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 اإلىداء

منذ نعومة أظفاري  وتعميمي تربيتيبن تكفال يْ ذ  مالكريمين ال   يّ و  واالحترام إلى أب   بكامل البرّ 
ِغيًرا ، المحظةوحتى ىذه  ب ي اِني ص  ا ك م ا ر  ْمُيم  ُقْل ر بِّ اْرح  و 

(1) ،   ِلو اِلد ي ب ن ا اْغِفْر ِلي و  ر 
ِلْمُمْؤِمِنين  ي ْوم  ي ُقوُم اْلِحس ابُ  و 

(2). 

ىم أسر   أن يفك  تعالى  واألسرى، وأسأل الل   السجناءِ  ، وجميعِ جميعاً  الشيداءِ  إلى أرواحِ 
  جميعًا.

 التي شجعتني عمى إكمال دراستي.الوفّية إلى زوجتي 

خواني وأصدقائي.  إلى جميعِ   أىمي وا 

وأن  الكريمِ  وِ خالصًا لوجيِ  أن يكون   تعالى إلييم جميعًا أىدي ىذا الجيد الذي أسأل الل  
 كما يحب ويرضى. يكون  
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 .42سورة اإلسراء، اآلية:  (1)
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سالة أّنيا ُقّدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأّنيا نتيجة أبحاثي أقّر أنا ُمِعّد الرّ 
الخاّصة، باستثناء ما تّمت اإلشارة إليو حيثما ورد، وأّن ىذه الدراسة، أو أّي جزء منيا، لم يقدم لنيل 

  درجة عميا ألّي جامعة أو معيد آخر.
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 :والّتقدير الّشكر  

 عمى والّسالم والّصالة اهلل، ىدانا أن لوال لنيتدي كّنا وما ليذا ىدانا الذي هلل الحمد
 : وبعد وااله، ومن وصحبو آلو وعمى اهلل عبد بن محّمد سّيدنا اهلل خمق أشرف

 وِ بفضميم، وامتثااًل لقولِ  الفضلِ  ، واعترافًا ألصحابِ أوالً  سبحانو وتعالى اهللِ  ةِ لنعمفشكرانًا 
ََِلُتْحُصوَهاوتعالى:  تباركَ  واِنْعَمَةَّللاه َوإِْنَتُعدُّ

ُكْملَِئْنَشَكْرُتْم، وقولو تعالى: (أ) َنَربُّ َوإِْذَتأَذه

ُكمْ ََلَِزٌَدنه

ني أشكر ، فإنَّ (ت)(اَل َيْشُكُر المََّو َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس وسمم: )، وقولو صمى اهلل عميو (ب)
العميا  الدراساتِ  دراستي لمرحمة الماجستير بكميةِ  إكمالِ  عمّي من نعمةِ  بوِ  لَ تعالى فيما تفضّ  اهللَ 

 في جامعة القدس.

 إلى أعضاءِ  والتبجيلِ  االمتنانِ  وعظيمِ  والتقديرِ  الشكرِ  وال يسعني إال أن أتقدم بخالصِ 
مشرفي الفاضل  خاصة ،القدس بجامعةِ  وِ وأصولِ  الفقوِ  في برنامج ماجستيرالتدريس  ىيئةِ 

 ما أوتي من عممٍ  جميعَ  عمومو، فقد بذلَ و وباف حفظو اهلل ونفعنا بالدكتور محمد مطمق عسّ 
 ةِ اإلداريّ  اآلن، بالرغم من انشغالو باألعمالِ  ليكون ىذا البحث عمى ما ىو عميو وحكمةٍ 

 بحثي واستقبالو لي. في مراجعةِ  فمم يترّدد يوماً  المتراكمة، ومع ذلك ةِ واألكاديميّ 

مذين لفاضمين الألستاذين العضوي لجنة المناقشة، ا وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان   

دكتور محمد سميم محمد عمي والدكتور جمال التفضال بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة: 

 حشاش. 

                                                           

.34سورةإبراهٌم،اآلٌة:(أ)
.7سورةإبراهٌم،اآلٌة:(ب)
أخرجهاإلمامأحمدبنحنبل،أبوعبدَّللاأحمدبنحنبلبنهاللالشٌبانً،مسنداإلمامأحمدبن(ت)

 ح:13/322حنبل، أبًهرٌرةرضًَّللاعنه،7337، مسند المكثرٌنمنالصحابة، مسند ،
ط الرسالة، مؤسسة وآخرون، شعٌباَلرنؤوط 1تحقٌق: صحٌح2001-هـ1421، إسناده م.

السجستانً،سننسلٌمانبناَلشعثبنإسحاقوأخرجهأبوداودفًسننه،علىشرطمسلم.
،كتاباَلدب،بابفًشكرالمعروف،تحقٌق:محمدمحًٌالدٌن4711،ح:4/255أبًداود،

عبدالحمٌد،بٌروت،صٌدا،المكتبةالعصرٌة،وقالاَللبانً:صحٌح.
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 تابع الذي سلهب رامً الدكتور الخاصإلى والشكر ودققها وأمدنًرسالتً

واإلرشاد ي الذي ساندني وساعدني في دراستي ، والدكتور عبد السميع القواسمبالّنصح
 وأبحاثي، فجزاىما اهلل كل خير.

خواني وزمالئي الذين مّدوا يدَ سجل تقديري وعرفاني لجميع أُ  كما العون لي  أساتذتي وا 
 أو المعنوية. الماديةِ  دراستي ىذه سواء بالطريقةِ  في مرحمةِ 

وختامًا أشكُر أىمي وزوجتي وأقدر ليم صبرىم ومصابرتيم لي أيام دراستي، فجزا 
 اهلل الجميَع خيَر الجزاء وجعل أعالي الفردوس مأواىم.
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 الممخص

في  مدَ تَ عْ المُ  ولَ القَ  ةِ دليّ العَ  األحكامِ  جمةُ التي خالفت فييا مَ  سائلُ المَ عنوان البحث: 
الغصب "الثامن  الكتابِ  إلى آخرِ  "البيوع" لِ األوّ  من الكتابِ  فيّ نَ الحَ  ذىبِ المَ 

 ".واإلتالف

إلى حصر المسائل التي خالفت فييا مجمة األحكام العدلية  البحث ييدف ىذا
فقد قمت بدراسة ىذا الموضوع دراسة فقيية  ،القول المعتمد في المذىب الحنفي

مقارنة، عارضًا ألقوال الفقياء وأدلتيم ومرجحًا ما يظير بالدليل رجحانو، فكان بحثي 
 : وخاتمة مشتماًل عمى مقدمة وخمسة فصول

المقدمة عن أىمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة لو، تحدثت في 
 مع توضيحي لمنيجي في البحث، وخطواتو، ومحتواه.

األول عن تاريخ نشأة مجمة األحكام العدلية وأسبابو،  وتحدثت في الفصلِ 
 والمنيج المتبع في وضع موادىا القانونية، وضوابط الترجيح في المذىب الحنفي.

ة لمقول الثاني وتحدثت فيو عن مخالفات مجمة األحكام العدليّ  لفصلُ ا جاءَ  ثمّ 
ن أّن المجمة خالفت القول بيّ ، وقد تَ في كتاب البيوع المعتمد في المذىب الحنفيّ 

ِخٌار مسائل في كتاب البيوع ىي: المعتمد في أربعِ  ومدةُ بالشرط، المقترن البٌُع

  قداَلستصناع.الشرط،ومدةُِخٌارالّنقد،واإللزامفًع
لمذىب الحنفي وأخذت من غيره من أقوال المجمة خالفت المعتمد في ا كما أنّ 

األخرى في البيع المقترن بالشرط حيث أخذت برأي مذاىب العمماء المعتمدة ومن ال
 ابن شبرمة.  

الثالث تحدثت عن مخالفات مجمة األحكام العدلية لمقول المعتمد  وفي الفصلِ 
ن أّن المخالفة في كتاب بيّ لحنفي في كتابي اإلجارة والكفالة، وقد تَ في المذىب ا

بعضو.  واحدة، وىي: احتساب األجرة إذا مضى من الشيرِ  اإلجارة وقعت في مسألةٍ 



 ج
 

اإلٌجابوالقبولفًمسائل، وىي:  أّما في كتاب الكفالة فوقعت المخالفة في ثالثِ 

 .فسةمنالكفالةبالنّتالمفلس،والبراءٌالكفالة،والكفالةعنالم

ة لمقول المعتمد وفي الفصل الرابع تحدثت عن مخالفات مجمة األحكام العدليّ 
، وقد َتبّين أّن المخالفة في كتاب الحوالة ىنوالة والرَّ الحَ  كتابيفي المذىب الحنفي في 
والة،وأثرموتالمحالعلٌهوالمحٌلفًالرضافًعقدالحَوقعت في مسألتين، ىما: 

الحوالة فًىن وقعت في مسألة واحدة، وىي: . أّما في كتاب الرَّ عقد الزٌادة حكم

نالره ٌْ  .هنوالده

وفي الفصل الخامس تحدثت عن مخالفات مجمة األحكام العدلية لمقول 
المخالفة  ن أنّ بيّ في في كتب الوديعة واليبة والغصب، وقد تَ المعتمد في المذىب الحن

المشتركةفي كتاب الوديعة وقعت في مسألة واحدة، وىي:  الودٌعة . كما وقعت رّد
. أّما في المبٌعقبلقبضههبةُالمخالفة أيضًا في مسألة واحدة في كتاب اليبة، وىي: 

والبناء،المغصوبةاَلرِضنقصانُكتاب الغصب فوقعت المخالفة في مسألتين، ىما: 

  علىاَلرضالمغصوبةأوالغرسفٌها.
النتائجوالتوصٌات.أّماالخاتمةفقداشتملتعلىأهمّ
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The issues that provisions and justified magazine refuted the Agreed 

Framework in the Hanafi school of the first chapter, "sales" to the end of 

Chapter VIII "forcing and destruction." 

Student: Murad Radwan Hassan AL Sharif 

Supervisor: D. Mohammad  Assaf 

Abstract 

This study aims to identify issues and justified judgments magazine refuted 

the Agreed Framework in the Hanafi school. Comparative Jurisprudence used in 

this study. The statements of many scientists and their evidence has been provided. 

Moreover, I have said what is probably valid according to the evidence. Therefore, 

the research consists of an introduction and five chapters and a conclusion. 

In the introduction, and I mentioned the importance of this research, and the 

reasons for his choice, and previous studies, and methodology. 

In the first part, and we've made a review of the literature, which include the 

date and justified sentences Magazine, and the reason for its creation, and the 

approach followed in the development of legal materials, and the way of material 

penalties in the Hanafi school. 

In the second chapter, and I've dealt with the issues and unjustified sentences 

controverts Journal of the Agreed Framework in the Hanafi school in Chapter sales. 

I've found that controverts Hanafi school in four cases are: sales associated with the 

condition, the duration of the option clause, and the duration of a cash option, and 

commitment in the industrial contract. 

In the third chapter, the issues and unjustified sentences controverts 

magazine has dealt with the Agreed Framework in the Hanafi school in rent and bail 

chapters. It is clear that there Necker one chapter in the lease which calculates the 

fare after several days later in the month. Moreover, there are three controverts in 

Chapter bail, namely: admission to bail, bail for the dead bankrupt, and the 

innocence of the bail-defense. 

In the fourth quarter, and we have issues and unjustified sentences 

controverts magazine Agreed Framework addressed in the Hanafi school in the 

mortgage transfer classes. It turns out that refuted in Chapter transfer happened in 

two issues: satisfaction in the contract of carriage, and the impact of the death of the 

debtor and the person who accepts to pay the debt in the contract of carriage. While 

in Chapter mortgage there is only one issue a ruling that an increase in mortgage 

debt. 



 خ
 

In Chapter V, and I have issues and unjustified sentences controverts 

magazine Agreed Framework addressed in the Hanafi school in deposits, 

suspension and forcing chapters. It was found that refuted in Chapter deposit is 

present in one case, which is taking back the deposit combined. Similarly, there 

Necker one chapter in the endowment that gives the gift before the acquisition. In 

chapter forcing controverts there are two that are low land was taken by force, and 

build on land taken by force or planted. 

Finally, at the end I presented these results and the most important 

recommendations 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

والمرسمين، سيدنا  الخمقِ  عمى أشرفِ  والسالمُ  العالمين، والصالةُ  رب   هللِ  الحمدُ 
 إلى يومِ  الميامين، ومن تبعيم بإحسانٍ  ر  الغُ  وِ يبين، وصحبِ الط وِ وعمى آلِ  محمد، عميوِ 

 ، وبعد:الدين

بعنوان: الَمسائُل التي خالفت فييا َمجمُة األحكاِم الَعدلّيِة الَقوَل الُمْعَتمَد  فيذا البحثُ 
"الغصب  الثامنِ  الكتابِ  "البيوع" إلى آخرِ  األولِ  في الَمذىِب الَحَنفّي، من الكتابِ 

 والتشريعِ  جستير في الفقوِ الما درجةِ  ات الحصول عمىمتطمب مقدم الستكمالِ الواإلتالف". و 
 .وِ وأصولِ 

 بحثال أىمية  

 دَ والجماعات، وأكّ  بين األفرادِ  المعامالتِ  عمى حسنِ  نا الحنيفُ لقد حرص شرعُ 
يا تتسع صمى اهلل عميو وسمم يرى أنّ  وِ رسولِ  وسنةِ  اهللِ  في كتابِ  عمى أىميتيا، والناظرُ 

المعامالت من المواضيع  فيو أّن موضوعَ  ا ال شكَ واإلنصاف، فممّ  معاني العدلِ  لجميعِ 
الظاىرة عمى واقعية  وأصالة؛ ألّنيا تعّد من األمورِ  بتفردٍ  اإلسالمي   التي عالجيا الفقوُ 

 و.في تشريعاتِ  وِ وعدلِ  اإلسالمِ 

 ة:عدّ  من وجوهٍ  البحثىذا  تأتي أىميةُ و 

مستقر في  العدلِ  نُ سْ الممك، وحُ  ىو أساُس  والرحمة، والعدلُ  العدلِ  دينُ  اإلسالمُ : أوالً 
استطاعت أن تصمد كصمود لذلك ، تقوم عمى العدلِ  اإلسالمِ  شريعةَ  الفطرة، وبما أنَّ 

 مع الزمن. وصالبةً  يزداد قوةً الذي  الصخر في األرضِ 

 الظروفِ  الفقو؛ وذلك ليسيل الرجوع إليو واالستفادة منو، مع مراعاةِ  تقنينِ  أىميةُ : ثانياً 
 عصر. المستجدة في كل  

 يا.إال بصالحِ  لممجتمعِ  ، فال صالحَ المعامالتبارتباطًا وثيقًا  يرتبط ىذا البحث : ألنَّ ثالثاً 



 ذ
 

 المذاىبِ  ، ولو كان من خارجِ وِ عن قائمِ  النظرِ  األقوى، بصرفِ  الدليلِ  باعِ اتّ  : أىميةُ رابعاً 
 .ااالستيانة أو االنتقاص مني ع عدمِ المشيورة، م األربعةِ 

 بحثال اختيار   أسباب  

 أسباب: لعدةِ  البحثاختياري ليذا  يرجعُ 

 بالجانِب  أىتمَّ  أن فأحببت القانوني، الجانب تناولت لممجمة السابقةِ  األبحاِث  أغمبُ   (1
 .لممجمة الفقييّ 

 الدولةِ  زمن المطبقُ  السائدُ  القانونُ  ياأنّ  خاصة ،أىميةٍ  من المجمة ليذهِ  ما  (2
 .ىالموادِ  قاً ب  طَ مُ  المدني   الفمسطيني   القانونُ  زال وال ة،العثمانيّ 

 المعتمدة وألفاظو المذىب الحنفيّ  أئمةِ  أقوالِ  ترجيحاتِ  في العامةِ  القواعدِ  بيانُ  (3
 .عندىم

 ماسيّ  ال معتمدهفييا المجمة  خالفت التي المسائلِ  بحصرِ  الحنفيّ  المذىبِ  خدمةُ  (4
 .ذلك أسباب وبيان المذىب خارج من أخذت التي المسائل ذكر

ة خالفت فييا القول العدليّ  األحكامِ  عديدة لمجمةِ  إلى موادٍ  العمماءِ  بعضِ  إشارةُ  (5
زالةصحة بعضيا  تّم اثباتالحنفي، وبعد البحث والدراسة  المعتمد في المذىِب   وا 
 اإلشكال عن غيرىا.

 .مقارنة فقييةً  دراسةً  المسائل ىذه دراسةُ   (6

 حدود البحث:

بالتعرف عمييا وعمى  فبدأة، العدليّ  األحكامِ بدأ البحث بدراسة موجزة عن مجمة    
بيان المعايير  ، ثمَّ موادىا، وعمى مصادرىامنيجيا في اختيار  وعمى ،نشأتياوزمن  أسبابِ 

التي خالفت فييا  المسائلِ  حصرُ  تمّ  الحنفي، ثمَّ  في المذىبِ  الترجيحِ  المتبعة في قواعدِ 
 الحنفي. في المذىبِ القول المعتمد 
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 السابقة الدراسات  

، الموضوعخاصة عن ىذا  ةٍ عمميّ  أو رسالةٍ  مستقل   لم أقرأ ولم أطمع عمى كتابٍ 
 :يا، أذكر أىمّ أكثر الدراسات التي تناولت مجمة األحكام العدليةإلى  ولكن رجعتُ 

  .شامل الشاىين لمدكتور: دراسة موجزة عن مجمة األحكام العدلية

في ىذه الدراسة أسباب ودوافع ظيور المجمة ومميزاتيا العممية  المؤلفكر ذ
مخطوطاتيا وشروحيا ومطبوعاتيا، والبحوث والدراسات المتعمقة بالمجمة و ومصيرىا، 

 سواء العربية أو غيرىا، وبعض صور لموثائق من األرشيف العثماني تتعمق بالمجمة. 

سامر مازن  لمدكتور: وانين الشرق اإلسالميمجمة األحكام العدلية مصادرىا وأثرىا في ق
 رسالة دكتوراة. القبح،

المؤلف عن جيود فقياء الحنفية في تنظيم مادة الفقو اإلسالمي، وعن  اتحدث فيي 
مصادر مجمة األحكام العدلية، وذكر في المبحث الثاني من الفصل الثالث بعض المسائل 

، ثم تحدث عن غيرىاقوال الراجحة إلى التي ألزمت واضعي المجمة إلى االنتقال من األ
 األوسط. الشرقأثر مجمة األحكام العدلية عمى قوانين 

: بعناية بسام عبد المجمة، مجمة األحكام العدلية، فقو المعامالت في المذىب الحنفي
 . يحتوي الكتاب عمى القوانين الشرعية واألحكام العدلية التي في المجمة.الوىاب الجابي

 محمد الحسن الُبغا الدكتور: مجمة األحكام العدلية التقنين في

 وىناك دراسات أخرى تتعمق بالمسائل الفقيية في مجمة األحكام العدلية مثل: 

: )مجمة الجامعة اإلسالمية( المجمد المريض مرض الموت في مجمة األحكام العدلية ىبة
 .وأثره عمى العقد في مجمة األحكام العدلية الغبندراسة بعنوان و  التاسع، العدد الثاني.
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ومن الكتب المعتبرة التي تحدثت عن المجمة من حيث نشأتيا وتعديالتيا وحسناتيا 
 مدكتور مصطفى أحمد الزرقا.: لالمدخل الفقيي العام، كتاب اوالمآخذ عميي

مد الدراسات السابقة لم تتناول مسائل المجمة التي خالفت فييا المعت أنّ  ويالحظ
ن   عمى سبيل اإلجمال ال الحصر. ذكرت بعضيامن مذىب الحنفية، وا 

بيان فييا وأدلتيم، و  الفقياءِ  بحصر ىذه المسائل وبيان أقوالِ  في بحثي ىذا قمتف
 .أسباب العدول عن األقوال المعتمدة

 في البحث العمل   منيج  

مستفيدًا من  ،والتاريخي الوصفيوالمنيج االستقرائي اتبعت في ىذا البحث المنيج  
 وأقوالِ  ةِ العمميّ  المادةِ  مسمك الفقو المقارن، وىو جمعُ  وقد سمكت فيو ،االستنباطي المنيج
مراجعيا ة، ونسبتيا لوعقميّ  ةٍ نقميّ  في المسألة، مع بيان ما اعتمدوا عميو من أدلةٍ  الفقياءِ 

محل األصمية في ىامش الصفحات، مع بيان وجو االستدالل عند العمماء، وتحرير 
النزاع، ولم أتطرق لمناقشة العمماء ألدلة األقوال األخرى، وحاولت الوصول إلى الرأي 

، وأخيرًا الحنفيّ  في المذىبِ  المعتمدَ  الراجح في المسائل المختمف فييا، ثّم بّينت القولَ 
رأي المجمة في المسألة مع إثبات مخالفة المجمة لمقول المعتمد عند الحنفية،  وضعتُ 

 باب عدول المجمة عن القول المعتمد في بعض المسائل.وذكرت أس

 اعتمدت عمومًا عمى المراجعِ و  ،المراجع أنواعِ  إلى معظمِ  في ىذا البحثِ  رجعتُ و 
فقد اعتمدت عمى جّل  المعتبرة والمعتمدة، خاصًة المذىب الحنفيّ  األربعةِ  ة لممذاىبِ الفقييّ 

 العدلّية. األحكام لمجمةِ  الميم   مراجعو الفقيية؛ ألّنو المصدرُ 

اعتمادًا يسيرًا، خاصًة فيما يتعمق  ةِ التاريخيّ  المراجعِ  كما اعتمدت عمى بعضِ 
 وتاريخ المذىب الحنفي. ةِ العثمانيّ  الدولةِ  بشؤونِ 

ة، واعتمدت كثيرًا عمى كتابي درر العدليّ  األحكامِ  مجمةِ  شروحِ  إلى معظمِ  ورجعتُ 
 ، وشرح المجمة لؤلتاسي.الحكام في شرح مجمة األحكام لعمي حيدر
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فييا في  الواردةِ  السورِ  أرقاميا وأسماءِ  مع بيانِ  الكريمة اآليات القرآنية وتُ زَ عَ و 
عمييا إذا كانت  والحكمِ  الشريفةِ  ةِ النبويّ  األحاديِث  تخريجِ ب قمتُ  أيضاً و  الصفحات، ىامشِ 

ذكرىم  المشيورين الذين تمَّ  غيرِ  باألعالمِ  فتُ رَّ الصحيحين حسب األصول، وعَ  في غيرِ 
 الصفحات. في البحث في ىامشِ 

 الشريفةَ  النبويةَ  ، واألحاديثَ   مزخرفين القرآنية بين ىاللينِ  ياتِ اآل وقد وضعتُ 
 .« »بين عالمات النص  العمماءِ  (، وأقوالَ   بين األقواس العادية )

ورتبتيا حسب ترتيب  الكريمةِ  القرآنيةِ  لآلياِت  البحِث  في نيايةِ  فيرستُ  ثمَّ  
المصحف الشريف، وفيرست لؤلحاديث النبوية الشريفة، واألعالم، والمصادر والمراجع، 

وأخيرًا فيرست لممواضيع وفيرست لممصطمحات الفقيية، ورتبتيا حسب الحروف اليجائية، 
 حسب ترتيب صفحات البحث.

 ثح  الب   ة  طّ خ  

 وخاتمة. رئيسة فصولٍ  وخمسةِ  عمى مقدمةٍ  البحثُ  اشتملَ 

 ومنيجِ  السابقةِ  والدراساتِ  هِ اختيارِ  وأسبابِ  الموضوعِ  : أىميةِ ؛ فقد اشتممت عمىالمقدمة  ا أمّ 
 وخطة البحث: عممي في البحثِ 

في  المعتمدِ  ة القولِ وماىيّ  األحكامِ  دراسة موجزة عن مجمةِ  تناولَ ف: األول   الفصل  ا أمّ و 
 َمباِحث: سّتةُ المذىب الحنفي وفيو 

لُ   .ةالعدليّ  األحكامِ  ةِ مّ جَ ظيور مَ و  مانّيةُ ثْ العُ  لةُ : الّدوْ الَمْبَحُث األوَّ
 .ةيّ لِ دْ العَ  كامِ األحْ  مةِ جَ مَ بِ  عامٌ  ريفٌ عْ : تَ الَمْبَحُث الثّاني
 .ةيّ يِ قْ يا الفِ ياراتِ تِ في اخْ  ةِ مّ جَ المَ  ةُ يّ جِ يَ نْ : مَ الَمْبَحُث الثّالث

 ي.فنَ الحَ  بِ ىَ ذْ في المَ  الُمْعَتَمد لِ وْ القَ  ةُ يّ ىِ ام :الرابعُ  ثُ حَ بْ المَ 
 .فينْ الحَ  بِ ىَ ذْ في المَ  هِ رِ يْ غَ  نْ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ : ضَ ُس الخامِ  ثُ حَ بْ المَ 
 : ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفّي ادُس السّ  ثُ حَ بْ المَ 

 .الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفّي في كتاِب البيوع ُمَخاَلفات: والفصل الثاني
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 مباحث:  وفيو أربعةُ 

 رط.بالشَّ  ترنُ قْ المُ  عُ يْ : البَ لُ األوّ  ثُ حَ بْ المَ 
 رط.الشَّ  يارِ خِ  ةُ دّ : مُ الَمْبَحُث الثّاني
 قد.يار النَّ خِ  ةُ دّ : مُ الَمْبَحُث الثّالث

 .االستصناع الرابع: عقدُ  ثُ حَ بْ المَ 

في كتابي اإلجارة  الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ  ُمَخاَلفات: الثالث   ل  ص  الف  و 
 والكفالة

 وفيو أربعُة مباحث:

لُ   .األجرة إذا مضى من الشير بعضو : احتسابُ الَمْبَحُث األوَّ
 .الكفالة في والقبولُ  : اإليجابُ الَمْبَحُث الثّاني
 .سمِ فْ المُ  تِ عن الميّ  : الكفالةُ الَمْبَحُث الثّالثُ 

 .فسبالنّ  من الكفالةِ  : البراءةُ الرابعُ  بحثُ الم

الحوالة  كتابيفي  الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ  ُمَخاَلفات: الرابعالفصل و 
 .ىنوالرَّ 

 وفيو ثالثة مباحث:

ُل:   .عقد الَحَوالة الرضا فيالَمْبَحُث األوَّ
 .: أثر موت الُمَحال عميو والُمِحيل  في عقد الَحَوالةالَمْبَحُث الثّاني
 .نيْ ن والدَّ ىْ : حكم الزيادة في الرَّ الَمْبَحُث الثّالثُ 

في كتب الوديعة  الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ  ُمَخاَلفات: الخامسالفصل و 
 واليبة والغصب

 باحث:مَ  وفيو أربعةُ 

لُ   .الوديعة المشتركة : رد  الَمْبَحُث األوَّ
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 .المبيع قبل قبضو : ىبةُ الَمْبَحُث الثّاني
 .األرض المغصوبة : نقصانُ  الَمْبَحُث الثّالثُ 

 .عمى األرض المغصوبة أو الغرس فييا : البناءُ بحث الرابعالم

 ففييا نتائج البحث وأتبعتيا بالتوصيات. الخاتمةوأّما 

 واهلل ولي التوفيق
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 الَفْصُل األّوُل: 

 ي.فنَ الحَ  بِ ىَ ذْ الُمْعَتَمد في المَ  لِ وْ القَ  ةُ يّ ىِ ام ِدراسٌة موَجَزٌة َعْن َمَجّمِة األْحكاِم الَعْدِلّية و

 وفيِو َخْمَسُة َمباِحث: 

ؿي   .ةالعدليٌ  األحكاـً  ةً مٌ جى ظيكر مى ك  مانٌيةي ثٍ العي  لةي : الٌدكٍ المىٍبحىثي األكَّ
 .ةيٌ لً دٍ العى  كاـً األحٍ  مةً جى مى بً  عاـه  ريؼه عٍ : تى المىٍبحىثي الثٌاني
 .ةيٌ يً قٍ يا الفً ياراتً تً في اخٍ  ةً مٌ جى المى  ةي يٌ جً يى نٍ : مى المىٍبحىثي الثٌالث

 ي.فنى الحى  بً ىى ذٍ في المى  الميٍعتىمىد ؿً كٍ القى  ةي يٌ ىً ام :الرابعي  ثي حى بٍ المى 
دً  ؿً كٍ القى  ييزً مٍ تى  طي كابً : ضى سي الخامً  ثي حى بٍ المى   .فينٍ الحى  بً ىى ذٍ في المى  هً رً يٍ غى  فٍ عى  الميٍعتىمى
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ُل: الّدوْ   .ةالعدليّ  األحكامِ  ةِ مّ جَ مَ  وظيورُ  مانّيةُ ثْ العُ  لةُ الَمْبَحُث األوَّ

 ف اإلسبلـً دافعت عى ، كى ركفو قي  ةى دٌ عً  اإلسبلمٌيةى  الببلدى  ثمانٌيةي العي  ت الدكلةي مى كى حى 
دىا، لذلؾ سيتناكؿ ىذا يٍ في عى  ةً العدليٌ  األحكاـً  جمةي مً  تً أى شى سات، كقد نى دٌ قى كالمي  ميفى مً سٍ كالمي 
 الزمفً  فةً ة، حتى الكصكؿ إلى صً العثمانيٌ  ت بيا الدكلةي رٌ المراحؿ التي مى  تصارو باخٍ  ثي حى بٍ المى 

ليذه الخبلفة في خدمتيا  العظيـً  الدكرً  ع بيافً ة، مى العدليٌ  األحكاـً  ةي مٌ جى ت فيو مى أى شى الذم نى 
 خاص. الحنفي بشكؿو  كالفقوً  عاـو  بشكؿو  اإلسبلمي لمفقوً 

لُ   العثمانية: لمدولةِ  التاريخيةُ  : المرحمةُ الَمْطَمُب األوَّ

مف  ـ(1923-1517ىػ/1342-923)ما بيف في الفترةً  العثماني   يدي العى  كافى 
اإلسبلمية، قعةو مف مساحًة الببلًد عمى أكسًع ري  العثماني   الحكـي  ، كقد امتدَّ اإلسبلميٌ  التاريخً 

المسمميف،  في حمايةً  األكؿى  م الدكرى تؤدٌ  قركفو  كاستمرت الدكلةي العثمانيةي لمدًة خمسةً 
في ذلؾ الزماف، بؿ كمف  ةو إسبلميٌ  لككنيا أقكل دكلةو  ةً اإلسبلميٌ  الخبلفةً  ككانت مركزى 

خبلفة، كلـ  ـ إال أٌنيا لـ تكف1299ىػ/699عاـ  ذي نٍ أٌنيا ظيرت مي  ـى غٍ العالـ، كري  دكؿً  أعظـً 
 في القاىرة سنة العباسي   يـ حتى سٌمميـ إٌياىا الخميفةي تى ف العثمانٌيكف خبلفى مً عٍ يي 

 . (1)ـ1517ق/923

 عصور: إلى ثالثةِ  ثمانيّ العُ  يدِ سيم العِ قْ ن تَ كِ مْ ويُ 

 ـ(.1566-1517ىػ/974-923كالذم كاف ما بيف ) الفةالخِ  ةِ وّ قُ  رُ صْ أواًل: عَ 

 -ر خميفتاف ىما:صٍ عاقب عمى ىذا العى كقد تى 

 

 

                                                           

ػ١ٍٗ اٌـالَ إٌٝ ػوغٔا اٌذاًغ،  اإلؿالِٟ ِٕظ ػٙض آصَجؼ اٌراع٠ز اٌؼـ١غٞ، أدّض ِؼّٛع، ِٛ (1)

-٘ـ1417، 1، إٌاكغ: غ١غ ِؼغٚف، فٙغؿح ِىرثح اٌٍّه فٙض ا١ٌٍٕٛح، اٌغ٠اى، 313ٍم:

1996.َ 
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ـي : سى األول  ـ(1519-1512ىػ/926-918األكؿ بف بايزيد ) مي

ـي سى  أرادى   لمكقكؼ في كجوً  العثمانيٌ  فكذً تحت النٌ  اإلسبلمٌيةى  األٌمةى  دى ح  كى أف يي  األكؿي  مي
ٌيةً كً فى الصَّ  ر عمى الدكلةً صى تى ؽ، فانٍ رٍ مف الشى  يعيٌ مف الشماؿ، كالشٌ  ميبيٌ الصى  التقدـً 

التي  (1)
ـي األكؿي سى  ٌررى المسمميف، كبعدىا قى  دَّ تحالفت مع البرتغالييف ضً  أف يمد نفكذىه إلى آسيا،  مي

فكٌييف ؛ ألٌنيـ تحالفكا مع الصَّ ـ1516/ق922سنة  المماليؾ في الشاـً  فقضى عمى كجكدً 
فانتيت ، ـ1517/ق923ب القاىرة سنة رٍ قي  رى صٍ المماليؾ في مً  ـى زى ثـٌ ىى  ثمانٌييف.العي  ضدٌ 

 المماليؾ.  بذلؾ دكلةي 

 السمطافي  العاـ، فأصبحى  في نفسً  عف الخبلفةً  في القاىرةً  العباسي   لو الخميفةي  تنازؿى 
ـى شريؼي مكةميـ خى سى  العثماني   إلى القاىرة كسٌممىو  -بركات بف محمد  – ميفةن لممسمميف، كقىًد

 .(2)العثماني يفةً جاز لمخمالحً  ضكعى خي  مفاتيحى الحرميف الشريفيف، كأعمفى 

 .ـ(1566- 1520ىػ/974-926ميـ )ف سى بً  يٌ القانكنً  مافي يٍ مى : سي الثاني

ميـ السمطاف سى  هً كالدً  بعد كفاةً  العثمانٌيةً  القانكني عرشى الدكلةً  يمافي مى سي  مطافي تكٌلى السي  
ـى فييا سي  ةو دٌ مي  نة، كىي أطكؿي أربعيف سى أكثر مف ثمانٌية العي  الدكلةى  ـى كى األكؿ، كحى  كى مطافه حى

 أك في الٌناحيةً  الجيادٌيةً  كاء في الحركةً سى  ثمانٌيةً العي  يكدً العي  ه قٌمةى دي يٍ عثمانٌي. ككاف عى 
 كرٌية.سٍ كالعى  كاألدبٌيةً  ةً المعماريٌ 

إلى ًفيٌنا  ؿى صى كى أكركبا، كى  ـى يا؛ ألٌنو اقتحى تً مى ظى يا كعى اتساعً  أكجَّ  كلةي الدٌ  غتً مى بى  هً دً يٍ عى  فيف
ند، اليً  كاحؿً البرتغالييف عمى سى  ؿى ر، كقاتى جى المى  حى تى تيف، كفى رٌ ىا مى رى سا كحاصى ة الٌنمٍ مى عاصً 
 .وً تً طرى يٍ لسى  ةً العربيٌ  عظـ الببلدً مي  عى ضى كأخٍ 

                                                           

الدولة الصفوٌة فً فارس، ٌنسب الصفوٌون إلى جدهم األعلى صفً الدٌن األردبٌلً، وهً دولة  (1)
علٌه السالم إلى  جز التارٌخ اإلسالمً منذ عهد آدمٌري، موالعسشٌعٌة مإسسها إسماعٌل بن حٌدر. 

 .405 ص:عصرنا الحاضر، 
ِٚا تؼض٘ا، اٌّغوؼ اٌّوغٞ  24دغب، ِذّض دغب، اٌؼصّا١ْٔٛ فٟ اٌراع٠ز ٚاٌذٌاعج، م:  (2)

ِٛجؼ اٌراع٠ز  اٌؼـ١غٞ،َ. 1994-٘ـ1414ٌٍضعاؿاخ اٌؼصّا١ٔح ٚتذٛز اٌؼاٌُ اٌرغوٟ، اٌما٘غج، 

ا٠ٕاٌج١ه، س١ًٍ ا٠ٕاٌج١ه، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح ِٓ إٌلٛء إٌٝ االٔذضاع،  .331م:  اإلؿالِٟ،

 َ.2002، 1، ذغجّح: ِذّض األعٔؤٍٚ، ت١غٚخ، ٌثٕاْ، صاع اٌّضاع اإلؿالِٟ، 55ٍم:
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كاف إلى أسٍ  رً جى المى  فى ت مً دَّ داىا، فقد امتى ت الخبلفةي العثمانيةي أقصى مى مى صى كىنا كى 
كىك ممر  – دبنٍ المى  إيراف إلى بابً  رات كقمبً الفي ف نير ف شبلالت النيؿ، كمً بالقرب مً 

جنكبي الجزيرة العربية، كتكقفت  -مائي يصؿ البحر األحمر بخميج عدف كبحر العرب 
 .(1) يماف القانكنيمى الفتكحات بعد سي 

خمفو ابنو السمطاف سميـ  .ـ(1566ىػ/974)بعد مكت السمطاف سميماف القانكني 
ـ(، فاستقر 1574-1566ىػ/982-974الثاني، كالذم حكـ الدكلة العثمانية مف عاـ: )

ثـٌ استمـ الخبلفةى بعد  ت،في اسطنبكؿ كانغمس في الشيكات، فتكقفت في عيده الفتكحا
ـ(، كالكاقع أٌف أىـٌ حدث حصؿ 1595-1574ىػ/1003-982و مراد الثالث، )ذلؾ ابني 
ة بسبب االضطرابات ىك التكسع العثماني في الشرؽ عمى حساب الدكلة الصفكيٌ  في عيده

الحاصمة في إيراف، كاستمرت الحرب بيف الدكلتيف ست سنكات انتيت بينيما بصمح عاـ 

(2)ىػ، تنازؿ الصفكيكف بمقتضاه لمدكلة العثمانية عف بعض األقاليـ998
 . 

لمكاجية ظركؼ ذلؾ الزماف؛ لضعؼ ثـ جاء مف بعدىـ سبلطيف لـ يككنكا أىبلن 
اىتماميـ بمزاكلة شؤكف الدكلة، فبدأت عكامؿ الضعؼ تظير شيئان فشيئان في جسـ الدكلة، 
فكثرت الثكرات، كبرزت حركات االنفصاؿ، كاضطربت الدكلة، فيذه العكامؿ أثرت في 

إلى سياسة  انتقاؿ الدكلة مف سياسة الفتح كالتكسع إلى سياسة السبلـ، كمف سياسة اليجـك

(3)الدفاع خاصة في نياية القرف الثامف عشر
. 

 

 

                                                           

دغب، اٌؼصّا١ْٔٛ فٟ اٌراع٠ز ٚاٌذٌاعج،   .332م:ِٛجؼ اٌراع٠ز اإلؿالِٟ،  اٌؼـ١غٞ، (1)

 .59م:

ض ؿ١ًٙ ٍمّٛف، ذاع٠ز اٌؼصّا١١ٔٓ ِٓ ل١اَ اٌضٌٚح إٌٝ االٔمالب ػٍٝ اٌشالفح، م: ٍمّٛف، ِذّ (2)

 َ.2013-٘ـ1434، 3ِٚا تؼض٘ا، ت١غٚخ ٌثٕاْ، صاع إٌفائؾ، ٍ -231

 ِٚا تؼض٘ا. -247ٍمّٛف، ذاع٠ز اٌؼصّا١١ٔٓ، م:  (3)
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 .ـ(1923-1687ىػ/1342-1099) فعْ الضَّ  رِ صْ في عَ  ثمانّيةُ العُ  الفةُ ثانيًا: الخِ 

في عصر السمطاف سميماف  الكاسعةً  ظيمة كالفتكحاتً العى  تمؾ االنتصاراتً  بعدى 
بدأت ف أىمٌية بعض السبلطيف،القانكني، ظيرت االضطرابات الداخمية لمدكلة بسبب عدـ 

عؼ، كأخذت تفقد بعض ممتمكاتيا، عمى الٌرغـ مف أٌنيا الضَّ  تدخؿ في مرحمةً  الدكلةي 
عرفت فترات مف االنتعاش كاإلصبلح إال أٌنيا لـ تكف كافيةن إلعادتيا إلى كضعيا السابؽ. 

ببلد بعد ـ عيًزؿى السمطاف محٌمد الرابع، فعٌمت الفكضى في ال1687ىػ/1099ففي سنة 
ت الٌنمسا بمغراد كأجزاء مف ببلد مٌ عزلو، كتكالت اليزائـ عمى الدكلة العثمانية، فاحتى 

في حيف لـ تحقؽ الدكلة فتكحاتو جديدة  ،مف كركاتيا أجزاءن كثيرةن  الصرب، كاٍحتىٌمت البندقيةي 
كراء الحدكد التي رسميا السمطاف سميماف القانكني، فكاف دكرىا محاكلة الدفاع عف 

 .(1)األماكف التي تسيطر عمييا حتى مطمع القرف التاسع عشر ميبلدم

 ةثمانيّ العُ  الخالفةِ  يايةِ ونِ  حدارِ االنْ  رُ صْ ثالثًا: عَ 

 األكركبيةي  عت الدكؿي طٌ قى العثمانية ضعفت الخبلفة، فى  رت ىزائـ الدكلةثي عندما كى 
ـ تـٌ إعبلف الجميكرٌية التركٌية، 1923ىػ/1342ىا، بعد ذلؾ كتحديدان في سنة أجزاءى 
رئيسنا لمجميكرية كىك مف  (2)ت الخبلفة لمشؤكف الدينٌية فقط، كصار مصطفى كماؿمى عً كجي 

 .(3)قادة حزب االتحاد كالترٌقي

                                                           

ٚاٌذٌاعج، . دغب، اٌؼصّا١ْٔٛ فٟ اٌراع٠ز 334م: ،جؼ اٌراع٠ز اإلؿالِٟاٌؼـ١غٞ، ِٛ (1)

 ِٚا تؼض٘ا. -61م:

َ(، أٍٍك ػ١ٍٗ اؿُ اٌظئة األغثغ، ٚاؿُ أذاذٛعن )أتٛ 1938 -1881ِوطفٝ وّاي أذاذٛعن، ) (2)

واْ ًاتطا فٟ اٌج١ق اٌرغوٟ، ٚعجً صٌٚح شٛعٞ، ِٚؤؿؾ ذغو١ا اٌذض٠صح، ٚأٚي  األذغان(،

الفح فٟ أػ١ٓ سوِٛٗ. عئ١ؾ ٌٍجّٙٛع٠ح اٌرغو١ح، ٘ظا فٟ أػ١ٓ ِذث١ٗ، ٚػضٚ اإلؿالَ ِٚذطُ اٌش

 ٠ٚى١ث١ض٠ا، اٌّٛؿٛػح اٌذغج.
َ، ِٓ 1889االذذاص ٚاٌرغلٟ: ذأؿؾ فٟ تاصا األِغ ذذد اؿُ )جّؼ١ح االذذاص ٚاٌرغلٟ(، ؿٕح  (3)

لثً ٍٍثح ت١ُٕٙ )إتغا١ُ٘ ؿاذغٚفا( ٚ)ػثض هللا جٛصخ(. ٚ٘ٛ أٚي دؼب ؿ١اؿٟ فٟ اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح، 

ؿ١ح ػٍٝ ٠ض )تٙاء اٌض٠ٓ كاوغ( سالي فرغج ا١ٙٔاع اٌضٌٚح ٚدغوح ِؼاعًح، ذذٛي إٌٝ ِٕظّح ؿ١ا

 اٌؼصّا١ٔح. ٠ٚى١ث١ض٠ا، اٌّٛؿٛػح اٌذغج.
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ـٌ إلغاء الخبلفة نيائينا كطرد بيت السبلطيف مف 1924ىػ/1343كفي سنة  ـ ت
 .(1)ت صفحة آخر خبلفة إسبلميةيى كً تركيا، كىكذا طي 

فبعدىا حٌمت الطاٌمة الكبرل بالمسمميف، كفتح باب المصائب كالببليا عمييـ مف كؿ 
أصبح الكفار جانب، فقد فقدت األٌمة اإلسبلمٌية الحكـ بما أنزؿ اهلل، كىذه جريمة كبرل، ف

يقتمكف النفكس، كينيبكف الثركات، كيغتصبكف الحقكؽ، كيجكلكف في ببلد المسمميف، 
 كسقط التاج مف رؤكس المسمميف، كمزقيـ الكفار إلى عرقيات متعددة، كأقاليـ متفرقة.

 العدلية األحكامِ  مجمةِ  ظيورِ  الثاني: زمنُ  الَمْطَمبُ 

األحكاـ العدلية كاف في عصر مف خبلؿ ما سبؽ يظير أٌف زمف ظيكر مجمة 
ىػ، كسبقو قبؿ ذلؾ 1286لممجمة عاـ  الرسمي   ضعؼ الدكلة العثمانٌية، فقد بدأ العمؿي 

حررت فيو كثير مف المسائؿ كاستخرجت نصكص فقيية، كلكف لـ يبرز  إعدادم   عمؿه 
ة، كاستغرؽ الفعؿ، أٌما بعد ذلؾ فقد تـٌ تشكيؿ المجنة الرسمٌية لممجمٌ  منيا إلى حٌيزً  شيءه 

ىػ، 1293ىػ حتى أكاسط عاـ 1286تحريرىا بيف سبع إلى ثماني سنكات مف بداية عاـ 
بمزـك العمؿ  درت اإلرادة السٌنٌية السمطانٌيةص ـ1876المكافؽ  ىػ1293كفي شعباف سنة 

فالدكلة كانت في ىذا  .(2)بمجمة األحكاـ العدلية كتطبيؽ أحكاميا في محاكـ الدكلة
لمعالـ اإلسبلمي قانكنان  جى رً خٍ عسكريان، كبالرغـ مف ذلؾ استطاعت أف تي العصر ضعيفة 

 ة حتى عصرنا الحاضر. مدنيان ال زاؿ يطبؽ في بعض المحاكـ المدنيٌ 

 مجمة األحكاـ العدلية عصرى  إصدارً  عمى زمفً  رحمو اهلل الزحيميكلذلؾ فقد أطمؽ 
، فقد قاؿ عف -ثقافية ال العسكريةمف الناحية الفكرية كال - أك الٌنيضة الحديثة اليقظةً 

 .(3)«ةكالذم ابتدأ في الكاقع مف تاريخ ظيكر مجمة األحكاـ العدليٌ »عصر اليقظة: 

 
                                                           

 .340-334م:ِٛجؼ اٌراع٠ز اإلؿالِٟ،  اٌؼـ١غٞ، (1)

-٘ـ1418، صاع اٌمٍُ، صِلك، 1، 1/227ٍ اٌؼعلا، ِوطفٝ أدّض، اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، (2)

1998. 
-٘ـ1421، 1ٍ صاع اٌّىرثٟ، ؿٛع٠ا، صِلك، ،23م:ٚ٘ثح اٌؼد١ٍٟ، ذاع٠ز اٌرلغ٠غ اإلؿالِٟ،  (3)

2001.َ 
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 الحنفي لممذىِب  العثمانيةِ  الدولةِ  الثالث: اعتناقُ  الَمْطَمبُ 

قيبىٍيؿ قياـ الدكلة العثمانية كانت غالبٌية الشعب التركي مف المسمميف الٌسٌنة، ككانت 
عممان لؤلتراؾ  الحنفي   الغالبٌية الساحقة مف األتراؾ يٌتبعكف المذىب الحنفي، فكاف المذىبي 

 .(1)في العالـ اإلسبلمي

كبعد ظيكر الدكلة العثمانية دخؿ سميـ األكؿ القاىرة فأعمفى سقكطى الخبلفة العباسية 
ـ 1538و عف الخبلفة، كفي عاـ الثانية بيا، كأخذ معو الخميفة لؤلستانة؛ حيث تنازؿ ل

 أفَّ ىذه الخبلفة سيٌنٌية كمذىبيا الرَّسمٌي المذىب الحنفي، سميماف القانكني السمطافي  أعمفى 
شيخ اإلسبلـ مف عمماء المذىب الحنفي، كشيخ  عٌيفي تي  كبعد ىذا اإلعبلف أصبحت الدكلةي 

منذ عيدىا األكؿ باإلمارة فالدكلة  .(2)اإلسبلـ ىك المرجع الديني األكؿ في دكلة الخبلفة
أك بمرحمة التأسيس كانت تحرص دائمان عمى مراقبة ىذا البناء الديني، ككانت تسمح لكؿ 
طائفة بممارسة حياتيا بشرط عدـ اإلخبلؿ بالٌنظاـ، كلكٌنيا كانت تدفع الٌناس في الكقت 

 .(3)المسممة نفسو إلى تبٌني سياستيا الدينٌية في اعتناؽ المذىب الحنفي مذىب األغمبية

فقو المعامبلت في المذىب  العدليةً  )مجمة األحكاـً كتابً  دمةً قى في مي  كقد جاءى 
 الحنفي(

أٌنو لـ يتـ اعتماد قكؿ مخالؼ لممذىب الحنفي في الدكلة العثمانٌية بشكؿ  (4)
حيث صدرت إرادة  ،ـ1916آذار  5ىػ/1334ربيع اآلخر  23رسمي مف تأسيسيا لتاريخ 

                                                           

ذغجّح ػضٔاْ ِذّٛص ؿٍّاْ، ِغاجؼح ٚذٕم١خ  ،1/43 ٠ٍّاػأٚػذٛٔا، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح، (1)

٠ٛجٗ، ٔٛعٞ َ. 1988-٘ـ1408، 1ٍ ِذّٛص األٔواعٞ، ِؤؿـح ف١وً ٌٍر٠ًّٛ، اؿرأثٛي،

أوًّ اٌض٠ٓ إدـاْ :  ٚآسغْٚ، ؿٍـٍح اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح ذاع٠ز ٚدٌاعج، إكغاف ٚذمض٠ُ٠ٛجٗ 

، ِغوؼ األتذاز ٌٍراع٠ز ٚاٌفْٕٛ، اؿطٕثٛي ،2/162 هاٌخ ؿؼضاٚٞ،: أٚغٍٟ ، ٔمٍٗ إٌٝ اٌؼغت١ح

1999َ. 
ِىرثح اٌوذاتح  ،1/16 اٌوالتٟ، ػٍٟ ِذّض ِذّض، اٌصّاع اٌؼو١ح ٌٍذغوح اٌـٕٛؿ١ح فٟ ١ٌث١ا، (2)

 .313م:ِٛجؼ اٌراع٠ز اإلؿالِٟ،  اٌؼـ١غٞ،َ. 2001-٘ـ1422، 1ٍ اٌلاعلح، اإلِاعاخ،

 .229-1/225، ٠ٍّاػأٚػذٛٔا، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح

 .2/163 ؿٍـٍح اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح ذاع٠ز ٚدٌاعج، (3)

كغح تؼي غغ٠ثٙا  ٔـشح ٌِثٍٛح ِٚلىٌٛح ِٕٚـمح ِٚذثٛوح ٌّٛاص ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِغ (4)

 تؼٕا٠ح اٌجاتٟ، تـاَ ػثض اٌٛ٘اب.
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سٌنٌية تقٌر بحٌؽ الزكجة بالخمع مف زكجيا الغائب إذا لـ يترؾ ليا نفقة، خبلفان لرأم الحنفية 
في المسألة كمكافقان لرأم الحنابمة
(1). 

الكتاب ليس دقيقان، كىذا ما سيثبت في  في مقدمةً  يبلحظ أٌف ىذا الكبلـ الذم ذيًكرى ك 
خذت مف خارج المذىب الحنفي، كلكٌف الكبلـ البحث، لكجكد مسائؿ كأحكاـ عديدة أ

لزاـ القضاة المذككر في مقدمة المجمة يي  فيد تمسؾ الدكلة العثمانية بالمذىب الحنفي كا 
 بأقكالو كأحكامو.

  

                                                           

م:  اٌجاتٟ، تـاَ ػثض اٌٛ٘اب اٌجاتٟ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، فمٗ اٌّؼاِالخ فٟ اٌّظ٘ة اٌذٕفٟ، (1)

 َ.2004-٘ـ1424، 1ٍ صاع اتٓ دؼَ، ت١غٚخ، ،1، 49ٍ
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 العدلية األحكامِ  بمجمةِ  عامٌ  ريفٌ عْ : تَ الَمْبَحُث الثّاني

مستمد مف الشريعة اإلسبلمية،  رسميٌ  قانكف مدنيٌ  ىي أكؿي  ةً العدليٌ  األحكاـً  مجمةي 
كىذا المبحث سيتناكؿ أسباب نشأة المجمة  كرىا نتيجةن لعكامؿ كظركؼ كثيرة،كاف ظي

 كأىٌميتيا، كالغاية مف كجكدىا كجيكد العمماء كالفقياء في شرحيا كتفسيرىا. 

 ةمّ جَ المَ  شأةِ باب نَ ل: أسْ األوّ  مبُ طْ المَ 

لـ يكف  حتى ظيكر مجمة األحكاـ العدلٌية في السنكات األكلى لمدكلة العثمانٌية
مطبؽ عمى الببلد التابعة ليا، بؿ كاف القاضي كالفقيو فييا  رسمي   مدني   ىناؾ قانكفه 

يحكـ باألقكاؿ الراجحة مف آراء كأحكاـ مستمدة مف المذىب الحنفي، كىك مذىب الدكلة 
 الرسمي. 

ظاىران في زمف العباسييف، إذ كليس ىذا خاصان في زمف الدكلة العثمانية، بؿ كاف 
كاف القضاةي مجتيديف، يقضي كؿه منيـ برأيو كاجتياده في األحكاـ الشرعية، كىذا ما دفع 

أف يقترح عمى الخميفة العباسي طريقةن لتكحيد ىذه األقضية في المكاضيع (1)المقفع ابفي 
ما عرضو أبك جعفر المنصكر عمى  كأيضان  .(2)التي كانت تصدر فييا أقضية متناقضة

 .(3)كيبعث بو إلى األمصار ليكحد العمؿ بو يؤلؼ كتابان اإلماـ مالؾ أف 

كلكف مع مركر السنكات كاتساع الدكلة العثمانية كىثيرىت قكانينيا، في كقت قٌؿ فيو 
المجتيدكف كأصحاب الترجيح، إضافة لضعؼ الدكلة في أكاخر عيدىا، كتأثرىا بالقكانيف 

ربية، في حيف رأت الدكلة العثمانية صعكبة في تأميف قضاة مؤىميف لممحاكـ الشرعية الغ

                                                           

ػٕٟ فٟ اإلؿالَ  َ(، ِٓ أئّح اٌىراب، ٚأٚي 759ِٓ-724٘ـ/142-106ػثض هللا تٓ اٌّمفغ، ) (1)

ترغجّح ورة إٌّطك، أهٍٗ ِٓ اٌفغؽ، ٌٚض فٟ اٌؼغاق ِجٛؿ١اً، ٚأؿٍُ ػٍٝ ٠ض ػ١ـٝ تٓ ػٍٟ 

 ِذّض، تٓ ِذّٛص تٓ اٌض٠ٓ س١غ اٌؼعوٍٟ،. )ػُ اٌـفاح(، ٌٟٚٚ وراتح اٌض٠ٛاْ ٌٍّٕوٛع اٌؼثاؿٟ

 َ.2002، 15ٍ ٌٍّال١٠ٓ، اٌؼٍُ صاع ،4/140 األػالَ،
 ،3، ضهفٛج ػوٟ أدّض ٌألؿراط اٌؼغب عؿائً جّٙغج فٟ اٌّمفغ التٓ اٌوذاتح عؿاٌح: ٠غاجغ (2)

 .1/235. اٌؼعلا، اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، 26 اٌغؿاٌح

ٕٚ٘ان عٚا٠اخ أسغٜ ذمٛي أْ اٌظٞ ٍٍة ِٓ اإلِاَ ِاٌه ٘ٛ اٌش١ٍفح اٌّٙضٞ تٓ إٌّوٛع. ٠ٕظغ:  (3)

األػظّٟ، ِؤؿـح ػا٠ض تٓ  ، ذذم١ك: ِذّض ِوطف1/74ِٝاٌه، ِاٌه تٓ أٔؾ اٌّضٟٔ، اٌٍّٛأ، 

 َ.2004 -٘ـ 1425، 1ؿٍطاْ آي ١ٙٔاْ، أتٛ ظثٟ، اإلِاعاخ، ٍ
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يستطيعكف الرجكع إلى كتب الفقو المتخصصة، إضافةن إلى تشعب األحكاـ كتفرقيا في 
مؤلفات مف مختمؼ المذاىب عاٌمة كالمذىب الحنفي بشكؿ خاص، فدعت الحاجة إلى 

 .(1)كجكد حمكؿ ليذه المشكبلت

أٌف األحكاـ الشرعية منثكرة في الكتب الفقيية، فتجد أحكامان فقييةن مكجكدةن كمعمكـ 
في غير أماكف بحثيا، كأقكاالن مذىبيةن كثيرةن كمتعددة، فالبحث عف النصكص كاألقكاؿ 

كالراجح فييا بحاجة إلى قدرة عقمية  الميٍعتىمىدة في الكتب الفقيية كمعرفة القكؿ الميٍعتىمىد
 .(2)تتكفر عند الكثيريف فقيية ال

ـى  كىناؾ أمره  ة مكزعة بيف ة في المذىب الحنفي خاصٌ الفقييٌ  آخر كىك أٌف األحكا
مصادره، فقد تجد في بعضيا ما ال تجده في اآلخر، كىذا يعني أٌنو يتكجب عمى القاضي 

 .(3)فتي امتبلؾ جميع المصادر الفقيية المطبكع منيا كالمخطكط كىذا أمر متعذرأك المي 

كأيضان ازدياد الضغكط عمى الدكلة العثمانية باقتباسيا مف القكانيف الغربية لضباب 
القانكف اإلسبلمي، كخاٌصة بعد تكقؼ الحرب بيف العثمانييف كالركس كالتي أٌدت إلى بقاء 

ة ضخمة تحت سمطة الركس، فطمب العثمانيكف مف الكنيسة األرثكذكسية في جالية إسبلميٌ 
كيفية التعامؿ مع الجاليات المسممة مٌما دفع  -الكنيسة-ان تبيف فيو مكسكك تقنينان كاضح
 .(4)الركس لمرد بالمثؿ

دىرى  العثمانٌيةً  ذلؾ أٌدل بالدكلةً  كؿٌ  إلصدار قكانيف مستمٌدة مف الفقو اإلسبلمي، فصى
قكانيف كمكاد فقيية،  بتأليؼ مجمكعة مف األحكاـ الشرعية عمى شكؿً  السمطانيٌ  األمري 

                                                           

فّٟٙ : ذؼغ٠ة ،1/7 د١ضع، ػٍٟ د١ضع سٛاجح أ١ِٓ أفٕضٞ، صعع اٌذىاَ كغح ِجٍح األدىاَ، (1)

. 1/225 اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، اٌؼعلا، َ.2010، 1، ٍاٌذـ١ٕٟ، صاع اٌىرة اٌؼ١ٍّح،، ت١غٚخ

صاع ، 1، 11ٍم:ٌلا١٘ٓ، اٌضورٛع كاًِ اٌلا١٘ٓ، صعاؿح ِٛجؼج ػٓ ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، ا

 َ.2004-٘ـ1424 غاع دغاء، صِلك ؿٛع٠ا،

 .226-1/225 اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، اٌؼعلا، (2)

اٌمثخ، ؿاِغ ِاػْ اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا فٟ لٛا١ٔٓ اٌلغق اإلؿالِٟ،  (3)

 َ.2008-٘ـ1428، صاع اٌفرخ ٌٍضعاؿاخ ٚإٌلغ، األعصْ، 1ٍ ،53م:
ٔٛع ِذّض، واعسأٗ ذجاعخ ورة، . ١1ة ٘ٛا٠ٕٟٚ، م:جِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، ذذم١ك ٔ (4)

 .وغاذلٟ، تضْٚ ٍثؼح ٚتضْٚ ذاع٠ز
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ممٌبيان ليذا النداء، فقاـ بتشكيؿ ىيئة عممية مف عمماء كفقياء  (1)ككاف أحمد جكدت باشا
عمى شكؿ مكاد قانكنية تطبؽ في المحاكـ  إسبلميٌ  ، لعمؿ نظاـ مدنيٌ (2)المذىب الحنفي

 المدنية.

د رأت ق»كجاء في مقدمة شرح المجمة المسٌمى درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ: 
منتزع مف فقو السادة الحنفية لتنجك  ماٌسة لكضع قانكف مدنيٌ  أٌف الحاجةى  ةي العثمانيٌ  الدكلةي 

محاكميا مف االرتباؾ كاالختبلؼ الناشئيف عف األقكاؿ المختمفة في كتب فقو الحنفية، 
فانتقت طائفة مف جٌمة العمماء كمبرزم الفقياء في ذلؾ العصر لتضع ىذا القانكف كتقكـ 

العالـ الشيير،  ،رأس ىذه الجماعة مف العمماء أحمد جكدت باشاتلؾ العمؿ الكبير، كقد بذ
ككزير العدلية يكمئذ، فقامت تمؾ الجماعة بما انتدبت لو أحسف قياـ، ككضعت مجمة 

  .(3)«األحكاـ العدلية بعد بحث طكيؿ كجيد شديد

   ةمّ جَ المَ  فُ صْ الثاني: وَ  المطمبُ 

قانكنية،  مكادو  مادة، صيغت عمى شكؿً  1851عمى  ةً العدليٌ  األحكاـً  اشتممت مجمةي 
تضمنت ستة عشر كتابان، منقسمة إلى أربعة كستيف بابان، كأكثر األبكاب تنقسـ إلى 
فصكؿ، كتتألؼ المقدمة مف مقالتيف: األكلى لتعريؼ عمـ الفقو، كالثانية في القكاعد 

تسع كتسعيف مادة، ثـٌ بعد ذلؾ بدأت قاعدةن فقيية في  الفقيية، حيث جمعت تسعان كتسعيف
)البيكع  بكتاب البيكع كانتيت بكتاب القضاء، فكانت أبكابيا عمى الترتيب التالي:

ب كاإلتبلؼ كالحجر كاإلكراه صكاإليجارات كالكفالة كالحكالة كالرىف كاألمانات كاليبة كالغ

                                                           

، اٌٛػ٠غ اٌىث١غ، ػّضج َ(1895-1822٘ـ/1312-1237) أدّض جٛصخ تٓ إؿّاػ١ً آغا، (1)

عجاي اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح ٚأدض عجاي إصاعذٙا، ِٚٓ وثاع ػٍّاء األذغان، ٚػظّاء األػ١اْ، أدض 

م: اٌجاتٟ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، فمٗ اٌّؼاِالخ فٟ اٌّظ٘ة اٌذٕفٟ، : ذغجُ ٌٗ.  عجاي اٌـ١اؿح

5. 
ٌجٕح اٌّجٍح: أدّض دٍّٟ أفٕضٞ، ٚؿ١ف اٌض٠ٓ إؿّاػ١ً أفٕضٞ، ٚف١ٍثٗ ٌٟ س١ًٍ أفٕضٞ، ٚأدّض   (2)

سٍٛهٟ أفٕضٞ )كغٚأٟ ػاصٖ(، ٚلغٖ س١ًٍ أفٕضٞ، ٚأدّض ساٌض أفٕضٞ )٠ٛؿف ػاصٖ(، ٚػالء 

اٌض٠ٓ أفٕضٞ )اتٓ ػاتض٠ٓ(، ٚػّغ دٍّٟ أفٕضٞ، ِٚذّض أ١ِٓ أفٕضٞ اٌثغضاصٞ، ٚػّغ سٍٛهٟ 

ٔؾ ٚ٘ثٟ أفٕضٞ، ٚػثض اٌـراع أفٕضٞ اٌمغِٟ، ٚػثض اٌٍط١ف كىغٞ أفٕضٞ، ٚػ١ـٝ أفٕضٞ، ٠ٚٛ

  .21عٚدٟ أفٕضٞ. اٌلا١٘ٓ، صعاؿح ِٛجؼج ػٓ ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، م:

ؼّغب اٌىراب ٚ٘ٛ اٌّذاِٟ فّٟٙ اٌذـ١ٕٟ.1/3 ، صعع اٌذىاَ،د١ضع (3) ُّ  ، ٚاٌّمضِح ذٕـة ٌ



12 
 

نات كالتحكيـ كالقضاء(، لبيٌ كالشفعة كالشركات كالككالة كالصمح كاإلبراء كاإلقرار كالدعكل كا
 .(1)فشممت أبكاب المعامبلت كاستبعدت أحكاـ العبادات كاألحكاؿ الشخصية كالعقكبات

ة كانت تصدر أبكابان مٌ جى المى  نةى جٍ أٌف لى  األحكاـً  ميتيا بمجمةً سٍ في تى  ببي السٌ  ككافى 
كانت ترفع متتابعة، أشبيت في صدكرىا المجبلت، فمف ىنا جاءت باسـ المجمة، فالمجنة 

ـٌ إنجازه تباعان، ككمما أنيت كتابان قدمت نسخة منو لمقاـ مشيخة اإلسبلـ، كىكيٌزع بعد  ما يت
ذلؾ عمى مف لو اطبلع كعمـ مف عمماء ذلؾ العصر ألخذ مبلحظاتيـ كتعديبلتيـ، ثـٌ بعد 

لمعمؿ بمكجبو. فاستغرؽ  (2)ذلؾ يرفع إلى الصدر األعظـ لتكشيحو بالخط اليمايكني
المجمة مف قبؿ المجنة ثماني سنكات تقريبان كضع 

(3). 

