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بني الباحث يف بحثه التايل:

ب��داأ البح��ث بتبيني معن��ى »نظرية«، وتعري��ف القاع��دة الفقهية، واال�س��تقرار، 

واملعامالت، ثم بني اأهمية نظرية ا�ستقرار املعامالت.

ب��ني بع�ض االأم��ور الت��ي اأوجب االإ�س��الم فيه��ا اال�س��تقرار كالعقي��دة، واالأخالق، 

والعبادات.

بنينّ اأن نظرية ا�س��تقرار املعامالت يطلق عليها يف الفقه االإ�سالمي: )لزوم البيع(، ثم 

بني �شروط واأركان هذه النظرية بتبيني �شروط واأركان البيع عند الفقهاء رحمهم اهلل.

بني م�س��األة اال�س��تقرار يف العملة النقدية، واأن قاعدة امل�س��األة اأن ال�س��رع جاء لدفع 

ال�س��رر، وب��ني اأنه يجب عل��ى ويل االأمر االهتم��ام بالعملة من حيث �س��ربها، وحتديد 

قيمتها، ومنعها؛ لت�ستقر املعامالت.

بني م�س��األة اال�س��تقرار يف الرد بالعيب، واأن قاعدة امل�ساألة ك�سابقتها، وعرف العيب 

باأنه: “نقي�سة يقت�سي العرف �سالمة املبيع عنها غالبا”، ثم بني خالفا للفقهاء يف الرد 

بالعيب هل هو على الفورية اأم 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 

اأحمد عند احلنابلة، 

الرتجيح: رجح البحث القول الثاين.

بني م�ش��األة ال�شتقرار يف ال�ش��فعة، واأن قاعدة امل�ش��األة اأن دفع ال�شرر عن املال �شرعا 

يكون فوريا، وعرف ال�ش��فعة باأنها: »ا�شتحقاق �ش��ريك اأخذ مبيع �شريكه بثمنه«،ثم 
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بنينّ خالفا للفقهاء يف حكم الفورية يف ال�شفعة على قولني:

الق��ول الأول: عل��ى الفور، وه��و قول اأب��ي حنيفة واأبي يو�ش��ف ورواي��ة عن حممد، 

واملالكية اإذا اأوقفه الإمام اأو امل�ش��رتي، والأظهر عند ال�ش��افعية، وال�شحيح 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�سافعي.

الرتجيح: رجح البحث القول الأول.

ب��ني م�س��األة خيار املجل���ض، واأن قاعدة امل�س��األة اأنه ال قيا�ض مع ن���ض، فبني تعريف 

اخليار باأنه: »طلب خري الأمرين من اإم�ش��اء البيع اأو ف�ش��خه«، ثم بني خالفا للفقهاء اإذا 

وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع اأو ل بد من خيار املجل�س، على قولني:

القول الأول: البيع لزم مبجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مامل يكن اخليار �شرط منهما 

اأو من اأحدهما، وهو قول احلنفية، واملالكية، وفقهاء املدينة ال�ش��بعة؛ عدا �ش��عيد بن 

امل�سيب.

الق��ول الثاين: البيع ل يلزم؛ بل يوقف عل��ى افرتاقهما عن املجل�س باأبدانهما، وهو 

قول ال�شافعية، واحلنابلة، وجماعة من ال�شحابة منهم علي ر�شي اهلل عنه.

الرتجي��ح: رج��ح البحث القول الثاين، وا�ش��تثنى هذه امل�ش��األة من قاعدة ا�ش��تقرار 

املعامالت.
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َمُة املَقدِّ
حبِه �أجَمِعنَي.  �حلْمُد هلِل َربِّ �لَعاملنَي, و�ل�صالُة على �لنبيِّ �لكرمِي حممٍد َوعلى �آلِه َو�صَ
روَن ملا لَها ِمن َلِّ �ص���مِل  وبع���ُد: فاإنَّ �لَنظرياِت �لفقهي���َة قو�عُد �هتمَّ بها �لُفقهاُء �ملتاأخِّ
�لكث���رِي مَن �جلزئي���اِت �ملتناثَرِة يف طيَّاِت كت���ِب �لفقَهاِء وغريِهْم, َو�ملتتب���ُع لكتِب �لفقِه 
؛ يجُد �أنَّ فيَها �لَكثرَي مْن �مل�ص���ائِل �ملت�صابَهِة �ملتفرقِة �لتي  ب�ص���وَرٍة دقيَقٍة, وِح�سٍّ َقو�عديٍّ
ها, ال َعلى �أ�َصا�ِس �أنها َقو�عُد فقهيٌة بامل�صطلِح �حلديِث  مْيِكُن جعُلها يف ِوعاٍء و�ِحٍد ي�صمُّ
يُة �أغلبيٌَّة جتَمُع ُجزئياٍت خمتلفٍة من �أبو�ٍب متفرَقٍة(  ُفها َعلى �أَنها )َق�صِ �ملفهوِم �لِذي ُيَعرِّ
نها نظرياٌت فقهي���ٌة؛ الأنَّ القواِعَد الفقِهيَة ال ت�ش���تمُل َعلى �ُشُوٍط َوال  بَ���ل َعلى اأ�َش���ا�ِس اأَ
َعلى �أْركاٍن, َوه���ذ� ُهو �لفرُق بنَي �لنَّظريِة �لفقهيِة َو�لقاع���دِة �لفقهيِة, َفالنظريُة �لفقهيُة 
���ُة بَها, َولها �ُشوُطها اخلا�شُة بها, اأَما الَقواعُد الفقهيُة فلي�َس فيَها �شيٌء  لَها اأَْركانها اخلا�شَّ
ُر  َ م���ن ذلَك, َوكذِلَك فالَقواعُد الفقهيُة تُعَرُف اأَحَكاُمها ِمْن نَ�سِّ القاِعَدِة, فَقاعَدُة )ال�شَّ
زالُتُه, يف ِح���ِن اأَنَّ َقولَنا )نََظِريَُّة  َر يجُب اإِ َ ���ًحا وُهو اأَن ال����شَّ ُي���َزاُل( تُعِطي ُحكًما َوا�شِ

امللِكيِة( ال ُيفَهُم منها ُحكٌم َوكذلَك )نظريُة الَعقِد(.   
وِم���ن ُهن���ا اأردُت اأن اأَبحَث يف نَظِريٍة َجدي���َدٍة مل تُْبحْث مْن قب���ُل – َعلى َما �أعلُم- 

فاخرتُت )نظريَة ��صِتقَر�ِر �ملعاَمالِت(.
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َوكاَن اأوُل َم���ا طرَق بَ�شْي َعن )ا�ش���تْقَراِر املَعاَمالِت()1)  كاَن ِمن كتاٍب َعن �لقانُوِن 
َمْت فيِه َعْن َردِّ الَعي���ِب َواأنُه َعلى الَفوِر؛ الأنَّ  , َكتبتُه ام���راأةٌ, وَقْد تَكلَّ الَو�ش���ِعيِّ اللبناينِّ
َهذ� يتعلُق با�صِتقر�ِر �ملعاَمالِت, وَقد ��صتعاَر َهذ� �لِكتاَب �أحُدُهْم َول ياأِت بِه, َو�الآَن �أَنا 
ُر ا�شَم الِكتاِب, َوال ا�شَم َكاتبِتُه, وَهكذا اإِن اأَعرَت نَدْمَت, َواإن مل تُعْر �ُشِتْمَت.  ال اأتَذكَّ

 َتعريُف الِعنواِن
َتعريَف َنظريِة ا�سِتقراِر املعاَمالِت

َظريِة الِفقهيِة تْعريُف النَّ

متِهيٌد
: "�إنَّ �لفقَه �الإ�ْصالِميَّ بَد�أ بالُفروِع و�جلزئياِت,  كُتوُر َوهبُة الزَحيليُّ يقوُل االأ�ش���تاُذ الدُّ
���ِع القواعِد الكليِة وال�ش���َوابِط الفقهيِة, َوكانْت هِذِه املرحلُة  ثم انتقَل اإلى التَّْقعيِد بو�شْ
���ِع نظريٍة عامٍة يف َجانِبٍ ُمعٍن  ممهَدًة جلمِع القواِعِد املت�ش���ابهِة, َواملبادِئ الَعامِة يف و�شْ
, اإِال اأن الظروَف التي اأَحاط���ْت بالُفقهاِء  م���ن اجلوانِب االأ�شا�ِش���يِة يف الفقِه االإ�ش���الميِّ
واملجتهدي���َن اأوقَفت عمَل املجتهديَن والعلَماِء عنَد َو�ش���ِع الَقواع���ِد َحتى ظهرْت يف 
ياَغِة  َع�ِشنا احلا�ِشِ النه�شُة الفْقهيُة َوالِدرا�شاُت املقارنُة, َوبداأَ الُعلماُء املعا�شوَن يف �شِ
�لنظرياِت �الأ�صا�ص���يِة يف �لفقِه �الإ�ص���المِي: مثُل نظريِة �لعقِد, َونظريَِّة �لُبطالِن, ونظريِة 
ماِن, ونظريِة االإثباِت...  وغرِيها  من النظرياِت التي  تُتيُح للباِحِث  امللِكيِة, َونظريِة ال�شَّ
َل على َمنهِج االإ�ْشالِم العاِم, َواآراِء الفقهاِء يف كلِّ جانٍب ِمن َجوانِب الت�ِشيِع  اأن يح�شُ

)))    والكلمة حديثة , وقد راأيتها بعد ذلك قريًبا يف فتاوى الأزهر 58/7 .واملو�شوعة الفقهية- 279/5 . ويف فتاوى ال�شبكة 
الإ�شالمية 9/)6). ويف �شبكة املعلومات , وغريها كثري .
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�الأَ�َصا�ِصي يف �الإ�صالِم".)))  
َواأما َعن َتعريِف النظريِة: 

رَقاء يف كتابِه )املدَخُل الفقه���ُي العاُم( حتَت عنواِن   َفيَق���وُل د/ ُم�ش���طَفى اأحَمد الزَّ
)معنى هذِه �لنَظِرياِت(: "نريُد ِمَن النَّظرياِت الفقهيِة االأَ�َشا�شيِة: تلَك الد�شاترُي واملفاهيُم 
الُك���َرى التي يوؤلُِّف كُلٌ ِمنها- َعلى ِحدٍة- نظاًما مو�ش���وعًيا منبًثا يف الفقِه االإ�ش���المِي 
كانِبثَاِث اجلملِة الع�ش���بيَِّة يف نَواِحي اجل�ْشِم االإن�ش���ايِن, وحتكُم عنا�ِشَ ذلَك النظاَم يف 
ُل مبو�شوِعِه من �ُشعِب االأْحكاِم, وذلَك كفكرِة امللكيِة واأ�ْشبابها, وفكرِة العقِد  كلِّ ما يت�شِ
ها.... اإلى غرِي ذلَك مَن النظرياِت  ها وعوار�شِ وَقواعِدِه ونتائجِه, وفكرِة االأهليِة واأنواِعِ
ُح الفقِه بكامِلِه, وي�شادُف االإن�شاُن اأثَر �ُشلطانها يف  الكَرى التي يقوُم على اأ�شا�ِشها �َشْ

حلوِل جميِع امل�شائِل واحلوادِث الفقهيَِّة.
���درْت جملُة �الأْحكاِم �لعْدليِة بت�صٍع  وهذِه �لنظرياُت ِهَي غرُي �لقو�عِد �لكليِة �لتي �صَ

وت�شعَن قاِعَدٍة منها".)3)    
���ِد اأبو زهرَة يف كتابِه اأ�ش���وِل  َوكاَن بع����سُ الفقه���اِء املعا�شيَن – مثُل ال�ش���يِخ حممَّ
نَّ النَّظرياِت الفقهيَة العامَة مرادفٌة ملا ُي�َش���مى بالقواع���ِد الفقهيِة العامِة,  �لفقِه – َي���َرى اأَ
لِكنَّ الواِقَع لي�َس كذلَك؛ بْل هناَك فرٌق وا�ش���ُح و�َشي���ٌح بَن القاعدِة الفقهيِة والنظريِة 

الفقهيِة, وميكُن تبيانُُه َواإي�شاُحُه باملقارنِة واملوازنِة بعَد التعرِف َعلى ماهيِة كٍل منُهما: 
فالقاعدة الفقهيُة:

ف من خالله على اأحكام تلك   "هي حكم اأغلبٌي, ياأتي حتته م�شائَل فقهيٍة فرعيٍة, ُيَتَعرَّ

)2)    القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة للزحيلي ))/ 25) وانظر : امللخ�ص يف القواعد الفقهية د/ حممد 
ظاهر اأ�شد اهلل �ص0), 

)3)    ج3, �ص235 فق99 . ونقل كالمه الأ�شتاذ الربنو يف كتابه الوجيز يف اإي�شاح قواعد الفقة الكلية )�ص: 89). 
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�مل�صائل".)4) 
�أو هي "حكٌم كلي فقهي ينطبُق على جزئياٍت عديدٍة من �أبو�ٍب خمتلفٍة".)5) 

 املراُد بال�شتقرار: 

يراُد بقولنا )ا�شتقراُر املعامالِت(: ثباتُها وقراُرها وعدُم تاأرُجِحها بَن ال�شحِة والف�شاِد؛ 
وذلك ليكوَن لكٍل من املتعاقديِن حقُّ الت�شِف فيما عقَدُه لي�َس الأحٍد عليِه �شبيٌل, وليُنِتَج 
كُل عق���ٍد اأث���َرُه الذي ُعِقَد من اأجلِه, وليكوَن االأمُر وا�ش���ًحا لكٍل م���ن العاقديِن يف اأي 

معاملٍة ُيْجِريانها. 
ِن و�لثباِت:   َجاء يف �ملقايي�ِس يف �للغِة �أنَّ يف �ال�صتقر�ِر َمعنى �لتَمكُّ

ن. ( القاُف والراُء اأ�شالِن �شِحيَحاِن: يدلُّ اأحُدُهما على برٍد, واالآخُر على متكُّ ")َقرَّ
. قال امروؤُ القي�ِس: د, ويوٌم قارٌّ وَقرٌّ , وهو الَرْ ل الُقرُّ فاالأوَّ

 (6(. قت االأر�ُس واليوُم َقّرْ حَترَّ
: َمْرَكٌب من مراكب النِّ�شاء. وقال: . والَقرُّ ن, يقال َقرَّ َوا�شتقرَّ واالأ�شل االآَخر التمكُّ

فاإما تريني يف رحالة جابر على َحَرٍج كالَقرِّ تَخفُق اأكفاين"))) ))).�ه� 
)قلت( فاملْعنى الثاين هو املراُد هنا. واهلل اأعلُم. 

)))    جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية - ) �ص 9)). 
)5)    جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية - ) �ص 8) .
)6) ديوان امرئ القي�ص �ص5. وقبله كما يف القوايف للتنوخي - )) / 2)) 

َـْوُم اأنيِّ اأَِفْر ِعي القـــــ ل َواأِبيِك ابَنَة الَعاِمِرييِّ    ل َيـــدَّ
رُبْ ْيُم ْبُن ُمرٍّ َواأ�ْشَياُعَها    َوِكْنّدُة َحْويل َجِمْيعاً �شُ َتِ
َقِت الأر�ُص والَيوُم ُقْر رَّ اإذا َرِكُبوا اخَلْيَل َوا�ْشَتلَئُموا   َتَ

)7)  لمرئ القي�ص يف ديوانه 26).ويف ال�شعر وال�شعراء - )) / 3)) 
ا َتَرْيِني يف ِرَحاَلِة جاِبٍر   على َحَرٍج كالَقريِّ َتْخِفُق اأَْكَفان َفاإِمَّ
اِن  َفَياُربَّ َمْكُروٍب َكَرْرُت َوَراَءُه   وعاٍن َفَكْكُت الُغلَّ عنه فَفدَّ

)8)     املقايي�ص يف اللغة - )ج 5 / �ص 7) . 



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ46

وقد جاَء لفُظ قراٍر وما ت�شَف منه يُف كتاِب اهلِل تعالى بهذا املعنى, يقول اهلل تعالى:  
ڍ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ڍ  )39( غافر. 

جاَء يف تف�شرِي ابِن َكثرٍي: 
���دتُهم عن  نيا التي اآثُروها على االأُخرى, و�شَ "ثم زهَدهم )موؤمُن اآِل فرعوَن( يف الدُّ

الت�ش���ديِق بر�شوِل اهلِل ُمو�َشى عليه ال�شالة وال�شالم فقاَل:  ڍ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ڍ.  اأي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وت�شمحل, ڍ ۅ ۅ ۉ    ۉ ېڍ  

اأي: الدار التي ال زوال لها, وال انتقاَل منها, َوال ظعَن َعنها اإلى غرِيها, بل اإما نعيٌم واإما 
َجحيٌم".))) 

ڍ    ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ       ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې      ې  ڍ  وع���ال:  ج���لَّ  اهللُ  َويق���وُل 
)�لقيامة: 10 -12(.

ويقْوُل جلَّ َجاللُه: ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڍ   )�لفرقان: 24( 
 املراُد باملعاُمالِت: 

جاَء يف معجِم لغِة الفقهاِء: 
"املعاَم���الُت يف الفق���ِه: االأْح���كاُم ال�شعيُة املتعلق���ُة باالأموِر الدنيوي���ِة, اأو االأَْحكاُم 

ال�شعيُة املنظمُة لتعامِل النا�ِس يف الدنيَا".)11)  
, فهَي   )قلُت( وهذا هَو الذي تطلُق عليِه كلمُة )املعاَمالِت( يف كتِب الفقِه االإ�شالميِّ
تطل���ُق عَلى ما يتعاَمُل به النا�ُس يف ُدنياُهم؛ ف���ال يطلُق على العقيدِة معامالٌت, وال على 

�الأخالِق, َوال َعلى �لِعباد�ِت. و�هللُ �أعلُم.  

)9)  تف�شري ابن كثري - )ج 7 / �ص 5))) . 
)0))     معجم لغة الفقهاء - )ج ) / �ص 38))
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اأَهميُة )َنَظِريِة ا�شتقراِر املعاَمالِت): 

, ومعرفَتها و�الإمياَن بها, من �أهمِّ �الأموِر �لتي  �إن ��ص���تقر�َر �الأحكاِم يف نفو�ِس �لنا����سِ
جتعلُهْم َيعي�ُشون يف نعمٍة وطماأنينٍة, وِمْن هنا - َونظًرا لعدِم ا�شتقراِر االأحكاِم يف نفو�ِس 
النا�ِس - اأ�ش���بُحوا يف تخبٍط من اأمورِهم �َش���واٌء يف العقيدِة, اأْم يف االأخالِق, اأم يف 
النكاِح )االأ�شِة(, اأم يف املعامالِت املاليِة, اأم يف الق�شايا االجتماعيِة, اأم يف العالقاِت 

الع�شكريِة, اأم يف العالقاِت فيَما بَن الدوِل اإلخ. 
َومن ُهنا البدَّ مَن �الهتماِم با�صتقر�ِر كلِّ َما يتعلُق باالإ�صالِم من �الأحكاِم: 

��ص���تقر�ٌر يف �لعقيدِة, و��ص���تقر�ٌر يف �الأخالِق �الإ�صالميِة, و��ص���تقر�ُر �لعباد�ِت يف 
نفو�ِس �لنا�ِس, و��صتقر�ٌر يف �ملعاَمالِت. 

