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  مسألة
   )١(بكذاٍحكم بيع القطيع من األغنام أو الكومة من الطعام كل شاة بكذا أو كل حبة 

  
 يكون :يوجد اآلن بيع يتبايعه الناس: مسألة: "-رمحه اهللا تعاىل- قال العالمة حممد بن عثيمني 
 الناس فعادة .ّ ختري،بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالني: عنده كومة من احلبحب، فلو قال لك

 وأن املشرتي إذا أخذ احلبة اليت يريدها أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد ،ٌ نافذٌاآلن أن البيع صحيح
 فمثل هذا ينبغي أنه ،رف أن أعلى ما يكون من مثن هذه اجملموعة أن يبلغ ريالني، ويعلم أنه غري مغبونَع

، واألصل يف املبايعات ًرون فيه جهالة وال غررا وال ي، ألن الناس تعارفوا على هذا البيعيقال بالصحة؛
اخرت ما شئت مبائة :  والصحة، وكذلك بيع شاة من قطيع، يأيت إىل قطيع من الغنم ويقولّلِوالعقود احل

   .)٢("، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون مبائة لایرجرى بها العرف -ًأيضا-  هذه .لایر
: أي" :)٥(" بـدرهم)٤(ٍكل قفيـز )٣(وإن باع من الصربة: " عند قول احلجاوي-رمحه اهللا تعاىل-وقال 

 فهنـا ،إن باع من الصربة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كـل ذراع بـدرهم، أو مـن القطيـع كـل شـاة بـدرهم
د ، فعـاً قلـيالً أو شـيئاً كثـرياً فال ندري هل يأخذ مـن هـذا القطيـع شـيئا، للتبعيض"من"ال يصح البيع؛ ألن 

 أو كـل القطيـع، فهـو ً أو عـشرين رأسـاً مخـسني رأسـاًاألمر إىل جهالة املبيع؛ ألنه قد يأخذ من القطيع مثال
أن هذا صـحيح؛ وذلـك ألن البـائع قـد اطمـأن علـى أنـه : والقول الثاين يف املسألة.  فلهذا ال يصح،جمهول

 يكون املشرتي باخليار، إن شاء أخـذ  للتبعيض ألجل أن"من"ـوأنه أتى بـ رمبا يأخذ املشرتي مجيع القطيع،
...  علــم فيــصح،.أنــا أريــد عــشرة مــن القطيــع: علم، فــإذا قــالُ، مث إن املــسألة ســتً وإن شــاء أخــذ قلــيالًكثــريا

 أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثـوب كـل :وهذا القول هو القول الراجح يف هذه املسألة
أن ً يز بدرهم، فإن البيـع صـحيح كمـا لـو باعـه الكـل، وقـد ذكرنـا سـابقاذراع بدرهم، أو من الصربة كل قف

 -ًمـثال-خـذ مـا شـئت : أن املـشرتي إذا جـاء إىل القطيـع وقـال لـه صـاحب القطيـعالناس جـرت عـادتهم 
                                 

مجع ودراسة ملسائل البيوع اليت حكى فيها ابن عثيمني عمل ، االستئناس مبا عليه عمل الناس: ّهذه املسألة مستلة من حبث )١(
   :رابط العدد، ٢ ج١٩١عدد ، وهو منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة، الناس

)=IssueId?DownloadIssue/Main/ILS/sa.edu.iu.journals://https١٤٥٥
=DocFileId&٣٩٦٢.( 

 ).١٦٢/ ٨( الشرح املمتع )٢(
 ).٢/٥٤٥(املصباح املنري للحموي : انظر.  الكومة من الطعام)٣(
اجملموع يف شرح ". ً وأصل القفيز مكيل يسع اثين عشر صاعا، ومراد الفقهاء به التمثيل،القفيز مكيال معروف: " قال النووي)٤(

 ).٩/٢٨٦(املهذب 
 ).١٠٢: ص( الروض املربع للحجاوي )٥(
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 والنـاس يتبـايعون بهـذا،  وميـشي،ً أو أربعـاً فيأخـذ واحـدة أو اثنتـني أو ثالثـا.ّ ختريً، أو أربعاًشاتني أو ثالثا
     .)١(" صحة ذلك يف هذا ويف هذاً فالصواب إذاليه العمل،وع

