بني الباحث يف بحثه التايل:
ب��د�أ البح��ث بتبيني معن��ى «نظرية» ،وتعري��ف القاع��دة الفقهية ،واال�س��تقرار،
واملعامالت ،ثم بني �أهمية نظرية ا�ستقرار املعامالت.
ب�ين بع�ض الأم��ور الت��ي �أوجب الإ�س�لام فيه��ا اال�س��تقرار كالعقي��دة ،والأخالق،
والعبادات.
نّبي �أن نظرية ا�س��تقرار املعامالت يطلق عليها يف الفقه الإ�سالمي( :لزوم البيع) ،ثم
بني �شروط و�أركان هذه النظرية بتبيني �شروط و�أركان البيع عند الفقهاء رحمهم اهلل.
بني م�س ��ألة اال�س��تقرار يف العملة النقدية ،و�أن قاعدة امل�س ��ألة �أن ال�ش��رع جاء لدفع
ال�ض��رر ،وب�ين �أنه يجب عل��ى ويل الأمر االهتم��ام بالعملة من حيث �ض��ربها ،وحتديد
قيمتها ،ومنعها؛ لت�ستقر املعامالت.
بني م�س ��ألة اال�س��تقرار يف الرد بالعيب ،و�أن قاعدة امل�س�ألة ك�سابقتها ،وعرف العيب
ب�أنه“ :نقي�صة يقت�ضي العرف �سالمة املبيع عنها غالبا” ،ثم بني خالفا للفقهاء يف الرد
بالعيب هل هو على الفورية �أم على الرتاخي على قولني:
القول الأول :على الرتاخي ،وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة يف ظاهر مذهبيهما.
القول الثاين :على الفور ،وهو قول ال�شافعية ،ووجه غريب عن احلنفية ،ورواية عن
�أحمد عند احلنابلة،
الرتجيح :رجح البحث القول الثاين.
بني م�س ��ألة اال�ستقرار يف ال�ش��فعة ،و�أن قاعدة امل�س ��ألة �أن دفع ال�ضرر عن املال �شرعا
يكون فوريا ،وعرف ال�ش��فعة ب�أنها« :ا�ستحقاق �ش��ريك �أخذ مبيع �شريكه بثمنه»،ثم
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نّبي خالفا للفقهاء يف حكم الفورية يف ال�شفعة على قولني:
الق��ول الأول :عل��ى الفور ،وه��و قول �أب��ي حنيفة و�أبي يو�س��ف ورواي��ة عن حممد،
واملالكية �إذا �أوقفه الإمام �أو امل�ش�تري ،والأظهر عند ال�ش��افعية ،وال�صحيح من مذهب
احلنابلة وغريهم.
الق��ول الث��اين :عل��ى الرتاخي ،وهو امل�ش��هور عن��د املالكية ،وهو رواي��ة عن حممد،
والقدمي عند ال�شافعي.
الرتجيح :رجح البحث القول الأول.
ب�ين م�س ��ألة خيار املجل���س ،و�أن قاعدة امل�س ��ألة �أنه ال قيا�س مع ن���ص ،فبني تعريف
اخليار ب�أنه« :طلب خري الأمرين من �إم�ض��اء البيع �أو ف�س��خه» ،ثم بني خالفا للفقهاء �إذا
وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع �أو ال بد من خيار املجل�س ،على قولني:
القول الأول :البيع الزم مبجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مامل يكن اخليار �شرط منهما
�أو من �أحدهما ،وهو قول احلنفية ،واملالكية ،وفقهاء املدينة ال�س��بعة؛ عدا �س��عيد بن
امل�سيب.
الق��ول الثاين :البيع ال يلزم؛ بل يوقف عل��ى افرتاقهما عن املجل�س ب�أبدانهما ،وهو
قول ال�شافعية ،واحلنابلة ،وجماعة من ال�صحابة منهم علي ر�ضي اهلل عنه.
الرتجي��ح :رج��ح البحث القول الثاين ،وا�س��تثنى هذه امل�س ��ألة من قاعدة ا�س��تقرار
املعامالت.
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امل َق ِّد َم ُة

ني.
النبي
الكرمي حممدٍ َوعلى �آل ِه َو َ�صحب ِه �أج َمعِ َ
احلم ُد ِهلل َر ِّب ال َعامل َ
ْ
ني ,وال�صال ُة على ِّ
ِ
اهتم بها ال ُفقها ُء املت�أخِّ َ
�ش���مل
رون ملا ل َها مِن مَ ِّل
وبع���دُ :ف� َّإن ال َن ِ
ِ
ظريات الفقهي��� َة قواع ُد َّ
لكتب الفق ِه
كت���ب الفق َها ِء وغريهِ ْمَ ,و
من
اجلزئي���ات املتناث َر ِة يف ط َّي ِ
ِ
ِ
املتتب���ع ِ
ات ِ
الكث�ي�ر َ
ُ
امل�س���ائل املت�شاب َه ِة املتفرق ِة التي
من
ب�ص���و َر ٍة دقي َقةٍ ,وحِ ٍّ�س َق
ٍّ
واعدي؛ يج ُد � َّأن في َها ال َكث َري ْ
ِ
احلديث
بامل�صطلح
ا�س �أنها َقواع ُد فقهي ٌة
ِ
ي�ضمها ,ال َعلى � َأ�س ِ
ْميكِ ُن جع ُلها يف وِ عا ٍء واحِ دٍ ُّ
ِ
املفهوم الذِ ي ُي َع ِّر ُفها َعلى �أَنها ( َق ِ�ضي ُة �أغلب َّي ٌة جت َم ُع ُج ٍ
أبواب متفر َقةٍ)
زئيات خمتلف ٍة من � ٍ
ِ
ُ
�ش ٍ
وط َوال
نظريات فقهي��� ٌة؛ ل َّأن القواعِ َد الفقهِي َة ال
���ا�س َ�أنها
ٌ
بَ���ل َعلى � َأ�س ِ
ت�ش���تمل َعلى رُ ُ
َعلى �أ ْركانٍ َ ,وه���ذا ُهو ُ
ني ال َّنظري ِة الفقهي ِة َوالقاع���د ِة الفقهيةَِ ,فالنظري ُة الفقهي ُة
الفرق ب َ
فلي�س في َها �شي ٌء
ل َها �أَ ْركانها َّ
اخلا�ص��� ُة ب َهاَ ,ولها رُ�شو ُطها اخلا�ص ُة بها� ,أَما القَواع ُد الفقهي ُة َ
م���ن َ
َ�ص القاعِ َدةِ ,فقَاع َد ُة (ال�ضرَّ َ ُر
ذلكَ ,وكذل َِك فالقَواع ُد الفقهي ُة تُع َر ُف �أَح َكا ُمها م ِْن ن ِّ
�ي�ن �أَ َّن َقولَنا (ن ََظ ِر َّي ُة
ُي��� َز ُال) تُعطِ ي ُحك ًما َو ِ
يجب �إزال ُت ُه ,يف حِ ِ
ا�ض ً
���حا و ُهو �أَن ال��َّضرَرَّ َ َر ِ ُ
امللكِ يةِ) ال ُيف َه ُم منها ُحك ٌم َو َ
كذلك (نظري ُة ال َعقدِ ).
من ُ
أعلم-
أردت �أن �أَ َ
بحث يف نَظ ِري ٍة َجدي��� َد ٍة مل تُ ْب ْ
ومِ���ن ُهن���ا � ُ
حث ْ
قب���ل – َعلى َما � ُ
الت).
فاخرتت (نظري َة ا�ستِق َرا ِر املعا َم ِ
ُ
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كان � ُ
الت)((( َ
َو َ
كتاب َعن القانُونِ
�رصي َعن (ا�س���ت ْق َرا ِر امل َعا َم ِ
كان مِن ٍ
أول َم���ا طرقَ بَ ْ
ي���ب َو�أن ُه َعلى ال َفورِ؛ ل َّأن
ال َو�ض���عِ ِّي اللبناينَِّ ,كتبت ُه ام���ر�أةٌ ,و َق ْد تَك َّل َم ْت في ِه َع ْن َر ِّد ال َع ِ
تاب �أح ُد ُه ْم َومل ي� ِأت بهَِ ,وال َآن �أَنا
َهذا يتعلقُ با�ستِقرا ِر املعا َم ِ
الت ,و َقد ا�ستعا َر َهذا الكِ َ
ُعر ُ�شت ِْم َت.
ا�سم َكاتب ِت ُه ,و َهكذا ِ�إن �أَ َ
ا�سم الكِ ِ
تابَ ,وال َ
ال �أتَذ َّك ُر َ
عرت نَد ْم َتَ ,و�إن مل ت ْ

عريف ِ
الع ِ
َت ُ
نوان
عريف نَظري ِة ا�س ِتقرا ِر املعا َم ِ
َت َ
الت
ريف ال َّن َظري ِة ِ
ت ْع ُ
الفقهي ِة
مت ِهيدٌ

ُ
واجلزئيات,
روع
ِ
يقول الأ�س���تا ُذ ُّ
الدك ُتو ُر َوهب ُة َ
يليَّ �" :إن الفق َه ال ْإ�سالم َِّي بَد�أ بال ُف ِ
الزح ُّ
ثم َ
كانت هذِ هِ املرحل ُة
���ع القواعدِ الكلي ِة وال�ض��� َو ِ
انتقل �إلى ال َّتقْعيدِ ْ
ابط الفقهيةَِ ,و ْ
بو�ض ِ
ني
انب ُمع ٍ
املبادئ ال َعام ِة يف ْ
جلمع القواعِ دِ املت�ش���ابهةَِ ,و ِ
���ع نظري ٍة عام ٍة يف َج ٍِ
و�ض ِ
ممه َد ًة ِ
َ
إ�س�ل�امي�ِ ,إال �أن
اجلوانب الأ�سا�سِ ���ي ِة يف الفق ِه ال
م���ن
اط���ت بال ُفقهاءِ
ِ
الظروف التي � َأح ْ
ِّ
واملجتهدي���ن �أوق َفت َ
ظهرت يف
�ض���ع القَواع���دِ َحتى
عمل
ْ
َ
َ
املجتهدين والعل َماءِ عن َد َو ِ
َ
املعا�رصون يف ِ�صيا َغ ِة
را�سات املقارن ُةَ ,وبد�أَ ال ُعلما ُء
َع� ِرصنا احلا�ضرِ ِ النه�ض ُة الفقْهي ُة َوالدِ
ُ
إ�س�ل�اميُ :
مثل نظري ِة العقدِ َ ,ونظر َّي ِة ال ُبطالنِ  ,ونظري ِة
النظريات الأ�سا�س���ي ِة يف الفق ِه ال
ِ
ِ
ُتيح للباحِ ِث
إثبات ...وغ ِريها من
ِ
ال�ضمانِ  ,ونظري ِة ال ِ
امللكِ يةَِ ,ونظري ِة َّ
النظريات التي ت ُ
العامَ ,و�آرا ِء الفقهاءِ يف ِّ
وانب الت� ِرش ِيع
كل ٍ
جانب مِن َج ِ
�أن ُ
يح�ص َل على َم ِ
الم ِ
نهج ال ْإ�س ِ
((( والكلمة حديثة  ,وقد ر�أيتها بعد ذلك قريبًا يف فتاوى الأزهر . 58/7واملو�سوعة الفقهية . 279/5 -ويف فتاوى ال�شبكة
الإ�سالمية  .161/9ويف �شبكة املعلومات  ,وغريها كثري .
العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

43

إ�سالم".
الأَ َ�سا�سِ ي يف ال ِ

(((

َو�أما َعن َتعريفِ النظريةِ:

َفيَ ُ
الزر َقاء يف كتاب ِه (املدخَ ُل
حتت عنوانِ
ق���ول دُ /م�ص���ط َفى �أح َمد َّ
العام) َ
الفقه���ي ُ
ُ
(معنى هذهِ َ
ظريات الفقهي ِة الأَ َ�سا�سيةَِ :
واملفاهيم
تلك الد�سات ُري
يات)" :نري ُد م َِن ال َّن ِ
النظ ِر ِ
ُ
�ب�رى التي ي�ؤ ِّل ُف ٌُ
إ�س�ل�امي
كل مِنهاَ -على حِ دةٍ -نظا ًما مو�ض���وع ًيا منب ًثا يف الفق ِه ال
ال ُك َ
ِ
وحتكم عنا�صرِ َ َ
النظام يف
ذلك
إن�س���اين,
اجل�س ِم ال
كان ِبث ِ
َ
ُ
َاث اجلمل ِة الع�ص���ب َّي ِة يف نَواحِ ي ْ
ِ
ِّ
كامَ ,
كل ما ِ
وذلك كفكر ِة امللكي ِة و� ْأ�سبابها ,وفكر ِة العقدِ
يت�ص ُل مبو�ضوعِ ِه من ُ�ش ِ
عب ال ْأح ِ
وعوار�ضها� ....إلى غ ِري َ
النظريات
من
أنواعها
ِ
ِ
و َقواعدِ هِ ونتائجهِ ,وفكر ِة الأهلي ِة و� ِ
ذلك َ
ُ
وي�صادف ال ُ
إن�سان �أث َر ُ�سلطانها يف
يقوم على �أ�سا�سِ ها �صرَ ْ ُح الفق ِه بكام ِلهِ,
الك َربى التي ُ
واحلوادث الفقه َّيةِ.
امل�سائل
جميع
حلولِ
ِ
ِ
ِ
بت�سع
وهذهِ
كام ْ
ُ
النظريات هِ َي غ ُري القواعدِ الكلي ِة التي َ�ص ْ
العدلي ِة ٍ
���درت جمل ُة ال ْأح ِ
(((
ني قاعِ َد ٍة منها".
وت�سع َ
املعا�رصين – ُ
َو َ
كان ُ
مثل
ال�ش���يخ حم َّم���دِ �أبو زهر َة يف كتاب ِه �أ�ص���ولِ
بع����ض الفقه���اءِ
َ
ِ
ظريات الفقهي َة العام َة مرادف ٌة ملا ُي َ�س���مى بالقواع���دِ الفقهي ِة العامةِ,
الفق ِه – َي��� َرى َ�أ َّن ال َّن ِ
كذلك؛ ْبل َ
لي�س َ
هناك ٌ
ني القاعد ِة الفقهي ِة والنظري ِة
فرق
ي���ح ب َ
وا�ض���ح و�صرَ ٌ
ُ
لكِ َّن الواق َِع َ
كل من ُهما:
إي�ضاح ُه باملقارن ِة واملوازن ِة بع َد
ِ
الفقهيةُِ ,
التعرف َعلى ماهي ِة ٍ
وميكن تبيانُ ُه َو� ُ

فالقاعدة الفقهي ُة:

َ
م�سائل فقهي ٍة فرعيةٍُ ،ي َت َع َّرف من خالله على �أحكام تلك
أغلبي ،ي�أتي حتته
"هي حكم � ٌ

((( القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة للزحيلي ( )25 /1وانظر  :امللخ�ص يف القواعد الفقهية د /حممد
ظاهر �أ�سد اهلل �ص,10
((( ج� ,3ص 235فق . 99ونقل كالمه الأ�ستاذ الربنو يف كتابه الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقة الكلية (�ص.)89 :
44

العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

امل�سائل".
(((
ٍ
أبواب خمتلفةٍ".
�أو هي "حك ٌم كلي فقهي ينطبقُ على
جزئيات عديد ٍة من � ٍ
(((

املرا ُد باال�ستقرار:

ني ال�صح ِة والف�سادِ؛
يرا ُد بقولنا (ا�ستقرا ُر
ِ
أرجحِ ها ب َ
املعامالت) :ثباتُها وقرا ُرها ُ
وعدم ت� ُ
لي�س لأحدٍ علي ِه ٌ
َ
�سبيل ,ول ُينت َِج
حق
لكل من
وذلك
ِ
املتعاقدين ُّ
ليكون ٍ
ِ
الت�رصف فيما عق َد ُه َ
ُ
َ
العاقدين يف �أي
لكل م���ن
وليكون الأم ُر
كل عق���دٍ �أث��� َر ُه الذي ُع ِق َد من �أجلهِ,
ً
وا�ض���حا ٍ
ِ
معامل ٍة ُي ْج ِريانها.
والثبات:
املقايي�س يف اللغ ِة � َّأن يف اال�ستقرا ِر َمعنى الت َم ُّك ِن
َجاء يف
ِ
ِ
يدل �أح ُد ُهما على بردٍ ،والآخ ُر على ُّ
يحانِ ُّ :
"( َق َّر) ُ
متكن.
القاف والرا ُء �أ�صالنِ �صحِ َ
القي�س:
فالأ َّول الق ُُّر ،وهو البرَ ْ د ،ويو ٌم قا ٌّر و َق ٌّر .قال امر ُ�ؤ ِ
َ (((
واليوم ق ّْر.
أر�ض
َحت َّرقت ال ُ
ُ
والأ�صل الآخَ ر ُّ
التمكن ،يقال َق َّر َوا�ستق َّر .والق َُّرَ :م ْر َك ٌب من مراكب النِّ�ساء .وقال:
ف�إما تريني يف رحالة جابر على َح َر ٍج كال َق ِّر تَخفقُ �أكفان"((( (((.اهـ
أعلم.
(قلت) ْ
فاملعنى الثاين هو املرا ُد هنا .واهلل � ُ
((( جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية � ( -ص .)19
((( جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية � ( -ص . )8
((( ديوان امرئ القي�س �ص .5وقبله كما يف القوايف للتنوخي )12 / 1( -
يك اب َن َة الع َِام ِريِّ
ال َيـ ـد َِّعي الق ـ ـ ـَ ْو ُم � يِّأن �أَ ِف ْر
		
ال َو�أ ِب ِ
ً
ُ
		
ت ْي ُم ب ُْن ُم ٍّر َو� ْأ�شيَا ُعهَا
مَ ِ
َو ِك ْن ّدة حَ وْيل جَ ِميْعا �صُ برُ ْ
�إذا َر ِكبُوا ا َ
ت َّر َق ِت ال ُ
حَ َ
أر�ض واليَو ُم ُق ْر
خل ْي َل و َْا�س َتل َئمُوا
((( المرئ القي�س يف ديوانه .126ويف ال�شعر وال�شعراء )13 / 1( -
على حَ َر ٍج كال َق ِّر َت ْخ ِف ُق �أَ ْك َفان
َف�إِمَّا َت َر ْي ِني يف رِحَ ا َل ِة جا ِب ٍر
وعانٍ َف َك ْك ُت ال ُغ َّل عنه ف َفد يَِّان
وب َك َرر ُْت َورَا َء ُه
َفيَارُبَّ َم ْك ُر ٍ
((( املقايي�س يف اللغة ( -ج � / 5ص . )7
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وقد جا َء ُ
َ
كتاب ا ِهلل تعالى بهذا املعنى ,يقول اهلل تعالى:
لفظ قرا ٍر وما
ت�رصف منه ُيف ِ
ﮃﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮂ ( )39غافر.
ابن َكث ٍري:
جا َء يف تف�س ِري ِ
َ
و�ص���دت ُهم عن
ؤمن �آلِ
فرعون) يف ُّ
"ثم زه َدهم (م� ُ
الدنيا التي �آث ُروها على الأُخرىَ ،
و�سى عليه ال�صالة وال�سالم َ
فقال :ﮃﯚﯛﯜﯝﯞ
ِ
الت�ص���ديق بر�سولِ ا ِهلل ُم َ
ﯟﮂ� .أي :قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وت�ضمحل ،ﮃﯠﯡﯢﯣﯤﮂ
�أي :الدار التي ال زوال لها ،وال َ
ظعن َعنها �إلى غ ِريها ،بل �إما نعي ٌم و�إما
انتقال منهاَ ,وال َ
(((
َجحي ٌم".
ُ
يق���ول اهللُ َّ
ج���ل وع�ل�ا :ﮃﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﮂ
َو
(القيامة.)12- 10 :
ويقو ُل َّ
جل َجالل ُه:ﮃﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮂ (الفرقان)24 :
ْ

املرا ُد باملعامُالتِ :
معجم لغ ِة الفقها ِء:
جا َء يف
ِ

كام
"املعا َم ُ
���كام ال�رشعي ُة املتعلق��� ُة بالأمو ِر الدنيوي���ةِ� ,أو الأَ ْح ُ
�ل�ات يف الفق���هِ :ال ْأح ُ
(((1
النا�س يف الدنيَا".
ال�رشعي ُة املنظم ُة
لتعامل ِ
ِ
فهي
كتب الفق ِه ال
(قلت) وهذا ه َو الذي تطلقُ علي ِه كلم ُة (املعا َم ِ
ُ
الت) يف ِ
ِّ
إ�سالميَ ,
معامالت ،وال على
النا�س يف ُدنيا ُهم؛ ف�ل�ا يطلقُ على العقيد ِة
ٌ
تطل���قُ ع َلى ما يتعا َم ُل به ُ
أعلم.
أخالقَ ,وال َعلى العِ ِ
ال ِ
بادات .واهللُ � ُ
((( تف�سري ابن كثري ( -ج � / 7ص . )145
( ((1معجم لغة الفقهاء ( -ج � / 1ص )438
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�أَهمي ُة ( َن َظرِي ِة ا�ستقرا ِر املعامَالتِ ):

النا����س ,ومعرف َتها وال َ
أهم الأمو ِر التي
نفو�س ِ
أحكام يف ِ
إميان بها ,من � ِّ
�إن ا�س���تقرا َر ال ِ
جتعل ُه ْم َي ُ
نفو�س
أحكام يف ِ
لعدم ا�ستقرا ِر ال ِ
عي�شون يف نعم ٍة وطم�أنينةٍ ,وم ِْن هنا َ -ونظ ًرا ِ
أ�ص���بحوا يف ٍ
أخالق� ,أم يف
تخبط من �أمورهِ م َ�س���وا ٌء يف العقيدةِْ � ,أم يف ال ِ
ِ
النا�س ُ � -
العالقات
املعامالت املاليةِ� ,أم يف الق�ضايا االجتماعيةِ� ,أم يف
النكاح (الأ�رسةِ)� ،أم يف
ِ
ِ
ِ
ني الدولِ �إلخ.
الع�سكريةِ� ,أم يف
ِ
العالقات في َما ب َ
االهتمام با�ستقرا ِر ِّ
أحكام:
من
َومن ُهنا َّ
البد َ
إ�سالم من ال ِ
كل َما يتعلقُ بال ِ
ِ
العبادات يف
أخالق الإ�سالميةِ ,وا�س���تقرا ُر
ِ
ا�س���تقرا ٌر يف العقيدةِ ,وا�س���تقرا ٌر يف ال ِ
الت.
النا�س ،وا�ستقرا ٌر يف املعا َم ِ
نفو�س ِ
ِ

