


 العدد |65| رم�ضان 1435هـ196

بينّ الباحث التايل:
- تعريف امل�صطلحات التالية:

البيع: مقابلة مال مبال لغر�ض التملك.

القب�ض: حيازة �صيء وو�صع اليد عليه.
-عرف م�صطلحات مت�صلة بالقب�ض هي: التخلية والت�صليم واحليازة.

- القاعدة يف قب�ض ال�صيء تكون بح�صب العرف والعادة.

- اتفاق الفقهاء على عدم جواز بيع الطعام قبل قب�صه.
- اخت��اف الفقهاء يف الت�ص��رف يف املبيع قبل قب�صه عل��ى اأربعة اأقوال 

كالتايل:
الأول: جواز بيع العقار فقط قب�ض القب�ض وهو قول اأبي حنيفة وقول اأبي 

يو�صف.
الثاين: جواز بيع ما عدا الطعام قبل قب�صه وهو امل�صهور من مذهب الإمام 

مالك وغريه.
الثال��ث: ل يجوز الت�صرف يف املبيع قبل قب�ص��ه اإذا كان مكيًا اأو موزونًا 

وهو قول عثمان ومذهب �صعيد بن امل�صيب وغريهم.
الرابع: ل يجوز الت�صرف يف املبيع قبل قب�صه مطلقًا، وهول قول الثوري 

وغريه.
الرتجيح: رجح البحث القول الرابع.
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- ثمرة اخلاف بي الفقهاء تظهر يف نقطتي:
الأول��ى: من��اء املبيع: فم��ن جوز الت�ص��رف قب��ل القب�ض فالنم��اء عنده 

للم�صرتي، ومن منع الت�صرف فالنماء عنده للبائع. 
الثاني��ة: تلف املبيع قبل القب�ض: فمن ا�شرتط القب�ض يف كل �شيء جعل 

التلف من �صمان البائع، ومن مل ي�صرتطه جعله من �صمان امل�صرتي
- حالت تلف املبيع كالتايل:

اإن كان بفع��ل البائ��ع اأو باآفة �صماوية اأو بفع��ل اأجنبي، فالبائع �صامن، 
اإل اأن بع���ض الفقهاء قرروا اخليار للم�صرتي بي الف�صخ والرجوع بالثمن، 
وبي مطالبة املُتِلف باملثل اإن كان املتَلف مثليا، وبالقيمة اإن مل يكن. واأما 

اإن كان التلف بفعل امل�صرتي في�صمنه هو، ول رجوع على البائع.   



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ198

املقدمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ  ڍ  القائ���ل:  هلل  احلم���د 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ   ڍ ڍ البق���رة: ٢٧٥، وال�ص���اة 

َراَم ِبينّ  َ َاَل ِب���ينّ َواإِنَّ احلحْ وال�ص���ام على ر�صول���ه �صلى اهلل عليه و�صلم القائ���ل: )اإِنَّ احلحْ
ِه  �صِ اأَ ِلِديِنِه َوِعرحْ َ َتبحْ ُبَهاِت ا�صحْ َلُمُه���نَّ َكِثرٌي ِمنحْ النَّا�ِس َفَمنحْ اتََّقى ال�صُّ َتِبَهاٌت ال َيعحْ َنُهَما ُم�صحْ َوبَيحْ
تََع ِفيِه  َمى ُيو�ِصُك اأَنحْ َيرحْ ِ َل احلحْ َعى َحوحْ اِعي َيرحْ َراِم َكالرَّ َ ُبَهاِت َوَقَع ِف احلحْ َوَمنحْ َوَقَع ف ال�صُّ
َلَحتحْ  َغًة اإَِذا �صَ َ�َصِد ُم�صحْ اِرُمُه اأاَل َواإِنَّ ِف الحْ ِ َمَ اأَاَل َواإِنَّ لكلنّ َمِلٍك ِحًمى اأَاَل َواإِنَّ ِحَمى اهللَّ
ُب()1(، و�صلى اهلل عليه  َقلحْ ُه اأَال َوِه���َي الحْ َ�َصُد ُكلُّ ���ُه َواإَِذا َف�َصَدتحْ َف�َصَد الحْ َ�َصُد ُكلُّ َل���َح الحْ �صَ
و�صلم على اآله واأ�صحابه واأزواجه اأمهات املوؤمني، ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين.

 وبعد:
ين االإ�صامي دين ُي�رٍس ف ُكلِّ �صوؤوِنه، وامل�صلم العاقل املتَِّبع الأوامر اهلل - جلَّ  فاإن الدِّ

وَعا - ونواهيه يعلم اأن هذه االأوامر والنواهي اإمنا هي مل�صلحة العباد.
 ه���ذا اأواًل، وثانياً: اإننّ هذه االأوامر والنواهي ال تعار����س العقل ال�صليم، بل تتما�صى 
مبوجب���ه، وقد ذكر ابن القيم -رحم���ه اهلل- ق�صة اأعرابيٍّ قدم اإلى النبي  فاأ�صلم ملاَّ عرف 
دعوت���ه، فقيل ل���ه: عن اأينّ �صيٍء اأ�صلمت؟ وما راأيت منه مم���ا دلنّك على اأنه ر�صول اهلل؟! 
ق���ال: ما اأمر ب�صيء وقال العقل ليته نهى عنه! وال نهى عن �صيء فقال العقل ليته اأمر به! 

)1( اأخرجه البخاري )٥٢( وم�ضلم )1٥99( واللفظ له ، من حديث النعمان بن ب�ضري –ر�ضي اهلل عنهما-.
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م �صيًئا فقال العقل: ليته اأباحه. مه! وال حرنّ وال اأحلنّ �صيًئا فقال العقل: ليته حرنّ
وق���د علنّق ابن القيم  رحمه اهلل  على هذه الق�صة، فق���ال: »فانظر اإلى هذا االأعرابي، 
و�صح���ة عقله وفطرته، وقوة اإميان���ه، وا�صتدالله على �صحة دعوت���ه مبطابقة اأمره لكل ما 

َح�ُصَن ف الَعقل، وكذلك مطابقة حتليله وحترميه.
���ق االأمر والنهي واالإباحة   ول���و كان جهة احل�صن والقبح والطيب واخلبث جمرد تعلُّ
والتح���رمي به، مل يح�صن منه هذا ال���واب، ولكان مبنزلة اأن يقول: وجدته ياأمر وينهى، 

م. واأيُّ دليل ف هذا؟!«)2(. ويبيح ويحرنّ
ومن تلك االأوامر والنواهي: ما ورد ف اأبواب املعامات، فهي واإن كان االأ�صل فيها 
االإباح���ة اإال اأنَّ هناك اأدلة م���ن القراآن وال�صنة نهت عن بع�س �ص���ور البيع. والنهي هو 
مل�صلح���ة املتعاقدين اأواًل واآخ���راً، واإن كان املتعاقدان ال ي�صعران بذلك عند بداية العقد 
اأو عن���د انتهائه، لكن متى ما ركنا اإلى العق���ل ال�صليم وجدا اأنهما ما اأُِمرا وما نُهيا اإال من 

اأجل م�صاحلهما.
واملو�صوع الذي بي يدي االآن هو مو�صوع: الت�رسف ف املبيع قبل القب�س بالبيع.

اأهمية املو�ضوع واأ�ضباب اختياره:

تبز اأهمية هذا املو�صوع واأ�صباب اختياره ف اأمور منها:
1- اأن البيع وال�رساء معاملة تتكرر كلَّ وقت لفئة كثرية من النا�س، ولهذا ينبغي لكل 

بائٍع وم�صرٍت اأن ُيدرك متى يجوز له بيع املبيع، ومتى ال يجوز.
، واأ�ص���كل بع�صها على بع�س  عتحْ 2- اأن املعام���ات ف الع����رس احلا�رس كُثتحْ وتنوَّ
املتعاقدين، فظنوا يف بع�شها اأن القب�س لي�س �رشٌط يف البيع، ومن جهة اأخرى ا�شرتطوا 

)٢( مدارج ال�ضالكني: ٢٥9/1.
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اأموًرا اجتهادية ف القب�س والت����رسف ف املبيع، ف�صيَّقوا على اأنف�صهم واأمروا غريهم 
بذلك، مع اأن هذه االأمور ال تُلزم البائع وال امل�صرتي.

لوا ف الت�رسف  3- اأن بع�س �صور البيع قد ال يت�صور البع�س القب�س فيها، ولذا تعجَّ
ف املبيع ظنًّا منه���م اأننّ القب�س لي�س �رسًطا ف مثل هذه ال�صور، اأو الأنهم ال يت�صورون 

وجود القب�س ف مثل هذه املبايعات.
4- اإنحْ كان���ت �صور البيع م�صورة ف زمن الفقه���اء ال�صابقي رحمهم اهلل  وكانت 
�صوابط الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه ظاهرة ي�صرية؛ اإال اأنه مع تطور الو�صائل، وتقارب 
، واأ�صكل بع�صها حتى على بع�س طلبة العلم،  عتحْ امل�صاف���ات ازدادت هذه ال�صور وتنوَّ
ِر اأقوال  ِر �صوابطه، وحترير مل النزاع فيه، وِذكحْ ف احلديث ع���ن هذا املو�صوع، وذكحْ

الفقهاء واأدلتهم، والراجح منها، ومن هنا ُيرجى النفع باإذن اهلل.
5- اأنن���ي مل اأج���د –ف ما  اطلعُت عليه- بحث���اً يذكر هذه امل�صاأل���ة باأقوالها واأدلتها 
والراج���ح منه���ا، فاأحبب���ُت اأن اأكتب ف هذا املو�ص���وع رغبًة منِّ���ي ف اأن تكون هذه 
الوريقات ف متناول الميع، وال اأدع���ي اأنني �صاأ�صيف �صيئاً جديداً اإلى اأقوال الفقهاء 
واآرائه���م -رحمهم اهلل-، واإمنا �صاأذكر بع�س ال�صور وبع�س ال�صوابط التي ميكن اإنزالها 

على بع�س �صور القب�س.

منهج البحث:

�رسُت ف هذا البحث على املنهج التايل:
اأواًل: ذكرُت بع�س التعريفات املتعلقة بالبحث لغًة وا�صطاًحا.

ثانًيا: ذكرُت بع�س االألف���اظ ذات ال�صلة بهذا املو�صوع ؛ حتى ال ت�صتبه على القارئ 
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اأثناء ذكر االأقوال، واالأدلة، والرتجيح.
ثالثاً: ذكرُت قبل ذكر اأقوال الفقهاء رحمهم اهلل �صورة امل�صاألة بعد حترير مل النزاع 
ًة اإليهم، ثم ذكرُت ما ا�صتدل به اأ�صحاب كلِّ قوٍل  فيها، ثم ذكرُت اأق���وال الفقهاء معزونّ
مرتِّب���اً لاأدل���ة على النحو التايل: الكت���اب – وال�صننّة – واالآثار  وم���ا ذكره الفقهاء من 
تعليات – اإن ُوِجَدتحْ -، وبعد ذلك اأذكر القول الراجح بناء على ما ظهر يل من �صياق 
االأدلة ومناق�صة العلماء لها، ثم ذينّلت ذلك مبناق�صة اأدلة االأقوال املرجوحة، خمتِتًما هذا 

كلَّه بذكر ثمرة اخلاف.
رابًعا: قمُت بعزو االآيات، وترقيمها وكتابتها بالر�صم العثماين.
جُت االأحاديث ف هذا البحث على النحو التايل: خام�ًصا: خرنّ

)اأ( اإن كان احلديث ف ال�صحيحي اأو ف اأحدهما اكتفيُت بذلك بدءاً بالبخاري ثم 
م�صلم.

)ب( اإن مل يك���ن احلدي���ث ف ال�صحيحي اجتهدت ف تخريج���ه من باقي الكتب 
ال�صبع���ة وغريها على الرتتيب الت���ايل: اأبو داود –الرتم���ذي – الن�صائي - ابن ماجه - 

م�صند االإمام اأحمد. 
ج  )ج����( التزمُت ف كل االأحاديث واالآثار التي وردت ف هذا البحث بذكر من خرنّ

اللفظ امل�صتَدلِّ به.
�صابًعا: ترجم���ُت لاأعام املذكورين ف ه���ذا البحث،وا�صتثنيُت من هذه الرتاجم: 
ال�صحابة والفقهاء امل�صهورين، كاالأئمة االأربعة، و�صيخ االإ�صام ابن تيمية، وابن القيم.
وجعلت الرتجمة خمت�رسة تنا�صب حجم البحث، وهي ت�صمل -غالباً -ا�صم الَعَلم، 

و�صنة والدته – اإِنحْ ُوِجَدتحْ -، و�صنة وفاته.
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املبحث الأول
وفيه ثاثة مطالب:

املطلب الأول:تعريف البيع
وفيه م�صاألتان:

امل�ضاألة الأولى

تعريف البيع لغًةلفظ البيع عند اأهل اللغة من االأ�صداد، فيطلق على البيع وال�رساء.
ق���ال ابن فار�س)3(: »الباء والي���اء والعي اأ�صٌل واحٌد، وهو بي���ع ال�صيء، ورمبا �صمي 
اء بيعاً، واملعنى واحد، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )ال َيِبعحْ اأََحُدُكمحْ َعَلى  ال�رسِّ

ِه()4(«)5(. ِع اأَِخيحْ بَيحْ
وق���ال �صاحب العي:»العرب تقول: بعت ال�صيء مبعن���ى ا�صرتيته، وال تبع مبعنى ال 

ت�صرت، وبعته فابتاع اأي ا�صرتى«)6(.
وقال الوهري)7( ف ال�صحاح:»ويقال للبائع وامل�صرتي: البينّعان واالبتياع: اال�صرتاء، 

))( هو اأبو احل�ضني اأحمد بن فار�س بن زكريا بن حممد  بن حبيب القزويني املعروف بالرازي املالكي، كان راأ�ضاً يف الأدب، 
ب�ض���رياً بفق���ه مال���ك، مناظراً متكلماُ على طريقة اأهل احل���ق، تويف �ضنة ت�ضعني وثالثمائة بال���ري، وقيل: اإنه تويف يف 

�ضفر �ضنة خم�س و�ضبعني وثالثمائة باملحمدية، والأول اأ�ضهر.
         )معجم الأدباء 14/ 98، ووفيات الأعيان 1 / 18، و�ضري اأعالم النبالء 1٧ / )10 (

)4( اأخرج���ه اأحم���د ) 18/٢) ( م���ن حدي���ث اأب���ي هريرة ،  واأخرج���ه الن�ضائي بلفظ " ل يبي���ع " )4٥0٧( من حديث ابن 
عمر  .

