ابن

(؛ 1/331«, )صرب»(؛ واملصباح املنري, الفيومي, مادة 244واملطلع عىل ألفاظ املقنع, البعيل, ص )

والكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية, أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني احلنفي, حتقيق: 

(؛ ومعجم لغة الفقهاء, قلعجي, 564حممد املرصي, مؤسسة الرسالة/ بريوت, ص )عدنان درويش و

(1/163.) 

املنتقى رشح املوطأ, الباجي, (؛ و13/326(؛ والتمهيد, ابن عبد الرب, )3/133( ينظر: املدونة, مالك, )3)

سوقي حاشية الدو (؛5/164(؛ ورشح خمترص خليل, اخلريش, )3/294(؛ والفروق, القرايف, )4/218)

 (.3/151عىل الرشح الكبري, )

(؛ 11/546(؛ واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, املرداوي, )6/184: املغني, ابن قدامة, )( ينظر4)

 (.28/389وجمموع الفتاوى, ابن تيمية, )

 (.91( سبق خترجيه, ص) 5)

 (. 91(سبق خترجيه, ص)6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   137 

 .«َيْكَتاَلهُ 

إَِذا اْبَتْعَت »َيُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اهللِ قال:  -َعنُْهاَم  اهللُيِضَ رَ - اهللَِعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد وَ  -3

 .«َطَعاًما, َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْسَتْوفَِيهُ 

َعْن َبْيِع الطََّعاِم َحتَّى جَيِْرَي فِيِه   اهللِهَنَى َرُسوُل »َقاَل:  -َريِضَ اهلُل َعنُْهاَم - َجابِرٍ  َعنْ وَ  -4

ي اَعاِن, َصاُع اْلَباِئِع, َوَصاُع املُْْشرَتِ  .«الصَّ

َمْن اْشرَتَى َطَعاًما بَِكْيٍل َأْو َوْزٍن َفاَل »َقاَل:  َأنَّ النَّبِيَّ  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -5

 .«َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ 

 ووجه استدالهلم من هذه األحاديث عىل ما ذهبوا إليه من وجهني:

يف هذه -بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه  أن ختصيص النبي  الوجه األول:

 . يدل عىل إباحة ذلك فيام سواه من السلع -األحاديث

َحتَّى بعضها:)ويف , (َحتَّى َتْسَتْوفَِيهُ : )يف هذه األحاديث : أن قول النبي الوجه الثاين

 ,دليل عىل أن هذا احلكم خاص بام فيه حق توفية, وهو املكيل واملوزون واملعدود ,(َيْكَتاَلهُ 

ألن استيفاءه يكون بتامم  ؛بنفس العقد -عندهم- أما اجلزاف فإنه يدخل يف ضامن املشرتي

اَعاِن, َصاُع », وهذان اللفظان: العقد يَحتَّى جَيِْرَي فِيِه الصَّ َمْن » , و«اْلَباِئِع, َوَصاُع املُْْشرَتِ

قيدا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بام  «اْشرَتَى َطَعاًما بَِكْيٍل َأْو َوْزٍن َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضُه 

 .إذا كان مكياًل أو موزوًنا, وأن ما بيع بسوامها كاجلزاف فحكمه خمالف حلكمهام

                                 
 (.91سبق خترجيه, ص)  (1)

 (.125( سبق خترجيه, ص)2)

 (.115سبق خترجيه, ص)( 3)

 (, وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح.5844أخرجه أمحد يف مسنده, رقم )( 4)

 (.6/184واملغني, ابن قدامة, )(؛ 8/321( ينظر: املجموع, النووي, )5)

 (.1/418وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )(؛ 13/328( ينظر: التمهيد, ابن عبد الرب, )6)
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 وجهني:ونوقش هذا االستدالل من 

  :الطعام بالنهي بام يأيت جياب عن استدالهلم بتخصيص النبي  الوجه األول:

(, وهو مما اختلف ن قبيل االستدالل بدليل اخلطاب )مفهوم املخالفةأن هذا م  -1

 العلامء يف حجيته.

خمالف ملا هو أقوى منه, وهو مفهوم املوافقة املأخوذ من  -هنا- أن مفهوم املخالفة  -2

األحاديث؛ ألنه إذا هني عن الطعام قبل قبضه مع كثرة احلاجة إليه وعمومها هذه 

 .فغري الطعام بطريق األوىل

معارض بمنطوق األحاديث؛ التي عمت بالنهي مجيع  -هنا- أن مفهوم املخالفة  -3

, فوجب العمل , وحديث زيد بن ثابت  السلع, كحديث حكيم بن حزام 

 .املفهومباملنطوق؛ ألنه مقدم عىل 

أن من رشط العمل بمفهوم املخالفة: أن ال يكون الوصف املذكور قد خرج خمرج   -4

وذكر الطعام يف هذه األحاديث خرج خمرج الغالب, فان غالب جتارة  ,الغالب

فعىل هذا فال مفهوم هلذه األحاديث التي  ,الناس باملدينة يوم ذاك كانت يف الطعام

 خصت الطعام بالذكر

نصت عىل اشرتاط استيفاء جياب عن استدالهلم ببعض األحاديث التي  جه الثاين:الو

 : قبل بيعه بام يأيت هالطعام أو كيل

كحديث أن هذا القول معارض لعموم األحاديث التي تنهى عن بيع ما مل يقبض   -1

 . , وحديث زيد بن ثابت   حكيم بن حزام

أن هذا القول خمالف لألحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع ما اشرتاه الناس   -2

                                 
 (.8/329املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

 ينظر: نفسه. (2)

 (.3/484(؛ ورشح الكوكب املنري, ابن النجار, )3/144اإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي )( ينظر: 3)

 (.134-5/133( ينظر: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )4)
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َلَقْد َرَأْيُت »َقاَل:  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -اْبِن ُعَمَر  ا قبل قبضه, ومنها: ما جاء َعنِ جزافً 

ُبوَن َأْن َيبِيُعوُه يِف  ,, َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا  اهللِالنَّاَس يِف َعْهِد َرُسوِل  َيْعنِي الطََّعاَم, ُيرْضَ

مْ َمَكاهِنِْم, َحتَّ   .«ى ُيْؤُووُه إِىَل ِرَحاهِلِ

أهنم ربطوا الترصف بالضامن, فام كان من ضامن املشرتي جاز الترصف فيه عندهم,  -3

 .وهذا غري مسلم

أم  اقبل قبضها إال الطعام, سواء أكان بيعه جزافً  جيوز بيع كل عني مشرتاة :القول الرابع

, وقول أيب ثور, ورواية عن أمحد, وهذا رواية عن مالك ,بكيل أو وزن أو عد امقدرً 

 .وابن املنذر

 أدلة القول الرابع:

 استدلوا عىل عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه مطلًقا بأدلة, منها:

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه », َقاَل:  : َأنَّ النَّبِيَّ -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر   -1

َمِن اْشرَتَى َطَعاًما »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهللِ  وعنه يف رواية أخرى: «,َحتَّى َيْقبَِضهُ 

َمِن : »َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل وَ , «َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيُه َوَيْقبَِضهُ 

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى »لفظ:  ويف«, بِْعُه َحتَّى َيْكَتاَلهُ اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل يَ 

َلَقْد َرَأْيُت النَّاَس يِف َعْهِد »َقاَل:  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -اْبِن ُعَمَر  َعنِ وَ , «َيْسَتْوفَِيهُ 

                                 
 (.91سبق خترجيه, ص ) (1)

(, 211-34/216(, )444-28/389وجمموع الفتاوى, ابن تيمية, )(؛ 3/294: الفروق, القرايف, )( ينظر2)

 (.19(؛ والقواعد الفقهية, ابن رجب, ص )24/343-344)

 (.2/119حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين, )( 3)

(؛ واألوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, ابن املنذر, 2/112( ينظر: بداية املجتهد, ابن رشد )4)

 (.8/321(؛ واملجموع, النووي, )6/51اإلرشاف عىل مذاهب العلامء, ابن املنذر, )(؛ و14/141)

(؛ واإلرشاف عىل مذاهب العلامء, ابن 14/148( األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, ابن املنذر, )5)

 (.8/211املجموع, النووي, )(؛ وينظر: 6/51املنذر, )
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ُبوَن َأْن َيبِيُعوُه يِف َمَكاهِنِْم,  ,, َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا  اهللَِرُسوِل  َعاَم, ُيرْضَ َيْعنِي الطَّ

مْ َحتَّ  ْكَباِن » : وعنه يف لفظ آخر, «ى ُيْؤُووُه إىَِل ِرَحاهِلِ ي الطََّعاَم ِمَن الرُّ ُكنَّا َنْشرَتِ

 :وعنه يف لفظ آخر ,«َأْن َنبِيَعُه َحتَّى َننُْقَلُه ِمْن َمَكانِهِ   اهللِ ُجَزاًفا, َفنََهاَنا َرُسول 

تَِقالِِه ِمَن َنْبَتاُع الطََّعاَم, َفَيْبَعُث َعَلْينَا َمْن َيْأُمُرَنا بِانْ  ُكنَّا يِف َزَماِن َرُسوِل اهللِ »َقاَل: 

  .«املََْكاِن الَِّذي اْبَتْعنَاُه فِيِه, إِىَل َمَكاٍن ِسَواُه, َقْبَل َأْن َنبِيَعهُ 

يف  –باملنع من بيع الطعام ولو جزاًفا قبل قبضه  أن ختصيص النبي  :لالستدالووجه ا

 .يدل عىل إباحة ذلك فيام سواه من السلع –هذه األحاديث 

َراِهمَ  ,ُعَمرَ َعِن اْبِن  -2 َنانرِِي َوآُخُذ الدَّ بَِل بِاْلَبِقيِع َفَأبِيُع بِالدَّ َوَأبِيُع  ,َقاَل: ُكنُْت َأبِيُع اإْلِ

َنانرِيَ  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْدُخَل َبْيَت َحْفَصَة  َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ  ,بِالدَّ

َراِهمَ  َنانرِِي َوآُخُذ الدَّ بَِل بِاْلَبِقيِع َفَأبِيُع بِالدَّ َوَأبِيُع  ,َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إيِنِّ َأبِيُع اإْلِ

َنانرِيَ  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َذَها بِِسْعِر َيْوِمَها اَل َبْأَس َأْن َتْأُخ » : َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ,بِالدَّ

َقا َوَبْينَ  ءٌ َما مَلْ َتَتَفرَّ  .«ُكاَم يَشْ

, وكذا العكس, بيع الدراهم قبل قبضها بالدنانريأباح  أن النبي  ووجه االستدالل:

قبل قبضه, فدل ذلك عىل جواز بيع غري الطعام قبل  -وهو الثمن-وهذا بيع ألحد العوضني 

 .قبضه

الفرق بني الثمن يف الذمة » فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله: االستدالل:مناقشة هذا أما 

 واملبيع املتعني من وجوه ثالثة: 

 كان أن الثمن مستقر يف الذمة ال يتصور تلفه, والبيع ليس كذلك, نعم لو أحدمها:

 لكان بمنزلة املبيع املتعني. االثمن معينً 

                                 
 ( سبق ختريج هذه األحاديث.1)

(؛ واملغني, ابن قدامة, 8/321(؛ واملجموع, النووي, )13/328: التمهيد, ابن عبد الرب, )نظر( ي2)

(6/184.) 

 .(146سبق خترجيه, ص ) (3)

 (.6/184: املغني, ابن قدامة, )( ينظر4)
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ا لغريه, فلو باع الثمن قبل إنام هو ممن يف ذمته, ليس تبعً  -هاهنا-أن بيع الثمن  الثاين:

القبض لغري من هو يف ذمته مل جيز يف أحد قويل الشافعي, وهو الذي رجحه الرافعي وغريه 

 من أصحابه. 

 يف الثمن بأرسها.  منتفية أن العلل التي ألجلها امتنع العقد عىل املبيع قبل قبضه الثالث:

وهذه , إما عدم استقرار املبيع وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقدفإن املآخذ ثالثة: 

 الثمن يف الذمة.  العلة مأمونة بكون

وهذه  ,وإما أنه عرضه للربح وهو مضمون عىل البائع, فيؤدي إىل ربح ما مل يضمن 

؛ ومه, كام رشطه النبي منتفية يف الثمن, فإنه إنام جيوز له االستبدال به بسعر ي -اأيًض - العلة

ألنه إنام اشرتاها للربح, فلو  ؛لئال يربح فيام مل يضمن وال يمكن أن يقال: مثل هذا يف السلع

فإهنا مل توضع  ,منعناه من بيعها إال بمثل الثمن مل يكن يف الرشاء فائدة, بخالف األثامن

 .«للكسب والتجارة الألموال, ال موردً  الذلك, وإنام وضعت رؤوًس 

أن هناك فرًقا بني الثمن الذي يف الذمة واملبيع  -رمحه اهلل–وحاصل كالم ابن القيم 

 املتعني, وذلك من ثالثة أوجه: 

, بخالف املبيع فإمكان التلف وارد تلفه يمكنستقر يف الذمة ال املأن الثمن  أحدمها:

 عليه.

 أن بيع الثمن املستقر قبل القبض إنام هو عىل من هو يف ذمته, ال عىل غريه. ثانيها:

بيع املبيع قبل قبضه من أجلها منتفية يف بيع الثمن املستقر يف  مأن العلل التي ُحرِّ  ثالثها:

الذمة, فهو مستقر يف الذمة قد انقطعت علق البائع عنه, ورشط جواز بيعه أن يكون بيع 

ْ تَ » : رسول اهلل  روي عن بسعر يومه, وهلذا َقا اَل َبْأَس َأْن َتْأُخَذَها بِِسْعِر َيْوِمَها َما مَل َتَفرَّ

ءٌ   .«َوَبْينَُكاَم يَشْ

                                 
 (. 8/218( هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )1)

 الرتمذي إىل تضعيفه, وضعفه ابن حزم واأللباين.أشار ( هذا عىل فرض صحة احلديث مرفوًعا, واحلديث 2)
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يِف َسَفٍر, َفُكنُْت َعىَل َبْكٍر  , َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -3

ُم,  ُه, ُثمَّ َيَتَقدَّ ُم َأَماَم الَقْوِم, َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ َصْعٍب لُِعَمَر, َفَكاَن َيْغلُِبنِي, َفَيَتَقدَّ

ُه, َفَقاَل النَّبِيُّ  , اهللِ ُسوَل , َقاَل: ُهَو َلَك َيا رَ «بِْعنِيهِ »لُِعَمَر:  َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ

ْبَن  اهللُِهَو َلَك َيا َعْبَد : », َفَقاَل النَّبِيُّ  اهللَِفَباَعُه ِمْن َرُسوِل « بِْعنِيهِ »َقاَل: 

 .«ُعَمَر, َتْصنَُع بِِه َما ِشْئَت 

ترصف يف املبيع باهلبة قبل قبضه, فدل ذلك عىل جواز  أن النبي ووجه االستدالل: 

 .بيع غري الطعام قبل قبضه

يِف َغَزاٍة,  , َقاَل: ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ - اهللَِعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد وَ   -4

َما »َفُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «: َجابِرٌ »َفَقاَل  َفَأْبَطَأ يِب مَجَيِل َوَأْعَيا, َفَأَتى َعيَلَّ النَّبِيُّ 

ُقْلُت: َأْبَطَأ َعيَلَّ مَجَيِل َوَأْعَيا, َفَتَخلَّْفُت, َفنََزَل حَيُْجنُُه بِِمْحَجنِِه ُثمَّ َقاَل: « َشْأُنَك؟

ُه َعْن َرُسوِل «اْرَكْب » َأَتبِيُع »َل: ُثمَّ َقا .....,  اهللِ , َفَركِْبُت, َفَلَقْد َرَأْيُتُه َأُكفُّ

اُه ِمنِّي بُِأوِقيٍَّة, ُثمَّ َقِدَم َرُسوُل « مَجََلَك  َقْبيِل, َوَقِدْمُت   اهللُِقْلُت: َنَعْم, َفاْشرَتَ

ُقْلُت: « آآْلَن َقِدْمَت »بِاْلَغَداِة, َفِجْئنَا إِىَل املَْسِجِد َفَوَجْدُتُه َعىَل َباِب املَْسِجِد, َقاَل: 

, َفَدَخْلُت َفَصلَّْيُت, َفَأَمَر باَِلاًل َأْن «مَجََلَك, َفاْدُخْل, َفَصلِّ َرْكَعَتنْيِ  َفَدعْ »َنَعْم, َقاَل: 

ْيُت, َفَقاَل:  َيِزَن َلُه ُأوِقيًَّة, َفَوَزَن يِل باَِلٌل, َفَأْرَجَح يِل يِف املِيَزاِن, َفاْنَطَلْقُت َحتَّى َولَّ

ٌء َأْبَغَض إيَِلَّ ِمنُْه, َقاَل: ُقْلُت: اآلَن َيُردُّ عَ « اْدُع يِل َجابًِرا» ْ َيُكْن يَشْ يَلَّ اجلََمَل, َومَل

 .«ُخْذ مَجََلَك َوَلَك َثَمنُهُ »

, ونقده ثمنه, ثم وهبه إياه قبل قبضه اشرتى منه مجاًل  أن النبي ووجه االستدالل: 

 .فدل ذلك عىل جواز بيع غري الطعام قبل قبضه

                                 
 (.5/113(؛ وإرواء الغليل, األلباين, )1/452ينظر: املحىل, ابن حزم, ) 

 .(144سبق خترجيه, ص )( 1)

 (.6/184املغني, ابن قدامة )( ينظر: 2)

 (.115(, ومسلم رقم )2481أخرجه البخاري رقم ) (3)
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 الثالث والرابع من وجهني:  مناقشة االستدالل

 أن هذا الترصف يف املبيع باهلبة, ال بالبيع, والعلامء خمتلفون يف الترصف :الوجه األول 

 .املبيع باهلبة قبل قبضه, فمنهم: من يمنعه, ومنهم: من جيوزه ويلحق اهلبة بالعتقيف 

ليس يف هذين احلديثني داللة عىل الترصف قبل القبض, إذ القبض يف  الوجه الثاين:

حصل بالتخلية بينه وبينه مع متيزه وتعينه, وهذا كاف يف القبض عند مجاعة من  البعري

 .الفقهاء

, فكذلك ع قبل قبضه, وهو ترصف يزيل امللكوذلك أنه جيوز عتق املبي القياس: -5

ملكه اإلنسان بغري الرشاء, كاإلرث والوصية جيوز بيع ما , وقبل قبضه جيوز بيعه

 .قبل قبضه, فكذلك ما ملكه اإلنسان بالرشاء

 وجياب عنه من ثالثة أوجه: 

بأن هناك فرًقا بني العتق قبل القبض والبيع قبل القبض, وذلك أن  الوجه األول:

 لشقصالشارع جعل للعتق من القوة والرساية والنفوذ ما مل جيعل لغريه, حتى أدخل ا

وأعتقه عليه قهًرا, وحتى أعتق عليه ما مل يعتقه؛ لقوته  ,الذي للرشيك يف ملك املعتق قهًرا

 .ه من الترصفات بهونفوذه, فال يصح إحلاق غري

قبل قبضه  -كاإلرث والوصية- أن جواز بيع ما ملكه اإلنسان بغري الرشاء الوجه الثاين:

 .عليه, بل فيه خالف بني العلامء اليس جممعً 

                                 
 (.5/135القيم, ): هتذيب سنن أيب داود, ابن ( ينظر1)

 (.5/136: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر2)

 (.8/321: املجموع, النووي, )( ينظر3)

بيدي, مادة (4)  (.19/15«, )شقص»الشقص بالكرس: السهم والنصيب. ينظر: تاج العروس, الزَّ

 (.8/329(؛ واملجموع, النووي, )5/136هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر: 5)

  : نفسه.( ينظر6)
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بني بيع ما ملكه اإلنسان بغري الرشاء قبل قبضه وبني بيع ما  اأن هناك فرقً  الوجه الثالث:

سلط عىل لك بالبيع غري مستقر فلم يُ ملكه اإلنسان بالبيع قبل قبضه, وذلك أن امللك فيام مُ 

فإن امللك  -كاإلرث والوصية-البيع لك بغري الترصف بالبيع يف ملك مزلزل, بخالف ما مُ 

 .فيها مستقر غري معرض للزوال

بكيل أو وزن  اجيوز بيع كل عني مشرتاة قبل قبضها إال ما اشرُتي مقدرً  :القول اخلامس

فأما إذا اشرتاه بغري  ,أم غري مطعوم, فإنه ال حيوز بيعه حتى يقبضه اأو عد سواء أكان مطعومً 

 .قبضه تقدير فإنه جيوز بيعه قبل

, , واحلسن البرصي, وسعيد بن املسيبوهذا مروي عن عثامن بن عفان 

                                 
 (.8/329املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

هو عثامن بن عفان بن أيب العاص, قريش أموي, أمري املؤمنني, وثالث اخللفاء الراشدين,  عثامن بن عفان:( 2)

وأحد العرشة املبرشين باجلنة من السابقني إىل اإلسالم, كان غنًيا رشيًفا يف اجلاهلية, وبذل من ماله يف نرصة 

ته األخرى أم كلثوم, فسمي ذا بنته رقية, فلام ماتت زوجه بن -صىل اهلل عليه وسلم-اإلسالم, وزوجه النبي 

النورين, بويع باخلالفة بعد أمري املؤمنني عمر, واتسعت رقعة الفتوح يف أيامه, أتم مجع القرآن, وأحرق ما 

 هـ(.35عدا نسخ مصحف اإلمام, قتله بعض اخلارجني عليه بداره يوم األضحى وهو يقرأ القرآن سنة )

مرص, الطبعة األوىل,  –قديس, مكتبة الثقافة الدينية/ بور سعيد ينظر: البدء والتاريخ, املطهر بن طاهر امل

 (.4/311األعالم, الزركيل, )؛ و(5/18م, )1894 -هـ 1444

هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب, من كبار التابعني, وأحد الفقهاء السبعة باملدينة  سعيد بن املسيب: (3)

الورع, وكان ال يأخذ عطاًء, ويعيش من التجارة بالزيت, وكان املنورة, مجع بني احلديث والفقه والزهد و

 هـ(.84أحفظ الناس ألقضية عمر بن اخلطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر, تويف باملدينة سنة )

ينظر: صفة الصفوة, أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي, حتقيق: أمحد بن عيل, دار احلديث/ القاهرة, 

(؛ والبداية والنهاية, 4/211(؛ وسري أعالم النبالء, الذهبي, )1/346م, )2444-هـ1421بدون طبعة, 

 (.3/142(؛ واألعالم, الزركيل, )12/411ابن كثري, )

هو احلسن بن يسار البرصي, تابعي, ولد باملدينة وكانت أمه ترضع ألم سلمة, رأى بعض  احلسن البرصي:( 4)

وكان إمام  جاًعا ناسًكا فصيًحا عامًلا, شهد له أنس بن مالك وغريه,الصحابة, وسمع من قليل منهم, كان ش

 هـ(.114أهل البرصة, ويل القضاء بالبرصة أيام عمر بن عبد العزيز, مات سنة )

 (2/226(؛ واألعالم, الزركيل, )214 – 2/263ينظر: هتذيب التهذيب, ابن حجر ) 
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 وعليها مجاهري احلنابلة, وقول إسحاق بن  -هي املشهورة –ورواية عن أمحد 

راهويه
( )

 

 أدلة القول اخلامس: 

 استدل اصحاب هذا القول بام يأيت:

 .بام استدل به أصحاب القول الثالث  -1

 .واستدلوا بالدليل الثاين والثالث والرابع من القول الرابع -2

انَ وَ  -3 ُجُل اْلَبْيَع َأْن َيبِيَعُه َقْبَل َأْن » قال:  َعْن ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ ى الرَّ اَل َبْأَس إَذا اْشرَتَ

 .«َيْقبَِضُه َما َخاَل اْلَكْيَل َواْلَوْزنَ 

إن الفقهاء متفقون عىل أن املكيل واملوزون ال خيرج من ضامن البائع إىل   -4

  .ضمنعن ربح ما مل املشرتي إال بالكيل أو الوزن, وقد هنى النبي ضامن 

                                 
هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد من بني حنظلة من متيم عامل خراسان يف عرصه, طاف البالد جلمع  إسحاق بن راهويه: (1)

اجتمع له الفقه واحلديث واحلفظ والصدق »احلديث, وأخذ عنه أمحد والشيخان, قال فيه اخلطيب البغدادي: 

 هـ(.239استوطن نيسابور وتويف هبا سنة )«, والورع والزهد

 (.1/282(؛ واألعالم, الزركيل, )1/216ابن حجر, ) ينظر: هتذيب التهذيب,

(؛ 8/321(؛ واملجموع, النووي, )2/112(؛ وبداية املجتهد, ابن رشد, )13/334: التمهيد, ابن عبد الرب, )( ينظر2)

؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, (5/136(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )6/198واملغني, ابن قدامة, )

 (.1/416املحىل, ابن حزم, )(؛ و3/242البهويت, )

 (.141-154ينظر: ص )( 3)

 (.161-159ينظر: ص )( 4)

 (.1/416(, وابن حزم يف املحىل, )22415(, رقم )4/486أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه, )( 5)

داود, كتاب البيوع, (, وأبو 6/383(, وصححه أمحد شاكر يف تعليقه عىل املسند )6819أخرجه أمحد, رقم )( 6)

(, والرتمذي, كتاب البيوع, 2199(, رقم )3/348(, وابن ماجه, كتاب التجارات, )3544(, رقم )3/293)

(, 4631(, رقم )1/285والنسائي, كتاب البيوع, )«, حسن صحيح»(, وقال الرتمذي: 1234( رقم )3/521)

 «.ديث عىل رشط مُجلة من أئمة املسلمنيح»(, وقال احلاكم: 2195(, رقم )2/21واحلاكم يف املستدرك, )

 (.2/113: بداية املجتهد, ابن رشد, )( ينظر1)
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ألن الطعام  ؛إن الطعام املنصوص عليه يف األحاديث السابقة أصله الكيل والوزن  -5

 ويوزن, فكل ما بيع بكيل أو وزن فذاكفيام يكال  -ابً غال– مئذ كان مستعماًل وي

 .حكمه, وقيس عليه املعدود واملذروع؛ الحتياجهام حلق توفية

الوجه بنفس اإلجابة عىل أدلة القول الثالث يف  جياب عنه: مناقشة هذا االستدالل

 ., وأدلة القول الرابعالثاين

 ال جيوز بيع كل عني مشرتاة قبل قبضهاالتفريق بني العقار واملنقول, ف :القول السادس

 ., فإنه جيوز بيعه قبل قبضهإال العقار الذي ال خيشى هالكه

 ., ورواية عن أمحدوهذا مذهب احلنفية

 أدلة القول السادس:

الذين استدل أصحاب هذا القول عىل حتريم بيع املنقوالت وما أحلق هبا بنفس أدلة  

 ول.صحاب القول األأقالوا باملنع مطلًقا وهم 

 أما الدليل عىل جواز بيع العقار قبل قبضه فهي:

ْكَباِن ُجَزاًفا, َفنََهاَنا » -َعنُْهاَم  اهللَُريِضَ -َحِديُث اْبِن ُعَمَر  -1 َعاَم ِمَن الرُّ ي الطَّ ُكنَّا َنْشرَتِ

 .«َأْن َنبِيَعُه َحتَّى َننُْقَلُه ِمْن َمَكانِهِ   اهللَِرُسول 

هنى عن بيع ما ينقل وحيول قبل قبضه؛ مما يدل عىل أن ما  أن النبي  االستدالل:وجه 

                                 
 (.116-115يف الفقه اإلسالمي, نزيه محاد, ) ينظر: احليازة يف العقود( 1)

 (.151-156ينظر: ص )( 2)

 (.162-151ينظر: ص )( 3)

(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, 191 – 5/194بدائع الصنائع , الكاساين, )( ينظر: 4)

(5/141.) 

ينظر: املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف, موفق الدين ابن قدامة/شمس الدين ابن قدامة/املرداوي, حتقيق: ( 5)

م, 1883 –هـ1414عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو, دار هجر, الطبعة األوىل, 

(11/546.) 

 (.112سبق خترجيه, ص ) (6)
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 مل يمكن قبضه وحتويله جيوز بيعه قبل القبض, وهو العقار

بأن حديث ابن عمر فيه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام, وهذا  يناقش أواًل:

 .ال يقتيض التخصيص كام تقدم

قد جاء  أن التنصيص عىل ما بيع جزاًفا إنام هو لبيان القبض؛ ألن املكيل واملوزون ثانًيا:

أنه خيتلف باختالف  -كام تقدم-بيان طريقة قبضها, فكذا املباع جزاًفا هذه هي طريقة قبضه 

 املبيع عادة وعرًفا.

استدل أصحاب هذا القول عىل جواز بيع العقار قبل قبضه: بأن املعنى الذي كان   -2

من احتامل انفساخ العقد  ئالناشألجله النهي عن بيع املبيع قبل قبضه هو: الغرر 

هبالك املعقود عليه قبل قبضه؛ مما يؤدي إىل انفساخ العقد الثاين, وذلك يورث 

وهذا املعنى غري موجود يف العقار؛  ,الغررعن بيع  وقد هنى رسول اهلل  ,الغرر

أما لو تطرق إىل العقار احتامل اهلالك كأن يكون عىل  ,األنه ال يتصور هالكه غالبً 

بيع قبل ه الرمال, مل جيز الترصف فيه بالشط بحر, أو يف موضع يمكن أن تدفن

  .قبضه

  :ثالثة وجوهونوقش هذا االستدالل من 

لو سلم انحصار املعنى الذي كان ألجله النهي بغرر االنفساخ, فال بأنه  الوجه األول:

يسلم انحصار ما ال خيشى هالكه بالعقار, إذ قد يوجد من املنقوالت ما ال يتصور فيه اهلالك, 

, وقد يوجد من العقار ما يمكن أن يتصور فيه اهلالك, فصار تقييده بالعقار كاحلديد الكثري

                                 
 (.6/513: فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر1)

 (.146: ص )( ينظر2)

 (.35سبق خترجيه, ص )( 3)

 (.191-5/194( ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )4)
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  .صح تعليق احلكم به ملا ذكرغري مطرد وال منعكس, فال ي

 أن العقار مثل املنقول, وحيتاج التفريق بينهام إىل دليل رصيح. الوجه الثاين:

ن دليلهم عقيل خمالف لعموم األحاديث الناهية عن بيع ما مل يقبض كام أ :لثه الثاجالو

 . من أدلة القول األول والثالث يف القسم الثاين

 القول املختار:

سبب أن  –والعلم عند اهلل تعاىل- دراسة هذه األقوال املختلفة وأدلتها يظهر يلوبعد 

, ضوعتوارد األحاديث الكثرية التي ظاهرها التعارض يف هذا املو يف هذه املسألة هواخلالف 

أن هذه و, مما جعل كل فريق يتمسك ببعض النصوص التي وصلت إليه دون بقية النصوص

من األمور املسلمة, بل هي من املسائل الشائكة التي طال حوهلا اجلدل, وكثر ليست املسألة 

أنه ال جيوز الذي نص عىل  القول األول هو أن أقرب هذه األقوال إىل الصوابوفيها النزاع, 

وذلك لألسباب بيع املبيع قبل قبضه مطلًقا, طعاًما كان أم غريه, بيَع مقدًرا أو من غري تقدير؛ 

 : اآلتية

 صحة أدلة القول األول وقوهتا وسالمتها من االعرتاضات.  :اًل أو

 ما صح من األحاديث التي عمت بالنهي مجيع السلع.  ثانًيا:

أن أقوى أدلة من خص النهي بالطعام: استدالله بمفهوم املخالفة, وقد تبني  ثالًثا:

 ضعف هذا االستدالل من عدة أوجه.

كالتذرع إىل –أن املعاين التي قيل إن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه كان ألجلها  رابًعا:

الربا, أو غرر انفساخ العقد األول هبالك املعقود عليه, أو عدم متام االستيالء وعدم انقطاع 

 متحققة يف غري الطعام.  -عالقة البائع األول باملبيع

ملبيعات دون بعض, من جهة اضطراب القول باختصاص النهي ببعض ا خامًسا:

, ومن نظر يف األقوال التي نحت منحى الضابط ملا يدخل يف النهي عنه وما ال يدخل

                                 
 (.5/136(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )8/212املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

 (.151-145: ص )( ينظر2)
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 التفصيل ظهر له ذلك.
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 الثانـي طلبامل

 ن بيع املبيع قبل قبضهع نهيعلة ال

, وسبب اختالفهم علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضهالعلامء يف حتديد  أقوال اختلفت

, وقد اختلف الرشعية الثابتة عن رسول اهلل  األدلةهو اختالف االجتهاد يف النظر يف 

 : هي تعليالتالعلامء يف بيان العلة إىل عدة 

 األول: التعليل

تعبدية, أي: أن النهي ال علة له معقولة, وإليه  علة املنع من بيع املبيع قبل قبضهأن  

يرى بعضهم أنه الصحيح من  -رمحهم اهلل-, وهو قول عند املالكية ذهب بعض احلنفية

  املذهب

النعدام  ؛لكن اختلفوا يف أن حرمة الترصف قبل الكيل أو الوزن» قال الكاساين:

ا غري معقول املعنى مع حصول القبض بتاممه القبض بانعدام الكيل أو الوزن أو رشعً 

إال أن حرمة  .......ا غري معقول املعنىرشعً  قال بعض مشاخينا: إهنا تثبت ,بالتخلية

 .«أعلم ا غري معقول املعنى, واهلل الترصف مع وجود القبض بتاممه ثبت تعبدً 

قال يف التوضيح: والصحيح عند أهل املذهب أن هذا » :-رمحه اهللوقال الدسوقي

 .«النهي تعبدي, وقيل: إنه معقول املعنى

                                 
 (.5/244بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 1)

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين, أمحد بن غانم بن سامل النفراوي األزهري املالكي, دار ( ينظر: 2)

(؛ 3/151(؛ وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )2/94م, )1885 -هـ 1415بدون طبعة,  الفكر,

 (.3/121السالك ألقرب املسالك, الصاوي, )وبلغة 

 (.5/244بدائع الصنائع, الكاساين, )( 3)

هو حممد بن عرفة الدسوقي, فقيه مالكي, من أهل دسوق, أقام يف القاهرة وفيها تعلم, درس يف  الدسوقي:( 4)

خليل, واحلدود األزهر, له تصانيف كثرية يف الفقه واألصول, منها: حاشية عىل الرشح الكبري عىل خمترص 

 هـ(. 1234الفقهية, تويف يف القاهرة سنة )

 (.6/11(؛ واألعالم, الزركيل, )361ينظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, خملوف, ص )

 (.3/151حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, ) (5)
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بأن كثرًيا من أهل العلم يرى أن علة النهي عن بيع املبيع قبل  وقد نوقش هذا التعليل:

قبضه ليست تعبدية؛ وذلك لظهور إرادة التعليل فيها؛ للنص عىل النهي عن بيع غري الطعام 

؛ وألن راوي حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبل قبضه مع وجود النهي عن بيع الطعام

د رأى أن احلكم معلل؛ وهلذا أشار إىل العلة ق -ريض اهلل عنهام-وهو ابن عباس –قبضه 

وقاس عىل الطعام غريه؛ وذلك لظهور العلة  ,«َذاَك َدَراِهُم بَِدَراِهَم َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ »فقال: 

 عنده.