ِ
املبيع اخلفية ما يلي:
�ضمان
كتاب
ِ
َجا َء يف ِ
عيوب ِ

ا�ص ًة يف َ
التاخِ ي
عدم رَّ
لبنان – ُ
وال�سيا�س ُة الت�رشيعي ُة يف هذا املجالِ – وخَ َ
تقوم َعلى ِ
رفع
يف اتخ���ا ِذ ال ْإج
ِ
إبالغ عن ِ
���راءات الالز َم ِة لل ِ
العيب و�إثبا ِتهَِ ,واملب���ا َدر ِة ال�رسيع ِة �إلى ِ
وعدم
َّ
َركيز ال َتعا ُم ِل على � ُأ�س ٍ
الدعوى بغي َة ت ِ
����س م�س���تقرةٍ ,واملحافظ ِة ع َلى بقاءِ ال ُعقودِِ ,
املعامالت)
العيب مما ي�ؤث ُر على (ا�ستقرا ِر
ِ
حتت رحم ِة الإلغَاءِ
ب�س���بب ِ
ِ
تركِ ها مد ًة طويل ًة َ
�ض���من تُرب ِة
من���اخ ال�رس َعةَِ ,و
وعل���ى التبادلِ
ِّ
َ
التج���اري ,فالتِج���ا َر ُة حتيى َوت َرتع َر ُع يف ِ
(((1
اال�ستِقرارِ.اهـ.
يب
إبالغ عن ال َع ِ
امل التي تَبن���ي َقواني َنها َعلى �سرُ ع ِة ال ِ
ُث���م ذك َر هنا الكث َري من دولِ ال َع ِ
مع ٍ
تفاوت فيما بَينها يف حتديدِ املدةِ.
(� ((1ضمان عيوب املبيع اخلفية د� /أ�سعد دياب �ص.114-113
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َمنهَجِ ي يف ال َب ْحثِ :

املعامالت
أب���واب الفقهي ِة يف
ِ
أ�س�ي�ر يف بحثي َه���ذا َعلى ِ
مناذج من ِ
بع�ض ال ِ
ذكر َ
�أ� .س� ُ
الق���ارئ الكر ُمي َمدى ت�أث ِري ه���ذهِ النظري ِة على
ليعلم
املالي��� ِة تب ُ
ُ
ني تطبيقَ ه���ذهِ النظريةِ؛ َ
كام يف ال�رشيع ِة الإ�سالميةِ,
َم
َ
وا�ضيع �أخرى عديد ٍة من ال ْأح ِ
�س���يكون َ
ُ
ذكر َما �أج ُد ُه من
ذل���ك  -ب�إذن ِه تَعالى  -مقارنًا
ب.
باملذاهب الأربع���ةِ ,مع ِ
ِ
البحث.
واملهمات يف
الفتا َوى
ِ
ِ
لي�س لها عِ الق ٌة مبا�رشةٌ بالأمو ِر املاليةَِ ,
و�سي�س���بقُ َ
ذلك ُ
وذلك
بع�ض
النماذج َعن �أمو ٍر َ
ِ
يجب �أن َ
امل�س���لم حتى
املجتمع
يكون علي ِه
أخالق
ِ
كالعقي���د ِة وال ِ
والعبادات وغ ِريها ,مما ُ
ُ
ُ
يكون – بع َد َ
ُ
َ
ذلك – م�س���تق ًرا ثاب ًت���ا ,وعندئذٍ
املعامالت املالي ُة ال�ص���حيح ُة ممكن َة
تكون
ُ
التطبيق.
ِ
املفردات ,ولمَ ِّ
�ش���مل
جتميع
َوطب ًع���ا عن َدما نري ُد �أن
ِ
ن�ض���ع قواع��� َد كلي ًة؛ َّ
ِ
َ
فالبد م���ن ِ
لنكو َن منها نظري ًة عام ًة.
ِ
اجلزئيات ِّ
فالقَ�ضايا الكلي ُة ال ُ
اجلزئيات التي تنظوي حت َتها.
تتبع
ِ
تكون كلي ًة �إال بع َد ِ

جمموع الفتا َوى:
ابن تيمي َة رحم ُه اهللُ تعالى يف ِكتاب ِه
ِ
يقو ُل ُ

ات �إنمَّ َا ت َِ�ص ُري ُك ِّل َّي ٍ
ات فيِ ا ْل َعق ِْل بَ ْع َد ْا�س ِت ْق َرا ِر ُج ْز ِئ َّيا ِت َها فيِ ا ْل ُو ُجودَِ ،و َك َذل َِك
" َف�إِ َّن ا ْل ُك ِّل َّي ِ
َعا َّم ُة ا ْلق ََ�ضا َيا ا ْل ُك ِّل َّي ِة ا َّلتِي َي ْج َع ُل َها َك ِث ٌري م َِن ال ُّن َّظارِ -المْ ُ َت َك ِّل َم ِة واملتفل�سفةِ� -أُ ُ�ص َ
ول عِ ْلمِ ه ِْم،
(((1
َكق َْو ِله ِْم  ،ا ْل ُك ُّل �أَ ْع َظ ُم م َِن الجْ ُ ْزءِ ".
َ
ليكون
إ�س�ل�ام فيها اال�س���تقرا َر ،
أوجب ال
تقدم �س����أ ُم ُّر على ِ
ُ
َوك َما َ
بع�ض الأمو ِر التي � َ
َ
املعامالت املاليةِ:
ذلك مدخَ ًال �إلى نظري ِة ا�ستقرا ِر
ِ
( ((1جمموع فتاوى ابن تيمية ( -ج � / 1ص .)5
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�أ.ال َعقي َد ُة:

لب�س فيها وال
�أرا َد ال
فجالها ِ
ُ
إ�س�ل�ام ا�س���تقرا َر العقيد ِة َ
للنا�س َو َجعلها وا�ضح ًة حي ًة ال َ
ُغ ً
ف�صلها تَف�صي ًال كام ًال.
مو�ضا؛ لذا َّ
ا�ض ْب ِن َ�س���ا ِر َي َة َق َالَ :و َع َظ َنا َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َم ْوعِ َظ ًة َذ َر َف ْت
َف َع ِن ا ْلعِ ْربَ َ
وب ُق ْل َناَ :يا َر ُ�س َ
ِم ْن َها ا ْل ُع ُي ُ
ول اللهَّ ِ �إِ َّن َهذِ هِ لمَ َ ْوعِ َظ ُة ُم َو ِّد ٍع؛ َف َما َذا ت َْع َه ُد
ونَ ,و َوجِ َل ْت ِم ْن َها ا ْل ُق ُل ُ
ِ�إلَ ْي َنا ؟ َق َالَ " :ق ْد تَ َر ْك ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َب ْي َ�ض���اءِ لَ ْي ُل َها َك َن َها ِر َها ال َي ِزي ُغ َع ْن َها بَ ْعدِ ي ِ�إال َهال ٌِكَ ,و َم ْن
ين
َيعِ ْ�ش ِم ْن ُك ْم َف َ�س�َيَرَ َ ى اخْ تِال ًفا َك ِث ًريا؛ َف َع َل ْي ُك ْم بمِ َا َع َر ْف ُت ْم م ِْن ُ�س َّنتِي َو ُ�س َّن ِة الخْ ُ َل َفاءِ ال َّرا�شِ دِ َ
نيَ ,و َع َل ْي ُك ْم ِب َّ
���يا َع ُّ�ضوا َع َل ْي َها ِبال َّن َواجِ ذِ ؛ َف ِ�إنمَّ َا المْ ُ�ؤْم ُِن َكالجْ َ َم ِل
المْ َ ْهدِ ِّي َ
الطا َع ِة َو ِ�إنْ َع ْبدًا َح َب�شِ ًّ
(((1
الأَن ِِف َح ْي ُث َما ا ْنقِي َد ا ْنقَا َد".
فانظر �إلى هذا البيانِ ال�ش���ايف الذِ ي ُ
يجعل ال�رشيع َة الإ�سالمي َة وا�ضح ًة جلي ًة ال يزي ُغ
َعنها �إال ٌ
ني" .وانظر
ين المْ َ ْهدِ ِّي َ
هالكَ " ,ف َع َل ْي ُك ْم بمِ َا َع َر ْف ُت ْم م ِْن ُ�س��� َّنتِي َو ُ�س َّن ِة الخْ ُ َل َفاءِ ال َّرا�شِ دِ َ
���م ِب َّ
���يا" .لأن الأمو َر ال
ثبات ال�سيا�س��� ِة يف
�إلى ِ
ِ
القلوب " َو َع َل ْي ُك ْ
الطا َع ِة َو ِ�إنْ َع ْبدً ا َح َب�شِ ًّ
ت�ستقيم بدونِ قياد ٍة ُمطاعةٍ.
ُ
إمام َ
قتل املرتدِ حتى
أوجب ال ُ
َوحتى يبقَى للعقيد ِة ثباتُها وا�س���تقرا ُرها � َ
إ�سالم على ال ِ
النا�س� ,أو ي�شك َكهم يف دينهم.
ال
يزعزع هذا ُّ
َ
املرتد عقائ َد ِ

جا َء يف فتا َوى الأ ْز َهرِ:

إ�س�ل�ام؛ ا�س���تقرا ٌر للعقائدِ الديني ِة
يرتد َعن ال
حد الرد ِة على
"تطبي���قُ َّ
امل�س���لم الذِ ي ُّ
ِ
ِ
(((1
ال�سماوي ِة املت�آخيةِ".

(� ((1سنن ابن ماجه ت الأرن�ؤوط ( )29 /1قال الإرنا�ؤوط  :حديث �صحيح ،عبد الرحمن بن عمرو ال�سلمي روى عنه
جمع ،وذكره ابن حبان يف "الثقات" ،وم�سند الإمام �أحمد ط الر�سالة برقم ()17142
( ((1فتاوى الأزهر ( -ج � / 7ص )354
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بَ .ويف الأَخالقِ :

كانت ال ُ
أحادي���ث النبوي ُة
جاءت ال
ُ
َومل���ا ِ
ني الإن�س���انِ و َمن حول��� ُه؛ ِ
أخالق ات�ص���ا ًال ب َ
وتثبت يف
وا�ض���ح ًة تد ُعو �إلى ت ِ
َثبيت ال ِ
القيم َ
نفو�س ِ
أخالق يف ِ
النا�س ,لت�س���تق َّر ه���ذهِ ُ
يوم القيام ِة بقد ِر مت�سكِ ِه
قلوبهم,
ْ
وجعلت َ
قرب الإن�سانِ من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ
أخالق:
بال ِ
ف َع ْن �أَ ِبي ثَ ْع َل َب َة الخْ ُ َ�ش���ن ِِّي ر�ضي اهلل عنه � ،أَ َّن َر ُ�س َ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َق َال�ِ " :إ َّن
ل َ ،و�أَ ْق َربَ ُك ْم ِمنِّي َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة �أَ َحا�سِ ��� ُن ُك ْم َ�أخْ ال ًقاَ ،و�إِ َّن �أَ ْبغ ََ�ض��� ُك ْم ِ�إ يَ َّ
�أَ َح َّب ُك ْم �إِ يَ َّ
ل َو�أَ ْب َع َد ُك ْم
ون المْ ُ َت َ�ش���دِّ ُق َ
الثثَا ُر َ
ون المْ ُ َت َف ْي ِهقُون" .قال �ش���عيب الأرن�ؤوط:
ِمنِّي َم َ�س���اوِ ئُ ُك ْم �أَخْ ال ًق���ا ،رَّ ْ
(((1
حديث �صحيح.

ج .ويف ال ِع َبادَاتِ :

ني ال�صال َة بيانًا �شاف ًيا – قو ًال وعم ًال -ببيانِ �أوقاتها بد�أً وانتها ًء ,وعد ِد
إ�سالم فب َ
جاء ال ُ
ال�صيام
ني
يحتاج �إلى احلولِ وما ال
ركعاتها ,وبينَّ َ الزكا َة ون ُُ�ص��� َبها ,وما
يحتاج �إليه ,وب َ
َ
ُ
ُ
َ
احلج.
ني ُمفطرا ِتهِ,
ووق َت ُه ابت َدا ًء وانت َها ًء وب َ
وكذلك ُّ
تالح ْظ:
بع�ض �أمو ٍر يف
ِ
وبينَّ َ َ
العبادات قد تبط ُلها �إذا مل َ
ً
�ضابطا؛ ال يتحققُ �إال باال�ستقرارِ؛
َففي ال�صال ِة ذك َر الفقها ُء الطم�أنين َة ,وذك ُروا لها
ُ
ينف�ص���ل ما َ
انتقل �إلي ِه عما
بحيث
ني :و�ض���اب ُطها(� ((1أن ت�س���تق َّر �أع�ضا�ؤُ ُه ُ
فتح املع ِ
جا َء يف ِ
َ
انتقل عن ُه.اهـ(.((1
َف ُ
الدقيق الذي َ
يريك َكيفي َة ا�ستقرا ِر الأع�ضاءِ يف الطم�أنينةِ:
انظر �إلى هذا التعب ِري
ِ
(� ((1صحيح ابن حبان  . .232/2و�شرح ال�سنة للبغوي (ج � / 1ص . )802
(� ((1أي الطم�أنينة .
( ((1فتح املعني �ص.197
50

العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

ُ
للوقوف � ُّأي �أث ٍر عن َدما
بحيث ال يبقَى
إن�س���ان بعد
يركع ال
الوقوف ُ
ِ
ِ
فاال�س���تقرا ُر� :أن َ
للركوع ,و َهكذا يف ال�سجو ِد
كوع ,ويعتدِ َل حتى ال يبقَى � ُّأي �أث ٍر
ُ
يركع ,ثم َ
يرفع من ُّ
ِ
الر ِ
وما بع َد ُه.
ني َ
لك َمعنى قو ِل ِه �ص���لى اهلل عليه و�س���لم لل ُم�سيءِ َ�صالتَ ُه كما جا َء يف
وهذِ هِ الدق ُة تب ُ
م�سلم:
�صحيح ٍ
ِ
" ....ثُ َّم ا ْر َك ْع َح َّتى ت َْط َمئ َِّن َراكِ ًعا ثُ َّم ا ْر َف ْع َح َّتى ت َْع َتدِ َل َقا ِئ ًما ُث َّم ْا�س ُج ْد َح َّتى ت َْط َمئ َِّن
(((1
َ�ساجِ ًدا ُث َّم ا ْر َف ْع َح َّتى ت َْط َمئ َِّن َجال ًِ�سا"
ويف الزكا ِة َ
وجوب زكا ِة املعدنِ ب�إحرازِهِ .
جعل الفقها ُء ا�ستقرا َر
ِ

رح منتهى ال ِ
إرادات:
جا َء يف �شَ ِ

وب) فيِ َز َكا ِة َم ْعدِ نٍ (ِ ( ((1ب�إِ ْح َرازِهِ ) َفال ت َْ�سق ُُط ِب َت َل ِف ِه بَ ْع َد ُه ُم ْط َل ًقا.
( َو َي ْ�س َتق ُِّر ا ْل ُو ُج ُ
أحكام دينه ِْم ,ف�إذا �أُحر َز املعدِ ُن؛
فانظ���ر �إلى هذا التحديدِ يف
ِ
النا�س � َ
ليعلم ُ
الوجوب َ
االنتفاع ِبهِ ,ويتحققُ َ
َ
التمكن من
ح�ص���ل املق�ص���و ُد من املعدنِ ؛ وهو
فقد
ذلك ب�إحرازهِ
ْ
ُ
ِ
و�إخراجِ ِه من معدِ نهِ ,وعن َد َ
ذلك فق���د حتققَ
َ
الوجوب ,وعلي ِه � ُ
إخراج الزكاةِ ,فلو َق�صرَّ َ
وت�أخ َر َ
ثبت يف ذم ِت ِه
إخراج الزكاةِ؛ ل َّأن َّ
حق الفقراءِ َ
وتلف ما � َ
أخرج ُه من املعدِ َن؛ فعلي ِه � ُ
بع َد �أن �أحر َز ُه.
الوجوب.
وجوب الزكا ِة باحل�صا ِد لي�ستق َّر عن َد ُه
الزرع
ُ
َ
وحد َد يف ِ
اخلطيب:
اجلملَ ,وحا�شي ِة البجريمي َعلى
ِ
فقد َجا َء يف حا�شي ِة ِ
(((2

(� ((1صحيح البخاري ( -ج � / 1ص  )274و�صحيح م�سلم ( -ج � / 2ص . )10
( )((1ج���اء يف املغ���رب  ( -عَ��� َد َن ) ِبالمْ َ��� َكانِ �أَ َق���ا َم ِب ِه ( و َِم ْن ُه ) المْ َ ْع ِد ُن لمِ َا َخلَ َق ُه اهلل فيِ الأَر ِْ�ض ِم َن ال َّذه َِب وَا ْل ِف َّ�ض��� ِة َلأ َّن ال َّنا�سَ
ُي ِقيمُو َن ِب ِه ال�صَّ ي َْف و ِّ
َال�ش َتا َء َو ِقي َل لإِ ْثب َِات اهلل ِفي ِه جَ ْو َه َر ُهمَا َو�إِ ْثبَا ِت ِه �إيَّا ُه فيِ الأَر ِْ�ض حَ َّتى َع َد َن ِفيهَا �أَيْ َثب ََت مادة (عدن)
 .وانظر :امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري  .مادة (عدن)
(� ((2شرح منتهى الإرادات .425/1-
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وب.
َوال عِ برْ َ َة ِبا ْب ِت َدا ِء َّ
الز ْر ِع؛ لأَ َّن الحْ َ َ�صا َد ُه َو المْ َق ُْ�صو ُد َوعِ ْن َد ُه َي ْ�س َتق ُِّر ا ْل ُو ُج ُ
إخراج وال
الوجوب على
وا�ضح ال�ستقرا ِر
فهذا حتدي ٌد
ِ
املزارع ,لكن ال ُ
ٌ
يجب علي ِه ال ُ
ِ
مو�ضع خزن ِه وهو
يثبت يف الذم ِة �إال بنق ِل ِه �إلى
اجلرين(.((2
ُ
ُ
ِ
ال�رشح الكب ِري البن قدام َة:
ومثل ُه يف
ِ
الزرع يف البي َد ِر(((2؛ ف�إن تل َف ْت
اجلرين,
الوجوب �إال بجعلها يف
وال ي�ستق ُر
ِ
ُ
ِ
وبجعل ِ
(((2
قب َل ُه بغ ِري تعدٍ من ُه �سق َط ِت الزكاةُ.
إ�سالم �س� ٌ
وجواب ببيانِ ا�ستقرا ِر امللكيةَِ ,
فقال:
ؤال
ٌ
ومن هنا جا َء فيِ فتا َوى ال ِ
(((2
ا�ستقرا ُر امللكي ِة  ،ب�أن ال يتعلقَ بها حقُ غ ِريهِ ،فال زكا َة يف مالٍ مل ت�ستق َّر ملكيت ُه.
إرث؛ ُ
وم���ن َ
يتخا�ص���م الورث ُة
املمكن �أن
حمبوب عن َد النا�س ِ ,ومن
فاملال
ذلك ال ُ
ٌ
ِ
َ
من �أج ِلهَِ ,
قال اهللُ تَعالى :ﮃﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﮂ
(الفجر.)20:
ح�سب حكمتهِ ,ف�صا َر ُ
َ
املوروث
املال
املرياث بنف�سِ ���هِ ,ووزع ُه
ق�سم اهللُ تعالى
ُ
َ
َ
فلذلك َ
ال�صالت
بف�ضل اهلل تعالى � -سب ًبا يف تقوي ِة
�س���بب اخل�صوم ِة
الذي هو
ِ
ُ
والنزاع؛ �صا َرِ -
ِ
النا�س ,لأن ال�رشيع َة الإ�س�ل�امي َة ب َّي َنت َ
أعطت َّ
كل ذي حقٍّ حق ُه,
ذلك بيانًا �ش���اف ًيا ,و� ْ
بني ِ
فال خ�صوم َة وال نزا ًعا.
(((2