َجاَء يف كتاِب �شماِن عيوِب املبيِع اخلفية ما يلي: 
اِخي  ًة يف لبناَن – تقوُم َعلى عدِم التَّ وال�شيا�شُة الت�شيعيُة يف هذا املجاِل – وَخا�شَ
يف اتخ���اِذ االإْج���راءاِت الالزَمِة لالإبالِغ عن العيِب واإثباِتِه, َواملب���اَدرِة ال�شيعِة اإلى رفِع 
عوى بغيَة تَركيِز الَتعاُمِل على اأ�ُش����ٍس م�ش���تقرٍة, واملحافظِة عَلى بقاِء الُعقوِد, وعدِم  الدَّ
ترِكها مدًة طويلًة حتَت رحمِة االإلَغاِء ب�ش���بِب العيِب مما يوؤثُر على )ا�شتقراِر املعامالِت( 
, فالِتج���اَرُة حتيى َوتَتعَرُع يف من���اِخ ال�شَعِة, َو�ش���مَن تُربِة  وعل���ى التبادِل التج���اريِّ

�ال�صِتقر�ِر.�ه�.)11)   
ُث���م ذكَر هنا الكثرَي من دوِل الَعامِل التي تَبن���ي َقوانيَنها َعلى �ُشعِة االإبالِغ عن الَعيِب 

مع تفاوٍت فيما بَينها يف حتديِد املدِة.
 

))))  �شمان عيوب املبيع اخلفية د/ اأ�شعد دياب �ص3))-))). 
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َمنَهِجي يف الَبْحِث: 

اأ. �شاأ�ش���رُي يف بحثي َه���ذا َعلى ذكِر مناذَج من بع�ِس االأب���واِب الفقهيِة يف املعامالِت 
املالي���ِة تبُن تطبيَق ه���ذِه النظريِة؛ ليعلَم الق���ارُئ الكرمُي َمدى تاأثرِي ه���ذِه النظريِة على 

َموا�شيَع اأخرى عديدٍة من االأْحكاِم يف ال�شيعِة االإ�شالميِة, 
ب.  �ش���يكوُن ذل���َك - باإذنِه تَعالى - مقارنًا باملذاهِب االأربع���ِة, مع ذكِر َما اأجُدُه من 

الفتاَوى واملهماِت يف البحِث.
و�شي�ش���بُق ذلَك بع�ُس النماذِج َعن اأموٍر لي�َس لها ِعالقٌة مبا�شةٌ باالأموِر املاليِة, وذلَك 
كالعقي���دِة واالأخالِق والعباداِت وغرِيها, مما يجُب اأن يكوَن عليِه املجتمُع امل�ش���لُم حتى 
يكوَن – بعَد ذلَك – م�ش���تقًرا ثابًت���ا, وعندئٍذ تكوُن املعامالُت املاليُة ال�ش���حيحُة ممكنَة 

�لتطبيِق. 
َوطبًع���ا عنَدما نريُد اأن ن�ش���َع قواع���َد كليًة؛ فالبدَّ م���ن جتميِع املفرداِت, ومَلِّ �ش���مِل 

َن منها نظريًة عامًة.   اجلزئياِت لنكوِّ
فالَق�شايا الكليُة ال تكوُن كليًة اإال بعَد تتبِع اجلزئياِت التي تنظوي حتَتها. 

يقوُل ابُن تيميَة  رحمُه اهللُ تعالى يفِ كتابِه جمموِع الفتاَوى: 
يَّاٍت يِف اْلَعْقِل بَْعَد ا�ْشِتْقَراِر ُجْزِئيَّاِتَها يِف اْلُوُجوِد, َوَكَذِلَك  رُي ُكلِّ َا تَ�شِ يَّاِت اإمنَّ "َفاإِنَّ اْلُكلِّ
وَل ِعْلِمِهْم,  اِر- امْلَُتَكلَِّمِة واملتفل�شفِة- اأُ�شُ يَِّة الَِّتي َيْجَعُلَها َكِثرٌي ِمَن النُّظَّ اَيا اْلُكلِّ ُة اْلَق�شَ َعامَّ

ْزِء".))1)   َكَقْوِلِهْم , �ْلُكلُّ �أَْعَظُم ِمَن �جْلُ
َوكَما تقدَم �ش���اأُمرُّ على بع�ِس االأموِر التي اأوجَب االإ�ش���الُم فيها اال�ش���تقراَر , ليكوَن 

ذلَك مدَخاًل اإلى نظريِة ا�شتقراِر املعامالِت املاليِة: 

)2))  جمموع فتاوى ابن تيمية - )ج ) / �ص 5).
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اأ.الَعقيَدُة:  

اأراَد االإ�ش���الُم ا�ش���تقراَر العقيدِة فَجالها للنا�ِس َوَجعلها وا�شحًة حيًة ال لب�َس فيها وال 
لها تَف�شياًل كاماًل.  ا؛ لذا ف�شَّ ُغمو�شً

ِ �شلى اهلل عليه و�شلم َمْوِعَظًة َذَرَفْت  َفَعِن اْلِعْربَا�َس ْبِن �َش���اِرَيَة َقاَل: َوَعَظَنا َر�ُشوُل اهللَّ
ٍع؛ َفَماَذا تَْعَهُد  ِ اإِنَّ َهِذِه مَلَْوِعَظُة ُمَودِّ ِمْنَها اْلُعيُوُن, َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب ُقْلَنا: َيا َر�ُشوَل اهللَّ
���اِء لَْيُلَها َكَنَهاِرَها ال َيِزيُغ َعْنَها بَْعِدي اإِال َهاِلٌك, َوَمْن  اإِلَْيَنا ؟ َقاَل: "َقْد تََرْكُتُكْم َعَلى اْلَبْي�شَ
ا�ِشِديَن  َلَفاِء الرَّ ى اْخِتالًفا َكِثرًيا؛ َفَعَلْيُكْم مِبَا َعَرْفُتْم ِمْن �ُشنَِّتي َو�ُشنَِّة اخْلُ َيِع�ْس ِمْنُكْم َف�َش���رَيَ
َمِل  َا امْلُوؤِْمُن َكاجْلَ وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ؛ َفاإِمنَّ ���يًّا َع�شُّ اَعِة َواإِْن َعْبًدا َحَب�شِ امْلَْهِديَِّن, َوَعَلْيُكْم ِبالطَّ

االأَِنِف َحْيُثَما اْنِقيَد اْنَقاَد".)13)  
فانظر اإلى هذا البياِن ال�ش���ايف الِذي يجعُل ال�شيعَة االإ�شالميَة وا�شحًة جليًة ال يزيُغ 
ا�ِشِديَن امْلَْهِديَِّن". و�نظر  َلَفاِء الرَّ َعنها اإال هالٌك, "َفَعَلْيُكْم مِبَا َعَرْفُتْم ِمْن �ُش���نَِّتي َو�ُشنَِّة اخْلُ
الأن �الأموَر ال  ���يًّا".  اَعِة َواإِْن َعْبًدا َحَب�شِ �إلى ثباِت �ل�صيا�ص���ِة يف �لقلوِب "َوَعَلْيُك���ْم ِبالطَّ

ت�شتقيُم بدوِن قيادٍة ُمطاعٍة.   
َوحتى يبَقى للعقيدِة ثباتُها وا�ش���تقراُرها اأوجَب االإ�شالُم على االإماِم قتَل املرتِد حتى 

ال يزعزَع هذا املرتدُّ عقائَد النا�ِس, اأو ي�شكَكهم يف دينهم. 
جاَء  يف فتاَوى الأْزَهِر:  

"تطبي���ُق حدَّ الردِة على امل�ش���لِم الِذي يرتدُّ َعن االإ�ش���الِم؛ ا�ش���تقراٌر للعقائِد الدينيِة 
�ل�صماويِة �ملتاآخيِة".)14) 

)3))  �سنن ابن ماجه ت الأرن�ؤوط ))/ 29( قال الإرناوؤوط : حديث �سحيح، عبد الرحمن بن عمرو ال�سلمي روى عنه 
وم�سند الإمام اأحمد ط الر�سالة برقم )2))7))   جمع, وذكره ابن حبان يف "الثقات"، 

))))  فتاوى الأزهر - )ج 7 / �ص )35)
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ب. َويف الأَخالِق: 

َومل���ا كانِت االأخالُق ات�ش���ااًل بَن االإن�ش���اِن وَمن حول���ُه؛ جاءِت االأحادي���ُث النبويُة 
وا�ش���حًة تدُعو اإلى تَثبيِت االأخالِق يف نفو�ِس النا�ِس, لت�ش���تقرَّ ه���ذِه القيُم وتثبَت يف 
قلوبهم, وجعلْت قرَب �الإن�صاِن من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يوَم �لقيامِة بقدِر مت�صِكِه 

باالأخالِق: 
فَعْن اأَِبي ثَْعَلَبَة اخْلُ�َش���ِنيِّ ر�شي اهلل عنه , اأَنَّ َر�ُشوَل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم َقاَل: "�إِنَّ 
َلَّ َواأَْبَعَدُكْم  ���ُكْم اإِ ْخالًقا, َواإِنَّ اأَْبَغ�شَ اأََحبَُّكْم اإَِلَّ , َواأَْقَربَُكْم ِمنِّي َيْوَم اْلِقيَاَمِة اأََحا�ِش���ُنُكْم اأَ
قال �ش���عيب االأرنوؤوط:  ُقوَن امْلَُتَفْيِهُقون".  ثَاُروَن امْلَُت�َش���دِّ ْ ِمنِّي َم�َش���اِوئُُكْم اأَْخالًق���ا, الثَّ

حديث �صحيح.)15)  
ج.  ويف الِعَباَداِت: 

جاء االإ�شالُم فبَن ال�شالَة بيانًا �شافًيا – قواًل وعماًل- ببياِن اأوقاتها بداأً وانتهاًء, وعدِد 
���َبها, وما يحتاُج اإلى احلوِل وما ال يحتاُج اإليه, وبَن ال�شياَم  َ الزكاَة ونُ�شُ ركعاتها, وبنَّ

  . ووقَتُه ابتَداًء وانتَهاًء وبَن ُمفطراِتِه, وكذلَك احلجُّ
َ بع�َس اأموٍر يف العباداِت قد تبطُلها اإذا مل تالَحْظ:  وبنَّ

     َففي ال�شالِة ذكَر الفقهاُء الطماأنينَة, وذكُروا لها  �شابًطا؛ ال يتحقُق اإال باال�شتقراِر؛ 
جاَء يف فتِح املعِن: و�ش���ابُطها)16) اأن ت�ش���تقرَّ اأع�شاوؤُُه بحيُث ينف�ش���ُل ما انتقَل اإليِه عما 

�نتقَل عنُه.�ه�))1). 
َفانُظر اإلى هذا التعبرِي الدقيِق الذي يريَك َكيفيَة ا�شتقراِر االأع�شاِء يف الطماأنينِة: 

)5))   �شحيح ابن حبان 232/2. . و�شرح ال�شنة للبغوي )ج ) / �ص 802) . 
)6))  اأي الطماأنينة . 

)7))  فتح املعني �ص97). 
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فاال�ش���تقراُر: اأن يركَع االإن�ش���اُن بعد الوقوِف بحيُث ال يبَقى للوقوِف اأيُّ اأثٍر عنَدما 
كوِع, ويعتِدَل حتى ال يبَقى اأيُّ اأثٍر للركوِع, وَهكذا يف ال�شجوِد  يركُع, ثم يرفَع من الرُّ

وما بعَدُه.
التَُه كما جاَء يف  وهِذِه الدقُة تبُن لَك َمعنى قوِلِه �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم للُم�شيِء �شَ

�صحيِح م�صلٍم: 
ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َراِكًعا ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْعَتِدَل َقاِئًما ُثمَّ ا�ْشُجْد َحتَّى تَْطَمِئنَّ   ...."

�َشاِجًدا ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َجاِل�ًشا"))1) 
 ويف �لزكاِة جعَل �لفقهاُء ��صتقر�َر وجوِب زكاِة �ملعدِن باإحر�ِزِه.  

جاَء يف �َشرِح منتهى الإراداِت: 
)َوَي�ْصَتِقرُّ �ْلُوُجوُب( يِف َزَكاِة َمْعِدٍن))1) )ِباإِْحَراِزِه( َفال تَ�ْشُقُط ِبَتَلِفِه بَْعَدُه ُمْطَلًقا.)1)) 

فانظ���ر اإلى هذا التحديِد يف الوجوِب ليعلَم النا�ُس اأحكاَم دينِهْم, فاإذا اأُحرَز املعِدُن؛ 
فقْد ح�ش���َل املق�ش���وُد من املعدِن؛ وهو التمكُن من االنتفاِع ِبِه, ويتحقُق ذلَك باإحرازِه 
 َ واإخراِجِه من معِدنِه, وعنَد ذلَك فق���د حتقَق الوجوَب, وعليِه اإخراُج الزكاِة, فلو َق�شَّ
وتاأخَر وتلَف ما اأخرَجُه من املعِدَن؛ فعليِه اإخراُج الزكاِة؛ الأنَّ حقَّ الفقراِء ثبَت يف ذمِتِه 

بعَد �أن �أحرَزُه. 
 وحدَد يف �لزرِع وجوَب �لزكاِة باحل�صاِد لي�صتقرَّ عنَدُه �لوجوُب. 

فقد َجاَء يف حا�صيِة �جلمِل, َوحا�صيِة �لبجريمي َعلى �خلطيِب:  

)8))  �شحيح البخاري - )ج ) / �ص )27) و�شحيح م�شلم - )ج 2 / �ص 0)) .  
نَّ النَّا�َص  ـــِة لأَ َهِب َواْلِف�شَّ )9)))     جـــاء يف املغـــرب - ) َعـــَدَن ) ِبامْلَـــَكاِن اأََقـــاَم ِبِه ) َوِمْنُه ) امْلَْعِدُن مِلَا َخلََقُه اهلل  يِف الأَْر�ِص ِمَن الذَّ
اُه يِف الأَْر�ِص َحتَّى َعَدَن ِفيَها اأَْي َثَبَت مادة )عدن)  َتاَء َوِقيَل لإِْثَباِت  اهلل  ِفيِه َجْوَهَرُهَما َواإِْثَباِتِه اإيَّ ْيَف َوال�شيِّ ُيِقيُموَن ِبِه ال�شَّ

. وانظر: امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري . مادة )عدن) 
)20)  �شرح منتهى الإرادات -)/25). 
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وُد َوِعْنَدُه َي�ْشَتِقرُّ اْلُوُجوُب.)1))  اَد ُهَو امْلَْق�شُ ْرِع؛ الأَنَّ احْلَ�شَ َة ِباْبِتَداِء الزَّ َوال ِعْرَ
فهذا حتديٌد وا�شٌح ال�شتقراِر الوجوِب على املزارِع, لكن ال يجُب عليِه االإخراُج وال 

يثبُت يف الذمِة اإال بنقِلِه اإلى مو�شِع خزنِه وهو اجلريُن)))).
ومثلُه يف ال�شِح الكبرِي البن قدامَة: 

وال ي�صتقُر �لوجوُب �إال بجعلها يف �جلريِن, وبجعِل �لزرِع يف �لبيَدِر)3))؛ فاإن تلَفْت 
قبَلُه بغرِي تعٍد منُه �شقَطِت الزكاُة.)4))

ومن هنا جاَء يِف فتاَوى االإ�شالِم �شوؤاٌل وجواٌب ببياِن ا�شتقراِر امللكيِة, فقاَل: 
ا�شتقراُر امللكيِة , باأن ال يتعلَق بها حُق غرِيِه ,فال زكاَة يف ماٍل مل ت�شتقرَّ ملكيتُه.)5))

    وم���ن ذلَك االإرُث؛ فاملاُل حمبوٌب عنَد النا�سِ , ومن املمكِن اأن يتخا�ش���َم الورثُة 
من اأجِلِه, قاَل اهللُ تَعالى: ڍ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅڍ   

)�لفجر:20(. 
فلذلَك ق�شَم اهللُ تعالى املرياَث بنف�ِش���ِه, ووزعُه ح�شَب حكمتِه, ف�شاَر املاُل املوروُث 
الذي هو �ش���بُب اخل�شومِة والنزاِع؛ �شاَر- بف�شِل اهلل تعالى - �شبًبا يف تقويِة ال�شالِت 
بن النا�ِس, الأن ال�شيعَة االإ�ش���الميَة بيََّنت ذلَك بيانًا �ش���افًيا, واأعطْت كلَّ ذي حقٍّ حقُه, 

فال خ�شومَة وال نزاًعا.

))2)   حا�شية اجلمل – 5/2)2. حا�شية البجريمي على اخلطيب – 0/2)3.
ْمُعُه ُجُرٌن لاَ جرائن  ُب ِلياَِجفَّ واَجاَ طاَ ى ِفي���ِه الرُّ ���ُع الَِّذي ُيْلقاَ اَْ��سِ ُه�اَ اْل ِري���ُن ( اْلِْرباَ���ُد واَ )22)   ق���ال يف الغ���رب - ) ج ر ن ( : ) اْلاَ
اُم  عاَ ا����ُس ِفيِه الطَّ ُر الَِّذي ُيداَ ِري���ُن اْلباَْيداَ م���ادة )ج���رن(. وق���ال يف ال�س���باح النر يف غريب ال�س���رح الكب���ر  مادة ) ج ر ن ( : اْلاَ

ْمُع ُجُرٌن ِمْثُل : َبِريٍد َوُبُرٍد . )جرن)  ا َواجْلَ ُف ِفيِه الثيَِّماُر اأَْي�شً ُع الَِّذي ُيَجفَّ َوامْلَْو�شِ
َعاُم . )بدر) وانظر: امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري  ُع الَِّذي ُيَدا�ُص ِفيِه الطَّ )23) جاء يف املغرب -  : ) َواْلَبْيَدُر ) امْلَْو�شِ

- مادة )بدر)  
))2)  ال�شرح الكبري لبن قدامة - )ج 2 / �ص )56) 

)25) فتاوى الإ�سالم �س�ؤال وج�اب - )ج ) / �ص 0)))) 
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جاء يف فتاَوى االأزهر: لكنَّ �شيعَة اهلِل االإ�شالَم؛ قد قالت كلمَتها يف ذلَك )االإرث(, 
فج���اَء القراآُن عاداًل, الأنُه حكُم اهلِل الذي خلَق ف�َش���وى, قرَر للتوريِث نظاًما , �ش���اَن بِه 
نظ���اَم امللكيِة الفرديِة - عقاًرا اأو منقواًل - بل وُكلَّ ما كاَن مثمًرا يعوُد على مالكِه بالنماِء 

واالرتقاِء.
ِد َموِت املورِث , دوَن توقٍف على ق�شاٍء,   واأقر االإ�شالُم انتقاَل امللكيِة اإلى الورثِة مبَجرَّ
, ووزَعْت هذِه ال�شيعُة التكَة بَن م�ش���تحّقيها توِزيًعا عاداًل, برًيا من احليِف  اأو ترا����سٍ
وال�ش���طِط, بع���د اأْن بينْت احلقوَق املتعلَقَة بها, َورتبتَها يف الق�ش���اِء اأو االقت�ش���اِء, َومل 
تَغفْل بياَن اأ�ْش���باب االإرِث, و�شوِط الَتوريِث, وَموانِع���ِه, وحِظ كِل وارٍث مَن التَكِة, 
وَمن يرُث, وَمن يحَرُم اأو يحَجُب من االإرِث, وكيفيِة ق�ْشَمِة التكِة بَن الورثَِة بالَعدِل, 
مقدرًة للن�شاِء ُحظوًظا ُحِرْمَن ِمنها يف �َشائَع �شابقٍة, ومل يتِك الت�شيُع االإ�شالميُّ �شيًئا 
ِث اإلى ورثِتِه َوذوى احلقوِق  مما َيقت�شيِه ا�شتقراُر االأْمِر يف انتقاِل ملكيِة التكِة ِمن يِد املورِّ
مِة بَن النا�ِس يف �شاأِن االأْمواِل املوُروثِة. عليِه, اإال َحدَدُه قطًعا الأ�شَباِب املغالَبِة واملخا�شَ

الِت بَن النا�ِس ال�ِشيَّما  َوملا كاَن لالأمواِل اأثُرها البارُز يف هذِه احلياِة, َوفى ا�شتقراِر ال�شِ
ِة بَن َذوي الُقْربى, وِعالقاِت اأف���راِد االأ�َشِة فيما يَتوارُثوَن؛  يف احِلف���اِظ عَلى َدواِم املودَّ
لْت يف القراآِن الكرمْيِ  حثَّ االإ�ْشالُم على تَعلِم َوتعليِم قواِعِد املرياِث َواأحكاِمِه التي ُف�شِّ

و�ل�صّنة.)6)) 
���ايف ِمن ربِّ �لعاملنَي يف َم�ص���األٍة ِجدُّ ُمهمٍة من  فانُظ���ْر نظَر عَجٍب �إلى َهذ� �لَبياِن �ل�صَّ

الِت بينُهم.   َم�شائِل املاِل, مما ُيِهمُّ َذوي الُقربى, َوتوثيِق ال�شِ
واِج, وجعَلُه ي�شتقرُّ       َوحتى ال ت�شيُع حقوُق الزوَجِة جعَل االإ�شالُم لها املهَر عنَد الزَّ

)26)  فتاوى الأزهر - )ج 7 / �ص 58).
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نَّ  َعل���ى الزوِج كاِماًل بالدخ���وِل, فِفي الفتاَوى الفقهيِة الُكرى البِن حَج���ٍر: َفِمْن َذِلَك اأَ
االإِْجَماَع َعَلى ا�ْشِتْقَراِر امْلَْهِر ِباْلَوْطِء.)))) 