)٥( معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س:1/٢٧).
)6( كتاب العني: 1/ 1٧6.

)٧(ه���و اأب���و ن�ض���ر اإ�ضماعيل بن حماد الرتكي اللغ���وي اأحد اأئمة الل�ضان، قال ياقوت: كان م���ن اأعاجيب الزمان ذكاء وفطنة 
وعلماً، واأ�ضله من بالد الرتك من فاراب،  وتويف �ضنة ثالث و�ضبعني وثالثمائة، وقيل: ثالث وت�ضعني وثالثمائة، وقيل: 

مات مرتدياً من �ضطح جامع ني�ضابور. 
)يتيمة الدهر 406/4، و�ضذرات الذهب )/ 14٢، وك�ضف الظنون ٢/1٧01(.
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وبايعته من البي���ع والبيعة جميعاً، والتبايع مثله، وا�صتبعته ال�ص���يء، اأي �صاألته اأن يبيعه 
مننّي«)8(.

امل�ضاألة الثانية

فه احلنفية بقولهم:»البيع: متليك مال مبال«)9(. تعريف البيع ا�صطاحاًعرنّ
فه بع�صهم بقوله:»مبادلة املال باملال بالرتا�صي«)10(. وعرنّ

فه املالكية بقولهم:»البيع: عقد معاو�صة على غري منافع وال متعة لذة«)11(. وعرنّ
�س«)12(. فه بع�صهم بقوله:»دفع عو�س ف معونّ وعرنّ

فه ال�صافعية بقولهم:»البيع: مقابلة مال مبال اأو نحوه«)13(. وعرنّ
فه بع�صهم بقوله:»مقابلة مال مبال على وجه خم�صو�س«)14(. وعرنّ

فه احلنابلة بقولهم:»مبادلة املال باملال لغر�س التملنّك«)15(. وعرنّ
فه بع�صهم بقوله:»البيع: مبادلة املال باملال متليكاً ومتلنّكاً«)16(. وعرنّ

فه بع�صهم بقوله:»مبادلة املال باملال على الوجه امل�رسوع«)17(. وعرنّ

)8( ال�ضحاح للجوهري: )/ 1189.
)9( طلبة الطلبة: �س6)٢، وانظر: التعريفات �س٧4.

)10( فتح القدير: ٢46/6، وانظر: العناية على الهداية: ٢46/6.
)11( ح���دود اب���ن عرفة مع �ضرحه للر�ض���اع:٢6/1)، منح اجلليل: 4/))4، ال�ضرح الكب���ري للدردير، مطبوع بهام�س حا�ضية 

الد�ضوقي: )/٢، وحا�ضية الد�ضوقي: )/٢.
)1٢( مواه���ب اجللي���ل �ضرح خمت�ضر خليل: ٢٢٢/4، وانظر: ال�ض���رح ال�ضغري للدردير، مطبوع بهام�س بلغة ال�ضالك: ٢/٢، 

بلغة ال�ضالك لأقرب امل�ضالك: ٢/٢.
))1( رو�ضة الطالبني: )/8)).

)14( مغني املحتاج لل�ضربيني: ٢/).
)1٥( املقنع، مطبوع مع ال�ضرح الكبري والإن�ضاف: ٥/11، الإن�ضاف: ٥/ ٢.

)16( املغني: ٥/6، ال�ضرح الكبري: 11/٥.
)1٧( الدر النقي: ٢/ 440.
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واإذا نظرنا اإلى تعريفات الفقهاء جن���د االتفاق ف املعنى العام للبيع وهو:مبادلة مال 
مب���ال، لكن تزي���د بع�س التعريفات اإما �رسط���اً  كالرتا�صي، واإما مزي���د اإي�صاٍح بذكر ما 

يدخل ف التعريف وما يخرج منه.

املطلب الثاين: تعريف القب�ض

وفيه م�صاألتان:
امل�ضاألة الأولى

تعريف القب�ض لغًة
القب�س عند اأهل اللغة يطلق على ع���دة معان، منها:االإ�رساع، واالأخذ،وامللك، وهو 

اأي�صاً �صد الب�صط.
ج���اء ف جممل اللغة:»القب����س م�صدر قب�صت قب�صاً، والقب����س االإ�رساع، ف قوله 
والع���رب   ،19 املل���ك:  ڍ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ہ  ڍ  تعال���ى: 

تقول لل�صائق العنيف: قبنّا�س وقبنّا�صة«)18(.
وجاء ف خمتار ال�صحاح:»قب�س ال�صيء اأخذه، والقب�س اأي�صاً �صد الب�صط، وبابهما 
�رسب، ويقال: �صار ال�صيء ف قب�ص���ك وف قب�صتك اأي ف ملكك، واالنقبا�س �صد 
االنب�ش���اط، و انقب�س ال�شيء �شار مقبو�شاً، والقب�شة بال�شم  ما قب�شت عليه من �شيء، 

اً منه، ورمبا جاء بالفتح«)19(. يقال: اأعطاه قب�صة من �صويق اأو متر اأي كفنّ
وج���اء ف املغِرب:»القب����س خاف الب�ص���ط، ويقال: قب�س عليه بي���ده اإذا �صم عليه 
اأ�صابع���ه، ومنه مقب�س ال�صي���ف، وقب�س ال�صيء اأخذه، واأعط���اين قب�صة من كذا،وهذا 

)18( جممل اللغة: )/٧41.
)19( خمتار ال�ضحاح: �س٥19.
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ال�صيء قب�صة فان اأي ف ملكه وت�رسفه«)20(.
وج���اء ف امل�صب���اح املنري:»قب�س اهلل ال���رزق قب�صاً من باب ����رسب، خاف ب�صطه 

وو�صعه، وقد طاب���ق بينهما بقول���ه:  ڍ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ڍ البق���رة: ٢4٥، 
وقب�صت ال�ص���يء قب�صاً اأخذته، وهو ف قب�صته اأي ملك���ه، وقب�صت قب�صة من متر بفتح 
الق���اف وال�ص���م لغة، وقب�س عليه بيده �ص���م عليه اأ�صابعه، ومن���ه مقب�س ال�صيف وزان 
م�صج���د وفتح الب���اء لغة، وهو حيث يقب�س باليد، وقب�ص���ه اهلل اأماته، وقب�صته عن االأمر 

مثل عزلته  فانقب�س«)21(.
 

امل�ضاألة الثانية

تعريف القب�ض ا�صطاحًا
مل اأَر - فيما اطلعت عليه – من كتب الفقهاء رحمهم اهلل تعريفاً للقب�س عدا تعريفاً اأو 
تعريف���ي ذكرهما بع�س احلنفية واملالكية، وهي مع اختاف العبارات فيها اإال اأن معناها 
ي���كاد يكون واحداً، وال�صبب ف عدم االإطالة من الفقهاء ف تعريف القب�س ا�صطاحاً 
– فيم���ا اعتق���د – يرجع اإلى و�صوح معنى القب�س ف الغال���ب لدى العامي واملتعلم، 
اإ�صاف���ة اإلى اأن كتب اللغة تو�صعت ف ذكر تعري���ف القب�س لغًة، وا�صت�صهدوا باأدلة من 
القراآن الكرمي ومن ال�صنة النبوية ال�رسيفة وكذلك من اأقوال العرب واأ�صعارهم، والناظر 
ف تعريف���ات علماء اللغة يرى اأن التعريف اال�صطاح���ي قريباً منها، ولذلك مل يتعدد 
تعريف القب�س ا�صطاحاً ف كتب الفقهاء كما تعددت تعريفات امل�صطلحات االأخرى، 
وميك���ن اأن يكون تعريف الفقهاء للحيازة اأغنى بع�صهم عن ذكر تعريف للقب�س باعتبار 

)٢0( املغرب: 10٧/٢.
)٢1( امل�ضباح املنري: 48٧/٢.
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اأن القب����س ي���رادف احليازة باملعنى االأع���م، ورمبا ا�صتغنى بع�صهم ع���ن تعريف القب�س 
بتعريف���ه للتخلية، اإذ ي���رى اأن القب�س هو التخلية، وهذا ما ن����س عليه الكا�صاين)22( ف 

بدائع ال�صنائع)23(.
وغالب من راأيت من الباحثي اإمنا يعزون لتعريف الكا�صاين ف "البدائع" فيذكرونه 
بن�صه واأحياناً ي�صتنبطون من كام ابن جزي )24( ف القواني الفقهية ما يجعلونه تعريفاً 

اع)25( ف �رسحه حلدود ابن عرفة)26(. للقب�س، ومثل ذلك ما ذكره الر�صنّ
ورمب���ا ُذك���ر تعريف القب�س ف كت���ب التعريفات املعا�رسة وهي ال تخ���رج غالباً عن 

التعريف املذكور عند الفقهاء.
فه بقوله:»معنى القب�س  فوا القب�س ا�صطاحاً: الكا�صاين، فعرنّ وم���ن الفقهاء الذين عرنّ

هو التمكي والتخلي وارتفاع املوانع  عرفاً وعادة حقيقًة«)27(.
فه بع�صهم باأنه: حيازة لل�صيء وو�صع اليد عليه)28(. وعرنّ

واأ�صار الر�صاع ف �رسحه على حدود ابن عرفة اإلى اأن القب�س يكون ح�صياً     وحكمياً)29(

)٢٢( هو اأبو بكر بن م�ضعود بن اأحمد عالء الدين الكا�ضاين، فقيه اأ�ضويل، تويف �ضنة �ضبع وثمانني وخم�ضمائة.
        الفوائد البهية يف تراجم احلنفية )٥، واجلواهر امل�ضية ٢ / 9))، ومعجم املوؤلفني 1/ 446.

))٢( ينظر : بدائع ال�ضنائع: ٥/٢44.
)٢4( ه���و حمم���د ب���ن اأحم���د بن ج���زي الكلبي الغرناط���ي، ولد �ضن���ة ثالث وت�ضع���ني و�ضتمائة، وت���ويف �ضنة اإح���دى واأربعني 

و�ضبعمائة.   الدرر الكامنة ) / 446، ونيل البتهاج بتطريز الديباج  8)٢، و�ضجرة النور الزكية 1/)٢1 
)٢٥( هو اأبو عبد اهلل حممد بن قا�ضم الأن�ضاري التون�ضي، تويف �ضنة اأربع وت�ضعني  وثمامنائة.

        �ضجرة النور الزكية ٢٥9، وفهر�س الفهار�س 0/1)4.
)٢6( ه���و حمم���د ب���ن حممد ب���ن عرفة الورغمي التون�ضي املالكي، برع يف عدة علوم، ولد �ضن���ة �ضت ع�ضرة و�ضبعمائة، وتويف 

�ضنة ثالث وثمامنائة.
        بغية الوعاة ٢٢9،  والبدر الطالع ٢ /٢٥٥، و�ضجرة النور الزكية ٢٢٧.

)٢٧( بدائع ال�ضنائع: ٥/148.
)٢8( ينظر: البهجة يف �ضرح التحفة: 168/1.

)٢9( ينظر: �ضرح حدود ابن عرفة للر�ضاع: 44/1).
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ومل يذكر التعريف كامًا باعتباره وا�صحاً – كما اأ�صلفت -.
 

املطلب الثالث
الألفاظ ذات ال�صلة بالقب�ض

هناك األفاظ قد ت�صتبه مب�صطلح القب�س وقد يكون ف بع�صها �صيء من معاين القب�س، 
ولبيان هذه االألفاظ ذات ال�صلة اأذكر هذه االألفاظ بتعريفها اللغوي واال�صطاحي.

)اأ( التخلية:

التخلية لغًة:
التخلية ف اللغة: جعل ال�صيء خالًيا، اأي: فارًغا، وهو م�صدر خلَّى مبعنى ترك. 

ومن معانيها االإعرا�س)30(.
يء من  ي ال�صَّ قال ابن فار�س: "اخلاء والام واحلرف املعتل اأ�صٌل واحد يدلُّ على تعرِّ
واً منه. وَخَل���ِت الدار وغرُيها تخُلو ()31(. ٌو من كذا، اإذا كان ِعرحْ ال�صيء. يق���ال هو ِخلحْ
ذا  َلى اإِ اً وَخاًء واأَخحْ ُل���و ُخُلونّ وق���ال ابن منظور)32(: ) خا ( اأي: َخا املكاُن وال�صيُء َيخحْ
مل يك���ن فيه اأَحد وال �صيء في���ه وهو خاٍل، خلنّى االأمر وتخلنّى منه وعنه، وخااله: تركه، 

وخاال فاناً: تركه )33(.

)0)( ينظر : تاج العرو�س:10 /118.
)1)( معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س )ج ٢ / �س ٢04(.