( ((2حا�شية اجلمل –  .245/2حا�شية البجريمي على اخلطيب – .340/2
اَ
( ((2ق ��ال يف املغ ��رب  ( -ج ر ن )  ( :جَْ
ال ِري � ُ�ن ) ا مْلِ ْر َب� � ُد َو ُهوَ المَْو ِْ�ض� � ُع ا َّل ِذي ُي ْل َقى ِفي� � ِه ال ُّر َطبُ ِلي َِج َّف وَجَ ْم ُع ُه جُ ُر ٌن ل جرائن
َّ
َّ
ْ
جَْ
م ��ادة (ج ��رن) .وق ��ال يف امل�ص ��باح املنري يف غريب ال�ش ��رح الكب�ي�ر مادة ( ج ر ن )  :ال ِري � ُ�ن ال َب ْي َد ُر ال ِذي ُيدَا� � ُ�س ِفي ِه الطعَا ُم
َوالمْ َو ِْ�ض ُع ا َّل ِذي يُجَ َّف ُف ِفي ِه ال ِّثمَا ُر �أَي ًْ�ضا َوالجْ َ ْم ُع جُ ُر ٌن ِم ْث ُل َ :برِيدٍ َو ُب ُر ٍد ( .جرن)
َا�س ِفي ِه َّ
الطعَا ُم ( .بدر) وانظر :امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري
( ((2جاء يف املغرب  ( : -وَا ْل َب ْي َد ُر ) المْ َو ِْ�ض ُع ا َّل ِذي ُيد ُ
 مادة (بدر)( ((2ال�شرح الكبري البن قدامة ( -ج � / 2ص )564
( ((2فتاوى الإ�سالم �س�ؤال وجواب ( -ج � / 1ص )1440
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إ�سالم؛ قد قالت كلم َتها يف َ
ذلك (الإرث)،
جاء يف فتا َوى الأزهرَّ :
لكن �رشيع َة ا ِهلل ال َ
َ
�ص���ان ب ِه
للتوريث نظا ًما ،
ف�س���وى ،قر َر
ِ
فج���ا َء القر� ُآن عاد ًال ،لأن ُه ُ
حكم ا ِهلل الذي خلقَ َ
نظ���ام امللكي ِة الفردي ِة  -عقا ًرا �أو منقو ًال  -بل و ُك َّل ما َ
كان مثم ًرا يعو ُد على مالك ِه بالنماءِ
َ
واالرتقاءِ .
إ�سالم َ
املورث َ ،
دون ٍ
توقف على ق�ضاءٍ,
وت
ِ
مبج َّر ِد َم ِ
و�أقر ال ُ
انتقال امللكي ِة �إلى الورث ِة َ
احليف
ني م�س���تحقّيها توزِي ًعا عاد ًال ،بر ًيا من ِ
ترا����ض ,ووز َع ْت هذهِ ال�رشيع ُة الرتك َة ب َ
�أو ٍ
بينت احلقوقَ املتعل َق َة بهاَ ،ورتبت َها يف الق�ض���اءِ �أو االقت�ض���ا ِءَ ,ومل
ِ
وال�ش���طط ،بع���د �أنْ ْ
ت ْ
َغفل َ
كل ٍ
من الرت َكةِ،
إرث,
و�رشوط ال َت ِ
ِ
بيان � ْأ�س���باب ال ِ
وارث َ
وريث ,و َموانعِ ���هِ ,وحظِ ِ
ني الورثَ ِة بال َعدلِ ،
يحج ُب من ال ِ
و َمن ُ
ق�س َم ِة الرتك ِة ب َ
يرث ,و َمن يح َر ُم �أو َ
إرث ،وكيفي ِة ْ
مقدر ًة للن�ساءِ ُح ً
إ�سالمي �شيئًا
الت�رشيع ال
يرتك
ائع �سابقةٍ ،ومل ِ
ُ
ظوظا ُح ِر ْم َن مِنها يف رَ�ش َ
ُّ
احلقوق
مما َيقت�ضي ِه ا�ستقرا ُر الأ ْم ِر يف انتقالِ ملكي ِة الرتك ِة مِن يدِ املو ِّر ِث �إلى ورث ِت ِه َوذوى
ِ
النا�س يف �ش�أنِ الأ ْموالِ املو ُروثةِ.
اب املغال َب ِة
واملخا�صم ِة ب َ
ني ِ
عليهِ� ،إال َحد َد ُه قط ًعا لأ�س َب ِ
َ
َوملا َ
النا�س ال�سِ َّيما
كان للأموالِ �أث ُرها البار ُز يف هذهِ احلياةَِ ,وفى ا�ستقرا ِر ِ
ال�ص ِ
الت ب َ
ني ِ
القات �أف���را ِد الأ� َرس ِة فيما ي َتوار ُث َ
ون؛
ني َذوي الق ُْربى ،وعِ ِ
وام املو َّد ِة ب َ
يف احلِف���اظِ ع َلى َد ِ
ِ
تعليم قواعِ دِ
َّ
املرياث َو�أحكا ِم ِه التي ُف ِّ�ص ْ
حث ال ْإ�س ُ
لت يف القر�آنِ الكريمْ ِ
َعلم َو ِ
الم على ت ِ
(((2
وال�س ّنة.
ُ
عج ٍب �إلى َهذا ال َبيانِ َّ
ني يف َم�س����أل ٍة جِ ُّد ُمهم ٍة من
رب العامل َ
ال�ش���ايف مِن ِّ
���ر نظ َر َ
فانظ ْ
الت بين ُهم.
توثيق ِ
ال�ص ِ
�سائل املالِ  ,مما ُيه ُِّم َذوي القُربىَ ,و ِ
َم ِ
الزوج ِة َ
ُ
ي�ستقر
واج ,وجع َل ُه
حقوق
ت�ضيع
إ�سالم لها امله َر عن َد َّ
جعل ال ُ
َ
َوحتى ال ُ
ُّ
الز ِ
( ((2فتاوى الأزهر ( -ج � / 7ص .)58
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حج��� ٍرَ :فمِ ْن َذل َِك َ�أ َّن
الزوج كا ِم ًال بالدخ���ولِ  ,ففِي الفتا َوى الفقهي ِة ال ُكربى ِ
البن َ
َعل���ى ِ
ْ ْ (((2
اع َع َلى ْا�س ِت ْق َرا ِر المْ َ ْه ِر ِبال َوطءِ .
الإِ ْج َم َ
ُ
ُ
ال�ش���قاق
حقوق الزوج ِة من ناحيةٍَ ,وحتى ال يثو َر
َ�ض���يع
َوه���ذا التحدي ُد هد ُف ُه �أال ت َ
واخل�صام يف حتديدِ هِ من ناحِ ي ٍة �أخ َرى.
ُ
اخلروج
بعدم
ويف ا�س���تقرا ِر الدولَ ِة واحلفاظِ على �أمنِها ِ
ِ
جاءت ال�رشيع ُة الإ�سالمي ُة ِ
َعل���ى ُوال ِة ال ِأمر؛ لأن َ
عزع من �أ ْركانه���ا ويوهِ ُن من ُقوته���ا وبُنيانها ,ومِن هنا
ذل���ك ُي َز ُ
املتفق عليهَِ :ع ْن
يحا ففِي
جا َء
النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم ِ
ُ
ِ
احلديث ِ
وا�ض ًحا �صرَ ً
حديث ِّ
ال�ص���ام ِِت َ -و ُه َو َم ِر ٌ
ي�ض َ -ف ُق ْل َناَ :حدِّ ْث َنا -
ُج َنا َد َة ْب ِن �أَ ِبى �أُ َم َّي َة َق َالَ :دخَ ْل َنا َع َلى ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
يث َي ْن َف ُع اهلل ِب ِه َ�س���مِ ْع َت ُه م ِْن َر ُ�سولِ اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َفق َ
�أَ ْ�ص��� َل َح َك اللهَّ ُ ِ -ب َحدِ ٍ
َال:
( َد َعانَا َر ُ�س ُ
���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم َف َبا َي ْع َنا ُه؛ َف َك َان فِي َما �أَخَ َذ َع َل ْي َنا َ�أنْ بَا َي َع َنا َع َلى
���م ِع َو َّ
الطا َع ِة فيِ َم ْن َ�ش���طِ َنا َو َم ْك َرهِ َنا َو ُع�سرْ ِ نَا َو ُي�سرْ ِ نَا َو�أَثَ َر ٍة َع َل ْي َناَ ,و َ�أنْ َال نُ َناز َِع ا َلأ ْم َر
ال�س ْ
َّ
ٌ (((2
�أَ ْه َل ُه)َ ,ق َال�( :إِ َّال �أَنْ تَ َر ْوا ُك ْف ًرا بَ َو ًاحا عِ ْن َد ُك ْم م َِن اهلل فِي ِه بُ ْر َهان).
َ
كان ُّ
وذلك ل َّأن هيب َة الدول ِة ت�ض��� َمحِ ُّل �إذا َ
كل َمن ر�آى �ش���يئًا ال يعجِ ُب ُه ثا َر و�أثا َر غ َري ُه,
إ�س���كات
إمام ب�
من البناءِ
ِ
ِ
رج على َّ
الثورات والق�ضا ِء عليها بد ًال َ
الدولةِ؛ فين�ش���غِ ُل ال ُ
وخَ َ
الثورات كم ُ
تكلف الدول َة؟ �إنها تك ِّل ُفه���ا الكث َري من �أموالٍ ُّ
الكل
ِ
والتعم ِري ,ث���م � َّإن هذهِ
بحاج ٍة ِ�إلي َها .و َهكذا َعرفنا قيم َة ا�ستقرا ِر الكث ِري من الأمو ِر يف ال�رشيع ِة الإ�سالميةِ.
الت:
َونبد�أُ ال َآن به َدفنا َوهو ا�ستقرا ُر املعا َم ِ
( ((2الفت���اوى الفقهي���ة الك�ب�رى الب���ن حج���ر  .189/4وانظر :االختي���ار لتعليل املختار ( -ج ���� / 1ص  .33احلاوى الكبري ـ
امل���اوردي  .538/9امله���ذب ( -ج ���� / 2ص  )462ال���كايف يف فقه �أه���ل املدينة البن عبد الرب القرطبي �.455/1ش���رح منتهى
الإرادات ..677/2
(� ((2صحيح البخاري ( -ج � / 6ص  )2588برقم(  )6647و�صحيح م�سلم  .16/6واللفظ له .
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البيع):
كتب الفق ِه
ويطلقُ علي ِه الفقها ُء يف ِ
َ
(لزوم ِ
وجعلوا ِّ
لكل
اه َت َّم ال ُعلما ُء مببد�أِ ا�ستقرا ِر
ِ
املعامالت اهتما ًما كب ًريا َو�أولو ُه عناي ًة فائق ًةَ ,
ق�ض���ي ٍة فقهي ٍة ُحك ًما محُ د ًدا؛ َحتى تبقَى نظري ُة ا�س���تقرا ِر امل ُ
عامالت �ساري ًة يف طريقِها ال
ِ
يعرت�ضها ٌ
نق�ض وال �إلغا ٌء.
ُ
(البيوع)( ((2رُ�ش ً
وطا و�أركانًا لكي ال َ
عامالت املالي ِة
َوم���ن هنا َجعلوا لل ُم
تكون �س���ائب ًة
ِ
ِ
البيع و�أركانِ���هِ؛ لأن ِّ
لكل نظري ٍة
ب���دونِ حتديدٍ  ,و�س���نب َد�أُ بع َد بيانِ القاعد ِة ببي���انِ
ِ
�رشوط ِ
ً
�رشوطا و�أركانًا.
َوجع ُلوا َ
اختلفت عِ بارات ُهم يف التعب ِري َعنهاُ -
تقول:
هناك قاعد ًة متف ًقا علي َها -و�إن
ْ
(((3
ُوم.
ُم ْق َت َ�ضى ُم ْط َل ِق ا ْل َب ْي ِع ال ُّلز ُ
(((3
ِ�ض الخْ ِ يَارِ.
ُومَ ,و َع َد ُم ُه ِل َعار ِ
الأَ ْ�ص ُل فيِ ا ْل َب ْي ِع ال ُّلز ُ
(((3
ُومَ ,والخْ ِ يَا ُر َعار ٌ
ِ�ض.
الأَ ْ�ص ُل فيِ ا ْل َب ْي ِع ال ُّلز ُ
(((3
اللزومَ ,
ال ُ
وذلك متفقٌ عليهِ.
أ�صل يف البيع
ُ
(((3
اللزوم؛ لأن الق�ص َد من ُه ُ
وال ُ
امللك.
أ�صل يف البيع
نقل ِ
ُ
(((3
ِلت ِّوي َو َدف ِْع ال�ضرَّ َ ِر َف ُه َو َعار ٌ
ِ�ض َوالأَ ْ�ص ُل لُزُو ُم ُه.
�ش َع ل رَّ َ
ِ�إ َّن الخْ ِ يَا َر فيِ ا ْل َب ْي ِع ُرخْ َ�ص ٌة رُ ِ
الن�صو�ص َ
تريك َ
البيع ولزو ِمهِ.
فهذهِ
ُ
كيف �أن الفقها َء �أكدُوا َعلى ا�ستقرا ِر ِ
( ((2ج���اء يف الثم���ر ال���داين للآب���ي الأزه���ري ( -ج ���� / 1ص  : )496وحد البيع نقل امللك بعو�ض بوج���ه جائز  ,بناء على �أن
البي ��ع الفا�س ��د ال يق ��ال فيه بي ��ع �إال على جهة املجاز ،الن احلقائق ال�ش ��رعية ال ينبغي �أن يق�ص ��د يف تعريفها �إال ما هو
ال�صحيح منها.
( ((3املب�سوط – .199/17
( ((3العناية �شرح الهداية ( )132/8فتح القدير ( )141/8جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر . 364/2
( ((3التاج والإكليل ملخت�صر خليل  . 301/6مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر ال�شيخ خليل .409/4
( ((3املجموع ( -ج � / 12ص � )139أ�سنى املطالب .50/2
(� ((3إعانة الطالبني ( -ج � / 3ص . )33
(� ((3أ�سنى املطالب .50/2
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ُ�ش ُر ُ
وط ال َبي ِع:

ُ
البيع – وقد بينا ُوجوبها -؛ ل َّأن َّ
البد
كل عقدٍ من عقو ِد
ف�أم���ا
البيوع املختلف ِة َّ
ِ
�رشوط ِ
كتبهم:
ِ
في ِه من توا ُف ِر هذهِ
ال�رشوط  -وقد َّ
ن�ص َعليها ال ُفقها ُء يف ْ
َ
ال�صنائع:
ائع
فقال احلنفي ُة ,ومن ُهم الكا�سا ُّ
ِ
ين يف ب َد ِ
اع ( ِم ْن َها):
َو�أَ َّما ا َّلذِ ي َي ْرجِ ُع �إلَى (�رشوط) المْ َ ْعقُو ِد َع َل ْي ِه َف�أَ ْن َو ٌ
(((3
الأول� :أَنْ َي ُك َ
ُوم.
ون َم ْو ُجو ًدا َفال َي ْن َع ِق ُد بَ ْي ُع المْ َ ْعد ِ
(((3
الثاين� :أَنْ َي ُك َ
ون َماال لأَ َّن ا ْل َب ْي َع ُم َبا َدلَ ُة المْ َالِ ِبالمْ َالِ .
ُ ً (((3
الثالث� :أَنْ َي ُك َ
ون ممَ ْلوكا.
(((3
الرابع� :أَنْ َي ُك َ
ون ممَ ْ ُلو ًكا للبائع عِ ْن َد ا ْل َب ْي ِع َف�إِنْ لمَ ْ َي ُك ْن ال َي ْن َع ِقدُ.
(((4
اخلام�س� :أَنْ َي ُك َ
ون َم ْقدُو َر ال َّت ْ�سل ِِيم عِ ْن َد ا ْل َعقْدِ .
ال�ساد�سِ :قيَ ُام البائع َوالمْ ُ ْ�ش رَ ِتي َح َّتى لَ ْو َه َل َك �أَ َح ُد ُه َما َق ْب َل الإِ َجا َز ِة م ِْن المْ َال ِِك ال تَ ْل َح ُق ُه
الإ َجا َزةُ.
ِ
ال�سابعِ :قيَ ُام المْ َال ِِك َح َّتى لَ ْو َه َل َك المْ َال ُِك َق ْب َل � َإجا َز ِت ِه ال َي ُجو ُز ِب�إِ َجا َز ِة َو َرثَ ِتهِ.
ُ
(((4
الثامنِ :قيَ ُام المْ َ ِب ِيع َح َّتى لَ ْو َه َل َك َق ْب َل � َإجا َز ِة المْ َال ِِك ال َي ُجو ُز ِب ِ�إ َجا َز ِة المْ َال ِِك.
ُ
(((4
التا�سع :زا َد ال�شافعي ُة واملالكي ُة� :أن َ
يكون طاه ًرا منتف ًعا.
ُ

( ((3بدائع ال�صنائع . 138/5
( ((3نف�سه .140/5
( ((3نف�سه .146/5
( ((3بدائع ال�صنائع .146/5
( ((4نف�سه .147/5
( ((4بدائع ال�ص���نائع يف ترتيب ال�ش���رائع  .147-138/5جاءت متباعدة متفرقة يف الكتاب .حا�ش���ية ال�ص���اوي على ال�ش���رح
ال�ص���غري  .104/3املجم���وع ( -ج ���� / 9ص � )149أ�س���نى املطال���ب � .100/2ش���رح منته���ى الإرادات  .151-139/2جاءت متباعدة
متفرقة يف الكتاب .
( ((4فتح العزيز ب�شرح الوجيز = ال�شرح الكبري للرافعي (.)112 /8
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العا� ُرش :زا َد احلنابل ُةَ ( :م ْع ِر َف ُت ُه َما) �أَ ْي المْ ُ َت َعا ِق َد ْي ِن ( ِلثَ َم ٍن َح َال َعقْدِ ) ا ْل َب ْي ِع.
وتنتج �أث َرها.
البيع
ِ
بهذهِ
ت�ستقر املعا َم ُ
الت املالي ُة ُ
ُّ
ال�رشوط التي و�ض َعها الفقها ُء ل�صح ِة ِ
َوبق���ي َعلينا الآن �أن نذك��� َر ال َ
املعام�ل�ات ب�رشوطِ ها
تتم نظري ُة ا�س���تقرا ِر
ِ
أركان َحتى َّ
و�أ ْركانها.
(((4

�أَ ُ
ركان البي ِع:

َ
البيع – � ً
َ
البيع ,و�ض ُعوا له ال َ
أي�ضا  -حمد ًدا
أركان
وبع َد �أن حد َد الفقها ُء
ليكون ُ
�رشوط ِ
ال�رشوط والأركانِ  ,وه َذا يف ِّ
كل �أوام ِر رَ
واحلج وغ ِريها
وا�ض���ح
ِ
ال�ش ِع َّ
َ
كال�صال ِة والزكا ِة َّ
العبادات التي ال َيقب ُلها اهللُ تعالى �إال به َما.
من
ِ
ُ
والقبول.
إيجاب
فعن َد احلنفي ِة ُ
البيع واح ٌد ُهو ال�صي َغ ُة :ال ُ
ركن ِ
َرتيب رَ
ائع:
بدائع
ال�صنائع يف ت ِ
َجا َء فيِ
ال�ش ِ
ِ
ِ
���وب َ ،و َذل َِك َق ْد َي ُك ُ
ون
���يءٍ َم ْر ُغ ٍ
���يءٍ َم ْر ُغ ٍ
وب ِب َ�ش ْ
( َو�أَ َّم���ا) ُر ْك ُن ا ْل َب ْي ِعَ :ف ُه َو ُم َبا َدلَ ُة �شَ ْ
َ���ولِ َ ، ،و َق ْد َي ُك ُ
���اب َوا ْل َق ُبولِ فيِ ُع ْر ِف
يج ِ
ون ِبا ْلف ِْع ِل (َ�أ َّما) ا ْلق َْو ُل َف ُه َو المْ ُ َ�س��� َّمى ِبالإِ َ
ِبا ْلق ْ
(((4
ا ْل ُف َق َهاءِ .
(((4
( َو�أَ َّما) املبادلة ِبا ْلف ِْع ِل َفه َِي ال َّت َعاطِ ي.
ٌ
لك���ن الفقها َء غ َري احلنفي ِة
بقيت الأركانِ عن َد احلنفي ِة فهي
و�أم���ا ُ
�رشوط لل�ص���ي َغ ِة(َّ ,((4
َجعلوا ال�صيغ َة � َأح َد الأركانِ .
(� ((4شرح منتهى الإرادات . .17/2
( ((4بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .133/5
( ((4بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .134/5
( ((4لأن ال�صيغة  :الإيجابَ والقبو َل البد لها من عاقد ومعقود عليه .
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ال�صي َغ ُة.
َفعن َد املالكي ِة �أَ ْر َكانُ ُه ثَالثَ ٌة( :((4ا ْل َعا ِق ُد َوالمْ َ ْعقُو ُد َع َل ْي ِه َو ِّ
ذلك َ
ومثل َ
املجموع:
قال ال�شافعي ُة ك َما يف
ِ
(((4
� ُ
البيع ثالث ٌة العاقدانِ وال�صيغ ُة واملعقو ُد عليهِ.
أركان ِ
أركان املجمل َة َ
املنهاج بَينَّ َ هذه ال َ
فقال:
ويف ُمغني
املحتاج �إلى معرف ِة �ألفاظِ
ِ
ِ
وع ثَالثَ ٌة َ ،وهِ َي فيِ الحْ َقِي َق ِة �سِ ��� َّت ٌةَ :عا ِق ٌد َو ُه َو بَائ ٌِعَ ,و ُم ْ�شترَ ٍ َ ,و َم ْعقُو ٌد
َو�أَ ْر َكانُ ُه فيِ المْ َ ْج ُم ِ
ٌ (((5
ابَ ,و َق ُبول.
إيج ٌ
َع َل ْيهَِ ,و ُه َو ثَ َم ٌنَ ,و ُمثَ َّم ٌن َ ،و ِ�صي َغ ٌة َوهِ َي � َ
ُ (((5
وكذلك َ
َ
قال احلنابلة.
ٌ
تخرج عن هذهِ ال�ستة.
يكن
ُ
(قلت) و َمه َما ِ
فهي ال ُ
اختالف يف �أركانِ ِ
البيع َ
(((4

املواد املراد بحثها:

يب ,والأخ َذ بال�ش���فعةِ ,وخيا َر
�س���� ُ
أبحث يف هذا ال َب ِ
حث :ال ُعم َل َة النقدي َة ,والر َّد بال َع ِ
املجل�س.
ِ
أبحث َّ
كل واح َد ٍة من هذه الأمو ِر مب�س�ألةٍ:
و�س� ُ

امل�س�أل ُة الأُولى :العمل ُة النقدي ُة:

� ُ
أ�صل هذهِ امل�س�أل ِة وقاعدتُهاَّ � :أن رّ
النا�س.
عن ِ
لدفع ال�ضرّ ِر ِ
ال�ش َع جا َء ِ
ملا َ
فالواجب على َويل ال ِأمر �أن
أ�سا�سهما العمل ُة النقدي ُة؛ فمِ ن هنا
ُ
كان ُ
البيع َوال�رشا ُء � ُ

( ((4و�س���ي�أتي بيان هذه الثالثة يف مغني املحتاج قريبًا ,وهي :عَا ِق ٌد َو ُه َو بَا ِئ ٌع َوم ُْ�ش�َت ٍرَ َ ,و َم ْع ُقو ٌد َعلَ ْي ِه َو ُه َو َثم ٌَن َو ُم َثم ٌَّن ،
و َِ�صي َغ ٌة و َِه َي �إيجَ ابٌ َو َقب ٌ
ُول.
( ((4الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين .73/2
( ((4املجموع ( -ج � / 9ص � )149إعانة الطالبني ( -ج � / 3ص .)6
( ((5مغني املحتاج �إلى معرفة �ألفاظ املنهاج .323/2
(� ((5شرح منتهى الإرادات .5/2
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حيث �رضبُها ,وحتدي ُد قيمتِها ,ومن ُعها ,وغ ُري ذلك؛ لأن
يهت���م بها و�أنْ يولِيها عناي َت ُه :من ُ
َّ
املعامالت.
ت�ستقر
بذلك
ُ
ُّ

ِ
عنوان:
حتت
جا َء يف املو�سوع ِة الفقهي ِة َ
حمافظ ُة الإما ِم على ا�ستقرا ِر �أ�سعا ِر النقو ِد:

إمام رعاي ُتها؛ املحافظ ُة على ا�ستقرا ِر
من
امل�صالح العام ِة للم�سلم َ
ني التي ُ
ِ
يجب على ال ِ
َ
وال�سلع وينت� َرش الفق ُر،
أقوات
االنخفا�ض  ،لئال
�أ�سعا ِر النقو ِد من
يح�صل بذلك غال ُء ال ِ
ِ
ِ
ولتح�ص َ
بثبات ِقيَ ِم ما ح�صلو ُه من النقو ِد بجهدِ هم و�سع ِيهم
للنا�س
بالتمتع ِ
ُ
���ل الطم�أنين ُة ِ
ِ
ويقع ُ
اخللل والف�سا ُد.
واكت�سا ِبهم  ،لئال
َ
تذهب هد ًراَ ,
و�إن َ
إمام لأنواع ٍٍمن النقُودِ؛ فعلي ِه �إبدال ُها لهم مبا ُي�ساويها يف
كان ُ
�سبب ِ
اخللل حتر ُمي ال ِ
الوقت لإجرا ِء اال�ستبدالِ  ,وينبغِ ي �أن ال يزي َد
من ِ
الفر�ص��� َة الكافي َة َ
يتيح لهم َ
القيم ِة و�أن َ
لبيت املالِ دخ ًال من َ
ذلك.
كمي َة
يح�ص َل ِ
أجل الرغب ِة يف �أن ِّ
ِ
امل�رضوب اجلديدِ منها من � ِ
َ
قال ال ُبهوتيَ :و َق َال َّ
ِل�س ْل َطانِ �أَنْ َي�ضرْ ِ َب لَ ُه ْم) �أَ ْي ال َّر َعا َيا
ال�ش ْيخُ – ابن تيميةَ ( -ي ْن َبغِ ي ل ُّ
و�س���ا تَ ُك ُ
ون ِبقِي َم ِة ا ْل َع ْدلِ فيِ ُم َعا َمال ِته ِْم م ِْن َغيرْ ِ ُظ ْل ٍم لَ ُه ْم) ت َْ�س���هِيال َع َل ْيه ِْم َ ،وتَ ْي�سِ ًريا
( ُف ُل ً
و�س ِ ،ب َ�أنْ َي ْ�ش�َت رَِ َي ن َُح ًا�سا َفيَ�ضرْ ِ بَ ُه َفيَ َّتجِ َر فِيهِ)
ال�س ْل َطانِ فيِ ا ْل ُف ُل ِ
لمِ َ َعا�شِ ���ه ِْم ( َوال َي َّتجِ ُر ُذو ُّ
لأَ َّن ُه ت َْ�ضيِيقٌ .
ا�س،
و�س ا َّلتِي ِب�أَ ْيدِ يه ِْم َو َي�ضرْ َ ُب لَ ُه ْم َغيرْ َ َها) لأَ َّن ُه �إ�ضرْ َا ٌر ِبال َّن ِ
( َوال ِب�أَنْ ُي َح ِّر َم َع َل ْيه ِْم ا ْل ُف ُل َ
و�س���ا ( ِبقِي َم ِت ِه م ِْن َغيرْ ِ ِر ْب ٍح فِيهِ؛ ِل ْل َم ْ�ص��� َل َح ِة
ا�س ُف ُل ً
ِ���م (بَ ْل َي�ضرْ ِ ُب) ال ُّن َح َ
َوخُ ��ْس�ررْ َ ا ٌن َع َل ْيه ْ
اب
ال�ص��� َّن ِاع م ِْن بَ ْي ِت المْ َالِ َ ,ف ِ�إ َّن ال ِّت َجا َر َة فِي َه���ا ظلم َعظِ ي ٌم م ِْن �أَ ْب َو ِ
ا ْل َعا َّم���ةَِ ،و ُي ْعطِ ي �أُ ْج َر َة ُّ
ا�سَ ,و�أَ ْك ِل َ�أ ْم َوا ِله ِْم ِبا ْل َباطِ ِل َف�إِ َّن ُه �إ َذا َح َّر َم المْ ُ َعا َم َل َة ِب َها َ�ص���ا َر ْت َع َر ً�ض���اَ ( ،و) �إ َذا
���م ال َّن ِ
ُظ ْل ِ
ْ�ص َ�أ ْ�س َعا ِر َها َف َظ َل َم ُه ْم فِي َما
و�سا �أخرى �أف�سد َما َك َان عِ ْن َد ُه ْم م ِْن ا َلأ ْم َوالِ ِب َنق ِ
�ضرَ َ َب لَ ُه ْم ُف ُل ً
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َي�ضرْ ِ بُ ُه ِب�إِ ْغالءِ �سِ ْع ِر َها.
ُق ْلتَ :و َق ْد َو َق َع َذل َِك فيِ َز َم ِن َنا َم َّر ٍ
ينَ ،وزَا َد َع َل ْيه ِْم ال�ضرَّ َ ُر.
اتَ ،و َف َ�س َد ْت ِب ِه �أَ ْم َو ُال َك ِث ِري َ
اج ْهَ ,و َر َوا ُه �أَ ْي ً�ضا �أَ ْح َم ُد َوالحْ َاكِ ُم َع ْن َع ْبدِ اهلل المْ ُ َزنيِ ِّ َع ْن ُه
ال�س نَ ِ
ن لأَ ِبي َدا ُود َوا ْب ِن َم َ
( َوفيِ ُّ
ني الجْ َا ِئ َز ِة بَ ْي َن ُه ْم �إال م ِْن بَ�أْ ٍ�س)(.((5
�صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه (نَ َهى َع ْن َك�سرْ ِ �سِ َّك ِة المْ ُ ْ�سلِمِ َ
و�س ( ُم ْ�س َت ِو َي َة
ن َْح ُو �أَنْ ُيخْ َت َل َف فيِ �شَ ْيءٍ ِم ْن َها َه ْل ُه َو َج ِّي ٌد �أَ ْو َردِي ٌء ؟ ( َف ِ�إ َذا َكان َْت) ا ْل ُف ُل ُ
ا�س َولمَ ْ َي ْ�ش�َتَرَِ َو يِ ُّ
ا�س َوا ْل ُف ُلو�س ا ْل َكا�سِ ��� َد َة ِليَ�ضرْ ِ بَ َه َما
���ع ِر ال ُّن َح ِ
ل الأَ ْم ِر ال ُّن َح َ
الأَ ْ�س��� َعا ِر ِب�سِ ْ
(((5
الد َراهِ ُم) ا ْن َت َهى.
و�ساَ ، ،و َي َّتجِ َر فيِ َذل َِك َح َ�ص َل المْ َق ُْ�صود مِن ال َّث َم ِن َّي ِة َو َك َذل َِك َّ
ُف ُل ً
َ
يجب �أن َ
القيم ما حا�ص ُل ُه� :أن ال َ
يرتفع
يتمتع ِ
وقال ُ
أثمان ُ
بثبات القيمةِ ،ال ُ
تكون مما ُ
ابن ِ
ينخف�ضَ ،
أجل َ
ُ
الذهب والف�ضةِ� ،إذ لو
الف�ض���ل والن�سا ِء يف
حرم رِبا
وال
ِ
قالْ :
ِ
ذلك َ
ومن � ِ
(((5
ذلك فيهِما لكانا �سل ًعا تق�ص ُد َلأعيانها ،في�ؤدِي َ
أبيح َ
النا�س.
ذلك �إلى ف�سا ِد � ِأمر ِ
� َ
الفروع على الأ�صولِ :
تخريج
وجا َء يف
ِ
ِ
َ
ملا َ
إن�س���ان ال ميك ُن ُه �أن يقت� َرص
حيث �إن ال
البياعات مِن
�رشع
اخللق من ُ
ِ
ِ
�رضورات ِ
كان َ
ينتفع ُّ
اقت�ض ْت عاطف ُة
اخللق مبا يف يدِ �ص���احبهِ؛ َ
على َما يف يدِ هِ بل َّ
من ِ
كل واحدٍ َ
البد �أن َ
باجلهاالت عن م�ص���اد ِر
ال�رشع حتقيقَ هذا املق�ص���و ِد بن ْفي الأَغرا ِر( ((5والأخطا ِر امل�ؤذن ِة
ِ
ِ
حيث �إن َ
ال�س���عي قد ُ
يحمل املر َء على ال ِر�ض���ى
العق���و ِد ومواردِها من ُ
فرط ال� َرشهِ �إلى َّ
( ((5انظ���ر امل�س���تدرك للحاك���م (ج ���� / 2ص  :)36ع ��ن علقم ��ة ب ��ن عبد اهلل املزين عن �أبيه � :أن ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه
و�سلم" :نهى عن ك�سر �سكة امل�سلمني اجلائزة بينهم �إال من ب�أ�س �أو �أن يك�سر الدرهم فيجعل ف�ضة و يك�سر الدينار فيجعل
ذه ًب���ا" تعلي ��ق الذهب ��ي قي التلخي�ص � :س ��كت عن ��ه الذهبي يف التلخي�ص .اهـ لكن يف م�س ��ند �أحمد ط الر�س ��الة ()196 /24
برقم  :15457تعليق �ش ��عيب الأرن�ؤوط � :إ�س ��ناده تالف � .س�ن�ن �أبي داود ( -ج � / 2ص  : )293قال ال�ش ��يخ الألباين � :ضعيف .
�سنن ابن ماجه ( -ج � / 2ص  :)761قال ال�شيخ الألباين � :ضعيف.
( ((5ك�شاف القناع عن منت الإقناع ( -ج � / 5ص .)204
(� ((5إعالم املوقعني عن رب العاملني ( )105 /2املو�سوعة الفقهية –  .197/41خل�ص كالم ابن القيم .
( ((5جمع غرر .
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باملنع؛
بال ُعقو ِد امل�شتمل ِة على الأغرا ِر اخلفيةِ ,و�إهمالِ
ِ
ال�رشوط املرعيةِ ,وكانت حري ًة لهم ِ
لتهذب لهم جتائ ُرهم ,وليكونوا على ب�ص�ي�ر ِة من � ِأمرهم ,ولأجل ِه ُحجِ َر على ال�ص���بيانِ
َ
(((5
(((5
ب�صائرهم؛ �إال �أن َ
خا�ص.
ولقل ِة
ِ
ذلك حج ٌر عا ٌم وهذا حج ٌر ٌ

امل�س�أَ َل ُة الثا ِن َي ُة :ال َفوري ُة يف ال َّر ِّد بال ُع ْي ِب.
ْ

قاعِ َد ُة هذهِ امل�س�أل ِة � َّأن رَّ
ني.
لدفع ال�ضرَّ َ ِر عن املتعامِل َ
ال�ش َع جا َء ِ

َت ُ
عريف ال َع ِ
يب ُلغ ًة:

(عاب) َ
وعاب ال�شي َء:
ال�شي ُء عي ًبا وعابًا�َ :صار ذا ٍ
عيبَ ,
عاب يقالَ :
العيب م�ص َد ُر َ
ُ
العيب.
اب فالنًا :ن�س َب ُه �إلى ِ
جع َل ُه ذا عيب ,فهو عائ ٌِب ,واملفعولَ :معِ ْي ٌب و َم ْع ُي ْو ٌبَ ,و َع َ
(((5
يوب.
العيب,
( َع َّي َب ُه) جع َل ُه ذا ٍ
عيب ,ون ََ�سب ُه �إلى ِ
أعياب و ُع ٌ
(العاب) ال َو ْ�صم ُة (ج) � ٌ
ُ

ُ
ِ
طالحا:
تعريف
-16
ا�ص ً
العيب ْ

الثمن عن َد التجارِ.
و�رش ًعا :ما ُ
ينق�ص َ
ال�سلِي َمةِ.
ا ْل َع ْي ُب ُه َو َما َيخْ ُلو َع ْن ُه �أَ ْ�ص ُل ا ْلف ِْط َر ِة َّ
�رشح اله َدايةِ:
ويف العِ ناي ِة ِ
يبُ :ك ُّل َما �أَ ْو َج َب نُق َْ�ص َ
���ان ال َّث َم ِن فيِ َعا َد ِة ال ُّت َّجا ِر َف ُه َو َع ْي ٌب؛ لأَ َّن ال َّت�ضرَ ُّ َر ِب ُنق َْ�صانِ
ال َع ُ
َا�ص ا ْلقِي َمةِ.
َا�ص ا ْلقِي َم ِة َ ،فال َّنق ُ
ْ�ص ِبا ْن ِتق ِ
المْ َا ِل َّيةَِ ,ونُق َْ�ص ُان المْ َا ِل َّي ِة ِبا ْن ِتق ِ
(((6
َوالمْ َ ْرجِ ُع فيِ َم ْع ِر َف ِت ِه ُع ْر ُف �أَ ْه ِلهِ.
(((5

( ((5لعل الأولى لقلة .
( ((5تخري ��ج الف ��روع عل ��ى الأ�ص ��ول � .ص .145ت�ألي���ف حممود بن �أحمد بن حممود بن بختيار� ،أبو املناقب �ش���هاب الدين
ال َّز جْناين (املتوفى656 :هـ) .
( ((5ل�سان العرب (عيب) وانظر  :تاج العرو�س (عيب) وانظر  :املعجم الو�سيط (عيب)
( ((5املب�سوط  .112/13تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – .31/4
( ((6العناية �شرح الهداية .357/6
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�ش ًط���ا �أَ ْو ُع ْر ًفاُ ,ث َّم َق َال:
ِي�ص���ةُِ :ه َو نَق ٌ
وق���ال املالكية :خِ يَا ُر ال َّنق َ
ْ����ص ُيخَ ال ُِف َما ا ْل َت َز َم ُه رَ ْ
ْ�ص ال َّث َم ِن َ�أ ْو
ال�س�ل�ا َم ِة ِم ْن ُه ممِ َّا ُي�ؤَ ِّث��� ُر فيِ نَق ِ
َوا ْل ُع���رْفيِ ُّ َما تَق ِْ�ض���ي ا ْل َعا َد ُة ِب�أَ َّن ُه �إنمَّ َا َدخَ َل َع َلى َّ
ال َّت�صرَ ُّ ِف.
(((6
ا�ض ا ْل َعينْ ِ .
َّ�ص مِن ال َّث َم ِن َكا ْل َع َو ِر َوبَيَ ِ
وقال ا ْل َباجِ ُّيَ :ع ْي ُب ال َّر ِّدَ :ما نَق َ
النا�س عي ًبا ,ف�إن خفي منه �ش���يء
وقال ال�ش���افعيةُ :
العيب الذي ير ُّد به ُ
املبيع :ما ي ُع ُّد ُه ُ
(((6
ُرجِ َع فيه �إلى �أهل اخلرب ِة َ
اجلن�س.
بذلك ِ
يفوت ب ِه ٌ
ويغلب على
�صحيح,
غر�ض
وقال
نق�ص القيم َة �أو الع َ
ني نُق�صانًا ُ
النوويَ :ما َ
ُّ
ُ
ٌ
(((6
�أمثال ِه ع َد ُم ُه.
َ (((6
َ
أنق�ص املالية.
يب :ما � َ
وقال احلنابل ُة :ال َع ُ
(((6
ِي�ص ٌة َي ْق َت ِ�ضي ا ْل ُع ْر ُف َ�سال َم َة المْ َ ِب ِيع َع ْن َها َغا ِل ًبا.
ا ْل َع ْي ُب :نَق َ
َ
تعريف ال ُبهوتي,
يب �أجدُين �أختا ُر
عر�ض
ِ
تعريفات الفق َهاءِ لل َع ِ
التعر ْي ُف املختا ُر :بع َد ِ
جمع في ِه
وهو قولُ ُه :ا ْل َع ْي ُب( :نَق َ
ِي�ص��� ٌة َي ْق َت ِ�ض���ي ا ْل ُع ْر ُف َ�س�ل�ا َم َة المْ َ ِب ِيع َع ْن َها َغا ِل ًبا)؛ لأنه َ
ُ
تعاريف الفقَهاءِ ,و�إنْ َ
أو�ضح .واهلل �أعلم.
إمام
كان
جميع َما يف
ِ
ِّ
النووي � َ
َ
تعريف ال ِ

يب بني ال َفور َّي ِة والترَّ ِ
الر ُّد بال َع ِ
اخي:

َ
ا�ستنبط من �أقوالِ ال ُفقها ِء قاعد َة هذهِ امل�س�ألَ ِة وهي:
أ�ستطيع �أن
�
ُ
ثبت رّ
عن املالِ َ ،ي ُك ْو ُن َفو ِر ّياً(.((6
� َّأن ما َ
لدفع ال�ضرَّ ِر ِ
بال�ش ِع ِ

( ((6التاج والإكليل ملخت�صر خليل  .335/6مواهب اجلليل  .429/4منح اجلليل �شرح خمت�صر خليل .146/5
( ((6املهذب ( -ج � / 2ص  )54واملجموع ( -ج � / 12ص )115
( ((6ذكر ذلك يف املجموع ( -ج � / 12ص  )309ملخ�صً ا كالم الرافعي .
(� ((6شرح زاد امل�ستقنع لل�شنقيطي ( -ج � / 9ص )177
( ((6ك�شاف القناع عن منت الإقناع .215/3
( ((6فتح العزيز �شرح الوجيز . 234/10
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َ
ني:
اختلف الفقها ُء يف الر ِّد
بالعيب ب َ
ني ال َفوري ِة َوالرتاخِ ي على َقول ِ
ِ

ِ
ِ
الرتاخي.
العيب على
القو ُل الأو ُلَ :ر ُّد

وب ِه َ
ظاهر مذ َه َبيهما(.((6
قال من الفقهاءِ احلنفي ُة ,واملالكي ُة ,واحلنابل ُة يف ِ

ِ
العيب على ال َفو ِر.
القو ُل الثا ْين :ر ُد

وبه َ
غريب عن َد احلنفي ِة( ,((6ورواي ٌة عن �أح َم َد عن َد احلنابل ِة(.((6
قال ال�شافعي ُة ,ووج ٌه ٌ
الأد َّل ُة:
َّ
َ
بالعيب على الرتاخِ ي فقالُوا:
القائلون ب� َأن الر َّد
ا�ستدل
ِ

لدفع �رض ٍر متح َّققٍ َ
ا�ص.
فكان َعلى الرتاخِ ي كالق َِ�ص ِ
لأن ُه خيا ٌر ِ
َ
بالعيب على الفو ِر فقالُوا:
القائلون ب�أن الر َّد
وا�ست َد َّل
ِ
ٌ
عار�ض ,ف�إذا �أمك َن ُه الر ُّد وق�صرَّ َ؛ لزم ُه حك ُم ُه ,وال
اللزوم واخليا ُر
البيع
ُ
ل َّأن ال ْأ�ص َل يف ِ
(((7
ُ
يتوقف على ُ
القا�ضي.
اخل�ص ِم وق�ضاءِ ِ
ح�ضو ِر ْ
كال�ش���فع ِة ُ ،
فكان فور ّي ًا ّ
ثبت رّ
لدفع ال�ضرَّ ِر عن املالِ َ ،
فيبطل ال َر ُّّد
ولأنّ��� ُه خيا ٌر َ
بال�ش ِع ِ
(((7
بال ّت�أخ ِري بغ ِري عذرٍ.
(((7

( ((6قال ابن تيمية يف جمموع فتاوى ابن تيمية ( -ج � / 7ص  )57و َِخيَا ُر ال َّر ِّد ِبا ْل َعي ِْب َعلَى الترَّ َ ِاخي ِع ْن َد جُ ْمهُو ِر ا ْل ُعلَمَا ِء
َكمَالِكٍ وَ�أَ ِبي حَ ِني َف َة و ََ�أحْ مَد فيِ َظ ِاه ِر َم ْذ َه ِب ِهمَا َو َل ُهمَا قَو ٌْل َ -ك َم ْذه َِب َّ
ال�شا ِف ِع ِّي � -أَ َّن ُه َعلَى ا ْلف َْو ِر  .وانظر :ك�شاف القناع
َ
ي�س َعلَى الترَّ َ ِاخي َك ِخيَا ِر َعي ٍْب) ِبجَ ِام ِع �أ َّن ُكال
عن منت الإقناع  ( :215/3و َِخيَا ُر َغيرْ ِ هَا ) �أَيْ َغيرْ ِ المْ ُ�صَ َّرا ِة ( ِم ْن ال َّت ْد ِل ِ
ِم ْن ُهمَا َثب ََِت لإِ َزا َل ِة َ�ض َر ِر المْ ُ ْ�شترَ ِ ي .
ُ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
لمْ
َ
َ
ً
َ
(َ ((6وفيِ الحْ َ ا ِوي ا ْل ُقد ِْ�س��� ِّي � :أَ َّن ُه �إ َذا �أَمْ�سَ ���ك ُه َب ْع َد االطال ِع َعلى ال َعي ِْب َم َع ق ْد َر ِت ِه َعلى ال َّر ِّد كان رِ�ض���ا َ ,و ُه َو غرِيبٌ َ ,وا ْعت َم ُد
�أَ َّن ُه َعلَى الترَّ َ ِاخي .البحر الرائق  . )41 / 6( -حا�شية ابن عابدين . )5 / 5( -
( ((6الإن�صاف ( -ج � / 4ص  : )298وعنه  :على الفور .
( ((7املغني .109/4
( ((7فتح العزيز �شرح الوجيز ( -ج � / 8ص .347 -346
( ((7املو�سوعة الفقهية – .30/30
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يدل على ال ِّر َ�ضا به ف� َ
ولأن الت�أخ َري ُّ
كالت�رصف فيهِ.
أ�سقط خيا َر ُه
ِ

(((7

املناق�شةُ:

وف �إال َ
ُ�س���لم دالل َة
قول �
باملعنى املع ُر ِ
مل � ْ
ِ
أج���د منا َق َ�ش��� ًة ْ
أ�ص���حاب القولِ الثاينَ :وال ن ُ
(((7
الر�ضا بهِ.
ال ِ
إم�ساك َعلى َ
َ
حمد ًداَ ,
فقال:
إرادات ج َع َل ال ِ ِّر َ�ضا
�رشح من َتهى ال ِ
امل�سقط للخيا ِر َّ
ويف ِ
التاخِ ي ف (ال َي ْ�س���ق ُُط) خِ يَا ُر ُه (�إال بمِ َا َيد ُُّل َع َلى ال ِّر َ�ض���ا) م ِْن ُم ْ�ش�َت رٍَ
( َو) ُه َو َع َلى رَّ َ
ْ ْ (((7
ْ�ص ِ�ص َف ِت ِه َ�أ ْو تَ َغيرُّ ِ هِ (م ِْن َ�س ْو ٍم َون َْح ِوهِ ) َك َو ْطءِ َ�أ َم ٍة ِبي َع ْت َك َذل َِك بَ ْع َد العِ ل ِم.
ِب َنق ِ
العلم ب ِه ٌ
دليل على
(قلت) ِ
���ح من � ِ
ُ
النا����س �أن ت�أخ َري الر َّد بال َع ِ
أعراف ِ
الوا�ض ُ
يب بع��� َد ِ
املبيع يف َو ٍ
ي�ستطيع �أن
قريب ف�إن ُه
َ
قت ٍ
ُ
بالبائع؛ لأن ُه �إذا ُر َّد �إلي ِه ُ
الر�ضا ,ول َّأن الت�أخ َري ي� ُّرض ِ
امل�شرتي ما ير�ضيهِ.
ُي�صل َِح ُه �أو ُيعطِ ي
َ
(قلت) َوميكنني �أن �أناق َ
بالعيب ُ
يكون على
ني ب�أن الر َّد
ِ�ش �
أ�صحاب القولِ الأولِ القائل َ
ُ
ِ
َ
الرتاخِ ���ي ,ف� ُ
لدفع �رض ٍر متحققٍ َ
فكان َعلى الرتاخِ ي متناق ٌ
ِ�ض؛
أقول� :إن قولَ ُكم لأن ُه خيا ٌر ِ
وتكون �إزال ُت ُه على الرتاخِ يْ ,
�إذ َ
ُ
كي���ف ُ
للطبيب �إذا ر�آى
فهل يجو ُز
يكون ال�رض ُر متحق ًقا
ِ
ُ
باملري�ض ً
متحق ًقا �أن يرتاخَ ى يف عالجِ هِ ,وهل يجو ُز ملن ر�آى �س��� ُب ًعا
مر�ض���ا في ِه
ِ
اله�ل�اك َ
يري ُد � َ
ل�صاحب الدا ِر �إذا ر�آى �أن دا َر ُه �آيل ٌة �إلى
طفل �أن ي�س��� ُك َت عن ُه ,وهل يجو ُز
ِ
إهالك ٍ
النا�س �أنْ يرتاخَ ى عن هدمِها �أو �إ�صالحِ ها؟!
ِ
ال�سقوط على ِ