 الثاين: التعليل

هي أال يربح املشرتي فيام مل يدخل يف ضامنه؛ ذلك  علة املنع من بيع املبيع قبل قبضهأن  

املبيع قبل قبضه من ضامن البائع, فإذا تلف املبيع فإنه يتلف عليه, وبناء عىل ذلك فإذا أن 

ترصف املشرتي فيه قبل قبضه فإنه يكون مترصًفا يف يشء غري داخل يف ضامنه, وهذا 

العلة  ف منهي عنه حتى ال يربح املشرتي فيام مل يدخل يف ضامنه, وقد نص عىل هذهالترص

 ., واحلنابلة, والشافعية, واملالكيةحلنفيةحممد بن احلسن من ا

بعد أن ساق رأي حممد بن احلسن يف النهي عن بيع املبيع قبل قبضه – قال الزيلعي

                                 
 (.2132)أخرجه البخاري يف صحيحه: باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلُْكرة, رقم ( 1)

 (.6/414(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )13/8: املبسوط, الرسخيس, )( ينظر2)

 (.5/31املنتقى رشح املوطأ, الباجي, )( ينظر: 3)

 (.3/14: األم, الشافعي, )( ينظر4)

 (.3/242كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )( ينظر: 5)

هو عثامن بن عيل بن حمجن, فخر الدين الزيلعي من أهل زيلع بالصومال, فقيه حنفي, قدم القاهرة  الزيلعي:( 6)

هـ(, ودرس وأفتى ونرش الفقه, كان مشهوًرا بمعرفة النحو والفقه والفرائض, وهو غري الزيلعي 145سنة )

جلامع الكبري, مات سنة من تصانيفه: تبني احلقائق رشح كنز الدقائق, والرشح عىل ا«, نصب الراية»صاحب 

 هـ(.143)

(؛ واألعالم, 115(؛ والفوائد البهية يف تراجم احلنفية, اللكنوي, ص )3/259ينظر: الدرر الكامنة, ابن حجر, )

 (. 4/313الزركيل, )
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هنى عام مل  عليه الصالة والسالم وهو ما روي أنه ,وجه قول حممد عموم النهي» :-امطلقً 

وألن بيع املنقول قبل القبض ال جيوز  ؛اوهو بعمومه يشمل املنقول والعقار مجيعً  ,يقبض

وألن املقصود من البيع الربح وربح  ؛افكذا غري املنقول؛ ألن عدم القبض موجود فيهام مجيعً 

ا قبل القبض كام يف فيكون البيع فاسدً  ,ا والنهي يقتيض الفسادما مل يضمن منهي رشعً 

 .«يف ضامنهاملنقول؛ ألنه مل يدخل 

 :فقال ,عن ربح ما مل يضمن سألت ابن القاسم :قال عيسىوقد »قال الباجي: و

هنى عن بيع الطعام قبل أن  ستوىف؛ ألن رسول اهلل أنه بيع الطعام قبل أن يُ  ذكر مالك

                                 
 (.4/18تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق, الزيلعي, ) (1)

هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي, وقيل ابن وهب, أبو حممد القرطبي املالكي فقيه األندلس يف  عيسى: (2)

كان عيسى عامًلا زاهًدا حج حجات وويل قضاء ُطَلْيطِلة »عرصه, وأحد علامئها املشهورين, قال الرازي: 

 هـ(. 212من تصانيفه: كتاب اهلدية, تويف سنة )«, والشورى بقرطبة ,للحكم

(؛ وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, خملوف, 3/59ر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )ينظ

  (.64ص )

. مل يرو أحد مالكي : هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العتقي املرصي شيخ حافظ حجة فقيهابن القاسم( 3)

من أجل كتب املالكية. خرج عنه البخاري يف وهي « املدونة»املوطأ عن مالك أثبت منه, وروى عن مالك 

 هـ(.181صحيحه, وأخذ عنه أسد بن الفرات, وحييى بن حييى ونظراؤمها. تويف بالقاهرة سنة )

؛ (59)ص  ,شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, خملوف؛ و(3/128ينظر: وفيات األعيان, ابن خلكان, )

 (.3/323) ,لزركيلا ,واألعالم

و مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري إمام دار اهلجرة, وأحد األئمة األربعة عند أهل ه مالك:( 4)

السنة, أخذ العلم عن نافع موىل ابن عمر, والزهري, وربيعة الرأي, ونظرائهم, وكان مشهوًرا بالتثبت 

ال يبايل أن يقول: والتحري: يتحرى فيمن يأخذ عنه, ويتحرى فيام يرويه من األحاديث, ويتحرى يف الفتيا: 

«, املدونة»من تصانيفه: املوطأ, وتفسري غريب القرآن, وله الرد عىل القدرية, ومجع فقهه يف «, ال أدري»

 هـ(.118مات سنة )

ابن , (؛ ووفيات األعيان14/5ابن حجر, ) (؛ وهتذيب التهذيب,1/92ينظر: الديباج املذهب, ابن فرحون, )

 (.4/135خلكان, )
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وأما غري الطعام العروض واحليوان والثياب فإن ربحه حالل  :قال ,فربحه حرام يستوىف

 .«ال بأس به

ن, وهذا القياس عىل حديث النبي بيع ما مل يقبض وربح ما مل يضمهذا » قال الشافعي:و

 أنه هنى عن بيع الطعام حتى يقبض». 

هنى  أما بيع املسلم فيه قبل قبضه, فال نعلم يف حتريمه خالًفا, وقد»: قال ابن قدامةو

عن بيع الطعام قبل قبضه, وعن ربح ما مل يضمن؛ وألنه مبيع مل يدخل يف ضامنه,  النبي 

 .«فلم جيز بيعه, كالطعام قبل قبضه

 من وجوه:, تالزم بني الترصف والضامن بأنه ال وقد نوقش هذا التعليل:

بِْعَت ِمْن َأِخيَك َثَمًرا,  َلوْ : » : َقاَل َرُسوُل اهللِ َقاَل َعْبِد اهللِ,  ْبنِ  َجابِرِ َعْن الوجه األول: 

؟  .«َفَأَصاَبْتُه َجاِئَحٌة, َفاَل حَيِلُّ َلَك َأْن َتْأُخَذ ِمنُْه َشْيًئا, بَِم َتْأُخُذ َماَل َأِخيَك بَِغرْيِ َحقٍّ

جعل ضامن الثمر عىل البائع, وعىل مذهب احلنابلة جيوز  : أن النبي وجه االستدالل

م منه أنه ال تالزم بني الترصف والضامن؛ فكيف يكون , فعلللمشرتي الترصف فيه

 الضامن عىل البائع والترصف للمشرتي وهو ممنوع رشًعا.

ْفَقُة َحيًّا جَمُْموًعا َفُهَو » َقاَل: -َعنُْهاَم  َريِضَ اهللُ-ِن اْبِن ُعَمَر, عَ  الوجه الثاين: َما َأْدَرَكْتُه الصَّ

 .«ْبَتاعِ ـُ ِمْن َماِل املْ 

                                 
 (.91خترجيه, ص )( سبق 1)

 (.5/31املنتقى رشح املوطأ, الباجي, )( 2)

 (.3/14( األم, الشافعي, )3)

 (.6/415املغني, ابن قدامة, )( 4)

 (1554)(, رقم 3/1184( أخرجه مسلم يف املساقاة, باب وضع اجلوائح, )5)

 (.28/389: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )( ينظر6)

إذا اشرتى متاًعا أو دابة, فوضعه عند البائع أو مات ( أخرجه البخاري يف صحيحه معلًقا بصيغة اجلزم, باب 1)

(: )تغليق التعليق عىل صحيح 3/243) وصححه ابن حجر يف تغليق التعليق, (,3/68قبل أن يقبض, )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     154 

أن املباع جزاًفا يدخل يف ملك املشرتي من حني العقد, فيكون من  احلديث فيهفهذا 

ريض –ضامنه ودلت السنة عىل أنه ال جيوز له الترصف فيه حتى يقبضه, فقد روى ابن عمر 

ْكَباِن ُجَزاًفا, َفنََهاَنا َرُسول »قال:  -اهلل عنهام ي الطََّعاَم ِمَن الرُّ بِيَعُه َحتَّى َأْن نَ   اهللِ ُكنَّا َنْشرَتِ

 .«َننُْقَلُه ِمْن َمَكانِهِ 

فقد جاز الترصف حيث يكون الضامن »بعد هذا احلديث:  -رمحه اهلل–قال ابن تيمية 

ومنع الترصف حيث يكون الضامن عىل املشرتي كالصربة من  ,عىل البائع كام يف الثامر

 .«فثبت عدم التالزم بينهام ,الطعام

كل ما كان مضموًنا عىل املشرتي جيوز ترصفه فيه, فاملقبوض  أنه ليس الوجه الثالث:

من صربة فقبض  قبًضا فاسًدا من ضامن املشرتي, وليس له الترصف فيه كمن اشرتى قفيًزا

 .الصربة كلها, فإن هذا القبض قبض فاسد, ال يبيح الترصف

ليس هذه الطريقة, فوأصول الرشيعة توافق : »-رمحه اهلل- قال ابن تيمية الوجه الرابع:

وليس كل ما , كل ما كان مضموًنا عىل شخص كان له الترصف فيه, كاملغصوب, والعارية

جاز الترصف فيه كان مضموًنا عىل املترصف, كاملالك له أن يترصف يف املغصوب واملعار, 

فيبيع املغصوب من غاصبه, وممن يقدر عىل ختليصه منه, وإن كان مضموًنا عىل الغاصب, كام 

فإنام هو فيام اتفق ملًكا ويًدا, وأما إذا كان امللك لشخص, واليد آلخر,  ,أن الضامن باخلراج

                                 
البخاري, أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق: سعيد عبد الرمحن موسى 

 هـ.1445األردن, الطبعة األوىل,  –عامن  -القزقي, املكتب اإلسالمي, دار عامر/ بريوت

 (.112( سبق خترجيه, ص )1)

 (.28/444مية, )جمموع الفتاوى, ابن تي( 2)

 .واملكوك, مكيال قيل: يسع صاًعا ونصًفا القفيز: مكيال وهو ثامنية مكاكيك, (3)

إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد , املعجم الوسيط(, و511/ 2املصباح املنري, الفيومي, ) ينظر:

 (.151, القادر وحممد عيل النجار

 ينظر: نفسه. (4)
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 .«فقد يكون اخلراج للاملك, والضامن عىل القابض

أن منافع العني املؤجرة مضمونة عىل املؤجر قبل استيفائها, ولو تلفت  الوجه اخلامس:

–, ومع هذا فإنه جيوز للمستأجر الترصف فيها, وهو قول مجهور أهل العلم أو تعطلت

 .يف اجلملة -رمحهم اهلل

أن املشرتي ليس ممنوًعا قبل القبض من مجيع الترصفات, بل السنة إنام  الوجه السادس:

 جاءت بمنع البيع فقط, فتبقى مجيع الترصفات عىل احلل واإلباحة, وبناًء عليه فال تالزم بني

 .الترصف والضامن

 الثالث: التعليل

اختلفت تعبريات أهل العلم علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضه هي الغرر؛ والغرر  أن 

 .«هو ما كان مستور العاقبة»: عرفه الرسخيس بأنهف, يف املراد به

 .«ما تردد بني السالمة والعطب الغرر:» ويف التاج واإلكليل:

 .«وخفي عليك عاقبته ,أمرهعنك انطوى ما  الغرر:»ويف املهذب: 

الغرر: ما طوي عنك علمه, وخفي عليك »عىل الروض املربع:  ويف حاشية ابن قاسم

                                 
 (.28/441ابن تيمية, ) جمموع الفتاوى,( 1)

(؛ وروضة 6/82(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )4/246بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 2)

(؛ والقواعد الفقهية, )القاعدة: 28/389جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )و (؛4/325الطالبني, النووي, )

 (.18الثانية واخلمسون(, ابن رجب, ص )

 (.28/441ينظر: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )( 3)

 (.12/184( املبسوط, الرسخيس, )4)

 (.4/362التاج واإلكليل, حممد بن يوسف الغرناطي املالكي, )( 5)

 (.2/12املهذب, الشريازي, ) (6)

هو عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين فقيه حنبيل من أعياهنم يف نجد. ولد بقرية  ابن قاسم:( 1)

من تصانيفه:  و ,وأولع يف أوليته بالتأريخ واألنساب واجلغرافية ,)البري( من قرى املحمل قرب الرياض

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     156 

ا , أو معجوزً ا بني احلصول وعدمه, فكل بيع كان املقصود منه جمهواًل باطنه, أو ما كان مرتددً 

 .«عنه, غري مقدور عليه غرر

, وعلل هبا شيخ واحلنابلة والشافعية الغرر كل من احلنفيةوقد علل بعلة 

اإلسالم ابن تيمية, فالكل متفق عىل أن العلة هي الغرر الناشئ عن عدم القدرة عىل التسليم, 

لكن اختلفوا يف سبب عدم القدرة عىل التسليم, فذهب اجلمهور إىل أن سببها احتامل هالك 

إىل أن سببها احتامل عدم تسليم البائع  -رمحه اهلل-م ابن تيمية املحل, بينام ذهب شيخ اإلسال

املبيع للمشرتي األول, أو أن سببها ضعف امللك, وإن كان من جيعل السبب احتامل هالك 

 .املحل يعرب عنه أحياًنا بضعف امللك, ويقول: لتعرضه لالنفساخ بتلفه

القبض يف بيع املشرتي املنقول, فال  , أي من رشوط الصحة,ومنها»قال الكاساين: 

وألنه بيع فيه غرر االنفساخ هبالك املعقود عليه؛ ألنه إذا هلك ؛ يصح بيعه قبل القبض.....

هنى  ؛ ألنه بناه عىل األول, وقدالبيع األول فينفسخ الثاين املعقود عليه قبل القبض يبطل

                                 
يف األحاديث املتعلقة ا له اسمه )أصول األحكام( أربعة جملدات كبار رشح هبا خمترًص  (إحكام األحكام)

ا, جملدً  34تيمية( يف  ومجع )فتاوى شيخ اإلسالم ابن ,باألحكام, وله )السيف املسلول عىل عابد الرسول(

 هـ(.1382وتويف سنة ) ,سافر من أجل البحث عنها إىل بالد كثرية

بع عىل نفقة املؤلف طآل الشيخ,  عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل, ينظر: مشاهري علامء نجد وغريهم 

األعالم, (؛ و432, ص )هـ1384, ثانيةالطبعة ال, الرياض /بإرشاف دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش

 (.3/323الزركيل, )

حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع, عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي, الطبعة ( 1)

 (.4/354هـ, )1381األوىل, 

(؛ وتبيني احلقائق, الزيلعي, 5/194(؛ وبدائع الصنائع, الكاساين, )12/184: املبسوط, الرسخيس, )( ينظر2)

 (.5/141(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/413(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )4/94)

 (.8/266(؛ واملجموع, النووي, )2/13املهذب, الشريازي, )( ينظر: 3)

 (.6/181, )ينظر: املغني, ابن قدامة( 4)

 (.28/442(؛ وجمموع الفتاوى, ابن تيمية, )8/266( ينظر: املجموع, النووي, )5)
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 .«عن بيع فيه غرر رسول اهلل 

صح بيع عقار ال خيشى هالكه قبل قبضه من بائعه »وجاء يف تنوير األبصار ورشحه: 

 .«لعدم الغرر ال بيع منقول, قال يف احلاشية: أي غرر انفساخ العقد عىل تقدير اهلالك

كبيع األعيان اململوكة بالبيع  ,وال جيوز بيع ما مل يستقر ملكه عليه» قال الشريازي:

وألن ملكه عليه غري  ؛.....أشبهها من املعاوضات قبل القبض اوالصداق وم واإلجازة

 .«وذلك غرر من غري حاجة فلم جيز ,العقدبام هلك فانفسخ رألنه  ؛مستقر

لكن ما يتوهم فيه غرر االنفساخ هبالك املعقود عليه مل جيز, بناء عقد  »قال ابن قدامة: 

 .«الغرر انتفى املانع؛ فجاز العقد عليهالغرر, وما ال يتوهم فيه ذلك آخر عليه حترًزا من 

ألن املبيع قبل القبض  ؛إنام هني عن ذلك» :-رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

رأى املشرتي قد ربح فيه فيختار أن يكون إذا  وقد ال يسلمه, ال سيام ,غرر, قد يسلمه البائع

رأى السعر قد ارتفع سعى يف رد املبيع, إما الربح له, وهذا واقع كثري, يبيع الرجل البيع فإذا 

 .«اا أو غرورً ا, ويدعي عيبً وإما باحتيال يف الفسخ, بأن يطلب فيه عيبً  ,بجحده

وبالقبض يتم  ,وقد يكون سبب ذلك أن املقصود بالعقود هو التقابض»وقال أيًضا: 

بل هو يتعرض  ,مقصوده..... فالبيع قبل قبضه مل يتم ملك املشرتي عليهالعقد وحيصل 

 .«فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر ,اا وكونً لآلفات رشعً 

                                 
 (.5/194بدائع الصنائع, الكاساين, )( 1)

 (.5/141) رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين,( 2)

 (.2/13( املهذب, الشريازي, )3)

 (.6/181( املغني, ابن قدامة, )4)

تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء, أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين, ( 5)

م, 1886 –هـ 1411حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة, مكتبة الرشد/الرياض, الطبعة األوىل, 

(2/649.) 

 (.28/442( جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )6)
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يف املنع بأن تعليل اجلمهور خشية االنفساخ هبالك املعقود عليه وقد نوقش هذا التعليل:

 ال يسلم من هذه اإليرادات: من بيع املبيع قبل قبضه

مضمون عىل البائع, ومع أن هذه العلة منقوضة بالثمر عىل رؤوس الشجر, فهو  -1

هذا جيوز للمشرتي الترصف فيه, وإذا تلف أعاد البائع ما دفعه املشرتي له, فمن 

, فليست هذه العلة -امريض اهلل عنه-السنة وضع اجلوائح, كام يف حديث جابر 

مؤثرة؛ ألن غاية األمر أن ينتقض البيع ويدفع البائع للمشرتي ما دفعه له, وعىل 

ه العلة ذات أثر واضح, ومثله أيًضا جواز إجارة املنافع املستأجرة, هذا فليست هذ

 .وكذا بيع الدين ملن هو عليه؛ وألن البائع وىفَّ ما عليه بالتخلية والتمييز

أن املعهود يف علل الرشيعة: أن تكون علاًل واضحة بينة, وأن يعلل باألمر الكثري   -2

فمن املعلوم أنه تقع يف عموم األسواق الغالب ال باألمر النادر القليل الوقوع, 

ماليني بل مئات املاليني من البيعات, ولو نظرنا إىل عدد البيعات التي حيصل فيها 

ا, فيبعد  أن يعلق  -واهلل أعلم–هالك املبيع قبل قبضه لوجدنا أن عددها قليل جدًّ

الشارع احلكم هبذه العلة مع قلتها وندرة وقوعها, وأن تكون السبب الباعث عىل 

يبعث من يرضب الناس إذا باعوا السلع اشرتيت جزاًفا  ترشيع حكم كان النبي 

 يف حملها حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم؛ ألن النقل هو وسيلة قبضها.

 الرابع:  التعليل

هي عن بيع املبيع قبل قبضه هي: دخوله يف بيع ما ليس عند اإلنسان, وهذه أن علة الن

وعلل » :-رمحه اهلل-العلة قريبة من علة الغرر التي علل هبا بعض احلنابلة, قال ابن رجب 

                                 
َلْو بِْعَت ِمْن َأِخيَك َثَمًرا, : »-َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َرُسوُل اهللِ  -َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ  (1)

؟َفَأَصاَبْتُه َجائَِحٌة, َفاَل حَيِلُّ َلَك َأْن َتْأُخَذ ِمنُْه َشْيًئا, بَِم َتْأُخُذ َماَل َأِخيَك   (,3/1184رواه مسلم ) «بَِغرْيِ َحقٍّ

 (.1554رقم )

 (.18القواعد الفقهية, )القاعدة: الثانية واخلمسون(, ابن رجب, ص )( ينظر: 2)
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 .«أيًضا بأنه داخل يف بيع ما ليس عنده, وهو شبيه الغرر لتعرضه لآلفات

ِه َأنَّ َرُسوَل اهلِل  ,َعْن َأبِيهِ  ,َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب بأن حديث  وقد نوقش هذا التعليل: َعْن َجدِّ

 « ٍَطنْيِ يِف َبْيعٍ  ,هَنَى َعْن َسَلٍف َوَبْيع َوَعْن ِرْبِح َما مَلْ  ,َوَعْن َبْيِع َما َلْيَس ِعنَْدكَ  ,َوَعْن رَشْ

 عندك عىل ثالثة أقوال:, قد اختلف العلامء يف املراد من النهي عن بيع ما ليس «ُيْضَمنْ 

–أن يبيع اإلنسان ملك غريه املعني, وهذا التفسري منقول عن اإلمام الشافعي األول: 

 .-رمحه اهلل

أن يبيع سلعة ليست يف ملكه, ثم يذهب فيحصلها من عند غريه, وهو منقول  الثاين:

 .-رمحه اهلل–عن اإلمام أمحد 

وال يقدر عىل تسليمه, ويربح فيه قبل أن أن يبيع يف الذمة ما ليس ملًكا له, الثالث: 

 يملكه ويقدر عىل تسليمه.

وإن كان , -رمحه اهلل–وهذا القول األخري هو الذي استظهره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

العلم من محل احلديث عىل املبيع غري املقبوض, ويشرتط يف املبيع أن يكون مملوًكا  من أهل

أن يكون مملوًكا حتت يده, فال جيوز بيع اآلبق والشارد؛ مقبوًضا حتى جيوز بيعه, فيشرتط 

فإهنم مل يدخلوا يف احلديث  -فيام أعلم – ألنه غرر, لكن بالنظر إىل تفاسري األئمة السابقة

هذه الصورة, أعني بيع املبيع قبل قبضه؛ ألن املبيع ملك للمشرتي, مضمون عليه عىل قول 

 كثري من أهل العلم.

هي أن يبيع اإلنسان  -وهي األقرب– استظهرها شيخ اإلسالم ابن تيمية والصورة التي

أو الصور األخرى وهي أن يبيع سلعة ليست يف  شيًئا يف ذمته, وهو غري مملوك له عند البيع,

                                 
جمموع الفتاوى, ابن تيمية, وينظر:  (؛18القواعد الفقهية, )القاعدة: الثانية واخلمسون(, ابن رجب, ص )( 1)

(28/443.) 

 .(128( سبق خترجيه, ص ) 2)

 (.8/288(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )2/684ينظر: تفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, ) (3)
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ملكه, أي: يبيع عينًا من األعيان ثم يذهب يبحث عنها, ويأيت هبا إىل املشرتي, أو عىل 

, وهذه الصور بخالف أن يبيع اإلنسان ملًكا له جرى عليه التفسري الثالث يبيع ملك غريه

فهو مثل بيع اإلنسان مغصوًبا عىل قادر عىل أخذه من غاصبه, فاملبيع كأنه  العقد مل يقبضه,

عند البائع عندية حكم ومتكني, ال عندية حس ومشاهدة, ثم يقال: إن بيع ما ليس عند 

ه, وال ثابًتا يف ذمته, وال يف يده, واملبيع حتى اإلنسان إنام هني عنه؛ لكونه غري مضمون علي

بد أن يكون ثابًتا يف ذمة املشرتي أو يف يده, وبيع ما ليس عند اإلنسان ليس  يصبح بيعه ال

 ., وهذه الصفات أو بعضها ثابت يف املبيع الذي مل يقبضواحًدا من هاتني

 اخلامس: التعليل

توايل الضامنني ومعناه أن يكون املبيع أن العلة يف النهي عن بيع املبيع قبل قبضه هي:  

ا للمشرتي ا يف حالة واحدة الثنني, وبيان ذلك أننا لو صححنا بيعه لكان مضمونً مضمونً 

 وقد علل ,األول عىل البائع األول, والثاين عىل الثاين وسواء باعه املشرتي للبائع أو لغريه

  .يف قول -رمحهم اهلل– واحلنابلة ,الشافعية, واملالكيةكل من  ,علةهبذه ال

الطعام عقدتا بيع مل يتخللهام  نع بيع الطعام قبل قبضه أن تتواىلضابط م»قال الدسوقي: 

 «قبض

املضمون بعوض يف عقد معارضة ال يصح بيعه قبل قبضه....., والثاين »قال النووي: 

  .«حيلتيف حالة واحدة الثنني, وهذا مس اومعناه: أن يكون مضمونً توايل الضامن, 

من جيعل العلة توايل الضامنني كأيب حنيفة والشافعي »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

                                 
 (.8/288: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر1)

 (.3/152( ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )2)

 (.8/266( ينظر: املجموع, النووي, )3)

 (.8/291(؛ وهتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )2/662ابن تيمية, )( ينظر: تفسري آيات أشكلت, 4)

 (.3/152حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )( 5)

 (.8/266( املجموع, النووي, )6)
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 . «وأمحد يف قول

أنه عىل فرض التسليم بتوايل الضامنني, فإنه ال حمذور من ب وقد نوقش هذا التعليل:

تواليهام حتى يكونا سبًبا يف النهي, فلو فرض أن املبيع اشرتاه عدد إنه يرجع كل واحد منهم 

ومن ذلك لو ظهر املبيع مستحًقا فإنه يرجع كل مشرت عىل من اشرتاه عىل من اشرتاه منه, 

 منه.

فعليه أن يبني تأثري ذلك الوصف؛ إما  لل بوصفومن ع»: -رمحه اهلل–قال ابن تيمية 

لكون الرشع جعل مثله مقتضًيا للحكم, وإما ملناسبة تقتيض ترتيب احلكم عىل الوصف, فإن 

 .«مل يظهر التأثري ال رشًعا وال عقاًل, كان الوصف طردًيا عديم التأثري

وكذلك يقال: إن هذا التعليل ال تظهر فيه مناسبة تقتيض احلكم, فإنه ال يوجد دليل 

رشعي وال عقيل يمنع من كون اليشء مضموًنا عىل شخص بجهة, مضموًنا له بجهة أخرى, 

فليس هناك ما يمنع هذا األمر, فيبقى عىل أصله, وهو: احلل, ومما يدل عىل جواز كون 

 آن واحد: جواز تأجري العني املستأجرة, فتكون املنفعة اليشء مضموًنا عىل شخصني يف

مضمونة عىل املؤجر الثاين, وهي يف نفس الوقت مضمونة عىل األول, وكذلك الثامر إذا 

فهي مضمونة عىل البائع فإذا باعها املشرتي, بيعت بعد بدو صالحها, وهي عىل أصوهلا؛ 

 .فهي مضمونة عليه مضمونة له

 السادس:  التعليل

أن علة املنع من بيع املبيع قبل قبضه هي: أن العقد األول مل يتم, فال يرد عليه عقد آخر 

 :-رمحه اهلل- قال ابن رجب ,من احلنابلة قبل انربامه, وعلل هبذا التعليل ابن عقيل

                                 
 (.2/662تفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, )( 1)

 (2/641, )السابق( 2)

 (.8/291: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر3)

هو أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد, شيخ احلنابلة ببغداد يف وقته, من تالميذ القايض أيب يعىل,  ابن عقيل: (4)
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بأن العقد األول مل يتم, حيث  واختار ابن عقيل املنع من بيع مجيع األعيان قبل القبض معلاًل »

 .«بقي من أحكامه التسليم, فال يرد عليه عقد آخر قبل انربامه

 :من وجهني وقد نوقش هذا التعليل

عدم التسليم بأن العقد األول مل يتم, بل هو عقد تام مستوف للرشوط الوجه األول: 

العني املستأجرة, مع أن املعقود واألركان, ترتتب عليه آثاره؛ وهلذا جاز للمستأجر أن يؤجر 

وجيوز بيع الثامر عىل رؤوس الشجر, مع أن املشرتي مل  عليه وهو املنفعة مل يقبضها املستأجر,

 يقبضه القبض التام؛ وهلذا كان من ضامن البائع حتى جيذه أو يلقطه املشرتي.

قد  الشجرعىل رؤوس والثمر بأن قبض املنفعة يقوم مقامه قبض حملها, ب عنه: يوأج

متكن املشرتي منها وخيل بينه وبينه, وهذا ُيَعدُّ قبًضا له, لكن الشارع جعلها من ضامن البائع 

محاية للمشرتي؛ لكون املبيع عرضة لآلفات رشًعا وكوًنا, ومن املعلوم أن القبض من 

, األلفاظ التي مل يأت هلا حتديد رشعي, بل ترك األمر يف ذلك إىل أعراف الناس وعوائدهم

 فهي املرجع يف قبض األشياء.

عىل العقود حتى نتبني من خالله إىل  بد من التعرض ألثر القبض ال الوجه الثاين:

فالعلامء قسموا العقود باعتبار اشرتاط القبض إىل  -رمحه اهلل–ضعف وقوة تعليل ابن عقيل 

 أربعة أقسام:

للزومه, وال الستقراره,  ما ال يشرتط القبض فيه مطلًقا, ال لصحته, والالقسم األول: 

 وهذا مثل عقد النكاح والوكالة واحلوالة واجلعالة والوصية.

ما يشرتط القبض يف صحته, وهذا مثل عقد الرصف, ومثل الربوي إذا  القسم الثاين:

                                 
كان جيتمع بعلامء من كل مذهب, فلهذا برز عىل أقرانه, من تصانيفه: الفنون, والواضح يف األصول, 

 هـ(.513مات سنة ) والفصول يف الفقه,

(؛ واألعالم, 1/111(؛ وذيل طبقات احلنابلة, ابن رجب, )12/194ثري, )ينظر: البداية والنهاية, ابن ك

 (.5/128الزركيل, )

 (.18القواعد الفقهية, )القاعدة: الثانية واخلمسون(, ابن رجب, ص )( 1)
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 بيع بجنسه, أو بام شاركه يف علة ربا النسيئة.

بة عند مجهور أهل ما يشرتط القبض يف لزومه, وهذا مثل الرهن واهل القسم الثالث:

 العلم.

ما يشرتط القبض الستقراره, كالبيع, فالعقد يعترب تاًما الزًما باإلجياب القسم الرابع: 

 .والقبول, لكنه غري مستقر متام االستقرار إال إذا تم القبض

إن كان  -رمحه اهلل–بالنظر إىل هذا التقسيم الرباعي للعقود يتبني أن تعليل ابن عقيل 

العقد مل يتم بمعنى أنه مل يدخل يف ملك املشرتي, فهو تعليل غري صحيح, وإن كان يرى أن 

يستقر االستقرار التام, فهو تعليل صحيح, لكن الذي يبدو  يرى أن العقد مل يتم بمعنى أنه مل

أنه رمحه اهلل يرى األمر األول؛ وهلذا كان يقول: إنه ال يرد عليه عقد آخر قبل  -واهلل أعلم–

وكذلك التعليل بخشية انتقاص امللك », أي: إمتامه؛ وهلذا انتقده ابن رجب فقال: انربامه

وهبذا  ,وبإجارة املنافع املستأجرة ,وس الشجرؤبتلفه عند البائع يبطل بالثمر املشرتى يف ر

 .«ينتقض تعليل ابن عقيل

 السابع: التعليل

أن علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضه خمتصة بالطعام لرشفه, وقد ذكر هذه العلة شيخ  

يف معرض ذكر األقوال يف مسألة بيع املبيع قبل قبضه, قال:  -رمحه اهلل-اإلسالم ابن تيمية 

 .«لطعام, لرشفه, كام اختص به الرباوآخرون قالوا: املنع خيتص با»

بيع الطعام قبل قبضه عىل اختصاص الربا  قياس النهي عنبأن  :وقد نوقش هذا التعليل

يع قبل قبضه, طعاًما به قياس يف مقابل النص, وذلك لورود أحاديث عامة تنهى عن بيع املب

ثم يقال: إن علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضه شاملة للطعام  -كام تقدم- كان أم غريه

                                 
 (.294ص ) ( ينظر: األشباه والنظائر, السيوطي,1)

 (.18)القواعد الفقهية, )القاعدة: الثانية واخلمسون(, ابن رجب, ص ( 2)

 (. 2/649( تفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, )3)
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ق فعليه الدليل.  وغريه, ومن فرم

 الثامن: التعليل

النهي عن بيع املبيع قبل قبضه هي سهولة الوصول إىل الطعام؛ ليتوصل إليه  أن علة 

عامة الناس, من قوي وضعيف وفقري وغني, وينتفع به الكيال واحلامل, وتزدهر األسواق, 

وتكثر حركتها فينتفع الناس, فالشارع الكريم له غرض يف ظهور الطعام, ولو أجيز بيعه قبل 

 . ايع التجار بعضهم عىل بعض من غري ظهورقبضه لتب

: -رمحه اهلل–يف علة النهي, قال الدسوقي  -رمحهم اهلل–وهذه العلة قول عند املالكية 

 «وقيل: إنه معقول املعنى؛ ألن الشارع له غرض يف ظهوره...»

ن يف النهي عن بيع السلع قبل قبضها إ»قال الدكتور الصديق حممد األمني الرضير: 

ا لعدد كبري من العامل الذين إجياد فرص للعمل, وذلك ألن يف بيع السلع قبل قبضها حرمانً 

ا, يقومون بالكيل واحلمل, فإن التاجر يفضل أن يبيع السلعة وهي يف مكاهنا ما دام جيد ربحً 

ود ثم إنا لو أبحنا للتجار بيع السلع قبل قبضها, فإن أسعارها ترتفع وهي يف مكاهنا فتع

, وال ينال العامل فائدة من هذه العمليات, يف حني أنه يناله الفائدة كلها إىل طبقة التجار

رضر ارتفاع السعر, ويف هذا مصلحة للتاجر, ورضر للعامل, أما منع بيع السلع قبل قبضها 

 .«فإن فيه مصلحة للعامل وال رضر فيه عىل التجار

 :من ثالثة أوجه وقد نوقش هذا التعليل

املبيع قبل قبضه عىل  أن أصحاب هذه العلة يقرصون النهي عن بيع ه األول:الوج

الطعام, وقد تقدم من قبل أن الراجح شمول النهي لعامة املبيعات, وأنه ال جيوز بيع يشء 

 قبل قبضه.

                                 
(؛ وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, 2/94: الفواكه الدواين, شهاب الدين النفراوي, )( ينظر1)

 (.3/121(؛ وبلغة السالك ألقرب املسالك, الصاوي, )3/151)

 (.3/151حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, )( 2)

 (.1/495اإلسالمي, العدد السادس, ) ( جملة جممع الفقه3)
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أن املتأمل لألحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع املبيع قبل قبضه, طعاًما : الوجه الثاين

يلحظ بجالء أن العلة أكرب من أن تكون هي هذه العلة, التي وإن كان هلا وجه  كان أو غريه

 لكنها أقل من أن يعلق عليها هذا احلكم املهم.

أن هناك أنواًعا من املبيعات ال حتتاج إىل نقل وحتميل وتشعيل لليد  الوجه الثالث:

 العاملة.

 التاسع:  التعليل

أنه قد يتخذ وسيلة للتوصل إىل الربا, فجاء  أن علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضه:

وسلمها للبائع, ثم  جنيه بامئة اا لباب الربا, ووجه ذلك: أن من اشرتى طعامً النهي عنه سدًّ 

مسلمة قبل أن يقبض الطعام, فهذا كأنه باع  اجنيهً باع الطعام لشخص آخر بامئة وعرشين 

بامئة وعرشين, وذهب إىل التعليل هبذه العلة ابن عباس, وأبو هريرة وزيد بن ثابت  جنيهمائة 

 وهو قول عند املالكية ,. 

هَنَى َأْن »:   َأنَّ َرُسوَل اهللِ  -َعنُْهاَم  َريِضَ اهللُ -ِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن اْبِن َطاُوٍس, َعْن َأبِيِه, عَ 

ُجُل َطَعاًما  ُقْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: َكْيَف َذاَك؟ َقاَل: َذاَك َدَراِهُم بَِدَراِهَم « َحتَّى َيْسَتْوفَِيهُ َيبِيَع الرَّ

 .«َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ 

ومعناه: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه املشرتي قبل 

 م.القبض وتأخر املبيع يف يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراه

                                 

 (.4/354(؛ وفتح الباري, ابن حجر, )4/218املنتقى رشح املوطأ, الباجي, )( ينظر: 1)

( ينظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة, أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي املالكي, حتقيق: د. محيش 2)

(؛ وبداية 2/868هـ, )1415الرياض, الطبعة األوىل,  -املكرمة عبد احلق, مكتبة نزار مصطفى الباز/ مكة

 (.5/246(؛ ومنح اجلليل رشح خمترص خليل, عليش, )2/254املجتهد, ابن رشد, )

 (.151سبق خترجيه, ص )( 3)
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فإذا  ,ا أو إىل أجلينة يريد أن يدفع دنانري يف أكثر منها نقدً ن صاحب العِ إ»قال الباجي: 

 ,ثم يبتاعه بنصف دينار دون استيفاء ,علم باملنع يف ذلك توصل إليه بأن يذكر حنطة بدينار

 ,فلام كثر هذا وكانت األقوات مما يتعامل هبا يف كثري من البالد ,وال قصد لبيعه وال البتياعه

ملعرفة مجيع الناس لثمنه  ,اوكان ذلك مما يقصد هلذا املعنى كثريً  ,وال سيام يف بالد العرب

؛ ألن ذلك هناية التبايع فيها القبضمنع ذلك فيها ورشط يف صحة توايل البيع فيها  ,وقيمته

ينة هبا؛ يشرتط ذلك يف سائر املبيعات؛ ألنه مل يتكرر تعامل أهل العِ  ومل ,وإمتام العقد ولزومه

 .«ألن ثمنها خيفى يف األغلب ويقل مشرتهيا

 :من ثالثة أوجه وقد نوقش هذا التعليل

بحسب تعليله مل يقرص احلكم عىل  -ريض اهلل عنهام– أن ابن عباسالوجه األول: 

فإنه ملا رأى أن العلة يف النهي هي  الطعام, بل أجراه عىل سائر املبيعات, وهذا دليل فقهه 

َوَأْحِسُب ُكلَّ »بيع النقد بالنقد مع التأخري طرد العلة يف كل مبيع, طعاًما كان أم غريه؛ فقال: 

 ِمْثَل 
ٍ
ء َعامِ يَشْ  .«الطَّ

أن األحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع املبيع قبل قبضه قد جاءت عامة الثاين:  الوجه

, وأن العلة ألمر أعم وأشمل شاملة للطعام وغريه, وهذا يرد عىل تعليل املالكية هبذه العلة

 من قضية تعامل أهل العينة.

سبًبا يف النهي عن بيع ينة بالطعام أنه ال يمكن أن يكون تعامل أهل العِ الوجه الثالث: 

الطعام قبل قبضه؛ وذلك أن معامالت أهل العينة مع سائر املعامالت التي جتري يف الطعام 

ال ُتَعدُّ إال نزًرا يسرًيا, فهل يتصور أن يأيت حكم عام من أجل معامالت قليلة بالنسبة 

 للمعامالت اجلائزة املباحة؟.