)٢)( ه���و حمم���د ب���ن مكرم بن عل���ي اأبو الف�ضل جم���ال الدين بن منظ���ور الأن�ض���اري الرويفعي الإفريق���ي، الإمام اللغوي 
احلج���ة م���ن ن�ض���ل رويفع ابن ثاب���ت الأن�ضاري، ولد مب�ض���ر، وقيل: بطرابل����س املغرب �ضنة ثالث���ني و�ضتمائة وتويف يف 

م�ضر �ضنة اإحدى ع�ضرة و�ضبعمائة. )�ضذرات الذهب ٢6/4، والأعالم ٧/108(.
)))( ل�ضان العرب:8/14)٢.
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التخلية ا�صطاحًا:
ت���كاد تعريفات الفقه���اء رحمهم اهلل للتخلي���ة تكون متقاربة، فاملعن���ى العام للتخلية 
عندهم هو: اأال يجعل البائع بي امل�صرتي وال�صلعة اأي مانع من قب�صها، في�صتفيد امل�صرتي 
م���ن ال�صلعة مبا�رسة، وي�صتفيد البائع من الثمن كذل���ك، وعلى هذا جاءت تعريفاتهم، 
ف الكا�صاين التخلية بقوله:»القب�س عندنا هو التخلية والتخلي وهو اأن يخلنّي  ومنها:عرنّ
البائع بي املبيع وبي امل�صرتي برفع احلائل بينهما على وجه يتمكن امل�صرتي من الت�رسف 

فيه فيجعل البائع م�صلماً للمبيع وامل�صرتي قاب�صاً له«)34(.
فها ابن جنيم)35( باأنها: »الت�صليم«)36(. وعرنّ

فها الزيلعي)37( باأنها:»رفع املوانع«)38(. وعرنّ
وعند ابن عابدين)39( التخلية هي:»رفع املوانع باأن ي�صع املال بي يدي املولى بحيث 

لو مد يده اأخذه«)40(.
وجاء تعريفها عند املالكية باأنها:»متكي البائع امل�صرتي من ال�صلعة«)41(.

وج���اء اأي�صاً تعريفه���ا عند كامهم على قب����س العقار:»وجعل���وه بالتخلية بينه وبي 

)4)( بدائع ال�ضنائع: ٥/ ٢44.
)٥)( هو زين الدين بن اإبراهيم بن حممد بن حممد امل�ضري احلنفي ال�ضهري بابن جنيم، تويف �ضنة �ضبعني وت�ضعمائة.

        )�ضذرات الذهب 8 / ٥8)، ومعجم املوؤلفني 1 / ٧40 (.
)6)( الأ�ضباه والنظائر لبن جنيم: ٢10 . لكن ذكر اأنه ي�ضتثنى من قوله التخلية ت�ضليم م�ضائل معينة ذكرها بعد ذلك.

)٧)( هو عثمان بن علي بن حمجن الزيلعي، تويف �ضنة ثالث واأربعني و�ضبعمائة.
) الفوائد البهية 11٥، وتاج الرتاجم 41، والدرر الكامنة ) / 61 (.

)8)( تبيني احلقائق: ٢ / ٢٥٥ واملالحظ اأن هذا التعريف جاء يف كتاب الطالق باب الرجعة.
)9)( ه���و حمم���د اأم���ني ب���ن عمر ب���ن عبد العزيز ب���ن عابدي���ن الدم�ضقي،ولد �ضنة ثم���ان وت�ضعني ومائة واأل���ف، وتويف �ضنة 

اثنتني وخم�ضني ومائتني واألف . ) الأعالم 6 / 4٢(.
)40( حا�ضية ابن عابدين: )/٧10.

)41( ينظر : التلقني:٢/٧1).
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امل�ص���رتي ومتكنه من الت����رسف فيه«)42(.وكذا جاء تعريف التخلية عن���د ال�صافعية عند 
حتدثه���م عن قب����س العقار فذك���روا اأن التخلية هي:»متكي امل�ص���رتي من الت�رسف ف 

املبيع«)43(.
وكذا عند احلنابلة، فقد جاء تعريف التخلية عندهم باأنها:»الرتك واالإعرا�س«)44(.

 وج���اء ذكر التخلية عند ابن قدامة)45( ف اأكث م���ن مو�صع، وكلها تدل على ت�صليم 
املبيع للم�ص���رتي)46(، ومثال ذلك ما ذكره عند حديثه عند قب�س العقار حيث قال:»واإن 

كان مما ال ينقل ويحول فقب�صه التخلية بينه وبي م�صرتيه ال حائل دونه«)47(.
وكذا جاء هذا املعنى ف ك�صاف القناع)48(، وف مطالب اأويل النهى)49(.

وبعد عر�س تعريفات الفقهاء رحمهم اهلل للتخلية يتبي: اأن الفرق بينها وبي القب�س 
من وجهي:

ل)50(. اأولهما:اأن التخلية نوع من اأنواع القب�س، فهي خا�صة مبا ال ينقل ويحونّ
وثانيهما: اأن التخلية تكون من ِقبل البائع، والقب�س من ِقبل امل�صرتي)51(.

)4٢( ال�ضرح الكبري بهام�س حا�ضية الد�ضوقي: )/14٥، وحا�ضية الد�ضوقي: )/ 14٥.
))4( ينظر: �ضرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني: ٢1٥/٢، وحا�ضية القليوبي: ٢1٥/٢، وحا�ضية عمرية: ٢1٥/٢.

)44( املطلع على اأبواب املقنع: 8/11)٢.
)4٥( ه���و عب���د اهلل ب���ن اأحم���د ب���ن حممد ب���ن قدامة بن مق���دام بن ن�ضر بن عب���د اهلل املقد�ض���ي الفقيه الزاه���د الإمام اأحد 

الأعالم ولد �ضنة اإحدى واأربعني وخم�ضائة، وتويف �ضنة �ضت وع�ضرين و�ضتمائة ، وقيل : غري ذلك .
)معجم البلدان٢/ 186، والذيل على طبقات احلنابلة٢/))1،واملق�ضد الأر�ضد يف ذكر اأ�ضحاب اأحمد٢/ 1٥، وخمت�ضر 

طبقات احلنابلة4٥ ، وفوات الوفيات ٢/1٥8(
)46( ينظر : املغني: 1٢6/6، 18٧، 4٥0.

)4٧( املغني: 6 / 18٧.
)48( ينظر: ك�ضاف القناع: )/٢4٧.

)49( ينظر: مطالب اأويل النهى: )/ )1٥.
)٥0( ينظ���ر: ال�ض���رح الكبري بهام�س حا�ضية الد�ضوق���ي: )/ 14٥، والوجيز: 1/ 146، واملغني: 1٥ / 18٧، وك�ضاف القناع: )/ 

.٢4٧
)٥1( ينظر: بدائع ال�ضنائع: ٥ / ٢44، ومغني املحتاج: ٢/ ٧٢.
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)ب( الت�ضليم:

الت�صليم لغة:
يطل���ق الت�صليم ف اللغة على عدة معان، منه���ا: ال�صام، والر�صا باحلكم، والقب�س، 

واالأخذ.
واملعنيان االأخريان هما املق�صودان ف بحثنا هذا.

ق���ال ابن فار�س: "و�صلنّمت اإليه ال�ص���يء، فت�صلَّمه: اأي اأخ���ذه، والت�صليم بذل الر�صا 
الُح ")52(. : الَت�صَ باحلكم، والت�صليم: ال�صام... والَت�َصامُلُ

وق���ال ابن منظور: "وت�صلَّمه منِّ���ي: قَب�صه، و�صلنّمُت اإليه ال�ص���يء فت�صلَّمُه اأي اأخذه، 
والت�صليم: بذل الر�صا باحلكم، والت�صليم: ال�صام ")53(.

 الت�صليم ا�صطاحًا:
غال���ب تعريفات الفقه���اء رحمهم اهلل عل���ى اأن الت�صليم مبعنى التمك���ي من القب�س 
واالنتفاع باملبيع، وقد جاء هذا املعنى عند كامهم عن اأنواع القب�س، وبع�صهم يذكره 

عند حديثه عن التخلية ويرى اأنها مبعنى الت�صليم.
وه���ذا الت�صليم يح�صل بالتخلية عند احلنفية)54(، كما ج���اء ف بدائع ال�صنائع: »واأما 

تف�صري الت�صليم والقب�س فالت�صليم والقب�س عندنا هو التخلية«)55(.
وج���اء اأي�صاً ف البدائع:»نعني بالت�صليم التخلية، والتمكي من االنتفاع برفع املوانع 

)٥٢( ال�ضحاح للجوهري: ٥/ 19٥٢.
))٥(ل�ضان العرب: 1٢ / ٢9٥  ، وانظر : اأني�س الفقهاء : 96 .

)٥4( ينظ���ر : الأ�ضب���اه والنظائ���ر لبن جنيم: ٢10، والعناية �ضرح الهداية: )/٢))،والبح���ر الرائق: 194/4، والدر املختار: 
6/ ٥14، وجممع الأنهر يف �ضرح ملتقى الأبحر: ٢/19.

)٥٥( بدائع ال�ضنائع: ٥/ ٢44، واملب�سوط: ٥6/1٢.
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ف اإجارة املنازل ونحوها«)56(.
    وج���اء ف تبي���ي احلقائق:»الت�صليم وهو رف���ع املوانع والتخلية بين���ه وبي امل�صلنّم 

اإليه«)57(.
وج���اء ف البناية ف �رسح الهداية:»ال بد من معرفة كيفي���ة الت�صليم والت�صلم ومكان 
���م: التخلية بي امل�صرتي وبي املبيع من غري مانع م���ن قب�صه، وبه يدخل البيع ف  الت�صلنّ

�صمان امل�صرتي«)58(.
وه���ذا املعنى اأي�صاً جاء عند املالكية)59(، وعند ال�صافعية)60(، وعند احلنابلة)61( اإذا كان 

املبيع عقاراً، واأما ف املنقول فبح�صبه اأو بالعرف، كما �صياأتي ف كيفية القب�س.

)ج�( احليازة:

احليازة لغًة:
ق���ال الوهري: »احلوز المع وكل من �صمنّ اإلى نف�صه �صيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة، 

واحتازه اأي�صاً«)62(. وهذا املعنى هو الذي ذكره كثري من علماء اللغة )63(. 
احليازة ا�صطاحًا:

يذك���ر كث���ري من الفقهاء  رحمه���م اهلل   احليازة ف كتاب البي���ع)64( واأحياناً ف كتاب 

)٥6( بدائع ال�ضنائع: 1٧9/4، وجاء هذا املعنى اأي�ضاً عند احلديث عن النفقة: 18/4.
)٥٧( تبيني احلقائق: ٢/ 14٢.

)٥8( البناية يف �ضرح الهداية: ٧/٧1.
)٥9( ينظر: القوانني الفقهية: 164، وال�ضرح الكبري بهام�س حا�ضية الد�ضوقي: )/14٥، وحا�ضية الد�ضوقي: )/ 14٥.

)60( ينظر: احلاوي الكبري: ٥/ ٢٢1، ومغني املحتاج: ٢ / ٧1 .
)61( ينظر: املغني: 1٢6/6،و�ضرح الزرك�ضي: )/٥40، واملبدع:194/4، ومعونة اأويل النهى: ٥/ 6)1.

)6٢( ال�ضحاح: )/8٧٥.
))6( ينظر: معجم مقايي�س اللغة: ٢/ 11،وجممل اللغة: 1/ ٢٥٧، ول�ضان العرب: ٥/ 9)).

)64( ينظر: بدائع ال�ضنائع: 1٢0/6.
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النكاح)65( وكت���اب ال�رسكة )66( وكتاب الهب���ة)67( وكتاب اله���اد)68( وكتاب الق�صاء، 
وكتاب ال�صهادات)69( وغري ذلك، وغالب تعريفاتهم للحيازة اأنها مبعنى القب�س والتملنّك.
جاء يف املب�شوط قوله: »الأن القب�س عبارة عن احليازة وهو اأن ي�شري ال�شيء يف حّيز 

القاب�س«)70(.
وج���اء ف بدائ���ع ال�صنائع: »وامل���راد من احلي���ازة القب�س«)71(، وكذا ج���اء ف تبيي 

احلقائق)72(.
وجاء اأي�ص���اً تعريف احليازة باأنها القب�س والتملنّك عن���د املالكية، ففي املدونة:»قلت: 
اأراأيت اإن وهبت لرجل اأر�صاً، كيف القب�س ف قول مالك ؟ قال: احليازة اإذا حازها فقد 
قب�صها، عند مالك«)73(، وكذا جاء ف اال�صتذكار قوله:»ومعنى احليازة القب�س مبا يقب�س 

به مثل تلك الهبة«)74(، وكذا جاء ف �رسح حدود ابن عرفة)75(.
ومل تخرج اأي�صاً تعريفات ال�صافعية للحيازة باأنها القب�س والتملنّك)76(.

)6٥( ينظر: تبيني احلقائق )/٢٢).
)66(ينظر: ال�ضتذكار: 0٢/٢٢).

)6٧( ينظ���ر: حتري���ر األف���اظ التنبيه: 1٧)، ومغني املحتاج: )/)10، وبجريمي على اخلطيب: ٢٢4/4، و �ضرح جالل الدين 
املحلي على منهاج الطالبني: )/ 194.

)68( ينظر: بدائع ال�ضنائع: 1٢0/6.
)69( ينظر: الكايف: 04/4)، والإن�ضاف: ٢1٥/10، وال�ضرح الكبري: 10/٢0٥.

)٧0( املب�سوط: 1٢/6٥.
)٧1( بدائع ال�ضنائع: 1٢0/6.