ـح:
الترّ ِج ْي ُ

الراجح  -واهلل �أعلم ُ -
قول من َ
بالعيب على الفو ِر ملا يلي:
قال ب� َّأن الر َّد
ِ
ُ

( ((7املغني  .109/4ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)96 /4
( ((7املغني .109/4
(� ((7شرح منتهى الإرادات .13/2
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-1ل َّأن �أدل َت ُهم َّ
أمكن,
روح ال�رشيع ِة الإ�سالمي ِة التي تري ُد �إزال َة ال� َرض ِر ما � َ
تتم�ش���ى َ
مع ِ
كانت العافي ُة من ال�رض ِر �أكرثَ.
أ�رسع ِ
كانت �إزال ُة ال�رض ِر � َ
َوك َّلما ْ
-2ولأن الفقها َء ج َعلوا قاعد ًة متف ًقا علي َها ُ
تقول � َّإن ال َ
اللزوم ,وتقد َمت
البيع
ُ
أ�صل يف ِ
وقولهم :ال ُ
اللزوم
البيع
ُ
عبارات ُهم ,ومنهاُ :م ْق َت َ�ض���ى ُم ْط َل ِق ا ْل َب ْي ِع ال ُّلز ُ
ُومْ ((7(.
أ�ص���ل يف ِ
َ
فكيف ُ
وذلك متفقٌ عليهَِ ((7(.
املتفق عليهِ؟
جنعل اخليا َر
العار�ض ِ
َ
البيع ِ
يق�ضي على ِ
لزوم ِ
دفع ال�رض ِر عل���ى الفورِ ,وهي كثريةٌ ,من
-3ولأن
الكث�ي�ر َ
من الأ ُمو ِر بنيَت ع َلى � َّأن َ
َ
اتهم بال َعداوةَِ ,
َ
قال
ذلك ال�ش���اهِ ُد ح�س���ب ًة �إما �أن ي�س�ُتورُ َ �أو ي�ش��� َه َد على ال َفورِ ,ف�إنْ �أخَّ ر َ
ال َك ُ
الهمام:
ابن
مال ُ
ِ
�إِ َّن َّ
الم:
ال�س رْ ُت ْاحت َِ�سابًا ِلق َْو ِل ِه َع َل ْي ِه َّ
ال�س ُ
ال�صال ُة َو َّ
ال�شاهِ َد ِب َ�س َب ِب الحْ َدِّ َم�أْ ُمو ٌر ِب�أَ َحدِ �أَ ْم َر ْي ِنَّ :
يث فيِ َذل َِك،
الد ْنيَا َوالآخِ َرةِ"(َ ((7م َع َما َق َّد ْم َنا مِن الحْ َدِ ِ
" َم ْن َ�سترَ َ َع َلى ُم ْ�سل ٍِم َ�سترَ َ ُه اهلل فيِ ُّ
�أَ ْو َّ
ال�ش��� َها َد ُة ِب ِه ْاحت َِ�سابًا لمِ َق ِْ�ص���دِ �إخْ الءِ ا ْل َعالمَ ِ َعن ا ْل َف َ�سا ِد لِالن ِْز َجا ِر ِبالحْ َدِّ َ ،ف�أَ َح ُد ا َلأ ْم َر ْي ِن
َواجِ ٌب خُ َ
ال�س رْ ِت َو ِ�إخْ ال ِء ا ْل َعالمَ ِ َع ِن ا ْل َف َ�سا ِد
ميرَّ ٌ َع َلى ا ْل َف ْو ِر َكخِ َ�صالِ ا ْل َك َّفا َرةِ؛ لأَ َّن ُك ًال مِن َّ
(((7
ال ُي َت َ�ص َّو ُر فِي ِه َط َل ُب ُه َع َلى الترَّ َاخِ ي.
�شي َ�ض ً
امل�سائل َ
َ
فقال:
ملثل هذهِ
ِ
ابطا ِ
وجعل الزر َك ُّ
ال�ض���ا ِب ُط فِي ِه � ،إ َّما َ�أنْ َي ُك َ
���ن ُيقَا ِب ُل ُه"َ ،ف ُه َو َع َلى
َو َّ
���ون فيِ تَ�أْخِ ِري االخْ ِتيَا ِر �ضرَ َ ٌر َع َلى " َم ْ
(((8
ا ْل َف ْو ِر َ ،و�إِال َف ُه َو َع َلى الترَّ َاخِ ي.
َ
رج ٍبَ :و�أَ ْ�ص ُ
�ش َع ِل َدف ِْع ال�ضرَّ َرَِ ,وال�ضرَّ َ ُر ال ُي َز ُال
���ل اال ْن ِت َز ِاع ا ْل َق ْه ِر ِّي �إنمَّ َا رُ ِ
وقال ُ
ابن َ

( ((7املب�سوط – .199/17
( ((7املجموع ( -ج � / 12ص � )139أ�سنى املطالب ( -ج � / 8ص )115
(� ((7صحيح ابن حبان ( -ج � / 2ص  :)292قال �شعيب الأرن�ؤوط � :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم .
( ((7فتح القدير .279/5
( ((8املنثور يف القواعد للزرك�شي .147/2 -وانظر ( :ج � / 2ص . )135
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البائع.
ِبال�ضرَّ َرِ ((8(.ومعلو ٌم �أن يف ت�أخ ِري الر ِّد
ِ
بالعيب �رض ًرا على ِ
بالعيب على الفورِ.
أعلم � -أن الر َّد
ِ
فالراجِ ُح  -واهللُ � ُ

امل�س�أ َل ُة الثال َث ُة :الفور َّي ُة يف َطلَ ِب ال�شفع ِة(:((8

لدفع ال�ضرّ ِر عن املالِ ُ ،
يكون فور ّياً.
القاعد ُة يف هذهِ امل�س�ألةِ� :أن ما َ
ثبت رَّ ْ
بال�ش ِع ِ

ُ
تعريف ال�شُّ فع ِة:

الو ْت ِر ُ
ال�ش���فع ُة لغ ًة :ال�شف َع ُة َم�أخُ ْو َذةٌ م َِن َ
ُ
تقول:
الزوج ،وهو
خالف
ال�ش��� ْف ِعِ :
خالف ِ
ِ
(((8
فيع� :صاحب ُ
كان وِ تْراً َف َ�ش َّف ْع ُت ُه �شَ ْفعاًُ .
وال�ش ْف َع ُة يف الدار والأر�ضَ ,
َ
ال�ش ْف َعةِ.
وال�ش ُ
طالحاَ :
احلنفي يف الد ِّر املختارِ:
احل�صكفي
قال
ا�ص ً
ال�شف َع ُة ْ
ُّ
ُّ
(((8
ُ
قام عليهِ) مبثل ِه لو مثل ًياَ ،و�إال فبقيم ِتهِ.
و�رش ًعا:
(متليك البقع ِة ج ًربا على امل�ش ِرتي مبا َ
املالكيَ :
َ
قال ا ْب ُن َع َر َف َةُّ :
ال�ش��� ْف َع ُة ْا�س���ت ِْحق ُ
وق���ال ُ
�ش ٍ
�شيكِ ِه
املواق
يك �أَخْ ��� َذ َم ِب ِيع رَ ِ
َاق رَ ِ
ُّ
(((8
ِبثَ َم ِنهِ.
( ((8القواعد البن رجب ( -ج � / 1ص . )73
ُ
ّ
( ((8ال�ش ��فعة ثابت ��ة بال�س ��نة  ,ق ��ال الإم ��ام ال�سرخ�س ��ي يف املب�س ��وط –  :-90/14وزعم بع�ض �أ�ص���حابنا رحمهُ��� ُم �أن القيا�س
ي�أبى ُثبُوت ح ّق ُّ
ال�ش���فعة ؛ لأ ّن ُه يُتم ّل ُك على املُ�ش�ت�ري مل ًكا �ص���حيحً ا ل ُه بغري ر�ض���ا ُه  ،وذلك ال يجُ و ُز ف�إ ّن ُه من نوع الأكل
ُ
للهّ
بالباط���ل وت�أ ّي���د ه���ذا بقوله � :ص��� ّلى ا عليه و�س��� ّلم "ال ُّ
يحل ما ُل امرئ مُ�س ��لم� ،إال بطيب نف�س من� � ُه" ؛ ولأ ّن ُه بالأخذ
ّ
ال�ضرر عن نف�سه على وج ٍه يُلح ُق ّ
يدف ُع ّ
ال�ضرر باملُ�شرتي يف �إبطال ملكه عليه ،ولي�س لأحد �أن يدفع ال�ضرر عن نف�سه
بالإ�ضرار بغريه  ,ولك ّنا ن ُقو ُل تركنا هذا القيا�س بالأخبار امل�شهُورة يف الباب  ،والأ�ص ُّح �أن ن ُقول ُّ
ال�شفع ُة �أ�ص ٌل يف ّ
ال�شرع،
أحاديث امل�شهُور ُة عن ر�سُ ول اللهّ
ثابت ،وقد د ّلت على ُثبُوته ال ُ
ٌ
ُ�ستح�سن من القيا�س  ،بل هُو ٌ
فال يجُ و ُز �أن يُقال � :إ ّن ُه م
�ص ّلى اللهّ ُ عليه و�س ّلم وعن �أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم .
وه���ي م���ن حما�س���ن ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية ,ج���اء يف �إعالم املوقع�ي�ن ( -ج � / 2ص  : )92من حما�س���ن ال�ش���ريعة وعدلها
وقيامها مب�صالح العباد ورودها بال�شفعة .
( ((8ال�صحاح يف اللغة (�شفع) ل�سان العرب (�شفع) تاج العرو�س �( -شفع)
( ((8تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق –  .239/5الدر املختار وحا�شية ابن عابدين (رد املحتار) (.)216 /6
( ((8التاج والإكليل ملخت�صر خليل ( -ج � / 9ص  )211ويف جامع الأمهات البن احلاجب : )416/1( -ال�شفعة �أخذ ال�شريك
ح�صة جرباً ب�شراء امل�أخوذ .
66
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َ
يك ا ْلقَدِ ِمي َع َلى الحْ َاد ِِث
ال�رشبيني
وقال
ِل�ش ِ
�ش ًعاَ :ح ُّق تمَ َ ُّل ٍك َق ْه ِر ٍّي َي ْث ُب ُت ل رَّ ِ
ال�شافعيَ :و رَ ْ
ُّ
ُّ
فِي َما َم َل َك ِبعِ َو ٍ�ض ِل َدف ِْع ال�ضرَّ َ ِر(.((8
ُ
احلنبلي :وهي
امل���رداوي
وق���ال
ا�س���تحقاق الإن�س���انِ
انتزاع ح�ص��� ِة �رشيكِ ��� ِه من يدِ
َ
ُّ
ُّ
(((8
م�شترَ يها.

ُ
التعريف املخ َتا ُر:

ابن عرف َة ُّ
َعريف الفقهاءِ �أرى �أن ت َ
بع َد �أن َعرفنا ت َ
"ال�ش��� ْف َع ُةْ :ا�س���ت ِْحق ُ
�ش ٍ
يك
َاق رَ ِ
َعريف ِ
واف ٍ
�شيكِ ِه ِبثَ َم ِنهِ" ٍ
أعلم.
�أَخْ َذ َم ِب ِيع رَ ِ
وكاف .واهللُ � ُ

الفوري ُة يف ال�شُ ف َع ِة:

َ
ني:
اختلف الفقَها ُء يف حكم الفوري ِة يف ال�شفع ِة على َقول ِ

القو ُل الأو ُل� :إ َّن ال�شُ فع َة ع َلى الفو ِر:

وبهذا َ
و�س َ
إمام �أو
���ف ورواي ٌة عن حممدٍ ( ((8واملالكي ُة �إذا �أوق َف ُه ال ُ
قال �أبُو حنيف َة و�أبو ُي ُ

( ((8مغني املحتاج �إلى معرفة �ألفاظ املنهاج 372/3
( ((8ق ��ال يف الإن�ص ��اف ( -ج ���� / 6ص  : )250وك ��ذا ق ��ال يف الهداي ��ة و املذه ��ب وم�س ��بوك الذه ��ب و امل�س ��توعب وغريه ��م
واخلال�صة وزاد  :قهرا .الكايف يف فقه ابن حنبل ( -ج � / 2ص  : )232و�أجمع امل�سلمون على ثبوت ال�شفعة يف اجلملة.
( ((8جاء يف تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق –  :242/5ال ُب َّد َل ُه ِم ْن َطلَ ِب المْ ُوَا َث َب ِة َ ،و ُه َو �أَ ْن ي َْط ُلبَ َكمَا �سَ ِم َع .اهـ �أي عند
�سماعه ببيع العقار  .وفتح القدير  .413/9درر احلكام �شرح غرر الأحكام  .209/2ا ْعلَ ْم �أَ َّن َّ
الطلَبَ هَا ُه َنا َثال َث ٌةَ :طلَبُ
المْ ُوَا َث َب��� ِة  ,و ََطلَ���بُ الإِ ْ�ش���هَا ِد وَال َّت ْق ِري ِر ,و ََطلَبُ ا َلأ ْخ ِذ وَال َّت َم ُّل ِك .والبحر الرائق �ش���رح كنز الدقائق  .145/8جممع الأنهر
يف �ش���رح ملتقى الأبحر  ..474/2ويف بدائع ال�ص���نائع يف ترتيب ال�ش���رائع َ : .17/5و�أَمَّا َ�ش��� ْر ُط ُه َف ُه َو َ�أ ْن َي ُكو َن َعلَى َف ْو ِر
ا ْل ِع ْل ِم ِبا ْل َب ْي ِع �إ َذا َكا َن َقا ِدرًا َعلَ ْي ِه .
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مذهب احلنابل ِة(.((9
يح من
ِ
امل�ش ِرتي(َ ((8والأظه ُر عن َد ال�شافعي ِة(َّ ((9
وال�صحِ ُ
والعن�ب�ري ((9(.و ُهو ُ
وهذا َق ُ
القا�س���م,
ابن
أوزاعي
ُّ
قول ِ
ول ِ
ِ
ت���ي وال ُّ
ابن �ش�ب�رم َة وال َب ُّ
(((9
مالك � ً
أهل املدينةِ ,وقد ُروي عن ٍ
أي�ضا.
وجماع ٍة ْ
من � ِ
ُ
التاخِ ي:((9(.
القول الثاينَّ � :إن ال�شف َع َة على رَ
َوهو ْ
باملجل�س( ((9والقد ُمي
وقدر ُه
امل�ش���هو ُر عن َد املالكي ِة(َ ,((9و ُه َو ِر َوا َي ٌة َع ْن محُ َ َّم���دٍ َّ ,
ِ
( ((8نقل املواق يف التاج والإكليل ملخت�صر خليل  390/7نقل ع َِن ال َّل ْخ ِم ِّي �أَ َّن ُه قال ِ :ل ْلم ُْ�شترَ ِ ي َو ْق ُف َّ
ال�ش ِفي ِع َعلَى الأَ ْخ ِذ �أَ ْو
ب ُه الحَْ ا ِك ُم َعلَى َذ ِل َك َِ ,قا َل اب ُْن المَْوَّا ِز  � :مََّ
إنا ُي�ؤَ َّخ ُر َه َك َذا �إ َذا �أَ َخ َذ ُ�ش ْف َع َت ُه ,فَ�أَمَّا �إ َذا �أَ ْو َق َف ُه الإِمَا ُم ِليَ�أْ ُخ َذ
الترَّ ْ ِك فَ�إِ ْن �أَبَى جَ رََ
ي َوال َّثال َث َة لأَ ْن ُظ َر فيِ َذ ِل َك َ ،فلَيْ�سَ َذ ِل َك َل ُه َو ُي َقا ُل َل ُه َب ْل ُخ ْذ ُ�ش ْف َع َت َك الآ َن فيِ َم َق ِام َك وَ�إِال
ُ�ش ْف َع َت ُه َف َقا َل �أَ ِّخ ُرونيِ ا ْلي َْو َم نْ ِ
َفال ُ�ش ْف َع َة َل َك َ ,و َقا َل ُه �أَ ْ�شهَبُ َوم َُط ِّر ٌف ,
َي وَال َّثال َث َة ِلي َْ�س َت ِ�شريَ َو َي ْن ُظ َر .
َو َقا َل مَا ِل ٌك فيِ ِروَا َي ِة اب ِْن َع ْب ِد الحَْ َك ِم ُ :ي�ؤَ ِّخ ُر ُه ال�سُّ ْل َطا ُن ا ْلي َْوم نْ ِ
( ((9ج���اء يف رو�ض���ة الطالب�ي�ن وعمدة املفتني  :107/5الأظهر املن�ص���و�ص يف الكتب اجلديدة �أن ال�ش���فعة على الفور,
والث���اين  :متت���د ثالث���ة �أي���ام ,والثال���ث  :متت���د مدة تت�س���ع لت�أم���ل امل�ص���لحة يف الأخذ  ,والراب���ع  :متتد �إلى الت�ص���ريح
ب�إ�س ��قاطها  ,واخلام�س � :إلى الت�ص ��ريح �أو ما يدل عليه كقوله  :بع ملن �ش ��ئت �أو هبه  ,وكذا قوله بعنيه �أو هبه يل  .ويف
�إعانة الطالبني  .128/3قال  :ال�ش ��فعة على الفور ،لأنها حق ثبت لدفع ال�ض ��رر ،فكانت كالرد بالعيب ،بجامع �أن كال
�شرع لدفع ال�ضرر.
ً
( ((9قال يف الرو�ض املربع  : .432/1وهي �أي ال�شفعة على الفور وقت علمه ف�إن مل يطلبها �إذا �أي وقت علم ال�شفيع
بالبيع بال عذر بطلت  .وجاء يف املغني ( -ج � / 5ص :)477
ال�صحيح يف املذهب �أن حق ال�شفعة على الفور .
( ((9املغني .241/5
ً
( ((9انظر الكايف يف فقه �أهل املدينة ( )860/2قال :وقد روي عن مالك �أي�ض���ا �أنه لو قام بعد خم�س���ة �أعوام حلف �أنه
مل يكن �سكوته تركا لل�شفعة ثم يكون له ال�شفعة.
(قل ��ت) معن ��ى ق ��ول مال ��ك رحم ��ه اهلل تعالى هذا يدل على �أن ال�ش ��فعة على الفور �إال �إذا ادعى ع ��دم العلم بها ولو بعد
حني  .واهلل �أعلم .
( ((9على خالف يف ذلك الرتاخي .
( ((9ذك���ر اب���ن عب���د ال�ب�ر يف الكايف يف فقه �أهل املدينة  )860/2( -كالمًا طويال يف الأمد الذي يجعل لل�ش ��فيع فقال � :أمد
�ش���فعة املقيم �س���نة ويتلوم له �ش���يئا نحو ال�ش���هر وما قرب منه  ,وهو امل�ش���هور من املذهب  .....وروي عنه � :أن ال�س���نة
وال�سنتني والثالث �إلى اخلم�س لي�ست بطول ,وال مينع ال�شفيع لذلك �شفعته اال �أن يبني املبتاع يف ذلك فيكون قطعا
لل�شفعة �أو يرفعه �إلى ال�سلطان في�أخذ �أو يرتك .اهـ
َ
َ
ْ
ُ
مَْ
مْ
َ
ممَّدٍ �أَ َّنهَا َعلى الجْ ِل ِ�س ك ِخيَا ِر الخَيرََّ ِة و َِخيَا ِر القبُولِ .
( ((9بدائع ال�صنائع  17/5قالَ :و ُر ِويَ ع َْن حَُ
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ال�شافعي (.((9( ((9
عند
ِّ
وهناك � ٌ
َ
أقوال �أُخرى َذكر َها ال�ش���افعي ُة ك ُّلها ُّ
تدل ع َل���ى الرتاخِ ي؛ مل �أذ ُكرها
(قل���ت)
ُ
الهام�ش.
اكتفا ًء بالقولِ الثانيِ وذِكرتها يف
ِ

الأدلةُ:

َّ
َ
القائلون � َّإن ال�شفع َة على ال َفو ِر مبا َيلي:
ا�ستدل �
أ�صحاب القولِ الأولِ
ُ
بقو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلمُّ :
"ال�ش ْف َع ُة َك َح ِّل ا ْلعِ قَالِ "(.((9
و ُروِ َي َع ِن ال َّن ِب ِّي �ص���لى اهلل عليه و�سلمُّ :
"ال�ش��� ْف َع ُة َك َن ْ�ش َط ِة عِ قَالٍ َف�إِنْ �أَخَ َذ َها َفه َِي لَ ُه ،
(((10
َو�إِنْ تَ َر َك َها َر َج َع ِبالال ِئ َم ِة َع َلى نَ ْف�سِ هِ".
���ق ُّ
���وع لإِزَالَ ِة ال�ضرَّ َرِ؛ َفا ْق َت َ�ض���ى َ�أنْ تَ ُك َ
ون َع َل���ى ا ْل َف ْو ِر َكال َّر ِّد
َولأَ َّن َح َّ
ال�ش��� ْف َع ِة َم ْو ُ�ض ٌ
ِبا ْل َع ْي ِب َ ،ولأَ َّن فيِ ْا�س��� َت َدا َم ِت َها �إِ ْدخَ َال �ضرَ َ ٍر َع َلى المْ ُ ْ�ش�َتمرَِ ي ُم ْ�س��� َتدِ ميًا؛ ِ�إ ْذ لَ ْي َ�س َي ْع َل ُم بَقَا َء
ِم ْلكِ ِه َفيَ َت�صرَ َّ َف َ ،وال َز َو َال ِم ْلكِ ِه َف ُي َطال َِب ِبال َّث َم ِن.
(((10
َو�أَ َّن َما ُو ِ�ض َع لإِزَالَ ِة ال�ضرَّ َ ِر لمَ ْ َي ُج ْز �أَنْ َي ْدخُ َل ِب ِه �أَ ْع َظ ُم ال�ضرَّ َرِ.
ا�ش ِت ِه َف َت ْب ُط ُل
ولأَ َّن ُ�س��� ُكوتَ ُه بَ ْع َد ا ْلعِ ْل ِم َيد ُُّل َع َلى رِ�ضَ ���ا ُه ِبجِ َوا ِر الجْ َا ِر الحْ َ���اد ِِث َ ،و ُم َع رَ َ
( ((9رو�ض���ة الطالب�ي�ن وعم���دة املفت�ي�ن ( -ج ���� / 2ص  : )183والث���اين متت���د ثالثة �أي���ام  ,والثالث متتد مدة تت�س���ع لت�أمل
امل�ص ��لحة يف الأخذ  ,والرابع متتد �إلى الت�ص ��ريح ب�إ�س ��قاطها  ,واخلام�س �إلى الت�ص ��ريح �أو ما يدل عليه كقوله بع ملن
�شئت �أو هبه وكذا قوله بعنيه �أو هبه يل .
(قلت) وكلها تدل على الرتاخي .
َ
( ((9احلاوى الكبري ـ املاوردى ( -ج � / 7ص  :)340وَا ْلق َْو ُل ال َّثا ِل ُث � :أ َّن حَ َّق ُّ
م َتدٌّ َعلَى الترََّ ِاخي ِم ْن غَيرْ ِ َت ْق ِدي ٍر
ال�ش� � ْف َع ِة مُ ْ
مي .
مِ ُ
ب َّد ٍة َ ,و ِب ِه َقا َل فيِ ا ْل َق ِد ِ
«ال�ش ْف َعةُ
( ((9ن�ص ��ب الراية يف تخريج �أحاديث الهداية َ .176/4 -ن َق َل ع َْن اب ِْن ُع َم َر ع َْن ال َّن ِب ِّي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم َقا َلُّ :
َكحَ ِّل ا ْل ِع َقالِ » (قلت) �ضعفه الزيلعي .
( ((10ذكره املاوردي يف احلاوى الكبري (ج � / 7ص )240وذكره البدر املنري ( )12 /7و�ض���عفه  .وحتفة الأ�ش���راف مبعرفة
الأطراف (.)477 /5
( ((10احلاوى الكبري ـ املاوردى ( -ج .)240 / 7
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ُ�ش ْف َع ُت ُه ِبهِ.
َ
�شعِ َّي ِت َها َدف ُْع ال�ضرَّ َرِ؛ َف�إِ َّن ُه ُي َنا�سِ ُب ا ْل َف ْو ِر َّي َة؛
وقال َ
ال�صنعاينَُّ :وال �شَ َّك �أَ َّن ُه �إ َذا َك َان َو ْج ُه رَ ْ
لأَ َّن ُه ُيق ُ
َال َك ْي َف ُي َبا ِل ُغ فيِ َدف ِْع �ضرَ َ ِر َّ
ِيع َ ،و ُي َبا ِل ُغ فيِ �ضرَ َ ِر المْ ُ ْ�ش�َتبرَِ ي ِب َبقَا ِء ُم ْ�ش�َتُرَ َ ا ُه
ال�ش���ف ِ
َّ ً (((10
ُم َعلقا.
َّ
َ
التاخِ ي مبا َيلي:
أ�صحاب القولِ الثَاين
وا�ستدل �
القائلون � َّإن ال�شف َع َة على رَ
ُ
ائ���ن �أحوال ِه ما ُّ
وت ال ُ
يدل َعلى
امرئ
حق ٍ
يبطل َّ
� َّإن ال�س��� ُك َ
من ق َر ِ
يظهر ْ
ٍ
م�س���لم َما مل ْ
�ساكت ُ
ين�س���ب �إلى ٍ
قول
ال�شافعي؛ لأن عن َد ُه �أن ُه ال
�إ�س���قاطِ هِ ,ول َّأن هذا �أ�شب ُه ب�أ�ص���ولِ
ُ
ِّ
(((10
والنظر.
قائل ((10(.و� َّإن يف الت�أخِ ِري فائد َة اال�ست�شار ِة
ِ
ٍ
َو َ
اج �إلَى َدل ٍِيل َوال َدل َ
ِيل,
قال ال�ص���نعاينَُّ :والأَ ْ�ص ُل َع َد ُم ا�شْ �ِتطرِ َ ِاط ا ْل َف ْو ِر َّي ِة َو�إِ ْث َباتُ َها َي ْح َت ُ
أمل امل�صلح ِة يف الأخذِ .
َّ
تت�سع لت� ِ
والبد من ُمد ٍة ُ
(((10

املناق�شة:

َ
َ
ني
القائلون بالرتاخِ ي �
أ�ص���حاب القولِ الثَ���اين
ناق�ش �
أ�ص���حاب الق���ولِ الأولِ القائل َ
ُ
َ
ِيث التي ا�س���تدلَل ُتم بها َعلى فوري ِة ال�ش���فع ِة ك ُّلها �ض���عِ يف ٌة َحتى
بالفوري ِة فقالُوا :الأحاد ُ
البيهقي بابًا َ
فقال:
بَ َّو َب
ُّ
�س���ائل ال�ش���ف َعةِ ((10(.وذك َر
ب���اب رواي ِة �ألفاظٍ منكر ٍة يذك ُرها ُ
(ُ )3
بع�ض الفقها ِء يف َم ِ
أحاديث وغ َريها.
هذهِ ال
َ
( ((10تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – .243/242-/5
(� ((10سبل ال�سالم .109/2
( ((10بداية املجتهد ( .46/4املح�صول ( -ج � / 4ص  )156املنثور يف القواعد ( -ج � / 2ص .)206
( ((10جاء يف التاج والإكليل ملخت�ص���ر خليل ( -ج � /7صَ : )390و َقا َل مَا ِل ٌك فيِ ِروَا َي ِة اب ِْن َع ْب ِد الحَْ َك ِم ُ :ي َ�ؤ ِّخ ُر ُه ال�سُّ � � ْل َطا ُن
ري َو َي ْن ُظ َر .
ا ْل َي ْو َمينْ ِ وَال َّثال َث َة ِلي َْ�س َت ِ�ش َ
(� ((10سنن البيهقي الكربى ( -ج � / 6ص )178
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َوانظر َ
حامت.
العلل ِ
البن �أبي ٍ
َ
َ
ني
القائلون بالفوري ِة �
وناق�ش �
أ�ص���حاب الق���ولِ الأ َّولِ
أ�ص���حاب الق���ولِ الثاين القائل َ
ُ
َ
�ساكت ٌ
كوت ال ُ
ين�سب �إلى ٍ
يبطل
ال�س َ
بالرتاخِ ْي فقالُوا� :أ َّما قولُ ُكم :ال ُ
قول ,وقولُكم� :إن ُّ
رائن �أحوا ِل ِه ما ُّ
البحر
امرئ
حق ٍ
َّ
يدل على �إ�سقاطِ هِ؛ ْ
فقد جا َء يف ِ
م�س���لم ما مل َيظهر م ِْن َق ِ
ٍ
املحيط ما َيلي:
ِ
الدل ُ
ال�ساكِ ِت ُعمِ َل ِب ِه ِ ،لق َْو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم
�أَ َّما �إ َذا َق َام َّ
ِيل َع َلى ن ِْ�س َب ِة ا ْلق َْولِ �إلَى َّ
فيِ ا ْل ِب ْك ِر�( :إ ْذنُ َها ُ�ص َماتُ َها)(َ ((10و َق ْولُ َناَّ � :إن �إ ْق َرا َر ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َع َلى َق ْولٍ �أَ ْو
ٌ (((10
ف ِْع ٍل َم َع عِ ْلمِ ِه ِب ِه َو ُق ْد َر ِت ِه َع َلى �إ ْن َكارِهِ ُح َّجة.
َوج���ا َء يف املنثو ِر يف القَواعِ دِ َ :و ِل َه َذا َق َال الإِ َم ُام َّ
���ي اهلل تَ َعالَى َع ْن ُه ،
ال�ش���افِعِ ُّي َر ِ�ض َ
���ب �إلَى َ�س���اكِ ٍت َق ْو ٌل" .نَ َع ْم � ،إ َذا َق َام َدل ٌ
ِيل َع َلى ْ
وت ا ْل ِب ْك ِر عِ ْن َد
االك ِت َفاءِ ِب ِه َك ُ�س ُك ِ
"ال ُي ْن َ�س ُ
اال�س ِت ْئ َذانِ فيِ ال َّت ْزوِ ِيج.
ْ
(((11
َو ِل َه َذا ْاك َت َفى ِبهَِ ,و َك َذل َِك �إ َذا َقا َم ْت َق َرائ ُِن تَد ُُّل َع َلى رِ�ضَ ا ُه َفيُ َن َّز ُل َم ْن ِزلَ َة ال ُّن ْط ِق.
َ
َ
ين�سب �إلى َ�س ٍ
اكت
الزرقا" :القاعد ُة ال�سادِ�س ُة
وقال ال�ش���يخُ َّ
وال�ستون (املادة ( )67ال ُ
ٌ
ال�سكوت يف مع َر ِ�ض احلاج ِة بيا ٌن" (.((11
لكن
َ
قول؛ َّ
والنظر.
و�أما قولُ ُكمَّ � :إن يف ال َت�أخِ ِري فائد َة اال�ست�شا َر ِة
ِ
(((10

علم
(قلت) هذا مر ُدو ٌد ب� َّأن
ُ
َ
املبيع و�أهمي ِت ِه وكم ُي�ساوِ ي؛ ف�إذا َ
ال�ش���فيع على ٍ
علم مبيز ِة ِ
علم م�سبقٍ ِب�أهمِ ي ِت ِه بالن�سب ِة ل ُه.
بالبيع فه َو َعلى ٍ
ِ

(� ((10أورده ابن �أبى حامت فى العلل (رقم  . )298 /4( )1434وقال  :قال �أبو زرعة هذا حديث منكر .
( ((10متفق عليه � :صحيح البخاري (�. )26 /9صحيح م�سلم (.)1037 /2
( ((10البحر املحيط ( -ج � / 6ص )457
( ((11املنثور يف القواعد ( -ج � / 2ص )206
(� ((11شرح القواعد الفقهية ـ للزرقا �ص.337
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و�أ َّما ُ
ال�ص���نعاينَِّ :والأَ ْ�ص ُ
اج �إلَى َدل ٍِيل َوال
قول َّ
���ل َع َد ُم ا�شْ �ِتِرِ َ ِاط ا ْل َف ْو ِر َّي ِة َو�إِ ْث َباتُ َها َي ْح َت ُ
َ (((11
َدلِيل.
املد َعىُ ,ثم � َّإن َ
تعليل
(قلت) ال
ُ
أحاديث و�إنْ كان َْت �ضعيف ًة لك َّنها تد ُُّل يف اجلمل ِة َعلى َّ
ُ
ين نف�سِ ��� ِه بقولهَِ :و َلأ َّن َح َّق ُّ
���وع لإِزَالَ ِة ال�ضرَّ َرِ؛ َفا ْق َت َ�ضى َ�أنْ تَ ُك َ
ال�ص���نعا ِّ
ون
ال�ش ْف َع ِة َم ْو ُ�ض ٌ
َع َلى ا ْل َف ْو ِر َكال َّر ِّد ِبا ْل َع ْي ِب" ُ
هي ال ُ
�ضع لإزال ِة ال�رضرِ.
أ�صل فيما ُو َ
يدل ع َلى �أن الفوري َة َ
وكذا ُ
قول ال�ص���ن َعاينَ " :وال �شَ َّ
�شعِ َّي ِت َها َدف ُْع ال�ضرَّ َر ِ؛ َف ِ�إ َّن ُه ُي َنا�سِ ُب
���ك �أَ َّن ُه �إ َذا َك َان َو ْج ُه رَ ْ
ا ْل َف ْو ِر َّي��� َة؛ لأَ َّن ُه ُيق ُ
َال َك ْي َف ُي َبالَ ُغ فيِ َدف ِْع �ضرَ َ ِر َّ
ِيعَ ،و ُي َبالَ ُغ فيِ �ضرَ َ ِر المْ ُ ْ�ش�َت رَِ ي ِب َبقَاءِ
ال�ش���ف ِ
ُم ْ�ش�َت�ررَ َ ا ُه ُم َع َّل ًقا"(((11؛ ُّ
كان َك َ
يدل َعلى �أَن ُ
ال�شف َع َة َما �أجي َزت �إال ل َد ِفع ال� َرضرَِ ,وما َ
ذلك
فالب���د في ِه مِن ال َفورَِ ,حتى َ
َاق خِ يَا ِر المْ َ ْجل ِِ�س يف ال�ش���فعة
قال يف احلاوِ يَ :وفيِ ْا�س���ت ِْحق ِ
َّ
���م ْب ُن َك ٍّج� :أَ َح ُد ُه َما :لَ ُه خِ يَا ُر المْ َ ْجل ِِ�س؛ لأَ َّن ُه َيخْ ُل ُف َع ْق َد ا ْل َب ْي ِع,
َو ْج َهانِ َح َكا ُه َما �أَبُو ا ْلقَا�سِ ِ
(((11
َوالثَّانيِ  :ال خِ يَا َر لَ ُه؛ لأَ َّن ُه يمَ ْل ُِك ِّ
ا�ضاةٍ.
ْ�ص ِم ْل َك �إِ ْج َبا ٍر ال َع ْن ُم َر َ
ال�شق َ
من الفوري ِة فيهِ.
امل�شتي َرغ ًما عن ُه ,لذا َف َّ
(قلت) فال�شفع ُة �أخ ُذ ما ا�شرتا ُه رَ
ُ
البد َ
بقول :هذا
أجبت عن َقولهم ب�أن ُه َّ
و َقد � ُ
تت�سع لت� ِ
"البد من ُمد ٍة ُ
أمل امل�صلح ِة يف الأخذِ " يِ
بالبيع
مردو ٌد ب� َّأن
َ
املبيع و�أهميت ِه وكم ُي�ساوِ ي ,ف�إذا َ
ال�ش���فيع على ٍ
علم ِ
علم م�س���بقٍ مبيز ِة ِ
الطلب .واهلل �أعلم.
لف عن
البيع؛ فال ُعذ َر ل ُه بالتخَ ِ
ِ
َ
مببلغ ِ
وعلم ِ

يح:
ال ْرت ِج ُ

قول من َ
أرجح َ
بع��� َد معر َف ِة ِّ
كل قولٍ ودال ِئ ِل ِه وتعليال ِت ِه ومناق�ش��� ِة َ
قال:
ذلك؛ �أج���دُين � ُ
� َّإن الأخ َذ بال�ش���فع ِة َعلى ال َفورَِ ,
البيع عليهِ,
وذلك مراعا ًة جلان ِِب
ِ
امل�ش�ت�ري ْ
ليع ِلم ب ُر ُ�س ِّو ِ

(� ((11سبل ال�سالم (. )109 /2
( ((11نف�سه .
( ((11احلاوي الكبري (.)241 /7
72
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حق ال�شف َع ِة على ال َفورِ ,ف�إِما
حلق
ال�ش���فيع ببيانِ � َّأن َّ
من الت� ُّرص ِف فيهِ ,ومراعا ًة ِ
كن َ
وليت َم َ
ِ
�أنْ ي�أخُ َذ و�إِما �أنْ ي َد َع.

امل�س�أ َل ُة ال َّراب َع ُة :خِ يا ُر املجل ِِ�س:

ن�ص.
مع ٍ
قيا�س َ
القاعِ َد ُة يف هذهِ امل�س�ألَةِ� :أن ُه ال َ
ك َما � َّأن َ
هناك قاع َدةٌ ُ
البيع ,وتقدمت.
تقول :ال ْأ�ص ُل ُ
لزوم ِ
(((11

ُ
تعريف اخليا ِر:

الخْ ِ يَا ُر ِ -ب َك�سرْ ِ الخْ َاءِ المْ ُ ْع َج َم ِة ْ -ا�س ٌم مِن االخْ ِتيَا ِر �أَ ْو ال َّتخْ ِي ِريَ ,و ُه َو َط َل ُب خَ يرْ ِ الأَ ْم َر ْي ِن
(((11
م ِْن �إ ْم َ�ضاءِ ا ْل َب ْي ِع َ�أ ْو َف ْ�سخِ هِ.
(((11
امليم ُّ
لو�س.
حمل ا ُجل ِ
ُ
واملجل�سِ :
بفتح ِ
هناك �أمو ًرا متف ًقا َعليها ,و� َّأن ُه َ
البي���وع � َّأن َ
ناك �أمو ًرا خمتل ًفا
وم يف
(تنبي ٌه) من ْ
ِ
املع ُل ِ
فيها.
ُ
البيع.
إيجاب
فمن الأ ُمو ِر ِ
َ
املتفق َعليها� :أن ُه �إ َذا ُوج َد ال ُ
والقبول ب�رشوطِ هما َ
لزم ُ
هناك ٌ
يكن َ
إيجاب ُ
يبطل.
إيجاب �إذا �ص َد َر ,ومل ْ
قبول ف� َّإن َهذا ال َ
و� َّأن ال َ
لتعليل املختارِ:
جا َء يف االختِيا ِر
ِ
بكل لفظٍ ُ
إيجاب والق ُبولِ َ
وا�شرتيتَ ,و ِّ
يدل
بعت
بلفظي ِ
ُ
املا�ضي كقَو ِلهُِ :
البيع ينعق َد بال ِ
َ
( ((11الأحكام البن حزم ( -ج � / 7ص  )54وقال �أبو حنيفة :اخلرب املر�سل وال�ضعيف عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أولى من القيا�س ،وال يحل القيا�س مع وجوده  .قال :والرواية عن ال�صاحب الذي ال يعرف له خمالف منهم� ،أولى
من القيا�س :قال :وال يجوز احلكم بالقيا�س يف الكفارات ،وال يف احلدود ،وال يف املقدرات.
وقال ال�شافعي :ال يجوز القيا�س مع ن�ص قر�آن� ،أو خرب �صحيح م�سند فقط  .البحر املحيط ( -ج � / 6ص .)237
و�س ِهمَا َمعًا حَ َّتى َيفْترَ ِ َقا .
(�((11سبل ال�سالم ( -ج � / 4ص َ : )154و َم ْع َنى ِخيَا ِر المْ َجْ ِل ِ�س َ �أ ْن َي ْثب َُت الخْ ِ يَا ُر ِل ْل ُم َتبَا ِي َعينْ ِ ُم َّد َة جُ ُل ِ
و�س  ,و جَْ
( ((11امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ,قال :وَالمَْجْ ِل ُ�س  :مَو ِْ�ض ُع جْ ُ
َال ْم ُع المَْجَ ا ِل ُ�س َ ,و َق ْد ي ُْطلَ ُق المَْجْ ِل ُ�س َعلَى
ال ُل ِ
�أَ ْه ِل ِه مجََ ا ًزا َت ْ�س ِم َي ًة ِل ْلحَ الِ ِب ْا�س ِم المَْحَ ِّل ُ ,ي َقا ُل ا َّت َف َق المَْجْ ِل ُ�س  .مادة (جل�س)
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البيع فالآخ ُر �إن �ش���ا َء َق ِب َل و�إنْ �ش���ا َء َر َّد،
على معنا ُهما َوبالتعاطِ ي ,و�إذا � َ
أوجب �أحدُهما َ
(((11
ُ
قبل القبولِ َ
قام َ
البيع.
إيجاب
إيجاب ،ف�إذا وج َد ال ُ
بطل ال ُ
و�أ ُّي ُهما َ
والقبول لزم ُهما ُ
وهن���ا �س���� ٌ
ُ
الب���د من خِ يا ِر
إيجاب
البيع � ْأو َّ
ؤال وه َو �إذا ُوج��� َد ال ُ
والقبول؛ فه���ل ُ
يلزم ُ
املجل�س؟
ِ
َ
ني:
اختلف الفقها ُء يف هذهِ امل�س�أل ِة على قول ِ
إيجاب والقب���ولِ مامل ي ُك ْن ٌ
الق���ول ال ُ
ُ
�رشط من ُهما �أو
البيع الز ٌم مبج َّر ِد وجو ِد ال ِ
أولُ :
مِن �أحدِ هِ ما.
وب ِه َ
امل�سيب.
قال احلنفي ُة( ((11واملالكي ُة( ,((12وفقها ُء املدين ِة ال�سبع ُة( ((12عدا �سعيدِ ِبن
ِ
ُ
إيج���اب والقبولِ ْبل َي ُ
عن
البيع مبجر ِد ال
ِ
توقف على افرتاقِهما ِ
الق���ول الثاين :ال َيل َز ُم ُ
املجل�س ب�أب َدانهِما.
ِ
قول ال�ش���افع َّي ِة( ((12واحلناب َل ِة ( ,((12وه َو ُ
وه َو ُ
���حابَ ِة ِم ْن ُه ْمَ :عل ٌِّي,
قول َج َما َع ٍة مِن َّ
ال�ص َ
���ن ُع َم َر ,وب ِه َ
قال ُع ُ
ب���ن َ
عفان  ،وعب ُد اهلل ُبن َع ْم���روٍ َ ،وجري ُر ُبن
���ن َع َّب ٍ
ثمان ُ
ا�سَ ,وا ْب ُ
َوا ْب ُ