 العارش:  التعليل

بيع قبل قبضه هي عدم متام االستيالء عىل املبيع, وعدم انقطاع أن علة النهي عن بيع امل

                                 
 (.4/294املنتقى رشح املوطأ, الباجي, )( 1)

 (.91سبق خترجيه, ص )( 2)
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 ابن القيمتلميذه , وعالقة البائع عن املبيع, وقد علل هبذه العلة شيخ اإلسالم ابن تيمية

وذكرا أن البيع قبل قبض املبيع عرضة لالنفساخ؛ ألن البائع يسعى يف رد  -رمحهام اهلل-

 املبيع, إما بجحده أو يتحايل لفسخ البيع إذا رأى املشرتي ربح فيه.

ألن املبيع قبل  ؛إنام هني عن ذلك :ولقائل أن يقول»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

رأى املشرتي قد ربح فيه فيختار أن إذا  القبض غرر, قد يسلمه البائع وقد ال يسلمه, ال سيام

يكون الربح له, وهذا واقع كثري, يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر قد ارتفع سعى يف رد 

ا, ومن ا أو غرورً ا, ويدعي عيبً وإما باحتيال يف الفسخ, بأن يطلب فيه عيبً  ,املبيع, إما بجحده

ا ما يكون الرتفاع السعر, فيسعى يع, وكثريً ا منهم يندم عىل املباعترب أحوال الناس وجد كثريً 

فهنا إذا باع قبل القبض فإنه  ,متكن من ذلك إذايف الفسخ إن مل يتمكن من املنع بيده, وإال ف

ا ما يفيض إىل ندم البائع, فيكون قد باع ما ليس عنده, وحيصل الرضر للمشرتي كثريً 

 .«الثاين

قد يندم البائع, أو يستقيل, أو يسعى يف  وأيًضا فإذا باعوه قبل القبض بربح»: وقال

فسخ العقد, فإذا صار يف قبضة التاجر أمن من ذلك, ومل يكتف يف الصربة إال بنقلها إىل 

 .«رحاهلم

أن النهي معلل بعدم متام  :فاملأخذ الصحيح يف املسألة» :-رمحه اهلل-قال ابن القيم 

ن اإلقباض إذا عيطمع يف الفسخ واالمتناع  فإنه ,وعدم انقطاع عالقة البائع عنه ,االستيالء

                                 
 (.2/649(؛ وتفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, )28/442: جمموع الفتاوي, ابن تيمية, )( ينظر1)

 (.8/292: هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )( ينظر2)

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حتقيق: حممد عبد القادر عطا ومصطفى , الفتاوى الكربى( 3)

(؛ 5/381م, )1891 -هـ 1449األوىل, لبنان, الطبعة  -عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية/ بريوت

 (.2/649وتفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, )

 (.2/656( تفسري آيات أشكلت, ابن تيمية, )4)
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وربام أفىض إىل التحيل عىل الفسخ  ,ويغره الربح وتضيق عينه منه ,رأى املشرتي قد ربح فيه

 :فمن حماسن الرشيعة الكاملة احلكيمة ,والواقع شاهد هبذا ,وإىل اخلصام واملعاداة ,ولو ظلاًم 

فال  ,وينفطم عنه ,وينقطع عن البائع ,منع املشرتي من الترصف فيه حتى يتم استيالؤه عليه

حتى إن  ,وهذا من املصالح التي ال هيملها الشارع ,يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض

وسد باب  ,ملا يف ظنه من املصلحة ,من ال خربة له من التجار بالرشع يتحرى ذلك ويقصده

 .«املفسدة

وهذه العلة نظري العلة الباعثة عىل النهي عن البيع عىل بيع أخيه, والرشاء عىل رشائه, 

ألنه إذا باع  ؛«َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ إِْخَواًنا»: والسوم عىل سومه, فهي علة منصوصة قال 

عىل بيعه واشرتى عىل رشائه أدى هذا إىل سعي البائع واملشرتي إىل التحايل عىل فسخ املبيع 

أهنا أقرب العلل ملا  –واهلل أعلم –واختالق األعذار املؤدية إىل إبطاله, وهذه العلة يظهر 

وس استدل القائلون هبا, والعتضادها بمقصد عظيم من مقاصد الرشيعة, وهو سالمة نف

 الناس بعضهم لبعض, ودوام األخوة بينهم.

هي عدم متام استيالء البائع  املنع من بيع املبيع قبل قبضه علةأن  -واهلل أعلم–واألقرب 

 عىل املبيع, وعدم انقطاع عالقة البائع باملبيع.

  

                                 
 (.8/292( هتذيب سنن أيب داود, ابن القيم, )1)

(, ومسلم يف الرب 6464(, رقم )9/18أخرجه البخاري يف األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, )( 2)

 (.2563) (, رقم4/1895والصلة, باب حتريم الظن والتجسس, )
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 ملبحث الثانـيا

 ع يف األعيان املشرتاة قبل قبضهاالترصف بغري البي

 عىل مطلبني: وقد اشتمل هذا املبحث

 طلب األولامل

 بام يقابله عوضاألعيان املشرتاة قبل قبضها الترصف يف 

إذا قبض املشرتي املبيع جاز له الترصف فيه بالبيع وغريه من أنواع الترصفات بال 

 إشكال.

 أما إذا مل يقبض املبيع فأراد الترصف فيه بالبيع فيمنع منه عىل القول الراجح كام سبق. 

و أ ادارً  به يستأجر : كأنبام يقابله عوض وأما إذا أراد الترصف فيه قبل قبضه بغري البيع 

, فقد اختلف رشكة يف و رأس مالأ ,صلح يف اعوًض  هأو يصري امهرً و جيعله أ ,دابة ي بهيكر

  :مخسة أقوال عىل العلامء يف ذلك

 ال ختلو:  اململوكة أن األعيان ذهب احلنفية إىل :األول القول

 ,جارةواإل ,كالبيع ,القبض قبل العوض هبالك فيها العقد ينفسخ: بعقد متلك أن إما - أ

  .البيع معنى يف كان اذا والصلح

 الصلح وبدل ,كاملهر ,العوض هبالك فيها العقد ينفسخ ال :بعقد متلك نأ وإما - ب

  :العمد دم عن

مل جيز  :فام ملك من األعيان بعقد ينفسخ العقد فيه هبالك العوض قبل قبضه  -

وال العني  ,قبل قبضها ةفال جتوز إجارة العني املشرتا ,الترصف فيه قبل القبض

 العني اململوكة بصلح يف معنى البيع الو -جرة معينةذا كانت األإ- ةاململوكة بأجر

وال جعله  ,وال توليته ,رشاك كل من ذلكإز وكذا ال جيو ,-امعينً  ذ كان منقواًل إ–

  .وال رأس مال يف رشكة ,اصداقً 
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 وبدل اخللع, وبدل كاملهر, العوض, هبالك فيه العقد ينفسخ ال بعقد ملك ما وأما -

 رضوب من رضب بكل القبض, قبل فيه الترصف جاز ذلك, ونحو العتق,

 مكن إجارتهي مما كان إن قبضه, قبل املهر إجارة -مثاًل - فيجوز الترصفات,

أن كل عقد ينفسخ هبالكه قبل قبضه يمتنع الترصف فيه قبل  حاصل قول احلنفية:و

 القبض, مثل األجرة املعينة, والعوض عن الصلح بمعنى البيع, والرشكة فيه ونحوها.

أما ما ال ينفسخ العقد هبالكه قبل قبضه فيجوز الترصف فيه قبل القبض كالعوض يف  

 اخللع والعوض يف العتق ونحوه.

 :ليهإذهبوا  استدل احلنفية عىل ما أدلة القول األول:

أن هذه أنواع بيع, فتدخل يف عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه, فإن   -1

ه من ثمنه, والتولية: بيع مجيعه قبل ثمنه, واإلجارة الرشكة: بيع بعض املبيع بقسط

 .بيع منفعة

, وفارق اإلقالة, فإهنا اأنه متليك لغري من هو يف ذمته فأشبه البيع من هذا الوجه أيًض   -2

 .فسخ للبيع, فأشبهت الرد بالعيب

الترصفات املذكورة غري البيع غلب فيها حكم البيع, من خيار ورد بعيب وغريه   -3

 .فأخذت حكمه

بقوهلم: والدليل عىل اعتبار هذا  اوأما العقود التي ال تنفسخ باهلالك فاحتجوا هل  -4

, فال يرضها ااملعنى أنا رأينا الترصف يف أبدال العقود التي ال تنفسخ باهلالك جائزً 

                                 
(؛ وتبيني احلقائق, الزيلعي, 5/191(؛ وبدائع الصنائع, الكاساين, )13/9: املبسوط, الرسخيس, )( ينظر1)

(؛ 519-6/514(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )6/512(؛ والعناية رشح اهلداية, البابريت, )4/18-91)

ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, ؛ (129-6/121ح كنز الدقائق, ابن نجيم, )والبحر الرائق رش

(5/156.) 

 (.6/184املغني, ابن قدامة, )( ينظر: 2)

 .ينظر: نفسه (3)

 (.3/549رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي, الزركيش, )( ينظر: 4)
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 .االنفساخ, كالترصف يف املهر هلا, وبدل اخللع للزوج والعتق عىل مالغرر 

قالوا: وألن فيها غرر انفساخ العقد األول عىل اعتبار هالك املبيع قبل القبض   -5

 .فيتبني حينئٍذ أنه باع ملك الغري بغري إذنه وذلك مفسد للعقد

 ونوقش:

 .منها غري لفظ البيع, فيكون خاًصا بهن أدلة النهي خاصة بالبيع, ومل يرد يف لفظ بأ -1

 .غرر االنفساخ متوهم واألصل عدمه -2

 عيان ال ختلو: األ هذه أنذهب املالكية إىل  :الثاين القول

و أ ,من كيل ة:ذا توفي ن يكونأما إ :والطعام ,و تكون غري طعامأ ,اتكون طعامً  نأ إما

 ة.توفي به يتعلق و الأ ,و عدأ ,وزن

 من عقود عقدي بأ ,قبضه فيه قبل الترصف فيجوز -عيانمن سائر األ- غري الطعام فأما

  .ونحومها ,والنكاح ,جارةكاإل :املعاوضات

 وأن ,به يستأجر نأجاز له  ,ومل يقبضه -سوى الطعام- عيانمن األ اشيئً  فمن ملك

  .يصالح به وأن ,به امرأة يمهر

عقود  بسائر القبض فيه قبل جاز الترصف ة,توفي به حق يتعلق ن ملإف :وأما الطعام

  .ايًض أ املعاوضات

 :نظرت ,و عدأ ,و وزنأ ,من كيل ة:توفي حق بالطعام ن تعلقإ ماأو 

 الترصف جاز ,والوصية ,كاهلبة :غري املعاوضة دقبع وأ ,كاملرياث :عقد بغري ن ملكإف 

  .قبضه فيه قبل

                                 
 (.1/294القرايف, )(؛ والفروق, 6/512فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر: 1)

(؛ والفروق, القرايف, 6/512(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )6/512: العناية رشح اهلداية, البابريت, )( ينظر2)

(1/294.) 

 (.6/512: العناية رشح اهلداية, البابريت, )( ينظر3)
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بعد  الإ ,عوض يقابلهبام  فيه الترصف مل جيز :املعاوضات من عقود بعقد ملك نإو

 والتولية, اإلقالةو, اقبضه, باستثناء الصربة املشرتاة جزافً 
( )

 

                                 
أقلته البيع إقالة وهو فسخه, » اإلقالة: مصدر أقال يقيل إقالة بمعنى الفسخ جاء يف الصحاحاإلقالة يف اللغة: ( 1)

 «.وربام قالوا قلته البيع وهي لغة قليلة, واستقلته البيع فأقالني إياه

 (.5/1949«, )قيل » ينظر: الصحاح, اجلوهري, مادة 

عرفت اإلقالة بتعريفات كثرية, ولكن مؤداها واحد, وإن كان فيها بعض االختالف, اإلقالة يف االصطالح: 

 عىل النحو اآليت:وسوف أذكر بعضها 

 «.رفع عقد البيع»أو «, رفع العقد»ما عرفها به احلنفية: من أهنا:  -1

(؛ ورد 6/161(؛ والبحر الرائق رشح كنز الدقائق, ابن نجيم, )5/346ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, )

 (.5/118املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )

 «.لبائعه بثمنهترك املبيع »وعرفها املالكية بأهنا:  -2

 (.2/514ينظر: اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية, حممد بن قاسم الرصاع, )

 «.هي فسخ البيع بني البائع واملشرتي » وعند الشافعية:  -3

(؛ 3/144(؛ والوسيط يف املذهب, الغزايل, )319ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي, األزهري, ص)

 (.3/148وروضة الطالبني, النووي, )

 «.هي فسخ للعقد»وقال عنها احلنابلة:  -4

(؛ ومعونة أويل النهى رشح املنتهى, حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل 6/411ينظر: املغني, ابن قدامة, )

لطبعة الفتوحي بن النجار, حتقيق: د. عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش, مكتبة األسدي/ مكة املكرمة, ا

 (. 3/249(؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )5/133م, )2449-هـ 1428اخلامسة, 

: مصدر َوىلَّ , يقال: وليت فالًنا األمر جعلته والًيا عليه, ويقال: وليته البلد, وعىل البلد, ووليت التولية لغة( 2)

 عىل الصبي واملرأة أي جعلت واليا عليهام.

 (. 2/612« )ويل » نري, الفيومي, مادة ينظر: املصباح امل

 تطلق التولية بإطالقني: ويف االصطالح

 أحدمها: موافق للمعنى اللغوي.

وثانيهام: تطلق عىل التولية يف البيع وهي: أن يشرتي الرجل سلعة بثمن معلوم, ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر 

يبيعه إياها بأكثر مما اشرتاها أو بأقل؛ ألن لفظ التولية  بالثمن الذي اشرتاها به فإن قال: وليتك إياها مل جيز أن

 يقتيض دفعها إليه بمثل ما اشرتاها به.
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  .وبعده قبل القبض جائزة هناإف ,الرشكةو

صحابهأو مالك مذهب وهذا 

                                 
وعرفها الشيخ عمرية من الشافعية: بأهنا نقل مجيع املبيع إىل املوىل بمثل الثمن املثيل أو عني املتقوم )القيمي( بلفظ 

 وليتك أو ما يقوم مقامه. 

 (.224–2/218(؛ وحاشيتا قليويب وعمرية, )224ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي, األزهري, ص)

 تعريف الرشكة لغة: :الرشكة( 1)

خمالطة الرشيكني, يقال: اشرتكنا بمعنى تشاركنا, وقد اشرتك الرجالن, وتشاركا, وشارك أحدمها اآلخر, 

, وأرشاك, كام يقال: يتيم وأيتام, ونصري وأنصار, وهو والرشيك املشارك, والرشك كالرشيك, يقال: رشيك

 رصت رشيكه. امثل رشيف وأرشاف ورشفاء, واملرأة رشيكة والنساء رشائك, وشاركت فالنً 

 (. 14/449«, )رشك»مادة ابن منظور,  ينظر: لسان العرب,

 تعريف الرشكة اصطالًحا:

 «. عبارة عن عقد بني املتشاركني يف األصل والربح »تنوعت تعريفات الفقهاء هلا, فمن تعاريف احلنفية هلا أهنا: 

 (.4/288ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )

مع إذن كل واحد من املتشاركني لصاحبه يف أن يترصف يف ماله له ولصاحبه »ومن تعاريف املالكية هلا أهنا: 

 «.ترصفهام ألنفسهام أيًضا

 (.6/39ينظر: رشح خمترص خليل, اخلريش, )

 «.عقد يقتيض ثبوت احلق يف يشء الثنني فأكثر عىل جهة الشيوع»ومن تعاريف الشافعية هلا أهنا: 

سليامن بن منصور العجييل,  ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل,

 (.3/382مل, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, )املعروف باجل

 «.اجتامع يف ترصف من بيع ونحوه»وعرفها احلنابلة بأهنا: 

 (.444ينظر: الروض املربع, البهويت, )

(؛ والتمهيد, ابن 3/138(؛ واملدونة, مالك, )84-4/91( ينظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل, عليش, )2)

(؛ والتاج 4/493(؛ ومواهب اجلليل, احلطاب, )3/294والفروق, القرايف, )(؛ 13/321عبد الرب, )

(؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة 426-6/422واإلكليل, حممد بن يوسف الغرناطي املالكي, )

 (.8/128األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     174 

 بعض القبض قبل املبيع يف والتولية الرشكة بجواز عىل القول ووافقهم

 .الشافعية 

  أدلة القول الثاين:

 .استدلوا عىل امتناعه يف الطعام بأدلة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه  -1

 قالوا: وهذه األدلة خاصة يف الطعام فيبقى ما عداه عىل أصل اجلواز. 

 ونوقش:

 .بأنه وردت بعض ألفاظه عامة, وذكر بعض أفراد العام ال يقتيض التخصيص

عىل  بالقياس املعاوضة بعقود صحة الترصف القول عىل عدم هذا صحابأ استدل  -2

  خذ عليه عوض فهو بيع من البيوعأذ كل ما إ القبض قبل البيع

عىل  بالقياس املعاوضة صحاب هذا القول عىل صحة الترصف بعقود غريأ استدل  -3

 هقبض قبل –كاملرياث واهلبة  -صحة بيع ما ملك بغري البيع 

  :اجزافً  أما استدالهلم عىل الصربة املشرتاة

َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه »: قال أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر   -1

 .«َحتَّى َيْقبَِضهُ » رواية ويف, «َحتَّى َيْسَتْوفَِيهُ 

 جه الداللة منه:و

                                 
 (.4/286) (؛ وفتح العزيز, الرافعي,8/324املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

 (.148-121سبق ذكر ذلك, ص ) (2)

 (.2/68(؛ وحاشية العطار عىل مجع اجلوامع, )3/224الزركيش, ) يف أصول الفقه, : البحر املحيط( ينظر3)

الكايف يف فقه أهل املدينة, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي, حتقيق: د. ( ينظر: 4)

اململكة العربية السعودية,  -د ولد ماديك املوريتاين, مكتبة الرياض احلديثة/ الرياض حممد حممد أحي

 (.3/146(؛ والوسيط يف املذهب, الغزايل, )2/661م, )1819 -هـ1389الطبعة األوىل, 

 (. 2/814املعونة عىل مذهب عامل املدينة, القايض عبد الوهاب البغدادي, ) (5)

 ينظر: نفسه. (6)

 (.91خترجيه ص )سبق ( 1)
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واستيفاؤه:  ,أن ظاهر احلديث حيظر بيع ما وقع عليه اسم طعام إذا اشرتي حتى يستوىف

بخالفه ال يشرتط فيه  اقبضه عىل ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن, فام بيع جزافً 

 .القبض

َمْن اْشرَتَى َطَعاًما بَِكْيٍل َأْو » :ويؤيده ما ورد يف بعض روايات حديث ابن عمر بلفظ 

 .«َوْزٍن َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضهُ 

 فدل بمفهومه عىل أن من اشرتاه بغري ذلك, ال يلزمه القبض. 

 ونوقش:

وهي عامة, وذكر بعض أفراد العام ال  « سلعة» الروايات األخرى العامة كرواية   - أ

 يقتيض ختصيصه به.

 أن هذا استدالل بمفهوم املخالفة وهو دليل ضعيف, خاصة إذا عارض املنطوق. - ب

ال حيتاج إىل كيله, فلم يبق فيه إال التسليم, وبالتسليم  اأن ما بيع من الطعام جزافً   -2

 .يستوىف, فأشبه العقار والعروض

 ونوقش:

أنه احتجاج بمسألة خالفية عىل موطن اخلالف, وهذا ال يسلم؛ إذ العقار  - أ

 والعروض يشرتط هلا القبض كذلك عىل الراجح, لكن قبض كل يشء بحسبه.

حلصول االستيفاء, وعليه فيلزم تسلم البائع من أنكم وافقتم عىل احلاجة للتسليم  - ب

 البائع األول له قبل أن يبيعه.

                                 
(؛ واالستذكار, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن 13/336: التمهيد, ابن عبد الرب, )( ينظر1)

عاصم النمري القرطبي, حتقيق: سامل حممد عطا وحممد عيل معوض, دار الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة 

 (.18/256م, )2444 -هـ1421األوىل, 

 (.131سبق خترجيه ص ) (2)

 (.6/242(؛ واملغني, ابن قدامة, )13/336: التمهيد, ابن عبد الرب, )( ينظر3)
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 .أهنم تناقضوا فاشرتطوا القبض يف بيع الثمرة فدل عىل فساد قوهلم - ت

قالة من املنع فوجهان منقول ما دليلهم: عىل استثناء حكم الرشكة والتولية واإلأو

  .ومعقول

مْحَِن, َقاَل: َقاَل: َسِعيُد ْبُن امْلَُسيِِّب يِف  :وهلامأ :فأمران:أما املنقول َعْن َربِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّ

ُه إِىَل النَّبِيِّ  , َواَل َبْأَس : » َحِديٍث َيْرَفُعُه َكَأنَّ اَل َبْأَس بِالتَّْولَِيِة يِف الطََّعاِم َقْبَل َأْن َيْسَتْويِفَ

َقاَلِة يِف الطََّعاِم  َكِة يِف الطََّعاِم َقْبَل َأْن َيْسَتْويِفَ بِاإْلِ ِ , َواَل َبْأَس بِالرشَّ  «َقْبَل َأْن َيْسَتْويِفَ

َكُة َسَواٌء اَل »َقاَل:  َعْن َربِيَعَة, َعِن اْبِن امْلَُسيِِّب, َأنَّ النَّبِيَّ وَ  ْ َقاَلُة, َوالرشِّ التَّْولَِيُة, َواإْلِ

 .«َبْأَس بِهِ 

مْحَنِ  :ُجَرْيٍج َقاَل  نِ بْ ا َوَعنِ  يِن َربِيَعُة ْبُن َأيِب َعْبِد الرَّ  اُمْسَتَفاًض َحِديًثا  َعِن النَّبِيِّ  َأْخرَبَ

َيُه َأْو » :بِاملَِْدينَِة َقاَل  َك فِيِه َأْو ُيَولِّ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضُه َوَيْسَتْوفَِيُه إاِلَّ َأْن ُيرْشِ

 «ِقيَلهُ يُ 

مْحَِن, َعْن َسِعيِد ْبِن املُْ و َمْن اْبَتاَع »َقاَل:   َسيِِّب َأنَّ َرُسوَل اهلِلَعْن َربِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّ

ٍك َأْو َتْولَِيٍة َأْو إَقاَلةٍ   .«َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيُه إالَّ َما َكاَن ِمْن رِشْ

  ونوقش:

أما خرب ربيعة فمرسل وال حجة يف مرسل, »بأن هذه األخبار ضعيفة, قال ابن حزم: 

ولو استند لسارعنا إىل األخذ به, ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أوىل 

 ..بأن يعرف ذلك من ربيعة, فبينهام يف هذا الباب بون بعيد, والزهري خمالف له يف ذلك.

وعن معمر عن الزهري قال: التولية بيع يف الطعام وغريه وبه إىل معمر عن أيوب 

                                 
 (.13/331: التمهيد, ابن عبد الرب, )( ينظر1)

 (.189(, رقم )119أبو داود يف املراسيل, باب ما جاء يف التولية, ص )( رواه 2)

 (.9/48(, )14251املصنف: عبد الرازق, كتاب البيوع, باب التولية يف البيع واإلقالة, رقم ) (3)

 ينظر: نفسه. (4)

 (.3/121املدونة, مالك, )( 5)
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 ..السختياين قال: قال ابن سريين: ال تولية حتى يقبض ويكال.

الربيع بن صبيح قال: سألت احلسن عن الرجل يشرتي الطعام فيوليه الرجل؟  عنو

شعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه؟ فقال له عبد امللك بن ال

سلف احلسن هم ....تقوله؟ قال: ال أقوله برأيي, ولكنا أخذناه عن سلفنا, وأصحابنا

أدرك منهم مخسامئة صاحب وأكثر, وغزا مع مئني منهم وأصحابه هم أكابر  الصحابة 

ك التابعني, فلو أقدم امرؤ عىل دعوى اإلمجاع ههنا لكان أصح من اإلمجاع الذي ذكره مال

عن زكريا بن أيب زائدة وفطر بن خليفة, قال زكريا عن الشعبي, وقال فطر: عن و ...بال شك

احلكم, ثم اتفق الشعبي, واحلكم: عىل أن التولية بيع, قال سفيان: ونحن نقول: والرشكة 

الرشكة, والتولية, إنام هو ..بيع, وال يرشك حتى يقبض فهؤالء الصحابة, والتابعون كام ترى.

ك املرء عينا ما صح ملكه هلا, أو بعض عني ما صح ملكه هلا إىل ملك غريه بثمن نقل مل

 إال هبذه مسمى وهذا هو البيع نفسه, ليست هذه الصفة ألبتة إال للبيع, وال يكون بيع أصاًل 

الصفة فصح أهنام بيع صحيح, وهم ال خيالفوننا يف أنه ال جيوز فيهام إال ما جيوز يف البيع, إال 

 .«ذكرنا ههنا فقط وهذا ختصيص بال برهانفيام 

 ةالتولي استثناء نأوهو يمكن أن تناقش هذه األدلة من وجه آخر غري ما ذكره ابن حزم و

من  املتضافرة الروايات كل يف عىل ما جاء زيادة ,املنع من حكم ,الطعام يف رشكةوال قالةواإل

 ,ثباتاأل الثقات ما رواه ملخالفتها شاذة الرواية هذه فتكون قبل قبضه الطعام منع بيع

 .والفقهاء صولينياأل املحدثني بني شهري الثقة زيادة حكم يف واخلالف

                                 
 (.1/4932املحىل, ابن حزم, )( 1)

 (.151-142) : ص( ينظر2)

البرصي, حتقيق: أمحد حممد شاكر, : اختصار علوم احلديث, أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ( ينظر3)

(؛ والنكت عىل كتاب ابن 648بدون تاريخ, ص ) لبنان, الطبعة الثانية, -دار الكتب العلمية/ بريوت 

الصالح, أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق: ربيع بن هادي عمري 
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 عىل جواز مجعواأ أهنم العلم هلأن ع :هئموط يف مام مالكاإل ما نقله :والدليل الثاين

غري أن  ,ذلكعن  وال حيل بيع الطعام, قبل أن يستوىف؛ لنهي رسول اهلل »: قال حيث ذلك

 .«أهل العلم, قد اجتمعوا عىل أنه ال بأس بالرشك, والتولية, واإلقالة يف الطعام, وغريه

  ونوقش:

قبل  الطعاميف قالة واإل ةوالتولي عىل جواز الرشكة مجاعإمن  مام مالكاإل ادعاه ما نبأ

  :ال خيلو ,قبضه

كان  نإف :و شيوخهأ ,هل بلدهأ مجاعإ :به ين يعنأ ماإو ,مةاأل مجاعإ :بهي ن يعنأ إما

 لشهرة ؛اقطعً  به غري مسلم فذلك ,امتعذرً  ن مل يكنإ ,بعيد وهو احتامل ,مةاأل مجاعإ :به ييعن

  .رابعة النهار يف الشمس كشهرة ,لةأاملس يف اخلالف

؛ مجاعهمإيف  فال حجة -قرباأل وهو- و شيوخهأ هل بلدهأ مجاعإ :به ين كان يعنإو

لسواه؛ إذ ال يسلم له من خالفه هذا األصل  الإلمام مالك وحده, وليس ملزمً ألن هذا أصل 

 حتى يكون حجة عليه

ما أو ,عنهم خذأ الذين و شيوخهأ عرصه يف العلم هلأراد أ حسبهأو» :قال ابن عبد الرب

 «الطعام يف التولية وال ,الرشكة ال جييزون هنمإف :العلامء سائر

                                 
م, 1894هـ/1444ة/ املدينة املنورة, الطبعة األوىل, املدخيل, عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمي

(؛ وفتح املغيث برشح ألفية احلديث للعراقي, أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر 2/684)

 -هـ 1424بن عثامن بن حممد السخاوي, حتقيق: عيل حسني عيل, مكتبة السنة/ مرص, الطبعة األوىل, 

الراوي, جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, حتقيق: نظر حممد  وتدريب(؛ 1/195م, )2443

(؛ وتوضيح 125 –1/124هـ, )1415السعودية, الطبعة الثانية,  –الفاريايب, مكتبة الكوثر/ الرياض 

األفكار ملعاين تنقيح األنظار, حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني الكحالين, حتقيق: صالح بن 

 (.1/345م, )1881 -هـ 1411لبنان, الطبعة األوىل,  -ن عويضة, دار الكتب العلمية/ بريوتحممد ب

 (.5/14املنتقى رشح املوطأ, الباجي, ) (1)

 (.8/31( ينظر: املجموع, النووي, )2)

 (.2/62االستذكار, ابن عبد الرب, )( 3)
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 ماماإل نإف ,ىفال خي نظر ,«عرصهيف  هل العلمأراد أ حسبهأو» :قول ابن عبد الرب يفو

 ,صويلاأل بمعناه مجاعإفهو  ,عرصه يفالعلم  هلأمجاع إ نقله يالذ مجاعن قصد باإلإ ,امالكً 

  .ابعيد جدً  ,لةأاملس هذه مثل يف مام مالكعىل اإل اخلالف وخفاء ,اوهو غري واقع يقينً 

 هلأ ىلإ فتصحفت ,هل مرصهأ :صلهاأ فيكون ,اتصحيفً  عبارة ابن عبد الرب يفولعل 

  .عرصه

عىل  ةمبني عقود ن هذهأ ,والرشكة ة,والتولي ,قالةاإل عىل جواز :ما الدليل من النظرأو

 .تضارعه ومل ,البيع فلم تشبه ,واملكايسة ةاملغابن عىل ةوليست مبني ,حسانواإل املعروف

  نوقش:و

 ,جرواأل الشكر الإ ال عوض عنه ,حسانإ هو حمض نامإو ,بمعاوضة ليس ن املعروفأب

 .وطلب بدل معاوضة هذا يفو

ال إىل أن الترصف يف املبيع قبل قبضه بام يقابله عوض,  لشافعيةا وذهب :الثالث القول

  .ونحو ذلك ,نكاح وأ ,جارةإ وأ ,ببيع متلك نأك ,معاوضة بعقد ن ملكتإ صحاأل عىل جيوز

  يف اعوًض  وال ,اصداقً  وال جعله ,قبضهقبل  ةجرأ بعوضما ملك  جعل فال جيوز

 وال ,االشرتاك وال ,فيه ةالتولي وال ء,يش يف سالمهإ وال ,صلح

                                 
(؛ والكايف يف فقه أهل املدينة, ابن عبد 2/15البغدادي, )( ينظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة, القايض عبد الوهاب 1)

  (.5/14(؛ واملنتقى رشح املوطأ, الباجي, )2/664الرب, )

 (.24/63االستذكار, ابن عبد الرب, )( ينظر: 2)

هو العوض املستحق يف عقد »واصطالحا: , الصداق لغة: مأخوذ من الصدق إلشعاره بصدق رغبة الزوج يف الزوجة (3)

 . «احالنك

 (.8/383احلاوي الكبري, املاوردي, )و (؛1/335) املصباح املنري, الفيومي, (,2/921)ينظر: الصحاح, اجلوهري, 

 «.عقد وضع لرفع املنازعة »وقيل:  ,«عقد حيصل به ذلك» :الصلح: لغة: قطع النزاع, ورشًعا (4)

(؛ وحاشية 111/2ومغني املحتاج, الرشبيني, )(؛ 3/134) الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية, زكريا األنصاري,ينظر: 

ِميم عىل رشح املنهج, )  (.3/2الُبَجرْيَ

التقديم والتسليم, والسلم: االسم من أسلمت, وهو: تسليم : لغةإسالمه: أي جعله رأس مال يف عقد السلم, والسلم ( 5)
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 .اكان رقيقً  نإوال مكاتبته رهنه 

 أدلة القول الثالث:

 يقابلهبام  قبل القبض امطلقً  الترصف جواز من عدم ليهإ عىل ما ذهبوا الشافعية استدل

 هبذه األدلة: معاوضة بعقد اململوكة عياناأل يف عوض

عموم أدلة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, واحلكم منوط بالترصف فيدخل فيه   -1

غري البيع؛ ألن احلكمة واحدة وهي حصول الشقاق والنزاع فيام لو تلف بعد بيعه 

                                 
 ,مؤجل يف الذمةعقد عىل موصوف »صطالًحا: رأس املال, وهو بفتح السني والالم بمعنى السلف وزًنا ومعنى, وا

 «.بيع يشء موصوف يف الذمة»وعرفه النووي بأنه: «, عقدالجملس يف بثمن مقبوض 

روضة الطالبني, و؛ «سلم»والقاموس املحيط, الفريوزآبادي, مادة ؛ «سلم»مادة  ينظر: معجم مقاييس اللغة, ابن فارس,

واإلنصاف يف ؛ (4/192(؛ وهناية املحتاج, الرميل, )142/2الرشبيني, )(؛ ومغني املحتاج, 3/242النووي, )

 (.5/94)معرفة الراجح من اخلالف, املرداوي, 

جعل عني مال وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر »واصطالحا:  ,الثبوت والدوام واحلبس:لغة الرهن( 1)

 «.وفائه

(؛ والغرر 183حترير ألفاظ التنبيه, النووي, ص )(؛ و1/242«, )رهن» مادة ينظر: املصباح املنري, الفيومي,

 (.3/93(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, )3/12البهية يف رشح البهجة الوردية, زكريا األنصاري, )

املكاتبة يف اللغة: مصدر كاتب وهي مفاعلة, واألصل يف باب املفاعلة أن يكون من اثنني فصاعدا, يقال: ( 2)

اتبة, وهي معاقدة بني العبد وسيده, يكاتب الرجل عبده أو أمته عىل مال منجم, كاتب يكاتب كتاًبا ومك

ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم, وإنام سميت نجوًما ألن العرب يف باديتها مل يكونوا أهل 

نى حساب, فكانوا حيفظون أوقات السنة وفصوهلا باألنواء يف طلوع نجم, وسقوط رقيبه, وال خيرج املع

 االصطالحي عن املعنى اللغوي, قال ابن حجر: املكاتبة تعليق عتق بصفة عىل معاوضة خمصوصة.

(؛ والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي, األزهري, ص 2/524«, )كتب»املصباح املنري, الفيومي, مادة ينظر: 

(؛ 5/194(؛ وفتح الباري, ابن حجر, )12/244(؛ واجلامع ألحكام القرآن, القرطبي, )561)

 (.39/364املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, )و

(؛ واملجموع, النووي, 3/169(؛ وروضة الطالبيني, النووي, )4/286: فتح العزيز, الرافعي, )( ينظر3)

حامد الفقي  (؛ وإحكام األحكام رشح عمدة األحكام, تقي الدين ابن دقيق العيد, حتقيق: حممد8/324)

(؛ وفتح 2/134م, )1853-هـ1312بدون طبعة,  وأمحد حممد شاكر, مطبعة السنة املحمدية/القاهرة,

 (.2/462(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, )1/241الوهاب برشح منهج الطالب, زكريا األنصاري, )
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 .وقبل قبضه

 منها عقد يقصد به متليك املال يف ألن كاًل »: قال يف هناية املحتاج يف بيان العلة اجلامعة

 .«احلال فأشبه البيع

أن من رشط البيع امللك, وامللك قبل القبض ملك ضعيف, فلم جيز له الترصف فيه   -2

 .حتى تثبت يده عليه

  ببيع: عيانما يملك من األ وذهب احلنابلة إىل أن :الرابع القول

 :ال وأن يتعلق به حق توفيه أ ماإ

قبل  فيه فالترصف ,و ذرعأ ,و عدأ ,و وزنأ ,من وكيل ة,حق توفي باملبيع ن تعلقإف

  .وصحيح فاسد ,قسامن ,بعوض قبضه

  .به و حوالهأ ,عليه ةو حوالأ ,و رهنأ ,جارةإب فيه قبل قبضه ن يترصفأ :فالفاسد

 .او خلعً أ ,امهرً  بجعله بعتقه, فيه قبل قبضه ن يترصفأ :والصحيح

ما ال إ القبض فيه قبل صح الترصف ,واملنزل كالسيارة ة:توفي قح باملبيع يتعلق ن ملإو

ألنه تعلق به حق »قال البهويت:  ,فال جيوز الترصف فيه قبل قبضه ,بيع بصفة أو رؤية متقدمة

 .«فأشبه املبيع بكيل ونحوه ,توفية

                                 
حتقيق: د. حممد حممد  ينظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب, زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري, (1)

 (.2/92م, )2444 –هـ 1422تامر, دار الكتب العلمية/ بريوت, 

 (.4/96هناية املحتاج, الرميل, ) (2)

 (.2/92ينظر: أسنى املطالب, زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري, )( 3)

(؛ وكشاف القناع عن متن اإلقناع, 128 –5/129: معونة أويل النهى رشح املنتهى, ابن النجار, )( ينظر4)

بن ضويان, حتقيق: زهري  (؛ ومنار السبيل يف رشح الدليل, إبراهيم بن حممد بن سامل3/242البهويت, )

 (.1/344م, )1898 -هـ1448الشاويش, املكتب اإلسالمي, الطبعة السابعة, 

رشح املنتهى, ابن النجار  أويل النهى (؛ وينظر: معونة3/242كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )( 5)

 (.1/344(؛ ومنار السبيل, ابن ضويان, )128 –5/129)
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 أدلة القول الرابع:

وحوالة  والرهن جارةباإل الترصف صحة عىل عدم القول صحاب هذاأ استدل  -1

  قبضه قبل عىل البيع بالقياس وغريها

 لتشوق العتق رساية بقوة بالعتق الترصف عىل صحة القول هذا صحابأ استدل  -2

  ليهإ الشارع

 بكون مهر وأ خلع عوض بجعله الترصف عىل صحة القول هذا صحابأ علل -3

  فيه فيغتفر ايسريً  الغرر

بام يقابله  قبضها قبل ةاملشرتا الترصف بالعني: وذهب الظاهرية إىل جواز القول اخلامس

يف صلح, أو  اأو يصريه عوًض  اأو يكري به دابة, أو جيعله مهرً  اكأن يستأجر به دارً  :عوض

 .وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ,ذلك وغريرأس مال يف رشكة 

 أدلة القول اخلامس:

,به اأن أدلة النهي خاصة بالبيع, ومل يرد يف لفظ منها غري لفظ البيع, فيكون خاًص   -1

ي ُبُيوًعا َما حَيِلُّ اَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِعْن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم, قَ  بام جاء وااستدل , إيِنِّ َأْشرَتِ

؟ َفَقاَل يِل:  ُرُم َعيَلَّ   «َبْيًعا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ إَِذا بِْعَت »يِل مِمَّا حَيْ

 وال ابيعً  ليس مما هلام وختصيص ,ابتياع لولك لكل بيع عموم هذا نأ :وجه الداللة

                                 
ينظر: املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف, موفق الدين ابن قدامة/شمس الدين ابن قدامة/املرداوي,  (1)

(11/488.) 