َوه���ذا التحديُد هدُفُه اأال تَ�ش���يَع حقوُق الزوجِة من ناحيٍة, َوحتى ال يثوَر ال�ش���قاُق 
واخل�شاُم يف حتديِدِه من ناِحيٍة اأخَرى.

     ويف ا�ش���تقراِر الدولَِة واحلفاِظ على اأمِنها جاءِت ال�شيعُة االإ�شالميُة بعدِم اخلروِج 
َعل���ى ُوالِة االأمِر؛ الأن ذل���َك ُيَزعزُع من اأْركانه���ا ويوِهُن من ُقوته���ا وبُنيانها, وِمن هنا 
ًحا �َشيًحا فِفي احلديِث املتفِق عليِه: َعْن  جاَء حديُث النبيِّ �ش���لى اهلل عليه و�شلم وا�شِ
ْثَنا -  ���اِمِت - َوُهَو َمِري�ٌس - َفُقْلَنا: َحدِّ ُجَناَدَة ْبِن اأَِبى اأَُميََّة َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى ُعَباَدَة ْبِن ال�شَّ
ُ - ِبَحِديٍث َيْنَفُع اهلل ِبِه �َش���ِمْعَتُه ِمْن َر�ُشوِل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم َفَقاَل:  ���َلَحَك اهللَّ اأَ�شْ
ْن بَاَيَعَنا َعَلى  )َدَعانَا َر�ُش���وُل اهلل �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم َفَباَيْعَناُه؛ َفَكاَن ِفيَما اأََخَذ َعَلْيَنا اأَ
ْمَر  نَا َواأَثََرٍة َعَلْيَنا, َواأَْن اَل نَُناِزَع االأَ نَا َوُي�ْشِ اَعِة يِف َمْن�َش���ِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُع�ْشِ ���ْمِع َوالطَّ ال�شَّ

اأَْهَلُه(, َقاَل: )اإِالَّ اأَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اهلل ِفيِه بُْرَهاٌن(.)))) 
وذلَك الأنَّ هيبَة الدولِة ت�ش���َمِحلُّ اإذا كاَن كلُّ َمن راآى �ش���يًئا ال يعِجُبُه ثاَر واأثاَر غرَيُه, 
ولِة؛ فين�ش���ِغُل االإماُم باإ�ش���كاِت الثوراِت والق�شاِء عليها بداًل مَن البناِء  وَخرَج على الدَّ
والتعمرِي, ث���م اإنَّ هذِه الثوراِت كم تكلُف الدولَة؟ اإنها تكلُِّفه���ا الكثرَي من اأمواٍل الكلُّ 

بحاجٍة اإِليَها. وَهكذا َعرفنا قيمَة ا�شتقراِر الكثرِي من االأموِر يف ال�شيعِة االإ�شالميِة.

َونبد�أُ �الآَن بهَدفنا َوهو ��صتقر�ُر �ملعاَمالِت: 

)27)  الفتـــاوى الفقهيـــة الكـــربى لبـــن حجـــر )/89). وانظر: الختيـــار لتعليل املختار - )ج ) / �ـــص 33. احلاوى الكبري ـ   
املـــاوردي 538/9. املهـــذب - )ج 2 / �ـــص 62)) الـــكايف يف فقه اأهـــل املدينة لبن عبد الرب القرطبي )/55).�شـــرح منتهى 

الإرادات 677/2..  
)28) �شحيح البخاري - )ج 6 / �ص 2588) برقم) 7)66) و�شحيح م�شلم 6/6). واللفظ له . 
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ويطلُق عليِه �لفقهاُء يف كتِب �لفقِه )لزوَم �لبيِع(: 
 اهَتمَّ الُعلماُء مببداأِ ا�شتقراِر املعامالِت اهتماًما كبرًيا َواأولوُه عنايًة فائقًة, وَجعلوا لكلِّ 
ق�ش���يٍة فقهيٍة ُحكًما حُمدًدا؛ َحتى تبَقى نظريُة ا�ش���تقراِر املُعامالِت �شاريًة يف طريِقها ال 

ها نق�ٌس وال اإلغاٌء.  يعت�شُ
َوم���ن هنا َجعلو� للُمعامالِت �ملاليِة )�لبيوِع()))) �ُشوًطا واأركانًا لكي ال تكوَن �ش���ائبًة 
ب���دوِن حتديٍد, و�ش���نبَداأُ بعَد بياِن القاعدِة ببي���اِن �شوِط البيِع واأركاِن���ِه؛ الأن لكلِّ نظريٍة 

�شوًطا واأركانًا. 
َوجعُلُوا هناَك قاعدًة متفًقا عليَها- واإن اختلفْت ِعباراتُهم يف التعبرِي َعنها- تقوُل: 

ُزوُم.)31)  ى ُمْطَلِق �ْلَبْيِع �للُّ ُمْقَت�صَ
يَاِر.)31)  ُزوُم, َوَعَدُمُه ِلَعاِر�ِس اخْلِ ُل يِف اْلَبْيِع اللُّ االأَ�شْ

يَاُر َعاِر�ٌس.))3)  ُزوُم, َواخْلِ ُل يِف اْلَبْيِع اللُّ االأَ�شْ
االأ�شُل يف البيع اللزوُم, وذلَك متفٌق عليِه.)33) 

واالأ�شُل يف البيع اللزوُم؛ الأن الق�شَد منُه نقُل امللِك.)34) 
ُل لُُزوُمُه.)35)  ِر َفُهَو َعاِر�ٌس َواالأَ�شْ َ ي َوَدْفِع ال�شَّ َوِّ َع ِللتَّ ٌة �ُشِ يَاَر يِف اْلَبْيِع ُرْخ�شَ اإِنَّ اخْلِ

فهذِه الن�شو�ُس تريَك كيَف اأن الفقهاَء اأكُدوا َعلى ا�شتقراِر البيِع ولزوِمِه. 

)29)  جـــاء يف الثمـــر الـــدان لالآبـــي الأزهـــري - )ج ) / �ـــص 96)) : وحد البيع نقل امللك بعو�ص بوجـــه جائز , بناء على اأن 
البي���ع الفا�س���د ل يق���ال فيه بي���ع اإل على جهة الجاز، لن احلقائق ال�س���رعية ل ينبغي اأن يق�س���د يف تعريفها اإل ما ه� 

ال�شحيح منها.
)30)   الب�س�ط – 7)/99).

))3)  العناية �شرح الهداية )32/8)) فتح القدير )8/)))) جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر 2/)36 .  
)32)  التاج والإكليل ملخت�شر خليل 6/)30 . مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر ال�شيخ خليل )/09).

)33)  املجموع - )ج 2) / �ص 39)) اأ�شنى املطالب  50/2.
))3)  اإعانة الطالبني - )ج 3 / �ص 33) . 

)35)  اأ�شنى املطالب 50/2.
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�ُسُروُط الباَيِع: 

فاأم���ا �شوُط البيِع – وقد بينا ُوجوبها -؛ الأنَّ كلَّ عقٍد من عقوِد البيوِع املختلفِة البدَّ 
فيِه من تواُفِر هذِه ال�شوِط - وقد ن�سَّ َعليها الُفقهاُء يف كتبهْم: 

فقاَل احلنفيُة, ومنُهم الكا�شاينُّ يف بَدائِع ال�شنائِع:
ا الَِّذي َيْرِجُع اإلَى )�شوط( امْلَْعُقوِد َعَلْيِه َفاأَْنَواٌع )ِمْنَها(:  َواأَمَّ

االأول: اأَْن َيُكوَن َمْوُجوًدا َفال َيْنَعِقُد بَْيُع امْلَْعُدوِم.)36) 
الثاين:  اأَْن َيُكوَن َماال الأَنَّ اْلَبْيَع ُمَباَدلَُة امْلَاِل ِبامْلَاِل.))3) 

الثالث: اأَْن َيُكوَن مَمُْلوًكا.))3) 
الرابع: اأَْن َيُكوَن مَمُْلوًكا للبائع ِعْنَد اْلَبْيِع َفاإِْن مَلْ َيُكْن ال َيْنَعِقُد.))3)

�خلام�س: �أَْن َيُكوَن َمْقُدوَر �لتَّ�ْصِليِم ِعْنَد �ْلَعْقِد.)41) 
ي َحتَّى لَْو َهَلَك اأََحُدُهَما َقْبَل االإَِجاَزِة ِمْن امْلَاِلِك ال تَْلَحُقُه  ال�شاد�س: ِقيَاُم البائع َوامْلُ�ْشَتِ

�الإَِجاَزُة. 
ال�شابُع:  ِقيَاُم امْلَاِلِك َحتَّى لَْو َهَلَك امْلَاِلُك َقْبَل اإَجاَزِتِه ال َيُجوُز ِباإَِجاَزِة َوَرثَِتِه. 

الثامُن: ِقيَاُم امْلَِبيِع َحتَّى لَْو َهَلَك َقْبَل اإَجاَزِة امْلَاِلِك ال َيُجوُز ِباإَِجاَزِة امْلَاِلِك.)41) 
التا�شُع:   زاَد ال�شافعيُة واملالكيُة: اأن يكوَن طاهًرا منتفًعا.))4) 

)36)  بدائع ال�شنائع 38/5) . 
)37)  نف�شه 0/5)).
)38)  نف�شه 6/5)).

)39)  بدائع ال�شنائع 6/5)).
)0))  نف�شه 7/5)).

))))  بدائع ال�شـــنائع يف ترتيب ال�شـــرائع  38/5)-7)). جاءت متباعدة متفرقة يف الكتاب. حا�شـــية ال�شـــاوي على ال�شـــرح 
ال�شـــغري 3/)0). املجمـــوع - )ج 9 / �ـــص 9))) اأ�شـــنى املطالـــب 00/2). �شـــرح منتهـــى الإرادات 39/2)-)5). جاءت متباعدة 

متفرقة يف الكتاب . 
)2))  فتح العزيز ب�شرح الوجيز = ال�شرح الكبري للرافعي )8/ 2))). 
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العا�ُش:  زاَد احلنابلُة: )َمْعِرَفُتُهَما( اأَْي امْلَُتَعاِقَدْيِن )ِلثََمٍن َحاَل َعْقِد( اْلَبْيِع.)43) 
بهذِه ال�شوِط التي و�شَعها الفقهاُء ل�شحِة البيِع ت�شتقرُّ املعاَمالُت املاليُة وتنتُج اأثَرها.

َوبق���ي َعلينا االآن اأن نذك���َر االأركاَن َحتى تتمَّ نظريُة ا�ش���تقراِر املعام���الِت ب�شوِطها 
و�أْركانها. 

اأَركاُن البيِع: 

ا - حمدًدا  وبعَد اأن حدَد الفقهاُء �شوَط البيِع, و�شُعوا له االأركاَن ليكوَن البيُع – اأي�شً
الِة والزكاِة واحلجَّ وغرِيها  وا�ش���َح ال�شوِط واالأركاِن, وهَذا يف كلِّ اأوامِر ال�َشِع كال�شَّ

من العباداِت التي ال َيقبُلها اهللُ تعالى اإال بهَما. 
فعنَد احلنفيِة ركُن البيِع واحٌد ُهو ال�شيَغُة: االإيجاُب والقبوُل.

َجاَء يِف بدائِع ال�شنائِع يف تَرتيِب ال�َشائِع: 
���ا( ُرْكُن اْلَبْيِع: َفُهَو ُمَباَدلَُة �َش���ْيٍء َمْرُغوٍب ِب�َش���ْيٍء َمْرُغ���وٍب , َوَذِلَك َقْد َيُكوُن  )َواأَمَّ
ى ِباالإِيَج���اِب َواْلَقُبوِل يِف ُعْرِف  ا( اْلَقْوُل َفُهَو امْلُ�َش���مَّ مَّ ِباْلَق���ْوِل, , َوَقْد َيُكوُن ِباْلِفْعِل )اأَ

�ْلُفَقَهاِء.)44)
ا( �ملبادلة ِباْلِفْعِل َفِهَي �لتََّعاِطي.)45)   )َو�أَمَّ

واأم���ا بقيُت االأركاِن عنَد احلنفيِة فهي �شوٌط لل�ش���يَغِة)46), لك���نَّ �لفقهاَء غرَي �حلنفيِة 
َجعلو� �ل�صيغَة �أَحَد �الأركاِن.

)3))  �شرح منتهى الإرادات 7/2). .  
))))  بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  33/5).
)5))  بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  5/)3).

)6)) لأن ال�سيغة : الإيجاباَ والقب�لاَ لبد لها من عاقد ومعق�د عليه . 
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يَغُة.))4)   َفعنَد �ملالكيِة �أَْرَكانُُه ثاَلثٌَة))4): �ْلَعاِقُد َو�مْلَْعُقوُد َعَلْيِه َو�ل�صِّ
ومثل ذلَك قاَل ال�شافعيُة كَما يف املجموِع: 

�أركاُن �لبيِع ثالثٌة �لعاقد�ِن و�ل�صيغُة و�ملعقوُد عليِه.))4)
َ هذه االأركاَن املجملَة فقاَل:  ويف ُمغني املحتاِج اإلى معرفِة األفاِظ املنهاِج بَنَّ

, َوَمْعُقوٌد  ِقيَقِة �ِص���تٌَّة: َعاِقٌد َوُهَو بَاِئٌع, َوُم�ْصرَتٍ َو�أَْرَكانُُه يِف �مْلَْجُموِع ثاَلثٌَة , َوِهَي يِف �حْلَ
يَغٌة َوِهَي اإيَجاٌب, َوَقُبوٌل.)51)  ٌن , َو�شِ َعَلْيِه, َوُهَو ثََمٌن, َوُمثَمَّ

وكذلَك قاَل احلنابلُة.)51) 
)قلُت( وَمهَما يكِن اختالٌف يف اأركاِن البيِع فهَي ال تخرُج عن هذِه ال�شتة. 

املواد املراد بحثها:

�ص���اأبحُث يف هذ� �لَبحِث: �لُعمَلَة �لنقديَة, و�لردَّ بالَعيِب, و�الأخَذ بال�ص���فعِة, وخياَر 
�ملجل�ِس. 

و�شاأبحُث كلَّ واحَدٍة من هذه االأموِر مب�شاألٍة: 

امل�شاألُة الأُولى: العملُة النقديُة: 

اأ�شُل هذِه امل�شاألِة وقاعدتُها: اأنَّ ال�ّشَع جاَء لدفِع ال�ّشِر عِن النا�ِس. 
ملا كاَن البيُع َوال�شاُء اأ�شا�ُشهما العملُة النقديُة؛ فِمن هنا فالواجُب على َول االأمِر اأن 

ٌن ,  )7))  و�شـــياأتي بيان هذه الثالثة يف مغني املحتاج قريًبا, وهي: َعاِقٌد َوُهَو َباِئٌع َوُم�ْشـــَ ٍ , َوَمْعُقوٌد َعلَْيِه َوُهَو َثَمٌن َوُمَثمَّ
ُب�ٌل.  قاَ اٌب واَ ِهياَ اإيجاَ ٌة واَ يغاَ واَ�سِ

)8))  الفواكه الدوان على ر�شالة ابن اأبي زيد القريوان 73/2.
)9)) املجموع - )ج 9 / �ص 9))) اإعانة الطالبني - )ج 3 / �ص 6). 

)50) مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج 323/2.
))5)  �شرح منتهى الإرادات 5/2.
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يهت���مَّ بها واأْن يوِليها عنايَتُه: من حيُث �شبُها, وحتديُد قيمِتها, ومنُعها, وغرُي ذلك؛ الأن 
بذلك ت�شتقرُّ املعامالُت. 

