
 



  البنك اإلسالمي للتنمية يف سطور
  :إنشاؤه

البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية، الذي عقد يف 
  ).م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣مدينة جدة، يف شهر ذي القعدة من عام 

املوافق شهر يوليو من عام ( هـ ١٣٩٥تتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض، يف شهر رجب عام وانعقد االجتماع االف
  ).م١٩٧٥العشرين من أكتوبر عام (هـ، ١٣٩٥وقد مت افتتاح البنك رمسيا يف اليوم اخلامس عشر من شهر شوال عام .) م١٩٧٥
  :أهدافه

ادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية يف دعم التنمية االقتص إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو
  .الدول غري األعضاء، جمتمعة ومنفردة، وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية

  :وظائف البنك األساسية
يف الدول املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية : تشتمل وظائف البنك على

  .األعضاء، باإلضافة إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى، ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية
 ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات اإلسالمية يف الدول ،كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة

  .ىل النظارة على صناديق األموال اخلاصة وأن يتو،غري األعضاء
  . وتعبئة املوارد املالية بالوسائل اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،وللبنك قبول الودائع

ومن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وأن يعزز التبادل التجاري بينها، وخباصة يف السلع 
 وأن يقدم هلا املساعدة الفنية، وأن يعمل ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقاً ألحكام اإلنتاجية،

  .الشريعة اإلسالمية
  :العضوية يف البنك

ال البنك وفقا ملا إن الشرط األساسي للعضوية يف البنك أن تكون الدولة عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وأن تكتتب يف رأس م
  . دولة) ٥٥( وقد بلغ عدد الدول األعضاء حىت تاريخ إعداد هذا التقرير. يقرره جملس احملافظني

  :رأمسال البنك
الدينار اإلسالمي وحدة ) (ألفي مليون دينار إسالمي(م ١٩٩٢ يونيو -هـ ١٤١٢كان رأمسال البنك املصرح به حىت اية عام 

، ووفقا ) م١٩٩٢يوليو ) ( هـ١٤١٣ويف حمرم ) (ن وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويلحسابية للبنك تعادل وحدة م
لقرار من جملس احملافظني أصبح رأمسال البنك املكتتب فيه أربعة باليني دينار إسالمي، تسدد وفقا جلدول حمدد، وبعملة حرة قابلة 

احملافظني يف اجتماعه السنوي الذي عقد يف اجلزائر زيادة رأمسال البنك املصرح به هـ، قرر جملس ١٤٢٢ويف عام . للتحويل، يقبلها البنك
  . باليني دينار إسالمي٨,١ باليني دينار إسالمي إىل ٤,١ بليون دينار إسالمي، واملكتتب فيه من ١٥من ستة باليني دينار إىل 

  :مقر البنك ومكاتبه اإلقليمية
وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية، بناء على قرارات صادرة عن . ة يف اململكة العربية السعوديةيقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة جد

والثالث يف أملآيت يف . أحدها يف مدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزيا: جملس املديرين التنفيذيني للبنك
 قازاقستان، ليبيا، باكستان، السنغال، السودان، ،إندونيسيا، إيران: ون ميدانيون يف إحدى عشرة دولة هيوللبنك ممثل. مجهورية قازاقستان

  .جامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا، واجلزائر
  :السنة املالية

  .)القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 
  :اللغة

  . اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عملاللغة الرمسية هي اللغة العربية، وتستعمل اللغتان
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  :مقدمة
بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا 

  .نحممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن سلك هديه وسار على جه إىل يوم الدي
  :أما بعد

فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد من على اخللق برساالته، اهلادية إىل احلق، وإىل الطريق املستقيم، 
والكاشفة عن كل ما حيقق للبشرية اخلري، واملنذرة لكل من جيلب هلا الشر، أو يقلق هلا أمنها، ويهز 

  .مسريا
ة، حىت اكتمل البنيان إال موضع لبنة ولقد تتابعت الرساالت، رسوال بعد رسول وشريعة بعد شريع

منه، فكانت اللبنة، وكان اخلامت هو رسالة حممد عليه الصالة والسالم، ا اكتمل صرح الرساالت، وا 
  :مت التشريع الذي أراده اهللا للبشرية مجعاء، قال تعاىل               

          ... )وقال صلى اهللا عليه وسلم)١ : مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل 
رجل بىن بنيانا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، 

 وقد جاءت ،)٢( فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني!!! هال وضعت هذه اللبنة: ويعجبون له، ويقولون
 بالتشريع التام الكامل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من – عليه الصالة والسالم –شريعة حممد 

  خلفه ترتيل من حكيم محيد، 

                                                
  . ٤٠:  سورة األحزاب ، اآلية )1(
  .  سلمرواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة واللفظ مل) 2(



 ٨

الذي نظم مجيع العالقات، سواء أكانت عالقة اإلنسان بربه، أم بنفسه، أم بأهله أم بغريه من كل 
  :دول، يف السلم واحلرب، يف السراء والضراء، قال اهللا تعاىلالكائنات، فرادى أو مجاعات، أو    

                       )١(. 
،  القرآن الكرمي– اهللا عليه وسلم صلى -وقد أنعم اهللا على املسلمني بأن جعل معجزة حممد 

معجزة خالدة خلود الزمن، تقرأ إذ هي قرآن كرمي، وتكتب إذ هي كتاب اهللا املبني، حجة على األولني 
واآلخرين، ال تبلى مبرور الزمن، وال تتناقض مبرور األجيال وتوايل األحقاب، فهو املنبع الصايف املتدفق، 

، وأيضا أنعم اهللا عليهم بأن ...اهلدايةواملورد العذب لكل ظمآن ملعرفة احلق، والنور املبني لكل من أراد 
 مفتاح الكتاب الكرمي، والنرباس الذي يهتدى به لكشف – اهللا عليه وسلم صلى -جعل سنة نبيه حممد 

  :حقائقه، والوقوف على دقائقه، قال تعاىل                      )٢( 
  : أمر باتباع السنة، قال تعاىلو           .. )وقال جل )٣

  : شأنه            )وقال )٤ :            

      )فالكتاب والسنة النبوية مها دستور هذه األمة، ومها املصدران اخلالدان للتشريع  )٥
 تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها، كتاب اهللا وسنيت  :- اهللا عليه وسلمصلى -اإلسالمي، قال 

  .)٦( ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض 

                                                
  .  ٣: سورة املائدة ، اآلية ) 1(
    .٤: سورة النحل ، اآلية ) 2(
  .  ٣٣: سورة حممد ، اآلية ) 3(
  .  ٨٠: سورة النساء ، اآلية ) 4(
  .  ٧: سورة احلشر ، اآلية ) 5(
  .  رواه احلاكم عن أيب هريرة يف املستدرك ، التيسري للمناوي) 6(



 ٩

 وإىل يوم الدين، مصدري استقاء مجيع األحكام ولقد كان هذان املصدران العظيمان وال زاال،
الشرعية للمسلمني يف مجيع شئون حيام العقائدية واألخالقية والعملية، يعرفون من خالهلما هذه 

  .األحكام إما نصاً، وإما اجتهاداً
 : قال تعاىل                            

                            
  :  وقال جل شأنه.)١(                     

     )٢(. 
وملا كانت الوقائع واألحداث غري متناهية، إذ هي تتجدد بتجدد اإلنسان وتوايل األزمان واختالف 
 األماكن وكانت النصوص حمدودة، فكان من الضروري أن ينفتح باب االجتهاد يف فهم النصوص
الستقاء أحكام ما مل يأت حبكمه نص خاص، إما بطريق القياس أو االستحسان أو االستصحاب أو 
العرف أو غريها من املصادر اليت هدتنا إليها نصوص القرآن والسنة، وذلك حىت حتكم النصوص املتناهية 

 .عدا الوقائع واألحداث غري املتناهية
د جهده يف استقاء احلكم الشرعي العملي من األدلة وملا كان االجتهاد ينبين على بذل اته

الشرعية، وكان من املُسلَّم به بداهة أن اتهدين يتفاوتون يف فهم النصوص تبعاً لتفاوم يف درايتهم مبا 
أحاط بالنص من جوانبه املتعددة، من حيث نزوله، وفهم ألفاظه لغة وشرعاً، وحمكمه ومنسوخه وإمجاله 

 وخصوصه، وإطالقه وتقييده، إىل غري ذلك من ضوابط السري يف هذا اال، فإن من وبيانه، وعمومه
  الضروري أن يتفق اتهدون يف بعض األحكام، وأن خيتلفوا يف بعضها، وقد 

                                                
  .  ٥٩: سورة النساء ، اآلية ) 1(
  .  ٣٦: سورة األحزاب ، اآلية ) 2(



 ١٠

كان اختالفهم أمارة صحة ال أمارة ضعف، كشف لنا عن مكنون النصوص وأبعادها، وطرق ومناهج 
، وترك لنا ثروة فقهية فريدة مل يسبق هلا مثيل يف ديانة من الديانات وال ...فهمها واستقاء األحكام منها

  .ومن مث كان علينا أن جنين منها ما قوى دليله، وأن نتمسك مبا وضح مأخذه...يف نظام من النظم
ولقد كانت هذه اللفتة الكرمية واملبادرة احلميدة من املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب أحد 

 ،»اخلروج من خالف الفقهاء يف املعامالت«ة البنك اإلسالمي للتنمية يف اختيار موضوع أعضاء جمموع
وهو موضوع هام ودقيق وهادف، حتتاج األمة إىل إبرازه يف هذه اآلونة بالذات اليت تفتحت فيها 

ووضع جوانب املعامالت املعاصرة، وبدأ فيها قفزة الفقه اإلسالمي الحتواء هذه املعامالت املستحدثة، 
  .حلول إسالمية ملسريا، وخباصة يف الشركات واملصارف اإلسالمية

وقد ظهر على السطح يف هذه احلقبة من الزمن بعض الفتاوى، وبعض اآلراء اليت مل يدعمها دليل، 
اليت تفردت برأي خيالف (ومل تستند إىل مرتكز شرعي سليم، واليت قد تتخذ من بعض اآلراء الشاذة 

مستندا هلا، فكان هذا املوضوع لفتة كرمية توجه اجلميع إىل أن فقهاءنا مجيعا ) تهدينرأي مجاعة ا
كانوا حيتاطون عند احلكم يف مسألة فيها خالف بينهم، رغم عمق علمهم، ورغم الشهادة هلم بأم من 

الف أهل االجتهاد ومن أهل هذا العلم باإلمجاع، وكان الواحد منهم يفضل ويستحسن اخلروج من اخل
باإلتيان بالرأي الذي يقربه إىل احلق، ويبعده عن شائبة اخلطأ، وال يصادم نصا من كتاب أو سنة أو 
إمجاع، إذ أن اتهد يرى أن ما انتهى إليه من رأي هو صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريه املخالف له، 

يفتون فيه، مدعاة للخروج هو خطأ حيتمل الصواب، ومن مث كان احتياطهم بالغاً فيما يأخذون به وما 
  من اخلالف، وخوفا من أن يكون الرأي اآلخر هو الصواب يقول 



 ١١

 يف مسألة قَصرِ الصالة يف السفر، ورأيه أن مسافة القصر مسرية يومني – رضي اهللا عنه –الشافعي 
 الشافعي  فأخذ»فأما أنا فأحب أال أقصر يف أقل من ثالثة أيام احتياطا على نفسي«معتدلني بال ليلة 

أفىت مبا قامت الداللة عنده عليه، أي من مرحلتني، مث : برأي أيب حنيفة يف مدة القصر، قال املاوردي
  .احتاط لنفسه اختيارا هلا هذه هي نظرة السلف الصاحل للمسائل املختلف فيها بني الفقهاء

ملوضوع إىل قسمني، ويف سبيل بيان الرأي يف اخلروج من خالف الفقهاء يف املعامالت، قَسمت ا
 مث مواطن »اخلروج من خالف الفقهاء« من هذا البحث حقيقة املقصود من القسم األولوضحت يف 

اخلالف بينهم، مث أدلة جواز وقوع االختالف، وضوابطه، وفائدة االختالف لألمة، مث أقسام اخلالف 
 فقد وأما القسم الثايننه، وحكم اخلروج من كل قسم، وأخرياً الشروط اليت يلزم توافرها للخروج م

خصصته إلبراز املواطن اليت صرح فيها فقهاء املذاهب األربعة حبكم معني خيالف رأي املذهب خروجا 
  .من اخلالف ومراعاة للخالف يف املعامالت، لينكشف لنا منهجهم يف عالج هذه املسائل

ليت أعتربها بداية ملتابعة اجلهد وأرجو اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت يف تقدمي هذه الورقة العلمية ا
العلمي حول إثراء هذا املوضوع وإمنائه، ونشر حكمه ومنهجه، وخباصة يف املواطن اليت توايل البحث يف 
وضع حلول للمشكالت املتجددة والوقائع املستحدثة يف فقه املعامالت، ويف األماكن اليت تتصدى لبيان 

  .أخذه، وخفي حكمهحكم الشرع فيما يعرض عليها، مما دق م



 ١٢

واهللا من وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 
  .وصحبه أمجعني ومن ج جهم وسار على هديهم إىل يوم الدين

  حسن علي الشاذيل. د.أ



 

  
  
  
  
  
  

  القسم األول
  التعريف باخلالف

  وضوابط اخلروج منه



 



 ١٥

  :الفالتعريف باخلالف واالخت
يلزمنا أن نعرف املقصود باخلالف يف الفقه اإلسالمي، وأن نفرق بينه وبني االختالف، إذ كال 

  .اللفظني قد استخدم يف الفقه اإلسالمي
  :تعريف اخلالف) أ(

عصاه إليه، أو قصده بعد أن اه : مأخوذ من الفعل خالف، يقال خالفه إىل الشيء: اخلالف لغة
 .املضادة: ذا الفعل، واخلالف واخلالف مصدر هل،)١( عنه

اخلالف هو منازعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حق، أو إبطال : قال الربكيت: واخلالف اصطالحاً
الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان يف موضع «: باطل، وهو أعم من املضادة، وعرف املضادة، فقال

 .)٢( »واحد، يستحيل اجتماعهما، كالسواد والبياض
اخلالف يشمل التنازع على أمرين يستحيل اجتماعهما، كما يشمل التنازع على أمرين أي أن 

  .ميكن وجودمها يف موضع واحد
  :تعريف االختالف

:  مصدر اختلف، واالختالف نقيض االتفاق، جاء يف لسان العرب ما مفاده:االختالف لغة
  .اختلف األمران مل يتفقا، وكل ما مل يتساو فقد اختلف

                                                
  .  املصباح املنري ولسان العرب) 1(
  .  هـ١٤٠٥ بريوت –دار الكتاب العريب / قواعد الفقه للربكيت ، والتعريفات للجرجاين ، ط) 2(



 ١٦

فقد ذكر بعض الفقهاء أن االختالف .  اختلف الفقهاء يف حتديد معناه:ف اصطالحاواالختال
  .وأما اخلالف فيستعمل يف قول ال دليل عليه. يستعمل يف قول بين على دليل

واحلاصل : إن القول املرجوح يف مقابلة الراجح يقال له خالف، ال اختالف، قال: وقال التهانوي
 املخالف يف اخلالف، كمخالفة اإلمجاع، وعدم ضعف جانب املخالف يف منه ثبوت الضعف يف جانب

  .االختالف
أي من {وثَم املُجتهد فيه ما ال يكون خمالفا ملا ذكرنا «: ومن ذلك ما جاء يف اهلداية وفتح القدير

بعض، وذلك ، وفيما اجتمع عليه اجلمهور ال يعترب خمالفة ال}خمالفة الكتاب والسنة املشهورة واإلمجاع
  .)١( »خالف وليس باختالف

                                                
ترب يف جواز وال يعترب خمالفة البعض ، ال يعين أنه ال يعترب يف انعقاد اإلمجاع ، بل ال يع«: قوله : قال ابن اهلمام ) 1(

االجتهاد ، ومل يرد بالبعض ما دون النصف ، أو ما دون الكل ، بل الواحد واالثنني ، وإال مل يعترب قضاء يف حمل 
جمتهد فيه أصال إذ ما من حمل اجتهاد إال وأحد الفريقني أقل من الفريق اآلخر ، إذ ال يضبط تساوي الفريقني ، 

وهو خالف ). يف قوله جبواز بيع الدرهم بالدرمهني (- رضي اهللا عنه - ولذا مل ميثلوه قط إال خبالف ابن عباس
  ).حيث مل يقبله الصحابة رضي اهللا عنهم حىت روى أنه رجع عنه(رجل واحد 

فاملراد إذا اتفق أهل اإلمجاع على حكم يف الفهم واحد ، ال يصري احملل بذلك حمل اجتهاد ، حىت ال ينفذ القضاء   
  .مقابلة قول الباقنيبقول ذلك الواحد يف 

مث هذا أعم من كوم سوغوا اجتهاده ذلك أو ال ، والذي صححه مشس األئمة واختاره أن الواحد املخالف إن   
ال يصري احملل جمتهداً فيه) له اجتهاده(غوا له اجتهاده ال يثبت حكم اإلمجاع ، وإن مل يسوغوا سو.  

خالف ال اختالف ، مث قال ) صاحب اهلداية(ا قال املصنف  وإليه أشار أبو بكر الرازي ؛ ألن ذلك كم:قال  
املعترب االختالف يف الصدر األول ، يعين أن يكون احملل حمل اجتهاد يتحقق اخلالف فيه بني الصحابة ، : املصنف 

  .»...وقد حيتمل بعض العبارات ضم التابعني
حلميد بن مسعود السيواسي ، مث  لكمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد ا٤٩٣ ص٦فتح القدير جـ  

  .  هـ١٦٨السكندري املعروف بابن اهلمام املتوىف سنة 



 ١٧

إال أن ابن عابدين علق على قول احلصكفي يف الدر واألصل أن القضاء يصح يف موضع االختالف 
 هذه تفرقة عرفية، وإال فقد قال »...والفرق«قوله : ال اخلالف، والفرق أن لألول دليال، ال الثاين، فقال

 : اهللا تعاىل                       )وقوله جل  )١
  :شأنه                         )وال دليل  )٢
  .}ةأي على هذه التفرق{. هلم

  .واملراد أنه خالف ال دليل له بالنظر للمخالف، وإال فالقائل اعتمد دليالً
إال ما خالف كتابا، أو «: هي ما تقدمت يف قوله} أي القاضي{مث مسائل اخلالف اليت ال ينفذها 

 .)٣( »سنة مشهورة، أو إمجاعا
وأما اخلالف .  أي أن االختالف يستعمل يف االصطالح يف قول بين على دليل شرعي:أقول

 .فيستعمل يف قول ال دليل عليه يف نظر الشرع
ما ال يعتد به يف اخلالف، وهو  )٤( من اخلالف«: وقد يفهم من الشاطيب ذلك، فبعد أن قال

 :ضربان
أي ما {.  ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الشريعة وقد تقدم التنبيه عليه:أحدمها

 .}إلمجاعخالف الكتاب أو السنة أو ا
 ما كان ظاهره اخلالف وليس يف احلقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك يف تفسري الكتاب :والثاين

  والسنة، فتجد املفسرين ينقلون عن السلف يف معاين ألفاظ 

                                                
  .  ٢١٣: سورة البقرة ، اآلية ) 1(
  .  ١٩: سورة آل عمران ، اآلية ) 2(
  .   ط أوىل٣٣١ ص٤حاشية ابن عابدين ج) 3(
  .  املكتبة التجارية/  ط١٦١-١٥٥ ص٤انظر املوافقات للشاطيب ج) 4(



 ١٨

إذا : واألقوال. الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربا وجدا تتالقى على العبارة، كاملعىن الواحد
  .»اجتماعها، والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل فال يصح نقل اخلالف فيها عنهأمكن 

  .وهكذا يتفق يف شرح السنة، وكذلك يف فتاوى األئمة، وكالمهم يف مسائل العلم
وهذا املوضع مما جيب حتقيقه، فإن نقل اخلالف يف مسألة ال خالف فيها يف «: مث يقول الشاطيب

  .»أن نقل الوفاق يف موضع اخلالف ال يصحاحلقيقة خطأ، كما 
  :وبعد أن عدد أسباب نقل اخلالف، قال

 ناشئ عن اهلوى املضل، ال عن حتري – الذي هو يف احلقيقة خالف – يظهر أن اخلالف –وذا 
قصد الشارع باتباع األدلة على اجلملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل األهواء، وإذا دخل اهلوى أدى 

حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر يف اخلالف، وأدى إىل التفرقة والتقاطع  )١( ع املتشابهإىل اتبا
والعداوة والبغضاء، الختالف األهواء وعدم اتفاقها، وإمنا جاء الشرع حبسم مادة اهلوى بإطالق، وإذا 

فة للشرع، وخمالفةُ الشرع صار اهلوى بعض مقدمات الدليل مل ينتج إال ما فيه اتباع اهلوى، وذلك خمال
ليست من الشرع يف شيء، فاتباع اهلوى من حيث يظُن أنه اتباع للشرع ضالل يف الشرع، ولذلك 

  مسيت البدع ضالالت، 

                                                
   : إىل قوله تعاىل يشري ) 1(                        

                               

                 من سورة آل عمران٧ اآلية   .  



 ١٩

ألن صاحبها خمطئ من حيث توهم أنه مصيب، ودخول األهواء  )١( كل بدعة ضاللةوجاء أن 
 ا يف اخلالف املقرر يف الشرع، فال خالف حينئذ يف يف األعمال خفي فأقوال أهل األهواء غري معتد

 .)٢( ....مسائل الشرع من هذه اجلهة
فحصر الشاطيب هنا حقيقة اخلالف يف اخلالف الناشئ عن اهلوى املضل، ال عن حتري قصد : أقول

الشارع باتباع أدلة الشرع مجلة وتفصيال، يساعد على ما ذهب إليه فقهاء احلنفية من التفرقة بني 
اخلالف واالختالف، فاألول ما ال يكون له دليل من الشرع، بأن خالف الكتاب أو السنة املشهورة أو 

 .اإلمجاع، والثاين هو ما كان له دليل من الشرع
l اخلروج من اخلالف « أما الشافعية فلم يتجهوا هذا االجتاه، فقد كان من مجلة القواعد الفقهية عندهم

  .»مستحب
 ملا كان اخلروج منه – كما بينا آنفا – القول الذي ال دليل عليه من الشرع ولو كان اخلالف هو

مستحبا، بل واجباً وأمراًَ مفروضا، ألنه ال اتباع وال اعتداد بأي قول ليس له دليل من الشرع، ولكن 
 يستحب )٣( :الزركشي حني يقول

                                                
 عن جابر بن ١٥٧٨ أخرجه النسائي حديث رقم »....اللة يف الناركل بدعة ضاللة وكل ض«يشري إىل احلديث ) 1(

حيمد اهللا ويثين عليه مبا هو أهله ، مث :  يقول يف خطبته – صلى اهللا عليه وسلم –كان رسول اهللا : قال . عبد اهللا
ي دأحسن اهلَ اهللا ، وضلله فال هادي له ، إن أصدق احلديث كتابضل له ، ومن يده اهللا فال مهمن ي«: يقول 

هيدحممد ، وشر األمور م حثَداتها ، وكل محدسنن »... بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النارثة 
  .  بشرح جالل الدين السيوطي ، وحاشية السندي) ١٥٧٨ حديث ٣جـ(النسائي 

  .   بريوت–دار الكتاب العريب /  ط١٦١ ص٤املوافقات للشاطيب ، ج) 2(
  .   بريوت–دار الكتاب العريب /  ط١٣٦شباه والنظائر للسيوطي صاأل) 3(



 ٢٠

يقربنا من الرأي  )١( وجوبهاخلروج من اخلالف باجتناب ما اختلف يف حترميه، وفعل ما اختلف يف 
 .األول

  :مواطن اخلالف
حصر بعض العلماء أنواع االختالف من حيث موطنه، وما يثبت به، يف أربعة أنواع؛ ألنه إما أن 

  :يقع يف أصول الدين، أو يف فروعه، وإما أن يثبت باألدلة القاطعة، أو باألدلة الظنية
القطعية، كوجود اهللا تعاىل، ووحدانيته، ومالئكته،  أصول الدين اليت تثبت باألدلة :النوع األول

فهذه أمور ال جمال فيها . وكتبه، ورسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، والبعث بعد املوت، وحنو ذلك
 .)٢( لالختالف، فمن أصاب احلق فهو مصيب ومن أخطأه فهو كافر

خرة، وخلق القرآن، وخروج  بعض مسائل أصول الدين، مثل رؤية اهللا تعاىل يف اآل:النوع الثاين
  :املوحدين من النار، وما يشابه ذلك

فقيل يكفر املخالف، ومن القائلني بذلك الشافعي، فمن أصحابه من محله على ظاهره، ومنهم من 
 صلى اهللا – وشرط عدم التفكري أن يكون املخالف مصدقا مبا جاء به حممد ،)٣( محله على كفران النعم

  املفكر أن  والتكذيب–عليه وسلم 

                                                
  .   الكويت–مطبعة األنباء /  ط١٢٨ ص٢املنثور يف القواعد للزركشي ج) 1(
  .  دار الفكر اللبناين/  ط٥٥فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة للغزايل ص) 2(
 دار – الطبعة األوىل ٤١٧ ص٢واملغين ج ، ٦٥ ص١ ط احلليب ، وكشف اخلفاء ج٢٦٠إرشاد الفحول ص) 3(

  .  املنار



 ٢١

، ويزعم أن ما قاله كذب حمض أراد به – صلى اهللا عليه وسلم –ينفي وجود ما أخرب به الرسول 
 .)١( كذا قال الغزايل. صرف الناس عن شيء يريده

 الفروع املعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات اخلمس وصوم رمضان، :النوع الثالث
فهذا النوع ليس موضعا . ة القتل وأكل مال الناس بالباطلوالزكاة، واحلج، وحرمة الزنا وحرم
  .)٢( للخالف، ومن خالف فيه، فقد كفر

فهذا النوع االختالف فيه واقع يف األمة، .  الفروع االجتهادية اليت قد ختفى أدلتها:النوع الرابع
  .ويعذر املخالف فيها، خلفاء األدلة، أو تعارضها، أو االختالف يف ثبوا

) وهو موضوع هذا البحث(يف املسألة خالف، : نوع هو املراد يف كالم الفقهاء إذا قالواوهذا ال
  .أنه اخلالف املعتد به يف الفروع االجتهادية: أي

وجدت يف : ومن أمثلته ما خرج ثابت يف الدالئل عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال
بن أيب ليلى، وابن شربمة، فأتيت أبا حنيفة، فقلت أتيت مكة، فأصبت ا أبا حنيفة، وا: كتاب جدي

البيع باطل والشرط باطل، وأتيت ابن أيب ليلى، : ما تقول يف رجل باع بيعاً واشترط شرطاً؟ قال: له
البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان : البيع جائز والشرط باطل، وأتيت ابن شربمة، فقال: فقال

ال أدري : خيتلفون علينا يف مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخربته بقوهلما، فقالثالثة من فقهاء الكوفة !! اهللا
  ما قاال، حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

                                                
  .  دار الفكر اللبناين/ ط ٦٥فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة للغزايل ص) 1(
  .  ٣٦ ص٣ وفتح الغفار ج٢٦٠إرشاد الفحول ص) 2(



 ٢٢

 ، فأتيت ابن أيب ليلى فأخربته بقوهلما.)١(  ى عن بيع وشرط - اهللا عليه وسلمى صل –رسول اهللا 
 –اهللا عليه وسلم ى صل – أبيه عن عائشة أن النيب ال أدري ما قاال؛ حدثين هشام بن عروة عن: فقال

 ابتاعي ): حني أرادت شراء بريرة لتعتقها وشرط أهلها عليها أن يكون الوالء هلم(قال لعائشة 
  .فأجاز البيع وأبطل الشرط )٢(  فإمنا الوالء ملن أعتق،فأعتقي

 مسعود بن حكيم عن حمارب بن  فقال ما أدري ما قااله؛ حدثين،فأتيت ابن شربمة فأخربته بقوهلما
 فشرطت ، ناقة– اهللا عليه وسلم ىصل - اشترى مين رسول اهللا : قال. دثار عن جابر بن عبد اهللا

  .)٣( محالين، فأجاز البيع والشرط 
 ومل يعتمد على ما رواه غريه؛ إما ،فكل واحد منهم اعتمد يف فتياه على احلديث الذي ثبت عنده

 أو ملرجح آخر من املرجحات الكثرية عند تعارض ،عدم صحة احلديث عنده أو ل،لعدم روايته له
  .األحاديث يف السند أو يف املنت أو خبارج عنهما