 : نفسه.( ينظر2)

 (.11/541ينظر: السابق, ) (3)

 (.28/441ابن تيمية, ) نظر: جمموع الفتاوى,( ي4)

(, 4643( رقم )1/296(, والنسائي )15388(, وأمحد رقم )14214( رقم )9/38رواه عبد الرزاق )( 5)

(, وابن حبان 4/41والطحاوي يف رشح معاين اآلثار) (,642(, رقم )154وابن اجلارود, ص )

( رقم 5/511ي )(, والبيهق2924( رقم )3/384(, والدارقطني )4893( رقم )11/359)اإلحسان

 (.342(, وصححه األلباين يف صحيح اجلامع, رقم )14695)
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  حيرم مما حيل عام ذ سئلإ والسالم الصالة عليه منه وجواب ,اابتياعً 

والعوض  جارةكاإل ,البيع بغري قبل قبضها املبيعة العني يف الترصف عىل جواز ذلك فدل

  .وغريها ملهروايف الصلح 

فيها أصالة, وبيان ذلك: أن البيع  اأن هذه الترصفات غري البيع ليس الربح مقصودً  -2

مقصود فيه الربح أصالة, بحيث جيلس التجار للبيع هلذا القصد, بخالف الرشكة فإنام 

هبا معنى غري الربح, من رشيك, وكذا احلوالة يقصد  ايبيع الرشيك نصيبه لرشيكه ختلًص 

 .ومثلها الصلح بمعنى البيع وغريها

  :املختار القول

هو اخلالف يف هذه و ,يف املسألة اختالفهمسبب قبل الرتجيح بني األقوال أبني أواًل 

 ال؟  أو االترصفات هل تسمى بيعً 

 .فأجازها فمنهم من قال بيع ولذا منع منها, ومنهم من قال ليست ببيع

 ابالبيع, أو أقرب شبهً  ااألسباب خالفهم يف بعض الترصفات هل هي أقرب شبهً ومن 

بالعتق الذي أمجع العلامء عىل جواز الترصف فيه قبل القبض, ومثله الوصية حيث حكى 

 .ابعضهم اإلمجاع فيها أيًض 

 بالعني الترصف جواز وهو- اخلامس القول نأ -اهلل تعاىل عند والعلم-يظهر  الذىو 

 -اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةو الظاهرية مذهب وهوبام يقابله عوض  قبضها قبل املشرتاة

                                 
 (.1/413: املحىل, ابن حزم, )( ينظر1)

 (.28/441ينظر: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, ) (2)

_ الرياض ختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية, د. عبد اهلل بن مبارك آل سيف, كنوز أشبيليا/: ا( ينظر3)

 (.6/311هـ,  ) 1434السعودية, الطبعة األوىل, 

 (.3/548رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي, الزركيش, )( ينظر: 4)

 (.6/512: فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر5)
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 :التالية سبابلأل وذلك الصواب ىلإ قوالاأل قربأ

 صحة دليلهم وقوته وسالمته من االعرتاضات.  -1

عن بيع السلع  يوقد جاء النه ,باحة وتصحيح العقوداملعامالت اإل صل يفن األأ  -2

 .باحة والصحةصل اإلأفيبقى ما عدا البيع عىل  ,قبل قبضها

وبعضها  ,بعضها يؤيد القول اخلامس ,دلة عقليةأ يخرى فهقوال األدلة األأما أ -3

 .دلة عقلية ال تقاوم النصأهنا أب :فيجاب عنه ه,ما ما عارضأيعارضه ف
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 املطلب الثاين

 بام ال يقابله عوض اقبل قبضه عيان املشرتاةالترصف يف األ

يقابله عوض: كوقفها وهبتها ال بام  اقبل قبضه األعيان املشرتاة أراد الترصف يفإذا 

 أقوال: ثالثة والتصدق هبا, فقد اختلف العلامء يف ذلك عىل وقرضها وإعارهتا 

اختيار شيخ اإلسالم و ,والظاهرية واملالكية ذهب علامء احلنفية القول األول:

اإليصاء كيف األعيان املشرتاة قبل قبضها بام ال يقابله عوض: إىل جواز الترصف  ابن تيمية

 اخالفً , والتصدق هباوإعارهتا وقرضهاوقفها وهبتها ويف املامليك  هبا والعتق والتدبري

أليب يوسف من احلنفية الذي منع الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها باهلبة والصدقة 

 .والقرض واإلعارة

                                 
(؛ 2/231(؛ واالختيار لتعليل املختار, عبد اهلل املوصيل احلنفي, )4/386بدائع الصنائع, الكاساين, )( ينظر: 1)

 (.1/314(؛ ورد املحتار عىل الدر املختار, ابن عابدين, )6/512قدير, ابن اهلامم, )وفتح ال

(؛ وجامع األمهات, عثامن بن عمر بن احلاجب الكردي 6/216املنتقى رشح املوطأ, الباجي, )( ينظر: 2)

-هـ1418املالكي, حققه: أبو عبد الرمحن األخرض األخرضي, مكتبة الياممة/ دمشق, الطبعة األوىل, 

 (5/145(؛ والذخرية, القرايف, )364م, ص )1889

 (.544(؛ والسيل اجلرار, الشوكاين, ص )1/413املحىل, ابن حزم, )( ينظر: 3)

 (. 28/441: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )( ينظر4)

التدبري يف اللغة: النظر إىل ما يؤول إليه عاقبته, ويف االصطالح: )عتق العبد عن دبر(, هو أن يقول له: أنت ( 5)

حر بعد مويت, وهو مدبر, ودبرت العبد, إذا علقت عتقه بموتك, املراد به هنا: أن يقول السيد لعبده: إذا 

فأنت حر, وهو خاص بالرقيق, فال يطلق مت فأنت حر, واملدبمر: هو املطلق الذي قال له سيده: إذا مت 

 ذلك إال عليهم, فال يقال للخيل والبغال وغريها, مما يوىص به. 

(؛ وخمتار 2/83(؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر, ابن األثري, )2/655ينظر: الصحاح, اجلوهري, ) 

تاج العروس, ؛ و(244)النووي, ص  (؛ وحترير ألفاظ التنبيه,141ص )«, دبر»الصحاح, الرازي, مادة 

 (.11/265«, )دبر»الزبيدي, مادة 

(؛ وتبيني احلقائق, الزيلعي, 4/385(؛ وبدائع الصنائع, الكاساين, )13/9ينظر: املبسوط, الرسخيس, )( 6)
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 استدل أصحاب القول األول هبذه األدلة: أدلة القول األول:

 اأن أدلة النهي خاصة بالبيع, ومل يرد يف لفظ منها غري لفظ البيع, فيكون خاًص   -1

ي اَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِلبام جاء َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم, قَ  وااستدلبه , إيِنِّ َأْشرَتِ

؟ َفَقاَل يِل: ُبُيوًعا َما  ُرُم َعيَلَّ   «إَِذا بِْعَت َبْيًعا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ »حَيِلُّ يِل مِمَّا حَيْ

 وال ابيعً  ليس مما هلام وختصيص ,ابتياع لولك لكل بيع عموم هذا نأ :وجه الداللة

  حيرم مما حيل عام ذ سئلإ والسالم الصالة عليه منه وجواب ,اابتياعً 

لعتق واهلبة كا ,البيع بغري قبل قبضها املبيعة العني يف الترصف عىل جواز ذلك فدل

  .والوصية والقرض مما ال يقابله عوض

صحاب هذا القول عىل صحة الترصف بالعتق بقوة رساية العتق لتشوق أاستدل  -2

شرتاة لو وقد أمجعوا عىل أن السلعة امل» -رمحه اهلل–قال ابن املنذر  ,ليهإالشارع 

ففي  ,«كانت جارية, فأعتقها املشرتي قبل أن يقبضها, أن العتق واقع عليها

وأما »ويف جممع األهنر:  «اويصح عتقه قبل القبض إمجاعً »الفتاوى الكربى 

د والتدبري الما تصحيحهم لالستيأو ,«االوصية به قبل القبض فصحيحة اتفاقً 

                                 
 (.513 –6/512(؛ وفتح القدير, ابن اهلامم, )4/439)

 (.28/441نظر: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, )( ي1)

 (.192ص ) سبق خترجيه,( 2)

 (.1/413: املحىل, ابن حزم, )( ينظر3)

 (.28/441ينظر: جمموع الفتاوى, ابن تيمية, ) (4)

ينظر: املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف, موفق الدين ابن قدامة/شمس الدين ابن قدامة/املرداوي, ( 5)

(11/488.) 

واإلرشاف عىل مذاهب العلامء, ابن (؛ 14/148( األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, ابن املنذر, )6)

 (.6/51املنذر, )

 (.5/381الفتاوى الكربى, ابن تيمية, )( 1)

(؛ وينظر: فتح القدير, ابن اهلامم, 2/18جممع األهنر, عبد الرمحن بن سليامن املدعو بشيخي زاده, ) (9)

أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس  شية الشلبي عىل تبيني احلقائق,(؛ وحا6/512)
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القبض فلعلهم قاسوها عىل العتق بجامع قوة نفوذ والتزويج والقسمة والوقف قبل 

  كلٍّ  العقد يف

 صحة نأب وغريها وهبته قبضه قبل املبيع عتق تصحيحهم القول هذا صحابأ علل  -3

 فصار القبض يف نفسه مناب نابهأ فقد بالقبض مرهأ فإذا ,بالقبض هذه العقود

 لنفسه ثم النيابة بطريق واًل أ عنه اقابًض  يصري مرهأب قبض ذاإف ,له الوكيل بمنزلة

  .فيصح

عىل  بالقياس املعاوضة غري بعقود الترصف عىل صحة القول هذا صحابأ استدل  -4

  قبضه بلق –واهلبة كاملرياث-بغري البيع  ما ملك بيع صحة

 غري يف يوه نساناإل ملك يف يالت عياناأل نأ ذهب علامء الشافعية إىل القول الثاين:

  :نوعان قبضته

جيوز الترصف  النوع فهذا ,ضامن يد :يأ ,قيمة ضامن يده يف عىل من هو مضمون :نوع

  .االترصفات اجلائزة رشعً  من رضوب بكل رضب قبل قبضه فيه

فيه قبل  الترصف ال جيوز النوع فهذا ,عقد ضامن يده يفمن هو  مضمون عىل :ونوع

فيها  اختلف صور سوى ,استقراره وعدم ,امللك لضعف ؛عوض ال يقابله بام ولو ,القبض

 .والتدبري ,والعتق ,والقرض ,والصدقة ,واهلبة ,والوصية ,الوقف :وهى ,بينهم

                                 
 (.4/94هـ, )1313القاهرة, الطبعة األوىل,  -الشلبي, املطبعة الكربى األمريية/ بوالق 

 (.8/318املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

رر األحكام, حممد بن فرامرز بن عيل, (؛ ودرر احلكام رشح غ5/194ينظر: بدائع الصنائع, الكاساين, ) (2)

 (.1/329الشهري بمال, دار إحياء الكتب العربية, بدون طبعة وبدون تاريخ, )

 (.2/814: املعونة عىل مذهب عامل املدينة, القايض عبد الوهاب البغدادي, )( ينظر3)

(؛ وحتفة 169 -3/161(؛ وروضة الطالبيني, النووي, )286-4/284ينظر: فتح العزيز, الرافعي, )( 4)

 (.6/24املحتاج, ابن حجر اهليتمي, )
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  ذا عىل تفصيل بينهم:وه

 :الوقف :واًل أ

ىل إ الوقف افتقار يف اختالفهم بناء عىل ,قبل القبض الوقف حكم يف الشافعية اختلف 

  :قبول

 وهو عدم ,قبل القبض البيع كحكم فحكمه :القبولىل إ يفتقر الوقف نأعىل  فبناء

 .قبل القبض الوقف صح :ىل القبولإ ن الوقف ال يفتقرأعىل ناء وب, اجلواز

وهذا ما رجحه ابن حجر ,«وهذا هو االصح» :يالنوو قال

ينصارواألاهليتمي
( )

. 

 لصحة القبول اشرتط سواء قبل القبض الوقف ىل صحةإ الشافعية وذهب بعض

                                 
(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, 3/161(؛ وروضة الطالبني, النووي, )4/285: فتح العزيز, الرافعي, )( ينظر1)

(2/413.) 

 (.8/318املجموع, النووي, )( 2)

)وعند البعض اهليثمي بالثاء املثلثة(  هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حجر اهليتمي ابن حجر اهليتمي: (3)

السعدي األنصاري, ولد يف حملة أيب اهليثم بمرص, ونشأ وتعلم هبا, فقيه شافعي, مشارك يف أنواع من 

هـ(, من تصانيفه: حتفة املحتاج رشح 813سنة ) العلوم, تلقى العلم باألزهر, وانتقل إىل مكة وهبا تويف

 د عىل أهل البدع والزندقة, وإحتاف أهل اإلسالم بخصوصيات الصيام.املنهاج, والصواعق املحرقة يف الر

 (2/152ومعجم املؤلفني, كحالة, ) (؛1/234ينظر: األعالم للزركيل, )

 (.6/24: حتفة املحتاج, ابن حجر اهليتمي, )( ينظر4)

هو أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري, فقيه شافعي حمدث مفرس قاض من أهل مرص,  األنصاري: (5)

لقب بشيخ اإلسالم, وكان فقرًيا معدًما, ثم طلب العلم فنبغ, وويل قضاء قضاة مرص, مكثر من التصنيف, 

روض الطالب,  من مؤلفاته: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية, ومنهج الطالب, وأسنى املطالب رشح

 هـ(.826والدقائق املحكمة يف القراءات, وغاية الوصول رشح لب األصول, مات سنة )

 (.3/46ينظر: األعالم, الزركيل, )

 (.1/241فتح الوهاب برشح منهج الطالب, زكريا األنصاري, )( ينظر: 6)
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و مل يشرتطأ لوقفا

 حيصل ن بالوقفأ :القائلني باجلواز عند بعض قبل القبض جواز الوقف ووجه 

  .ضامنه يف ويدخل ,ابه قابًض  املالك ويصري ,القبض

 خرونآ بالوقف القبض حصول يف ونازع

  :به لوصيةا :اثانيً 

 .قبل قبضها اململوكة الوصية بالعني بجواز الشافعية من علامء مجع رصح

  .قراضواإل ,والصدقة ,اهلبة :اثالثً 

 :وجهان قبل القبض اهلبةيف 

 ,الزم فيها غري ملزم التسليم نألالغزايل ماماإل عند صحوهو األ ,اجلواز :ولاأل

 البيع بخالف

 .القبض قبل امللك لضعف ؛الشافعية مجهور عند صحاأل وهو ,املنع :الثاين

 

                                 
 (.6/2(؛ وحاشية ابن القاسم العبادي, )2/463: مغني املحتاج, الرشبيني, )( ينظر1)

(؛ وحتفة املحتاج, ابن حجر 3/161(؛ وروضة الطالبيني, النووي, )4/285فتح العزيز, الرافعي, )( ينظر: 2)

 (.6/24اهليتمي, )

 (.2/264: حاشيتا قليويب وعمرية, )( ينظر3)

(؛ ومغني املحتاج, الرشبيني, 1/241فتح الوهاب برشح منهج الطالب, زكريا األنصاري, )( ينظر: 4)

 (.2/264؛ وحاشيتا قليويب وعمرية, )(2/463)

الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي, أبو حامد الغزايل, حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود, دار األرقم ( ينظر: 5)

 (.3/141الغزايل, ) (؛ الوسيط يف املذهب,1/346م, )1881 -هـ1419بن أيب األرقم, الطبعة األوىل, 

 (.4/285ي, )فتح العزيز, الرافع( ينظر: 6)

(؛ وحتفة املحتاج, ابن حجر 3/161(؛ وروضة الطالبيني, النووي, )8/318املجموع, النووي, )( ينظر: 1)

 (.6/18اهليتمي, )
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وأما هبته قبل قبضه ففيها قوالن: من اختالف قوليه هل يلزم فيها »: املاورديقال 

املكافأة  ألهنا معاوضة وإذا قيل إن ؛املكافأة أم ال, فإذا قيل بوجوب املكافأة فيها بطلت اهلبة

 «ال جتب فيها صحت اهلبة

ة عىل أافكامل لزوم يف اخلالف عىل قبل القبض اهلبة يف اخلالفي دوراملا العالمة قد بنىف

من  ما ملك معناه يفو- ؛املبيع من هبة املنع ن علةأ هكالم ومقتىض, اللزوم و عدمأ اهلبة

 ,املعاوضة منها معنى ن تعرىإف ,اهلبة يف املعاوضة معنى وجود يه -بعقد معاوضة عياناأل

 اهلبة نأمن  ,يالشافع ماماإل حد قويلأ عن بالتفريع يكون وذلك ,اهلبة صحت ,عنهافي وانت

  .ةأاملكاف فيها ال يلزم

, القبض فيها قبل ال عوض بام الترصفات بصحة ن يقولأ :يدوراملا تعليل والزم

 .املذكور اخلالف امففيه ,كاهلبة القبض قبل والتصدق ,قراضواإل

  .والتدبري ,العتق :ارابعً 

  :وجهأ ثالثة فيه الشافعية عند القبض قبل العتق 

 حق للبائع سواء كان ,اقابًض  املعتق ويصري به ,القبض يصح قبل العتق نأ ول:الوجه األ

  .و الأ احلبس

 العتق لقوة ؛صحاأل الوجه وهو ,الشافعيةي متقدم وهو قول مجهور

                                 
: هو عيل بن حممد بن حبيب املاوردي نسبته إىل بيع ماء الورد, ولد بالبرصة وانتقل إىل بغداد, إمام يف املاوردي (1)

يف عهد القائم بأمر اهلل العبايس, « أقىض القضاة»له, وهو أول من لقب بـ مذهب الشافعي, كان حافًظا 

هـ(, من تصانيفه: احلاوي يف 454وكانت له املكانة الرفيعة عند اخللفاء وملوك بغداد, تويف يف بغداد سنة )

 الفقه, واألحكام السلطانية, وأدب الدنيا والدين.

 (.5/321(؛ واألعالم, الزركيل, )261/ 5)ينظر: طبقات الشافعية الكربى, ابن السبكي, 

 (.5/223احلاوي الكبري, املاوردي, )( 2)

(؛ وحاشيتا قليويب 6/18(؛ وحتفة املحتاج, ابن حجر اهليتمي, )3/169روضة الطالبيني, النووي, )( ينظر: 3)

 (.2/264وعمرية, )

(؛ وحتفة املحتاج, ابن 3/161, )(؛ وينظر: روضة الطالبيني, النووي8/318املجموع, النووي, )( ينظر: 4)
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 .دون بيعه بقاآل عتاقإ جيوز ولذا وغلبته

 الإ استقراره وعدم امللك لضعف ,ال يصح القبض قبل العتق نأ :الوجه الثاين

 . بالقبض

 داهأ وقد و حاالأ ,مؤجاًل  الثمن ن كانأب ,احلبس حق لبائعل ن مل يكنإ الوجه الثالث:

  .فال ,الإو ,صح ,ياملشرت

 .عتاقكاإل ذلك يف والتدبري :الشافعية بعض قال

 أدلة القول الثاين:

 كانتذا إ ,اململوكة عياناأليف  قبل القبض الترصف عىل جواز الشافعية ستدلا

 تام عياناأل تلك يف امللك نأب :عقد ال ضامن ة,ضامن قيم ,يده يف عىل من هو ةمضمون

 .حمذور فال وضامنه صاحبها ملك عىلتلفت ولو  ,مستقر

 يف هو عىل من ةمضمون ذا كانتإ ,القبض قبل اململوكة عياناأليف  الترصف منعهم ماأو

 تلك يف امللك ضعف :وهى ,قبل القبض البيع عني عىل علة النه ؛ فتعوياًل ضامن عقد يده

 .للفسخ العقد تعرض تلفت فلو ,استقراره وعدم ,عياناأل

                                 
 (.6/24حجر اهليتمي, )

 (.3/31املهذب, الشريازي, )( ينظر: 1)

 (.4/285: فتح العزيز, الرافعي, )( ينظر2)

 (.8/318(؛ واملجموع, النووي, )3/31املهذب, الشريازي, )( ينظر: 3)

 (.8/318املجموع, النووي, )( ينظر: 4)

(؛ وحتفة املحتاج, ابن حجر اهليتمي, 1/241برشح منهج الطالب, زكريا األنصاري, ) ينظر: فتح الوهاب( 5)

(6/24.) 

 (.288 -4/289ينظر: فتح العزيز, الرافعي, ) (6)

 (.8/321املجموع, النووي, )( ينظر: 1)
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 الصور التي قد استثنيت فقد تقدم ذكر علل كل صورة يف موضعها ماأو

 القول الثالث:

 من شرتىمما يُ  أي –وذهب علامء احلنابلة إىل أن ما يشرتط يف جواز بيعه القبض 

 يصح لكنفال يصح الترصف فيه بغري عوض  – و ذرعأ و عدأ وزن وأ بكيل املقدرات

 ة.وصي و جعلهأ بعتقه القبض قبل فيه الترصف

 من نوع أيب امطلقً  قبل قبضه الترصف فيه فيصح تقدير بغري وأ اجزافً  ياشرت ذاإ أما

  .احلنابلة من مذهب الصحيح هو وهذا ,الترصفات نواعأ

 أدلة القول الثالث:

 فظاهر :بيعه لصحة فيه القبض ال يشرتط فيام القبض قبل الترصفات مجيع جتويزهم ماأ

عىل  البيع عندهم عنوال يمت ,للبيع اشرتاطه عن فرع الترصفات لسائر القبض طااشرت ذإ جيل

 ة.توفي وحق تقدير به يتعلق يالذ املبيع يف الإ املذهب مشهور

يِف َسَفٍر, َفُكنُْت َعىَل َبْكٍر َصْعٍب  , َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ -َعنُْهاَم  اهللُ َريِضَ -َعِن اْبِن ُعَمَر فَ  

ُم, َفَيْزُجرُ  ُه, ُثمَّ َيَتَقدَّ ُم َأَماَم الَقْوِم, َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ ُه, لُِعَمَر, َفَكاَن َيْغِلُبنِي, َفَيَتَقدَّ ُه ُعَمُر َوَيُردُّ

 اهللِ َفَباَعُه ِمْن َرُسوِل « بِْعنِيهِ », َقاَل: اهللِ, َقاَل: ُهَو َلَك َيا َرُسوَل «بِْعنِيهِ »ُعَمَر: لِ  َفَقاَل النَّبِيُّ 

 َُّفَقاَل النَّبِي ,« : ْبَن ُعَمَر, َتْصنَُع بِِه َما ِشْئَت  اهللِ ُهَو َلَك َيا َعْبَد». 

وألنه مبيع ال يتعلق به حق ....ظاهره الترصف يف املبيع باهلبة قبل قبضه: وجه الداللة

 .توفية

                                 
 (.248-246ينظر: ص )( 1)

لدين ابن قدامة/املرداوي, ينظر: املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف, موفق الدين ابن قدامة/شمس ا (2)

(؛ واملبدع يف رشح املقنع, أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل, دار 541 –11/488)

(؛ وكشاف القناع عن متن 4/118م, )1881 -هـ 1419لبنان, الطبعة األوىل,  –الكتب العلمية/ بريوت 

 (.3/241اإلقناع, البهويت, )

 .(144) سبق خترجيه, ص( 3)

 (.6/184: املغني, ابن قدامة, )( ينظر4)
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 ؛عوض يقابله ال ولو بام ,قبل القبض اململوكة عياناأل يف من الترصفات املنع: ماأو

 .عىل البيع افقياًس 

فكان  ,تالفإوالعتق  خت املرياثأ ةن الوصيفأل ,والعتق ,ما استثناء الوصيةأو

 اقبًض 

 القول املختار: 

وهو جواز الترصف بالعني - ولأن القول األ -والعلم عند اهلل تعاىل-الذى يظهر  

واختيار شيخ اإلسالم ابن  مهوريقابله عوض وهو مذهب اجلال املشرتاة قبل قبضها بام 

 أقرب األقوال إىل الصواب وذلك لألسباب التالية: -تيمية

 صحة دليلهم وقوته وسالمته من االعرتاضات.   -1

بالعتق الذي أمجع العلامء  اأقرب شبهً أن هذه الترصفات ليست قريبة بالبيع وإنام  -2

عىل جواز الترصف فيه قبل القبض, ومثله الوصية حيث حكى بعضهم اإلمجاع فيها 

  اأيًض 

وهو أصل أن املعامالت أن األصل يف املعامالت اإلباحة وتصحيح العقود,    -3

وقد , عىل احلظر, وليس مع املخالفني دليل رصيح قاعدهتا اإلباحة ما مل يرد دليل

جاء النهي عن بيع السلع قبل قبضها, فيبقى ما عدا البيع عىل أصل اإلباحة 

 والصحة.

 

                                 
 (.3/294( ينظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع, البهويت, )1)

 : نفسه.( ينظر2)

 (.5/128معونة أويل النهى رشح املنتهى, ابن النجار, )( ينظر: 3)

 (.6/512: فتح القدير, ابن اهلامم, )( ينظر4)
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 ثالثالفصل ال

 تطبيقات معارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه

 تطبيقات:مخسة وفيه 

 .املرابحة املركبةبيق األول: ـالتطـ       

 .أسهم الرشكاتالتطبيق الثانــي:        

 : البيوع البحرية.ثالثيق الـالتطب       

 : التسجيل العقاري.رابعالتطبيق ال       

 .التطبيق اخلامس: االعتامد املستندي      
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 ثالثالفصل ال

 تطبيقات معارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه

قبل ويتناول هذا الفصل بعض التطبيقات املعارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه بإجياز, 

واملستحدثة يف زماننا هذا, يمكن أن نضع املعارصة  التطبيقاتوض يف تفصيالت هذه اخل

وأساس مسائله  ,أن مبنى القبض ووه ,املعارصة يف القبض التطبيقاتضابًطا هلذه 

حيث إن الرشع أطلقه فيكون الرجوع فيه إىل العرف, ومن هنا  قائم عىل العرف, ,هتطبيقاتو

فكل ما عده العرف قبًضا يف أي عرص من العصور فهو قبض, ما دام ال يصطدم مع نص 

وكذلك ال جيب االلتزام  ومل خيرج عن املقصد الرشعي ملفهوم القبض, رشعي ثابت رصيح,

ألن ما  ؛ما دام العرف قد تغري خر,؛ لتطبيقها يف عرص آبجزئيات القبض وصوره يف عرص ما

 .هو مبني عىل العرف يتغري بتغريه

 عىل جتمد وال فألغه, سقط ومهام فاعتربه, العرف يف جتدد فمهام»العالمة ابن القيم:  قال

 عىل جتره فال يستفتيك إقليمك غري من رجل جاءك إذا بل عمرك, طول الكتب يف املنقول

ذكور يف وامل بلدك, عرف دون به وأفته عليه, فأجره بلده عرف عن وسله بلدك, عرف

 عىل واجلمود الواضح, احلق هو فهذا» :قوهلم العلامء من املحققني عن نقل ثم ,«كتبك

 وما … املاضني والسلف املسلمني علامء بمقاصد وجهل الدين, يف ضالل اأبدً  املنقوالت

 غري من الذهن إىل امتبادرً  اعرفً  صار بحيث الناس عند ذلك واشتهر … العادة به جرت

 عرفهم اختالف عىل الكتب يف املنقول بمجرد الناس أفتى ومن … عليه محل … قرينة

 الدين عىل جنايته وكانت وأضل, ضل فقد أحواهلم وقرائن وأحواهلم وأزمنتهم وعوائدهم

 وطبائعهم وأزمنتهم وعوائدهم بالدهم اختالف عىل كلهم الناس طبب من جناية من أعظم

                                 
 .عيل حميي الدين القره داغي(, بحث: د. 1/595اإلسالمي, العدد السادس, )جملة جممع الفقه ينظر: ( 1)

 (.3/66إعالم املوقعني عن رب العاملني, ابن القيم, )( 2)
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الطبيب اجلاهل, وهذا املفتي اجلاهل أرض  هذا بل أبداهنم, عىل الطب كتب من كتاب يف بام

 .«عىل أديان الناس وأبداهنم واهلل املستعان

علم أن اعتبار العادة والعرف وا»فقال:  يف األشباه والنظائر وقد أكد ذلك ابن نجيم

, فقالوا يف األصول يف باب ما جعلوا ذلك أصاًل يرجع إليه يف الفقه يف مسائل كثرية حتى 

 .«والعادة ترتك به احلقيقة: ترتك احلقيقة بداللة االستعامل

حديثة, بل ال يزال كثري منها  تطبيقاهتافعملية القبض يف عرصنا احلارض ليست يف مجيع 

قدياًم, كقبض العقار, واألشياء التي ال يمكن نقلها, فقبضه اليوم بالتخلية كام كان عليه 

حسب العصور وتطور  ختالف يف قبضهاالقبض يف املايض, أما املنقوالت فيمكن اال

ا لذلك األزمان, حيث جتدُّ معامالت, وتتطور وسائل النقل, وطرق إبرام العقود, فتبعً 

بيوع املرابحة املركبة, والتسجيل العقاري وغري ذلك,  تطورت كيفية القبض ال سيام يف نطاق

, ال بد من حتديد نوعه, والنظر فيه إىل املعارصة التطبيقاتمن هذه  تطبيقوللحكم عىل أي 

ن م أي العقود يعود, واألحكام املتعلقة به, وتكييف هذا التطبيق عىل ضوء ما أورده الفقهاء

 .النصوص العامة

عارصة املتطبيقات وليس اهلدف من هذا الفصل هو االحصاء لكل ما استجد من ال

, وإنام أردت اعطاء تطبيقات معارصة, وأن الرشيعة اإلسالمية للترصف يف املبيع قبل قبضه

تطبيقات وبعد هذه التوطئة سأحتدث عن السمحة تتسع لكل ما استجد من املعامالت, 

 .للترصف يف املبيع قبل قبضهمعارصة 

                                 
 (.3/66إعالم املوقعني عن رب العاملني, ابن القيم, ) (1)

هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن نجيم, من أهل مرص فقيه وأصويل حنفي, كان  ابن نجيم:( 2)

عامًلا حمقًقا ومكثًرا من التصانيف, ومنها: البحر الرائق يف رشح كنز الدقائق, والفوائد الزينية يف فقه احلنفية, 

 هـ(.814واألشباه والنظائر, ورشح املنار يف األصول, مات سنة )

 (.3/64(؛ واألعالم, الزركيل, )14/523شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, ) ينظر:

 (.18األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن, ابن نجيم, ص )( 3)

 (, بحث: د. سعود بن مسعد الثبيتي.1/655ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, ) (4)
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 التطــبيق األول: املرابحة املركبة

 :وفيه مخسة مباحث

 .معنى املرابحة لغًة واصطالًحا :حث األولــاملب       

 .تعريف املرابحة املركبة :اينــحث الثـاملب       

 .األلفاظ التي تطلق عىل املرابحة املركبة: ثالثـحث الـاملب       

 .اخلطوات اإلجرائية للمرابحة املركبة: عـرابـحث الـاملب       

وأثر                                                                   لمرابحة املركبة ل صور من التطبيقات احلديثة: حث اخلامسـاملب       

 القبض فيها.
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 املبحث األول

 لغًة واصطالًحا املرابحة معنى 

 املرابحة لغًة: : تعريفأواًل 

يقال: بعت املتاع مرابحة, أو اشرتيته , ووالزيادة , وهو النامءعلة من الربحمفا هي

 .امرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحً 

 :مقارًبا ملعنى املرابحة الفقهي وقد أورد أهل اللغة يف كتبهم معنًى 

, ومن ذلك َشفٍّ يِف ُمَباَيَعةٍ , يدل عىل أصل واحدالراء والباء و احلاء » :قال ابن فارس

 .«ِرْبٌح َوَرَبٌح  :يربح فيها, يقال :ارة رابحة, وجتاْسَتَشفَّ ربح فالن يف بيعه يربح, إذا 

امحوالعرب تقول للرجل إِذا دخل يف التجارة با»: جاء يف لسان العربو باح والسَّ  ,لرَّ

بيٌع ُمْربٌِح إِذا كان ُيْرَبُح فيه والعرب تقول َربَِحْت : َربَِح فالٌن وراَبْحته وهذا قال األَزهري

( ىئ ىئ ىئ): جتارته إِذا َربَِح صاحُبها فيها وجتارة رابحٌة ُيْرَبُح فيها وقوله تعاىل

 .«َتْرَبُح إِنام ُيْرَبُح فيها قال َأبو إِسحق معناه ما َربُِحوا يف جتارهتم ألَن التجارة ال

 د َأْربَحه بمتاعه وَأعطاه مااًل وق اعىل ِسْلَعتِه َأي َأعطيته ِربحً وَأْرَبْحته »: وقال أيضاً 

ْلَعَة ُمراَبَحة عىل كل عرشة  ُمراَبحة َأي عىل الربح بينهام وبعُت اليشَء ُمراَبَحًة ويقال بِْعُته السِّ

 .«وكذلك اشرتيته ُمراَبحة دراهم درهم

 :اصطالًحا: تعريف املرابحة ثانًيا

 :ا منهاوسأذكر بعًض  ,تعددت تعريفات الفقهاء للمرابحة

 

                                 
(؛ والقاموس 1/215(؛ واملصباح املنري, الفيومي, )1/363«, )ربح»ينظر: الصحاح, اجلوهري, مادة  (1)

 (219املحيط, الفريوزآبادي, ص )

 (.2/414«, )ربح»معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, مادة  (2)

 (.2/443لسان العرب, ابن منظور, )( 3)

 (.443 -2/442لسان العرب, ابن منظور, )( 4)
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 .«كت بهلِ بيع بزيادة معلومة عىل ما مُ »: صاحب املبسوط فقال عرفها

شرتى به السلعة أن يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي ا»: بقوله ابن رشد هاعرفو

 .«ما اويشرتط عليه ربحً 

 .«عىل ثمن املبيع األول مع زيادة هعقد بني الثمن في»: افعي فقالأما الر

 .«البيع برأس املال وربح معلوم» :فقالابن قدامة  أماو

وابن قدامة الرسخيس  أن التعريف األول واألخري أدق وهو ما نص عليهويالحظ 

بد أن تكون معلومة؛ وإال كان  , وهو األصح ألن الزيادة الحتديد الربح حيث نصا عىل

 جمهواًل, فيختل رشط من رشوط البيع وهو العلم بالثمن.الثمن الكيل 

بيع بمثل  :هو التعريف املختار للمرابحة تقدم من تعريفات الفقهاء فإنوبناء عىل ما 

 .الثمن األول مع زيادة ربح معلوم بني املتعاقدين

 

 

                                 
 (.13/93بسوط, الرسخيس, )امل (1)

هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد, فقيه مالكي, فيلسوف, طبيب من أهل األندلس, ابن رشد: ( 2)

من أهل قرطبة, وعني بكالم أرسطو وترمجه إىل العربية وزاد عليه زيادات كثرية, اهتم بالزندقة واإلحلاد 

ويلقب باحلفيد متييًزا له عن جده أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد فنفي إىل مراكش, وأحرقت بعض كتبه, 

 (.585ومات بمراكش ودفن بقرطبة سنة ) الذي يميز باجلد,

« الكليات»يف الفلسفة, و« هتافت التهافت»و«, فصل املقال يف ما بني احلكمة والرشيعة من االتصال»من تصانيفه: 

 يف الفقه.« دبداية املجتهد وهناية املقتص»يف الطب, و

 (.5/319(؛ واألعالم, الزركيل, )6/522ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ابن العامد, )

 (3/228بداية املجتهد, ابن رشد, )( 3)

 (.8/5فتح العزيز رشح الوجيز, الرافعي, )( 4)

 (.4/136املغني, ابن قدامة, )( 5)
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 ثايناملبحث ال

 املرابحة املركبةتعريف  

إما أن تكون مرابحة بسيطة يف صورهتا القديمة, أو مرابحة  املرابحةأن عند التأمل نجد 

, وقد عرفت املرابحة املركبة بتعريفات متقاربة, ومن هذه التعريفات مركبة يف الصور احلديثة

 ما يأيت:

أن يتفق املرصف والعميل, عىل أن يقوم املرصف برشاء البضاعة عقاًرا أو غريه, »  -1

رصف بعد ذلك, ويلتزم املرصف بأن يبيعها له, ويلتزم العميل أن يشرتهيا من امل

 .«وذلك بسعر عاجل أو آجل, حتدد نسبة الزيادة فيه عىل سعر الرشاء مسبًقا

, ثم بيعها إليه بثمن مؤجل بناء عىل عة بطلب عميله بثمن معجلرشاء املرصف سل»  -2

 .«, غري ملزمة يف مصارف أخرىعدة بينهام ملزمة يف بعض املصارفموا

ا منه رشاء سلعة معينة باملواصفات التي حيددها أن يتقدم العميل إىل البنك طالبً »  -3

رابحة بالنسبة التي يتفقان م رشاء تلك السلعة الالزمة له فعاًل عىل أساس الوعد منه ب

 .«حسب إمكانياته اعليها, ويدفع الثمن مقسطً 

, ووعد من (بالرشاءاآلمر )معاملة مركبة من وعدين: وعد بالرشاء من العميل   -4

أي بزيادة ربح معني املقدار أو النسبة عىل الثمن )املرصف بالبيع بطريق املرابحة 

األول, أو الثمن والكلفة(, وقد اختار املرصف والعميل كالمها االلتزام بالوعد, 

 .وحتمل نتائج النكول عنه

                                 
اإلسالمية, د. حممد سليامن األشقر, دار النفائس للنرش والتوزيع/ بيع املرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه البنوك ( 1)

 (.1-6هـ, ص )1415األردن, الطبعة الثانية, 

 (, بحث: د. رفيق املرصي.2/1133جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد اخلامس, )( 2)

 (, بحث: د. الصديق الرضير.2/884جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد اخلامس, )( 3)

( ينظر: بيع املرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه املصارف اإلسالمية, د. يوسف القرضاوي, مكتبة وهبة/ القاهرة, 4)

 (.25هـ, ص )1441الطبعة الثانية,
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ل بعضها بعًضا, وأختار وهذه التعريفات متقاربة يف بيان حقيقة املرابحة املركبة, ويكم

, مع الرتكيز منها التعريف األول؛ وذلك لتوضيحه حقيقة املعاملة بأسلوب واضح مبسط

 عىل العوامل املؤثرة فقهًيا يف هذه املعاملة.
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 ثالثاملبحث ال

 األلفاظ التي تطلق عىل املرابحة املركبة

 ومن أبرزها ما يأيت: ,تطلق عىل املرابحة املركبة هناك عدة ألفاظ ومصطلحات

 املرابحة لآلمر بالرشاء: -1

أول التسميات هلذا  وهو ,املرابحة لآلمر بالرشاء , أو بيعاملرابحة لآلمر بالرشاء

 .أشهر مسمياهتاو املصطلح ظهوًرا

طلب الرشاء, كام أنه ويفهم من هذه التسمية أن هناك بيًعا باملرابحة لشخص أمر, و

اإللزام, وااللتزام بالبيع والرشاء, فإذا أطلق هذا املصطلح فيام يبدو ( اآلمريفهم من لفظ )

 .من عنوانه, فإنه يراد به املرابحة املركبة امللزمة للطرفني

وإن كان يستخدم هذا املصطلح لنوعي املرابحة امللزمة, وغري امللزمة, يف كتابات 

 الباحثني.