جاَء يف املو�سوعِة الفقهيِة حتَت عنواِن: 
حمافظُة االإماِم على ا�ستقراِر اأ�سعاِر النقوِد: 

من �مل�صالِح �لعامِة للم�صلمنَي �لتي يجُب على �الإماِم رعايُتها؛ �ملحافظُة على ��صتقر�ِر 
اأ�شعاِر النقوِد من االنخفا�ِسِ , لئال يح�شَل بذلك غالُء االأقواِت وال�شلِع وينت�َش الفقُر, 
���َل �لطماأنينُة للنا�ِس بالتمتِع بثباِت ِقيَِم ما ح�صلوُه من �لنقوِد بجهِدهم و�صعِيهم  ولتح�صُ

واكت�شاِبهم , لئال تذهَب هدًرا, ويقَع اخللُل والف�شاُد.
واإن كاَن �شبُب اخللِل حترمُي االإماِم الأنواعٍ ٍمن النُقوِد؛ فعليِه اإبدالُها لهم مبا ُي�شاويها يف 
���َة الكافيَة مَن الوقِت الإجراِء اال�شتبداِل, وينبِغي اأن ال يزيَد  القيمِة واأن يتيَح لهم الفر�شَ

َل لبيِت املاِل دخاًل من ذلَك.  كميَة امل�شوِب اجلديِد منها من اأجِل الرغبِة يف اأن يح�شِّ
َعاَيا  َب لَُهْم( اأَْي الرَّ ْلَطاِن اأَْن َي�ْشِ ْيُخ – ابن تيمية- )َيْنَبِغي ِلل�شُّ قاَل الُبهوتي: َوَقاَل ال�شَّ
)ُفُلو�ًش���ا تَُكوُن ِبِقيَمِة اْلَعْدِل يِف ُمَعاَمالِتِهْم ِمْن َغرْيِ ُظْلٍم لَُهْم( تَ�ْش���ِهيال َعَلْيِهْم , َوتَْي�ِشرًيا 
بَُه َفيَتَِّجَر ِفيِه(  َي نَُحا�ًشا َفيَ�ْشِ ْلَطاِن يِف اْلُفُلو�ِس , ِباأَْن َي�ْش���َتِ مِلََعا�ِش���ِهْم )َوال َيتَِّجُر ُذو ال�شُّ

ِييٌق. الأَنَُّه تَ�شْ
اٌر ِبالنَّا�ِس,  َم َعَلْيِهْم اْلُفُلو�َس الَِّتي ِباأَْيِديِهْم َوَي�ْشَُب لَُهْم َغرْيََها( الأَنَُّه اإ�ْشَ )َوال ِباأَْن ُيَحرِّ
���َلَحِة  َحا�َس ُفُلو�ًش���ا )ِبِقيَمِتِه ِمْن َغرْيِ ِرْبٍح ِفيِه؛ ِلْلَم�شْ ُب( النُّ اٌن َعَلْيِه���ْم )بَْل َي�ْشِ َ َوُخ����شْ
���نَّاِع ِمْن بَْيِت امْلَاِل, َفاإِنَّ التَِّجاَرَة ِفيَه���ا ظلم َعِظيٌم ِمْن اأَْبَواِب  ���ِة, َوُيْعِطي اأُْجَرَة ال�شُّ اْلَعامَّ
���ا, )َو( اإَذا  ���اَرْت َعَر�شً َم امْلَُعاَمَلَة ِبَها �شَ ْمَواِلِهْم ِباْلَباِطِل َفاإِنَُّه اإَذا َحرَّ ُظْل���ِم النَّا�ِس, َواأَْكِل اأَ
�ْشَعاِرَها َفَظَلَمُهْم ِفيَما  ْمَواِل ِبَنْق�ِس اأَ �َشََب لَُهْم ُفُلو�ًشا اأخرى اأف�شد َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْن االأَ
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بُُه ِباإِْغالِء �ِشْعِرَها.  َي�ْشِ
َُر. اٍت, َوَف�َشَدْت ِبِه اأَْمَواُل َكِثرِييَن, َوَزاَد َعَلْيِهْم ال�شَّ ُقْلت: َوَقْد َوَقَع َذِلَك يِف َزَمِنَنا َمرَّ

ا اأَْحَمُد َواحْلَاِكُم َعْن َعْبِد اهلل امْلَُزيِنِّ َعْنُه  َنِ الأَِبي َداُود َواْبِن َماَجْه, َوَرَواُه اأَْي�شً )َويِف ال�شُّ
اِئَزِة بَْيَنُهْم اإال ِمْن بَاأْ�ٍس())5). ِة امْلُ�ْشِلِمَن اجْلَ �شلى اهلل عليه و�شلم اأَنَُّه )نََهى َعْن َك�ْشِ �ِشكَّ

نَْحُو اأَْن ُيْخَتَلَف يِف �َشْيٍء ِمْنَها َهْل ُهَو َجيٌِّد اأَْو َرِديٌء ؟ )َفاإَِذا َكانَْت( اْلُفُلو�ُس )ُم�ْشَتِوَيَة 
بََهَما  َحا�َس َواْلُفُلو�س اْلَكا�ِش���َدَة ِليَ�ْشِ َحا�ِس َومَلْ َي�ْش���َتِ َوِلُّ االأَْمِر النُّ االأَ�ْش���َعاِر ِب�ِش���ْعِر النُّ

َراِهُم( اْنَتَهى.)53)  ود ِمن الثََّمِنيَِّة َوَكَذِلَك الدَّ َل امْلَْق�شُ ُفُلو�ًشا, , َوَيتَِّجَر يِف َذِلَك َح�شَ
وقاَل ابُن القيِم ما حا�شُلُه: اأن االأثماَن يجُب اأن تكوَن مما يتمتُع بثباِت القيمِة, ال يرتفُع 
وال ينخف�ُس, قاَل: ومْن اأجِل ذلَك حرَم ِربا الف�ش���ِل والن�شاِء يف الذهِب والف�شِة, اإذ لو 

عيانها, فيوؤِدي ذلَك اإلى ف�شاِد اأمِر النا�ِس.)54)  اأبيَح ذلَك فيِهما لكانا �شلًعا تق�شُد الأَ
وجاَء يف تخريِج الفروِع على االأ�شوِل: 

ملا كاَن �شَع البياعاِت ِمن �شوراِت اخللِق من حيُث اإن االإن�ش���اَن ال ميكُنُه اأن يقت�َش 
ْت عاطفُة  على َما يف يِدِه بل البدَّ اأن ينتفَع كلُّ واحٍد مَن اخللِق مبا يف يِد �ش���احبِه؛ اقت�شَ
ال�شِع حتقيَق هذا املق�ش���وِد بنْفي االأَغراِر)55) واالأخطاِر املوؤذنِة باجلهاالِت عن م�ش���ادِر 
���عي قد يحمُل املرَء على الِر�ش���ى  العق���وِد وموارِدها من حيُث اإن فرَط ال�َشِه اإلى ال�شَّ

)52)  انظـــر  امل�شـــتدرك للحاكـــم )ج 2 / �ـــص 36(: ع���ن علقم���ة ب���ن عبد اهلل الزين عن اأبيه : اأن ر�س����ل اهلل �س���لى اهلل عليه 
و�شلم: "نهى عن ك�شر �شكة امل�شلمني اجلائزة بينهم اإل من باأ�ص اأو اأن يك�شر الدرهم فيجعل ف�شة و يك�شر الدينار فيجعل 
ذهًبـــا" تعلي���ق الذهب���ي قي التلخي�س : �س���كت عن���ه الذهبي يف التلخي�س .اه� لكن يف م�س���ند اأحمد ط الر�س���الة ))2/ 96)) 
برقم 57)5): تعليق �س���عيب الأرن�ؤوط : اإ�س���ناده تالف . �س���نن اأبي داود - )ج 2 / �ص 293( : قال ال�س���يخ الألباين : �سعيف . 

�سنن ابن ماجه - )ج 2 / �ص )76(: قال ال�سيخ الألباين : �سعيف. 
)53)  ك�شاف القناع عن منت الإقناع  - )ج 5 / �ص )20).

))5)  اإعالم املوقعني عن رب العاملني )2/ 05)) املو�شوعة الفقهية – ))/97). خل�ص كالم ابن القيم . 
)55)  جمع غرر . 
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بالُعقوِد امل�شتملِة على االأغراِر اخلفيِة, واإهماِل ال�شوِط املرعيِة, وكانت حريًة لهم باملنِع؛ 
لتهذَب لهم جتائُرهم, وليكونو� على ب�ص���ريِة من �أمِرهم, والأجلِه ُحِجَر على �ل�ص���بياِن 

ولقلِة)56) ب�شائِرهم؛ اإال اأن ذلَك حجٌر عاٌم وهذا حجٌر خا�ٌس.))5) 

ديِّ بالُعْيِب.  امل�ْشاأََلُة الثاِنَيُة: الَفوريُة يف الرَّ

َِر عن املتعاِملَن.   َع جاَء لدفِع ال�شَّ قاِعَدُة هذِه امل�شاألِة اأنَّ ال�شَّ
َتعريُف الَعيِب ُلغًة: 

ار ذا عيٍب, وعاَب ال�شيَء:  العيُب م�شَدُر عاَب يقال: )عاَب( ال�َشيُء عيًبا وعابًا: �شَ
جعَلُه ذا عيب, فهو عاِئٌب, واملفعول: َمِعْيٌب وَمْعيُْوٌب, َوَعاَب فالنًا: ن�شَبُه اإلى العيِب. 
مُة )ج( اأعياٌب وُعيوٌب.))5)  )َعيََّبُه( جعَلُه ذا عيٍب, ونَ�َشبُه اإلى العيِب, )العاُب( الَو�شْ

16-  تعريُف العيِب ا�ْسطالًحا: 
و�شًعا: ما ينق�ُس الثمَن عنَد التجاِر.))5)

ِليَمِة.  ُل اْلِفْطَرِة ال�شَّ اْلَعْيُب ُهَو َما َيْخُلو َعْنُه اأَ�شْ
ويف الِعنايِة �شِح الهَدايِة:  

اِن  َر ِبُنْق�شَ اِر َفُهَو َعْيٌب؛ الأَنَّ التَّ�َشُّ ���اَن الثََّمِن يِف َعاَدِة التُّجَّ الَعيُب: ُكلُّ َما اأَْوَجَب نُْق�شَ
اُن �مْلَاِليَِّة ِباْنِتَقا�ِس �ْلِقيَمِة , َفالنَّْق�ُس ِباْنِتَقا�ِس �ْلِقيَمِة. �مْلَاِليَِّة, َونُْق�صَ

َوامْلَْرِجُع يِف َمْعِرَفِتِه ُعْرُف اأَْهِلِه.)61) 
)56)   لعل الأولى لقلة . 

)57)   تخري���ج الف���روع عل���ى الأ�س����ل . �س5)). تاأليـــف حممود بن اأحمد بن حممود بن بختيار, اأبو املناقب �شـــهاب الدين 
ْنان )املتوفى: 656هـ) .  الزَّ

)58)   ل�شان العرب )عيب) وانظر : تاج العرو�ص )عيب) وانظر :  املعجم الو�شيط )عيب) 
)59)  الب�س�ط 3)/2)). تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – )/)3. 

)60)  العناية �شرح الهداية 357/6.
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ًط���ا اأَْو ُعْرًفا, ُثمَّ َقاَل:  ���ِة: ُهَو نَْق����سٌ ُيَخاِلُف َما اْلَتَزَمُه �َشْ وق���ال املالكية: ِخيَاُر النَِّقي�شَ
���الَمِة ِمْنُه مِمَّا ُيوؤَثِّ���ُر يِف نَْق�ِس الثََّمِن اأَْو  َا َدَخَل َعَلى ال�شَّ ���ي اْلَعاَدُة ِباأَنَُّه اإمنَّ َواْلُع���ْريِفُّ َما تَْق�شِ

ِف.  التَّ�َشُّ
 (61(. �َس ِمن الثََّمِن َكاْلَعَوِر َوبَيَا�ِس اْلَعْنِ : َما نَقَّ دِّ : َعْيُب الرَّ وقال اْلَباِجيُّ

ُه النا�ُس عيًبا, فاإن خفي منه �ش���يء  وقال ال�ش���افعية: العيُب الذي يردُّ به املبيُع: ما يُعدُّ
ُرِجَع فيه اإلى اأهل اخلرِة بذلَك اجلن�ِس.))6) 

: َما نق�َس القيمَة اأو العَن نُق�شانًا يفوُت بِه غر�ٌس �شحيٌح, ويغلُب على  وقال النوويُّ
�أمثالِه عَدُمُه.)63) 

وقاَل احلنابلُة: الَعيُب: ما اأنق�َس املاليَة.)64) 
ي اْلُعْرُف �َشالَمَة امْلَِبيِع َعْنَها َغاِلًبا.)65)  ٌة َيْقَت�شِ اْلَعْيُب: نَِقي�شَ

التعرْيُف املختاُر: بعَد عر�ِس تعريفاِت الفقَهاِء للَعيِب اأجُدين اأختاُر تعريَف الُبهوتي, 
���ي اْلُعْرُف �َش���الَمَة امْلَِبيِع َعْنَها َغاِلًبا(؛ الأنه جمَع فيِه  ���ٌة َيْقَت�شِ وهو قولُُه:  اْلَعْيُب: )نَِقي�شَ

جميَع َما يف تعاريِف الفَقهاِء, واإْن كاَن تعريُف االإماِم النوويِّ اأو�شَح. واهلل اأعلم.
اِخي:  ِة والرتَّ الردُّ بالَعيِب بني الَفوريَّ

اأ�شتطيُع اأن ا�شتنبَط من اأقواِل الُفقهاِء قاعدَة هذِه امل�شاألَِة وهي: 
ِر عِن املاِل, َيُكْوُن َفوِرّياً)66).  اأنَّ ما ثبَت بال�ّشِع لدفِع ال�شَّ

))6)  التاج والإكليل ملخت�شر خليل 335/6. مواهب اجلليل )/29). منح اجلليل �شرح خمت�شر خليل 6/5)).
)62)  املهذب - )ج 2 / �ص )5) واملجموع - )ج 2) / �ص 5))) 

ا كالم الرافعي .  )63)  ذكر ذلك يف املجموع - )ج 2) / �ص 309) ملخ�شً
))6)  �شرح زاد امل�شتقنع لل�شنقيطي - )ج 9 / �ص 77)) 

)65)  ك�شاف القناع عن منت الإقناع 5/3)2.
)66)  فتح العزيز �شرح الوجيز 0)/)23 . 
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اختلَف الفقهاُء يف الردِّ بالعيِب بَن الَفوريِة َوالتاِخي على َقولِن:
القوُل الأوُل: َردُّ العيِب على الرتاِخي. 

وبِه قاَل من الفقهاِء احلنفيُة, واملالكيُة, واحلنابلُة يف ظاهِر مذَهَبيهما))6). 
القوُل الثايْن: رُد العيِب على الَفوِر. 

وبه قاَل ال�شافعيُة, ووجٌه غريٌب عنَد احلنفيِة))6), ورو�يٌة عن �أحَمَد عنَد �حلنابلِة))6). 
�الأدلَُّة: 

ا�شتدلَّ القائلوَن باأَن الردَّ بالعيِب على التاِخي فقالُوا: 
ا�ِس.)1))  ٍق فكاَن َعلى التاِخي كالِق�شَ الأنُه خياٌر لدفِع �شٍر متحقَّ

وا�شتَدلَّ القائلوَن باأن الردَّ بالعيِب على الفوِر فقالُوا: 
َ؛ لزمُه حكُمُه, وال  َل يف البيِع اللزوُم واخلياُر عار�ٌس, فاإذا اأمكَنُه الردُّ وق�شَّ الأنَّ االأ�شْ

ي.)1))  ِم وق�شاِء القا�شِ وِر اخل�شْ يتوقُف على ح�شُ
 ّ ِر عن املاِل , فكاَن فورّياً كال�ّش���فعِة , فيبطُل الَردُّ والأّن���ُه خياٌر ثبَت بال�ّشِع لدفِع ال�شَّ

بالّتاأخرِي بغرِي عذٍر.)))) 

اِخي ِعْنَد ُجْمُهوِر اْلُعلََماِء  َ ديِّ ِباْلَعْيِب َعلَى ال َّ )67)  قال ابن تيمية يف جمم�ع فتاوى ابن تيمية - )ج 7 / �ص 57) َوِخَياُر الرَّ
ْ�ِر . وانظر: ك�ساف القناع  لاَى اْلفاَ اِفِعيِّ - اأاَنَُّه عاَ ِب ال�سَّ ْذهاَ ماَ ْ�ٌل - كاَ ا قاَ لاَُهماَ ا واَ ِبِهماَ ْذهاَ اِهِر ماَ د يِف ظاَ ْحماَ اأاَ ةاَ واَ ِنيفاَ اأاَِبي حاَ اِلٍك واَ ماَ كاَ
اِخي َكِخَياِر َعْيٍب) ِبَجاِمِع اأَنَّ ُكال  َ اِة ) ِمْن التَّْدِلي�ِص َعلَى ال َّ َها ) اأَْي َغرْيِ امْلُ�َشرَّ عن منت الإقناع 5/3)2: ) َوِخَياُر َغرْيِ

ي .  ِمْنُهَما َثَبَتِ  لإَِزاَلِة �َشَرِر امْلُ�ْشَ ِ
ـــا , َوُهَو َغِريٌب , َوامْلُْعَتَمُد  ديِّ َكاَن ِر�شً الِع َعلَى اْلَعْيِب َمَع ُقْدَرِتِه َعلَى الرَّ ُه اإَذا اأَْم�َشـــَكُه َبْعَد الطيِّ اِوي اْلُقْد�ِشـــييِّ : اأَنَّ )68) َويِف احْلَ

اِخي. البحر الرائق - )6 / ))) . حا�شية ابن عابدين - )5 / 5) .   َ اأَنَُّه َعلَى ال َّ
)69)  الإن�شاف - )ج ) / �ص 298) : وعنه : على الفور . 

)70) املغني )/09).
))7)  فتح العزيز �شرح الوجيز - )ج 8 / �ص 6)3- 7)3.

)72)  املو�شوعة الفقهية – 30/30.
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ا به فاأ�شقَط خياَرُه كالت�شِف فيِه.)3))  �شَ والأن التاأخرَي يدلُّ على الرِّ
املناق�سُة: 

مل اأج���ْد مناَق�َش���ًة باملْعنى املعُروِف اإال قوَل اأ�ش���حاِب القوِل الثاين: َوال نُ�ش���لُم داللَة 
ا بِه.)4)) االإم�شاِك َعلى الر�شَ

ًدا, فقاَل:  ا امل�شقَط للخياِر حمدَّ �شَ  ويف �شِح منَتهى االإراداِت جَعَل الرِِّ
���ا( ِمْن ُم�ْش���َتٍ  �شَ َاِخي ف )ال َي�ْش���ُقُط( ِخيَاُرُه )اإال مِبَا َيُدلُّ َعَلى الرِّ )َو( ُهَو َعَلى التَّ

َمٍة ِبيَعْت َكَذِلَك بَْعَد اْلِعْلِم.)5))  ِه )ِمْن �َشْوٍم َونَْحِوِه( َكَوْطِء اأَ ِ ْو تََغريُّ َفِتِه اأَ ِبَنْق�ِس �شِ
���ُح من اأعراِف النا����سِ اأن تاأخرَي الردَّ بالَعيِب بع���َد العلِم بِه دليٌل على  )قلُت( الوا�شِ
ا, والأنَّ التاأخرَي ي�شُّ بالبائِع؛ الأنُه اإذا ُردَّ اإليِه املبيُع يف َوقٍت قريٍب فاإنُه ي�شتطيُع اأن  الر�شَ

ُي�شِلَحُه اأو ُيعِطي امل�شتَي ما ير�شيِه. 
)قلُت( َوميكنني اأن اأناِق�َس اأ�شحاَب القوِل االأوِل القائلَن باأن الردَّ بالعيِب يكوُن على 
التاِخ���ي, فاأقوُل: اإن قولَُكم الأنُه خياٌر لدفِع �شٍر متحقٍق فكاَن َعلى التاِخي متناِق�ٌس؛ 
اإذ كي���َف يكوُن ال�شُر متحقًقا وتكوُن اإزالُتُه على التاِخي, فهْل يجوُز للطبيِب اإذا راآى 
���ا فيِه اله���الُك متَحقًقا اأن يتاَخى يف عالِجِه, وهل يجوُز ملن راآى �ش���ُبًعا  باملري�ِس مر�شً
يريُد اإهالَك طفٍل اأن ي�ش���ُكَت عنُه, وهل يجوُز ل�شاحِب الداِر اإذا راآى اأن داَرُه اآيلٌة اإلى 

ال�شقوِط على النا�ِس اأْن يتاَخى عن هدِمها اأو اإ�شالِحها؟!
ِجْي�ُح:  الرتنّ

الراجُح - واهلل اأعلم - قوُل من قاَل باأنَّ الردَّ بالعيِب على الفوِر ملا يلي: 

)73)   املغني )/09). ال�شرح الكبري على منت املقنع ))/ 96). 
))7) املغني )/09). 