 ،فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد يف فتياه على كلية ما استفاد من حديثه«: ويقول الشاطيب
  .)٤( »هللا أعلم وا، فاطرح االعتماد عليه،ومل ير غَيره من اجلزئيات معارضاً

                                                
 عرس ، راجالنوأخرجه احلاكم والطرباين يف األوسط ، وهو غريب ، وقد رواه مجاعة واستغربه النووي وابن أيب ا) 1(

 ، وسنن أيب داود ٢٢٩ ص٥ ، وفتح الباري جـ٣٣٣ ص٢ وسبل السالم جـ١٧٨ ص٥نيل األوطار جـ
  .  ٣٠٣ ص٣حاشية عون املعبود جـ

اشتريها وأعتقيها واشترطي هلم الوالء ، فإن «ويف مسلم .  اللؤلؤ واملرجان٩٦٠هذا لفظ البخاري حديث رقم ) 2(
  .   املختصر٨٩٦ حديث رقم »الوالء ملن أعتق

 ، واحلديث متفق عليه ، ويف لفظ ١٩٨\١٩٧ ، ونظرية الشرط للمؤلف ص١٥ ص١٣املبسوط للسرخسي جـ) 3(
  .  ٩٦٠ق.  ويراجع خمتصر صحيح مسلم ح»وشرطت ظهره إىل املدينة«ألمحد والبخاري 

  .  ١٦٨ ص٤املوافقات للشاطيب ج) 4(



 ٢٣

  : أدلة جواز وقوع االختالف يف املسائل الفرعية
  :من األدلة العامة

                : قوله تعاىل

                )١(.  
  :من األدلة اخلاصة

االجتهاد الذي انتهى إليه بعض الصحابة يف فهم نص خمالفني يف عليه وسلم صلى اهللا إقرار الرسول 
  .ذلك ما فهمه اآلخرون

 ملا رجع من ، لنا–عليه وسلم صلى اهللا  -قال النيب : رضي اهللا عنه أنه قالفقد روي عن ابن عمر 
:  فقال بعضهم، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق،ال يصلِّني أَحد العصر إال يف بين قريظةاألحزاب 

عليه وسلم  صلى اهللا - فَذُكر للنيب، مل يرد منا ذلك،بل نصلي:  وقال بعضهم،ال نصلي حىت نأْتيها
  .)٢(  فلم يعنف واحداً منهم–

                                                
  : قوله :قال ابن كثري. السورةهذه  من ٣٨ وراجع اآلية ، من سورة النساء٩٥اآلية ) 1(         

    .... اهللا عليه ى صل- وسنة رسوله أي إىل كتاب اهللا تعاىل: قال جماهد وغري واحد من السلف 
لدين وفروعه أن يرد التنازع يف الناس فيه من أصول اتنازع  وهذا أمر من اهللا عز وجل بأن كل شيء –وسلم 

  : ذلك إىل الكتاب والسنة ، كما قال تعاىل                 من سورة ١٠اآلية 
 ٢الشورى ، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو احلق ، وماذا بعد احلق إال الضالل ، جـ

  .  ٣٢٦ص
  .  »من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر« ، حتت باب ١١٥٨اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ) 2(



 ٢٤

 وليس معهما ،خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة  :وروي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال
 ومل يعد ، فأعاد أحدمها الوضوء والصالة، فصليا، مث وجدا املاء يف الوقت،ماء، فتيمما صعيداً طيباً

أصبت :  فذكرا ذلك له، فقال للذي مل يعد–ه وسلم عليصلى اهللا  - مث أتيا رسول اهللا ،اآلخر
  .)١( لك األجر مرتني :  وأجزأتك صالتك، وقال للذي توضأ وأعاد،السنة

  :ضوابط االجتهاد العامة
 -  أو يف سنة رسول اهللا ،ال خالف بني الفقهاء يف أنه إذا ثبت احلكم بنص يف كتاب اهللا تعاىل

 ومن هنا ،اع فإنه ال جمال لالجتهاد مع ورود نص أو إمجاع أو ثبت باإلمج–عليه وسلم صلى اهللا 
 كما يف األعداد يف القرآن ،أي نص حمكم يعطي حكماً واحداً) ال اجتهاد مع نص(كانت القاعدة 

  .الكرمي والسنة النبوية املطهرة
  : ومنه قوله تعاىل يف املواريث                            

    .. )وقوله تعاىل يف احلدود)٢ :                                

      )وقال أيضا يف حد القذف.)٣  :                         

                          .. )٤(.  
ليس ألحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب اهللا «: يقول أبو حنيفة فيما رواه عنه احلسن بن زياد

   فإذا اختلفت الصحابة ، أو إمجاع عن أمة، أو سنة،تعاىل

                                                
  .  ٢٥٦ ص١رواه النسائي وأبو داود ، وهذا لفظه ، نيل األوطار ج) 1(
  .  ١٢: سورة النساء اآلية ) 2(
  .  ٢: سورة النور ، اآلية ) 3(
  .  ٤: سورة النور ، اآلية ) 4(



 ٢٥

هاد موسع على  فاالجت، ما جناوز ذلك، وجنتهد،على أقوال خنتار منها ما هو أقرب للكتاب أو السنة
. أي السلف رضي اهللا عنهم )١( » وعلى هذا كانوا، وقاس فأحسن القياس،الفقهاء ملن عرف االختالف

  .)٢( وهذا ما قاله الشافعي أيضا يف الرسالة
  :االختالف يف الفروع رمحة باألمة وختفيف عنها

أمر الزم يف صحة إن معرفة اإلمجاع واختالف العلماء من أهم األشياء، وذلك : يقول الدمشقي
  . ال سيما أئمة املذاهب األربعة الذين حصل األخذ بقوهلم يف املشارق واملغارب،اتهد واحلاكم

                                                
  .  ٥٨ ، ٣٩ ويراجع الرسالة للشافعي ص٣٨٢تاريخ التشريع اإلسالمي للمؤلف ص) 1(
م قال ١٩٤٠هـ ١٣٥٨حتقيق أمحد شاكر سنة  / ط أوىل) ٥٦٠ص(جاء يف الرسالة لإلمام الشافعي رمحه اهللا ) 2(

 ، فهل يسعهم ذلك د أهل العلم قدميا وحديثاً خمتلفني يف بعض أمورهمجفإين أ: قال يل قائل : الشافعي رمحه اهللا
 فما :قال . وال أقول ذلك يف اآلخر،مرحأحدمها م: االختالف من وجهني : فقلت له : ؟ قال الشافعي 
  االختالف احملرم ؟

.  االختالف فيه ملن علمهلَّحناً ، مل يكل ما أقام اهللا به احلجة يف كتابه ، أو على لسان نبيه منصوصا بي: قلت   
 ، أو القياس ، ربحيتمل التأويل ، ويدرك قياساً ، فذهب املتأول أو القايس إىل معىن حيتمله اخلوما كان من ذلك 

 تبني فرقك فهل يف هذا حجةٌ: قال . مل أقل إنه يضيق عليه ضيق اخلالف يف املنصوص : -وإن خالف فيه غريه 
  بني االختالفني ؟

 : يف ذم التفرقاهللا قال : قلت                          
 سورة              :وقال جل ثناؤه ) ٣: سورة البينة(

  ).١٠٥(آل عمران آية 
  .تالف فيما جاءم به البيناتفذم االخ  *  
أي يف التوجه يف  (»أي فذلك جائز«فأما ما كلفوا فيه االجتهاد ، فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وحنو ذلك *   

فقال ) ا إذا مل يعاين ، وذلك يكون باالجتهاد بناء على العالماتهرط أي عينها عند املعاينة والتوجه ش–القبلة 
 : تعاىل                            )  ٩٧سورة األنعام .(
: وقال              ١٦النحل.  

  .  والشهادة وما يشترط فيها من العدالة*   



 ٢٦

 ، يكفر من خالفه على قول العلماء إذا قامت احلجة بأنه إمجاع تام،فاإلمجاع قاعدة من قواعد اإلسالم
  .ويسوغ اإلنكار على من فعل ما خيالفه واملالم

 بل اللطف ، األئمة األعالم رمحة هلذه األمة اليت ما جعل اهللا عليها يف الدين من حرجواخلالف بني
  .)١( واإلكرام

  : فمهما كان االختالف أكثر كانت الرمحة أوفر،علم بأن االختالف من آثار الرمحة: جاء يف الدر
 ، من آثار الرمحة–  ال مطلق االختالف–إن االختالف بني اتهدين يف الفروع : قال ابن عابدين

 وهذا يشري إىل احلديث املشهور على – كما يف التتارخانية –فإن اختالف أئمة اهلدى توسعةٌ للناس 
رواه البيهقي بسند منقطع عن : قال يف املقاصد احلسنة [.)٢( اختالف أميت رمحة:  وهو،ألسنة الناس

 مهما أوتيتم من : -عليه وسلمى اهللا صل-ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما بلفظ قال رسول اهللا 
 فإن مل تكن ، فإن مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مين ماضية، ال عذر ألحد يف تركه،كتاب اهللا فالعمل به

 واختالف ، فأميا أخذمت به اهتديتم، فما قال أصحايب، إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء،سنة مين
 وقال مال اختالف أميت رمحة للناس يف املختصر بلفظ وأورده ابن احلاجب. أصحايب لكم رمحة

 والبيهقي يف الرسالة األشعرية بغري ،أخرجه نصر املقدسي يف احلجة: إن السيوطي قال: علي القارئ
 ولعله خرج يف بعض كتب احلفاظ اليت ، ورواه احلليمي والقاضي حسني وإمام احلرمني وغريهم،مسند

  ].مل تصل إلينا

                                                
حممد بن عبد الرمحن الدمشقي من علماء القرن الثامن اهلجري ط أوىل .  درمحة األمة يف اختالف األئمة لـ) 1(

 ، وراجع امليزان الكربى أليب املواهب ٣ هامش كتاب امليزان للشعراين ص٤ص) م١٩٦٠(هـ ١٩٧٣احلليب 
 الشافعي املصري املعروف بالشعراين من أعيان القرن العاشر اهلجري يعلي األنصارأمحد بن ب بن اعبد الوه

  .  ٣ص
  .  يراجع كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين) 2(



 ٢٧

صلى اهللا -ما سرين لو أن أصحاب حممد : سيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقولونقل ال
  . مل خيتلفوا؛ ألم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة-عليه وسلم

 يعين ، نكتب هذه الكتب،يا أبا عبد اهللا: أخرج اخلطيب أن هارون الرشيد قال ملالك بن أنسو
إن اختالف : يا أمري املؤمنني«: سالم لتحمل عليها األمة، قال ونفرقها يف آفاق اإل،مؤلفات اإلمام مالك

 وكل يريد اهللا ، وكلهم على هدى، كل يتبع ما صح عنده،العلماء رمحةٌ من اهللا تعاىل على هذه األمة
  .)١( »تعاىل

  : وحكم اخلروج من كل قسم،أقسام االختالف
  :قواعدقال الشيخ أبو حممد بن عبد السالم يف ال )٢( قال الزركشي

أن اخلروج من اخلالف حيث وقع )٣( )قيل ويعين به ابن أيب هريرة (،أطلق بعض أكابر األصحاب
  : بل اخلالف أقسام، وليس كما أطلقه،أفضل من التورط فيه

                                                
  ويراجع فتح العلي املالك أليب عبيد اهللا الشيخ حممد أمحد عليش املتوىف٤٧ – ٤٦ ص١حاشية ابن عابدين ج) 1(

  .   تفصيالت هامة، وفيه٨٠ ص١هـ ج٢٩٩سنة 
ه شافعي أصويل ، تركي األصل ، مصري الزركشي هو بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي ، فقي) 2(

 يف القواعد ، والبحر احمليط يف أصول الفقه ، ولد بالقاهرة سنة »املنثور«املولد والوفاة ، له تصانيف كثرية ، منها 
لزركلي لعالم األ. هـ، ونشأ ا وتعلم وتويف ا ثالث شهر رجب سنة أربع وتسعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٥
  .  ١٧ ص٤ الكامنة جـرر ، والد٢٨٦ ص٦جـ

هو احلسني بن احلسني بن أيب هريرة ، أبو علي البغدادي الشافعي ، املعروف بابن أيب هريرة فقيه : ابن أيب هريرة ) 3(
 يأيب عل: ، درس ببغداد ، تفقه على ابن سريج ، وأيب إسحاق املروزي وغريمها ، وخترج عليه خلق كثري ، مثل 

 سنة تويف.  يف فروع الفقه الشافعي»شرح خمتصر املزين« ىل القضاء ، من تصانيفهرقطين ، وتوا والد،الطربي
 ، ٣٣٧ ص٢ ، ومرآة اجلنان جـ٢٢٠ ص٣ ، معجم املؤلفني جـ٢٠٦ ص٢طبقات الشافعية ج. هـ٣٤٥

  .  ٤٣٠ ص ٥ النبالء جـموسري أعال



 ٢٨

  . فاخلروج من اخلالف باالجتناب أفضل،يف التحليل والتحرمي) اخلالف( أن يكون :األول
ال بأس « فقد يأيت يف املعامالت بعبارة ، يأيت أيضا يف املعامالت،وهذا القسم كما يأيت يف العبادات

  . ألنه إما مكروه أو خالف األوىل،األوىل تركه:  ويعين ا»بفعله
  . فالفعل أفضل، أن يكون اخلالف يف االستحباب واإلجياب:الثاين

 فإا مكروهة ،)١( كقراءة البسملة يف الفاحتة( أن يكون اخلالف يف الشرعية فالفعل أفضل :الثالث
  ).رمحه اهللا (–واجبة عند الشافعي ) رمحه اهللا(عند مالك 

وأنكره ) رمحه اهللا( فإا سنة عند الشافعي ،وكذلك صالة الكسوف على اهليئة املنقولة يف احلديث
  . فالفعل أفضل، )٢(أبو حنيفة رضي اهللا عنه

                                                
م القرآن ، فال تستفتح القراءة فإن كنت يف صالة الصبح قرأت جهراً بأ« ٢٢٨ ص١ جـيجاء يف حاشية العدو) 1(

 اليت بعدها ، ال سراً وال جهراً ، إماما كنت أو ةببسم اهللا الرمحن الرحيم مطلقا ، ال يف أم القرآن وال يف السور
 مسعين أيب وأنا :ل قالفَّغ وشهر ملا صح أن عبد اهللا بن م،غريه ، والنهي يف كالمه للكراهة ، وهو مذهب املدونة

قال عبد اهللا بن مغفل ومل أر من أصحاب رسول اهللا . بين إياك واحلدث يا: فقال .  الرمحن الرحيمأقول بسم اهللا
 اهللا عليه ى صل- رجال أبغض إليه حدثا يف اإلسالم منه ، فإين صليت مع رسول اهللا – اهللا عليه وسلم ى صل–

احلمد هللا رب : لها إذا أنت قرأت ، وقل تقفال  ، وأيب بكر وعمر وعثمان ، فلم أمسع أحداً منهم يقوهلا -وسلم 
 ذلك واسع ، إن شاء قرأ ، وإن شاء :وعلى هذا عمل أهل املدينة ، وأما قراءا يف النافلة فقال يف املدونة. العاملني

  .»ترك
و ومقابله قول ابن نافع بوجوا ، وقول مالك بإباحتها ، وقول عن ابن مسلمة بندا وابن مغفل بوزن حممد ، فه  

 - ىياك أن حتدث شيئا مل يكن عليه املصطفإ أي »وإياك واحلدث«. قاله املناوي. بضم امليم وبالغني املعجمة
  .   وأصحابه– اهللا عليه وسلم ىصل

 عن مجاعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، يالنافلة ، ملا روركعتان كهيئة ة على أن صالة الكسوف ينص احلنف) 2(
 يف كسوف الشمس ركعتني كهيئة ى صل- اهللا عليه وسلم ى صل-أن النيب : ألشعري وابن عمر ، ومسرة ، وا

 اهللا عليه وسلم ملا ىما ، واعتباراً هلا بغريها من الصلوات ، وروى ابن مسعود قول النيب صلههر فيجيصالتنا، ومل 
  إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، «كسفت الشمس 
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جب الفعل يكون جبعل الفعل أن اخلروج من خالف من أو: وقد أوضح السيوطي يف األشباه
  .يكون مكروها )١( مستحباً، كما أن اخلروج من خالف من حرم الفعل أو أبطله أو مل جيزه

إن فروعها كثرية :  قائال»اخلروج من اخلالف مستحب«وقد أفاض السيوطي يف ذكر أمثلة لقاعدة 
  :جداً ال تكاد حتصى ومنها

 واستيعاب الرأس باملسح، وغسل –ء أثناء الطهارة  أي دلك األعضا–استحباب الدلك يف الطهارة 
 يف سفر والقصر ، وعكسه، وترك صالة األداء خلف القضاء، والترتيب يف قضاء الصلوات،املين باملاء

  أي بني [ وترك اجلمع ، الذي يسافر بأهله وأوالدهللمالح و، وتركه فيما دون ذلك،يبلغ ثالث مراحل

                                                
 اللؤلؤ واملرجان – وهذا ينصرف إىل الصالة املعهودة » فإذا رأيتمومها فقوموا فصلوا،آيات اهللاتان من يولكنهما آ  

 ، وعن املغرية رقم ٥٢٩ ، وعن ابن عمر ٥٢٨ ، ومثله عن أيب موسى رقم ٥٢٧رواه البخاري حديث رقم : 
٥٣٠.  

 وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون أما الشافعية فريون أا ركعتان يف كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ،  
خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا :  قالت – رضي اهللا عنها –السجود ، ملا روى البخاري من حديث عائشة 

 بالناس ، فقام فأطال القيام ، مث ركع فأطال – صلى اهللا عليه وسلم - اهللا عليه وسلم فصلى رسول اهللا ىصل
دون القيام األول ، مث ركع فأطال الركوع ، وهو دون الركوع األول ، مث الركوع ، مث قام فأطال القيام وهو 

سجد فأطال السجود ، مث فعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف األوىل ، مث انصرف ، وقد اجنلت الشمس ، 
ملوت  ينخسفان الإن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، و«: فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال 

يا أمة حممد ما من أحد «:  مث قال »ربوا ، وصلوا وتصدقواكأحد ، وال حلياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا ، و
أغريمن اهللا أن يزين عبد ه ، يا أمة حممد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ، ولبكيتم كثرياًه ، أو تزين أمت« 

  .٥٢٠ديث رقم اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ح
ار يف حل يويراجع للشافعية كفاية األخ) ٥٢٦ ، ٥٢٥ ، ٥٢٣ ، ٥٢٢ ، ٥٢١(ويف الباب أحاديث أخرى مثله   

غاية االختصار لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصين الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع اهلجري 
 الشرح الصغري – ورأي املالكية ٩١ ص١املربع جـ الروض –ومثل رأي الشافعية رأي احلنابلة . ٩٦ ص١جـ
  .  ٥٣٢ص  ١جـ

  .  ١٣٧ للسيوطي صباهاألش) 1(



 ٣٠

 ، واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر، ونية اإلمامة،الكسوبوكتابة العبد القوي ] الصلوات
  .وقطع املتيمم الصالة إذا رأى املاء خروجا من خالف من أوجب ذلك يف اجلميع

وكراهة صالة املنفرد .  خروجا من خالف من حرمه، وكراهة احمللل،وكراهة احليل يف باب الربا
وكذا كراهة مفارقة اإلمام بال عذر، وكراهة االقتداء يف .  خروجا من خالف من أبطلها،خلف الصف
  ].أي أنه ال بد أن ينوي اإلمام اجلماعة. [ خروجا من خالف من مل جيز ذلك،خالل الصالة

 على أن اخلروج من اخلالف مستحب باجتناب ما اختلف يف حترميه وفعل ما ونص الزركشي
إن املصيب : وكذا إن قلنا ،از أن يكون هو املصيب جلو،كل جمتهد مصيب: إن قلنا. اختلف يف وجوبه

 فرأى له موقعاً ، ونظر يف متمسك خمالفه، ألن اتهد إذا كان يجوز خالف ما غلب على ظنه،واحد
  .)١( فينبغي له أن يراعيه من وجه

 وقد ،وكذا اخلالف بني اتهدين إذا كان أحدمها إماما؛ ملا يف املخالفة من اخلروج على األئمة
 فقيل ، وصلى معه،صالته مبىن أربعاً) رضي اهللا عنه(صح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه عاب عثمان 

  .)٢( »اخلالف شر«:  فقال،له يف ذلك

                                                
  .  ١٣٦ ، واألشباه للسيوطي ص١٢٧ ص٢املنثور يف القواعد جـ) 1(
  .  ١٢٧ ، ١٢٨ ص ٢املنثور يف القواعد جـ ) 2(



 ٣١

  )١( الشروط اليت يلزم توافرها للخروج من اخلالف
  :يلزم للخروج من اخلالف حسب املنهج الذي ذكرناه آنفا توافر الشروط التالية

 فإن كان مأخذه واهيا، مل يراع اخلروج من ،أن يكون مأخذ اخلالف قوياً: األولالشرط 
ومن ذلك «:  مث قال» حبيث ال يعد هفوة،أن يقوى مدركه« وقد عرب عنه السيوطي بقوله .اخلالف

 وقد قال إمام احلرمني يف ،)٢( إنه ال يصح:  ومل يبال بقول داود،الصوم يف السفر أفضل ملن قوي عليه
  .»إن احملققني ال يقيمون خلالف أهل الظاهر وزنا: املسألةهذه 

 وهو أوىل من قول الرافعي إمنا ،من إباحة وطء اجلواري بالعارية )٣( وكذلك ما نقل عن عطاء
ال أثر  )٤( ولو صح النقل عن عطاء فشبهته ضعيفة:  فإنا نقول،وجب احلد ألم مل يصححوا النقل عنه

  .  فإنه ال أثر هلا، فصار كشبهة احلنفي يف النبيذ، كما يف بضع احلرة، باإلذن فإن األبضاع ال تباح،هلا

                                                
  .  ١٣٧ ، واألشباه للسيوطي ص١٣٠ ص٢ور يف القواعد للزركشي جـنثامل) 1(
أو .  سفر طاعة أو سفر معصية– ومن سافر يف رمضان :)٧٦٢( مسألة ٢٤٧ ص٢ البن حزم جـىجاء يف احملل) 2(

ال طاعة وال معصية ، ففرض عليه الفطر إذا جتاوز ميال ، أو بلغه ، أو إزاءه ، وقد بطل صومه حينئذ ، ال قبل 
اجب لزمه ، أو قضاء عن رمضان خال يصومه تطوعا ، أو عن وأن  ويقضي بعد ذلك يف أيام أخر ، وله ،ذلك

    :مستدال بظاهر قوله تعاىل... لزمه ، وإن وافق فيه يوم نذره ، صامه بنذره         
               أهل اإلسالم ، ال وهذه آية حمكمة بإمجاع من : قال

 وال فرض على املريض ، مل يفرض صوم الشهر إال على من شهدهفصح أن اهللا تعاىل. منسوخة وال خمصوصة
  .  ورد على غريها.. مث ساق بعض األحاديث اليت تؤيد رأيه... واملسافر إال أياما أخر غري رمضان

ء ، كان عبدا أسود ، ولد يف جند باليمن ونشأ عطاء بن أسلم بن صفوان ، تابعي من أجالء الفقهاهو : عطاء) 3(
ومائة ، وقيل سنة أربع عشرة ومائة ، ة  قيل سنة مخس عشر–مبكة ، فكان مفيت أهلها ، وحمدثهم ، وتويف ا 

 وميزان االعتدال ،١١٩ ص٢ وصفوة الصفوة جـ٤٧٠ – ٤٦٧ ٥ طبقات ابن سعد جـ–وهو الصحيح 
   . ٣١٠ ص٣ وحلية األولياء جـ١٩٧ ص٢جـ

وذكر العز بن عبد السالم يف قاعدة الشبهات الدارئة للحدود الشبهة الثالثة ، السبب املبيح للوطء كالنكاح ) 4(
  فليس اختالف العلماء هو الشبهة ، ولذلك مل يلتفت إىل «املختلف يف صحته ، مث قال يف ذلك 



 ٣٢

كخالف ) مذهب الشافعية( أو يف مذهبنا ، كما ذكرنا،وسواء كان االختالف يف املذاهب السالفة
  .إمنا حرم لقرب عهد الناس باألصنام:  وقوله،)١( اإلصطَخري يف حترمي التصوير

 وإن ضعف املأخذ ،واعلم أن ظاهر كالم القفال مراعاة اخلالف: لزركشي قال ا:)٢( رأي القفال
 ،ووقع فيهما جناسة] من املاء[إذا نقص من القلتني شيء يسري :  فإنه قال يف فتاويه،إذا كان فيه احتياط

 ووقع فيها جنس ، فإذا نقص شيء، حتديداً»رطل«ينبغي أن يقلد من يقول القلتني مخسمائة : قال
  القدر [ وهو أن هذا ، مث يقضي بناء على املذهب،وحينئذ يتيمم] ي املياه بالنجاسةأ [،تأثرت

                                                
ة التحرمي والتحليل ، فإن احلالل ما قام التعارض بني أدلالشبهة وإمنا ) ياراجلو(خالف عطاء يف إباحة اجلواز   

دليل على حتليله ، واحلرام ما قام دليل على حترميه ، وليس أحدمها أوىل باآلخر ، كما أن ملك أحد الشريكني 
منا غلب درء احلدود مع حتقق الشبهة ؛ ألن املصلحة العظمى إيقتضي التحليل ، وملك اآلخر يقتضي التحرمي ، و

ان لعبادة الديان ، واحلدود أسباب حمظورة ، فال تثبت إال عند كمال املفسدة ومتحضها ، يف استيفاء اإلنس
وخالف الظاهرية يف شبهة ال تدفع التحرمي ، كوطء أحد الشريكني ظنا منهم أن الزنا عبارة عن الوطء احملرم ، 

تعمال الزنا يف وطء ميلك  واس،وليس كما ظنوا ، ألن العرب وصفوا اسم الزنا ملن وطئ بضعاً ال حق له فيه
جتوزاً أو اشتراكا ، وكالمها على خالف األصل ، ومثل درء احلد بوطء أحد الشريكني درء القطع يكون بعضه 

  .   القاهرة–ط االستقامة .  م١٣٨ – ١٣٧ ص٢القواعد جـ. العز بن عبد السالم »بسرقة أحد الشريكني
بن يزيد املعروف باإلصطخري ، فقيه من شيوخ الشافعية ، كان من أبو سعيد هو احلسن بن أمحد  : طخريصاِإل) 1(

 ، مث حسبة بغداد ، واستقضاه املقتدر على سجستان ، وكانت يف أخالقه حدة ، منظراء ابن سريج ، ويل قضاء قُ
هـ وتويف سنة ٢٤٤ولد سنة .  والفرائض ، والشروط والوثائق واحملاضر والسجالت»أدب القضاء«من كتبه 

  .  ١٩٣ ص٢ ، وطبقات الشافعية جـ٣٥٧ ص١ ، ووفيات األعيان جـ٣٠٢ ص٦ـ ، املنتظم جـه٣٢٨
 وهي ببالد ما وراء »الشاش«هو حممد بن علي الشاشي القفال ، أبو بكر، نسبته إىل : القفال الكبري : القفال ) 2(

هب الشافعية يف بالده ، مولده النهر ، من أكابر علماء عصره بالفقه ، واحلديث واألدب واللغة ، وعنه انتشر مذ
أصول « واحلجاز ، من كتبه ، وراء ر سيحون ، رحل إىل خراسان ، والعراق ، والشام»الشاش«، ووفاته يف 

عالم األ. هـ٣٦٥هـ وتويف سنة ٢٩١ ولد سنة »شرح رسالة الشافعي« و »حماسن الشريعة« و »الفقه
  .  ٤٥٨ ص١ ووفيات األعيان جـ١٧٦ ص٢للسبكي جـالشافعية  ، وطبقات ١٥٩ ص٧للزركلي جـ
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  . وكأنه رأى استحباب اإلعادة للخروج من اخلالف،)١( ال يتأثر بالنجاسة] من املاء
 مسح مجيع اليد )٣( يستحب التحجيل يف التيمم؛ ألن عند األزهري:  يف التتمة)٢( وقال املتويل

 إذ يرى ،لك عن اخلالف، هذا مع ثبوت األحاديث الصحيحة باالقتصار على الكفني ليخرج بذ،واجب
  .احلنفية مسح مجيع اليدين حىت املرفق