)٧٢(  ينظر: تبيني احلقائق )/٢٢).
))٧( املدونة: 4/ 1)).، ومغني املحتاج: )/)10

)٧4( ال�ضتذكار: 0٢/٢٢).
)٧٥(ينظر:  �ضرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٧4.

)٧6(  ينظر: حترير األفاظ التنبيه: 1٧)، ومغني املحتاج: )/)10، والبجريمي على اخلطيب: ٢٢4/4، و �ضرح جالل الدين 
املحلي على منهاج الطالبني: )/ 194.
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وهذا املعنى اأي�صاً هو الذي ورد عند احلنابلة)77(.
 

املبحث الثاين
اأقوال الفقهاء يف الت�صرف يف املبيع

وفيه خم�صة مطالب:
املطلب الأول
�صورة امل�صاألة

يذكر الفقهاء رحمهم اهلل م�صاألة القب�س ف املبيع ف كتاب البيوع واأحياناً يذكرونها 
ف ب���اب خيار القب�س، و�ص���ورة امل�صاألة: هل يجوز اأن يبيع ال�صخ����س ال�صلعة قبل اأن 
يقب�صها، وي�صتطيع الت�رسف فيها، اأو ال يجوز اأن يبيعها حتى يقب�صها وتكون ف متناول 

يده؟ 
 

املطلب الثاين
اأنواع املبيع بالن�صبة للقب�ض

اختلف���ت عب���ارات الفقهاء رحمهم اهلل ف كيفية القب����س، فيفرقون بي قب�س العقار 
وقب����س املنق���ول وبع�صهم يفرق بي قب����س الطعام وغريه، وبع�صه���م يفرق بي قب�س 
املكي���ل واملوزون واملعدود واملذروع وغري ذلك، ومع ذل���ك يذكرون اأن القب�س مل يرد 

حتديده ف ال�رسع، فريجع فيه اإلى العرف والعادة، ويقولون: قب�س كل �صئ بح�صبه.

)٧٧(  ينظر: الكايف: 04/4)، والإن�ضاف: ٢1٥/10، وال�ضرح الكبري: 10/٢0٥.
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قال اخلطابي)78(: »القبو�س تختلف ف االأ�صياء ح�صب اختافها ف اأنف�صها، وح�صب 
اختاف عادات النا�س فيها«)79(.

وجاء ف بدائع ال�صنائع قوله:»معن���ى القب�س هو التمكي والتخلي وارتفاع املوانع 
عرفاً وعادة حقيقًة«)80(.

وج���اء ف ال���كاف:»كل ما ا�صرتي���ت من العرو�س كله���ا احليوان والعق���ار والثياب 
وغ���ري ذلك ما خا البيع من الطع���ام على الكيل فا باأ�س عند مال���ك اأن يبيع ذلك قبل 
اأن يقب�ص���ه... واأم���ا ما ابتعت من الطع���ام على الكيل فا يجوز ل���ك بيعه حتى تكتاله 
وت�صتوفي���ه وكذلك ما ابتعت منه وزناً اأو ع���دداً مل يجز بيع �صيء من ذلك حتى يقب�صه 

وي�صتوفيه بالوزن اأو بالعدة اأو بالكيل على ح�صب �صنته ف مو�صعه«)81(.
وج���اء ف املهذب:»والقب����س فيما ينقل النقل... وفيما ال ينق���ل كالعقار والثمر قبل 
اأوان ال���داد التخلية، الأن القب�س ورد ب���ه ال�رسع واأطلقه فحمل على العرف، والعرف 

فيما ينقل النقل، وفيما ال ينقل التخلية«)82(.
وج���اء ف الكاف البن قدام���ة :»وقب�س كل �صيٍء بح�صبه، املكي���ل املبيع مكايلة قب�صه 
كيله... وقب�س الذهب والف�صة والوهر باليد، و�صائر ما ينقل قب�صه نقله، وقب�س احليوان 
اأخذه بزمامه، اأو مت�صيته من مكانه، وما ال ينقل قب�صه التخلية بينه وبي م�صرتيه وبينه، ال حائل 
دونه؛ الأن القب�س مطلق ف ال�رسع، فيجب الرجوع فيه اإلى العرف، كاالإحياء واالإحراز، 

)٧8( هو حمد بن حممد بن اإبراهيم بن اخلطاب اخلطابي الب�ضتي، كان رحمه اهلل فقيهاً حمدثاً  له الت�ضانيف البديعة، 
ولد �ضنة ب�ضع ع�ضرة وثالثمائة، وتويف �ضنة ثمان وثمانني وثالثمائة.

 )�ضري اأعالم النبالء 1٧ /)٢، وتذكرة احلفاظ ) / 1018 (
)٧9( معامل ال�ضنن: ٧/٥)1.

)80( بدائع ال�ضنائع: ٥/ 148.
)81( الكايف يف فقه اأهل املدينة: ٢/661.

)8٢( املهذب: ٥0/1).
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والعادة ما ذكرناه، وعنه: اأن القب�س ف جميع االأ�صياء بالتخلية، مع التميز،الأنه قب�س فيما 
ال ينقل فكان قب�صاً ف غريه«)83(.

 وم���ع اأن الفقهاء ذكروا القاعدة: وهي اأن القب�س اإمنا يكون بح�صب العرف والعادة، 
اإال اأن ه���ذا يختل���ف باختاف املبيع، فاملبي���ع منه ما يحتاج اإلى ح���ق توفية، ومنه ما ال 
يحتاج اإلى حق توفية، وحق التوفية هو ا�صتيفاء امل�صرتي للمبيع، وذلك باأن يكال املكيل 
اأو ي���وزن املوزون اأو يعدنّ املعدود، اأو يذرع املذروع، اأي االأ�صل فيه اأنه يقا�س بالذراع، 
والذراع القدمي ي�صاوي) 54�صم (، فامل�صرتي ال تدخل ف ملكه ال�صلعة اإال اإذا وزنها اإن 
ها اإن كانت معدودة، اأو ذرعها اإن كانت  كانت موزونة، اأو كالها اإن كانت مكيلة، اأو عدنّ
مذروع���ة، كما ي�شرتط الفقهاء النق���ل، اأي: نقل هذه ال�شربة اإن كانت مكيلة اأو معدودة 

من مو�صعها، ويقولون: التوفية هي العدد والكيل، واحليازة هي: النقل)84(.
 

املطلب الثالث
حترير حمل النزاعاتفق العلماء على اأنه ل يجوز بيع الطعام قبل قب�صه)85(

قال ف االإف�صاح:»واتفقوا على اأن الطعام اإذا ا�صرتى مكايلة اأو موازنة اأو معادة، فا 
يجوز مل���ن ا�شرتاه اأن يبيعه من اآخر اأو يعار�س به حتى يقب�شه االأول،واأن القب�س �رشط 

ف �صحة هذا البيع«)86(.
وجاء ف العناية بعد اأن ذكر حديث ابن عبا�س )ف النهي عن بيع الطعام قبل قب�صه، 

))8( الكايف : ٢/٢9.
)84( ينظر: تي�ضري فقه املعامالت: 89.

)8٥(  ينظ���ر: املب�س���وط: )9/1، وبدائ���ع ال�ضنائ���ع: 180/٥، وبداية املجته���د: 1٥6/٢، واملعون���ة: 969/٢، ورو�ضة الطالبني: 
)/٥08، واملجموع: ٢٧0/9، واملغني: 6/)18، ومطالب اأويل النهى: )/61٧، ومراتب الإجماع: )8.

)86(:الإف�ضاح: 1/ )4).
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قال: )فاإن تخ�صي�س الطعام يدل على اأن احلكم فيما عداه بخافه()87(.
وج���اء ف بداية املجتهد:»واأما بيع الطعام قبل قب�صه فاإن العلماء جممعون على منع 

ذلك اإال ما يحكى عن عثمان البتنّي)88(«)89(.
وقال ابن عبد الب:»قول البتنّي خاف ال�صنة الثابتة من اأخبار االآحاد العدل، وخاف 

المهور، فا معنى له...«)90(.
وجاء ف املجموع:»فرع ف مذاهب العلماء ف بيع املبيع قبل القب�س، قد ذكرنا اأن 

مذهبنا بطانه مطلقاً �صواء كان طعاماً اأو غريه«)91(.
وق���ال النووي)92(:»اأما مذهب عثم���ان البتنّي فحكاه امل���ازري والقا�صي، ومل يحكه 
االأك���ثون، بل نقلوا االإجم���اع على بطان بيع الطع���ام املبيع قبل قب�ص���ه، قالوا: واإمنا 

اخلاف فيما �صواه، فهو �صاذ مرتوك، واهلل اأعلم«)93(.
واعت���ذر ابن قدامة ملخالفة قول عثمان البتنّي لل�صنة الثابتة بقوله:»واأظننّه مل يبلغه هذا 

احلديث، ومثل هذا ال يلتفت اإليه«)94(.
وج���اء ف املغني:»وقال ابن املنذر: اأجمع اأهل العلم على اأن من ا�صرتى طعاماً فلي�س 
له اأن يبيعه حتى ي�صتوفيه، ولو دخل ف �صمان امل�صرتي جاز له بيعه والت�رسف فيه، كما 

)8٧( العناية، مطبوع مع فتح القدير: ٥11/6.
)88( هو عثمان بن �ضليمان البتي، تويف �ضنة ثالث واأربعني ومائة.   طبقات الفقهاء 91  

)89( بداية املجتهد: ٢/1٥6.
)90( ال�ضتذكار ٢0/1٥6.

)91( املجموع: ٢٧0/9.
)9٢( ه���و يحي���ى ب���ن �ضرف ب���ن مري بن ح�ضن بن ح�ضني بن حممد ال�ضافعي الن���ووي الدم�ضقي، ولد �ضنة اإحدى وثالثني 

و�ضتمائة، وتويف �ضنة �ضت و�ضبعني و�ضتمائة.
طبقات ال�ضافعية الكربى 8 / 9٥)، وطبقات ال�ضافعية 1 /9 رقم الرتجمة " 4٥4 ".

))9( �ضرح النووي على م�ضلم: 1٧0/10.
)94( املغني 189/6. 
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بعد القب�س«)95(.
وقال ابن القيم:»وحكي ذلك عن غري واحد من اأهل العلم اإجماعاً، واأما ما حكي عن 

عثمان البتنّي من جوازه: فاإن �صح فا يعتدنّ به«)96(.
واختلفوا فيما عدا الطعام على اأقوال تاأتي بالتف�صيل، مع ذكر االأدلة والتعليات ف 

املطلب التايل.
  

املطلب الرابع
اأقوال الفقهاء يف الت�صرف يف املبيع قبل قب�صه

ق���د ي�صتغ���رب الباحث - عن���د قراءته ملباحث قب����س املبيع واأدلت���ه و�صوره - من 
تن���ازع الفقه���اء ف بع����س ه���ذه امل�صائل رغ���م وجود اأدل���ة �رسيحة �صحيح���ة  فيها، 
ولع���ل �صيخ االإ�صام رحم���ه اهلل اعتذر عن الفقهاء عند حديثه ع���ن مثل هذه امل�صائل، 
فقال:»ولغمو�س ماأخذ هذه امل�صائل كث تنازع الفقهاء فيها، ومل يطرد اإلى التوهم فيها 

قيا�ٌس كما تراه«)97(.
و�صب���ق ذكر اتفاق العلماء على منع الت�رسف ف الطعام بالبيع قبل قب�صه، واخلاف 
ف بي���ع ما عدا الطعام م���ن املنقول والعقار قبل القب�س، ول���ذا ميكن ذكر عدة مذاهب 
لنا فيما عدا الطعام فجعلناه عقاراً ومنقواًل ثم جعلنا املنقول اأي�صاً مكيًا  للعلماء اإذا ف�صنّ
ونح���وه وهو: املوزون، واملعدود، واملذروع، وهذا ما يلحظ على بع�س الباحثي، فقد 
اأو�ص���ل اخلاف ف ذلك اإلى �صتة اأقوال، لكن لتداخل هذه االأقوال راأيت ح�رسها ف 

)9٥( املغني: 6/)18.
)96( حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/1)1.

)9٧( جمموع الفتاوى:٢9/)40.
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اأربعة اأقوال، هي:
القول االأول: يج���وز بيع الدور واالأر�صي قبل قب�صها، وم���ا �صوى العقار فا يجوز 
بيع���ه قبل القب�س، وهذا قول اأبي حنيفة، وقول اأبي يو�صف)98(  االآِخر)99(.جاء ف تبيي 

احلقائق: »�صح بيع العقار قبل قب�صه، وهذا عند اأبي حنيفة واأبي يو�صف«)100(.
الق���ول الثاين: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل قب�صه، وهذا امل�صهور من مذهب االإمام 

مالك)101(، واختاره اأبو ثور)102( وابن املنذر)103()104(.
ج���اء ف املعونة:»وما عدا الطع���ام وال�رساب من �صائر العرو����س والعبيد واحليوان 
ل وما ال ينقل وال يحول وما يكال اأو ي���وزن، وما ال يكال وال  والعق���ار وما ينقل ويح���ونّ
يوزن كان عيناً معينة اأو �صلماً م�صموناً ف الذمة فبيعه قبل قب�صه جائز ف الملة بخاف 

الطعام ما مل يعر�س ف العقد ما مينع منه«)105(.
الق���ول الثالث: ال يج���وز الت�رسف ف املبيع قب���ل قب�صه اإذا كان مكي���ًا اأو موزوناً، 

)98( ه���و يعق���وب ب���ن اإبراهي���م بن حبيب بن خني�س بن �ضعد ب���ن حبتة الأن�ضاري،وهو �ضاحب اأبي حنيف���ة، كان فقيهاً عاملاً 
حافظاً، تويف �ضنة اثنتني وثمانني، وقيل: �ضنة ثالث وثمانني ومائة.

)اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية ٢ / ٢٢0 ومناقب الإمام اأبي حنيفة و�ضاحبيه ٥٧(.
)99(  ينظ���ر: املب�س���وط: )9/1، وتبيني احلقائق: ٧9/4،واملختار للفتوى مطب���وع مع الختيار ٢/ 8،والختيار لتعليل 

املختار: 8/٢، والبحر الرائق:6 / 1٢6، والدر املختار:1٥٥/٥، وحا�ضية ابن عابدين: 1٥٥/٥.
)100( تبيني احلقائق: ٧9/4.

)101(  ينظر: ال�ضتذكار: 19 / ٢٥8، واملعونة: 9٧٢/٢، والتلقني: ٢/٧0).
)10٢( ه���و اإبراهي���م ب���ن خالد بن اأبي اليمان الكلبي البغدادي،�ضاحب اأبي حنيف���ة، اأخذ الفقه عن ال�ضافعي، تويف �ضنة �ضت 

واأربعني ومائتني. 
      )طبقات الفقهاء 9٢، ووفيات الأعيان 1/ ٢6 (

))10(  ينظر: حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/1)1.
)104( هو حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�ضابوري، كان فقيهاً عاملاً مطلعاً، تويف �ضنة ت�ضع اأو ع�ضر وثالثمائة.

وفيات الأعيان 4 /٢0٧،وطبقات ال�ضافعية 1/ 99 ترجمة رقم " 44 " .
)10٥( املعونة: 9٧٢/٢.
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وه���ذا يروى عن عثم���ان، وهو مذهب �صعيد بن امل�صي���ب)106(، واحل�صن)107(، واحلكم، 
اد)108(، واالأوزاعي)109(، واإ�صحاق)110(، وذكر ابن القيم رحمه اهلل اأن هذا القول هو  وحمنّ

امل�صهور من مذهب االإمام اأحمد)111(.
ج���اء ف الرو�س املربع:»ومن ا�صرتى مكيًا ونحوه وهو املوزون واملعدود واملذروع 
" �ص���ح" البيع "ولزم بالعق���د" حيث ال خيار "ومل ي�صح ت�رسفه في���ه" ببيع اأو هبة اأو 

اإجارة اأو رهن اأو حوالة "حتى يقب�صه"...
"وم���ا عداه" اأي عدا م���ا ا�صرتى بكيل اأو وزن اأو ع���دنّ اأو ذرع كالعبد والدار "يجوز 

ت�رسف امل�صرتي فيه قبل قب�صه")112(.
القول الرابع:ال يجوز الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه مطلقاً، وبه قال الثوري)113( وه����و 
)106( ه���و �ضعي���د ب���ن امل�ضيب بن حزن بن اأبي وهب بن عم���رو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القر�ضي املخزومي، تويف �ضنة 

اأربع وت�ضعني،وقيل: غري ذلك.  )تهذيب التهذيب 4 / 84  (.
)10٧( ه���و احل�ض���ن ب���ن اأبي احل�ضن ي�ضار اأبو �ضعيد مول���ى زيد بن ثابت الأن�ضاري، كان �ضيد اأه���ل زمانه علماً وعماًل، تويف 

رحمه اهلل �ضنة ع�ضر ومائة.   
)طبقات ابن �ضعد ٧ / 1٥6، واأخبار الق�ضاة ٢/ ) (.

)108( هو اأبو اإ�ضماعيل حماد بن  م�ضلم الكويف، مولى الأ�ضعريني،كان اأحد العلماء الأذكياء والكرام الأ�ضخياء، تويف رحمه 
اهلل �ضن���ة ع�ضري���ن ومائ���ة.  )ال�ضعفاء 10٧، واجلرح والتعديل )/146،وطبقات احلف���اظ 84، وتهذيب الكمال 1 / ٢٧)، 

وخال�ضة تذهيب الكمال 9٢(
)109( هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، اإمام اأهل ال�ضام، ولد �ضنة ثمان وثمانني للهجرة، وقيل: �ضنة ثالث 

وت�ضعني، وتويف �ضنة �ضبع وخم�ضني ومائة.
   )حلية الأولياء 6 / ٥)1، ووفيات الأعيان ) / 1٢٧  (.

)110( ه���و اإ�ضح���اق ب���ن اإبراهي���م بن خملد بن اإبراهيم ب���ن مطر اأبو يعقوب احلنظل���ي املعروف بابن راهوي���ه املروزي، اأحد 
الأئمة، ولد �ضنة اإحدى و�ضتني ومائة، وتويف رحمه اهلل �ضنة �ضبع اأو ثمان  وثالثني ومائتني.

)التاريخ الكبري ٧9/1)، و�ضري اأعالم النبالء 11 /٥8)، وتهذيب التهذيب ٢16/1(.
)111(  ينظ���ر: مع���امل ال�ض���نن للخطاب���ي: ٥/ ))1، وحا�ضي���ة ابن القيم على خمت�ض���ر �ضنن اأب���ي داود: 1/٥)1، واملغني: 6 / 

189،و�ضرح منتهى الإرادات:٢/ ٥8، والرو�س املربع: ٢46.
)11٢( الرو�س املربع: ٢46.

))11( ه���و �ضفي���ان ب���ن �ضعي���د بن م�ضروق الث���وري، ولد �ضنة �ض���ت وت�ضعني، وقيل: �ضب���ع، ومات �ضنة اإح���دى و�ضتني ومائة.
طبقات ابن �ضعد 6 / ٢٧1، وطبقات الفقهاء 84 
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م�������روي ع����ن جابر بن عبد اهلل واب���ن عبا�س )114(  وهو قول ممد بن احل�صن)115)116(، 
وق���ول اأبي يو�ص���ف االأول)117(، وهو مذهب ال�صافعية)118(، وه���ي الراوية االأخرى عن 
االإمام اأحم���د، اختارها ابن عقيل)119()120(، وهو اختيار �صي���خ اال�صام ابن تيمية رحمه 

اهلل)121(، وابن القيم)122(، وهو قول ابن حزم)123()124(.
ل مل يج���ز له بيعه حتى  ج���اء ف بداية املبتدي: »وم���ن ا�صرتى �صيئاً مم���ا ُينقل ويحوَّ

يقب�صه«)125(.
وجاء ف املهذب:»وال يجوز بيع ما مل ي�صتقر ملكه عليه كبيع االأعيان اململوكة بالبيع 

)114(  ينظر: بداية املجتهد: ٢/ 1٥٧.
)11٥(  ينظ���ر: تبي���ني احلقائ���ق: ٧9/4، والأ�ضب���اه والنظائ���ر: ٢0٧، والبح���ر الرائ���ق: 6 / 1٢6، والهداي���ة �ضرح 
بداي���ة املبت���دي مطبوع مع فتح القدي���ر:   6 / )٥1، وفتح القدير: 6 /)٥1، والعناية على الهداية: 6/٥1٢، 

والختيار لتعليل املختار: ٢/ 8.
)116( ه���و حمم���د ب���ن احل�ضن بن فرقد اأبو عب���د اهلل ال�ضيباين، �ضاحب الإمام اأبي حنيفة، ول���د �ضنة اإحدى وقيل: اثنتني 

وقيل: خم�س وثالثني ومائة، وتويف �ضنة ت�ضع وثمانني ومائة.
 اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية 4٢/٢، والبداية والنهاية 10 / ٢10، والإيثار مبعرفة رواة الآثار ٢٢ 

)11٧(  ينظر: املب�سوط: 9/)1.
)118(  ينظر: الأم )/٧0، واملهذب: 49/1)، والو�ضيط يف املذهب ٢/)1٢، والبيان يف مذهب الإمام ال�ضافعي 68/٥، ومنهاج 
الطالب���ني: 49، و�ض���رح الن���ووي على م�ضل���م: 10 /169، واللباب يف الفق���ه ال�ضافعي: ٢٢0، وذكر عنده���م ع�ضرة موا�ضع 
يج���وز فيه���ا البي���ع قبل القب�س وه���ي: الو�ضية، واملرياث، وَرزق ال�ضلط���ان، والغنيمة، والوقف، والهب���ة اإذا ا�ضرتجعت، 

وال�ضيد املثبت، وال�ضلم، والإجارة، واأن يبيعه من بائعه على اأحد الوجهني.
)119(  ينظر: املغني: 6 / 189.

)1٢0( هو اأبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، قا�ضي الق�ضاة، الفقيه البغدادي، ولد �ضنة اثنتني وثالثني واأربعمائة، ومات 
يوم اجلمعة �ضنة ثالث ع�ضرة وخم�ضمائة.

        طبقات احلنابلة )/48٢ ، ول�ضان امليزان 4 /٢٧9 .
)1٢1(  ينظر: الختيارات الفقهية: 1٢6.

)1٢٢(  ينظر: حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود:٢/٥)1.
))1٢(  ينظر: املحلى: 9/).

)1٢4( ه���و عل���ي ب���ن اأحم���د ب���ن �ضعيد بن حزم بن غالب ب���ن �ضالح بن خلف بن مع���دان، �ضاحب الت�ضانيف، ول���د �ضنة اأربع 
وثمانني وثالثمائة، وتويف �ضنة �ضت وخم�ضني واأربعمائة.  )�ضري اأعالم النبالء 18 / 184، ووفيات الأعيان )/ ٢٥) (.

)1٢٥( بداية املبتدي مطبوع مع الهداية: 6 / ٥10.
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واالإجارة وال�صداق وما اأ�صبهها من املعاو�صات قبل القب�س«)126(.وجاء ف املغني:»وعن 
اأحمد رواية اأخرى: ال يجوز بيع �صيء قبل قب�صه، اختاره ابن عقيل«)127(.

وق����ال �صيخ اال�صام اب����ن تيمية:»ومن ا�صرتى �صيئ����اً مل يبعه حتى يقب�ص����ه، �صواء املكيل 
واملوزون وغريهما، وهو رواية عن اأحمد اختارها ابن عقيل، ومذهب ال�صافعي، وروي عن 
ابن عبا�س ، و�صواء كان املبيع من �صمان امل�صرتي اأوال، وعلى ذلك تدل اأ�صول اأحمد«)128(.
وقال اأي�صاً:»وال�صواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب ال�صافعي«)129(.

الأدلنّة: 
اأدلة القول الأول:

ا�صتدل من اأجاز بيع العقار قبل القب�س باأدلة منها:
1- اأن ركني البيع وهما االإيجاب والقبول �صدرا من اأهلهما اأي من العاقل البالغ ف 

ملنّه وهو املال اململوك، وهو يقت�صي الواز )130(.
2- اأنَّ الهاك ف العقار نادر، والنادر ال يعتدنّ به، بخاف املنقول فاإن الهاك فيه غري 

نادر)131(.
3- اأنَّ بي���ع العقار قبل القب�س ف معنى بي���ع املنقول بعد القب�س، فيجوز كما يجوز 

بيع املنقول بعد القب�س)132(.

)1٢6( املهذب: 1/ 49).

)1٢٧( املغني: 6 / 189.
)1٢8( الختيارات الفقهية: 1٢6.

)1٢9( جمموع الفتاوى: ٢9/٥11.
)0)1(  ينظر: البناية يف �ضرح الهداية: ٢٢/٧)

)1)1(  ينظ���ر: البناي���ة يف �ض���رح الهداية: ٢٢/٧)، وتبيني احلقائق: 80/4، وحا�ضية ال�ضلبي بهام�س تبيني احلقائق: 80/4، 
والدر املختار: 1٥٥/٥، وحا�ضية ابن عابدين: 1٥٥/٥

)٢)1(  ينظر: املب�سوط:)9/1.
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اأدلة القول الثاين:
وا�صتدل من اأجاز بيع ما عدا الطعام قبل قب�صه مطلقاً، باأدلة منها:

1- عم���وم قوله جل وع���ا: ڍ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
.)

)))

133(
ڄ ڃ ڃ ڃ ڍ البقرة: ٢٧٥ )

ِ بحَْن ُعَمَر ر�صي اهلل عنه: َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم:)َمِن  ُد اهللَّ 2- حديث َعبحْ
ُه()134(.وجه الداللة: اأن النب���ي �صلى اهلل عليه و�صلم  ِب�صَ ���ى َيقحْ ُه َحتَّ َت���اَع َطَعاًما َفَا َيِبعحْ ابحْ

خ�س بيع الطعام بالنهي قبل القب�س، فدل على اأننّ ما عداه بخافه)135(.
ق���ال ابن قدامة:»وتخ�صي�س النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم الطعام بالنهي عن بيعه قبل 

قب�صه دليل على خمالفة غريه له«)136(.
ِد اهلِل بِن ُعَمر ر�صي اهلل عنه: اأَنَُّه َكاَن َمَع النَِّبيِّ �صلى اهلل عليه و�صلم ِف  3- َحدي���ُث َعبحْ
ُم النَِّبيَّ  �صلى اهلل عليه و�صلم، َفيَُقوُل اأَبُوُه:  ٍب، َفَكاَن َيَتَقدَّ عحْ ٍر ِلُعَمَر �صَ �َصَفٍر، َفَكاَن َعَلى بَكحْ
ُم النَِّبيَّ �صلى اهلل عليه و�صلم اأََحٌد، َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم:  ِ، اَل َيَتَقدَّ َد اهللَّ َيا َعبحْ
َنعحْ ِبِه َما �ِصئحَْت)137(.  ِ، َفا�صحْ َد اهللَّ رَتَاُه، ُثمَّ َقاَل: )ُهَو لََك َيا َعبحْ ِنيِه(، َفَقاَل ُعَمُر: ُهَو لََك، َفا�صحْ )ِبعحْ
وجه اال�صت���دالل: اأن ما ورد ف احلديث هو ت����رسٌف ف املبيع غري املكيل واملوزون 

قبل قب�صه)138(.
4- اأننّه اإزالة ملك فجاز قبل القب�س، كالعتق)139(.