 املرابحة للواعد بالرشاء:  -2

حتى تدل التسمية عىل مرحلتي هذه  (اآلمر( بدل )بالواعد)يعرب بعض الباحثني 

 .املعاملة, مرحلة الوعد, ومرحلة البيع, سواء كان الوعد ملزًما أو غري ملزم

 واعدة عىل املرابحة: امل -3

اقرتح بعض الباحثني تسميتها املواعدة عىل املرابحة؛ ألهنا مواعدة أواًل, ثم بيع 

 .باملرابحة

 

 

 

                                 
 (, بحث: د. رفيق املرصي.2/1131جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد اخلامس, )( ينظر: 1)

 نفسه.( ينظر: 2)

 نفسه.( ينظر: 3)
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  بيع املواعدة: -4

به؛  به أو غري ملتزم املتزمً  ,صورها مبنية عىل الوعد وذلك ألن هذه املعاملة يف مجيع

 -رمحهم اهلل–ولكيال ختتلط عىل بعض الناس مع )بيع املرابحة( املحرر عند متقدمي الفقهاء 

 .يف بيوع األمان

 املرابحة املرصفية: -5

املرصفية, أو املرابحة يف املصارف, أو كام جترهيا املصارف؛ يعرب بعض الباحثني باملرابحة 

وذلك ألن هذه املعاملة أصبحت شائعة لدى املصارف اإلسالمية, حتى أهنا تشكل أغلب 

 .أدوات االستثامر لدهيا

 

  

                                 
 بكر بن عبد اهلل أبو زيد. (, بحث: د.2/861جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد اخلامس, ) ( ينظر:1)

(؛ وبيع 25بيع املرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه املصارف اإلسالمية, د. يوسف القرضاوي, ص ) ( ينظر:2)

(؛ وجملة جممع الفقه 1-6)املرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه البنوك اإلسالمية, د. حممد سليامن األشقر, ص 

 (, بحث: د. رفيق املرصي.2/1131اإلسالمي, العدد اخلامس, )
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 رابعاملبحث ال

 اخلطوات اإلجرائية للمرابحة املركبة

 ما يأيت متر معاملة املرابحة املركبة بعدة خطوات, أمهها

 تقديم العميل طلب الرشاء.  -1

 حتديد الواعد بالرشاء مواصفات السلعة املطلوبة.  -2

 حتديد الواعد بالرشاء جهة معينة لرشاء السلعة منها.  -3

 دراسة املرصف البيانات املقدمة من العميل.  -4

 دراسة املرصف السلعة املطلوبة.  -5

 .(االتفاق)إبرام الوعد بالرشاء   -6

 , فال حيق للعميل الرجوع عن االتفاق املربم.بإلزامية الوعداألخذ   -7

 دفع مبلغ لضامن جدية تنفيذ الوعد.  -8

 حتديد هامش الربح يف مرحلة الوعد.  -9

 أخذ املرصف ضامنات من العميل يف مرحلة الوعد.  -11

 تعاقد املرصف مع بائع السلعة.  -11

 قبض وحيازة املرصف للمبيع.  -12

 تعاقد املرصف مع العميل.  -13

 يد ثمن املبيع.حتد  -14

 حتديد املصاريف التي يمكن إضافتها إىل الثمن.  -15

 حتديد هامش الربح.  -16

 حتديد رشوط السداد.  -17

 حتديد الضامنات املطلوبة.  -18

                                 
الدليل الرشعي للمرابحة, عز الدين حممد خوجة, جمموعة دلة الربكة, قطاع األموال, رشكة الربكة ( ينظر: 1)

 (.36-11هـ, ص )1418لالستثامر والتنمية, الطبعة األوىل, 
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 اخلامساملبحث 

 وأثر القبض فيها لمرابحة املركبةل ديثةاحلتطبيقات صور من ال

 يالت الصور لكثرة نتيجة ,كثرية قبل بيعها فروع ةاملشرتا السلعة قبض اشرتاط يتفرع عن

بيع  طريق عن هبا يتم التبايع صور ربعأ وقد اخرتت ,النوع من البيوع تنفيذ هذاهبا يتم 

  .صيلهأت ملا سبق اتطبيقً وأثر القبض فيها  حكمها لبيان وذلك رشاء,بال مرلآل املرابحة

 :وىلالصورة األ

 ,معينة رشاء سلعة (بالرشاءمور أامليطلب من البنك ) (مر بالرشاءاآلشخص ) يتأي أن 

املوظف  استلم ذاإف ,قساط بربح معلومباأل (بالرشاء مرعىل اآل أي) فيقوم البنك ببيعها عليه

ويشرتهيا منه  السلعة ىل مالكإ يذهب ,بالرشاء مراآل من املبدئية الفاتورة البنك يف لواملسؤ

 يف رغب ذاإف ,(مر بالرشاءاآلبها )يعرضها عىل طال ثم ,ىل خمازن البنكإينقلها  ثم ,للبنك

  .عقد البيع معه وقع رشائها

  :نصه ذلك هذا يف اقرارً  يسالماإل الفقه صدر جملسأ وقد جائزة فهذه الصورة

ن بيع املرابحة لآلمر بالرشاء إذا وقع عىل سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور, إأوال: »

طاملا كانت تقع عىل املأمور مسئولية التلف  ,ا, هو بيع جائزوحصول القبض املطلوب رشعً 

توافرت وتبعة الرد بالعيب اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم, و ,قبل التسليم

 «رشوط البيع وانتفت موانعه

 ,السعودية اململكة العربية يف فتاءواإل فتت اللجنة الدائمة للبحوث العلميةأوكذلك 

  :الفتوى نص وهذا

                                 
 (.32, ص )أمحد حممد السعد, قبل قبضه يف الفقه اإلسالمي بيعحكم بيع املينظر:  (1)

 (, بحث: د. الصديق الرضير.1/496ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( 2)

 (.2/1511( جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد اخلامس, )3)
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معينة أو موصوفة بوصف  - مثاًل  -إنسان من آخر أن يشرتي سيارة  إذا طلب»

بت منه وقبضها؛ جاز ملن طلبها أن يشرتهيا لِ يضبطها, ووعده أن يشرتهيا منه, فاشرتاها من طُ 

ا مؤجلة بربح معلوم, وليس هذا من بيع اإلنسان ما ليس عنده؛ ا أو أقساطً منه بعد ذلك نقدً 

نام باعها عىل طالبها بعد أن اشرتاها وقبضها, وليس له أن يبيعها منه السلعة إ تبلِ ألن من طُ 

عن بيع  النبي  يبعد رشائه إياها وقبل قبضها؛ لنهقبل أن يشرتهيا أو  - مثاًل  -عىل صديقه 

 .«حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم ,السلع حني تبتاع

 الصورة الثانية:

معينة, ليقوم البنك بعد ذلك ببيعها عليه أن يطلب اآلمر بالرشاء من البنك رشاء سلعة 

بأقساط بربح معلوم, فإذا استلم املوظف املختص فاتورة الرشاء املبدئية من اآلمر بالرشاء, 

مالك السلعة ويشرتهيا منه للبنك, ولكنه بداًل من أن ينقلها إىل خمازن البنك,  يذهب إىل

ستلمها, فتكون السلعة بعد هذا أمانة يطلب من البائع أن يرتكها عنده إىل أن يرسل له من ي

عند البائع, وتنقلب يده عليها من يد ضامن بعد البيع وقبل التسليم, إىل يد أمانة؛ ألنه خيل 

 بني املشرتي والسلعة, فإن شاء تسلمها, ولكنه مل يشأ وتركها عند بائعها.

وهي بمكان كذا, ثم يتصل املوظف املختص باآلمر بالرشاء وخيربه بأنه اشرتى السلعة, 

وقد يكون اآلمر بالرشاء مع املوظف, فيعرض عليه السلعة, فإذا رغب يف رشائها وقع معه 

 عقد البيع, وسلمه السلعة أو أعطاه إذًنا بتسلمها.

فهذه الصورة شبيهة »ففي هذه الصورة يقول الدكتور الصديق حممد األمني الرضير: 

ما تسلم موظف البنك السلعة من بائعها  قع بعدألن بيع البنك السلعة لطالبها و ؛باألوىل

 .«بالتخلية بني املوظف والسلعة بعد رشائها منه

 الصورة الثالثة: 

                                 
الدويش, طبع رئاسة إدارات البحوث  ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب أمحد1)

 (.13/153هـ, )1418العلمية واإلفتاء/ الرياض, الطبعة األوىل, 

 (, بحث: د. الصديق الرضير.1/496جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, ) (2)
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, ويشرتي السلعة للبنك اآلمر بالرشاءالفاتورة املبدئية من  البنك وظفمأن يتسلم 

قبل اآلمر بالرشاء , ثم يربم عقد البيع مع اتفرة, وقد يكون هذا الرشاء باهلحسب الفاتو

ا باملبلغ املبني يف الفاتورة ليسلمه للبائع, ويتسلم منه شيكً اآلمر بالرشاء  , ويعطيقبضها

 السلعة.

هذه الصورة غري صحيحة ألن البنك, وإن كان قد متلك السلعة قبل أن يبيعها و

 ., ومل تدخل يف ضامنهال حقيقة وال حكاًم  ال أنه مل يتسلمهالطالبها, إ

جاء حتريم هذه الصورة يف نص قرار جممع الفقه اإلسالمي, ويف نص فتوى اللجنة وقد 

 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللذين سبق ذكرمها قبل قليل.

 الصورة الرابعة:

, ثم يربم معه عقد البيع اآلمر بالرشاءاملبدئية من الرشاء فاتورة  البنك وظفمأن يتسلم 

 وذلك قبل أن يشرتي البنك السلعة, ثم يعطي البنك ,معلومللسلعة املبينة يف الفاتورة بربح 

 البائع اآلمر بالرشاء منا بالثمن املبني يف الفاتورة ليسلمه للبائع, ويتسلم شيكً اآلمر بالرشاء 

 السلعة.

ألن البنك باع صورة الثالثة؛ , وهي أشد حرمة من الاهذه الصورة غري صحيحة قطعً و

كان وقع يف تدخل يف نطاق عقد القرض بفائدة, وإن , فهي ويقبضها السلعة قبل أن يتملكها

 .صورة عقد البيع

وقد جاء حتريم هذه الصورة يف نص قرار جممع الفقه اإلسالمي, ويف نص فتوى اللجنة 

  قبل قليل.الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللذين سبق ذكرمها 

 

                                 
 (, بحث: د. الصديق الرضير.1/491جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, ) ( ينظر:1)

 نفسه. ظر:( ين2)
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 أسهم الرشكات: التطبيق الثاين

 وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول: تعريف األسهم.         

 املبـحث الثاين: أنواع األسهم.         

 املبحث الثالث: حكم التعامل بأسهم الرشكات.         

 .يف الترصف وأثره املبـحث الرابع: قبض أسهم الرشكات         
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 األولاملبحث 

 تعريف األسهم 

 أواًل: تعريف األسهم لغًة:

واآلخر  ,لون يف أحدمها يدل عىل تغريُّ  :السني واهلاء وامليم أصالن»قال ابن فارس: 

 من أشياء. ءويش حظ ونصيب

ْهَمة  .ةمَ هْ هم الرجالن, إذا اقرتعا, وذلك من السُّ ويقال أَس  ,: النصيبفالسُّ

ڳ ڳ ڳ ): قال اهلل تعاىل ,بام يصيبهأن يفوز كل واحد منهام والنصيب,  

 . (ڳ

هام, كأنه نصيب من أنصباء وحظ من ي السهم الواحد من السِّ مِّ ثم محل عىل ذلك فُس  

 حظوظ. 

هم, أي سَّ د مُ رْ وقوهلم بُ  ,ألهنا حظ من اتصال الرحم ;ن ذاكوهو م ,ة: القرابةمَ هْ والسُّ 

 ه بسهم.يشبم ط, وإنام سمي بذلك ألن كل خط منه خمطم 

, وذلك مشتق من مُ هَ ْس يَ  ,إذا تغري صل اآلخر فقوهلم: سهم وجه الرجلوأما األ

 .«ام, وهو ما يصيب اإلنسان من وهج الصيف حتى يتغري لونههَ السُّ 

معاٍن كثرية ترجع مجيعها إىل األصلني الذين ذكرمها ابن فارس: له لسهم يف لغة العرب ا

 األصلوما ينطبق عىل السهم املايل هو فمنها ما يتعلق بموضوعنا, ومنها ما ال دخل له به, 

 احلظ والنصيب. بمعنىالذي  الثاين

 تعرف األسهم اصطالًحا:ثانًيا: 

 تعريفات, منها:اختلفت عبارات املعارصين يف تعريف األسهم إىل عدة 

صكوك متساوية القيمة, وقابلة للتداول بالطرق التجارية, والتي يتمثل »األسهم هي 

                                 
 (.3/111) ( معجم مقاييس اللغة, ابن فارس,1)
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 «فيها حق املساهم يف الرشكة, ال سيام حقه يف احلصول عىل األرباح

غري قابلة للتجزئة, متثلها وثائق  أقسام متساوية من رأس مال الرشكة,»وقيل: 

 .«التداول

ا أو ا عينيً السهم صك يمثل نصيبً » :أال وهوأمجع وأشمل مما سبق  لثثاوهناك تعريف 

 .«خاصة ا للتداول, يعطي مالكه حقوقً ا يف رأس مال الرشكة, قاباًل نقديً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 (.149م, ص )1893رشكات املسامهة, د. أبو زيد رضوان, دار الفكر العريب, بدون طبعة, ( 1)

 ينظر: نفسه. (2)

( األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي, د. أمحد بن حممد اخلليل, دار ابن اجلوزي/ الدمام, الطبعة 3)

 (.49هـ, ص )1421الثانية, 
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 املبحث الثاين

 أنواع األسهم

 حقوق, ومن حيث التي يدفعها الرشيك لألسهم تقسيامت كثرية من حيث احلصة

ومن حيث التداول, ومن حيث القيمة, , االستهالك وعدمه, ومن حيث أصحاب األسهم

ومن حيث الشكل, وهذا التقسيم األخري هو ما هيمني احلديث عنه هنا ألن التقسيامت 

, وأما واملاهية وحقوق املساهم فيها تتحدث عن احلكم التداولوالقيمة احلصة واحلقوق و

التقسيامت تنحرص يف شكل معني وهو ما هيمنا تقسيم الشكل فكأنه بعد الفراغ من تلك 

 كيف سنقبضها به.

 :ناحية الشكل إىل ثالثة أقسام لذا فإن األسهم تنقسم من

 أسهم اسمية:  -1

 وهي األسهم التي حتمل اسم املساهم وتثبت ملكيته هلا يف قيد املسامهني بالرشكة.

 أسهم حلاملها:  -2

, فتصبح حامل السهم هو املالك يف نظر الرشكةوهي التي ال حتمل اسم حاملها, ويعترب 

 .حيازته دلياًل عىل امللكية

وهذا النوع من األسهم يوشك أن يكون قد اختفى متاًما, وال يتعامل به الناس اليوم, 

بل قضت بعض القوانني التجارية العربية أن تكون مجيع األسهم اسمية, وال جيوز أن تكون 

 .أسهاًم حلاملها

يالحظ أن الكثري من الترشيعات متيل إىل األخذ باألسهم االسمية »حثني: قال بعض البا

أكثر من ميلها إىل األخذ باألسهم حلامله, بل إن بعض الترشيعات مثل القانون املرصي, 

                                 
 (.62-48( ينظر: األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي, د. أمحد بن حممد اخلليل, ص )1)

 (.54-52( ينظر: السابق, ص )2)
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والقانون الكويتي, والقانون السوري يستلزم أن تكون أسهم رشكات املسامهة فيها أسهاًم 

يف فرض  املها, وربام كان وراء هذا املوقف رغبة املرشعاسمية, وحتظر إصدار األسهم حل

رقابة عىل تداول األسهم, وقطع السبيل عىل وقوع أسهم رشكات املسامهة يف يد أجانب, 

وهو األمر الذي يبدو سهاًل إذا كانت األسهم حلاملها, غري أن بعض الترشيعات األخرى ال 

أن يتم برشط, مثل القانون العراقي  متانع يف إصدار أسهم حلاملها, وإن كان ذلك جيب

 .«والقانون اللبناين, فضاًل عن القانون الفرنيس والقانون األملاين

 أسهم لألمر:   -3

كسائر السندات التي  وهي: أسهم تتضمن عبارة )ألمر(, وتتداول بطريق التظهري

 حتمل رشط األمر.

 وهي نادرة بل أقل حتى من األسهم حلاملها مع ندرة األخرية. 

 .وهذا هو السهم اإلذين, إذ يكتب اسم صاحب احلق مسبوًقا بعبارة )ألمر أو إلذن(

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.116-115رشكات املسامهة, د. أبو زيد رضوان, ص )( 1)

ية احلق الثابت يف الصك من املظهر إىل هو بيان يدون عىل ظهر الصكوك اإلذنية, إما بقصد ملكالتظهري: ( 2)

املظهر إليه, أو بقصد توكيل املظهر إليه يف حتصيل قيمة الصك, أو بقصد رهن احلق الثابت يف الصك 

 للمظهر إليه.

ينظر: املوسوعة العربية امليرسة, جمموعة من العلامء والباحثني, إرشاف: حممد شفيق غربال, دار النهضة/  

 (.1/534هـ, )1441وىل, بريوت, الطبعة األ

 (.115( ينظر: السابق, ص )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   213 

 املبحث الثالث

 حكم التعامل بأسهم الرشكات

 قسم العلامء أسهم الرشكات من حيث احلكم إىل قسمني: 

حمرمة أو مكسبها حرام كاملصارف التي تتعامل  مؤسساتيف  أسهم القسم األول:

القامر أو دور هلو وجمون, فهذه األسهم حرام مؤسسات لنوادي  وأ الربوية بالعامالت

االشرتاك فيها, وتكون الرشكات عىل أساسها؛ ألنه تعاون عىل اإلثم والعدوان, قال تعاىل: 

 .[2]املائدة: (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

أسهم يف مؤسسات مباحة كالرشكات التجارية املباحة أو املؤسسات  القسم الثاين:

وليس  الصناعية, فاملسامهة فيها واملشاركة يف إنشائها جائزة رشًعا إذا كانت الرشكة معروفة,

فيها غرر وال جهالة فاحشة؛ ألن السهم جزء من رأس املال يعود عىل صاحبه بربح يأتيه من 

  .كسب التجارة والصناعة, وهذا حالل

ا بيع األسهم, بسعر بات, أما إذا كان ا وقانونً وجيوز رشعً »قال الشيخ وهبة الزحييل: 

من, ألن العلم بالثمن رشط لصحة  لوقت التصفية فال جيوز البيع جلهالة الثالسعر مؤجاًل 

 .«البيع عند مجاهري العلامء

( بخصوص اإلسهام 65/1/1ويف هذا املوضوع جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي )رقم 

 يف الرشكات حسب مرشوعية نشاطها, وبعد االستامع إىل املناقشات التي دارت حوله:

فإن تأسيس رشكة مسامهة ذات أغراض وأنشطة  ,بام أن األصل يف املعامالت احلل  -1

 أمر جائز. ,مرشوعة

                                 
(؛ 341ص ) التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيوع املعارصة: عالء الدين عبد الرزاق اجلنكو, ( ينظر: 1)

 (.1/135لة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السابع, )وجم

 .(1/5436الفقه اإلسالمي وأدلته, د. وهبة الزحييل, ) (2)
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ال خالف يف حرمة اإلسهام يف رشكات غرضها األسايس حمرم, كالتعامل بالربا أو   -2

 إنتاج املحرمات أو املتاجرة هبا.

ا باملحرمات, كالربا ونحوه, األصل حرمة اإلسهام يف رشكات تتعامل أحيانً   -3

 .األساسية مرشوعةبالرغم من أن أنشطتها 

  

                                 
 (.1/111, العدد السابع, )جملة جممع الفقه اإلسالمي( ينظر: 1)
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 املبحث الرابع

 قبض أسهم الرشكات وأثره يف الترصف

 :بحسب نوعها أسهم الرشكاتيتم قبض 

بنقل وقبضها  كيتهاعليها تنتقل مل فاألسهم االسمية, وهي التي يوضع اسم مالكها 

 .قيدها يف سجل املسامهني

 .يتم بطريق التظهري قبضها )أي يصدر إلذن أو أمر املساهم( فإن وإن كان السهم إذنيً 

فيحصل قبضها بتسليم الصك  سم مالكهااأما األسهم التي تكون حلامله أي ال حتمل 

, وعند يف دفاتر الرشكة ىل التنازلإىل يد دون احلاجة إمن يد  , وتتداول بالتسليمحلامله

  ., ونصوص اللوائح األساسية للرشكةختالف املرجع يف القبض إىل العرفاال

وبناء عىل هذه الصور املختلفة يف طريقة قبضها فإنه متى حتقق القبض جاز الترصف 

 فيها بالبيع وغريه.

 من أنواع البيوع التي تتم يف األسهم:و

  وتقبض األسهم.بيع فوري يدفع فيه الثمن كاماًل   -1

ا من الثمن ا وال يدفع املشرتي إال جزءً بيع يقبض البائع فيه كامل الثمن فورً   -2

وال يقبض املشرتي األسهم بل تبقى  ,والفرق بينهام قرض يقدمه السمسار بفائدة

 عند السمسار كضامن مقابل القرض.

 ال تكون مملوكة للبائع بل يقرتضها من السمسار فيبيعها ا عاجاًل بيع أسهم بيعً   -3

وحيتفظ السمسار بالثمن كضامن مقابل تلك األسهم وتنتهي املعاملة برشاء ذلك 

لألسهم من السوق, يف وقت الحق تكون فيه أسعارها قد انخفضت فيسدد البائع 

                                 
العدد و, سعود بن مسعد الثبيتي (, بحث د.1/661جملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )( ينظر: 1)

 .(, بحث د. عبد اهلل حممد عبد اهلل1/546السادس, )
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القرض إىل السمسار ويقبض الثمن السابق )ويفرتض أن الثمن الذي اشرتى به 

 . أقل من ثمن البيع األول والفرق بينهام ربحه(

 

 

 

 

  

                                 
 .حممد عيل القري بن عيد (, بحث د.1/246, )ابعمع الفقه اإلسالمي, العدد السجملة جم( ينظر: 1)
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 : البيوع البحريةالتطبيق الثالث

 وفيه مبحثان:

 .التعريف بالبيوع البحريةاملبحث األول:        

 القبض فيها. وأثراملبحث الثاين: صور البيوع البحرية        
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 املبحث األول

 البيوع البحريةبتعريف ال 

هي من أنواع عقود التجارة الدولية, وطرفاها يكونان من دولتني البيوع البحرية 

مقابل خمتلفتني يتفقان عىل رشاء بضاعة تنقل من بلد البائع إىل بلد املشرتي عن طريق البحر, 

 ثمن يتم تسديده بطرق معينة.

 األداة الفعالة يف التجارة الدولية, إذ يتم بموجبها استريادهي  البيوع البحريةتعتربو 

 السلع وتصديرها بني أسواق اإلنتاج وأسواق االستهالك التي يفصل البحر بينها.

عادة دون رؤية املبيع ببيان نوع البضاعة, وأرقامها, وعالماهتا التي  وتتم هذه العقود

«, الصفات الكاشفة»متيزها عن غريها من البضائع وتكون مميزة بعالمة خارجية ظاهرة, أي 

ا ا معينً ألهنا ال متثل مبلغً  ؛ا جتاريةليست أوراقً  وهي ,يف سند الشحنوتدون هذه املعلومات 

ومع ذلك فإنه يتم تداوهلا بطريقة التظهري ويعترب تظهريها  ,من النقود يسهل احلصول عليه

 .ة قبض لألعيان التي هي وثائق هبابمثاب

لغائبة, فال يتم وهذه البيوع من قبيل بيع العني الغائبة, وتطبق عليها أحكام بيع العني ا

ومطابقتها للمواصفات الكاشفة  القبض, وال يلزم العقد إال بوصول البضاعة إىل املشرتي,

املدونة يف سند الشحن, وإال فللمشرتي اخليار بني إمضاء البيع وفسخه إذا مل تكن مطابقة 

 للمواصفات الكاشفة, وهذا رأي اجلمهور من الفقهاء.

لبضاعة رؤية للموكل, ورؤية البعض تغني عن رؤية ومن املعلوم أن رؤية الوكيل ل

 الكل.

يف التجارة الدولية له أمهية قصوى ملا للبيع التجاري ذاته من مفهوم خاص  قبضوال

قوامه الرسعة يف إبرام العقد ملعاودة بيعه ثانية أو لتسليمها وختزينها ثم إعادة بيعها يف ظروف 

 أفضل.

يف البيوع بوجه عام هو دفع املبيع إىل املشرتي ووضعه حتت ترصفه,  قبضوإذا كان ال

ا عىل هذا ا زائدً أي: متكينه من السيطرة عليه واالنتفاع به, فإنه يف التجارة الدولية يتطلب أمرً 
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 إال إذا وهو نقل املستندات التي متثل املبيع إىل املشرتي, وال يعترب البائع قد نفذ التزامه كاماًل 

ملستندات املقدمة منه كاملة ومستوفية للبيانات فإذا مل يقدم املستندات أو قدمها ناقصة كانت ا

 .جيوز للمشرتي رفض دفع الثمن أمكن فسخ البيع كام

ة عىل البضائع يوهلذا يعترب سند الشحن يف البيوع الدولية وإن كان ال ينقل السيطرة املاد

البضاعة ه السند صاحب احلق يف طلب تسلم إال أن من شأن هذا السند أن جيعل من نقل إلي

, ويلتزم الربان بتسليم البضائع إىل احلامل القانوين لسند عند الوصول والترصف فيها

 .ث عن صفته أو عالقته بالشاحنالشحن دون أن يكلف بالبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(؛ والعقود 43-42م, ص )1893( ينظر: البيوع البحرية, د. أمحد حسني, مطبعة أطلس, الطبعة الثانية, 1)

هـ, ص 1381الرشعية احلاكمة للمعامالت املالية املعارصة, عيسى عبده, دار االعتصام, الطبعة األوىل, 

, بحث د. عبد اهلل حممد عبداهلل, (1/541المي, العدد السادس, )(؛ وجملة جممع الفقه اإلس263-264)

 (, بحث د. مسعود بن مسعد الثبيتي.1/664والعدد السادس, )
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 املبحث الثاين

 القبض فيها وأثرصور البيوع البحرية 

البحرية حسب صورة البيع املتفق عليها, فإما أن يتفقا عىل التسليم يتم القبض يف البيوع 

 يف ميناء الوصول أو يف ميناء القيام.

 الصورة األوىل: اشرتاط القبض يف ميناء الوصول:

بشحن البضاعة عىل السفينة التي يتفق عليها  االبائع ملزمً  يكون هذه الصورةففي 

الطرفان, أو يف املوعد الذي يتفقان عليه عىل أي سفينة خيتارها البائع, وال يتم تسليم 

البضاعة إال بعد وصول السفينة إىل امليناء املعنية, ويرتتب عىل هذا الرشط أن البضاعة تكون 

لكت يف الطريق هلكت عىل البائع, وال تدخل يف ضامن البائع إىل أن يتسلمها املشرتي, فإذا ه

ا ا أو حكميً  حقيقيً يف ضامن املشرتي إال بعد وصول السفينة إىل امليناء, وتسلمه البضاعة تسلاًم 

 ا من التسلم, ولو مل يتسلم بالفعل.بأن يكون متمكنً 

ىل يف هذه الصورة من البيع ال جيوز ملشرتي البضاعة أن يبيعها قبل أن تصل السفينة إو

 امليناء, ويتم تسلمه البضاعة.

 الصورة الثانية: اشرتاط القبض يف ميناء القيام:

يف هذه الصورة من البيع يتم تسليم البضاعة للمشرتي أو وكيله بعد أن ينقلها البائع إىل 

ها املشرتي, وعىل املشرتي أو وكيله إبرام عقد النقل مع ينامليناء ويشحنها عىل السفينة التي يع

نة ودفع املصاريف, وقد يتوىل البائع إبرام عقد النقل بتوكيل من املشرتي حلسابه أو السفي

ها املشرتى, ويدفع ينتفاق يف عقد البيع عىل أن يربم البائع عقد النقل عىل السفينة التي يعاب

 ا من ثمن الرشاء.مجيع املصاريف التي تكون جزءً 

بضاعة يف ميناء القيام, وتدخل يف  للويف مجيع هذه احلاالت يكون املشرتي متسلاًم 

فيجوز له عىل هذا أن يبيعها وهي يف الطريق عىل  ,ضامنه, ويتحمل تبعة هالكها يف الطريق

ظهر السفينة, ويكون البيع بعد تسلم املشرتي سند الشحن من البائع الذي يصله عادة قبل 

ويتم البيع بينه وبني املشرتي اجلديد بتسلمه سند الشحن, ألن هذا السند  ,وصول البضاعة
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ويعترب تسلياًم حكاًم الستحالة تسليم البضاعة حقيقة أثناء  ,يمثل البضاعة يف العرف التجاري

خاص باملشرتي األول, أما املشرتي الثاين فال جيوز له بيع البضاعة التي اشرتاها  وهذاالنقل, 

؛ ألنه لو باعها يف حقيقة الشحن إال بعد وصول السفينة, وتسلم البضاعة بناء عىل سند

 .السفينة يف الطريق يكون قد باع ما اشرتاه قبل قبضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
( ينظر: العقود التجارية وعقد البيع سيف, حسن دياب, املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع, 1)

, بحث (1/591اإلسالمي, العدد السادس, )قه (؛ وجملة جممع الف32, 13هـ, ص)1418الطبعة األوىل, 

 د. الصديق حممد األمني الرضير.
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 تسجيل العقاري: الرابعالتطبيق ال

 وفيه ثالثة مباحث:

 حث األول: التعريف بالتسجيل العقاري.ـاملب       

 حث الثاين: حقيقة التوثيق العقاري يف اإلسالم. ــاملب       

 املبحث الثالث: هل ُيعدُّ التسجيل العقاري قبًضا كافًيا رشًعا؟       
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 املبحث األول

 التعريف بالتسجيل العقاري 

 يتطلب بيان معناه, وأمهيته, وأنواعه, وخصائصه. التعريف بالتسجيل العقاريإن 

 التسجيل العقاري:أواًل: معنى 

جمموعة القواعد واإلجراءات القانونية الرامية إىل حتديد هوية  بالتسجيل العقاريُيقصد 

العقار, وتثبيت ملكيته, وشهر احلقوق والترصفات القانونية اجلارية عليه بواسطة سجالت 

 .يمكن للناس كافة االطالع عىل ما جاء فيها, وأخذ إفادات بام جاء فيها

ف أيًضا بأنه:  تثبيت احلالة املادية والقانونية للعقار وذلك بضبط حدوده, »ويعرم

ومساحته بكل دقة, وحرص حالته القانونية بتعيني مالكه, وبيان مجيع احلقوق العينية املرتتبة 

 .«عليه, وإقامة رسم ملكية له بالسجل العقاري

 ثانًيا: أمهية التسجيل العقاري:

ر العقاري أمهية نظرية يف أن تنظم شهر احلقوق يضمن الثقة يف موضوع الشهيكتسب 

يأيت يف مقدمة  املعامالت بني الناس, كام تظهر أمهيته العملية يف أن قانون الشهر العقاري

القوانني التي متس مصالح اجلامهري, فهو ينظم شأًنا هاًما من شؤوهنم حينام ينزلون عىل 

د عىل عقارهم, ولئن كانت الغاية من الشهر هي حكمه بوجوب شهر ترصفاهتم التي تر

حتقيق مصلحة عامة تتمثل يف هتيئة سبيل العلم للكافة هبا من ترصفات عىل العقارات التي 

يتعاملون فيها, فإن السبيل إىل حتقيق تلك الغاية أن يكون ميرًسا بعيًدا عن التعقيد ال حيمل 

                                 
( ينظر: نظام السجل العقاري, حسني عبد اللطيف, منشورات احللبي احلقوقية/ لبنان, الطبعة األوىل, 1)

, 1436/ 2(؛ ومعجم اللغة العربية املعارصة, د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر, )18م, ص )2443

1528.) 

م, ص 1896( الشهر العقاري والتوثيق, عبد التواب معوض, منشأة املعارف/ اإلسكندرية, الطبعة الثانية, 2)

(16.) 
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 ذوي الشأن ما ال يطيقون.