 كما نقل عن ابن سريج أنه كان ،أال تؤدي مراعاة اخلالف إىل خرق اإلمجاع: الشرط الثاين
   ، ويفردمها بالغسل، وميسحهما مع الرأس،يغسل أذنيه مع الوجه

                                                
فتغري ، وهذا املاء أو كان قلتني دون القلتني جناسة وهو نص الشافعية على أن املاء النجس هو الذي حلت فيه ) 1(

 صلى اهللا -تغري أم ال ، لقوله سواء ما القليل فينجس مبالقاة النجاسة املؤثرة أالنجس ، ينقسم إىل قليل وكثري ، ف
 فدل احلديث مبفهومه على أنه إذا كان دون ،جنساًرواية  ويف »ل خبثاًمإذا بلغ املاء قلتني مل حي« –عليه وسلم 

 لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصين الدمشقي ٧ ص١ار جـيكفاية األخ. القلتني يتأثر بالنجاسة
  .  من علماء القرن التاسع اهلجريالشافعي 

 بن مأمون بن علي ، املتويل ، أبو سعد ، من أهل نيسابور ، أحد األئمة الرفعاء من فقهاء هو عبد الرمحن: املتويل ) 2(
توىل التدريس .  ، تفقه على الفوراين والقاضي حسني ، واألبيوردي ، برع يف الفقه واألصول-الشافعية 

من ). هـ٤٧٨نة  ، وتويف س٤٢٧ل سنة يهـ وق٤٢٦ولد سنة (بالنظامية ببغداد ، وأقام ا إىل أن تويف 
وكتاب يف الفرائض خمتصر، وكتاب يف أصول الدين ) بلغ فيها حد السرقة فقط(مة اإلبانة للفوراين تت: تصانيفه 
 ٤ واألعالم جـ٣٨٨ ص٣شذرات الذهب جـو ، ٢٢٣ ص٣ طبقات الشافعية للسبكي جـ–خمتصر 

  .  ٩٨ص
 ولد راة سنة اثنتني – اإلمام يف اللغة ،نسبة إىل جدههر زهو أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر ، املعروف باأل) 3(

 وصنف يف التفسري »التهذيب« كان فقيها صاحلا غلب عليه علم اللغة ، وصنف فيه كتاباً مساه –ومائتنيومثانني 
يع مثائة يف أواخرها ، وقيل يف شهر رب وثالنيسبعسنة  راة  تويف رمحه اهللا تعاىل–، وشرح ألفاظ خمتصر املزين 

 ، ٤٥٨ ص٣ ، ابن خلكان جـ١٦٤ ص١٧ معجم األدباء جـ–مثائة اآلخر ، وقيل سنة إحدى وسبعني وثال
  .  ٧٢ وشذرات الذهب ص١٦٠ ص٣ ، وتذكرة احلفاظ جـ٦٣ ص٣وطبقات السبكي جـ



 ٣٤

 إذ مل يقل ، فوقع يف خالف اإلمجاع، أو عضوان مستقالن،ملن قال إما من الوجه أو الرأسمراعاة 
  .أحد باجلمع

استحبوا غسل : واألصحاب) رمحه اهللا( فإن الشافعي ،من غلطه يف ذلك فغالط: وقال النووي
  . ومع ذلك استحبوه،غسلهما ومسحهما) بوجوب( ومل يقل أحد ،الرتعتني مع الوجه
  :وأال يوقع مراعاة اخلالف يف خالف آخر: يوطيوقال الس

أي أن يصليه ثالثا كصالة (أفضلَ من وصله ] بأن يصلي ركعتني مث ركعة[ومن مث كان فَصلُ الوتر 
  .؛ ألن من العلماء من ال جييز الوصل]يف القول بوصله[ ومل يراع خالف أيب حنيفة ،)املغرب

فال يترك ) أي ممكنا( فإن مل يكن كذلك .ممكناأن يكون اجلمع بني املذاهب : الشرط الثالث
 ،الراجح عند معتقده ملراعاة املرجوح؛ ألن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه

  .وهو ال جيوز قطعاً
 ال ميكن ،)١( يف اشتراط املصر اجلامع يف انعقاد اجلمعة) رضي اهللا عنه(الرواية عن أيب حنيفة : ومثاله
  ).اجلمعة(إن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي تنعقد به اجلمعة لزمتهم :  من يقولمراعاته عند

                                                
وله صلى اهللا لق.  املقيمني باألمصار ، وال تقام إال باملصرءال جتب اجلمعة إال على األحرار األصحا: ة يقال احلنف) 1(

 أو مصاله ، ألنه يف حكمه ، واملصر ما مل » إال يف مصر جامعىال مجعة وال تشريق وال أضح«عليه وسلم 
ار يويراجع للشافعية كفاية األخ. ٨١ ، ٨٠ ص١االختيار جـ... اجتمع أهله يف أكرب مساجده مل يسعهم ،

 مصراً ، أو قرية ، وأن يكون عددهم أربعني  وشرائط فعل اجلمعة ثالثة أن تكون البلد: حيث قالوا٩٠ ص١جـ
خرج (من أهل اجلمعة وهم من تواتر فيهم اإلسالم واحلرية والبلوغ والعقل ، والذكورة ، والصحة ، واالستيطان 

  .  وأن يكون الوقت باقيا) املسافر وحنوه
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 وكذلك أيضا يضعف اخلروج من اخلالف إذا .)١(  فال ميكن اجلمع بني القولني،وال جيزيهم الظهر
ر يف  كاملشهور من قول مالك أن العمرة ال تتكر، أو املنع،أدى املنع من العبادة لقول املخالف بالكراهة

 ، وليس التمتع مشروعا له،وقول أيب حنيفة رضي اهللا عنه إا تكره للمقيم مبكة يف أشهر احلج )٢( السنة
 وملا يفوته القول بذلك من ، فال ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف مأخذ القولني،ورمبا قالوا إا حترم

  . وهو من القربات الفاضلة،كثرة االعتمار
  ].بأن كان اجلمع بني املذاهب ممكنا[ك أما إذا مل يكن كذل

ال سيما إذا كان ] أي بإتيانه على الوجه الذي جيمع بني مجيع املذاهب[فينبغي اخلروج من اخلالف 
  :  كاملضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة،فيه زيادة تعبد

                                                
 إعادا ، فإن القائل ذا الوجه ال تقدم اإلمام بقراءة الفاحتة ، وجب عليهمن ومثلها أيضا قول بعض أصحابنا أن ) 1(

  .مبطل ، إال أن خيص البطالن بغري العذرمرتني ميكن معه مراعاة القائل بأن تكرار الفاحتة 
  .أول وقت العصر مصري ظل الشيء مثليه) رضي اهللا عنه(ومثلها أيضا قول أيب حنيفة   
  طَوقول اإلصويصري بعده قضاء ، وإن كان ،العصر مطلقاأن هذا آخر وقت ) أي الشافعية( من أصحابنا خري 

  ].فيلزم أال يترك الراجح عنده. [هذا وجها ضعيفاً غري أنه ال ميكن اخلروج من خالفهم مجيعا
 أن خيرج وقت اجلواز باإلسفار ، وذلك الوقت عند أيب حنيفة رضي اهللا ريخفإن عند اإلصطَ: وكذلك الصبح   

  .  مرتني يف الوقتني ميكن بفعلها :قلت. عنه هو األفضل
 ،ةياحلنفية ، والشافع(يرى مجهور الفقهاء أنه يستحب اإلكثار من العمرة وال يكره تكرارها يف السنة الواحدة ) 2(

 وعائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنسي،وهو قول عل)  وابن املاجشون من املالكية،واحلنابلة ، ومطرف
  .رمحهم اهللا وعكرمة ، وطاوس،رضي اهللا عنهم وعطاء

واملشهور عند املالكية أنه يكره االعتمار يف السنة مرتني ، ما مل يتكرر دخول مكة من موضع عليه فيه إحرام ،   
  . وتندب الزيادة على املرة ولكن يف عام آخر،وقول املالكية هو قول احلسن وابن سريين

 ومن بينها وبني مكة فيكره ،ا وألهل املواقيتة من ذلك االعتمار يف أشهر احلج للمكي واملقيم ي احلنفويستثين  
هلؤالء االعتمار يف أشهر احلج عند احلنفية ، ألن الغالب عليهم أم حيجون ، فيصبحون متمتعني ، ويلزمهم دم 

أما عند اجلمهور فال حرج عليهم يف ذلك ، ألم جييزون هلم التمتع ويسقطون عنهم . جزاء إن فعلوه عند احلنفية
 واملسلك ٤٢٨ ص١ ، وشرح الرسالة وحاشية شرح العدوي جـ٣٠٥ ص٢فتح القدير جـ. متعدم الت

  .  ٢٢٦ ص٣ ، واملغين جـ٩٢ ص٢ ، وقليويب جـ١٣٦ ص٧ ، واموع جـ٣٠٨املتقسط ص
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 )١(لب مثاين مرات يف ولوغ الكوالغسل.  وكذلك االستنشاق عند احلنابلة يف الوضوء،جيب عند احلنفية
  . وسبعا خلالف أمحد، خلالف أيب حنيفة رضي اهللا عنه، من سائر النجاسات ثالثاوالغسل ،

                                                
  .كاخلل وماء الوردطاهر ع ئنص احلنفية على أنه جيوز إزالة النجاسة باملاء وبكل ما) 1(

 : - صلى اهللا عليه وسلم -زواله لقوله يشق  فطهارا زواهلا ، وال يضر بقاء أثر  فإن كان هلا عني مرئية–أ   
  . ودفعا للحرج»اغسليه وال يضرك أثره«
قدر بالثالث أو بالسبع قطعا للوسوسة ي وما ليس مبرئية فطهارا أن يغسله حىت يغلب على ظنه طهارته ، و-ب  

 أما ما ال يعصر ، فعن حممد ال -ذا غسله مرة سابغة طهروعن أيب يوسف إ-بد من العصر يف كل مرة  ، وال
  .٣٤ ص١ االختيار جـ–فف يف كل مرة  وجييطهر أبداً لعدم العصر ، وقال أبو يوسف طهارته أن يغسل ثالثاً

 ةونص احلنابلة على أنه جيزي يف غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خرتير إذا كانت على األرض غسل  
  .النجاسةواحدة تذهب بعني 

وجيزئ يف جناسة على غري األرض سبع غسالت ، إحداها بتراب طهور يف جناسة كلب أو خرتير ، ويف جناسة   
 الروض املربع .بال تراب... غريمها سبع غسالت مباء طهور إن أنقت وإال فحىت تنقى مع حت وقرص وعصر

  .٣٢ ص١جـ
إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله «: قال  عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرو*   

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن « متفق عليه ، وألمحد ومسلم »سبعاً
ل قال فَّغ وعن عبد اهللا بن م»السابعة بالتراب« وأليب داود »هناهن أو أخرالأو« ولفظ الترمذي والبزار »بالتراب

ما باهلم وبال الكالب ، مث رخص يف كلب :  بقتل الكالب ، مث قال – صلى اهللا عليه وسلم - أمر رسول اهللا: 
وه الثامنة بالتراب رواه رفِّإذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات ، وع: الصيد ، وكلب الغنم ، وقال 

  .»لصيد والزرعرخص يف كلب الغنم واو«سلم ملاجلماعة إال الترمذي والبخاري ، ويف رواية 
إحداهن « أصح من رواية »وعفروه الثامنة بالتراب«والذي يف رواية عبد اهللا بن مغفل بلفظ : قال الشوكاين   

 جممع على صحته ، وهي زيادة ثقة فتعني املصري إليها ، :ه وقال ابن مند»بإمجاعهم« قال يف البدر املنري »بالتراب
ار الشافعي بأنه مل يقف على صحة هذا احلديث ال ينفع الشافعية ، فقد  واعتذ،وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك

  . فتعني محل املطلق على املقيد، بأن احلديث إذا صح فهو مذهبهتهسيما مع وصي وقف على صحته غريه ، ال
 يقدح ذلك ال أعلم أحداً أفىت بأن غسلة التراب غري الغسالت السبع باملاء غري احلسن فال: أما قول ابن عبد الرب   

 عن مالك أيضا، ذكر ييف صحة احلديث ، وحتتم العمل به ، وأيضا قد أفىت بذلك أمحد بن حنبل ، وغريه ، ورو
  .ذلك احلافظ ابن حجر

هنا املالكية مع إجيام اوقد خالفت احلنفية والعترة يف وجوب التتريب ، كما خالفوا يف التسبيع ، ووافقهم ه  
   .دهم عن–التسبيع على املشهور 
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 فإن مذهب ، والتبييت يف نية صوم النفل،والتسبيح يف الركوع والسجود خلالف أمحد يف وجوا
  .وجوبه) رمحه اهللا(مالك 

  . يوجبهما ألن مالكا رمحه اهللا،واملواالة بني الطواف والسعي
وأصل هذا االحتياط قول :  وحنوه من العقود املختلف فيها،)١( وكذلك الترته عن بيع العينة

يف أقل من ] أي الصالة يف السفر[فأما أنا فأحب أال أقصر «: الشافعي رضي اهللا عنه يف خمتصر املزين
  .احتياطا على نفسي )٢( ثالثة أيام

  . مث احتاط لنفسه اختياراً هلا، أي من مرحلتني،عنده عليهأفىت مبا قامت الداللة : قال املاوردي

                                                
ونص احلنابلة على أنه جيزي يف غسل النجاسات كلها ، ولو من كلب أو من خرتير ، إذا كانت على األرض ،   

وما اتصل ا من حيطان واألحواض والصخور غسلة واحدة ، تذهب بعني النجاسة ، ويذهب لوا ورحيها ، 
 أي إحدى –رض سبع غسالت ، إحداها  وجيزئ يف جناسة على غري األ–. فإن مل يذهبا مل تطهر ما مل يعجز

حلديث إذا ولغ الكلب يف .  بتراب طهور يف جناسته كلب وخرتير وما تولد منهما–أوىل الغسالت ، واألوىل 
. ٣٢ ص١الروض املربع جـ.  رواه مسلم عن أيب هريرة مرفوعا.، أوالهن بالترابسبعا إناء أحدكم فليغسله 

  .  ٣٧ ص١ويراجع نيل األوطار جـ
 وبيع العينة اختلف الفقهاء يف حكمه ، وسيأيت بيان حقيقته وحكمه يف اية القسم الثاين مع بعض العقود )1(

  .  األخرى
كون سفره يف غري معصية ، وأن تكون مسافته يأن : يرى الشافعية أنه يشترط لقصر الصالة الرباعية شروط أربعة ) 2(

هلامشي ، وهي أربعة برد ، أعين الفراسخ ، وهي مسرية يومني ستة عشر فرسخاً ، وهو مثانية وأربعون ميال با
اعية ، وأن ينوي القصر مع بوأن يكون مؤديا للصالة الر... معتدلني ، وهذا الضبط حتديدي على الراجح

وحتديد مدة السفر لقصر الصالة بيومني معتدلني بال ليلة ، أو مسرية . ٨٦ ص١ار جـيية األخا كف»اإلحرام
  .لتني بال يوم ، أو مسرية يوم وليلة ، هو ما ذهب إليه املالكية والشافعية واحلنابلة والليث واألوزاعيليلتني معتد

، وقد استحب اإلمام الشافعي األخذ برأي ... مسرية ثالثة أيام ولياليهاالسفر وذهب احلنفية إىل أن أقل مسافة   
  .احلنفية خروجاً من اخلالف

 ، ٥٩١ ص٣ ، وحاشية الدسوقي جـ٣٩٣ ص١ وفتح القدير جـ٩٤ ص١ جـانظر أدلة كل رأي يف البدائع  
 واملوسوعة ١٦٢ ص١وبداية اتهد جـ، ٣٢٥ ص ١، وكشاف القناع جـ ٢٦٤ ص ١ومغين احملتاج جـ 

  .  ٢٧٠ ص٢٧جـ
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 وهو كقوله يف الصالة خلف ،أراد خالف أيب حنيفة رضي اهللا عنه: وقال القاضي أبو الطيب
  . يصلي م حىت خيرج من اخلالف، األفضل أن يستخلف صحيحاً:املريض القاعد قائما

  .بعد احلنث ليخرج من اخلالفإذا حلف فاألفضل أال يكفر باملال إال : وكقوله
  .وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثالثة أيام ولياليهن فكان ينبغي اعتباره

 ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن مل يتضرر ،ضعف دليل الزيادة عليها وقوة دليلها: واجلواب
  .الفهم فيما ضعف مأخذه إذ ال يعترب خ، وإن كانت الظاهرية ال يرونه جائزاً،به

يف الكتابة يف اجلمع بني  )١( إن الشافعي رضي اهللا عنه اعترب خالف داود: وأما قول القاضي حسني
  . مل يدرك زمن الشافعي رضوان اهللا تعاىل عليه»داود« فإن ، فقد غلطه فيه ابن الرفعة، )٢(القوة واألمانة

                                                
ذ هو داود بن علي بن داود بن خلف األصفهاين ، وكنيته أبو سليمان ، وهو أول من استعمل قول الظاهر ، وأخ) 1(

بالكتاب والسنة ، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، وكان فاضال ، صادقاً ، ورعاً ، تويف سنة سبعني 
 البن »الفهرست«: انظر . اإليضاح ، وكتاب الدعوى والبينات ، وغريها: ومائتني ، له مؤلفات كثرية ، منها 

  .  ٣١٩ – ٣١٧الندمي ص
احلنفية ( وهي مندوبة عند املذاهب األربعة » بعوض منجم بنجمني فأكثرعقد عتق بلفظ الكتابة«الكتابة هي ) 2(

  : قال تعاىل) واملالكية والشافعية واحلنابلة           من سورة النور ، ٣٣ اآلية 
  .»املكاتب عبد ما بقي عليه درهم«:  صلى اهللا عليه وسلم ==وقال

 يراد به الندب ، ألن اإلجياب غري مراد »فكاتبوهم«هي مستحبة مندوبة واألمر يف اآلية : نفية  قال احل–أ   
  .٢٧ ص٢االختيار جـ. باإلمجاع ، فإن مل يعلم فيه خريا فاألفضل أال يكاتبه

  .٣٤٥ ص٤ املالكية ، الشرح الكبري جـد وهي مندوبة عن-ب  
وما  « إن طلبها رقيق أمني قوي على كسب)  طلبها الرقيقال واجبة ، وإن(هي مستحبة :  قال الشافعية -جـ  

    وتكون مباحة إذا انتفى) وهو أمني(أو طلبها غري قوي :  قيل »فسر الشافعي اخلري يف اآلية
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 مسعت – رمحه اهللا –أحد أشياخ اإلمام الشافعي  )١( داود بن عبد الرمحن العطار: إمنا أراد: قلت
  .ذلك عن بعض األشياخ

 ، على رأي ضعيف يف مسألة عطاء يف إباحة اجلواري، مل اعتربمت اخلالف وإن وهى)سؤال( •
 بل ، ومل تعتربوا خالف أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف القتل باملثقل،فلم توجبوا احلد على وجهه

 واحلدود ،يف مسألة عطاء) خالفا(كما أجريتم ) هنا( أجريتم خالفا  فهال،أوجبتم القصاص جزماً
  ؟؟.تدرأ بالشبهات

 فَمن مثّ اعترب على ، بأن عطاء أَجلُّ من املخالفني يف مسألة املثقل،وأجاب بعض من ال حتقيق عنده
  .رأيٍ وإن ضعف

أن :  وإمنا اجلواب،ل ومآخذها وإمنا ننظر إىل األقوا، فإنا ال ننظر إىل القائلني،وهذا جواب باجلاه
 وإمنا ، بل هو عنده عظيم من الوزر،مل يقل حبل قتل الناس بعضهم بعضاً باملثقل) رمحه اهللا(أبا حنيفة 

 فلو أباح أبو حنيفة رمحه اهللا ،أباح اجلواري بالعارية] فقد[عطاء ] وأما [،خالف يف وجوب القصاص به
  على ] أي الشافعية[ وإمنا هو موافق لنا ،عي خالفهيف املثقل ما أباحه عطاء يف اجلواري لرو

                                                
  .٥١٦ ص٤مغين احملتاج جـ. فتكره. رقيق فاسقاًالالوصفان ، ويستثىن ما إذا كان   
  .  ٢٦٦ ص٢الروض جـ. د أميناً كسوبا ، وتكره مع عدم الكسب وهي سنة أيضا عند احلنابلة إذا كان العب-د  

هو داود بن عبد الرمحن العطار ، كان أبوه نصرانياً ، وكان رجال من أهل الشام ، وكان يتطبب ، قدم مكة ، ) 1(
 ولد  آل جبري بن مطعم ،سلموا ، وكان يعلمهم الكتاب والقرآن والفقه ، وواىلأهلا ، وولد له ا أوالد ، فرتف

داود سنة مائة ، وكان كثري احلديث ، تويف سنة أربع وتسعني ومائة ، وقد ذكره ابن سعد يف الطبقة اخلامسة ممن 
  .   دار بريوت للطباعة والنشر٤٥٨ ص٥انظر طبقات ابن سعد جـ. روى عن عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنه
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 مل ينفعه جهله باحلد، خبالف من ، ومن علم حرمة شيء مما جيب فيه احلد وجهل وجوب احلد،التحرمي
  .جهل احلرمة أو ينازع فيها

  .قالوا جيب احلد يف نكاح املتعة إن صح رجوع ابن عباس رضي اهللا عنهما حلصول اإلمجاع: فائدة
أي إذا كان النكاح [رمحه اهللا أنه ألغى التأقيت  )١( كله الرافعي من جهة أم نقلوا عن زفرواستش
أي القول بنكاح [ ويعضده أنه صح ذلك ،احلد لذلك فيسقط ،وصحح النكاح مؤبداً] مؤقتا بوقت

 فإن مل نصحح رجوع ، ومل ينقل عنهم الرجوع،عن غري ابن عباس من السلف رضي اهللا عنهم] املتعة
إنه إذا اختلف أهل عصر يف مسألة :  فإن قلنا، فقد أمجعوا بعده على بطالا،ابن عباس رضي اهللا عنهما

يف [ وجب احلد ،أن ذلك يصري جممعاً عليه] على حكم يف هذه املسألة[ مث اتفق من بعدهم ،على قولني
 األنكحة املختلف فيها كالوطء يف سائر] أي إن مل نقل بذلك فال جيب احلد[وإال فال ] نكاح املتعة

  .وهو األصح] فإنه ال جيب فيها احلد[
 وإن ، فإن اخلالف يف املسألة حمقق،وقد يقال يف اجلزم بوجوب احلد عليه على القول األول نظر

  .ادعى األول نفيه

                                                
ه إمام من املقدمني من تالميذ أيب حنيفة وهو أكثر يهو زفر بن هذيل بن قيس العنربي ، أصله من أصبهان ، فق) 1(

ما خالفت أبا حنيفة يف قول إال وقد كان أبو حنيفة يقول : أخذاً بالقياس ، وكان يأخذ باألثر إن وجده ، وقال 
ا ، وهو أحد الذين دو هـ ، ١٥٨ سنة هـ وتويف١١٠نوا الكتب ، ولد سنة به ، توىل قضاء البصرة ، ومات 

  .  ٧٨ ص٣ ، والفوائد املضيئة ، واألعالم للزركلي جـ٢٤٣ ص١ر املضيئة جـاجلواه



 ٤١

قيل ال حيد؛ :  فوطئها عاملا بالتحرمي، إذا أذن الراهن للمرن يف وطء املرهونة:ويف فتاوى القفال
  ].أي ألنه خالف واه) [أي احلد( والصحيح وجوبه ،الف عطاءخل

  . وإن مل يكن به قائل اليوم، فإنه ال جيب احلد بالوطء فيه،إن هذا يبطل بنكاح املتعة: فقيل
 ، واألخبار فيه كثرية، ألنه كان يقول به قوم من بعد اخلالف يف الزمن األول،ال يصح: فقال
  .خبالف هذا
 ومل يوجب ،بني النكاح بال ويل وبني شرب املسكر حيث أوجب احلد هناكفما الفرق : قيل له

  .هاهنا
 كما أن اخلالف يف ، واخلالف يف احلد ال يسقط احلد،ألن اخلالف هناك وقع يف احلد: فقال

  . كذا هاهنا، وال نظر إىل اخلالف،الشيء املسروق ال مينع وجوب القطع
  . النكاحانعقادويف .  ذلك الوطءإباحة وقع يف واخلالف يف النكاح بال ويل

 وعند أيب حنيفة رمحه اهللا ، فعندنا ال،وكذلك هاهنا وقع اخلالف يف أن شربه مباح أم ال: قيل له
  .)١(  فلم ينفصل عنه بشيء،مباح

                                                
  .  ١٣٧ ص٢املنثور يف القواعد للزركشي جـ) 1(



 ٤٢

فإنه إذا كان املنع مع األكثر : إذا تعذر اخلروج من اخلالف يف احلكم: تعذر اخلروج من اخلالف
  .كان هو األوىل

  : ذكر ابن هبرية يف مسائل اإلمجاع أنه قد يتعذر اخلروج من اخلالف كما يف: ال الزركشيق
  .هو السنة) رمحه اهللا( فإن اجلهر ا عند الشافعي »البسملة«

  .اإلسرار هو السنة) رمحه اهللا( وأمحد ،)رمحه اهللا(وعند أيب حنيفة 
  ]. ءا مكروهة يف الفريضة عند املالكيةفقد بينا أن قرا[الترك بالكلية ) رمحه اهللا(وعند مالك 
:  قال، فإما اتهد فمع اجتهاده، هذا يف املقلد، كان هو األوىلاملنع مع األكثرإذا كان : وقد يقال

 ألن ، مثرة– يف هذه املسائل اليت قد حتررت يف املذاهب –على أن اتهد اليوم ال يتصور الجتهاده 
 فال يؤدي اجتهاد اتهد إال ، وأتوا مببالغ األقسام هلا، قد فرغوا من ذلكاملتقدمني) رمحهم اهللا(الفقهاء 

  .إىل مثل مذهب واحد منهم
 كما إذا ،قد يتعذر الورع على احلاكم يف مسائل اخلالف: ومن هذا أيضا قال الشيخ عز الدين •

. حمة مبال أحدمها إذ ال جيوز املسا، فال ميكنه الصلح هنا،كان ليتيم على يتيم حق خمتلف يف وجوبه
  .)١(  وكذلك حكم األب والوصي،وعلى احلاكم التورط يف اخلالف

                                                
  .  ١٤٢ – ١٤١ ص٢ثور جـنامل) 1(



 

  
  

  
  القسم الثاين

  
  

  اخلروج من اخلالف
  يف املعامالت

  
  
  
  

  نورد فيما يلي مجلة من الفروع الفقهية يف املعامالت اليت ظهر
  .»عية، واحلنابلةواملالكية، والشاف احلنفية،« يف املذاهب األربعة »اخلروج من اخلالف«فيها 



 



 ٤٥

  :من الفروع الفقهية يف مذهب احلنفية
 ما جاء يف الدر وحاشيته البن عابدين من أنه يصح استحسانا استئجار جملٍ ليحمل عليه محمالً

  . وكذا إذا مل ير الطَّراحة واللحاف،ورؤيته أحب ،)٢( وله اجلمل املعتاد ، وراكبني إىل مكة،)١(
  .)٣(  وخروجا من خالف اإلمام أمحد، نفياً للجهالة»يته أحبورؤ«: قال ابن عابدين

أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن : فقد نص احلنابلة على أنه يشترط يف العني املؤجرة مخسة شروط
 فلو استأجر حماماً فال بد من رؤيته ، مما ال يصح فيه السلم، يف غري الدار وحنوها،انضبطت بالوصف
وكره .  ومعرفة مائه ومشاهدة اإلوان ومطرح الرماد ومصرف املاء،الصغر والكربألن الغرض خيتلف ب

  .٢١٥ ص٢ الروض املربع جـ،أمحد كراء احلمام ألنه يدخله من تنكشف عورته فيه
فمذهب احلنابلة اشترط معرفة العني املؤجرة برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف يف غري الدار 

إن عرف البلد كاف يف حتديد العني : د العقد، أما احلنفية فقد قالواوحنوها، فإن مل يتحقق الشرط فس
املؤجرة إن مل تتوافر رؤيتها، فيصح العقد، وله اجلمل املعتاد، ولكن احلنفية راعوا خالف احلنابلة فقالوا 

  .» نفيا للجهالة وخروجا من اخلالف،رؤية العني املؤجرة أحب«

                                                
   . برِغإتقاين عن املُ، ياجِج الكبري احلَجدواهلَ: احململ بفتح امليم األول ، وكسر الثاين ، أو بالعكس ، هو ) 1(
  .  أي يف عرف كل بلدة) 2(
  .   ط دار الكتب العلمية٩٠ ص٦حاشية ابن عابدين جـ) 3(