 ةمّ جَ المَ  نَ مِ  ةُ الثالث: الغايَ  بُ مَ طْ المَ 

ة صعكبة في إيجاد قضاة في المحاكـ النظامية ليـ العثمانيٌ  عندما رأت الدكلةي 
اطبلع كاسع في عمـ الفقو كأحكامو، لتشعب اآلراء الفقيية كصعكبة استخراج األقكاؿ 

في المذىب الحنفي كما ذيًكرى سابقان، في كقت اتسعت فيو المعامبلت ة خاصة الميٍعتىمىد
 .التجارية كازداد االتصاؿ بالعالـ الخارجي جاءت المجمة لتيسىٌيؿ عمييـ ذلؾ

كىذا ما  ذيًكرى في التقرير الذم قدمتو المجنة إلى محمد أميف عالي باشا
الصدر  (4)

عمى ذلؾ لـ  بناءن »إذ جاء فيو:  ـ،1867مايك 5ىػ/ 1286األعظـ في غرة محـر سنة 
                                                           

 .40-39َ اٌؼض١ٌح، م: اٌلا١٘ٓ، صعاؿح ِٛجؼ ػٓ ِجٍح األدىا (1)

ٍائغ ٚهً إٌٝ أػٍٝ اٌّغاذة، ٌظٌه واْ ٠طٍك ػٍٝ : وٍّح ّ٘ا٠ْٛ ٟ٘ وٍّح فاعؿ١ح ِؼٕا٘ا (2)

٘ظٖ  ٚوٍّح سَ ذؼٕٟ اٌطغ٠ك اٌظٞ ؿ١رُ اٌـ١غ ػ١ٍٗ، ٚوأد. اٌـٍطاْ اٌؼصّأٟ اٌثاب اٌّٙا٠ٟٛٔ

ٚجاء . ذطٍك ػٍٝ اٌّغاؿ١ُ أٚ اٌمغاعاخ أٚ اٌفغِأاخ اٌرٟ ٠وضع٘ا اٌـٍطاْ اٌؼصّأٟ اٌؼثاعج

فاٌشَ اٌّٙا٠ٟٛٔ ٘ٛ اٌمأْٛ اٌـٍطأٟ . اٌلغ٠ف: ِٚؼٕٝ اٌّٙا٠ٟٛٔ. اٌمأْٛ: ِؼٕٝ وٍّح اٌشَ 

َ ِٓ أجً 1856ٚ٘ٛ لأْٛ أهضعٖ اٌـٍطاْ اٌؼصّأٟ ػثض اٌّج١ض األٚي ؿٕح  .اٌلغ٠ف ٚاٌّؼظُ

١ٔح ػٛاًِ إٌٙٛى ٌضٌٚح اٌؼصّااٌوالتٟ، ػٍٟ ِذّض اٌوالتٟ، ا. ٛػح ِٓ اإلهالداخػًّ ِجّ

-٘ـ1421، 1ٍ صاع اٌرٛػ٠غ ٚإٌلغ اإلؿال١ِح، ِوغ، ، 377 -1/376 ٚأؿثاب اٌـمٍٛ،

2001َ. 

 .1/239، 1/227 اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، اٌؼعلا، (3)

، ٘ٛ أدض اٌضتٍِٛاؿ١١ٓ اٌظ٠ٓ ذٌٛٛا َ(1871-1815٘ـ/1288-1232)ِذّض أ١ِٓ ػاٌٟ تاكا،  (4)

عذثح اٌوضع األػظُ فٟ ػوغ اٌرٕظ١ّاخ، ذٌٛٝ عئاؿح كؤْٚ اٌضٌٚح فٟ أكض األػِاخ فٟ ػٙض 

، وّا ذٌٛٝ ٚػاعج اٌشاعج١ح 1867َ-1846ِٓ اٌـٍطاْ ػثض اٌّج١ض ٚاٌـٍطاْ ػثض اٌؼؼ٠ؼ، 
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ة يككف مضبكطان سيؿ المأخذ عاريان يزؿ األمؿ معمقان بتأليؼ كتاب في المعامبلت الفقييٌ 
 مف االختبلفات حاكيان لؤلقكاؿ المختارة، سيؿ المطالعة عمى كؿ أحد؛ ألٌنو إذا كيًجدى كتابه 

رع كمف أعضاء اب الشعمى ىذا الشكؿ حصؿ منو فائدة عظيمة عاٌمة لكؿ مف نكٌ 
 .(1)«المحاكـ النظامية كالمأمكريف باإلدارة 

كال يخفى أٌف »ككانت الغاية أيضان ما أكضحتو المجنة في التقرير فقد جاء فيو: 
لو كاستنباط درر المسائؿ البلزمة منو لحؿ المشكبلت يتكقؼ  ال ساحؿى  عمـ الفقو بحره 

مذىب الحنفية؛ ألٌنو قاـ فيو مجتيدكف ة، كعمى الخصكص كميٌ  كممكةو  عمميةو  عمى ميارةو 
كثيركف متفاكتكف في الطبقة ككقع فيو اختبلفات كثيرة، كمع ذلؾ فمـ يحصؿ فيو تنقيح 
كما حصؿ في فقو الشافعية، بؿ لـ تزؿ مسائمو أشتاتان متشعبة، فتمييز القكؿ الصحيح مف 

«دان بيف تمؾ المسائؿ كاألقكاؿ المختمفة كتطبيؽ الحكادث عمييا عسير ج
(2). 

منظـ خاؿو  إسبلميٌ  مف خبلؿ ما سبؽ بىٌينىت المجنة أٌنو بإمكانيا إيجاد قانكف مدنيٌ 
أف كانت المسائؿ متناثرة في  مف الخبلفات، كي تسٌد بو الفراغ الكبير في القضاء، فبعدى 

 كتب الفقو قامت المجمة بتكحيدىا بإنشاء قكانيف خاصة في باب المعامبلت.

ة، مصدر مكادىا مأخكذة ة قانكنيٌ دلية تعٌد أٌكؿ تجربة رسميٌ فمجمة األحكاـ الع
 إلزامي   بكامميا مف الشريعة اإلسبلمية، فقبميا لـ يكف في الدكلة العثمانية كما يتبعيا قانكفه 

محدد، بؿ كاف القضاة كالفقياء فييا يجركف عمى الراجح مف آراء الفقو الحنفي، فجاءت 
حد في كؿ مسألة، دكف ذكر اختبلؼ الفقياء كآرائيـ المجمة كاقتصرت عمى القكؿ الكا

كأدلتيـ الفقيية، فسدت الفراغ الكبير في عالـ القضاء كالمعامبلت الشرعية، فبعد أف كانت 
المسائؿ مبعثرة، كاألقكاؿ متعددة، أصبحت بعد ذلؾ كاضحة كثابتة، أزالت المشقة كالعناء 

 .(3)عمى القضاة كفقياء الدكلة

                                                                                                                                                                                

 .7ذح: فهدىاَ اٌؼض١ٌح، اٌجاتٟ، تـاَ ػثض اٌٛ٘اب اٌجاتٟ، ِجٍح األ: ٌٗ ذغجُ.  ِغاخ ٟشّأ
: ذذم١ك ،549م:  ِذّض فغ٠ض، ِذّض  فغ٠ض تٓ أدّض فغ٠ض تاكا، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼ١ٍح اٌؼصّا١ٔح، (1)

 .1/7 ، صعع اٌذىاَ،د١ضع. 1981َ-٘ـ1401، 1ٍ إدـاْ دمٟ، صاع إٌفائؾ، ت١غٚخ، ٌثٕاْ،
 .7 -1/6 اٌذىاَ، ، صععد١ضع. 548م: ِذّض فغ٠ض، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼ١ٍح اٌؼصّا١ٔح،  (2)
 .1/226 اٌؼعلا، اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، (3)
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 ة لـ يأتً قانكنان مطبقان في المحاكـ اإلسبلميٌ  لفقو اإلسبلمي كجعموسألة تقنيف افم
  التي ىدفت إلييا. أسبابو التي دعت الحاجة إلى كجكده كغايتو مف فراغ، بؿ كاف لو

ـي  فيذا الجيدي   عظيمةن  يعتبر تجربةن  ةً الفقييٌ  األحكاـً  في تقنيفً  الجديدةي  كالنقمةي  العظي
 ضمتيامطبؽ عمى أغمب البمداف التي  عاـ مستمد مف المذىب الحنفيٌ  لقانكف مدنيٌ 
ة؛ ألٌنيا كانت ة في ذلؾ الكقت، فالمجمة تعٌد مف أىـٌ آثار الدكلة العثمانيٌ الدكلة العثمانيٌ 

 خاص. بشكؿو  الحنفيٌ  عاـ، كلممذىبً  اإلسبلمي بشكؿو  كلمفقوً  ةً العثمانيٌ  لمدكلةً  خادمةن 

 محاسن وعيوب المجمةالرابع:  الَمْطَمبُ 

 مف محاسف المجمة: 

ؿ كترجيحات كثيرة متعددة في ا( تحكيؿ الفقو اإلسبلمي مف متكف كشركح كحكاشي كأقك 1
 المذىب الحنفي إلى قكؿ كاحد معتمد.

 ( جعؿ القكؿ المعتمد في كؿ مسألة عمى حدتيا في مادة قانكنية ممزمة.2

 في القضايا المختمؼ فييا.( تحديد المرجع القانكني لمقضاة عند الحكـ 3

( أخذت المجمة بالقكؿ األصح مف مذىب الحنفية دكف التقييد بالراجح أك بظاىر الركاية 4
 اس.عند الحنفية تسييبلن كتيسيران عمى النٌ 

 كمف عيكبيا:

( حصرىا عمى المذىب الحنفي دكف الرجكع إلى غيره مف المذاىب المقررة كالمعتبرة في 1
 الفقو اإلسبلمي.

 اإللزاـ برأم كاحد مما يترتب عنو جمكد في الحركة االجتيادية. (2
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 األحكام العدلية مجمةِ  شروحُ المطمب الخامس: 

األحكاـ لٌما كانت معانييا كجيزة، كفكائدىا كثيرة، كأىٌميتيا عظيمة،  إٌف مجمةى 
يا جماعةه كبيرةه مف العمماء،   كأحكاميا عادلة، كقكانينيا ناسبت الزماف كالمكاف، تكٌلى شرحى

 أىـٌ تمؾ الشركح: المىٍطمىبي لذلؾ سيتناكؿ ىذا 

 (، مفتي قيصرية.ىػ1310:  لمسعكد أفندم التركي )مجمة األحكام العدلية مرآةُ 
شيًرح بالمغة التركية بداية، كقد طيًبع باألستانة عاـ ك كىك مف أقدـ الشركح، 

ـٌ قاـ بتعريبو يكسؼ آصاؼ1302ة سنة ىػ، كطبعتو المطبعة العثمانيٌ 1299 ىػ،  ث
(1) ،

فسٌماه مرآة المجمة. كىك شرحه كجيزه ألحكاـ المجمة يتميز ببياف المآخذ كالمستثنيات في 
 .(2).الفقييةالمكاد 

ـ. 1884ىػ/1302كالكتاب مكجكد في مكتبة الممؾ فيد الكطنية، كنشر سنة: 
كتكجد منو نسخة مصكرة بالمغتيف العربية كالتركية. كما تكجد نسخة منو بالمغة العربية 

 ـ.1894مصكرة عمى شبكات اإلنترنت، طباعة المطبعة العمكمية في مصر سنة 

 ـ(.1920ىػ/1338) (3)رستـ المبناني: لممحامي سميـ المجمة شرحُ 
يتككف ىذا الشرح مف مجمد ضخـ يقع في جزأيف، يقارب األلؼ كثبلثمائة صفحة، 

ة بإيجاز ككضكح، كاىتـٌ بذكر تطبيقات عمى القكاعد كفي أكلو شىرىحى المؤلؼ القكاعد الكميٌ 

                                                           

،  ذؼٍُ ٘ـ1347 ٠ٛؿف تٓ ّ٘اَ آهاف، ِذاَ، ِرغجُ فاًً، ٌثٕأٟ اٌٌّٛض، واْ د١ا ؿٕح (1)

 إ٠طا١ٌافٟ ػىا، شُ عدً إٌٝ  اٌؼغت١ح ٚاٌـغ٠ا١ٔح ٚاإل٠طا١ٌح ٚاٌفغٔـ١ح ٚاٌرغو١ح، ػ١ٓ ِضعؿا  

ٌضٜ اٌّذاوُ األ١ٍ٘ح، ذٛفٟ  تاإلؿىٕضع٠ح، ٚأهثخ ِذا١ِا   ِرغجّا  ٚاؿرمغ تّوغ، فاؿرشضَ . ٚذغو١ا

 اٌؼعوٍٟ،: ٌٗ فٟ ذغجُ .ذاع٠ز ؿال١ٍٓ آي ػصّاْ، ذاع٠ز اٌؼائٍح اٌّذّض٠ح: ِٓ ِؤٌفاذٗ. تٍثٕاْ

 اٌّصٕٝ، ِىرثح ،13/276 اٌّؤٌف١ٓ، ِؼجُ ِذّض، تٓ عًا تٓ ػّغ وذاٌح، .8/256 األػالَ،

 .ت١غٚخ اٌؼغتٟ، اٌرغاز إد١اء صاع ت١غٚخ،

 .71-68اٌمثخ، ؿاِغ ِاػْ اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م:  (2)
 ػاٌُ تاٌذمٛق، ٌٚض فٟ ت١غٚخ ػاَ ٔوغأٟ اٌض٠أح، ؿ١ٍُ عؿرُ تاػ تٓ إ١ٌاؽ تٓ ٍٕٛؽ، (3)

 ،ِضاعؽ ٌثٕاْ، ٚادرغف اٌّذاِاج، ٚذمٍة فٟ ِٕاهة اٌمٌاج فَٟ( ٚذؼٍُ 1859-٘ـ1275)

كغح اٌّجٍح ٚكغح : ِوٕفاً، أكٙغ٘ا( 39)ٌٗ  َ(،1920٘ـ/1338) ذٛفٟ فٟ دضز ت١غٚخ ػاَ

 .4/247 وذاٌح، ِؼجُ اٌّؤٌف١ٓ، .3/118األػالَ،  ،اٌؼعوٍٟ .ٌّذاوّاخ اٌما١ٔٛٔحلأْٛ أهٛي ا
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كح لممجمة، كىك سيؿي الفيـ، مختصري العبارة، كمف أكائؿ الشر  في المجمة نفسيا، فيك شرحه 
 . (1)ـ1986ىػ/1406عف األدلة الشرعية، طبعتو دار إحياء التراث،  خاؿو  شرحه 

 .ىػ(1321) (2)لفقيو عمي حيدرا لمعبلمة :األحكام مجمةِ  الحكام شرحُ  رُ رَ دُ 
يا كأكسعيا كأكضحيا، كمف شرحو بالمغة التركية، كىك مف أكبر الشركح كأجمٌ  

ة العميا، يقدـ تفسيران كافيان لؤلحكاـ تصديؽ دائرة الفتيا اإلسبلميٌ أكثرىا انتشاران، كقد ناؿ 
ة، كقد ساعده في ذلؾ أٌنو كاف الميٍعتىمىدالشرعية، رجع فيو المؤلؼ إلى المراجع الحنفية 

الحقكؽ باآلستانو، كاف المؤلؼ يذكر الشرح ثـ  بمدرسةً  ةً العدليٌ  األحكاـً  مدرسان لمجمةً 
، يتألؼ مف أربعة مجمدات كبار يزيد عمى الثبلثة آالؼ ينسب ما ذكره إلى مصدره

 صاحب مجمة الحقكؽ. (3)فيمي الحسيني فحة، قاـ بتعريبو المحاميص
الطبعة الثانية: دار الجيؿ، بيركت،  ـ.1927ىػ/1346الطبعة األكلى: يافا، فمسطيف، 

 .(4)ـ1991ىػ/1411

 . (5)تاسية خالد بف محمد بف عبد الستار األلمعبلم المجمة شرحُ 
كٌمان، كأفضميا كيفان، تزيد صفحاتو عمى الثبلثة آالؼ صفحة،  الشركحً  مف أكبرً 

ة، ككاف رحمو اهلل ابتدأ يتككف مف ستة مجمدات، كخصص الجزء األكؿ منيا لمقكاعد الكميٌ 
 1728في شرح المجمة مف كتاب البيكع تاركان قكاعدىا الكمية إلى أف كصؿ إلى المادة 

، فقاـ عشر مكاد طرأ عمييا الضياع 397إلى المادة  388لؾ مف المادة ذ فمات، كما بيف

                                                           

 .60اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م: (1)

د١ضع أفٕضٞ، ِضّعؽ اٌّجٍح فٟ و١ٍح اٌذمٛق فٟ ا٢ؿرأح، ٚعئ١ؾ ِذىّح اٌر١١ّؼ، ٚأ١ِٓ اٌفر١ا،  (2)

 (4)ٚٚػ٠غ اٌؼض١ٌح اٌـاتك فٟ اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح، ٚوراتٗ صعع اٌذىاَ كغح ِجٍح األدىاَ ِطثٛع فٟ 
 .ِجٍضاخ

صّا١ٔح، ٚذٛفٟ فٟ َ فٟ ػِٓ اٌشالفح اٌؼ1886اٌّذاِٟ فّٟٙ اٌذـٕٟ، ٌٚض فٟ ِض٠ٕح غؼج ؿٕح  (3)

 َ، واْ كشو١ح ١ٍٕٚح ٚلا١ٔٛٔح ١ِّؼج، ٌٗ اٌؼض٠ض ِٓ اٌّٛالف ا١ٌٍٕٛح. ٠ٚى١ث١ض٠ا.1940

 .61اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، م: (4)

واْ ِفرٟ  ،َ( 1908 - 1837٘ـ =  1326 - 1253ساٌض تٓ ِذّض تٓ ػثض اٌـراع االذاؿٟ، ) (5)

اٌفم١ٗ  ٌٚضٖ ٚأوٍّٗ األدىاَ ِجٍح كغح هّٕف  اكرغً تاٌفمٗ ٚاألصب، ،دّن. ٌِٛضٖ ٚٚفاذٗ تٙا

األػالَ، اٌؼعوٍٟ،  ِجٍضاخ.  6 فٟ فطثغ  َ(،1940-٘ـ1359  :اٌّرٛفٝ ؿٕح) ٍا٘غ، ِذّض

2/297-298. 
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ة كشرح ما فقد مف المكاد كأكمؿ الشرح إلى ابنو العبلمة طاىر األتاسي فشرح القكاعد الكميٌ 
 .(1)نياية الكتاب

عمى مف سبقكه كسميـ الباز كعمي حيدر أفندم، كيتميز  قٌيمةه  لو استدراكاته   
ـٌ يأتي بأقكاؿ الفقياء في تمؾ بتخريجاتو الفقييٌ  ة الكثيرة، فإٌف المؤلؼ يبدأ بشرح المكاد ث

المسألة، كيبيف القكؿ الراجح مف المرجكح،  ثـ يعقب عمييا باستثناءات كبآراء أخرل مف 
 .(2)المذىب الحنفي

نسخة منيا في مكتبة  ةي الكتاًب نادرة جدان، بعد البحث الطكيؿ عنيا كيًجدىتٍ ٍبعى طى 
 المسجد النبكم الشريؼ. طبعة المكتبة الحقانية، بيشاكر.

فدرر الحكاـ لعمي حيدر أكثر الشركح شمكالن، كشرح المجمة لؤلتاسي أغزرىا فقيان 
(3). 

 .(4)، محمد سعيد بف أبي الخير الدمشقيالمجمة لممحاسني شرحُ 
الخمسمائة صفحة مف القطع  يتألؼ ىذا الكتاب مف ثبلثة أجزاء، يزيد الجزء عف 

ؼه لطمبة الجامعات، فيك يحتكم عمى ٌنو مؤلَّ إبير، يتميز بأسمكبو الجامعي حيث الك
ٌراح مقدمات ميٌمة كتعريفات بالمذاىب األربعة كبطبقاتيا مف الفقياء، تفرد عف باقي شي 

د بعبارات المكا حى رى المجمة بكضع مقارنات بيف المجمة كبيف القانكف الفرنسي المدني، كشى 
 .(5)ةليست بالقصيرة المخمة كال بالطكيمة المممٌ 

 

 
                                                           

. اٌمثخ، ؿاِغ ِاػْ اٌمثخ، ِجٍح 56اٌلا١٘ٓ، صعاؿح ِٛجؼج ػٓ ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، م:  (1)

 .66األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م:

 .66اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م: (2)

 .17اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م: (3)

ٚذٛفٟ  ٌٚض دمٛلٟ،َ(، 1954-1886) اٌّذاؿٕٟ، اٌضِلمٟ، اٌش١غ أتٟ تٓ ؿؼ١ض تٓ ِذّض (4)

 ػاٚي شُ ٚه١ضا، دّاج فٟ لٌائ١ح ِٕاهة ػضج ٚذمٍض تاٌمـطٕط١ٕح، اٌذمٛق تى١ٍح ٚذشغض ،تضِلك

 وذاٌح،. اٌضاس١ٍح ٚػاعج ٌٟٚٚ اٌذمٛق، تّؼٙض ٚصعؽ ،ٌٍّذا١ِٓ ٔم١ثاً  ٚأرشة اٌّذاِاج، ِٕٙح

 .(3/318( ،اٌّؤٌف١ٓ ِؼجُ

 .68اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م: (5)
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 .عضاء جمعية مجمة األحكاـ العدليةعبد الستار أفندم، مف أل: المجمة شرحُ 
أحد أعضاء الجمعية  (1)فو بالتركية، ترجمو إلى العربية الطبيب إلياس مطرألٌ  

الطبية العثمانية، كىك حاصؿ عمى تفكيض مف صاحب الدكلة أحمد جكدت باشا، تكجد 
 ـ.1883ىػ/1299نسخة منو عمى شبكات االنترنت،  الطبعة األكلى سنة 

 :األدلة عمى مواد المجمة جامعُ 
 ،ككيؿ دعاكم، كىك ـ(1878ىػ/1295جيب بؾ ىكاكيني، )تيا كرٌتبيا نٌسقى نى 

شيادة مف مكتب الحقكؽ السمطاني، أستاذ المغة كالخطكط العثمانية في الكمية  صاحبك 
الشرقية بمبناف،  فيذا الكتاب ىك عبارة عف شرح المجمة بمكاد المجمة، فكاف يذكر المادة 

فت الكممات المذككرة بالمادة األكلى، ثـ يضع رَّ ثـ يضع بعدىا بيف ىبلليف المكاد التي عى 
كفة كيضع فييا أرقاـ المكاد التي ذكرت األمثمة كالشكاىد عمى المادة بعدىا أقكاسان معك

 ـ.1905ىػ/1323ة، بيركت، سنة الشرقيٌ  و المطبعةي تٍ عى بى طى  األكلى. 
  

                                                           

َ(، ذٍمٝ اٌٍغر١ٓ اٌؼغت١ح ٚاٌفغٔـ١ح فٟ ِضعؿح 1910-1857إ١ٌاؽ تٓ ص٠ة تٓ إ١ٌاؽ ِطغ، ) (1)

شالشح األلّاع ٌٍغَٚ األعشظوؾ، شُ تغع تاٌٍغح اٌفغٔـ١ح ٚأٌُ تاٌرغو١ح، ٚصعؽ اٌطة فٟ 

َ إٌٝ ت١غٚخ ِٚاخ فٟ 1909اٌمـطٕط١ٕ١ح، شُ صعؽ اٌذمٛق ٚاكرغً تاٌّذاِاج ِضج، ٚػاص ؿٕح 

١ح، ٌٗ وراب فٟ ػٍُ دفع اٌوذح. ؿغو١ؾ، ٠ٛؿف تٓ إ١ٌاْ، ِؼجُ اٌّطثٛػاخ اٌؼغت١ح اٌـٕح اٌراٌ

 َ.1928-٘ـ1346، ِطثؼح ؿغو١ؾ، ِوغ، 2/1758ٚاٌّؼغتح، 
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 المجمة في اختياراتيا الفقيية منيجيةُ : الَمْبَحُث الثّالث

 كألزمت كحيد؛ كمذىب الحنفي المذىب اعتمدت بالعمؿ المجمة لجنةي  بدأت عندما 
 مف 1801 المادة نٌصت ىذا كعمى األخرل المذاىب مف بغيره يأخذ ال أف القاضي
 مف بدٌ  ال الفقيية اختياراتيا في المجمة منيجية عف الكبلـ في البدء قبؿ كلكف ،المجمة
 .الفقيية اآلراء مف برأم الٌناسى  اإلماـ إلزاـ في الشرعي الحكـ بياف

لُ   في إلزام الناس برأي من اآلراء  اإلمامِ  : حق  الَمْطَمُب األوَّ

ـي  بيف المسمميف كأمرى  فقييةو  خبلؼ في مسألةو  إذا حصؿى  ما ألجؿ  بقكؿو  اإلما
ة،  في ىذه الحالة ييٍرفعي الخبلؼ كيككف ذلؾ إخباران، كيمتـز الجميع بأمره مصمحة دنيكيٌ 

خصكمات، كانتفاء كيرجع المخالؼ عف رأم مذىبو؛ كذلؾ الستقرار األحكاـ كارتفاع ال
لحكـ اإللزاـ، بؿ أمره  التشاجر كالتنازع، فكأٌف الحاكـ ميٍخبر عف اهلل تعالى  كمينشئه 

 .(1)بالجائز كالٌنص الكارد مف قبؿ اهلل تعالى

َ طاعتو بدليؿ قكلو تعالى:  يجب عمى الٌناسً ف  َها الَِّذٌَن آََمُنوا أَِطٌُعوا َّللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُسوَل َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُكمْ َوأَِطٌُعوا  الرَّ

. كبالحديث الذم ركاه أنس بف مالؾ عف رسكؿ (2)
، َكَأنَّ  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أٌنو قاؿ: ِن اْسُتْعِمَل َعَمْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ )اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، َواِ 

 .(5)بالطاعة تجتمع الكممة كال يتفرؽ الشمؿ ككجو الداللة: أم أٌنو (4) ((3)َرْأَسُو َزِبيَبةٌ 

                                                           

ػاٌُ اٌىرة، تضْٚ ٍثؼح  ،50 -4/49 اٌمغافٟ، أتٛ اٌؼثاؽ كٙاب اٌض٠ٓ أدّض اٌّاٌىٟ، اٌفغٚق، (1)

 .ٚتضْٚ ذاع٠ز

  .59: ؿٛعج إٌـاء، ا٠٢ح (2)

ٚادضج اٌؼت١ة اٌّأوٛي اٌّؼغٚف اٌىائٓ ِٓ اٌؼٕة إطا جف ، ٚإّٔا كثٗ عأؽ : أْ عأؿٗ ػت١ثحو (3)

كؼغٖ أؿٛص، ٚ٘ٛ ذّص١ً فٟ اٌذماعج ٚتلاػح اٌوٛعج ٚػضَ االػرضاص  ٚااٌذثلٟ تاٌؼت١ثح ٌرجّؼٙا 

 ل١ً كثٙٗ تظٌه ٌوغغ عأؿٗ ٚطٌه ِؼغٚف فٟ اٌذثلح ٚل١ً ٌـٛاصٖ ٚل١ً ٌموغ كؼغ عأؿٗٚ ،تٙا

. اتٓ دجغ اٌؼـمالٟٔ، أدّض تٓ ػٍٟ اٌلافؼٟ، فرخ اٌثاعٞ كغح هذ١خ اٌثشاعٞ، ٚذفٍفٍٗ

 َ.1379، صاع اٌّؼغفح، ت١غٚخ، 2/187

اٌثشاعٞ، أتٛ ػثض هللا، ِذّض تٓ إؿّاػ١ً، اٌجاِغ اٌّـٕض اٌوذ١خ اٌّشروغ ِٓ أِٛع عؿٛي هللا  (4)

تاب اٌـّغ ٚاٌطاػح ٌإلِاَ ِا ٌُ ذىٓ  وراب األدىاَ، ،9/62 هٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ ٚؿٕٕٗ ٚأ٠اِٗ،

 ٘ـ.1422، 1ٍ ِذّض ػ١٘غ تٓ ٔاهغ إٌاهغ،: ، ذذم١ك7142ح:ِؼو١ح، 

صاع  ،5/425 أٌفاظ إٌّٙاض،ِؼأٟ اٌلغت١ٕٟ، ِذّض تٓ أدّض اٌشط١ة، ِغٕٟ اٌّذراض إٌٝ ِؼغفح  (5)

 َ.1994-٘ـ1415، 1ٍ اٌىرة اٌؼ١ٍّح،
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ًفع إلى عالي باشا:  المجمة، حيث جاء في نيايةً  كىذا ما قررتو لجنةي  تقريرىا الذم ري
ـي  فإذا أمرى » مف المسائؿ المجتيد فييا تعٌيف ككجب  المسمميف بتخصيص العمؿ بقكؿو  إما

ذا استصكبت حضرتكـ العمٌية ىذه المعركضات المبسكطة كشحكا أعمى  العمؿ بقكلو، كا 
 .(1)«المجمة الممفكفة بالخط الشريؼ اليمايكني كاألمر لكلي األمر

ككذلؾ لك »... كجاء فييا  ( مف المجمة:1801) كعمى ىذا أيضان نٌصت المادة:
بالعمؿ برأم مجتيد في مسألة؛ ألٌف رأيو بالناس أرفؽ كلمصمحة  انيٌ سمط أمره  صدرى 

ذا  العصر أكفؽ، فميس لمقاضي أف يعمؿ برأم مجتيدو  آخر مناؼو لرأم ذلؾ المجتيد، كا 
 .(2)«عمؿ ال ينفذ حكمو

بالعمؿ  الشرعً  قضاةى  السمطافي  إذا أمرى »يقكؿ عمي حيدر في شرح ىذه المادة: 
بما ليس  المسائؿ فيصح األمر كتجب الطاعة لو؛ ألٌنو أمرى  بالمذاىب األخرل في بعض

 .(3)«أكلي األمر في مثمو كاجبة كال مخالؼ لمشرع بيقيف، كطاعةي  بمعصيةو 

 َمَجّمة األْحكاِم الَعْدلّيةالثاني: مصادر  الَمْطَمبُ 

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية إٌف مكادى  تحتكم ًخذت مف المتكف كالشركح كالفتاكل، فيي أي  مىجى
عمى طبقات المسائؿ الثبلث، إال أٌف أكثر مسائميا أخذت مف المتكف المكضكعة لنقؿ 
الركايات الظاىرة؛ لذلؾ فإٌف أكثر مسائؿ المجمة مأخكذة مف ظاىر الركايات إال المسائؿ 

  .(5)كأقكاؿ الفقياء المتأخريف (4)القميمة؛ فقد أخذت مف أقكاؿ اإلماـ زفر

مبحث سيشرح فيو المقصكد بكتب ظاىر الركاية ككتب النكادر ككتب المتكف  كسيأتي
 كالشركح كالفتاكل عند المذىب الحنفي.

                                                           

 .1/10 ، صعع اٌذىاَ،د١ضع (1)

 .، ِٓ ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح(1801(: اٌّاصج (2)

 .4/603، ، صعع اٌذىاَد١ضع (3)

َ(، أتٛ اٌٙظ٠ً، فم١ٗ وث١غ، ِٓ أهذاب اإلِاَ أتٟ 775-728٘ـ/158-110ػفغ تٓ اٌٙظ٠ً، ) (4)

د١ٕفح، أهٍٗ ِٓ أهثٙاْ، ألاَ تاٌثوغج، ٌٟٚٚ لٌاء٘ا ٚذٛفٟ ف١ٙا، ٚ٘ٛ أدض اٌؼلغج اٌظ٠ٓ صٚٔٛا 

اٌىرة، جّغ ت١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼثاصج، ٚواْ ِٓ أهذاب اٌذض٠س فغٍة ػ١ٍٗ اٌغأٞ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

3/45. 

 .84ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م: اٌمثخ، (5)
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 ة في المذىب الحنفيالُمْعَتَمدالتزام المجنة باألقوال الراجحة و : الثالث الَمْطَمبُ 

ٌمة اإلماـ في إلزاـ القضاة برأم مف اآلراء، كبياف أىـٌ مصادر  بعد تقرير حؽٌ  مىجى
المجمة اعتنقت المذىب الحنفي كمذىب  ، ال بٌد مف تكضيح أٌف لجنةى األٍحكاـً العىٍدلٌية

ة مستمدة مف األقكاؿ أخذت عمى عاتقيا منذ بدايتيا كضع قكانيف مدنيٌ يٌا كحيد، كأنٌ 
الراجحة في المذىب الحنفي، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ صفة عمماء المجنة كالذيف عيٌينكا 

في في ذلؾ الكقت كما مٌر كالذيف كانكا يمثمكف عمماء المذىب الحن ،د العدليةلتقنيف المكا
: كأيضان ما ذيًكر في الخطاب الذم قدمتو المجنة إلى الصدر األعظـ حيث جاء فيو سابقان،

كبمكجب اإلرادة العمٌية اجتمعنا في دائرة ديكاف األحكاـ كبادرنا إلى ترتيب مجمة مؤلفة »
الكثيرة الكقكع البلزمة جدان، مف قسـ المعامبلت الفقيية، مجمكعة مف  مف المسائؿ كاألمكر

 .(1)«ٌميت باألحكاـ العدليةمت إلى كتب متعددة كسي س  أقكاؿ السادة الحنفية المكثكؽ بيا، كقي 
  

                                                           

 .1/8 ػٍٝ د١ضع، صعع اٌذىاَ، . 550: ِذّض فغ٠ض، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼ١ٍح اٌؼصّا١ٔح، م (1)
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 في المذىب الحنفي الُمْعَتَمد القولِ  ةُ المبحث الرابع: ماىيّ 

سو مف المذاىب المشيكرة، أسٌ  إسبلميٌ  مذىب فقييٌ  ىك أكؿي  الحنفيٌ  المذىبي 
 الٌناسي » اإلماـ األعظـ أبك حنيفة النعماف بف ثابت، فقد قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل:

ىك المذىب  الحنفيٌ  المذىبي  ، فبل عجب إذف أف يككفى (1)«عمى أبي حنيفة في الفقو عياؿه 
 انتشاران. المذاىبً  أكسعى  ة، ليصبح بذلؾة كالعثمانيٌ في الخبلفة اإلسبلمية العباسيٌ  الرسميٌ 

 ة لؤلٌمة تراثان عظيمان مف الفقو اإلسبلمي، في مجمكعةو الحنفيٌ  عمماءي  كقد ترؾى 
 األرضً  ت المكتبات اإلسبلمية في مشارؽً رى مف الكتب كالمؤلفات كالمصنفات، أثٍ  ضخمةو 
لمفقو اإلسبلمي، لذلؾ ال بٌد  أك مدرسه  أك باحثه  أك عالـه  يا، ال يستغني عنيا طالبه كمغاربً 

، المذىًب الحنفيٌ  التي ساعدت عمى انتشار العكامؿً  ـٌ عمى أى التعرؼً مف في ىذا البحث 
ة عند الميٍعتىمىدالمذىب كتطكره، كمصنفات كؿ مرحمة، كضكابط األقكاؿ  كبياف مراحؿ نشأةً 

الحنفي كاألدكار  الحنفية، ليذا سأذكر بإيجاز العكامؿ التي ساعدت عمى انتشار المذىب
ت في كؿ دكر كمرحمة، حتى الكصكؿ إلى دى مً بيا، كأىـٌ المؤلفات التي اعتي  التي مرٌ 

ة، كأختـ ىذا المبحث بضكابط الترجيح الميٍعتىمىدة خصائص كمميزات كتب السادة الحنفيٌ 
 كعبلمات اإلفتاء في المذىب الحنفي. ،بيف األقكاؿ

لُ   التي  ساعدت عمى انتشار المذىب الحنفي : العواملُ الَمْطَمُب األوَّ

أتباعو، كيمكف تمخيص ذلؾ بسببيف  انتشاره ككثرةً  بسعةً  الحنفيٌ  يتميز المذىبي 
 ىما:

 أوال: القاضي أبو يوسف

لو أبك يكسؼ بعد تكٌليو منصب  ٌكفى منذ أف مى  في الببلدً  الحنفيٌ  لقد انتشر المذىبي 
ىك استبلـ  قاضي القضاة في الدكلة العباسية، فكاف أقكل عكامؿ انتشار المذىب الحنفي

 كالذم كاف ، الخميفة العباسي،أبي يكسؼ لمنصب رئاسة القضاء في خبلفة ىاركف الرشيد

                                                           

،  صاع 1/50اتٓ ػاتض٠ٓ، ِذّض أ١ِٓ تٓ ػّغ تٓ ػثض اٌؼؼ٠ؼ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (1)

 .1992َ-٘ـ1412، 2اٌفىغ، ت١غٚخ، ٍ
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ضيان إاٌل مف ، حيث صار تعييف قضاة الدكلة بأمره، فكاف ال يكٌلي قاومقربان من أبك يكسؼ
ة، باإلضافة لمذىب العباسيٌ  لمدكلةً  الرسميَّ  المذىبى  المنتسبيف إلى مذىبو، حتى أصبحى 

ـي   الرسميَّ  المذىبى  الحنفي   المذىبي  مالؾ، صارى  مالؾ في الحجاز. فمٌما مات اإلما
 . (1)الكحيد

 ًا لبعض الدول اإلسالميةمذىبًا رسميّ  الحنفيّ  المذىبِ  ثانيا: اعتبارُ 

كما مٌر سابقان، أٌما الدكؿ  رسمي   الحنفي بشكؿو  المذىبى  ةي العثمانيٌ  اعتنقت الدكلةي 
األخرل فبعضيا اتبعت ىذا المذىب كفرضتو عمى قضاتيا كمدارسيا، كقد ابتدأ ذلؾ 

ان مذىبان رسميٌ  فَّ بى تى ، كلكف بعض الدكؿ لـ تى (2)ةة، كانتيى بالدكلة العثمانيٌ بالدكلة العباسيٌ 
مماليؾ الذيف سبقكا الدكلة العثمانية في الحكـ، حيث كاف عاٌمة الناس في ذلؾ بعينو كال

  .(3)الشافعي أكثر مف غيره الكقت يتبعكف المذىبى 

أمرىما بالرياسة كالسمطاف:  مذىباف انتشرا في بدءً »حـز رحمو اهلل:  يقكؿ ابفي 
ًليى قضاء القضاة أبك يكسؼ كانت القضاة مف ًقبىًمو، فكاف ال  مذىب أبي حنيفة، فإٌنو لٌما كى
ييكٌلي قضاء الببلد مف أقصى المشرؽ إلى أقصى أعماؿ إفريقية إال أصحابو كالمنتميف 

 .(4) «إلى مذىبو، كمذىب مالؾ بف أنس عندنا...

بيذيف العامميف فيو إنقاص لحؽ عمماء  ر المذىب الحنفيٌ انتشا أقكؿ: إٌف حصرى 
األكبر، كلكف  المذىب الحنفي، فيذه العكامؿ السابقة ساعدت عمى انتشاره كليا الفضؿي 

                                                           

، س١ًٍ إتغا١ُ٘ اٌـاِغائٟ ٚػثض اٌٛادض طْٔٛ ٚٔاٍك هاٌخ ِوٍٛب، ذاع٠ز ٚآسغْٚ اٌـاِغائٟ (1)

، 1ٍ صاع اٌىراب اٌجض٠ض اٌّرذضج، ت١غٚخ، ٌثٕاْ، ،112 :اٌؼغب ٚدٌاعذُٙ فٟ األٔضٌؾ، م
2000َ. 

ذ١ّٛع، أدّض تٓ إؿّاػ١ً تٓ ِذّض، ٔظغج ذاع٠ش١ح فٟ دضٚز اٌّظا٘ة اٌفم١ٙح األعتؼح ٚأرلاع٘ا  (2)

، 1، ذمض٠ُ: ِذّض أتٛ ػ٘غج، صاع اٌماصعٞ، ت١غٚخ، 58ٍ-57ػٕض جّٙٛع اٌّـ١ٍّٓ، م:
، صعاؿاخ فٟ اٌفمٗ 56ػٍٟ، ِذّض إتغا١ُ٘ أدّض، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح، م: َ.1990-٘ـ1411

ؼح أَ اٌمغٜ، ِغوؼ اٌثذس اٌؼٍّٟ ٚإد١اء اٌرغاز اإلؿالِٟ، اٌىراب اٌـاصؽ اإلؿالِٟ، جاِ

 ٚاٌؼلغْٚ.

 .1/43،46،50 ٠ٍّاػأٚػذٛٔا، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح، (3)

 ،2/229 اتٓ دؼَ، أتٛ ِذّض ػٍٟ تٓ أدّض اٌمغٍثٟ اٌظا٘غٞ، عؿائً اتٓ دؼَ األٔضٌـٟ، (4)

 .1987َ، 2ٍ اخ ٚإٌلغ، ت١غٚخ، ٌثٕاْ،إدـاْ ػثاؽ، اٌّؤؿـح اٌؼغت١ح ٌٍضعاؿ: ذذم١ك



24 
 

يجد أٌنو قائـه عمى جيكد مجمكعة مف العمماء  مات المذىب الحنفيٌ الذم ينظر إلى مقكٌ 
كتبلميذه، كمنيـ  اإلماـً  آراءً  بحصرً  كاف ليـ الفضؿ الكبير في انتشاره،  فمنيـ مف قاـ

ـى  ـى  مف قا المختصرات، كسأبدأ بذكر المراحؿ  بشرحً  باختصار ىذه اآلراء، كمنيـ مف قا
 التي مٌر بيا المذىب الحنفي.

 ومؤلفات كل مرحمة الحنفيّ  التي مّر بيا المذىبُ  الثاني: المراحلُ  الَمْطَمبُ 

 :(1)ىي أدكارو  قد مٌر بثبلثةً  الحنفيٌ  يمكف القكؿ إٌف المذىبى 

 .كتبلميذه( اإلماـً  كالتككيف: )عصري  النشكءً  دكري  -1

التأسيس ككضع قكاعد كأصكؿ المذىب، كتشمؿ عصر اإلماـ األعظـ  كىي مرحمةي 
ىػ(، كمحٌمد بف الحسف 182ىػ(، كتبلميذه: القاضي أبك يكسؼ )150أبي حنيفة النعماف )

ىػ(، كتنتيي بكفاة تمميذه الحسف بف زياد 158اليذيؿ )ر بف فى ىػ(، كزي 189الشيباني )
 .(2) ىػ(204المؤلؤم )

 ع كالٌنمك كاالنتشار: الٌتكسٌ  دكري   -2
ىػ( إلى كفاة اإلماـ عبد اهلل بف أحمد 204كتمتد مف كفاة الحسف بف زياد المؤلؤم )

 ىػ(.710خاتمة مجتيدم المذىب ) (3)النسفي
 ىػ(، كيمتد إلى عصرنا الحالي.710اإلماـ النسفي )دكر االستقرار: مف كفاة  -3

 

                                                           

 .60-59م:  ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح، (1)
أتٛ ػٍٟ، اٌذـٓ تٓ ػ٠اص اٌٍؤٌؤٞ، لاى، فم١ٗ، ِٓ أهذاب أتٟ د١ٕفح، أسظ ػٕٗ ٚؿّغ ِٕٗ،  (2)

٘ـ، شُ اؿرؼفٝ، ِٓ ورثٗ: أصب اٌماًٟ، 196ٚواْ ػاٌّاً تّظ٘ثٗ تاٌغأٞ، ٌٟٚ اٌمٌاء تاٌىٛفح ؿٕح 

اإل٠ّاْ، ٚإٌفماخ، ٚاٌشغاض، ٚاٌفغائي، ٚاٌٛها٠ا، ٚاألٍِٟ، ٔـثرٗ إٌٝ ت١غ اٌٍؤٌؤ، ٚ٘ٛ ِٚؼأٟ 

 .2/191ٖ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 204ِٓ أً٘ اٌىٛفح، ذٛفٟ ؿٕح 

ػّغ تٓ ِذّض تٓ أدّض، أتٛ دفن، ٔجُ اٌض٠ٓ إٌـفٟ، ػاٌُ تاٌرفـ١غ ٚاألصب ٚاٌراع٠ز، ِٓ فمٙاء  (3)

ـثرٗ، ٚذٛفٟ تـّغلٕض، ٌٗ ٔذٛ ِائح ِوٕف، ٚواْ ٠ٍمة تّفرٟ اٌصم١ٍٓ. اٌذٕف١ح، ٌٚض تٕـف ٚإ١ٌٙا ٔ

. داجٟ س١ٍفح، ولف 7/305. وذاٌح، ِؼجُ اٌّؤٌف١ٓ، 60-5/59اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .2/1230اٌظْٕٛ،
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 والتكوينِ  النشوءِ  في دورِ  الفرع األول: المؤلفاتُ 

 أبو حنيفة الّنعمان األعظمُ  اإلمامُ 

 لعمـ الصحابيٌ  المذىب الحنفي، فأبك حنيفة كارثه  ىك مؤسسي  عمافأبك حنيفة النٌ 
تصكر لتطكر مصادر الفقو الحنفي ما  ، كلعٌؿ أجمؿى رضي اهلل عنو (1)الجميؿ ابف مسعكد

، كداسو (3)، كحصده إبراىيـ النخعي(2)الفقو زرعو عبد اهلل بف مسعكد، كسقاه عمقمة»قيؿ: 
، كطحنو أبك حنيفة، كعجنو أبك يكسؼ كخبزه محٌمد، فسائر الناس يأكمكف مف (4)حٌماد
  .(5)«خبزه

ف  فيالمذىب  فى ك  دي  كقد  لـ يكف بقممو فبإشرافو، فقد كاف عيد أبي حنفية الٌنعماف، كا 
مف شأف أبي حنيفة أٌنو إذا انتيت المداكلة كاستقٌر الرأم في حكـ مسألة أمرى أبا يكسؼ 
بتدكينيا في األصكؿ، كلـ يكف أبك يكسؼ ىك المنفرد بالتدكيف، فالذيف أخذكا العمـ عف 

كلكٌف الذيف كانكا اإلماـ ال يحصكف عددان لكثرتيـ، فكاف عدده منيـ يقكمكف بالتدكيف، 

                                                           

أتٛ ػثض اٌغدّٓ، هذاتٟ ج١ًٍ، ِٓ أواتغُ٘ فٌالً ٚػمالً، ٚلغتا ِٓ عؿٛي هللا، ِٚٓ اٌـاتم١ٓ  (1)

ي ِٓ جٙغ تمغاءج اٌمغآْ تّىح، اإلِاَ اٌذثغ، فم١ٗ األِح، اٌّىٟ اٌّٙاجغٞ إٌٝ اإلؿالَ ٚأٚ

، تحقٌق: 1/461الذهبً، شمس الدٌن أبو عبد َّللا محمد بن أحمد، سٌر أعالم النبالء، اٌثضعٞ. 
 م.1985-هـ1405، 3مجموعة من المحققٌن بإشراؾ شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة، ط

 .4/237اٌؼعوٍٟ، األػالَ،  

ْغذ ض (2)  ِ ، أتٛ اٌذاعز اٌذٌغِٟ، اإلِاَ، اٌفم١ٗ، اٌجذح، اٌىٛفٟ، دّضز ػٕٗ: غ١الْ تٓ ػٍمّح تٓ 

جاِغ، ٚأتٛ د١ٕفح، ٚاألٚػاػٟ، ٚكؼثح، ٚؿف١اْ اٌصٛعٞ، ٚاٌّـؼٛصٞ، ٚآسغْٚ، ذٛفٟ ؿٕح 

 .5/206٘ـ. اٌظ٘ثٟ، ؿ١غ أػالَ إٌثالء، 120

َ(، اٌفم١ٗ، اٌىٛفٟ، أدض األئّح 815-666٘ـ=96-46إتغا١ُ٘ تٓ ٠ؼ٠ض تٓ األؿٛص، أتٛ ػّغاْ، ) (3)

اتٓ سٍىاْ، أتٛ اٌؼثاؽ كّؾ اٌض٠ٓ أدّض تٓ اٌّلا١٘غ، ذاتؼٟ عأٜ ػائلح عًٟ هللا ػٕٙا، . 

، ذذم١ك:إدـاْ ػثاؽ، ت١غٚخ، صاع هاصع، 1/25ِذّض تٓ إتغا١ُ٘ اإلعتٍٟ، ٚف١اخ األػ١اْ، 

 .1/80اٌؼعوٍٟ، األػالَ،   َ.1994، 1ٍ

َ(، ِٛالُ٘، اٌثوغٞ، أتٛ 795-717٘ـ=179-98ػ٠ض تٓ صعُ٘ األػصٞ اٌجٌّٟٙ، ) دّاص تٓ (4)

إؿّاػ١ً، اٌؼالِح، اٌصثد، ِذضز اٌٛلد، ك١ز اٌؼغاق فٟ ػوغٖ، ِٓ دفاظ اٌذض٠س اٌّجٛص٠ٓ، 

. اٌؼعوٍٟ، 7/456أهٍٗ ِٓ ؿثٟ ؿجـراْ، ٌِٛضٖ ٚٚفاذٗ تاٌثوغج. اٌظ٘ثٟ، ؿ١غ أػالَ إٌثالء، 

 .2/271األػالَ، 
 .50-1/49، اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع (5)
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يترأسكف حمقة التدكيف أربعة ىـ: أبك يكسؼ، كمحمد بف الحسف، كزفر بف اليذيؿ، 
 .(1)كالحسف بف زياد، فيؤالء حممكا األمانة الممقاة عمى عاتقيـ، كمضكا عمى النيج القكيـ

  القاضي أبو يوسف  

 لثبلثةو  شيخو أبي حنيفة، كتكٌلى القضاءى  بعد كفاةً  كالتدريسى  تكٌلى أبك يكسؼ اإلفتاءى 
مف الخمفاء العباسييف: الميدم، كاليادم، كالرشيد الذم أصبح أبك يكسؼ في عيده 

 .(2)قاضي القضاة، كأٌلؼى أبك يكسؼ كبلن مف األمالي كاآلثار كالنكادر كالخراج

 محمد بن الحسن الشيباني

لفقو أبي حنيفة؛ ألٌنو لـز أبا حنيفة  ؿى األك  اإلماـ محٌمد بف الحسف المرجعى  تعٌد كتبي  
نيا في كأبا يكسؼ كأخذ عنيما الفقو، كركل فقييما، كأضاؼ إليو فركعان كثيرة، ثـ دكٌ 

 : (3)مؤلفاتو السٌتة التي أطمؽ عمييا األصكؿ أك كتب ظاىر الركاية كىي

ًكل عف أبي حنيفة كأبي يكسؼ، كىك أٌكؿ ما كتب؛ كلذا  عى مى : كجى المبسوط -1 فيو ما ري
 سٌمي األصؿ، كىك مف أجٌؿ الكتب، كأكبرىا، كأبسطيا، كىك أصؿ مسائؿ المذىب.

: كقد أٌلفو بعد المبسكط، كقد جمع فيو ما ركاه أبك يكسؼ عف أبي الجامع الصغير -2
ـى  محٌمد بعد فراغو مف تأليؼ  اإلماـً مف  أبا يكسؼ طمبى  حنيفة، كسبب تأليفو أٌف اإلما

المبسكط أف يؤلؼ كتابان يجمع فيو ما حفظ عنو مٌما ركاه لو اإلماـ أبك يكسؼ عف أبي 
 .(4)حنيفة، كلمجامع الصغير شركح كثيرة، كقد ذكر منيا حاجي خميفة ثمانية عشر شرحان 

                                                           

 .65م: ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح، (1)
 .8/258. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 6/379ٚف١اخ األػ١اْ، اتٓ سٍىاْ،  (2)
، ِىرثح 1/81داجٟ س١ٍفح، ِوطفٝ تٓ ػثض هللا، ولف اٌظْٕٛ ػٓ أؿاِٟ اٌىرة ٚاٌفْٕٛ،  (3)

. اتٓ ػاتض٠ٓ، ِذّض 1/69ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع، ،  اتٓ  َ.1941اٌّصٕٝ، تغضاص، 

، إٌٙض، د١ضع أتاص، اػرٕٝ تاٌطثغ ٚإٌلغ ٚاٌرٛػ٠غ 2، 12ٍأ١ِٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:

 َ.1976-٘ـ1396ِغوؼ ذٛػ١ح اٌفمٗ اإلؿالِٟ، 

 .14اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،  .1/563داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (4)
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مىعى فيو ما ركاه محٌمد ع : كىك ثالثي الجامع الكبير -3 ف أبي حنيفة بغير ما كيًتب، كجى
لجبلئؿ مسائؿ  كبيره  كاسطة، كىك أىـٌ مصنفات اإلماـ محٌمد، كأعمقيا، كأدٌقيا، كىك جامعه 

 .(1)الفقو

 : كأٌلفو بعد الجامع الكبير؛ استدراكان لما فاتو فيو مف المسائؿ.الزيادات -4

البعض كتب ظاىر الركاية  : كىك مجتزأ مف كتابو المبسكط؛ لذا عدٌ السَِّير الصغير -5
 ة.خمس

: كىك مف آخر ما كيًتب، كيتحدث فيو عف أحكاـ الجياد التي ركاىا عف السَِّير الكبير -6
 أبي حنيفة.

كىذه الكتب الستة ىي عمدة المذىب الحنفي، المسٌماة باألصؿ كظاىر الركاية؛ 
لمسائؿ المركية ة، كفييا اعنو متكاترة أك مشيكر  ألٌنيا ركيت عنو بركاية الثقات، فيي ثابتةه 

ككانت مف أىـٌ عكامؿ انتشار المذىب الحنفي، كىي كتب  عف أصحاب المذىب،
 مطبكعة كمنتشرة كمتداكلة

(2). 

محٌمد بف الحسف كتبان أخرل عيًرفت بكتب غير ظاىر الركاية؛ ألٌنيا لـ  كما أٌلؼى 
 : (3)ترك عف اإلماـ محٌمد بركايات ظاىرة ثابتة كاألكلى، كىي

 الجرجانيات: كىي مسائؿ جمعيا اإلماـ محمد بف الحسف بجرجاف.
 الكيسانيات: كىي المسائؿ التي ركاىا عنو شعيب بف سميماف الكيساني.

 الياركنيات: كىي المسائؿ التي جمعيا محٌمد بف الحسف لرجؿ اسمو ىاركف.
 .(4)الرقيات: كىي المسائؿ التي فرعيا حينما كاف قاضيان بالٌرقة

                                                           

 .1/569داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (1)

اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،   .51-1/50اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (2)

 .2/1013. داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،14-12م:

 .13اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (3)

 .2/1282. داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،1/69، اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع (4)
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اإلماـ محٌمد سكاء كانت كتب ظاىر الركاية أـ كتب غير ظاىر الركاية،  تبكي كى  
ف كاف ىذا ال ينقص مف شأف كتب اإلماـ أبي يكسؼ؛ كذلؾ  ىي عيف المذىب الحنفي، كا 

محٌمدان جمع كتب أبي يكسؼ كآراءه، فكيتيبيو عمى ىذا تمثؿ فقو أبي يكسؼ  ألٌف اإلماـى 
إلى كتب ظاىر الركاية ال لطعف في ذاتيا، بؿ  كركايتو. بينما كتب أبي يكسؼ لـ ترؽ

 .(1)لككف ركايتيا لـ تصؿ إلى درجة الصحة التي كصمت إلييا كتب اإلماـ محٌمد

األعبلـ،  األئمةً  مف أعيافً  : فقد كاف عينان ىػ(158-110)يؿ، ذى بف اليي  زيفىرأٌما 
اشتغؿ أكالن بعمـ ، حافظان  سارت الركباف بذكره، كتعطرت األككاف بنشره، كاف فقييان 

 كلـ ينقؿ أف لو مؤلفات؛ ألنو كاف قميؿ الكتابة. .(2)الحديث، ثـ غمب عميو الفقو كالقياسي 

بف زياد المؤلؤم: فقد تتممذ أكالن ألبي حنيفة، ثـ لمصاحبيف، كاشتير  أٌما الحسفي ك 
ظاىر ف مرتبة ركاية كتب بركاية الحديث، كبركاية آراء أبي حنيفة، لكف مرتبة ركايتو دك 

كقد أٌلؼ الحسف بف زياد  ،و درجة اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيوكلـ يبمغ في الفق الركاية،
 .(3)المؤلؤم كتاب المجرد

في غير كتب ظاىر الركاية السٌتة،  المذىبً  ة عف أصحابً المركيٌ  كالمسائؿي 
كالجرجانيات كالكيسانيات كالياركنيات كالرقيات، أك في غير كتب محٌمد بف الحسف، 

 .(4)كاألمالي ألبي يكسؼ أك المجرد لمحسف بف زياد المؤلؤم تعرؼ بالنكادر

 المؤلفات في دور التوّسع والّنمو واالنتشارالفرع الثاني: 

ـٌ فقياءي  الحنفية بكتب اإلماـ محٌمد بف الحسف في ظاىر الركاية كفي غير  اىت
فشرحكىا كخٌرجكا مسائميا، كأٌصمكا أصكليا، كفٌرعكا عمييا، كما اختصركىا،  ،ظاىر الركاية

 ثـ بعد ذلؾ شرحكا ما اٍختيًصر منيا.
                                                           

 .71-70ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح،  (1)

،  تضْٚ ٍثؼح 283اٌغؼٞ، ذمٟ اٌض٠ٓ تٓ ػثض اٌماصع، اٌطثماخ اٌـ١ٕح فٟ ذغاجُ اٌذٕف١ح، م: (2)

 ٚتضْٚ ذاع٠ز.

 .3/45اٌؼعوٍٟ، األػالَ،  

 .2/191اٌؼعوٍٟ، األػالَ،  (3)

  .2/1282. داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،1/69، ٝ اٌضع اٌّشراعاتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍ (4)
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 وجاءت كتب عمماء ىذا العصر عمى ثالثة أنواع:

كىي المصنفات التي تعرضت آلراء اإلماـ المختصرات أك المتكف: النوع األول: 
الميٍعتىمىدة، جمعان كاختصاران كأصحابو المركٌية في كتب ظاىر الركاية كغيرىا مف الكتب 

ان بينيا، كقد ظير في ىذا العصر مف المختصرات الكثير، أذكر بعضان منيا، حكترجي
كأرتبيا ترتيبان زمانيان 
(1). 

ًضع في 321)، ت:كم: ألبي جفعر الطحامختصر الطحاوي -1 ىػ(: كىك أٌكؿ مختصر كي
الفقو الحنفي، ثـٌ تكالت المختصرات مف بعده، كمختصر الطحاكم مف المتكف المعٌكؿ 
عمييا في المذىب الحنفي، فيك أبدعيا، كأحسنيا تيذيبان، كأصٌحيا ركايةن عف أئمة 

المذىب، كأقكاىا درايةن، كأرجحيا فتكل
(2). 

المشيكر )بالكتاب(: ألبي الحسيف أحمد بف محٌمد القدركم،  مختصر القدوري -2
ىػ(، كىذا الكتاب لـ يرتض مؤلفو فيو إال ذكر الراجح مف مختمؼ آراء ظاىر 428)ت:

 الركاية كتخريجات المشايخ، كقد شرحو عبد الغني الميداني كسٌماه المباب. 

صر فيو كتب اإلماـ ىػ(: اخت334)ت:لمحٌمد بف محٌمد، الكافي لمحاكم الشييد:  -3
 محٌمد السٌتة المعركفة بظاىر الركاية، كىذا الكتاب أصؿ مف أصكؿ المذىب، كىك كتابه 

 .(3)في نقؿ المذىب معتمده 

 ىػ(.340)ت:: ألبي الحسيف عبد اهلل الكرخي، مختصر الكرخي -4

ىػ(، زاد فييا عمى مختصر 552)ت:: لعبلء الديف محٌمد السمرقندم تحفة الفقياء -5
 .(4)قدكرم، كرتب أحسف ترتيبال

                                                           

 .4/606. د١ضع، صعع اٌذىاَ،31اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (1)

اٌطذاٚٞ، أدّض تٓ ِذّض تٓ ؿالِح، ِشروغ اٌطذاٚٞ، ِمضِح اٌىراب ٌٍّذمك أتٟ اٌٛفا  (2)

 ، إٌٙض، د١ض أتاص، تضْٚ ذاع٠ز.، ػ١ٕد تٕلغٖ ٌجٕح إد١اء اٌّؼاعف إٌؼّا١ٔح4األفغأٟ، م:

. اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/69 ،اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع (3)

 .2/1378داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،. 15م:

 .2/371داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (4)
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ىػ(، جمع فيو مختصر 593)ت:: ألبي الحسف عمي المرغيناني، بداية المبتدي  -6
 القدكرم كالجامع الصغير. 