)75)  �شرح منتهى الإرادات 3/2).
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���ى مَع روِح ال�شيعِة االإ�شالميِة التي تريُد اإزالَة ال�َشِر ما اأمكَن,  1-الأنَّ اأدلَتُهم تتم�شَّ
َوكلَّما كانْت اإزالُة ال�شِر اأ�شَع كانِت العافيُة من ال�شِر اأكَث. 

2-والأن الفقهاَء جَعلوا قاعدًةً متفًقا عليَها تقوُل اإنَّ االأ�شَل يف البيِع اللزوُم, وتقدَمت 
ُزوُم.)6)) وقْولهم: �الأ�ص���ُل يف �لبيِع �للزوُم  ���ى ُمْطَلِق اْلَبْيِع اللُّ عباراتُهم, ومنها: ُمْقَت�شَ
ي على لزوِم البيِع املتفِق عليِه؟  وذلَك متفٌق عليِه.)))) فكيَف جنعُل اخلياَر العار�َس يق�شِ
3-والأن الكث���رَي مَن االأُموِر بنيَت عَلى اأنَّ دفَع ال�شِر عل���ى الفوِر, وهي كثريةٌ, من 
ر اتهَم بالَعداوِة, قاَل  ذلَك ال�ش���اِهُد ح�ش���بًة اإما اأن ي�ش���ُتَ اأو ي�ش���َهَد على الَفوِر, فاإْن اأخَّ

الَكماُل ابُن الهماِم: 
الُم:  الُة َوال�شَّ ْتُ اْحِت�َشابًا ِلَقْوِلِه َعَلْيِه ال�شَّ اِهَد ِب�َشَبِب احْلَدِّ َماأُْموٌر ِباأََحِد اأَْمَرْيِن: ال�شَّ اإِنَّ ال�شَّ
ْمَنا ِمن احْلَِديِث يِف َذِلَك,  ْنيَا َو�الآِخَرِة")))) َمَع َما َقدَّ "َمْن �َصرَتَ َعَلى ُم�ْصِلٍم �َصرَتَُه �هلل يِف �لدُّ
ْمَرْيِن  ���ِد اإْخالِء اْلَعامَلِ َعن اْلَف�َشاِد ِلالْنِزَجاِر ِباحْلَدِّ , َفاأََحُد االأَ ���َهاَدُة ِبِه اْحِت�َشابًا مِلَْق�شِ اأَْو ال�شَّ
ْتِ َواإِْخالِء اْلَعامَلِ َعِن اْلَف�َشاِد  اَرِة؛ الأَنَّ ُكاًل ِمن ال�شَّ اِل اْلَكفَّ ٌ َعَلى اْلَفْوِر َكِخ�شَ ريَّ َواِجٌب ُمَ

َ�ِخي.))))  ُر ِفيِه َطَلُبُه َعَلى �لرتَّ وَّ ال ُيَت�صَ
ابًطا ملثِل هذِه امل�شائِل فقاَل:  وجعَل الزرَك�شيُّ �شَ

ٌر َعَلى "َم���ْن ُيَقاِبُلُه", َفُهَو َعَلى  ْن َيُك���وَن يِف تَاأِْخرِي االْخِتيَاِر �َشَ ا اأَ ���اِبُط ِفيِه , اإمَّ َوال�شَّ
َ�ِخي.)1))  �ْلَفْوِر , َو�إاِل َفُهَو َعَلى �لرتَّ

َُر ال ُيَزاُل  َِر, َوال�شَّ َع ِلَدْفِع ال�شَّ َا �ُشِ ���ُل االْنِتَزاِع اْلَقْهِريِّ اإمنَّ وقاَل ابُن رَجٍب:   َواأَ�شْ

)76)  الب�س�ط – 7)/99).
)77)  املجموع - )ج 2) / �ص 39)) اأ�شنى املطالب  - )ج 8 / �ص 5))) 

)78)  �شحيح ابن حبان - )ج 2 / �ص 292(: قال �سعيب الأرن�ؤوط : اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم . 
)79)  فتح القدير 279/5.

)80)  املنثور يف القواعد  للزرك�شي- 7/2)). وانظر : )ج 2 / �ص 35)) .  
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َِر.)1)) ومعلوٌم اأن يف تاأخرِي الردِّ بالعيِب �شًرا على البائِع.  ِبال�شَّ
فالر�ِجُح - و�هللُ �أعلُم - �أن �لردَّ بالعيِب على �لفوِر. 

ُة يف َطلَِب ال�شفعِة)))):  امل�شاأَلُة الثالَثُة: الفوريَّ

ِع لدفِع ال�ّشِر عن املاِل , يكوُن فورّياً.  ْ القاعدُة يف هذِه امل�شاألِة: اأن ما ثبَت بال�شَّ
فعِة:  تعريُف ال�سُّ

ال�ش���فعُة لغًة: ال�شفَعُة َماأُخْوَذةٌ ِمَن ال�َش���ْفِع: خالِف الزوِج, وهو خالُف الِوْتِر تقوُل: 
ْعُتُه �َشْفعاً. وال�ُشْفَعُة يف الدار واالأر�س, وال�َشفيُع: �شاحب ال�ُشْفَعِة.)3))  كاَن ِوْتراً َف�َشفَّ

طالًحا: قاَل احل�شكفيُّ احلنفيُّ يف الدرِّ املختاِر:  ال�شفَعُة ا�شْ
و�شًعا: )متليُك البقعِة جًرا على امل�شِتي مبا قاَم عليِه( مبثلِه لو مثلًيا, َواإال فبقيمِتِه.)4)) 
يِكِه  يٍك اأَْخ���َذ َمِبيِع �َشِ ���ْفَعُة ا�ْش���ِتْحَقاُق �َشِ : قاَل اْبُن َعَرَفَة: ال�شُّ وق���اَل املواُق املالكيُّ

ِبثََمِنِه.)5))

))8) القواعد لبن رجب  - )ج ) / �ص 73) . 
)82) ال�س���فعة ثابت���ة بال�س���نة ، ق���ال الإم���ام ال�سرخ�س���ي يف الب�س����ط – ))/90-: وزعم بع�ُص اأ�شـــحابنا رحمُهـــُم اأّن القيا�ص 
ـــفعة ؛ لأّنُه ُيتمّلُك على املُ�شـــ ي ملًكا �شـــحيًحا لُه بغري ر�شـــاُه , وذلك ل يُجوُز فاإّنُه من نوع الأكل  ياأبى ُثُبوت حّق ال�شُّ
بالباطـــل وتاأّيـــد هـــذا بقوله : �شـــّلى اهلّلُ عليه و�شـــّلم  "ل يحلُّ ماُل امرئ ُم�س���لم، اإل بطيب نف�س من���ُه" ؛ ولأّنُه بالأخذ 
رر عن نف�سه  رر بالُ�سرتي يف اإبطال ملكه عليه، ولي�س لأحد اأن يدفع ال�سّ رر عن نف�سه على وجٍه ُيلحُق ال�سّ يدفُع ال�سّ
فعُة اأ�سٌل يف ال�ّسرع،  بالإ�سرار بغره ، ولكّنا نُق�ُل تركنا هذا القيا�س بالأخبار ال�سُه�رة يف الباب ، والأ�سحُّ اأن نُق�ل ال�سُّ
فال يُج�ُز اأن ُيقال : اإّنُه ُم�ستح�سٌن من القيا�س ، بل ُه� ثابٌت، وقد دّلت على ُثُب�ته الأحاديُث ال�سُه�رُة عن ر�ُس�ل اهلّل 

�شّلى اهلّلُ عليه و�شّلم وعن اأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم .
وهـــي مـــن حما�شـــن ال�شـــريعة الإ�شـــالمية, جـــاء يف اإعالم املوقعـــني - )ج 2 / �ص 92) : من حما�شـــن ال�شـــريعة وعدلها 

وقيامها مب�شالح العباد ورودها بال�شفعة . 
)83)  ال�شحاح يف اللغة )�شفع) ل�شان العرب )�شفع) تاج العرو�ص - )�شفع)

))8) تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – 239/5. الدر املختار وحا�شية ابن عابدين )رد املحتار) )6/ 6)2). 
)85)  التاج والإكليل ملخت�شر خليل  - )ج 9 / �ص ))2) ويف جامع الأمهات لبن احلاجب - ))/6))) :ال�شفعة اأخذ ال�شريك 

ح�شة جرباً ب�شراء املاأخوذ . 
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يِك اْلَقِدمِي َعَلى احْلَاِدِث  ِ ٍك َقْهِريٍّ َيْثُبُت ِلل�شَّ ًعا: َحقُّ مَتَلُّ : َو�َشْ وقاَل ال�شبينيُّ ال�شافعيُّ
ِر)6)).  َ ِفيَما َمَلَك ِبِعَو�ٍس ِلَدْفِع ال�شَّ

: وهي ا�ش���تحقاُق االإن�ش���اِن انتزاَع ح�ش���ِة �شيِك���ِه من يِد  وق���ال امل���رداويُّ احلنبليُّ
م�صرَتيها.))))

التعريُف املخَتاُر: 
يٍك  ���ْفَعُة: ا�ْش���ِتْحَقاُق �َشِ بعَد اأن َعرفنا تَعريَف الفقهاِء اأرى اأن تَعريَف ابِن عرفَة "ال�شُّ

يِكِه ِبثََمِنِه" واٍف وكاٍف. واهللُ اأعلُم.  اأَْخَذ َمِبيِع �َشِ
الفوريُة يف ال�ُسفَعِة: 

اختلَف الفَقهاُء يف حكم الفوريِة يف ال�شفعِة على َقولِن: 
القوُل الأوُل: اإنَّ ال�ُشفعَة عَلى الفوِر: 

 وبهذا قاَل اأبُو حنيفَة واأبو ُيو�ُش���َف وروايٌة عن حممٍد)))) واملالكيُة اإذا اأوقَفُه االإماُم اأو 

)86) مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج  372/3 
)87) ق���ال يف  الإن�س���اف - )ج 6 / �ـــص 250( : وك���ذا ق���ال يف الهداي���ة و الذه���ب وم�س���ب�ك الذه���ب و ال�س���ت�عب وغره���م 
واخلال�شة وزاد : قهرا. الكايف يف فقه ابن حنبل - )ج 2 / �ص 232) : واأجمع امل�شلمون على ثبوت ال�شفعة يف اجلملة. 
)88)  جاء يف تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – 2/5)2: ل ُبدَّ َلُه ِمْن َطلَِب امْلَُواَثَبِة , َوُهَو اأَْن َيْطُلَب َكَما �َشِمَع .اهـ اأي عند 
لََب َهاُهَنا َثالَثٌة: َطلَُب  �شماعه ببيع العقار . وفتح القدير 3/9)). درر احلكام �شرح غرر الأحكام 209/2. اْعلَْم اأَنَّ الطَّ
ْخِذ َوالتََّملُِّك. والبحر الرائق �شـــرح كنز الدقائق 5/8)). جممع الأنهر  امْلَُواَثَبـــِة , َوَطلَـــُب الإِ�ْشـــَهاِد َوالتَّْقِريِر, َوَطلَُب الأَ
ْن َيُكوَن َعلَى َفْوِر  ا �َشـــْرُطُه َفُهَو اأَ يف �شـــرح ملتقى الأبحر 2/)7).. ويف بدائع ال�شـــنائع يف ترتيب ال�شـــرائع 7/5). : َواأَمَّ

اْلِعْلِم ِباْلَبْيِع اإَذا َكاَن َقاِدًرا َعلَْيِه . 
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ِحيُح من مذهِب �حلنابلِة)1)).  �مل�صرِتِي)))) َو�الأظهُر عنَد �ل�صافعيِة)1)) و�ل�صَّ
.)))) وُهو قوُل ابِن القا�ش���ِم,  وهذا َقوُل ابِن �ش���رمَة والَبت���يُّ واالأوزاعيُّ والعن���ريُّ

ا.)3))  وجماعٍة مْن اأهِل املدينِة, وقد ُروي عن مالٍك اأي�شً
القوُل الثاين: اإنَّ ال�شفَعَة على الَتاِخي.)4)): 

رُه باملجل�ِس)6)) و�لقدمُي  ���ٍد, وقدَّ مَّ َوهو �مل�ْص���هوُر عنَد �ملالكيِة)5)), َوُهَو ِرَو�َيٌة َعْن حُمَ

لاَى الأاَْخِذ اأاَْو  ِفيِع عاَ ْقُف ال�سَّ ي واَ ِ ِن اللَّْخِميِّ اأاَنَُّه قال : ِلْلُم�ْسرتاَ )89)  نقل املواق يف التاج والإكليل ملخت�شر خليل 390/7 نقل عاَ
اُم ِلياَاأُْخذاَ  ُه الإِماَ فاَ ا اأاَْوقاَ ا اإذاَ اأاَمَّ تاَُه، فاَ ذاَ �ُسْفعاَ ا اأاَخاَ ا اإذاَ ذاَ كاَ ُر هاَ ا ُي�ؤاَخَّ اَ اِز : اإنَّ اَ�َّ الاَ اْبُن اْل لاَى ذاَِلكاَ ِ، قاَ اِكُم عاَ ُه احْلاَ اَ باَ اإِْن اأاَباَى جاَ ِك فاَ ْ الرتَّ
اإِل  اِمكاَ واَ قاَ تاَكاَ الآناَ يِف ماَ اُل لاَُه باَْل ُخْذ �ُسْفعاَ ُيقاَ لاَْي�ساَ ذاَِلكاَ لاَُه واَ ةاَ لأاَْنُظراَ يِف ذاَِلكاَ ، فاَ الثَّالثاَ ْيِ واَ ُرويِن اْلياَْ�ماَ الاَ اأاَخِّ قاَ تاَُه فاَ �ُسْفعاَ

ٌف ,  َفال �ُشْفَعَة َلَك , َوَقاَلُه اأَ�ْشَهُب َوُمَطريِّ
ياَْنُظراَ .  ةاَ ِلياَ�ْستاَ�ِسراَ واَ الثَّالثاَ ْيِ واَ اُن اْلياَْ�ماَ ْلطاَ ُرُه ال�سُّ ِم : ُي�ؤاَخِّ كاَ ْبِد احْلاَ اياَِة اْبِن عاَ اِلٌك يِف ِرواَ الاَ ماَ قاَ واَ

)90)  جـــاء يف رو�شـــة الطالبـــني وعمدة املفتني 07/5): الأظهر املن�شـــو�ص يف الكتب اجلديدة اأن ال�شـــفعة على الفور, 
والثـــان : تتـــد ثالثـــة اأيـــام, والثالـــث : تتـــد مدة تت�شـــع لتاأمـــل امل�شـــلحة يف الأخذ , والرابـــع : تتد اإلى الت�شـــريح 
باإ�س���قاطها ، واخلام�س : اإلى الت�س���ريح اأو ما يدل عليه كق�له : بع لن �س���ئت اأو هبه ، وكذا ق�له بعنيه اأو هبه يل . ويف 
اإعانة الطالبني 28/3). قال : ال�س���فعة على الف�ر، لأنها حق ثبت لدفع ال�س���رر، فكانت كالرد بالعيب، بجامع اأن كال 

�شرع لدفع ال�شرر.
))9)  قال يف الرو�س الربع )/32). : وهي اأي ال�شفعة على الفور وقت علمه فاإن مل يطلبها اإًذا اأي وقت علم ال�شفيع 

بالبيع بال عذر بطلت . وجاء يف املغني - )ج 5 / �ص 77)):
ال�شحيح يف املذهب اأن حق ال�شفعة على الفور . 

)92)  املغني 5/))2.
ـــا اأنه لو قام بعد خم�شـــة اأعوام حلف اأنه  )93) انظر الكايف يف فقه اأهل املدينة )860/2) قال: وقد روي عن مالك اأي�شً

مل يكن �شكوته تركا لل�شفعة ثم يكون له ال�شفعة. 
 )قل���ت( معن���ى ق����ل مال���ك رحم���ه اهلل تعالى هذا يدل على اأن ال�س���فعة على الف�ر اإل اإذا ادعى ع���دم العلم بها ول� بعد 

حني . واهلل اأعلم . 
))9) على خالف يف ذلك ال اخي . 

)95) ذكـــر ابـــن عبـــد الـــرب يف الكايف يف فقه اأهل املدينة - )860/2( كالًما ط�يال يف الأمد الذي يجعل لل�س���فيع فقال : اأمد 
�شـــفعة املقيم �شـــنة ويتلوم له �شـــيئا نحو ال�شـــهر وما قرب منه , وهو امل�شـــهور من املذهب ..... وروي عنه : اأن ال�شـــنة 
وال�سنتي والثالث اإلى اخلم�س لي�ست بط�ل، ول مينع ال�سفيع لذلك �سفعته ال اأن يبني البتاع يف ذلك فيك�ن قطعا 

لل�شفعة اأو يرفعه اإلى ال�شلطان فياأخذ اأو ي ك .اهـ  
ُب�ِل .  ِخياَاِر اْلقاَ ِة واَ اَ رَّ ِخياَاِر اْلُخاَ اَْجِل�ِس كاَ لاَى اْل ا عاَ ٍد اأاَنَّهاَ مَّ ْن ُماَ ُرِوياَ عاَ )96)  بدائع ال�شنائع 7/5) قال: واَ
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عند �ل�صافعيِّ )))) )))). 
ها تدلُّ عَل���ى التاِخي؛ مل اأذُكرها  )قل���ُت( وهناَك اأقواٌل اأُخرى َذكرَها ال�ش���افعيُة كلُّ

اكتفاًء بالقوِل الثايِن وِذكرتها يف الهام�ِس. 
االأدلُة: 

ا�شتدلَّ اأ�شحاُب القوِل االأوِل القائلوَن اإنَّ ال�شفعَة على الَفوِر مبا َيلي: 
ْفَعُة َكَحلِّ اْلِعَقاِل")))).  بقوِلِه �صلى �هلل عليه و�صلم: "ال�شُّ

���ْفَعُة َكَن�ْشَطِة ِعَقاٍل َفاإِْن اأََخَذَها َفِهَي لَُه ,  وُرِوَي َعِن �لنَِّبيِّ �ص���لى �هلل عليه و�صلم: "ال�شُّ
َواإِْن تََرَكَها َرَجَع ِبالالِئَمِة َعَلى نَْف�ِشِه".)111) 

دِّ  ْن تَُكوَن َعَل���ى اْلَفْوِر َكالرَّ ���ى اأَ ِر؛ َفاْقَت�شَ َ ���وٌع الإَِزالَِة ال�شَّ ���ْفَعِة َمْو�شُ َوالأَنَّ َح���قَّ ال�شُّ
ي ُم�ْش���َتِدميًا؛ اإِْذ لَْي�َس َيْعَلُم بََقاَء  ٍر َعَلى امْلُ�ْش���َتِ ِباْلَعْيِب , َوالأَنَّ يِف ا�ْش���َتَداَمِتَها اإِْدَخاَل �َشَ

َف , َوال َزَواَل ِمْلِكِه َفيَُطاِلَب ِبالثََّمِن.  ِمْلِكِه َفيََت�َشَّ
َِر.)111)  ِر مَلْ َيُجْز اأَْن َيْدُخَل ِبِه اأَْعَظُم ال�شَّ َ َع الإَِزالَِة ال�شَّ َواأَنَّ َما ُو�شِ

ِتِه َفَتْبُطُل  ���اِدِث , َوُمَعا�َشَ اِر احْلَ ���اُه ِبِجَواِر اجْلَ والأَنَّ �ُش���ُكوتَُه بَْعَد اْلِعْلِم َيُدلُّ َعَلى ِر�شَ

)97)  رو�شـــة الطالبـــني وعمـــدة املفتـــني - )ج 2 / �ـــص 83)) : والثـــان تتـــد ثالثة اأيـــام , والثالث تتد مدة تت�شـــع لتاأمل 
ال�س���لحة يف الأخذ ، والرابع متتد اإلى الت�س���ريح باإ�س���قاطها ، واخلام�س اإلى الت�س���ريح اأو ما يدل عليه كق�له بع لن 

�شئت اأو هبه وكذا قوله بعنيه اأو هبه يل .
)قلت( وكلها تدل على الرتاخي . 