 ٤٦

  :ويف باب اهلبة والصدقة
 سواء من املتصدق به عليه أو ،اختلف احلكم فيما إذا اشترى الشيء الذي تصدق به: ةقال املالكي

 وعلى القول ، فإن وقع مضى،الكراهة ولكن املعتمد يف املذهب هو ،من غريه، فظاهر املدونة املنع
  . أي مراعاة للقول بالكراهة الذي هو املعتمد.)١(  وقيل ميضي مراعاة للخالف، قيل يفسخ،باملنع

 فلم يصح إال ،ألنه قبض غري مستحق عليه) (إال بإذن الواهب(اهلبة ) ال يصح قبض (:قال احلنابلةو
لداللة ) والتخلية إذن(إذن )  بل املناولة،واإلذن ال يتوقف على اللفظ (، كأصل العقد وكالرهن،بإذنه
قبل ) لرجوع يف إذنا(أَذنَ ملتهب يف قبض هبة ) ولواهب( وكذا األمر بأكل الطعام املوهوب ،احلال

 وليس الرجوع عنه رجوعاً يف اهلبة ألن إبطال اإلذن إعدام له، وعدمه ال يوجب ،القبض لبقاء امللك
  . قاله احلارثي،رجوعا
ألن عقد اهلبة مل يتم فال يدخل حتت املنع، قال ) هبة قبل قبض(لواهب أيضا الرجوع يف ) و(
خروجا من ) مع الكراهة(ض رجوع حلصول املنافاة وعتق املوهوب وبيعه وهبته قبل القب: احلارثي

  .)٢(إن اهلبة تلزم بالعقد: خالف من قال

                                                
كالبقرة والشاة ) تصدق به(شيء الذي الأي ) من لنب ما(وال بأس أن يشرب املتصدق  : (يجاء يف حاشية العدو) 1(

أي الشيء ) ما(املتصدق ) شتريال ي(كذا ) و( ملا غريه خري منه ، وظاهر املدونة املنع ]تستعمل[، وال بأس هنا 
ال من املتصدق عليه وال من غريه ، وكالمه حمتمل للمنع والكراهة وهو املذهب ، فإن وقع ) تصدق به(الذي 
  . ل يفسخ وقيل ميضي مراعاة للخالفيق] املنع[ ، وعلى األول ىمض

  . أي فالشرب إما مكروه أو خالف األوىل] وال بأس هنا إخل: قوله [  
 كالم :ال معارضة كما أفاده عج بأن يقال: أي فهي معارضة للمصنف وقد يقال ]  وظاهر املدونة املنع:قوله [  

آخر وهو أن كالم املصنف حممول على ما إذا بتوفيق  وكالمها يف لنب له مسن ، ووفق ،املؤلف يف لنب ال مسن له
  . ال جيوزأما إذا مل يرض فإنه.  وكان ممن يعترب رضاه،رضي املتصدق عليه بذلك

 ط دار ٢٦٠ ص٢حاشية العدوي جـ. أي مراعاة للقول بالكراهة الذي هو املعتمد] مراعاة للخالف: قوله [  
  .  الفكر

اإلجياب والقبول ركن من أركان اهلبة باتفاق الفقهاء ، وأما القبض فقد اختلف فيه ، فريى احلنفية والشافعية ) 2(
    لثبوت امللك ، ألن امللك لو ثبت بدونه للزم املتربع شيءبد منه  ورأي عند احلنابلة أن القبض ال



 ٤٧

  :)١( وقالوا أيضا يف باب اللقيط
 ، إن وجد ألنه أبعد من التهمة–احلاكم :  أي–) بإذنه(لواجد اللقيط اإلنفاق عليه ) وندب(

  .)٢(ع عليه مبا أنفق وحفظ ملاله من أن يرج، وفيه خروج من اخلالف،وأقطع من املظنة

                                                
:  عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت ي ، وهو التسلم ، فال متلك بالعقد بل بالقبض ؛ حمتجني مبا روهمل يلتزم  

بنية ما  يااهللا ، و«: فلما حضرته الوفاة ، قالبالغابة،  عشرين وسقا من ماله إن أبا بكر الصديق كانت حنلها جاد
منك ، وال أعز علبعدي   غىن إيلّمن الناس أحد أحبإ فقرا بعدي منك ، ويعشرين وسقا ين كنت حنلتك جاد 

ط  (٧٥٢ ص٢ أخرجه مالك يف املوطأ جـ»ثيه كان لك ، وإمنا هو اليوم مال وارت، فلو كنت جددتيه واحتز
  ).اجلمل

 كما يف شرح ح التصرف من املوهوب له فيها قبل القبض ،ويف رأي للحنابلة أن اهلبة متلك بالعقد ، فيص*   
  . وقدمه يف اإلنصافىاملنته

  .  ، فإن عدم مل تلزم وإن كانت صحيحةشرط يف متامها) القبض(أن القبول ركن واحليازة : ويرى املالكية   
. ألن عقد اهلبة مل يتمجيوز الرجوع فيها قبل القبض ، : وبناء على رأي احلنفية والشافعية ورأي عند احلنابلة   

  . ولكنه عند من يرى ذلك من احلنابلة يكون مع الكراهة خروجا من خالف من قال إن اهلبة تلزم بالعقد
، وجواهر اإلكليل ٣٩٣ ص٢ وشرح منتهى اإلرادات جـ٣٧٠ ص١ ، واملذهب جـ٢٢٠ ص٣ية جـااهلد  

  .  هبة ومصطلح ٤٤ مصطلح تطوع فقرة ١٧١ ، املوسوعة الفقهية ص١٤٢ ص٢جـ
  .   ط املكتب اإلسالمي٢٤٩ ص٤ جـى النهمطالب أويل) 1(
اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون يف ماله إن وجد له مال أو كان مستحقا يف مال عام كاألموال املوقوفة ) 2(

ول عمر ، فإن نفقته تكون يف بيت املال ، لق، فإن مل يكن له مال ومل يكن مستحقا يف مال عام على اللقطاء 
من بيت « ويف رواية بزيادة »اذهب فهو حر ، ولك والؤه ، وعلينا نفقته«رضي اهللا عنه يف حديث أيب مجيلة 

وهذا رأي احلنفية واملالكية ) ١٤ ص٩ق جـا ، وعبد الرز٧٣٨ ص٢أخرجه مالك يف املوطأ جـ (»املال
عليه من بيت املال ، وإمنا يقترض عليه من  عندهم ال ينفق ومقابلة األظهرواحلنابلة ، واألظهر عند الشافعية ، 

  .بيت املال أو غريه
 امللتقط التربع عليه أمره إن أىب: قال احلنفية : فإن مل يكن يف بيت املال شيء ، أو كان ولكن هناك ما هو أهم   

 ينفق عليه من بيت نه إذا مل يكن له مال ، وملإ :وقال املالكية... القاضي باإلنفاق عليه ، ويعترب دينا على اللقيط
 مإن تعذر اإلنفاق عليه من بيت املال فعلى من عل: وقال احلنابلة اإلنفاق على اللقيط، املال إنه جيب على امللتقط 

   :حاله من املسلمني اإلنفاق عليه قال تعاىل       ومن أنفق .  من سورة املائدة٢ آية
تربعاً فال شيء له ، فإن مل يتربع أحد ، فأنفق عليه امللتقط أو غريه حمتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر ، فإن عليه م

، وقال ...  النفقة من بيت املالىتؤد: فإن مل يكن بإذن احلاكم ، قال أمحد . كان ذلك بأمر احلاكم لزم اللقيط
املغين . [ حيلف ما أنفق حمتسبا:ل عمر بن عبد العزيزيرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه ، وقا: شريح والنخعي 

    ، وحاشية١٩٩ – ١٩٨ ص٦الصنائع جـبدائع  وراجع ٧٥٢ ص٥جـ



 ٤٨

عند ) بينة حبق(تلك الـ ) شهدت(أقام الذي له احلق من دين أو وديعة وحنومها بينة فـ ) وإن(
 وله قضاء الدين؛ ألن البينة حجة له، )عن وصي(الشهادة ) وكفت ،مل يشترط حاكم(الوصي 

  .)١(  وقطعا للتهمة،واألحوط أن تشهد البينة عند احلاكم خروجا من اخلالف
 ففعل أو على الكفر ، أو على اإلقرار، لو أكره على البيع بغري حق:وقالوا يف أفعال وأقوال املكره

 فإن كان الصنم جتاه القبلة ، ولو أكره على السجود لصنم،لداعي اإلكراه مع سالمة قلبه مل يضره ذلك
ذا سجد لداعي اإلكراه،  ولو مل ينو ذلك مل يكفر إ، واملذهب،أو غريها فليسجد وجيعل نيته هللا تعاىل
  .)٢( ولكن النية أوىل خروجا من اخلالف

  :البناء يف األرض املباحة
 اكتفاء بإذن الشارع ، ولو بدون إذن اإلمام،مجهور الفقهاء جواز البناء يف األرض املباحةيرى 

 وهو رأي الشافعية )٣(  من أحيا أرضا ميتة فهي له : -عليه وسلمصلى اهللا -حمتجني بقوله 
  .واحلنابلة وأيب يوسف وحممد من احلنفية

  . وأما يف البعيد فرأيان،يشترط إذن اإلمام يف القريب: وقال املالكية

                                                
 ، ومنتهى اإلرادات ٤٢١ ص٢ ، ومغين احملتاج جـ١٣٠ ص٧ ، واخلرشي جـ١٢٤ ص٤الدسوقي جـ  

  ].٤٨٢ ص٢جـ
  .   ط املكتب اإلسالمي٥٣٧ ص٤ جـى النهمطالب أويل) 1(
  .   ط مؤسسة قرطبة٨٤ ص٢أللباب يف شرح منظومة اآلداب جـغذاء ا) 2(
ط السلفية ، وعله الترمذي باإلرسال ، لكن له شاهد من حديث عائشة يف  ٦٣٠ص ٤رواه الترمذي جـ) 3(

  .   ط السلفية١٩ ص٥انظر فتح الباري جـو ٥٤ ص٣بري جـيص احلخ تل– ١٨ ص٥البخاري جـ



 ٤٩

 ليس للمرء إال ما طابت به نفس ال جيوز إال بإذن اإلمام، واستدل حبديث : وقال أبو حنيفة
  .)١( إمامه

  .مام خروجاً من خالف من أوجبهونص الشافعية واحلنابلة على أنه يستحب االستئذان من اإل
وأما ما .  فال ينقض احلكم بدوا، وفسرها الدسوقي بأا مقوية للحكمويف ميني االستظهار •

وحيلف املدعي ميني االستظهار إذا ادعى .  أو ميني االسترباء،يتوقف عليه احلكم فهو ميني القضاء
  . وأقام شاهدين على احلق،على ميت أو غائب

إنه لو ادعى من لزمته الزكاة ممن استوىل عليهم : تظهار ما قال الرملي الشافعيفمن ميني االس •
 ويندب االستظهار ، فإنه يصدق بال ميني لبناء الزكاة على التخفيف،البغاة دفع الزكاة إىل البغاة

 .)٢( بيمينه على صدقه إذا ام؛ خروجا من خالف من أوجبها
من  وقد سبق أن أوضحنا أن ،حباب اخلروج من اخلالفهذا تسجيل ملا صرح به الفقهاء من است
 ، املختلف فيها الترته عن بيع العينة وحنوه من العقود،مقتضيات األخذ بقاعدة اخلروج من اخلالف

  . يلي بعضاً من العقود املختلف يف صحتهافيماونورد 

                                                
 ضعف من هوفي:  ط الس العلمي ، وقال الزيلعي ٢٩٠ ص٤اية جـالرنصب ه الطرباين ، كما يف جأخر) 1(

  .  ١٧٠ – ١٦٧ »االقتصاد اإلسالمي«وانظر تفصيل هذا احلكم يف كتابنا . حديث معاذ
 ، وابن ١٣٢ ص١م جـا وتبصرة احلك٢٢٧ ، ١٦٢ ص٤ ، ويراجع الدسوقي جـ٣٩٢ ص٧اية احملتاج جـ) 2(

  .  ١١٠ ، ١٠٩ ص٩واملغين جـ، ١٧٤٦: م: حكام  ، وجملة األ٤٢٣ ، ٣٤٦ ص٤عابدين جـ



 



 

  
  
  
  
  

  بعض البيوع املختلف عليها
   بيع العينة  ١
  بيع النجش  ٢

 عربون  بيع ال ٣

   تلقي الركبان ٤



 



 ٥٣

  بيع العينة )١(
   وحكمه ،ونبني فيما يلي حقيقته

  :تعريف العينة: أوالً
 ،اشترى الشيء بالشيء نسيئة:  يقال اعتان الرجلَ،السلف:  هي بكسر العني:العينة لغة) أ(

  .)١( بالكسر) العينة(واالسم منه 
  :فات متعددةعرف الفقهاء العينة بتعري: العينة يف اصطالح الفقهاء) ب(

بيع العني بثمن زائد نسيئة؛ ليبيعها املستقرض بثمن حاضر أقل : العينة هي: قال احلنفية
  .)٢( ليقضي دينه

هي أن يشتري سعلة مث يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقداً أو إىل أقرب من «: وقال املالكية
  .)٣(»األجل

                                                
  .  املصباح املنري وخمتار الصحاح) 1(
  .  ٢٧٩ ص٤تار على الدر املختار وحاشية ابن عابدين جـرد احمل) 2(
 ، ط دار العلم للماليني ٢٩٧هـ ص٧٤١ سنة القوانني الفقهية حملمد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي املتوىف) 3(

 سنة لتونسي املتوىفاحدود ابن عرفة أليب عبد اهللا حممد األنصاري ، املشهور بالرصاع شرح اجع وير. بريوتب
 نقل الشيخ رمحه اهللا عن أيب »بأنه البيع املتحيل به إىل دفع عني يف أكثر منها« ، وفيه عرفه ٣٦٧ هـ ص٨٩٤

  .»ببيع ما ليس عندك«: عمر أنه عرف بيع العينة 
 ومقتضى الروايات أنه أخص مما ذكره ، وما قاله صحيح ؛ ألن من باع طعاماً يف ذمته :قال الشيخ رضي اهللا عنه  

 إنه البيع املتحيل به إىل دفع عني :مث قال الشيخ رمحه اهللا. على احللول ، فهو بيع ما ليس عنده ، وليس من العينة
خبمسة نقداً ، فإن السلعة رجعت إىل يف أكثر منها ، مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إىل شهر ، مث اشترى السلعة 

فصدق على هذه الصورة وما شاا أن فيها بيعاً . حلول األجلعند يد صاحبها ، ودفع مخسة يأخذ عنها عشرة 
 ألن التحيل وقع من بيعني وصور العينة ؛ واملراد هنا بالبيع جنس البيع . أكثر منهايفمتحيالً به إىل دفع عني 

     ورد فيها التشديد والوعيد عن طريق عبيد اهللا وقد ،حصروها يف مسائل



 ٥٤

 ، مث يشتريها منه بنقد يسري،كثري مؤجل ويسلمها لهأن يبيعه عيناً بثمن : العينة هي: وقال الشافعية
 ، مث يشتريها منه بثمن كثري مؤجل، ويسلمها له، أو يبيعه عيناً بثمن يسري نقداً،ليبقى الكثري يف ذمته

  .)١(  فإنه يكره لالختالف يف حله، أو مل يقبضه،سواء قبض الثمن األول
) أي غري نسيئة( بدون ما باع به نسيئة أو حاالً ،اًهو أن يشتري شيئاً غري ربوي نقد: وقال احلنابلة

أما لو باعه . ( وتسمى مسألة العينة، ألنه ذريعة إىل الربا ليبيع ألفاً خبمسمائة، فإنه ال جيوز،مل يقبض
 ونقل حرب أا مثل مسألة ، فنقل أبو داود جيوز بال حيلة،)سلعة بنقد مث اشتراها منه بأكثر منه نسيئة

:  قال يف شرح املنتهى، وقدمه يف املبدع وغريه، به املصنف يف اإلقناع وصاحب املنتهى وجزم،العينة
 حيث كان وسيلة إىل ، وكذا العقد األول فيهما،وهو املذهب؛ ألنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة

  .)٢( الثاين فيحرم وال يصح
رغب املقرض يف اإلقراض طمعاً يف العينة هي أن يأيت الرجل رجالً ليستقرضه فال ي: وقال اجلرجاين

  أبيعك هذا :  فيقول،الفضل الذي ال ينال بالقرض

                                                
إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا «يقول ) صلى اهللا عليه وسلم( مسعت رسول اهللا :بن عمر رضي اهللا عنهما قال  

 – ٣٦٧ ص»أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا، أنزل هللا عليهم بالء ، فال يرفع عنهم حىت يراجعوا دينهم
٣٦٨.  

 سنة  لشرف الدين أبو النجا موسى بن أمحد احلجاوي املتوىفع، املنتنقالروض املربع بشرح زاد املستقنع خمتصر امل) 1(
 شرح املنتهى ى النه ط السلفية ، ومعونة أويل١٧٠شرح للعالمة منصور بن يونس البهويت صالهـ ، و٩٦٠

م / ط٦٥ ، ص٤هـ جـ٩٧٢ سنة املتوىفابن النجار الشهري بقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي تل
  .  هـ١٤١٥بريوت سنة خضر دار 

 سنة بن أمحد احلجاوي املتوىفموسى الروض املربع بشرح زاد املستقنع خمتصر املقنع ، املنت لشرف الدين أبو النجا ) 2(
 لتقي ى شرح املنتهىنه الية ، ومعونة أويلف ط السل١٧٠هـ، والشرح للعالمة منصور بن يونس البهويت ص٩٦٠

م دار / ط٦٥ ، ص٤هـ جـ٩٧٢ سنة الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي الشهري بابن النجار املتوىف
  .  هـ١٤١٥خضر بريوت سنة 



 ٥٥

 ألن املقرض أعرض عن القرض إىل بيع ، ويسمى عينة، وقيمته عشرة، عشر درمها إىل أجلالثوب باثين
  .العني

  :حكم بيع العينة
  : وهلم ثالثة آراء،اختلف الفقهاء يف حكم هذا النوع من البيع

  : يرى أن بيع العينة غري جائز شرعا: ولالرأي األ
 وابن ، وعائشة واحلسن، روي ذلك عن ابن عباس،وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن قدامة

 ، وعبد العزيز بن أيب سلمة والثوري واألوزاعي، وربيعة، وبه قال أبو الزناد، والشعيب والنخعي،سريين
  . وأصحاب الرأي، ومالك،وإسحاق

 ،ة على أن من يشتري سلعة مث يبيعها من بائعه، له عدة صور، منها ما هو جائزفقد نص املالكي
  :ومنها ما هو غري جائز، ونورد فيما يلي ما ال جيوز من هذه الصور

 ، فهذه ال جتوز، أو إىل أقرب من األجل،أن يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقداً: الصورة األوىل
أي (إن السابق بالدفع يعد مسلفاً؛ ألن كل من قدم ما ال حيل عليه  ف،ألا تؤدي إىل سلف جر منفعة

  .عد سلفاً، فهو قد قدم دفع األقل ليأخذ السلعة اليت مثنها أكثر مما دفع) تقدميه



 ٥٦

 ألا ، فهذه ال جتوز أيضاً،أن يبيعها من بائعها بأكثر من الثمن إىل أبعد من األجل: الصورة الثانية
عد ) أي أجله( فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر، وكل من أخذ شيئاً قد حل له ،ةتؤدي إىل سلف جر منفع

  .مسلفاً
 وأن ، يتهمان بأن قصدمها دفع دنانري بأكثر منها إىل أجل– يف هاتني الصورتني –وألن املتعاقدين 

  .مةوأما سائر الصور فال نتصور فيها الته...  فيمتنع سداً للذريعة–السلعة واسطة إلظهار ذلك 
فإن وقعت إحدى هاتني الصورتني املمنوعتني فسخ البيع الثاين خاصة عند ابن القاسم والبيعتان معاً 

  .)١(عند ابن املاجشون

                                                
 صورة ، اثنتان ممنوعتان ، والباقي جائز ، فقد ٢٧ ، وقد عد الصور ٢٩٨ ، ٢٩٧ صيالقوانني الفقهية البن جز) 1(

 وهي أن يشتري سلعة مث يبيعها من بائعها على أن يتصور يف ذلك صور كثرية منها ما جيوز ،اآلجالقال يف بيوع 
 ومنها ما ال جيوز ، وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه مبثل الثمن األول أو أقل أو أكثر ، ويتصور يف كل –

ألقرب النقد فتكون الصور تسعاً ألن وجه من ذلك أن يبيعها إىل األجل األول أو أقرب أو أبعد ، ويف معىن ا
 أن يبيعها مبثل الثمن إىل أبعد من »الثانية«. األجلمثل  أن يبيعها مبثل الثمن إىل »األوىل«. بتسعةثالثة ثالثة يف 

.  أن يبيعها بأقل من الثمن إىل مثل األجل»الرابعة«.  مبثل الثمن بالنقد أو أقرب من األجل»الثالثة«. األجل
 بأقل من الثمن »السادسة«. بأقل من الثمن إىل أبعد من األجل ، فهذه الصور اخلمس جائزة اتفاقاً »اخلامسة«

سلفاً ألن معد ينقداً أو إىل أقرب من األجل ، فهذه ال جتوز ألا تؤدي إىل سلف جر منفعة ، فإن السابق بالدفع 
 أن »السابعة«.  السلعة اليت مثنها أكثر مما دفعقدم دفع األقل ليأخذقد  فهو كل من قدم ما ال حيل عليه عد مسلفاً
 بأكثر من الثمن إىل أقرب من األجل أو نقداً ، فتجوز هاتان »الثامنة«. يبيعها بأكثر من الثمن إىل مثل األجل

 أن يبيعها بأكثر من الثمن إىل أبعد من األجل ، فهذه ال جتوز ألا تؤدي إىل سلف جر »التاسعة«. الصورتان
فتلخص من هذا أنه جتوز سبع . إنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر ، وكل من أخر شيئاً قد حل له عد مسلفاًمنفعة ف

صور ومتنع اثنتان ومها بأقل من الثمن إىل أقرب من األجل ، وبأكثر من الثمن إىل أبعد من األجل ، ألن كل 
مها دفع دنانري بأكثر منها إىل أجل ،  وألن املتعاقدين يتهمان بأن قصد،واحدة منهما تؤدي إىل سلف جر منفعة

وإن السلعة واسطة إلظهار ذلك ، فيمتنع سداً للذريعة ، وأجازمها الشافعي وداود محالً على عدم التهمة وألما 
وأما سائر الصور فال تتصور فيها مة ، فإن وقعت إحدى هاتني الصورتني املمنوعتني . جعال اإلقالة بيعاً ثانياً

  .لثاين خاصة عند ابن القاسم والبيعتان معاً عند ابن املاجشونفسخ البيع ا
قد تكون الصور سبعاً وعشرين وذلك أن الصور التسع املذكورة يتصور فيها أن يبيع السلعة وحدها كلها ،  : تكميل

      وأن يبيع بزيادة عليها ، وأن يبيع بعضها فثالثة يف تسعة بسبعة وعشرين ، والقانون فيما جيوز



 ٥٧

أو حاالً مل يقبض )  بدون ما باع به نسيئة، نقداً– ولو غري ربوي –لو اشترى شيئاً : (وقال احلنابلة
  . وتسمى مسألة العينة،بيع ألفاً خبمسمائة لي، مل جيز؛ ألنه ذريعة إىل الربا، ال العكس–

  . كما لو اشتراه مبثله، فإنه جائز،ال إن اشتراه بأكثر مما باعه به: يعين: »بالعكس«وقوله 
 فنقل أبو داود جيوز بال ، مث اشتراها بأكثر منه نسيئة،بأن باع سلعة بنقد: وأما عكس مسألة العينة

 وقدمه يف ، وجزم به املصنف يف اإلقناع وصاحب املنتهى،إا مثل مسألة العينة:  ونقل حرب،حيلة
 وكذا العقد ، كمسألة العينة،وهو املذهب؛ ألنه يتخذ وسيلة للربا:  قال يف شرح املنتهى،املبدع وغريه

  .)١( األول فيهما حيث كان وسيلة إىل الثاين فيحرم وال يصح
 أو ، مث اشتراه بفضة، بأن باعه بذهب، بغري جنسه، أو عكسها،وإن اشترى املبيع يف مسألة العينة

 ، أو اشتراه من غري مشتريه،كأن خترق الثوب...  أو بعد تغري صفته، أو اشتراه بعد قبض مثنه،بالعكس
  . جاز، مث اشتراه بائعه ممن صار إليه،بأن باعه مشتريه أو وهبه وحنوه

                                                
ن كان نقداً إن كان البيع الثاين إىل مثل األجل األول جاز مطلقاً لوقوع املقاصة فيه ، وإها وما ال جيوز ، أنه من  

أو إىل أقرب من األجل ، فإن كان اشترها أو بعضها ، فيجوز مبثل الثمن أو أكثر وال جيوز بأقل ، وإن كان 
وال بأكثر ، وأما إىل أبعد من األجل ، فإن كان اشتراها اشتراها وزيادة عليها ، فال جيوز مبثل الثمن وال بأقل 

ن كان اشترى بعضها فال جيوز إ و،وحدها أو اشترها وزيادة عليها ، فيجوز مبثل الثمن وأقل ، وال جيوز بأكثر
  .مبثل الثمن وال أقل وال أكثر

  .  ٨٨ ، ص٢ وحاشية الدسوقي جـ٢٠-١٦ ، ص٥ويراجع الذخرية جـ  
ط املطبعة السلفية بالقاهرة ١٧٠ص . خمتصر املقنع للعالمة منصور البهويت م–بشرح زاد املستقنع الروض املربع ) 1(

 ٢٦٠ ص٦واملغين البن قدامة جـ.  بريوت– دار خضر ٦٧-٦٥ ص٣ جـى النه هـ معونة أويل١٣٩٢سنة 
  .  ط هجر



 ٥٨

ن حيلة على التوصل إىل فعل مسألة  ما مل يك، جاز الشراء،أو زوجته.. أو اشتراه أبو بائعه أو ابنه
  .العينة

 وتسمى مسألة ، فال بأس،أما من احتاج إىل نقد فاشترى ما يساوي مائة وأكثر ليتوسع بثمنه
  .التورق

  .وعن أمحد أنه يكره
  :مبا يلي) بيع العينة(واستدل املانعون هلذا النوع من البيع * 

 عن امرأته العالية بنت أيفع بن ،اق السبيعي عن أيب إسح، عن شعبة،)بضم الغني(روى غُندر ) أ(
 فقالت أم ، رضي اهللا عنها، وامرأته على عائشة،دخلت أنا وأم زيد بن أرقم:  أا قالت،شرحبيل

 مث اشتريته منه ،إين بعت غالماً من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم إىل العطاء: ولد زيد بن أرقم
أنه قد أُبطل :  أبلغي زيد بن أرقم، وبئس ما اشتريت، فقالت هلا بئس ما شريت،بستمائة درهم

  .)١(  إال أن يتوب،عليه وسلمصلى اهللا جهاده مع رسول اهللا 
 إال بتوقيف مسعته من ، وتقدم عليه، أا ال تقول مثل هذا التغليظ،والظاهر... قال ابن قدامة  

  .)٢(  فجرى جمرى روايتها ذلك عنه،عليه وسلمصلى اهللا رسول اهللا 
عليه وسلم صلى اهللا مسعت رسول اهللا : وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال) ب(

   ورضيتم ، وأخذمت أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة: يقول

                                                
 ٣٣١-٣٣٠ ص٥نن الكربى جـ الس–من كتاب البيوع ... أخرجه البيهقي يف باب الرجل يبيع الشيء إىل أجل) 1(

ورواه عبد . ال حيتج ما) املوجودتان يف إسناده( أم حمبة والعالية : ط احملاسن ، وقال٥٢ ، ص٣والدارقطين جـ
  .  من كتاب البيوع... ةيف باب الرجل يبيع السلع) ١٨٥-١٨٤ ص٨جـ(الرزاق يف املصنف 

  .  ٢٦١ ، ص٦املغين جـ) 2(



 ٥٩

وقالوا هذا  )١(  سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم، وتركتم اجلهاد،بالزرع  
  .رميوعيد يدل على التح