)))1(  ينظر: املعونة: 9٧٢/٢.
)4)1( اأخرجه البخاري ) ))٢1 ( واللفظ له، وم�ضلم ) 1٥٢6 ( بلفظ " َحتَّى َي�ْضَتْوِفَيه ".

)٥)1(  ينظر: املعونة: 9٧٢/٢.
)6)1( املغني: 6/ 186.

)٧)1( البخاري ) ٢610 (.
)8)1(  ينظر: حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/ ٥)1.

)9)1(  ينظر: املعونة: ٢/ 9٧٢.
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5- اأننّه اأحد نوعي املبيعات فعدم القب�س ال مينع بيعه، اأ�صله املنافع ف االإجارة)140(.
6- اأنَّ ال����رساء ن���وع ميل���ك به، فج���از اأن يب���اع ما ملك ب���ه قبل القب����س كاملرياث 

والو�صية)141(.
اأدلة القول الثالث:

وا�صتدل من قال باأنه اليجوز الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه اإذا كان مكيًا اأو موزوناً، 
باأدلٍة منها:

َماِن()142(.قال ابن قدامة: »وهذا  َراُج ِبالحْ�صَّ َ 1- قال النبي �صلى اهلل علي���ه و�صلم: )اخَلحْ
املبيع مناوؤه للم�صرتي، ف�صمانه عليه«)143(.

َفَقة  َحينّ���اً جَمُموَعاً َفُهو ِمن  رَكِت ال�صَّ دحْ وق���ال عب���د اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنه:  )َم���ا اأَ
املُبَتاع()144(.

وجه اال�صتدالل: اأن املبيع اإذا كان معيناً دخل ف �صمان امل�صرتي مبجرد العقد ولو مل 
يقب�س)145(.

2- اأنَّ املبي���ع املع���ي ال يتعلق ب���ه حق توفيته، ف���كان من مال امل�ص���رتي كغري املكيل 
واملوزون)146(.

)140(  ينظر: املعونة: ٢/)9٧.

)141(  ينظر: املعونة: ٢/)9٧.
)14٢( اأخرج���ه اأب���و داود ) ٥08) ( واللف���ظ ل���ه، والرتم���ذي ) 1٢86 (، والن�ضائ���ي ) 449٥ (، وابن ماج���ه ) )٢٢4 (، واأحمد ) 

49/6 (، من حديث عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها .
))14( املغني: 6/ 186.

)144( اأخرجه البخاري معلقاً ب�ضيغة اجلزم، يف باب: اإذا ا�ضرتى متاعاً اأو دابة فو�ضعه عند البائع اأو مات قبل اأن يقب�س، 
انظر: البخاري مع الفتح: ٥1/4) .

)14٥(  ينظر: فتح الباري: ٥٢/4)، وك�ضاف القناع: ) / ٢44، و�ضرح منتهى الإرادات: ٢ /٥8.
)146(  ينظر: املغني: 18٢/6، وال�ضرح الكبري: 11 / ٥0٧، واملبدع: 119/4.
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اأدلة القول الرابع:
وا�صتدل من قال باأنه ال يجوز الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه مطلقاً، باأدلة منها:

1- حديث حكيم بن حزام ر�صي اهلل عنه: قلُت: يا ر�صوَل اهلِل! اإين رجٌل اأبتاُع هذه 
ُه()147(. البيوَع، فما َيِحلُّ يل منها وما يحُرُم عليَّ ؟، قال:)ال تبيَعنَّ �صيًئا حتى تقب�صَ

ُه(  وجه اال�صتدالل: اأن قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم:)ال تبيَعنَّ �صيًئا حتى تقب�صَ
لفظ عام، في�صمل املبيع مطلقاً، فا ي�صتقر ملك امل�صرتي على املبيع اإال بالقب�س)148(.

2- حدي���ث حكيم بن حزام ر�صي اهلل عنه قال: يا ر�ص���وَل اهلِل، ياأتيني الرجُل فرييد 
وِق، فقال: )ال تَِبعحْ َما لَيحْ�َس ِعنحَْدك()149(. مني البيَع لي�س عندي، اأفاأبتاُعه له من ال�صُّ

وج���ه اال�صتدالل: اأنَّ ما مل يقب�س فلي�س ف ملك االإن�صان، فا يحق له الت�رسف فيه، 
بن�س احلديث، وهو عام ف كل ما مل يقب�س.

ا  ���وِق، َفَلمَّ ًتا ِف ال�صُّ ���ُت َزيحْ ���ِد اهلِل بِن ُعَمر ر�ص���ي اهلل عنه، َقاَل: ابحَْتعحْ ���ث َعبحْ 3- َحِديحْ
َب َعَلى َيِدِه،  ِ ُت اأَنحْ اأَ�رسحْ َطايِن ِبِه ِربحًْح���ا َح�َصًنا، َفاأََردحْ �ِصي، لَِقيَِني َرُجٌل َفاأَعحْ ُت���ُه ِلَنفحْ َجبحْ َتوحْ ا�صحْ
َتُه،  ُه َحيحُْث ابحَْتعحْ ُد بحُْن ثَاِبٍت، َفَقاَل: ال تَِبعحْ ، َف���اإَِذا َزيحْ َتَفتُّ ِفي ِبِذَراِعي َفالحْ َفاأََخ���َذ َرُجٌل ِمنحْ َخلحْ
َلُع  نحْ تَُباَع ال�صِّ ِ  �صلى اهلل عليه و�صلم نََه���ى اأَ ِلَك، )َف���اإِنَّ َر�ُصوَل اهللَّ ���ى حَتُوَزُه اإِلَى َرححْ َحتَّ

.)150() اُر اإِلَى ِرَحاِلِهمحْ َتاُع، َحتَّى َيُحوَزَها التُّجَّ َحيحُْث تُبحْ
وجه اال�صتدالل: نهي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عن بيع ال�صلع حتى يحوزها التجار 

اإلى رحالهم عام ف كل �صلعة، في�صمل العقار واملنقول مطلقاً.

)14٧( املعجم الكبري للطرباين: )/ 196 واللفظ له، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى: ٥/)1).
)148(  ينظر: اإر�ضاد الفقيه اإلى معرفة اأدلة التنبيه: ٢/8.

)149( اأخرجه اأبو داود ) )٥0) ( واللفظ له، والرتمذي ) ٢)1٢ (، والن�ضائي ) 461٧ (، وابن ماجه ) ٢18٧ (.
)1٥0( اأخرجه اأبو داود ) 499) (.
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4- حدي���ث عبد اهلل بن عم���رو ر�صي اهلل عن���ه اأن ر�صول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�صلم 
. وال بيُع مالي�س  قال: )ال يحلُّ �صلٌف وبيٌع. وال �رسط���اِن ف بيٍع. وال ربُح ما مل ي�صمنحْ
عنَدك()151(.قال العيني)152(: »والنهي يقت�صي الف�صاد، فيكون البيع فا�صداً قبل القب�س؛ 

الأنه مل يدخل ف �صمانه، كما ف االإجارة«)153(.
ُه النَِّبيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم َفُهَو  ا الَِّذي نََهى َعنحْ 5- قول ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَمَّ
َلُه()154(. ٍء اإِالَّ ِمثحْ �ِص���ُب ُكلَّ �َصيحْ َب�َس(، َقاَل ابحُْن َعبَّا�ٍس: )َواَل اأَححْ نحْ ُيَباَع َحتَّى ُيقحْ َع���اُم اأَ الطَّ
وج���ه اال�صتدالل: اأن ابن عبا�س ر�صي اهلل عن���ه َفِهَم من نهي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
العم���وم، فن�سنّ على اأننّ غري الطعام يدخل ف النهي عن الت�رسف فيه قبل قب�صه، وهو 

ر�صي اهلل عنه  من فقهاء ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم، وفهمه حجة.
قال اب���ن القيم: »فاإن قي���ل: االأحاديث كلها مقيدة بالطعام، �ص���وى هذين احلديثي، 
فاإنهم���ا مطلقان اأو عام���ان، وعلى التقديرين: فنقيدهما باأحادي���ث الطعام، اأو نخ�صهما 

مبفهومها، جمعاً بي االأدلة، واإال لزم اإلغاء و�صف احلكم، وقد علق به احلكم.
قيل: عن هذا جوابان:

اأحدهم���ا: اأن ثبوت املنع ف الطعام بالن�س، وف غ���ريه اإما بقيا�س النظري، كما �صح 
َعاِم( اأو بقيا�س  ٍء اإال مِبَنِزلَِة الطَّ �ِصُب ُكلَّ �َصيحْ عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه اأنه قال:)َواَل اأَححْ
االأول���ى، الأنه اإذا نهى عن بيع الطع���ام قبل قب�صه مع كثة احلاج���ة اإليه وعمومها، فغري 

)1٥1( اأخرجه اأبو داود ) ٥04) ( واللفظ له، والرتمذي ) 4)1٢ (، والن�ضائي ) ٥)46 (، وابن ماجه ) ٢188 (.
)1٥٢( ه���و حمم���ود ب���ن اأحم���د بن مو�ضى بن ح�ضني بن يو�ضف بن حممد البدر احلنف���ي املعروف بالعيني، برع يف كثري من 

العلوم، ولد �ضنة اثنتني و�ضتني و�ضبعمائة، ومات �ضنة خم�س وخم�ضني وثمامنائة.
       ال�ضوء الالمع 10 / 1)1، وح�ضن املحا�ضرة 1/ 4٧1.

))1٥( البناية يف �ضرح الهداية: ٢٢/٧).
)1٥4( اأخرجه البخاري )٥)٢1( واللفظ له، وم�ضلم ) 1٥٢٥ (.
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الطعام بطريق االأولى، وهذا م�صلك ال�صافعي ومن تبعه.
الواب الث���اين: اأن اخت�صا�س الطعام باملنع اإمنا هو م�صتفاد من مفهوم اللقب، وهو 
لو جت���رد مل يكن حجة، فكيف وقد عار�ص���ه عموم االأحاديث امل�رسح���ة باملنع مطلقاً، 
والقيا�س املذكور، حتى لو مل ترد الن�صو�س العامة، لكان قيا�صه على الطعام دليًا على 

املنع...«)155(.
6- واإذا نه���ى النب���ي �صلى اهلل عليه و�صلم عن بيع الطع���ام حتى يقب�س؛ الأنه �صمانه 
م���ن البائع ومل يتكام���ل امل�صرتي فيه متام ملك فيجوز به البي���ع كذلك، فيقا�س عليه بيع 

العرو�س قبل القب�س؛ الأنه بيع ما مل يقب�س، وربح ما مل ي�صمن)156(.
7- اأنَّ فيه �صعف امللك، الأنه لو تلف انف�صخ البيع)157(.

8- وذك���ر بع�صهم اأن علة منع الت�رسف ف املبيع قب���ل قب�صه الأنه يف�صي اإلى توايل 
ال�صماني، فاإننّا لو �صححناه كان م�صموناً  للم�صرتي االأول على البائع االأول، وامل�صرتي 
الث���اين على البائ���ع الثاين، فكيف يكون ال�ص���يء الواحد م�صمون���اً ل�صخ�س م�صمونًة 

عليه)158(.
9- اأنَّ الغ���رر)159( حا�صل بالت�رسف ف املبيع قبل قب�ص���ه، وقد نهى النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم ف احلديث ال�صحيح عن بيع الغرر)160(. وهذا الغرر و�صحه �صيخ االإ�صام 
اب���ن تيمية  بقوله:»الأن البائع قد ي�صلمه وقد ال ي�صلمه، ال�صيما اإذا راأى امل�صرتي قد ربح، 

)1٥٥( حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/ ٢)1، ))1 .
)1٥6( خمت�ضر املزين 116.

)1٥٧(  ينظر: حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/6)1.
)1٥8( جمموع الفتاوى ٢9 / ٥09، وحا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/6)1.