وكذلك تغيري أو إنشاء احلقوق املختلفة اجلارية عىل العقارات ال بد من تسجيلها, 

بحيث هيدف ذلك كله إىل حتقيق مصلحة املالك وأصحاب احلقوق العينية العقارية يف محاية 

حقوقهم, واالحتجاج هبا يف مواجهة الكافة, وكذلك يف مصلحة الغري بتمكينهم من معرفة 

ومدى ثبوت هذا احلق ووجوده بمنأى عن املطالبة قار موضوع الترصف, احلالة القانونية للع

به من مستحق له أو صاحب حق خفي غري ظاهر عليه, إضافة إىل حتديد العقار ذاته ومحايته 

 .من أن يكون حماًل لالعتداء أو التجاوز عليه من الغري

 ثالًثا: أنواع التسجيل العقاري:

, جلأت أكثر الدول التسجيل العقاريتتجىل من وراء نظام يف سبيل حتقيق األمهية التي 

 , متبعة يف ذلك أحد نظامني, مها:الترصفات إىل تنظيم شهر وتسجيل هذه احلقوق أو

يتم عن طريق ترتيب السجل عىل أساس أسامء نظام السجل الشخيص:  -1

أنه  األشخاص؛ فيقيد يف هذا التسجيل اسم املترصف ومتلقي هذا الترصف, إال

أنه يكون وفًقا ألسامء األشخاص, وهذا يعني أن صاحب  يعاب عىل هذا التسجيل

املصلحة ال يعرف من السجالت إال الشخص الذي دون اسمه, وال يمكن 

 الترصف مع أي شخص آخر يف هذا العقار.

يتم عىل أساس ختصيص مكان خاص يف السجل لكل عقار,  نظام السجل العيني: -2

كل ما يقع عىل هذا العقار من ترصفات, ويتميز هذا حيث يثبت يف هذا املكان 

 النظام:

 , ويثبت فيه كافة الترصفات واحلقوق املتعلق بالعني.يقوم عىل أساس العقار ذاته  - أ

من يريد التعامل يف أي عقار له أن يرجع إىل هذا السجل؛ ملعرفة حال العقار وما  - ب

 هو متعلق به.

                                 
( ينظر: النظام القانوين للتسجيل العقاري دراسة يف الترشيع الكويتي, طارق عيل حجي حممد العصفور, كلية 1)

 (.26م, ص )2413احلقوق, جامعة الرشق األوسط, رسالة ماجستري, 
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لليشء املبيع إىل املشرتي, من وقت التسجيل دون وإذا ما تم التسجيل انتقلت امللكية 

 .أثر رجعي, لذلك يعد التسجيل العقاري ذا أمهية كبرية يف ظل األنظمة القانونية احلديثة

 رابًعا: خصائص نظام التسجيل العقاري:

 :يتميز نظام السجل العقاري باخلصائص اآلتية

النظام, وهو الذي حيدد له أهدافه, أنه نظام قانوين, ألن القانون هو مصدر هذا  -1

وينظم نشاطه, فيقرر إنشاء السجالت العقارية, وحيدد وظيفتها, وينظم إدارهتا 

 وقيودها, وما جيب أن يسبق هذه القيود من إجراءات, وما يرتتب عليها من نتائج.

هو نظام عقاري, ال يتسع لغري العقارات, ولذلك يعدم فرًعا من الترشيع العقاري   -2

 فهومه العام.بم

يكفل تثبيت امللكية, واحلد من املنازعات املتعلقة هبا, فمن يكتسب حًقا يف عقار,  -3

يثبت يف مكتسبه, واحلقوق املقيدة يف مستنًدا إىل قيود وبيانات السجل العقاري, 

 السجل العقاري ال تكتسب بمرور الزمن.

عليها من الترصفات يؤمن شهر احلقوق العينية العقارية وما يتعلق هبا أو جيري  -4

والوقائع القانونية بحيث يتيرس لكل ذي مصلحة العلم بوجود احلق العيني وما 

 يثقل العقار من أعباء, حتى يعتد به ويدخله يف حسابه عند التعامل يف العقار.

يشجع االئتامن العقاري, ويتيح ألصحاب العقارات احلصول عىل القروض  -5

لقيام بمرشوعات أخرى, فتنشط بذلك احلركة الالزمة الستثامر عقاراهتم, أو ل

                                 
(؛ والنظام القانوين للتسجيل العقاري, طارق 26( ينظر: نظام السجل العقاري, حسني عبد اللطيف, ص )1)

 (.32عيل حجي حممد العصفور, ص )

(؛ ونظام 64م, ص )1891( ينظر: الوسيط يف القانون املدين, طلبة أنور, دار النهضة العربية/ القاهرة, 2)

(؛ والنظام القانوين للتسجيل العقاري, طارق عيل حجي 24اللطيف, ص )السجل العقاري, حسني عبد 

 (.42حممد العصفور, ص )
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 االقتصادية, وتنمو الثروة الوطنية.
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 املبحث الثاين

 حقيقة التوثيق العقاري يف اإلسالم

مل يرد يف اإلسالم ما يوجب شهر العقود أو الترصفات القانونية عىل النحو الذي حيصل 

العقاري, ال بل إن الرشيعة اإلسالمية جعلت العقود تتم بمجرد الرتايض, ومل  يف نظام الشهر

تشرتط لتاممها أن تتم يف شكل معني, وعىل هذا النحو كانت ملكية املنقول وغري املنقول يف 

ولكن الرشع اإلسالمي تنتقل بمجرد وقوع البيع, ودون حاجة إىل إجراء أية معاملة أخرى, 

الرشيعة اإلسالمية الغراء وإن مل تشرتط الشكلية يف العقود والترصفات, إال أهنا حثت عىل 

ٱ ٻ )توثيقها بالكتابة واإلشهاد أو الرهن عند التداين, لقوله تعاىل يف آية املداينة: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

[292]البقرة: (ڄ ڄ ڃ

فاهلل سبحانه  والذي يتصل بموضوعنا من هذه اآلية الكريمة هو توثيق الدين بالكتابة,

وتعاىل يأمرنا فيها بكتابة الدين املؤجل عىل يد كاتب عادل, ثم حيظر عىل الكاتب أن يأبى 

الكتابة ويأمره أن يكتب بإمالء الذي عليه احلق, والكتابة يف األصل هي وسيلة إلثبات 

الرجوع إليه, ال خيرج عن مدلول الكتابة وما ترمي  أن حفظ ما يكتب, وتنظيم الترصف, إال

 إليه من إثبات.

وعىل هذا النحو يمكن اعتبار حفظ املحررات وشهرها نوًعا من التنظيم العملية ملا 

ترمي إليه اآلية الكريمة من حفظ أموال الناس وتنظيم العمل بينهم, بام يوفر احلامية للحقوق 

  .واالستقرار يف التعامل

                                 
(؛ وأحكام الشهر 18امللكية يف الرشيعة اإلسالمية مع املقارنة بالرشائع الوضعية, عيل اخلفيف, ص )( ينظر: 1)

 =ام القانوين للتسجيل(؛ والنظ19م, ص )1884العقاري, حسني عبد اللطيف, الدار اجلامعية/ بريوت, 
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 املبحث الثالث

 هل ُيعدُّ التسجيل العقاري قبًضا كافًيا رشًعا؟

, ال سيام مع وجود الشهر ون التسجيل العقاري قبًضا كافًيااعترب الفقهاء املعارص 

 العقاري يف كل الدول, وجيب التسجيل فيه محاية للحقوق.

 ويف هذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا:

االنتباه اليوم إىل أنه يف البالد التي يوجد هبا سجل ونظام عقاريان بحيث تكون جيب »

قيود السجل هي املعتربة يف ثبوت احلقوق العقارية وانتقاهلا كام يف بالدنا يعترب تسجيل بيع 

العقار يف صحيفته من السجل العقاري يف حكم التسليم الكايف, ولو كانت الدار مشغولة 

ذلك ألن قيد السجل عندئذ يغني عن التسليم الفعيل,  ؛و بحقوق مستأجربأمتعة البائع أ

ا, وعىل هذا استقر اجتهاد حمكمة التمييز السورية, وإذا ظل ويقطع عالقة البائع فيصبح أجنبيً 

ا عن تفريغه وتسليمه تنزع يده عنه بقوة القضاء,  له بعد التسجيل وممتنعً بائع العقار شاغاًل 

 .«بال حق بعد التسليما كام لو شغله غصبً 

.»وقال أيًضا:  والقانوين  ..ولكن هذا ما يقيض به النظر الفقهي,والقضية ليس فيها نصم

العقارية؛ جيب عند فقدان النص  مًعا, ففي مثل هذه القضايا احلادثة كنظام تسجيل العقود

 . وذلك بالرجوع إىل حكمة الترشيع ومقاصده...حتكيم املبادئ الفقهية العامة

حتت  املبيع فالغرض الفقهي من وجوب تسليم املبيع إنام هو تنفيذ العقد, بحيث يصري

لمه سلطة املشرتي؛ ليصبح هو املترصف فيه, فال يتمكن البائع من أن يترصف فيه ثانيًة ويس

..فمتى تم تسجيل العقار املبيع عىل اسم املشرتي انقطع عنه كل حق للبائع, ومل يعد إىل غريه.

.واليد يد الذي يعترب العقار يف حوزته..يسجل ترصًفا فيه ألحد ما سوى املالك اجلديقبل أو 

وكل يد أخرى عىل العقار تعدُّ يًدا غري مرشوعة, إال أن تكون يًدا  املرشوعة يده,

مستأجرة...فإن قيل: إن البائع لو مل يسلم العقار فعاًل إىل املشرتي بعد التسجيل, حيتاج 

                                 
 (.11-16العقاري, طارق عيل حجي حممد العصفور, ص )

 (.2/649املدخل الفقهي العام, مصطفى الزرقا, )( 1)
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الدعوى عليه ليجربه عىل اإلخالء والتسليم, وهذا دليل عىل أن الفراغ مل املشرتي إىل إقامة 

تسليم مبيع مل يسلم, وإنام هي  ُيعدم تسلياًم فعلًيا, فاجلواب: أن الدعوى عندئذ ليست دعوى

دعوى نزع يد غري مرشوعة, كام لو غصب العقار غاصب فأقام املالك عليه دعوى نزع 

 .«اليد

التي نصم  أن تسجيل العقار يعترب قبًضا؛ ألن الطريقة الفعلية -أعلمواهلل –والذي يبدو 

عليها الفقهاء يف قبض العقار, إنام كانت قبل تأسيس نظام التسجيل؛ الذي يذهب القانون 

إىل اعتباره متثياًل كاماًل يف العقود التي تقتيض قبًضا, وهو موافق أيًضا للغرض الفقهي من 

 ؛ وألن القبض ورد يف الرشع مطلًقا, فاملرجع فيه إىل العرف.التسليم يف نظر الفقهاء

وهذا عند فقهاء »ويضيف بعض الفقهاء املعارصين معقًبا عىل ذلك األسلوب بقوله: 

وصار احلكم  ,الرشيعة من املصالح املرسلة التي حتقق مصلحة عامة فاعتربت عندهم

 .«الرشعي يف هذه املسألة هو احلكم القانوين ذاته

 

  

                                 
 (.118-119( العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي: عقد البيع, مصطفى أمحد الزرقا, ص )1)

 (.121( ينظر: السابق, ص )2)

 , بحث د. حممد عبد اللطيف الفرفور.(461-1/464العدد السادس, )المي, ( جملة جممع الفقه اإلس3)
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 : االعتامد املستنديامسالتطبيق اخل

 وفيه أربعة مباحث: 

 االعتامد املستندي. املبـحث األول: تعريف       

 املبـحث الثاين: أطراف التعامل يف االعتامد املستندي.       

 املبحث الثالث: أنواع االعتامد املستندي.       

 القبض فيها. وأثراملبـحث الرابع: صور االعتامد املستندي        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   231 

 املبحث األول

 تعريف االعتامد املستندي 

 أواًل: االعتامد املستندي يف اللغة:

االعتامد: من اعتمد عىل اليشء: توكأ, واعتمدت عىل كذا أي اتكلت عليه, واعتمد 

 .الرئيس األمر وافق عليه وأمر بإنفاذه

يف قبل اجلبل أو الوادي, وسند إيل اليشء  من السند وهو ما ارتفع من األرضواملستند: 

 .سنوًدا اعتمد عليه واتكأ

 ثانًيا: االعتامد املستندي يف االصطالح:

يستعمل االعتامد املستندي يف متويل التجارة اخلارجية, وهو يمثل يف عرصنا احلارض 

الدولية بام اإلطار الذي حيظى بالقبول من جانب سائر األطراف الداخلني يف ميدان التجارة 

 حيفظ مصلحة هؤالء األطراف مجيًعا من مصدرين ومستوردين.

بأنه سوف يقبض  -بواسطة االعتامد املستندي  -فبالنسبة للمصدر: يكون لديه الضامن 

قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد عىل تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إىل 

 عتامد.البنك الذي يكون قد أشعره بورود اال

وبالنسبة للمستورد: فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتامد لن يدفع قيمة البضاعة 

املتعاقد عىل استريادها إال بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للرشوط الواردة يف 

 .االعتامد املستندي املفتوح لديه

                                 
(؛ واملعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد 3/343( ينظر: لسان العرب, ابن منظور, )1)

 .(2/626عبد القادر وحممد عيل النجار, )

إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد (؛ واملعجم الوسيط, 3/224( ينظر: لسان العرب, ابن منظور, )2)

 .(2/456عبد القادر وحممد عيل النجار, )

 (.2/14, )فقه املعامالت, جمموعة من املؤلفني( ينظر: 3)
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تعهد كتايب صادر من املرصف بناء عىل طلب مستورد لصالح ويمكن أن يعرف بأنه: 

مورد, يتعهد فيه املرصف بدفع ثمن السلع املصدرة للمستورد طالب فتح االعتامد, متى قدم 

املورد املستندات املتعلقة بالسلع والشحن, عىل أن تكون هذه املستندات مطابقة لرشوط 

 .االعتامد

 

 

 

  

                                 
هـ, ص 1382( ينظر: املصارف واألعامل املرصفية, مجال غريب, مؤسسة الرسالة, دار الرشوق, بدون طبعة, 1)

م, ص 1891 مجال الدين عوض, مكتبة النهضة العربية/ القاهرة, (؛ واالعتامدات املستندية, عيل144)

 (.1/591(؛ وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, )18)
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 املبحث الثاين

 التعامل يف االعتامد املستنديأطراف 

 يشرتك يف االعتامد املستندي أربعة أطراف هي:

وهو الذي يطلب فتح االعتامد, ويكون االعتامد يف شكل عقد بينه وبني  أواًل: املستورد:

 املرصف فاتح االعتامد, ويشمل مجيع النقاط التي يطلبها املستورد من املصدر.

عتامد لصاحله, وعليه االلتزام بالرشوط التي اتفق وهو الذي فتح اال ثانًيا: املصدر:

 عليها مع املشرتي وأخرب هبا املرصف فاتح االعتامد, ووردت يف خطاب االعتامد املستندي.

وهو املرصف الذي يقدم إليه املستورد طلب فتح االعتامد,  ثالًثا: املرصف فاتح االعتامد:

يه وموافقة املستورد عىل رشوط املرصف, حيث يقوم بدراسة الطلب, ويف حالة املوافقة عل

 يقوم بفتح االعتامد ويرسله إما إىل املستفيد مبارشة, أو إىل أحد مراسليه يف بلد املصدر.

وهو الذي يقوم بتبليغ االعتامد عىل النحو  رابًعا: املرصف املراسل )مبلغ االعتامد(:

 التايل:

 د واملصدر دون أي التزام عليه.إما أن يقوم بدور الوسيط بني املرصف فاتح االعتام -

أو يقوم بتبليغ االعتامد إىل املستفيد, ويضيف عليه تعزيزه, وحينئذ يكفل دفع   -

 .القيمة للمصدر برشط أن تكون هذه املستندات مطابقة لرشوط االعتامد

  

                                 
إدارة األعامل املرصفية, د. زياد رمضان, الدار و (؛2/14, )جمموعة من املؤلفني, فقه املعامالت( ينظر: 1)

وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, ؛(152م, ص )1885اجلامعية/ بريوت, الطبعة األوىل, 

 ., بحث د. عيل حميي الدين القره داغي(1/591-599)
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 املبحث الثالث

 أنواع االعتامد املستندي

من هذه االعتبارات, طريقة سداد تصنف االعتامدات املستندية باعتبارات كثرية, و

 املشرتي اآلمر بفتح االعتامد.

فيمكن تقسيم االعتامدات املستندية من حيث مصدر متويلها, بأن تكون ممولة متوياًل 

ذاتًيا من قبل العميل طالب فتح االعتامد, أو ممولة متوياًل كاماًل أو جزئًيا من طرف البنك 

 فاتح االعتامد.

 املغطى كلًيا:أواًل: االعتامد 

االعتامد املغطى كلًيا هو الذى يقوم طالب االعتامد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك, ليقوم 

البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول املستندات اخلاصة بالبضاعة إليه, فالبنك يف 

الالزمة هذه احلالة ال يتحمل أي عبء مايل؛ ألن العميل اآلمر يكون قد زوده بكامل النقود 

لفتحه وتنفيذه, أو يكون يف بعض احلاالت قد دفع جزًءا من املبلغ عند فتح االعتامد ويسدد 

 الباقي عند ورود املستندات, فهذه احلالة تأخذ حكم التغطية الكاملة. 

ولكن يظل البنك يف االعتامد املغطى كلًيا مسؤواًل أمام عميله عن أي استعامل خاطئ 

للمستفيد إذا مل تكن رشوط االعتامد قد توافرت أو إذا تأخر فيها, كام يسأل للنقود مثل دفعها 

 .عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك املراسل يف مهمته

 ثانًيا: االعتامد املغطى جزئًيا:

االعتامد املغطى جزئًيا هو الذى يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتامد بدفع جزء من ثمن 

, وهناك حاالت خمتلفة هلذه التغطية اجلزئية مثل أن يلتزم العميل البضاعة من ماله اخلاص

بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول املستندات, أو االتفاق عىل أن تكون 

 التغطية عند وصول املستندات, أو أن يتأخر الدفع إىل حني وصول السلعة.

                                 
(؛ وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, 143( ينظر: إدارة األعامل املرصفية, د. زياد رمضان, ص )1)

 بحث د. عيل حميي الدين القره داغي.,(1/591)
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بلغ االعتامد, وتقوم البنوك ويساهم البنك يف حتمل خماطر متويل اجلزء الباقي من م

التقليدية باحتساب فوائد عىل األجزاء غري املغطاة, وهي فوائد ربوية حمرمة تتجنبها البنوك 

 اإلسالمية باستخدام بديل آخر يسمى اعتامد املشاركة.

 ثالًثا: االعتامد غري املغطى: 

اًل للعميل يف حدود االعتامد غري املغطى هو االعتامد الذي يمنح فيه البنك متوياًل كام

مبلغ االعتامد حيث يقوم البنك بدفع املبلغ للمستفيد عند تسلم املستندات, ثم تتابع البنوك 

التقليدية عمالئها لسداد املبالغ املستحقة حسبام يتفق عليه من آجال وفوائد عن املبالغ غري 

ع من االعتامدات حيث املسدد, وختتلف البنوك االسالمية يف كيفية متويل عمالئها هبذا النو

  .تعتمد صيغة تعامل مرشوعة تسمى اعتامد املرابحة

                                 
(؛ وجملة جممع الفقه اإلسالمي, العدد السادس, 143األعامل املرصفية, د. زياد رمضان, ص )( ينظر: إدارة 1)

(1/591.) 
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 املبحث الرابع

 القبض فيها وأثرصور االعتامد املستندي 

وبعد التعرف عىل أنواع االعتامد وأطرافه املشرتكة, يمكن القول أن املرصف يف تعامله 

 :والقبض فيها, له ثالث صورمع عملية االعتامد

 الصورة األوىل: 

أن يكون لفاتح االعتامد رصيد يف املرصف يغطي ثمن البضاعة املراد استريادها 

بالكامل, فاملرصف يف هذه الصورة يمكن أن يعترب وكياًل عن املستورد, ويستلم املستندات 

املتصلة باملبيع, ويسلم الثمن للمصدر يف اخلارج, فتسلمه البضاعة يكون قبًضا, ومن املعلوم 

 أن قبض الوكيل كقبض املوكل.

 الصورة الثانية:

أن يكون لفاتح االعتامد رصيد يغطي جزًءا من ثمن البضاعة, ويف هذه الصورة يقوم 

املرصف بتغطية ما تبقى من ثمن البضاعة, ويف هذه الصورة يمكن أن يعترب البنك كرشيك, 

 فتسلمه للبضاعة مع توفر الرشوط املطلوبة يعترب قبًضا.

 الثالثة:  الصورة

أن ال يكون لفاتح االعتامد رصيد لدي املرصف, وال يمكنه تغطية البضاعة فيقوم البنك 

بتمويل هذه الصفقة بالكامل, ويعترب البنك كمرابح برشوط املرابحة املعتربة رشًعا, ويكون 

م, قبضه للبضاعة قبًضا للبنك, وتبقى السلعة يف ضامن املرصف طيلة الفرتة التي تسبق التسلي

ويتحمل املرصف مجيع املخاطر التي تتعرض هلا السلعة من وقت خروجها من خمازن الرشكة 

املصدرة وحتى يتسلمها العميل الذي طلبها يف املكان املحدد, وال يتم قبض العميل 

للبضاعة إال بعد وصوهلا إىل املكان املتفق عليه, ويتم العقد بني العميل واملرصف بعد أن 

                                 
( ينظر: املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي, عيل أمحد السالوس, مكتبة الفالح/ الكويت, 1)

اإلسالمي, العدد السادس, (؛ وجملة جممع الفقه 154, 121م, ص )1896 -هـ 1446الطبعة األوىل, 

(1/599.) 
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ضاعة, وخييل بينه وبني البضاعة حسب العرف التجاري, وبذلك يتم القبض يرى العميل الب

من قبل العميل, وينتقل إليه ضامن السلعة, ويستطيع أن يترصف هبا بيًعا وبأي ترصف من 

 الترصفات؛ ألنه املالك احلقيقي للسلعة.
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 اخلامتة

نا حممد وعىل آله سيداحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أفضل العاملني 

 وبعد:, وأصحابه أمجعني

 يف هناية البحث ال يسعني إال أن أقدم بعض النتائج التي توصلت إليها, واهلل املستعان:

 أن الترصف هو ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل.  -1

 ينقسم إىل عدة أقسام باعتبارات خمتلفة, وهي: أن الترصف -2

 فعال واألقوال.باعتبار ما يصدر عن الشخص من األ - أ

 باعتبار ما يلحق الترصف من النفع أو الرضر. - ب

 باعتبار الترصف يف احلقوق واألمالك. - ت

 بني الترصف والعقد والترصف وااللتزام.أن هناك فروًقا  -3

أن الترصف أعم من االلتزام  هي, العالقة بني الترصف والعقد وااللتزامتبني أن  -4

ترصف عقًدا والتزاًما, كام أن االلتزام والعقد, فكل عقد والتزام ترصف, وليس كل 

مرادف للعقد بمعناه العام, وهو أعلم من العقد بمعناه اخلاص, فكل عقد التزام, 

 .-باملعنى اخلاص-وليس كل التزام عقًدا 

أن القبض ال معنى خاص له يف اللغة وال يف القرآن الكريم وال يف السنة النبوية   -5

 ه فاملرجع فيه إىل العرف.الرشيفة وقد اعتربه الرشع وأطلق

 أن ثمة ألفاظًا وثيقة الصلة بالقبض أبرزها: النقد, احليازة, وضع اليد, اليد باليد, -6

 القضاء واالقتضاء, املناجزة. هاء وهاء,

القبض باعتبار  القبض له عدة تقسيامت خمتلفة, وباعتبارات خمتلفة, منها: تبني أن -7

, والقبض باعتبار اإلمتام والنقص, احلقيقة واحلكم, والقبض باعتبار القابض

والقبض باعتبار اإلذن فيه, والقبض باعتبار القوة والضعف, والقبض باعتبار 

 املقبوض.

 اتفق الفقهاء عىل أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكني من اليد والترصف. -8
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أنه يرجع إىل عرف الناس,  -واهلل أعلم–واختلفوا يف قبض املنقوالت, والراجح  -9

فام عده الناس قبًضا فهو قبض, فإذا تعارفوا عىل أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم 

 هبا, وإن كان يف عرفهم أنه ال يتحقق إال باحليازة والنقل مل يتم إال بذلك.

 اتفق الفقهاء عىل أن من اشرتى طعاًما, فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.  -11

املشرتاة قبل قبضها من املسائل الشائكة التي تعد مسألة الترصف بالبيع يف األعيان  -11

 -من خالل هذا البحث–طال حوهلا اجلدل وكثر فيها النزاع, وقد ترجح يل فيها 

حتريم بيع األعيان املشرتاة قبل قبضها مطلًقا, سواء أكان املبيع طعاًما أم غريه, 

 وسواء أبيع مقداًرا أم جزاًفا, وسواء أكان مكياًل أم موزوًنا.

بأي نوع من  -مطلًقا–يل صحة الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها  ترجح -12

 أنواع الترصف, سوى البيع.

علة النهي عن بيع املبيع  قد تعددت اجتاهاهتم يف بيان -رمحهم اهلل–أن الفقهاء   -13

قبل قبضه, وأن هذا التنوع واالختالف بناء عىل اختالف النظر يف النصوص 

وهل يقاس عىل الوارد فيها غريها أم ال؟ وما هي علة  بي احلديثية الواردة عن الن

هو: التعليل العارش, وأن العلة هي عدم  -واهلل أعلم–النهي يف ذلك؟, واألقرب 

 متام استيالء البائع عىل املبيع, وعدم انقطاع عالقة البائع باملبيع.

بنى القبض يف جمال التطبيقات املعارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه, قررت أن م -14

وأساسه العرف فام اعتربه العرف قبًضا كان كذلك يف الرشع, ما مل يتعارض مع 

 نص من الشارع, واكتفيت باإلشارة إىل بعض التطبيقات املعارصة.
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 امللخص العريب

 وذلك عىل النحو التايل:  مقدمة, وثالثة فصوللقد انتظمت هذه الدراسة يف 

 مباحث: ثالثةوفيه يف املبيع والترصف والقبض,  الفصل األول:

 , وفيه أربعة مطالب:املبيع أنواعه ورشائطه والتمييز بينه وبني الثمناملبحث األول: 

 املطلب األول: تعريف املبيع, وفيه فرعان:       

 .األول: تعريف املبيع لغةً  فرعال       

 .الثاين: تعريف املبيع اصطالًحا فرعال       

 البيع. أنواع: ثاينال طلبامل       

 , وفيه فرعان:املبيع والثمن التمييز بني: لثالثا طلبامل       

 األول: الفرق بني املبيع والثمن. فرعال       

 الثاين: فوائد التمييز بني املبيع والثمن. فرعال       

 :فروعوفيه ثالثة , : رشوط املبيع وأوصافهرابعال طلبامل        

 .األول: معنى الرشط والوصف فرعال       

 .الثاين: رشائط البيع فرعال       

 .الثالث: رشائط وأوصاف املبيع عند الفقهاء فرعال       

 :طالبوفيه ثالثة م, الترصف وعالقته بالعقد وااللتزام :ثاينال ملبحثا

 :فرعانوفيه , األول: تعريف الترصف طلبامل       

 األول: تعريف الترصف لغًة. فرعال       

 الثاين: تعريف الترصف اصطالًحا. فرعال       

 , وفيه ثالثة فروع:الثانـي: أقسام الترصف طلبامل       

 .األول: الترصف باعتبار ما يصدر عن الشخص من األفعال واألقوال فرعال       

 .النفع أو الرضرالترصف باعتبار ما يلحق الترصف من  الثاين: فرعال       

 .الترصف باعتبار الترصف يف احلقوق واألمالك الثالث: فرعال       
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 :فروعوفيه ثالثة , الثالث: الفرق بني الترصف والعقد والترصف وااللتزام طلبامل      

 األول: تعريف العقد والفرق بينه وبني الترصف. فرعال       

 فرق بينه وبني الترصف.الثاين: تعريف االلتزام وال فرعال       

 الثالث: العالقة بني الترصف والعقد وااللتزام. فرعال       

 :طالبم أربعةوفيه , القبض وأقسامه وكيفيته :لثالثا ملبحثا

 , وفيه فرعان:األول: تعريف القبض طلبامل         

 يف اللغة.األول: تعريف القبض  فرعال       

 يف اصطالح الفقهاء. الثاين: تعريف القبض فرعال       

 الثاين: ألفاظ ذات عالقة بالقبض. طلبامل       

 .مرشوعية القبض األدلة عىلالثالث:  طلبامل       

 :فروعوفيه ستة , : أقسام القبض وكيفيتهرابعال طلبامل       

 األول: القبض باعتبار احلقيقة واحلكم. فرعال       

 لثاين: القبض باعتبار القابض.ا فرعال       

 الفرع الثالث: القبض باعتبار اإلمتام والنقص.       

 الفرع الرابع: القبض باعتبار اإلذن فيه.       

 الفرع اخلامس: القبض باعتبار القوة والضعف.       

 الفرع السادس: القبض باعتبار املقبوض.       

 وفيه مبحثان: ,املشرتاة قبل قبضهاالترصف يف األعيان  :ثاينالفصل ال

 وفيه مطلبان:, ع يف األعيان املشرتاة قبل قبضهاالترصف بالبي املبحث األول:

 املطلب األول: حكم بيع املبيع قبل قبضه.        

 .املطلب الثاين: علة النهي عن بيع املبيع قبل قبضه        

 وفيه مطلبان:, شرتاة قبل قبضهاع يف األعيان املالترصف بغري البي املبحث الثانـي:
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 طلب األول: الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها بام يقابله عوض.امل       

 املطلب الثاين: الترصف يف األعيان املشرتاة قبل قبضها بام ال يقابله عوض.       

 تطبيقات: مخسةوفيه , تطبيقات معارصة للترصف يف املبيع قبل قبضه :ثالثالفصل ال

 وفيه مخسة مباحث:, املرابحة املركبة تطــبيق األول:ال

 املبــحث األول: معنى املرابحة لغًة واصطالًحا.       

 املبـحث الثــاين: تعريف املرابحة املركبة.       

 املبـحث الـثالث: األلفاظ التي تطلق عىل املرابحة املركبة.       

 طوات اإلجرائية للمرابحة املركبة.املبــحث الرابـع: اخل       

 .وأثر القبض فيهااملبـحث اخلامس: صور من التطبيقات احلديثة للمرابحة املركبة        

 وفيه أربعة مباحث:, أسهم الرشكات التطبيق الثانــي:

 املبحث األول: تعريف األسهم.        

 املبـحث الثاين: أنواع األسهم.       

 لث: حكم التعامل بأسهم الرشكات.املبحث الثا       

 املبـحث الرابع: قبض أسهم الرشكات وأثره يف الترصف.       

 وفيه مبحثان:, البيوع البحرية :ثالثالتطبيق ال

 املبحث األول: التعريف بالبيوع البحرية.       

 القبض فيها. وأثراملبحث الثاين: صور البيوع البحرية        

 وفيه ثالثة مباحث:, التسجيل العقاري :رابعالتطبيق ال

 املبـحث األول: التعريف بالتسجيل العقاري.       

 املبــحث الثاين: حقيقة التوثيق العقاري يف اإلسالم.        

 املبحث الثالث: هل ُيعدُّ التسجيل العقاري قبًضا كافًيا رشًعا؟       

 وفيه أربعة مباحث: , االعتامد املستندي :امسالتطبيق اخل

 املبـحث األول: تعريف االعتامد املستندي.       
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 املبـحث الثاين: أطراف التعامل يف االعتامد املستندي.       

 املبحث الثالث: أنواع االعتامد املستندي.       

 املبـحث الرابع: صور االعتامد املستندي وأثر القبض فيها.       

 م نتائج البحث.فتشمل أه وأما اخلامتة,

  ارس املعينة عىل االنتفاع بالبحث., فذكرت فيها مجلة من الفهوأما الفهارس الفنية
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 الفهارس العامة

 وتتضمن الفهارس التالية:

 فهرس اآليات القرآنية. -

 فهرس األحاديث النبوية. -

 فهرس اآلثار. -

 .املرتجم هلم فهرس األعالم -

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -
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 فهرس اآليات القرآنية

 فحةـالص السورة ورقم اآلية رف اآليةـط

 189 [16]البقرة: ( ...ىئ ىئ ىئ)

 69 [245]البقرة:  ( وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 134 [215]البقرة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 221 [292]البقرة: ( ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 98 [292]البقرة: ( ...ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 52 [1]املائدة: (ژ ژ ڑ ڑ ک)

 213 [2]املائدة: ( ...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

 51 [98]املائدة: ( ...ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 4 [98]النحل: ( ...ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

 53 [81]النحل: (ڑ ک ک ک ک)

 248 [141]الصافات: ( ڳ ڳ ڳ ڳ)

َمر: (ۆئ ۆئ ۈئ)  146 [28]الزُّ

َمر: ( ...ې ې ى ى ائ ائ ەئ )  69 [61]الزُّ

 38 [4]غافر: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)
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 69 [18]املُلك: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳ ڳ )
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 فهرس األحاديث النبوية

 فحةــالص الـراوي ـديثرف احلــط 

 131, 125 جابر بن عبد اهلل َتْسَتْوفَِيهُ  إَِذا اْبَتْعَت َطَعاًما, َفاَل َتبِْعُه َحتَّى

 115 عثامن بن عفان إَِذا بِْعَت َفكِْل, َوإَِذا اْبَتْعَت َفاْكَتْل 

ْيت َشْيًئا َفاَل َتبِْعُه َحتَّى َتْقبَِضهُ إَذا   121 حكيم بن حزام اْشرَتَ

 
ٍ
ء َم َعىَل َقْوٍم َأْكَل يَشْ  34 عبد اهلل بن عباس ...إِنَّ اهللَ إَِذا َحرَّ

َكُة َسَواٌء اَل َبْأَس  ْ َقاَلُة, َوالرشِّ التَّْولَِيُة, َواإْلِ

 بِهِ 

 116 سعيد بن املسيب

ــت أيب  بِالثََّمنِ َقْد َأَخْذهُتَا  ــة بن عائش

 بكر

145 

 144, 92 عبد اهلل بن عمر ...َنْبَتاُع الطََّعامَ   ُكنَّا يِف َزَماِن َرُسوِل اهللِ

ْكَباِن ُجَزاًفا ي الطََّعاَم ِمَن الرُّ , 146, 144, 112 عبد اهلل بن عمر ...ُكنَّا َنْشرَتِ

154 

 142 جابر بن عبد اهلل ...يِف َغَزاٍة, َفَأْبَطَأ يِب مَجَيِل  ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ 

 141, 144, 146 عبد اهلل بن عمر ...اَل َبْأَس َأْن َتْأُخَذَها بِِسْعِر َيْوِمَها

 116 سعيد بن املسيب ..اَل َبْأَس بِالتَّْولَِيِة يِف الطََّعاِم َقْبَل َأْن َيْسَتْويِفَ 

 158, 128, 35 حكيم بن حزام ِعنَْدكَ الَ َتبِْع َما َلْيَس 
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 138, 125, 91 عبد اهلل بن عمر ... اهللَِلَقْد َرَأْيُت النَّاَس يِف َعْهِد َرُسوِل 

ــاَبْتُه  ــًرا, َفَأَص ــَك َثَم ــْن َأِخي ــَت ِم ــْو بِْع َل

 ...َجاِئَحةٌ 

 159, 153 جابر بن عبد اهلل

, 138, 125, 91 عبد اهلل بن عمر َيْسَتْوفَِيهُ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى 

114 

َمْن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعـُه َحتَّـى َيْسـَتْوفَِيُه إالَّ 

 ...َما َكانَ 

 116 سعيد بن املسيب

, 136, 125, 94 عبد اهلل بن عمر َيْقبَِضهُ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى 

138 

ــى َيْقبَِضــُه َمــِن اْبَتــاَع  َطَعاًمــا َفــاَل َيبِْعــُه َحتَّ

 ...َوَيْسَتْوفَِيُه إاِلَّ 

ربيعة بن أيب عبـد 

 الرمحن

116 

, 125, 115, 91 عبد اهلل بن عباس اَل َيبِْعُه َحتَّى َيْكَتاَلهُ َمِن اْبَتاَع َطَعاًما فَ 

136 ,138 

 115 ,131 عبد اهلل بن عمر ...َمْن اْشرَتَى َطَعاًما بَِكْيٍل َأْو َوْزٍن َفاَل َيبِْعهُ 

َمِن اْشرَتَى َطَعاًما َفـاَل َيبِْعـُه َحتَّـى َيْسـَتْوفَِيُه 

 َوَيْقبَِضهُ 

 138, 125, 91 عبد اهلل بن عمر

ـَلُع َحْيـُث   اهللِهَنَى َرُسـوُل  َأْن ُتَبـاَع السِّ

 ...ُتْبَتاعُ 

 121, 91 عبد اهلل بن عمر

 35 أبو هريرة   هَنَى َرُسوُل اهللِ

َعـْن َبْيـِع الطََّعـاِم َحتَّـى   اهللِهَنَى َرُسوُل 

 ...جَيِْرَي فِيهِ 

 131, 115 جابر بن عبد اهلل
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 36, 35 أبو هريرة , َعْن َبْيِع اْلَغَرر  هَنَى َرُسوُل اهللِ

ــــعود  ...َعْن َثَمِن اْلَكْلِب   هَنَى َرُسوُل اهللِ ــــو مس أب

 األنصاري

35 

 158, 128 عبد اهلل بن عمرو ...َعْن َسَلٍف َوَبْيعٍ    هَنَى َرُسوُل اهللِ

 182, 142, 144 عبد اهلل بن عمر ...ْبَن ُعَمَر, َتْصنَُع بِِه َما اهللُِهَو َلَك َيا َعْبَد 

 169 أبو هريرة َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ إِْخَواًنا

ْيَت  ِمنَْهـا َبْيًعـا َفـاَل َيا اْبـَن َأِخـي, إَِذا اْشـرَتَ

 ...َتبِْعهُ 

 121, 92 حكيم بن حزام
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 فهرس اآلثار 

 فحةـالص الراوي ثررف األـط

َهِب َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ   91 عبد اهلل بن عباس َأاَل ُتَراُهْم َيَتَباَيُعوَن بِالذَّ

ُجُل اْلَبْيَع َأْن َيبِيَعهُ  ى الرَّ  145 عفان عثامن بن ...اَل َبْأَس إَذا اْشرَتَ

 134 جابر بن عبد اهلل اَل َتبِْع َبْيًعا َحتَّى َتْقبَِضهُ 

ْفَقُة َحيًّا جَمُْموًعا  153 عبد اهلل بن عمر ...َما َأْدَرَكْتُه الصَّ

 
ٍ
ء  134, 91 عبد اهلل بن عباس بَِمنِْزَلِة الطََّعامِ َوَأْحِسُب ُكلَّ يَشْ
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 فهرس األعالم املرتجم هلم.