 ، ال تبع دراهم بدراهم،اتقوا هذه العينة:  أنه قال– رضي اهللا عنه – وروي عن ابن عباس )جـ(
 فسأل ابن ، مث اشتراها خبمسني، ويف رواية أن رجالً باع من رجل حريرة مبائة،وبينهما حريرة
  .متفاضلة دخلت بينهما حريرةدراهم بدراهم :  فقال،عباس عن ذلك

 هذا مما حرم اهللا ،إن اهللا ال خيدع« فقال – يعين بيع احلريرة –عينة وسئل ابن عباس عن ال
  .»ورسوله
  .إن اهللا ال خيدع هذا مما حرم اهللا ورسوله:  فقال،وروي أيضاً عن أنس أنه سئل عن العينة* 

. م فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف خبمسمائة إىل أجل معلو، وقالوا إن ذلك البيع ذريعة إىل الربا)د(
 وأن السلعة ،إن املتعاقدين يتهمان بأن قصدمها دفع دنانري بأكثر منها إىل أجل: )٢( وبعبارة املالكية

  واسطة إلظهار ذلك 

                                                
 باب عن النهي عن العينة ، يف كتاب اإلجارة– ٢٧٤ ص٣ جـ٣٤٦٢ حديث رقم –أخرجه أبو داود يف سننه ) 1(

ساين ، أن عطاء اىل حيوة بن شريح املصري عن إسحاق بن عبد الرمحن اخلرإ قال ابن القيم بإسناد صحيح –
 يشد ساين حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر ، قال شيخنا رضي اهللا عنه وهذان إسنادان حسنان ، أحدمهاااخلر
ن عطاء  أوأئمة مشاهري ، ولكن خياف أال يكون األعمش مسعه من عطاء ، أفاألول  ، فأما رجال يهخر ويقواآل

ساين ثقة امل يسمعه من ابن عمر ، فاإلسناد الثاين يبني أن للحديث أصالً حمفوظاً عن ابن عمر ، فإن عطاء اخلر
 مثل نيبد الرمحن فشيخ روى عنه أئمة املصريمشهور ، وحيوة بن شريح كذلك وأفضل ، وأما إسحاق بن ع

  .....   بن أيوب وغريهمحيوة بن شريح والليث بن سعد وحيىي
  .  ٢٩٨القوانني الفقهية البن جزي ص) 2(



 ٦٠

  . وكل سلف جر منفعة فهو ربا، وألنه يؤدي إىل سلف جر منفعة،فيمتنع للذريعة
رضي اهللا ( وأنس ،بن عباس وا، كعائشة–وأيضاً فإن الصحابة «قال ابن قيم اجلوزية :  واإلمجاع)هـ(

 فلم جيئ عن ، وغلظوا فيها هذا التغليظ يف أوقات ووقائع خمتلفة،أفتوا بتحرمي مسألة العينة) عنهم
  .)١( » فيكون إمجاعاً،واحد من الصحابة وال التابعني الرخصة يف ذلك

 يف هذه املسألة  وأيضاً فلو مل يأت– بعد أن بني قوة حديث عائشة املتقدم –وقال ابن قيم اجلوزية 
 فإا ربا مستحل ، وحكمة الشريعة حترميها أعظم من حترمي الربا، ومصاحل العباد،أثر لكان حمض القياس

  )٢( .بأدىن احليل
 وللحنفية يف ، وهو رأي احلنفية والشافعية، يرى أن هذا البيع جائز مع الكراهة:الرأي الثاين •

  : صور العينة تفصيل
  : فقالوا، صوراًأورد احلنفية للعينة*   

                                                
وأيضاً فكيف يليق بالشريعة الكاملة اليت لعنت أكل الربا ومؤكله :  ، مث يقول ١٦٧ ص٣إعالم املوقعني جـ) 1(

؟ ولوال أن . ذنت صاحبه حبرب من اهللا ورسوله ، أن تبيحه بأدىن احليل مع استواء املفسدةوبالغت يف حترميه ، وأ
رضي اهللا عنها علما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تستريب فيه ، وال تشك ) عائشة(عند أم املؤمنني 

سيما إن كانت  هادها ، البتحرمي مسألة العينة ، ملا أقدمت على احلكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجت
نه مل يعلم أن أ ولكن عذر زيد بن أرقم رضي اهللا عنه –قصدت أن العمل يبطل بالردة ، واستحالل الربا ردة 

 وإن مل يكن قصدها هذا ، بل –هذا حمرم ، كما عذر ابن عباس رضي اهللا عنه بإباحته بيع الدرهم بالدرمهني 
ها ثواب اجلهاد ، ويصري مبرتلة من عمل حسنة، وسيئة بقدرها ، فكأنه مثإمن الكبائر اليت يقاوم هذا قصدت أن 

اجتهاداً منها مل متنع زيداً منه ، ومل حتكم ببطالن جهاده ، ومل تدعه إىل التوبة ، هذا مل يعمل شيئاً ، ولو كان 
  وال– نظريه ، والصحابة فإن االجتهاد ال حيرم االجتهاد ، وال حيكم ببطالن عمل املسلم اتهد مبخالفته الجتهاد

    . أعلم باهللا ورسوله ، وأفقه يف دينه من ذلك–سيما أم املؤمنني 
  .  نفس املرجع السابق ذكره) 2(



 ٦١

الكفيل أن يشتري له حريراً بطريق ) املديون( فأمر األصيل ،إذا كفل رجل عن رجل بألف بأمره
بأقل من ذلك الثمن لغري ) الكفيل( ليبيعه ، وهو أن يشتري له حريراً بثمن هو أكثر من قيمته،العينة

ويدفع ذلك األقل إىل بائعه، فيدفعه بائعه البائع، مث يشتريه البائع من ذلك الغري باألقل الذي اشتراه به؛ 
وإمنا وسطا الثاين حترزاً . ويستفيد الزيادة على ذلك األقل.  كما كان،إىل املشتري فيسلم الثوب للبائع

  .عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
خيسرها عليه؛ ألن  والزيادة اليت ، وامللك له يف احلرير،فإذا فعل الكفيل ذلك كان مشترياً لنفسه* 

  . واخلسران غري مضمون على أحد، ألن الضمان ال يكون إال مبضمون،ضمان اخلسران باطل
 توكيالً ،وكيفما كان.  فال تصح الوكالة، ألنه غري معني مقداره وال مثنه،هو توكيل فاسد: وقيل* 
 – الزيادة اليت خيسرها  أي– والربح ، وهو الكفيل، يكون الشراء للمشتري، أو ضماناً باطالً،فاسداً

 .عليه؛ ألنه العاقد
 مث يبيعه ثوبا يساوي عشرة خبمسة عشر، ،ومن صور العينة أيضاً أن يقرضه مثالً مخسة عشر درمها

  . وثبت له مخسة عشر، فلم خيرج منه إال عشرة،ويأخذ اخلمسة عشر القرض منه
  :أن جيعل املقرض واملستقرض بينهما ثالثاً: ومن صورها

 مث يبعث متوسطاً يشتريه لنفسه ، متاعه بألفني من املستقرض إىل أجل»املقرض«أن يبيع وذلك ب
 مث حييل املتوسط بائعه ،بألف) املقرض(من البائع األول ) املتوسط( مث يبيعه ، ويقبضه،بألف حالة

 ،تقرضإىل املس) املقرض( فيدفعها ، وهو ألف حالة،على البائع األول بالثمن الذي عليه) املستقرض(
  ).ومها مثن املتاع الذي باعه له بألفني إىل أجل(ويأخذ منه ألفني عند احللول 



 ٦٢

عليه صلى اهللا ( وقد ذمهم رسول اهللا ، مذموم اخترعه أكلة الربا،وهذا البيع مكروه: قال احلنفية
  . وظهر عليكم عدوكم، واتبعتم أذناب البقر ذللتم، إذا تبايعتم بالعني:  فقال،بذلك) وسلم

 ومل يعدوه ، ومحدوا على ذلك، ال يكره هذا البيع ألنه فعله كثري من الصحابة:وقال أبو يوسف
  .)١(  حىت لو باع كاغدة بألف جيوز وال يكره،من الربا

 وقد ذمهم رسول ،هذا البيع يف قليب كأمثال اجلبال ذميم اخترعه أكلة الربا: وقال حممد رمحه اهللا
 إذا تبايعتم بالعني واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم قال ف) عليه وسلمصلى اهللا (اهللا 

سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فال ويف رواية . أي اشتغلتم باحلرث عن اجلهاد عدوكم
مث الذي يقع يف قليب أن ما خيرجه : قال ابن اهلمام. إياك والعينة فإا لعينة:  وقيليستجاب لكم 

 وكعود ،يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو احلرير يف الصورة األوىلالدافع إن فعلت صورة 
 وإال فال كراهة إال خالف األوىل على ،)أي حترمياً(العشرة يف صورة إقراض اخلمسة عشر فمكروه 
 بل أن يبيع ما يساوي عشرة ، فيأىب املسئول أن يقرض،بعض االحتماالت كأن حيتاج املديون إىل قرض

 وال بأس يف هذا فإن األجل قابله ، ويبيعه يف السوق بعشرة حالة، فيشتريه املديون،شر إىل أجلخبمسة ع
 فإن تركه مبجرد رغبة عنه إىل زيادة ،قسط من الثمن والقرض غري واجب عليه دائماً بل هو مندوب

 ترجع إليه  وإمنا يعرف ذلك يف خصوصيات املواد وما مل،الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فال يكره
  .العني اليت خرجت منه ال يسمى بيع العينة ألنه من العني املسترجعة ال العني مطلقاً

                                                
 ط دار الفكر ، والعناية للبابريت دار الفكر ، وحاشية ابن ٢١١ ، ص٧شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام ص) 1(

  .  ٢٧٩ ص٤، جـعابدين على رد احملتار عن الدر املختار 



 ٦٣

وال بأس بأن يبيع :  فقد قال الشافعي، ولكنه مكروه لالختالف يف حله، البيع جائز:وقال الشافعية
  . وإىل أجل، وعرض،الرجل السلعة إىل أجل مث يشتريها من املشتري بأقل بنقد

إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إىل : بعض الناسقال 
 أخربي زيد بن أرقم أنه قد ، وبئسما ابتعت،بئسما اشتريت: فقالت عائشة.  مث اشترته منه بأقل،العطاء

  .إال أن يتوبعليه وسلم صلى اهللا أبطل جهاده مع رسول اهللا 
 ألنه أجل ، فقد تكون عائشة عابت البيع إىل العطاء،و كان هذا ثابتاً ول،وهو حممل«: قال الشافعي

 وهو مع زيد وحنن ال نثبت مثل هذا على ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس، وزيد صحايب،غري معلوم
  .)١( » وشاء املشتري؟ ، مل ال أبيع ملكي مبا شئت، كسائر مايل، وإذا كانت هذه السلعة يل،عائشة

 يرى أن هذا البيع حالل ال كراهة يف شيء منه ما مل يكن عن شرط مذكور يف :الرأي الثالث •
وهو رأي :  حمكوم عليه حبكم الغصب، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبداً،نفس العقد
  .الظاهرية

 فله أن يبتاع ، قريباً أو بعيداً، أو إىل أجل مسمى،من باع سلعة بثمن مسمى حالة: قال الظاهرية
 أو إىل أجل ، وبأقل حاالً،وبأكثر منه. عة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منهتلك السل
 ال كراهة يف شيء منه ما مل ، كل ذلك حالل، ومثله، أو أبعد، أقرب من الذي باعها منه إليه،مسمى

   حمكوم ، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبداً،يكن ذلك عن شرط مذكور يف نفس العقد

                                                
  .  ٢٣٢ ص٤ ، وحتفة احملتاج اهلامش حاشية الشرواين وابن القاسم جـ١٨٣ ، ص٨األم جـ) 1(



 ٦٤

 برهان ذلك قول اهللا تعاىل ... يه حبكم الغصبف          )وقوله تعاىل .)١   

                     ... )٢(.  
ل اهللا  ومل يأت تفصيل حترميها يف كتاب وال سنة من رسو،فهذان بيعان فيهما حالالن بنص القرآن

صلى ( وأما اشتراط ذلك فلقول رسول اهللا ، فليست حبرام، وما كان ربك نسياً،)عليه وسلمصلى اهللا (
مث ضعف ما ...  وإن كان مائة شرط ،كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل) عليه وسلماهللا 

  .)٣( روي عن عائشة يف بيع زيد بن أرقم
  :بيع املضطر

 ، وذلك ألن بيع العينة إمنا يقع غالباً من مضطر إليها،العينة بيع املضطروقد أثار هذا البحث يف بيع 
 ، وحاجة تدعو إىل ذلك،وإال فاملستغين عنها ال يشغل ذمته بألف ومخسمائة يف مقابلة ألف بال ضرورة

  . ونوضح فيما يلي بإجياز بعض ما يتصل به،وبيع املضطر منهي عنه
 ، واملضطر هو امللجأ إىل الشيء وليس له منه بد،حتياج الشديداالضطرار لغة اال: تعريف املضطر) أ(

هو الشخص الذي يبلغ حداً إن مل يتناول املمنوع شرعاً هلك أو قارب : ويف االصطالح الفقهي
  .)٤( اهلالك

                                                
  .   من سورة البقرة٢٧٦اآلية ) 1(
  .   من سورة األنعام١١٩اآلية ) 2(
  .  ٥٢-٤٧ ، ص٩ البن حزم جـىاحملل) 3(
ه يف حالة دد نفسه أو أهله ، كما لو أملت به فاقة واملضطر غري املكره ، إذ االضطرار ظروف تلم باإلنسان جتعل) 4(

قي على حياته وحياة أهله فيضطر إىل تناول احملرم بفوقع يف جوع شديد ، ومل جيد مأكوالً حالالً يسد به رمقه وي
  .  ، أما اإلكراه فهو محل الغري على أن يفعل ما ال يرضاه لو خلي ونفسه مما ليس حبق



 ٦٥

  :النهي عن بيع املضطر) ب(
 ى  أنه – عليه وسلمصلى اهللا  - عن النيب – رضي اهللا عنه –روى أبو داود بسنده عن علي ) ١(

  .)١(  وبيع الثمرة قبل أن تدرك ، وبيع الغرر،عن بيع املضطر
 أما بيع املصادر ، فإنه باطل،ى عن بيع املضطر إىل العقد بنحو إكراه عليه بغري حق«: قال املناوي

  ). أي الذي انصرف الناس عن شراء سلعته فيبيعها بأقل مثن،املصادر(فيصح لكن يكره الشراء منه 
 ، يعض املوسر على ما يف يديه،سيأيت على الناس زمان عضوض:  قال،يف مسند أمحد عنهو* 

   :  قال تعاىل.)٢( ومل يؤمر بذلك                 )٣( 
عن ) عليه وسلمصلى اهللا (ى رسول اهللا  وقد ، ويستذل األخيار، ويبايع املضطرون،األشرار )٤( وينهد

  .» وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك، وعن بيع الغرر،بيع املضطر
 رواه سعيد عن ،- صلى اهللا عليه وسلم–وله شاهد من حديث حذيفة عن النيب : قال ابن القيم

 بلغين عن حذيفة أنه حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه: هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول
 قال اهللا ، ومل يؤمر بذلك، يعض املوسر على ما يف يديه،إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاًوسلم 

  :تعاىل   

                                                
  .  ٤٧٢ ص٢وفيه انقطاع ، التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي جـ: أمحد ، قال املناوي ه وروارواه أبو داود ) 1(
  .  ٣٣٨٢ حديث رقم ٣٤٧ ص٣ ط دار املكتب اإلسالمي ، وسنن أيب داود جـ١١٦ ص١مسند أمحد جـ) 2(
  .   من سورة البقرة٢٣٧اآلية ) 3(
    .أي ينهضون ، لسان العرب البن منظور: ينهد األشرار ) 4(



 ٦٦

                )يبايعون كل ،وينهد شرار خلق اهللا )١ 
 إن كان عندك خري فعد ، ال يظلمه وال خيونه،سلم أخو املسلم امل، أال إن بيع املضطر حرام،مضطر

  . وال تزده هالكاً إىل هالكه ،به على أخيك
 فإن عامة العينة إمنا تقع من رجل مضطر إىل نفقة يضن ا ،وهذا من دالئل النبوة: قال ابن القيم
  . حىت يربح عليه يف املائة ما أحب،عليه املوسر بالقرض

 ورجعت إىل ، فهو التورق، وإن باعها لغريه،أعاد السلعة إىل بائعها فهي العينةوهذا املضطر إن 
  .ثالث يدخل بينهما فهو حملل للربا

  . وأخفها التورق،واألقسام الثالثة يعتمدها املرابون
  .)٢( هو آخية الربا:  وقال،والتورق قد كرهه عمر بن عبد العزيز

 ، وهذا من فقهه رضي اهللا عنه،ية الكراهة إىل أنه مضطر وأشار يف روا،وعن أمحد فيه روايتان* 
 ،مينع من مسألة التورق) يقصد ابن تيمية(وكان شيخنا رمحه اهللا . فإن هذا ال يدخل فيه إال مضطر: قال

ألجله حرم الربا موجود فيها بعينها املعىن الذي :  وقال، فلم يرخص فيها، وأنا حاضر،وروجع فيه مراراً
 فالشريعة ال حترم الضرر األدىن وتبيح ما هو أعلى ،فة بشراء السلعة وبيعها واخلسارة فيهامع زيادة الكل

  .)٣( منه

                                                
  .   من سورة سبأ٣٩اآلية ) 1(
  .   ومجعها أواخ– عروة تربط إىل وتد مدقوق وتشد فيها الدابة – باملد والتشديد –اآلخية ) 2(
إنه :  فقد أجاز بيع املضطر ، وقال ٢٢ ص٩ البن حزم جـى ، ويراجع احملل١٧٠ ، ص٣إعالم املوقعني جـ) 3(

  ...   واخلربان املستدل ما مرسالن،فهو صحيح بنص القرآنعليه  صحيح الزم ؛ ألنه بيع عن تراض مل جيربه أحد
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  بيع النجش) ٢(
  : وآراء الفقهاء يف أثره، وحكمه،نوضح فيما يلي حقيقة النجش

  :تعريف النجش: أوالً
 ،لصيد يقال جنش ا، مصدر للفعل جنش– بفتح النون وسكون اجليم –النجش : النجش لغة  ) أ(

الزيادة يف : والنجش والتناجش. استثاره واستخرجه من مكانه:  ينجشه،وكلّ شيء مستور
 وهو ال ،هو أن يزيد الرجل مثن السلعة:  قال أبو عبيد،السلعة أو املهر ليسمع بذلك فيزداد فيه

  .)١( وله معان أخرى يف اللغة..  ولكن ليسمعه غريه فيزيد بزيادته،يريد شراءها
قد عرف الفقهاء النجش بتعريفات متعددة، نورد بعضها فيما :  اصطالح الفقهاءالنجش يف  ) ب(
 :يلي

 بل لرياه غريه فيقع ، وهو ال يريد شراءها،النجش هو أن يستام السلعة بأزيد من مثنها: قال احلنفية
ريه فيزيد  ولكن ليسمع غ،هو أن ميدح السلعة ويطلبها بثمن مث ال يشتريه بنفسه:  وقال الكاساين،)٢( فيه

  هو :  وقال املالكية.)٣( يف مثنه

                                                
 النجاش الذي بسوق الركاب والدواب :اش أو سواق ، قال أبو عمرو الشديد ، ورجل جنّوقلسا: منها النجش ) 1(

دة  ما– لسان العرب -وجنش اإلبل ينجشها جنشاً مجعها بعد تفرقة ... ما عندها من السرييستخرج يف السوق 
  .  جنش واملصباح املنري

 املطبعة األمريية ببوالق مصر ١ جـ٦٧ ص٤لعي احلنفي جـيتبيني احلقائق لإلمام فخر الدين عثمان بن علي الز) 2(
  .   هـ١٣١٤احملمية سنة 

 ط دار ٢٣٣ ص٥ جـ-هـ ٥٨٧ سنة ساين احلنفي املتوىفابدائع الصنائع عالء الدين أيب بكر بن مسعود الك) 3(
  .  ببريوتالكتاب 
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 ،)١( أن يزيد الرجل يف السلعة وليس له حاجة ا إال ليغلي مثنها على املشتري أو ينفع صاحبها
 ، بل ليغر غريه فيشتريها،هو أن يزيد يف مثن السلعة املعروضة للبيع ال لرغبة يف شرائها: وقال الشافعية

وقال ابن قدامة هو أن يزيد يف السلعة من ال يريد  )٢( يساوي الثمن القيمةولو كان التغرير بالزيادة ل
 وأطلق ،)٣(  فيغتر به،شراءها ليقتدي به املُستام، فيظن أنه مل يزد فيها هذا القدر إال وهي تساويه

  .)٤( »هو أن تزيد يف مثن سلعة وال رغبة لك يف شرائها«: اجلرجاين يف تعريفه هلا فقال
  :نهي عن النجشال: ثانياً

  :لقد وردت أحاديث يف النهي عن النجش
 وال ، ال تلقوا الركبان: قال) عليه وسلمصلى اهللا (أن النيب ) رضي اهللا عنه(فقد روى أبو هريرة 

  .)٥( ...  وال تصروا الغنم، وال يبع حاضر لباد، وال تناجشوا،يبع بعضكم على بيع بعض

                                                
نقل الشيخ رمحه اهللا «:  ما نصه »٣٥٥ص« وجاء يف شرح حدود ابن عرفة ٢٩٠القوانني الفقهية البن جزي ص) 1(

 أن تعطيه بسلعته أكثر من مثنها ، وليس يف نفسك شراؤها ، فيقتدي بك جشالن: عن املوطأ أنه قال مالك 
 ظاهر كالم :فإن قلت. د يف سلعة ليقتدي به غريهأن الناجش الذي يزي: مث نقل عن املازري وغريه . »غريك

 »بيع النجش« ال يصدق على »الناجش«و . دودة اجلنس على احمليالشيخ أنه سلم هذين الرمسني من جهة صادق
، وإمنا هو تفسري للنجش ، وهو النجشليس هو تفسرياً لبيع : قلت . وال حيمل عليه وكذلك ما فسر به مالك

ي بالالزم ، وملا نقل الشيخ رمحه اهللا عن مالك رمحه اهللا ما رويؤخذ من كالم املاز. مصرح به يف كالم مالك
ي أعم من كالم مالك رمحه اهللا ، وهو حسن ، وتأمل ألي شيء مل يأت يف بيع النجش روكالم املاز: قدم قالت

  .  »بيع اشتمل على زيادة إخل«حبد خيصه ويقول 
  .  ٩٢ ، ٩١ ص٣هج للشيخ زكريا األنصاري جـحاشية سليمان اجلمل على شرح املن) 2(
  .  ٧٦٢ فقرة ٣٠٤ ص٦ جـ– ط هجر – ٦٢٠سنة املغين البن قدامة املقدسي املتوىف ) 3(
  .  هـ٨١٦التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين املتوىف سنة ) 4(
اللؤلؤ «حلليب  ط ا١٥٥ ص٣ومسلم جـ) ية واللفظ لهف ط السل٣٦١ ص٤ الفتح جـ-(أخرجه البخاري ) 5(

  .  ٩٧٠ حديث رقم »واملرجان



 ٦٩

عن ) عليه وسلمصلى اهللا ( ى النيب : أنه قال) رضي اهللا عنه(وعن نافع عن عبد اهللا بن عمرو 
  .)١( النجش 

 قال ، وهو خداع باطل ال حيل»لناجش آكل رباً خائنا«: قال ابن أيب أوىف قال: قال البخاري
  .)٢( ومن عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد  اخلديعة يف النار ) عليه وسلمصلى اهللا (النيب 

  : مث الوضعي،نورد فيما يلي حكمه التكليفي: حكمه: ثالثاً
بفعله، وصرح ) آمث(أمجع العلماء على أن الناجش عاص : قال ابن بطال: حكمه التكليفي) أ(

فمن جنش فهو عاص إن كان :  ونقل عن الشافعي أنه قال،الشافعية بتخصيص املعصية مبن علم النهي
  .)٣( عاملاً بالنهي

 وملا فيه من خديعة املسلم – وذلك لثبوت النهي عنه ، أن النجش حراموذهب مجهور العلماء إىل
  ). والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية،املالكية(

                                                
  .   ط احلليب١١٥٦ ص٣ جـ– الفتح ٣٥٥ ص٤ جـ٢١٤٢أخرجه البخاري حديث رقم ) 1(
فتح الباري ). املختصر (٩٤٠ يف باب النجش ومن قال ال جيوز ذلك البيع ، ومسلم حديث رقم –البخاري ) 2(

 شرح ٣٥٥ ص٤ جـ-هـ ٨٥٢ سنة توىفشرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين امل
  ).  املختصر (٩٤٠ ومسلم حديث رقم ٢١٤٢احلديث رقم 

 باحلرمة يف هذا كبقية ملواملعتمد اختصاص اإلمث بالعا« وجاء فيه ٩٢ ص٣جـاملنهج حاشية اجلمل على شرح ) 3(
 ، وقد أشار السبكي إىل املناهي ، وال أثر للجهل يف حق من هو بني أظهر املسلمني خبصوص حترمي النجش وحنوه

 ، وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر حترميه ال حيتاج أن من مل يعلم احلرمة ال إمث عليه عند اهللا تعاىل
 والظاهر أنه ، ، وإن قصر يف التعلم وظاهره أنه ال إمث عليه عند اهللا تعاىل،إىل اعتراف متعاطيه بالعلم خبالف اخلفي

 ٧٤١ سنة  والقوانني الفقهية حملمد بن أمحد الغرناطي املالكي املتوىف٦٨ ص٢حاشية الدسوقي جـ(. غري مراد ا
  .  م١٩٧٩ سنة ني ط دار العلم للمالي٢٩٠ص 
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 للحديث ،وذهب احلنفية إىل أنه مكروه حترمياً فيما إذا كان الراغب يف السلعة يطلبها بثمن مثلها
وأما إذا طلبها .  فكان مكروها،ذا البيعوهو خداع، واخلداع قبيح جاور ه. وألنه تغرير للمسلم ظلماً

 وال يكون ،بدون مثن مثلها فال بأس بأن يزيد إىل أن تبلغ قيمتها وإن كان الناجش ال يريد شراءها
  .)١( مكروها النتفاء اخلداع

 وهلم أربعة ،لقد اختلف الفقهاء يف حكم البيع إذا وقع فيه هذا النجش: حكمه الوضعي) ب(
  :آراء

) احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية: ( وهو رأي مجهور الفقهاء، يرى أن البيع صحيح:الرأي األول
وألن النهي حلق :  فلم يؤثر يف البيع، قال ابن قدامة،وذلك ألن النجش فعل الناجش ال العاقد

وفارق ما كان .  وتلقي الركبان؛ فلم يفسد العقد، كبيع املُدلّس،آدمي معني ميكن تداركه
 لكن إن كان يف البيع ، أو زيادة يف الثمن،هللا تعاىل؛ ألن حق اآلدمي ميكن جربه باخليارحلق ا

 وإن ، كما يف تلقي الركبان، فللمشتري اخليار بني الفسخ واإلمضاء،غنب مل جتر العادة مبثله
 أو مل ، وهذا احلكم سواء كان النجش مبواطأة البائع وعلمه،كان يتغابن يف مثله فال خيار له

  .)٢( »كني

                                                
 نيتبيو ، ٢٣٣ ص٥ريت امشه ، وبدائع الصنائع جـبلعناية للباا و١٠٦ ص٦فتح القدير للكمال بن اهلمام جـ) 1(

  .  ٦٧ ص٤احلقائق للزيلعي جـ
  .  ٣٠٥ ص٦املغين البن قدامة ، جـ) 2(
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 وهو ال يريد ، فينتدب إنساناً للزيادة يف البيع، وهو أن يريد البيع،ال حيل النجش«: وقال ابن حزم
 وإمنا ، فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري اخليار، ولكن ليغتر غريه فيزيد بزيادته،الشراء

والبيع ). أي يكون آمثاً(رضي بذلك  وكذلك رضا البائع إن ،العاصي واملنهي هو الناجش هو الناجش
 ومل ، وإذ هو غريمها؛ فال جيوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غريه،غري النجش وغري الرضا بالنجش

  يأت ي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش؛ بل قال تعاىل          وروينا عن طريق 
 ومن ى عن النجش) صلى اهللا عليه وسلم(ل اهللا إن رسو: مالك عن نافع عن ابن عمر قال

بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن : طريق عبد الرازق عن إمساعيل بن عياش عن عبيد بن مهاجر قال
 وأنفقه ، لوال أين كنت أزيد عليهم،إن البيع كان كاسداً:  فلما فرغ أىب عمر، فقال له،مسلم يبيع السيب