المشيكر بالكقاية: لتاج الشريعة محمكد بف صدر الشريعة أحمد بف  وقاية الرواية -7
 اليداية.ىػ(، أٌلؼ كتاب الكقاية الذم انتخبو مف 673)ت: ،عبيد اهلل

ىػ(، 683)ت:: ألبي الفضؿ عبد اهلل  بف محمكد بف مكمكد المكصمي، المختار -8
صٌنؼ المختار في عنفكاف شبابو، ثـ شرحو كسٌماه االختيار لتعميؿ المختار، كىما كتاباف 

 . (1)معتبراف عند الحنفية

كاف »و: ىػ(، يقكؿ مؤلف710)ت:: ألبي البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي، الوافي -9
يخطر ببالي إباف فراغي أف أؤلؼ كتابان جامعان لمسائؿ الجامعيف كالزيادات، حاكيان لما في 
المختصر كنظـ الخبلفٌيات، مشتمبلن عمى بعض مسائؿ الفتاكل كالكاقعات، فألفتو كأتممتو 

 .(2)«في أسرع كقت

 و الكافي.: لمٌنسفي أيضان،  كىذا المتف اختصره مؤلفو مف كتابكنز الدقائق  -11

 النوع الثاني: الشروح التي تمحورت حول المتون السابقة تشرحيا، ومن أىّميا:

 .(3)ىػ(، شرح فيو مختصر الكافي لمشييد490)ت: ، : لئلماـ السرخسيالمبسوط  -1
ىػ(، شرح فيو تحفة الفقياء 587)ت:: لعبلء الديف الكاساني، بدائع الصنائع -2

 .(4)لمسمرقندم
 .(5)ىػ(: كىي شرح لكتابو بداية المبتدم593)ت: ، لممرغيناني: ليدايةا -3

                                                           

 .2/1622داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (1)

 .2/1997داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (2)

. اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/70 ،اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع (3)

ِذّض إتغا١ُ٘ ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح،  .2/137داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، .15م:

 .74م:

 .1/373داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (4)

 .1/227داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (5)
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 الثالث: كتب الفتاوى والواقعاتالنوع 

اىتـٌ عدد مف العمماء في ىذا الدكر باالجتياد لمحكادث التي استجدت كلـ تكجد في 
كتب األئمة، فظيرت كتب اختٌصت بالكاقعات كالنكازؿ الجديدة. ككتب الفتاكل كالكاقعات 

مجمكعة مف مسائؿ استنبطيا المجتيدكف المتأخركف لٌما سئمكا عف ذلؾ كلـ يجدكا ىي 
فييا ركاية عف أىؿ المذىب المتقدميف كىـ أصحاب أبي يكسؼ كمحٌمد كأصحاب 

 ، كمنيا:(1)أصحابيما كىمـٌ جرا

ىػ(، كىك أٌكؿ كتاب جمع في الفتاكل 376)ت: ،النكازؿ، ألبي الميث السمرقندم -1
 .(2)المستجدة

 .(3) ىػ(448)ت:فتاكل شمس الديف الحمكاني،   -2
 .(4) ىػ(536)ت:الفتاكل الكبرل لمصدر الشييد،  -3
 .(5) ىػ(537)ت:الفتاكل النسفية: لنجـ الديف عمر بف محمد النسفي،  -4
 .(6) (ىػ592)ت:فتاكل قاضي خاف: كىك فخر الديف حسف بف منصكر،  -5

 

                                                           

اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،  .1/69 ،اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراعاتٓ ػاتض٠ٓ، عص  (1)

 2/1282داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،.13م:

ٔوغ تٓ ِذّض تٓ إتغا١ُ٘ اٌـّغلٕضٞ، اٌٍّمة تئِاَ اٌٙضٜ، ِٓ أئّح اٌذٕف١ح، ِٓ اٌؼ٘اص  (2)

اٌّؤٌف١ٓ، . وذاٌح، ِؼجُ 8/27اٌّروٛف١ٓ، فم١ٗ، ِفـغ، ِذضز، دافع. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .2/1282. داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،13/91

ػثض اٌؼؼ٠ؼ تٓ أدّض تٓ ٔوغ اٌثشاعٞ، أتٛ ِذّض، اٌٍّمة تلّؾ األئّح، فم١ٗ دٕفٟ، ٔـثرٗ إٌٝ  (3)

. داجٟ س١ٍفح، 4/13ػًّ اٌذٍٛاء، واْ إِاَ أً٘ اٌغأٞ فٟ ٚلرٗ تثشاعٜ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .2/1224ولف اٌظْٕٛ،

اٌؼؼ٠ؼ تٓ ػّغ، أتٛ ِذّض، تغ٘اْ األئّح، ِٓ أواتغ اٌذٕف١ح، ِٓ أً٘ سغاؿاْ، لرً ػّغ تٓ ػثض  (4)

 . 5/51تـّغلٕض ٚصفٓ فٟ تشاعٜ، ٌٗ اٌفراٜٚ اٌوغغٜ ٚاٌفراٜٚ اٌىثغٜ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .2/1228داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،

 .22ؿثمد ذغجّرٗ م: (5)

اٌّؼغٚف تماًٟ ساْ األٚػجٕضٞ اٌفغغأٟ، فم١ٗ دـٓ تٓ ِٕوٛع اتٓ أتٟ اٌماؿُ، فشغ اٌض٠ٓ،  (6)

. وذاٌح، ِؼجُ 2/224دٕفٟ، ِٓ وثاعُ٘، ٌٗ اٌفراٜٚ شالشح ِجٍضاخ ٚاألِاٌٟ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .2/1227. داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،3/297اٌّؤٌف١ٓ، 
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المذىب، فالمختصرات أعبلىا اعتمادان، ثـ  كقد أصبحت ىذه الكتب ليا قيمتيا في
 .(1)الشركح، ثـ الفتاكل

 االستقرار المؤلفات في دورالفرع الثالث: 

مع مطمع القرف الثامف اليجرم كاستمٌر عمى ذلؾ إلى  الحنفيٌ  استقٌر المذىبي 
، كأصبحى  دائران حكؿ كتب العصكر السابقة، فأكثر  في ىذه المرحمةجيد العمماء  اليـك

مؤلفات ىذه الفترة ال تكاد تتجاكز الشركح، كالحكاشي، كالتعميقات، عمى مف سبقيا مف 
 الكتب الفقيية، كبياف األقكاؿ الراجحة مف أقكاؿ األئمة.

ال يحٌؿ »كأكثر ما يمٌيز كتب ىذه المرحمة ىك ما نيًقؿ عف اإلماـ كأصحابو قكليـ 
. كمقتضى ذلؾ أٌف معرفة رأم اإلماـ ال (2)«فتي بقكلنا حتى يعمـ مف أيف قمناألحد أف ي

يكفي لقبكلو كالعمؿ بو، بؿ ال بٌد مف معرفة الدليؿ الذم بيًنيىت الفتكل عميو، كىذا المقتضى 
محمكؿ عمى فتكل المجتيد في المذىب بطريؽ رحمو اهلل  (3)كما يقكؿ ابف عابديف

ٌف المشايخ اٌطمعكا عمى دليؿ اإلماـ »صكؿ اإلماـ كأصحابو، االستنباط كالتخريج عمى أ كا 
كعرفكا مف أيف قاؿ، كاطمعكا عمى دليؿ أصحابو فيرجحكف دليؿ أصحابو عمى دليمو 
فيفتكف بو، كال يظٌف بيـ أٌنيـ عدلكا عف قكلو لجيميـ بدليمو، فإٌنا نراىـ قد شحنكا كتبيـ 

 . (4)«ي يكسؼ مثبلن بنصب األدلة ثـ يقكلكف الفتكل عمى قكؿ أب

مف دائرة  جي العصكر المتأخرة ليس ليـ الخرك ىذه المرحمة خاصةن ف كعمماءي 
ف ظٌف الفقيو أٌنو كجد دليبلن األقكاؿ المركيٌ  ة مف أئمة المذىب كمشايخو الكبار، حتى كا 

المتأخريف يجب أف ال تخرج مف دائرة أقكاؿ  أقكل مٌما استدٌؿ بو المتقدمكف، فترجيحاتي 
ؼ مف عمماء المذىب، كال يستثنى مف ذلؾ إال حاالت الضركرة كتغٌير الزماف، فعند السم

                                                           

 .4/606. د١ضع، صعع اٌذىاَ، 32اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (1)

 .27-26اتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:اتٓ ػ (2)

َ(، اٌضِلمٟ، فم١ٗ 1836-1784٘ـ/1252-1198ِذّض أ١ِٓ تٓ ػّغ تٓ ػثض اٌؼؼ٠ؼ ػاتض٠ٓ، ) (3)

 .6/42اٌض٠اع اٌلا١ِح، ٚإِاَ اٌذٕف١ح فٟ ػوغٖ، ٌِٛضٖ ٚٚفاذٗ فٟ صِلك. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

 .24اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (4)
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الضركرة يجكز اإلفتاء بخبلؼ أقكاليـ، مثؿ مسألة االستئجار عمى تعميـ القرآف كنحكه مف 
 .(1)يا ضياع لمديف الختبلؼ األزمافالطاعات التي في تركً 

بما إذا كافؽ قكالن في المذىب إذ لـ  ينبغي تقييد ذلؾ: »رحمو اهلل عابديف يقكؿ ابفي  
يأذنكا في االجتياد فيما خرج عف المذىب بالكمٌية مٌما اتفؽ عميو أئمتنا؛ ألٌف اجتيادىـ 

 . (2)«أقكل مف اجتياده

كفي ضكء ىذا الكبلـ حٌدد عمماء ىذه الفترة أٌف ما خالؼ فيو األصحاب إماميـ  
ما بناه المشايخ  األعظـ ال يخرج عف مذىبو إذا رٌجحو المشايخ المعتبركف، ككذلؾ الحاؿي 

 عمى العرؼ لتغٌير الزماف أك لمضركرة كنحك ذلؾ فإٌنو ال يخرج مف مذىبو أيضان.

 :(3)أىّمياومؤلفات ىذه الفترة كثيرة 

 : لممرغيناني شروح اليداية
العناية عمى اليداية  ، كشرحي ىػ(885،)ىا البناية لمعينيجدان، كأشيري  كىي كثيرةه 

(، كيعٌد فتح القدير أعظـ شركح ىػ861)،القدير البف اليماـ (، كفتحي ىػ786)،لمبابرتي
الككالة، كتكٌفي قبؿ إكمالو، فأتٌمو مف بعده ابف  و إلى كتابً صاحبي  اليداية، كقد كصؿى 

 .(4)قكدر المعركؼ قاضي زادة، كأسماه: نتائج األفكار في كشؼ الرمكز كاألسرار

 ىػ(710)شروح كنز الدقائق لمّنسفي 
البف نجيـ زيف الديف  الرائؽي  ىػ(، كالبحري 743الحقائؽ لمزيمعي ) كأىٌميا تبييفي  

الفائؽ ألخيو ابف نجيـ سراج الديف، كرمز  ىػ(، كىك مف عمد المذىب، كالنيري 970)
 .(5)الحقائؽ لمعيني

 
                                                           

 .20اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (1)

 .19اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (2)

 .2/1282داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ،. 83م: ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح،  (3)

 .2/2022داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (4)

 .2/1516داجٟ س١ٍفح، ولف اٌظْٕٛ، (5)
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 لمتمرتاشي شروح تنوير األبصار
ىػ(، كعميو حاشية ابف 1088)،المختار شرح تنكير األبصار لمحصكفي الٌدري 

ه يدى عابديف عمى الٌدر المختار، فبذؿ فييا جي  ىػ(، كىذه الحاشية كتبيا ابفي 1252)،عابديف
مٌما أطمؽ في الفتاكل أك  و الفتكل، كبياف الراجح كالمرجكحلبياف ما ىك األقكل، كما عمي
خاتمة التحقيقات كالترجيحات  حاشية ابن عابدين. كتعتبر (1)الشركح، كسٌماه رد المحتار

ع فييا ضكابط معرفة ، كلعٌمو أىـٌ مؤلؼ في عصر االستفي المذىب الحنفيٌ  قرار، كقد كىضى
في  (2)ففي المذىب، كقد تكٌفي قبؿ إتماميا، فأكمميا كلده محمد عبلء الدي الميٍعتىمىدالرأم 

 .(3)كتابو قرة عيكف األخيار لتكممو رٌد المحتار، فخرجت في جزأيف في مجمد كاحد
ككتاب مجمع األنير ، (4)ىذا، كقد كاف كتاب ممتقى األبحر لئلماـ إبراىيـ الحمبي

لمدكلة العثمانية، كصدر بشأف  يعتبراف كمرجع حقكقي رسميٌ  (5)لمشيخ عبد الرحمف أفندم
 .(7)ـ1687عاـ  ـ. كالفرماف السمطانيٌ 1648عاـ السمطانيٌ  (6)ذلؾ الفرماف

  
                                                           

 .2/642ثٛػاخ اٌؼغت١ح ٚاٌّؼغتح، ؿغو١ؾ، ٠ٛؿف تٓ أ١ٌاْ، ِؼجُ اٌّط (1)

َ(، اٌذـ١ٕٟ اٌضِلمٟ، فم١ٗ 1889-1828٘ـ/1306-1244ِذّض ػالء اٌض٠ٓ تٓ ِذّض أ١ِٓ، ) (2)

دٕفٟ، ِٓ ػٍّاء صِلك، ِٓ أػٌاء ٌجٕح ًٚغ ِجٍح األدىاَ، ٌٟٚ وص١غا ِٓ ِٕاهة اٌمٌاء 

تضِلك، ٚذٛفٟ ف١ٙا. ٘ـ، ٚػ١ٓ عئ١ـاً شا١ٔا  ٌّجٍؾ اٌّؼاعف 1295-1292تطغاتٍؾ اٌلاَ ؿٕح 

 .6/270اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

-٘ـ1432، 39/64، ٔشثح ِٓ اٌؼٍّاء ٍٍٚثح اٌؼٍُ، اٌّىرثح اٌلاٍِح، 4أعك١ف ٍِرمٝ أً٘ اٌذض٠س (3)

2010.َ 

 ٚاٌذض٠س، ٚاٌرفـ١غ، اٌؼغت١ح، تاٌؼٍَٛ ػاٌُ دٕفٟ، فم١ٗ: اٌذٍ ثٟ إتغا١ُ٘ تٓ ِذّض تٓ إتغا١ُ٘ (4)

: ورثٗ أكٙغ. تٙا ٚذٛفٟ اٌمـطٕط١ٕ١ح فٟ اؿرمغ شُ ٚتّوغ، تٙا ذفمٗ دٍة، أً٘ ِٓ ٚاٌمغاءاخ،

 اٌفراٚٞ ٚذٍش١ن اٌذٕاتٍح ٍثماخ ِشروغ ٚ اٌّوٍٟ ١ِٕح كغح فٟ اٌّرٍّٟ ٚغ١ٕح األتذغ ٍِرمٝ

: ٌٗ فٟ ذغجُ َ.1549٘ـ/956 ؿٕح ذٛفٟ ،اٌّشراع اٌضع ػٍٝ األس١اع ٚذذفح اٌراذاعسا١ٔح

 .1/79 اٌّؤٌف١ٓ، ِؼجُ وذاٌح، .67 -1/66 األػالَ، اٌؼعوٍٟ،

 ِٓ ِفـغ، دٕفٟ، فم١ٗ اٌّضاِاص، ٌٗ ٠ٚماي ػاصٖ تل١شٟ اٌّؼغٚف ؿ١ٍّاْ، تٓ ِذّض تٓ اٌغدّٓ ػثض (5)

 اٌّاذغ٠ض٠ح ت١ٓ اٌشالف ِـائً فٟ اٌفغائض ٔظُ ٌٗ تاٌغَٚ، اٌج١ق لٌاء ٌٟٚ ترغو١ا، و١ٍثٌٟٛ أً٘

 اٌّؤٌف١ٓ، ِؼجُوذاٌح،  .3/332 األػالَ،اٌؼعوٍٟ،   َ.1667-1078 ؿٕح ذٛفٟ ٚاألكؼغ٠ح،

5/175. 

ّٟ : اٌفغِاْ ٘ٛ (6) أدّض . لغاع أٚ دىُ واْ ٠وضعٖ اٌثاب اٌؼاٌٟ ٚ٘ٛ اٌـٍطاْ إتّاْ اٌذىُ اٌرغو

، ف ع َ 2752 ِشراع، أدّض ِشراع ػثض اٌذ١ّض ػّغ، ِؼجُ اٌٍغح اٌؼغت١ح اٌّؼاهغج، دغف ف،

 َ.2008-٘ـ1429، 1ٍ ا ْ، ػاٌُ اٌىرة،

 .11اٌلا١٘ٓ، كا١٘ٓ اٌلا١٘ٓ، صعاؿح ِٛجؼج ػٓ ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح، م:  (7)
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 فينَ الحَ  بِ ىَ ذْ في المَ  هِ رِ يْ ن غَ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ ضَ : ُس الخامِ  ثُ حَ َمبْ ال

ة تتعدد فيو األقكاؿ كالركايات، فمنيا ما الفقييٌ  مف المذاىبً  هً كغيرً  الحنفي   المذىبي 
د القكمٌ  ىك الراجحي   المذىب الحنفيٌ  عمماءي  كمنيا ما ىك المرجكح الضعيؼ. كقد أٌكدى  الميٍعتىمى

كالحكـ باألقكاؿ ة الصحيحة، كعدـ اإلفتاء الميٍعتىمىد الراجحةً  األخذ باألقكاؿً  عمى ضركرةً 
 .(1)المرجكحة الضعيفة أك الميجكرة

اإلجماع،  كالفتيا بما ىك مرجكح خبلؼي  إٌف الحكـى »عابديف رحمو اهلل:  يقكؿ ابفي 
ٌف المرجكحى  بغير مرجح في المتقاببلت  ـ، كالترجيحي دى العى  الراجح بمنزلةً  في مقابمةً  كا 

ذا قكرفى (2)«ممنكع مذاىب األخرل لكحظ تشديده بمنع بغيره مف ال المذىب الحنفيٌ  . كا 
: -كىك شافعٌي المذىب -اهلل  ورحم (3)العمؿ باألقكاؿ المرجكحة، حيث يقكؿ الس بكيٌ 

الحنفية المنع  المرجكح في القضاء كاإلفتاء دكف العمؿ لنفسو، كمذىبي  العمؿ بالقكؿً  ميًنعى »
 .(4)«لنفسو؛ لككف المرجكح صار منسكخان  عف المرجكح حتى

ذا كاف مف الباحثيف كطمبة العمـ يجدكف  فكثيره  ،الحنفيٌ  ىكذا في المذىبً  الحاؿي  كا 
في المذىب الحنفي؛ لتعارض اآلراء  الميٍعتىمىد الراجحً  القكؿً  في معرفةً  صعكبةن 

ة المعمكؿ بيا الميٍعتىمىدمف تكضيح الضكابط التي تمٌيز األقكاؿ  كاالجتيادات، لذلؾ ال بدٌ 
 مف غيرىا.

، الحنفيةً  عمماءً المتأخركف مف كفيما يمي بياف العديد مف الضكابط التي كضعيا 
 إلى بعض االستثناءات التي خرجت عف ىذه الضكابط. مع اإلشارةً 

 
                                                           

 .74، 1/70اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع ،   (1)

 .43اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (2)

َ(، ػثض اٌٛ٘اب تٓ ػٍٟ تٓ ػثض اٌىافٟ 1370-1327٘ـ/771-727ذاض اٌض٠ٓ اٌـثىٟ، )  (3)

أتٛ ٔوغ، لاًٟ اٌمٌاج، اٌّؤعر، اٌثادس، ٌٚض فٟ اٌما٘غج، ٚأرمً إٌٝ صِلك ِغ ٚاٌضٖ، اٌـثىٟ، 

فـىٕٙا ٚذٛفٟ تٙا، ٔـثرٗ إٌٝ ؿثه )ِٓ أػّاي إٌّٛف١ح تّوغ(، ٚواْ ٍٍك اٌٍـاْ، لٛٞ اٌذجح، 

 .4/184ِٓ ذوا١ٔفٗ: ٍثماخ اٌلافؼ١ح اٌىثغٜ. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

.  اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/74اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،   (4)

 .43م:
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لُ   القائل باعتبارِ  هِ رِ يْ ن غَ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ : ضَ الَمْطَمُب األوَّ
ـٌ تقديـ بعض األقكاؿ عمى غيرىا  المذىب،  كعمماءً  نظران لمكانة قائميا مف أئمةً يت

 سيتناكؿ بعضان مف ىذه الضكابط. المىٍطمىبي كىذا 

ال يجكز لمجتيد في  -اإلماـ كتبلميذه –المذىب  : ما اتفؽ عميو أئمةي األول الضابطُ 
 . (1)ىـ أقكل مف اجتيادهمف رأيو كاجتيادى  يـ أصح  مذىبيـ أف يعدؿ عنو برأيو؛ ألٌف رأيى 

أٌما إذا اختمفكا فيقدـ ما اختاره أبك حنيفة سكاء كافقو أحد أصحابو أك ال،  الثاني: الضابطُ 
فإف لـ يكجد لئلماـ اختيار قيٌدـ ما اختاره أبك يكسؼ، فإف لـ يكجد ألبي يكسؼ اختيار قيٌدـ 

 . (2)دةر كالحسف بف زياد فقكليما في رتبةو كاحفى ـ قكؿ زي دٌ قى قكؿ محٌمد بف الحسف، ثـ بعده يي 

إذا انفرد اإلماـ عف صاحبيو بجكاب كخالفاه فيو، كانفرد كؿ منيما بجكاب  الثالث: الضابطُ 
أيضان بأف لـ يتفقا عمى شيء كاحد فالظاىر ترجيح قكؿ أبي حنيفة، أٌما إذا خالفاه كاتفقا 

 (3)عمى جكاب كاحد حتى صار ىك في جانب كىما في جانب فقد قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ
فتي مجتيدان يتخير بينيما، السراجية يتخير، فإذا كاف المي الفتاكل يرجح قكلو أيضان، أٌما في 

المفتي  قكة الدليؿ شأفي  أم ينظر في الدليؿ فيفتي بما يظير لو قكة الدليؿ؛ ألٌف اعتبارى 
 . (4)المجتيد

                                                           

. اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/69اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (1)

 .21م:

تٓ ػاتض٠ٓ، . ا1/74.  اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع، 4/605د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (2)

 .21كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،  م:

أبو عبد الرحمن عبد َّللا بن المبارك، المروزي، اإلمام، شٌخ اإلسالم، عالم زمانه، أمٌر األتقٌاء   (3)
فً وقته، مولى بنً حنظلة، كان قد جمع بٌن العلم والزهد، تفقه على سلٌمان الثوري ومالك بن 

. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 3/32وفٌات األعٌان، أنس، وروى عنه الموطؤ. ابن خلكان، 
8/378. 
.  اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/70اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (4)

 .21م:
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قان، أك ففي ىذه الحالة ثبلثة أقكاؿ: اتباع قكؿ اإلماـ ببل تخيير، أك التخيير مطم
ألٌف فيو تكفيقان بيف  ؛التفصيؿ بيف المجتيد كغيره كىك األصح كما ذكر ابف عابديف

 . (1)القكليف

إذا لـ يكجد في الحادثة عف كاحد منيـ جكاب ظاىر كتكمـ فيو   الخامس: الضابطُ 
المشايخ المتأخركف قكالن كاحدان يؤخذ بو، فإف اختمفكا يؤخذ بقكؿ األكثريف مٌما اعتمد عميو 

.  (6)كغيرىـ (5)كالطحاكم (4)كأبي الميث (3)كأبي جعفر (2)الكبار المعركفكف كأبي حفص
ف لـ يكجد منيـ جكاب البٌتة   .(7) كاجتيادو  كتدٌبرو  تأٌمؿو  فييا نظرى  يان ينظر المفتنصكا 

 ردَ صْ المَ  باعتبارِ  هِ رِ يْ ن غَ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ الثاني: ضَ  بُ مَ طْ لمَ ا

عمى غير  المذىبً  آراءً  مف االعتماد في نقؿً  العمـً  ة طالبى الحنفيٌ  عمماءي  يحذري 
ة كغيرىا ال يستغني عنو المفتي الميٍعتىمىدة عندىـ، كالتمييز بيف الكتب الميٍعتىمىدالكتب 

مف  أيل ؼى في الفقو الحنفي، فكثيره  مؿ بكؿ كتابو عٍ كالقاضي كالباحث، لذلؾ ال يسكغ أف يي 
ًمعىت مف غير تدقيؽ كمراجعة، كبعضي  يا يجمع الكتب المتداكلة في زماننا ىي كتب جي

المعتبر كفييا  الميٍعتىمىدكتب المتأخريف منيا، ففييا  ، خاٌصةن الراجح كالمرجكح مف األقكاؿ
 الضعيؼ كالغريب، كبالتالي ال بٌد مف ذكر أىـٌ الضكابط في الكتب كالمصنفات الحنفية.

                                                           

 .22اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (1)

اٌشالف ٚاالذفاق، أسظ اٌؼٍُ أدّض تٓ دفن، اإلِاَ اٌّلٙٛع، ٚاٌؼٍُ إٌّلٛع، كاع طوغٖ ت١ٓ أً٘  (2)

ػٓ ِذّض تٓ اٌذـٓ، ٌٚٗ أهذاب ال ٠ذوْٛ. اٌغؼٞ، اٌطثماخ اٌـ١ٕح فٟ ذغاجُ اٌذٕف١ح، 

 .103م:

، ٔؼي أتٛ جؼفغ ِوغ، أتٛ جؼفغ، اٌفم١ٗ اإلِاَ، اٌؼاٌُ، اٌؼالِح، أدض أهذاب اٌرفٕٓ فٟ اٌؼٍَٛ (3)

أتٟ جؼفغ اٌطذاٚٞ، ٚواْ ٚدضز تٙا ػٓ ػاهُ تٓ ػٍٟ، ٚؿؼ١ض تٓ ؿ١ٍّاْ، ٚ٘ٛ أؿراط 

 .940ًغ٠غاً. اٌغؼٞ، اٌطثماخ اٌـ١ٕح فٟ ذغاجُ اٌذٕف١ح، م:

ٔوغ تٓ ِذّض تٓ أدّض اٌـّغلٕضٞ، أتٛ ا١ٌٍس، اٌٍّمة تئِاَ اٌٙضٜ، ػالِح، ِٓ أئّح اٌذٕف١ح، ِٓ  (4)

، ٚػّضج اٌؼمائض، ٚتـراْ اٌؼاعف١ٓ اٌؼ٘اص اٌّروٛف١ٓ، ٌٗ ذوا١ٔف ٔف١ـح، ِٕٙا: ذفـ١غ اٌمغآْ،

 .2/196. اٌمغكٟ، اٌجٛا٘غ ا١ٌٌّح فٟ ٍثماخ اٌذٕف١ح، 8/27ٚغ١غ٘ا. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، 

فم١ٗ أرٙد إ١ٌٗ عئاؿح اٌذٕف١ح تّوغ، ٌٚض َ(، 933-853أدّض تٓ ِذّض تٓ ؿالِح اٌؼئضٞ، ) (5)

ٚٔلأ فٟ ٍذا ِٓ هؼ١ض ِوغ، ٚذفمٗ ػٍٝ ِظ٘ة اٌلافؼٟ، شُ ذذٛي دٕف١اً، ٚعدً إٌٝ اٌلاَ، 

 .1/206تاٌما٘غج. اٌؼعوٍٟ، األػالَ، ٚذٛفٟ 

 .28اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (6)

 .28اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (7)
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إٌف اإلجماع قائـ بيف عمماء المذىب الحنفي مف المتقدميف كالمتأخريف األول:  الضابطُ 
ف لـ ا عمى أٌف كتب ظاىر الركاية ىي أساسي  لمذىب كلٌبو، كأٌف ما كاف فييا ييٍفتى بو كا 

 .(1)يصرحكا بتصحيحو

إذا اختمؼ في الركايات كالتصحيح يجب العمؿ بظاىر الركاية؛ ألٌف  :الثاني الضابطُ 
 طبقات: عمى ثبلثً  مسائؿ الفقو الحنفيٌ 

األصكؿ، كييقاؿ ليا ظاىر الركاية كىي المسائؿ المذككرة في كتب اإلماـ  مسائؿي  :األكلى 
 محٌمد السٌتة. 

، بؿ ذكرت في كتب كادر، كىذه لـ تذكر في الكتب السٌتة المذككرةالنٌ  مسائؿي  :الثانية
 أخرل، كيقاؿ لو غير ظاىر الركاية.

الكاقعات، كىي لـ تيركى عف المجتيد في الشرع كالمذىب، بؿ ىي المسائؿ  مسائؿي  :الثالثة
التي استنبطيا المجتيدكف المتأخركف. فعمى ذلؾ ليس لمقاضي أف يحكـ بما يخالؼ ظاىر 

 .(2)الركاية كبالركاية الشاذة ما لـ يصرح المشايخ بأٌف الفتكل ىي عمى خبلؼ الظاىر 

إف كانت المسألة في غير ظاىر الركاية ينظر بيا، فإف كانت تكافؽ  :الثالث الضابطُ 
ف لـ يجد ليا ركاية عف عمماء المذىب المتقدميف كاتفؽ  أصكؿ أقكاؿ المذىب يعمؿ بيا، كا 
ف  فييا المتأخركف عمى شيء يعمؿ بو، فإف اختمفكا يجتيد كيفتي بما ىك صكاب عنده، كا 

قكؿ مف ىك أفقو الٌناس عنده كيضيؼ الجكاب فتي مقمدان غير مجتيد يأخذ بكاف المي 
 . (3)إليو

ة الدكر الذم قاـ بو العمماء في تحديد مف خبلؿ ىذا يظير كاضحان أىميٌ  :الرابع الضابطُ 
ة القاعدة التي اتفؽ ة كتبيـ التي ضمنكىا اختياراتيـ كأىميٌ مفيكـ المذىب، كما تظير أىميٌ 

ٌدـ عمى ما في الٌشركح، كما في الٌشركح مقٌدـ ما في المتكف مق»المتأخركف عمييا مف أٌف 
                                                           

. اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، 1/69اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (1)

 .16م:

. اتٓ ػاتض٠ٓ، 1/69اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع، . اتٓ ػاتض٠ٓ، عص 4/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (2)

 .28كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:

 .28اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (3)
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. بؿ يمكف اعتبار ىذه القاعدة ىي المفتاح الذىبي إلى معرفة (1)«عمى ما في الفتاكل
المذىب عند المتأخريف، كال بٌد لمباحث أف يضعيا نصب عينو دائمان عند البحث عف 

 . (2)الرأم الراجح في المذىب

إٌف المختصرات أصبحت متكنان معتمدةن في أعمى درجة مف االعتماد :  الخامس الضابطُ 
بىطت أقكاؿ أصحاب المذىب، فمسائميا ممحقة بمسائؿ  بعد كتب األصكؿ؛ ألٌنيا ضى
األصكؿ كظكاىر الركايات في صحتيا كعدالتيا، كما فييا مقدـ عمى الشركح كالفتاكل، 

منيا تمؾ التي أخذ أصحابيا عمى  دالميٍعتىمى كليست كؿ المختصرات متكنان معتمدة، بؿ 
عاتقيـ أف ال يذكركا مف األقكاؿ إال الراجح الصحيح كمختصرات الطحاكم كالكرخي 

 .(4)كالقدكرم (3)اصكالجصٌ 

فأصحابي المتكف التزمكا كضع القكؿ الصحيح، فيككف قكليـ مقدمان عمى ما في 
 .(5)التصريح االلتزاميغيرىا ما لـ يصرح بتصحيحو؛ ألٌف التصحيح الصريح مقدـ عمى 

 

 

 

 

                                                           

 . 36اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،  .6/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (1)

 .92ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح، م: (2)

م(، فاضل من أهل الرأي، سكن 980-917هـ/370-305)أحمد بن علً الرازي، أبو بكر،   (3)
بؽداد ومات فٌها، انتهت إلٌه رئاسة الحنفٌة، وخوطب أن ٌلً القضاء فامتنع، له تصانٌؾ منها: 

 .122. الؽزي، الطبقات السنٌة، ص:1/171أحكام القرآن، وأصول الفقه. الزركلً، األعالم، 
م(، فقٌه حنفً، ولد ومات 1037-973هـ/362-428أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن، )  (4)

فً بؽداد، انتهت إلٌه رئاسة الحنفٌة فً العراق، صنؾ المختصر المعروؾ باسمه، والتجرٌد. 
 .127. الؽزي، الطبقات السنٌة، ص:1/212الزركلً، األعالم، 

شراع، اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّ .31اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (5)

 .4/606. د١ضع، صعع اٌذىاَ، 1/72
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كمف المتكف المعتبرة: البداية لممرغيناني، كمختصر القدكرم،  كالمختار  
لممكصمي، كالكقاية لصدر الشريعة،  كالكنز لمنسفي، كالنقاية كالممتقى، فيذه المتكف نقمت 

 فإفٌ  (2)كمتف التنكير لمتمرتاشي (1)أقكاؿ ظاىر الركاية، بخبلؼ متف الغرر لمبل خسرك
فييما كثيران مف مسائؿ الفتاكل
(3). 

: إٌف ما يكرد في الشركح مف المسائؿ إٌنما ىك الستئناس ما في المتكف السادس الضابطُ 
مف األصكؿ، أٌما ما في الفتاكل فيك مخمكط بآراء المتأخريف فيي أقٌؿ درجة مف النكادر، 

يرفعو إلى قائمو، كال فإٌف ما بيا ليس جميعو مف أقكاؿ صاحب المذىب، كليس لو إسناد 
أصحابيا في درجة األئمة الثبلثة، كال في درجة أرباب المتكف مف حيث الفقو كالزىد 
كالكرع كالعدالة، كال مف حيث العمـ كاإلتقاف كالحفظ كالضبط، بؿ إٌنما جمعيا أشخاص مف 

مٌما ال  يافبل يعمؿ بيا، كال يقبؿ ما في المتفقييف لـ يعرؼ حاليـ في الركاية كحسف الدراية
يكجد في كتب األصكؿ كالنكادر إال بشرط أف يكافؽ قكاعد المذىب األصكلية، كيقكـ عمى 

 .(4)صحتو الدليؿ

في كتب أصكؿ الفقو مخالفان لما في كتب الفقو كاف  فقيي   حكـه  دى رى : إذا كى السابع الضابطُ 
كليس مقصكدان،  عه بى االعتبار لما في كتب الفقو؛ ألٌف ذكر مسائؿ الفقو في كتب األصكؿ تى 

 .(5)فبل عبرة بما في كتب األصكؿ إذا خالؼ ما ذكر في كتب الفركع

                                                           

محمد بن فراُمرز بن علً، المعروؾ بمال أو منال أو المولى خسرو، عالم بفقه الحنفٌة  (1)
واألصول، رومً األصل، تبحر فً علوم المعقول والمنقول، وتولى التدرٌس فً زمان السلطان 

بها، ونقل إلى بروسٌة، من كتبه:  محمد بن مراد بمدٌنة بروسة، وولً قضاء القسطنٌطٌنٌة وتفً
درر الحكام فً شرح ؼرر الحكام، مرقاة األصول فً علم األصول، حاشٌة على المطول، 

 .6/328حاشٌة على التلوٌح، وحاشٌة على أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل. الزركلً، األعالم، 
بت التمرتاشً، عالم بالحدٌث، أحمد بن إسماعٌل بن محمد، أبو العباس، ظهٌر الدٌن ابن أبً ثا  (2)

حنفً، كان مفتً خوازرم، نسبته إلى تمرتاش، صنؾ شرح الجامع الصؽٌر والفرائض، 
 .84ؽزي، الطبقات السنٌة، ص:. ال1/97والتراوٌح، والفتاوى. الزركلً، األعالم، 

 .31اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (3)

اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  .1/72اٌّشراع، اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع  (4)

 .82-81. ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح، م: 31

، صاع 2/100اٌذّٛٞ، أدّض تٓ ِذّض ِىٟ، غّؼ ػ١ْٛ اٌثوائغ فٟ كغح األكثاٖ ٚإٌظائغ،  (5)

 َ.1985-٘ـ1405، 1اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ٍ
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 وضوعالمَ  باعتبارِ  هِ رِ يْ ن غَ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ الثالث: ضَ  بُ مَ طْ المَ 

باستقراء اآلراء الراجحة في المذىب الحنفي إذا كانت المسألة في العبادات األول:  الضابطُ 
أًخذىت الفتكل عمى قكؿ اإلماـ مطمقان، ما لـ يكف عنو ركاية أخرل كقكؿ المخالؼ
 (1). 

إذا كانت المسألة في أمكر القضاء كالشيادة ييفتى كييعمؿ برأم اإلماـ أبي الثاني:  الضابطُ 
يكسؼ؛ ألٌنو قد اشتغؿ بالقضاء فعبلن كحصؿ عمى زيادة تجربة فيو إذ ليس الخبر 

 .(2)كالعياف

إذا كانت المسألة في أمكر ذكم األرحاـ ييفتى بقكؿ محٌمد. كييفتى بقكؿ الثالث:  الضابطُ 
 .(3)زفر في سبع عشرة مسألة حٌررىا ابف عابديف في رسالة مف رسائمو

: ييعمؿ بقكؿ أبي يكسؼ كمحٌمد في المسائؿ التي أجمع فييا المتأخركف الرابع الضابطُ 
 .(4)عمى قكليما كالمزارعة كالمساقاة

الضعيؼ في المذىب الحنفي، ككانت الدكلة  إذا حكـ القاضي بالقكؿً الخامس :  الضابطُ 
 .(5)تتبع المذىب الحنفي ال ينفذ كينقض حكمو

إذا كاف يكجد اختبلؼ بيف العمماء في المسائؿ الكقفية فيحكـ القاضي السادس:  الضابطُ 
 ،الصاحبيفاألعظـ كالـز عند  بالقكؿ األنفع لمكقؼ إذ أٌف الكقؼ غير الـز عند اإلماـ

 .(6)كيحكـ بالكقؼ كبتسجيمو الصاحبيففالقاضي نفعان لمكقؼ يحكـ بمكجب قكؿ 

 

                                                           

 .1/71اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (1)

 . 1/71. اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع، 4/604د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (2)

 .1/71اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (3)

 .4/604د١ضع، صعع اٌذىاَ ،  (4)

 .4/605د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (5)

 .4/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (6)
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ما  (1)بالركاية الشاذة كأليس لمقاضي أف يحكـ بما يخالؼ ظاىر الركاية السابع:  الضابطُ 
لـ يصرح بأٌف الفتكل ىي عمى خبلؼ الظاىر، أٌما إذا لـ يكجد في ظاىر الركاية شيء 

 .(2)فيتعيف أف يحكـ بخبلؼ ظاىر الركاية

إذا كاف قكؿ أبي يكسؼ كمحٌمد يكافؽ قكؿ اإلماـ ال يتعٌدل عنو إال فيما الثامن:  الضابطُ 
 .(3)فتى بومست الضركرة كعمـ أٌنو لك كاف أبك حنيفة رأل ما رأكا أل

 المذىب المتأخركف اٌطمعكا عمى أقكاؿ أصحاب المذىب الحنفيٌ  : عمماءي التاسع الضابطُ 
كعرفكا مف أيف جاءكا بيذه األقكاؿ، كاطمعكا عمى أدٌلة اإلماـ كأدٌلة أصحابو، فأحيانان 

، كال ة عندىـاألصحاب عمى دليؿ إماميـ، ضمف ضكابط كشركط خاصٌ  يرجحكف دليؿى 
أٌنيـ عدلكا عنو لجيميـ بدليمو، فإٌنيـ شحنكا كتبيـ بنصب األدلة ثـ يقكلكف يظٌف بيـ 

 . (4) الفتكل عمى قكؿ أبي يكسؼ مثبلن 

 ان دآكً : إذا كاف القكالف في المذىب مصححيف كلـ يكف تصحيح أحدىما العاشر الضابطُ 
 .(5)يمافتي بأيٌ كما أٌف لممفتي أف يي  ،مف اآلخر فممقاضي أف يحكـ بأٌييما

 ليلالدَّ  باعتبارِ  هِ رِ يْ ن غَ عَ  الُمْعَتَمدِ  لِ وْ القَ  ييزِ مْ تَ  طُ وابِ الرابع: ضَ  بُ مَ طْ المَ 

ة قكالف كأثبت أحدىما بذكر دليمو فيك مرجح؛ الميٍعتىمىدإذا ذكر في الكتب األول:  الضابطُ 
 .(6)ألٌف التعميؿ يفيد ترجيح المعمؿ

انان فيرجح االستحساف عمى القكليف قياسيان كاآلخر استحس إذا كاف أحدي الثاني:  الضابطُ 
 .القياس

                                                           

وغ٠خ إٌن أٚ اإلجّاع أٚ اٌم١اؽ اٌجٍٟ. اٌمغافٟ، اٌغأٞ اٌلاط ٘ٛ: وً عأٞ فمٟٙ ِشاٌف ٌ (1)

 .4/95اٌفغٚق، 

 .28. اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:4/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (2)

 .21اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (3)

 .24اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (4)

 .4/604د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (5)

 .4/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (6)
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 .(1)إال أٌنو يستثنى مف ذلؾ مسائؿ عديدة كىي نحك إحدل عشرة مسألة 

ة يعتمد أساسان عمى الترجيح بيف األقكاؿ في مذىب الحنفيٌ  أٌف أمرى كيجب العمـ 
ترجيح قكؿ ال عمى قكؿ القائؿ، أك مكانتو في المذىب، كما قالو عمماء الحنفية في  الدليؿ

إذا انفرد كؿ منيـ بقكؿ فيك مبني عمى أساس أٌف اإلماـ أحاط  اإلماـ عمى قكؿ أصحابو
باألدلة أكثر مف أصحابو، لقربو مف عيد صحابة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىكذا 

 سؼ عمى قكؿ غيره كقكؿ محمد.بالنسبة لترجيح قكؿ أبي يك 

 .ر العادات والزمانتغيّ  ببِ ه بسَ رِ يْ األخذ بالرأي الُمْعَتَمد عن غَ  الخامس: ضوابطُ  بُ مَ طْ المَ 

ما خالؼ األصحاب فيو أبا حنيفة ال يخرج عف مذىبو إذا رجحو المشايخ األول:  الضابطُ 
ر الزماف أك لمضركرة لتغيٌ المعتبركف، ككذلؾ الحاؿ ما بناه المشايخ عمى العرؼ الحادث 
و لك كاف حٌيان لقاؿ بما كنحك ذلؾ؛ ألٌف ما بنكه عمى تغير الزماف كالضركرة باعتبار أنٌ 

 .(2)قالكه

أٌما إذا كاف اختبلفيـ مع اإلماـ اختبلؼ عصر كزماف كالقضاء بظاىر الثاني:  الضابطُ 
 .(3)فتي بقكؿ صاحبيو لتغير أحكاؿ الناسالعدالة يأخذ المي 

 .(4): إذا ذكر في مسألة ثبلثة أقكاؿ فالراجح ىك األكؿ أك األخير ال الكسطالثالث الضابطُ 

 .باعتبار ألفاظ الترجيح عن غيرِهِ  المعتمدِ  تمييز القولِ  : ضوابطُ السادس بُ مَ طْ المَ 

مراتب عبلمات اإلفتاء، كضكابط الترجيح بينيا، كأٌييا يقدـ  يتناكؿ ىذا المىٍطمىبي س
 عمى اآلخر؟ بشيء مف االختصار.

                                                           

اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ،  .1/71اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (1)

  .4/606د١ضع، صعع اٌذىاَ،  .35م:

 .20اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (2)

 . 1/71اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (3)

 .1/71اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع، اتٓ ػاتض٠ٓ، عص  (4)
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 فتى، أك بوً يي  كقكليـ: عميو الفتكل، أك بوً  الترجيح في المذىب الحنفيٌ  إٌف ألفاظى 
أك ىك  ،عميو عمؿ األمة، أك ىك الصحيح، أك ىك األصح، أك ىك األظيرأك  نأخذ،
 كأأم األشبو بالمنصكص ركاية كالراجح دراية، أك ىك األكجو، أك ىك المختار،  :األشبو

 فإفٌ   بو أخذ عمماؤنا، كما أشبو ذلؾ مف األلفاظ كأىك المتعارؼ،  كأبو جرل العرؼ، 
كلفظ  ،مفظ )الفتكل( آكد مف لفظ )األصح( ك)األشبو(ف ،البعض اآلخرآكد مف  يابعض

 ،كما أٌف لفظ )األصح( آكد مف لفظ )الصحيح( ،عميو()بو يفتى( آكد مف لفظ )الفتكل 
كلفظ )أحكط( آكد مف لفظ )احتياطيان(
(1). 

األمة( يتقدـ عمى جميع عبلمات اإلفتاء مف حيث العمؿ بو؛  عمؿي  : لفظ )عميوً األول الضابطُ 
 .(2)أىؿ الفتكل قد اتفقكا ترجيحو عمى غيره ألٌف جميعى 

قدـ ، يي ما عدا عميو عمؿ األمة األقكاؿ بمفظ الفتكل، كاآلخر بغيره : إذا كاف أحدي الثاني الضابطُ 
 فتى إال بما ىك صحيح.؛ ألٌنو ال يي لفظ الفتكل

فتى( أك)عميو الفتكل( أك)الفتكل عميو(، ىذه األلفاظ تحتؿ المرتبة : ألفاظ )بو يي الثالث الضابطُ 
آكد مف لفظ الفتكل  (كعميو الفتكل) (فتىبو يي )الثانية مف حيث درجة االعتماد عمى القكؿ، كلفظ 

فتى إال بو. كىناؾ لفظاف يأخذاف نفس الدرجة؛ كىما: )بو عميو؛ ألٌف األكؿ يفيد الحصر فبل يي 
 . (3)نأخذ(، )كعميو العمؿ(

: لفظ )األصح( ك)الصحيح( يأتياف في الدرجة الثالثة،  فإذا كاف التصحيح بمفظ الرابع الضابطُ 
 .(4)فالمشيكر ترجيح األصح عمى الصحيح الصحيح كاآلخر بمفظ األصح

: ما كاف بمفظ أفعؿ التفضيؿ: كيندرج تحتيا جميع ما كاف عمى ىذا الكزف، الخامس الضابطُ 
 .  (5)كاألحكط آكد مف االحتياط، كاألكجو مقدـ عمى الكجيو، ككذا األشبو، كاألظير

                                                           

 .4/604د١ضع، صعع اٌذىاَ،  (1)

 .34اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (2)

، ٠لاٚع، ِىرثح دما١ٔح، تضْٚ ٍثؼح ٚتضْٚ ذاع٠ز. 2/115األذاؿٟ، ِذّض ساٌض، كغح اٌّجٍح،  (3)

 .33اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:

 .35-34اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م: (4)

 .73 -1/72اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (5)
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 في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد  المبحث السادس:

صعكبة معرفة  يتبٌيفبعد استعراض سريع لضكابط الترجيح في المذىب الحنفي، 
اتج عف تعارض في المذىب؛ لما يحيطو كثير مف الغمكض النٌ  الميٍعتىمىدالقكؿ الراجح 

 دتو لجنةي عمماء السادة الحنفية، كما أيٌ المتأخركف مف ده اآلراء كاالجتيادات، كىذا ما أيٌ 
ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية ة كىي لجنة مف أكبر ، كقبميا المجنة التي كمفت بتأليؼ الفتاكل الينديٌ مىجى

إال أٌف الكتب »...عمماء المذىب الحنفي في اليند، حيث جاء في مقدمة الفتاكل: 
إذ بعضيا ...  في العميؿالمصنفة المتداكلة كالصحؼ المؤلفة المتناكلة في ىذا الفف ال تش

 .(1)«رح لشطر المسائؿ، كأكثرىا منطك عمى الركايات المختمفة المتعارضة الدالئؿ...طا

عمماء الدكلة  ة، بؿ يشاركيـ كباري كليس ىذا الشعكر خاصان بعمماء اليند مف الحنفيٌ 
ٌكؿ إلييـ تأليؼ  ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌيةالعثمانية كخاصة الذيف كي ، حيث قالكا في عمـ الفقو: مىجى

ة كممكة المشكبلت يتكقؼ عمى ميارة عمميٌ  كاستنباط درر المسائؿ البلزمة منو لحؿٌ »
ة؛ ألٌنو قاـ فيو مجتيدكف كثيركف متفاكتكف في ة، كعمى الخصكص مذىب الحنفيٌ كميٌ 

الطبقة، ككقع فيو اختبلفات كثيرة، كمع ذلؾ فمـ يحصؿ فيو تنقيح كما حصؿ في فقو 
 .(2)«الشافعيةن 

سباب التي أٌدت لذلؾ ىي: اتساع رقعة األرض التي يخضع سكانيا كلعٌؿ أىـٌ األ
لطبيعة األصكؿ التي يستنبط منيا المذىب  كتباعد األقطار بينيا، إضافةن  لممذىب الحنفيٌ 

كالتي تترؾ الجتياد المجتيديف مجاالن كاسعان في الترجيح كالتخريج، كأيضان لكثرة  الحنفيٌ 
 .(3)المؤلفات فيو

ال شؾ أٌف الباحث ال بٌد كأف يقٌر بأٌف الكصكؿ إلى الراجح مف  كمع كٌؿ ما سبؽ
 ؿ شيئان مف الجيد كالمعرفة. ذإذا ب المذىب الحنفي ليس متعذران 

                                                           

 .٘ـ1310، 2، صاع اٌفىغ، 1/2ٌٍجٕح ػٍّاء تغئاؿح ٔظاَ اٌض٠ٓ اٌثٍشٟ، اٌفراٜٚ إٌٙض٠ح،  (1)

 .7 -1/6 ، صعع اٌذىاَ،د١ضع. 548 :ِذّض فغ٠ض، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼ١ٍح اٌؼصّا١ٔح، م (2)
 .104-103ػٍٟ، اٌّظ٘ة ػٕض اٌذٕف١ح،  (3)



46 
 

في  ةى الميٍعتىمىد كقبؿ البدء بدراسة المسائؿ التي خالفت فييا مجمة األحكاـ األقكاؿى 
المذىب الحنفي ال بٌد مف تكضيح أٌنو ال يمكف القكؿ بأٌف كٌؿ ما جاء في المجمة ىك الرأم 

دالراجح ك  ف كانت مأخكذة بكجوو  الميٍعتىمى المذىب إال أٌف  مف ظاىرً  عاـو  عند الحنفية، فيي كا 
 ذت مف األقكاؿ المرجكحة في نفس المذىب،خً تعددت كتنكعت فيو، فيناؾ مسائؿ أي  األقكاؿى 

كىناؾ أقكاؿ نادرة أيخذت مف خارج المذىب، كأيضان ىناؾ أقكاؿ أخذت مف ترجيحات 
 اس.تيسيران عمى النٌ  المتأخريف خالفكا فييا المتقدميف مف عمماء المذىب الحنفيٌ 

 العمؿً كىنا ال بٌد مف اإلشارة إلى ما صٌرح بو الفقياءي كاألصكلٌيكف مف كجكًب 
إٌف : »رحمو اهلل عابديف حيث يقكؿ ابفي  ،المرجكحة باألقكاؿً الراجحة، كعدـ األخذ  باألقكاؿً 

ٌف المرجكحى  في مقابمة الراجح بمنزلة العدـ،  الحكـ كالفتيا بما ىك مرجكح خبلؼ اإلجماع، كا 
 . (1)«كالترجيح بغير مرجح في المتقاببلت ممنكع

الحنفية ال  لممعتمد في مذىبإلى أٌف األخذ بقكؿ مخالؼ أيضان ال بٌد مف التنبيو ك  
قد يككف كذلؾ لسبب المصمحة أك العرؼ  ىك الراجح حقيقة؛ ألٌف الراجحى  الميٍعتىمىديعني أٌف 

ف يختاركا ليـ أ الفتكل كاالجتياد، كىؤالء يحؽٌ  كنحك ذلؾ، كما أٌف مؤلفي المجمة مف أىؿً 
 أحكاؿ الناس.بفؽ بالدليؿ ك ك ما ىك األ

 خارج الميٍعتىمىد في المذىب ت مفذى خً المسائؿ التي أي  سيتناكؿ ىذا البحثلذلؾ 
ف أمكفى در  دراستيا، ك الحنفي العكامؿ كاألسباب التي ألزمت لجنة  بياف اسة فقيية مقارنة، كا 

ة إلى األقكاؿ المرجكحة في المذىب الميٍعتىمىدالمجمة إلى االنتقاؿ مف األقكاؿ الراجحة 
األقكاؿ المرجكحة في  بعضى خذت المجمة كقد أى »رحمو اهلل:  (2)يقكؿ الزرقاالحنفي. 

 .(3)«ة التي اقتضتياالمذىب لممصمحة الزمنيٌ 

  
                                                           

 .43اتٓ ػاتض٠ٓ، كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:  (1)

ِوطفٝ تٓ أدّض تٓ ِذّض اٌؼعلا، اٌؼاٌُ اٌذٕفٟ، اٌؼالِح األص٠ة، أؿراط اٌلغ٠ؼح اإلؿال١ِح  ٘ٛ (2)

اٌّضسً اٌفمٟٙ ٚاٌمأْٛ اٌّضٟٔ فٟ و١ٍح اٌلغ٠ؼح ٚفٟ و١ٍح اٌذمٛق تجاِؼح صِلك ؿاتما، هادة 

اٌؼاَ، كاعح وراب اٌمٛاػض اٌفم١ٙح ٌٛاٌضٖ اٌل١ز أدّض اٌؼعلا. ذغجّرٗ فٟ ِمضِح وراتٗ اٌّضسً. 

 .ٚكغح اٌمٛاػض اٌفم١ٙح
 .1/266اٌؼعلا، اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ،   (3)
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 الفصُل الثاني: ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفّي في كتاِب البيوع

 وفيو أربعة مباحث: 

 رط.بالشَّ  ترفي قٍ المي  عي يٍ : البى ؿي األكٌ  ثي حى بٍ المى 
 رط.الشَّ  يارً خً  ةي دٌ : مي المىٍبحىثي الثٌاني
 قد.يار النَّ خً  ةي دٌ : مي المىٍبحىثي الثٌالث

 االستصناع الرابع: عقدي  ثي حى بٍ المى 
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 الَمْبَحُث األّوُل: الَبْيُع الُمْقترُن بالشَّرط.

لُ   شرطيتو باعتبار مصدرِ  الشرط أنواعِ  والشرط، وبيانُ  البيعِ  : تعريفُ الَمْطَمُب األوَّ

 البيع والشرط تعريفُ 

ٍيتيو، الشراء، كالبىٍيعي  : ضدٌ لغةن  عي يٍ البى  : الشراء أيضان، فيك مف األضداد. كًبٍعتي الشيء: شىرى
بيعان  أىبيعيو بىٍيعان كمى
أك نحكه  بالماؿً  الماؿً  مقابمةي : »(2)ككم، أٌما اصطبلحان فقد عٌرفو النٌ (1)

 .(3)«تمميكان 
ـي غةن ل الشرطي  عؿي الشيء بحيث يمـز مف جى » اصطبلحان فيك:، أٌما (4)الشيء كالتزامو : إلزا

ربط  أمرو  : كؿ  بأٌنو . كعيٌرؼ أيضان (5)«لذاتو كال عدـه  عدمو العدـ كال يمـز مف كجكده كجكده 
تو. أم أٌف عدـ الشرط يستمـز عدـ األمر بو غيره عدمان ال كجكدان، كىك خارج عف ماىيٌ 

 . (6)المشركطالمشركط لو، أٌما كجكد الشرط فبل يستمـز كجكد ب
 باعتبار مصدر شرطيتو إلى نوعين:  مون الشرطَ سّ قَ يُ  والفقياءُ 
آخر ربط بو عدمان،  يفرضو الشرع، فيجعؿ تحققو الزمان لتحقيؽ أمرو  رطه شى  -1

 حقؽ ذلؾ األمر. بحيث إذا لـ يتحقؽ الشرط لـ يت
رادتو، فيجعؿ بعض عقكده أك التزاماتو معمقةن  ينشئو اإلنسافي  كشرطه  -2  بتصرفو كا 

 بو، بحيث إٌنو إذا لـ يتحقؽ ذلؾ األمر ال تتحقؽ تمؾ العقكد كااللتزامات. عميو كمرتبطةن 
ىك الذم مصدره الشرع ييسٌمى: الشرط الشرعي؛ كليس  األكؿ، كىك الشرطي  فالنكعي 

 غرض بحثنا ىنا.

                                                           

، وراب اٌؼ١ٓ اٌٍّّٙح، فوً اٌثاء، 8/23اتٓ ِٕظٛع، ِذّض تٓ ِىغَ تٓ ػٍٟ، ٌـاْ اٌؼغب،   (1)

 ٘ـ.1414، 3ت١غٚخ، صاع هاصع، ٍ

َ(، 1277-1233٘ـ/676-631٘ٛ ٠ذ١ٝ تٓ كغف تٓ ِغٞ اٌذؼاِٟ اٌذٛعأٟ، أتٛ ػوغ٠ا، )  (2)

اٌلافؼٟ، ػالِح تاٌفمٗ ٚاٌذض٠س، ٌِٛضٖ ٚٚفاذٗ فٟ ٔٛعا دٛعاْ تـٛع٠ا، ٚإ١ٌٙا اٌفم١ٗ اٌض٠ٓ،  ِٟذ

 .8/149اٌؼعوٍٟ، األػالَ،  ٔـثرٗ.

، دار الفكر، 9/149المجموع شرح المهذب، ًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ، النووي، أبو زكرٌا مح (3)
 .بدون طبعة وبدون تارٌخ

 ، دغف اٌطاء اٌٍّّٙح، فوً اٌل١ٓ اٌّؼجّح.7/329اتٓ ِٕظٛع، ٌـاْ اٌؼغب،   (4)

العطار، حسن بن محمد بن محمود، حاشٌة العطار على شرح الجالل المحلً على جمع   (5)
 الكتب العلمٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ.، دار 1/121الجوامع، 

 .1/392اٌؼعلا، اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼاَ،   (6)
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ان( يٌ مً عٍ . كقد سيٌمي )جى يٌ مً عٍ الجى  إرادة الشخص ييسٌمى: الشرطي النكع الثاني: كىك الذم مصدره 
ٌنما جعمو الشخص  ألٌف األمر الذم صار شرطان لبللتزاـ لـ تكف لو ىذه الصفة شرعان، كا 

يدخؿ  يٌ مً عٍ . كىذا الشرط الجى (1)كاف لو فيو حؽ التنجيز كالتعميؽ شرطان معمقان عميو في أمرو 
 في بحثنا ىنا. 

 .ط، وأدلتيم، وأصل الخالف بينيمبالشر العمماء في اقتران البيع  الثاني: أقوالُ  الَمْطَمبُ 

 المتعمقةً  الشركطً  في تصحيحً  بالتكسط (3)كالشافعيٌ  (2)المذىباف الحنفيٌ  يتصؼي 
مو، أك جرل بو التعامؿ، إال أٌف العقد، أك الءى  بالعقكد، فبل يبيحاف إال شرطان اقتضاهي 

يبيحو  الشافعيٌ  االستحساف، بينما المذىبي  يبيحو استثناءن عمى سبيؿً  الحنفيٌ  المذىبى 
بإفساحو المجاؿ لمشرط الذم جرل بو التعامؿ،  الحنفيٌ  أصبلن ال استثناء، كيتميز المذىبي 

فيدخؿ العرؼ مف ىذا الباب كيككف عنصران مرنان يطكر الفقو اإلسبلمي، أٌما المذىب 
 تدعك إليو الحاجة كفيو مصمحة لمعقد. كاستدٌؿ الحنفيةي الشافعي فمجاؿ الشرط فيو ىك ما 

 .(4)(َنَيى َعْن َبْيٍع َوَشْرطصمى اهلل عميو كسمـ: ) بيَّ بأٌف النٌ  عمى ما ذىبا إليو كالشافعيةي 

                                                           

 .1/394الزرقا، المدخل الفقهً العام،   (1)
، بٌروت، دار المعرفة، 16-13/14السرخسً، محمد بن أحمد بن أبً سهل، المبسوط،  (2)

 م.1993-هـ1414
 .9/376النووي، المجموع شرح المهذب،  (3)
، من حدٌث عمرو بن 8/147أخرجه البؽوي، أبو محمد الحسٌن بن مسعود، شرح السنة، (4)

كتاب البٌوع، باب النهً عن بٌعتٌن فً بٌعة،  تحقٌق: شعٌب ، شعٌب، عن أبٌه، عن جده

م. وابن عبد البر، 1983 -هـ1403، 2األرنإوط ومحمد الشاوٌش، المكتب اإلسالمً، دمشق، ط
، كتاب العتق والوساء، باب مصٌر 7/356 القرطبً، اساستذكار، أبو عامر ٌوسؾ بن عبد َّللا

-هـ1421، 1الوساء لمن أعتق، تحقٌق سالم محمد عطا وآخرون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
لم ٌخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانٌد. ابن الملقن، سراج الدٌن أبو حفص عمر بن  م.2000

، تحقٌق: 6/497دٌث واألثار الواقعة فً الشرح الكبٌر، علً، البدر المنٌر فً تخرٌج األحا
 م.2004-هـ1425، 1مصطفى أبو الؽٌط وآخرون، دار الهجرة، الرٌاض، ط

، 3/527وأخرجه الترمذي، محمد بن عٌسى بن سورة، سنن الترمذي، بلفظ )وسا بٌعان فً شرط(، 
ٌث حسن صحٌح، تحقٌق: أبواب البٌوع، باب ما جاء فً كراهٌة بٌع مال لٌس عندك، وقال حد

-هـ1395، 2أحمد شاكر وآخرون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً، ط
 م.1975
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الشركط  ف يتكسعاف في تصحيحً يٍ ذى المَّ  (2)كالحنبميٌ  (1)خبلفان لممذىبيف المالكيٌ 
المتعمقة بالعقكد، فيبيحاف الشركط ما لـ تكف منافية لمقتضى العقد أك مناقضة لمشرع، 

إال ما كرد الشرع  في الشركط اإلباحة كىك أٌف األصؿى  كيتفقاف أيضان عمى مبدأ كاحدو 
في  األصؿي : »رحمو اهلل تيمية ىك االستثناء، كفي ىذا يقكؿ ابفي  بتحريمو، كأٌف الفسادى 

بط يبطؿ منيا إال ما دٌؿ عمى تحريموة، كال يحـر ك حٌ الجكاز كالصٌ  كالشركطً  العقكدً  الو كا 
 .(3)«بو عند مف يقكؿي  أك قياسه  نصه 

 : (4)واستدلوا بأدلة منيا

 .(5) (الُمْسِمُموَن َعَمى ُشُروِطِيْم، ِإالَّ َشْرًطا َحرََّم َحاَلاًل، َأْو َأَحلَّ َحَراًما)حديث:  -1
اًبر  -2 ٍبًد المًَّو أىنَّوي حديث جى َباَع ِمَن النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َبِعيًرا َواْشَتَرَط ) ٍبف عى

 .(6) (َظْيَرُه ِإَلى َأْىِموِ 
 الشركط، كما أشارى  في تصحيحً  المالكيٌ  عمى المذىبً  الحنبمي   كقد يزيد المذىبي 

المنصكص عنو أكثرىا تجرم  أحمد كأصكؿي »ة رحمو اهلل حيف قاؿ: تيميٌ  إلى ذلؾ ابفي 
تصحيحان لمشركط، فميس في الفقياء  أكثري  أحمدمنو، لكف  عمى ىذا القكؿ، كمالؾ قريبه 

 .(7)«األربعة أكثر تصحيحان لمشركط منو

                                                           

، دار الفكر، بٌروت، بدون 7/60الخرشً، محمد بن عبد َّللا الخرشً، شرح مختصر خلٌل،   (1)
 .3/178ابن رشد، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد،  طبعة وبدون تارٌخ.

، دار الكتب العلمٌة، 4/54ابن مفلح، إبراهٌم بن محمد بن عبد َّللا، المبدع فً شرح المقنع،  (2)
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدٌن عبد َّللا الجماعٌلً المقدسً، م. 1997-هـ1418، 1بٌروت، ط

 م.1968-هـ1388، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 4/169المؽنً، 
، دار الكتب 4/79العباس أحمد بن عبد الحلٌم، الفتاوى الكبرى، ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أبو  (3)

 م.1987-ه1408، 1العلمٌة، ط
 .4/80ابن تٌمٌة،  الفتاوى الكبرى،  (4)
، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن النبً صلى َّللا علٌه وسلم 4/487أخرجه الترمذي فً سننه،  (5)

 فً الصلح، وقال حدٌث حسن صحٌح.
، أبواب البٌوع، باب ما جاء فً اشتراط الدابة عند المبٌع، 3/564أخرجه الترمذي فً سننه،  (6)

. هذا حدٌث حسن صحٌح. وأخرجه البخاري فً صحٌحه بلفظ )شرط ظهره إلى 1253ح:
، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسّمى 2718، ح:3/189المدٌنة(، 

 جاز.
 .80/-4/79ة، الفتاوى الكبرى، ابن تٌمٌ (7)
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يبطؿ إذا كاف فيو شرطاف صحيحاف ليسا مف مصمحة  أٌف البيعى  كيرل الحنابمةي 
صمى اهلل  النبي   البائع طحنيا كحمميا، لحديًث نطة كيشترط عمى يشترل حً  العقد، كأفٍ 

اَل َيِحل  َسَمٌف َوَبْيٌع، َواَل َشْرَطاِن ِفي َبْيٍع، َواَل ِرْبُح َما َلْم ُيْضَمْن، َواَل َبْيُع َما عميو كسمـ: )
 الشرطً  عمى إباحةً  عف شرطيف في البيع. كحديث جابر يدؿ   ييي فكاف النٌ ، (1)َلْيَس ِعْنَدَك(

 .(2)دالكاح
 ، فإفٌ بالعقكدً  المتعمقةً التضييؽ في تصحيح الشركط  إلى ةي الظاىريٌ  ذىببينما 

بإجازتو، فبل يصححكف شرطان إال ما  شرعي   نصه  في الشركط الحظر إال ما كردى  األصؿى 
ال أبطمكه كاستصحبكا الحكـى أك إجماعو  ثبت جكازه بنصو  الذم قبمو كىك المنع،  األصميَّ  ، كا 

 .(3)القياس كىذا متكافؽ مع منيجيـ في إبطاؿً 
َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا صمى اهلل عميو كسمـ: ) بي  النٌ  يـ: حديثي كدليمي 

 .(4)(َلْيَسْت ِفي ِكَتاِب المَِّو، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكَتاِب المَِّو َفُيَو َباِطلٌ 
إذا دٌؿ عمى صحتو  عمى استدالليـ ىذا بأٌف الشرطى  (5)الفقياءً  اعترض جميكري كقد 

اشتراطو، كأٌف  القياس المدلكؿ عميو بالكتاب كالسٌنة كاإلجماع فيك في كتاب اهلل فيصحٌ 
اهلل،  ما في كتابً أٌنو مخالؼ لً  (ليس في كتاب اهلل) صمى اهلل عميو كسمـ: بقكلوً  المرادى 
اهلل فبل يككف داخبلن ضمف  ما في كتاًب عمى بطبلنو، أٌما إذا لـ يكف مخالفان لً  تفؽه كىذا مي 

 .(6)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )ليس في كتاب اهلل(
 
 
 

                                                           

، أبواب البٌوع، باب ما جاء فً كراهٌة بٌع مال لٌس عندك، 3/527أخرجه الترمذي فً سننه،  (1)
 وقال حدٌث حسن صحٌح.