ْرِ تاَْقِديٍر  اِخي ِمْن غاَ اَ لاَى الرتَّ تاَدٌّ عاَ ِة ُمْ ���ْفعاَ قَّ ال�سُّ ْ�ُل الثَّاِلُث : اأاَنَّ حاَ اْلقاَ )98) احلاوى الكبري  ـ  املاوردى - )ج 7 / �ص 0)3(: واَ
ِدمِي . الاَ يِف اْلقاَ ِبِه قاَ ٍة ، واَ دَّ ِبُ

ُة  ْفعاَ : »ال�سُّ الاَ ْن النَِّبيِّ �س���لى اهلل عليه و�س���لم قاَ راَ عاَ ْن اْبِن ُعماَ لاَ عاَ )99)  ن�س���ب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية - )/76). ناَقاَ
اِل« )قلت( �سعفه الزيلعي .  لِّ اْلِعقاَ حاَ كاَ

)00))  ذكره املاوردي يف احلاوى الكبري )ج 7 / �ص0)2) وذكره البدر املنري )7/ 2)) و�شـــعفه . وتفة الأ�شـــراف مبعرفة 
الأطراف )5/ 77)). 

))0))  احلاوى الكبري  ـ  املاوردى - )ج 7 / 0)2).
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�ُصْفَعُتُه ِبِه.))11) 
ِر؛ َفاإِنَُّه ُيَنا�ِشُب اْلَفْوِريََّة؛  َ ِعيَِّتَها َدْفُع ال�شَّ : َوال �َشكَّ اأَنَُّه اإَذا َكاَن َوْجُه �َشْ نعاينُّ وقاَل ال�شَ
اُه  ي ِبَبَقاِء ُم�ْش���َتَ ِر امْلُ�ْش���َتِ ���ِفيِع , َوُيَباِلُغ يِف �َشَ ِر ال�شَّ الأَنَُّه ُيَقاُل َكْيَف ُيَباِلُغ يِف َدْفِع �َشَ

ًقا.)113)  ُمَعلَّ
وا�شتدلَّ اأ�شحاُب القوِل الثَاين القائلوَن اإنَّ ال�شفَعَة على الَتاِخي مبا َيلي: 

اإنَّ ال�ش���ُكوَت ال يبطُل حقَّ امرٍئ م�ش���لٍم َما مل يظهْر مْن قَرائ���ِن اأحوالِه ما يدلُّ َعلى 
؛ الأن عنَدُه اأنُه ال ين�ش���ُب اإلى �شاكٍت قوُل  اإ�ش���قاِطِه, والأنَّ هذا اأ�شبُه باأ�ش���وِل ال�شافعيِّ

قائٍل.)114) و�إنَّ يف �لتاأِخرِي فائدَة �ال�صت�صارِة و�لنظِر.)115) 
اِط اْلَفْوِريَِّة َواإِْثَباتَُها َيْحَتاُج اإلَى َدِليٍل َوال َدِليَل,  ُل َعَدُم ا�ْش���ِتَ : َواالأَ�شْ َوقاَل ال�ش���نعاينُّ

والبدَّ من ُمدٍة تت�شُع لتاأمِل امل�شلحِة يف االأخِذ. 
املناق�سة: 

ناق�َس اأ�ش���حاُب القوِل الثَ���اين القائلوَن بالتاِخي اأ�ش���حاَب الق���وِل االأوِل القائلَن 
ها �ش���ِعيفٌة َحتى  بالفوريِة فقالُوا: االأحاِديُث التي ا�ش���تدلَلُتم بها َعلى فوريِة ال�ش���فعِة كلُّ

َب البيهقيُّ بابًا فقاَل:  بَوَّ
 )3( ب���اُب روايِة األفاٍظ منكرٍة يذكُرها بع�ُس الفقهاِء يف َم�ش���ائِل ال�ش���فَعِة.)116) وذكَر 

هذِه �الأحاديَث وغرَيها. 

)02)) تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – 5/-2)3/2)2.
)03)) �شبل ال�شالم 09/2).

))0)) بداية املجتهد ))/6). الح�س�ل - )ج ) / �ص 56)) املنثور يف القواعد  - )ج 2 / �ص 206).  
اُن  ���ْلطاَ ُرُه ال�سُّ ِم : ُي�ؤاَخِّ كاَ ْبِد احْلاَ اياَِة اْبِن عاَ اِلٌك يِف ِرواَ الاَ ماَ قاَ )05))  جاء يف التاج والإكليل ملخت�شـــر خليل  - )ج 7/ �ص390( : واَ

اْلَيْوَمنْيِ َوالثَّالَثَة ِلَي�ْشَت�ِشرَي َوَيْنُظَر .
)06))  �سنن البيهقي الكبى - )ج 6 / �ص 78))
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َو�نظر �لعلَل البِن �أبي حامٍت.))11) 
ِل القائلوَن بالفوريِة اأ�ش���حاَب الق���وِل الثاين القائلَن  وناق�َس اأ�ش���حاُب الق���وِل االأوَّ
كوَت ال يبطُل  ا قولُُكم: ال ين�شُب اإلى �شاكٍت قوٌل, وقولُكم: اإن ال�شُّ بالتاِخْي فقالُوا: اأمَّ
حقَّ امرٍئ م�ش���لٍم ما مل َيظهر ِمْن َقرائِن اأحواِلِه ما يدلُّ على اإ�شقاِطِه؛ فقْد جاَء يف البحِر 

�ملحيِط ما َيلي: 
اِكِت ُعِمَل ِبِه , ِلَقْوِلِه �شلى اهلل عليه و�شلم  ِليُل َعَلى ِن�ْشَبِة اْلَقْوِل اإلَى ال�شَّ ا اإَذا َقاَم الدَّ اأَمَّ
َماتَُها())11) َوَقْولَُنا: اإنَّ اإْقَراَر النَِّبيِّ �شلى اهلل عليه و�شلم َعَلى َقْوٍل اأَْو  يِف اْلِبْكِر: )اإْذنَُها �شُ

ٌة.))11)  ِفْعٍل َمَع ِعْلِمِه ِبِه َوُقْدَرِتِه َعَلى اإْنَكاِرِه ُحجَّ
���َي اهلل تََعالَى َعْنُه  ,  ���اِفِعيُّ  َر�شِ َوج���اَء يف املنثوِر يف الَقواِعِد: َوِلَهَذا َقاَل االإَِماُم ال�شَّ
"ال ُيْن�َش���ُب اإلَى �َش���اِكٍت َقْوٌل". نََعْم , اإَذا َقاَم َدِليٌل َعَلى االْكِتَفاِء ِبِه َك�ُشُكوِت اْلِبْكِر ِعْنَد 

اال�ْشِتْئَذاِن يِف التَّْزِويِج.
ْطِق.)111)  ُل َمْنِزلََة النُّ اُه َفيَُنزَّ َوِلَهَذا اْكَتَفى ِبِه, َوَكَذِلَك اإَذا َقاَمْت َقَراِئُن تَُدلُّ َعَلى ِر�شَ

رقا: "�لقاعدُة �ل�صاِد�صُة و�ل�صتوَن  )�ملادة 67( )ال ين�صُب �إلى �َصاكٍت  وقاَل ال�ش���يُخ الزَّ
قوٌل؛ لكنَّ ال�شكوَت يف معَر�ِس احلاجِة بياٌن" )111). 

و�أما قولُُكم: �إنَّ يف �لَتاأِخرِي فائدَة �ال�صت�صاَرِة و�لنظِر. 
)قلُت( هذا مرُدوٌد باأنَّ ال�ش���فيَع على علٍم مبيزِة املبيِع واأهميِتِه وكم ُي�شاِوي؛ فاإذا علَم 

بالبيِع فهَو َعلى علٍم م�صبٍق ِباأهِميِتِه بالن�صبِة لُه. 

)07))  اأورده ابن اأبى حامت فى العلل  )رقم )3))) ))/ 298( . وقال : قال اأب� زرعة هذا حديث منكر .  
)08))  متفق عليه : �شحيح البخاري )9/ 26) .�شحيح م�شلم )2/ 037)). 

)09))  البحر املحيط  - )ج 6 / �ص 57))
)0))) املنثور يف القواعد  - )ج 2 / �ص 206)
))))) �شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا �ص337.
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اِط اْلَفْوِريَِّة َواإِْثَباتَُها َيْحَتاُج اإلَى َدِليٍل َوال  ���ُل َعَدُم ا�ْش���ِتَ : َواالأَ�شْ ���نعاينِّ ا قوُل ال�شَّ واأمَّ
َدِليَل.))11) 

َعى, ُثم اإنَّ تعليَل  )قلُت( االأحاديُث واإْن كانَْت �شعيفًة لكنَّها تُدلُّ يف اجلملِة َعلى املدَّ
ْن تَُكوَن  ى اأَ ِر؛ َفاْقَت�شَ َ ���وٌع الإَِزالَِة ال�شَّ ْفَعِة َمْو�شُ نَّ َحقَّ ال�شُّ ال�ش���نعاينِّ نف�ِش���ِه بقولِه: َوالأَ
دِّ ِباْلَعْيِب" يدُل عَلى اأن الفوريَة هَي االأ�شُل فيما ُو�شَع الإزالِة ال�شِر.     َعَلى �ْلَفْوِر َكالرَّ
نَُّه ُيَنا�ِشُب  َرِ؛ َفاإِ ِعيَِّتَها َدْفُع ال�شَّ وكذا قوُل ال�ش���نَعاين: "َوال �َش���كَّ اأَنَُّه اإَذا َكاَن َوْجُه �َشْ
ي ِبَبَقاِء  ِر امْلُ�ْش���َتِ ���ِفيِع, َوُيَبالَُغ يِف �َشَ ِر ال�شَّ اْلَفْوِريَّ���َة؛ الأَنَُّه ُيَقاُل َكْيَف ُيَبالَُغ يِف َدْفِع �َشَ
ًقا")113)؛ يدلُّ َعلى اأَن ال�ُشفَعَة َما اأجيَزت اإال لَدفِع ال�َشِر, َوما كاَن َكذلَك  اُه ُمَعلَّ ُم�ْش���َتَ
فالب���دَّ فيِه ِمن الَفوِر, َحتى قاَل يف احلاِوي: َويِف ا�ْش���ِتْحَقاِق ِخيَاِر امْلَْجِل�ِس يف ال�ش���فعة 
: اأََحُدُهَما: لَُه ِخيَاُر امْلَْجِل�ِس؛ الأَنَُّه َيْخُلُف َعْقَد اْلَبْيِع,  َوْجَهاِن َحَكاُهَما اأَبُو اْلَقا�ِش���ِم ْبُن َكجٍّ

اٍة.)114)  ْق�َس ِمْلَك اإِْجَباٍر ال َعْن ُمَرا�شَ َوالثَّايِن: ال ِخيَاَر لَُه؛ الأَنَُّه مَيِْلُك ال�شِّ
)قلُت( فال�شفعُة اأخُذ ما ا�شتاُه امل�شَتي َرغًما عنُه, لذا َفالبدَّ مَن الفوريِة فيِه. 

وَقد �أجبُت عن َقولهم باأنُه "البدَّ من ُمدٍة تت�شُع لتاأمِل امل�شلحِة يف االأخِذ" بقوِل: هذ� 
مردوٌد باأنَّ ال�ش���فيَع على علٍم م�ش���بٍق مبيزِة املبيِع واأهميتِه وكم ُي�شاِوي, فاإذا علَم بالبيِع 

وعلَم مببلِغ البيِع؛ فال ُعذَر لُه بالتَخلِف عن الطلِب. واهلل اأعلم. 
الرْتِجيُح: 

بع���َد معرَفِة كلِّ قوٍل ودالِئِلِه وتعليالِتِه ومناق�ش���ِة ذلَك؛ اأج���ُدين اأرجُح قوَل من قاَل: 
اإنَّ االأخَذ بال�ش���فعِة َعلى الَفوِر, وذلَك مراعاًة جلاِنِب امل�ش���ِتي ليْعلِم بُر�ُشوِّ البيِع عليِه, 

)2))) �شبل ال�شالم )2/ 09)) .  
)3)))  نف�شه . 

))))) احلاوي الكبري )7/ ))2). 



73 العدد  |63| جمادى الأولى 1435هـ    

ِف فيِه, ومراعاًة حلِق ال�ش���فيِع ببياِن اأنَّ حقَّ ال�شفَعِة على الَفوِر, فاإِما  وليتَمكَن مَن الت�شُّ
�أْن ياأُخَذ و�إِما �أْن يَدَع. 

ابَعُة: ِخياُر املجِل�ِص:  امل�شاأَلُة الرَّ

�لقاِعَدُة يف هذِه �مل�صاألَِة: �أنُه ال قيا�َس مَع ن�ٍس.)115) 
ُل لزوُم البيِع, وتقدمت.  كَما اأنَّ هناَك قاعَدةٌ تقوُل: االأ�شْ

تعريُف اخلياِر: 
اِء امْلُْعَجَمِة - ا�ْشٌم ِمن االْخِتيَاِر اأَْو التَّْخِيرِي, َوُهَو َطَلُب َخرْيِ االأَْمَرْيِن  يَاُر - ِبَك�ْشِ اخْلَ اخْلِ

ْو َف�ْشِخِه.)116)  اِء اْلَبْيِع اأَ ِمْن اإْم�شَ
و�ملجل�ُس: بفتِح �مليِم حملُّ �جُللو�ِس.))11) 

)تنبيٌه( من املْعُلوِم يف البي���وِع اأنَّ هناَك اأموًرا متفًقا َعليها, واأنَّ ُهناَك اأموًرا متلًفا 
فيها. 

فمَن االأُموِر املتفِق َعليها: اأنُه اإَذا ُوجَد االإيجاُب والقبوُل ب�شوِطهما لزَم البيُع.  
واأنَّ االإيجاَب اإذا �شَدَر, ومل يكْن هناَك قبوٌل فاإنَّ َهذا االإيجاَب يبطُل.

جاَء يف االخِتياِر لتعليِل املختاِر: 
ي كَقوِلِه: بعُت وا�شتيُت, َوبكلِّ لفٍظ يدُل  البيَع ينعقَد باالإيجاِب والقُبوِل بلفَظي املا�شِ

)5))) الأحكام لبن حزم - )ج 7 / �ص )5( وقال اأب� حنيفة: اخلب الر�سل وال�سعيف عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 
اأولى من القيا�س، ول يحل القيا�س مع وج�ده . قال: والرواية عن ال�ساحب الذي ل يعرف له خمالف منهم، اأولى 

من القيا�س: قال: ول يج�ز احلكم بالقيا�س يف الكفارات، ول يف احلدود، ول يف القدرات.
وقال ال�سافعي: ل يج�ز القيا�س مع ن�س قراآن، اأو خب �سحيح م�سند فقط . البحر الحيط  - )ج 6 / �ص 237). 

َقا . َة ُجُلو�ِشِهَما َمًعا َحتَّى َيْفَ ِ َياُر ِلْلُمَتَباِيَعنْيِ ُمدَّ ْن َيْثُبَت اخْلِ  )6)))�شبل ال�شالم - )ج ) / �ص )5)) : َوَمْعَنى ِخَياِر امْلَْجِل�ِص اأَ
لاَى  اَْجِل�ُس عاَ ْد ُيْطلاَُق اْل قاَ اِل�ُس ، واَ اَجاَ ْمُع اْل اْلاَ ُل��ِس ، واَ ُع اْلُ ْ��سِ اَْجِل�ُس : ماَ اْل )7))) ال�سباح النر يف غريب ال�سرح الكبر، قال: واَ

اَْجِل�ُس . مادة )جل�س(  قاَ اْل اُل اتَّفاَ لِّ ، ُيقاَ اَحاَ اِل ِبا�ْسِم اْل اًزا تاَ�ْسِمياًَة ِلْلحاَ اَ اأاَْهِلِه جماَ
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 , على معناُهما َوبالتعاِطي, واإذا اأوجَب اأحُدهما البيَع فاالآخُر اإن �ش���اَء َقِبَل واإْن �ش���اَء َردَّ
ُهما قاَم قبَل القبوِل بطَل االإيجاُب, فاإذا وجَد االإيجاُب والقبوُل لزمُهما البيُع.))11) واأيُّ

وهن���ا �ش���وؤاٌل وهَو اإذا ُوج���َد االإيجاُب والقبوُل؛ فه���ل يلزُم البيُع اأْو الب���دَّ من ِخياِر 
املجل�ِس؟

اختلَف الفقهاُء يف هذِه امل�شاألِة على قولِن: 
ِد وجوِد االإيجاِب والقب���وِل مامل يُكْن �شٌط منُهما اأو  الق���وُل االأوُل: البيُع الزٌم مبجرَّ

ِمن �أحِدِهما. 
وبِه قاَل احلنفيُة))11) و�ملالكيُة)1)1), وفقهاُء �ملدينِة �ل�صبعُة)1)1) عد� �صعيِد بِن �مل�صيِب.  

الق���وُل الثاين: ال َيلَزُم البيُع مبجرِد االإيج���اِب والقبوِل بْل َيتوقُف على افتاِقهما عِن 
�ملجل�ِس باأبَد�نِهما. 

 , ���َحابَِة ِمْنُهْم: َعِليٌّ وهَو قوُل ال�ش���افعيَِّة)))1) و�حلنابَلِة )3)1), وهَو قوُل َجَماَعٍة ِمن ال�شَّ
َواْب���ُن َعبَّا�ٍس, َواْب���ُن ُعَمَر, وبِه قاَل ُعثماُن ب���ُن عفاَن , وعبُد اهلل بُن َعْم���رٍو , َوجريُر بُن 
)8))) 2/). وق���ال يف ال��س����عة الفقهي���ة الك�يتي���ة - 279/5: افرتاق الّطرفي بعد الإيجاب وقب���ل القب�ل يف اأّي عقٍد من 
العق����د يبط���ل الإيجاب ، فال يكفي بعده القب�ل لنعقاد العق���د ، اأّما افرتاق التبايعي وتركهما الجل�س بعد الإيجاب 
والقب����ل فم�ج���ٌب لل���زوم البي���ع ، اإذا مل يك���ن يف البيع عيٌب خفيٌّ ، ومل ي�س���رتط يف العقد خياٌر ، فال ميكن ف�س���خه اإّل 

بالإقالة , كما هو احلكم يف العقود الاّلزمة . وهذا القدر مّتفٌق عليه بني الفقهاء .
)9))) تفة الفقهاء - )ج 2 / �ص 37) بدائع ال�شـــنائع يف ترتيب ال�شـــرائع )5/ 228(. فتح القدير للكمال ابن الهمام )6/ 

 (257
ْرِط  ْقِد واَل ِبال�سَّ اَْجِل�ِس ِباْلعاَ اِهِر ل ياَْثُبُت ِخياَاُر اْل �اَ الاَ يِف اْلاَ )20)) جاء يف مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر خليل ))/0))(: قاَ
دِّي  ا، باَْل ُي�ؤاَ ُهماَ داَ اُه اأاَْو اأاَحاَ ���ْرطاَ ���ْرِط اإذاَا �ساَ ���اِفِعيُّ واَل ِبال�سَّ ال�سَّ ِبيٍب واَ ا ياَُق�ُلُه اْبُن حاَ ماَ ْقِد كاَ ���ى اْلعاَ ْقتاَ�ساَ ا ه� ياَْعِني اأاَنَُّه ل ياَْثُبُت ِبُ
اإَلى َف�َشـــاِد اْلَعْقِد اإَذا �َشـــَرَطاُه .. والفواكه الدوان على ر�شـــالة ابن اأبي زيد القريوان 82/2 . التاج والإكليل ملخت�شـــر 

خليل )6/ )30)
))2)) تف�شري القرطبي - )ج 8 / �ص 239) : الفقهاء ال�شبعة من اأهل املدينة وهم : �شعيد بن امل�شيب , والقا�شم بن حممد , 
وعروة بن الزبري , وخارجة بن زيد , واأبو �شلمة بن عبد الرحمن , وعبد اهلل بن عتبة بن م�شعود , و�شليمان بن ي�شار . 