 ،هذا جنش:  فقال عمر،نعم:  قال،تزيد عليهم وال تريد أن تشتريكنت : فقال له عمر) أروجه(
  .)١( » وأن النجش ال حيل، ابعث منادياً ينادي أن البيع مردود،والنجش ال حيل

 ورأي للحنابلة أن بيع النجش صحيح إن مل يعلم ، والشافعية يف رأي هلم، يرى املالكية:الرأي الثاين
 ،ألن التفريط منه. وال خيار للمشتري. واإلمث على الناجش ،البائع بالناجش ومل يتواطأ معه

  . دون مراجعة أهل اخلربة ودون تأمل منه،حيث اشترى ما ال يعرف قيمته
من غري إرادته شراءها ليغر ) خالفاً للمازري(ونص املالكية على أنه إذا زاد يف السلعة على مثنها 

  كره ومل  فإن علم البائع بالناجش ومل ين،غريه فيقتدي به

                                                
 القاهرة ، ولعله يقصد بكلمة مردود – ط دار التراث ١٤٦٦ فقرة ٤٤٩ – ٤٤٨ ، ص٨ البن حزم ، جـىاحملل) 1(

فال جيوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء «، أي أن املشتري باخليار ، بني أن ميسكه أو يرده ؛ ألنه سبق أن قال 
  .  » ....غريه
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يزجره، فللمشتري رد املبيع إن كان قائماً، وله التمسك به، فإن فات فالقيمة يوم القبض إذا شاء، وإن 
  ....شاء أدى مثن النجش
فال كالم للمشتري، وال يفسد البيع، واإلمث على ) البائع بالناجش(وأما إن مل يعلم : قال الدسوقي

 .)١( ...من فعل ذلك
إال أم قالوا يف ... ة حكي بقيل أنه يثبت له اخليار للتدليس، كالتصريةويف قول عند الشافعي

 .)٢( خارج عنه) النجش(إن التصرية تغرير يف ذات املبيع، وهذا : تضعيف هذا الرأي

                                                
: اج واإلكليل تجاء يف ال. إنه يكون للمشتري اخليار إن علم البائع بالناجش ومل يزجره: املالكية يقول ) 1(

وهو أن يزيد :  قال مالك . عن النجش)صلى اهللا عليه وسلم(يف املوطأ ى رسول اهللا ) وكالنجش يزيد ليغر(
ومل ينكره ومل يزجره ) ئع بالنجشأي البا (–وإن علم . (الرجل يف السلعة ، وهو ال يريد شراءها ليغتر به

ذلك يفسخ إال أن يشاء املبتاع أن يتماسك ا فإن فإن فعل : ، ابن حبيب ) مطلقاً(أي املبيع ) فللمشتري رده
فإن كان أجنبياً فال شيء على البائع ، وال . بذلك الثمن ، فإن فاتت أدى القيمة إن شاء ، وهذا إذا دسه البائع

فقال هذا حنو قوله يف ) فإن فات فالقيمة(طاب على قوله وعلق احل. على من فعل ذلكيفسخ البيع ، واإلمث 
بني أن يتماسك : املشهور أن البيع ال يفسخ ، واملبتاع باخليار : التوضيح ، مث ذكر املصنف بعد الوقوع قولني 

ه القيمة ، وكأنه أتلفها ما مل يزد ا فعليفواباملبيع على مثنه يف النجش ، أو يرد ، هذا يف قيام السلعة ، وأما يف 
على الثمن الذي رضي به البائع ، وهو مثن النجش ، وينبغي أن يتهم هذا القول ، وما مل ينقص عن الثمن الذي 

حاصله «وقال الصاوي يف حاشيته . ٣٧٧ ، ص٤هامش مواهب اجلليل جـ) التاج واإلكليل(كان قبل النجش 
بيع بني اإلجازة والرد ، ويف حال الفوات لزمه األقل من الثمن والقيمة ، ومقتضى أن املشتري خيري يف حالة قيام امل

  .»قوهلم بيع النجش صحيح اعتبار القيمة يوم العقد ، ال يوم القبض
الشرح الصغري على أقرب املسالك لإلمام أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ، وحاشية الشيخ أمحد بن   

  .  ٦٨ ، ٦٧ ص ٣ وحاشية الدسوقي جـ١٠٦ ، ص٣حممد الصاوي ، جـ
ربط أخالف الشاة أو الناقة ، وترك حلبها حىت جيتمع لبنها ، : هي والتصرية . ٩٢ ، ص٣حاشية اجلمل جـ) 2(

 أبو هريرة أن النيب ىوقد رو. فيكثر ، فيظن املشتري أن ذلك عادا ، فيزيد يف مثنها ؛ ملا يرى من كثرة لبنها
صروا اإلبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك ، فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها ، ال ت«:  وسلم قال صلى اهللا عليه

 وقد اختلف الفقهاء يف حكم التصرية ، ،متفق عليه. »إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من متر
) ٢١٦ ص ٥ األوطار جـ نيل. (وأخذ بظاهر احلديث مجهور الفقهاء ، وخالف يف أصل املسألة احلنفية

 ٨وفتح الباري ج) اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان. (٩٧٠وصحيحي البخاري ومسلم حديث رقم 
  .  ٢١٤ص



 ٧٣

 فال فسخ من غري رضا ،)١(  يرى أن البيع صحيح الزم، وهو رواية عن اإلمام أمحد:الرأي الثالث
 .)٢(  ذكرها يف االنتصار–

ونقل ابن املنذر ) اختارها أبو بكر( يرى أن بيع النجش فاسد، وهو رواية عن أمحد :الرأي الرابع
 .)٣( عن طائفة من أهل احلديث فساد هذا البيع

ألن يف ذلك تغريراً . إنه بيع منهي عنه باألحاديث، والنهي يقتضي الفساد: وقالوا يف توجيه رأيهم
 .)٤( اخلديعة يف النار )صلى اهللا عليه وسلم( نيبالباملشتري، وخديعة له، وقد قال 

  :الزيادة احملرمة بالنجش
واختلف الفقهاء يف كون زيادة الناجش يف مثن السلعة املعروضة للبيع حمرمة على العموم، سواء 
أقصد الناجش إيصال مثنها إىل قيمتها يف السوق، أم مل يقصد ذلك، بل أي جنش يكون حمرماً، وهنا 

  :رأيان
وهو رأي احلنفية، ورأي ( يرى تقييد احلرمة مبا إذا زاد على قيمة السلعة يف السوق :الرأي األول

). يرى أنه إذا زاد يف مثنها لتصل إىل قيمتها، فليس بناجش(عند املالكية، وهو ظاهر كالم اإلمام مالك 
ما إذا كان يطلبها بأقل من وهذا إذا كان املشتري يطلب السلعة من صاحبها مبثل مثنها، فأ: قال احلنفية

  مثنها فنجش 

                                                
املبدع شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح املؤرخ احلنبلي املتوىف ) 1(

  .   ط املكتب اإلسالمي– ٧٩ ، ٧٨ ص ٤ جـ-هـ ٨٨٤سنة 
 واإلقالة هل هي ...تراضيا على تراد املبيع والثمنيفال فسخ من غري رضا ، لعله يشري إىل اإلقالة ، وذلك بأن ) 2(

  .  فسخ أو بيع جديد ، خالف فقهي يرجع إليه يف باب اإلقالة
  .  ٢٦٦ ، ص ٥نيل األوطار ، جـ) 3(
 وسبق ٩١ ، ص٣ـ ال جيوز ذلك البيع ، صحيح البخاري ج:رة قالأخرجه البخاري يف باب النجش ، وم) 4(

  .  خترجيه



 ٧٤

  .رجل سلعة حىت تبلغ إىل مثنها فهذا ليس مبكروه، وإن كان الناجش ال يريد شراءها
. وكذلك قيد ابن عبد الرب وابن حزم وابن العريب التحرمي بأن تكون الزيادة املذكورة فوق مثن املثل

الذي عندي إن بلغها به الناجش : ابن العريبووافقهم على ذلك بعض املتأخرين من الشافعية، وقال 
  .إن ذلك من النصيحة: قيمتها، ورفع الغنب عن صاحبها فهو مأجور، وال خيار ملبتاعها، وقالوا

 يرى أن النص عام، يشمل كل زيادة يف مثن السلعة املعروضة للبيع، حىت ولو كان :الرأي الثاين
  .ذلك حمرمالتغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة، فكل 

قال الدسوقي، فظاهره العموم، وعلى العموم محله ابن «وهو رأي الشافعية، ورأي عند املالكية (
  ).»عرفة، وهو املعول عليه

واحلاصل أنه إذا زاد على قيمتها فاملنع اتفاقاً، «قال الدسوقي يف بيانه الختالف املالكية يف ذلك * 
ه، أو كانت زيادته أنقص منها فهو ممنوع على ظاهر كالم وإذا مل يزد على القيمة بل ساواها بزيادت

املازري، وجائز على ظاهر كالم اإلمام، ومندوب على كالم ابن العريب، وعلى تأويل كالم اإلمام 
 .)١( »وكالم املازري فهو ممنوع كالزيادة على القيمة

إن : له، قال الشوكاينوأيد هذا الرأي الذي يقضي بالعموم الشوكاين يف نيله، والصنعاين يف سب
هو تقييد للنص بغري مقتض للتقييد، وقد ورد ما يدل على جواز لعن ) وهو الرأي األول(القول بالتقييد 

  الناجش، فأخرج الطرباين عن ابن 

                                                
 ، حاشية اخلرشي ٦٨ ، ص٣ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، جـ٢٣٣ ، ص٥ـبدائع الصنائع ج) 1(

  .  ٩٢ ، ص٣ وحاشية اجلمل على شرح املنهج جـ٨٢ ، ص٥جـ



 ٧٥

 وأخرجه ابن أيب شيبة، وسعيد بن منصور ،الناجش آكل ربا خائن ملعون : أيب أوىف مرفوعاً
  .»آكل الربا خائن«موقوفاً مقتصرين على قوله 

إن ما قيد به النص ال يصلح أن يكون من باب النصيحة، فهو مردود بأن النصيحة : وقال الصنعاين
حتصل بغري إيهام أنه يريد الشراء، وأما مع هذا فهو خداع وغرر، وبأنه أخرج البخاري من حديث ابن 

 أيب أوىف يف سبب نزول قوله تعاىل                      
                             

   )١(. 
 فجعل ابن أيب أوىف من أخرب بأكثر ممن اشترى به أنه »الناجش آكل ربا خائن«: قال ابن أيب أوىف

. ناجش ملشاركته ملن يزيد يف السلعة وهو ال يريد أن يشتريها يف ضرر الغري، فاشتركا يف احلكم لذلك
 .)٢( وحيث كان الناجش غري البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعالً

***  
أي يف (واختلفوا فيه ...  على حترمي النجش–ألئمة  أي ا–وكذلك اتفقوا «وقال الشعراين * 
إن من اغتر بالنجش، واشترى فشراؤه صحيح، وإن أمث الغار، مع : فمن ذلك قول األئمة الثالثة) حكمه

 فاألول مشدد يف حترمي النجش فقط دون الشراء، والثاين مشدد فيهما، ،)٣( قول مالك ببطالن الشراء
  : أن التحرمي ألمر خارج عن عني املبيع، ووجه الثاين: زان، ووجه األولفرجع األمر إىل مرتبيت املي

                                                
  .   من سورة آل عمران٧٧اآلية ) 1(
هـ ١١٨٢ ، وسبل السالم حملمد بن إمساعيل الصنعاين املتوىف سنة ٢٦٦ ، ص٥للشوكاين جـنيل األوطار ) 2(

  .  ١٨ ، ص٣جـ
  .  سبق لنا حترير مذهب املالكية) 3(



 ٧٦

إمنا البيع شدة التنفري من الوقوع يف مثل ذلك، سداً لباب النجش املنهي عنه، كما أشار إليه حديث 
إذ لو اطلع املشتري على أن املبيع ال يساوي الثمن مع تلك الزيادة اليت خدعه ا .  ا هـعن تراض

 )1( »اجش ملا اشتراهالن
  بيع العربون) ٣(

  :اختلف الفقهاء يف بيع العربون، وإليضاح ذلك نورد أوالً تعريفه، مث آراء الفقهاء يف حكمه
  :التعريف: أوالً

 كحلزون، وبضم العني، وسكون الراء، وزان عصفور، والعربان –ينطق بفتحتني : العربون لغة
وأما فتح العني مع إسكان الراء فلحن مل تتكلم به .  لغة ثالثة–بان  وزان قر–بضم العني وسكون الراء 

  ).وورد بدل العني أ، فيقال أربون، وأربان(العرب 
  .)٢( مبا عقد به البيع: العربون أعجمي معرب، وفسروه لغة: وقال األصمعي

                                                
امليزان الكربى أليب املواهب عبد الوهاب بن أمحد بن علي األنصاري الشافعي املعروف بالشعراين من أعيان علماء ) 1(

احلليب ورمحة األمة يف اختالف األئمة أليب عبد اهللا حممد بن عبد . م.  ،ط٧ ص٢ـالقرن العاشر اهلجري ج
  .  ١٧٦ ، ص١ من علماء القرن الثامن اهلجري هامش امليزان الكربى جـ–الرمحن الدمشقي الشافعي 

 بعض الثمن أو قال بعضهم هو أن يشتري شيئاً أو يستأجره ، ويعطي«القاموس احمليط ، واملصباح املنري وجاء فيه ) 2(
  .  إن مت العقد احتسبناه ، وإال فهو لك وال آخذه منك: األجرة ، مث يقول 



 ٧٧

 درمهاً أو أكثر، أن يشتري السلعة أو يستأجرها، فيدفع إىل البائع أو املؤجر: والعربون اصطالحا هو
على أنه إن أخذ السلعة، أو املؤجر احتسب به من الثمن أو من األجرة، وإن مل يأخذها، فذلك للبائع أو 

 .)١( للمؤجر
 أن يشتري الرجل السلعة أو يتكارى – واهللا أعلم –وذلك فيما نرى : وقال أبو داود قال مالك* 

ومبثل . انتهى. كت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لكأعطيتك ديناراً على أين إن تر: الدابة، مث يقول
ذلك فسره عبد الرزاق يف مصنفه عن زيد بن أسلم، واملراد أنه إذا مل خيتر السلعة، أو مل يكتر الدابة 

  .»كان الدينار أو حنوه للمالك بغري شيء، وإن اختارمها أعطاه بقية القيمة أو الكراء
  :لبيع، وهلم رأياناختلف الفقهاء يف صحة هذا ا: حكمه

أنه )٢( )احلنفية، واملالكية، والشافعية، وأبو اخلطاب من احلنابلة( يرى مجهور الفقهاء :الرأي األول
ويروى ذلك عن ابن عباس، واحلسن، واستدلوا مبا رواه عمرو . ال يصح هذا النوع من البيع أو اإلجارة

فهو بيع  )٣( عن بيع العربان  )ليه وسلمصلى اهللا ع( النيبى : بن شعيب عن أبيه عن جده، قال
  .منهي عنه

                                                
عبد اهللا بن عبد .  ، ط هجر حتقيق د٣٣١ ، ص٦ ، واملغين البن قدامة جـ١٩٥ ، ص٣كشاف القناع جـ) 1(

  .  ١٥٣ ص٥، للدردير ، ونيل األوطار جـ) ٦٣ ، ص٣جـ(احملسن التركي ، والشرح الكبري 
 ٢ ط دار الفكر ، جـ٦٣ص/٣ ، والشرح الكبري للدردير ، وحاشيته للدسوقي جـ٣٦ ص٢مغين احملتاج ج) 2(

  .  ٣٣١ ص٦واملغين البن قدامة جـ. مصر.  ش مكتبة النصر احلديثة١٩٥ ص ٣ وكشاف القناع جـ٣٩ص
 ، كما أخرجه ٧٣٩  ،٧٣٨ ص٢ سنن ابن ماجه جـ–رواه ابن ماجه يف باب بيع العربان من كتاب التجارات ) 3(

 واإلمام مالك يف باب ما جاء يف بيع العربان من ٢٥٣ ص٢أبو داود يف باب بيع العربان من كتاب البيوع جـ
) شركة الطباعة الفنية (١٧ ص٣ جـ– وضعفه ابن حجر يف التلخيص ٦٠٩ ، ص٢كتاب البيوع ، املوطأ جـ

احلديث منقطع ؛ ألنه من رواية مالك «: ألوطار من طرق متعددة ، قال الشوكاين يف نيل ايولكن احلديث رو
  =  سم مل يأنه بلغه عن عمرو بن شعيب ، ومل يدركه ، فبينهما راوٍ



 ٧٨

  : وألنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعاىل             

                          )١(. 
 شرط اهلبة للعربون، وشرط رد البيع بتقدير أال يرضى، وألنه –وألن فيه شرطني مفسدين للعقد 

شرط للبائع شيئاً بغري عوض، فلم يصح كما لو شرطه ألجنيب، وألنه مبرتلة اخليار اهول، فإنه اشترط 
ويل اخليار مىت شئت رددت السلعة، ومعها : ا لو قالأن له رد املبيع من غري ذكر مدة، فلم يصح، كم

  .)٢( وهذا هو القياس: درهم، وقال ابن قدامة
والظاهر منعه يف مجيع العقود، ألنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأوىل : قال الدسوقي يف حاشيته

ومثل البيع : ش يف تقريره وقال الشيخ علي«منه يف املنع للعلة املذكورة املراهنة اليت تقع من عوام الناس
 .)٣( »اإلجارة، كما يف املوطأ، وباقي العقود على الظاهر

ال بأس به، : قال أمحد بن حنبل. أن هذا البيع جائز) غري أيب اخلطاب( ويرى احلنابلة :الرأي الثاين
 رضي اهللا(، وعن ابن عمر ) اهللا عنهرضي(وفعله عمر 

                                                
عن مالك عن عبد اهللا بن عامر األسلمي ، وعبد اهللا ال حيتج حبديثه ، ويف إسناد ابن : ومساه ابن ماجه فقال   =  

إن الرجل الذي مل يسم هو : ضعيف ال حيتج به ، وقد قيل كاتب اإلمام مالك ، وهو ) حبيب(ماجه هذا أيضاً 
ورواه الدارقطين واخلطيب عن مالك عن عمرو بن احلرث .  ، وهو أيضاً ضعيفابن هليعة ، ذكر ذلك ابن عدي

صدوق ، ورواه : عن عمرو بن شعيب ، ويف إسنادمها اهليثم بن اليمان ، وقد ضعفه األزدي ، وقال أبو حامت 
والً من غري طريق مالك ، وأخرج عبد الرازق يف مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول اهللا البيهقي موص

 ٥ جـ» عن العربان وأحله ، وهو مرسل ، ويف إسناده إبراهيم بن أيب حيىي ، وهو ضعيف)صلى اهللا عليه وسلم(
  .  ١٥٣، ص

  .   من سورة البقرة١٨٨اآلية ) 1(
  .  ٣٣١ص  ،٦املغين جـ) 2(
  .  ٦٣ ، ص٣ة الدسوقي جـحاشي) 3(



 ٧٩

ال بأس إذا كره : أس به، وقال سعيد بن املسيب وابن سريينال ب: أنه أجازه، وقال ابن سريين) عنه
  .هذا يف معناه: السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً، وقال أمحد

واستدلوا مبا روي عن نافع بن عبد احلارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن 
أي شيء أقول؟ :  تذهب إليه؟ قالقلت ألمحد بن حنبل: رضي عمر، وإال فله كذا وكذا، قال األثرم

 .)١( روى هذه القصة بإسناده.  وضعف احلديث املروي عن عمرو بن شعيب اهللا عنه،رضيهذا عمر 
واألوىل ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألن حديث عمرو بن شعيب قد ورد «: ويقول الشوكاين يف نيله* 

 أرجح من اإلباحة، كما تقرر يف  وألن احلديث يتضمن احلظر، وهو،)٢( من طرق يقوي بعضها بعضا
  .»األصول
 .»احلظر مقدم على اإلباحة«: والقاعدة الشرعية* 

إذا تعارض دليالن أحدمها يقتضي التحرمي، واآلخر يقتضي «جاء يف األشباه للسيوطي والبن جنيم 
  .»اإلباحة قدم التحرمي يف األصح

 .)٣(الجتناب حمرم، وذلك أوىل من عكسهوإمنا كان التحرمي أحب؛ ألن فيه ترك مباح : وقال األئمة

                                                
  .  ٣٣١ص  ،٦جـالبن قدامة املغين ) 1(
  .  ٢٥١ ، ص٥نيل األوطار جـ) 2(
 دار الكتب العلمية ببريوت ١٠٦ هـ ص ٩١١ األشباه للسيوطي املتوىف سنة – ٢٥١ ، ص٥نيل األوطار جـ) 3(

  .هـ١٤٠٣وىل سنة  األ، طبعة دار الفكر بدمشق١٢١هـ ص٩٧٠ومثله األشباه البن جنيم املتوىف سنة 
 أرى النص على حكمها ، ومن ذلك ما قال املالكية من أنه لو قال البائع للمشتري ،وهناك بعض الصور املتفرعة  

فإنه ال يصح ، ويفسخ .  أخذه مطلقاً سواء أخذت السلعة أو كره أخذها،ال أبيعك السلعة إال إذا أعطيتين ديناراً
    =أما إن أعطاه على أنه إن كره البيع. بالقيمةالعقد يف صور العربون ، فإن فات مضى 



 ٨٠

  تلقي الركبان) ٤(
  :ونوضح فيما يلي ما ورد يف هذا التلقي مث حقيقته، مث حكمه

  :ما ورد يف التلقي من نصوص) أ(
lاهللا عنه رضي - روى ابن عمر –  ى عن تلقي –وآله وسلمصلى اهللا عليه - اهللا رسولأن 

 .)١( السلع حىت يهبط ا األسواق 
lاهللا عنه رضي - وعن ابن عباس –  ى أن –وآله وسلمصلى اهللا عليه - اهللا رسولأن 

 .)٢( تتلقى الركبان، وال يبيع حاضر لباد 

                                                
وخيتم عليه إن كان ال يعرف بعينه ، قاله : قال الدسوقي  . أخذ الدينار ، وإن مل يكرهه حاسب به ، جاز=  

  .٦٣ ص٣ حاشية الدسوقي جـ،ةياملواق لئال يتردد بني السلفية والثمن
جارة إىل رب السلعة الدرهم أو حنوه قبل عقد البيع أو  من يريد الشراء ، أو اإل–وإن دفع : وقال احلنابلة   

ستأجرها أال تبع هذه السلعة لغريي أو ال تؤجرها لغريي ، وإن مل أشترها أو : اإلجارة ، وقال لرب السلعة 
مث اشتراها أو استأجرها بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن أو من األجرة صح ذلك . فالدرهم لك
شترها أو مل يستأجرها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ، ألن رب السلعة لو أخذه ألخذه بغري عوض ، ، وإن مل ي

وال جيوز جعله عوضاً عن إنظاره ، ألن اإلنظار بالبيع ال جتوز املعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم 
  .  ٣٣٢ ، ص ٦ ، واملغين جـ١٩٥ ، ص٣كشاف القناع جـ. القدر ، كاإلجارة

) ط صبيح (٥ ص٥ ، ومسلم جـ٢١٦٦ ، ٢١٦٥ البخاري رقم –حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم ) 1(
  .  » البيوعيى عن تلق«ويف رواية له أنه صلى اهللا عليه وسلم 

 بنحوه حديث رقم ٥ ص٥ ، ومسلم جـ٢٢٧٤ ، ٢١٦٢ ، ٢١٥٨وحديث ابن عباس عند البخاري رقم ) 2(
ني أيضا حنو هذين احلديثني عن ابن مسعود وأيب هريرة رضي اهللا عنهما ، ، ويف الصحيح) املختصر (٩٤٢

 ، وحديث أيب هريرة يف صحيح البخاري ٥ ص٥ ، ومسلم جـ٢١٤٩حديث ابن مسعود رواه البخاري رقم 
  .  ٥ ص٥ ، ومسلم جـ٢١٦٢ ، ٢١٥٠ ، ٢١٤٠



 ٨١

l قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسولإن : قال – اهللا عنهرضي- وعن أيب هريرة : ال تلقوا
 .)١( و باخلياراجلَلَب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فه

  :التعريف به) ب(
هو تلقي الذين جيلبون أرزاق العباد للبيع، سواء كانوا : قال الفقهاء يف التعريف بتلقي الركبان

 .)٢( ركباناً، أو مشاة، مجاعة أو واحداً
  : ونورد فيما يلي حكمه التكليفي مث الوضعي:حكمه) جـ(

  :حكمه التكليفي
  :وهلم رأياناختلف الفقهاء يف حكم التلقي، 

  أن التلقي حمرم، وهو رأي املالكية والشافعية، ورأي احلنابلة : الرأي األول
  .، والظاهرية ألن النهي ظاهر يف التحرمي)اَألولَى(

  .حيرم حيث كان قاصداً التلقي، عاملا بالنهي عنه: قال الشافعية
احبه عاص آمث إذا كان عاملا باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، ألن ص: وقال البخاري

  .به، وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

                                                
  ).  ط صبيح (٥ ص٥رواه مسلم جـ) 1(
م االستقامة مبصر ، ومغين احملتاج / ط٣٤٠ ص٢سبل السالم جـ: انظر : غالب والتعبري يف احلديث جرى على ال) 2(

  .  ٢١١ ص٣ ، وكشاف القناع جـ٣٦ ص٢جـ



 ٨٢

 حلديث ابن عمر ، وقيل العلة نفع أهل السوق، وإزالة الضرر عنه،والعلة يف النهي نفع البائع •
  .»ال تلقوا السلع حىت بطوا ا السوق«رضي اهللا عنه 

 ، أو لَبس عليهم السعر،ذا أضر بالناس  إيرى أن التلقي مكروه وهو رأي احلنفية : الرأي الثاين
  .)١( ورأي احلنابلة

 ، والليث، ومالك،كره تلقي الركبان أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز«: قال ابن قدامة
  .»، وإسحاق)٢(  والشافعي،واألوزاعي

  :احلكم الوضعي
  : ان وهلم رأي،اختلف الفقهاء يف حكم هذا البيع من حيث الصحة والفساد

نص على ذلك احلنفية، واملالكية، : يرى أن هذا البيع صحيح وهو رأي مجهور الفقهاء: الرأي األول
  .  واحلنابلة وهو املذهب املنصوص املقطوع به والظاهرية،والشافعية

 وقاله ابن ،فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح يف قول اجلميع: قال ابن قدامة
  :الوا يف االستدالل لرأيهم وق،عبد الرب

                                                
م االستقامة مبصر، / ط٣٤٠ ص ٢وسبل السالم جـ املطبعة العثمانية مبصر، /  ط١٦٦ ص٥نيل األوطار جـ) 1(

واملغين البن قدامة . ٣٦ ص٢تاج جـ ، ومغين احمل١٨٣ ص٢ ، قليويب وعمرية جـ٤٧٦ ص٦وفتح القدير جـ
 البن حزم ىواحملل. العبيكان بالرياض/  ط٦٥٢ ص٣ وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي جـ٣١٣ ص٦جـ
  .   ط دار التراث بالقاهرة ، حتقيق أمحد حممد شاكر٤٤٩ ص٨جـ

  .  ون باحلرمة ، وكذا الشافعيةربلوحظ أن املالكية يع) 2(



 ٨٣

فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا ): يف حديث أيب هريرة (–عليه وسلم صلى اهللا  -وذلك لقوله * 
فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها باخليار  ويف رواية ،أتى سيده السوق فهو باخليار

 وألن النهي ، ولو كان فاسداً مل ينعقد،هفإن هذا النص يدل على انعقاد البيع وصحت. إذا ورد السوق
 وذلك ال ، بل إىل معىن جماور منفك عنه، وال إىل وصف مالزم له،يف احلديث مل يرجع إىل نفس العقد

 ،وألن احلديث أثبت له اخليار، واخليار ال يكون إال يف عقد صحيح:  قال ابن قدامة،يقتضي فساد العقد
يعود إىل ضرب من اخلديعة ميكن استدراكها بإثبات اخليار، فأشبه بيع وألن النهي ال ملعىن يف البيع بل 

 إمنا على ، فإنه ال ميكن استدراكه باخليار؛ إذ ليس الضرر عليه، وفارق بيع احلاضر للبادي،املصراة
  .املسلمني

  :إثبات اخليار يف هذا البيع
...  واحلنابلة،و رأي الشافعيةوه: اختلف القائلون بصحة هذا البيع يف إثبات اخليار يف هذا البيع