 .4/169ابن قدامة، المؽنً،  (2)
، بٌروت، دار الفكر، بدون طبعة 7/244ابن حزم، أبو محمد بن أحمد سعٌد،  المحلى باآلثار،  (3)

 دون تارٌخ.وب
، كتاب البٌوع، باب إذا اشرط شروطا فً البٌع سا تحل، 3/73أخرجه البخاري فً صحٌحه،  (4)

 .2168ح:
. 3/178. ابن رشد، بداٌة المجتهد، 5/172الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (5)

 .4/172ابن قدامة، المؽنً،  .7/377النووي، المجموع شرح المهذب، 
 ،14/20، البخاري صحٌح شرح القاري عمدة الدٌن، بدر موسى، بن أحمد بن محمود العٌنً، (6)

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون بٌروت، العربً، التراث إحٌاء دار
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 الف: الخِ  أصلُ 

كذلؾ  ؛كمدل تأثيرىا عمييا بالعقكدً  عمقةً المت مف الشركطً  الفقياءً  اختمفت مكاقؼي 
بيف المتعارض منيا، كىنا  كالترجيحً  الكاردة، كطريقة الجمعً  النصكصً  الختبلفيـ في فيـً 

 في ذلؾ. تبايف الخبلؼً  ككيفيةً  ترف بالبيعً قٍ المي  الشرطً  ركايةسأذكر 
قاؿ: قدمت مكة، فكجدت بيا  (3)عف عبد الكارث بف سعيد (2)كغيره (1)أخرج الحاكـ

حنيفة، فقمت: ما تقكؿ في رجؿ ، فسألت أبا (5) ، كابف شبرمة(4)أبا حنيفة، كابف أبي ليمى
باع بيعان كشرط شرطان؟ قاؿ: البيع باطؿ، كالشرط باطؿ، ثـ أتيت ابف أبي ليمى، فسألتو، 
فقاؿ: البيع جائز، كالشرط باطؿ، ثـ أتيت ابف شبرمة، فسألتو، فقاؿ: البيع جائز كالشرط 

كاحدة، فأتيت  في مسألةو اختمفتـ عمٌي  العراؽً  مف فقياءً  جائز، فقمت: يا سبحاف اهلل ثبلثةه 
 ،, عف جدهدرم ما قاال، حدثني عمرك بف شعيب, عف أبيوأبا حنيفة فأخبرتو، فقاؿ: ما أ

 ، ثـٌ باطؿه  كالشرطي  باطؿه  (، البيعي َنَيى َعْن َبْيٍع َوَشْرطُ صمى اهلل عميو كسمـ: ) أٌف النبيٌ 
أتيت ابف أبي ليمى فأخبرتو، فقاؿ: ما أدرم ما قاال، حدثني ىشاـ بف عركة, عف أبيو, عف 

َأَمَرِني َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َأْشَتِرَي قالت: ) -ارضي اهلل عني –عائشة 
                                                           

م(، شٌخ 1014-933هـ =405-321هو اإلمام الحافظ العالمة النٌسابوري الشافعً، ) (1)
الزركلً،  .17/162الذهبً، سٌر أعالم النبالء،  المحدثٌن، كان من أعلم الناس بصحٌح الحدٌث.

 .6/227األعالم، 
، تحقٌق السٌد معظم 128الحاكم، أبو عبد َّللا، محمد بن عبد َّللا بن محمد، معرفة علوم الحدٌث، 

  م.1977-هـ1397، 2حسٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
، باب العٌن، من اسمه عبد َّللا،  4/335الطبرانً، سلٌمان بن أحمد بن أٌوب، المعجم األوسط،  (2)

تحقٌق: طارق بن عوض َّللا وآخرون، دار الحرمٌن، القاهرة. واألصبهانً، أبو نعٌم أحمد بن عبد 
ارٌابً، ، باب العٌن، تحقٌق: نظر محمد الف160َّللا، مسند اإلمام أبً حنٌفة رواٌة أبً نعٌم، ص: 

والخطابً، أبو سلٌمان حمد بن محمد بن إبراهٌم، معالم هـ. 1415، 1مكتبة الكوثر، الرٌاض، ط
، كتاب البٌوع، ومن باب شرط فً بٌع، المطبعة 3/145السنن، وهو شرح سنن أبً داود، 

 م.1932-هـ1351، 1العلمٌة، حلب، ط
م(، اإلمام الثبت 796-720 هـ،180-102هو عبد الوارث بن سعٌد بن ذكون العنبري، ) (3)

كان فصٌحاً من أئمة الحدٌث، ومن مشاهٌرهم ونبالئهم، الحافظ، أبو عبد َّللا، البصري المقرئ، 
 . 4/178. الزركلً، األعالم، 301-8/300أثنى شعبة على حفظه. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 

أصحاب الرأي، ولً  (، قاض، فقٌه، من765-693هـ/148-74هو محمد بن عبد الرحمن، ) (4)
القضاء والحكم بالكوفة لبنً أمٌة، ثم لنً العباس، كان نظٌراً لإلمام أبً حنٌفة فً الفقه الذهبً، 

 6/189.3. الزركلً، األعالم، 1/311سٌر أعالم النبالء، 
هـ(، من فقهاء التابعٌن، اإلمام العالمة، فقه العراق، 144-72هو: عبد َّللا بن شبرمة الضبً، ) (5)

قاضً الكوفة، حدث عن أنس بن مالك وؼٌره،  كان من أئمة الفروع. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 
6/349. 
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رمة فأخبرتو، فقاؿ: ما أدرم ما أتيت ابف شب ، ثـٌ باطؿه  كالشرطي  جائزه  (، البيعي َبِريَرَة َفُأْعِتَقَيا
 قاال حدثني مسعر بف كداـ , عف محارب بف دثار , عف جابر، قاؿ: بعت مف النبيٌ 

 كالشرطي  جائزه  (، البيعي َوَشَرَط ِلي ُحْماَلَنَيا ِإَلى اْلَمِديَنةِ : )صمى اهلل عميو كسمـ ناقةن 
 .(1)جائزه 

 تخريج األحاديث الواردة في الرواية:

 .(2)(َنَيى َعْن َبْيٍع َوَشْرطُ صمى اهلل عميو كسمـ: ) النبي   أفٌ : األكؿي  الحديثي 
ًكمى في المكاتىبىة المشركطة: الثاني الحديثي  ما ري

التي حصمت في زمانو صمى اهلل عميو (3)
ُخِذيَيا َواْشَتِرِطي َلُيُم ، فقاؿ: )بذلؾ صمى اهلل عميو كسمـ النبيَّ  أخبرت عائشةي ف (4)كسمـ

ـى  (، ففعمت عائشة، ثـٌ َفِإنََّما الَواَلُء ِلَمْن َأْعَتقَ الَواَلَء،  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  رسكؿي  قا
َأمَّا َبْعُد، َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا ، فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: )في الناسً 

ْن َكاَن ِماَئَة َلْيَسْت ِفي ِكَتاِب المَِّو، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس ِفي  ِكَتاِب المَِّو َفُيَو َباِطٌل، َواِ 
نََّما الَواَلُء ِلَمْن َأْعَتقَ   . (5)(َشْرٍط، َقَضاُء المَِّو َأَحق ، َوَشْرُط المَِّو َأْوَثُق، َواِ 

 مشركعو  ألٌنو غيري  ؛الشرط كأبطؿى  البيعى  زى كَّ صمى اهلل عميو كسمـ جى  يَّ : أم أٌف النبمعناه
 .(6)أصبلن 

                                                           

لم ٌرو هذه الرواٌة عن أبً حنٌفة وابن أبً لٌلى وابن شبرمة إسا عبد الوارث. الطبرانً، المعجم  (1)
 .4/335األوسط، 

 .47سبق تخرٌجه ص:  (2)
على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عتق. القونوي، قاسم بن عبد َّللا بن المكاتب: العبد الذي ٌكاتب  (3)

، تحقٌق ٌحٌى حسن مراد، 61أمٌر، أنٌس الفقهاء فً تعرٌفات األلفاظ المتداولة بٌن الفقهاء، ص: 
 م.1424-م2004دار الكتب العلمٌة، 

: فقالت برٌرة جاءتنً: قالت عنها، َّللا رضً عائشة عن أبٌه، عن عروة، بن هشام عنما روي  (4)
 لهم، أعدها أن أهلك أحب إن: فقلت فؤعٌنٌنً، ة،وقٌّ  عام كل فً أواق، تسعِ  على أهلً كاتبت
 عندهم من فجاءت علٌها، ذلك فؤبوا لهم فقالت أهلها، إلى برٌرة فذهبت فعلت، لً وساإك وٌكون

 الوساء ٌكون أن إسا فؤبوا علٌهم ذلك عرضت قد إّنً: فقالت جالس، وسلم علٌه َّللا صلى َّللا ورسول
 .لهم

، كتاب البٌوع، باب إذا اشرط شروطا فً البٌع سا تحل، 3/73أخرجه البخاري فً صحٌحه،  (5)
 .2168ح:

، تحقٌق: ٌاسر بن إبراهٌم، 6/293ابن بطال، أبو الحسن علً بن خلؾ، شرح صحٌح البخاري،  (6)
 م.2003-هـ1423، 2مكتبة الرشد، الرٌاض، ط
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ٍبًد المًَّو أىنَّوي  :ثالثال الحديثي  اًبًر ٍبًف عى )َباَع ِمَن النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َبِعيرًا  عىٍف جى
 .(1) َواْشَتَرَط َظْيَرُه ِإَلى َأْىِمِو(

 مع البيعً  طى رى بعيران كشى مف جابر بف عبد اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ باعى  : أٌف الرسكؿى معناه
ليصمو إلى المدينة المنكرة، أم جٌكز الرسكؿ صمى اهلل عميو  -كىك جابر- رككب صاحبو

 .(2)كسمـ اقتراف البيع بالشرط ما لـ يكف الشرط محرمان 

 : (3)آراء الفقياء في مسألة الرواية خالصةُ 

مف خبلؿ الركاية السابقة اختمفت مكاقؼ الفقياء مف الشركط المتعمقة بالبيكع 
تأثيرىا عمييا، كذلؾ الختبلفيـ في فيـ النصكص الكاردة، كطريقة الجمع كالترجيح كمدل 

 :كاآلتي كانت اآلراءفيف المتعارض منيا، ب
 .(5)كالشافعية (4)جائز، كبيذا قاؿ الحنفية فاسد، كالشرطي  األكؿ: البيعي 
 .ابف شبرمةجائز، كبيذا قاؿ  جائز، كالشرطي  الثاني: البيعي 
 .(6)جائز كالشرط باطؿ، كبيذا قاؿ ابف أبي ليمى الثالث: البيعي 
 .(7)جائز مع شرط كاحد، أٌما مع شرطيف فبل، كبيذا قاؿ أحمد الرابع: البيعي 
ييو صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع كشرط، بعمـك نى  ذى أخى  كالشرطى  البيعى  فمف أبطؿى 

الذم ذكر فيو البيع كالشرط، كمف  جابر بف عبد اهللكمف أجازىما جميعان أخذ بحديث 
، كمف لـ يجز الشرطيف كأجاز الكاحد المكاتبةبعمـك حديث  ذى كأبطؿ الشرط أخى أجاز البيع 

 .(8) َواَل َشْرَطاِن ِفي َبْيٍع(احتج بحديث )

                                                           

 .48تخرٌجه ص:سبق  (1)
المباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم، تحفة األحوذي بشرح جامع  (2)

 ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، بدون طبعة وبدون تارٌخ.4/353الترمذي، 
، القاهرة، 3/178ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبً، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد،  (3)

 م.2004-هـ1425الحدٌث، بدون طبعة، دار 
 . 13/13السرخسً، المبسوط،  (4)
 .50. سبق تخرٌجه ص: 9/376النووي، المجموع شرح المهذب،  (5)
 .9/376. النووي، المجموع شرح المهذب، 13/13السرخسً، المبسوط،  (6)
ابن قدامة، المؽنً، . 4/54ابن مفلح، إبراهٌم بن محمد بن عبد َّللا، المبدع فً شرح المقنع،  (7)

4/169. 
 49الحدٌث سبق تخرٌجه ص:   .3/178ابن رشد، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد،  (8)
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أما المالكية: فقسمكا الشركط المقترنة بالعقكد إلى عدة تقسيمات؛ كيرجع ذلؾ إلى 
لى قمتو كالتكسط فيو، كثرة ما يتضمف الشركط  مف صنفي الفساد: كىما الربا كالغرر، كا 

فما كاف دخكؿ ىذه األشياء كثيران مف قبؿ الشرط أبطمو كأبطؿ الشرط، كما كاف قميبلن أجازه 
  .(1)كأجاز الشرط فييا، كما كاف متكسطان أبطؿ الشرط كأجاز البيع

الشركط ما لـ  عمى إباحةً  يدؿ   عاـه  «عمى شركطيـ المسممكف» إٌف حديثى أقكؿ: 
ٌف كؿَّ  عمى تحريـً  يرد نصه  ، كما قاؿ ابفي  شرطو  شرط بعينو، كا  تيمية  غير محـر فيك ممـز
شرط كؿ تصرؼ فيو مقصكد  و تقتضي جكازى أحمد كنصكصي  كأصكؿي » :رحمو اهلل

ف كاف فيو منع مف غيره فٌ . (2)«صحيح، كا  العمماء الذيف اعتبركا الشركط في األصؿ  كا 
، فالمعامبلت الحالية خاصة في عصرنا الحاضر ة، أكقعكا الناس في إشكاليات كبيرةباطم

، فإذا جعمنا بشركط كبنكد كثيرة كدقيقة لمغايةمميئة بالشركط، كتتـ صفقات بيف دكؿ 
 . شديده  األصؿ في الشركط أنيا محرمة فيذا سيككف فيو حرجه 

العقود بالشروط، وتقرير المجنة،  الَمْطَمُب الثالث: موقُف المجمِة من مسألة اقتران
 وخالصتو

 في تقرير لجنة المجمة ما يمي:  جاءى 

 الجارم في زماننا أكثره مربكط بالشركط، كفي مذىبً  كالعطاءى  ثيَـّ إٌف األخذى »  
لمبيع؛ كمف ثـٌ كاف أىـٌ المباحث  العقد أكثرىا مفسده  في صمبً  الكاقعةى  الشركطى  أفٌ  الحنفيةً 

 فصؿ البيع بالشرط. في كتاب البيكع 
ا؛ ففي مذىب  إٌف أقكاؿى  أكثر المجتيديف في حؽ البيع بالشرط يخالؼ بعضيا بعضن

المالكية إذا كانت المٌدة جزئية. كفي مذىب الحنابمة عمى اإلطبلؽ يككف لمبائع كحده أف 
يشرط لنفسو منفعة مخصكصة في المبيع، لكف تخصيص البائع بيذا األمر دكف المشترم 

 بي ليمى كابف شبرمة ًمػمَّف عاصركا اإلماـ األعظـيرل مخالفنا لمرأم كالقياس. أما ابف أ

                                                           

  .3/178ابن رشد، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد،  (1)
، أبواب البٌوع، باب ما جاء فً كراهٌة بٌع ما لٌس 3/527الحدٌث: أخرجه الترمذي فً سننه، 

  صحٌح. عندك، وقال حدٌث حسن
 .4/101ابن تٌمٌة، الفتاوى الكبرى،  (2)
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كانقرضت أتباعيـ، فكؿ منيما رأل في ىذا الشأف رأينا يخالؼ رأم اآلخر، فابف أبي ليمى 
يرل أف البيع إذا دخمو أٌم شرط كاف فقد فسد البيع كالشرط كبلىما. كعند ابف شبرمة أٌف 

الُمْسِمُموَن )ي ليمى يرل مبايننا لحديث الشرط كالبيع جائزاف عمى اإلطبلؽ. فمذىب ابف أب
 .(1)(ِعْنَد ُشُروِطِيمْ 

ة؛ لكف المتبايعيف ربما يشرطاف كمذىب ابف شبرمة مكافؽ ليذا الحديث مكافقة تامٌ  
لئلجراء أك غير قابؿ؛ كمف األمكر المسممة عند  أٌم شرط كاف جائزاى أك غير جائز، قاببلن 

ف بقدر اإلمكاف، فمسألة الرعاية لمشرط قاعدة تقبؿ الفقياء أٌف رعاية الشرط إٌنما تكك 
 .التخصيص كاالستثناء
عند الحنفية، كذلؾ أٌف الشرط ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ:  ان متكسط ان كلذا اتخذ طريق

 شرط جائز، كشرط مفسد، كشرط لغك. 
 بياف ىذا: أٌف الشرط الذم ال يككف مف مقتضيات عقد البيع كال ًممَّا يؤيده كفيو نفعه 

بو يككف فاسدنا. كالشرط الذم ال نفع فيو ألحد  المعمؽي  ألحد المتعاقديف مفسد، كالبيعي 
بو صحيح؛ ألٌف المقصكد مف البيع كالشراء التمميؾ كالتممؾ؛  المعمؽي  كالبيعي  ،العاقديف لغكه 

أم: أف يككف البائع مالكنا لمثمف، كالمشترم مالكنا لممبيع ببل مزاحـ كال ممانع. كالبيع 
معمؽ بو نفع ألحد المتعاقديف يؤدم إلى المنازعة؛ ألٌف المشركط لو النفع يطمب ال

 افالبيع ال يتـ، لكف بما أٌف العرؼ كالعادة قاطع فٌ أكلو، كاآلخر يريد الفرار منو؛ فكحص
 .لممنازعة جٌكز البيع مع الشرط المتعارؼ عمى اإلطبلؽ

ثنى كما تقٌدـ. كأكثر ذكم أٌما المعامبلت التجارية فيي مف أصميا في حاؿ مست
الحرؼ كالصنائع قد تعارفكا عمى معاممة مخصكصة تقررت بينيـ، كالعرؼ الطارئ 
معتبر؛ فبل يبقى ما يكجب البحث إال بعض شركط خارجة عف العرؼ كالعادة تشترط في 
المعامبلت المتفرقة في األخذ كالعطاء، كليس ليذه المعامبلت شأف يكجب االعتناء 

ت الحاجة في تيسير معامبلت العصر إلى اختيار قكؿ ابف شبرمة ا؛ فما مسٌ بالبحث عني

                                                           

البخاري، محمد بن إسماعٌل أبو عبد َّللا، الجامع الصحٌح المختصر من أمور رسول َّللا صلى  (1)
، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، تحقٌق: محمد زهٌر بن 3/92َّللا علٌه وسلم وسننه وأٌامه، 

 هـ.1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
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الخارج عف مذىب الحنفية، كليذا حصؿ االكتفاء بذكر الشركط التي ال تفسد البيع عند 
 .(1)«الحنفية في الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ كما كقع في سائر الفصكؿ

 خالصة ىذا التقرير المقدم من لجنة المجمة:

ؿ المذىب الحنفي، كأحيانان مف غيره فيما يتكافؽ مع المصمحة االتخٌير مف أقك  
كأحكاؿ الناس، كمف ذلؾ مراعاة الشرط بقدر اإلمكاف في جكاز الشرط المتعارؼ عميو، 
تكسطان بيف ابف أبي ليمى المفسد لمشرط كالبيع، كابف شبرمة المصحح لكؿ شرط جائز 

ذا مٌست الحاجة إلى قك   ؿ ابف شبرمو لتيسير معامبلت الٌناس جاز ذلؾ.كغيره، كا 

، فالظاىر فيو (2)كيبلحظ مثؿ ىذه التسييبلت عند الحنفية أخذىـ ببيع االستغبلؿ 
يقتضي إطبلؽ أٌم تصرؼ  ال يقتضيو العقد كال يبلئمو؛ ألٌف البيعى  أٌنو فاسد؛ ألٌنو شرطه 
 .(3)كاف ال تصرفان معينان 

لـ تستطع االلتزاـ بأصؿ السادة الحنفية في اقتراف الشركط  كمع ذلؾ فالمجمةي 
بالبيكع، كذلؾ لضيقو في تصحيح الشركط، مع أٌنو أكثر المذاىب تقدمان مف ناحية تنسيؽ 

حتى ظير عدـ كفايتيا لكفاء  طكيؿه  عمى صدكرىا زمفه  الصناعة القانكنية، لذلؾ لـ يمضً 
ب االقتصادية الحديثة في التجارة، فخرجت الحاجات العصرية التي نشأت مف تكلد األسبا

 المجمة عف أصكؿ الحنفية إلى مذاىب أخرل في ىذه المسألة.
فقد كاف الكاجب مثبلن في أحكاـ المشارطات العقدية كىي : »رحمو اهلليقكؿ الزرقا 

فيو ضيؽ المجمة أف تستمد مف مذىب شريح القاضي كابف شبرمة أك  ما ظيرى  أىـٌ 

                                                           

 . 12تقرٌر لجنة المجلة، منقول عن درر الحكام شرح مجلة األحكام، على حٌدر، ص: (1)
(، وهو صورة من صور 119)مادة:  بٌع اساستؽالل: هو بٌع المال وفاء على أن ٌستؤجره البائع. (2)

 (.118: مادة. )هو البٌع بشرط أن البائع متى رد الثمن ٌرد المشتري إلٌه المبٌعبٌع الوفاء الذي 
 شخص باع فلو، المشتري من المبٌع البائع استئجار فٌه ٌشترط الذي الوفاء ٌعفبٌع اساستؽالل هو ب

 وبعد ،له ٌإجرها أن وعلى الثمن إعادة عند له ٌردها أن على آساؾ بعشرة آلخر له المملوكة داره
 هو البٌع فهذا ،سنة لمدة قرش بؤلؾ المشتري من البائع استؤجرها للمشتري وتسلٌمها الدار إخالء

حٌدر، درر الحكام،  .المبٌع من المشتري على تعود التً الفائدة هً البٌع ؼلة واأللؾ استؽالل بٌع
1/113. 

 .2/12األتاسً، شرح المجلة،  (3)
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إٌف مذاىب ىؤالء في صحة الشركط التعاقدية كبطبلنيا يجارم أحسف ما المذىب الحنبمي ف
 .(1)«استقرت عميو النظريات القانكنية الحديثة

ة قامت الدكلة بتعديؿ بعض فبعد فترة مف تطبيؽ المجمة في محاكـ الدكلة العثمانيٌ 
المادة المكاد المكجكدة فييا، فمجأت إلى تعديؿ أحكاـ بطبلف العقكد كفسادىا، فأصدرت 

حصر » :ىػ ككاف مف نصكصيا1332( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الصادر سنة 64)
الشركط المفسدة بالمنصكص عميو في ىذه المادة، كفي ىذا خركج عف قاعدة الشرط في 

، فكثير مف الشركط الفاسدة صارت صحيحة ككذلؾ االلتزامات السمبية؛ المذىب الحنفيٌ 
 .(2)«إذ أصبحت الشركط العقدية جائزة

ككاف مف أبرز ما نيًسخى منيا أحكاـ المشارطات العقدية، فإٌف نطاقيا »يقكؿ الزرقا: 
في المذىب الحنفي ضٌيؽ، كالحاجة إلييا أصبحت ممٌحة، فمجأت الدكلة إلى تعديؿ أحكاـ 
بطبلف العقكد كفسادىا كالشركط المفسدة، كأطمقت حرية المشارطات العقدية سكل ما يخؿ 

كالنظاـ العاـ كبعض مستثنيات أخرل، كذلؾ بمادة قانكنية أزلقتيا إزالقان في منيا باآلداب 
 .(3)«منو64قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية في المادة/

( المعٌدؿ عطؿ نصكص المجمة الخاصة بالبيع المقترف بالشركط؛ 64فنٌص مادة )
تكف قابمة لو في نظر اس قابمة لمتعاقد كلـ ألٌنو اعتبر كؿ األمكاؿ المقكمة في عرؼ النٌ 

، فصدر بعد ذلؾ كبذلؾ اعتبر أمكاالن متقكمة كلـ تكف معتبرة في الفقو اإلسبلميالمجمة، 
لنٌص ىذه المادة يقتضي بأٌف كٌؿ ما كاف ماالن متقكمان يجكز  معٌدؿه  ـ قانكفه 1991في سنة 

 .(4)أف يككف معقكدان عميو
التعاقد، فأباحت جميع العقكد التي ال ( المعدلة كضعت مبدأ حرية 64فيذه المادة )

بالقكانيف كاألنظمة المخصكصة كاآلداب كالنظاـ العاـ كاكتفت باتفاؽ المتعاقديف عمى  تخؿٌ 
 النقاط األصمية ليتـ العقد بينيما.

                                                           

 .1/244الزرقا، المدخل الفقهً العام،  (1)
هـ، البند 1332الصادر سنة  من قانون أصول المحاكمات الحقوقٌة، 64المادة تعدٌالت المجلة:  (2)

 .2، الفرع3
 .244-1/243الزرقا، المدخل الفقهً العام،  (3)
، المطبعة 33 -31شحاته، شفٌق شحاتة، اساتجاهات التشرٌعٌة فً قوانٌن البالد العربٌة،  (4)

 م.1960العالمٌة، القاهرة، مصر، محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونٌة، 
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ٌمة األٍحكاـً ( مف 109كمف الجدير بالذكر ىنا أٌف ىذه المادة نىسىخىت المادة ) مىجى
ىك المشركع أصبلن ال كصفان، يعني اٌنو يككف : يا: البيع الفاسدالعىٍدلٌية كالتي جاء في

 . (1)صحيحان باعتبار ذاتو فاسدان باعتبار بعض أكصافو الخارجة
  

                                                           

 .331سامر مازن، مجلة األحكام العدلٌة مصادر وأثرها، ص: القبح،  (1)
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 .(1): ُمّدُة ِخياِر الشَّرطالَمْبَحُث الثّاني

لُ   .فيو النزاعِ  َمَحلِّ  و، وتحريرُ تالشرط، ومشروعي خيارِ  : تعريفُ الَمْطَمُب األوَّ

عممان في اصطبلح الفقياء عمى ما يثبت  أصبحى  إضافيٌ  ىك مركبه  الشرطً  خياري   
  .(2)ألحد المتعاقديف مف االختيار بيف اإلمضاء كالفسخ

 وخيار الشرط ثابت بالسنة واألدلة العقمية:

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  رضي اهلل عنيما، أٌف رسكؿى  (3)عف ابف عمر ما كردى فأٌما السنة:  
. (4) (الُمَتَباِيَعاِن ُكل  َواِحٍد ِمْنُيَما ِبالِخَياِر َعَمى َصاِحِبِو َما َلْم َيَتَفرََّقا، ِإالَّ َبْيَع الِخَيارِ (قاؿ:

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-كما كرد أيضان عف ابف عمر
 .(5)(اْلِخَياُر َثاَلَثُة َأيَّامٍ )

فيما يشتريو كيبيعو حتى ال  كالتفكرً  ؿً إلى التأمٌ  محتاجه  فيك أٌف اإلنسافى  العقمي   أما الدليؿي 
رٌ   .(6)يار الشرط كال يككف ذلؾ إال بخً  ،في ذلؾ ييضى

 
                                                           

ِّ  ٠شٍٛ ال ٚاٌلغٍ ،كغٍاً  ال كغػاً  ٠صثد ٚٔٛع ،كغٍاً  ٠صثد ٔٛع: ٔٛػاْ اٌش١اعاخ (1)  ٠صثد أْ اإ

ِّ  .صالٌح ٠صثد أْ ٚإِا ،ٔواً  ّّ  أدضّ٘ا: فٕٛػاْ تاٌلغٍ اٌصاتد اٌش١اع اأ  ٚاٌصأٟ اٌرؼ١١ٓ، س١اع ٠ٝـ

 .5/261الكاسانً، بدائع الصنائع، . اٌلغٍ س١اع
 .4/567ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  (2)
أبو عبد الرحمن، عبد َّللا بن عمر بن الخطاب، القرشً العدوي، أسلم مع أبٌه وهو صؽٌر لم  (3)

آلثار رسول ٌبلػ الحلم، وهاجر مع أبٌه إلى المدٌنة، كان من أهل الورع والعلم، وكان كثٌر اإلتباع 
َّللا صلى َّللا علٌه وسلم، شدٌد التحري واساحتٌاط والتوقً فً فتواه. ابن خلكان، وفٌات األعٌان، 

3/29. 
 .2111، كتاب البٌوع، باب البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا، ح:3/64البخاري، صحٌح البخاري،  (4)
، كتاب البٌوع، 4/11الدارقطنً، أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطنً،  (5)

ت، ، حققه وضبط نصه وعلق علٌه: شعٌب األرنإوط وآخرون، مإسسة الرسالة، بٌرو3012ح:
ً، جمال الدٌن أبو محمد عبد َّللا، نصب الراٌة ألحادٌث عالزٌل. م2004-هـ1424، 1لبنان، ط
 .م1997-هـ1418، 1،  تحقٌق: محمد عوامة، مإسسة الرٌان، بٌروت، لبنان، ط4/8الهداٌة، 

أحمد بن عبد َّللا بن مٌسرة إن كان هو الحرانً الؽنوي، »جاء فً نصب الراٌة عن هذا الحدٌث: 
 ...واستدل ابن الجوزي فً التحقٌق ألصحابنا فً اشتراط الثالث بحدٌث ابن عمر هذا ،فهو متروك

ارقطنً، وقال ابن وأجاب عن حدٌث ابن عمر بؤن فٌه أحمد بن عبد َّللا بن مٌسرة، وقد ضعفه الد
 .4/8 «.حبان: سا ٌحل اساحتجاج به

 .1/290، حٌدر، درر الحكام (6)
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  َتْحِريُر َمَحلٍّ الّنزاعِ 

  فيو كمختمؼه  جائزه كفاسده عمى أنكاع:  الشرطً  خياري 

العمماء  إجماعي  ؿى قً كني . عمى أٌني بالًخيار ثبلثة أياـ فما دكنيا كفاقان: كىك أف يقكؿى  جائزه 
شرط الًخيار في البيع باإلجماع إذا كانت مدتو  يصحٌ »ككم: النٌ  ، حيث قاؿ(1)عمى ذلؾ
 .(2)«معمكمة
 .(3)كفاقان: كما إذا قاؿ اشتريت عمى أٌني بالًخيار، أك عمى أٌني بالًخيار أيامان أك أبدان  فاسده 

 الًخيار إذا زادت عمى ثبلثة أياـ. في مدةً  الخبلؼ بيف العمماءً  ؿى صى كحى 

 وأدلُتُيم والقوُل الراجح الشرط يارِ خِ  في مدةِ  الفقياءِ  قوالُ أالمطمب الثاني: 

عف  أياـ فما دكنيا كال يجكز أكثر مف ذلؾ، فإذا اشترط زيادةن  ثبلثةي  الًخياري : ؿي األكٌ  قكؿي ال
  .(5)، كبو قاؿ الشافعية(4)اإلماـ أبي حنيفة كزفر قكؿي البيع، كىك  دى سى ذلؾ فى 

ت، رى ثي ة أك كى قم ت ىذه المدٌ  معمكمةن  ٌمى مدةن أياـ إذا سى  أكثر مف ثبلثةً  يجكزي  الثاني: قكؿال
 . (7)كأحمد (6)د بف الحسفكمحمٌ  أبي يكسؼ كىك قكؿي 

يار الخً  الحاجة، كذلؾ يتفاكت بتفاكت المبيعات، كال يجكزي  ر بقدرً دٌ قى يي  : أٌنوالثالثي  الرأمي 
 .(8)الطكيؿ الذم فيو فضؿ عف اختيار المبيع، كىذا مذىب الماليكة

 

                                                           

 .5/302 المؽنً، ابن قدامة، (1)
 .9/190المجموع شرح المهذب، النووي،  (2)
   .2/233ألتاسً، شرح المجلة، ا .3/225ابن رشد، بداٌة المجتهد،  (3)
 .13/41المبسوط،  السرخسً، (4)
 .9/190المجموع شرح المهذب، النووي،  (5)
 . 4/565ٌن، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابد .13/41، المبسوط، السرخسً (6)
، دار 3/204البهوتً، منصور بن ٌونس بن صالح الدٌن، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (7)

تٌمٌة، الفتاوى ابن  .3/499ابن قدامة، المؽنً،  . الكتب العلمٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ
 .4/80الكبرى، 

، تحقٌق: محمد حجً 5/23الذخٌرة، أبو العباس، شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس، القرافً،  (8)
  . 3/225:  المجتهد بداٌةابن رشد، . م 1994، 1وآخرون، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً، ط
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 األكؿ بما يأتي: قكؿً ال أصحابي  استدؿٌ كقد 
اْلِخَياُر بي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )عف ابف عمر رضي اهلل عنيما عف النٌ  -1

 .(1)(َثاَلَثُة َأيَّام
َما َأِجُد َلُكْم َشْيًئا َأْوَسَع ) :أٌنو قاؿ رضي اهلل عنيما عف ابف عمرأيضان ما ركم ك  -2

ِإنَُّو َكاَن َضِريَر اْلَبَصِر َفَجَعَل  ،ِممَّا َجَعَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِلَحبَّاَن ْبِن ُمْنِقذٍ 
ْن َسِخَط َتَركَ َلُو َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسَ   . (2)(مََّم ُعْيَدَة َثاَلَثِة َأيَّاٍم ِإْن َرِضَي َأَخَذ, َواِ 

سيكؿي المًَّو  -3 ، فىأىٍبطىؿى رى مىٍيًو اٍلًخيىارى أىٍربىعىةى أىيَّاـو ؿو بىًعيرنا، كىاٍشتىرىطى عى أفَّ رىجيبلن اٍشتىرىل ًمٍف رىجي
مَّـى اٍلبىٍيعى،  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : )صى قىاؿى  .(3)(اْلِخَياُر َثاَلَثُة َأيَّامٍ كى

ٌنما جيٌكز بخبلؼ القياس؛ ألٌنو الخً  إٌف شرطى  -4 ، كا  يار يخالؼ مقتضى العقد كىك المزـك
  .(4)ثبت بالنص فيقتصر عمى المدة المذككرة فيو

لمنع الزيادة كالنقصاف أك لمنع أحدىما كىذا التقدير  التقدير الشرعي إٌما أف يككفً  -5
إذ لك لـ  ،يار دكف ثبلثة أياـ يجكز فعرفنا أٌنو لمنع الزيادةيس لمنع النقصاف فاشتراط الخً ل

عميو صاحب الشرع مف التقدير ال يجكز  تمنع الزيادة لـ يبؽ ليذا التقدير فائدة، كما نٌص 
 .(5) إخبلؤه عف الفائدة

                                                           

 .60سبق تخرٌج له ص:  (1)
، 10462، ح:5/450الخراسانً، السنن الكبرى،  البٌهقً، أحمد بن الحسٌن بن علًأخرجه  (2)

سا ٌجوز شرط الخٌار فً البٌع أكثر من ثالثة أٌام، تحقٌق: محمد  نهكتاب البٌوع، باب الدلٌل على أ
الحاكم، أبو عبد و م.2003-هـ 1424، 3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

َّللا الحاكم محمد بن عبد َّللا، المستدرك على الصحٌحٌن، بلفظ: فجعل له رسول َّللا الخٌار فٌما 
، تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 2201، كتاب البٌوع، ح:2/26اشترى ثالثا، 

 حدٌث صحٌح.قال الذهبً: م، 1990-هـ1411، 1العلمٌة، بٌروت، ط
وذكره عبد الحق فً أحكامه من جهة عبد الرزاق، وأعلّه بؤبان بن  ،4/8الراٌة،  نصبالزٌلعً،  (3)

 أبً عٌاش، وقال: إنه سا ٌحتج بحدٌثه مع أنه كان رجال صالحاً.
، 2/24شٌخً زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلٌمان، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (4)

 وبدون تارٌخ.دار إحٌاء التراث العربً، بدون طبعة 
  .13/41السرخسً، المبسوط،  (5)
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كالحاجة لمبائع كالحاجة إلى دفع الغبف تندفع بالثبلث فبقي ما كراءه عمى األصؿ  -6
ال يجكز عندنا أكثر مف ثبلثة : »رحمو اهلل قاؿ النككم  .(1)كالمشترم فثبت في حقيما

ٌكز ،أياـ ٌنما جي لمحاجة فيقتصر فيو عمى ما تدعك إليو الحاجة غالبان كىك   -في الثبلث -كا 
 .(2)«أياـ ثبلثةي 

 :الثاني بما يأتي قكؿً ال أصحابي  كاستدؿٌ 

بي صمى اهلل عميو كسمـ عف ابف عمر رضي اهلل عنيما أٌف رجبلن ذكر لمنٌ  دى رى ما كى  -1
( :  .(3) (إَذا َباَيْعَت َفُقْل اَل ِخاَلَبةَ أىنَّوي ييٍخدىعي ًفي البيييكًع، فىقىاؿى

فإذا شيرط الًخيار ، (4))الُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيْم( :صمى اهلل عميو كسمـ وً كلً كلق -2
 .(5)الكفاء بو لظاىر الحديث بى جى شيران كى 

م ليندفع بو الغبف، كقد تمٌس الحاجة إلى أكثر ع لمحاجة كالتركٌ رً يار الشرط شي إٌف خً  -3
مف ثبلثة، فصار اشتراط الثبلثة كاألكثر سكاء، طالما الحاجة قائمة إليو، كصار كالتأجيؿ 

اجة جكزه الشارع لمبيع كلك ساعة، كلكف لمح في الثمف، إذ األصؿ أٌف تأجيؿ الثمف مفسده 
 .(6)طالت المدة أك قصرت، فكذلؾ ىنا

اس كالنٌ  ،يار ثبلثة أياـ معمكؿ بالحاجة إلى دفع الغبفخً الالكارد في  كألٌف الٌنٌص  -4
يار أبصر منو ففكض يتفاكتكف في البصارة بالسمع، فمف الجائز أف يككف المشركط لو الخً 

 .(7)االقتصار عمى الثبلث كالحاجة إلى التأجيؿظر، كىذا ال يكجب ؿ كالنٌ الخيار إليو لمتأمٌ 

                                                           

، مطبعة الحلبً، 2/13الموصلً، عبد َّللا بن محمود بن مودود، اساختٌار لتعلٌل المختار،  (1)
 م.1937-هـ1356القاهرة، 

 .9/190النووي، المجموع،  (2)
البٌوع، ، كتاب الحٌل، باب ما ٌنهى من الخداع فً 39/24البخاري، صحٌح البخاري،   (3)

 .6964ح:
 .56سبق تخرٌجه ص:  (4)
 .13/41السرخسً، المبسوط،  (5)
المرؼٌنانً، علً بن أبً بكر بن عبد الجلٌل الفرؼانً، الهداٌة فً شرح بداٌة المبتدي،  (6)

، تحقٌق: طالل ٌوسؾ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون 3/230
  تارٌخ.

، 5/174الدٌن أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  ءعالالكاسانً،  (7)
 م.1986-هـ1406، 2دار الكتب العلمٌة، ط
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يار مف الخً  إٌف المفيكـى »رشد:  مدتيـ كما يقكؿ ابفي فع الثالث قكؿال أصحابي أٌما  
ذا كاف ذلؾ كذلؾ كى  ىك أف يككف ذلؾ محدكدان بزماف إمكاف اختيار  بى جى اختيار المبيع، كا 

عمى ىذا إٌنما كرد عندىـ تنبييان  ٌص ٌف النٌ مبيع، فكأك  مبيعالمبيع، كذلؾ يختمؼ بحسب 
  .(1)«المعنى، كىك عندىـ مف باب الخاص أريد بو العاـ

 الترجيح :

قكؿ أبي يكسؼ كمف قاؿ بقكلو؛  بعد عرض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ، يترجح لدمٌ  
يمنع، كاستدالؿ الفريؽ األكؿ بحديث  نصه  في المعامبلت اإلباحة ما لـ يأتً  ألٌف األصؿى 

حيث أجاز الزيادة عمى الثبلثة، كالفعؿ أقكل  (2)عمر رضي اهلل عنيما قد بطؿ بفعمو ابفً 
، كالذم أقكلو أف تككف مدة الخيار بحسب المبيع فبل يعقؿ (3)مف القكؿ في إثبات الحكـ

كفي  ،يار الشرط ثبلثة أياـ فما فكقيا في الطعاـ ألٌنو يتمؼ خبلؿ المدةأف يجعؿ مدة خً 
حاب الرأم الثالث ػعمى ما قرره أص ، كيردٌ رتحتاج إلى مدة شي قد ىناؾ أمكر هىذ أيامنا
أٌف العمماء فضبلن عف العكاـ  -أٌنو يقدر بقدر الحاجة، كذلؾ يتفاكت بتفاكت المبيعات  -

يار بيا، كعميو فإٌف ناى في تقدير الحاجات التي يتحقؽ تقدير شرط الخً يختمفكف اختبلفاى بيٌ 
 االختبلؼ كالتنازع لعدـ ضبط األمكر فييا، كاهلل أعمـ.رأييـ سيؤدم إلى 

ه الشرع كجعؿ لو دكر كعميو فيمكف أف يككف مف ضكابط المدة العرؼ الذم أقرٌ  
كبير في تقدير األحكاـ، ككذلؾ المصالح المرسمة التي ىي في صالح البيكع، ككذلؾ 

 تطكر الزمف كاختبلؼ طرؽ البيع كأحكامو.

 

 

 
                                                           

  . 3/226:  المجتهد بداٌةابن رشد،  (1)
الزٌلـــعً، عثمــــان بن علً بن محجن البارعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة  (2)

 هـ.1313، 1المطبعة الكبرى األمٌرٌة، بوساق، القاهرة، ط، 16-4/15الشبلً، 
، دار الجٌل، بٌروت، 2/500الجوٌنً، أبو محمد عبد َّللا بن ٌوسؾ، الجمع والفرق أو الفروق،  (3)

 م.2004-هـ1424، 1ط
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 العدلّية َوَأْسباُب االْخِتَيار اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ : الثالث الَمْطَمبُ 

  اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ 

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 300جاء في: )المادة   : يجكز أف يشرط الخيار بفسخ مىجى
 البيع أك إجازتو مدة معمكمة لكؿ مف البائع كالمشترم أك ألحدىما دكف اآلخر.

ة أياـ كىذا قكؿ أبي يكسؼ غير مقٌيد بثبلث المجمة أٌف الشرطى  متفً الظاىر مف ك 
 كىك ما اختارتو لجنة المجمة كخالفت فيو رأم اإلماـ أبي حنفية كزفر. كمحٌمد

قاؿ اإلماـ األعظـ بعدـ جكاز خيار الشرط أكثر مف ثبلثة أياـ » يقكؿ عمي حيدر: 
بمغ مف األياـ بشرط أف تككف المدة فقد قاال بجكاز خيار الشرط ميما  الصاحبافكأٌما 

  .(1)«( قكؿ اإلماميف300معمكمة كقد اختارت المجمة في المادة )

كانت  لًخيار الشرط، ة في المذىب الحنفيالميٍعتىمىدمف خبلؿ استقرائي لمكتب ك  
فييا، لذلؾ  الميٍعتىمىدكاحد دكف بياف الراجح  أغمبيا تذكر ىذه المسألة كاآلراء كدليؿ كؿٌ 

يكسؼ  كرأم أبي ،حنيفة كزفر في جانب يماـ أباإلرأم المسألة كاف  يبلحظ أٌف ىذه
أٌما إذا » :كمحٌمد في جانب، كالقاعدة في المسائؿ المختمؼ فييا كال يكجد فييا تصحيح

. كفي ىذه المسألة (2)«اختمفكا فيقدـ ما اختاره أبك حنيفة سكاء كافقو أحد أصحابو أك ال
 أبك حنيفة تمميذه زفر.كافؽ 

 الصاحبينأسباب اختيار قول 

التجارة في زمف كضع المجمة اتسعت آفاقيا كتشعبت بنكدىا، حتى  يبلحظ أفٌ  
لذلؾ أخذت  لممراجعة كالتفكير، كافيةن  رةن صار لزامان عمى التجار أف يتخذكا ألنفسيـ فت

 .(3)بقكؿ الصاحبيف مراعاةن لمصمحة الٌناسالمجمة 

                                                           

 ..4/603، حٌدر، درر الحكام (1)
.  اتٓ ػاتض٠ٓ، 4/605. د١ضع، صعع اٌذىاَ، 1/74اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (2)

 .21كغح ػمٛص عؿُ اٌّفرٟ، م:

 .128اٌمثخ، ؿاِغ ِاػْ اٌمثخ، ِجٍح األدىاَ اٌؼض١ٌح ِواصع٘ا ٚأشغ٘ا، م:  (3)
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كلٌما كاف قكليما ىنا أكفؽ »كجاء في تقرير لجنة المجمة الذم قيدـ لعالي باشا:  
 .(1)«لمحاؿ كالمصمحة كقع عميو االختيار

المجمة اختارت ىذا الرأم نظران  كيرل األتاسي في شرحو لممجمة أٌف لجنةى   
 .(2)لممتعاقديف لبلحتراز عف الغبف، فقد ال يحصؿ ذلؾ في الثبلث

في  إال الصاحبيفكعٌقب عمي حيدر عمى ىذه المسألة بأٌف المجمة قد اختارت قكؿ  
بيع ما يسرع إليو الفساد إذا شرطت مدة ال يبقى معيا المبيع عمى حالو يؤمر المشترم 

ٌما أف يقبض المبيع حتى ال يتمؼ  .(3)فإٌما أف يفسخ البيع كيرد المبيع إلى البائع كا 

  

                                                           

، 3ت١غٚخ، ٌثٕاْ، ٍ، صاع إد١اء اٌرغاز اٌؼغتٟ، 14تاػ، ؿ١ٍُ عؿرُ تاػ، كغح اٌّجٍح، م: (1)
 .4/603، درر الحكام، حٌدر .1986-٘ـ1406

 .2/234األتاسً، شرح المجلة،  (2)
 .1/290، درر الحكام، حٌدر (3)
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 ُمّدُة ِخيار النَّقد: الَمْبَحُث الثالثُ 

لُ   .َتْحِريُر َمَحّل الّنزاعِ ومقارنتو بِخيار الشرط و  قديار النّ خِ  عريفُ تَ : الَمْطَمُب األوَّ

عندىـ،  اتيار مف أنكاع الخً  عند الحنفية، كىك نكعه  سائده  فقييه  مصطمحه  قدً النٌ  ياري خً 
إلى ثبلثة أياـ فبل بيع  و إف لـ ينقد الثمفشيئان عمى أنٌ  إذا اشترل شخصه »و: كعيٌرؼ بأنٌ 

فيك خيار يثبت باالشتراط مف أحد العاقديف أك كمييما، كباشتراطو يتمكناف مف  .(1)«بينيما
 .(2)قده لعدـ النٌ إمضاء العقد أك ردٌ 

 يار الشرط، ألٌنو يتخٌير فيبمعنى خً  قدً النٌ  يارى الحنفية خً  فقياءً  بعضي  اعتبرى كقد 
قد أمارة اإلمضاء، قد جعؿ أمارة الفسخ، كالنٌ بيف الفسخ كاإلمضاء، غير أٌف ترؾ النٌ  أياـو 

يار لدفع فكما كانت الحاجة ليذا الشرط لدفع المماطمة، كانت الحاجة في شرط الخً 
ا، كتحقؽ يار الشرط لكجكد التعميؽ بشرط في كٌؿ كاحدو منيم. فيك في معنى خً (3)الغبف

، فالتعميؽ ألٌنو عمؽ إقالة البيع كفسخو بشرط عدـ النقد، كفي زالحاجة المستدعية لمجكا
الحكـ بشرط سقكط الخيار، ككما أٌف المشترل  يار عمؽ انعقاده في حؽٌ البيع بشرط الخً 

 . (4)الثمف أـ ال؟إليو قد أـ ال؟ كذلؾ البائع ىؿ يصؿ يحتاج إلى التأٌمؿ ىؿ يقدر عمى النٌ 

تضكا أف يجعمكه يار الشرط، كلـ ير قد مغايران لخً نٌ يار الكلكف اعتبر البعض اآلخر خً 
لـ يذكره بالفاء ... إشارة إلى أٌنو ليس مف صكر »كمعناه، فقد جاء في الدرر:  توبمنزل

كىذا الشرط ليس في : »رحمو اهلل . كقاؿ السرخسي(5)«خيار الشرط حقيقة ليتفرع عميو
البيع كىنا لك سكت حتى  معنى شرط الخيار؛ ألٌف ىناؾ لك سكت حتى مضت المدة تـ

 .(6)«مضت المدة بطؿ البيع

ص، بخبلؼ يار الشرط ثبت بالنٌ كلكف يبلحظ أٌف الخبلؼ بينيما كاضح؛ ألٌف خً        
 قد يتـٌ يار النٌ آخر في فسخ العقد، ففي خً  قد فقد ثبت باالجتياد، كىناؾ خبلؼه يار النٌ خً 

                                                           

 .2/24شٌخً زاده، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (1)
 .1/309، درر الحكام، حٌدر (2)
 .4/15الشبلً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة  الزٌلعً، (3)
 .5/175الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (4)
 .4/571ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  (5)
 . 13/17السرخسً، المبسوط،  (6)
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يار الشرط، فمف لو خيار الشرط ال الفسخ دكف رجكع العاقد إلى العاقد اآلخر خبلفان لخً 
 .(1)يقدر عمى فسخ العقد إال بحضرة العاقد اآلخر

 في المذىب الحنفي  َتْحِريُر َمَحّل الّنزاعِ 

 أقؿ.ران بثبلثة أياـ أك ككاف ذلؾ الكقت مقدٌ ، ف كقتان معمكمان جائزان: إف بيٌ  يككف العقدي 

 كيككف العقد فاسدان في كجييف: 

 لـ يبيف الكقت أصبلن، مثؿ: عمى أٌنؾ إف لـ تنقد الثمف فبل بيع بيننا. -1
 بيف كقتان مجيكالن، مثؿ عمى أٌنؾ إف لـ تنقد الثمف أيامان. -2

 .(2)أٌما الخبلؼ الحاصؿ: إف بىٌيفى المدة أكثر مف ثبلثة أياـ

كلك اشترل »فقياء الحنفية في المسألة فقاؿ:  كاإلماـ الكاساني كٌضح الخبلؼ بيف
عمى أٌنو إف لـ ينقد الثمف إلى أربعة أياـ لـ يجز عند أبي حنيفة، كما ال يجكز شرط 
الخيار أربعة أياـ أك أكثر بعد أف يككف معمكمان إال أٌف أبا يكسؼ يقكؿ ىينا: ال يجكز كما 

في المكضعيف، كمحمد مٌر عمى قاؿ أبك حنيفة، فأبك حنيفة مٌر عمى أصمو، كلـ يجز 
أصمو كأجاز فييما، كأبك يكسؼ فٌرؽ بينيما، ككجو الفرؽ لو: أٌف القياس يأبى الجكاز في 

رضي  -المكضعيف جميعان إال أٌف الجكاز في شرط الخيار عرفناه بأثر ابف سيدنا عمر 
 .(3)«فبقي ىذا عمى أصؿ القياس -اهلل عنيما 

 

 

 

 

                                                           

 .2/13الموصلً، اساختٌار لتعلٌل المختار،  . 13/17السرخسً، المبسوط،  (1)
 .3/39، الفتاوى الهندٌة (2)
 .5/175الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،   (3)
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 الراجح.القول  ُمّدِتِو وأدلتيم وو  ِخيار الّنقد في الفقياءِ الثاني: أقواُل  الَمْطَمبُ 
، (1)ر مف الحنفيةفى لمعقد، كبو قاؿ زي  ده فسً مي  فاسده  شرطه مف الفقياء مف ذىب إلى أنو 

  .(3)، كالشافعية في الصحيح مف مذىبيـ(2)المالكيةقكؿ عند ك 

في  المالكية، ك (4)هباأبك حنيفة كصاح، كبو قاؿ جائزه  عقده  كمنيـ مف ذىب إلى أٌنو
 .(6)، كالحنابمة(5)قكؿو ثافو عندىـ

 عمى قولين: قديار النّ ة خِ ىؤالء اختمفوا في مدّ و 

ف كانت المدة أكثر مف ثبلثة أياـ فالبيع النٌ  يارً خً  ةي دٌ : مي ؿي األكٌ  القكؿي  قد ثبلثة أياـ فأقؿ، كا 
 فاسد.

لى ىذا ذىب اإلماـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ  .(7)كا 

قد غير محددة بثبلثة أياـ، فيمكف أف تزيد بحسب اتفاؽ يار النٌ خً  ةي دٌ مي  القكؿ الثاني:
 المتعاقديف.

ليو ذىب  (9)ة كىك قكؿ عند المالكيةمف الحنفيٌ  (8)د بف الحسفكىك رأم محمٌ  كا 
 .(10)الحنابمة

 

                                                           

 . 13/17السرخسً، المبسوط،    (1)
، 368الحطاب، شمس الدٌن أبو عبد َّللا محمد بن محمد، تحرٌر الكالم فً مسائل اسالتزام، ص:  (2)

-هـ1404، 1تحقٌق: عبد السالم محمد الشرٌؾ، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروت، لبنان، ط
 م.1984

 .9/193النووي، المجموع شرح المهذب،   (3)
. 2/25شٌخً زادة، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر، . 13/17السرخسً، المبسوط،   (4)

 .5/175الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، 
 .368الحطاب، تحرٌر الكالم فً مسائل اسالتزام، ص:  (5)
 .3/196اإلقناع، البهوتً، كشاؾ القناع عن متن   (6)
. 2/25شٌخً زادة، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر، . 13/17السرخسً، المبسوط،   (7)

 .5/175الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، 
 . 13/17السرخسً، المبسوط،   (8)
 .368الحطاب، تحرٌر الكالم فً مسائل اسالتزام، ص:  (9)
 .3/196متن اإلقناع،  البهوتً، كشاؾ القناع عن  (10)
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 األول: أِدّلُة الَقْولِ 

يار الشرط، فكما ال يجكز الشرط أربعة قد في معنى خً ليذا القكؿ بأٌف خيار النٌ  ( يستدؿٌ 1
قد تحرزا الحاجة مست إلى االنفساخ عند عدـ النٌ ك  .(1)قد أربعة أياـيار النٌ أياـ ال يجكز خً 

 .(2)بو عف المماطمة في الفسخ فيككف ممحقان 

عف  -رضي اهلل عنو-يار الشرط كالحديث الكارد فيو عف ابف عمر( القياس عمى خً 2
التفكر،  المدة المقصكد مفف .(3)()اْلِخَياُر َثاَلَثُة َأيَّامٍ النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 .(4)كشرط فكؽ الثبلثة مفسد

 الثاني: أِدّلُة الَقْولِ 

يار الشرط الشرط، فكما يجكز خً يار قد في معنى خً النٌ  يارى ليذا القكؿ بأٌف خً  كيستدؿٌ 
 يار النقد أربعة أياـ فأكثر.أربعة أياـ فأكثر، يجكز خً 

 .(5)يار الشرط يقاؿ ىناكما قيؿ في خً 

 : الَقْوُل الرّاِجحُ 

قكؿي محٌمد الشيباني مف القكؿ الثاني كىك عرض آراء العمماء كأدلتيـ يترٌجح  بعدى  
المسمميف عند شركطيـ فيجب الكفاء بيا، كىذه الحنفية كمف قاؿ بقكلو؛ كذلؾ ألٌف 

الشركط شيًرعىت لمحاجة كعدـ المماطمة، كالكبلـ الذم قيؿ في خيار الشرط ينطبؽ عمى 
 خيار النقد.

 

 
                                                           

، 3/29المرؼٌنانً، علً بن أبً بكر بن عبد الجلٌل الفرؼٌنانً، الهداٌة فً شرح بداٌة المبتدي،  (1)
 تحقٌق: طالل ٌوسؾ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ.