ًوحماولة يف حصر صور هذه املسألة ، ذكر الشيخ هنا مسائل يفرق الفقهاء بينها: دراسة المسألة
  :)٢(يظهر أن صورها ال خترج عما يلي: وكالم الفقهاء فيها يقال

أبيعك هذه الصربة : كأن يقول، )٣(ًافاوهو البيع جز، ٍأن يكون البيع بسعر إمجايل: الصورة األوىل
فهذه . هذا الثوب من القماش بكذا: أو. أبيعك هذا القطيع من الغنم بكذا: أو. من الطعام بكذا

  .)٤(الصورة حمل اتفاق على جوازها يف اجلملة
دون حتديد ،  املبيعء كل جزء من أجزاسعرمع بيان ،  إمجايلٍسعرأن يكون البيع ب: الصورة الثانية

دون . أبيعك هذا القطيع كل شاة بألف: أو. أبيعك هذه الصربة كل صاع مبئة: كأن يقول، لة املبيعمج
 إىل )٥( مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يف اجلملةوقد ذهب.  لعدد األصواع والقطيعحتديد

ا اإلمجالية حبسب قيمة فما بلغ عدد اآلصع أو األغنام بعد عدها فتحسب قيمته، تصحيح هذه الصورة
 .كل واحدة منها

-وهو  ٍ املثلي بواحد يففيصح: )٧( والقيميات)٦( بني املثليات يف هذه الصورةوأما احلنفية فيفرقون
 فيحمل على األقل ، جلهالة املبيع والثمنوذلك،  صاع واحد؛ لتعذر محله على الكل-يف املثال السابق

ا ال تفضي إىل املنازعةوألن جهالة قفيز من ال، )٨(معلوموهو  كما لو ، صربة غري مانعة من الصحة؛ أل

                                 
 .باختصار يسري، )٨/١٧٦( الشرح املمتع )١(
: -إضافة إىل ما سيأيت من مراجع كل مذهب-وانظر ، لت ضبطها يف هذا التقسيموقد حاو، للفقهاء يف هذه املسألة تفصيل )٢(

 ).٥/٣٦٧٦(والفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ) ٧٤، ١٧/ ٩(املوسوعة الفقهية الكويتية 
 للحموي املصباح املنري: وانظر، )٣/٢٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري . بيع الشيء بال كيل وال وزن وال عدد: اجلزاف )٣(

 ).ج ز ف: (مادة، )١/٩٩(

  ).٥/٢٧( للخرشي وحاشية العدوي عليه شرح خمتصر خليل: انظر، ًوذلك أن بعض الفقهاء يشرتطون فيه شروطا )٤(
أن تكون الصربة . أبيعك هذه الصربة أو الثوب مبئة درهم كل صاع أو ذراع بدرهم: ألن الشافعية يشرتطون لصحة البيع يف لو قال) ٥(

  . انظر املراجع اآلتية. فإن كانا أقل أو أكثر مل يصح، ثوب مئة صاع أو ذراع؛ لتوافق اجلملة والتفصيلأو ال
 .وهي املكيالت واملوزونات والعدديات املتقاربة وبعض أنواع الذرعيات) ٦(
ضي والدور والثياب وحنوها من  وهي اليت تتفاوت أفرادها حبيث يكون لكل فرد منها اعتبار خاص وقيمة معينة كاحليوانات واألرا)٧(

 .وكذا الذرعيات املتفاوتة، العدديات املتفاوتة كالبطيخ وأنواع الفاكهة
، إىل ما ال يعلم منتهاه فإمنا يتناول أدناه وهو الواحد) كل(ألن األصل عند أيب حنيفة أنه مىت أضاف كلمة : "قال السرخسي) ٨(