)22)) خمت�شر املزن )ج ) / �ص 75) والر�شالة )ج ) / �ص ))3) والأم )ج 3 / �ص )) واملهذب )ج 2 / �ص )7) 
)23)) ك�شاف القناع عن منت الإقناع 99/3). والكايف يف فقه الإمام اأحمد 27/2.  
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���اِفِعيُّ َواأَْحَمُد  َعبِد �هلِل.)4)1) َوَغرْيُُهْم ر�ش���ي اهلل عنه���م, َواإِلَْيِه َذَهَب اأَْكَثُ التَّاِبِعَن َوال�شَّ
َو�إِ�ْصَحاُق.)5)1) 

, وطاو�ٌس, وعطاٌء, وابُن اأبي ُمليكَة.)6)1) و�صعيُد  ا �شيٌح, وال�شعبيُّ ومَن التابعَن اأي�شً
ابُن امل�شيِب, ومن املالكيِة ابُن حبيٍب, وعبِد احلميِد ال�شائِغ)))1). 

�الأدلُة و�لتعِليالُت: 
حاُب القوِل االأوِل بالكتاِب واملعقوِل؛ َكما يلي:  ا�شتدلَّ اأ�شْ

1-  بظاِهِر قوِلِه تعالى: ڍ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڍ  )29الن�شاء(, اأَبَاَح اهلل  �ُشْبَحانَُه َوتََعالَى,  االأَْكَل ِبالتَِّجاَرِة 
ِق َعْن َمَكاِن اْلَعْقِد , َوِعْنَدُه)))1) اإَذا َف�َش���َخ اأََحُدُهَما اْلَعْقَد  َعْن تََرا�ٍس ُمْطَلًقا َعْن َقْيِد التََّفرُّ
نَّ اْلَبْي���َع ِمن اْلَعاِقَدْيِن  ًة َعَلْيِه؛ َوالأَ يِف امْلَْجِل����سِ ال ُيَباُح االأَْكُل؛ َفَكاَن َظاِه���ُر النَّ�سِّ ُحجَّ
ْنِ يِف احْلَاِل,  ���ي ُثُبوَت امْلِْلِك يِف اْلِعَو�شَ ٍط , َواْلَعْقُد امْلُْطَلُق َيْقَت�شِ ���َدَر ُمْطَلًقا َعْن �َشْ �شَ
���يِهَما, اأَْو يِف ُحْكِمِه  ًف���ا يِف اْلَعْقِد الثَّاِبِت ِبَتَا�شِ َح���ِد اْلَعاِقَدْيِن َيُكوُن تَ�َشُّ َفاْلَف�ْش���ُخ ِمْن اأَ
���ا االآَخِر, َوَهَذا ال َيُجوُز, َوِلَهَذا مَلْ َيْنَفِرْد اأََحُدُهَما ِباْلَف�ْش���ِخ  ْفِع َواالإِْبَطاِل ِمْن َغرْيِ ِر�شَ ِبالرَّ

َو�الإَِقالَِة بَْعَد �الْفرِتَ�ِق َكَذ� َهَذ�.)))1) 
2-  اأنَّ يف لَفِظ احلديِث ما يدلُّ لعدِم ا�شتاِط خياِر املجل�ِس:  

قاَل احلنفيُة: َويِف لَْفِظِه اإ�َش���اَرةٌ اإلَْيِه؛ َفاإِنَُّهَما ُمَتَباِيَعاِن َحالَ���َة اْلَبْيِع َحِقيَقًة , َوَما بَْعَدُه اأَْو 

))2)) ال�سنن ال�سغرى 2/2)3.
)25)) �شبل ال�شالم - )ج ) / �ص )5)) . 

)26))  �شحيح البخاري - )ج 2 / �ص 3)7). 
)27))  مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر ال�شيخ خليل )/0)).

)28)) ) اأي عند ال�شافعي . 
)29)) بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع – 228/5. 
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ُق َعَلى َهَذا  اِربَن؛ َفيَُكوُن التََّفرُّ اًزا َك�َشاِئِر اأَ�ْشَماِء اْلَفاِعِلَن ِمْثُل امْلَُتَجاِذِبَن َوامْلَُت�شَ َقْبَلُه َمَ
ِباالأَْقَواِل َكَما يِف َقْول���ه تََعالَى: ڍ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
َقَها َعَلى َماٍل  ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  گ ڍ  )7 الط���الق(. الأَنَُّه اإَذا َطلَّ

ُل �ْلُفْرَقُة ِبَقُبوِلَها.  �صُ َتْ
ُق ِباالأَْبَداِن بَْعَد االإِيَجاِب َقْبَل اْلَقُبوِل. ٍد , َوَقاَل اأَبُو ُيو�ُشَف: ُهَو التََّفرُّ مَّ َهَذا تَاأِْويُل حُمَ

3-  وا�شتدلَّ املالكيَُّة باأن خياَر املجل�ِس مل َيُكْن من عمِل اأهِل املدينِة, فقالُوا. 
ِحيِح؛ الأَنَُّه َخَرُ اآَحاٍد , َوَعَمُل اأَْهِل امْلَِديَنِة  َم َماِلٌك اْلَعَمَل)131) َعَلى احْلَِديِث ال�شَّ َا َقدَّ َواإِمنَّ

َرِ امْلَُتَواِتِر.)131) َكاخْلَ
َتُه ال تَُنايِف اأَنَُّه َخَرُ اآَحاٍد,  حَّ ِحيًحا لَِكنَّ �شِ �شوِقي:  َوَهَذا احْلَِديُث, َواإِْن َكاَن �شَ وقال الدُّ
ٌم َعَلْيِه ِعْنَد َماِلٍك, َوَذِلَك الأَنَّ َعَمَل اأَْهِل امْلَِديَنِة َكامْلَُتَواِتِر؛ الأَنَُّه ِمْن  َوَعَمُل اأَْهِل امْلَِديَنِة ُمَقدَّ

 (133(. نَّ َا ُيِفيُد الظَّ َقِبيِل �الإِْجَماِعيَّاِت,))13) َوامْلَُتَواِتُر ُيِفيُد اْلَقْطَع ِبِخالِف َخَرِ االآَحاِد َفاإِمنَّ
منا َيكوُن ِبا�شِتاِط اخلياِر  ُلوا لَقولهم بَعَدِم ا�ش���تاِط خياِر املجل�ِس؛ باأن اخلياَر اإِ 4-وعلَّ
َا َيُكوُن  ي اإمنَّ َوِّ )135) َعَلى اأَنَّ ِخيَاَر التَّ ِ ���نُِّف)134) ِباأََداِة احْلَ����شْ َه امْلُ�شَ ال باملجِل�ِس فقالُوا: َونَبَّ
َح���ُد امْلَُتَباِيَعْنِ اأَْو ِكالُهَما ال ِبامْلَْجِل����سِ َكَما َيُقولُُه اْبُن َحِبيٍب  َطُه اأَ ِط: اأَْي ِباأَْن َي�ْش���َتِ ْ ِبال�شَّ

اِفِعيُّ َو�ْبُن َحْنَبٍل. َو�ل�صَّ
ٌة)136). يَاُر تََروٍّ َونَِقي�شَ َقاَل اْبُن احْلَاِجِب اخْلِ

)30)) عمل اأهل املدينة . 
))3)) الفواكه الدوان على ر�شالة ابن اأبي زيد القريوان 83/2-)8.

)32)) املراد الإجماعات . 
)33)) حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 2/)22.

))3)) خليل يف املخت�شر . 
ْرٍط .  ياَاُر ِب�ساَ ا اخْلِ اَ )35)) اإنَّ

)36)) جامع الأمهات )�ص: 356) 
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ْبَعِة.   ِط ال ِبامْلَْجِل�ِس ِلْلُفَقَهاِء ال�شَّ ْ يَاُر ِبال�شَّ َفاخْلِ
اإِ.  �ْبُن َحِبيٍب ُهَو ِبامْلَْجِل�ِس حِلَِديِث �مْلَُوطَّ

َقا.))13)  َة ُجُلو�ِشِهَما َمًعا َحتَّى َيْفَتِ يَاُر ِلْلُمَتَباِيَعْنِ ُمدَّ َوَمْعَنى ِخيَاِر امْلَْجِل�ِس اأَْن َيْثُبَت اخْلِ
ُلوا َكذِلَك باأنَّ الَبيَع َكالٌم وبانِتهاِئِه يلَزُم البيُع, جاَء يف املدونَِة:  5- وَعلَّ

َقا يِف َقْوِل َماِلٍك ؟ َقاَل: َقاَل  يَاِر َم���ا مَلْ َيْفَتِ ُقْلُت الْبِن اْلَقا�ِش���ِم: َهْل َيُكوُن اْلَباِئَعاِن ِباخْلِ
َقا , َقاَل َماِلٌك: اْلَبْيُع َكالٌم , َف���اإَِذا اأَْوَجَبا اْلَبْيَع ِباْلَكالِم  َماِل���ٌك: اَل ِخيَاَر لَُهَم���ا َواإِْن مَلْ َيْفَتِ

َوَجَب اْلَبْيُع , َومَلْ َيُكْن الأََحِدِهَما اأَْن مَيَْتِنَع مِمَّا َقْد لَِزَمُه.))13) 
نَّ احْلَِديَث َمْن�ُشوٌخ.))13)  �ْشَهَب اأَ 6-   َوا�شَتدلُوا بالنَّ�شِخ َفقالُوا: َونََقَل اْبُن ُيونُ�َس َعْن اأَ

7-  َوالأَنَُّه ِمْن ِرَواَيِة َماِلٍك َومَلْ َيْعَمْل ِبِه.)141) 
َها,  ���َحاُب الَقوِل الثايِن القائُلوَن بِخياِر املجِل�ِس باأِدلٍَّة َكِثرَيٍة نَكتِفي ِبَبع�شِ وا�شَتَدلَّ اأ�شْ

َوَكَما َيِلي: 
ِحيَحِة �ملتَفِق َعَليها: 1-  باالأَحاِديِث �ل�صَّ

َقا,  يَاِر َما َلْ َيَتَفرَّ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َعِن النَِّبىِّ �شلى اهلل عليه و�شلم َقاَل: "�ْلَبيَِّعاِن ِباخْلِ
َقْت بََرَكُة بَْيِعِهَما".)141)   َدَقا َوبَيََّنا بُوِرَك لَُهَما يِفْ بَْيِعِهَما, َواإِْن َكَذبَا َوَكَتَما حُمِ َفاإِْن �شَ

َويف احَلِديِث املتَفِق َعَليِه: َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر ر�ش���ي اهلل عنه اأَنَّ َر�ُش���وَل 
َقا  اِحِبِه َما َلْ َيَتَفرَّ يَاِر َعَلى �صَ اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم َقاَل: "�ْلَبيَِّعاِن ُكلُّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما ِباخْلِ

)37)) مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر ال�شيخ خليل )/0)).
)38))  املدونة 222/3. 

)39)) حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 2/)22. وانظر : 3/)9.
)0))) �شبل ال�شالم - )ج ) / �ص 55)).  

))))) �شـــحيح البخـــاري - )ج 2 / �ـــص 732) وانظـــر اأطـــراف احلديـــث يف ) 976) , 2002 , )200 , 2008 ) وانظـــر: �شـــحيح 
م�شلم - )ج 5 / �ص 0)) رقم 532) .
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يَاِر".))14)  �إِالَّ بَْيَع �خْلِ
ي, ثُمَّ َيْبُدو لَُه َفيَْنَدُم َفيَْحَتاُج اإلَى التََّداُرِك  2-َوالأَنَّ االإِْن�َش���اَن َقْد َيِبيُع �َش���ْيًئا َوَي�ْش���َتِ

يَاِر يِف امْلَْجِل�ِس ِمْن بَاِب النََّظِر ِلْلُمَتَعاِقَدْيِن.)143)  ِباْلَف�ْشِخ؛ َفَكاَن ُثُبوُت اخْلِ
: ال َيْلَزُم ِبِه بَْل لَُهَما ِخيَاُر امْلَْجِل�ِس ِلَقْوِلِه �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم:  ���اِفِعيُّ 3-َوَقاَل ال�شَّ

اإْذ ُهَما ُمَتَباِيَعاِن بَْعَد اْلَبْيِع َوَقْبَلُه ُمَت�َشاِوَماِن.)144)  َقا".  يَاِر َما َلْ َيَتَفرَّ "�مْلَُتَباِيَعاِن ِباخْلِ
وبَِة  4- �ُشَع خياُر املجل�ِس عنَد ال�شاِفعي – رحمُه اهللُ تعالى - الأنُه من االأعماِل املن�شُ

ى بالعقِد املبا�ِش.)145)  على َكَماِل الر�شَ
املناَق�َسُة: 

ِل القائلوَن بعدِم ا�شتاِط خياِر املجل�ِس اأ�شحاَب القوِل  ناق�َس اأ�ش���حاُب القوِل االأوَّ
الثاين القائُلوَن با�شتاِطِه فقالُوا: 

حيًحا يف �َشَنِدِه- فهو ال يقاوُم ن�سَّ القراآِن الكرمِي؛ الأنَّ  1-�إن �حلديَث – واإن كاَن �شَ
القراآَن الكرمَي متواتٌر واحلديَث اآحاٌد, َواالآحاُد ال يقاوُم املتواتَر.)146)

َباُيِع, َوُهَو  ُجوِع َواْلَقُبوِل َما َداَما يِف التَّ ُم���وٌل َعَلى ِخيَاِر الرُّ يَاُر امْلَْذُكوُر ِفيِه حَمْ 2-اخْلِ
)2)))  �شحيح البخاري - )ج 2 / �ص 3)7) ) ر )200 ) وانظر: �شحيح م�شلم )ج 5 /�ص9 برقم3930 . واللفظ له . 

)3)))  بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  228/5.
)))))  نف�شه . 

)5)))  تخريج الفروع على الأ�س�ل �س6)).
)6))) هذا عند احلنفية وه� اأن ال�سنة ل تخ�س�س القراآن ول تن�سخه اإل اإذا كانت مت�اترة ، جاء يف الح�س�ل للرازي - )ج 
) / �ـــص 209(: رواي���ة الآح���اد ل تفي���د اإل الظن . وجاء يف التقرير والتحبر علي حتري���ر الكمال بن الهمام )3/ 62): 
ْيَء  َخرَبُ الآَحاِد ) ل ُيَقاِوُمُه ) اأَْي امْلَُتَواِتَر ؛ لأَنَُّه َقْطِعيٌّ َوَخرَبُ الآَحاِد َظنيِّيٌّ ) َفال ُيْبِطُلُه ) َخرَبُ الآَحاِد امْلَُتَواِتَر ؛ لأَنَّ ال�شَّ

ل ُيْبِطُل َما ُهَو اأَْقَوى ِمْنُه . 
ِحيِح فيهما. وجاء يف �شرح الكوكب املنري  - )ج 3/ �ص399) : الآَحاَد ل َيْن�َشُخ التََّواُتَر َعلَى ال�شَّ

ويف امل�شت�شـــفى - )ج ) / �ص )0)( : م�س���األة ) هل ي�س���ح تخ�سي�س الت�اتر بخب الآحاد ؟( ل ي�سرتط اأن يك�ن طريق 
البيـــان للمجمـــل والتخ�شـــي�ص للعموم كطريـــق املجمل والعموم ؛ حتـــى يجوز بيان جممل القـــراآن وعمومه وما ثبت 
بالتواتر بخرب الواحد , خالفا لأهل العراق فاإنهم مل يجوزوا التخ�شي�ص يف عموم القراآن واملتواتر بخرب الواحد . 
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ْيُت,  ي ا�ْش���َتَ ِه: ِبْعُت ِمْنَك َكَذا َفَلُه اأَْن َيْرِجَع َما مَلْ َيُقْل امْلُ�ْش���َتِ اأَنَّ اْلَباِئ���َع اإَذا َقاَل ِلَغ���رْيِ
ْيُت ِمْنَك ِبَكَذا َكاَن لَُه اأَْن َيْرِجَع  ي ا�ْش���َتَ ���ا, َواإَِذا َقاَل: امْلُ�ْشَتِ ْن ال َيْقَبَل اأَْي�شً ي اأَ َوِلْلُم�ْش���َتِ
اأِْويِل ِلْلَخَرِ نََقَلُه  ���ا , َوَهَذا النَّْوُع ِمن التَّ َما مَلْ َيُقْل اْلَباِئُع: ِبْعُت , َوِلْلَباِئِع اأَْن ال َيْقَبَل اأَْي�شً
اأِ َعْن اإْبَراِهيَم النََّخِعّي  َرِحَمُهَما اهلل  َواإِنَُّه ُمَواِفٌق ِلِرَواَيِة اأَِبي َحِنيَفَة مِلَا ُرِوَي  ٌد يِف امْلَُوطَّ مَّ حُمَ
َقا َعْن بَْيِعِهَما" َحَمْلَناُه َعَلى  يَاِر َما َلْ َيَتَفرَّ َعن اْبِن �َشيِِّدنَا عمَر ر�شي اهلل عنه: "�ْلَبيَِّعاِن ِباخْلِ

الِئِل ِبَقْدِر االإِْمَكاِن. و اهلل تََعالَى َجلَّ �َشاأْنُُه اأَْعَلُم.))14) َهَذا تَْوِفيًقا بَْنَ الدَّ
3-َويِف لَْفِظِه احَلِديِث اإ�َش���اَرةٌ اإلَْي���ِه َفاإِنَُّهَما ُمَتَباِيَعاِن َحالََة اْلَبْيِع َحِقيَق���ًة , َوَما بَْعَدُه اأَْو 
ُق َعَلى َهَذا  اَرِبَن؛ َفيَُكوُن التََّفرُّ اًزا َك�َشاِئِر اأَ�ْشَماِء اْلَفاِعِلَن ِمْثُل امْلَُتَجاِذِبَن َوامْلَُت�شَ َقْبَلُه َمَ
)�لن�ص���اء:130( الأَنَُّه  ِباالأَْقَواِل َكَما يِف َقْوله تََعالَى: ڍ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک ڍ 
ٍد, َوَقاَل اأَبُو ُيو�ُش���َف: ُهَو  مَّ ���ُل اْلُفْرَق���ُة ِبَقُبوِلَها. َهَذا تَاأِْويُل حُمَ �شُ َقَها َعَلى َماٍل حَتْ اإَذا َطلَّ
ِع  ْ ُق ِباالأَْبَداِن بَْعَد ْاالإِيَجاِب َقْبَل اْلَقُبوِل. َوَقاَل ِعي�َشى: َهَذا اأَْولَى مِلَا َعِهْدنَا يِف ال�شَّ التََّفرُّ
ِف َقْبَل اْلَقْب�ِس, َوَما َذَكُروُه ُيوِجُب التََّماَم, َوال  ْ اأَنَّ اْلُفْرَقَة ُموِجَبٌة ِلْلَف�َش���اِد َكَما يِف ال�شَّ

ِع َفَكاَن َما َذَكْرنَا اأَْولَى ِلَكْوِنِه ُمَراًدا.))14) ْ نَِظرَي لَُه يِف ال�شَّ
نَُّه َكاَن َيِبيُع َوُيَفاِرُقُه ُخُطَواٌت َخ�ْش���يََة  ُ َعْنُهَما  اأَ ���َي اهللَّ 4-َوَم���ا ُرِوَي َعن اْبِن ُعَمَر  َر�شِ
ًة, اأَْو َيُجوُز اأَْن َيُكوَن َفَعَل  ���َحاِبيِّ ِعْنَدنَا ال َيُكوُن ُحجَّ ))14) تَاأِْويٌل ِمْنُه , َوتَاأِْويُل ال�شَّ �دِّ َ �ل���رتَّ
َذِل���َك ِلَقْطِع االْحِتَماِل َحتَّى ال َيْحَتجَّ َعَلْيِه االآَخ���ُر ِبَذِلَك َفيَْقَطُع االْحِتَماَل ِبيَِقٍن اْحِتيَاًطا؛ 

)7)))  بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  - 228/5.
)8)))  تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – )/3. 