، دار الكتاب 6/6نز الدقائق، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن محمد، البحر الراٌق شرح ك (2)
 ، بدون تارٌخ.2اإلسالمً، ط

 .60سبق تخرٌجه ص:  (3)
 .2/25شٌخً زادة، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (4)
 .60:ٌراجع أدلة الرأي الثانً فً خٌار الشرط ص (5)
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 الثالث: اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم في ُمّدِة ِخيار الّنقد َوَأْسباُب االْخِتَيار الَمْطَمبُ 

 النقداْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم في ُمّدِة ِخيار 

مف في المشترم الثٌ  مٌ ؤد  إذا تبايعا عمى أف يي : ( مف المجمة313جاء في المادة: )
ف لـ يؤده فبل بيع بينيما ،كقت كذا  .قديار النٌ كىذا يقاؿ لو خً  ،البيع صحٌ  ،كا 

د كقد اختارتو قكؿ محمٌ  الظاىر مف متف المجمة أٌنيا غير مقيدة بثبلثة أياـ كىكك 
كليذا تككف المجمة قد خالفت القكؿ لجنة المجمة كخالفت فيو رأم اإلماـ كرأم أبي يكسؼ، 

 ؛ ألٌف أبا حنيفة كافقو أبك يكسؼ. المعتمد في المذىب الحنفي

 دمحمّ  لِ وْ قَ  اختيارِ  بابُ أسْ 

مف باب التيسير عمى الٌناس رٌجح المشايخ المتأخركف ككاضعك المجمة رأم محٌمد 
ٌنما اختير قكلو»بف الحسف، فقد جاء في تقرير لجنة المجمة : ا في   -أم قكؿ محٌمد– كا 

كقد اختارت المجمة قكؿ : »ييقكؿ األتاسك  .(1)«ىذه المسألة أيضان مراعاة لمصمحة الناس
 .(2)«لمصمحة الٌناس في ىذا الزماف محٌمد رحمو اهلل مراعاةن 

  

                                                           
 .14باز، شرح المجلة، ص: (1)
 .2/257األتاسً، شرح المجلة،  (2)
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 ُد االستصناعقْ الَمْبَحُث الرابع: عَ 

، كبياف ىؿ ىك كاصطبلحان  ىذا المبحث االستصناع مف حيث تعريفو لغةن  يتناكؿي 
في المذىب  الميٍعتىمىدكصفتو مف حيث المزـك كعدمو، كمدل التزاـ المجمة ب ؟عقد أـ كعد

 .الحنفي

لُ   وتكييفوناِع صْ تِ يُف االسْ رِ عْ : تَ الَمْطَمُب األوَّ

نىع، كاصطنعو: اتخذه، كاستصنع الشيء أم دعا إلى صنعو،  لغةن: االستصناعي  مف صى
فاالستصناع لغةن: طمب  ،(1)يقاؿ اصطنع فبلف خاتمان إذا سأؿ رجبلن أف يصنع لو خاتمان 

 .(3)، أك طمب صنع الشيء(2)العمؿ

، كقد عرفتو (4)«ة شيًرط فيو العمؿالذمٌ في مبيع  عمى عقده »ىك: االستصناع اصطبلحان 
ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية  .(5)«عقد مقاكلة مع أىؿ الصنعة عمى أف يعممكا شيئان »بأٌنو:  مىجى

عقد عمى مبيع في الذٌمة يشترط فيو العمؿ عمى كجو »تعريؼ معاصر لبلستصناع: 
 (6)«مخصكص

المذىب الحنفي؛ كذلؾ ألٌف كستككف اآلراء في ىذه المسألة محصكرة داخؿ عمماء 
اعتبركا االستصناع داخبلن في  (9)كالحنابمة (8)كالشافعية (7)مف المالكية الفقياءً  جميكرى 

                                                           

 الحسٌنً، محمد بن محمد الزبٌدي،. المهملة الصاد فصل ،8/209 العرب، لسان منظور، ابن (1)
 بدون الهداٌة، دار المحققٌن، من مجموعة: تحقٌق ،21/375،القاموس جواهر من العروس تاج

 .تارٌخ وبدون طبعة
 علً: تحقٌق ،1/155 والعلوم، الفنون اصطالحات كشاؾ موسوعة علً، بن محمد التهانوي، (2)

 م.1996، 1ط بٌروت، ناشرون، لبنان مكتبة دحروج،
، دار النفائس، 62ص: الفقهاء، لؽة معجم قنٌبً، صادق وحامد قلعجً رواس محمد قلعجً، (3)

  م. 1988-هـ1408، 2ط
 .5/2، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،  (4)
 .124: المادة العدلٌة، األحكام مجلة  (5)
 م.2009جامعة المدٌنة العالمٌة،  كتاب فقه المعامالت،  (6)
خلٌل، خلٌل  م.1994-هـ1415، 1، دار الكتب العلمٌة، ط3/68مالك، مالك بن أنس، المدونة،  (7)

، تحقٌق: أحمد جاد، دار الحدٌث، القاهرة، 1/164بن إسحاق بن موسى، مختصر العالمة خلٌل، 
 . م2005-هـ1426، 1ط

 .3/134شافعً، األم، ال (8)
 .5/41مفلح، المبدع فً شرح المقنع، ابن  (9)
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مىـ مىـ، أٌما الحنفية الذيف (1)أحكاـ السَّ مىـ، كاشترطكا فيو شركط السَّ ، فأدرجكه ضمف مسائؿ السَّ
؟اعتبركه عقدان مستقبلن فقد اختمفكا في تكييفو، ىؿ ىك ع  قد أـ كعد؟ كىؿ ىك جائز أـ الـز

 والوعدِ  بين العقدِ  االستصناعُ 

 لغةن كاصطبلحان  العقدً  تعريؼي 

لغةن: عقدت الحبؿ عقدان مف باب ضرب فانقعد، كالعقدة ما يمسكو كيكثقو، كمنو قيؿ  العقدي 
 .(2)... كعاقدتو عمى كذا كعقدتو عميو بمعنى عاىدتو عقدت البيع

 ىك ربط أجزاء التصرؼ شرعان باإليجاب كالقبكؿ، أك ىك التزاـ»اصطبلحان:  العقدي 
 .(3)«المتعاقديف أمران 

كالعقد ما يعقده العاقد مع نفسو عمى أمر يفعمو ىك، أك ما يعقده مع غيره. لذلؾ  
يسٌمى اليميف عمى المستقبؿ عقدان، ككذلؾ كؿ شرط شرطو اإلنساف عمى نفسو في شيء 

 .(4)المستقبؿ فيك عقديفعمو في 

 الكعد لغةن كاصطبلحان  تعريؼي 

يستعمؿ في الخير كالشر، يقاؿ كعدتو خيران ككعدتو شران، فإذا أسقطكا  لغةن: الكعدي  الكعدي 
. كفي المكسكعة (5)الخير كالشر قالكا في الخير: الكعد كالًعدىة، كفي الشر اإليعاد كالكعيد

 .(1)«مجازان  كفي الشر   حقيقةن ستعمؿ في الخير يي  الكعدي »الفقيية: 

                                                           

. أو هو: بٌع نوع من البٌوع ٌعجل فٌه الثمن وتضبط السلعة بالوصؾ إلى أجل معلومالسلم: هو  (1)
 .48اآلجل بالعاجل. البركتً، التعرٌفات الفقهٌة، حرؾ الباء، البٌع الالزم، ص:

 المكتبة، 2/421 الكبٌر، الشرح ؼرٌب فً المنٌر المصباح الحموي، محمد بن أحمد الفٌومً، (2)
 .تارٌخ وبدون طبعة بدون بٌروت، العلمٌة،

، 1، دار الكتب العلمٌة، ط149البركتً، محمد عمٌم اإلحسان، التعرٌفات الفقهٌة، ص: (3)
 م.2003 -هـ 1424

 بدون العربً، الفكر دار ،4/2011 التفاسٌر، زهرة مصطفى، بن أحمد بن محمد زهرة، أبو( 4)
 .تارٌخ وبدون طبعة

 ٌوسؾ: تحقٌق د، ع و: باب، 1/242 الصحاح، مختار بكر، ًبأ بن محمد الدٌن زٌن الرازي، (5)
 م.1999-هـ1420، 5ط صٌدا، بٌروت، النموذجٌة، الدار العصرٌة، المكتبة محمد، الشٌخ

 .6/145، الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة  (1)
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 . كعيٌرؼ أيضان بأٌنو(1) «في المستقبؿً  رً يٍ الخى  بإيصاؿً  اإلخباري » اصطبلحان:ىك الكعدي 
 .(2) «المخبر معركفان في المستقبؿ عف إنشاءً  إخباره »

 ة في االستصناع ىل ىو عقد أم وعد؟ادة الحنفيّ السّ  أقوالُ 

ألحدىما فسخو عمى  فإٌنو يككف الزمان بحيث ال يحؽٌ  قدان عى  إف كاف االستصناعي 
إمضائو، كال ضماف عمى  بعدـً  افالصحيح، أٌما إف كاف كعدان فإٌنو يمزميما ديانة، كيأثم

 ، كقد اختمؼ عمماء الحنفية في ذلؾ عمى قكليف: (3)كؿ كاحد منيما

 .كليس كعدان  عقده  : االستصناعي ؿي األكٌ  القكؿي 

، كىك ما اعتمده المجمع (5)المعاصريف حو أغمبي ، كرجٌ (4)الحنفية أكثرً  كىك رأمي  
 .(6)الفقيي اإلسبلمي

لبلستصناع بككنو عقدان منيـ:  وً ح تصريحان كاضحان في تعريفً مف صرٌ  كمف العمماءً 
سابؽ، كعند السمرقندم: االستصناع ىك المجمة ال، كأيضان ما جاء في تعريؼ (7)الكاساني

 .(8)«ة كشرط عممو عمى الصانععمى مبيع في الذمٌ  عقده »

 .(9)كليس عقدان  كعده  االستصناعي الثاني:  القكؿي 

                                                           

 .1/220، البخاري صحٌح شرح القاري عمدة العٌنً،( 1)
 ،1/254 مالك، اإلمام مذهب على الفتوى فً المالك العلً فتح محمد، بن أحمد بن محمد علٌش، (2)

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون المعرفة، دار
 .18/217 الكوٌتٌة، الفقهٌة الموسوعة (3)
 الكاسانً،. 4/123 الدقائق، كنز شرح الحقائق تبٌٌن الزٌلعً،. 12/139 المبسوط،السرخسً،  (4)

 .5/224 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن .5/2 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع
 كلٌة العربٌة، واللؽة اإلسالمٌة الثقافة قسم رئٌس بدران، الكرٌم عبد بن كاسب بحث :ٌنظر (5)

، مقارنة دراسة اإلسالمٌة الفقه فً المقاولة عقد أو اساستصناع عقد فٌصل، الملك جامعة التربٌة،
 م.1979-هـ1398، 1، ط84ص:

 الفقه مجمع مجلة م،1992، بجدة السابع مإتمره دورة فً المنعقد، 7/3/67رقم:  المجمع قرار (6)
 .7/1137،اإلسالمً

 .5/2، الشرائح ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً، (7)
 .3/1303، الفقهاء تحفة السمرقندي، (8)
 .5/634 اإلسالمً، الفقه مجمع مجلة( 9)
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اختاره مف ك  ،(1) الشييد ة، منيـ: الحاكـي الحنفيٌ  عمماءً  إلى ىذا القكؿ بعضي  كذىبى 
 .(2)المعاصريف الدكتكر عمي السالكس

 :  أدلة القائمين بأّنو عقد

 ، فمك كاف كعدان لما احتاج إلى ذلؾ.القياس كاالستحساف ستصناعإٌنو قد أجرم في اال .1
ألٌنػو لػـ يمػـز  ؛يػار رؤيػةال يحتػاج إلػى خً  يػار الرؤيػة، كالكعػدي يثبت فيو خً  إٌف االستصناعى  .2

 أصبلن.
 اس، ال فيما ال تعامؿ فيو.يجكز فيما فيو تعامؿ بيف النٌ  إٌف االستصناعى  .3
 كعدان لـ يممكيا.إٌف الصانع يممؾ الدراىـ بقبضيا، كلك كاف  .4
 يجرم فيو التقاضي، كالتقاضي يككف عمى المعقكد ال المكعكد. إٌف االستصناعى  .5
لػػػػك كػػػػاف كعػػػػدان لمػػػػا صػػػػح أف يحكػػػػـ فيػػػػو بعػػػػدـ الصػػػػحة؛ ألٌف الكعػػػػد ال  إٌف االستصػػػػناعى . 6

ٌنما تختص العقكد بذلؾ الكصؼ  . (3)يكصؼ بالصحة أك عدميا، كا 

 : القائمين بأّنو وعد أدلةُ 

ر عميو، فيككف مػا بينيمػا كعػدان ال عقػدان؛ ألٌنػو لػك كػاف جبى لو أال يعمؿ، فبل يي  الصانعى إٌف  .1
 العمؿ. الصانعي  ـى ما بينيما عقدان لمزً 

                                                           

 الحنفٌة، أكابر من األئمة، برهانم(، 1141-1090هـ/536-483) العزٌز، عبد بن عمر وه (1)
 وعنه والكبرى، الصؽرى والفتاوى الجامع له بخارى، فً ودفن بسمرقند قتل خراسان، أهل من
 تاج قاسم، الدٌن زٌن الفداء أبو قطلوبؽا، ابن .5/51 األعالم، الزركلً،. الهداٌة صاحب أخذ

-هـ1413، 1، طدمشق القلم، دار ٌوسؾ، رمضان خٌر محمد:تحقٌق  ،1/218 التراجم،
 م.1992

 فقهاء مجمع لرئٌس األول والنائب قطر، جامعة فً الشرٌعة بكلٌة  واألصول الفقه أستاذ هو (2)
 المكرمة، بمكة اإلسالمً العالم علماء برابطة اإلسالمً الفقهً المجمع وعضو بؤمرٌكا، الشرٌعة
 واساستٌثاق البٌع فقه: له بحث اإلسالمً، المإتمر بمنظمة اإلسالمً الفقه بمجمع وعضو

، 7ط مصر، القرآن، دار مكتبة قطر، الثقافة، دار بعدها، وما 498ص: المعاصر، والتطبٌق
  م.2008-هـ1429

 كلٌة العربٌة، واللؽة اإلسالمٌة الثقافة قسم رئٌس بدران، الكرٌم عبد بن كاسب بحث: ٌنظر (3)
 مقارنة، دراسة اإلسالمٌة الفقه فً المقاولة عقد أو اساستصناع عقد فٌصل، الملك جامعة التربٌة،

 اساستصناع عقد الزرقا، أحمد مصطفى وبحث. م1979-هـ1398، 1وما بعدها، ط 83: ص
 اإلسالمً المعهد وما بعدها، 19ص: المعاصرة، اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى

 للبحوث
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فػػي أف يػػرد المصػػنكع، كلػػو الرجػػكع فيمػػا استصػػنعو قبػػؿ رؤيتػػو  لػػو الحػػؽٌ  إٌف المستصػػنعى  .2
 بكؿ.تسميمو، كلك كاف عقدان لما كاف بإمكانو الرجكع، بؿ يمزمو القك 
 بمػػػكتً  ؿي بطيػػطرفػػي العقػػد، بينمػػا االستصػػناع يى  أحػػدً  بمػػكتً  ؿى طيػػأٌنػػو لػػك كػػاف عقػػدان لمػػا بى  .3

 أحدىما.
 .(1)أٌنو لك كاف عقدان لما صح؛ ألٌنو بيع معدـك .4

ـي  كاهللي  الَقْوُل الررّاِجحُ  عمػى بيػع فػي  أٌنػو عقػده  الحنفػيٌ  المػذىبً  عممػاءً  إليػو أكثػري  مػا ذىػبى  أعمػ
 .  (2)الباحثيف المعاصريف حو أكثري كىك ما رجٌ  ،أدلتيـ لقكةً الذٌمة 

كيضػاؼ إلػى ذلػؾ: أٌنػو جػػرت الحاجػة لػو ىػذه األيػاـ لكثػػرة الصػناعات التػي تػتـ بػػو،        
نشػػػػاءات  ، مػػػػف بنػػػػاء كا  حيػػػػث أٌف عقػػػػد االستصػػػػناع قػػػػد دخػػػػؿ أغمػػػػب مجػػػػاالت الحيػػػػاة اليػػػػـك

 خيػار الرجػكع بعػد كصناعات كمقاكالت، فػبل يصػمح فػي كػؿ ىػذه المجػاالت ال المكاعػدة كال
العقػػد، خاصػػة أٌنػػو سػػكؼ يترتػػب عمػػى الرجػػكع خسػػائر كأضػػرار كثيػػرة عمػػى أصػػحاب الميػػف 

 كالصناعات.

ٌنما  الشييد يقكؿ: االستصناعي  ككاف الحاكـي : »رحمو اهلل قاؿ السرخسي   مكاعدة كا 
منيما  كاحدو  يار لكؿٌ كليذا ثبت فيو الخً  ،ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء بو مفركغان عنو

 .(3)«أٌنو معاقدة كاألصح  

الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد من حيث المزوم وعدمو، و  صفة عقد االستصناعالثاني:  الَمْطَمبُ 
 الَحَنِفية

؟  االستصػناع جػائزه  السؤاؿ: ىػؿ عقػدي يأتي عقدان،  االستصناعً  ككفً  بعد بيافً  أـ الـز
 كىؿ يجكز لممستصنع الرجكع بعد عقد االستصناع أـ ال؟

                                                           

 وبحث. وما بعدها  80:ص اساستصناع، عقد بدران، ، الكرٌم عبد بن كاسب بحث: ٌنظر( 1)
 .16ص: ، اساستصناع عقد الزرقا، أحمد مصطفى

ٌّن بحثه فً الزرقا إلٌه ذهب وهو ما (2) . وعد أّنه قال من أدلة ضعؾ وب
 

 أحمد مصطفى ،الزرقا

 .18:ص المعاصرة، اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا،
  .12/139 المبسوط،السرخسً، ( 3)
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كالجػػػكاز عمػػػى أقػػػكاؿ كذلػػػؾ  االستصػػػناع مػػػف حيػػػث المػػػزـك فػػػي عقػػػدً  ةي اختمػػػؼ الحنفٌيػػػ
  االستصناع لو ثالث مراحل: المشيور عند الحنفية أّن عقدَ العقد، ألٌف  ةحمحسب مر 

فػػػي  يػػػار، جػػػاءى مػػػف العاقػػػديف الخً  يكػػػكف لكػػػؿٌ ك : العمػػػؿً  كقبػػػؿى  التعاقػػػدً  : بعػػػدى األولرررى رحمرررةُ المَ 
 . (1)«منيما الفسخ يار لمعاقديف ببل خبلؼ، فمكؿٌ الخً »البدائع: 

 يػأبى االستصػناع، فجػاء االستصػناعي  عدـ اإللزاـ في ىذه المرحمة أٌف القياسى  كسببي 
راعى فيو ما ىك مكجكد، مراعاة لما يقضي بو القيػاس مػف القياس، فيجب أف يي  عمى خبلؼً 
 .  (2)عدـ جكازه

الـز  أف يػراه المستصػنع كيرضػى بػو، فيػؿ العقػدي  العمػؿ، كقبػؿى  إنجػازً  : بعػدى يرةالثانِ  المرحمةُ 
 أحدىما؟ أـ غير ذلؾ؟. الطرفيف؟ أـ بحؽٌ  بحؽٌ 

يػػار؛ ألٌف الطػػرفيف لػػـ يمزمػػا بالعقػػد، كقػػد الخً  كلممستصػػنعً  فػػي ىػػذه المرحمػػة لمصػػانعً 
لػػو أف يػػأتي  عيػػا إلػػى مػػف يريػػدىا، ككػػذلؾ يحػػؽٌ أعطػػي لمصػػانع الحػػؽ فػػي أف يصػػنعيا كيبي

ٌنمػػا كى  آخػػر، كىػػذا يعنػػي أٌف المصػػنكعى  بػػالمطمكب مػػف صػػانعو   عمػػى مبيػػعو  عى قىػػلػػـ يكػػف ميعىٌينػػان، كا 
 .(3)في الذٌمة

ػػ حتػػى أٌف الصػػانعى  ، (4)الـز بعقػػدو  ع جػػاز؛ ألٌنػػو لػػيسى ستصػػنً المي  راهي أف يىػػ قبػػؿى  وي لػػك باعى
 .(5)عمى مثمو في الذٌمةما كقع المعمكؿ، بؿ  عمى عيفً  العقد ما كقعى ليسى ك 

 عمى شقيف: فالحكـي  عي تصنً سٍ كرآه المي  الصانعي  هي رى : إذا أحضى ثةالثالِ  المرحمةُ 

ػكى كى  عي تصػنً سٍ المشػركطة: فػػإذا رآه المي  فاتً عمػى الٌصػ ( أف ال يكػكفى 1 غيػر مطػػابؽ  هي دى جى
إف لػـ يكػف قػد  دفع الػثمفى غيػر ممػـز باالسػتبلـ كال يىػ عي تصػنً سٍ فالمي  لما تعاقد عميو مػع الصػانعً 

                                                           

 .5/210، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 1)
 .5/3، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً، .12/139، المبسوط السرخسً،( 2)
 .2/363، الفقهاء تحفة المسرقندي،( 3)
، دار الفكر، بدون 7/116 القدٌر، فتح كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً، الهمام، ابن( 4)

 طبعة وبدون تارٌخ.
 .4 -5/3 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً، (5)
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عمػى  صػنكعي إذا لػـ يكػف المى »( مػف المجمػة بمػا نصػو: 392مسبقان، ليػذا جػاءت المػادة ) عى فى دى 
 «.مخٌيران... عي ستصنً بينة كاف المي المي  المطمكبةً  األكصاؼً 

فػي  ةً الحنفٌيػ فقيػاءي ، ففي ىذا اختمػؼ عي كرآه المستصنً  المشركطةً  فاتً ( أف يككف عمى الصٌ 2
 ممزمان أـ غير ممـز عمى التفصيؿ التالي:  العقدً  ككفً 

 بالنسبة لمصانع:

ػػػػػػػ يػػػػػػػار يػػػػػػػار الصػػػػػػػانع، كيبقػػػػػػػى الخً سػػػػػػػقط خً فيى  كرآه المستصػػػػػػػنعي  الصػػػػػػػانعي  هي رى إذا أحضى
بػػػو، أٌمػػػا الثػػػاني  بككنػػػو جػػػاءى  يى ًضػػػألٌنػػػو رى  ؛الزمػػػان بالنسػػػبة لػػػؤلكؿ ع، فيكػػػكف العقػػػدي لممستصػػػنً 

ذم يثبػػػت فػػػي البيػػػع ة الػػػػيػػػار الرؤيػػػار إذا رآه، كىػػػك خً ػيػػػه، فكػػػاف لػػػو الخً رى ػلػػػـ يىػػػشػػػترم مػػػا فمي 
 .(1)يار ليماأٌما عند أبي يكسؼ فبل خً  ،دأبي حنيفة كمحمٌ  قكؿي ىذا ك  ،المطمؽ

ال يكػػكف  أم أٌف العقػػدى  ؛ريػػامنيمػػا الخً  كاحػػدو  كركم عػػف أبػػي حنيفػػة كمحٌمػػد أٌف لكػػؿً 
 كاحػػػدو  أبػػػي حنيفػػػة أٌف فػػي تخييػػػر كػػػؿً  ركايػػةً  ، ككجػػػوي (2)، المصػػػنكع إحضػػارً  الزمػػان حتػػػى بعػػػدى 

 .(3)منيما دفع الضرر عنو كأٌنو كاجب

ع عف أبي يكسؼ ركاية ثانية مفادىا: أٌف كبلن مػف الطػرفيف الصػانع كالمستصػنً  كجاءى 
ػػ قػػد أفسػػدى  يػػار ليمػػا؛ ألٌف الصػػانعى ممػػـز بالعقػػد كال خً  عمػػى  بالعمػػؿً  ه، كجػػاءى و كقطػػع جمػػدى متاعى

 .(4)بالصانع ع االمتناع مف أخذه؛ لكاف فيو إضراره المشركطة، فمك كاف لممستصنً  الصفةً 

  عى رً شيػػػ فقػػط، كعمٌػػؿ ذلػػػؾ بػػأٌف االستصػػناعى  الصػػػانعً  الكاسػػاني بمػػػزـك العقػػد بحػػؽٌ  كأكػػدى 
مػػػا  رى كىػػال تنػػدفع ىػػذه الحاجػػة. كعنػػدما ذى  إلػػزاـ الصػػػانعً  عػػدـً  المستصػػنع، فعنػػدى  حاجػػةً  لػػدفعً 
ع، رٌد عميو بكبلـ مفػاده: يار لممستصنً الخً  يتضرر بإثباتً  بأٌف الصانعى  ؼأبك يكسي بو  استدؿٌ 

 ع، خاصػةن يار لممستصنً الصانع بإثبات الخً  يار فكؽ ضررً الخً  بإبطاؿً  عً المستصنً  أٌف ضررى 

                                                           

 بداٌة شرح فً الهداٌة المرؼٌنانً، .4 -5/3 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع لكاسانً،ا (1)
 عابدٌن، ابن .4/124 الشلبً، وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن الزٌلعً، .3/77،المبتدي

 .5/634 اإلسالمً، الفقه مجمع مجلة .5/225 المختار، الدر على المحتار رد
 .2/363 الفقهاء، تحفة السمرقندي،( 2)
 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 3)
 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً، (4)
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 فإٌنػػو لػػف يػػتمكف مػػف بيعػػو لغيػػره بقيمػػةً  وً ع كطكلػػب بثمنًػػلػػـ يبلئػػـ المستصػػنً  إذا كػاف المصػػنكعي 
 رـى إذا غيػ لػذلؾ، كأٌف المستصػنعى  وً كانتصػابً  وً ممارسػتً  لكثػرةً  مثمو، كال يتعذر ذلؾ عمى الصانعً 

المستصػنع،  كىػك انػدفاع حاجػةً  ،لػو االستصػناع عى رً ثمنو كلـ تنػدفع حاجتػو لػـ يحصػؿ مػا شيػ
 .(1)يار لممستصنعالخً  مف إثباتً  إذف فبل بدٌ 

 بالنسبة لممستصنع:

 الزـه  المطمكبػػػػة، فيػػػػؿ العقػػػػدي  المكاصػػػػفاتً  فػػػػؽى ككػػػػاف كً  المصػػػػنكعى  عي ل المستصػػػػنً إذا رأ
 أـ ال؟ وً بحقً 

 إلى قكليف: في ىذه المسألةً  الحنفيةً  فقياءي  اختمؼى 

 ألبي يكسؼ. ىذا الرأمي  بى سً يار لو. كني كال خً  بكؿً بالقى  ممزـه  عى : أٌف المستصنً األول

: إذا جػػػاء (3)اء فػػػي المبسػػػكطػار ليمػػػا. كجػػػػيػػػي يكسػػػؼ ال خً ػ: كعػػػف أبػػػ(2)جػػػاء فػػػي اليدايػػػة
 .استحسانان  عً يار لممستصنً فبل خً  وي فى صى بالمستصنع فيو كما كى  الصانعي 

كفػؽ المكاصػفات المطمكبػة. كنسػب  يػار، كلػك كػافى غير ممـز كلػو الخً  عى : أٌف المستصنً الثاني
 د.ىذا الرأم ألبي حنيفة كمحمٌ 

ف شػاءى  أجػازى  يػار إف شػػاءى فمػو الخً  عي : إذا رآه المستصػنً (4)تحفػة الفقيػػاءجػاء فػي   عنػػدى  خى سىػفى  كا 
 .(5)و اشترل ما لـ يرهككذلؾ في فتح القدير ألنٌ   ،دنيفة كمحمٌ أبي حى 

 األول: أِدّلُة الَقْولِ 

ع فيػو بعينػو بعػد أف كػاف حقػو متعمقػان المستصػنً  حػؽٌ  ٌيفى عى لٌما أتى بو مكافقان تى  ٌف الصانعى إ -1
 .(6)ياربؽ لو خً فمـ يى  الصانعً  ةً بذمٌ 

                                                           

 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً، (1)
 .3/77المبتدي،  بداٌة شرح فً الهداٌة لمرؼٌنانً،ا( 2)
 .12/139المبسوط،  لسرخسً،ا( 3)
 .2/363لسمرقندي، ا( 4)
 .7/116القدٌر،  فتح الهمام، ابن( 5)
 .24ص: ، المعاصرة اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا،( 6)
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ه كجػاء بالعمػؿ عمػى الصػفة المشػركطة فمػك كػاف جمػدى  عى طى و كقى متاعى  قد أفسدى  ٌف الصانعى إ -2
، فػػػػػبل ًخيػػػػػار لممستصػػػػػًنع (1)بالصػػػػػانع لممستصػػػػػنع االمتنػػػػػاع مػػػػػف أخػػػػػذه لكػػػػػاف فيػػػػػو إضػػػػػراره 

 .(2)استحسانان 

ػػػتى  لممستصػػػنع يػػػارالخً  تى بىػػػلػػك ثى  -3 تػػػرل أٌف  ، أالوً ه ال يشػػػتريو بمثًمػػػيػػػرى الصػػػانع؛ ألٌف غى  رى رَّ ضى
 (.3)شتريو أصبلران كلـ يأخذه فالعامي ال يى نبى إذا استصنع مً  الكاعظى 

 الثاني: أِدّلُة الَقْولِ 

حتػػى كػػاف لكػػؿ كاحػػد منيمػػا  ،ؼبلمػػف الجػػانبيف بػػبل ًخػػ العمػػؿً  غيػػر الـز قبػػؿى  ألٌنػػو عقػػده  -1
 .(4)يار االمتناع، فيبقى غير الـز بعد العمؿخً 

 .(5)كأٌنو كاجب ،عنو منيما دفعان لمضررً  كاحدو  يير كؿٌ خٍ إٌف في تى  -2

َمررِن اْشررَتَرى يػػار ألٌنػػو اشػػترل مػػا لػػـ يػػره، لقكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: )بالخً  المستصػػنعي  -3
ْن َشاَء َتَرَكوُ   .(6) (َشْيًئا َلْم َيَرُه َفُيَو ِباْلِخَياِر ِإَذا َرآُه ِإْن َشاَء َأَخَذُه , َواِ 

 الَقْوُل الرّاِجحُ 

كىػي:  ؼأبي يكسػ إحدل الركايتيف عف جحافى تبيف ري ـ يى يً تً كأدلى  العمماءً  أقكاؿً  يافً بى  بعدى 
 تصنع كذلؾ لؤلمكر التالية:سٍ كالمي  عً ـ لمصانً مزً أٌنو عقد مي 

ػ كالمستصػنع بالعقػدً  إلػزاـ الطػرفيف الصػانع ـً دى ( إٌف في عىػ1 قػد  وً لككنًػ ، فػاألكؿه ييمػاعم ره رى ضى
عميػو.  ٌيفه بىػ كتكمٌػؼ بػاألدكات سػكاء بػدأ بالعمػؿ أك أنيػاه، ففػي عػدـ لزكمػو ضػرره  هي دى ٍيػجي  ؿى ذى بى 

                                                           

 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 1)
 .4/124 الشلبً، وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن الزٌلعً،( 2)
 .24:ص اساستصناع، عقد الزرقا، .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 3)
 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 4)
 .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 5)
 قال من باب البٌوع، كتاب ،5/439 الكبرى، السنن علً، بن الحسٌن بن أحمد البٌهقً، أخرجه( 6)

 العلمٌة، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد: تحقٌق ،10425:رقم الؽائبة، العٌن بٌع ٌجوز
 السرخسً،. ضعٌؾ مرٌم أبً بن بكر وأبو مرسل هذا وقال م.2003-هـ1424، 3ط بٌروت،

 .13/139 المبسوط،
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ػ عي قىػكالثػاني يى  مػػا تكػكف حاجتػو عاجمػة، ففػػي بٌ صػنكعة، كري المى  إلػى العػيفً  وً عميػو لحاجتًػػ ري رى الضى
 آخر. يتضرر باالنتظار كفي البحث عف صانعو  يار لمصانعً الخً  إثباتً 

 تيجة. النٌ  غير مضمكفً  وً عنو؛ لككنً  اسي يكف الزمان؛ البتعد النٌ  لك لـ االستصناعً  ( إٌف عقدى 2

بػيف الٌنػػاس، ككقػكع الخصػػكمة بػيف الطػػرفيف.  زاعً االستصػناع إثػػارة لمٌنػ لػػزكـً  ( إٌف فػي عػدـً 3
   .(1)وً بابً  كسد   وً كىذا مٌما جاءت الشريعة بنفيً 

فمػػيس لػػو الحػػؽ أف ( كألنػػو مػػا داـ قػػد رأل المستصػػنع الصػػنعة كجػػاءت عمػػى المكاصػػفات 4
 يرفض، كيعتبر العقد الزمان؛ كذلؾ مراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد.

 ألحدىما الفسخ إال بإذف اآلخر. بيف الطرفيف فميسى  العقدي  كعميو فمك تـٌ 

 الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

يػػػار... كىػػػك الخً ة عػػػف أبػػػي حنيفػػػة رحمػػػو اهلل تعػػػالى أٌف لػػػو فػػػي الفتػػػاكل اليندٌيػػػ جػػػاءى 
ػػدي ألٌنػو  وتػػحى جَّ قػد رى  ةي الحنفٌيػػ ةي الفقيٌيػ كالمراجػػعي  ،(3)كىػػك الػراجحي فػػي المػذىب .(2)ختػارالمي   الميٍعتىمى

 .(4)الركاية في ظاىرً 

 الَمْطَمُب الثالُث: اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية َوَأْسباُب االْخِتَيار

  الَعدلّيةاْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم 

ٌمةً 392في المادة: ) جاءى  ؛ فميس إذا انعقد االستصناعي األٍحكاـً العىٍدلٌية:  ( مف مىجى
ذا لـ يكف المى  ألحدً  ف بينة كاالمي  المطمكبةً  عمى األكصاؼً  صنكعي العاقديف الرجكع، كا 

 .مخٌيران  عي المستصنً 

                                                           

 اساستصناع عقد بدران، كاسب بحث .5/4 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،: ٌنظر( 1)
 أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا، .بعدها وما 83:ص اإلسالمٌة، الفقه فً المقاولة عقد أو
 .27 -26 :ص ، المعاصرة اإلسالمٌة اساستثمارات فً

 .3/207 الهندٌة، الفتاوى( 2)
 .25ص: ، المعاصرة اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا،( 3)
 .5/4كاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، ال( 4)
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صحيحان  إذا انعقدى  أٌف االستصناعى اعتبرت  المجمةً  مف ىذه المادة أٌف جمعيةى  ككاضحه 
 البدءً  ؿى بٍ ما منذ البداية كلك قى ىً يار ألحدً ممزمان لمطرفيف دكف خً ه، انعقادً  كاف الزمان منذي 

 ،ع عف رأم أبي يكسؼ المنقكؿ في كتب المذىبكىذا األخذ مف المجنة فيو تكسٌ  ،بالصنع
, فمكؿ المذىب في أٌنو قبؿ الصنع عقد  أبي حنيفة إماـً  رأم مع وي حيث يتفؽ رأيي  غير الـز

منيما  يار ألحدو الخً  بعدـً  مف الطرفيف الرجكع عنو. كأبك يكسؼ إٌنما انفرد بعد ذلؾ بالقكؿً 
ميمو, سٍ تى بً  عندئذو  ممزـه  ينة, فالصانعي بى المي  مكافقان لؤلكصاؼً  بعد الصنع إذا أتى بو الصانعي 

 عقدً  بلؽ في لزكـً اإلط لمجنة بيذاممـز بقبكلو، كمعنى ىذا أٌف ما قررتو ا كالمستصنعي 
في  بالصنع ليس لو سنده  الصانعً  بدءً  حتى قبؿى  هً االستصناع عمى الطرفيف منذ انعقادً 

 .(1)المستمد منو، ىذا ما أشار إليو الزرقا المذىبً 

ىذا اإلشكاؿ كأكضح  أزاؿى المادة  ليذهً  وً في شرحً  رحمو اهلل كلكف األتاسي
طاكعة، كىي انعقد المذككر في المادة مف أفعاؿ المي  االختبلؼ بيف عىقىد كانعىقىد، فمفظي 

ـٌ يى يو إلى مفعكلو. فالعقد يقع ابتداء عمى كجو الخً حصكؿ أثر الفعؿ عند تعدٌ   ؿي صي حٍ يار، ث
حضارً  هي أثري  إذا كافؽ شركطو.  إلى الصانعً  هً كىك االنعقاد لزكمان عند عمؿ المصنكع كا 

في درر  جاء إزالة ىذا اإلشكاؿ ككذلؾ. (2)يكسؼت مف قكؿ أبي ذى خً كبالتالي فإٌف المادة أي 
 .(3)الحكاـ

 االستصػػػناعً  أٌف عقػػػدى المجمػػػع الفقيػػػي الػػػدكلي كافػػػؽ مجمػػػة األحكػػػاـ فػػػي  كيبلحػػػظ أفٌ  
فػػػي مصػػػالح  الشػػػريعةً  لمقاصػػػدً  لمطػػػرفيف إذا تػػػكافرت فيػػػو األركػػػاف كالشػػػركط، مراعػػػاةن  ممػػػزـه 

 . (4)الصناعة في تنشيطً  كبيرو  العباد؛ كلما لو مف دكرو 

 

 

                                                           

 .26 -25ص: ، المعاصرة اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا،( 1)
 .2/406المجلة،  ح شر ألتاسً،ا (2)
 .4/603األحكام،   مجلة شرح الحكام درر حٌدر، على( 3)
 المملكة فً بجدة السابع دورة ،اإلسالمً المإتمر منظمة عن المنبثق اإلسالمً الفقه مجمع (4)

. م.1992( ماٌو) أٌار من 14-/9 الموافق هـ1412/ القعدة ذي من12-7 من السعودٌة العربٌة
 .7/1137 اإلسالمً، الفقه مجمع مجلة
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 وبالرجوع إلى قواعد الترجيح في المذىب الحنفي نجد:

فييػا بػيف األئمػة، فػإف انفػرد  الركايػة ككػاف مختمفػان  إذا جػاءت فػي ظػاىرً  أٌف المسألةى  
 .  (1)ٌدـ قكؿ اإلماـكؿ منيما بقكؿ: قي 

كليس لمعمماء الخركح مف دائرة األقكاؿ المركية مف أئمة المذىب كمشايخو الكبار، 
يجكز اإلفتاء  الضركرةً  يستثنى مف ذلؾ إال حاالت الضركرة كتغٌير الزماف، فعندى كال 

 .(2)بخبلؼ أقكاليـ

ٌف كاضعي المجمة قد أصبحت أكثػر دقٌػ لذلؾ فإٌف الحرؼ كالصناعات في زمافً  ة، كا 
كما كاف بالسػابؽ مقتصػران  الحاؿي  ؽى بٍ األثماف كالتكاليؼ، فمـ يى  باىظةأصبحت  التصنيعً  مكادى 

 أبي يكسؼ ىك األكلى كاألرجح. بقكؿً  األخذي كما إلى ذلؾ، لذلؾ كاف  أك خاتـو  ؼو عمى خي 

كفي زماننا ىذا فإف مكاد التصنيع كالمصػانع كالشػركات اليػـك اختمفػت فػي أسػعارىا، 
 كقد يترتب عمى عدـ المزـك خسائر كأضرار كبيرة بأحد الطرفيف.

يار أخذت بعدـ خً  -لجنة مجمة األحكاـ –أٌف الجمعية : »رحمو اهلل يقكؿ الزرقا
الحنفي، كلـ  في المذىبً  مرجكحه  الرؤية لممشترم المستصنع في عقد االستصناع كىك قكؿه 

الكبرل التي أصبح لعقد  لؤلىميةً  المصمحةً  الراجح، كذلؾ منيا بدافعً  تأخذ بالقكؿً 
... تترتب عميو مشكمة  كمفةمصنكعات المنكاع جديدة مف الكشمكلو أل ،االستصناع

 .(3)«كضرر ال يحتمؿ لمصانع

أىنَّوي في ىذا الزماف قد اتخذت  كالحاؿي »و: ما نصٌ  األحكاـً  لجنةً  في تقريرً  جاءى كقد  
معامؿ كثيرة تصنع فييا المدافع كالبكاخر كنحكىا بالمقاكلة؛ كبذلؾ صار االستصناع مف 

مستند إلى التعارؼ، كمقيس عمى  االستصناعى  األمكر الجارية العظيمة ... كحيث إفٌ 
كؿ أبي يكسؼ لـز اختيار ق اسً النٌ  ؼً رٍ عمى عي  السمـ المشركع عمى خبلؼ القياس؛ بناءن 

                                                           

 ،شرح عقود رسم المفتً عابدٌن، ابن  .1/70 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن( 1)
 .21ص:

 .20ص: ،شرح عقود رسم المفتً عابدٌن، ابن (2)
 .17ص: المعاصرة، اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا، (3)
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أٌنيا : » رحمو اهلل كيقكؿ الزرقا .(1)«الكقت رحمو اهلل تعالى في ىذا مراعاة لمصمحةً 
كضعت المكاد التي تكممت عف االستصناع في بابو المخصكص عمى أساس قكؿ أبي 

كىك األرفؽ  .(2)«يكسؼ كىك القكؿ المرجكح... تمشيان مع الحاجة كالمصمحة الزمنية
 .(3)لضرر عف الصانعبالناس، كفيو دفع ا

إٌف المجمة تأخذ بالغالب بالقكؿ المعتمد في المذىب الحنفي، كلكف تأخذ أيضان    
بالمرجكح في المذىب الحنفي أك مف خارجو كما رأينا عند اختيارىا لرأم ابف شبرمة في 
 مسألة اقتراف البيع بالشرط، ككذلؾ تأخذ بترجيحات الجميكر كما في مسألة انعقاد الكفالة

 باإليجاب دكف القبكؿ كما سيأتي.

  

                                                           

 .12تقرٌر لجنة المجلة، منقول عن درر الحكام، على حٌدر، ص: (1)
 .25ص: ، المعاصرة اإلسالمٌة اساستثمارات فً أهمٌته ومدى اساستصناع عقد الزرقا،( 2)
 .2/402تاسً، شرح المجلة، األ( 3)
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في كتابي  ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ : الثالثُ  لُ صْ الفَ 
 اإلجارة والكفالة

 وفيو أربعُة مباحث:

ؿي   .األجرة إذا مضى مف الشير بعضو : احتسابي المىٍبحىثي األكَّ
 .الكفالة في كالقبكؿي  : اإليجابي المىٍبحىثي الثٌاني
 .سمً فٍ المي  تً عف الميٌ  : الكفالةي المىٍبحىثي الثٌالثي 

 .فسبالنٌ  مف الكفالةً  : البراءةي الرابعي  بحثي الم
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لُ ا  وُ ضُ عْ بَ  إذا مضى من الشيرِ  األجرةِ  : احتسابُ لَمْبَحُث األوَّ

ٍعنىى اأٍليٍجرىةً اإلً  ارىةي ًفي الم غىًة ًبمى قىد ايسجى ٍعنىى ، كى اًر أىيتيٍعًممىٍت ًفي مى ااإًليجى ًح . ك ضن ًفي اٍصًطبلى
ًة فً  ٍعميكمى ٍنفىعىًة اٍلمى ٍعنىى بىٍيًع اٍلمى ٍعميكـو اٍلفيقىيىاًء ًبمى ي ميقىابىمىًة ًعكىضو مى

(1). 

 األكؿً  ألكثر مف شير، ككاف قد مضى مف الشيرً  اإلجارةً  دي قٍ :  إذا كاف عى المسألة صورةُ 
 شيكر باألىمة أـ باألياـ؟، فيؿ تحسب الوي بعضي 

لُ   الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفيةوأدلتيم، و  العمماءِ  : أقوالُ الَمْطَمُب األوَّ

 عمى قكليف: اختمؼ الفقياءي 
ـي الشير األكؿ الناقص مف الشيرً األكؿي  القكؿي   يكمان، ثبلثيفى  عمى أف يككفى  األخيرً  : ييتمَّ

فتحسب  كاألخيرً  األكؿً  ما بيف الشيرً  الباقيةي  ة، أٌما الشيكري اليكميٌ  بحسابً  وي رتي جٍ كتيكفىى أي 
 باألىمة.

ليو ذىب المالكية (2)ة كركاية عند أبي يكسؼد مف الحنفيٌ كىذا رأم محمٌ   (4)كالشافعية (3)كا 
 .(5)كالحنابمة

 ثبلثيف يكمان.  كؿ شيرو  عتبرى د، كىك أف يي دى بالعى  في الشيكرً  األياـً  الثاني: اعتباري  القكؿي 

 .(6)كىذا رأم أبي حنيفة كركاية ثانية عند أبي يكسؼ

 ومثالو:

مف ذم  العاشرً  كاحدة، ككانت بدايتيا في اليكـً  إذا عقدت اتفاقية إجارة لسنةو  
مف ذم  ثبلثيف يكمان، يجب أف تنتيي السنة في العاشرً  المذككري  جة، فإذا كاف الشيري الحً 
ذا كاف ذلؾ الشيري  خارجان عف مدةً  العاشري  كيككف اليكـي التالية  جة مف السنةً الحً   اإلجارة، كا 

                                                           

 (، مجلة األحكام العدلٌة.405المادة: ) (1)
 .5/147ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  .2/383شٌخً زاده، مجمع األنهر،   (2)
 .7/44الخرشً،  شرح مختصر خلٌل،   (3)
 .18/19المجموع شرح المهذب، تكملة   (4)
 ،3/622المنتهى، ؼاٌة شرح فً النهى أولى مطالب عبده، بن سعد بن مصطفى الرحٌبانً، (5)

 م.1994-هـ1415 ،2ط اإلسالمً، المكتب
 .5/147ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  .2/383شٌخً زاده، مجمع األنهر،   (6)
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 جة، كيككف اليكـي في الحادم عشر مف ذم الحً  ةً السنٌ  كعشريف يكمان تككف نيايةي  تسعةن 
 في أكؿً  عيداف أضحى، عيده  هً اإلجارة، كبذلؾ يككف في إيجارً  ةً داخبلن في مدٌ  حينئذو  العاشري 

 ،غير عيد أضحى كاحد الكاحدةً  ةً في السنٌ  و ليسى مدتيا، مع أنٌ  في آخرً  اإلجارة كعيده  مدةً 
كفي ىذه الصكرة المحظكر غير  ،ليس فيو محظكر ةو سنكيٌ  عيديف في إجارةو  إال أٌف اجتماعى 

 . (1)الـز كالبلـز غير محظكر

 أِدّلُة الَقْولين:

 :األكؿً  القىٍكؿً  دليؿي 

ًف األًىمًَّة قيٍؿ ًىيى تعالى:  وً في الشيكر، لقكلً  ىي األصؿي  إٌف األىمةى  يىٍسأىليكنىؾى عى
ج   مىكىاًقيتي ًلمنَّاًس كىاٍلحى

متعذران كىك الحساب باألىمة،  في ىذا الشيرً  ، كلٌما كاف األصؿي (2)
فتعتبر كتحسب باألىمة، كعمى ىذا  المتكسطةي  ضركرة، أٌما الشيكري  إلى البدؿً  أصيرفقد 
ىي  ة تاٌمة؛ ألٌف األىمةى المذككرة عف ثبلثيف يكمان لـز إعطاء الشيريٌ  الشيكري  تصى قى فمك نى 

 .(3)ؿدى صار إلى البى غير متعذر فبل يي  في ىذه الشيكر، كلٌما كاف األصؿي  األصؿي 

 الثاني: القىٍكؿً  دليؿي 

الثاني كالثالث أيضان؛ ألٌف  اعتباري  رى ذَّ عى باليبلؿ تى  األكؿً  الشيرً  اعتباري  رى ذَّ عى لٌما تى   
متصبلن بو نقص الثاني فكجب تكميمو مف  وً تكميمو مف الثاني لككنً  بى جى لٌما كى  ؿى األكٌ  الشيرى 

 .(4)ةالمدٌ  الثالث، كىكذا إلى آخرً 

 

 

 

                                                           

 .1/564، درر الحكامحٌدر،   (1)
 .189سورة البقرة، اآلٌة:   (2)
 .5/147ى الدر المختار، ابن عابدٌن، رد المحتار عل .2/383شٌخً زاده، مجمع األنهر،   (3)
. 5/147ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  .2/383ه، مجمع األنهر، شٌخً زاد  (4)

 .1/564، درر الحكام، حٌدر
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 الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

 كعاٌمةي »األتاسي:  قاؿك «. اإلماـ مذىبي  كالمختاري »: (1)في الدر المنتقى جاءى 
 .(2)«أبي حنيفة... كجـز بو في المجمع جارية عمى قكؿً  المتكفً 

 اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالَمْطَمُب الثاني: 

اإلجارة  العدلية: إذا اشترط أف تككفى  األحكاـً  ( مف مجمةً 490: )في المادةً  جاءى 
ـٌ الشير األكؿ الناقص عمى أف يككف  لكذا شيكر، ككاف قد مضى مف الشيرً  بعضه يىًت

اليكمية، كتعتبر الشيكر التي بينيما  بحسابً  فىى أجرتواألخير، كتيكٍ  يكمان مف الشيرً  ثبلثيفى 
 باألىمة. 

 بحسابً  محٌمد في قكليا: )كتيكفىى أجرتو أٌنيا أخذت برأم المجمةً  مف متفً  الظاىري 
 أبي حنيفة مع أٌنو الرأمي  اليكمية، كتعتبر الشيكر التي بينيما باألىمة(، فتككف خالفت رأمى 

 .في المذىب الميٍعتىمىدك  المختاري 

ىي األصؿ في  محٌمد؛ ألٌف األىمةى  ىذه المادة عمى رأم اإلماـً »عمي حيدر:  يقكؿي 
ًف األًىمًَّة قيؿٍ  :الشيكر، قاؿ اهلل تعالى ج   يىٍسأىليكنىؾى عى ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّاًس كىاٍلحى

ـي (3)  ، كاأليا
 الكاحدً  بدؿ عف األىمة كال يصار إلى البدؿ إال عند تعذر األصؿ. كال تعذر إال في الشيرً 

 .(4)«كىك األكؿ كقد أمكف تكميمو مف األخير فيكمؿ، كبقي غيره عمى األصؿ

  

                                                           

دار  ،3/532الحصكفً، محمد بن علً بن محمد الحصنً، الدر المنتقى فً شرح الملتقى،   (1)
أعلى ، شرح لمتن الملتقىم. هذا الكتاب 1998-هـ1419، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

الصفحات نص ملتقى األبحر، وتحته نص مجمع األنهر، وفً أسفل الصفحات نص الدر المنتقى 
 مفصوساً بٌنه وبٌن سابقه بخط منقط.

 .2/579األتاسً، شرح المجلة، ( 2)
 .189سورة البقرة، اآلٌة:   (3)*-
 .1/564، درر الحكام، حٌدر  (4)
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 الَمْبَحُث الثّاني: اإليجاُب والَقبوُل في الكفالة

ُل:  .يامشروعيتِ وأدلُة  ،واصطالحاً  لغةً  الكفالةِ  تعريفُ  الَمْطَمُب األوَّ

، ـٌ : العائؿ، كفمو يكفمو ككفمو إياه. كىي مشتقة مف الكفؿ كىك الضى الكافؿي : لغة الكفالةُ 
كىًريَّامى ككىفً كفي التنزيؿ العزيز:  يا زى

مىيا ككىفَّ  ب زكريا:صٍ ئت بالتثقيؿ كنى رً ؛ كقد قي (1)
كىًريَّا انىًتيىا أك ضى مَّنى ، أىم ضى زى تَّى تكفَّؿ ًبحىضى  .(2)يا إلى نفسومٌ يا ًإياه حى

: أك ىي، (3)«في المطالبة األصيؿً  ةً إلى ذمٌ  الكفيؿً  ةً ذمٌ  ـٌ ضى »: ىي: اصطالحاً  الكفالةُ 
َـّ أحده ذٌمتىوي إلى ذٌمًة آخر،  ـٌ ضى » كيمتـز ذٌمةو إلى ذٌمةو في مطالبة شيء؛ يعني: أف يىضي

 .(4)«أيضان المطالبة التي لًزمىت في ذلؾ

 واإلجماع  ةِ والسنّ  ت بالكتابِ تَ بَ الكفالة ثَ  يا:مشروعيتِ  دليلُ 

 قىاليكا كىأىٍقبىميكا ؼ: تعالى حكاية عف يكسي  : قاؿى الكريـً  في القرآفً  الكفالةً  أكال: مشركعيةي 
اءى ًبًو ًحٍمؿي بىًعيرو كىأىنىا ًبًو زىًعيـه  ًلمىٍف جى ًمًؾ كى . قىاليكا نىٍفًقدي صيكىاعى اٍلمى اذىا تىٍفًقديكفى ـٍ مى مىٍيًي عى

أنا  .(5)
، كأٌم فرؽ بيف أف يقكؿ: ألزمو عف نفسي أك التزمت عف زعيـ بو  معناه أٌني ممتـز

ـي (7)عباس ابفي  قاؿى ك  .(6)غيرم؟  .(8)فيؿالكى ىك  : الزعي

 .(9)ىنا التقرير ر نسخو، كالظاىري يى ظٍ نا ما لـ يى في شريعتً  منا ثابته بٍ مف قى  في شريعةً  كالثابتي 

                                                           

 .37سورة آل عمران، اآلٌة:   (1)
 .19/160السرخسً، المبسوط،  ، مادة كفل.590-11/589منظور، لسان العرب، ابن   (2)
 .3/458ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،   (3)
 من مجلة األحكام العدلٌة. 612المادة   (4)
 .72-71سورة ٌوسؾ، اآلٌة:  (5)
الكتب العلمٌة، بٌروت،  ، دار3/64ابن العربً، محمد بن عبد َّللا المالكً، أحكام القرآن،   (6)

 م.2003-هـ1424، 3لبنان، ط
م(، حبر 687-619هـ = 68-ق هـ3عبد َّللا بن عباس بن عبد المطلب القرشً الهاشمً، )  (7)

األمة، فقٌه العصر، إمام التفسٌر، ولد بمكة، ونشؤ فً بدء عصر النبوة. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 
 .4/95. الزركلً، األعالم، 3/331

 .4/400ابن قدامة، المؽنً،   (8)
 .19/160السرخسً، المبسوط،   (9)
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 صمى اهلل قاؿ: سمعت النبيَّ  (1)أمامة ركل أبكطيرة: المي  ةً في السنٌ  الكفالةً  : مشركعيةي ثانيان 
ـى  ُمَؤدَّاٌة، َوالزَِّعيُم َغاِرٌم، َوالدَّْيُن الَعاِرَيُة الكداع: ) جةً حً  يقكؿ في الخطبة عاـً  عميو كسم

ـي ك  .(2)(َمْقِضيٌّ   (؛الزعيـ) :القكًـ  الكفالة، كمنو قيؿ لرئيسً  ىيى  كالزعامةي  ىك الكفيؿي  الزعي
 .(3) بأمكرىـ ألٌنو ىك المتكفؿي 

 ابفي  ، يقكؿي الكفالةً  عمى جكازً  المسممكفى  عى مى : فقد أجٍ مف اإلجماعً  الكفالةً  : مشركعيةي ثالثان 
َوالزَِّعيُم ) و صمى اهلل عميو كسمـ:ده قكلي نى يا اإلجماع كسى ليمي كدً : »رحمو اهلل عابديف
 .(4)(«َغاِرمٌ 

 المواد اآلتية: َمَجّمة األْحكاِم الَعْدلّيةمن  الثالِث  الكتابِ  في مقدمةِ  جاءَ وقد 

أم: تىعىيَّدى بما تىعىيَّدى بو اآلخر.  اآلخر. ٌمةً إلى ذً  وي ذٌمتى  َـّ الذم ضى  :ىك ،( الكفيؿي 618مادة )
، كالمكفكؿي عنو.  كيقاؿ لذلؾ اآلخر: األصيؿي

 الكفالة.  في خصكصً  كالدائفي  الطالبي  :ىك ،لو ( المكفكؿي 619مادة )
 ، كفي الكفالةً وً كتسميمً  وً بأدائً  الكفيؿي  تىعىيَّدى الذم  الشيءي  :ىك ،وً بً  ( المكفكؿي 620مادة )

 بو سكاء.  عنو كالمكفكؿي  المكفكؿي  :فسبالنٌ 

 اإليجاُب والَقبوُل في الكفالةالثاني:  الَمْطَمبُ 

 الكفالة في صيغةً  بكؿي كالقى  اإليجابي 

ٌمى سى العقد، كىذا ما يي  في إجراءً  العاقديفً  عمى إرادةً  تدؿ   ألفاظه  مف العقكدً  قدو عى  لكؿٌ 
 مف طرؼو  بكؿه كقى  مف طرؼو  إيجابه بكؿ، كالقى  مف اإليجابً  الصيغةي  في كَّ تكى بالصيغة، كعادةن تى 

 بكؿً إلى قى  دكف الحاجةً  ف طرؼو مً  ر عمى اإليجابً صى تى قٍ ىؿ يي  الكفالةً  دً قٍ آخر، كفي عى 
 ؟تىٍنعقدى الكفالةآخر حتى  ف طرؼو مً  بكؿي كالقى  ف طرؼو مً  ترط اإليجابي شٍ الثاني؟ أـ يي  الطرؼً 

                                                           

صدي بن عجالن بن وهب الباهلً، صحابً جلٌل، نزٌل حمص، روى علماً كثٌرا، له كرامات  (1)
هـ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. الذهبً، سٌر أعالم 86هـ أو 81كثٌرة، توفً سنة 

 .3/203األعالم، . الزركلً، 363 -3/359النبالء، 
، أبواب البٌوع،باب ما جاء فً أن العارٌة مإداة، 3/557أخرجه الترمذي فً سننه،   (2)

 ، وقال: وحدٌث أبً أمامة حدٌث حسن.1265ح:
 .3/177الخطابً، معالم السنن،  (3)
 .5/285ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  (4)
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 ه؟ أـ ال بدَّ كحدى  الكفالة، أىك اإليجابي  صيغةً  في أركافً  عتبرً في المي  الفقياءي  اختمؼى 
 بكؿ؟ عمى قكليف:كالقى  ف اإليجابً مً  كؿ   مف اجتماعً 

لى ىذا : األكؿي  القكؿي  ، دأبك حنيفة كمحمٌ  ذىبى إٌف الكفالةى ال تتـٌ إال باإليجاًب كالقىبكؿ، كا 
 .(2)، كالظاىرية(1)ًو األكؿكأبك يكسؼ في قكلً 

لى ىذا الثاني:  القكؿي   فى مً  قياءً الفي  ميكري جي  بى ىى ذى إٌف الكفالةى تتحقؽي باإليجاب فقط، كا 
ًو المرجكًع ، كأبي يكسؼ في قكلً (5)، كالحنابمة(4)عندىـ في الصحيحً  ، كالشافعيةً (3)المالكية

 .(6)لو الميٍعتىمىدكىك  إليو

 :القولين أدلةُ 

 بكؿً كالقى  ف اإليجابً مً  كفر كؿو تى  عمى كجكبً  األكؿً  القكؿً  أصحابي  ؿٌ دى األكؿ: استى  القكؿً  ةي أدلٌ 
 منيا: بأدلةو 

 إال باإليجاًب  ال يتـٌ  عنى التمميؾ، كالتمميؾي حضان بؿ فييا مى ليست التزامان مى  إٌف الكفالةى  -1
 .(7)مثبلن  عً يٍ كالبى  بكؿً كالقى 
ؽ ف حى يٍ الكفالة إلى الكفيؿ، كالدَّ  مكجًب ينتقؿ بً  فى يٍ أٌف الدَّ  فى كٍ رى فيـ يى  أٌما الظاىريةي   -2

ر المديف األصمي كمكافقتو عمى يمف رضاه بانتقالو إلى غ لمدائف، كعمى ذلؾ فبل بدٌ 
 .(8)ذلؾ

                                                           

. ابن الهمام، 6/2انً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، . الكاس19/171السرخسً، المبسوط،  (1)
 .1/740. حٌدر، درر الحكام، 7/164فتح القدٌر، 

 .6/396ابن حزم، المحلى باآلثار،   (2)
 .6/22الخرشً، شرح مختصر خلٌل،   (3)
التجارٌة ، المكتبة 5/245الهٌتمً، أحمد بن محمد بن علً، تحفة المحتاج فً شرح المنهاج،   (4)

 م.1983-هـ1357الكبرى، مصر، 
 .367-3/366البهوتً، كشاؾ القناع متن اإلقناع،   (5)
. ابن 6/2. الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، 19/171السرخسً، المبسوط،   (6)

 .1/740. حٌدر، درر الحكام، 7/164الهمام، فتح القدٌر، 
 . 6/2الشرائع،  الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب (7)
 .6/396ابن حزم، المحلى باآلثار،   (8)
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 طقى باإليجاب فى  الكفالةً  قادً عً انٍ  مى جكازً الثاني عى  القكؿً  ابي حى أصٍ  ؿٌ دى تى الثاني: اسٍ  أًدٌلةي القىٍكؿً 
 يا: نٍ مً  بأدلةو 

مىمىة  -1 بًف األىٍككىعً بحديث سى
مَّى اهللي  (1) ميكسنا ًعٍندى النًَّبي  صى : كينَّا جي ٍنوي، قىاؿى رىًضيى المَّوي عى

 : مىٍييىا، فىقىاؿى ؿ  عى نىازىةو، فىقىاليكا: صى ، ًإٍذ أيًتيى ًبجى مَّـى سى مىٍيًو كى : )َىْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(عى ، قىاليكا: الى، قىاؿى
نىازىةو أيٍخرىل، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، )َفَيْل َتَرَك َشْيًئا؟( مىٍيًو، ثيَـّ أيًتيى ًبجى مَّى عى ، قىاليكا: الى، فىصى

 : مىٍييىا، قىاؿى ؿ  عى :  )َىْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(صى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ، قىاليكا: ثىبلىثىةى )َفَيْل َتَرَك َشْيًئا؟(ًقيؿى
مىٍييىا، ثيَـّ أي  مَّى عى ، فىصى : دىنىاًنيرى مىٍييىا، قىاؿى ؿ  عى ، قىاليكا: )َىْل َتَرَك َشْيًئا؟(ًتيى ًبالثَّاًلثىًة، فىقىاليكا: صى

 : : )َفَيْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(الى، قىاؿى ، قىاؿى ، قىاؿى أىبيك )َصم وا َعَمى َصاِحِبُكْم(، قىاليكا: ثىبلىثىةي دىنىاًنيرى
مىٍيًو يىا رىسيكؿى المًَّو كى  (2)قىتىادىةى  ؿ  عى مىٍيوً صى مَّى عى مىيَّ دىٍينيوي، فىصى  .(3)عى

رؾ كفاءن تٍ ـ يى الذم لى  تً ف الميٌ عى  الكفالةى  ؿى بً قى  ـى مٌ سى كى  وً يٍ مى مى اهلل عى اهلل صى  سكؿى الداللة: أٌف رى  وي جٍ كى 
لرضا المكفكؿ لو، فما أف قاؿ أبك  أبي قتادة مف غير اشتراطو  كفالةى  لدينو، حيث أجازى 

صمى اهلل عميو كسمـ   الٌنبي   ، فكافى (4)قتادة: ىما عمٌي يا رسكؿ اهلل، حتى صمى عميو
كيقكؿ ىما عمٌي يا رسكؿ اهلل، كلـ ينقؿ قبكؿ  رجؿه  يى حتى يأتً  يمتنع مف الصبلةً 

 .(5)الطالب
 وً بعبارتً  التزاـ ال معاكضة فيو، بؿ ىك تبرع مف الكفيؿ فيتـٌ  محضي  إٌف الضمافى  -2

 .(6)كحده

                                                           

سلمة بن عمرو، أبو عامر، صحابً جلٌل، حجازي مدنً، ؼزا مع النبً صلى َّللا علٌه وسلم  (1)
حدٌثا، توفً سنة  77سبع ؼزوات، وهو من أهل بٌعة الرضوان، كان شجاعاً بطالً رامٌاً، له 

 . 3/113. الزركلً، األعالم، 3/326هـ. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 74
فارس  ،م( 674 - 614هـ =  54 -ق هـ  18)مً الحارث بن ربعً، أبو قتادة األنصاري السل (2)

رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم، شهد أحداً والحدٌبٌة، له عدة أحادٌث. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 
 .2/154. الزركلً، األعالم، 2/449

رجل  ، كتاب الحواسات، باب إن أحال دٌن المٌت على3/94أخرجه البخاري فً صحٌحه،  (3)
 .2289جاز، ح:

 .7/204ابن الهمام، فتح القدٌر،   (4)
 .6/2الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،   (5)
 .5/245الهٌتمً، تحفة المحتاج فً شرح المنهاج،   (6)
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عميو أٌف  ذر، كالدليؿي فأشبو النٌ  الكفيؿً  بإيجابً  كااللتزاـ كيتـٌ  لغة الضـٌ  ٌف الكفالةى إ -3
ف لغرمائي كىـ غائبكف يٍ اضمنكا عٌني ما عمٌي مف الدَّ  :لكرثتو وً إذا قاؿ عند مكتً  المريضى 

 .(1)فيك جائز كيمزميـ، كأٌم فرؽ بيف المريض كالصحيحفضمنكا ذلؾ 

 : الَقْوُل الرّاِجحُ 

 جميكرً  ىك قكؿي  فييا يتبيف أٌف الراجحى  لمطرفيف كبالتمعفً  مف أدلةو  ؿى قً ما ني  مف خبلؿً 
مف المكفكؿ لو؛ كذلؾ  إلى إذفو  تنعقد بإيجاب مف الكفيؿ دكف حاجةو  الفقياء؛ ألٌف الكفالةى 

 لمنقاط اآلتية:

 ميا الجميكر.قى التي نى  األدلةً  قكةي  -1
 برع يختمؼ عف التمميؾ.تى  كألٌف الكفالةى  -2
 ذر.بإيجاب مف الكفيؿ، فأشبو بالنَّ  التزاـ يتـٌ  كألٌف الكفالةى  -3
الغير بغير إذف المكفكؿ عنو جائز، كأيضان جكاز الضماف عف الميت  فً يٍ دى  كألٌف قضاءى  -4

ف لـ يترؾ كفاءن لدينو.  كا 

 ْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفيةالقَ 

بؿ  هً كغيرً (3)الكسائؿ في أنفعً كجاءى ، أبي يكسؼ الفتكل عمى قكؿً  (2)جاءى في الٌدرر
كىك الذم مىشىت عميو الميتكف (4)مايً الفتكل عمى قكلً 

(5). 