)1٥9( بيع الغرر: ما فيه خطر لنف�ضاخه بهالك املبيع اأو غري ذلك.   التوقيف على مهمات التعاريف )1٥.
)160( اأخرجهم�ضلم ) )1٥1 (.
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في�صعى ف رد البيع اإما بجحد اأو باحتيال ف الف�صخ، وعلى هذه العلة جتوز التولية ف 
يحْن«)161(. ز   بيع الدَّ ج على من جونّ املبيع قبل قب�صه، وهو خمرنّ

وق���ال ابن القي���م رحمه اهلل: »فاملاأخذ ال�صحيح ف امل�صاأل���ة اأن النهي معلل بعدم متام 
اال�صتياء، وعدم انقطاع عاقة البائع عنه، فاإنه يطمع ف الف�صخ واالمتناع من االإقبا�س 
ه الربح، وت�صي���ق عنه منه، ورمبا اأف�صى اإلى التحينّل  اإذا راأى امل�ص���رتي قد ربح فيه، ويغرنّ
عل���ى الف�صخ ولو ظلم���اً واإلى اخل�صام واملع���اداة، والواقع �صاهد به���ذا، فمن ما�صن 
ال�رسيع���ة الكاملة احلكيمة من���ع امل�صرتي من الت����رسف فيه حتى يتم ا�صتي���اوؤه عليه، 
وينقط���ع عن البائع، وينفطم عنه، فا يطمع ف الف�ص���خ واالمتناع من االإقبا�س، وهذا 
م���ن امل�صالح التي ال يهملها ال�صارع حت���ى اإن من ال خبة له من التجار بال�رسع يتحرى 
ذل���ك، ويق�صده ملا ف ظنه من امل�صلحة و�صد باب املف�صدة... وعلى هذا فاإذا باعه قبل 

قب�صه من بائعه جاز على ال�صحيح النتفاء هذه العلة«)162(.
املناق�صة والرتجيح :

- ما ا�صتدل به اأ�صحاب القول االأول، فيجاب عن ا�صتداللهم مبا يلي:
-قولهم: اأن ركن���ي البيع وهما االإيجاب والقبول �صدرا م���ن اأهلهما اأي من العاقل 

البالغ ف ملنّهما وهو املال اململوك، وهو يقت�صي الواز.
يجاب على ذلك: باأن هذا البيع واإن كان �شدر من العاقل البالغ اإال اأنه م�رشوط بعدم 
خمالف���ة االأدلة من القراآن وال�صنة، ومن ذلك ما جاء ف االأحاديث: اأن ال يبيع االإن�صان 

�صيئاً حتى يقب�صه.
-واأم���ا قولهم: اإن اله���اك ف العقار نادر، والنادر ال يعتدنّ ب���ه، بخاف املنقول فاإن 

)161( الفتاوى الكربى: 4/)4٧.
)16٢( حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٧/٥)1.
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الهاك فيه غري نادر.
فيمكن اأن يجاب على ذلك من ثاثة اأوجه:

االأول: ع���دم الت�صليم ب���اأن العقار ن���ادر اله���اك، اإذ امل�صاه���د االآن اأن مئات الدور 
والعق���ارات عر�صة للهاك عن���د ا�صتمرار نزول املطر �صاعات قليل���ة، فكيف لو ا�صتمر 
اأيام���اً ؟، وكذلك ه���ي عر�صة للهاك ف الباد التي حت�صل فيه���ا الفي�صانات والزالزل 

والباكي وغري ذلك.
الثاين: لو �ُصلِّم اأنَّ العقار نادر الهاك، فاإنَّ ندرة هاكه ال تخرجه من عموم االأحاديث 

ال�صحيحة ال�رسيحة التي تنهى عن الت�رسف ف املبيع قبل القب�س.
الثال���ث: اأن احلكم���ة التي ا�صتنبطها العلماء من النهي ع���ن الت�رسف ف املنقول قبل 
القب����س موجودة ف النهي ع���ن الت�رسف ف العقار قبل قب�ص���ه، فرمبا يطمع البائع ف 
الف�ص���خ وع���دم اإمتام البيع اإذا راأى اأن امل�صرتي قد رب���ح ف العقار، ورمبا وقع ف احليل 
املحرم���ة رغبة منه ف ع���دم اإمتام البيع ورج���وع العقار اإليه، وهذا كل���ه �صبب لوقوع 
الع���داوة والبغ�صاء ف املجتمع امل�صلم، وال�رسيع���ة االإ�صامية حري�صة على منع كل ما 

ي�صبب ذلك.
واأما قولهم: اإن بيع العقار قبل القب�س ف معنى بيع املنقول بعد القب�س.

فهذا قيا�س ال وجه له، وهو اأي�صاً يعار�س عموم االأدلة الواردة ف النهي عن الت�رسف 
ف املبيع قبل قب�صه 

 واأما ما ا�صتدل به اأ�صحاب القول الثاين، فيجاب عن ا�صتداللهم، مبا يلي:
-ا�صتدالله���م بعموم قوله جلَّ وع���ا:  ڍ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڍ البق���رة: ٢٧٥.فه���ذا العموم مقيد باالأحاديث التي تنهى عن 
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الت����رسف ف املبيع قبل القب�س، كما هو اأي�صاً مقيد ب���اأن ال ي�صتمل على غ�سٍّ وال على 
غرر ٍكبيع العبد االآبق، والمل ال�صارد، والني ف بطن اأمه، وكبيع املام�صة، واملنابذة، 
وبيع َحَبل احلبلة، وبيع احل�صاة ونحو ذلك، وهو اأي�صاً مقيد باأن ال ي�صتمل على ظلم وال 

ربا وغري ذلك من مبطات البيع.
 واأما ا�صتداللهم بتخ�صي�س النهي بالطعام  ف قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »َمِن ابحَْتاَع 
ُه«)163(.فيجاب عليهم: باأن هذا اال�صتدالل �صحيح لو مل ترد  ِب�صَ ُه َحتَّى َيقحْ َطَعاًم���ا َفَا َيِبعحْ
اأحادي���ث اأخرى فيها عموم النهي عن الت�رسف ف املبيع قبل القب�س، �صواء كان املبيع 
طعام���اً اأو غريه، كما ف االأحاديث التي ا�صتدل بها املانعون من الت�رسف ف املبيع قبل 

القب�س مطلقاً.
واأج���اب ابن القيم باأن:»اخت�صا�س الطع���ام باملنع اإمنا هو م�صتفاد من مفهوم اللقب، 
وه���و لو جت���رد مل يكن حجة، فكي���ف وقد عار�صه عم���وم االأحادي���ث امل�رسحة باملنع 

مطلقاً«)164(.
 واأم���ا ا�صتداللهم بحديث عبد اهلل بن عمر ر�ص���ي اهلل عنهما فيجاب عنه من وجهي 
ذكرهم���ا ابن القيم )165(:اأولهم���ا: اأن هذا ت�رسف ف الهب���ة ال ف املعاو�صة، وفرق بي 
الت����رسف ف املبيع قبل قب�ص���ه، والت�رسف بالهبة)166(.ثانيهم���ا:اأن احلديث ال داللة فيه 
عل���ى الت�رسف قب���ل القب�س اإذ قب�س ذلك البع���ري ح�صل بالتخلية بين���ه وبينه مع متيزه 
وتعين���ه، وهذا كاٍف ف القب�س.-واأما بقية تعلياتهم: ف���ا وجه لها، ملعار�صتها عموم 

االأحاديث امل�رسحة بالنهي عن الت�رسف ف املبيع مطلقاً.

))16( اأخرجه البخاري ) ))٢1 ( واللفظ له، وم�ضلم ) 1٥٢6 ( بلفظ "حتى ي�ضتوفيه".
)164( حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥/ ))1.
)16٥( حا�ضية ابن القيم على خمت�ضر �ضنن اأبي داود: ٥ / 6)1.

)166( ينظر: ال�ضرح الكبري: 11 / ٥0٧.
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 واأما ما ا�صتدل به اأ�صحاب القول الثالث، فيجاب عن ا�صتداللهم مبا يلي:
َم���اِن()167(، وقول  َراُج ِبالحْ�صَّ َ ا�صتدالله���م بحدي���ث النبي �صلى اهلل عليه و�صل���م: )اخَلحْ
َفَق���ة  َحينّاً جَمُموعاً َفُهو ِمن املُبَتاع)168(. رَكِت ال�صَّ عب���د اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنه:  َما اأَدحْ

فالواب عن ذلك من وجوه:
االأول: اأن بع����س الفقهاء رحمه���م اهلل ذكروا قول ابن عمر ر�ص���ي اهلل عنه مع زيادة 
)م�صت ال�صنة( ويعزونها للبخ���اري)169(، وكان وجه ا�صتداللهم على هذه اللفظة، مع 

ج ف البخاري)170(، بدون هذه اللفظة. اأن قول ابن عمر ر�صي اهلل عنه املخرنّ
الثاين: اأن وجه اال�صتدالل هنا بناء على التازم بي الت�رسف وال�صمان، وهي م�صاألة 

خمتلف فيها عند العلماء)171(.
الثالث: اأن ا�صتداللهم بقول ابن عمر ر�صي اهلل عنه ) فهو من املبتاع ( على اأن تف�صري 
املبت���اع هو امل�صرتي، لكن ورد تف�صري اآخ���ر للمبتاع ذكره ابن حجر رحمه اهلل)172( وهو: 

العي املبيعة، قال ابن حجر: )وهو جيد()173(.
)16٧( اأخرج���ه اأب���و داود ) ٥08) ( واللف���ظ ل���ه، والرتم���ذي ) 1٢86 (، والن�ضائ���ي ) 449٥ (، وابن ماج���ه ) )٢٢4 (، واأحمد ) 

49/6 (، من حديث عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها .
)168(  تقّدم تخريجه .

)169( انظ���ر عل���ى �ضبيل املثال: املغني: 18٢/6، والكايف: 1/٢)، و�ض���رح الزرك�ضي: )/ 1)٥، وال�ضرح الكبري: 494/11، و�ضرح 
منتهى الإرادات: ٥8/٢، وك�ضاف القناع: )/٢44، والرو�س املربع: ٢46.

)1٧0( ه���و حمم���د ب���ن اإ�ضماعي���ل بن اإبراهيم ب���ن املغرية البخاري اجلعفي، ول���د �ضنة اأربع وت�ضعني ومائ���ة، وتويف �ضنة �ضت 
وخم�ضني ومائتني.

تهذيب الأ�ضماء واللغات 1 / 68، وتهذيب التهذيب 9/٢٧
)1٧1(  ينظر: القواعد لبن رجب: ٧9.

)1٧٢( ه���و اأحم���د ب���ن علي بن حممد بن حممد بن علي بن اأحمد ال�ضهاب الع�ضق���الين ال�ضافعي، املعروف بابن حجر، ولد 
يف ثاين ع�ضر من �ضهر �ضعبان �ضنة ثالث و�ضبعني و�ضبعمائة مب�ضر، �ضهد له باحلفظ والإتقان القريب والبعيد حتى 
�ض���ار اإط���الق لف���ظ احلافظ عليه اإجماعاً، تويف رحمه اهلل �ضنة اثنتني وخم�ض���ني وثمامنائة. نظم العقيان 4٥، والبدر 

الطالع 1/ 8٧ 
))1٧(  ينظر: فتح الباري: 4/٥٢).
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ه  الراب���ع: اإن �صح وجه اال�صتدالل بق���ول ابن عمر ر�صي اهلل عنه فهو اجتهاد منه، تردنّ
االأحاديث ال�رسيحة ف النهي عن الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه.

وباق���ي التعليات ال وجه لها م���ع ورود االأحاديث ال�رسيحة ف النهي عن الت�رسف 
ف املبيع قبل القب�س مطلقاً.

وعليه فالذي يظهر يل – واهلل اأعلم –  ترجيح القول: بعدم جواز الت�رسف ف املبيع 
قب���ل قب�صه مطلقاً، وهو قول ممد بن احل�ص���ن، ومذهب ال�صافعية، ورواية عن االإمام 
اأحمد، اختارها ابن عقيل، واختيار ابن تيمية وابن القيم، وقول ابن حزم ؛ وذلك لقوة 
�س املخالفي للمناق�صة امللزمة، و�صبب تنازع الفقهاء ف هذه امل�صاألة رغم  اأدلتهم، وتعرُّ
وجود اأدل���ة �صحيحة �رسيحة كما قال اب���ن تيمية: »ولغمو�س ماأخذ ه���ذه امل�صائل كث 

تنازع الفقهاء فيها، ومل يطرد اإلى التوهم فيها قيا�ٌس كما تراه«)174(. 

املطلب اخلام�ض
ثمرة اخلالف  

تظهر ثمرة اخلالف فيما اإذا تلف املبيع قبل القب�س، فمن ا�شرتط القب�س يف كل �شيء 
جعل التلف من �صمان البائع، ومن مل ي�صرتطه جعله من �صمان امل�صرتي)175(.

وتلف املبيع له اأحوال:
اإم���ا اأن يكون بفعل البائع، واإما اأن يكون باآفة �صماوي���ة، واإما اأن يكون بفعل اأجنبي، 

واإما اأن يكون بفعل امل�صرتي.

)1٧4( جمموع الفتاوى:٢9/)40.
)1٧٥(  ينظر: فتح الباري: 4/٥٢).
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فاإن كان التلف بفعل البائع اأو باآفة �صماوية: فال�صمان على البائع)176(.
وك���ذا اإن كان التلف بفعل اأجنبي: فال�صمان على البائع، وبع�س الفقهاء يثبت اخليار 
للم�صرتي بي الف�صخ والرجوع بالثمن، وبي البقاء على العقد ومطالبة املتلف باملثل اإن 

كان مثلياً وبالقيمة اإن مل يكن مثلياً)177(.
واإن كان التلف بفعل امل�صرتي: فمن ماله، ولي�س له الرجوع على البائع)178(.

ج���اء ف بدائع ال�صنائع:»حتى لو هلك الثمر قبل القب�س باآفة �صماوية اأو بفعل البائع 
ت�صقط ح�صته من الثمن عن امل�صرتي«)179(.