  :وسأعرض آراءهم يف ذلك فيما بعد
 والبخاري وقد رجح هذا الرأي بعض ، يرى أن هذا العقد فاسد وهو رواية عن أمحد:الرأي الثاين

وذهبت طائفة من العلماء إىل أنه فاسد؛ ألن النهي يقتضي «قال الصنعاين . علماء احلديث
  .» وهو األقرب،الفساد

 ألن النهي ،الظاهر أن هذا النهي ال يقتضي الفساد:  فقال،شوكاين فقد رجح عدم الفسادأما ال* 
  .)١(  كما تقرر يف األصول، وهو ال يقتضيه،هاهنا ألمر خارج

                                                
ونيل  ، االستقامة بالقاهرة/م/ ط٣٤٠ ص٣ وسبل السالم للصنعاين جـ،٣١٣ ص٦املغين البن قدامة جـ) 1(

    .٢٦٧ ص ٥األوطار للشوكاين جـ 



 ٨٤

  آراء الفقهاء يف ضوابط التلقي
  : كل مذهب على حدة،أرى أن أعرض موجزاً آلراء الفقهاء يف ضوابط التلقي املنهي عنه •
يكره تلقي اجللب إذا كان التلقي يضر بأهل البلد، فإن كان ال يضر فال بأس به، : فيةقال احلن) أ(

  . فحينئذ يكره ملا فيه من الغرور والضرر وال يفسد العقد،إال إذا لَبس السعر على الواردين
 إىل البلد وصورته املصري ، ى عليه الصالة والسالم عن تلقي اجللب أي الوب:قال البابريت

 وأدخله املصر ، واشترى اجلميع،فتلقاهم) طعام(أخرب مبجيء قافلة مبرية ) أي من هو من أهل املصر(
ال ) وهو الذي ال يضر( والثاين ، أو ال يضر، فذلك ال خيلو إما أن يضر بأهل البلد،ليبيعه على ما أراد

ان أهل املصر يف قحط بأن ك:  أو ال يلبسه، فإن كان األول،خيلو من أن يلبس السعر على الواردين
 وإن كان الثاين فقد لبس السعر على ،وضيق فهو مكروه باعتبار قبح التضييق ااور للعقد املنفك عنه

  .)١(  وإال فال بأس بذلك، وهو قبيح فيكره، فقد غَر وضر،الواردين
 ،لد مع صاحبهاعن تلقي السلع الواردة لب) صلى اهللا عليه وسلم( ى الرسول :وقال املالكية) ب(

 أو تلقى صاحبها بعد أن وصلت السلعة ومل يصل ، أو البلد إن مل يكن هلا سوق،قبل وصول سوقها
 فيلقاه رجل فيشتري منه ما سيصل بعد، مينع ذلك وال ، أو تقدم صاحبها عليها ومل تصل،صاحبها

  كما مينع . يفسخ

                                                
  .  املكتبة التجارية.  ، ط٤٧٧ وامشه العناية للبابريت ص٤٧٦ ص٦شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام جـ) 1(



 ٨٥

 أو الذي قدم ، الذي وصل إليه خربهاأي. أخذ السلع يف البلد بصفة من صاحبها املقيم يف البلد
  .البلد قبل وصوهلا
  :وعليه. أو هو معقول املعىن. هل النهي عن التلقي تعبد:  واختلف:قال اخلرشي

 وهو قول مالك، ،)أي الوب إليها السلعة أي فإذا أجازوا ذلك البيع جاز(فاحلق ألهل البلد * 
  .باديوهو قول ابن القاسم قياساً على بيع احلاضر لل

 . وهو قول الشافعي،)فإذا رضي بذلك جاز (،أو احلق للجالب للسلعة* 
 وإال ، أي فإذا أجازا ذلك البيع جاز،وهو قول ابن العريب)  وللجالب،ألهل البلد(أو احلق هلما * 
 . أو مل جييزاه مجيعاً، سواء أجازه واحد دون اآلخر،مل جيز

كية هل النهي عن التلقي مقيد مبا إذا كان على  اختلف املال:قال الدسوقي ،تقييد التلقي* 
إن النهي إذا : أقل من ستة أميال، فإذا كان على ستة أميال فال حيرم، ألن هذا سفر ال تلقي، وقيل

 ، فال حيرم التلقي إذا كان على مسافة أكثر منها،)أي ثالثة أميال (،كان التلقي على مسافة فرسخ
لى مسافة ميل، فإن كان التلقي على مسافة أزيد من امليل فال إن النهي إذا كان التلقي ع: وقيل
  .)١(  واألول أرجحها،حيرم

                                                
 ، ط٧٠ ص٣ية الدسوقي جـ  هـ وحاش١٣٠٨ مبصر سنة  ط األوىل– ٤٤٠ ص٣حاشية اخلرشي جـ) 1(

  .  ١٦٥ ص٢ حممد ، وبداية اتهد واية املقتصد جـىمصطف



 ٨٦

 بل هو صحيح يدخل يف ضمان ،فيمنع التلقي حينئذ ولو طعاماً لقوته وال يفسخ هذا البيع إن وقع
 أو جيرب  كان هلا سوق أم ال، وهل خيتص املتلقي بالسلعة اليت تلقاها أو تلقى صاحبها،املشتري بالعقد

. على عرضها على أهل السوق إن كان هلا سوق أو على أهل البلد فيشاركه من شاء منهم؟ قوالن
  .األول منهما شهره املازري، والثاين شهره القاضي عياض

 فروى عنه ابن القاسم أنه ينهى املتلقي عن تلقيه، فإن عاد ،واختلف قول مالك يف شراء املتلقي
 وقال عياض عن مالك ،وهذا هو املشهور:  قال املازري، لعدم فساد البيع وال يرتع منه شيء؛،أدب

  فيشترك فيها من شاء منهم، فإن مل يكن سوق فأهل املصر،عرضها على أهل السوق: وأكثر أصحابه
  ).كما ذكرنا آنفا( )١(

ه إىل  طعاماً أو غري– وتلقي الركبان بأن يتلقى شخص طائفة حيملون متاعاً :وقال الشافعية) جـ(
 ويصح ،بالشراء) ويأمث( فيعصي ، ومعرفتهم بالسعر، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد– مثالً –البلد 

الشراء منهم وإن مل يقصد التلقي كأن خرج لنحو صيد فرآهم فاشترى منهم وذلك لقوله صلى اهللا 
نهم، سواء أخربهم  واملعىن فيه احتمال غب، رواه الشيخانال تلقوا الركبان للبيع عليه وسلم 

املشتري كاذباً، أم مل خيرب، وهلم اخليار إذا غبنوا، وعرفوا الغنب، ولو قبل قدومهم، ملا رواه البخاري 
 ا إىل السوق، فمن تلقاها، فصاحب السلعة باخليار وال تلقوا السلع حىت يهبط  وهو على

مع جهلهم بالسعر، أو مل يغبنوا، كأن اشتراه الفور، قياساً على خيار العيب، فإن التمسوا البيع منه، ولو 
  منهم بسعر البلد، أو بدونه، وهم عاملون، فال خيار هلم النتفاء املعىن السابق، وكذا ال خيار هلم إذا كان 

                                                
  .  ٧٠ ص٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري جـ٤٤٠ص ٣اخلرشي جـ) 1(



 ٨٧

التلقي بعد دخول البلد، ولو خارج السوق، إلمكان معرفتهم األسعار من غري املتلقني، وإن كان ظاهر 
لو مل يعرفوا الغنب حىت رخص السعر، وعاد إىل ما باعوا به ففي ثبوت اخليار اخلرب يقتضي خالفه، و

، وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء يف أحد وجهني ...وجهان يف البحر أوجههما عدم ثبوته
  .رجحه الزركشي، وهو املعتمد نظراً للمعىن، وإن رجح األذرعي مقابله

يف احملل املقصود للمسافرين، وإن اختلف السعر يف البلد السعر الغالب : واملراد بالسعر* 
  .)١( املقصودة

وهو ما جيلب للبيع، وإن ( إذا تلقى الركبان، وهم القادمون من السفر جبلوبة :وقال احلنابلة) د(
ولو كان تلقيهم بغري قصد التلقي هلم، واشترى منهم، أو باعهم شيئاً فالعقد صحيح، وهلم ) كانوا مشاة

ر إذا هبطوا السوق عند عامة األصحاب وعلموا أم قد غبنوا غبناً خيرج عن العادة؛ لقوله عليه اخليا
ومل يشترط بعض . ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو باخليار السالم 

 واهللا –ة املتأخرين دخول السوق، بل العلم بالغنب فقط كاف، ألن دخول السوق يف احلديث وسيل
  . مبعرفة الغنب، فإذا عرف قبل دخول السوق ثبت له اخليار–أعلم 

                                                
 ٣احلليب وحاشية اجلمل جـ/  ط١٨٣ ص٢ ط مصطفى حممد ، وقليويب وعمرية جـ٣٦ ص٢مغين احملتاج جـ) 1(

  .  ٨٨ص



 ٨٨

  .وشرط ثبوت اخليار بالغنب أن يكون فاحشاً خيرج عن العادة* 
صحيح، والنهي ال يرجع ملعىن يف البيع، وإمنا لضرب من ) عقد(وثبوت اخليار ال يكون إال يف * 

  .)١( اةاخلديعة ميكن استدراكه باخليار، أشبه املصر
  ثبوت اخليار

مما تقدم يتضح لنا أن الشافعية واحلنابلة يف ظاهر املذهب يرون أنه يثبت اخليار لصاحب السلعة إذا 
 أن – رضي اهللا عنه -علم أنه قد غنب فإن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، وذلك ملا روى أبو هريرة 

من تلقاه، واشترى منه، فإذا أتى السوق ال تلقوا اجللب، ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 رواه مسلم، ألنه إمنا ثبت له اخليار ألجل اخلديعة، ودفع الضرر، وال ضرر مع عدم فهو باخليار 

 -وحيمل إطالق احلديث على هذا، لعلمنا مبعناه ومراده؛ ألنه معىن يتعلق اخليار مبثله، وألن النيب .. الغنب
اخليار إذا أتى السوق، فيفهم منه أنه أشار إىل معرفته بالغنب يف السوق،  جعل له –صلى اهللا عليه وسلم 

  .ولوال ذلك لكان اخليار له من حني البيع
وأضاف احلنابلة أنه ينبغي أن يتقيد الغنب مبا خيرج عن العادة، ألن ما دون ذلك ال ينضبط، وقدره 

: كتفى مبجرد الغنب قال الزركشيبعض األصحاب بالسدس، وبعضهم بالثلث، وبعضهم أطلق الغنب وا
  .وحيتمل أن يكون موافقاً لألصحاب؛ إذ الغنب إذا مل خيرج عن العادة مل يطلق عليه يف العرف غنب

                                                
 ٣التركي ، وشرح الزركشي جـ/  حتقيق د٣١٣ ص ٦ واملغين البن قدامة جـ٢١١ ، ص٣ـكشاف القناع ج) 1(

  .  ٦٥٤-٦٥٠ص 



 ٨٩

باخليار إذا دخل السوق مىت ما ) اجلالب(ويرى الظاهرية أن البيع صحيح، وأن البائع * 
فيه باحلكم يف البيع برد العيب، ال دخله، ولو بعد أعوام يف إمضاء البيع أو رده، فإن رده حكم 

  .)١( املأخوذ بغري حق
وقد سبق أن بينا أن احلنفية واملالكية ال يرون للمتلقى خياراً، إذ نص احلنفية على صحة العقد، * 

وأما املالكية فإن هذا العقد عندهم ال . إال أنه يكون مكروها إذا أضر بأهل البلد، أو لَبس يف السعر
وقد ....  ويدخل يف ضمان املشتري بالعقد، وألهل السوق مشاركته فيما اشتراه للتجارةيفسخ إن وقع

 .سبق إيضاح ذلك
هذا بعض من العقود املختلف يف صحتها وقد سبق أن بينا أن من مقتضيات األخذ بقاعدة اخلروج 

 اهللا صلى اهللا رسولوحديث ... من اخلالف الترته عن بيع العينة وحنوه من العقود املختلف يف صحتها
  .يقرر هذا املنهج ويوجه إليهعليه وسلم 

: يقول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسولمسعت : فقد روى البخاري عن النعمان بن بشري أنه قال
فمن اتقى الشبهات . احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس

أال . ع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعهفقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وق
 وإن لكل ملك محى، أال 

                                                
  .  ٤٤٩ ص٨ البن حزم جـىواحملل. ٦٥٣ ص ٣ وشرح الزركشي جـ٣١٤ ص٦املغين البن قدامة جـ) 1(



 ٩٠

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت . إن محى اهللا يف أرضه حمارمه
 .)١( فسد اجلسد كله، أال وهي القلب 

                                                
  .  ٣٩ ، يف باب فضل من استربأ لدينه رقم ١٢٦ ص ٤ فتح الباري جـ٥٢البخاري حديث رقم ) 1(



 

  
  
  

  القسم الثالث
  
  
  

  رعي اخلالف
  عند املالكية وأثره

  
  
  

وبينوا املقصود به، وكيفية ) رعي اخلالف(د املالكية بابا لـ لقد أفر
إعمال األدلة عند اختالف احلكم الذي يقضي به كل دليل، مبا يظهر 
أثره يف الزم مدلول الدليل، أو النتائج اليت تترتب على إعمال كال 

الدليلني، مما جيعلهم ينتهون إىل أن مراعاة اخلالف فيها إعمال دليل كل 
صمني، ونوضح رأيهم بالتفصيل فيما يلي، ونتبعه بالتطبيقات من اخل

  :الفقهية هلذا املنهج



 



 ٩٣

  :رعي اخلالف عند املالكية
إعمال دليل يف الزم مدلوله الذي أُعملَ يف نقيضه دليلٌ «عرف املالكية رعي اخلالف بأنه ) أ(
  .»آخر

لقد روي عن نافع : » والزم مدلولهالدليل، ومدلوله،«وإليضاح هذا التعريف باملثال نقول يف بيان 
ى عن الشغار، والشغار أن  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسولأن  اهللا عنه رضيعن ابن عمر 

 .)١( يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق 
  .فالدليل هو هذا احلديث* 
 . التحرمي ألن النهي يدل على»حترمي نكاح الشغار«هو : ومدلوله* 
 النهي الوارد »وهو الزم مدلوله«فسخ نكاح الشغار إذا وقع، ودل على الفسخ : والزم مدلوله* 

 .يف احلديث ألن النهي يدل على فساد املنهي عنه وفسخه
  :اختلف الفقهاء يف حكم نكاح الشغار: حكم نكاح الشغار

د، وهو أن يكون بضع كل أنه صحيح، ألنه نكاح مؤبد، وأدخل عليه شرط فاس: فريى احلنفية
واحدة منهما صداقا لألخرى، والنكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة، وتكون التسمية فاسدة، ألن البضع 

  ليس مبال، فال يصلح أن يكون مهراً، 

                                                
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأمحد ، لكن الترمذي مل يذكر تفسري : رواه اجلماعة ) 1(

 ٦يراجع نيل األوطار جـ. الشغار ، وأبو داود جعله من كالم نافع ، وهو كذلك يف رواية متفق عليها
 ٨٠٨م حديث رقم  ، ومسل١٦٢ ص٩ وفتح الباري جـ٥١١٢وينظر البخاري حديث رقم . ١٤٠ص

  .  املختصر



 ٩٤

والنهي الوارد يف احلديث حممول . بل جيب لكل منهما، مهر املثل، كما لو تزوجها على مخر أو خرتير
  .على الكراهة
ول بصحته ووجوب املهر هو أيضا قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أمحد والق

  .)١( وإسحاق وأيب ثور
وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل بطالنه يف الصورة اليت نص عليها يف احلديث، وهناك صور 

 .)٢( أخرى اختلفوا فيها

                                                
  .  ٣٣٢ ، ٢٩٢ ص٢ ، وحاشية ابن عابدين جـ٢٨٩ ص٢البدائع جـ) 1(
صريح الشغار ، ووجه الشغار ، ومركب منهما : ذهب املالكية إىل أن نكاح الشغار ال جيوز ، وهو ثالثة أقسام ) 2(

ى املشهور قبل الدخول وبعده ، وحكمه أنه يفسخ بطالق عل) كما يف احلديث(وهو البضع بالبضع : ، فاألول 
أكثر الرواة على : وإن ولدت األوالد ، وللمدخول ا صداق املثل وال شيء لغري املدخول ا ، وقال سحنون 

وهو أن يسمى لكل ) وجه الشغار(وحكم الثاين . أن كل نكاح مغلوب على فسخه فالفسخ فيه بغري طالق
سني على أن أزوجك ابنيت خبمسني ، وحكمه أنه يفسخ قبل البناء واحدة صداقا مثل أن يقول زوجين ابنتك خبم

، وقيل يفسخ بعده أيضا، ال بعده على املشهور ، ولكل واحدة منهما األكثر من مهر املثل واملسمى على املشهور
  .وقيل أيضا لكل منهما صداق املثل

 زوجين ابنتك خبمسني على : يقولحدة دون األخرى ، مثل أناوهو أن يسمى لو) مركب منهما(القسم الثالث   
أن أزوجك ابنيت بغري شيء ، وحكمه أما يفسخان قبل البناء ، ويثبت نكاح املسمى هلا بعد البناء ، واختلف 
هل هلا صداق املثل أو األكثر من املسمى وصداق املثل ، وهو الراجح من اخلالف ، وحمل فساد نكاح الشغار إذا 

 اآلخر ، وأما إذا مل يتوقف ومسيا لكل واحدة ، أو دخال على التفويض فال توقف نكاح أحدمها على نكاح
وحكمة تسمية القسم الثاين بوجه الشغار ، ألنه شغار من وجه دون وجه ، فحيث مسى لكل منهما  .فساد

صداقا ليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق ، ومن حيث إنه شرط تزوج إحدامها باألخرى فهو شغار ، 
  .٤٧-٤٦ ص٢حاشية العدوي جـ. ة القسم األول والقسم األخري شغاراً واضحةوتسمي

 كما – وقد أوردوا له صورا منها ما صرح فيه بالبضع ،ويرى الشافعية واحلنابلة بطالن نكاح الشغار يف اجلملة*   
وبعده ، ولكل منهما بعد وقال املالكية يفسخ قبل البناء . ه الشافعية واحلنابلةليف التفسري الوارد يف احلديث فأبط

 ومنها ما مل يصرح فيه بالبضع ، بأن سكتا عنه ، فاختلفوا يف صحته –البناء صداق املثل ، على التفصيل السابق 
، فاألصح عند الشافعية الصحة ، وعند احلنابلة هو نكاح فاسد سواء جعل صداق كل واحدة منهما بضع 

 شرطا نفيه ، وكذا لو جعال بضع كل واحدة منهما دراهم معلومة األخرى ، أو مل يقل ذلك بأن سكتا عنه ، أو
 ٥ ، وكشاف القناع جـ٤١ ص٧ ، وروضة الطالبني جـ١٤٢ ص٣يراجع مغين احملتاج جـ. مهراً لألخرى

  .  ٦٤١ ص٦ ، واملغين جـ٩٢ص



 ٩٥

  :ومن القواعد عند املالكية) ب(
وكل نكاح مل خيتلف يف فساده، . تلف فيه ليس حبرام بينٍ فالفسخ فيه بطالقأن كل نكاح اخ«

كل نكاح كانا مغلوبني على فسخه : فالفسخ فيه بغري طالق، ويف رواية قال ا أكثر الرواة يف املذهب
  .»ففسخه بغري طالق، وكل نكاح مل يكونا مغلوبني على فسخه فالفسخ فيه بطالق

إعمال دليل يف الزم مدلوله الذي أعمل يف « إنه »رعي اخلالف«تعريف  فقول املالكية يف -ـ
 أخرج »الزم مدلوله« خرج غري الدليل، وقوهلم يف »إعمال دليل«:  وضحوه بقوهلم»نقيضه دليل آخر

به إعمال الدليل يف مدلوله، والدليل هو ما ميكن التوصل به إىل مدلول خربي، واملطلوب هو املدلول، 
 هو »الزم هذا املدلول« حترمي نكاح الشغار، و »مدلوله« و »دليل«د مثال يف نكاح الشغار فالنهي الوار

  .فسخ نكاح الشغار، ودل على الفسخ دليل النهي؛ ألن النهي يدل على فساد املنهي عنه وفسخه
. فنكاح الشغار إذا وقع جيب فسخه عند مالك بطالق يف رواية، وبغري طالق يف رواية أخرى -

  .ال جيب فسخه:  مالكا يقولومن خالف
أنه ال يلزم يف نكاح الشغار طالق إذا وقع : واحلكم اجلاري واملترتب على فسخه بغري طالق -

 .وال مرياث
يقع الفسخ بطالق، ويلزم فيه الطالق، ويقع املرياث بني الزوجني : ولكن قد وقع ملالك أنه يقول

  .إذا مات أحدمها



 ٩٦

  .أنه ال مرياث يف ذلك:  والزم قوله به–ديث  وهو احل–فاجلاري على أصل دليله  -
فلما قال مالك بثبوت املرياث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع  -

 .لدليل دل على ذلك، وهو عدم الفسخ، وعدم فسخ النكاح الزمه ثبوت املرياث بني الزوجني
ألن النكاح ال يبطل بالشروط (ح الشغار فأعمل مالك رمحه اهللا دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكا

يف الزم مدلوله، وهو ثبوت املرياث، وهذا املدلول املذكور أعمل مالك رمحه اهللا دليله يف ) الفاسدة
  .نقضه، وهو فسخ النكاح، وأعمل دليل خصمه يف الزم نقيض فسخ النكاح وهو ثبوت املرياث

إعمال دليل كل من اخلصمني، فصح من هذا أن مراعاة اخلالف فيها : وهذا هو معىن قول املالكية
رعي اخلالف يكون حجة يف موضع دون موضع، وأنه حبسب ما يقع يف نفس اتهدين من رجحان 

  .)١( دليل املخالف
وقد ظهر أثر هذا املنهج يف أكثر من موطن يف فقه املالكية، ونورد فيما يلي بعض التطبيقات 

  :هجالفقهية اليت جوا فيها هذا املن
  :صور من مراعاة اخلالف عند املالكية

 ولقد تتبعنا ما جاء يف كتب ،)٢( لقد نص املالكية على أن مراعاة اخلالف أصل من أصول مالك
 املذهب يف هذا االجتاه يف املعامالت فوجدنا أم انتهوا إىل 

                                                
األنصاري املشهور هـ مع شرح قاضي اجلماعة أيب عبد اهللا حممد ٨٠٣حدود أيب عبد اهللا بن عرفة املتوىف سنة ) 1(

  .   باملغرب– ط مطبعة فضالة احملمدية ٢٤٩-٢٤٢هـ ص٨٩٤بالرصاع التونسي املتوىف سنة 
  .   ط دار الفكر١٩ ص٥مواهب اجلليل جـ) 2(



 ٩٧

ل باحلرمة أو  تقضي بأنه إذا وقع اخلالف يف صحة العقد أو التصرف، بأن قيمراعاة اخلالفأن 
باملنع، وقيل باجلواز، فإنه على القول باحلرمة أو باملنع يفسخ العقد، ويترادان املبيع والثمن، وعلى القول 
باجلواز يكون العقد صحيحاً، إال أن املالكية مراعاة للخالف قالوا بالكراهة، إذا كان التصرف متردداً 

ليت اختلف أهل العلم يف إجازا إن فاتت مل ترد مراعاة بني احلرمة واإلباحة، إال أن البيوع املكروهة ا
  :للخالف، ونورد منها ما يلي

 كلها صنف واحد يف »األنعام والوحش«على أن ذوات األربع  )١( نص املالكية: يف باب البيع -١
، فيحرم عند بيع بعضها ببعض التفاضل، وعند بيعها مبحرم األكل كاخليل والبغال واحلمري، مباح األكل

 .اعتربت جنسان، فيجوز التفاضل يف بيعها نقداً أو مؤجالً؛ ألنه ال يؤكل حلمها
.  متفاضال الختالف الصحابة يف أكلهاوأما اهلر والثعلب والضبع فمكروه بيع حلم األنعام ا

ومالك يكره أكلها من غري حترمي، وهذا يفيد أن مكروه األكل ليس من جنس املباح منها، وإال حلرم 
إال أن مقتضى املخالفة يف اجلنسية جواز التفاضل، فأجابوا، بأنه إمنا ملباح منها باملكروه متفاضال، بيع ا

 أي –مراعاة للخالف يف حرمة أكلها، أو عدم حرمته ) يف بيع حلمها بلحم املباح األكل(كره التفاضل 
 .)٢(مراعاة ملن يقول جبواز أكلها الحتاد اجلنس

                                                
  .  ٤٨ ص٣ ط دار الفكر ، والدسوقي جـ٥٩ ص٥ ، واخلرشي جـ١٩ ص٥التاج واإلكليل جـ) 1(
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذي ناب «ديث  عند شرح ح١١٦ ص٨جاء يف نيل األوطار جـ) 2(

 يف احلديث دليل على حترمي ذي – رواه اجلماعة إال البخاري والترمذي »من السباع ، وكل ذي خملب من الطري
الناب من السباع وذي املخلب من الطري ، وإىل هذا ذهب اجلمهور ، وحكى ابن عبد احلكم وابن وهب عن 

ر ، وقال ابن العريب املشهور عنه الكراهة ، قال ابن رسالن ومشهور مذهبه على إباحة ذلك ، مالك مثل اجلمهو
اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة ، وجاء عن ابن عمر من وجه : وكذا قال القرطيب ، وقال ابن عبد الرب 

       : ضعيف ، وهو قول الشعيب وسعيد بن جبري يعين عدم التحرمي واحتجوا بقوله تعاىل 



 ٩٨

توسط بني الرأيني القاضيني باحلرمة واإلباحة، فقضى بالكراهة، فلم أي أن املذهب يف رأي له 
  .يأخذ باألشد وهو احلرمة، وال باألخف وهو اإلباحة، مراعاة للخالف

 ونص املالكية أيضا على أنه حيرم فضل القَدر، والنسأ بني عرضين، متحدي جنس الذهب، أو -٢
حتقيق املساواة املمكن يف الذهب : ريه مبثلهما، ابن عرفةالفضة، أو ربوي الطعام، كدينار ودرهم أو غ

والفضة ا شرط على كل تقدير، وعليه منع مالك يف سلَمها مائة دينار كيال مبثلها، مع كل منهما مائة 
  .درهم كيال

 بدينارين، ملا فيه من التفاضل بني الذهبني؛ )دينار وثوب(منع مالك والشافعي بيع : وعبارة الباجي
ن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينارين، فيصيب كلَّ دينار نصف دينار ونصف السلعة، وهلذا أل

  .منعه الشافعي وإن مل يقل بالذرائع
  .»مد عجوة ودرهم مبد من عجوة ودرهم«فقد ذهب اجلمهور إىل بطالن هذه الصورة 

صلى اهللا عليه  - النيبأيت قال  اهللا عنه رضيوالدليل ما روى مسلم عن فضالة بن عبيد 
  صلى اهللا عليه - النيببقالدة فيها خرز وذهب تباع، فأمر  -وسلم

  
  
  
  
  
  

  
  

                     ... من سورة األنعام١٤٥ اآلية .  
 والسنور األهلي والربي ويرى احلنفية أن كل ذي ناب من السباع ، كاألسد ، والنمر ، والذئب ، والثعلب ،  

 ٥االختيار جـ.  متفق عليه»ى عن أكل ذي ناب من السباع«حيرم أكله ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم 
  .١٤٦ص

 »أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأكل الضبع«ويرى احلنابلة مثلما يراه احلنفية غري الضبع ملا رواه جابر   
  .  ٣٥٦ ص٢الروض املربع جـ ...احتج به أمحد



 ٩٩

ال  ويف رواية الذهب بالذهب وزنا بوزن :  بالذهب الذي يف القالدة فرتع وحده، مث قال-وسلم
  .)١( تباع حىت تفصل 

وذهب احلنفية ومحاد بن أيب سليمان والشعيب والنخعي إىل جواز ذلك إذا كان الربوي املفرد أكثر 
 جنسه، ألن العقد إذا أمكن محله على الصحة من الذي معه غريه، أو كان مع كل واحد منهما من غري

مل حيمل على الفساد، فيجعل الربوي يف مقابلة قدره من الربوي اآلخر، وجيعل الزائد يف مقابلة ما زاد 
  .)٢( عن القدر املماثل

كما نص املالكية على أن هذه املسألة تعرف مبد عجوة، ألا تفرض فيمن باع مد عجوة ودرمها، 
مهني، وجوز ذلك أبو حنيفة، وقال من باع مائة دينار يف قرطاس مبائيت دينار أنه جائز، ويحتسب بدر