 

 
                                                           

 .6/2الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،   (1)
، دار إحٌاء 2/301شرح ؼرر األحكام،  رر الحكاممال خسرو، محمد بن فراموز بن علً، د  (2)

 الكتب العربٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ.
وراب أٔفغ اٌٛؿائً إٌٝ ذذغ٠غ اٌّـائً، ٌٍماًٟ تغ٘اْ اٌض٠ٓ إتغا١ُ٘ تٓ ػٍٟ اٌطغٍٛؿٟ،  (3)

٘ـ، ٚ٘ٛ ِشروغ ٔافغ، جّغ ف١ٗ اٌّـائً اٌّّٙح، ٚعذثٙا ػٍٝ ذغذ١ة 758اٌذٕفٟ، اٌّرٛفٟ ؿٕح 

ٌشوح ِذّض تٓ ِذّض اٌؼ٘غٞ ٚؿّاٖ: وف١ح اٌـائً ِٓ أٔفغ اٌٛؿائً. داجٟ س١ٍفح، ورة اٌفمٗ، شُ 

 . 1/183ولف اٌظْٕٛ ػٓ أؿاِٟ اٌىرة ٚاٌفْٕٛ، 
 .5/283اتٓ ػاتض٠ٓ، عص اٌّذراع ػٍٝ اٌضع اٌّشراع،  (4)
 .3/7األتاسً، شرح المجلة،  (5)
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  اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ الَمْطَمُب الثاني: 

ٌمة ( مف 621في المادة: ) جاءى   بإيجاًب  ذي في نٍ الكفالة كتى  تنعقدي : األٍحكاـً العىٍدلٌيةمىجى
 لو ردىا فمو ذلؾ. المكفكؿي  كلكف إف شاءى  ،كحده الكفيؿً 

أبي  ، كىذا قكؿي الكفالةغير مشركط النعقاد  بكؿى أٌف القى  المجمةً  مف متفً  الظاىرن 
 ؼ كىك ما اختارتو المجمة.يكسي 

كعمى ذلؾ فقكؿ المجمة )تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيؿ »عمي حيدر:  يقكؿي 
 .(1)«المشار إليو اإلماـً  )كتنفذ( قد اختارت الركاية الثانية لمذىًب ...فقط(

تركت الراجح في المذىب الحنفي كأخذت باألكثر رجحانان  في ىذه المسألةً  فالمجمةي 
لو  لعمؿي ف ابي يكسؼ تعيٌ أل الثاني قكؿالكحيث اختارت المجمة  ،(2)الفقياء عند جميكرً 

فس أك إٌنو ال فرؽ في ذلؾ بيف أف تككف الكفالة بالنٌ  ثـٌ  ،السمطاني بو األمرً  لصدكرً 
 .(3)الماؿ

  

                                                           

 .1/741درر الحكام، حٌدر،   (1)
 م.2009، 759حكام العدلٌة، جامعة دمشق، ص:التقنٌن فً مجلة األ البؽا، محمد الحسن البؽا، (2)
 .8-3/7األتاسً، شرح المجلة،   (3)
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 سمِ فْ المُ  ن الميتِ عَ  : الكفالةُ الَمْبَحُث الثّالثُ 

رىنان عميو،  ف، كلـ يترؾ ماالن كال كفيبلن بدينو كاليٍ كعميو دى  : لك مات رجؿه المسألة صورةُ 
 بعد كفاتو بما عميو مف الديف؟ فيؿ يكفؿ أحده 

لُ   عند الحنفية  الَقْوُل الرّاِجُح والُمْعَتَمدم و يُ وأدلتُ  العمماءِ  : أقوالُ الَمْطَمُب األوَّ

 في ذلؾ عمى قكليف:  الفقياءي  اختمؼى 

 المفمس الذم لـ عف الميًت  الكفالةً  جكازً  بعدـً  أبك حنيفة إلى القكؿً  بى ىى : ذى األكؿي  القكؿي 
ف ترؾ شيئان ليس فيو كفاء، فإٌنو يمـز الكفيؿ بقدر ما ترؾ الميت يترؾ كفاءن لدينو،  .(1)كا 

 (4)كالشافعية (3)مف المالكية الفقياءً  كجميكري  (2)الصاحباف مف الحنفية بى ىى الثاني: ذى  القكؿي 
 المفمس. عف الميتً  الكفالةً  إلى جكازً  (5)كالحنابمة

 :ينالَقْولأِدّلُة 

 أبي حنيفة: أدلةي 

عبارة عف فعؿ، كالميت عاجز عف الفعؿ، فكانت ىذه كفالة بديف ساقط فبل  فى يٍ إٌف الدَّ  -1
ذا مات مميئان فيك قادر بنائبو، ككذا يٍ ف كال دى يٍ تصح. كما لك كفؿ عف إنساف بدى  ف عميو، كا 

 .(6)إذا مات عف كفيؿ؛ ألٌنو قائـ مقامو في مقاـ دينو

 .(7)في المطالبة إلى ذٌمةو  ذٌمةو  ذٌمة الميت قد زالت بالمكت، كالكفالة: ضـٌ إٌف  -2
                                                           

 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  .20/108السرخسً، المبسوط،  (1)
 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  .20/108السرخسً، المبسوط،  (2)
 الكتب دار ، 7/32 خلٌل، لمختصر واإلكلٌل التاج القاسم، أبً بن ٌوسؾ بن محمد المواق، (3)

 م.1994-هـ1416، 1ط العلمٌة،
 .7/32خلٌل،  لمختصر واإلكلٌل التاج المواق،

، 3/234األم،  محمد بن إدرٌس، الشافعً،. 4/459الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،  (4)
 م.1990-هـ1410بدون طبعة،  بٌروت، دار المعرفة،

 الخالؾ، من الراجح معرفة فً اإلنصاؾ سلٌمان، بن علً الحسن أبو الدٌن عالء المرداوي، (5)
 .تارٌخ بدون ،2ط العربً، التراث إحٌاء دار ،5/197

 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (6)
 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (7)
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 أدلة الجميكر:

حكمي فبل يفتقر بقاؤه إلى القدرة، كليذا بقي  ف؛ ألٌنو ماؿه يٍ ال ينافي بقاء الدَّ  كتى المى  إفَّ  -1
ذا مات عف  إذا مات مميئان حتى تصح الكفالة بو، ككذا بقيت الكفالة بعد مكتو مفمسان، كا 

 .(1)ف فكذا يصح اإلبراء عنو كالتبرعيٍ كفيؿ تصح الكفالة عنو بالدَّ 

مَّى اهللي  -2 ميكسنا ًعٍندى النًَّبي  صى : كينَّا جي ٍنوي، قىاؿى مىمىة بًف األىٍككىًع رىًضيى المَّوي عى استدلكا بحديث سى
 : مىٍييىا، فىقىاؿى ؿ  عى نىازىةو، فىقىاليكا: صى ، ًإٍذ أيًتيى ًبجى مَّـى سى مىٍيًو كى : )َىْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(عى ، قىاليكا: الى، قىاؿى

نىازىةو أيٍخرىل، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، َك َشْيًئا؟()َفَيْل َترَ  مىٍيًو، ثيَـّ أيًتيى ًبجى مَّى عى ، قىاليكا: الى، فىصى
 : مىٍييىا، قىاؿى ؿ  عى :  )َىْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(صى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ، قىاليكا: ثىبلىثىةى )َفَيْل َتَرَك َشْيًئا؟(ًقيؿى
مىيٍ  مَّى عى ، فىصى : دىنىاًنيرى مىٍييىا، قىاؿى ؿ  عى ، قىاليكا: )َىْل َتَرَك َشْيًئا؟(يىا، ثيَـّ أيًتيى ًبالثَّاًلثىًة، فىقىاليكا: صى

 : : )َفَيْل َعَمْيِو َدْيٌن؟(الى، قىاؿى ، قىاؿى ، قىاؿى أىبيك )َصم وا َعَمى َصاِحِبُكْم(، قىاليكا: ثىبلىثىةي دىنىاًنيرى
مىٍيًو يىا رىسيكؿى  :قىتىادىةى  ؿ  عى مىٍيوً  صى مَّى عى مىيَّ دىٍينيوي، فىصى المًَّو كىعى

 (2). 

لك لـ تصح الكفالة عف الميت المفمس؛ لما صمى  ككجو الداللة مف الحديث ىك أٌنو
 .(3)بعد الكفالةسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عميو ر 

كألٌف الديف كجب في حياتو لحؽ الطالب كىك باؽ كلـ يكجد  ،إٌنو كفؿ بديف ثابت -3
المسقط؛ كىك األداء، أك اإلبراء، أك انفساخ سبب كجكبو، كلـ يتحقؽ بالمكت شيء مف 

 .(4)ذلؾ

إٌنو مؤاخذ بو في اآلخرة، كلك تبرع إنساف بقضائو جاز التبرع إال أٌنو تعذرت مطالبتو  -4
الحؽ مف أف يككف مطمكبان في نفسو كما لك أفمس في  بو في الدنيا بمكتو، كبيذا ال يخرج

 .(5)حاؿ الحياة

 
                                                           

 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (1)
 .92سبق تخرٌجة ص:  (2)
  .20/108السرخسً، المبسوط،  (3)
 . 6/6الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  .20/108السرخسً، المبسوط،  (4)
  .20/109السرخسً، المبسوط،  (5)
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 :الَقْوُل الرّاِجحُ 

عرض القكليف كالنظر في أدلة كؿ فريؽ يترجح كاهلل أعمـ قكؿ الجميكر؛ كذلؾ  بعدى 
، كألٌف و بدليؿ أٌنو يطالب بو في اآلخرةيف الميت ال يسقط بمكتلقكة األدلة مف جية، كألٌف دى 

تبرع كتصدؽ، كالتبرع لمميت جائز بقضاء دينو، كخاصة أٌنو دىيف كحؽ لمعباد في ذلؾ 
 مبني عمى المشاحنة.

 :الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

األعظـ أبي حنيفة  اإلماـً  بقكؿً  اإلسبلـً  أٌنو قد أفتى مشايخي  الحكاـً  في دررً  جاءى 
في  الراجحى  تكف، فكافت المي شى المجمة لؤلتاسي: كعميو مى  في شرحً  كجاءى ، (1)في ىذه المسألة

 .  (2)المذىب

 اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالَمْطَمُب الثاني: 

ٌمةً ( مف 633) في المادةً  جاءى  المكفكؿ عنو  ساري يى  شترطي : ال يي األٍحكاـً العىٍدلٌية مىجى
 س أيضان.مً فٍ عف المي  كتصحٌ 

الكفاة، كبيذا  أـ بعدى  في الحياةً  اإلطبلؽ سكاء كانت الكفالةي  المجمةً  مف متفً  الظاىري 
 اإلماـ. الصاحبيف كخالفت رأمى  أخذت برأمً  تككف المجمةي 

ف كاف قكالن مرجكحان  كعميو ما دامت المجمةي   قد اختارت قكليما فيجب العمؿ بو كا 
 .(3)في المذىب؛ كذلؾ لصدكر األمر السمطاني بذلؾ.

أٌنو كاف القكؿ المفتى بو في الميت المفمس عمى قكؿ اإلماـ أبي حنيفة إلى  كالكاقعي 
أف نيشرت المجمة، كلكف قد يقاؿ إٌف المجمة قد اختارت في ىذه المادة قكؿ اإلماميف 

 .(4)لقكليما بصحة الكفالة بالمفمس مطمقان بدكف تقيد بالحي أك الميت

                                                           

 .1/767، درر الحكامحٌدر،  (1)
 .3/33األتاسً، شرح المجلة،  (2)
 .3/33األتاسً، شرح المجلة،  (3)
 .1/767، درر الحكامعلى حٌدر،  (4)
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 فسبالنّ  الكفالةِ  منَ  : البراءةُ بحُث الرابعالم              

لُ  فس، فس، وأقوال الفقياء في التسميم في الكفالة بالنّ الكفالة بالنّ  : تعريفُ الَمْطَمُب األوَّ
 الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفيةو 

في المطالبة مطمقان  األصيؿً  إلى ذٌمةً  الكفيؿً  ـٌ ذٌمةً ضى »الكفالة بأٌنيا:  عٌرؼ الحنفية
تعريؼ  أستخمصأف  يمكنني. مف ىذا التعريؼ العاـ لمكفالة (1)«فيٍ ف أك عى يٍ بنفس أك بدى 
 بنفسً  في المطالبةً  األصيؿً  إلى ذٌمةً  ـٌ ذٌمة الكفيؿً ضى »ة بأٌنيا: فس عند الحنفيٌ الكفالة بالنٌ 
 .«المكفكؿ

 التسميم في الكفالة بالنفس

تنقضي بتسميـ الكفيؿ المكفكؿ بو إلى المكفكؿ  فسً بالنٌ  عمى أفَّ الكفالةى  الفقياءي  اتفؽى 
كال حائؿ يمنع مف استيفاء  ،لو في مكاف ييٍقدر فيو عمى إحضار المكفكؿ مجمس القاضي

  .(2) كقىًبؿى المكفكؿ لو ذلؾ الحؽٌ 

 ولكن حصل خالف بين الفقياء في الحاالت اآلتية: 

 : األولى الحالةُ 

، كفالةالغير محؿ  التسميـ، فقاـ الكفيؿ كسممو في محؿإذا كانت الكفالة مطمقة عف مكاف 
 ىؿ يبرأ الكفيؿ أـ ال؟

 اختمفت أقكاؿ العمماء في ىذه الحالة عمى قكليف:

 بتسميـ المكفكؿ بو مقة عف مكاف التسميـ كقاـ الكفيؿإذا كقعت الكفالة مط :ؿي األكٌ  القكؿي 
لممكفكؿ لو في طريؽ أك مصر يمكف فييما المخاصمة تبرأ الذٌمة مف الكفالة؛ لقدرة 

                                                           

 .5/281رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدٌن، (1)
، ابن جزي. 8/424ح الهداٌة، . العٌنً، البناٌة شر169 -7/168ابن الهمام، فتح القدٌر،   (2)

، بدون طبعة وبدون 214 :الؽرناطً، القوانٌن الفقهٌة، ص لكلبًمحمد بن أحمد بن محمد، ا
، دار الفكر، 4/449الرملً، محمد بن أبً العباس، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،  . تارٌخ

. ابن مفلح، 51، 14/48المجموع شرح المهذب، تكملة . 1984-هـ1404بٌروت، ط أخٌرة، 
. الرحٌبانً، مطالب أولى النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى، 4/247المبدع فً شرح المقنع، 

3/318-319. 
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المكفكؿ لو عمى مخاصمة المكفكؿ بو، ككجكد التخمية بينيما في مكضع يقدر الطالب فيو 
عمى إحضاره مجمس القضاء، كىذا محقؽ إٌما بقكة نفسو أك بمعاكنة الٌناس إٌياه، كىك 

لك سممو  ما يتقٌيد خبلؼ مجمسو، لعدـ الفائدة مف التقييد، بخبلؼالمقصكد مف العقد، فبل 
ألٌف المكفكؿ لو ال يقدر عمى مخاصمة المكفكؿ بو في تمؾ في صحراء فبل تبرأ ذٌمتو؛ 

لى ىذا ذىب اإلماـ أبك حنيفةاألمكنة، فكاف إحضاره كتسميمو كعدمو كىك قكؿ عند  (1) . كا 
 .(2)المالكية

 الثاني: إذا كقعت الكفالة مطمقة عف مكاف التسميـ تعٌيف إحضار المكفكؿ بو في القكؿي 
محؿ الكفالة، فإذا سممو في مكضع آخر ال تبرأ ذمتو. كىك ما ذىب إليو الصاحباف مف 

 .(6)كالحنابمة (5)كالشافعية (4)كقكؿ آخر عند المالكية (3)الحنفية

 الثانية: الحالةُ 

 .بمكاف في التسميـ كسممت في مكاف آخرإذا كانت الكفالة مقٌيدة  

 فس مشركطة التسميـ في بمد محدد، فسممت في بمد: إذا كانت الكفالة بالنٌ األولى الصورةُ 
 غير ذلؾ، ففي صحة تسميمو قكالف:

 تبرأ ذٌمتو؛ ألٌف المقصكد مف التسميـ ىك إمكانية استيفاء حؽ : إٌف الكفيؿى ؿي األكٌ  القكؿي 
أماـ  الطالػب كذلؾ ممكف مف كؿ قاضو دكف تعييف، ألٌف المقصكد ىك الكصكؿ إلى الحؽٌ 

                                                           

الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق  .8/425. العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (1)
.  ابن نجٌم، 6/229الدقائق، . ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز 4/149شرح كنز الدقائق، 

 .5/293. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 3/548النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 
دار الفكر،  ،3/345 الدسوقً، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،  (2)

 . بدون طبعة وبدون تارٌخ
. ابن نجٌم، 4/149. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (3)

. 5/293.  ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/229البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
 .3/548ابن نجٌم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 

 .5/114مختصر خلٌل، . المواق، التاج واإلكلٌل ل5/35الخرشً، شرح مختصر خلٌل،   (4)
 .14/48المجموع شرح المهذب،  تكملة. 4/449الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،   (5)
 .3/319الرحٌبانً، مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى،   (6)
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كالحنابمة في  (2)كالمالكية (1)أبك حنيفة قاؿ بوك  ص، فبل يتقٌيد بقاضو دكف آخر.قاضو مخت
 .(3)ركاية

 كىكالثاني: إٌف الكفيؿ ال تبرأ ذٌمتو مف الكفالة؛ ألٌف الطالب كضع شرطان معتبران  القػكؿي 
يقصد اإللزاـ بو، فقد تككف حٌجتو كبٌينتو في ىذا المصر دكف غيره، لجكاز عدـ ثقتو بعدؿ 

 بو قاؿة في تسممو. ك القضاة لظيكر الفساد كالميؿ بأخذىـ الرشكة، أك لكجكد مشقٌ 
 .(6)الركاية الثانيةكالحنابمػة فػي  (5)، كالشافعية(4)الصاحباف مف الحنفية

إذا كقعت الكفالة مشركطة التسميـ في مجمس الحاكـ كسمميا في السكؽ : الثانية الصورةُ 
كاف في سكؽ ذلؾ المصر أك في سكؽ مصر آخر، كىك قكؿ لزفر كاختاره أال يبرأ، سكاء 

، فتى في زماننا لتياكف الناس في إقامة الحؽٌ ، كبو يي (7)المتأخركف مف مشايخ الحنفية
 . (8)ركلمعاكنة الفسقة عمى الخبلص منو كالفرا

فأٌما في زماننا إذا شرط التسميـ في مجمس القاضي »يقكؿ السرخسي رحمو اهلل: 
فإٌنو ال يبرأ بالتسميـ إليو في غير ذلؾ المكضع ألٌف في زماننا أكثر الٌناس يعينكف 

  .(9)«المطمكب عمى االمتناع مف الحضكر لغمبة أىؿ الفسؽ كالفساد

 

                                                           

 . ابن نجٌم،4/149. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (1)
. 5/293.  ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/229البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 

 .3/548ابن نجٌم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 
 .3/345الدسوقً، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،   (2)
 .5/103، . ابن قدامة، الشرح الكبٌر على متن المقنع4/418ابن قدامة، المؽنً،   (3)
. ابن نجٌم، 4/149. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (4)

. 5/293.  ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/229البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
 .3/548ابن نجٌم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 

 .14/48المجموع شرح المهذب،  تكملة. 4/449محتاج إلى شرح المنهاج، الرملً، نهاٌة ال  (5)
 .5/103. ابن قدامة، الشرح الكبٌر على متن المقنع، 4/418ابن قدامة، المؽنً،   (6)
ابن عابدٌن فً حاشٌته أنكر على من نسب هذا القول لزفر؛ بدلٌل قولهم أنه اختالؾ عصر  (7)

لمشاهد فٌه اختالؾ الزمان فً مدة قصٌرة. ابن عابدٌن، رد وزمان، فقال أن فٌه نظر ظاهر، وا
 .5/293المحتار على الدر المختار، 

 .2/127شٌخً زاده، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (8)
 .19/165السرخسً، المبسوط،   (9)
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 : الَحَنِفيةالَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد 

في تسميـ الكفيؿ المكفكؿ بو إلى  اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيويظير اختبلؼ 
ال  : إٌنوكقكليما ،، فقكؿ اإلماـ يبرأرفي محؿ تمكف فيو المخاصمة كالمص المكفكؿ لو

 .(1)يبرأ، كجاء أٌف قكليما أكجو؛ ألٌنو اختبلؼ عصر كزماف، ال اختبلؼ حجة كبرىاف

إٌنو يبرأ إذا سممو في السكؽ أك في مكضع آخر في »عابديف رحمو اهلل:  يقكؿ ابفي 
يعينكف  المصر بناءن عمى عادتيـ في ذلؾ الزماف، أٌما في زماننا فبل يبرأ؛ ألٌف الٌناسى 

 .(2)«فتىالمطمكب عمى االمتناع عف الحضكر لغمبة الفسؽ... كبو يي 

 :الَعدلّية اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ الَمْطَمُب الثاني: 

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 663في المادة: ) جاءى  بو في  المكفكؿى  لك سمـ الكفيؿي : مىجى
بة إلى المكفكؿ لو يبرأ الكفيؿ مف الكفالة صى صر أك القى فيو المخاصمة كالمً  تمكف ؿ  حى من 

بتسميمو في سكاء قبؿ المكفكؿ لو أك لـ يقبؿ، كلكف لك شرط تسميمو في بمدة معينة ال يبرأ 
يبرأ مف  قاؽ العمى أف يسممو في مجمس الحاكـ كسممو في الز   ؿى فً بمدة أخرل، كلك كى 

 حضكر ضابط يبرأ. في  الكفالة، كلكف لك سممو

 يظير من ىذه المادة أّنيا عمى ثالث فقرات:

اإلطبلؽ، كقد اختمؼ فقياء الحنفية في ىذه  عمى كجوً  الكاقعةي  : كىي الكفالةي األولى الفقرةُ 
الصكرة، فقاؿ أبك حنيفة: إٌف التسميـ في المصر الذم كقعت فيو الكفالة ليس بشرط، بؿ 
يجكز التسميـ في مصر آخر تمكف المخاصمة فيو، أٌما الصاحباف فقد اشترطا التسميـ في 

محؿ يمكف فيو المخاصمة( فيـ مف إطبلؽ المجمة )في المصر الذم كقعت فيو الكفالة. كيي 
 .(4)فتح القدير، كما جاء في (3)قبكليا قكؿ أبي حنيفة، مع أٌف قكليما أكجو

                                                           

ابن نجٌم، . 4/149. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (1)
. 5/293ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  .6/229الرائق شرح كنز الدقائق،  البحر

 .3/548ابن نجٌم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 
 .5/293ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  (2)
 .1/840، درر الحكام، حٌدر. 3/86األتاسً، شرح المجلة ،  (3)
 . 7/169ابن الهمام، فتح القدٌر،   (4)
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: إذا كقعت الكفالة مشركطة التسميـ في مصر معٌيف لـز التسميـ في المصر الثانية الفقرةُ 
د الذم كقعت فيو الكفالة، كال يعتبر التسميـ في مصر آخر، كىذا قكؿ الصاحبيف، أٌما عن

كيظير مف ىذه الفقرة )لك شرط تسميمو في بمدة  ،فالتسميـ معتبر فيو كفي غيرهأبي حنيفة 
 .(1)معينة ال يبرأ بتسميمو في بمدة أخرل( أٌف المجمة قبمت قكؿ الصاحبيف

: إذا كقعت الكفالة مشركطة التسميـ في مجمس الحاكـ كسممو في الزقاؽ ال الفقرة الثالثة
ر كالذم فى ذلؾ المصر أك في سكؽ مصر آخر، كىك قكؿ زي  يبرأ، سكاء كاف في سكؽ

فتى في زماننا لتياكف الناس في إقامة ة، كبو يي اعتمده المتأخركف مف مشايخ الحنفيٌ 
 . (2)الحؽٌ 

مف كظائفو أف  الذم يككف ضابطالالمراد بالضابط في ىذه المادة ىك األمير أك ك 
العساكر لعدـ قدرتيـ عمى ذلؾ،  اطيكصؿ المكفكؿ بو إلى مجمس القاضي. بخبلؼ ضبٌ 
فتى . كىذه أحدل المسائؿ التي يي (3)إذ ليس ذلؾ مف كظائفيـ، أك ألٌنيـ ال يفعمكف لك قدركا

 .(4)رفى زي  فييا بقكؿً 

  

                                                           

 .1/840، درر الحكام، حٌدر. 3/86األتاسً، شرح المجلة ،  (1)
 .2/127شٌخً زاده، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (2)
 .3/87األتاسً، شرح المجلة ،  (3)
 .2/127شٌخً زاده، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،  (4)
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في كتابي  ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ : الرابعالفصل 
 الَحوالة والرىن

 ثالثُة مباحث:وفيو 

ؿي  كىالة: المىٍبحىثي األكَّ  .الرضا في عقد الحى
كىالةالمىٍبحىثي الثٌاني اؿ عميو كالميًحيؿ  في عقد الحى  .: أثر مكت الميحى
 .فيٍ ف كالدَّ ىٍ : حكـ الزيادة في الرَّ المىٍبحىثي الثٌالثي 
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ُل:   الرضا في عقد الَحَوالةالَمْبَحُث األوَّ

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌيةجاء في مقدمة الكتاب الرابع مف   المكاد اآلتية: مىجى

كىالة673مادة )   إلى ذٌمة أخرل.  ف مف ذٌمةو يٍ نقؿ الدَّ : ( الحى
 المديكف الذم أحاؿ.  :ىك ،( الميًحيؿ674مادة )
اؿ لو675مادة )  الٌدائف.  :ىك ،( الميحى
اؿ عميو676مادة ) كىالة.  ؿى بً الذم قى  :ىك ،( الميحى  عمى نفسو الحى
اؿ بو677مادة )  الماؿ الذم أحيؿ.  :ىك ،( الميحى
كىالة المقٌيدة678مادة ) كىالة التي قي  :ىي ،( الحى ًحيؿ  الذم ٌيدت بأف تعطى مف ماؿ المي الحى

اؿ  عميو أك في يده.  ىك في ذٌمة الميحى
كىالة المطمقة679مادة ) الذم ىك عند  مف ماؿ الميًحيؿعطي تي  بأفقٌيد التي لـ تي  :ىي ،( الحى

اؿ عميو.   الميحى

لُ  عند  الُمْعَتَمد: أقوال الفقياء في رضا المحيل  والمحال عميو والمحال لو، و الَمْطَمُب األوَّ
 الحنفية

ٌمةً ل السابقةً  المكادً  مف خبلؿً  كىالة ال األٍحكاـً العىٍدلٌية مىجى بٌد ليا مف ، يظير أٌف الحى
في رضا  المىٍطمىبي ميحيؿ كميحاؿ عميو كميحاؿ لو، لذلؾ سيخصص ىذا عناصر، كىي: 

كىالة؟  اؿ لو إذا أبى الحى كىالة أـ ال؟ كىؿ ييٍجبر الميحى كىالة؛ ىؿ ىك شرط لصحة الحى ىؤالء بالحى
 ؟مجمس العقد في قبكؿ الحكالة كىؿ يشترط
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 أواًل: رضا الُمِحيل

عمى أٌنو البٌد مف رضا (3)كالحنابمة (2)كالشافعية (1)مف المالكية الفقياءً  جميكري  اتفؽى 
كىالة كتينىٌفذ.  الميًحيؿ كقبكلو لكي تصح الحى

اؿ عميو فقط  (4)أٌما الحنفية اؿ لو كالميحى فقالكا: إف جرل اإليجاب كالقبكؿ بيف الميحى
كىالة ناجزة دكف تكقؼ عمى إجازة الميًحيؿ، بناءن عمى ركاية الزيادات انعقدت الحى
ي كى (5)

المختارة، خبلفان لركاية القدكرم التي اشترطت رضاه كلك خارج مجمس العقد، فقد جاء في 
إٌنما اشترط »، ككٌضح ذلؾ، فقاؿ: (6)«الميًحيؿ فبل يشترط عمى المختار»الٌدر المختار: 

القدكرم رضا الميًحيؿ لمرجكع عميو
(7)»(8) . 

الفقياء، كقالكا شيرط ذلؾ فعمى ىذا يككف اشتراط رضا المحيؿ ىك قكؿ جميكر 
 .(9)ألٌف المحيؿ إيفاء ما عميو مف أم جية شاء فبل يتعيف عميو بعض الجيات قيران 

 

 

 

                                                           

الحطاب، مواهب الجلٌل فً شرح  . 22 -7/21المواق، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، ( 1)
. الدسوقً، الشرح 6/19، 6/16. الخرشً، شرح مختصر خلٌل، 91 -5/90مختصر خلٌل، 

 .2/325الكبٌر للشٌخ الدردٌر، 
، أسنى المطالب فً شرح روض األنصاري. 433  -13/432المجموع شرح المهذب، تكملة  (2)

. الرملً، نهاٌة 3/190. الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 2/230لطالب، ا
 .4/423المحتاج إلى شرح المنهاج، 

. ابن 3/386. البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع، 4/254ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ( 3)
 .4/393قدامة، المؽنً، 

 .6/270كنز الدقائق، ابن نجٌم، البحر الرائق شرح  (4)
 .681وهذا ما مشت علٌه مجلة األحكام العدلٌة فً المادة: ( 5)
 .5/341ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، ( 6)
إذن فال اختالؾ فً الرواٌة، والرجوع علٌه بمعنى رجوع المحال علٌه على المحٌل، أو لٌسقط ( 7)

أما بدون الرضا فال رجوع وسا سقوط. ٌنظر أٌضاً، ن الذي للمحٌل على المحال علٌه، ٌْ الدَّ 
 .3/106األتاسً، شرح المجلة، 

 .5/341ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، ( 8)
 .7/240ابن الهمام، فتح القدٌر، ( 9)
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 ثانيًا: رضا الُمَحال عميو

اؿ عميو، فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى النحك اآلتي:   أمَّا عف اشتراط رضا الميحى

كىالة مف رضا  :ؿي األكٌ  القكؿي  لى ىذا ذىبال بٌد لصحة الحى اؿ عميو، كا   (1)الحنفية الميحى

 .(3)، كركاية عند الشافعية(2)في ركاية كالمالكية

اؿ عميو، كقاؿ بيذا المالكية في الثاني: القكؿي  كىالة رضا الميحى  ال يشترط لصحة الحى
 (.6), كالحنابمة(5)كالشَّافعية في األصح ،(4)المشيكر عندىـ

 أدلة القولين:

 ؿ:األكٌ  أًدٌلةي القىٍكؿً 

في ذٌمة الميًحيؿ  المحاؿ عميومف حيث شاء فبل يمـز بجية، كحٌؽ  لمميحيؿ إيفاء الحؽٌ  ( 1
 .(7)فبل ينتقؿ إال برضاه كما في بيع األعياف كمعرفة رضاىما بالصيغة

 

 
                                                           

. ابن نجٌم، البحر الرائق 2/208، درر الحكام. مال خسرو، 6/16الكاسانً، بدائع الصنائع،  (1)
 .5/341. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/270الدقائق، شرح كنز 

الحطاب، مواهب الجلٌل فً شرح  . 22 -7/21المواق، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، ( 2)
. الدسوقً، الشرح 6/19، 6/16. الخرشً، شرح مختصر خلٌل، 91 -5/90مختصر خلٌل، 

 .2/325الكبٌر للشٌخ الدردٌر، 
، أسنى المطالب فً شرح روض األنصاري. 433  -13/432لمجموع شرح المهذب، ا تكملة( 3)

. الرملً، نهاٌة 3/190. الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 3/230الطالب، 
 .4/423المحتاج إلى شرح المنهاج، 

ً شرح الحطاب، مواهب الجلٌل ف . 22 -7/21المواق، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، ( 4)
. الدسوقً، الشرح 6/19، 6/16. الخرشً، شرح مختصر خلٌل، 91 -5/90مختصر خلٌل، 

 .2/325الكبٌر للشٌخ الدردٌر، 
، أسنى المطالب فً شرح روض األنصاري. 433  -13/432المجموع شرح المهذب، تكملة ( 5)

الرملً، نهاٌة . 3/190. الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 3/230الطالب، 
 .4/423المحتاج إلى شرح المنهاج، 

. ابن 3/386. البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع، 4/254ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ( 6)
 .4/393قدامة، المؽنً، 

 .2/230، أسنى المطالب فً شرح روض الطالب، األنصاري( 7)
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اؿ عميو ىك الذم يمزمو الدَّيٍ ( 2 ف، كال لزـك إال بالتزامو كلك كاف مديكننا لمميحيؿ؛ إٌف الميحى
 .(1)يتفاكتكف في االقتضاء مف بيف سيؿ ميسر، كصعب معسر الٌناسى  ألفٌ 

كىالة، فأشبو الميًحيؿ، فبلبٌد مف رضاه، قياسنا ( 3 اؿ عميو كاحد مٌمف تتـ بيـ الحى إٌف الميحى
 .(2)عميو

 الثاني: أًدٌلةي القىٍكؿً 

بنفسو كأف ال يشترط رضاه ألٌف الحؽ عميو ال لو، كالمحيؿ صاحب الحؽ لو أف يستكفيو 
 .(3)يستكفيو بغيره، كما لك كٌكؿ غيره باالستيفاء كقبض الديف، فبل يعتبر رضا مف عميو

رضي -في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة   -صمى اهلل عميو كسمـ-استدلكا بقكلو ك 
، ككجو االستدالؿ (4)(َفْمَيْتَبعْ َمْطُل الَغِنيِّ ُظْمٌم، َفِإَذا ُأْتِبَع َأَحُدُكْم َعَمى َمِميٍّ ) اهلل تعالى عنو:

اؿ عميو ال صراحةن  -صمى اهلل عميو كسمـ-مف الحديث: أٌف النَّبيَّ  لـ يشترط رضا الميحى
كىالة تفكيض قبض, فبل يعتبر فييا أك في القبض رضا مف عميو، قياسنا  كال ضمننا؛ ألٌف الحى

 .(5)عمى التككيؿ في قبضو.

 

 
                                                           

المحتاج  . الشربٌنً، مؽن3/106ًالمجلة،  . األتاسً، شرح7/240ابن الهمام، فتح القدٌر،  (1)
3/190. 

، دار الفكر، بدون طبعة 10/339الرافعً، عبد الكرٌم بن محمد، فتح العزٌز بشرح الوجٌز،   (2)
 وبدون تارٌخ.

،  دار القلم، 6/193الخن، مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجً على مذهب اإلمام الشافعً،   (3)
 م.1992-هـ1413دمشق، 

، كتاب الحواسات، باب الحوالة، 2278، ح:3/94متفق علٌه: أخرجه البخاري فً صحٌحه، ( 4)
 وهل ٌرجع فً الحوالة. 

 قضاء من المتمكن :الؽنً. القضاء وعدم التسوٌؾ :المطلتعلٌق مصطفى البؽا فً الهامش السفلً: 
 .الدٌن به ٌقضً لما واجدء ملً. أحٌل أتبع.  علٌه ما

المسند الصحٌح المختصر بنقل سابوري، بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌوأخرجه مسلم، مسلم 
، كتاب المساقاة، باب 1564، ح:3/1197 ،العدل عن العدل إلى رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم

تحرٌم مطل الؽنً وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحٌل على ملًء، تحقٌق: محمد فإاد عبد 
 الباقً، بٌروت، إحٌاء التراث العربً، بدون طبعة وبدون تارٌخ.

 .13/432المجموع شرح المهذب،  تكملة. 3/386البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  ( 5)
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 ثالثًا: رضا الُمَحال لو:

اؿ لو اختمفت آراء الفقياء فيو عمى النحك اآلتي:  أمَّا عف اشتراط رضا الميحى

لى ىذا ذىب جميكر الفقياء مفؿي األكٌ  القكؿي  اؿ كقبكلو لمحكالة، كا   : ال بٌد مف رضا الميحى
 .(3)كالشافعية (2)كالمالكية (1)الحنفية

اؿ لو مميئا القكؿي  اؿ إذا كاف الميحى الثاني:: ال يشترط رضا الميحى
 ، بؿ ييجبىر عمى قبكؿ(4)

كىالة إف   .(5)كامتنع، كىذا مف مفردات المذىب الحنبمي أبىالحى

 أدلة القولين:

 األكؿ:  أًدٌلةي القىٍكؿً 

كىالة, ( 1 اؿ, كالدَّيف الذم لو عمى الميًحيؿ ينتقؿ بالحى كالٌذمـ متفاكتة في إفَّ الدَّيف حؽ الميحى
ال لـز الضرر إذا ألـز اتباع مف قد ال  حسف القضاء كالمماطمة, فبل بٌد مف رضاه, كا 

 .(6)يكافيو

اؿ قد تعمؽ بذٌمة الميًحيؿ, فبل يجبر عمى نقمو إلى آخر، كما ال يجبر ( 2 إٌف حؽ الميحى
 .(1)عمى نقمو إلى آخر في اإلجازة كنحكىا

                                                           

. ابن 2/208، درر الحكام. مال خسرو، 6/16الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (1)
 .5/342عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 

الحطاب، مواهب الجلٌل فً شرح  . 22 -7/21المواق، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، ( 2)
. الدسوقً، الشرح 6/19، 6/16لٌل، . الخرشً، شرح مختصر خ91 -5/90مختصر خلٌل، 

 .2/325الكبٌر للشٌخ الدردٌر، 
، أسنى المطالب فً شرح روض األنصاري. 433  -13/432المجموع شرح المهذب،  تكملة( 3)

. الرملً، نهاٌة 3/190. الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 3/230الطالب، 
 .4/423المحتاج إلى شرح المنهاج، 

الملًء: هو القادر على الوفاء وسا ٌتصؾ بالمماطلة. المرداوي، اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من ( 4)
 . 5/227الخالؾ، 

. البهوتً، كشاؾ القناع عن متن 5/228المرداوي، اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ،  (5)
 .3/386اإلقناع، 

. الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة 3/107األتاسً، شرح المجلة،  .2/23، درر الحكام، حٌدر (6)
 .3/191ألفاظ المنهاج، 

 6/18الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، ( 1)
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اؿ في ذٌمة ( 3 الميًحيؿ, كقد رضي بذٌمتو, فبل ينتقؿ عنيا لغيرىا بغير رضاه؛ إٌف حؽ الميحى
 .(1)لتفاكت الذ مـ

 الثاني: أًدٌلةي القىٍكؿً 

أٌف مف حؽ الميًحيؿ أف ييكٌفي الحؽ الذم عميو بنفسو أك بككيمو، كقد أقاـ الميًحيؿ  (1
اؿ القبكؿ كما لك ككَّؿ رجبلن في إيفائو اؿ عميو مقاـ نفسو في التقبيض, فمـز الميحى الميحى
(2). 

ْتِبَع َأَحُدُكْم َمْطُل الَغِنيِّ ُظْمٌم، َفِإَذا أُ كاستدلكا بظاىر حديث الٌنبي صٌمى اهلل عميو كسمـ: ) (2
كىالة أك (3)(َعَمى َمِميٍّ َفْمَيْتَبعْ  ، فقد أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الدائف بقبكؿ الحى

 .(4)االلتزاـ بمقتضاىا، فاألمر لمكجكب لخمك قرينة الندب

اؿ لو، ألٌف الراجح ك  الذم أميؿ إليو ىك القكؿ األكؿ مف أٌنو ال بد مف رضا الميحى
 الٌناس يتصفكف بالمماطمة كلك كانكا مكسريف.كثيران مف 

اؿ شرطان كىك أف يككف ىذا الرضا في مجمس  كأضاؼ الحنفية في رضا الميحى
كىالة، كىك شرط االنعقاد الحى
كىالة  -(5) ـٌ بمغو خبر الحى حتى لك كاف غائبان عف المجمس ث

كىالة؛ ألٌنيا لـ تنعقد أصبلن إذ أٌف رضا الفأجازىا لـ  اؿ ركف في انعقادىا.تىٍنفيذ الحى كىذا  ميحى
 رأم أبي حنيفة كمحٌمد.

اؿ (6)أٌما عند أبي يكسؼ فيعتبر ىذا الشرط شرط النفاذ  , كبناءن عميو لك كاف الميحى
كىالة فأجازىا  ،  فيكتفي منو مجرد الرضا، أينما تىٍنفيذً غائبنا عف مجمس العقد, فبمغو خبر الحى

                                                           

 .3/191الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ( 1)
. البهوتً، كشاؾ القناع عن متن 5/228المرداوي، اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ، ( 2)

 .4/395. ابن قدامة، المؽنً، 3/386اإلقناع، 
 107سبق تخرٌجه ص: ( 3)
. البهوتً، كشاؾ القناع عن متن 5/228المرداوي، اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ، ( 4)

 .3/386اإلقناع، 
 كان منها شرط تخلؾ وإذا أسسه فً أو العقد أركان فً توافرها ٌلزم التً هً :اسانعقاد شروط( 5)

 ، دار الفكر،9/6533الزحٌلً، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمً وأدلته،  .باساتفاق باطال العقد
 .، بدون تارٌخ4سورٌا، ط

 شرط تخلؾ فإذا وصحته انعقاده بعد بالفعل العقد أثر ترتٌب علٌه ٌتوقؾ ذيال هو :النفاذ شرط( 6)
 المصدر نفسه. .موقوفا العقد كان
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بلؼ في المحاؿ لو فقط، فعنده ال يشترط حضرتو ، كىذا الخ(1)كاف كلك خارج مجمس العقد
ٌنو ال خبلؼ في المحاؿ عميو في أٌف حضرتو غير  بؿ يكفى رضاه كالمحاؿ عميو، كا 

 .(2)شرط

كبناءن عمى ما سبؽ، فإٌف الحكالة التي أجريت في غياب المحاؿ لو ال تنعقد كلك 
اجتيد بأٌف اتحاد المجمس قبميا عند إعبلمو عمى قكؿ أبي حنيفة كمحٌمد، كلكٌف أبا يكسؼ 

 .(3)ليس بشرط النعقاد الحكالة بؿ لنفاذىا

 الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

الصحيح ىك قكؿ أبي حنيفة كمحٌمد؛ ألٌف قبكلو مف أحد األركاف الثبلثة, فكاف 
 .(4)كبلميما بدكف شرط العقد, فبل يقؼ عمى غائب عف المجمس كما في البيع

 
 َوَأْسباُب االْخِتَيار اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالَمْطَمُب الثاني: 

 اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية

مٌػػػػة األٍحكػػػػاـً العىٍدلٌيػػػػة( مػػػػف 683جػػػػاء فػػػػي المػػػػادة ) كالػػػػة التػػػػي أيٍجريػػػػت بػػػػيف :  الحى مىجى
لػػك قػػاؿ أحػػده آلخػػر: خػػذ  :مػػثبلن الميحيػؿ كالميحػػاؿ عميػػو تنعقػػد مكقكفػػة عمػػى قىبػػكؿ المحػػاؿ لػػو. 

كالة دى  حػاؿ عميػو ذلػؾ تىٍنعىقػد الحكالػة مكقكفػة،  فػإذا المي  ؿى بً ني الذم بذٌمتي لفبلف؛ كقى يٍ عميؾ حى
 قبميا المحاؿ لو تىٍنفيذ. 

الظاىر مف متف المجمة عدـ لزـك قبكؿ المحاًؿ الحكالةى في مجمس العقد، في ف
المحاؿ لو(، فمك قاؿ شخص آلخر: خذ عميؾ إطبلؽ قكليا: )تنعقد مكقكفة عمى قىبكؿ 

                                                           

. ابن 6/268.  ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 6/16الصنائع، الكاسانً، بدائع ( 1)
 .5/342عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 

 .3/107األتاسً، شرح المجلة،   (2)
 .2/23، درر الحكام، حٌدر( 3)
 ؼرر. مال خسرو، درر الحكام شرح 6/16الكاسانً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،  (4)

. ابن عابدٌن، رد المحتار 6/270. ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 2/208األحكام، 
 .5/342على الدر المختار، 
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حكالة الٌديف الذم عمٌي تنعقد الحكالة مكقكفة عمى قبكؿ المحاؿ لو، فإف قىًبؿى تككف نافذة، 
فىضى تككف منفسخة. كييفيـ مف ىذه المادة أف اتحاد مجمس الحكالة كقبكؿ الميحاؿ لو  ف رى كا 

 .(1)ليس شرطان النعقاد الحكالة بؿ شرطان لنفاذىا
ذت المجمة، يقكؿ األتاسي: كقد عممت أٌف الصحيح قكليما، »فبقكؿ أبي يكسؼ أخى

اؿ لو في مجمس العقد لعٌمو مشعر  لكف سككت ىذه المادة عف اشتراط حضكر الميحى
فأسست ىذه المادة عمى مذىب اإلماـ ». يقكؿ عمي حيدر: (2)«باختيار قكؿ أبي يكسؼ

 . (3)«اليـك باألمر السمطاني كىي معمكؿ بيا –أبي يكسؼ  –المشار إليو 

 أسباب اختيار قول أبي يوسف

مف خبلؿ تتبع أسباب عدكؿ لجنة المجمة عف القكؿ الصحيح في المذىب إلى   
قكؿ أبي يكسؼ، جاء في شرح األتاسي أٌف المجمة قامت باختياره تسييبلن ألمكر الٌناس في 

كىالة التي ىي كثيرة الكقكع أمر الحى
 (4)  . 

  

                                                           

 .2/23، درر الحكام، حٌدر (1)
 .3/106األتاسً، شرح المجلة،   (2)
 .2/23، درر الحكام، حٌدر (3)
 .3/106األتاسً، شرح المجلة،  (4)



112 
 

 : موت الُمَحال عميو والُمِحيل  في عقد الَحَوالةالَمْبَحُث الثّاني

ُل: أثر  ، والُمْعَتَمد عند موت الُمَحال عميو أو الُمِحيل قبل استيفاء الدينالَمْطَمُب األوَّ
 الحنفية

كىالة عمى  اؿ عميو أك الميًحيؿ في عقد الحى اختمؼ الفقياء في تأثير مكت الميحى
كىالة، كذلؾ عمى االلتزامات الناشئ ة عف تمؾ المعاقدة إذا مات أحدىما قبؿ استيفاء ديف الحى

 النحك التالي:
 : القول األول

اؿ لو، كال يطالب بو الميًحيؿ أبدان؛ ألٌف ذٌمتو قد  اؿ عميو ممـز بديف الميحى إٌف الميحى
كىالة، فبل يككف لمميحاؿ الحؽ في الرجكع عمى الميًحيؿ بحاؿ،  كعمى ذلؾ برئت بمقتضى الحى

اؿ عميو فإٌف ما التـز بو ال يبطؿ بمكتو، بؿ يؤخذ مف تركتو، فإذا مات  فإذا مات الميحى
مفمسان ال تركة لو فإٌف التزامو ال يبطؿ، كال يككف لمميحاؿ لو حؽ في الرجكع عمى الميًحيؿ، 

كىالة عقد الـز ال ينفسخ بالمكت فامتنع الرجكع عمى الميًحيؿ لبقاء الٌدي اؿ بو ألٌف الحى ف الميحى
لى ىذا ذىب الشافعية اؿ عميو. كا  في ذٌمة الميحى
 .(2)كالحنابمة (1)

 :القول الثاني

اؿ عميو،   كىالة متى تٌمت فإٌف الٌديف ينتقؿ مف ذٌمة الميًحيؿ إلى ذٌمة الميحى إٌف الحى
اؿ عميو ممتزمان بأدائو لمميحاؿ، فإذا مات قبؿ األداء، فإٌنو يؤخذ الٌديف  اؿ كيصبح الميحى الميحى

اؿ عميو مفمسان،  ف مات الميحى بو مف تركتو، كال رجكع لمميحاؿ عمى الميًحيؿ بحاؿ، حتى كا 
اؿ عميو أك أفمس فإٌنو يرجع عميو،  اؿ لو عمى الميًحيؿ أٌنو إذا مات الميحى إال أف يشترط الميحى

اؿ عميو أك أفمس لى ىذا ذىب المالكية. فمو عند ذلؾ شرطو إذا مات الميحى  .(3)كا 

                                                           

 .2/232المطالب فً شرح روض الطالب، ، أسنى األنصاري (1)
البهوتً، منصور بن ٌونس بن صالح الدٌن،  .3/386البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (2)

 م. 1993-هـ1414، 1، عالم الكتب، ط2/136شرح منتهى اإلرادات، 
ل، الحطاب، شمس الدٌن أبو عبد َّللا محمد بن محمد، مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌ (3)

 . 6/17. الخرشً، شرح مختصر خلٌل، 1992-هـ1412، 3، در الفكر، ط5/94-95
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كىالة عند الشافعية أٌما مكت الميًحيؿ فبل تأثير لو عمى الحى
 (2)كالمالكية (1)

اؿ عميو، فأصبح ىك المطالب (3)كالحنابمة ، ألٌف ذٌمتو قد برئت كانتقؿ الٌديف إلى ذٌمة الميحى
كىالة،  كىالة بمنزلة اإليفاء. فيـ يىركف أٌف مكتى الميًحيؿ ال يفسخ الحى  كما تأثيربو كحده، إذ الحى

كىالة بعد صٌحتيا كلزكميا إاٌل كتأثير مكت بائع الٌسمعة بعد صٌحة  مكت الميًحيؿ في الحى
كىالة عندىـ بمثابة  ، ألٌف الحى البيع كلزكمو، بؿ بعد إقباضو إٌياىا فضبلن عف الٌصٌحة كالٌمزـك

اؿ عميو فمو تأثير أكسع  ان خبلف  اإلقباض كالٌتسميـ،  .(4)المؤٌجؿإذ يحٌؿ بو دينيا لمكت الميحى

كلك أحاؿ بمؤٌجؿ عمى مثمو حٌمت »  : كفي ذلؾ يقكؿ صاحب نياية المحتاج 
اؿ عميو كال تحؿ بم كىالة بمكت الميحى كىالةالحى كقاؿ شمس . (5)«كت الميًحيؿ  لبراءتو بالحى

ف مات »  رحمو اهلل: (6)الديف ابف قدامة فإف مات الميًحيؿ أك المحتاؿ فاألجؿ بحاؿ كا 
اؿ  عم . كال يعمـ في حمكؿ الٌديف (7)«يو انبنى عمى حمكؿ الٌديف بالمكت، كفيو ركايتافالميحى

بمكت المديف خبلؼ ألحد مف أرباب المذاىب المدٌكنة سكل أحمد في إحدل ىاتيف 
 .(8)الركايتيف

اؿ عميو عمى ما التـز بو القول الثالث:   كىك ما ذىب إليو الحنفية أٌنو ال تأثير لمكت الميحى
اؿ عميو مدينان قٌسـ مالو مف ماؿ،  ذا كاف الميحى فيؤخذ الماؿ مف تركتو كيعطى لممحاؿ. كا 

اؿ  بالحصص، فإف بقي لممحاؿ شيء مف الديف رجع بو عمى  بيف الغرماء كبيف الميحى

                                                           

 .2/232، أسنى المطالب فً شرح روض الطالب، األنصاري (1)
.  الخرشً، شرح مختصر خلٌل، 95-5/94الحطاب، مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل،  (2)

6/17 . 
 .3/386البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (3)
 .18/232الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة، اسانتهاء بموت الُمِحٌل ،  (4)
 .4/426 الرملً، (5)
-1200هـ=682-597عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسً الجماعٌلً، ) (6)

م(، الحنبلً، أبو الفرج،  فقٌه، من أعٌان الحنابلة، ولد وتوفً فً دمشق، وهو أول من 1283
بلة بها،له تصانٌؾ، منها الشافً والشرح الكبٌر للمقنع. الزركلً، األعالم، ولً قضاء الحنا

3/329. 
، دار الكتاب 5/59ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسً، الشرح الكبٌر على متن المقنع،  (7)

 العربً، أشرؾ على طباعته: محمد رشٌد رضا، بدون طبعة وبدون تارٌخ.
 .18/232الكوٌتٌة، اسانتهاء بموت الُمِحٌل ، الموسوعة الفقهٌة  (8)
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اؿ عميو الستغنائو عف األجؿ  كىالة مؤجبلى فإٌنو يحؿ بكفاة الميحى ذا كاف ديف الحى الميًحيؿ، كا 
 .(1)بمكتو

اؿ عميو الدَّ  أٌما إذا اؿ ففيو خبلؼ بيف مات الميًحيؿ قبؿ أف يؤدم الميحى يف إلى الميحى
 عمماء المذىب الحنفي عمى النحك اآلتي: 

اؿ عميو الٌديف إلى الميحاؿ  كىالة مقٌيدة كمات الميًحيؿ قبؿ أف يؤدم الميحى إذا كانت الحى
كىالة؛ اؿ عميو،  ألٌف الماؿ اٌلذم قٌيدت لو، ففي ىذه الحالة تنفسخ الحى بو قد استحٌؽ مف الميحى

اؿ بدينو، فإذا كاف عمى الميًحيؿ ديكف  كدخؿ في تركة الميًحيؿ، كعمى ىذه الٌتركة يعكد الميحى
اؿ أحؽ بو مف بيف سائر  اؿ، كليس لو ماؿ سكل ىذا الٌديف؛ ال يككف الميحى سكل ديف الميحى

الغرماء، كيأخذ المحاؿ لو الغرماء، كبتعبير آخر يدخؿ ماؿ المحيؿ المذككر في تقسيـ 
منو ما يصيب حصتو فقط. ىذا عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ كمحٌمد، أٌما عند زفر فيككف 

 . (2)أحؽ بو مف بيف سائر الغرماء

ف كاف األصؿ عند المذىب الحنفي أٌف ذٌمة الميًحيؿ قد برئت النتقاؿ الٌديف إلى  كا 
اؿ عميو، كلكف ذلؾ مقٌيد بسبلمة حؽ  اؿ، فخكفان مف أف يضيع حقو كاف لو ذٌمة الميحى الميحى

الرجكع عمى الميًحيؿ رغـ براءة ذٌمتو منو، إذ البراءة ىاىنا مؤقتة كمرىكنة بسبلمة حؽ 
اؿ الميحى
(3). 

اؿ لو تعمؽ بالماؿ الذم (4)كدليؿ زفر ىك القياس عمى عقد الرىف ، كألٌف حؽ الميحى
اؿ عميو أك بيده في أثناء حياة  الميًحيؿ حتى إٌنو لعدـ اقتدار الميًحيؿ عمى أخذه بذٌمة الميحى

 . (5)يككف كأٌنو خارج مف ممكو، كال تقضى ديكنو بو بعد كفاتو أيضان 

كىالة كالرىف؛ كىك أٌف المرتيف   بينما جميكر الحنفية خالفكه كبٌينكا الفرؽ بيف الحى
ا اختص اختص بغـر الرىف مف بيف سائر الغرماء، فمك ىمؾ يسقط دينو خاصة، كلمٌ 

                                                           

 .6/17، . الكاسانً، بدائع الصنائع، 25/123، 20/71السرخسً، المبسوط،  (1)
 .2/46، درر الحكام، حٌدر. 6/17. الكاسانً، بدائع الصنائع، 20/71السرخسً، المبسوط،  (2)
 .29/301الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة،  (3)
 .6/17. الكاسانً، بدائع الصنائع، 20/71السرخسً، المبسوط،  (4)
 .2/46، درر الحكام، حٌدر. 4/174الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كز الدقائق،  (5)
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كىالة المقيدة، فمـ يختص  اؿ في الحى بغرمو اختص بغنمو؛ ألٌف الخراج بالضماف، أٌما الميحى
بغـر ذلؾ الماؿ، فمٌما لـ يختص بغرمو لـ يختص بغنمو أيضان، بؿ يككف ىك كغرماء 
اؿ عميو ببقية دينو فميس لو ذلؾ؛  ذا أراد الميًحيؿ أف يأخذ الميحى الميًحيؿ أسكة في ذلؾ، كا 

كىالة أل اؿ عميو؛ فبطمت الحى كىالة استحؽ مف الميحى ٌف الماؿ الذم قٌيدت بو الحى
(1). 

كىالة مطمقة، كالمسألة بحاليا؛ ال تفسخ بمكت الميًحيؿ، فيؤخذ  كفي حاؿ كانت الحى
اؿ في  اؿ عميو جميع الٌديف الذم عميو، كيقٌسـ بيف غرماء الميًحيؿ، كال يدخؿ الميحى مف الميحى

ٌنما يؤ  كىالة لـ تتعمؽ بو، فذلؾ ممؾ الميًحيؿ كال ذلؾ، كا  اؿ عميو؛ ألٌف الحى خذ مف الميحى
اؿ عميو، كال يعكد إلى الميًحيؿ، كلكف  اؿ في ذلؾ؛ ألٌف حقو ثبت عمى الميحى يشاركيـ الميحى

 .(2)القاضي يأخذ مف غرماء الميًحيؿ كفيبلن؛ ألٌنو ثبت الرجكع إلييـ ألحد رجميف

 ذىب الحنفيفي الم الُمْعَتَمدالقول 

ف إذا كانت يٍ يبلحظ اختبلؼ فقياء الحنفية في مسألة مكت الميًحيؿ قبؿ كفاء الدَّ  
 كالميٍعتىمىد عندىـ ىك ما ذىب إليو أبالحكالة مقٌيدة بيف جميكر الحنفية كاإلماـ زفر، كالقكؿ 

كتب المذىب قاطبة متكنان كشركحان »يقكؿ األتاسي:  كفي ذلؾ يكسؼ كمحمد. كحنيفة كأب
 .  (3)«كفتاكل آخذة بقكؿ أئمتنا الثبلثة ألٌنو االستحساف، كىك المذىب

 َوَأْسباُب االْخِتَيار اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالثاني:  الَمْطَمبُ 

 :اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 692جاء في المادة: )  ،الميًحيؿ قبؿ األداء يى ف  كي : كلك تي مىجى
اؿ بو.  ككانت ديكنو أزيد مف تركتو فميس لسائر الغرماء حؽ  في الميحى

عمى قكؿ »يظير مف متف المجمة أنيا أخذت بقكؿ زفر، كفي ذلؾ يقكؿ األتاسي: 
اؿ  أئمتنا الثبلثة كىك االستحساف كعميو عاٌمة الفقياء متكنان كشركحان كفتاكل يككف الميحى

الميًحيؿ في ذلؾ الٌديف أك الكديعة. كعمى قكؿ زفر كىك القياس كبو أخذت أسكة لغرماء 
                                                           

 .6/17الكاسانً، بدائع الصنائع،  (1)
 .6/17الكاسانً، بدائع الصنائع،  (2)
 .3/119األتاسً، شرح المجلة،  (3)
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جمعية المجمة كما صرحت بو ىذه المادة يختص بو المحتاؿ باعتبار أٌف الٌديف أك الكديعة 
كالرىف. ىذا ما ظير لي في تقرير ىذا المقاـ بعد تصفح كتب المذىب مع التأمؿ 

 . (1)«التاـ

 أسباب اختيار قول زفر

كالمصحح في  الميٍعتىمىدمف خبلؿ تتبع أسباب عدكؿ لجنة المجمة عف القكؿ   
المذىب إلى قكؿ زفر، يمكف مبلحظة سببيف: األكؿ ذكره الزرقا كىك مراعاة لمصمحة 

 .(3)، كالسبب الثاني ذكره األتاسي كىك لحكمة اقتضتيا ظركؼ ذلؾ الزماف(2)التعامؿ

  

                                                           

 3/121األتاسً، شرح المجلة،  (1)
 الموسوعة خبراء مع باساشتراك أعده بحث الَحَوالة ، وآخرون، الزرقا أحمد مصطفى الزرقا، (2)

 م.2011-هـ1432، 1ط الكوٌت، الصفاة، ،275:ص الكوٌتٌة، الفقهٌة
 .3/119األتاسً، شرح المجلة،  (3)
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 نيْ ن والدَّ ىْ في الرَّ : حكم الزيادة الَمْبَحُث الثّالثُ 

ؽ  ييٍمًكف اٍسًتيفىاؤه »ىك:  في الرَّى تىكقيفيوي ميقىاًبؿى حى ٍبس مىاؿو مىحبيكسو كى ، كييسىمَّى ذىًلؾى ًمٍنوحى
:رىٍىنناالمىاؿي: مىرىيك   .(1)«ننا كى

إذا كجدت زيادة في مالية الرىف كاحتاج الراىف إلى أمكاؿ أخرل ىؿ : صورة المسألة
 ؟أخذه مف الماؿ في المرة الثانية ما الرىف األكؿ مقابؿيمكنو أف يرىف 

لُ   الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية: أقوال العمماء، وأدلتيم، والراجح، و الَمْطَمُب األوَّ

 أقوال العمماء:

ف المرىكف عمى يٍ الزيادة في الرىف جائزة كلكف حصؿ خبلؼ بيف العمماء في الزيادة بالدَّ  
 قكليف:

د بف كبيذا قاؿ أبك حنيفة كمحمٌ  ف.يٍ القكؿ األكؿ: تجكز الزيادة في الرىف كال تجكز في الدَّ 
 ،(3)كالقكؿ الجديد لمشافعي ،(2)كىك المقدـ في المذىب الحنفي -رحميما اهلل  - الحسف

 . (5)كىك قكؿ الظاىرية ،(4)كالمشيكر عند الحنابمة

كىك قكؿ في المذىب الحنفي اختاره أبك ف كالرىف. يٍ القكؿ الثاني: تجكز الزيادة في الدَّ 
 .(8)، كالشافعي في القديـ(7)، كقكؿ عند المالكية(6)يكسؼ

                                                           

 (، مجلة األحكام العدلٌة.701المادة: )  (1)
. ابن نجٌم، 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .21/97 المبسوط، السرخسً،  (2)

 .2/612. شٌخً زاده، مجمع األنهر، 8/325البحر الرائق، 
. 4/253نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،  الرملً، .58 -3/57، المحتاج مؽنً الشربٌنً، (3)

 .13/207 المهذب، شرح المجموع تكملة
 من الراجح معرفة فً اإلنصاؾ المرداوي، .3/322 اإلقناع، متن عن القناع كشاؾ البهوتً، (4)

 .5/140 الخالؾ،
  .8/118باآلثار،  المحلىابن حزم،  (5)
. ابن نجٌم، 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .21/97 المبسوط، السرخسً، (6)

 .2/612. شٌخً زاده، مجمع األنهر، 8/325البحر الرائق، 
 .553-6/552 خلٌل، لمختصر واإلكلٌل التاج المواق، (7)
 .13/207 المهذب، شرح المجموعتكملة  (8)
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دخالو في رىف الديف يٍ ـ رحميا اهلل جكاز الزيادة في الدَّ القيٌ  ة كابفي تيميٌ  بفي ا كاختار  ف كا 
 .(1)األكؿ، خبلفان لممشيكر مف مذىب الحنابمة

 القول األول بما يأتي : أصحابُ  واستدلّ 

 .(2)ف آخر، كما لك رىنيا عند غير المرتيفيٍ أٌنيا عيف مرىكنة، فمـ يجز رىنيا بدى  -1
ف تكجب الشيكع في الرىف كىك ال يجكز، كالزيادة في الرىف يٍ إٌف الزيادة في الدَّ  -2

 .(3)تكجب الشيكع في الديف كذلؾ غير مانع مف صحة الرىف
 .(4)ترؾ االستيثاؽ كىك يككف منافيان لعقد الرىفف يٍ كألٌف الزيادة في الدَّ  -3
ال بد مف الرىف الثاني أف يككف لو حصة في الديف فيخرج الرىف األكؿ بقدره مف  -4

أف يككف رىنا مضمكنان، كذلؾ شائع، كالشيكع مفسد لمرىف، فبل يصير الرىف األكؿ رىنان 
يسقط الديف  الرىفمؾ بالديف الحادث بؿ يصير كؿ الرىف بمقابمة الديف السابؽ فإف ى

 .(5)األكؿ كيبقى الديف الثاني ببل رىف
ف تثبت فيو ضماف الديف الثاني، فيككف بعض الرىف مضمكنان يٍ إٌف الزيادة في الدَّ  -5

بو كبعضو مضمكنان بالديف األكؿ، كذلؾ البعض مشاع فبل يجكز بخبلؼ الزيادة في 
ألٌف الديف ينقسـ عمييما فصار  الرىف؛ ألنيا تكجب تحكؿ بعض الديف إلى الرىف الثاني؛

 .(6)الشيكع في الديف ال في الرىف
إٌف االلتحاؽ بأصؿ العقد غير ممكف في طرؽ الديف ألٌنو غير معقكد عميو ، كال  -6

معقكد بو بؿ كجكبو سابؽ عمى الرىف كالرىف الحؽ لو ألٌنو كجب بعقد سابؽ عمى الرىف 
ٌف الثمف بدؿ في بدؿ العقد بخبلؼ البيع أللعقد ككذلؾ يبقى بعد انقسامو كالتحاقو بأصؿ ا

 .(7)كجب في العقد فافترقا

                                                           

 بن مشهور: تحقٌق ،357-356ص: الفروسٌة، الجوزٌة، أٌوب بن بكر أبً بن محمد القٌم، ابن  (1)
 م.1993-هـ1414، 1ط حائل، السعودٌة، األندلس، دار محمود، بن حسن

 .4/261 المؽنً، قدامة، ابن (2)
. شٌخً 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .98-21/97 المبسوط، السرخسً، (3)

 .2/612زاده، مجمع األنهر، 
 .2/612شٌخً زاده، مجمع األنهر،  (4)
 .2/612. شٌخً زاده، مجمع األنهر، 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (5)
 .6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (6)
 .6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .21/98 المبسوط، السرخسً، (7)
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ف تصير زيادة في الرىف تبعان فينقمب المتبكع تابعان كفيو يٍ لك صحت الزيادة في الدَّ   -7
 .(1)تغيير المشركع كتبديؿ المكضكع كىك باطؿ

 أصحاب القول الثاني بما يمي: واستدلّ 

 ف كذلؾ.يٍ فإذا جاز ذلؾ فيجكز زيادة الدَّ القياس عمى جكاز زيادة الرىف،  -1
إٌف الديف في باب الرىف كالثمف في البيع، كالرىف كالثمف، فتجكز الزيادة فييما كما  -2

مكاف اإللحاؽ فييما كما في  في البيع كالجامع بينيما االلتحاؽ بأصؿ العقد لمحاجة، كا 
 .  (2)البيع
كيككف مرىكنان بيا كباألصؿ كما لك  ،ف الذم فيو الرىف تصحيٍ إٌف الزيادة في الدَّ  -3

    .(3)قارف العقد
ي ر بعض الرىف رىنان بالزيادة كىك دى  -4 ف حادث مع بقاء القبض يٍ إٌف ىذه الزيادة تيصى

 .(4)في األصؿ، كىذا تصرؼ في الرىف ال في الديف

 : الَقْوُل الرّاِجحُ 

قكؿ أبي يكسؼ كمف قاؿ بقكلو؛  يترجح عندمبعد عرض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ،  
ألٌف األصؿ في المعامبلت اإلباحة ما لـ يأت نص يمنع، كالمنع مف ذلؾ يحتاج إلى دليؿ 
صريح، كال دليؿ ىنا، كألٌف الزيادة كثيقة في الديف كقد أقدما عمييا بمحض إرادتيما، أال 

بطالو جاز، كلك أٌنيما تبا يعا بدكف رىف جاز، ترل لك أٌنيما اتفقا عمى إسقاط الرىف كا 
  فكذلؾ الزيادة فيو طالما كانت بالرضا فيي جائزة.