( .4/2 ((11وق ��ال يف املو�س ��وعة الفقهي ��ة الكويتي ��ة  :279/5 -افرتاق ّ
الطرفني بعد الإيجاب وقب ��ل القبول يف �أيّ عقدٍ من
العق ��ود يبط ��ل الإيجاب  ،فال يكفي بعده القبول النعقاد العق ��د � ,أمّا افرتاق املتبايعني وتركهما املجل�س بعد الإيجاب
خفي  ،ومل ي�ش�ت�رط يف العقد خيا ٌر  ،فال ميكن ف�س ��خه �إ ّال
والقب ��ول فموج ��بٌ لل ��زوم البي ��ع � ،إذا مل يك ��ن يف املبيع عيبٌ ٌّ
بالإقالة  ،كما هو احلكم يف العقود ال ّالزمة  .وهذا القدر م ّت ٌ
فق عليه بني الفقهاء .
( ((11حتفة الفقهاء ( -ج � / 2ص  )37بدائع ال�ص���نائع يف ترتيب ال�ش���رائع ( .)228 /5فتح القدير للكمال ابن الهمام (/6
)257
جَْوَاه ِر ال َي ْثب ُُت ِخيَا ُر المَْجْ ِل ِ�س ِبا ْل َع ْق ِد وَال ِب َّ
ال�ش ْر ِط
( ((12جاء يف مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل (َ :)410/4قا َل فيِ ال ِ
َال�ش ��ا ِف ِع ُّي وَال ِب َّ
يب و َّ
ال�ش� � ْر ِط �إ َذا �شَ � � ْر َطا ُه �أَ ْو �أَحَ َد ُهمَاَ ,ب ْل ُي َ�ؤدِّي
ا هـ َي ْع ِني �أَ َّن ُه ال َي ْثب ُُت مِ ُ
ب ْق َت�ضَ ��ى ا ْل َع ْق ِد َكمَا َي ُقو ُل ُه اب ُْن حَ ِب ٍ
�إ َلى َف�سَ ���ا ِد ا ْل َع ْق ِد �إ َذا َ�ش��� َر َطا ُه  ..والفواكه الدواين على ر�س���الة ابن �أبي زيد القريواين  . 82/2التاج والإكليل ملخت�ص���ر
خليل ()301 /6
( ((12تف�سري القرطبي ( -ج � / 8ص  : )239الفقهاء ال�سبعة من �أهل املدينة وهم � :سعيد بن امل�سيب  ,والقا�سم بن حممد ,
وعروة بن الزبري  ,وخارجة بن زيد  ,و�أبو �سلمة بن عبد الرحمن  ,وعبد اهلل بن عتبة بن م�سعود  ,و�سليمان بن ي�سار .
( ((12خمت�صر املزين (ج � / 1ص  )75والر�سالة (ج � / 1ص  )314والأم (ج � / 3ص  )4واملهذب (ج � / 2ص )71
( ((12ك�شاف القناع عن منت الإقناع  .199/3والكايف يف فقه الإمام �أحمد .27/2
74
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ني َو َّ
ال�ش���افِعِ ُّي َو�أَ ْح َم ُد
َعبدِ اهللَِ ((12(.و َغيرْ ُ ُه ْم ر�ض���ي اهلل عنه���مَ ,و�إِلَ ْي ِه َذ َه َب �أَ ْك رَ ُث ال َّتا ِبعِ َ
(((12
َو�إِ ْ�س َح ُ
اق.
ني � ً
وابن �أبي ُمليك َة ((12(.و�سعي ُد
وال�شعبي,
�رشيح,
ومن التابع َ
وطاو�س ,وعطا ٌءُ ,
َ
أي�ضا ٌ
ٌ
ُّ
ال�صائغ(.((12
ابن
حبيب ,وعبدِ احلميدِ
ابن ٍ
ِ
امل�سيب ,ومن املالكي ِة ُ
ُ
ِ
ِيالت:
الأدل ُة والتعل ُ
َّ
بالكتاب واملعقولِ ؛ َكما يلي:
حاب القولِ الأولِ
ِ
ا�ستدل � ْأ�ص ُ
 -1بظاهِ ِر قو ِل ِه تعالى :ﮃﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
اح اهلل ُ�س ْب َحانَ ُه َوتَ َعالَى ،الأَ ْك َل ِبال ِّت َجا َر ِة
ﭳﭴﭵﭶﭷﮂ (29الن�ساء)� ,أَبَ َ
ا�ض ُم ْط َل ًقا َع ْن َق ْيدِ ال َّت َف ُّر ِق َع ْن َم َكانِ ا ْل َعقْدِ َ ،وعِ ْن َد ُه(� ((12إ َذا َف َ�س���خَ �أَ َح ُد ُه َما ا ْل َع ْق َد
َع ْن تَ َر ٍ
���ع مِن ا ْل َعا ِق َد ْي ِن
اح الأَ ْك ُل؛ َف َك َان َظاهِ ��� ُر ال َّن ِّ
فيِ المْ َ ْجل ِ
ِ����س ال ُي َب ُ
�ص ُح َّج ًة َع َل ْيهِ؛ َو َلأ َّن ا ْل َب ْي َ
وت المْ ِ ْل ِك فيِ ا ْلعِ َو َ�ضينْ ِ فيِ الحْ َالِ ,
�ش ٍط َ ،وا ْل َع ْق ُد المْ ُ ْط َلقُ َي ْق َت ِ�ض���ي ُث ُب َ
َ�ص��� َد َر ُم ْط َل ًقا َع ْن رَ ْ
َفا ْل َف ْ�س���خُ م ِْن َ�أ َح���دِ ا ْل َعا ِق َد ْي ِن َي ُك ُ
ا�ض���ي ِه َما� ,أَ ْو فيِ ُح ْكمِ ِه
ون تَ�صرَ ُّ ًف���ا فيِ ا ْل َعقْدِ الثَّا ِب ِت ِب رَ َت ِ
���خ
ِبال َّرف ِْع َوالإِ ْب َطالِ م ِْن َغيرْ ِ ر َِ�ض���ا الآخَ ِرَ ،و َه َذا ال َي ُجوزَُ ,و ِل َه َذا لمَ ْ َي ْن َف ِر ْد �أَ َح ُد ُه َما ِبا ْل َف ْ�س ِ
َ (((12
اق َك َذا َهذا.
َوالإِ َقالَ ِة بَ ْع َد اال ْفترِ َ ِ
احلديث ما ُّ
املجل�س:
ا�شرتاط خيا ِر
لعدم
ِ
ِ
َّ � -2أن يف لَفظِ
ِ
يدل ِ
َ
قال احلنفي ُةَ :وفيِ لَ ْفظِ ِه �إ�شَ ���ا َرةٌ �إلَ ْيهِ؛ َف ِ�إ َّن ُه َما ُم َت َبا ِي َعانِ َحالَ��� َة ا ْل َب ْي ِع َحقِي َق ًة َ ،و َما بَ ْع َد ُه �أَ ْو
( ((12ال�سنن ال�صغرى .342/2
(� ((12سبل ال�سالم ( -ج � / 4ص . )154
(� ((12صحيح البخاري ( -ج � / 2ص .)743
( ((12مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر ال�شيخ خليل .410/4
(� ) ((12أي عند ال�شافعي .
( ((12بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – .228/5
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ني؛ َفيَ ُك ُ
ون ال َّت َف ُّر ُق َع َلى َه َذا
ني َوالمْ ُ َت َ�ضارِب َ
ني ِمث ُْل المْ ُ َت َجا ِذ ِب َ
ما ًزا َك َ�سائ ِِر �أَ ْ�س َماءِ ا ْل َفاعِ ِل َ
َق ْب َل ُه جَ َ
ِبالأَ ْق َوالِ َك َما فيِ َق ْول���ه تَ َعالَى :ﮃﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮂ ( 7الط�ل�اق) .لأَ َّن ُه �إ َذا َط َّل َق َها َع َلى َمالٍ
حَ ْت ُ�ص ُل ا ْل ُف ْر َق ُة ِب َق ُبو ِل َها.
َه َذا تَ�أْوِ ُ
اب َق ْب َل ا ْل َق ُبولِ .
يج ِ
و�س َفُ :ه َو ال َّت َف ُّر ُق ِبالأَ ْب َدانِ بَ ْع َد الإِ َ
يل محُ َ َّمدٍ َ ،و َق َال �أَبُو ُي ُ
َّ
أهل املدينةِ ,فقالُوا.
وا�ستدل املالك َّي ُة ب�أن خيا َر
-3
ِ
عمل � ِ
املجل�س مل َي ُك ْن من ِ
ال�صحِ ِيح؛ لأَ َّن ُه خَ برَ ُ � َآحا ٍد َ ،و َع َم ُل �أَ ْه ِل المْ َدِ ي َن ِة
َو�إِنمَّ َا َق َّد َم َمال ٌِك ا ْل َع َم َل(َ ((13ع َلى الحْ َدِ ِ
يث َّ
(((13
َكالخْ َبرَ ِ المْ ُ َت َوات ِِر.
يحا لَكِ َّن ِ�ص َّح َت ُه ال تُ َنافيِ �أَ َّن ُه خَ برَ ُ � َآحادٍ,
الد�سوقِيَ :و َه َذا الحْ َدِ ُ
وقال ُّ
يثَ ،و�إِنْ َك َان َ�صحِ ً
َو َع َم ُل �أَ ْه ِل المْ َدِ ي َن ِة ُمق ََّد ٌم َع َل ْي ِه عِ ْن َد َمال ٍِكَ ,و َذل َِك لأَ َّن َع َم َل �أَ ْه ِل المْ َدِ ي َن ِة َكالمْ ُ َت َوات ِِر؛ لأَ َّن ُه م ِْن
(((13
الف خَ برَ ِ ال َآحا ِد َف�إِنمَّ َا ُيفِي ُد َّ
الظ َّن.
اتَ ((13(،والمْ ُ َت َوا ِت ُر ُيفِي ُد ا ْلق َْط َع ِبخِ ِ
َق ِب ِيل الإِ ْج َماعِ َّي ِ
املجل�س؛ ب�أن اخليا َر ِ�إمنا َي ُ
ا�شت ِاط اخليا ِر
ا�ش�ت�راط خيا ِر
-4وع َّل ُلوا لقَولهم ب َع َد ِم
ِ
كون ِب رِ
ِ
الت ِّوي �إنمَّ َا َي ُك ُ
ون
ال باملجل ِِ�س فقالُواَ :ونَ َّب َه المْ ُ َ�ص���ن ُِّف(ِ ((13ب�أَ َدا ِة الحْ َ��ْصرْ ِ (َ ((13ع َلى َ�أ َّن خِ يَا َر رَّ َ
يب
ِ����س َك َما َيقُولُ ُه ا ْب ُن َح ِب ٍ
ال�ش ِط� :أَ ْي ِب�أَنْ َي ْ�ش�َتَرَِ َط ُه َ�أ َح��� ُد المْ ُ َت َبا ِي َعينْ ِ �أَ ْو كِ ال ُه َما ال ِبالمْ َ ْجل ِ
ِب رَّ ْ
َو َّ
ال�شافِعِ ُّي َوا ْب ُن َح ْن َب ٍل.
ِي�ص ٌة(.((13
َق َال ا ْب ُن الحْ َاجِ ِب الخْ ِ يَا ُر تَ َر ٍّو َونَق َ
( ((13عمل �أهل املدينة .
( ((13الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين .84-83/2
( ((13املراد الإجماعات .
( ((13حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري .221/2
( ((13خليل يف املخت�صر .
( � ((13مََّ
إنا الخْ ِ يَا ُر ِب�شَ ْر ٍط .
( ((13جامع الأمهات (�ص)356 :
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ال�س ْب َعةِ.
ال�ش ِط ال ِبالمْ َ ْجل ِِ�س ِل ْل ُف َق َهاءِ َّ
َفالخْ ِ يَا ُر ِب رَّ ْ
يث المْ ُ َو َّط�إِ.
يب ُه َو ِبالمْ َ ْجل ِِ�س لحِ َدِ ِ
ا ْب ُن َح ِب ٍ
ْ َ (((13
َو َم ْع َنى خِ يَا ِر المْ َ ْجل ِِ�س �أَنْ َي ْث ُب َت الخْ ِ يَا ُر ِل ْل ُم َت َبا ِي َعينْ ِ ُم َّد َة ُج ُلو�سِ ِه َما َم ًعا َح َّتى َيف رَ ِتقا.
البيع ,جا َء يف املدونَةِ:
 -5و َع َّل ُلوا َكذل َِك ب� َّأن ال َب َيع َكال ٌم وبانتِها ِئ ِه يل َز ُم ُ
���مَ :ه ْل َي ُك ُ
ون ا ْل َبا ِئ َعانِ ِبالخْ ِ يَا ِر َم���ا لمَ ْ َي ْف رَ ِت َقا فيِ َق ْولِ َمال ٍِك ؟ َق َالَ :ق َال
ُق ْل ُت ال ْب ِن ا ْلقَا�سِ ِ
َمال ٌ
الم
ِ���كَ :ال خِ يَا َر لَ ُه َم���ا َو ِ�إنْ لمَ ْ َي ْف رَ ِت َقا َ ،ق َال َمال ٌِك :ا ْل َب ْي ُع َكال ٌم َ ،ف��� ِ�إ َذا �أَ ْو َج َبا ا ْل َب ْي َع ِبا ْل َك ِ
(((13
َو َج َب ا ْل َب ْي ُع َ ،ولمَ ْ َي ُك ْن لأَ َحدِ هِ َما �أَنْ يمَ ْ َتن َِع ممِ َّا َق ْد لَ ِز َم ُه.
ٌ (((13
يث َم ْن ُ�سوخ.
�سخ َفقالُواَ :ونَق ََل ا ْب ُن ُيون َُ�س َع ْن َ�أ�شْ َه َب َ�أ َّن الحْ َدِ َ
َ -6وا�س َتدلُوا بال َّن ِ
(((14
َ -7ولأَ َّن ُه م ِْن ِر َوا َي ِة َمال ٍِك َولمَ ْ َي ْع َم ْل ِبهِ.
اب القَولِ الثانيِ القائ ُل َ
ع�ض َها,
ون بخِ يا ِر املجل ِِ�س ب�أ ِد َّل ٍة َك ِث َري ٍة نَكتفِي ِب َب ِ
���ح ُ
وا�س َت َد َّل � ْأ�ص َ
َو َك َما َيلِي:
يح ِة املت َف ِق َع َليها:
 -1بال َأحاد ِ
ِيث َّ
ال�صحِ َ
َع ْن َحكِ ِيم ْب ِن حِ َز ٍام َع ِن ال َّن ِب ِّى �صلى اهلل عليه و�سلم َق َال" :ا ْل َب ِّي َعانِ ِبالخْ ِ يَا ِر َما مَ ْل َي َت َف َّر َقا,
(((14
َف�إِنْ َ�ص َد َقا َوبَ َّي َنا بُور َِك لَ ُه َما فيِ ْ بَ ْيعِ ِه َماَ ,و�إِنْ َك َذبَا َو َك َت َما محُ ِ ق َْت بَ َر َك ُة بَ ْيعِ ِه َما".
يث املت َف ِق َع َليهَِ :ع ْن َمال ٍِك َع ْن نَاف ٍِع َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ر�ض���ي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�س َ
���ول
َويف ا َحلدِ ِ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َق َال" :ا ْل َب ِّي َعانِ ُك ُّل َواحِ دٍ ِم ْن ُه َما ِبالخْ ِ يَا ِر َع َلى َ�صاحِ ِب ِه َما مَ ْل َي َت َف َّر َقا
( ((13مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر ال�شيخ خليل .410/4
( ((13املدونة .222/3
( ((13حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  .221/2وانظر .91/3 :
(� ((14سبل ال�سالم ( -ج � / 4ص .)155
(� ((14ص���حيح البخ���اري ( -ج ���� / 2ص  )732وانظ���ر �أط���راف احلدي���ث يف (  ) 2008 ، 2004 ، 2002 ، 1976وانظ���ر� :ص���حيح
م�سلم ( -ج � / 5ص  )10رقم . 1532
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�إِ َّال بَ ْي َع الخْ ِ يَارِ".
َ -2ولأَ َّن الإِن َْ�س َ
اج �إلَى ال َّت َدا ُر ِك
���ان َق ْد َي ِب ُيع �شَ ��� ْيئًا َو َي ْ�ش�َت رَِ ي ,ثُ َّم َي ْبدُو لَ ُه َفيَ ْن َد ُم َفيَ ْح َت ُ
(((14
اب ال َّن َظ ِر ِل ْل ُم َت َعا ِق َد ْي ِن.
ِبا ْل َف ْ�س ِخ؛ َف َك َان ُث ُب ُ
وت الخْ ِ يَا ِر فيِ المْ َ ْجل ِِ�س م ِْن بَ ِ
َ -3و َق َال َّ
ال�ش���افِعِ ُّي :ال َي ْل َز ُم ِب ِه بَ ْل لَ ُه َما خِ يَا ُر المْ َ ْجل ِِ�س ِلق َْو ِل ِه �ص���لى اهلل عليه و�س���لم:
(((14
"المْ ُ َت َبا ِي َعانِ ِبالخْ ِ يَا ِر َما مَ ْل َي َت َف َّر َقا"� .إ ْذ ُه َما ُم َت َبا ِي َعانِ بَ ْع َد ا ْل َب ْي ِع َو َق ْب َل ُه ُم َت َ�ساوِ َمانِ .
املن�صوبَ ِة
 -4رُ�ش َع خيا ُر
املجل�س عن َد ال�شافِعي – رحم ُه اهللُ تعالى  -لأن ُه من الأعمالِ ُ
ِ
(((14
على َك َمالِ الر�ضَ ى بالعقدِ املبا� ِرش.
(((14

املنا َق�شَ ةُ:

َ
َ
املجل�س �
ا�شرتاط خيا ِر
بعدم
ناق�ش �
أ�صحاب القولِ
أ�ص���حاب القولِ الأ َّولِ
ِ
ِ
ُ
َ
القائلون ِ
الثاين القائ ُل َ
ون با�شرتاطِ ِه فقالُوا:
احلديث – و�إن َ
الكرمي؛ ل َّأن
�-1إن
ن�ص القر�آنِ
َ
كان َ�ص ً
يقاوم َّ
حيحا يف َ�س َندِ هِ  -فهو ال ُ
ِ
(((14
يقاوم املتوات َر.
القر� َآن الكر َمي متوات ٌر
َ
واحلديث �آحا ٌدَ ,والآحا ُد ال ُ
-2الخْ ِ يَا ُر المْ َ ْذ ُكو ُر فِي ِه محَ ْ ُم ٌ
وع َوا ْل َق ُبولِ َما َدا َما فيِ ال َّت َبا ُي ِعَ ،و ُه َو
���ول َع َلى خِ يَا ِر ُّ
الر ُج ِ

(� ((14صحيح البخاري ( -ج � / 2ص  ( )743ر  ) 2001وانظر� :صحيح م�سلم (ج �/ 5ص 9برقم . 3930واللفظ له .
( ((14بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .228/5
( ((14نف�سه .
( ((14تخريج الفروع على الأ�صول �ص.146
( ((14هذا عند احلنفية وهو �أن ال�سنة ال تخ�ص�ص القر�آن وال تن�سخه �إال �إذا كانت متواترة  ,جاء يف املح�صول للرازي ( -ج
���� / 1ص  :)209رواي ��ة الآح ��اد ال تفي ��د �إال الظن  .وجاء يف التقرير والتحبري علي حتري ��ر الكمال بن الهمام (:)62 /3
َخبرَ ُ الآحَ ا ِد ( ال ُي َقا ِو ُم ُه ) �أَيْ المْ ُ َتوَا ِت َر ؛ لأَ َّن ُه َق ْط ِع ٌّي و ََخبرَ ُ الآحَ ا ِد َظ ِّن ٌّي ( َفال ُيب ِْط ُل ُه ) َخبرَ ُ الآحَ ا ِد المْ ُ َتوَا ِت َر ؛ لأَ َّن َّ
ال�ش ْي َء
ال ُيب ِْط ُل مَا ُه َو �أَ ْقوَى ِم ْن ُه .
وجاء يف �شرح الكوكب املنري ( -ج � /3ص : )399الآحَ ا َد ال َي ْن�سَ ُخ ال َّتوَا ُت َر َعلَى ال�صَّ ِح ِيح فيهما.
ويف امل�ست�ص���فى ( -ج � / 1ص  : )101م�س� ��ألة ( هل ي�ص ��ح تخ�صي�ص املتواتر بخرب الآحاد ؟) ال ي�شرتط �أن يكون طريق
البي���ان للمجم���ل والتخ�ص���ي�ص للعموم كطري���ق املجمل والعموم ؛ حت���ى يجوز بيان جممل الق���ر�آن وعمومه وما ثبت
بالتواتر بخرب الواحد  ,خالفا لأهل العراق ف�إنهم مل يجوزوا التخ�صي�ص يف عموم القر�آن واملتواتر بخرب الواحد .
78

العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

ِ���ع �إ َذا َق َال ِل َغ�ْيِرْ ِ هِ ِ :ب ْع ُت ِم ْن َك َك َذا َف َل ُه َ�أنْ َي ْرجِ َع َما لمَ ْ َيق ُْل المْ ُ ْ�ش�َت رَِ ي ا�شْ �َتْرَ َ ْي ُت,
�أَ َّن ا ْل َبائ َ
َو ِل ْل ُم ْ�ش�َت�ررَِ ي َ�أنْ ال َي ْق َب َل �أَ ْي ً�ض���اَ ،و�إِ َذا َق َال :المْ ُ ْ�ش رَ ِتي ا�شْ �َت رَ َ ْي ُت ِم ْن َك ِب َك َذا َك َان لَ ُه �أَنْ َي ْرجِ َع
َما لمَ ْ َيق ُْل ا ْل َبائ ُِعِ :ب ْع ُت َ ،و ِل ْل َبائ ِِع �أَنْ ال َي ْق َب َل �أَ ْي ً�ض���ا َ ،و َه َذا ال َّن ْو ُع مِن ال َّت�أْوِ ِيل ِل ْلخَ برَ ِ نَ َق َل ُه
محُ َ َّم ٌد فيِ المْ ُ َو َّط ِ�أ َع ْن �إ ْب َراهِ َيم ال َّنخَ عِ ّي َرحِ َم ُه َما اهلل َو ِ�إ َّن ُه ُم َوافِقٌ ل ِِر َوا َي ِة �أَ ِبي َحنِي َف َة لمِ َا ُروِ َي
َعن ا ْب ِن َ�س ِّيدِ نَا عم َر ر�ضي اهلل عنه" :ا ْل َب ِّي َعانِ ِبالخْ ِ يَا ِر َما مَ ْل َي َت َف َّر َقا َع ْن بَ ْيعِ ِه َما" َح َم ْل َنا ُه َع َلى
ْ َ َ (((14
الدالئ ِِل ِبق َْد ِر الإِ ْم َكانِ  .و اهلل تَ َعالَى َج َّل �شَ �أنُ ُه �أ ْعل ُم.
َه َذا ت َْوفِي ًقا بَينْ َ َّ
يث �إ�شَ ���ا َرةٌ �إلَ ْي��� ِه َف�إِ َّن ُه َما ُم َت َبا ِي َعانِ َحالَ َة ا ْل َب ْي ِع َحقِيقَ��� ًة َ ،و َما بَ ْع َد ُه �أَ ْو
َ -3وفيِ لَ ْفظِ ِه ا َحلدِ ِ
ني؛ َفيَ ُك ُ
ون ال َّت َف ُّر ُق َع َلى َه َذا
ني َوالمْ ُ َت َ�ضا َر ِب َ
ني ِمث ُْل المْ ُ َت َجا ِذ ِب َ
ما ًزا َك َ�سائ ِِر �أَ ْ�س َماءِ ا ْل َفاعِ ِل َ
َق ْب َل ُه جَ َ
ِبالأَ ْق َوالِ َك َما فيِ َق ْوله تَ َعالَى :ﮃﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮂ (الن�س���اء )130:لأَ َّن ُه
���ل ا ْل ُف ْر َق��� ُة ِب َق ُبو ِل َهاَ .ه َذا تَ�أْوِ ُ
�إ َذا َط َّل َق َها َع َلى َمالٍ تحَ ْ ُ�ص ُ
و�س َ
���فُ :ه َو
يل محُ َ َّمدٍ َ ،و َق َال َ�أبُو ُي ُ
ال�ش ِع
يج ِ
ال َّت َف ُّر ُق ِبالأَ ْب َدانِ بَ ْع َد ْالإِ َ
اب َق ْب َل ا ْل َق ُبولِ َ .و َق َال عِ َ
ي�سىَ :ه َذا �أَ ْولَى لمِ َا َعه ِْدنَا فيِ رَّ ْ
�أَ َّن ا ْل ُف ْر َق َة ُموجِ َب ٌة ِل ْل َف َ�س���ا ِد َك َما فيِ ال�صرَّ ْ ِف َق ْب َل ا ْل َق ْب ِ�ضَ ,و َما َذ َك ُرو ُه ُيوجِ ُب ال َّت َم َامَ ,وال
(((14
ال�ش ِع َف َك َان َما َذ َك ْرنَا �أَ ْولَى ِل َك ْو ِن ِه ُم َرا ًدا.
نَظِ َري لَ ُه فيِ رَّ ْ
ات خَ ْ�ش���يَ َة
���ي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما َ�أ َّن ُه َك َان َي ِب ُيع َو ُي َفا ِر ُق ُه خُ ُط َو ٌ
َ -4و َم���ا ُروِ َي َعن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َ
ال�َّت�رَّ َ ا ِّد( ((14تَ�أْوِ ٌ
يل ِم ْن ُه َ ،وتَ�أْوِ ُ
���حا ِب ِّي عِ ْن َدنَا ال َي ُك ُ
ون ُح َّج ًة� ,أَ ْو َي ُجو ُز �أَنْ َي ُك َ
ون َف َع َل
يل َّ
ال�ص َ
َذل َ
ني ْاح ِتيَ ًاطا؛
االح ِت َم َال ِبيَ ِق ٍ
االح ِت َمالِ َح َّتى ال َي ْح َت َّج َع َل ْي ِه الآخَ ��� ُر ِب َذل َِك َفيَ ْق َط ُع ْ
ِ���ك ِلق َْط ِع ْ
( ((14بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .228/5 -
( ((14تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – .3/4
( ((14جاء يف �س���بل ال�س�ل�ام ( -ج � / 4ص  : )157وما روي عن ابن عمر ر�ض���ي اهلل عنه �أنه كان �إذا بايع رج ًال ف�أراد �أن يتم
ٌ
حممول على �أن ابن عمر مل يبلغه النهي  .ويف عون املعبود بحا�شية ابن القيم (/9
بيعته قام مي�شي هنيه ًة فرجع �إليه ف�إنه
 )232قال  :وظاهر احلديث ي�ش ��هد ملن ذهب �إلى �أن التفرق هو تفرق الأبدان وعلى هذا ف�س ��ره ابن عمر وهو راوي اخلرب
وكان �إذا بايع رجال ف�أراد �أن ي�ستحق ال�صفقة م�شى خطواتٍ حتى يفارقه .
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ِلئَال َي ْحمِ َل ُه خُ َ
ال�ص ْف َق َة َح ًّيا َف ُه َو
ما ِل ُف ُه َع َل ْيهِ؛ ال لأَ َّن َم ْذ َه َب ُه َك َذل َِك ِب َدل ِِيل �أَ َّن ُه َق َالَ :ما �أَ ْد َر ْك َت َّ
م ِْن َمالِ المْ ُ ْب َت ِاع �أَ ْي �إ َذا َه َل َك بَ ْع َد َها.
َ -5و�أَ َّم���ا َق ْولُ ُه� :إ ْذ ُه َما ُم َت َبا ِي َعانِ بَ ْع َد ا ْل َب ْي ِع َفق َْد َذ َك ْرنَ���ا �أَ َّن الحْ َقِي َق َة فِي ِه َحالَ ُة ا ْل َب ْي ِعَ ,و َلأ َّن ُه
الم َ�س َّما ُه َما ُم َت َبا ِي َعينْ ِ ِلق ُْر ِب ِه َما مِن ا ْل َب ْي ِع َك َما َ�س َّمى ا ْل َع ِ�ص َري
َي ْح َتمِ ُل �أَ َّن ُه َع َل ْي ِه َّ
ال�س ُ
ال�ص�ل�ا ُة َو َّ
(((15
َ
وهناك َ
�سبل
يحا.
ال�سالم َو َغيرْ ِ هِ
مناق�ش ٌ
الم َذ ِب ً
ال�س ُ
ات عدةٌ يف ِ
خَ ْم ًرا َو�إِ ْ�س َماعِ َيل َع َل ْي ِه َّ
ِ
تراج ُع.
َ
َ
املجل�س �
با�شرتاط خيا ِر
القائلون
أ�صحاب القَولِ الثاين
أجاب �
أ�صحاب القولِ الأولِ
ِ
ِ
ُ
َ
� َ
املجل�س مبا يلي(:((15
الذين مل ي�شرت ُطوا خيا َر
ِ
َ
أحاديث ال�صحيح ُة.
ات التي ا�ستدلل ُتم بها ُم ْط َل َق ٌة ُق ِّي َدتْها ال
ُ
ِب�أَ َّن الآ َي ِ
يث َم ْن ُ�س ٌ
يث "المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ُوم
و�أما َقول ُهم الحْ َدِ ُ
���وخ ِب َحدِ ِ
ون َع َلى رُ ُ
�شوطِ ه ِْم" َوالخْ ِ يَا ُر بَ ْع َد لُز ِ
االح ِت َمالِ .
ال�ش َط ُ ،ر َّد ِب�أَ َّن الأَ ْ�ص َل َع َد ُم ال َّن َ�س ِخَ ,وال َي ْث ُب ُت ال َن ْ�سخُ ِب ْ
ا ْل َعقْدِ ُيفِي ُد رَّ ْ
يب ِب�أَ َّن خُ َ
ما ِل َف َة ال َّراوِ ي ال تُوجِ ُب
و َقالُ���واَ :ولأَ َّن ُه م ِْن ِر َوا َي ِة َمال ٍِك َولمَ ْ َي ْع َم ْل ِب���هَِ ,و�أُجِ َ
ِ���ي َع َلى ْاج ِت َهادِهِ َ ,و َق ْد َي ْظ َه ُر لَ ُه َما ُه َو َ�أ ْر َج ُح عِ ْن َد ُه ممِ َّا
َع��� َد َم ا ْل َع َم ِل ِب ِر َوا َي ِتهِ؛ لأَ َّن َع َم َل ُه َم ْبن ٌّ
َر َوا ُهَ ,و ِ�إنْ مَ ْل َي ُك ْن �أَ ْر َج ُح فيِ نَ ْف ِ�س الأَ ْم ِر.
اب ُي ْح َم ُل َع َلى المْ ُ َت َ�ساوِ َمينْ ِ َف�إِ َّن ْا�ست ِْع َم َال ا ْل َبائ ِِع فيِ المْ ُ َ�ساوِ ِم �شَ ائ ٌِع.
َقالُواَ :و َحدِ ُ
يث ا ْل َب ِ
ماز ٌِّي َوالأَ ْ�ص ُ
يب َع ْن ُه ِب َ�أ َّن ُه � ْإط ٌ
���ل الحْ َقِي َق ُةَ ,و ُعور�ض ِب�أَ َّن ُه َي ْل َز ُم �أَ ْي ً�ض���ا َح ْم ُل ُه
الق جَ َ
َو�أُجِ َ
َع َلى المْ َ َج���از ِِّي َ ،ع َلى ا ْلق َْولِ الأَ َّولِ َف�إِ َّن ُه َع َلى تَقْدِ ِير ا ْلق َْولِ ِب�أَ َّن املراد ال َّت َف ُّر ُق ِبالأَ ْب َدانِ ُه َو
ا�ضي َ ،و ُر َّد ْت َهذِ هِ المْ ُ َعا َر�ضَ ُة ِب�أَنَّا ال ن َُ�س ِّل ُم
ما ٌز فيِ المْ َ ِ
بَ ْع َد تمَ َ ِام ِّ
ال�ص���ي َغةَِ ,و َق ْد َم َ�ضى َف ُه َو جَ َ
الف المْ ُ ْ�س َت ْق َب ِل َف َم َجا ٌز
ما ٌز فيِ المْ َ ِ
ا�ض���ي بَ ْل ُه َو َحقِي َق ٌة فِي ِه َك َما َذ َه َب �إلَ ْي ِه الجْ ُ ْم ُهو ُر ِبخِ ِ
�أَ َّن ُه جَ َ
( ((15تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – .3/4
(� ((15أكرث ما يلي من �سبل ال�سالم ( -ج � / 4ص . )155
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ا ِّت َفا ًقا.
َقالُوا :المْ ُ َرا ُد ال َّت َف ُّر ُق ِبالأَ ْق َوالِ َ ،والمْ ُ َرا ُد ِبال َّت َف ُّر ِق فِي َها ُه َو َما بَينْ َ َق ْولِ ا ْل َبائ ِِع ِب ْع ُت َك ِب َك َذا �أَ ْو
َق ْولِ المْ ُ ْ�ش رَ ِتي ا�شْ رَ َت ْيت َقالُواَ :فالمْ ُ ْ�ش رَ ِتي ِبالخْ ِ يَا ِر فيِ َق ْو ِل ِه ا�شْ رَ َت ْيت �أَ ْو ت َْركِ ِه َ ،وا ْل َبائ ُِع ِبالخْ ِ يَا ِر
َ���ولِ َوبُ ْطالنُ ُه َف ِ�إ َّن ُه �إ ْلغَا ٌء
�إلَى �أَنْ ُيوجِ َب المْ ُ ْ�ش�َتيرَِ ي َ ،و�أُجِ ْي َ
���ب ب�أ َّن ُه ال َيخْ َفى َر َكا َك ُة َه َذا ا ْلق ْ
ال�ص���و َر ِة
ِل ْل َحدِ ِ
وم َيقِينًا �أَ َّن ُك َّال مِن ا ْل َبائ ِِع َوالمْ ُ ْ�ش�َتيرَِ ي فيِ َهذِ هِ ُّ
يث َع ْن ا ْل َفا ِئ َد ِة �إذ مِن المْ َ ْع ُل ِ
يث َك َما ال
الغ َعن ا ِلإ َف���ا َد ِة َ ،و َي ُر ُّد ُه لَ ْف ُظ الحْ َدِ ِ
َع َل���ى الخْ ِ يَا ِر �إ ْذ ال َع ْق َد بَ ْي َن ُه َما َ ،فا ِلإخْ َبا ُر ِب ِه ٍ
َيخْ َفى.
(ج��� ْا َء) خُ َ
ما ِل ًفا ل َِظاهِ ِر
َوقالُ���واَ ( :و�أَ َّما) الحْ َدِ ُ
يث َف��� ِ�إنْ ثَ َب َت َم َع َك ْونِ��� ِه فيِ َحدِّ ال َآحا ِد َ
اب(.((15
ا ْلكِ َت ِ

الرتجيح:
ُ

َدم من الأدل ِة واملناق�ش��� ِة فالراجِ ُح هو ُ
القول الثاين؛ ُ
املجل�س؛
بثبوت خيا ِر
القائل ِ
ِ
ملا تَق َ
حيث ال َرت ِّو ْي والتفك ُر .واهلل
ل َّأن ال
من ُ
َ
مع �أن ُه موافقٌ للأ�صولِ ْ
أحاديث يف غاي ِة ال�صح ِة َ
�أعلم.
(قل���ت) َ
وكان الأولَى بالأئم ِة احلنفي ِة – رحمهم اهللُ� -أن َي ُرت ُكوا
مثل هذهِ
ُ
القيا�س يف ِ
َ
مبثل َهذا ,فقَد َ
ين يف
بالن�ص
قال الكا�سا ُّ
امل�س���ائ ِِل ويتقيدُوا ِّ
ال�صحيح ,واحلنفي ُة قد عمِ ُلوا ِ
ِ
دائع:
ال َب ِ
َو َك َذل َ
ا�س فِي ِه تَ َعا ُم ٌل؛
���ن لِل َّن ِ
ِ���ك �إنْ َك َان ممِ َّا ال َي ْق َت ِ�ض���ي ِه ا ْل َع ْق ُد َوال ُيالئ ُِم ا ْل َع ْق َد �أَ ْي ً�ض���ا لَكِ ْ
ِ���ع� ,أَ ْو جِ َرابًا َع َلى �أَنْ َيخْ ِر َز ُه لَ ُه
���ع َجا ِئزٌَ ,ك َما �إ َذا ا�شْ �َتَرَ َ ى ن َْعال َع َلى �أَنْ َي ْح ُد َو ُه ا ْل َبائ ُ
َفا ْل َب ْي ُ

(( ((15قلت) هذه امل�س����ألة يخت�ص بها احلنفية وهي �أن الزيادة على الن�ص ن�س���خ له  ,ثم �إن الآية متواترة واحلديث �آحاد
وال ين�س���خ املتواتر بالآحاد عند احلنفية  .جاء يف ك�ش���ف الأ�س���رار َ : 294/2ولأَ َّن ال ِّزيَا َد َة َعلَى ال َّن ِّ�ص َن ْ�س��� ٌخ َو َن ْ�س ُخ ا ْل ِك َت ِاب
ي�ص ِع ْن َد َّ
ال�شا ِف ِع ِّي َ ،كمَا َن َقلَ ُه
ِب َخبرَ ِ ا ْلو َِاح ِد ال يَجُ و ُز  .ويف البحر املحيط  .19/5ال ِّزيَا َد َة َعلَى ال َّن ِّ�ص َن ْ�س ٌخ ِع ْن َد ُه ْم َ ،ت ْخ ِ�ص ٌ
ي�ص ِب ِه .
َا�س َ ،ويَجُ و ُز ال َّت ْخ ِ�ص ُ
َع ْن ُه فيِ " المَْ ْن ُخولِ " ُه َنا  ،وَال َّن ْ�س ُخ ال يَجُ و ُز ِبا ْل ِقي ِ
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ا�س �أَنْ ال َي ُجو َز َ ،و ُه َو َق ْو ُل ُز َف َر َرحِ َم ُه اهلل.
خُ ًّفا� ,أَ ْو َي ْن َع َل خُ َّف ُهَ ,وا ْل ِقيَ ُ
أعلم.
فرت ُكوا
القيا�س يف هذهِ امل�س�ألَةِ ,لتعا ُم ِل ِ
َ
النا�س بها ,ففي هذهِ امل�س�أل ِة � ْأولى .واهللُ � ُ
يث بمِ َا َي ُط ُ
ول
الم ِب َر ِّد الحْ َدِ ِ
َومِ���ن ُهنا َق َال ا ْب ُن َع ْبدِ ا ْلبرَ ِّ َ :ق ْد �أَ ْك رَ َث المْ َالِكِ َّي ُة َوالحْ َ َن ِف َّي ُة مِن ا ْل َك ِ
ذ ِْك ُر ُهَ ,و�أَ ْك رَ ُث ُه ال َي ْح ُ�ص ُ
���ت لَ ْف ُظ ( َم َكا ِن ِه َم���ا)( ((15مَ ْل َي ْبقَ لِل َّت�أْوِ ِيل
���ي ٌء َ ،و�إِ َذا ثَ َب َ
���ل ِم ْن ُه �شَ ْ
(((15
م ٌ
الَ ،وبَ َط َل بُ ْطالنًا َظاهِ ًرا َح ْم ُل ُه َع َلى تَ َف ُّر ِق الأَ ْق َوالِ .
جَ َ
فمِ ْن ُهنا ُ
نقول� :إن ال َ
واللزوم ,واخليا َر ٌ
لكن
املعامالت اال�س���تقرا ُر
أ�ص���ل يف
ِ
عار�ضْ ,
ُ
الكتاب �أو من ال�سنةَِ ,وملا َ
كان
�رصيحا من
ن�ص���ا
يجب �أال يخال َِف ا�س���تقرا ُر
ِ
املعامالت ً
ِ
ً
ُ
أحاديث ال�صحيح ِة ال�رصيح ِة فال َ
جمال فيه للر�أي(.((15
املجل�س ُحك ًما ثاب ًتا بال
خيا ُر
ِ
ِ
املجل�س في َما �إذا َ
واحلنفي ُة يقولُ َ
فقد قالُوا:
جعل
ون ِبخيا ِر
الزوج الطالقَ بيدِ املر�أةِْ ,
ِ
ُ
ِ�س
�ش ُط بَقَا ِء ُح ْكمِ ِه بَقَا ُء المْ َ ْجل ِِ�سَ ,و ُه َو جَ ْ
مل ُ
َف��� ِ�إنْ َك َان ُم ْط َل ًقا ِب�أَنْ َق َال� :أَ ْم ُر ِك ِبيَ���دِ ك؛ َف رَ ْ
اج ِة
عِ ْلمِ َها ِبال َّت ْف ِو ِ
ي�ض َف َما َدا َم ْت فيِ مجَ ْ لِ�سِ ��� َها َفالأَ ْم ُر ِبيَدِ َها ....لأَ َّن ْاع ِت َبا َر المْ َ ْجل ِِ�س ِل ْل َح َ
�إلَ���ى ال َّت�أَ ُّم ِل َوال َّت َف ُّك ِرَ ,و َذل َِك َيخْ َتل ُ
اتَ ,وال
ا�ص َوالأَ ْح��� َوالِ َو ْالأَ ْو َق ِ
ِف بِاخْ ت ِ
ِالف الأَ�شْ ���خَ ِ
(((15
ِ�س َف ُقدِّ َر ِبالمْ َ ْجل ِِ�س.
�ضَ ا ِب َط لَ ُه �إال المْ َ ْجل َ
�أو ُ
كان ِّ
ُ
نقول :ملا َ
وامل�سائل امل�ستثنا ُة
الفروع
م�س���تثنيات ,وخا�ص ًة �إ َذا كان َِت
لكل قاعد ٍة
ٌ
ُ
(((15

( ((15بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .172/5
ُ
( ((15ال�سنن ال�صغرى ( -ج � / 2ص )242عن َعمْرو بن �شعيب  ،عن �أبيه  ،قال � :سمعت عَبد اهلل بن َعمْرو ر�ضي اهلل عنه
يقول � :س � ُ
�معت ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم يقول �" :أميا رجل ابتاع على رجل بيعة ف�إن كل واحد منهما باخليار
َّ
حتى يتفرقا عن مكانهما �إِال �أن تكون �ص ��فقة خيار( :قلت) جاء يف �س� ��ؤاالت �أبي داود للإمام �أحمد (�ص)218( )231 :
�سَ � �مِعت َ�أحْ م ��د َق ��ا َل َ :م ��ا �أعل� � ُم �أحدًا َ
ترك حَ ِد َ
يث َعمْر ِو ِبن ُ�ش� � َعي ٍْب َع ��ن َ�أ ِبي ِه عَن ج ِّد ِه  .ويف �س� ��ؤاالت االثرم لأحمد ابن
حنبل (�ص� -45 )39 :س ��معت �أبا عبد اهلل يُ�س� ��أل عن عمرو بن �ش ��عيب ،قيل له :ما تقول فيه؟ قال� :أنا �أكتب حديثه،
ورمبا احتججنا به ،ورمبا وج�س يف القلب منه .واهلل �أعلم.
(� ((15سبل ال�سالم ( -ج � / 4ص .)157
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
( ((15جاء يف �شرح التلويح على التو�ضيح ( -ج � / 1ص  : )72فال د َْخل ِلل َّر�أ ِي فيِ �إثب َِات الأحْ كا ِم .
( ((15بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .114-113/3
82
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�ش���هدت � ُ
ال�رشع باعتبا ِر موجباتها؛ ف� َّإن هذهِ امل�س����أل َة م�ستثناةٌ من قاعد ِة ا�ستقرا ِر
أ�صول
ْ
ِ
أعلم.
ِ
املعامالت .واهللُ � ُ

ُ
اخلامتة
بعد هذه اجلولة املباركة  -ب�إذن اهلل تعالى  -يف بطون الكتب الفقهية ال�ستخراج هذه
النظرية �أجدين تو�صلت �إلى النقاط التالية :
-1تو�ص���ل الباح���ث  -بحم���د اهلل تعالى � -إل���ى �أن العقيد َة والأخ�ل�اقَ
والعبادات
ِ
واملعام�ل�ات املالي��� َة ك َّلها بنيت على �أ�س����س م�س���تقرة ال عوج فيه���ا ,وال يدخلها الرتدد
ِ
والريب.
-2ر�أينا �أن امل�س���ائل التي بحثناها – و�إن كان فيها خالف – �إال �أن اجلميع كان همهم
ا�ستقرار املعامالت.
�-3إن يف الفقه الإ�سالمي من النظريات ال�شي َء الكث َري الذي ي�ستطيع املتخ�ص�ص يف
الفقه �أن ي�س���تخرجها من ثنايا �أقوال الفقهاء واختالفهم يف امل�س�ألة؛ فيقرر بفقهه لمِ َ كان
هذا يقف هذا املوقف من امل�س�ألة ولمِ َ يخالفه ذاك يف نف�س امل�س�ألة ,وما هي الأمور التي
بنى كل واحد منهما ر�أيه عليها ؟
-4قد يظهر للناظر �أول وهلة �أن كث ًريا من الفقهاء قد يرتك احلديث ال�صحيح وي�أخذ
بالقيا����س ,وما درى �أن ه���ذا الفقيه مل يلج�أ �إلى هذا امللج����أ �إال لأن هذا احلديث -وهو
حديث �آحاد -قد خالفته �آي ٌة �أو قاعدة �رشعية متفق عليها.
-5على الباحث �أن يعلم �أن احلديث هو القاعدة� ,أو هو الذي ي�ؤ�ص���ل القاعدة ,وال
يق���ال �إن احلديث خمالف للقاع���دة� ,إال �إذا كان احلديث �ض���عي ًفا وكانت هذه القاعدة
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متف ًقا عليها بني الفقهاء.
-6بعد الدرا�س���ة امل�ستفي�ضة يف الفقه الإ�س�ل�امي؛ يجد الباحث �أن الفقه مبني على
�أ�ص���ول ثابتة ي�سري عليها الفقيه؛ فت�ضبط �س�ي�ره �أثناء اال�ستنباط ,تلكم هي �أ�صول الفقه
والقواعد الفقهية  -وهذا الذي ينق�ص الباحثني يف القوانني الو�ض���عية ,و�س���بب ذلك
ابتعادهم عن منهج مع�صوم ي�سريون عليه ,هو الكتاب وال�س ّنة.
-7من هنا على الباحث �أن يجعل ن�ص���ب عينيه �أدلة الأحكام :الكتاب وال�سنة وباقي
الأدلة ,و�أ�صول الفقه و�إال كان بحثه ال قيمة له.
واحلمد هلل رب العاملني.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا.
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