 الصفحة العلم اسم

 13 أمحد بن حنبل

 39 (حممد بن طلحة اهلروي) األزهري

 145 إسحاق بن راهويه

 199 (أبو حييى زكريا بن حممد)األنصاري 

 14 (إبراهيم بن حممد) الباجوري

 56 (أبو الوليد سليامن بن خلف) 

 59 (حممد بن عبيد اهلل بن إبراهيم) برهان الرشيعة

 144 (منصور بن يونس) البهويت

 116 (عبد اهلل بن عمر) البيضاوي

 68 (عيل بن عبد السالم) التسويل

 54 (أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن السالم) ابن تيمية

 31 (إسامعيل بن محاد) اجلوهري

 199 ابن حجر اهليتمي

 143 َحْرَمَلة بن حييى

 134 (أبو حممد عيل بن أمحد) ابن حزم

 144 البرصي احلسن
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 16 احلسن بن رحال

 63 (أبو عبداهلل حممد بن عبدالرمحن الرعيني) احلطاب

 81 (النعامن بن ثابت) أبو حنيفة

 144 (حممد بن عبد اهلل) اخلرايش

 148 (حمفوظ بن أمحد الكلوذاين)أبو اخلطاب 

 14 (أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم) اخلطايب

 154 (عرفةحممد بن ) الدسوقي

 141 الرافعي )أبو القاسم عبد الكريم بن حممد(

 55 (أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد) ابن رجب

 188 ابن رشد )أبو الوليد حممد بن أمحد(

 58 حممد بن هبادر بن عبداهلل(الزركيش )

 123 زفر بن اهلذيل العنربي

 61 أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر(الزخمرشي )

 42 زهرة )حممد بن أمحد(أبو 

 151 الزيلعي )عثامن بن عيل بن حمجن(

 44 (عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف) ابن السبكي

 14 (حممد بن أمحد بن أيب سهل) الرسخيس

 144 سعيد بن املسيب

 123 سفيان الثوري

 123 سفيان بن عيينة
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 53 (أبو عبد اهلل حممد بن إدريس) الشافعي

 135 )حممد بن عيل(الشوكاين 

 99 (أبو إسحاق إبراهيم بن عيل) الشريازي

 21 (حممد أمني بن عمر) ابن عابدين

 134 ابن عبد الرب )أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري(

 144 عثامن بن عفان

 133 عثامن بن مسلم البتي

 54 (حممد بن عبد اهلل املعافري) ابن العريب

 82 العز بن عبد السالم

 161 ابن عقيل )أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد(

 152 عيسى بن دينار بن واقد الغافقي

 44   (حممد بن حممدأبو حامد )الغزايل 

 39 ابن فارس )أبو احلسني أمحد بن فارس(

 39 (حممد بن يعقوب) الفريوزآبادي

 51 (شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي) ابن القاسم

 152 (عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العتقي)ابن القاسم

 155 (عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي)ابن قاسم 

 149 ابن قايض ِسامْوة )حممود بن إرسائيل بن عبد العزيز(

 133 القايض عياض )أبو الفضل عياض بن موسى(
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 144 القايض حممد الفراء

 11 ابن قدامة )حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد(

 64 (أبو العباس أمحد بن إدريس) القرايف

 15 القريواين )أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد(

 124 ابن القيم )حممد بن أيب بكر بن أيوب(

 12 (أبو بكر بن مسعود بن أمحد) الكاساين

 133 املازري )حممد بن عيل(

 152 مالك بن أنس )إمام دار اهلجرة(

 184 حبيب(املاوردي )عيل بن حممد بن 

 123 حممد بن احلسن الشيباين

 143 املرداوي )عيل بن سليامن(

 56 املرغيناين )عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل(

 42 مصطفى بن أمحد الزرقا

 122 ابن املنذر )حممد بن إبراهيم(

 186 (زين الدين بن إبراهيم بن حممد) ابن نجيم

 14 (رشفحميي الدين أبو زكريا حييى بن ) النووي

 59 (حممد بن حممد بن عبد احلميد) ابن اهلامم

 84 (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب) أبو يوسف
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 املصادر واملراجع فهرس 

 الكريم.القرآن               

 حممد بن ملعروف برشح ميارة, أبو عبد اهللا :اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام -1

 , بدون طبعة وبدون تاريخ.هـ(, دار املعرفة1412ميارة )ت: ن حممد الفايسأمحد ب

د. أبو محاد صغري أمحد  حتقيق:(, ه 319 :أبو بكر بن املنذر النيسابوري )ت :اإلمجاع -2

 .ه1424,الثانية الطبعةالرياض,  /حممد حنيف, دار عامل الكتببن 

أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: -3

هـ(, ترتيب: األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس 354التميمي الدارمي )ت: 

هـ(, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط, مؤسسة 138)ت: 

 م. 1899 -هـ 1449الرسالة/ بريوت, الطبعة األوىل, 

هـ(, 142ابن دقيق العيد )ت:قي الدين ت :إحكام األحكام رشح عمدة األحكام -4

بدون القاهرة, /أمحد حممد شاكر, مطبعة السنة املحمديةو مد حامد الفقيحم حتقيق:

 .م1853-هـ1312طبعة, 

د. سعد بن تركي بن حممد اخلثالن,  :أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي -5

 .م2444 - هـ1425الطبعة األوىل, الدمام,  /دار ابن اجلوزي ,هرسالة دكتورا

بحث  -:أحكام بيع ورشاء الذهب والفضة بواسطة الشيكات يف الفقه اإلسالمي -6

مقدم لكلية الرشيعة باجلامعة األردنية ونرش بمجلة الكلية املسامة دراسات يف 

 .م2446د. عباس أمحد الباز,  -الرشيعة والقانون

 م.1884حسني عبد اللطيف, الدار اجلامعية/ بريوت,  أحكام الشهر العقاري: -7

أبو احلسن عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي  اإلحكام يف أصول األحكام: -8

 -هـ(, حتقيق: عبد الرزاق عفيفي, املكتب اإلسالمي/بريوت631اآلمدي)ت:
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 هـ.1442لبنان, الطبعة الثانية, -دمشق

العباس أمحد  وأب :ام و ترصفات القايض واإلماماإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحك -9

بو غدة, مكتب أعبد الفتاح  حتقيق:, (هـ694)ت: بن إدريس القرايف املالكي

 .هـ1416الطبعة الثانية,  املطبوعات اإلسالمية/ حلب,

حممد عبد  حتقيق:(, ه 543 :أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب )ت :أحكام القرآن -11

 الثالثة, الطبعة, لبنان -بريوت  /لبنان, دار الكتب العلمية /القادر عطا, دار الفكر

 .م 2443 - هـ1424

هـ(, 314: تأمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ) :أحكام القرآن -11

 الطبعة, لبنان -بريوت  /عبد السالم حممد عيل شاهني, دار الكتب العلمية حتقيق:

 .م1884-هـ1415األوىل,

 حلسني بن عيل بن موسى اخلراساينأمحد بن اأبو بكر  :أحكام القرآن للشافعي -12

حممد زاهد الكوثري,  -عبد الغني عبد اخلالق حتقيق:هـ(, 459 :تالبيهقي )

 .م 1884 -هـ 1414الثانية , الطبعة, القاهرة /مكتبة اخلانجي

 /دار الفكر العريب, ,هـ(1388)ت:عيل اخلفيف :أحكام املعامالت الرشعية  -13

 .م2449-هـ1428بدون طبعة,  القاهرة,

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي  :اختصار علوم احلديث -14

, لبنان -بريوت  /أمحد حممد شاكر, دار الكتب العلمية حتقيق:هـ(, 114)ت:

 , بدون تاريخ.الثانية الطبعة

عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي  :االختيار لتعليل املختار -15

 /د عبد الرمحن, دار الكتب العلميةعبد اللطيف حمم حتقيق:(, ه693:)ت

 م. 2445 -هـ 1426 الثالثة, الطبعةلبنان,  -بريوت

د. عبد اهلل بن مبارك آل سيف, كنوز  :اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية -16

 .هـ 1434الطبعة األوىل, عودية, الس _أشبيليا/ الرياض 
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د. زياد رمضان, الدار اجلامعية/ بريوت, الطبعة األوىل,  :إدارة األعامل املرصفية -17

 .م1885

حممد نارص الدين األلباين  :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -18

 .ه 1445, الثانية الطبعةدمشق, -بريوت /هـ(, املكتب اإلسالمي1424:)ت

بن أمحد, الزخمرشي جار اهلل  أبو القاسم حممود بن عمرو :أساس البالغة -19

 -بريوت  /حممد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية حتقيق:هـ(, 539)ت:

 .م 1998 - ـه1418, لبنان

ة اإلمام عبدالرمحن بن عايد بن خالد العايد, جامعد. : أسباب انحالل العقود املالية -21

- هـ1423, األوىل الطبعة, السعودية -الرياض  /حممد بن سعود اإلسالمية

 .م2442

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  :االستذكار -21

حممد عيل معوض, دار الكتب وسامل حممد عطا  حتقيق:هـ(, 463القرطبي )ت: 

 .م2444 -هـ1421 األوىل, الطبعة, بريوت /العلمية

زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري  :أسنى املطالب يف رشح روض الطالب -22

 –هـ 1422بريوت, /د. حممد حممد تامر, دار الكتب العلمية حتقيق:هـ( 826:)ت

 .م2444

د. أمحد بن حممد اخلليل, دار ابن  :األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي -23

 .هـ1421اجلوزي/ الدمام, الطبعة الثانية, 

حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل  :األزهار السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق -24

, األوىل الطبعة لبنان, –/ بريوت هـ(, دار ابن حزم1254الشوكاين اليمني )ت: 

 م.2444 -هـ 1425

دار الكتب , هـ(111: تعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) :األشباه والنظائر -25
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 .م1881 -هـ1411 ,األوىل الطبعةالعلمية, 

أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد  :األشباه والنظائر -26

 -هـ 1411األوىل,  الطبعة, دار الكتب العلمية, هـ(811: ت)السيوطي 

 .م1884

زين الدين بن إبراهيم بن حممد,  :األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن -27

هـ(, وضع حواشيه وخرج أحاديثه زكريا 814: تاملعروف بابن نجيم املرصي )

 - هـ1418 األوىل, الطبعة, لبنان -بريوت /عمريات, دار الكتب العلمية

 م.1888

أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري,  :اإلرشاف عىل مذاهب العلامء  -28

د. أبو محاد صغري أمحد األنصاري, مكتبة مكة  حتقيق:هـ(, 319:)ت

 م.2441 -هـ 1429الطبعة األوىل, , اإلمارات العربية املتحدة/الثقافية

/ القاهرة, الطبعة دار الفكر العريب ,(ه 1384 :)تحممد أبو زهرة, :أصول الفقه -29

 .األوىل, بدون تاريخ

عيل مجال الدين عوض, مكتبة النهضة العربية/ القاهرة,  :االعتامدات املستندية -31

 .م1891

(, ه151 :أبو عبد اهلل حممد بن القيم اجلوزية, )ت :العاملنيعن رب إعالم املوقعني -31

األوىل,  الطبعة, ريوتب /دار الكتب العلمية, حممد عبد السالم إبراهيم حتقيق:

 .م1881 -هـ 1411

الزركيل الدمشقي  بن حممود بن حممد بن عيل بن فارسخري الدين  :األعالم -32

 .م 2442 ,اخلامسة عرش الطبعةهـ(, دار العلم للماليني, 1386:ت)

راهيم واصل عالء الدين أمحد إبوأمحد إبراهيم بك  :االلتزامات يف الرشع اإلسالمي -33

 .م 2413-هـ1434, األوىل الطبعةالقاهرة ,  /, املكتبة األزهرية للرتاث

بريوت,  /(, دار املعرفةه 244 :أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي )ت :األم -34
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 .م1884-هـ1414, بدون طبعة

عـيل بـن  :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل -35

حتقيق: حممد حامـد الفقـي, دار إحيـاء ه(,  995 :سليامن املرداوي أبو احلسن )ت

 .م1855 -هـ 1314الرتاث العريب, الطبعة األوىل, 

أبـو بكـر حممـد بـن إبـراهيم بـن املنـذر  :األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف  -36

إبـراهيم الشـيخ, دار و خالـد إبـراهيم السـيد حتقيـق:هــ(, 319:النيسابوري )ت

 .م2448 -هـ 1434األوىل,  الطبعةمرص,  /الفالح

زين الدين بن إبـراهيم بـن حممـد, املعـروف بـابن  :البحر الرائق رشح كنز الدقائق -37

هـ(, ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسـني بـن 814نجيم املرصي )ت: 

(, وباحلاشية: منحة اخلـالق البـن هـ1139عيل الطوري احلنفي القادري )ت: بعد 

 ., بدون تاريخالثانية الطبعةعابدين, دار الكتاب اإلسالمي, 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش  :يف أصول الفقهالبحر املحيط  -38

 .م1884 -هـ 1414األوىل,  الطبعةهـ(, دار الكتبي, 184)ت:

 /د. عبد اهلل بن سـليامن املنيـع, املكتـب اإلسـالمي :بحوث يف االقتصاد اإلسالمي -39

 .م1886 - هـ1416الطبعة األوىل, دمشق, 

ريني :وأصوله بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي -41 , هـ(1434)ت:  د. فتحي الدم

 .هـ1428الثانية,  الطبعةمؤسسة الرسالة, 

بور  /هـ(, مكتبة الثقافة الدينية355 املطهر بن طاهر املقديس )ت: :البدء والتاريخ -41

 .م1894 -هـ 1444 مرص, الطبعة األوىل, – سعيد

الكاسـاين احلنفـي أبو بكر بن مسـعود بـن أمحـد  :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -42

 . م1896 -هـ 1446الثانية,  الطبعة, دار الكتب العلمية, هـ(591: ت)

هــ(, 151:تحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن قـيم اجلوزيـة ) :بدائع الفوائد -43
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 ., بدون طبعة وبدون تاريخلبنان -بريوت /دار الكتاب العريب

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبـي أبـو الوليـد  :بداية املجتهد وهناية املقتصد -44

 ه.1445, السابعة الطبعةلبنان, -بريوت /دار املعرفةه(, 585:)ت

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي  :البداية والنهاية -45

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي, دار هجر للطباعة والنرش  حتقيق:هـ(, 114)ت: 

 .م1881 -هـ 1419وىل, األ الطبعةوالتوزيع واإلعالن, 

عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين  :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -46

 -لبنان /حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية حتقيق:هـ( 811:السيوطي )ت

 .بدون طبعة وبدون تاريخ, صيدا

أمحد  :بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري -47

هـ(, دار املعارف, بدون طبعة وبدون 1241بن حممد الصاوي املالكي )ت: 

 .تاريخ

, (هــ1259 :التسـويل )ت أبو احلسن عيل بن عبد السـالم :فةالبهجة يف رشح التح -48

 الطبعـةبـريوت, -لبنـان /الكتـب العلميـة حممد عبد القادر شـاهني, دار حتقيق:

 م.1889 -هـ 1419 ,األوىل

د. حممد سليامن األشـقر, دار  :بيع املرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه البنوك اإلسالمية -49

 .هـ1415األردن, الطبعة الثانية,  النفائس للنرش والتوزيع/

د. يوسـف القرضـاوي,  :جتريه املصارف اإلسـالمية بيع املرابحة لآلمر بالرشاء كام -51

 .هـ1441القاهرة, الطبعة الثانية, /مكتبة وهبة

 .م1893بعة أطلس, الطبعة الثانية, د. أمحد حسني, مط :البيوع البحرية -51

حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف  :التاج واإلكليل ملخترص خليل -52

-هـ1416األوىل,  الطبعة, العلميةدار الكتب , هـ(981: تالغرناطي املالكي )

 .م1884
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 حتقيق:هـ(, 918أبو الفداء زين الدين قاسم اجلاميل احلنفي )ت:  :تاج الرتاجم -53

 .م1882- هـ1413 األوىل, الطبعة, دمشق /حممد خري رمضان يوسف, دار القلم

ـد بـأبو الفـيض  :تاج العروس من جواهر القاموس -54 اق حممم ـد بـن عبـد الـرزم ن حممم

ــيني ــدي ) ,احلس بي ــ, الزَّ ــب بمرتىض ـــ(, 1245: تامللقم ــق:ه ــن  حتقي ــة م جمموع

مطبعـة  سلسـلة تصـدرها وزارة اإلعـالم يف الكويـت(الرتاث العـريب )املحققني, 

حتى عـام  هـ1368نرش عىل عدة سنوات من عام ,الثانية الطبعةحكومة الكويت, 

 .هـ1422

هــ(, 463أبو بكر أمحد بن عيل بـن مهـدي اخلطيـب البغـدادي )ت: :تاريخ بغداد -55

 األوىل, الطبعـة, بـريوت /بشار عواد معـروف, دار الغـرب اإلسـالمي د. حتقيق:

 .م 2442 - هـ1422

عينني بدران, دار ن أبو الاد. بدر :تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود -56

 .م1869 بدون طبعة, ,بريوت/النهضة العربية

ْلب يِّ  -57  عثامن بن عيل بن حمجـن البـارعي :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

(, احلاشية: أمحد بـن حممـد بـن أمحـد بـن يـونس بـن هـ143الزيلعي احلنفي )ت: 

ْلبِيُّ )ت:   -بـوالق /(, املطبعـة الكـربى األمرييـةهـ1421إسامعيل بن يونس الشِّ

 .هـ1313األوىل,  الطبعةالقاهرة, 

عبد  حتقيق:هـ(, 616أبو زكريا حييى بن رشف النووي )ت:  :حترير ألفاظ التنبيه -58

 .هـ1449 األوىل, الطبعة, دمشق /الغني الدقر, دار القلم

 حتقيق:, هـ(854)ت: أبو عبد اهلل حممد احلطاب :حترير الكالم يف مسائل االلتزام -59

األوىل,  الطبعةد. عبد السالم حممد الرشيف, دار الغرب اإلسالمي/لبنان, 

 .م1894 –هـ 1444

هــ(, دار الكتـب 544السـمرقندي )ت: حممد بن أمحد بـن أيب أمحـد :حتفة الفقهاء -61
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 .م1884 - هـ1414 الثانية, الطبعة, لبنان –بريوت  /العلمية

, (هـ813)ت:أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي :حتفة املحتاج يف رشح املنهاج -61

 .م1893 -هـ 1351مرص,  /املكتبة التجارية الكربى

هـ(, 811السيوطي )ت:  عبد الرمحن بن أيب بكرجالل الدين  :تدريب الراوي -62

السعودية, الطبعة الثانية,  –مكتبة الكوثر/ الرياض نظر حممد الفاريايب,  حتقيق:

 .هـ1415

بدون  : حممد زكي عبد الرب, دار القلم/الكويت,والوقائع الرشعيةالترصفات  -63

 م.1892 هـ,1442طبعة, 

عبـداهلل  :الترصف االنفرادي وأثره يف بناء العقود وااللتزامات يف الفقـه اإلسـالمي  -64

 -هـــ 1413 الطبعــة األوىل, الريــاض, /بــن عبــد العزيــز درعــان, مكتبــة التوبــة

 .م1883

هـ(, دار 916: تعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ) :التعريفات -65

 م.1893 - هـ1443 ,األوىل الطبعة, لبنان –بريوت  /الكتب العلمية

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن  :تغليق التعليق عىل صحيح البخاري -66

, املكتب هـ(, حتقيق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي952: ت)حجر العسقالين

 .هـ1445 األوىل, الطبعة, األردن –عامن  -اإلسالمي, دار عامر/ بريوت

أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم بـن  :تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء -67

ــراين ــة احل ــق:, (ه 129)ت: تيمي ــة  حتقي ــة, مكتب ــد اخلليف ــن حمم ــز ب ــد العزي عب

 .م1886 –هـ 1411األوىل,  الطبعة الرياض,/الرشد

 ,أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسـن بـن احلسـني التيمـي الـرازي :التفسري الكبري -68

, بـريوت /هــ(, دار إحيـاء الـرتاث العـريب646امللقب بفخر الدين الرازي )ت: 

 .ـه1424 ,الثالثة الطبعة

عـالء الـدين عبـد الـرزاق  :التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره يف البيـوع املعـارصة -69

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   263 

 .م2444 -هـ 1423, الطبعة األوىل, النفائس/ األردن اجلنكو, دار

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحـد بـن حجـر العسـقالين  :تقريب التهذيب -71

ـــ(, 952)ت:  ــق:ه ــيد حتقي ــة, دار الرش ــد عوام ــوريا /حمم ــة, س  األوىل, الطبع

 .م1896 -هـ1446

املعـروف بـابن أمـري حـاج  ,حممد بن حممد بـن حممـد أبو عبد اهلل :التقرير والتحبري -71

الثانيـة,  الطبعـةهـ(, دار الكتـب العلميـة, 918ويقال له ابن املوقت احلنفي )ت: 

 .م1893 -هـ 1443

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب  :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -72

األوقاف , وزارة عموم جمموعة من املحققني حتقيق:هـ(, 463:)ت النمري

نرش عىل عدة سنوات من عام  الطبعة الثانية, املغرب, /والشؤون اإلسالمية

 .هـ1412حتى عام  هـ1391

عــيل بــن حممــد بــن حجــر العســقالين أبــو الفضــل أمحــد بــن  :هتــذيب التهــذيب -73

 هـ.1326 ,الطبعة األوىلاهلند, /هـ(, دار املعارف النظامية952:)ت

هــ(, دار الكتـب 151:أبو عبد اهلل حممد بن قيم اجلوزية)ت :هتذيب سنن أيب داود -74

 .ـه1415 الثانية, الطبعة, بريوت/ العلمية

أبو احلجاج يوسف بـن عبـد الـرمحن بـن يوسـف  :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال -75

, بـريوت /د. بشار عواد معـروف, مؤسسـة الرسـالة حتقيق:هـ(, 142املزي )ت: 

 .م1894 - هـ1444 األوىل, الطبعة

حممـد  حتقيـق:ه(,  314 :أبو منصور حممد بـن أمحـد األزهـري )ت :هتذيب اللغة -76

 م.2441 ,األوىل الطبعةبريوت, /عوض مرعب, دار إحياء الرتاث العريب

حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد  :توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار -77

صالح بن حممد بن عويضة, دار  حتقيق:هـ(, 1192احلسني, الكحالين )ت: 
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 م.1881-هـ1411األوىل,  الطبعةلبنان,  -بريوت /الكتب العلمية

 :حققههـ(, 646عثامن بن عمر ابن احلاجب الكردي املالكي)ت: :جامع األمهات -78

األوىل,  الطبعةدمشق,  /عبد الرمحن األخرض األخرضي, مكتبة الياممة وأب

 .م1889-هـ1418

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل,  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -79

عبد اهلل بن عبد املحسـن الرتكـي, دار  د. حتقيق:هـ(, 314أبو جعفر الطربي )ت: 

 .م 2441 -هـ 1422األوىل,  الطبعةهجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن, 

ــرآن -81 ــام الق ــامع ألحك ــي  :اجل ــاري القرطب ــد األنص ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب أب

ــربدوين  حتقيــق:ه(, 611:)ت ــراهيم أطفــيش, دار الكتــب املرصــيةوأمحــد ال  /إب

 م.1864 -هـ 1394, الثانية الطبعةالقاهرة, 

عبد القادر بن حممد بن حممد بن نرص اهلل بن سامل  :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -81

عبد الفتاح حممد احللو, دار  حتقيق:, هـ(115)ت: احلنفيبن أيب الوفاء القريش 

 .م1883 –هـ 1413 ,الثانية الطبعةهجر, 

أمحد بن  :حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني -82

(, ه851(, وأمحد الربليس عمرية, )ت:ه1468أمحد بن سالمة القليويب )ت: 

 بدون طبعة, لبنان,-مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر/بريوت حتقيق:

 م.1885-هـ1415

راهيم إب :حاشية الباجوري عىل رشح ابن قاسم الغزي عىل متن الشيخ أيب شجاع -83

دار , حتقيق: حممد عبد السالم شاهني ,(هـ1211)ت:بن حممد بن أمحد الباجوري

 .هـ1424 ,الطبعة األوىل, الكتب العلمية

ّي عىل رشح املنهجحاشية  -84 م  ِميم املرصي  :الُبَجرْيَ سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ

 .م1854 -هـ 1368 بدون طبعة, هـ(, مطبعة احللبي,1221الشافعي )ت:

 حتقيق:(, ه 1234حممد عرفة الدسوقي )ت:  :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري -85
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 ., بدون طبعة وبدون تاريخحممد عليش, دار الفكر/ بريوت

أمحد بن قاسم العبادي املرصي  :حاشية ابن قاسم العبادي عىل حتفة املحتاج -86

 -هـ 1351 بدون طبعة, ,مرص /, املكتبة التجارية الكربى(هـ884 )ت:الشافعي

 .م1893

عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم العاصـمي  :حاشية الروض املربع رشح زاد املستنقع -87

, التاسـعة الطبعـة –بريوت  /هـ(, مؤسسة فؤاد بعينو1382 :النجدي احلنبيل )ت

 هـ.1423

إسـامعيل بـن أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن  :حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق -88

 الطبعةالقاهرة,  -بوالق /املطبعة الكربى األمريية هـ(,1421يونس الشلبي )ت: 

 .هـ1313األوىل, 

أبو احلسن عيل بن أمحد بـن مكـرم  :الطالب الرباينحاشية العدوي عىل رشح كفاية  -89

يوسـف الشـيخ حممـد البقـاعي, دار  حتقيـق:هـ(, 1198الصعيدي العدوي )ت: 

  .م1884 - هـ1414 ,بدون طبعة ,بريوت /الفكر

 :حسـن العطـار )ت :حاشية العطار عىل رشح اجلـالل املحـيل عـىل مجـع اجلوامـع  -91

 هـ.1424 بدون طبعة, بريوت, -لبنان /دار الكتب العلميةه(,  1254

أبو احلسن عيل حممد بن حبيب  :احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي -91

 م.1888 -هـ 1418, دار الكتب العلمية, (هـ454:املاوردي البرصي )ت

احلقوق املعنوية: حق اإلبداع العلمي وحق االسم التجاري طبيعتهام وحكم  -92

, جملة جممع الفقه (هـ1434)ت: د. حممد سعيد رمضان البوطي رشائهام,

اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة: تصدر عن منظمة املؤمتر 

 . م1891 -هـ 1449االسالمي بجدة, 

مؤسسة  ,هـ(1434)ت: د. فتحي الدريني :احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده -93
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 .م 1894 - هـ1444, الثالثة الطبعةبريوت, /الرسالة

 الطبعةدمشق,  /نزيه محاد, مكتبة دار البياند.  :احليازة يف العقود يف الفقه اإلسالمي -94

 .م1819 -هـ1389األوىل, 

الشـــهري  ,بـــن فرامـــرز بـــن عـــيلحممـــد  :درر احلكـــام رشح غـــرر األحكـــام -95

 .هـ(, دار إحياء الكتب العربية, بدون طبعة وبدون تاريخ995بمال)ت:

هــ(, 1353 :عيل حيدر خواجه أمـني أفنـدي )ت :رشح جملة األحكامدرر احلكام  -96

 م.1881 -هـ 1411 األوىل, الطبعةتعريب: فهمي احلسيني, دار اجليل,

ــة -97 ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن ــن  :ال ــقالين, أمحــد ب ــر العس ــن حج ــيل ب ع

حممد عبد املعيـد ضـان, جملـس دائـرة املعـارف العثامنيـة,  حتقيق:(, هـ952:)ت

 .م1812-هـ1382, الثانية الطبعةاهلند, -صيدر آباد

بريوت,  /صبحي رجب, دار العلم للمالينيد.  :الدعائم اخللقية للقوانني الرشعية -98

 .م1818الطبعة الثانية, 

منصور بن يونس  :دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات -99

هـ 1414, الطبعة األوىل ,هـ(, عامل الكتب1451)ت:  احلنبيل بن إدريس البهويت

 .م1883 -

عز الدين حممد خوجة, جمموعة دلة الربكة, قطاع  :الدليل الرشعي للمرابحة -111

 .هـ1418األموال, رشكة الربكة لالستثامر والتنمية, الطبعة األوىل, 

بن إبراهيم بن عيل بن حممد  :أعيان علامء املذهبالديباج املذهب يف معرفة  -111

ار الرتاث حممد األمحدي أبو النور, د د. :حققههـ(, 188فرحون اليعمري )ت: 

 ., بدون طبعة وبدون تاريخللطبع والنرش, القاهرة

سـعيد و حممـد حجـي حتقيق:هــ(,694 :أمحد بن إدريس القـرايف )ت :الذخرية -112

ــزةو أعــراب ــو خب ــربد ,حممــد ب  األوىل, الطبعــة, بــريوت/اإلســالمي ار الغ

 م.1884
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 الـرمحن بـن أمحـد بـن رجـب بـن احلسـن الَسـالمي عبـد :,ذيل طبقات احلنابلة -113

سـليامن العثيمـني, بـن عبـد الـرمحن  .د حتقيـق:هـ(, 185: تاحلنبيل ) البغدادي

 .م2445 - هـ1425 األوىل, الطبعة, الرياض /مكتبة العبيكان

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابـدين الدمشـقي  :املختاررد املحتار عىل الدر  -114

الثانية,  الطبعةبريوت, / هـ(, دار الفكر1252: تالشهري بابن عابدين ) ,احلنفي

 .م1882 -هـ 1412

حممـود بـن عبـد اهلل احلسـيني  :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -115

 /عيل عبد البـاري عطيـة, دار الكتـب العلميـة حتقيق:هـ(, 1214األلويس )ت: 

 .هـ1415 األوىل, الطبعة, بريوت

, هــ(616:تأبو زكريا حييى بن رشف النـووي ) :روضة الطالبني وعمدة املفتني -116

 الطبعـة, عـامن -دمشـق -بـريوت /املكتـب اإلسـالمي ,زهري الشاويش حتقيق:

 .م1881 -هـ 1412الثالثة, 

 ات منصـور بـن يـونس البهـويتأبـو السـعاد :املسـتقنعالروض املربـع رشح زاد  -117

خرج , ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي ,هـ(1451:)ت

, بـدون طبعـة مؤسسـة الرسـالة -دار املؤيـد , أحاديثه: عبد القدوس حممد نـذير

 وبدون تاريخ.

ــري  -118 ــم التفس ــري يف عل ــد  :زاد املس ــن حمم ــيل ب ــن ع ــرمحن ب ــد ال ــرج عب ــو الف أب

/ بـريوت, لرزاق املهدي, دار الكتاب العريب, حتقيق: عبد ا(هـ581)ت:اجلوزي

 .هـ1422الطبعة األوىل, 

أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلـروي,  :الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -119

ة , بـدون طبعـمسعد عبد احلميـد السـعدين, دار الطالئـع حتقيق:, هـ(314)ت: 

 .وبدون تاريخ
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عبـد احلميـد الـبعيل, النـدوة السـابعة لقضـايا الزكـاة  .د :زكاة احلقوق املعنويـة -111

 .هـ1415, الطبعة األوىل, الكويت /بيت الزكاة املعارصة,

أبـو  :روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل -111

هــ(, مؤسسـة 624: تحممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممـد بـن قدامـة )

 .م2442-هـ1423الثانية,  الطبعةالريمان للطباعة والنرش والتوزيع, 

(, 1192 :حممد بن إسامعيل األمـري الصـنعاين)ت :سبل السالم رشح بلوغ املرام -112

 ه.1423, الثالثة الطبعةحممد صبحي حالق, دار ابن اجلوزي,  حتقيق:

حممـد نـارص الـدين األلبـاين  :سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمـة -113

 ه.1424, الثانية الطبعةهـ(, مكتبة املعارف, الرياض, 1424ت:)

أبو عيسى حممد بن عيسى بن موسى بن الضحاك الرتمذي :سنن الرتمذي -114

وحممد فؤاد عبد , (2, 1أمحد حممد شاكر )جـ  حتقيق وتعليق:, هـ(218:ت)

مكتبة مصطفى البايب , (5, 4وإبراهيم عطوة عوض )جـ , (3الباقي )جـ 

 .م1815 -هـ 1385الثانية,  طبعةال, مرص /احللبي

 حتقيق:ه(,  215 :أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين )ت :سنن أيب داود -115

 بدون طبعة, بريوت, –صيدا  /املكتبة العرصية ,حممد حميي الدين عبد احلميد

 هـ.1399

حققـه وضـبط نصـه ,هــ(395 :عيل بن عمر الدار قطني )ت :سنن الدارقطني -116

 ز اهللعبـد اللطيـف حـرو حسن عبد املنعم شلبيو رنؤوطوعلق عليه: شعيب األ

 -هــ 1424األوىل,  الطبعـة, لبنـان –بـريوت  /مؤسسة الرسـالة, أمحد برهومو

 .م2444

 حتقيـق:هــ(, 459 :أبوبكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي )ت :السنن الكربى  -117

الثالثـة,  الطبعـة ,لبنـات –بـريوت /حممد عبد القادر عطا, دار الكتـب العلميـة

 .م2443 -هـ 1424
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(, ه 218أبوعبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويني, )ت:  :سنن ابن ماجه -118

د و عادل مرشدو شعيب األرنؤوط حتقيق: َعبد اللمطيف حرز و كامل قره بليلحممَّ

 م. 2448 - هـ1434 األوىل, الطبعةاهلل, دار الرسالة العاملية,

ه(,  343 :أبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب بـن عـيل النسـائي )ت :سنن النسائي -119

, الثانيـة الطبعة ,حلب /مكتب املطبوعات اإلسالمية ,عبد الفتاح أبو غدة حتقيق:

 م1896 -هـ1446

هــ(, 149:تأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بـن عـثامن الـذهبي ) :أعالم النبالءسري  -121

 الطبعةؤوط, مؤسسة الرسالة, ة من املحققني بإرشاف شعيب األرنجمموع حتقيق:

 .م1895-هـ1445الثالثة, 

, هــ(1364)ت: حممد بن حممـد خملـوف :شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -121

 .هـ1348 بدون طبعة, املطبعة السلفية, القاهرة,

ابـن العـامد عبـد احلـي بـن أمحـد بـن حممـد  :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -122

, عبد القادر األرنـاؤوطوؤوطحممود األرن حتقيق:(, 1498:العكري احلنبيل)ت

 .م 1896 - هـ1446األوىل,  الطبعة, بريوت –دمشق  /دار ابن كثري

مسـعود بـن عمـر  :أصـول الفقـهرشح التلويح عـىل التوضـيح ملـتن التنقـيح يف  -123

 بـريوت, /زكريا عمـريات, دار الكتـب العلميـة حتقيق:ه(, 183:التفتازاين )ت

 م.1886 - هـ1416 الطبعة األوىل,

الشهري  ,أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي :رشح تنقيح الفصول -124

طه عبـد الـرؤوف سـعد, رشكـة الطباعـة الفنيـة  حتقيق:هـ(, 694بالقرايف )ت: 

 .م1813 -هـ 1383األوىل,  الطبعةاملتحدة, 

حممد بن عبد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاين  :رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك -125

وف سـعد, مكتبـة الثقافـة ؤطه عبد الر حتقيق:, هـ(1122)ت:رصي األزهريامل
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 .م2443 - هـ1424 األوىل, الطبعة, القاهرة /الدينية

حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل  :رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  -126

 .م1883 -هـ 1413األوىل,  الطبعةهـ(, دار العبيكان, 112)ت: 

أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي  :رشح السنة -127

املكتب  ,الشاويشحممد زهري و شعيب األرنؤوط حتقيق:, هـ(516:ت)

 .م1893 -هـ 1443, الثانية الطبعة, بريوت -دمشق /اإلسالمي

الدردير  :الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك -128

د. مصطفى  حتقيق:(, ه1241(, وباهلامش حاشية الصاوي )ت: ه1241)ت:

 .م1896 الطبعة األوىل, مرص, /كامل وصفي, دار املعارف

د. عبد  حتقيق:, هـ(1351)ت: أمحد بن حممد الزرقا :الفقهيةرشح القواعد  -129

 م.1898 - هـ1448, الثانية الطبعة, دمشق –الستار أبو غدة, دار القلم 

: )تحممد بن أمحد الدردير  :الرشح الكبري عىل خمترص خليل مع حاشية الدسوقي -131

 م. 2444 -هـ 1421الطبعة األوىل,  دار الفكر, هـ(,1241

املعـروف بـابن  ,حممد بن أمحـد بـن عبـد العزيـز الفتـوحي :املنريرشح الكوكب  -131

 الطبعـةمكتبة العبيكـان,  نزيه محاد,و حممد الزحييل حتقيق:هـ(, 812:النجار )ت

 م.1881 -هـ 1419, الثانية

بن عبد اهلل اخلريش املالكي  أبو عبد اهلل حممد :رشح خمترص خليل -132

 .تاريخ وبدون طبعة بدون, بريوت /هـ(, دار الفكر للطباعة1141)ت:

 ة بن عبد امللـك بـن سـلمة أبـو جعفـرأمحد بن حممد بن سالم :رشح معاين اآلثار -133

 ,األوىل الطبعة, عامل الكتب ار,حممد زهري النج حتقيق:ه(,  321:الطحاوي )ت

 . م 1884 -هـ1414

 .م1893د. أبو زيد رضوان, دار الفكر العريب, بدون طبعة,  :رشكات املسامهة -134

عبد التواب معـوض, منشـأة املعـارف/ اإلسـكندرية,  :العقاري والتوثيق الشهر -135
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 .م1896الطبعة الثانية, 

أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -136

 /أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني حتقيق:هـ(, 383: تالفارايب )

 .م 1891 -  هـ1441 ,الرابعة الطبعة, بريوت

املسمى )اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسـول اهلل  -137

مد بـن إسـامعيل البخـاري وسننه وأيامه(, أبو عبد اهلل حم -صىل اهلل عليه وسلم-

 ,حممد فؤاد عبد الباقي :ترقيمحممد زهري بن نارص النارص,  حتقيق:, هـ(256)ت:

 .هـ1422األوىل,  الطبعة, دار طوق النجاة

(, مكتبة املعارف للنرش 1424حممد نارص الدين األلباين )ت:  صحيح أيب داود: -138

 هـ.1421والتوزيع/ الرياض, الطبعة الثانية, 

ي مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابور :صحيح مسلم -139

 -بريوت /الباقي, دار إحياء الرتاث العريبحممد فؤاد عبد  حتقيق:هـ(, 261)ت:

 م.1812 لبنان, الطبعة الثانية,

هـ(, 581لرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت:أبو الفرج عبد ا :صفة الصفوة -141

 .م2444 -هـ1421 بدون طبعة,,القاهرة/ دار احلديث أمحد بن عيل, حتقيق:

. عـدنان خالـد ا لـرتكامين, دار املطبوعـات د :ضوابط العقد يف الفقـه اإلسـالمي -141

 .هـ1413اململكة العربية السعودية, الطبعة الثانية,  -جدة /احلديثة

أبو احلسني حممـد بـن حممـد بـن احلسـني ابـن أيب يعـىل احلنـبيل  :طبقات احلنابلة -142

مطبعة السنة املحمدية/ القاهرة, بدون  ,حممد حامد الفقي حتقيق: هـ(,526)ت:

 طبعة وبدون تاريخ.