 

 

 
                                                           

 .8/325ابن نجٌم، البحر الرائق،  (1)
 .2/612. شٌخً زاده، مجمع األنهر، 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (2)
 .6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (3)
 .8/325ابن نجٌم، البحر الرائق،  (4)
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 :الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

 كىك ،(1)الفتكل عمى قكؿ أبي حنيفة كمحٌمد، كالمتكف أيضان عمى قكليما تصحيحا 
 .(2)ـ في المذىب الحنفيدَّ قى المي  القكؿ

 َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية، َوَأْسباُب االْخِتَيارالَمْطَمُب الثاني: اْخِتياُر 

  اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ 

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 714جاء في المادة: )   ماؿ في مقابمة دىٍيفو  فى ىً : إذا ري مىجى
 قرشو  ألؼً  في مقابمة أحده رىف  لك :. مثبلن أيضان  في مقابمة ذلؾ الرىف فً يٍ تصح زيادة الدَّ 

ف، ثـٌ أخذ أيضان في مقابمة ذلؾ الرىف مف الدائف خمسى مئة يككف قىٍدري ثمنيا ألفا ساعةن 
 .رىف الساعة في مقابمة ألؼو كخمًس مئة

يف مقابؿ الظاىر مف متف المجمة أٌنو يجكز لممرتيف بعد عقد الرىف زيادة الدَّ ف
أبي يكسؼ كىك ما اختارتو قكؿ الرىف األكؿ كيككف الماؿ مرىكنان في مقابمة الدينيف، كىذا 

 المجنة.

فالمجمة في ىذه المسألة تركت الراجح في المذىب الحنفي كأخذت بقكؿ أبي 
 مع أٌف الفتكل عمى قكؿ الطرفيف أبي حنيفة كمحمد. يكسؼ كاألقكاؿ األخرل عند العمماء،

 أسباب اختيار قول أبي يوسف 

لقكة الدليؿ كأخذان بأقكاؿ المذاىب الكاقع أٌف األكثر رجحانان ىك قكؿ المجمة المذككر 
 ٌف الحاجة كما تمٌس أل ؛(3)عمى الناس، كلعٌؿ السبب في اختياره ىك التسييؿ األخرل

  .(4)فيٍ أيضان لزيادة الدَّ  لزيادة الرىف قد تمٌس 

  
                                                           

 .2/152األتاسً، شرح المجلة،  (1)
. ابن نجٌم، 6/95الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .21/97 المبسوط، السرخسً، (2)

 .2/612. شٌخً زاده، مجمع األنهر، 8/325البحر الرائق، 
 .759، ص:العدلٌة األحكام مجلة فً التقنٌن البؽا، .2/152األتاسً، شرح المجلة،  (3)
 .2/117 ،درر الحكامحٌدر،  (4)
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في كتب  ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفيّ : الخامسالفصل 
 الوديعة واليبة والغصب

 وفيو أربعُة مباحث:

ؿي   .الكديعة المشتركة : رد  المىٍبحىثي األكَّ
 .المبيع قبؿ قبضو : ىبةي المىٍبحىثي الثٌاني
 .األرض المغصكبة : نقصافي  المىٍبحىثي الثٌالثي 

 .عمى األرض المغصكبة أك الغرس فييا : البناءي بحث الرابعالم
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لُ الَمْبَحُث   الوديعة المشتركة : رد  األوَّ

لُ   عند الحنفية الُمْعَتَمدوأدلتيم، و  رة المسألة، وأقوال العمماء فييا: صو الَمْطَمُب األوَّ

إذا أكدع شخصاف أك أكثر ماليـ المشترؾ عند شخص كطمب أحد الشركاء في 
 أقكاؿ:غياب اآلخر حصتو، فقد اختمؼ العمماء في لزـك رد نصيبو إليو عمى ثبلثة 

: ليس لمكديع أف يدفع إليو نصيبو حتى يحضر اآلخر. كىذا قكؿ اإلماـ أبي القول األول
 .(1)حنيفة

عطاؤه حصتو، بؿ يرفع األمر إلى الحاكـ القول الثاني : ليس لمكديع قسمة الكديعة كا 
ليقسميا كيدفع إليو نصيبو التفاقيما عمى اإليداع فكذا في االسترداد. كىذا قكؿ 

 .(2)الشافعية

كبيف ما إذا كانت مف  (3): التفريؽ بيف ما إذا كانت الكديعة مف الًمثًميَّاتالقول الثالث
، فإذا كانت مف الًمثًميَّات التي ال تنقص بالقسمة، كطمب الحاضر نصيبو (4)الًقيًميَّات

ا إذا أمٌ ك منيا، فيؤمر الكديع بالدفع إليو، فإف امتنع مف دفع حصتو يككف ضامنان ليا، 
ىك قكؿ ك  (5)نت مف الًقيًميَّات فميس لو ذلؾ. كىذا قكؿ الصاحبيف مف الحنفيةكا

 .(6)الحنابمة
 
 
 

                                                           

 .6/210. الكاسانً، بدائع الصنائع، 7/287الدقائق، ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز  (1)
ٌُْعَتدُّ بِهِ  (2) وِق ِبُدوِن َتَفاُوٍت  ٌُوَجُد ِمْثلُُه ِفً السُّ ًُّ : َما   (، مجلة األحكام العدلٌة.145. المادة: )الِمْثلِ
ٌُوَجُد لَِكن َمَع التَّ  (3) وِق أَو  ٌُوَجُد لَُه ِمْثٌل ِفً السُّ ًُّ : َما سَا  ِم ٌَ َفاُوِت اْلُمْعَتدِّ ِبِه ِفً اْلِقٌَمِة. المادة: الِق

 .(، مجلة األحكام العدلٌة146)
، 6/345 النووي، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ، روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن،( 4)

أسنى نصاري، م.  األ1991-هـ1412، 3وت، طزهٌر الشاوٌش، المكتب اإلسالمً، بٌر:تحقٌق
 .3/84روض الطالب، المطالب فً شرح 

 .5/80الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (5)
 .4/184البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (6)



123 
 

 : باألدلة اآلتية القىٍكًؿ األكؿ أصحابي  كقد استدؿٌ 

( إٌف الكديع غير مالؾ لمماؿ المشترؾ، فيككف إعطاؤه عمى ىذا الكجو تعدٌيان عمى ممؾ 1
 .(1)الغير، حيث إٌنو ال يممؾ القسمة بينيما

( إٌف الكديع لك دفع شيئان إلى الشريؾ الحاضر، فبل يخمك: إٌما أف يدفع إليو مف 2
ٌما أف يدفع إليو مف نصيبو خاصة، كال كجو إلى األكؿ؛ ألٌف دفع  النصيبيف جميعان، كا 
نصيب الغائب إليو ممتنع شرعان، كال سبيؿ إلى الثاني؛ ألٌف نصيبو شائع في الكؿ، إذ 

 .(2)ينيما، كال تتميز إال بالقسمة، كالقسمة عمى الغائب غير جائزةالكديعة مشتركة ب

ٌف ذلؾ يحتاج إلى قسمة كيفتقر إلى حكـ أك اتفاؽ، فيك أ الثاني القكؿً  أٌما دليؿي 
 . (3)كليس ذلؾ إلى المكدع

 : باألدلة اآلتية الثالث القىٍكؿً كاستدؿَّ أصحابي 

نفسو، فكاف لو ذلؾ مف غير حضرة الغائب، ( إٌف اآلخذ يأخذ حصتو متصرفان في ممؾ 1
كما لك كاف لرجميف ديف مشترؾ عمى رجؿ، كجاء أحدىما كطمب حصتو مف الديف؛ فإٌنو 

 .(4)يدفع إليو حصتو
أٌنو أمكف تمييز نصيب أحد الشريكيف مف نصيب اآلخر بغير غبف كال ضرر، فإذا ( 2

 .(5)طمب أحدىما نصيبو لـز دفعو إليو
كىك  ،غير المثمي؛ ألٌف قسمتو ال يؤمف فييا الحيؼ الفتقارىا إلى التقكيـ( كال يجكز في 3

 .(6)ظف كتخميف

 

                                                           

 .6/210. الكاسانً، بدائع الصنائع، 7/287ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  (1)
 .5/80الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 

 المالكٌة فً المسؤلة فلم أجده.أّما قول 
 .6/210الكاسانً، بدائع الصنائع،  (2)
 .4/184البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (3)
 .5/80الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (4)
 .4/184البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (5)
 .4/184البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (6)
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 : الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

يظير اختبلؼ فقياء الحنفية في رٌد الكديعة المشتركة بيف اإلماـ أبي حنيفة 
حنيفة ليس لمكديع أف كصاحبيو إذا طمب أحد الشركاء في غياب اآلخر حصتو، فقاؿ أبك 

مف المثميات يؤمر  اآلخر، كقاؿ الصاحباف: إذا كانت يدفع إليو نصيبو حتى يحضر
ذا كانت مف القيميات ليس لو ذلؾ، كما مرَّ   سابقان. الكديع بالدفع إليو، كا 

اىـ أك ما سكاىا كمف استكدعو ثبلثة نفر مف الدر »كجاء في حاشية تبييف الحقائؽ: 
جاء أحدىـ يطمب نصيبو كلـ يحضر صاحباه لـ يكف عميو أف يعطيو منيا  مٌما ييٍقسىـ ثَـّ 

، كىك المرجح في المذىب كعميو مشت (1)«وبو نأخذشيئان، كىذا قكؿ أبي حنيفة 
  .(2)المتكف

اٍلميٍختىار  كىيؼى يككف ىيكى »: لجكاببيف، فكاف االصاح قكؿى  (3)العمماء بعضي كاختارى 
 .(4)«كؿ اإلماـميتيكف عمى قى لمع أىف سىاًئر ا

  اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالَمْطَمُب الثاني: 

مٌػػة األٍحكػػاـً العىٍدلٌيػػة( مػػف 796جػػاء فػػي المػػادة: ) : إذا أكدع رجػػبلف مػػاالن مشػػتركان مىجى
ع، دى كٍ تى ٍسػجػاء أحػد الشػريكيف فػي غيبػة اآلخػر، كطمػب ًحصػتو مػف المي  ليما عند شػخص، ثػـٌ 

ف كانػػػت مػػػف القيمٌيػػػ ،ع ًحصػػػتودى كٍ تى ٍسػػػأعطػػػاه المي  الًمٍثمٌيػػػاتفػػػإف كانػػػت الكديعػػػة مػػػف  ات ال كا 
الظػػاىر مػػف مػػتف المجمػػة أٌنيػػا أخػػذت بػػرأم الصػػاحبيف بقكليػػا: )فػػإف كانػػت ك اىػػا. عطيػػو إيٌ يي 

ػػدًحصػػتو(، كخالفػػت فيػػو القػػكؿ  عدى كٍ تى ٍسػػأعطػػاه المي  الًمٍثمٌيػػاتالكديعػػة مػػف   فػػي المػػذىب الميٍعتىمى
 الحنفي.

                                                           

 . نقال عن مختصر الطحاوي،5/80الشلبً، حاشٌة تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (1)
 .3/285األتاسً، شرح المجلة،  (2)
 .7/278نقله ابن نجٌم عن فتاوى قاضً خان، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  (3)
عالء الدٌن ابن عابدٌن، عالء الدٌن محمد بن محمد أمٌن، قرة عٌن األخٌار لتكملة رد المحتار  (4)

 ، دار الفكر، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ.8/501على الدر المختار، 
 .الشرٌعة وصدر والموصلً والمحبوبً النسفً :اإلمام قول أختار: قاسم الشٌخ قال  
 ؼالب بل األعٌان األئمة علٌه لما مخالؾ المختار هو الضمان عدم بعضهم وقول: المقدسً وقال  

عالء الدٌن ابن عابدٌن، قرة عٌن  .الحموي عن السعود أبً حاشٌة فً كذا .متفقون علٌه المتون
 .18/501األخٌار، 
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قبل قبضو المبيعِ  : ىبةُ الَمْبَحُث الثّاني  

تمميؾ ماؿ آلخر ببل عكض، كيقاؿ لفاعمو: كاىب، كلذلؾ الماؿ: مكىكب، »اليبة ىي: 
 .(1)«كلمف قبمو: مكىكب لو

ُل: التصرفُ   وِ قبضِ  قبلَ  في المبيعِ  الَمْطَمُب األوَّ

 الّنزاعِ  َتْحِريُر َمَحلِّ 

إذا قبض المشترم المبيع يجكز لو التصرؼ فيو بالبيع كاليبة كبغيرىا مف أنكاع  -1
 التصرفات، كال إشكاؿ في ذلؾ. 

سيأتي إذا لـ يقبض المبيع كأراد التصرؼ فيو بيعان ففيو خبلؼ بيف العمماء، ك أٌما   -2
 .تفصيؿ ىذه المسألة

 خبلؼ.ما ممؾ بغير البيع فيجكز التصرؼ فيو قبؿ قبضو ببل  -3
 .(2)اتفؽ العمماء عمى منع التصرؼ في الغنيمة قبؿ قبضيا  -4
، كاليبة كنحكىا فيذا ىك ا إذا أراد المشترم التصرؼ بالمبيع قبؿ قبضو بغير البيعأمٌ  -5

في ىذا المبحث، كالخبلؼ الحاصؿ ىنا ىك فيما ممؾ بعقد البيع، فيؿ يجكز  النزاعمحؿ 
 التصرؼ فيو بغير البيع قبؿ قبضو أك ال؟ 

 :بالتصرف بالمبيع قبل قبضو بغير البيع الفقياءأقوال 

يجكز التصرؼ في المبيع قبؿ قبضو مطمقان بغير البيع باستثناء األطعمة  :القكؿ األكؿ
المباعة بكيؿ أك كزف إال المبيع جزافان 
لى ىذا ذىب المالكية(3)  ،  كا 

(4). 

 

                                                           

 (، مجلة األحكام العدلٌة.833المادة: ) (1)
  .5/391ابن تٌمٌة، الفتاوى الكبرى،  (2)
بٌع الجزاؾ: هو بٌع ما ٌكال، أو ٌوزن، أو ٌعد، جملة بال كٌل وسا وزن وسا عد. الصاوي،  (3)

 .3/35حاشٌة الصاوي على الشرح الصؽٌر، 
 .3/280. القرافً، الفروق، 5/163الخرشً، شرح مختصر خلٌل،  (4)
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لى ىذا  ،يع قبؿ قبضو مطمقان ببيع أك غيرهال يجكز التصرؼ في المب :القكؿ الثاني  كا 
 .(1)ذىب الشافعية

إٌف كؿ عقد ينفسخ بيبلكو قبؿ قبضو يمتنع التصرؼ فيو قبؿ القبض، مثؿ  :القكؿ الثالث 
أٌما ما ال ينفسخ   .األجرة المعينة، كالعكض عف الصمح بمعنى البيع، كالشركة فيو كنحكىا

العقد بيبلكو قبؿ قبضو فيجكز التصرؼ فيو كالعكض في الخمع كالعكض في العتؽ 
 .(3)كالحنابمة (2)كىذا مذىب الحنفية .كنحكه

إٌف كٌؿ تصرؼ ال يتـ إال بالقبض كاليبة كالصدقة كالرىف كالقرض فيك  :القكؿ الرابع 
جائز في المبيع قبؿ القبض إذا سمطو عمى قبضو فقبضو. كىذا قكؿ محٌمد بف الحسف 

 مف الحنفية
(4). 

أٌنو يجكز التصرؼ في المبيع بغير البيع سكاء ما ينفسخ بيبلكو، أك ما  :القكؿ الخامس 
 ابف تيمية بيبلكو، كىذا اختيار ال ينفسخ

ٌكز الشركة فيو كالتكلية(5) ، كعميو فقد جى
(6) 

ار ابف تيمية لجكاز التصرؼ في المبيع قبؿ قبضو كاختي .كالكصية بو كالخمع عميو كنحكه
 .(7)بغير البيع ىك خبلؼ لممشيكر مف مذىب الحنابمة

 :أدلة األقوال

منيا:  -أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة النيي عف بيع الطعاـ قبؿ قبضو  استدؿٌ 
كيـ ٍبف ًحزىاـ ًبٍحتي ًفيًو قىٍبؿى أىٍف  (8)حديث حى دىقىًة، فىرى ا ًمٍف طىعىاـً الصَّ قاؿ: اٍبتىٍعتي طىعىامن

                                                           

 .2/461الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  (1)
 .5/147. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/512تح القدٌر، ابن الهمام، ف (2)
بن عبد َّللا الزركشً، شرح . الزركشً، محمد 3/241البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (3)

 م.1993-هـ1413، 1، دار العبٌكان، ط3/548، مختصر الِخَرقً
 .5/147ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  (4)
 .5/391ابن تٌمٌة، الفتاوى الكبرى،  (5)
 .4/141. ابن قدامة، المؽنً، زٌادة وسا نقص ؼٌر من ثمنه بمثل البٌع :هو التولٌة (6)
 .3/241البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (7)
إسالمه، ابو خالد القرشً األسدي، ابن عبد العزى بن قصً بن كالب، أسلم ٌوم الفتح، وحسن   (8)

. الزركلً، األعالم، 3/44هـ. الذهبً، سٌر أعالم النبالء، 54ؼزا حنٌن والطائؾ، توفً سنة 
2/269. 
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( : مَّـى، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى لىوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى وي، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى اَل َتِبْعُو َحتَّى أىٍقًبضى
. بينما (2)فيبقى ما عداىا عمى أصؿ الجكازٌنيا خاصة في األطعمة إ :.  كقالكا(1) (َتْقِبَضوُ 

أصحاب القكؿ الثاني قالكا بعمكميا كالحكـ منكط بالتصرؼ فيدخؿ فيو غير البيع؛ ألٌف 
، كأيضان (3)الحكمة كاحدة كىي حصكؿ الشقاؽ كالنزاع فيما لك تمؼ بعد بيعو كقبؿ قبضو

قبؿ القبض ممؾ استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بأٌف مف شركط البيع الممؾ، كالممؾ 
 ضعيؼ، فمـ يجز لو التصرؼ فيو حتى يثبت يده عميو

(4). 

و قبؿ قبضو كما ال ينفسخ ما ينفسخ بيبلك ضبطكا الثالث الذيف أٌما أصحاب القكؿ  
ٌف فييا غرر انفساخ العقد األكؿ عمى اعتبار ىبلؾ المبيع قبؿ القبض، فيتبيف : إفقالكا

 .(5)كذلؾ مفسد لمعقد حينئذ أٌنو باع ممؾ الغير بغير إذنو

كدليؿ القكؿ الرابع كىك: أٌف كٌؿ تصرؼ ال يتـ إال بالقبض كاليبة كالصدقة كالرىف    
 .كالقرض فيك جائز في المبيع قبؿ القبض إذا سمطو عمى قبضو فقبضو

ككجيو أٌف تماـ ىذا العقد ال يككف إال »جاء في شرح فتح القدير مستدالن لو:  
عند ذلؾ بخبلؼ البيع كاإلجارة، فإٌنو يمـز بنفسو، كقاسو بيبة الديف بالقبض، كالمانع زائؿ 

لغير مف عميو الديف فإٌنيا تجكز إذا سمطو عمى قبضو، إذ ال مانع، فإٌنو يككف نائبان عنو، 
ثـ يصير قابضان لنفسو، كما لك قاؿ: أطعـ عف كفارتي جاز، كيككف الفقير نائبان عنو في 

 .(6)«القبض، ثـ قابضان لنفسو

                                                           

سنن النسائً، كتاب البٌوع، بٌع الطعام قبل أن أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب، النسائً،  (1)
، 3، طحلب، مكتب المطبوعات اإلسالمٌة تحقٌق: عبد الفتاح أبو عدة، ،7/286ٌستوفى، 

 حكم األلبانً: صحٌح.م. 1986 -هـ1406
 .3/280القرافً، الفروق،  (2)
 .4/86الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،  (3)
، دار 2/82المطالب فً شرح روض الطالب،  ، زكرٌا بن محمد بن زكرٌا، أسنىاألنصاري (4)

 الكتاب اإلسالمً، بدون طبعة وبدون تارٌخ.
 .6/512فتح القدٌر، ابن الهمام،  (5)
 .6/512ابن الهمام، فتح القدٌر،  (6)
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بجكاز التصرؼ فيو بغير  كىك صاحب القكؿ الخامسرحمو اهلل ابف تيمية  كاستدؿٌ   
ليس الربح مقصكدان فييا أصالة، بينما البيع مقصكد فيو  التصرفات مثؿ ىذهٌف بأ البيع

كاليبة  ،الصمح بمعنى البيعك  فيقصد بيا معنى غير الربح، الربح أصالة، بخبلؼ الحكالة 
 كغيرىا ،بمعنى الثكاب

(1). 

  لو سببان ىما: الخالف بين العمماء وىذا

السبب األكؿ: خبلفيـ في ىذه التصرفات، ىؿ تسٌمى بيعان أـ ال؟ كخبلفيـ في الحكالة، 
فمنيـ مف اعتبرىا بيعان، كمنيـ مف قاؿ ليست ببيع
(2). 

ان السبب الثاني: خبلفيـ في بعض التصرفات، ىؿ ىي أقرب شبيان بالبيع؟ أـ أقرب شبي
بالعتؽ الذم أجمع العمماء عمى جكاز التصرؼ فيو قبؿ القبض، ككذلؾ الكصية التي 

 . (3)حكى بعضيـ اإلجماع فييا أيضا

 :الَقْوُل الرّاِجحُ 

ة رحمو اهلل، كاألقكاؿ تيميٌ  و ابفي حى الذم رجٌ  الخامسي  ىك القكؿي أعمـ  كاهللي  الراجحي 
ف كاف فييا قكة، ٌف معو األصؿ، كىك أٌف لكف يترجح عمييا ىذا القكؿ بأ األخرل كا 

 المعامبلت قاعدتيا اإلباحة ما لـ يرد دليؿ عمى الحظر، كليس مع المخالفيف دليؿه 
 .صريحه 

 

 

 

                                                           

 .5/391ابن تٌمٌة، الفتاوى الكبرى،  (1)
 .549-3/548، مختصر الخرقًالزركشً، شرح  (2)
 .6/512ابن الهمام، فتح القدٌر،  (3)
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الَمْطَمُب الثاني: بيُع العقاِر والمنقول قبَل قبضو عند عمماِء الحنفّية وأدلتيم، والَقْوُل 
 الرّاِجحُ 

ا كالمشترم، كيككف صحيحان بأحد أمريف: إمٌ  ة بيف البائعً الممكيٌ  نقؿً  أساسي  القبضي 
. كبما أٌف حاؿ التقابض (3()2)أك بحقيقة القبض في المنقكالت (1)بالتخمية في العقارات

يختمؼ في المنقكالت كالعقارات لما يترتب عمييا مف تمؼ كىبلؾ؛ لذلؾ اختمؼ فقياء 
 كؿي  قبضيما، كىنا سأبيف أقكاليـ كما استدؿٌ  المذىب الحنفي في جكاز التصرؼ بيما قبؿ
 المبيع قبؿ قبضو. في اختبلفيـ في ىبةً  كاحد منيـ، كما كاف ليذا االختبلؼ مف أثرو 

المبيع المنقكؿ قبؿ  الثبلثة أٌنو ال يجكز بيعي  الحنفيٌ  المذىبً  فقد نقؿ عف أئمةً 
 (5)كأبي يكسؼ خبلفان لمحٌمدقبؿ قبضو عند أبي حنيفة  ،  بينما يجكز بيع العقار(4)قبضو

كيـ بف ًحزاـ قاؿ:  ،الذم لـ ييجٌكز البيع قبؿ القبض ال في العقار كال في المنقكؿ لحديث حى
مَّى اهللي  وي، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى ًبٍحتي ًفيًو قىٍبؿى أىٍف أىٍقًبضى دىقىًة، فىرى ا ًمٍف طىعىاـً الصَّ  اٍبتىٍعتي طىعىامن

مَّـى  سى مىٍيًو كى : )عى الحديث  فيك يرل إطبلؽى  (6)(اَل َتِبْعُو َحتَّى َتْقِبَضوُ ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى لىوي، فىقىاؿى
(7)ككما أٌنو ال يقدر عمى تسميمو قبؿ قبضو فبل يجكز بيعو كالمنقكؿ

. 

 
                                                           

 مجلة األحكام .هو الثابت الذي سا ٌمكن نقله وتحوٌله من مكان إلى آخر، مثل األرض والدار (1)
 .129العدلٌة، المادة:

هو الشًء الذي ٌمكن نقله من محل إلى آخر وٌشمل النقود والعروض والحٌوانات والمكٌالت  (2)
 .128. مجلة األحكام العدلٌة، المادة: والموزونات

 .4/79الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة الشلبً،  (3)
. الموصلً، 5/245بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، الكاسانً، . 13/8السرخسً، المبسوط،  (4)

شٌخً زادة،  .4/80. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق، 2/8اساختٌار لتعلٌل المختار، 
. ابن عابدٌن، رد 6/512.  ابن الهمام، فتح القدٌر، 2/79، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر

 .5/147المحتار على الدر المختار، 
شٌخً زادة،  .6/126ابن نجٌم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  .13/8السرخسً، المبسوط،  (5)

. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 2/79، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر
5/147. 

 ، حكم األلبانً:7/286النسائً، سنن النسائً، كتاب البٌوع، بٌع الطعام قبل أن ٌستوفى،  (6)
 صحٌح.

. 4/79الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة الشلبً،  .13/8السرخسً، المبسوط،  (7)
 .2/183مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر األحكام، 
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 أبك حنيفة كأبك يكسؼ بما يأتي: ػ  كاستدؿٌ 

ـى قكلو تعالى:  -1 رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى بىاكىأىحى الر 
(1). 

ة مف غير تخصيص، كال يجكز تخصيص عمـك الكتاب بخبر اآلية عامٌ  كجو الداللة:   
الكاحد عند الحنفية، كأحاديث النيي تحمؿ عمى المنقكؿ تكفيقان بيف الدالئؿ، كصيانةن ليا 

 .(2)عف التناقض

لعارض ألٌف األصؿ في ركف البيع صدر مف أىمو ككقع في محمو، كاالمتناع  -2   
الغرر، كىك غرر انفساخ العقد بيبلؾ المعقكد عميو، كال يتكىـ ىبلؾ العقار، إذ اليبلؾ 
في العقار نادر، كفي العقار ال يتقرر فيو غرر إال غرر االستحقاؽ، كذلؾ ال يمكف 

  .(3)االحتراز عنو، فبقي بيعو عمى حكـ األصؿ

ليبلؾ كىك في العقار نادر حتى معمكؿ باحتماؿ ا كالحديث الذم استدؿ بو محٌمد -3    
لك تصكر ىبلكو قبؿ القبض بأف كاف عمى شط نير بحيث ال يأمف أف تيدمو األمكاج أك 

 .(4)كاف مف العمك بحيث ال يؤمف مف سقكطو فبل يجكز بيعو قبؿ القبض

 د بأدلة أخرل منيا:محمٌ  كاستدؿٌ 

َوَبْيرٌع، َواَل َشرْرَطاِن ِفري َبْيرٍع، َواَل اَل َيِحل  َسرَمٌف بي صمى اهلل عميو كسػمـ: )حديث النٌ 
 .(6)حكيـ بف حزاـ السابؽكبحديث  ،(5)ِرْبُح َما َلْم ُيْضَمْن، َواَل َبْيُع َما َلْيَس ِعْنَدَك(

 

 

                                                           

 .275( سورة البقرة، جزء من اآلٌة: 1)
 .13/8السرخسً، المبسوط،  (2)
. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة الشلبً، 5/234الكاسانً، بدائع الصنائع،  (3)

4/79. 
 .2/183درر الحكام شرح ؼرر األحكام،  مال خسرو، (4)
 .51سبق تخرٌجه ص:  (5)
 .2/183مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر األحكام،  (6)
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 وجو الداللة: 
بعمكمػػػػو يشػػػػمؿ المنقػػػػكؿ كالعقػػػػار جميعػػػػان، كألٌف بيػػػػع المنقػػػػكؿ قبػػػػؿ  فالحػػػػديث األكؿ

كمعنػى ربػح ، (1)القبض ال يجكز فكذا غيػر المنقػكؿ؛ ألٌف عػدـ القػبض مكجػكد فييمػا جميعػان 
ما لـ يضمف أف تبيع شيئان كتربح فيو كىك ليس في ضػمانؾ؛ ألٌف المبيػع فػي ضػماف البػائع 

  .  (2)القبضاألكؿ، كليس في ضماف المشترم لعدـ 

 :الَقْوُل الرّاِجحُ 

بعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػتيـ أميػػؿ بػػأٌف الػػراجح ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ محمػػد 
ألٌف المقصػكد مػف البيػع الػربح كربػح مػا لػـ قبؿ قبضػو؛  كالمنقكؿ كىك عدـ جكاز بيع العقار

كمػػا فػػي  يضػػمف منيػػي عنػػو شػػرعان كالنيػػي يقتضػػي الفسػػاد فيكػػكف البيػػع فاسػػدان قبػػؿ القػػبض
 .  (3)المنقكؿ؛ ألٌنو لـ يدخؿ في ضمانو، كليذا ال يجكز إجارتو قبؿ القبض

كالٌنيػػػي عػػػف بيػػػع الطعػػػاـ قبػػػؿ قبضػػػو أصػػػؿ، كال تكجػػػد خصكصػػػية لبيػػػع أك طعػػػاـ، 
فيقػػػاس عمػػػى البيػػػع مػػػا يشػػػبيو، كعمػػػى الطعػػػاـ مػػػا يشػػػبيو، كالقيػػػاس دليػػػؿه أقػػػكل مػػػف أصػػػؿ 

دث فكضػػى، كنزاعػػان بػػيف المتعػػامميف، كيفػػػتح اإلباحػػة، سػػٌيما كأٌف التصػػرؼ قبػػؿ القػػبض يحػػػ
 الباب لمتبلعب في أمكاؿ الناس، كالتصرؼ فيما ال يممؾ اإلنساف حقيقة.

بػػأٌف ىػػبلؾ العقػػار نػػادر يجػػاب عميػػو أٌف العقػػار رحمػػو اهلل بػػو أبػػك حنيفػػة  كمػػا اسػػتدؿٌ 
ة بالغالػب ال ، كالعبػر لحديثة كالكػكارث الطبيعيػة كغيرىػافي أيامنا ىذه ييمؾ بكسائؿ التدمير ا

 .كاهلل أعمـ بالٌنادر،

 

 

                                                           

. مال خسرو، درر الحكام شرح 4/79وحاشٌة الشلبً، الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق  (1)
 .2/183ؼرر األحكام، 

، تحقٌق: عصام الدٌن 5/184،213الشوكانً، محمد بن علً بن محمد، نٌل األوطار،  (2)
 م.1993-هـ1413، 1الصبابطً، دار الحدٌث، مصر، ط

 .4/79الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشٌة الشلبً،  (3)
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 بة المبيع قبل قبضوالَمْطَمُب الثالث: ى

؛ ألٌنو عقد تمميؾ بمنزلة البيع (1)ال تجكز ىبة المبيع قبؿ قبضو عند أبي يكسؼ
 .(2)كىذا ما ذىب إليو الحنابمة ،كاإلجارة

البائع  ؛ ألٌف ىذه التصرفات ال تجكز إال بعد القبض كغير(3)كتجكز عند محٌمد  
يصمح نائبان عف المشترم في القبض فيصير قبض المأمكر قبضان لو أكالن بحكـ النيابة ثـ 
يصير قابضان لنفسو بالتمميؾ بخبلؼ البيع؛ ألٌنو يفيد الممؾ قبؿ القبض كتمميؾ المبيع قبؿ 
قبضو فاسد، كما ال يجكز بيعو قبؿ القبض ال تجكز إجارتو؛ ألٌنيا بيع المنفعة فبل تجكز 

(4)كبيع العيف لتمكف غرر االنفساخ فييا بيبلؾ العيف المستأجرة
. 

كٌؿ تصرؼ ال يتـ إال بالقبض كاليبة كالصدقة كالرىف كالقرض، »يقكؿ محٌمد: 
فيك جائز؛ ألٌنو يككف نائبان عنو ثـ يصير قابضان لنفسو كما لك قاؿ: أطعـ عف كفارتي 

«ان جاز كيككف الفقير نائبان عنو في القبض، ثـ قابض
، كألفن اليبة لٌما كانت ال تتـ إال (5)

بالقبض صار المكىكب لو نائبان عف الكاىب، كىك المشترم الذم كىبو المبيع قبؿ قبضو، 
ثـ يصير قابضان لنفسو فتتـ اليبة بعد القبض، بخبلؼ التصرؼ الذم يتـ قبؿ القبض 

يككف قابضان عف األكؿ لعدـ  كالبيع مثبلن، فإننو ال يجكز؛ ألٌنو إذا قبضو المشترم الثاني ال
(6)تكقؼ البيع عمى القبض فيمـز منو تمميؾ المبيع قبؿ قبضو، كىك ال يصح

. 

                                                           

. شٌخً زادة، 4/81الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .13/8السرخسً، المبسوط،  (1)
. ابن عابدٌن، رد 6/512ابن الهمام، فتح القدٌر،  .2/79، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر

 .5/147المحتار على الدر المختار، 
 .3/241البهوتً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع،  (2)
ابن الهمام،  .81-4/80الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  .13/8السرخسً، المبسوط،  (3)

 .6/512فتح القدٌر، 
 .4/81الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (4)
 .5/147. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، 6/512ابن الهمام، فتح القدٌر،  (5)
 .5/147المحتار على الدر المختار،  ابن عابدٌن، رد (6)
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فيك فٌرؽ بيف اليبة كالبيع، كالفرؽ أٌف اليبة مجاز عف اإلقالة يقاؿ ىب لي ذنبي كأقمني 
(1)عثرتي بخبلؼ البيع

. 

  اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكامِ الَمْطَمُب الرابع: 

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 845جاء في المادة: )  وً ضً بٍ قى قىٍبؿى  بيعى المى  بى يى ترم أف يى شٍ : لممي مىجى
 مف البائع.

الظاىر مف متف المجمة أٌف اليبة قبؿ القبض جائزة سكاء كانت في المنقكالت أك ف
ماـ كأبي في العقارات كىذا قكؿ محٌمد كىك ما اختارتو لجنة المجمة كخالفت فيو رأم اإل

يكسؼ. فبيذا أخذت المجمة رأم محٌمد الذم لـ ييًجز بيع المبيع قبؿ قبضو مطمقان كيجيز 
كفرض المسألة في البيع . (2)ىبتو، مع أٌف األصؿ في المذىب عدـ الجكاز إال في العقار

مع محٌمد في عدـ صحتو ككذا اإلجارة، كقد ألحؽ بالبيع غيره فبل يجكز  متكافقةلتككف 
إجارتو كال ىبتو كال التصدؽ بو خبلفان لمحٌمد في اليبة كالصدقة ككذا إقراضو كرىنو مف 

 .(3)غير بائعو

  

                                                           

 .4/81الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (1)
 .2/411، 238-1/236، درر الحكامحٌدر،  (2)
 .2/183مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر األحكام،  (3)
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 المغصوبة األرضِ  : نقصانُ الَمْبَحُث الثّالثُ 

لُ   العمماء في نقصان األرض المغصوبة : تعريُف الغصب وأقوالُ الَمْطَمُب األوَّ

 لغًة واصطالحاً  الغصبُ 

لغةن: أخذ الشيء ظممان. غصب الشيء يغصبو غصبان، كاغتصبو، فيك غاصب.  الغصبي 
أك أخد ماؿ الغير ظممان كعدكانان 
أخذ ماؿ أحد كضبطو بدكف ». كعيٌرؼ اصطبلحان بأٌنو: (1)

 .مغصكب، كلصاحبو مغصكب منولمضبكط ، كيقاؿ لآلخذ غاصب، كلمماؿ ا(2)«إذنو

 صورة المسألة

أك نقصت قيمتو بعد غصبو في يد الغاصب ضمنو، كالقاعدة  المغصكبي  ؾى مى إذا ىى 
، كقيمتو إف كاف مف الًمٍثمٌياتفي الضماف ىي: إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف 

 كالمكيبلت، (4)«ىك ما يكجد مثمو في السكؽ بدكف تفاكت يعتد بو» :، كالمثمي(3)الًقيًميَّات

ىك ما ال يكجد لو مثؿ في السكؽ، » :كالمكزكنات كالعدديات المتقاربة كالذرعيات، كالقيمي
القيمة  ، كالحيكانات كالدكر، فيجب ردٌ (5)«أك يكجد لكف مع التفاكت المعتد بو في القيمة

 فيو بدالن مف المغصكب نفسو.

 اآلتي: عمى النحكً  المغصكًب  قيمةً  تقديرً  في كقتً  الفقياءي  اختمؼى كقد 

: تقدر قيمة المغصكب يـك الغصب؛ ألٌف الضماف يجب بالغصب فيقدر في األكؿي  القكؿي 
 .(7)كالمالكية (6)كقتو. كىذا قكؿ الحنفية

                                                           

 ، فصل الؽٌن المعجمة.1/648ابن منظور، لسان العرب،   (1)
 .881تعرٌؾ مجلة األحكام العدلٌة للؽصب، المادة:   (2)
 .العدلٌة األحكام مجلة من (415( المادة( 3)
 .العدلٌة األحكام مجلة من (145( المادة( 4)
 .العدلٌة األحكام مجلة من (146) المادة( 5)
 .7/151 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 6)
 .217 :ص الفقهٌة، القوانٌن ،يجز ابن( 7)
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أكثر قيمة لممغصكب مف كقت الغصب في بمد  الضماف الثاني: المعتبر في القكؿي 
لى ىذا ذىب الشافعية الغصب إلى كقت تعذر كجكد المثؿ، ككذلؾ الماؿ القيمي.  كا 

: فكجبت قيمتو يكـ الًمٍثمٌياتكالحنابمة، كقاؿ بعض الحنفية مثؿ الشافعية في الًقيًميَّات، أما 
 .(1)انقطاع المثؿ

 المغصوب نقصانُ 

ال يضمف نقص المغصكب بسبب ىبكط األسعار؛ ألٌف النقص  الفقياءً  قاؿ جميكري 
بشيء، كالمغصكب لـ تنقص عينو كال كاف بسبب فتكر رغبات الناس، كىي ال تقابؿ 

، كلكف حصؿ خبلؼ بيف الفقياء إذا نقصت األرض المغصكبة بالبناء أك الزرع (2)صفتو
 أك الغرس.

 المذاىب في نقصان المغصوب أقوال

 :  (3)الحنفية

إذا نقصت األرض المغصكبة بالبناء أك بالغرس كاف لصاحبيا أف يضمف 
مقمكعان كيككناف لو؛ ألٌف فيو دفع الضرر عنيما، فيضمف لمغاصب قيمة البناء أك الغرس 

لو قيمتو مقمكعان؛ ألٌنو مستحؽ القمع، كليس لو أف يستديـ فييا، فتعتبر قيمتو في ذلؾ 
الكقت مقمكعان، ككيفية معرفتيا أف تقٌكـ األرض كبيا بناء أك شجر أمر بقمعو، كتقٌكـ 

ٌنما يككف ضامنان لقيمتو كحدىا ليس فييا بناء كال غرس فيضمف فضؿ ما بي نيما، كا 
ان أك لبنان أك حجارةن مككمةن عمى األرض، فيقٌكـ رٌ جي آبأف يقٌكـ الغرس حطبان كالبناء  مقمكعان،

                                                           

 المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاٌة الرملً،. 5/303 الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،( 1)
 -3/347 المنهاج، ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً الشربٌنً، .164 -163، 5/159 

 .4/111، 4/108 اإلقناع، متن عن القناع كشاؾ البهوتً، .348
 ترتٌب فً الصنائع بدائع الكاسانً،. 5/225 الدقائق، كنز شرح الحقائق تبٌٌن ،الزٌلعً( 2)

 المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاٌة الرملً،. 6/75 الذخٌرة، القرافً، .7/155 الشرائع،
 .5/194 المؽنً، قدامة، ابن .234 -14/233المهذب، شرح المجموع تكملة .5/174

 .4/95 اإلقناع، متن عن القناع كشاؾ البهوتً،
 فً الصنائع بدائع الكاسانً،. بعدها وما -5/225 الدقائق، كنز شرح الحقائق تبٌٌن ،الزٌلعً( 3)

 .6/187 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن .7/155 الشرائع، ترتٌب
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كحده مف غير أف يضـ إلى األرض، فيضمف لو قيمة الحطب كالحجارة المكٌكمة دكف 
 .(1)المبنية

المقمكع عشرة كأجرة القمع درىمان بقي  الشجرً  مائة كقيمةي  األرضً  فإذا كانت قيمةي 
 .(2)فيضمف المالؾ التسعة ،تسعة دراىـ، فاألرض مع ىذا الشجر تقٌكـ بمائة كتسعة دراىـ

تتناقص بعد زراعتيا بحيث تككف أجرة األرض بعد زراعتيا أقٌؿ  كبما أٌف األرضى 
تضميف  منيا قبؿ زراعتيا، كمف غصب أرض غيره كبعد زرعيا استردىا صاحبيا كطمب

الغاصب نقصاف األرض الطارئ بسبب زراعتيا، ففي تقديرىـ لنقصاف األرض اختبلؼ، 
 :(3)ىؿ المعتبر تقديرىا بالمنفعة أـ بالشراء

بالمنفعة، أم نقصاف األرض ىك الفرؽ كالتفاكت الذم  : االعتباري األكؿي  القكؿي 
فينظر بكـ تستأجر  يحصؿ بيف قيمة أجرة األرض قبؿ الزراعة كبيف قيمة أجرتيا بعدىا،

ىذه األرض قبؿ االستعماؿ كبعده، فيضمف ما تفاكت ما بينيما مف النقصاف. كىك قكؿ 
 .(4)نصير بف يحيى

القكؿ الثاني: االعتبار بالشراء، أم نقصاف األرض ىك الفرؽ كالتفاكت الذم مف 
بكـ تباع قيمة األرض التي ىي الثمف قبؿ الزراعة كقيمتيا التي ىي الثمف بعدىا، فينظر 

قبؿ االستعماؿ كبكـ تباع بعده، فنقصانيا ما تفاكت مف ذلؾ، فيضمنو، كىك األقيس؛  
 .(5)ألٌف العبرة لقيمة العيف دكف المنفعة. كىك قكؿ محمد بف سممة

 
                                                           

 الحكام، ؼرر شرح الحكام درر خسرو، مال .5/229 الدقائق، كنز شرح الحقائق تبٌٌن ،الزٌلعً( 1)
2/264. 

 .2/266مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر الحكام،   (2)
 .9/329 الهداٌة، شرح العناٌة البابرتً، .5/225 الدقائق، كنز شرح الحقائق تبٌٌن ،الزٌلعً( 3)

 .2/507 ،درر الحكام ،حٌدر .6/187 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن
البلخً، تفقه على أبً سلٌمان الجوزجانً عند محمد، وروى عنه نصٌر بن ٌحٌى، وقٌل نصر ( 4)

هـ. القرشً، عبد القادر بن محمد بن نصر َّللا، الجواهر 268أبو عتاب البلخً، مات سنة 
 ، مٌر محمد كتب خانه، كراتشً.2/200المضٌة فً طبقات الحنفٌة، 

الجوزجانً، تفقه علٌه أبو بكر محمد محمد بن سلمة، الفقٌه، أبو عبد َّللا، تفقه على أبً سلٌمان ( 5)
 .2/56. القرشً، الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة، 278بن أحمد اإلٌسكاؾ، مات سنة 
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 الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

ى؛ تى فٍ كبو يي د بف سممة، محمٌ  كىك قكؿي  بالشراءً  ىك االعتباري  كابً إلى الصٌ  األقربي 
 .(1)ال المنفعة ألٌف العبرة لقيمة العيفً 

 : (2)المالكية

ر السعر في السكؽ في غصب الذكات، أٌما التعدم فيتأثر بذلؾ، يٌ ال اعتبار بتغ
يء إف تغير سكقيا عٌما كاف يكـ التعدم، كلو أف شممغصكب منو إلزاـ الغاصب قيمة الفم

 يأخذ عيف شيئو، كال شيء عمى المتعدم.

، فيككف مضمكنان سكاء وً أك صفتً  المغصكبً  في ذاتً  الحاصؿي  أما إذا كاف النقصي 
إذا كاف النقص  حصؿ النقص بآفة سماكية أك بفعؿ الغاصب. إال أٌف المشيكر عندىـ:

ف م  ضى بآفة سماكية، فميس لممغصكب منو إال أف يأخذ المغصكب ناقصان كما ىك، أك يي 
 غصب، كال يأخذ قيمة النقص كحدىا.الغاصب قيمة المغصكب كمو يـك ال

ف كاف المغصكبي   منو مخٌير في المذىبً  الغاصب، فالمغصكبي  ناقصان بجنايةً  كا 
 .(3)ف الغاصب القيمة، أك يأخذه مع ما نقصتو الجنايةم  ضى بيف أف يي 

 الشافعية: 

استعماؿ كجب األرش مع األجرة لمنقص  باستعماؿ أك بغيرً  المغصكبي  صى قى إذا نى 
:  كالفكات،  ،(4)«ما يأخذه المشترم مف البائع إذا اطمع عمى عيب في المبيع»كاألرشي ىيكى

ككجبت أجرتو سميمان مف الغصب إلى حدكث النقص، كمعيبان مف كقتو إلى رده. ككذلؾ 

                                                           

 .3/410 المجلة، شرح األتاسً، .6/187 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن( 1)
  المقتصد، ونهاٌة المجتهد بداٌة رشد، ابن .بعدها وما - 217ص: الفقهٌة، القوانٌن ،يجز ابن (2)

4/101- 102.  
 بٌن أشهب ٌفرق ولم سحنون، عند الؽصب وٌوم القاسم، ابن عند الجناٌة ٌوم النقص قٌمة ٌؤخذ( 3)

 .102 -4/101 المقتصد، ونهاٌة المجتهد بداٌة رشد، ابن. الؽاصب وجناٌة سماوٌة بآفة نقص
الصدٌقً الهندي، مجمع بحار األنوار فً ؼرائب الَفتَّنً، جمال الدٌن، محمد طاهر بن علً ( 4)

، حرؾ الهمزة، أرش، مطبعة مجلس دائرة المعارؾ العثمانٌة، 1/47التنزٌل ولطائؾ األخبار، 
 م.1967-هـ1387، 3ط
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كأرش  لممغصكب،بأكثر قيمة إف نقص باالستعماؿ؛ ألٌف كبلن منيما يجب ضمانو  الحاؿي 
 أخذ ماؿ أحد كضبطو بدكف إذنو النقصاف.

ىا أجبر عمى رٌد التراب إف كاف باقيان، أك رٌد رى فى أرضان فنقؿ ترابيا أك حى  بى صى كلك غى 
عادة األرض كما كانت، فإف تعذر ذلؾ غـر أرش النقص، كىك ما بيف  مثمو إف تمؼ، كا 

 .(1)ذلؾ حفر البئر قيمتيا بترابيا كقيمتيا بعد نقمو عنيا، كيقاس عمى

 الحنابمة:

تسميميا كمقدار  كعميو أجرتيا إلى كقتً  وً غرسً  بقمعً  أرضان فغرسيا أخذى  بى صى كمف غى 
صب أشبو ما لك غصب االغ حصؿ في يدً  نقصانيا إف كاف نقصيا الغرس؛ ألٌنو نقصه 

ف كاف زرعيا فأدركيا مالكيا كالزرعي  لصاحبيا  قائـ كاف الزرعي  طعامان فتمؼ بعضو، كا 
 .(2)كعميو النفقة، فإف استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمو أجرة األرض

 َوَأْسباُب االْخِتَيار، اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّيةالثاني:  الَمْطَمبُ 

 :اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية

 المغصكبة  بػيف التقػدير بالمنفعػةً  األرضً  خبلؼ الحنفية في تقديرىـ لنقصافً  يظيري 
ػػدي  ، كالقػػكؿي كالتقػػدير بالشػػراءً  العبػػرة  و األقػػرب إلػػى الصػػكاب كعنػػدىـ ىػػك الثػػاني؛ ألٌنػػ الميٍعتىمى

ٌمةى  . كلكفٌ (3)تىفٍ ، كبو يي دكف المنفعة العيفً  لقيمةً  ، األكؿً  ت مػع القػكؿً شى مى  األٍحكاـً العىٍدلٌية مىجى
 أجػػرةً  الػػذم يحصػػؿ بػػيفى  كالتفػػاكتي  لفػػرؽي األرض: ىػػك ا صػػافي قٍ (: ني 886فػػي المػػادة ) فقػػد جػػاءى 
 في المذىب. الميٍعتىمىدكأجرتيا بعدىا. كبيذا تككف المجمة تركت  الزراعةً  قبؿى  األرضً 

 

 

                                                           

 .5/158 المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاٌة الرملً،( 1)
. 5/388 المقنع، متن على الكبٌر الشرح قدامة، ابن .1/77 الخرقً، مختصر الخرقً،( 2)

 .4/95 اإلقناع، متن عن القناع كشاؾ البهوتً،
 .3/410 المجلة، شرح األتاسً، .6/187 المختار، الدر على المحتار رد عابدٌن، ابن( 3)
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 أسباب اختيار المجمة لمقول المرجوح:

 بالنػػػػاسً  فيػػػػو الرفػػػػؽي  بالمنػػػػافع ال بالشػػػػراءً  المغصػػػػكبةً  األرضً  نقصػػػػافً  بتقػػػػديرً  القػػػػكؿي 
بػيف القيمتػيف قبػؿ االسػتعماؿ كبعػده قٌممػا يظيػر، كلربمػا تػزداد  لمظممػة، فػإٌف التفػاكتى  كالزجرً 

قيمتيػا بعػد االسػػتعماؿ بزيػادة الرغبػات فػػي شػرائيا أك بتغيػر األسػػعار، بخػبلؼ التفػاكت بػػيف 
يػػا بعػػد إذا كانػػت مييئػػة لمػػزرع تكػػكف بػػبل شػػؾ أكثػػر مػػف أجرتً  األرضً  األجػػرتيف، فػػإٌف أجػػرةى 

كال زرع،  ا، بؿ رٌبما ال يرغب في إجارتيػا أصػبلن حتػى تسػتريح سػنة بتركيػا بػبل فبلحػةو زرعي
 . (1)ذلؾ المظمـك المغصكب منو ضرران فاحشان بفيتضرر 

  

                                                           

 .3/410 المجلة، شرح األتاسً،(  1)
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 فييا المغصوبة أو الغرُس  عمى األرضِ  : البناءُ بحث الرابعالم

فييا غرسان  عمييا بناءن أك غرسى  أرضان، كأنشأ الغاصبي  : إذا كاف المغصكبي صورة المسألة
 عمى اليدـً  مضران ألحدىما، ىؿ يجبر الغاصبي  أك القمعي  فييا أشجاران، ككاف اليدـي  أك زرعى 
 كالزرع؟ البناءً  منو قيمةى  أـ يدفع المغصكبي  كالقمعً 

 التعامؿً  ىذه المسألة تتعمؽ بكيفيةً  كىذه المسألة تختمؼ عف المسألة السابقة في أفٌ 
مع اإلضافة الجديدة عمى األرض المغصكبة مف قبؿ الغاصب، مثؿ البناء عمييا أك الزرع 

 ة تقدير نقصاف األرض المغصكبة.فتتعمؽ في كيفيٌ  السابقةي  كالغرس فييا، أٌما المسألةي 

لُ   عند الحنفية الُمْعَتَمديم، و وأدلتُ  العمماء في المسألة : أقوالُ الَمْطَمُب األوَّ

 في المسألة أقكاؿ العمماء

ه، كما كما أخذى  وً إلى صاحبً  يمـز برٌد المغصكبً  عمى أٌف الغاصبى  الفقياءي  اتفؽى 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  ، لقكؿً ، أك غرسو ، أك زرعو ما أحدث فيو مف بناءو  يمـز بإزالةً 

 .(1)()َلْيَس ِلِعْرق َظاِلٍم َحقٌّ 

أك أيخذ أك غيرس بعير حؽ.  شرح معاني الحديث: العرؽ الظالـ: ىك كٌؿ ما احتقر
 .(2)كالظالـ: ىك صاحب العرؽ )الغرس(، كىك الغارس؛ ألٌنو ليس لو حؽ

الذم غرسو أك  الغرسً  الذم بناه الغاصب كقمعً  البناءً  كعميو فمممالؾ المطالبة بيدـً  
 المالؾ. الزرع الذم زرعو ببل إذفً 

مكمفة، ككاف في  أك الغرسً  لزرعً أك ا البناءً  فٌصمكا إذا كانت قيمةي  الفقياءى  غير أفَّ 
 آراء الفقياء عمى النحك اآلتي: فكانت، ظاىره  ضرره  أك القمعً  اليدـً 

                                                           

أخرجه الترمذي فً سننه من حدٌث سعٌد بن زٌد، أبواب األحكام، باب ما ذكر فً إحٌاء أرض   (1)
، وقال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن 1378، ح:3/654الموات، 

قال الحافظ ابن عروة عن أبٌه عن النبً صلى َّللا علٌه وسلم مرسال، وحكم األلبانً: صحٌح. و
 .5/19أحٌا أرضا مواتا، ، باب من فً أسانٌدها مقال، لكن ٌتقوى بعضها ببعضحجر فً الفتح: 

أي لٌس لذي عرق ظالم وصؾ العرق بصفة صاحبه، وهو الظلم، وهو من المجاز كما ٌقال   (2)
 .5/229صام نهاره، وقام لٌله. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق، 
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 الحنفية

مغصكبة، يؤمر  شجران في أرضو  غرسان، أك زرعى  بناءن، أك غرسى  إذا بنى الغاصبي 
باقية  إلى صاحبيا؛ ألٌف األرضى  منيا، كرٌد األرضً  الغرسً  فييا كقمعً  البناءً  بتفريغيا كىدـً 

األرض.  أك أزيد مف قيمةً  سكاء كانت قيمة البناء أك الغرس أقؿٌ  ،(1)يابً صاحً  عمى ممؾً 
 .(2)كما عميو المتكف عند الحنفيةً  الركايةً  كىذا ظاىري 

 البناءً  مفاده: ينظر في قيمةً  -رحمو اهلل-(3)إلى الكرخي بى سً آخر ني  قكؿه  بينما جاءى 
ف كانت  األرضً  مف قيمةً  ، فإف كانت أقؿٌ كالغرسً  كالزراعةً  ييدـ البناء كيقمع الزرع، كا 

 .(4)، فممغاصب أف يتممؾ األرض بقيمتياكالشجرً  البناءً  مف قيمةً  قيمة األرض أقؿٌ 

 المالكية: 

أرضان فبنى فييا يخٌير المغصكب منو بيف  مف غصبى  أفَّ  : يرل المالكيةي في حالة البناء
زالتو كيأخذ الغاصبي  البناءً  المطالبة بيدـً  الغاصب  ىطعٍ أنقاضو، كبيف إبقائو عمى أف يي  كا 

قيمة أنقاض البنياف بعد طرح أجرة القمع أك اليدـ، كال يعطيو قيمة التجصيص كالتزكيؽ 
 .الحؽٌ  . فيـ بذلؾ يرجحكف مصمحة المالؾ ألٌنو صاحبي (5)كنحكىما مما ال قيمة لو

 فييا أشجاران، فبل يؤمر بقمعيا، كلممغصكبً  أرضان فغرسى  بى صى : فمف غى الغرس في حالِ 
 .(6)كالبنياف القمعً  أجرةً  منو أف يعطيو قيمتيا بعد طرحً 

                                                           

 .2/266مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر الحكام،   (1)
 .3/441األتاسً، شرح المجلة،  (2)
م(، فقٌه، انتهت إلٌه رئاسة 952-340/874-260عبٌد َّللا بن الحسٌن الكرخً، أبو الحسن،   (3)

الحنفٌة بالعراق، مولده فً الكرخ ووفاته ببؽداد، وكان كثٌر الصوم والصالة، له رسالة فً 
وشرح الجامع الكبٌر. األصول التً علٌها مدار فروع الحنفٌة، وشرح الجامع الصؽٌر، 

 .1/337. القرشً، الجواهر المضٌة، 4/193الزركلً، األعالم، 
 .3/441األتاسً، شرح المجلة،  .2/266مال خسرو، درر الحكام شرح ؼرر الحكام،   (4)

 .6/192ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،  .5/229الحقائق،  تبٌٌن الزٌلعً،
 :القوانٌن الفقهٌة، ص، ابن جزي .3/448 الدسوقً على الشرح الكبٌر،الدسوقً، حاشٌة   (5)

 .4/109 ابن رشد، بداٌة المجتهد،. 217
 .217، القوانٌن الفقهٌة، ص:ابن جزي. 3/448الدسوقً، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،  (6)
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 أوانيا في مغصكبة، فإف أخذىا صاحبي  زرعان في أرضو  عى رى مف زى : وفي حالة الزرع
ف أخذىا أجرى المستأجرالزرع، أك يتركو لمزارع كيأخذ  الزراعة فيك مخٌير بيف أف يقمعى  ، كا 

أجر ابقان، أك ليس لو قمعو كلو مخٌير كما ذكر س الزراعة فعندىـ رأياف: المالؾي  كافً أبعد 
 . (1)كالزرع لزارعو المستأجر

  الشافعية والحنابمة:

إضافة  الغاصب، كذلؾ بنزعً  معى  التعامؿً  بأشٌد صكرً  كالحنابمةي  الشافعيةي  ذى خى أى 
عادة ماؿ المغصكب منو كما كاف ، إرش النقص إف حدث ه إليو كعميوً الغاصب كردٌ  كا 

 .(2)باألصؿ، كأيضان عميو أجرة المثؿ في مدة الغصب إف كاف لمثميا أجرة
فإف غصب أرضان فغرس بيا غرسان أك بنى فييا بناءن فدعا صاحب األرض إلى قمع 

ىا بأجرة لـ يمـز الغراس كنقض البناء لزمو ذلؾ، كلك أراد المالؾ تممكيا بالقيمة أك إبقاء
. حتى جاء عند الشافعية أٌنو إذا (3)الغاصب إجابتو في األصح إلمكاف القمع ببل أرش

غصب خيطان فخاط بو جرح إنساف أك حيكاف فإف كاف مباح الدـ كالمرتد كالخنزير كالكمب 
 .(4)العقكر كجب نزعو كرٌده؛ ألٌنو ال حرمة لو

 أدلة الجميور:

مَّـى قىاؿ: عيركىة بًف الز بي ثي ( حدي1 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َمْن َأْحَيا َأْرًضا )ًر، أىفَّ رىسيكؿ المًَّو صى
، (5)(َظاِلٍم َحقٌّ ِلِعْرق َميَِّتًة َفِيَي َلُو، َوَلْيَس  ًديثى دَّثىًني ىىذىا اٍلحى ًني الًَّذم حى ، قىاؿ: فىمىقىٍد أىٍخبىرى

ا مى مىٍيًف اٍختىصى ا نىٍخبلن ًفي أىٍرًض  أىفَّ رىجي ديىيمى مَّـى غىرىسى أىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًإلىى رىسيكؿ المًَّو صى
                                                           

 .217الفقهٌة، ص:، القوانٌن ابن جزي. 3/448الدسوقً، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،  (1)
الخرقً، أبو القاسم عمر بن الحسٌن، متن . 5/183الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،   (2)

، دار الصحابة للتراث، 33الخرقً على مذهب أبً عبد َّللا أحمد بن حنبل الشٌبانً، ص:
 . 5/179م. ابن قدامة، المؽنً، 1993-هـ1413

.  الشربٌنً، مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً 6/42ح المنهاج، الهٌتمً، تحفة المحتاج فً شر  (3)
 .5/183. الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج، 3/362ألفاظ المنهاج، 

الشٌرازي، أبو اسحاق إبراهٌم بن علً، المهذب فً فقه اإلمام الشافعً، دار الكتب العلمٌة،   (4)
 بدون طبعة وبدون تارٌخ. 

أي لٌس لذي عرق ظالم وصؾ العرق بصفة صاحبه، وهو الظلم، وهو من المجاز كما ٌقال   (5)
 .5/229صام نهاره، وقام لٌله. الزٌلعً، تبٌٌن الحقائق، 
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اًحبى النٍَّخؿ أىٍف ييٍخًرجى نىٍخمىوي ًمٍنيىا، قىاؿ:  اًحًب اأٍلٍرًض ًبأىٍرًضًو كىأىمىرى صى ى ًلصى ًر، فىقىضى اآٍلخى
نَّيىا لىتيٍضرىبي أيصيكلي  ـ ، حتى أخرجت منيافىمىقىٍد رىأىٍيتييىا، كىاً  نَّيىا لىنىٍخؿه عي يىا ًباٍلفيؤيكًس، كىاً 

(1). 
:  ( حديثي 2 مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى )َمْن َزَرَع ِفي َأْرِض َقْوٍم رافع بف خديج، أىفَّ النًَّبيَّ صى

ْرِع َشْيٌء َوَلُو َنَفَقُتُو(  .(2) ِبَغْيِر ِإْذِنِيْم َفَمْيَس َلُو ِمَن الزَّ
 .(3))ُخُذوا َزْرَعُكْم َوُرد وا ِإَلْيِو َنَفَقَتُو(( قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: 3
ذ 4 ( كألٌنو شغؿ ممؾ غيره بممكو الذم ال حرمة لو في نفسو، بغير إذنو، فمزمو تفريغو. كا 

قمعيا لزمو تسكية الحفر، كرد األرض إلى ما كانت عميو؛ ألٌنو ضرر حصؿ بفعمو في 
 .(4)و إزالتوممؾ غيره، فمزمت

 :الَقْوُل الُمْعَتَمد ِعْنَد الَحَنِفية

 بأٌف الغاصبى  أطمقت القكؿى  درر الحكاـ شرح غرر األحكاـقاطبة إال  إٌف المتكفى 
. كالتقييد (5)ع األنير أٌنو ظاىر الركايةمى جٍ فارغةن لمالكيا، كفي مى  األرضً  كرد   يؤمر بالقمعً 

الحامدية أٌنو الفتاكل كىك قكؿ الكرخي جاء في  (6)الذم نقؿ في الدرر، كنقمو بعض الشراح

                                                           

، أول 4/683أخرجه أبو داود، سلٌمان بن األشعث بن إسحاق السجستانً، سنن أبً داود،   (1)
لموات، تحقٌق: شعٌب األرنإوط وآخرون، دار كتاب الخراج والفًء واإلمارة، باب فً إحٌاء ا

م. صحٌح لؽٌره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن 2009-هـ1430، 1الرسالة العالمٌة، ط
 لسابق. وقد حسن إسناده الحافظ فًإسحاق، وعنعنته هنا محتملة ألنه متابع كما سلؾ فً الطرٌق ا

 (.897بلوغ المرام)
 .4/684 سنن أبً داود، ،أي: طوالوقال الخطابً: قوله: نخٌل ُعمٌّ، 

أخرجه الترمذي فً سننه، أبواب األحكام، باب ما جاء فٌمن زرع فً أرض قوم بؽٌر إذنهم،   (2)
 قالذي عن البخاري أنه حدٌث حسن، و، وقال هذا حدٌث ؼرٌب، ونقل الترم1366، ح:3/640

األلبانً: صحٌح. وأخرجه أبو داود فً سننه، أول كتاب البٌوع، باب إذا زرع الرجل فً األرض 
حدٌث صحٌح َشرٌك وهو ابن عبد َّللا النخعً، وإن ، وجاء فً الحاشٌة: 5/282بؽٌر إذن صاحبها، 

  ذي.ء الحفظ ٌعتبر به فً المتابعات، وقد توبع، وقد حسنه البخاري فٌما حكاه عنه الترمىكان سٌ
، كتاب المزارعة، ذكر األحادٌث المختلفة فً النهً عن ىالسنن الصؽر فً أخرجه النسائً  (3)

األلبانً: صحٌح  قالو ،2889، ح:7/40كراء األرض بالثلث والربع، من حدٌث رافع بن خدٌج، 
 اإلسناد.