)9))) جاء يف �شـــبل ال�شـــالم - )ج ) / �ص 57)) : وما روي عن ابن عمر ر�شـــي اهلل عنه اأنه كان اإذا بايع رجاًل فاأراد اأن يتم 
بيعته قام مي�سي هنيهًة فرجع اإليه فاإنه مم�ٌل على اأن ابن عمر مل يبلغه النهي . ويف ع�ن العب�د بحا�سية ابن القيم )9/ 
232( قال : وظاهر احلديث ي�س���هد لن ذهب اإلى اأن التفرق ه� تفرق الأبدان وعلى هذا ف�س���ره ابن عمر وه� راوي اخلب 

وكان اإذا بايع رجال فاأراد اأن ي�شتحق ال�شفقة م�شى خطواٍت حتى يفارقه . 
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ْفَقَة َحيًّا َفُهَو  اِلُفُه َعَلْيِه؛ ال الأَنَّ َمْذَهَبُه َكَذِلَك ِبَدِليِل اأَنَُّه َقاَل: َما اأَْدَرْكَت ال�شَّ ِلئَال َيْحِمَلُه ُمَ
ِمْن َماِل امْلُْبَتاِع اأَْي اإَذا َهَلَك بَْعَدَها. 

نَُّه  ِقيَقَة ِفيِه َحالَُة اْلَبْيِع, َوالأَ ���ا َقْولُُه: اإْذ ُهَما ُمَتَباِيَعاِن بَْعَد اْلَبْيِع َفَقْد َذَكْرنَ���ا اأَنَّ احْلَ 5-َواأَمَّ
رَي  ى �ْلَع�صِ اُهَما ُمَتَباِيَعنْيِ ِلُقْرِبِهَما ِمن �ْلَبْيِع َكَما �َصمَّ الُم �َصمَّ ���الُة َو�ل�صَّ َيْحَتِمُل �أَنَُّه َعَلْيِه �ل�صَّ
ِه  الُم َذِبيًحا.)151) وهناَك مناق�َشاٌت عدةٌ يف �شبِل ال�شالِم َوَغرْيِ َخْمًرا َواإِ�ْشَماِعيَل َعَلْيِه ال�شَّ

تراَجُع. 
اأجاَب اأ�شحاُب الَقوِل الثاين القائلوَن با�شتاِط خياِر املجل�ِس اأ�شحاَب القوِل االأوِل 

الذيَن مل ي�شتُطوا خياَر املجل�ِس مبا يلي)151): 
ِباأَنَّ االآَياِت التي ا�شتدللُتم بها ُمْطَلَقٌة ُقيَِّدْتها االأحاديُث ال�شحيحُة.  

يَاُر بَْعَد لُُزوِم  واأما َقولُهم احْلَِديُث َمْن�ُش���وٌخ ِبَحِديِث  "امْلُ�ْشِلُموَن َعَلى �ُشُوِطِهْم" َو�خْلِ
َل َعَدُم النَّ�َشِخ, َوال َيْثُبُت الَن�ْشُخ ِباالْحِتَماِل.  َط , ُردَّ ِباأَنَّ االأَ�شْ ْ اْلَعْقِد ُيِفيُد ال�شَّ

اِوي ال تُوِجُب  اِلَفَة الرَّ وَقالُ���وا: َوالأَنَُّه ِمْن ِرَواَيِة َماِلٍك َومَلْ َيْعَمْل ِب���ِه,  َواأُِجيَب ِباأَنَّ ُمَ
ْرَجُح ِعْنَدُه مِمَّا  َع���َدَم اْلَعَمِل ِبِرَواَيِتِه؛ الأَنَّ َعَمَلُه َمْبِن���يٌّ َعَلى اْجِتَهاِدِه, َوَقْد َيْظَهُر لَُه َما ُهَو اأَ

َرَو�ُه, َو�إِْن َلْ َيُكْن �أَْرَجُح يِف نَْف�ِس �الأَْمِر. 
َقالُوا: َوَحِديُث اْلَباِب ُيْحَمُل َعَلى امْلَُت�َشاِوَمْنِ َفاإِنَّ ا�ْشِتْعَماَل اْلَباِئِع يِف امْلُ�َشاِوِم �َشاِئٌع.

���ا َحْمُلُه  ِقيَقُة, َوُعور�س  ِباأَنَُّه َيْلَزُم اأَْي�شً ���ُل احْلَ اِزيٌّ َواالأَ�شْ نَُّه اإْطالٌق َمَ َواأُِجيَب َعْنُه ِباأَ
ُق ِباالأَْبَداِن ُهَو  ِل َفاإِنَُّه َعَلى تَْقِديِر اْلَقْوِل ِباأَنَّ املراد التََّفرُّ َعَلى امْلََج���اِزيِّ , َعَلى اْلَقْوِل االأَوَّ
ُة ِباأَنَّا ال نُ�َشلُِّم  ْت َهِذِه امْلَُعاَر�شَ ي , َوُردَّ اٌز يِف امْلَا�شِ ى َفُهَو َمَ ���يَغِة, َوَقْد َم�شَ بَْعَد مَتَاِم ال�شِّ
ْمُهوُر ِبِخالِف امْلُ�ْشَتْقَبِل َفَمَجاٌز  ���ي بَْل ُهَو َحِقيَقٌة ِفيِه َكَما َذَهَب اإلَْيِه اجْلُ اٌز يِف امْلَا�شِ اأَنَُّه َمَ

)50))  تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق – )/3.
))5)) اأكرث ما يلي من �شبل ال�شالم - )ج ) / �ص 55)) .
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اتَِّفاًقا. 
ِق ِفيَها ُهَو َما بَْنَ َقْوِل اْلَباِئِع ِبْعُتَك ِبَكَذا اأَْو  ُق ِباالأَْقَواِل, َوامْلَُراُد ِبالتََّفرُّ َقالُوا: امْلَُراُد التََّفرُّ
يَاِر  يَاِر يِف َقْوِلِه ا�ْشَتَْيت اأَْو تَْرِكِه , َواْلَباِئُع ِباخْلِ ي ِباخْلِ ي ا�ْشَتَْيت َقالُوا: َفامْلُ�ْشَتِ َقْوِل امْلُ�ْشَتِ
نَُّه اإْلَغاٌء  ي , َواأُِجْي���َب باأنَُّه ال َيْخَفى َرَكاَكُة َهَذا اْلَق���ْوِل َوبُْطالنُُه َفاإِ اإلَى اأَْن ُيوِجَب امْلُ�ْش���َتِ
���وَرِة  ي يِف َهِذِه ال�شُّ ِلْلَحِديِث َعْن اْلَفاِئَدِة اإذ ِمن امْلَْعُلوِم َيِقيًنا اأَنَّ ُكالَّ ِمن اْلَباِئِع َوامْلُ�ْش���َتِ
ُه لَْفُظ احْلَِديِث َكَما ال  يَاِر اإْذ ال َعْقَد بَْيَنُهَما , َفاالإِْخَباُر ِبِه الٍغ َعن االإَِف���اَدِة , َوَيُردُّ َعَل���ى اخْلِ

َيْخَفى. 
اِلًفا ِلَظاِهِر  ا( احْلَِديُث َف���اإِْن ثََبَت َمَع َكْوِن���ِه يِف َحدِّ االآَحاِد )َج���ْاَء( ُمَ َوقالُ���وا: )َواأَمَّ

�ْلِكَتاِب))15).
الرتجيُح: 

ملا تََقدَم من االأدلِة واملناق�ش���ِة فالراِجُح هو القوُل الثاين؛ القائُل بثبوِت خياِر املجل�ِس؛ 
ْي والتفكُر. واهلل  الأنَّ االأحاديَث يف غايِة ال�شحِة مَع اأنُه موافٌق لالأ�شوِل مْن حيُث الَتوِّ

�أعلم. 
)قل���ُت( وكاَن �الأولَى باالأئمِة �حلنفيِة – رحمهم �هللُ- �أن َيرُتُكو� �لقيا�َس يف مثِل هذِه 
امل�ش���اِئِل ويتقيُدوا بالن�سِّ ال�شحيِح, واحلنفيُة قد عِمُلوا مبثِل َهذا, فَقد قاَل الكا�شاينُّ يف 

�لَبد�ئِع: 
���ا لَِك���ْن ِللنَّا�ِس ِفيِه تََعاُمٌل؛  ���يِه اْلَعْقُد َوال ُيالِئُم اْلَعْقَد اأَْي�شً َوَكَذِل���َك اإْن َكاَن مِمَّا ال َيْقَت�شِ
ى نَْعال َعَلى اأَْن َيْحُدَوُه اْلَباِئ���ُع, اأَْو ِجَرابًا َعَلى اأَْن َيْخِرَزُه لَُه  َفاْلَبْي���ُع َجاِئٌز, َكَما اإَذا ا�ْش���َتَ

)52))  )قلت) هذه امل�شـــاألة يخت�ص بها احلنفية وهي اأن الزيادة على الن�ص ن�شـــخ له , ثم اإن الآية متواترة واحلديث اآحاد 
َياَدَة َعلَى النَّ�صيِّ َن�ْشـــٌخ َوَن�ْشُخ اْلِكَتاِب  ول ين�شـــخ املتواتر بالآحاد عند احلنفية . جاء يف ك�شـــف الأ�شـــرار 2/)29 :  َولأَنَّ الزيِّ
اِفِعييِّ , َكَما َنَقلَُه  ي�ٌص ِعْنَد ال�شَّ َياَدَة َعلَى النَّ�صيِّ َن�ْشٌخ ِعْنَدُهْم , َتْخ�شِ ِبَخرَبِ اْلَواِحِد ل َيُجوُز . ويف البحر املحيط 9/5). الزيِّ

ي�ُص ِبِه . اَْنُخ�ِل " ُهَنا , َوالنَّ�ْشُخ ل َيُجوُز ِباْلِقَيا�ِص , َوَيُجوُز التَّْخ�شِ َعْنُه يِف " اْل
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ُه, َواْلِقيَا�ُس اأَْن ال َيُجوَز , َوُهَو َقْوُل ُزَفَر َرِحَمُه اهلل.)153)      ا, اأَْو َيْنَعَل ُخفَّ ُخفًّ
فرتُكو� �لقيا�َس يف هذِه �مل�صاألَِة, لتعاُمِل �لنا�ِس بها, ففي هذِه �مل�صاألِة �أْولى. و�هللُ �أعلُم. 
َنِفيَُّة ِمن اْلَكالِم ِبَردِّ احْلَِديِث مِبَا َيُطوُل  : َقْد اأَْكَثَ امْلَاِلِكيَُّة َواحْلَ َوِم���ن ُهنا َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَرِّ
اأِْويِل  ���ُل ِمْنُه �َش���ْيٌء , َواإَِذا ثََب���َت لَْفُظ )َمَكاِنِهَم���ا()154) َلْ َيْبَق ِللتَّ ُه ال َيْح�شُ ِذْكُرُه, َواأَْكَثُ

ِق االأَْقَواِل.)155)  اٌل, َوبََطَل بُْطالنًا َظاِهًرا َحْمُلُه َعَلى تََفرُّ َمَ
فِمْن ُهنا نقوُل: اإن االأ�ش���َل يف املعامالِت اال�ش���تقراُر واللزوُم, واخلياَر عار�ٌس, لكْن 
���ا �شيًحا من الكتاِب اأو من ال�شنِة, َوملا كاَن  يجُب اأال يخاِلَف ا�ش���تقراُر املعامالِت ن�شً

خياُر املجل�ِس ُحكًما ثابًتا باالأحاديِث ال�شحيحِة ال�شيحِة فال ماَل فيه للراأي)156). 
واحلنفيُة يقولُوَن ِبخياِر املجل�ِس فيَما اإذا جعَل الزوُج الطالَق بيِد املراأِة, فقْد قالُوا: 

ِل�ُس  ُط بََقاِء ُحْكِمِه بََقاُء امْلَْجِل�ِس, َوُهَو َمْ َف���اإِْن َكاَن ُمْطَلًقا ِباأَْن َقاَل: اأَْمُرِك ِبيَ���ِدك؛ َف�َشْ
ِل�ِص���َها َفاالأَْمُر ِبيَِدَها.... الأَنَّ �ْعِتَباَر �مْلَْجِل�ِس ِلْلَحاَجِة  ِعْلِمَها ِبالتَّْفِوي�ِس َفَما َد�َمْت يِف جَمْ
ِر, َوَذِلَك َيْخَتِلُف ِباْخِتالِف االأَ�ْش���َخا�ِس َواالأَْح���َواِل َوْاالأَْوَقاِت, َوال  ِل َوالتََّفكُّ اأَمُّ اإلَ���ى التَّ

َر ِبامْلَْجِل�ِس.))15)  اِبَط لَُه اإال امْلَْجِل�َس َفُقدِّ �شَ
اأو نقوُل: ملا كاَن لكلِّ قاعدٍة م�ش���تثنياٌت, وخا�شًة اإَذا كانَِت الفروُع وامل�شائُل امل�شتثناُة 

)53))  بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  72/5).
ْمرو ر�سي اهلل عنه  بد اهلل بن عاَ ْمرو بن �سعيب ، عن اأبيه ، قال : �سمعُت عاَ ))5))  ال�سنن ال�سغرى - )ج 2 / �ص 2)2(عن عاَ
يق�ل : �س���معُت ر�س����ل اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم يق�ل : "اأميا رجل ابتاع على رجل بيعة فاإن كل واحد منهما باخليار 
حتى يتفرقا عن مكانهما اإِلَّ اأن تك�ن �س���فقة خيار: )قلت( جاء يف �س����ؤالت اأبي داود لالإمام اأحمد )�س: )23) )8)2) 
ِه . ويف �س����ؤالت الثرم لأحمد ابن  ن جدِّ ِبيِه عاَ ���ن اأاَ ْيٍب عاَ ْمرِو بِن �ُس���عاَ ِديثاَ عاَ ���ا اأعل���ُم اأحًدا تركاَ حاَ ���الاَ : ماَ ْحم���د قاَ ���ِمعت اأاَ �ساَ
حنبل )�ص: 39) 5)-  �س���معت اأبا عبد اهلل ُي�س���األ عن عمرو بن �س���عيب، قيل له: ما تق�ل فيه؟ قال: اأنا اأكتب حديثه، 

ورمبا احتججنا به, ورمبا وج�ص يف القلب منه. واهلل اأعلم.  
)55)) �شبل ال�شالم - )ج ) / �ص 57)).

اأِْي يِف اإْثَباِت الأَْحَكاِم .  )56)) جاء يف �شرح التلويح على التو�شيح - )ج ) / �ص 72) : َفال َدْخَل ِللرَّ
)57)) بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع  3/3))-))).
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�ش���هدْت اأ�شوُل ال�شِع باعتباِر موجباتها؛ فاإنَّ هذِه امل�ش���األَة م�شتثناةٌ من قاعدِة ا�شتقراِر 
�ملعامالِت. و�هللُ �أعلُم.  

 اخلامتُة
بعد هذه اجلولة املباركة - باإذن اهلل تعالى - يف بطون الكتب الفقهية ال�شتخراج هذه 

النظرية اأجدين تو�شلت اإلى النقاط التالية :
1-تو�ش���ل الباح���ث - بحم���د اهلل تعالى - اإل���ى اأن العقيدَة واالأخ���الَق والعباداِت 
واملعام���الِت املالي���َة كلَّها بنيت على اأ�ش����س م�ش���تقرة ال عوج فيه���ا, وال يدخلها التدد 

و�لريب.    
2-ر�أينا �أن �مل�ص���ائل �لتي بحثناها – واإن كان فيها خالف – �إال �أن �جلميع كان همهم 

��صتقر�ر �ملعامالت.
3-اإن يف الفقه االإ�شالمي من النظريات ال�شيَء الكثرَي الذي ي�شتطيع املتخ�ش�س يف 
الفقه اأن ي�ش���تخرجها من ثنايا اأقوال الفقهاء واختالفهم يف امل�شاألة؛ فيقرر بفقهه مِلَ كان 
هذا يقف هذا املوقف من امل�شاألة ومِلَ يخالفه ذاك يف نف�س امل�شاألة, وما هي االأمور التي 

بنى كل واحد منهما راأيه عليها ؟
4-قد يظهر للناظر اأول وهلة اأن كثرًيا من الفقهاء قد يتك احلديث ال�شحيح وياأخذ 
بالقيا����س, وما درى اأن ه���ذا الفقيه مل يلجاأ اإلى هذا امللج���اأ اإال الأن هذا احلديث- وهو 

حديث اآحاد- قد خالفته اآيٌة اأو قاعدة �شعية متفق عليها.
5-على الباحث اأن يعلم اأن احلديث هو القاعدة, اأو هو الذي يوؤ�ش���ل القاعدة, وال 
يق���ال اإن احلديث مالف للقاع���دة, اإال اإذا كان احلديث �ش���عيًفا وكانت هذه القاعدة 
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متفًقا عليها بن الفقهاء. 
6-بعد �لدر��ص���ة �مل�صتفي�صة يف �لفقه �الإ�ص���المي؛ يجد �لباحث �أن �لفقه مبني على 
اأ�ش���ول ثابتة ي�شري عليها الفقيه؛ فت�شبط �ش���ريه اأثناء اال�شتنباط, تلكم هي اأ�شول الفقه 
والقواعد الفقهية - وهذا الذي ينق�س الباحثن يف القوانن الو�ش���عية, و�ش���بب ذلك 

ابتعادهم عن منهج مع�شوم ي�شريون عليه, هو الكتاب وال�شّنة.
7-من هنا على �لباحث �أن يجعل ن�ص���ب عينيه �أدلة �الأحكام: �لكتاب و�ل�صنة وباقي 

االأدلة, واأ�شول الفقه واإال كان بحثه ال قيمة له. 
و�حلمد هلل رب �لعاملني.

و�شلى اهلل على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.