هــ(, 111:عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي )ت :طبقات الشافعية الكربى -143

د. عبـد الفتـاح حممـد احللـو, هجـر للطباعـة ود. حممود حممد الطنـاحي  حتقيق:
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 هـ.1413, الثانية الطبعةوالنرش والتوزيع, 

أبو الفضـل عبـد الـرحيم بـن احلسـني بـن عبـد  :طرح التثريب يف رشح التقريب -144

دار إحياء الرتاث العـريب/ هـ(, 946الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )ت: 

 ., بدون طبعة وبدون تاريخلبنان –بريوت 

حسن دياب, املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات  :العقود التجارية وعقد البيع سيف -145

 .هـ1418والنرش والتوزيع, الطبعة األوىل, 

عيسى عبده, دار االعتصام,  :العقود الرشعية احلاكمة للمعامالت املالية املعارصة -146

 .هـ1381الطبعة األوىل, 

 مصطفى أمحد الزرقا العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي: عقد البيع, -147

 م.2412 -هـ1433هـ(, دار القلم/ دمشق, الطبعة الثانية, 1424)ت:

 الطبعـة , دار الشـواف,هـ(1424)ت: املجذوب مدحم :علامء ومفكرون عرفتهم -148

 .م1882الرابعة, 

هـ(, دار الفكـر, 196حممد بن حممد بن حممود البابريت )ت:  :العناية رشح اهلداية -149

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

عون املعبود رشح سنن أيب داود, ومعه حاشية ابـن القـيم: هتـذيب سـنن أيب داود  -151

بن عيل بـن حيـدر العظـيم آبـادي حممد أرشف بن أمري  :وإيضاح علله ومشكالته

 .هـ1415هـ(, دار الكتب العلمية/ بريوت, الطبعة الثانية, 1328)ت:

عبــد اهلل بــن عمــر  :الغايــة القصــوى يف درايــة الفتــوى عــىل مــذهب الشــافعية -151

 /دار اإلصـالحعيل حميي الـدين القـرة داغـي,  حتقيق:, (هـ695)ت:البيضاوي

 .م1892 ,الطبعة األوىل ,الدمام

زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا  :الغــرر البهيــة يف رشح البهجــة الورديــة -152

 ., بدون طبعة وبدون تاريخهـ(, املطبعة امليمنية826األنصاري, )ت: 

ه(,  129 :بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت أبو العباس أمحد :الفتاوى الكربى -153
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 /دار الكتـب العلميـةمصطفى عبد القـادر عطـا, وحممد عبد القادر عطا  حتقيق:

 م.1891 -هـ 1449 ,األوىل الطبعة ,لبنان –بريوت 

أمحـد الـدويش,  مجـع وترتيـب :للبحوث العلمية واإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة -154

ــة ــع رئاس ــاء طب ــة واإلفت ــوث العلمي ــاض/ إدارات البح ــة ,الري األوىل,  الطبع

 .هـ1418

نظام الدين البلخي  :اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامنالفتاوى اهلندية يف مذهب  -155

 .هـ1314الثانية,  الطبعةومجاعة من علامء اهلند, دار الفكر,ه( 1436:)ت

أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسـقالين  :فتح الباري رشح صحيح البخاري -156

بإخراجـه قـام , حممد فؤاد عبد البـاقي :رقم كتبه وأبوابه وأحاديثههـ(, 952)ت:

عبـد  عليـه تعليقـات العالمـة, حمب الدين اخلطيب :حه وأرشف عىل طبعهوصح

 .هـ1318 بدون طبعة, / بريوت,, دار املعرفةالعزيز بن عبد اهلل بن باز

وهو رشح لكتـاب الـوجيز يف -املسمى الرشح الكبري  :فتح العزيز برشح الوجيز -157

الكريم بن حممد الرافعـي  , عبد-(هـ545الفقه الشافعي أليب حامد الغزايل )ت: 

 , بدون طبعة وبدون تاريخ.هـ(, دار الفكر623القزويني )ت: 

حممـد بـن أمحـد بـن حممـد  :فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالـك -158

دار املعرفـة, بـدون طبعـة وبـدون , هــ(1288عليش, أبو عبد اهلل املالكي )ت: 

 .تاريخ

, هــ(961املعروف بابن اهلامم )ت: ,لسيوايساحممد بن عبد الواحد  :فتح القدير -159

 دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ.

أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممـد  :فتح املغيث برشح ألفية احلديث للعراقي -161

, عيل حسني عـيل حتقيق:هـ(, 842بن أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي )ت: 

 .م2443 - هـ1424 األوىل, الطبعة, مرص /مكتبة السنة
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زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصـاري,  :فتح الوهاب برشح منهج الطالب -161

 -هــ1414 بـدون طبعـة, ,بـريوت/دار الفكر للطباعة والنرشـ, هـ(826)ت: 

 .م1884

سـليامن  :فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل -162

دار الفكـر, بـدون طبعـة , هـ(1244املعروف باجلمل )ت:  ,بن منصور العجييل

 .وبدون تاريخ

الشـهري بـالقرايف  ,أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن املـالكي :الفروق -163

 .عامل الكتب, بدون طبعة وبدون تاريخ, هـ(694:ت)

 – اسوري/دار الفكر د. وهبة بن مصطفى الزحييل, :الفقه اإلسالمي وأدلته -164

  م.1881 -هـ 1419, الرابعة الطبعة, دمشق

اشرتك يف تأليف هذه السلسلة: د.  :الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي -165

بجي, دار القلم للطباعة والنرش  ْ ُمصطفى اخِلْن, د. ُمصطفى الُبغا, عيل الرشم

 .م 1882 -هـ 1413والتوزيع/ دمشق, الطبعة الرابعة, 

م  -166 ــة يف تــراج  ــةالفوائــد البهي نات حممــد عبــد احلــي اللكنــوي , أبــو احلســاحلنفي

 .م1889 الطبعة األوىل, ,حتقيق: أمحد الزعبي, دار األرقمهـ(, 1344ت:)

أمحد بن غانم بن سامل النفراوي : الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين -167

 .م1885 -هـ 1415 ,بدون طبعةدار الفكر,, هـ(1126األزهري املالكي )ت:

مكتـب  حتقيق:ه(,  911 :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي )ت :القاموس املحيط -168

مؤسسـة , حممـد نعـيم العرقُسـويس الرتاث يف مؤسسـة الرسـالة بـإرشاف حتقيق

 -هــ 1426, الثامنـة الطبعةلبنان,  –بريوت  /الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع

 م.2445

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبـد السـالم  :قواعد األحكام يف مصالح األنام -169

, طه عبد الرؤوف سـعد حتقيق:هـ(, 664: تالدمشقي, امللقب بسلطان العلامء )
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 .م 1881 - هـ1414 بدون طبعة, ,القاهر /مكتبة الكليات األزهرية

احلنبيل  رجب بن احلسن البغداديعبد الرمحن بن أمحد بن  :الفقهيةالقواعد -171

, لبنان –بريوت  /دار الكتب العلمية, د. حممد عيل البنا حتقيق: هـ(,185)ت:

 . م2449األوىل,  الطبعة

 عمر عبد اهلل كامل :القواعد الفقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املالية -171

كلية الدراسات العربية  ,جامعة األزهر الرشيفدكتوراه, رسالة , هـ(1436)ت:

 .القاهرة ,واإلسالمية

: أبو احلسن عيل بن والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعيةالقواعد  -172

عبد الكريم  حتقيق:هـ(, 943حممد بن عباس بن اللحام الدمشقي احلنبيل )ت: 

 م. 1888 - هـ1424 بدون طبعة, الفضييل, املكتبة العرصية,

الم ابن أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس :القواعد النورانية الفقهية -173

, أمحد بن حممد اخلليل .د حتقيق:هـ(, 129 الدمشقي )ت:تيمية احلراين احلنبيل

 .هـ1422األوىل,  الطبعةاململكة العربية السعودية,  /دار ابن اجلوزي

جـزي الكلبـي  بنمد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل حم أبو القاسم :القوانني الفقهية -174

 وبدون تاريخ.,بدون طبعة, هـ(141الغرناطي )ت: 

أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد الـرب  :الكايف يف فقه أهل املدينة -175

د. حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك  حتقيــق:هـــ(, 463النمــري القرطبــي )ت: 

 الطبعـةاململكة العربيـة السـعودية,  -الرياض/مكتبة الرياض احلديثة, املوريتاين

 .م1819 -هـ1389األوىل, 

بد اهلل بن يوسـف بـن عبد امللك بن عأبو املعايل  :يف أصول الفقه كتاب التلخيص -176

 عبد اهلل جومل النيبـايل حتقيق:هـ(, 419: تامللقب بإمام احلرمني ) ,حممد اجلويني

لبنـان, الطبعـة األوىل,  – بـريوت /دار البشـائر اإلسـالمية, شبري أمحد العمريو
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 م.1886 -هـ 1411

أبو عبد الرمحن اخلليـل بـن أمحـد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي  :كتاب العني -177

دار , إبراهيم السـامرائي .دو مهدي املخزومي .د حتقيق:هـ(, 115: تالبرصي )

 , بدون طبعة وبدون تاريخ.اهلالل

أبو بكـر عبـد اهلل بـن حممـد بـن أيب شـيبة  :الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار -178

الريـاض,  /كامل يوسـف احلـوت, مكتبـة الرشـد حتقيق:ه(, 235: الكويف )ت

 هـ.1448 ,األوىل الطبعة

 بـو القاسـم حممـود بـن عمـرو بـن أمحـدأ :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -179

ــي )ت:  ـــ(539الزخمرش ــريب, ه ــاب الع ــريوت,  /دار الكت ــةب ــة,  الطبع الثالث

 هـ.1441

ــاع -181 ــاع عــن مــتن اإلقن ــن إدريــس البهــويت :كشــاف القن ــونس ب ــن ي  منصــور ب

-هــ1419 األوىل, الطبعةلبنان,  -بريوت /دار الكتب العلمية, هـ(1451ت:)

  م.1881

عـالء الـدين  عبد العزيز بن أمحد بن حممـد :كشف األرسار رشح أصول البزدوي -181

بـدون طبعـة وبـدون ,دار الكتـاب اإلسـالمي, هـ(134البخاري احلنفي )ت: 

 .تاريخ

مصطفى بـن عبـد اهلل كاتـب جلبـي,  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -182

, مكتبـة املثنـى/ هــ(1461: ت)املشهور باسم حاجي خليفة أو احلـاج خليفـة

 .م1841 بدون طبعة, ,بغداد

أبو بكر بن حممد بن عبد املـؤمن بـن حريـز  :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار -183

 -عـيل عبـد احلميـد بلطجـي  حتقيـق:هـ(, 928: تمعىل احلسيني الشافعي ) بن

 م.1884 األوىل, الطبعة, دمشق /دار اخلري, حممد وهبي سليامن

أيوب بن موسى أبو البقاء  :الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -184
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, حممد املرصيو عدنان درويش حتقيق:هـ(, 1484 ت:احلنفي ) احلسيني

 بريوت./ مؤسسة الرسالة

ـْحنَة  أمحد بن حممـد بـن حممـدأبو الوليد  :األحكاملسان احلكام يف معرفة  -185 بـن الشِّ

 الثانيـة, الطبعـة, القـاهرة /البـايب احللبـي طباعـةهــ(, 992الثقفي احللبي )ت: 

 .م1813 -هـ1383

أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممـد بـن عبـد الواحـد  :اللباب يف هتذيب األنساب -186

, بدون بريوت هـ(, دار صادر/634: ت)الشيباين اجلزري, عز الدين ابن األثري

 م.1894 -هـ 1444طبعة, 

عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي  اللباب يف رشح الكتاب: -187

حممد حميي الدين عبد احلميد, املكتبة العلمية/  حتقيق:هـ(, 1289احلنفي )ت: 

 , بدون طبعة وبدون تاريخ.لبنان –بريوت 

 /دار صـادره(,  111 :حممد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي )ت :لسان العرب -188

 .هـ1414 الثالثة, الطبعةبريوت, 

 الطبعةعيل حميي الدين القره داغي, دار البشائر اإلسالمية,  :مبدأ الرضا يف العقود -189

 .م2442األوىل, 

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بـن مفلـح احلنـبيل  :املبدع يف رشح املقنع -191

 -هــ 1419األوىل,  الطبعة, لبنان –بريوت  /دار الكتب العلمية, ه( 994 :)ت

 .م1881

دار , هـ(493حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )ت:  :املبسوط -191

 م.1883-هـ1414 لبنان, بدون طبعة, - بريوت /املعرفة

املالكي  القريواين عبد الرمحن النفراوي أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد :الرسالةمتن  -192

 ., بدون طبعة وبدون تاريخدار الفكر, هـ(396)ت: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التصرف يف املبيع قبل قبضه                                     278 

: جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية, جملة األحكام العدلية -193

جتارِت كتب, آرام باغ,  نور حممد, كارخانه طباعةنجيب هواويني,  حتقيق:

 ., بدون طبعة وبدون تاريخكراتيش

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء  :جملة البحوث اإلسالمية -194

 .والدعوة واإلرشاد, الرياض

تصدر عن منظمة  :جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة -195

 م.1891 -هـ 1449 ,املؤمتر االسالمي بجدة

املـدعو عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن سـليامن  :جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحـر -196

بــدون طبعــة وبــدون , دار إحيــاء الــرتاث العــريب, ه(1419 :بشــيخي زاده )ت

 .تاريخ

دار , هــ(1434: تأبو حممد غانم بن حممد البغدادي احلنفـي ) :جممع الضامنات -197

 .وبدون تاريخالكتاب اإلسالمي, بدون طبعة 

(: أبو زكريا حييى بن رشف النووي ه416)ت:  املجموع رشح املهذب للشريازي -198

 .()طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي, دار الفكر(, ه616)ت:

هـ(, 129ت:أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ) :جمموع الفتاوى -199

جممع امللك فهد لطباعة املصحف  طباعةعبد الرمحن بن حممد بن قاسم,  حتقيق:

 .م1885 -هـ1416عودية, اململكة العربية الس -املدينة النبوية /الرشيف

, (هــ459ت:) بن إسـامعيل بـن سـيده أبو احلسن عيل :املحكم واملحيط األعظم -211

 األوىل, الطبعــة, بــريوت/ دار الكتــب العلميــة, عبــد احلميــد هنــداوي حتقيــق:

 م. 2444 - هـ1421

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي  :باآلثاراملحىل  -211

, الطبعة األوىل, لبنان –بريوت  /الكتب العلميةدار , هـ(456الظاهري )ت: 

 .م2443 -هـ 1425
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يوسـف الشـيخ  حتقيـق:ه(, 666 :حممد بن أيب بكر الـرازي )ت :خمتار الصحاح -212

 .م1888 -هـ 1424اخلامسة,  الطبعة, صيدا –بريوت  /املكتبة العرصية, حممد

 مصــطفى أمحــد الزرقــا :املــدخل إىل نظريــة االلتــزام العامــة يف الفقــه اإل ســالمي -213

 .م 1888 - هـ1424األوىل,  الطبعةدمشق,  /, دار القلم(هـ1424)ت:

, دمشـق /دار القلـم ,(هــ1424)ت: مصطفى أمحد الزرقا :املدخل الفقهي العام -214

 .م2444 -هـ 1425, الثانية الطبعة

بـريوت,  /د. حممد مصطفى شـلبي, الـدار اجلامعيـة :املدخل يف الفقه اإلسالمي -215

 .م1895-هـ1445العارشة,  الطبعة

 , دار(هـ1435)ت: د. عبد الكريم زيدان :املدخل لدراسة الرشعية اإلسالمية -216

 ., بدون طبعة وبدون تاريخإسكندرية /عمر بن اخلطاب

بدون  الرياض, /د. عبد اهلل الدرعان, مكتبة التوبة :املدخل للفقه اإلسالمي -217

 .م1883 -هـ 1413 طبعة,

دار الكتـب العلميـة, , هــ(118: تمالك بن أنـس األصـبحي املـدين ) :املدونة -218

  .م1884 -هـ 1415األوىل,  الطبعة

حتقيق: شعيب , هـ(215:تِجْستاين )السِّ أبو داود سليامن بن األشعث  :املراسيل -219

 هـ.1449األوىل,  الطبعة, بريوت /مؤسسة الرسالة, ؤوطاألرن

أبو عبد اهلل احلـاكم حممـد بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن : املستدرك عىل الصحيحني -211

حتقيـق: مصـطفى عبـد , هــ(445: تمحدويه بن ُنعيم بن احلكـم النيسـابوري )

 م.1884 -هـ1411األوىل,  الطبعة, بريوت /دار الكتب العلمية, القادر عطا

حممد  حتقيق:هـ(, 545: تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ) :املستصفى -211

ــد الشــايف ــالم عب ــد الس ــة, , عب  -هـــ 1413األوىل,  الطبعــةدار الكتــب العلمي

 .م1883
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أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسـد  :مسند اإلمام أمحد بن حنبل -212

, عـادل مرشـد, وآخـرونو ,األرنـؤوطحتقيق: شـعيب , هـ(241: تالشيباين )

الطبعـة األوىل, , مؤسسـة الرسـالة, إرشاف: د عبد اهلل بن عبـد املحسـن الرتكـي

 .م 2441 -هـ 1421

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسـد : مسند اإلمام أمحد بن حنبل -213

 الطبعـة, القـاهرة/ دار احلديث, حتقيق: أمحد حممد شاكر, هـ(241: تالشيباين )

 .م1885 -هـ 1416األوىل, 

: عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل الشيخ, مشاهري علامء نجد وغريهم -214

طبع عىل نفقة املؤلف بإرشاف دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش/ الرياض, 

 .هـ1384الطبعة الثانية, 

مجال غريب, مؤسسة الرسالة, دار الرشـوق, بـدون  :املصارف واألعامل املرصفية -215

 .هـ1382طبعة, 

أمحد بـن حممـد بـن عـيل املقـري الفيـومي  :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري -216

 .الطبعة األوىل, بدون تاريخ بريوت, /املكتبة العلميةه(,  114:)ت

الصـنعاين فع احلمـريي الـيامين أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـا :املصنف -217

, بـريوت /املكتـب اإلسـالمي, حبيب الـرمحن األعظمـي حتقيق:هـ(, 211)ت:

 .هـ1443 الثانية, الطبعة

السـيوطي الرحيبـاين  مصـطفى بـن سـعد :رشح غاية املنتهـى مطالب أويل النهى -218

 م.1884 -هـ 1415, الثانية الطبعةهـ(, املكتب اإلسالمي, 1243:)ت

, هــ(148)ت:أيب الفتح بن أيب الفضـل الـبعيلحممد بن املطلع عىل ألفاظ املقنع:  -219

 ,الطبعة األوىل ياسني حممود اخلطيب, مكتبة السوادي,و ؤوطحممود األرن حتقيق:

 .م 2443 -هـ 1423

ــاا الســنن رشح ســنن أيب داود  -221 ــتي :مع ــايب الُبس ــد اخلط ــد حمم ــليامن مح ــو س  أب
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 .م1832 - هـ1351 ,األوىل الطبعة, حلب /هـ(, املطبعة العلمية399)ت:

عيل أمحـد السـالوس, مكتبـة  :املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي -221

 .م1896 -هـ 1446الفالح/ الكويت, الطبعة األوىل, 

هـ(, 1424: د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت: معجم اللغة العربية املعارصة -222

 م. 2449 - هـ1428عامل الكتب, الطبعة األوىل, 

حامـد صـادق قنيبـي, و هـ(1435)ت:حممد رواس قلعجي :الفقهاء معجم لغة -223

 م.1899 -هـ 1449, الثانية الطبعةدار النفائس, 

هــ(, حتقيـق: عبـد 385أبو احلسني أمحد بـن فـارس )ت:  معجم مقاييس اللغة: -224

 م.1818 -هـ 1388السالم حممد هارون, دار الفكر, بدون طبعة, 

, هــ(1449:ت) يراغب كحالة الدمشـق عمر بن رضا بن حممد :معجم املؤلفني -225

   ., بدون طبعة وبدون تاريخبريوت /دار إحياء الرتاث العريب

حممـد و حامد عبد القادرو أمحد حسن الزياتو إبراهيم مصطفىاملعجم الوسيط:  -226

 .دار الدعوة, عيل النجار

هـ(, 536:أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر املازري )ت :املعلم بفوائد مسلم -227

 م.1891 ,الثانية الطبعة,تونس /بيت احلكمة, حممد الشاذيل النيفر حتقيق:

حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي بن  :معونة أويل النهى رشح املنتهى -228

 /مكتبة األسدي, هلل بن دهيشد. عبد امللك بن عبد ا حتقيق:, (812النجار )ت:

 .م2449 -هـ 1428اخلامسة,  الطبعةمكة املكرمة, 

أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي  :املعونة عىل مذهب عاا املدينة -229

 /مكتبة نزار مصطفى الباز د. محيش عبد احلق, حتقيق:هـ(, 422املالكي )ت: 

 .هـ1415الرياض, الطبعة األوىل,  -مكة املكرمة

ب -231 ب املَُغرِّ اخلوارزمي  بن عيلنارص بن عبد السيد أبو الفتح  :يف ترتيب املعرِّ
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 .بدون طبعة وبدون تاريخ لبنان,-بريوت /دار الكتاب العريب, هـ(614)ت:

حممد اخلطيب الرشبيني  :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -231

 -هـ 1421 بدون طبعة, ,لبنان - بريوت /دار الكتب العلميةه(, 811:)ت

 م.2444

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس احلنبيل  :املغني -232

د. عبد الفتاح حممد  ود. عبد اهلل عبد املحسن الرتكي  حتقيق:هـ(, 624: ت)

 .م2441-هـ1429 السادسة, الطبعةاحللو, دار عامل الكتب, 

املعروف بالراغب  ,أبو القاسم احلسني بن حممد :املفردات يف غريب القرآن -233

 -دمشق /دار القلم ,صفوان عدنان الداودي حتقيق:, هـ(542: ت) األصفهاين

 .هـ1412 ,األوىل الطبعة, بريوت

هـ(, شمس 624موفق الدين ابن قدامة )ت: اإلنصاف:مع املقنع والرشح الكبري   -234

(, حتقيق: عبد اهلل بن عبد 995)ت: هـ(, املرداوي692الدين ابن قدامة )ت:

 –هـ 1414املحسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو, دار هجر, الطبعة األوىل, 

 .م1883

  اخلفيفعيل :قارنة بالرشائع الوضعيةامللكية يف الرشيعة اإلسالمية مع امل -235

 .م1886 - هـ1416 ,بدون طبعة,مرص /دار الفكر العريبهـ(, 1388)ت:

 لجامعةأمحد فراج حسني, دار ا :ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالميةامللكية  -236

 .م2445, يةرإلسكندا /ةلجديدا

, دار (1384)ت:حممـد أبـو زهـرة :امللكية ونظرية العقد يف الرشـيعة اإلسـالمية -237

 ., بدون طبعة وبدون تاريخالفكر العريب

ــدليل -238 ــبيل يف رشح ال ــار الس ــويان :من ــن ض ــامل ب ــن س ــد ب ــن حمم ــراهيم ب  إب

السـابعة,  الطبعـةاملكتـب اإلسـالمي, , زهري الشـاويش حتقيق:هـ(, 1353)ت:

 .م1898 -هـ1448

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دراسة فقهية مقارنة  وتطبيقاته املعاصرة   283 

أبـو زكريـا حييـى بـن  :منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالـك والشـافعي وأمحـد -239

, حممود بن عبد الرمحن قـدح حتقيق:هـ(, 554إبراهيم بن أيب طاهر األزدي )ت: 

 .م2442-هـ1422األوىل,  الطبعةمكتبة امللك فهد الوطنية, 

أبو الوليد سليامن بن خلف بن وارث القرطبي الباجي  :أاملنتقى رشح املوط -241

 .هـ1332األوىل,  الطبعة ,مطبعة السعادة, هـ(414: تاألندليس )

أبو حممد عبد اهلل بن عيل بن اجلارود النيسابوري  :املنتقى من السنن املسندة -241

, بريوت /مؤسسة الكتاب الثقافية, الباروديحتقيق: عبد اهلل عمر , هـ(341:ت)

 م.1899 -هـ1449الطبعة األوىل, 

ه(,  184 :حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش )تأبو عبد اهلل  :املنثور يف القواعد -242

الكويت,  /تيسري فائق أمحد حممود, وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية د. حتقيق:

 هـ.1445, الثانية الطبعة

املعـروف بالشـيخ  ,, أبو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـداجلليل رشح خمترص خليلمنح  -243

 م.1894 -هـ1444 الطبعة األوىل, بريوت, /دار الفكره(, 1288:عليش )ت

حممــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين  :منظومــة عقــود رســم املفتــي -244

 .هـ1386سهيل أكاديمي الهور,  هـ(, طبعة1252:احلنفي)ت

بو زكريا حييى بن رشف النووي أ :صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج رشح  -245

 .هـ1382 الثانية, الطبعة, بريوت /دار إحياء الرتاث العريب, هـ(616)ت:

أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسـف الشـريازي  :اإلمام الشافعي هاملهذب يف فق -246

لبنـان,  -بـريوت/دار الكتـب العلميـة, زكريـا عمـريات حتقيق:هـ(, 416)ت: 

 .م1885-هـ1416األوىل,  الطبعة

أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن الطرابليس  :مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل -247

عيني املالكي ) بـريوت, / دار الفكـر, هـ(854: تاملغريب, املعروف باحلطاب الرُّ
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 .م1882 -هـ 1412الثالثة,  الطبعة

جمموعة من العلـامء والبـاحثني, إرشاف: حممـد شـفيق  :املوسوعة العربية امليرسة -248

 .هـ1441الطبعة األوىل, ربال, دار النهضة/ بريوت, غ

وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية الكويتيــة,  :املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة -249

 ه.1425, الرابعة الطبعة /الكويت

حممد بن عـيل ابـن القـايض حممـد  :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -251

د صـابر احلنفـي التهـانوي )ت: بعـد  وإرشاف هــ(, تقـديم 1159حامد بن حممم

 ريس إىل العربيةد. عيل دحروج, نقل النص الفا حتقيق:د. رفيق العجم,  ومراجعة

 /مكتبـة لبنـان نـارشون, د. جـورج زينـاين اهلل اخلالدي, الرتمجة األجنبيـة د. عبد

 .م1886, األوىل الطبعة, بريوت

الذهبي  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن :ميزان االعتدال يف نقد الرجال -251

بريوت  /دار املعرفة للطباعة والنرش, عيل حممد البجاوي حتقيق:هـ(, 149)ت:

 .م 1863 - هـ1392ألوىل, ا الطبعة, لبنان –

تغري بـردي بـن يوسف بن أبو املحاسن  :النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة -252

وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي, دار , هــ(914: عبد اهلل الظاهري احلنفي )ت

 .مرص /الكتب

حسني عبد اللطيف, منشورات احللبي احلقوقيـة/ لبنـان,  :نظام السجل العقاري -253

 .م2443الطبعة األوىل, 

طارق عـيل حجـي  :النظام القانوين للتسجيل العقاري دراسة يف الترشيع الكويتي -254

ق األوســط, رســالة ماجســتري, حممــد العصــفور, كليــة احلقــوق, جامعــة الرشــ

 .م2413

د. عبـد النـارص  :نظرية األجل يف االلتزام يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني العربيـة -255

 .م1889األوىل,  الطبعة, دار الفكر العريب, هـ(1436)ت:توفيق العطار
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د. عبد الستار  د. عز الدين حممد خوجة, مراجعة :نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي -256

األوىل,  الطبعـةجـدة,  /جمموعـة دلـه الربكـة إدارة التطـوير والبحـوث, أبو غدة

 .م1883-هـ1414

أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن  :النكت عىل كتاب ابن الصالح -257

عـامدة , ربيـع بـن هـادي عمـري املـدخيل حتقيق:هـ(, 952حجر العسقالين )ت:

ـــث العلمـــي باجلامعـــة اإلســـالمية ـــورة,  /البح ـــة املن ـــةاملدين األوىل,  الطبع

 .م1894هـ/1444

عبد الـرحيم بـن احلسـن بـن عـيل اإلسـنوي  :هناية السول رشح منهاج الوصول -258

, )ت:  ,األوىل الطبعـةلبنـان,  -بـريوت/دار الكتـب العلميـة, هـ(112الشافعيم

 .م1888 -هـ1424

 ,أبـو السـعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري :واألثـرالنهاية يف غريـب احلـديث  -259

حممـود حممـد و طـاهر أمحـد الـزاوي حتقيـق:ه(, 646 :املعروف بابن األثري )ت

 .م1863 - هـ1393 اإلسالمية, الطبعة األوىل,الطناحي, املكتبة 

ن حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدي :هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -261

 - بـريوت الكتب العلمية/(, دار ه1444)ت: الشهري بالشافعي الصغري ,الرميل

  .م2443 -هـ1424لبنان, الطبعة الثالثة, 

هــ(, 125حممد بن عبـد الـرحيم اهلنـدي )ت:  :هناية الوصول يف دراية األصول -261

 .هـ1416 ,الطبعة األوىل ,مكة املكرمة/املكتبة التجارية

, هـ(1254:تبن عبد اهلل الشوكاين اليمني )حممد بن عيل بن حممد  :نيل األوطار -262

 -هـ 1413األوىل,  الطبعة ,مرص /دار احلديث, عصام الدين الصبابطي حتقيق:

 .م1883

 عبد اجلليل الفرغـاين املرغينـاين عيل بن أيب بكر بن :اهلداية يف رشح بداية املبتدي  -263
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 .نلبنا –بريوت  /دار احياء الرتاث العريب, طالل يوسف حتقيق:هـ(, 583)ت: 

رشح حدود ابن عرفة )اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  -264

, هـ(984:تالرصاع التونيس املالكي ) حممد بن قاسم األنصاري :(للرصاع

 هـ.1354 ,األوىل الطبعةاملكتبة العلمية,

إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم  :هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني -265

 .نلبنا –بريوت  /هـ(, دار إحياء الرتاث العريب1388الباباين البغدادي )ت:

عيل  حتقيق:, (هـ545)ت: أبو حامد الغزايل :الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي -266

 ,األوىل الطبعةدار األرقم بن أيب األرقم, , عبد املوجودعادل و معوض

 .م1881 -هـ1419

, مطبعة (1435)ت:رزق اهلل أنطاكي :الوسيط يف احلقوق التجارية الربية -267

 .م1863 دمشق, /نشاءاإل

, دار هـ(1381)ت:د. عبد الرزاق السنهوري :رشح القانون املدين الوسيط يف -268

 .م1896لبنان,  -بريوت /إحياء الرتاث العريب

 .م1891طلبة أنور, دار النهضة العربية/ القاهرة,  :الوسيط يف القانون املدين -269

هـ(, 545: تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ) :لوسيط يف املذهبا -271

 الطبعة, القاهرة /دار السالم, حممد حممد تامرو أمحد حممود إبراهيم حتقيق:

 هـ.1411 األوىل,

حممـد بـن أيب بكـر بـن أبو العبـاس أمحـد بـن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -271

, بـدون طبعـة, بريوت /إحسان عباس, دار صادر حتقيق:ه(, 691 :خلكان )ت

 م.1811 -هـ 1381
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 244   ........................................تعريف املرابحة املركبة.املبـحث الثــاين: 

 242   ........................املبـحث الـثالث: األلفاظ التي تطلق عىل املرابحة املركبة.

 244. ..........................املبــحث الرابـع: اخلطوات اإلجرائية للمرابحة املركبة.

 245 ..وأثر القبض فيهايثة للمرابحة املركبة املبـحث اخلامس: صور من التطبيقات احلد 
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 249 ..................................................التطبيق الثانــي: أسهم الرشكات.

 248 ....................................................املبحث األول: تعريف األسهم.

 211 ......................................................املبـحث الثاين: أنواع األسهم.

 213 ....................................املبحث الثالث: حكم التعامل بأسهم الرشكات.

 215.............................قبض أسهم الرشكات وأثره يف الترصفاملبـحث الرابع: 

 211 ....................................................: البيوع البحرية.ثالثيق الالتطب

 219 ...........................................املبحث األول: التعريف بالبيوع البحرية.

 224 ...............................القبض فيها. وأثراملبحث الثاين: صور البيوع البحرية 

 222 .................................................: التسجيل العقاري.رابعالتطبيق ال

 223 ......................................املبـحث األول: التعريف بالتسجيل العقاري.

 221 ...............................املبــحث الثاين: حقيقة التوثيق العقاري يف اإلسالم. 

 229 .......................املبحث الثالث: هل ُيعدُّ التسجيل العقاري قبًضا كافًيا رشًعا؟

 234.................................................التطبيق اخلامس: االعتامد املستندي.

 231...........................................املبـحث األول: تعريف االعتامد املستندي.

 233................................املبـحث الثاين: أطراف التعامل يف االعتامد املستندي.

 234.............................................املبحث الثالث: أنواع االعتامد املستندي.

 236...........................القبض فيها. وأثراملبـحث الرابع: صور االعتامد املستندي  

 239   .............................................................................اخلامتة

 244امللخص العريب....................................................................  

 الفهارس العامة

 245   ..........................................................فهرس اآليات القرآنية.

 241   ........................................................فهرس األحاديث النبوية.

 254   ...................................................................فهرس اآلثار.
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 251  ......................................................املرتجم هلم.فهرس األعالم 

 255   ........................................................فهرس املصادر واملراجع.

 291 .............................................................فهرس املوضوعات.

 احلمد هلل رب العاملنيوآخر دعوانا أن 
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