 .5/180ابن قدامة، المؽنً،   (4)
 .2/463مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر، شٌخً زاده،  .3/441األتاسً، شرح المجلة،   (5)
 كالزٌلعً والدر المختار.  (6)
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يفتي بعض المتأخريف، لكف  رحمو اهلل: . كفي مجمع األنير: كبقكؿ الكرخي(1)ال يفتى بو
 .(2)ظاىر الركاية ما ذكر في المتكف، كبو يفتي البعض في زماننا سدان لباب الظمـ

 لّية، َوَأْسباُب االْخِتَيارالَمْطَمُب الثاني: اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعد

 :اْخِتياُر َمَجّمِة األْحكاِم الَعدلّية

ٌمة األٍحكاـً العىٍدلٌية( مف 906جاء في المادة ) إف كاف المغصكب أرضان ككاف : مىجى
ف كاف القىٍمع  الغاصب أنشأ عمييا بناءن أك غىرىسى فييا أشجاران، ييٍؤمري الغاصبي بقمعيما، كا 

، كلكف لك كانت قيمة ميًضٌران فمممغصكب  منو أف ييٍعًطيى قيمة ميٍستىًحٌؽ الًقٍمًع كيىٍضًبطى األرضى
األشجار أك البناء أزيد مف قيمة األرض ككاف أنشأ أك غرس بزعـ سبب شرعي كاف 

. مىثبلن لىٍك أىٍنشىأى أىحده حينئذ لصاحب البناء أك األشجار أف يعطي قيمة األرض كيمتمكيا
ًة الٍ  مىى اٍلعىٍرصى ةً ؼو أىٍزيدى ًمٍف ًقيمًة النىاءن ًبمىٍصرى بمٍف كىالًدًه  وي مكركثىًة لعى ا يى ظيىرى ل َـّ ث ،عىٍرصى

ًة كيىضبى فىال ،ميٍستىًحؽٌ   ًبطييا.اًني يعًطي ًقيمىةى العىٍرصى

تكف في ت عميو المي شى الذم مى  الركايةً  ت بظاىرً ذى خى قد أى  جمةى مف ىذا أٌف المى  ظيري يى ف
يككف الباني أك الغارس غير  ثانيةو  (، كفي صكرةو الغاصبي بقمعيماييٍؤمري كىي: ) صكرةو 

 .شرعيه  يا كذلؾ عمى رأم الكرخي إذا كاف ىناؾ سببه فيأخذىا بقيمتً  كالغرسً  ظالـ بالبناءً 

مثؿ مف بنى أك غرس في أرضو مكركثةو لو عف أبيو بدكف ظمـ، فإذا استحقت  
عدة الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ. يفتى بقكؿ الكرخي مف التفصيؿ، تطبيقان عمى قا

ال فإٌف بعض الظممة قد يحتاج  كذلؾ بعد التحقؽ أٌنيا كانت في يد أبيو كتركيا ميراثان، كا 
ألرض جاره كىك يعمـ أٌف جاره ال يبيعيا فيبني فييا بناءن قيمتو أكثر مف قيمة األرض، فإف 

نحك ذلؾ، فإف حصؿ ذلؾ عارضو الجار ادعى بأٌف األرض ممكو إرثا لو عف أبيو أك 
عميو أف يثبتيا بقكلو أٌنو بناىا بزعـ سبب شرعي كأنا سأتممكيا بقيمتيا. كقد كقع مثؿ ىذا 

                                                           

 من أخذاً  أفندي علً اإلسالم شٌخ أفتى بالقلع وباألمر: وقال وصرح به أبو السعود المفتً.  (1)
. ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، الجواب هذا ونعم والقهستانً السعود أبً فتاوى

6/192. 
 .2/463شٌخً زاده، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،   (2)
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مف بعض الظممة مع بعض الفقراء، كلكف في مثؿ ىذا ال ينبغي أف يعامؿ إال بظاىر 
الركاية مف تكميفو القمع كالرٌد لممالؾ، زجران لو كألمثالو
(1). 

 قول الكرخيأسباب اختيار 

مف خبلؿ تتبع أسباب عدكؿ لجنة المجمة عف قكؿ ظاىر الركاية كما عميو المتكف 
. كالسبب الثاني أٌنو أكفؽ بقكاعد (2)إلى قكؿ الكرخي، كاف السبب األكؿ: أٌنو األعدؿ

 .(3)لمسائؿ البابأنسب الشرع ك 

  

                                                           

 .3/441األتاسً، شرح المجلة،   (1)
، المطبعة 483آصاؾ، ص: مسعود، مسعود أفندي، مرآة المجلة، عّربه واعتنى به ٌوسؾ  (2)

 م.1894العمومٌة، مصر، 
 .6/192ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار،   (3)
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 : كفييا أىـٌ النتائج كالتكصياتالخاتمة
ادات، كعمى آلو د السٌ عمى سيٌ  كالسبلـي  الصالحات، كالصبلةي  هلل الذم بنعمتو تتـٌ  الحمدي 

 ، كبعد: أىًؿ الطاعات كصحبو

عشت فترة مف الزمف في ربكع مجمة األحكاـ العدلٌية، باحثان في مكادىا كمسائميا، 
ىذا الجيد،  بعدمتتبعان أقكاؿ العمماء فييا، مستخرجان ما خالفت فيو المعتمد عند الحنفية، ك 

 تكصمت إلى النتائج اآلتية:

، كلعٌؿ ىذا مف التزمت مذىبان كاحدان كىك المذىب الحنفيٌ  مجمة األحكاـ العدلية( إٌف 1
المآخذ عمييا؛ ألٌف اختبلؼ المجتيديف كتعدد األقكاؿ في المذاىب المعتبرة فيو رحمة 

 اس.لمعباد كسعة عمى النٌ 

عند الحنفية،  الميٍعتىمىدفي المجمة ىك الرأم الراجح ك ال يمكف القكؿ بأٌف كٌؿ ما جاء ( 2
ف كانت مأخكذة بكجوو  تعددت كتنكعت فيو،  المذىب إال أٌف األقكاؿى  مف ظاىرً  عاـو  فيي كا 

ذت مف األقكاؿ المرجكحة في نفس المذىب، كىناؾ أقكاؿ نادرة أيخذت خً فيناؾ مسائؿ أي 
ترجيحات المتأخريف خالفكا فييا مف خارج المذىب، كأيضان ىناؾ أقكاؿ أخذت مف 

 اس.تيسيران عمى النٌ  المتقدميف مف عمماء المذىب الحنفيٌ 

مة؛ ( إٌف المجمة التزمت األقكاؿ الراجحة كالمعتمدة في المذىب الحنفٌي إال في مسائؿ قمي3
ٌير األزماف كاألعراؼ كالعادات أك مراعاة لمصالح العباد غككاف ذلؾ لعدة أسباب منيا: ت

 لحكمة اقتضتيا ظركؼ ذلؾ الزماف. ييؿ عمييـ أككالتس

الحنفية ال يعني أٌف  لممعتمد في مذىبال بٌد مف التنبيو إلى أٌف األخذ بقكؿ مخالؼ ( 4
د قد يككف كذلؾ لسبب المصمحة أك العرؼ كنحك  ىك الراجح حقيقة؛ ألٌف الراجحى  الميٍعتىمى
 .ذلؾ
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كبالرغـ مف الدكلة العثمانٌية عسكريان،  ( كاف ظيكري مجمة األحكاـ العدلٌية زمفى ضعؼ5
لمعالـ اإلسبلمي قانكنان مدنيان ال زاؿ يطبؽ في بعض المحاكـ  جى رً خٍ ذلؾ استطاعت أف تي 

 نتيجة ظركؼ كأسباب كثيرة. ىاكاف ظيكر ك  ،ة حتى عصرنا الحاضرالمدنيٌ 

 ألٌنيا تبنتو بشكؿو ؛ الحنفيٌ  المذىبً  ( كاف لمدكلة العثمانٌية دكره ميـه في إرساًء دعائـً 6
 رسمٌي.

إٌف المجمة تأخذ في الغالب بالقكؿ المعتمد في المذىب الحنفي، كلكف تأخذ أيضان ( 7
 بالمرجكح في المذىب الحنفي أك مف خارجو كما حصؿ في مسألة اقتراف البيع بالشرط.

مسائؿ،  البيكع في أربعً  في كتابً  ( إٌف المجمةى خالفت القكؿ المعتمد في المذىب الحنفيٌ 7
ىي: البيعي المقترف بالشرط، كمدةي ًخيار الشرط، كمدةي ًخيار الٌنقد، كاإللزاـ في عقد 

 االستصناع.

اإلجارة في مسألةو  في كتابً  ( إٌف المجمةى خالفت القكؿ المعتمد في المذىب الحنفيٌ 8
الكفالة كقعت  كاحدة، كىي: احتساب األجرة إذا مضى مف الشير بعضو. كفي كتابً 

في الكفالة، كالكفالة عف المٌيت  بكؿي كالقى  مخالفة في ثبلًث مسائؿ، كىي: اإليجابي ال
 المفمس، كالبراءة مف الكفالة بالٌنفس.

كالة في مسألتيف،  ( إٌف المجمةى خالفت القكؿ المعتمد في المذىب الحنفيٌ 9 في كتاًب الحى
كالة، كأثر مكت المحاؿ عميو كالمحيؿ ف ي عقد الحكالة. كفي ىما: الرضا في عقد الحى

 ىف كقعت في مسألة كاحدة، كىي: حكـ الزيادة في الرَّىف كالدٍَّيف.كتاب الرٌ 

( إٌف المجمة خالفت القكؿ المعتمد في المذىب الحنفي في كتاب الكديعة في مسألة 10
كاحدة، كىي: رٌد الكديعة المشتركة. كما كقعت المخالفة في كتاب اليبة أيضان في مسألة 

في مسألتيف، المخالفة ب فكقعت صٍ المبيع قبؿ قبضو. أٌما في كتاب الغى  كىي: ىبةي كاحدة، 
 ىما: نقصاف األرض المغصكبة، كالبناء عمى األرض المغصكبة أك الغرس فييا.
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 التوصيات: 

 بعد نياية ىذا البحث بعكف اهلل تعالى، فإني أقترح عمى أىؿ كطمبة العمـ ما يمي: 

(  زيادة االىتماـ بمجمة األحكاـ العدلية، كعمؿ بعض الدراسات الجديدة عمييا، كتكزيع 1
مكاد المجمة عمى مجمكعة مف الطمبة كدارستيا دراسة فقيية مقارنة حتى الكصكؿ إلى 
األقكاؿ الراجحة، لتككف ىذه الدراسات مفتاحان لنظاـ قانكنٌي مدنٌي جديد، مستمدان مف 

 لراجحة مف جميع المذاىب المعتبرة. األقكاؿ الفقيية ا

( ىذا كيبقى المجاؿ مفتكحان لمبحث في القسـ الثاني مف مجمة األحكاـ العدلية كاستخراج 2
المسائؿ التي خالفت فييا القكؿ المعتمد في المذىب الحنفي مف كتاب الحجر كاإلكراه إلى 

 نياية كتاب القضاء.
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 الفنية المسارد
 القرآنية الكريمةأواًل: مسرد اآليات 

 ثانيًا: مسرد األحاديث النبوّية الشريفة

 ثالثًا: مسرد األعالم

 رابعًا: مسرد المصطمحات

 خامسًا: مسرد المصادر والمراجع

 سادسًا: مسرد المحتويات
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 الكريمة اآليات القرآنية مسردأّواًل: 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
 ًف األًىمًَّة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي يىٍسأىليكنىؾى عى

ج    ًلمنَّاًس كىاٍلحى

 88، 87 189 البقرة

بىا ـى الر  رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى  130 275 البقرة كىأىحى
 َّكىًريَّاككىف  89 37 آؿ عمراف مىيا زى
 َوأَِطٌُعوا َ َها الَِّذٌَن آََمُنوا أَِطٌُعوا َّللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُسوَل َوأُولًِ   اأْلَْمِر ِمْنُكمْ الرَّ
 19 59 النساء

  قىاليكا . اذىا تىٍفًقديكفى ـٍ مى مىٍيًي قىاليكا كىأىٍقبىميكا عى
اءى ًبًو ًحٍمؿي  ًلمىٍف جى ًمًؾ كى نىٍفًقدي صيكىاعى اٍلمى

 بىًعيرو كىأىنىا ًبًو زىًعيـه 

 89 72-71 يكسؼ

 ٍـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـ ب كي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ كىاً  ىًزيدىنَّكي   7 إبراىيـ ألى

ًغيرنا بَّيىاًني صى ا كىمىا رى ٍمييمى قيٍؿ رىب  اٍرحى   24 إبراىيـ كى

ٍف تىعيد كا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصيكىىا   34 إبراىيـ كىاً 
  ًلٍمميٍؤًمًنيفى يىٍكـى ًلكىاًلدىمَّ كى بَّنىا اٍغًفٍر ًلي كى رى

 يىقيكـي اٍلًحسىابي 
  41 إبراىيـ
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 الشريفة ةبويّ األحاديث النّ  مسردثانيًا: 

 الصفحة الَحديث
 63 )إذىا بىايىٍعتى فىقيٍؿ الى ًخبلىبىةى(

ًبيبىةه( ، كىأىفَّ رىٍأسىوي زى بىًشي  ٍبده حى ـٍ عى مىٍيكي ًف اٍستيٍعًمؿى عى  19 )اٍسمىعيكا كىأىًطيعيكا، كىاً 
مىٍيوً  مَّى اهللي عى ًني رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى أىٍف أىٍشتىًرمى بىًريرىةى فىأيٍعًتقىيىا( )أىمىرى سى  52 كى

مَّـى بىًعيرنا كىاٍشتىرىطى ظىٍيرىهي ًإلىى أىٍىًمًو( سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  51 )بىاعى ًمفى النًَّبي  صى
ـٍ كىريد كا ًإلىٍيًو نىفىقىتىوي( ٍرعىكي ذيكا زى  143 )خي

(الٍ ) ثىةي أىيَّاـو  71، 62، 61 ًخيىاري ثىبلى
(ال) اًرـه، كىالدٍَّيفي مىٍقًضي  ـي غى دَّاةه، كىالزًَّعي  91 عىاًريىةي ميؤى

وي( تَّى تىٍقًبضى  129 )الى تىًبٍعوي حى
ٍف، كىالى بىٍيعي  ـٍ ييٍضمى ا لى ، كىالى ًرٍبحي مى بىٍيعه، كىالى شىٍرطىاًف ًفي بىٍيعو مىؼه كى )الى يىًحؿ  سى

) ا لىٍيسى ًعٍندىؾى  مى
51 ،131 

مَّـى ) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عىؿى رىسيكؿي اهلًل صى ـٍ شىٍيئنا أىٍكسىعى ًممَّا جى ا أىًجدي لىكي مى
) ٍنًقذو بَّافى ٍبًف مي  ًلحى

51 

ا كىافى ًمٍف شىٍرطو  كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو، مى اؿو يىٍشتىًرطيكفى شيري ا بىاؿي ًرجى )مى
(لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو فىييكى   بىاًطؿه

51 

ا(ال) رىامن ؿَّ حى ، أىٍك أىحى الن بلى ـى حى رَّ ، ًإالَّ شىٍرطنا حى ـٍ كًطًي مىى شيري  51 ميٍسًمميكفى عى
(ال) ـٍ كًطًي  63، 56 ميٍسًمميكفى ًعٍندى شيري

ًمي  فىٍميىٍتبىٍع( مىى مى ـٍ عى ديكي ـه، فىًإذىا أيٍتًبعى أىحى  119، 117 )مىٍطؿي الغىًني  ظيٍم
ٍف أىٍحيىا ) ؽ  مى ًؽ ظىاًلـو حى لىٍيسى ًلًعرى ي تىةن فىًييى لىوي، كى ا مى  142، 141 (أىٍرضن

ٍف شىاءى  ذىهي , كىاً  ـٍ يىرىهي فىييكى ًباٍلًخيىاًر ًإذىا رىآهي ًإٍف شىاءى أىخى ٍيئنا لى ًف اٍشتىرىل شى )مى
كىوي(  تىرى

81 

ـٍ فىمىٍيسى لىوي مً  رىعى ًفي أىٍرًض قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي لىوي نىفىقىتيوي()مىٍف زى ٍرًع شىٍيءه كى  143 فى الزَّ
شىٍرط)  52 (نىيىى عىٍف بىٍيعو كى

                                                           
 (.اي) ٌـ اػرثاع صْٚ اٌٙجائ١ح اٌذغٚف دـة األداص٠س إٌث٠ّٛح اٌلغ٠فح عذَّثد 
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؟( مىٍيًو دىٍيفه  96، 92 )ىىٍؿ عى
)  54 )كىالى شىٍرطىاًف ًفي بىٍيعو

قىا، ًإالَّ بىٍيعى ال( ـٍ يىتىفىرَّ ا لى اًحًبًو مى مىى صى ا ًبالًخيىاًر عى ميتىبىاًيعىاًف كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمى
 الًخيىاًر(

61 
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 األعالم ثالثًا: مسرد

 ْفَحةالصَ  ممَ العَ  الرقم
 25 إبراىيـ النخعي  (1
 34 إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الحمىبي  (2
 37 أبك جعفر الحنفي  (3
 37 أحمد بف حفص، أبك حفص  (4
 97 أحمد بف عمي الرازم، أبك بكر  (5
 97 أحمد بف محمد بف أحمد، أبك الحسف  (6
 37 بف سبلمة الزئدمأحمد بف محمد   (7
 11 أحمد جكدت  (8
 18 إلياس بف ديب بف إلياس مطر  (9

 90 صدل بف عجبلف = أبك أمامة  (10
 35 تاج الديف السبكي  (11
 40 أحمد بف إسماعيؿ التمرتاشي =  (12
 39 أحمد بف محمد، أبك الحسف = اصالجصٌ   (13
 75 عمر بف عبد العزيز = الحاكـ الشييد  (14
 52 الحاكـ النيسابكرم  (15
 24 الحسف بف زياد المؤلؤم  (16
 126 حكيـ بف حزاـ  (17
 31 عبد العزيز بف أحمد بف نصر = الحمكاني  (18
 25 حٌماد بف زيد بف درىـ  (19
 17 خالد بف محمد األتاسي  (20
 46 مصطفى بف أحمد = الزرقا  (21
 20 زفر بف اليذيؿ  (22

                                                           
 أتٛ) ٌـ اػرثاع صْٚ اٌٙجائ١ح اٌذغٚف دـة األػالَ عذَّثد ،  َّ  (.اي ، اتٓ ، أ
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 92، 86 سممة بف األككع  (23
 16 سميـ رستـ باز  (24
 37، 31 نصر بف محمد بف إبراىيـ = السمرقندم  (25
 34 عبد الرحمف بف محمد بف سميماف = شيخي زاده  (26
 31 عمر بف عبد العزيز = الصدر الشييد  (27
 37 أحمد بف محمد = الطحاكم  (28
 32 محمد أميف بف عمر بف عابديف = ابف عابديف  (29
 34 محمد عبلء الديف بف محمد أميف = ابف عابديف  (30
 36 عبد اهلل بف المبارؾ   (31
 52 عبد اهلل بف شبرمة الضبي  (32
 89 عبد اهلل بف عباس  (33
 60 عبد اهلل بف عمر  (34
 25 عبد اهلل بف مسعكد  (35
 52 عبد الكارث بف سعيد  (36
 25 عمقمة بف مىرثىد  (37
 75 عمى السالكس  (38
 16 عمي حيدر  (39
 36 ر بف محمد بف أحمد، أبك حفصعم  (40
 16 الحسينيفيمي   (41
 31 منصكر ابف أبي القاسـحسف بف   (42
 31 قاضي خاف، حسف بف منصكر  (43
 90 أبك قتادة  (44
 113 ابف قدامة  (45
 60 قرافيال  (46
 141 الكرخي، عبيد اهلل بف الحسيف  (47
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 52 ابف أبي ليمى  (48
 13 محمد أميف عالي باشا  (49
 18 محمد بف سعيد المحاسني 1 (50
 136 محمد بف سممة  (51
 10 عالمقفابف   (52
 40 محمد بف فراميرز بف عمي = مبل خسرك  (53
 31، 24 عمر بف محمد بف أحمد = نسفيال  (54
 136 نصير بف يحيى  (55
 50 يحيى بف شرؼ = النككم  (56
 15 يكسؼ بف ىماـ آصاؼ  (57
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 رابعًا: مسرد المصطمحات

 الصفحة المصطمح الصفحة المصطمح
 117 الرىف 5 االتحاد كالترقي

 19 زبيبة 86 اإلجارة
 73 السمـ 137 األرش

 48 الشرط 72 االستصناع
 73 العقد 48 البيع

 134 الغصب 57 بيع االستغبلؿ
 34 الفرماف 125 بيع الجزاؼ
 89 الكفالة 57 بيع الكفاء

 27 الكيسانيات 136 التكلية
 29 المختصرات 27 الجرجانيات

 53 المكاتب 104 الحكالة
 27 الياركنيات 60 خيار الشرط
 125 اليبة 67 خيار النقد

 12 ىمايكف 3 الدكلة الصفكية
 73 الكعد 42 الرأم شاذ
   27 الرقٌيات
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 المصادر والمراجع امسًا: مسردخ

 بركاية حفص عف عاصـ القرآف الكريـ 
  ،يشاكر، مكتبة حقانية، بدكف طبعة كبدكف  ،شرح المجمةاألتاسي، محمد خالد

  تاريخ.
  ،عالـ معجم المغة العربية المعاصرةأحمد مختار، أحمد مختار عبد الحميد عمر ،

 ـ.2008-ىػ1429، 1الكتب، ط
 ممة،، المكتبة الشانخبة من العمماء وطمبة العمم، أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث 

 ـ.2010-ىػ1432
  ،األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل، مسند اإلماـ أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ

 ىػ. 1415، 1باب العيف، تحقيؽ: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الككثر، الرياض، ط
 المطالب في شرح روض الطالب أسنى، زكريا بف محمد بف زكريا، األنصارم ،

 خ.دار الكتاب اإلسبلمي، بدكف طبعة كبدكف تاري
  ،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدارخميؿ اينالجيؾ، اينالجيؾ ،

 ـ.2002، 1محمد األرنؤكط، بيركت، لبناف، دار المدار اإلسبلمي، ط ترجمة
  ،3، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، طشرح المجمةباز، سميـ رستـ باز ،

 . 1986-ىػ1406
  ،الجامع الصحيح المختصر من أمور البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل

، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو
 ىػ.1422، 1الناصر، دار طكؽ النجاة، ط

  ،1، دار الكتب العممية، طالتعريفات الفقييةالبركتي، محمد عميـ اإلحساف ،
 ـ.2003 -ىػ 1424

  ،تحقيؽ: ياسر بف شرح صحيح البخاريابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ ،
 ـ.2003-ىػ1423، 2إبراىيـ، مكتبة الرشد، الرياض، ط

  ،جامعة دمشؽ، التقنين في مجمة األحكام العدليةالبغا، محمد الحسف البغا ،

                                                           
 أتٛ) ٌـ اػرثاع صْٚ اٌٙجائ١ح الؿُ اٌلٙغج ٌٍّؤٌف اٌذغٚف دـة اٌّواصع ٚاٌّغاجغ عذَّثد ،  َّ  (.اي ، اتٓ ، أ



158 
 

 ـ.2009، 759ص:
  ،تحقيؽ: شعيب األرنؤكط شرح السنةالبغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد ،

 ـ. 1983 -ىػ1403، 2كمحمد الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، دمشؽ، ط
  ،عالـ الكتب، شرح منتيى اإلراداتالبيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ،

 ـ. 1993-ىػ1414، 1ط
  ،كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ،

 دكف طبعة كبدكف تاريخ. دار الكتب العممية، ب
  ،تحقيؽ: محمد عبد السنن الكبرىالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني ،

 ـ. 2003-ىػ 1424، 3القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
  ،تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، سنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة ،

 ـ.1975-ىػ1395، 2مصطفى البابي الحمبي، طمصر، شركة مكتبة كمطبعة 
 ،تحقيؽوالعموم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة عمي، بف محمد التيانكم ، :

 ـ.1996، 1بيركت، ط ناشركف، لبناف مكتبة دحركج، عمي
  ،نظرة تاريخية في حدوث المذاىب الفقيية تيمكر، أحمد بف إسماعيؿ بف محمد

، تقديـ: محمد أبك زىرة، دار القادرم، مميناألربعة وانتشارىا عند جميور المس
 ـ.1990-ىػ1411، 1بيركت، ط

  ،دار الفتاوى الكبرىابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،
 ـ.1987-ق1408، 1الكتب العممية، ط

  ،فقو المعامبلت في مجمة األحكام العدليةالجابي، بساـ عبد الكىاب الجابي ،
، بيركت، ط1ط المذىب الحنفي،  ـ.2004-ىػ1424، 1، دار ابف حـز

  ،بدكف القوانين الفقييةابف جزم، محمد بف أحمد بف محمد، الكمبي الغرناطي ،
 . طبعة كبدكف تاريخ

  ،دار الجيؿ، الجمع والفرق أو الفروقالجكيني، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ ،
 ـ.2004-ىػ1424، 1بيركت، ط
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 المستدرك عمى الصحيحينمحمد بف عبد اهلل،  الحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ ،
-ىػ1411، 1تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ـ.1990
  ،تحقيؽ معرفة عموم الحديثالحاكـ، أبك عبد اهلل، محمد بف عبد اهلل بف محمد ،

  ـ.1977-ىػ1397، 2السيد معظـ حسيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط
  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي الشافعي ،

 ـ.1379دار المعرفة، بيركت، 
  ،المركز المصرم لمدراسات العثمانيون في التاريخ والحضارةحرب، محمد حرب ،

 ـ. 1994-ىػ1414العثمانية كبحكث العالـ التركي، القاىرة، 
  ،أبك محمد عمي بف أحمد القرطبي الظاىرم ، ، رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز

، 2إحساف عباس، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، ط: تحقيؽ
 .ـ1987

 أبك محمد عمي بف أحمد القرطبي الظاىرم ، ، 7/244، المحمى باآلثار ،ابف حـز
 تاريخ.بيركت، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف 

  ،الدر المنتقى في شرح الممتقىالحصكفي، محمد بف عمي بف محمد الحصني، 
 ـ. 1998-ىػ1419، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

  ،تحرير الكالم في مسائل الحطاب، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد
بيركت، لبناف، ، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد الشريؼ، دار الغرب اإلسبلمي، االلتزام

 ـ.1984-ىػ1404، 1ط
  ،مواىب الجميل في شرح الحطاب، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد

 . 1992-ىػ1412، 3،  در الفكر، طمختصر خميل
  ،عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر غمزالحمكم، أحمد بف محمد مكي ،

 ـ.1985-ىػ1405، 1دار الكتب العممية، ط
  ،تعريبدرر الحكام شرح مجمة األحكامحيدر، عمي حيدر خكاجة أميف أفندم ، :

  ـ.2010، 1فيمي الحسيني، دار الكتب العممية،، بيركت، ط
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  ،دار الفكر، بيركت، شرح مختصر خميلالخرشي، محمد بف عبد اهلل الخرشي ،
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

  ،عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد  متن الخرقيالخرقي، أبك القاسـ عمر بف الحسيف
 ـ.1993-ىػ1413، دار الصحابة لمتراث، بن حنبل الشيباني

  ،كىك شرح سنف معالم السننالخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ،
 ـ.1932-ىػ1351، 1أبي داكد، المطبعة العممية، حمب، ط

  ،وفيات ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ اإلربمي
 ـ. 1994، 1، تحقيؽ:إحساف عباس، بيركت، دار صادر، طاألعيان

  ،دار الفقو المنيجي عمرى مرذىب اإلمرام الشرافعيالخف، مصطفى الخف كآخركف ،
 ـ.1992-ىػ1413القمـ، دمشؽ، 

 حققو كضبط سنن الدارقطنيأحمد،  الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف ،
، 1نصو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

 ـ. 2004-ىػ1424
 تحقيؽ ،داود أبي سنن السجستاني، إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد، أبك :

  .ـ2009-ىػ1430 ،1ط  العالمية، الرسالة دار كآخركف، األرنؤكط شعيب
  ،دار حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة ،

 . الفكر، بدكف طبعة كبدكف تاريخ
  ،تحقيؽ: سير أعالم النبالءالذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ،

-ىػ1405، 3مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط
 ـ. 1985

 ،تحقيؽالصحاح مختار بكر، أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف الرازم ، :
، 5صيدا، ط بيركت، النمكذجية، الدار العصرية، المكتبة محمد، الشيخ يكسؼ
 ـ.1999-ىػ1420

  ،دار الفكػر، بػدكف طبعػة فتح العزيز بشررح الروجيزالرافعي، عبد الكريـ بف محمد ،
 كبدكف تاريخ.

 ،غاية شرح في النيى أولى مطالب عبده، بف سعد بف مصطفى الرحيباني 
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 ـ.1994-ىػ1415، 2ط اإلسبلمي، المكتب ،المنتيى
  ،بداية المجتيد ونياية المقتصدابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد القرطبي ،

 ـ.2004-ىػ1425القاىرة، دار الحديث، بدكف طبعة، 
  ،دار الفكر، نياية المحتاج إلى شرح المنياجالرممي، محمد بف أبي العباس ،

 . 1984-ىػ1404بيركت، ط أخيرة، 
 ،تحقيؽ ،القاموس جواىر من العروس تاج الحسيني، محمد بف محمد الزبيدم :

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف اليداية، دار المحققيف، مف مجمكعة
  دار المكتبي، سكريا، تاريخ التشريع اإلسالميالزحيمي، مصطفى الزحيمي، كىبة ،

 ـ.2001-ىػ1421، 1دمشؽ، ط
  ،ًبدون 4، دار الفكر، سورٌا، طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحٌلً، وهبة مصطفى الزحٌل ،

 تارٌخ.
 ،خبراء مع باالشتراؾ أعده بحث ،الَحَوالة كآخركف، أحمد مصطفى الزرقا 

 ـ.2011-ىػ1432، 1ط الككيت، الصفاة، الككيتية، الفقيية المكسكعة
  ،ىػ1418، دار القمـ، دمشؽ، 1، طالفقيي العامالمدخل الزرقا، مصطفى أحمد-

1998. 
 اإلسالمية االستثمارات في أىميتو ومدى االستصناع عقد أحمد، الزرقا، مصطفى 

 ىػ.1420كالتدريب، لمبحكث اإلسبلمي المعيد ،المعاصرة
 ،بدكف العربي، الفكر دار ، التفاسير زىرة مصطفى، بف أحمد بف محمد أبك زىرة 

 .تاريخ كبدكف طبعة
  ،تحقيؽ: نصب الراية ألحاديث اليدايةالزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل ،

  ـ.1997-ىػ1418، 1محمد عكامة، مؤسسة الرياف، بيركت، لبناف، ط
  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيمعي، عثمػػػػاف بف عمي بف محجف البارعي

 ىػ.1313، 1ؽ، القاىرة، ط، المطبعة الكبرل األميرية، بكالوحاشية الشبمي
 ،بعدىا، كما ،المعاصر والتطبيق واالستيثاق البيع فقو عمي السالكس، السالكس 

  ـ.2008-ىػ1429، 7مصر، ط القرآف، دار مكتبة قطر، الثقافة، دار
  السامرائي كآخركف، خميؿ إبراىيـ السامرائي كعبد الكاحد ذنكف كناطؽ صالح

، دار الكتاب الجديد المتحدة، األندلس تاريخ العرب وحضارتيم فيمصمكب، 
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 .ـ2000، 1بيركت، لبناف، ط
  ،بيركت، دار المعرفة، المبسوطالسرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ،

 ـ.1993-ىػ1414
  ،مطبعة سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربةسركيس، يكسؼ بف إلياف ،

 ـ.1928-ىػ1346مصر، 
  .،ىػ1410بيركت، دار المعرفة، بدكف طبعة،  ،األم محمد بف إدريس، الشافعي-

 ـ.1990
  ،1، طدراسة موجزة عن مجمة األحكام العدليةالشاىيف، الدكتكر شامؿ الشاىيف ،

 ـ.2004-ىػ1424دار غار حراء، دمشؽ سكريا، 
  ،ة، المطبعة االتجاىات التشريعية في قوانين البالد العربيشحاتو، شفيؽ شحاتة

محاضرات ألقاىا عمى طمبة قسـ الدراسات القانكنية، العالمية، القاىرة، مصر، 
 ـ.1960

  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشربيني، محمد بف أحمد الخطيب
 ـ.1994-ىػ1415، 1، دار الكتب العممية، طالمنياج

  ،حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالشمبي، شياب الديف أحمد بف محمد ،
ىػ. نقبل عف مختصر 1313، 1األميرية، بكالؽ، القاىرة، طالمطبعة الكبرل 

 الطحاكم،
  ،تحقيؽ: عصاـ الديف نيل األوطارالشككاني، محمد بف عمي بف محمد ،

 ـ.1993-ىػ1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
  ،مجمع األنير في شرح ممتقى شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف

 ء التراث العربي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.، دار إحيا2/24، األبحر
 ،دار ،الشافعي اإلمام فقو في الميذب عمي، بف إبراىيـ اسحاؽ أبك الشيرازم 

 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف العممية، الكتب
  ،الدولة العثمانية عوامل النيوض وأسباب الصبلبي، عمي محمد الصبلبي

 .ـ2001-ىػ1421، 1ط، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، مصر، السقوط
  ،مكتبة الثمار الزكية لمحركة السنوسية في ليبياالصبلبي، عمي محمد محمد ،
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 ـ.2001-ىػ1422، 1الصحابة الشارقة، اإلمارات، ط
  ،تحقيؽ: طارؽ بف عكض المعجم األوسطالطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب ،

 اهلل كآخركف، دار الحرميف، القاىرة. 
  ،مقدمة الكتاب لممحقؽ مختصر الطحاويالطحاكم، أحمد بف محمد بف سبلمة ،

أبي الكفا األفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، اليند، حيد أباد، 
 بدكف تاريخ.

  ،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى االنقالب عمى طٌقكش، محمد سييؿ طٌقكش
 ـ.2013-ىػ1434، 3النفائس، ط، بيركت لبناف، دار الخالفة

  ،قرة عين األخيار لتكممة رد ابف عابديف، عبلء الديف محمد بف محمد أميف
 ، دار الفكر، بيركت، لبناف، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.المحتار عمى الدر المختار

  ،رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز ،
 ـ.1992-ىػ1412، 2كت، طدار الفكر، بير 

  ،2، طشرح عقود رسم المفتيابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز ،
اليند، حيدر أباد، اعتنى بالطبع كالنشر كالتكزيع مركز تكعية الفقو اإلسبلمي، 

 ـ.1976-ىػ1396
  ،تحقيؽ سالـ االستذكارابف عبد البر، أبك عامر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي ،

 ـ.  2000-ىػ1421، 1طا كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، طمحمد ع
  ،دار الكتب العممية، أحكام القرآنابف العربي، محمد بف عبد اهلل المالكي ،

 ـ.2003-ىػ1424، 3بيركت، لبناف، ط
  ،موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم عميو السالم إلى العسيرم، أحمد معمكر

الناشر: غير معركؼ، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  ،عصرنا الحاضر
 ـ.1996-ىػ1417، 1الرياض، ط

  ،حاشية العطار عمى شرح الجالل المحمي العطار، حسف بف محمد بف محمكد
 ، دار الكتب العممية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.عمى جمع الجوامع

  ،لفقو اإلسبلمي، ، دراسات في االمذىب عند الحنفيةعمي، محمد إبراىيـ أحمد
حياء التراث اإلسبلمي، الكتاب السادس  جامعة أـ القرل، مركز البحث العممي كا 
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 كالعشركف.
 ،مذىب عمى الفتوى في المالك العمي فتح محمد، بف أحمد بف محمد عميش 

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف المعرفة، دار ،مالك اإلمام
 ،صحيح شرح القاري عمدة الديف، بدر مكسى، بف أحمد بف محمكد العيني 

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف بيركت، العربي، التراث إحياء دار ،البخاري
  ،بدكف طبعة  ،الطبقات السنية في تراجم الحنفيةالغزم، تقي الديف بف عبد القادر

 كبدكف تاريخ.
 1/2لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، الفتاكل اليندية، ، فتاوى الينديةال ،

 .ىػ1310، 2طدار الفكر، 
  ،مجمع بحار األنوار في غرائب الَفتَّنً، جمال الدٌن، محمد طاهر بن علً الصدٌقً الهندي

-هـ1387، 3، أرش، مطبعة مجلس دائرة المعارؾ العثمانٌة، طالتنزيل ولطائف األخبار
 م.1967

 ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح الحمكم، محمد بف أحمد الفيكمي ،
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف بيركت، العممية، المكتبة

 الصادر سنة 64المادة : تعديالت المجمة ،قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية ،
 .2، الفرع3ىػ، البند 1332

  ،مجمة األحكام العدلية مصادرىا وأثرىا في قوانين القبح، سامر مازف القبح
 ـ.2008-ىػ1428األردف، ، دار الفتح لمدراسات كالنشر، 1، طالشرق اإلسالمي

  ،مكتبة المغنيابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل الجماعيمي المقدسي ،
 ـ.1968-ىػ1388القاىرة، بدكف طبعة، 

  ،الشرح الكبير ابف قدامة، عبد الرحمف بف محمد عبد اهلل الجماعيمي المقدسي
رشيد رضا،  ، دار الكتاب العربي، أشرؼ عمى طباعتو: محمدعمى متن المقنع

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 ـ.1992بجدة،  السابع مؤتمره دكرة في ، المنعقد7/3/67رقـ:  المجمع قرار 
  ،عالـ الكتب، بدكف طبعة الفروقالقرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد المالكي ،

 .كبدكف تاريخ
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  ،تحقيؽ: محمد حجي الذخيرةالقرافي، أبك العباس، شياب الديف أحمد بف إدريس ،
 ـ . 1994، 1كآخركف، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ط

  ،الجواىر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل ،
 مير محمد كتب خانو، كراتشي.

 ،رمضاف خير محمد:تحقيؽ ،التراجم تاج قاسـ، الديف زيف الفداء أبك ابف قطمكبغا 
 ـ.1992-ىػ1413، 1دمشؽ، ط القمـ، دار يكسؼ،

 ،دار الفقياء لغة معجم قنيبي، صادؽ كحامد قمعجي ركاس محمد قمعجي ،
  ـ. 1988-ىػ1408، 2النفائس، ط

  ،أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة القكنكم، قاسـ بف عبد اهلل بف أمير
 ـ.1424-ـ2004، تحقيؽ يحيى حسف مراد، دار الكتب العممية، بين الفقياء

 ،بف مشيكر: تحقيؽ ،الفروسية الجكزية، أيكب بف بكر أبي بف محمد ابف القيـ 
 ـ.1993-ىػ1414، 1حائؿ، ط السعكدية، األندلس، دار محمكد، بف حسف

  ،بدائع الصنائع في ترتيب الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد
 ـ.1986-ىػ1406، 2، دار الكتب العممية، طالشرائع

 الفقو في المقاولة عقد أو االستصناع عقد بدراف، الكريـ عبد بف كاسب، كاسب 
 ـ.1979-ىػ1398، 1، طمقارنة دراسة اإلسالمية

 ،دار بيركت، المثنى، مكتبة ،المؤلفين معجم محمد، بف رضا بف عمر كحالة 
 .بيركت العربي، التراث إحياء

  ،ـ.1994-ىػ1415، 1الكتب العممية، ط، دار المدونةمالؾ، مالؾ بف أنس 
، تحقيؽ: 1/164، مختصر العالمة خميلخميؿ، خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، 

 ـ. 2005-ىػ1426، 1أحمد جاد، دار الحديث، القاىرة، ط
  ،تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بف الموطأمالؾ، مالؾ بف أنس ،

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1سمطاف آؿ نيياف، أبك ظبي، اإلمارات، ط
  
  ،تحفة األحوذي بشرح المباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ

 ، دار الكتب العممية، بيركت، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.جامع الترمذي
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 تحقيؽ نجيب ىكاكيني، نكر محمد، كارخانو تجارت كتب، مجمة األحكام العدلية ،
 .كراتشي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ

 بجدة السابع دكرة اإلسبلمي، المؤتمر منظمة عف المنبثؽ اإلسبلمي الفقو مجمع 
المكافؽ  ىػ1412/ القعدة ذم مف12-7 قرار تاريخ: السعكدية العربية المممكة في
 .7/1137اإلسبلمي،  الفقو مجمع مجمة ـ.1992مايك( ) أيار مف 14-/9

  ،العمية العثمانيةتاريخ الدولة محمد فريد، محمد  فريد بف أحمد فريد باشا ،
 . ـ1981-ىػ1401، 1إحساف حقي، دار النفائس، بيركت، لبناف، ط: تحقيؽ

 ،15لممبلييف، ط العمـ دار ،األعالم محمد، بف محمكد بف الديف خير الزركمي ،
  ـ.2002

 ،الراجح معرفة في اإلنصاف سميماف، بف عمي الحسف أبك الديف عبلء المرداكم 
 .تاريخ بدكف ،2العربي، ط التراث إحياء دار ،الخالف من

  ،اليداية في شرح بداية المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني
، تحقيؽ: طبلؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، بدكف المبتدي

  طبعة كبدكف تاريخ.
  ،المطبعة آصاؼ، ، عٌربو كاعتنى بو يكسؼ مرآة المجمةمسعكد، مسعكد أفندم

 ـ.1894العمكمية، مصر، 
 ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت، إحياء التراث العربي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم 

  ،دار الكتب المبدع في شرح المقنعابف مفمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ،
 ـ. 1997-ىػ1418، 1العممية، بيركت، ط

  ،دار إحياء درر الحكام شرح غرر األحكاممبل خسرك، محمد بف فرامكز بف عمي ،
 الكتب العربية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 البدر المنير في تخريج ، ابف الممقف، سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي
، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط كآخركف، األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير

 ـ.2004-ىػ1425، 1دار اليجرة، الرياض، ط
  ،3، بيركت، دار صادر، طلسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي ،

 ىػ.1414
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 ،دار ،خميل لمختصر واإلكميل التاج القاسـ، أبي بف يكسؼ بف محمد المكاؽ 
 ـ.1994-ىػ1416، 1العممية، ط الكتب

  ،مطبعة االختيار لتعميل المختارالمكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد ،
 ـ.1937-ىػ1356الحمبي، القاىرة، 

  ،دار البحر الرايق شرح كنز الدقائقابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،
 بدكف تاريخ.، 2الكتاب اإلسبلمي، ط

  ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،
 ـ.  1991-ىػ1412، 3زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط:تحقيؽ

 ،دار الفكر، القدير فتح ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ،
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 المكتبة تحفة المحتاج في شرح المنياجمد بف محمد بف عمي، الييتمي، أح ،
 ـ.1983-ىػ1357التجارية الكبرل، مصر، 

  ،ترجمة عدناف محمكد سمماف، مراجعة كتنقيح تاريخ الدولة العثمانيةيممازأكزتكنا ،
 ـ. 1988-ىػ1408، 1محمكد األنصارم، مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ، استانبكؿ، ط

  ،إشراؼ سمسمة الدولة العثمانية تاريخ وحضارةيكجو، نكرم يكجو كآخركف ،
صالح سعداكم، مركز : أكمؿ الديف إحساف أكغمي ، نقمو إلى العربية:  كتقديـ

 .1999َ األبحاث لمتاريخ كالفنكف، اسطنبكؿ،

 المكسكعة الحرة كيكيبيديا. 
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 احملتوياخ سادسًا: مسزد

 

 انصفحح ادلوضوع
 أ اإلىداء
 ب اإلقرار

 ت الشكر كالتقدير
 ج بالعربية الممخص

 خ الممخص باإلنجميزية
 ذ المقدمة

لِ انفصم األول: 
ْ
و
َ
 انق

ُ
ح
ّ
ح و ماهِي

ّ
نِي

ْ
ذ
َ
كاوِ انع

ْ
حِ األح

ّ
ه
َ
ج

َ
 م

ْ
ن

َ
 ع

ٌ
ج
َ
ز
َ
 موج

ٌ
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في.
َ
ن
َ
ةِ احل

َ
ه

ْ
ذ
َ
ذ يف ادل

َ
م

َ
ت
ْ
ع

ُ
 ادل

1 

ُل: الّدْولُة الُعْثمانّيُة   2 وظيوُر َمَجّمِة األحكاِم العدلّية.الَمْبَحُث األوَّ

: المرحمةي التاريخيةي لمدكلًة العثمانية ؿي  2 المىٍطمىبي األكَّ
 2 عصكر العيد العثماني

 2 أكالن: عىٍصري قيٌكًة الًخبلفة 

ـي األكؿ بف بايزيد مي  2 األكؿ: سى

ميـ  مىٍيمافي القانكًنٌي ًبف سى  3 الثاني: سي

ٍعؼثانيان: الًخبلفةي   3  العيثمانٌيةي في عىٍصًر الضَّ

 5 ثالثان: عىٍصري االٍنحداًر كًنيايًة الخبلفًة العيثمانٌية

 6 المىٍطمىبي الثاني: زمفي ظيكًر مجمًة األحكاـً العدلية

 7 المىٍطمىبي الثالث: اعتناؽي الدكلًة العثمانيًة لممذىًب الحنفي

 9 األحكاِم العدليةالَمْبَحُث الثّاني: َتْعريٌف عاٌم بمجمِة 

ٌمة  9 المىٍطمبي األٌكؿ: أٍسباب نىشأًة  المىجى
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ٌمة  11   المطمبي الثاني: كىٍصؼي المىجى

ٌمة  12 المىٍطمىبي الثالث: الغايىةي ًمفى المىجى

 14 جمةيكب المى ف كعي محاسً المىٍطمىبي الرابع: 

 15 : شركحي مجمًة األحكاـ العدليةالخامسالمىٍطمىبي 

 15 مرآةي مجمة األحكاـ العدلية 
 15 شرحي المجمة: لسميـ رستـ المبناني 

ري الحكاـ   16 مجمًة األحكاـ: لمعبلمة الفقيو عمي حيدر شرحديرى

 16 شرحي المجمة لمعبلمة خالد بف محمد االتاسي 
 17 شرحي المجمة لممحاسني

 18 شرحي المجمة: لعبد الستار أفندم

 18 مكاد المجمة:جامعي األدلة عمى 

 19 منيجيُة المجمة في اختياراتيا الفقيية: الَمْبَحُث الثّالث

: حؽ  اإلماـً في إلزاـ الناس برأم مف اآلراء  ؿي  19 المىٍطمىبي األكَّ

ٌمةي األٍحكاـً العىٍدلٌية المىٍطمىبي الثاني: مصادري   20 مىجى

 21 كالميٍعتىمىدة في المذىب الحنفي التزاـ المجنة باألقكاؿ الراجحة: المىٍطمىبي الثالث

 22 المبحث الرابع: ماىيُة القوِل الُمْعَتَمد في المذىب الحنفي

: العكامؿي التي  ساعدت عمى انتشار المذىب الحنفي ؿي  22 المىٍطمىبي األكَّ
 22 أكال: القاضي أبك يكسؼ

 23 اإلسبلميةثانيا: اعتباري المذىًب الحنفي مذىبان رسميان لبعض الدكؿ 

 24 المىٍطمىبي الثاني: المراحؿي التي مٌر بيا المذىب الحنفي كمؤلفات كؿ مرحمة
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 25 الفرع األكؿ: المؤلفات في دكر النشكء كالتككيف

 28 الفرع الثاني: المؤلفات في دكر التكٌسع كالٌنمك كاالنتشار

 29 النكع األكؿ: المختصرات أك المتكف

 30 التي تمحكرت حكؿ المتكف السابقة تشرحيا النكع الثاني: الشركح

 31 النكع الثالث: كتب الفتاكل كالكاقعات

 32 الفرع الثالث: المؤلفات في دكر االستقرار

 33 شركح اليداية: 

 33 شركح كنز الدقائؽ لمٌنسفي 

 34 شركح تنكير األبصار

 35 الُمْعَتَمِد َعن َغْيرِِه في الَمْذَىِب الَحَنفيالَمْبَحُث الخاِمُس: َضواِبُط َتْمييِز الَقْوِل 

ٍيًرًه باعتباًر القائؿ كاًبطي تىٍمييًز القىٍكًؿ الميٍعتىمىًد عىف غى : ضى ؿي  36 المىٍطمىبي األكَّ
ٍيًرًه باعتباًر المىٍصدىر كاًبطي تىٍمييًز القىٍكًؿ الميٍعتىمىًد عىف غى  37 المىٍطمىبي الثاني: ضى

ٍيًرًه باعتباًر المىكضكعالمىٍطمىبي  كاًبطي تىٍمييًز القىٍكًؿ الميٍعتىمىًد عىف غى  41 الثالث: ضى
 42 المطمب الرابع: ضكابط تمييز القكؿ المعتمد عف غيره باعتبار الدليؿ

ٍيًره بسىبًب تغير العادات  المىٍطمىبي الخامس: ضكابط األخذ بالرأم الميٍعتىمىد عف غى
 كالزماف.

43 

 43 .تمييز القكؿ المعتمد عف غيره باعتبار ألفاظ الترجيح: ضكابط السادسالمىٍطمىبي 
 45 : ُمَخاَلفاُت الَمَجّمِة لمقْوِل الُمْعَتَمِد في الَمْذَىِب الَحَنِفّي السادس المبحث
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 انثيوع
47 

 48 الَمْبَحُث األّوُل: الَبْيُع الُمْقترُن بالشَّرط.
: تعريؼي البيًع كالشرط، كبيافي أنكاًع الشرط باعتبار مصدًر شرطيتو  ؿي  48 المىٍطمىبي األكَّ

 48 أقساـ الشرط 
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 49 المىٍطمىبي الثاني: أقكاؿ العمماء في اقتراف البيع بالشركط، كأدلتيـ، كأصؿ الخبلؼ بينيـ.

 49 أقكاؿ العمماء
 50 أدلة األقكاؿ

 52 أصؿي الًخبلؼ: 

 53 تخريج األحاديث الكاردة في الركاية

 54 في مسألة الركاية العمماءبلصة آراء خ

المىٍطمىبي الثالث: مكقؼي المجمًة مف مسألة اقتراف العقكد بالشركط، كتقرير المجنة، 
 كخبلصتو

55 

 55 تقرير لجنة المجمة  

 57 خبلصة التقرير 
 60 الَمْبَحُث الثّاني: ُمّدُة ِخياِر الشَّرط.

ؿ  النزاًع فيو. : تعريؼي خياًر الشرط، كمشركعيتو، كتحريري مىحى ؿي  60 المىٍطمىبي األكَّ

 60 تعريفو

 60 مشركعيتو
ؿ  الٌنزاعً   61 تىٍحًريري مىحى

 61 الشرط كأدلتيييـ كالقكؿي الراجحالمطمب الثاني: أقكاؿي الفقياًء في مدًة ًخياًر 

 61 القكؿ األكؿ:  
 61 القكؿ الثاني:  
 61 الثالث: قكؿال 

 62 أدلة األقكاؿ
 62 أدلة القكؿ األكؿ 
 63 أدلة القكؿ الثاني 
 64  دليؿ القكؿ الثالث 
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 64 الترجيح
ٌمًة األٍحكاـً العدلٌية كىأىٍسبابي االٍخًتيىار   65 المىٍطمىبي الثالث: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً   65 اٍخًتياري مىجى

 65 أسباب اختيار قكؿ اإلماميف
 67 الَمْبَحُث الثالُث: ُمّدُة ِخيار النَّقد

: تىٍعريؼي ًخيار الٌنقد كمقارنتو بًخيار  ؿي ؿ  الٌنزاًع.المىٍطمىبي األكَّ  67 الشرط كتىٍحًريري مىحى
ؿ  الٌنزاًع   68 تىٍحًريري مىحى

 69 المىٍطمىبي الثاني: أقكاؿي الفقياًء في ًخيار الٌنقد كميٌدًتًو كأدلتيـ ك القكؿ الراجح.
 69 أقكاؿ العمماء في خيار النقد

 69 أقكاؿ العمماء في مدة خيار النقد
 69 القكؿ األكؿ:

 69 الثاني:القكؿ 

 70 أًدٌلةي القىٍكًؿ األكؿ:
 70 أًدٌلةي القىٍكًؿ الثاني:
 70 القىٍكؿي الٌراًجحي :

ٌمًة األٍحكاـً في ميٌدًة ًخيار الٌنقد كىأىٍسبابي االٍخًتيىار  71 المىٍطمىبي الثالث: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً في ميٌدًة ًخيار النقد  71 اٍخًتياري مىجى
 71 اختياًر قىٍكًؿ محٌمدأٍسبابي 

 72 الَمْبَحُث الرابع: َعْقُد االستصناع

: تىٍعًريؼي االٍسًتٍصناًع كتكييفو ؿي  72 المىٍطمىبي األكَّ
 72 االستصناع لغة كاصطبلحا
 73 االستصناع بيف العقد كالكعد

 73 تعريؼي العقًد لغةن كاصطبلحان 

 73 تعريؼ الكعد لغةن كاصطبلحان 
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 74 الفقياءأقكاؿ 

 75 أدلة القائميف بأٌنو كعد: 

 75 أدلة القائميف بأٌنو عقد: 

 76 القىٍكؿي الٌراًجحي 

المىٍطمىبي الثاني: صفة عقد االستصناع مف حيث المزـك كعدمو، كالقىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى 
نىًفية  الحى

76 

 77 االستصناع بيف المزكـ كعدمو

 77 مراحؿ عقد االستصناع
 78 أقكاؿ الفقياء في المرحمة الثالثة

 78 بالنسبة لمصانع
 79 بالنسبة لممستصنع

 79 أًدٌلةي القىٍكًؿ األكؿ:

 80 أًدٌلةي القىٍكًؿ الثاني:

 80 القىٍكؿي الٌراًجحي 

نىًفية  81 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً   81 العىدلٌية كىأىٍسبابي االٍخًتيىارالمىٍطمىبي الثالث: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية   81 اٍخًتياري مىجى
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 اإلجارج وانكفانح
85 

ُل: احتساُب األجرِة إذا مضى من الشيِر   86 َبْعُضوُ الَمْبَحُث األوَّ

 86 صكرةي المسألة:
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نىًفية : أقكاؿي العمماًء كأدلتيـ، كالقىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى ؿي  86 المىٍطمىبي األكَّ

 86 اختمؼ الفقياءي عمى قكليف:
 87 أًدٌلةي القىٍكليف:

 87 دليؿي القىٍكًؿ األكًؿ:
 87 دليؿي القىٍكًؿ الثاني:
نىًفية القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى   88 الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية  88 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى
 89 الَمْبَحُث الثّاني: اإليجاُب والَقبوُل في الكفالة

: تعريؼي الكفالًة لغةن كاصطبلحان، كأدلةي مشركعيًتيا. ؿي  89 المىٍطمىبي األكَّ
 89 :كاصطبلحا الكفالةي لغة

 89 دليؿي مشركعيًتيا: 
 90 مكاد تعريفية بالكفالة

 90 المىٍطمىبي الثاني: اإليجابي كالقىبكؿي في الكفالة
 91 اإليجابي كالقىبكؿي في صيغًة الكفالةأقكاؿ العممماء في 

 91 لقكليفأدٌلةي ا
 :  92 القىٍكؿي الٌراًجحي

نىًفية  92 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى
ٌمًة األٍحكاـً   93 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

 95 الَمْبَحُث الثّالُث: الكفالُة َعن الميِت الُمْفِمس

 95 صكرة المسألة:

: أقكاؿي العمماًء كأدلتيييـ كالقىٍكؿي الٌراًجحي كالميٍعتىمىد عند الحنفية  ؿي  95 المىٍطمىبي األكَّ

 95 أدلةي أبي حنيفة:

 96 الجميكر:أدلة 

:  97 القىٍكؿي الٌراًجحي
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نىًفية:  97 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية  97 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

 98 المبحث الرابع: البراءُة مَن الكفالِة بالّنفس

: تعريؼ الكفالة بالنفس، كأقكاؿ الفقياء في  ؿي التسميـ في الكفالة بالنفس، المىٍطمىبي األكَّ
نىًفية  كالقىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

98 

 98 تعريؼ الكفالة بالنفس
 98 التسميـ في الكفالة بالنفس

 98 إذا كانت الكفالة مطمقة عف مكاف التسميـ كسممت في غير محؿ الكفالة الحالة األكلى:

 99 التسميـ كسممت في مكاف آخرإذا كانت الكفالة مقيدة في الحالة الثانية: 

 99 مشركطة التسميـ في بمد محدد كسممت في بمد آخر الصكرة األكلى:
 99 تبرأ ذمة الكفيؿ القكؿ األكؿ:

 100 ال تبرأ ذمة الكفيؿالقػكؿ الثاني:  
 100 مشركطة التسميـ في مجمس الحاكـ كسممت في السكؽ الصكرة الثانية: 

نىًفية:   101 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية:  101 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى
ذِ 
َ
م

َ
ت
ْ
ع

ُ
لِ ادل

ْ
حِ نهقو

ّ
ه
َ
ج

َ
 ادل

ُ
فاخ

َ
ان

َ
خ

ُ
 يف كت انفصم انزاتع: م

ّ
فِي

َ
ن
َ
ةِ احل

َ
ه

ْ
ذ
َ
 يتايف ادل

 وانزهن احلوانح
103 

ُل:   104 الَحَوالةالرضا في عقد الَمْبَحُث األوَّ

: أقكاؿ الفقياء في رضا المحيؿ  كالمحاؿ عميو كالمحاؿ لو، كالميٍعتىمىد  ؿي المىٍطمىبي األكَّ
 عند الحنفية

104 

 105 أكالن: رضا الميًحيؿ
اؿ عميو  106 ثانيان: رضا الميحى

 106 القكؿ األكؿ: 
 106 القكؿ الثاني:
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 107 أدلة القكليف:
 107 أًدٌلةي القىٍكًؿ األكؿ:
 107 أًدٌلةي القىٍكًؿ الثاني:

اؿ لو:  108 ثالثان: رضا الميحى
 108 القكؿ األكؿ:
 108 :القكؿ الثاني

 108 أًدٌلةي القىٍكًؿ األكؿ: 
 109 أًدٌلةي القىٍكًؿ الثاني:

نىًفية  110 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى
ٌمًة األٍحكاـً   110 العىدلٌية كىأىٍسبابي االٍخًتيىارالمىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية  110 اٍخًتياري مىجى

 111 أسباب اختيار قكؿ أبي يكسؼ

 112 الَمْبَحُث الثّاني: موت الُمَحال عميو والُمِحيل  في عقد الَحَوالة

اؿ عميو أك الميًحيؿ قبؿ استيفاء  : أثر مكت الميحى ؿي الديف، كالميٍعتىمىد عند المىٍطمىبي األكَّ
 الحنفية

112 

 112 أقكاؿ الفقياء
 112 القكؿ األكؿ:

 112  القكؿ الثاني: 
 113 القكؿ الثالث: 

 115 القكؿ الميٍعتىمىد في المذىب الحنفي  
ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية كىأىٍسبابي االٍخًتيىار  115 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية:   115 اٍخًتياري مىجى

 115 أسباب اختيار قكؿ زفر
 117 الَمْبَحُث الثّالُث: حكم الزيادة في الرَّْىن والدَّْين

 117 صكرة المسألة: 

نىًفية : أقكاؿ العمماء، كأدلتيـ، كالراجح، كالقىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى ؿي  117 المىٍطمىبي األكَّ
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 117 :الفقياءأقكاؿ 
 117 القكؿ األكؿ: 
 117 القكؿ الثاني:

 118 أدلة القول األول

 119 أدلة القكؿ الثاني

 119 القىٍكؿي الٌراًجحي :
نىًفية:  120 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية، كىأىٍسبابي االٍخًتيىار  120 المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى
ٌمًة األٍحكاـً   120 اٍخًتياري مىجى

 120 أسباب اختيار قكؿ أبي يكسؼ
 يف كتة 
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 انوديعح واذلثح وانغصة
121 

ُل: رد  الوديعة المشتركة  122 الَمْبَحُث األوَّ

: ؿي  122 صكرة المسألة، كأقكاؿ العمماء فييا كأدلتيـ، كالميٍعتىمىد عند الحنفية المىٍطمىبي األكَّ
 122 صكرة المسألة
 122 القكؿ األكؿ: 
 122 القكؿ الثاني: 
 122 القكؿ الثالث:

 123 أدلة القكؿ األكؿ:

 123 دليؿ القكؿ الثاني:

 123 دليؿ القكؿ الثالث:

نىًفية:   124 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية  124  المىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

 125 الَمْبَحُث الثّاني: ىبُة المبيِع قبل قبضو
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: التصرؼي في المبيًع قبؿى قبًضوً  ؿي  125 المىٍطمىبي األكَّ

ؿ  الٌنزاعً   125 تىٍحًريري مىحى

 125 :بالتصرؼ بالمبيع قبؿ قبضو بغير البيع الفقياءأقكاؿ 

 125  :القكؿ األكؿ
 126 القكؿ الثاني 
 126  :القكؿ الثالث 
 126  :القكؿ الرابع 
 126  :القكؿ الخامس 

 126 أدلة األقكاؿ:
 128 أسباب االختبللؼ:

 128 :القىٍكؿي الٌراًجحي 

قبؿ قبضو عند عمماء الحنفية كأدلتيـ، كالقىٍكؿي المىٍطمىبي الثاني: بيع العقار كالمنقكؿ 
 الٌراًجحي 

129 

 129 أقكاؿ الفقياء
 130 دليؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ

 130 دليؿ محمد الشيباني
 131 كجو الداللة: 

:  131 القىٍكؿي الٌراًجحي

 132 المىٍطمىبي الثالث: ىبة المبيع قبؿ قبضو

ٌمًة األٍحكاـً   133 المىٍطمىبي الرابع: اٍخًتياري مىجى
 134 الَمْبَحُث الثّالُث: نقصاُن األرِض المغصوبة

: تعريؼي الغصب كأقكاؿي العمماء في نقصاف األرض المغصكبة ؿي  134 المىٍطمىبي األكَّ
 134 الغصبي لغةن كاصطبلحان 
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 134 كقًت تقديًر قيمًة المغصكًب:
 :  134 القكؿي األكؿي
 135 القكؿي الثاني: 

 135 نقصافي المغصكب

 135 أقكاؿ المذاىب في نقصاف المغصكب

 135 الحنفية:  
نىًفية  137 القىٍكؿي الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

 137 المالكية: 
 137 الشافعية
 138 الحنابمة:

ٌمًة األٍحكاـً   138 العىدلٌية، كىأىٍسبابي االٍخًتيىارالمىٍطمىبي الثاني: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية:  138 اٍخًتياري مىجى
 139 أسباب اختيار المجمة لمقكؿ المرجكح:

 140 المبحث الرابع: البناُء عمى األرِض المغصوبة أو الغرُس فييا
 140 صكرة المسألة:

: أقكاؿي العمماء في المسألة  ؿي  140 كأدلتييـ، كالميٍعتىمىد عند الحنفيةالمىٍطمىبي األكَّ

 141 الفقياء:أقكاؿ 
 141 الحنفية

 141 المالكية: 

 141 في حالة البناء:

 141 في حاًؿ الغرس:

 142 كفي حالة الزرع: 

 142 الشافعية كالحنابمة:
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 142 أدلة الجميكر:

نىًفية: القىٍكؿي   143 الميٍعتىمىد ًعٍندى الحى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية، كىأىٍسبابي االٍخًتيىارالمىٍطمىبي   144 الثاني: اٍخًتياري مىجى

ٌمًة األٍحكاـً العىدلٌية:  144 اٍخًتياري مىجى

 145 أسباب اختيار قكؿ الكرخي
 146 : أىـ النتائج كالتكصياتالخاتمة

 149 الفيارس الفنية
 150 مسرد اآليات القرآنية الكريمة

 151 النبكية الشريفةمسرد األحاديث 
 153 مسرد األعبلـ

 156 المصطمحاتمسرد 
 157 مسرد المصادر كالمراجع

 168 مسرد المحتكيات
 

 
 