وجاء ف البحر الرائق:»فامل�صرتي اإذا اأتلف املبيع اأو اأحدث فيه عيباً قبل القب�س ي�صري 
)1٧6(  ينظ���ر: بدائ���ع ال�ضنائ���ع: ٢/ ٢94 و 166/٥، واللب���اب يف �ض���رح الكت���اب: )/٢8، ودرر احل���كام: ٢٧٥/1، وعقد اجلواهر 
الثمين���ة: ٧٢٢/٢، والذخ���رية 1٢٢/٥، وال�ض���رح ال�ضغ���ري بهام����س بلغة ال�ضال���ك: ٢/)٧، واخلر�ضي عل���ى خليل ٥/ 16٢، 
ومن���ح اجللي���ل: 9/٥)٢، وال�ض���رح الكبري للدردي���ر:)/1٥0، وحا�ضي���ة الد�ضوق���ي: )/1٥0، وامله���ذب:91/٢)، والبيان يف 
مذه���ب الإم���ام ال�ضافع���ي ٥/)8)، واحل���اوي: ٢09/٥، والتنبي���ه يف الفقه ال�ضافع���ي: ٢)1 ، واإر�ضاد الغ���اوي  اإلى م�ضالك 
احلاوي 146 ، والعباب 66/٢ ، ونهاية املحتاج ٧6/4، وحا�ضية ال�ضربامل�ضي ٧6/4، واأ�ضنى املطالب: ٧8/٢، والعدة �ضرح 
العم���دة:60/٢، وال�ض���رح الكب���ري لبن قدام���ة: 499/٥، وامل�ضتوع���ب: 49/٢، والإقناع: 6/٢)٢، وك�ض���اف القناع: )/٢4٢، 

واملمتع يف �ضرح املقنع: )/0)1، والرو�س املربع: ٢4٧.
)1٧٧(  ينظ���ر: عق���د اجلواه���ر الثمين���ة: ٧٢٢/٢، وال�ضرح ال�ضغري بهام����س بلغة ال�ضال���ك: ٢/)٧،  واخلر�ضي على خليل ٥/ 
16٢، ومن���ح اجلليل: 9/٥)٢، وال�ضرح الكبري للدردير:)/1٥0، وحا�ضية الد�ضوقي: )/1٥0،وحا�ضية الرهوين: ٢0٢/٥، 
وامله���ذب:91/٢)، والبي���ان يف مذه���ب الإم���ام ال�ضافعي ٥ / )8)، واحل���اوي: ٢09/٥، والتنبيه يف الفق���ه ال�ضافعي: ٢)1، 
واإر�ض���اد الغ���اوي اإل���ى م�ضالك احلاوي 14٧ ، ونهاية املحتاج 4/)8،  واأ�ضنى املطال���ب: ٧8/٢، والعدة �ضرح العمدة:٢/60، 
وال�ض���رح الكب���ري لب���ن قدام���ة: 499/٥،وامل�ضتوعب: ٢/ 49، والإقن���اع: 6/٢)٢، وك�ضاف القن���اع: )/)٢4،واملمتع يف �ضرح 

املقنع: )/0)1 ، والرو�س املربع: ٢4٧
)1٧8( ينظ���ر: البح���ر الرائ���ق: ٢/٥))، ودرر احل���كام: ٢٧6/1، وعق���د اجلواه���ر الثمين���ة: ٧٢٢/٢، وال�ض���رح ال�ضغ���ري 
بهام�س بلغة ال�ضالك: ٢/)٧، واخلر�ضي على خليل ٥/ 16٢، وحا�ضية العدوي بهام�س اخلر�ضي 16٢/٥، ومنح اجلليل: 
9/٥)٢، وال�ض���رح الكب���ري للدردي���ر:)/1٥0، وحا�ضي���ة الد�ضوق���ي: )/1٥0، وامله���ذب:91/٢)، والبي���ان يف مذه���ب الإمام 
ال�ضافع���ي 86/٥)، والتنبي���ه يف الفق���ه ال�ضافعي: ٢)1، واإر�ضاد الغاوي اإلى م�ضالك احلاوي 14٧ ، والعباب 66/٢ ، ونهاية 
املحت���اج 80/4،وحا�ضي���ة ال�ضربامل�ض���ي 80/4،، واأ�ضن���ى املطال���ب: ٧9/٢، وحا�ضي���ة الرمل���ي عل���ى اأ�ضنى املطال���ب: ٢/٧9، 
واملغني:18٥/6، وال�ضرح الكبري لبن قدامة: 499/٥،واملمتع يف �ضرح املقنع: )/0)1، والإقناع: 6/٢)٢ ، وك�ضاف القناع: 

)/)٢4، والرو�س املربع: ٢4٧ .
)1٧9(  بدائع ال�ضنائع: ٥/ 166.
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قاب�صاً«)180(.
وج���اء ف عقد الواهر الثمينة:»حيث قلنا:اإن ال�صمان من البائع فتلف املبيع انف�صخ 
العقد. واإتاف امل�صرتي قب�س منه، واإتاف البائع واالأجنبي ال يف�صخ العقد، بل يوجب 
القيم���ة، واإذا تعيب املبيع باآفة �صمائية، وكان �صمانه من البائع فللمبتاع اخليار، فاإن اأجاز 
فب���كل الثمن،وال اأر�س له. ولو كان التعي���ب بجناية جاز، لكان له مطالبته باالأر�س، كان 

البائع اأو اأجنبياً،  ولو كان التعيب وال�صمان من املبتاع مل ينف�صخ العقد اأ�صًا«)181(.
وجاء ف رو�صة الطالبي:»اأما اإذا تلف املبيع قبل القب�س، فله ثاثة اأق�صام: 

االأول: اأن يتلف���ه امل�صرتي، فه���و قب�س منه على ال�صحيح ؛ الأن���ه اأتلف ملكه، ف�صار 
كما لو اأتل���ف املالك املغ�صوب ف يد الغا�صب، ي���باأ الغا�صب وي�صري املالك م�صرتداً 
باالإت���اف. وف وجه: اإتاف���ه لي�س بقب�س، لك���ن عليه القيمة للبائ���ع، وي�صرتد الثمن، 

ويكون التلف من �صمان البائع. هذا عند العلم... 
الق�صم الثاين: اأن يتلفه اأجنبي، فطريقان. اأ�صحهما: على قولي. اأحدهما: اأنه كالتلف 
باآف���ة �صماوية، لتعذر الت�صليم. واأظهرهما: اأنه ال ينف�ص���خ، بل للم�صرتي اخليار، اإن �صاء 
ف�ص���خ وا�صرتد الثمن، ويغرم االأجنبي للبائ���ع، واإن �صاء اأجاز وغرم االأجنبي. والطريق 

الثاين: القطع بالقول الثاين، قاله ابن �رسيج... 
الق�صم الثالث: اأن يتلفه البائع، فطريق���ان. اأ�صحهما: على قولي. اأظهرهما: ينف�صخ 
البي���ع كاالآفة. والثاين: ال، بل اإن �صاء ف�صخ و�صقط الثم���ن، واإن �صاء اأجاز وغرم البائع 

القيمة واأدى له الثمن...«)182(.

)180(  البحر الرائق: ٢/٥)).
)181( عقد اجلواهر الثمينة: ٢/ ٧٢٢ .

)18٢( رو�ضة الطالبني: )/ ٥10 .
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وج���اء ف الرو����س املربع:»واإن تلف  املبي���ع بكيل ونحوه اأو بع�ص���ه قبل قب�صه فمن 
�صم���ان البائع وكذا لو تعيب قبل قب�صه، واإن تلف املبي���ع املذكور باآفة �صماوية ال �صنع 
الآدم���ي فيها بطل اأي انف�صخ البيع، واإن بق���ي البع�س خريِّ امل�صرتي ف اأخذه بق�صطه من 
الثمن، واإن اأتلفه اأي املبيع بكيل اأو نحوه اآدمي �صواء كان هو البائع اأو اأجنبياً خريِّ م�صرت 
بي ف�صخ البيع ويرجع على بائع مبا اأخذ من ثمنه، و بي اإم�صاء ومطالبة متلفه ببدله، اأي: 
ماً، واإن تلف بفعل م�صرت فا خيار له ؛ الأن اإتافه  مبثله اإن كان مثلياً اأو قيمته اإن كان متقونّ
كقب�صه وما عداه اأي عدا ما ا�صرتي بكيل اأو وزن اأو عد اأو ذرع كالعبد والدار، و يجوز 

ت�رسف امل�صرتي فيه قبل قب�صه«)183(.
ز الت����رسف ف املبيع قبل قب�صه  وتظه���ر ثمرة اخلاف اأي�ص���اً ف مناء املبيع، فمن جونّ
فالنم���اء عنده للم�صرتي، ومن منع الت�رسف ف املبي���ع قبل قب�صه فالنماء عنده للبائع، 

وقد �رسح بذلك بع�س العلماء.
ق���ال ف امل�صتوعب:»واإذا حدث للمبي���ع مناء ف يد البائع قبل قب�ص���ه، مثل اأن كان 
حيواناً فحمل ونتج اأو �صجر فاأثمر، فالنماء ملك امل�صرتي اأمانة ف يد البائع كالوديعة ال 

ت�صمنه اإذا تلف بغري تفريط منه، وال يقابله ق�صط من الثمن...«)184(
وج���اء ف ك�ص���اف القناع: »واإن من���ا املبيع ولو بكيٍل اأو نحوه ف ي���د بائع قبل قب�صه 
فالنم���اء للم�صرتي، الأنه من ملكه، وهو اأي النماء اأمان���ة ف يد بائع ال ي�صمنه البائع اإذا 

تلف بغري تفريط منه، ولو كان املبيع م�صموناً؛ الأن النماء غري معقود عليه«)185(.

))18( الرو�س املربع: ٢4٧.
)184( امل�ضتوعب: ٢/٥0.

)18٥( ك�ضاف القناع: ) / ٢44.
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملي، وال�صاة وال�صام على اأ�رسف االأنبياء واملر�صلي، نبينا ممد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعي ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين، وبعد:
فبحم���د اهلل وتوفيق���ه ومننّت���ه انتهيت من بحث ه���ذه امل�صاألة وه���ي: حكم الت�رسف 
ف املبي���ع قبل القب�س بالبيع، وقب���ل اأن اأذكر خاف العلماء ف ه���ذه امل�صاألة، ذكرت 
مقدم���ة للبحث، فذكرت تعريف البيع لغ���ة وا�صطاحاً، ثم ذكرت تعريف القب�س لغة 
وا�صطاح���اً، ثم ذكرت االألفاظ ذات ال�صلة بالقب�س، وبينت الفرق بينها وبي القب�س، 
وم���ن ذلك لفظ التخلية، والت�صليم، واحليازة، ثم ذكرت �صورة امل�صاألة التي يراد بحثها، 
رت مل الن���زاع فيها، فذكرت ما اأجم���ع العلماء عليه وه���و منع الت�رسف ف  وح���رَّ
الطع���ام قبل قب�صه، ثم ذكرت اأقوال الفقهاء -رحمهم اهلل- ف الت�رسف ف املبيع قبل 
قب�صه، فذكرت اأربعة اأقوال ون�صبتها اإلى قائليها، ثم ذكرت اأدلة هذه االأقوال وتعلياتها 
ث���م رجحت منها القول الرابع وهو: عدم ج���واز الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه مطلقاً ؛ 
لورود االأحادي���ث ال�صحيحة ال�رسيحة ف هذا املو�صوع، وبع���د الرتجيح اأجبت عن 
ا�صتدالالت االأق���وال الثاثة، وبعد ذلك كان املطلب االأخري ف ثمرة اخلاف، فذكرت 
اأن ثم���رة اخلاف ف هذه امل�صاأل���ة تظهر ف: م�صاألة تلف املبيع قب���ل القب�س، وف�صلت 
ف �صب���ب التلف فذك���رت اأنه قد يكون ب�صبب اآفة �صماوي���ة، اأو ب�صبب البائع، اأو بفعل 
اأجنبي، واأخرياً ذكرت تلف املبيع ب�صبب امل�صرتي، وبينّنت حكم هذا التلف اإذا كان باآفة 
�صماوية اأو بفع���ل البائع اأو بفعل اأجنبي فريجع امل�صرتي على البائع واإن �صاء رجع على 
االأجنب���ي، واإذا كان التلف بفعل امل�صرتي فهو مبنزلة القب�س بالن�صبة له، وال يرجع على 

البائع ب�صيء.
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 وتظه���ر ثمرة اخلاف اأي�صاً ف من���اء املبيع، ونقلت هناك لبع����س العلماء راأيهم ف 
النماء هل هو للبائع اأو للم�صرتي، هذا ما ختمت به البحث.

ومع اأن هذه امل�صاألة وهي: حكم الت�رسف ف املبيع قبل قب�صه ذكرت ف كتب الفقهاء 
اإال اأن له���ا اأهمية ف هذا الوقت وبخا�صة ملا تنوعت املبيعات وتعددت، واختلف القب�س 
فيه���ا، اإ�صافة على اأن االأ�رسار ف هذه املبيعات كبرية لو تلفت فعلى هذا اأرى اأن البحث 
ال يزال يحتاج اإلى تو�ص���ع لي�س بذكر اأقوال الفقهاء واأدلتهم، فهذا مذكور بالتف�صيل ف 
كتبهم، واإمنا الذي يحتاج اإلى تو�صع: ذكر كيفية القب�س ف بع�س املبيعات التي مل تكن ف 
زمن الفقهاء ال�صابقي، وكذلك كيفية القب�س فيما ا�صتجد من املعامات املالية ف الع�رس 
احلا����رس، ومن ذلك: املعامات امل�رسفية مثل: بيع العمات، وبيع الذهب والف�صة، وهل 
يق���وم االت�صال الهاتفي واالت�ص���ال باالإنرتنت مقام القب�س، وكذل���ك هل تقوم الر�صائل 
الكتابية والر�صائل الهاتفية من امل�صرتي مقام القب�س،  وهل يعد قب�صاً مترير البطاقات البنكية 

على االأجهزة املخ�ص�صة لها لنقل قيمة املبيع اإلى ح�صاب البائع، ونحو ذلك؟
ولعل البحث ف هذه االأم���ور وغريها يظهر ثمرات اأخرى للخاف مل تكن معروفة 

قبل ذلك.
واهلل تعالى اأعلم و�صلى اهلل و�صلم على نبينا ممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعي.