فإذا اشرتى صربة من حنطة كل قفيز بدرهم عند ،  يف شهر واحد عند أيب حنيفةلزم العقد. إذا أجر داره كل شهر: كما لو قال
 .باختصار يسري) ١٣/٥ (املبسوط". أيب حنيفة جيوز العقد يف قفيز واحد
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ًاشرتى قفيزا من هذه الصربة ابتداء جاز وال يصح يف الباقي؛ ألن مجلة الصربة جمهولة الصيعان حال ، )١(ً
ويوقف البيع يف الباقي إىل أن تزول اجلهالة يف جملس ، )٢(ٍفال تكون مجلة الثمن معلومة حينئذ، العقد
ا يف اجمللس: دالعق   .إما بتسمية مجلة اآلصع، أو بوز

قطيع وذراع من الًوأما القيميات فال يصححونه وال بواحد؛ للجهالة أيضا؛ ألن جهالة شاة من 
ٍكما لو اشرتى ذراعا من ثوب وشاة من قطيع ال جيوز ابتداء؛ ملا بني ، ثوب جهالة مفضية إىل املنازعةال ٍ ً

  .ا عندهم يف كل معدود تتفاوت آحادهوكذ، أفراد القيمي من تفاوت
مع بيان مثن ،  من أجزاء املبيع)٣(ٍأن يكون البيع جلزء): مبحل البحث  املرادةوهي(الصورة الثالثة 

أبيعك من هذا القماش كل ذراع : أو. أبيعك من هذه الصربة كل صاع بعشرة: كما لو قال. كل جزء
كل محامة ) يف القفص(أبيعك من هذه احلمام : أو. أبيعك من هذه األغنام كل شاة بألف: أو. بعشرة
  .بعشرة

 )كل( للتبعيض و)من(ألن فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل عدم صحة البيع؛ للجهالة؛ 
  .  بعتك أقفزة من هذه الصربة: كأنه قالٍ حينئذ فيصري،للعدد

ورة السابقة من حيث التفريق وأما فقهاء احلنفية فيظهر أن قوهلم يف هذه الصورة كقوهلم يف الص
وال يصححونه يف القيمي؛ ملا سبق من ، )٤(ٍفيصححون البيع يف املثلي بواحد، بني حكم املثلي والقيمي

م يعللون )٥(وأما احلكم يف بيع أكثر من واحد يف املثلي، تعليل للقسمني م يصححونه؛ أل  فيظهر أ
وأما هنا فالثمن ، جمموع املبيع مما يؤدي إىل اجلهل بالثمناملنع يف املثلي يف الصورة السابقة باجلهل يف 

فال جهالة ، ًوالتفاوت بني آحاده ليس تفاوتا يفضي إىل النزاع، معلوم؛ إذ لكل كيل أو وزن مثنه
  .)٦(ٍحينئذ

                                 
ا ال تتفاوت تفاوتا يفضي إىل النزاع) ١( ًوكذا يصح بيع صاع من الصربة عند املالكية والشافعية واحلنابلة؛ أل  اليت خبالف العدديات، ٍ

 .انظر املراجع اآلتية لكل مذهب. وحنو ذلك، والذراع من الدار، تتفاوت كالشاة من القطيع
ومل يسم مجلة الصربة ولكنه مسى مجلة الثمن، ذكر . بعت منك هذه الصربة مبائة درهم كل قفيز بدرهم: ولو قال ":قال الكاساين) ٢(

وصارت تسمية مجلة الثمن مبنزلة ، ع جهالة الثمن ومل توجد حيث مساها أنه جيوز وهو صحيح؛ ألن املان-رمحه اهللا-الطحاوي 
كذا هذا الذي ذكرنا إذا مل يسم مجلة املبيع من املكيالت واملوزونات واملذروعات ، تسمية مجلة املبيع، ولو مسى مجلة املبيع جلاز

  .باختصار يسري) ٥/١٥٩( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ".واملعدودات
انظر ، واخلالف واقع يف األول، ُوقد حكي االتفاق على جواز الثاين، ًأو مشاعا كالنصف وحنوه، ًسواء كان مقدرا بكيل وحنوه) ٣(

 .املراجع اآلتية
ٌوصحته يف واحد هو وجه عند الشافعية) ٤(  ). ٥/٣٢١(احلاوي الكبري للماوردي : انظر. ٍ
 . من األصواع على أن كل صاع بعشرةكأن يأخذ املشرتي ما يرغب ، أكثر من صاع: أي) ٥(
 =واهلداية يف شرح )١٦٢، ١٥٩، ٥/١٥٨(وبدائع الصنائع للكاساين  ) وما بعدها١٣/٢( للسرخسي املبسوط:  ملا سبقانظر) ٦(
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منهم ابن عقيل ، )حمل البحث(وقد ذهب بعض فقهاء احلنابلة إىل تصحيح البيع يف الصورة الثالثة 
ًوذكر ابن قدامة وصاحب الشرح الكبري الصحة احتماال، )١(بل من احلنابلةوابن قاضي اجل ألن "؛ )٢(َ

، فهو كما ً معلوماًمنها مثنا  وإن أعطت البعض فما هو بعض جمهول، بل قد جعل لكل جزء معلوم)من(
  .)٣(" منهاً قفيزا بعتك:لو قال

  : ي وه- رمحه اهللا-فإن املسائل اليت ذكرها الشيخ ، إذا تقرر هذا
  .أبيعك واحدة من هذه الكومة بريالني: ٍ أن يقول صاحب كومة من حبحب- ١
  .)٤(أبيعك واحدة من هذه الشياة مبائة:  أن يقول صاحب قطيع من الشياة- ٢
  .ًأبيعك من هذا الثوب ذراعا بدرهم:  أن يقول صاحب ثوب- ٣
  .أبيعك من هذه الصربة كل قفيز بدرهم: قول صاحب صربة من طعام أن ي- ٤

 فال )مع بيان مثن كل جزء، ٍأن يكون البيع جلزء من أجزاء املبيع(مجيعها داخلة يف الصورة الثالثة 
م ال يصححون هذه الصورة من البيع   .تصح عند املالكية والشافعية واحلنابلة؛ أل

ا من العدديات اليت ( احلنفية؛ لدخوهلا يف القيميات عندهم وتصح املسائل الثالث األوىل عند أل
  . وتصح الرابعة؛ لدخوهلا يف املثليات، ))٥(تتفاوت آحادها

  . وتصح مجيع هذه املسائل على قول بعض فقهاء احلنابلة ممن سبق ذكرهم
ويف ، هاءٍ جار على قول هؤالء الفق- ونظائرها-ٍفيظهر حينئذ أن العمل يف مجيع هذه املسائل 

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم، األخرية منها على مذهب احلنفية
 

                                                                                                         
وشرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢/٥٠٧(وشرح التلقني للمازري ) ٤/٥٣٩ (وحاشية ابن عابدين )٣/٢٤(البداية للمرغيناين =
 البيان يف مذهب اإلمام الشافعيو) ٥/٣٢١(واحلاوي الكبري للماوردي ) ١٧، ٣/١٥(والشرح الكبري للدردير ) ٣٠، ٥/٢٥(

واإلنصاف يف معرفة الراجح من ) ٩٨، ٤/٩٧و، ٣/٤٩٨(واملغين البن قدامة ) ٩/٣١٠(واجملموع للنووي ) ٥/٩٣( للعمراين
  ). وما بعدها٢/١٥(لبهويت وشرح منتهى اإلرادات ل) ١٤٠، ١١/١١٦(اخلالف للمرداوي 

  ).١١/١٤٣(اإلنصاف : انظر) ١(
  ).٤/٣٤(والشرح الكبري ) ٤/٩٨( املغين )٢(

  ).١١/١٤٣( اإلنصاف )٣(
يدل عليه كالمه يف املوضع ، وظاهر كالم الشيخ يف هاتني املسألتني يف املوضع األول أنه يريد صيغة التبعيض وهي الصورة الثالثة) ٤(

م : "يهالثاين وقوله ف وأنه ال يريد من صيغ ، مما يدل على إرادة مسائل املوضع الثاين...". ًوقد ذكرنا سابقا أن الناس جرت عاد
على أن هذه الصيغة ال تصح عند . أبيعك شاة من هذا القطيع مبائة: أو. أبيعك واحدة من هذه الكومة بريالني: املوضع األول
 ).   ٣: ص(، )١: (انظر حاشية رقم. ًالفقهاء أيضا

 ).٣: ص(يف ) ١: (انظر حاشية رقم) ٥(
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