  .بالقرطاس يف مائة دينار، وأجاز الشافعي ديناراً ودرمهاً بدينار ودرهم
جيوز أن يشتري عشرة دراهم : قال أبو حنيفة واألوزاعي والنخعي]: ابن عبد الرب[وقال أبو عمر 

والدرمهني بإزاء الدينار، ] دراهم[ عشر بإزاء العشرة  عشر درمها، وجعلوا عشرة من االثيناثينوديناراً ب
وروى حنوه عن الثوري، وروى عنه أنه قال ينبغي أن يكون الفضل بقيمة ما بإزائه، وقال جماهد يف 

  .يأخذ بفضله ذهبا: الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل، قال السيد

                                                
  .   ط احلليب١٤١٣ ص٣أخرجه مسلم جـ) 1(
 ٤ ، وابن عابدين جـ٢٥٩ ، والقوانني الفقهية ص٤٠-٣٩ ص٤ ، واملغين جـ٢٨ ص٢مغين احملتاج جـ) 2(

  .  ٢٣٧ ، ٢٣٦ص



 ١٠٠

  ].أي فال جيوز [.)١( ذه املسألة ذلك قبيح وذريعة إىل الرباوقال مالك يف ه
البيوع املكروهة اليت اختلف أهل العلم يف إجازا إن فاتت مل ترد، مراعاة : ويف املقدمات

أي بدون القيود األربعة لعدم الرد وهو تغري السوق أو نقص . للخالف، واختار اللخمي، أال ترد مطلقا
 .تعلق حق الغري االعني أو هالكها أو 

فاملذهب وإن رأى كراهة هذا التصرف، ومقتضى القول بذلك فسخ العقد، والواجب حينئذ أن 
مراعاة خلالف من ( إال أنه –ترد السلعة إن كانت قائمة، ومثلها أو قيمتها إن فاتت ومل ميكن ردها 

وأعمل دليله .  يف هذه احلالةنص املالكية على أنه إذا فاتت السلعة مل ترد، فأعمل دليل خصمه) أجاز
فيما إذا مل تفت السلعة، فيكون املذهب املالكي قد أعمل دليله يف موضع وأعمل دليل خصمه يف موضع 

  .آخر يف هذه املسألة
  :ويف اإلجارة

وهو الدالل الطواف يف  [وال ضمان على مسسارنص املالكية على أنه ال ضمان على أجري لصانع، 
  ظهر خريه على ] ي عليها للمزايدةاألسواق بالسلع يناد

                                                
. ذلك قبيح وذريعة إىل الربا: وقال مالك يف هذه املسألة .  ط دار الكتب العلمية١٣٥ ص٦التاج واإلكليل جـ) 1(

كنا مننعه وخيالفنا أهل العراق ، مث أجزناه : انظر الرد على الدرهم هو بعينه مد عجوة فقال مالك . هـ. ا
رجع مالك يف الرد على : لضرورة الناس ولكنهم ال يقصدون به صرفا ، فكان سيدي ابن سراج رمحه اهللا يقول 

شرطها اإلمام وال يملتأخرون من غري أن الدرهم لقول غريه من أجل الضرورة ، فتلك الشروط اليت شرطها ا
 من اشترطه ابن أيب زمنني ، ومن ذلك لقال أو. احتاد املردود عليه: املخالف قد يقع يف بعضها نظر ، من ذلك 

شرط الوزن إذا كان العرف شرطه كان حيكي عن بعض شيوخه اجلواز ، ومن اشترط الوزن لزمه أن مينع الرد 
  .ملعرفة النقص وال يتوصل به ملعرفة الزيادةبالقرسطون ألنه يتوصل به 

  .وانظر أيضا جواز الرد على الدرهم إمنا هو فرع التقسيط واملذهب يف ذلك مضطرب  
 ملَوقد راعى ابن القاسم التقسيط فأجاز س:  قال ،مينع ثوب بثوبني مؤجلني ، وأجازه الشافعي: قال اللخمي   

عجلة واألخرى مؤجلة ، جعل املعجلة يف مقابلة املعجلة ، واملؤجلة فسطاطيه يف فسطاطني مثلهما ، إحدامها م
  .  هبة



 ١٠١

: ومقابل ما استظهر ابن رشد فإن مل يظهر خريه فيضمن اتفاقا، –األظهر عند ابن رشد من اخلالف 
 رضي، والقوالن لإلمام مالك، ويف التوضيح اختلف قول اإلمام مالك )ضمان السمسار ولو ظهر خريه(

على (أن يكون مشهوراً باخلري، ونصه والذي أفىت به  يف تضمينه، وأفىت ابن رشد بتضمينه إال اهللا عنه
  .)١( تضمينه إال أن يكون مشهوراً باخلري) طريق االستحسان مراعاة للخالف

  :أثر النهي على العقد
عقد أو ) وفسد: (إن النهي يدل على فساد املنهي عنه إال لدليل، وفصلوا ذلك بقوهلم: قال املالكية

 كصوم يوم العيد املستلزم أو خلارج عنه الزم لهر ودم، أو لصفته كخمر، لذاته كخرتي) منهي عنه(عمل 
اإلعراض عن ضيافة اهللا تعاىل، والصالة وقت طلوع الشمس وغروا املستلزم التشبه مبن يسجد هلا، أو 
للشيطان الذي يدين رأسه منه عند ذلك، والصالة والبيع وحنوه وقت خطبة اجلمعة املستلزم للتشاغل 

  .ماعهاعن است

                                                
 وأنت إذا تأملت وجدت ابن : وفيها٥١١ ص٧ راجع منح اجلليل جـ،إال أن يف املسألة أقواال أخرى عند املالكية) 1(

 ففي تعبريه باألظهر رشد مل يستظهر قوال من قويل اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه ، وأن فتواه خمالفة هلما ،
 ففي ضمانه ما دفع إليه ليبيعه أو ما طلبه من ربه ملشتر أمره : فقال،وقد جعل ابن عرفة فتواه قوال ثالثا. نظر

ثالثها ما مل يكن مأمونا لنوازل ابن رشد عن سحنون مع ابن عات عن محديس عن بعض أقواله ، وله . بشرائه
  .ملصنف على عدم ضمانه مطلقا ألجادعن العتبية وفتوى ابن رشد فلو اقتصر ا

 املعروف من قول اإلمام مالك وأصحابه رضي اهللا تعاىل عنهم يف السماسرة واملأمورين والوكالء أم ال :عياض  
. هـ. ا. يضمنون ألم أمناء وليسوا بصناع سواء كانوا حبوانيت أم ال ، كذا جاء يف أمهاتنا وأجوبة شيوخنا

م املدونة والعتبية الدال على عدم الضمان ، فكان على املصنف أن يعتمد املعروف من وأطال يف ذلك جبلب كال
قول مالك وأصحابه وال يليق به أن يتركه ويعتمد فتوى ابن رشد ، ابن عرفة وهذا واضح إن مل ينصب نفسه 

س ، وهو من يف اجللي) ٥١١(لذلك وإن نصب نفسه فاألظهر أنه كالصانع ، وأظن أين وقفت على هذا لبعضهم 
  .  عياض وهم كثري يف البلد ينتصبون لذلك ، واهللا أعلم. نصب نفسه يف حانوت لشراء األمتعة منه



 ١٠٢

كالصالة يف الدار املغصوبة، والطهارة مباء مغصوب، فال يقتضي النهي فإن كان خلارج غري الزم 
اختلف األصوليون هل النهي يدل على فساد املنهي عنه أم ال؟ واملذهب أنه : احلطاب] قال. [الفساد

ه إال أن يقوم دليل عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساد: ابن شاس] قال. [يدل على فساده
عنه الذي قام دليل على إمضائه وترتب أثره  فاملنهيعلى خالفه، هكذا حكى عبد الوهاب عن املذهب، 

  .عليه من غري فوات فهو صحيح وإال فهو فاسد
فساد العقد خلل مينع ترتب أثره عليه، إال أن يلحقه عارض على أصلنا يف البيع : ويف التنقيح

  .الفاسد
وأما التمكن من البيع واهلبة والوقف واألكل وغريها من التصرفات، : قيح آثار العقودويف شرح التن

، وعلى الصحة عند احلنفي فذلك أن النهي يدل على الفساد عندنا وعند الشافعيالعوارض اليت تلحقه 
ة، إذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها، وكذا سائر العقود الفاسد:  أصله وقالفطرد احلنفي

] أي املالكية[وحنن حيرم االنتفاع مطلقا، وإن باعه ألف بيع وجب نقضه، : وطرد الشافعي أصله وقال
، فإذا حلقه أحد أربعة البيع الفاسد يثبت شبهة امللك فيما يقبله: خالفنا أصلنا وراعينا اخلالف، وقلنا

، أو تعلق حق الغري ا، على أشياء تقرر امللك بالقيمة، وهي حوالة السوق، وتلف العني، أو نقصاا
هذا هو املشهور : قال ابن عبد السالم. تفصيل يف ذلك يف كتب الفروع فهذه هي العوارض واهللا أعلم

 .)١(يف مذهبنا

                                                
املذهب داللته على الفساد :  الفاسد املختلف فيه ابن عرفة قبل ابن شاس ، نقل القاضي يميض: وقال ابن مسلمة ) 1(

ضي تقي يف شرح املعامل قول مالك رضي اهللا عنه إطالق النهي يسانِملل ابن التوما مل يقم دليل خبالفه ، وحنوه ق
الفساد فظاهره يف نفس ما أضيف إليه ال ينفصل عنه إال بدليل منفصل يصرف النهي إىل ااور املقارن ، القرايف 

الت عدم تفريع املذهب على أنه يدل على شبه الصحة ، وقاعدم أنه يدل على الفساد ، ومعىن الفساد يف املعام
ترتب آثارها عليها إال أن يتصل ا ما يقرر آثارها على أصوهلا يف البيع وغريه ، وحجة شبهة امللك مراعاة 

   وأما ما يتصل ا على أصولنا فألن البيع احملرم إذا اتصل به. اخلالف



 ١٠٣

  .فحجة القول بإثبات شبهة امللك يف البيع الفاسد إذا حلقه عارض مراعاة اخلالف
آثار العقد يف العقد الفاسد إذا مل يلحقه عارض، فقد أعمل املالكية كال الدليلني، فقالوا بعدم ترتب 

وهذا يتفق مع ما يقضي به دليل الشافعية، وقالوا بأن البيع الفاسد إذا حلقه أحد العوارض األربعة 
  .املذكورة آنفا يثبت شبهة امللك مراعاة ألدلة احلنفية

  : وشرحوا ذلك بقوهلممراعاة للخالف،) أفرك قبل يبسه بقبضه: ومضى بيع حب: (وقال املالكية
)ببفتح ) [أفْرك(، مما مثرته يف رأسه، كقمح )جزافا(، قائما بأرضه، )مع قشه) (ومضى بيع ح

أي ) بقبضه(وإن مل جيز ابتداء، وميضي ) قبل يبسه(وبِيع ] اهلمزة والراء بينهما فاء ساكنة أي صار فريكا
 .)١( حصده، مراعاة للخالف فيه

                                                
، أو تعلق حق الغري ا على عندنا أحد أمور أربعة تقرر فيه امللك بالقيمة ، وهو تغري السوق أو العني أو هالكها   

  .تفصيل مذكور يف كتب الفقه
يدل على :  وقال أبو حنيفة ،النهي يدل على الفساد: قال مالك والشافعي وأمحد بن حنبل رضي اهللا تعاىل عنهم   

هي جيوز التصرف يف املبيع بيعاً فاسداً ابتداء ، وهذه :  فقال أبو حنيفة ،الصحة فكل واحد طرد أصله إال مالكا
  .ال يثبت أصال ولو تداولته األمالك ، وهذا هو الفساد: الصحة ، وقال الشافعي ومن وافقه 

 إذا طرأ أحدها فلم يطرد وبعدمه وتقرير امللكة املتقدم ذكرها وقال مالك بالفساد يف حالة عدم األمور األربع  
جش واملصراة فيحكم بصحته ، أصله واهللا أعلم إال لدليل شرعي متصل أو منفصل يدل على صحته كبيع الن

وخيصص القاعدة أو على صحته مطلقا يف حالة دون أخرى ، كتفريق األم من ولدها فإنه ميضي إذا مجعا مبلك 
  .واحد

 وهو ما دل دليل فاملنهي عنه ثالثة أقسام فاسد مطلقا وهو ما مل يدل دليل على صحته أصال ، وصحيح مطلقاً  
  . ، وصحيح يف آخر ، وهو ما دل دليل على صحته يف حال دون آخرعلى صحته مطلقا ، وفاسد يف حال

  .   ط دار الفكر٢٧ ، ٢٦ ص٥منح اجلليل شرح خمتصر خليل جـ  
  .  ١٧ ص٣ ط دار الفكر ، وينظر حاشية الدسوقي جـ٢٩٦ ص٥منح اجلليل جـ) 1(



 ١٠٤

أنه إن بيع جزافا وحده يفسخ ولو قبض، ومفهوم : بله، ومفهوم مع تبنِهومفهوم بقبضه فسخه ق[
، وظاهر قوله بقبضه، سواء اشتراه ]أن بيعه بكيل جائز: أن بيعه حمصودا جائز، ومفهوم جزافا: قائما

ال يفوت يف الثاين إال بيبسه، وفيها أكرهه، فإن : وقيل. على اإلطالق، أو على شرط التبقية، وعليه مجع
  .قع وفات فال أرى أن يفسخو

عياض اختلف يف تأويل الفوات هنا فذهب أبو حممد إىل أنه القبض وعليه اختصرها، ومثله يف * 
: كتاب ابن حبيب وغريه إىل أنه بالعقد، ويف مساع حيىي بن القاسم أنه ميضي باليبس، ابن رشد قد قيل

تإن العقد فيه فُو.  
: وهو ظاهر سلمها األول، ونصه) أي بعد اليبس (– بعده ال يفوت بالقبض حىت يفوت: وقيل* 

ومن أسلم يف حائط بعينه بعدما أرطب، أو يف زرع بعدما أفرك، واشترط جذه حنطة، أو مثراً، فأخذ 
 .هـ. ا. ذلك وفات البيع فال يفسخ، ألنه ليس من احلرام البني

ا العرف، فإن مل يشترطه ومل جير فهذه أربعة أقوال إذا اشتراه بشرط تركه حىت ييبس، أو جرى ذ
  .هـ. ا. العرف به فبيعه جائز، وإن تركه حىت يبس

  .وفرضها يف شرائه على اإلطالق، وعلم منه أنه ال جيوز باإلفراك
وبعد ) أي قبل اليبس(والصالح يف احلنطة وحنوها والقطاين يبسها، فإن بيعت قبله : ويف الشامل* 

  .واهللا أعلم. القبض على املتأولإفراكها على السكت كره، ومضى ب



 ١٠٥

  :قضاء املالكية مبرياث أرض مصر مراعاة للخالف يف ملكيتها
إا غري : إا مملوكة ألصحاا، وقال املالكية:  فقال احلنفية–اختلف الفقهاء يف ملك أرض مصر 

رث وإن ومراعاة للخالف وللمصلحة قالوا ينبغي الفتوى باإل... مملوكة هلم، بل هي وقف عليهم
 .)١(خالف أصل املذهب

                                                
  : املالك يجاء يف فتح العل) 1(

مها ، وعليه دين يستغرق ذلك إال أرض الزراعة ، وأراد الغرماء ت عن عقار وأرض زراعة وغريييف م) ما قولكم(  
م فهل ميلكون األرض ، أو ينتفعون ا إىل أن يستوفوا عاستيفاء بقية حقهم منها ، فهل ميكنون منه ؟ وإذا قلتم ن

 الزراعة بقية حقهم ، وإذا ادعى بعض الورثة أن الدين سببه أرض الزراعة وأراد أخذ نصيبه من التركة غري أرض
  ، والدين يكون على من يتوىل أرض الزراعة ، فهل ميكن من ذلك؟

 نعم ميكن الغرماء من استيفاء بقية ،احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا: فأجبت مبا نصه   
ا بقي هلم ، حقهم من أرض الزراعة جربا على الورثة بأن تكرى مدة مستقبلة بأجرة معجلة يأخذها الغرماء فيم

 احلق فيها يف نظري دراهم يأخذها الغرماء ، أو يف طَقسوبعد متامها ترجع للورثة ، فإن مل يوجد من يكتريها أُ
نظري الدين حبسب املصلحة واجتهاد املتويل على التركة إن كان يف الورثة حمجور عليه ، وإن كان كلهم رشداء 

تص ا املسقط له أبداً خسقط احلق فيها يف نظري دراهم ، أو الدين اتصرفوا بالوجه الشرعي كيف شاءوا ، وإذ أُ
  .، وال ترجع لورثة املدين يوما ما ، وقد أفىت العالمة ناصر اللقاين باستيفاء الدين من خلو الوقف وهذا منه

 ووجه ، تورثوقد أفىت العالمة عبد الباقي والعالمة الشربخييت ، والعالمة الشاوي ، وغريهم بأن أرض الزراعة  
: الطحالوي بأم أحلقوها باخللوات ومبراعاة اخلالف واملصلحة ، وقال خامتة احملققني األمري ذلك الشيخ عمر 

ة ، ومراعاة ملن قال بامللك حينبغي الفتوى باإلرث كما أفىت به اجلماعة وإن خالفت أصل املذهب اتباعا للمصل
 ومن املعلوم أن ما ورث يوىف به الدين ، وأنه ال حق للوارث حقيقة بناء على أن مصر فتحت صلحا ال عنوة ،

وال ميكن بعض الورثة من ]  من سورة النساء٢١يف اآلية  [فيه إال بعد وفاء الدين كما صرح بذلك القرآن العزيز
أخذ نصيبه من غري أرض الزراعة قبل وفاء الدين وطرحه على أرض الزراعة ، ولو ثبت أن الدين بسبب أرض 

 ٢فتح العلي املالك جـ: انظر . ( أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم– سبحانه وتعاىل –راعة واهللا الز
  ).ط دار املعرفة ١٥٨ص

  :ويف الوقف   
 عن الرجل ميوت عن طني زراعة مسح عليه فهل يورث عنه ويعطى كل – رمحه اهللا –وسئل شيخنا أبو حيىي   

ال ؟ وهل إذا أسقط الرجل حقه من الطني آلخر يف نظري دراهم ، وإذا قدر ذي حق حقه بالفريضة الشرعية أم 
  .أفيدوا اجلواب على دفعها له يأخذ الطني ويكتب وثيقة شرعية بذلك فهل ميكن من أخذ الطني أم ال ؟

 املنصوص أن مصر فتحت عنوة وأن أرض الزراعة منها موقوفة ملهمات املسلمني ، ،احلمد هللا) فأجاب بقوله(  
    = والناظر عليها نائب السلطان يفعل ما فيه املصلحة ، وأا ال تورث ، بل احلق ملن يقرره نائب السلطان
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  .ألا مكتراة واخلراج كراؤها ، وال حق للمكتري يف مثل هذا فيورث عنه ، هذا أصل املذهب=  
ونقل عن بعض املتأخرين أم أفتوا بأن األرض تورث فإن كانت صورة الفتوى جيوز العمل مبا أفاده العامل   

إا باطلة : فالن فاألمر ظاهر وإال فمن املشكالت ؛ ولذلك قال األستاذ الدردير الفالين أو جيوز تقليد اإلمام 
قوله ووقفت األرض فال تورث كما صرح : مري يف حاشية اموع األمكذوبة على من نسبت إليه ، وقال اإلمام 

  .ىبه البدر يف مواضع ، ووقعت الفتوى باإلرث قيل إحلاقا باخللوات ، واخلراج كالكراء انته
 ، وذكر شيخنا الدسوقي أن الفتوى باإلرث إما ملراعاة اخلالف ملا يف مقابل املشهور من املصلحة ودفع اهلرج  

  .وإما ؛ ألنه قد ثبت للمزارعني فيها حق يشبه اخللو من جهة حتريكهم األرض والعالج فيها واخللو يورث انتهى
 ومن راعى مقابله قال باإلرث على فرائض اهللا تعاىل ،ثواحلاصل أن من راعى املشهور يف املذهب قال بعدم اإلر  

، وال وجه لتخصيص الذكور ، ألا خصلة جاهلية ال حتل يف اإلسالم ، وإن استظهر ذلك اإلمام الدردير ، 
والرجوع للحق أحق ، والضرورة هلا أحكام بقدرها ، وجيب على احلاكم مراعاة مصاحل املسلمني ودفع الضرر 

  .ب الفنت ما أمكنعنهم وسد أبوا
وأخذ الدراهم ألجل إسقاط احلق ومىت قدر اآلخذ على ردها رجع يف حقه ، وردها عقد باطل ؛ ألنه ربا فاعله   

ملعون يف كل ملة ، واآلخذ والدافع والكاتب والشاهد سواء يف ذلك كما يف احلديث فيجب فسخ هذا العقد 
  .وتعاىل أعلمطلع عليه ويأخذ كل ذي حق حقه واهللا سبحانه امىت 

  .   ط دار املعرفة٢٤٥ ص٢فتح العلي املالك جـ  
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  :النتائج املستخلصة
إنين أمحد اهللا تعاىل على ما وفقين إىل إبرازه وتسجيله يف هذا املوضوع الدقيق الذي ميتد أثره : أوال

بل لالعتداد  ، فليس كل خالف يخرج منه،إىل إرساء القواعد الدقيقة للخروج من اخلالف بني الفقهاء
باخلالف ومراعاته وشق الطريق إىل ما تطمئن النفس إىل األخذ به من بني اآلراء املختلفة ضوابط 

  .وشروط أبرزا يف القسم األول من هذا البحث
اخلروج من اخلالف يف اصطالح الفقهاء هو (وبينا من خالل هذه الدراسة أن املعىن املقصود من 

 ورأينا كيف أن ، من بني آراء الفقهاء عند اختالفهم يف حكم مسألة معينةاختيار العمل بالرأي األحوط
 وكان رأيه هذا خيالف رأي فقيه آخر ، وترجح له رأي عني يف املسألة،الفقيه الذي أَعمل رأيه يف األدلة

 برأيه  فإنه يترك العمل، فإذا كان العمل بالرأي اآلخر أبرأ له وخمرجاً له من اخلالف،اجتهد يف املسألة
 فإننا قد أبرزنا يف هذا ، وملا كان هذا املنهج ليس على إطالقه، آخذاً باألحوط،ويعمل ذا الرأي

  .البحث ضوابط اخلروج من اخلالف وما يلزم لتطبيقه والعمل به
  : وقد استدعى ذلك تقسيم البحث إىل ثالثة أقسام مث خامتة حتتوي على النتائج

 آراء الفقهاء يف التفرقة بني اخلالف واالختالف يف االصطالح أما القسم األول فقد بينت فيه
 يف قول ال دليل »اخلالف« ورجحت أن يستعمل ، ومنهم من مل يفرق، فمنهم من فرق بينهما،الفقهي

  . يستعمل يف قول بين على دليل»االختالف« وأن ،عليه
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  .)١( نه مستحبمث بينت حكم اخلروج من اخلالف إذا استوىف ضوابطه وشروطه وبينت أ
  :مث بينت أن مواطن االختالف يف الفقه اإلسالمي أربعة

 ورسله وكتبه واليوم ، وهي كل ما يتصل باإلميان باهللا تعاىل،اخلالف يف أصول الدين: األول
 فمن أصاب احلق فهو ،فال جمال لالختالف فيها... وهذا القسم ال يثبت إال باألدلة القطعية ...اآلخر
  .أ فهو كافر ومن أخط،مصيب

 وقد اختلفوا يف أثر االختالف ، وخلق القرآن، كرؤية اهللا تعاىل،بعض مسائل أصول الدين: الثاين
صلى  وقيل حيمل على كفران النعم، بشرط أن يكون مصدقا مبا جاء به حممد ،فيها فقيل يكفر املخالف

  .عليه وسلماهللا 
 ، وصوم رمضان، الصلوات اخلمس كفرضية،الفروع املعلومة من الدين بالضرورة: الثالث
 فمن أنكر من املسلمني شيئا مما علم من ، وهذا القسم أيضا ليس موطناً لالختالف، واحلج،والزكاة

  .الدين بالضرورة كان مرتداً
 وحيتاج استنباط احلكم من هذه األدلة إىل االجتهاد ، الفروع الفقهية اليت قد ختفى أدلتها:الرابع

األمة اإلسالمية ويعذر املخالف فيها؛ خلفاء األدلة يف بعض املواطن أو تعارضها يف فهذا النوع واقع يف 
  . أو االختالف يف ثبوا،الظاهر

                                                
قيل هو الذي يكون وواملستحب واملندوب عند اجلمهور هو ما ميدح فاعله ويثاب ، وال يذم تاركه وال يعاقب ، ) 1(

  .١٠ ص١اجلوامع جـ ، وشرح مجع ٦إرشاد الفحول ص. فعله راجحاً يف نظر الشرع
 فال يكون مكروهاً أصال، وال يوجب تركه إساءة – وليس سنة –إن الشيء إذا كان مندوبا : وقال احلنفية   

 كترك سنن الزوائد ، بل أوىل يف عدم اإلساءة وعدم استحقاق العقاب ، ألنه ةاباً يف اآلخرت فال يوجب ع،أيضا
  .  ٧٠٥ ص٣ جـ»سنن«فضل ، كشاف اصطالحات الفنون دوا يف الدوام واملواظبة ، وإن كان فعله أ
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 وذكرت ،مث بينت أن املشرع احلكيم قد بني لنا أنه جيوز وقوع االختالف يف املسائل الفرعية* 
 من ، وتشري إىل كيفية اخلروج منه،مورإمجاالً األدلة الشرعية اليت تنبئ عن وقوع االختالف يف بعض األ

  . وأن الطريق إىل معرفة احلكم هو االجتهاد،الكتاب الكرمي والسنة النبوية املطهرة
وبينت أيضا أن االختالف يف الفروع الفقهية هو رمحة باألمة اإلسالمية وختفيف عنها مث ** 

  :وضحت ضوابط االجتهاد العامة وهي
  . وقد بينا آنفاً هذا املوطن، لالجتهادأن يكون موطن البحث قابالً -١
 .إذ ال اجتهاد مع النص. أنه ال اجتهاد مع نص حمكم قطعي الداللة قطعي الثبوت -٢
 وبينت أقسام اخلالف، وحكم اخلروج من كل قسم ،مث وضحت كيفية اخلروج من اخلالف* 
  :وهي

  .تناب الفعل أفضل فاخلروج من اخلالف باج، أن يكون اخلالف يف التحليل والتحرمي:األول
  . فالفعل أفضل، أو اإلجياب، أن يكون اخلالف يف االستحباب:الثاين

 ، والبعض ال يرى شرعيته، بأن يرى البعض شرعية الفعل،أن يكون اخلالف يف الشرعية: الثالث
  .فالفعل أفضل
lوهي:  مث سقت الشروط اليت يلزم توافرها للخروج من اخلالف:  
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  .أخذ اخلالف قويا، فإذا كان مأخذه واهياً مل يراع اخلروج من اخلالف أن يكون م:الشرط األول
  . أال تؤدي مراعاة اخلالف إىل خرق اإلمجاع:الشرط الثاين

 أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكنا، فإذا مل يكن اجلمع ممكناً فال يترك اتهد :الشرط الثالث
  .الراجح عند معتقده ملراعاة املرجوح

  .نهج الذي يتبع عند تعذر اخلروج من اخلالفمث بينت امل* 
 فقد سقت فيه مجلة من الفروع الفقهية يف املعامالت اليت ظهر فيها العمل بـ :أما القسم الثاين

  . واحلنابلة، والشافعية،احلنفية، واملالكية:  يف املذاهب األربعة»اخلروج من اخلالف«
 من أنه ،عندهم) رعي اخلالف( حقيقة  فقد وضحت فيه رأي املالكية يف:أما القسم الثالث

 حيث يعملُ املالكيةُ يف بعض املسائل »إعمالُ دليل يف الزم مدلوله الذي أعمل يف نقيضه دليل آخر«
 وأعملوه يف ،دليل اخلصم يف بعض النتائج اليت تترتب على عملهم مبقتضى الدليل اآلخر الذي أخذوا به

أن البيع الفاسد يثبت عندهم شبهة : ومنها.  الواردة يف املذهب وسقت لذلك بعض األمثلة،هذه املسألة
 وتلف ،حوالة السوق:  وهي، وذلك إذا حلقه أحد أمور أربعة فيتقرر امللك فيها بالقيمة،امللك فيما يقبله

 مع أن القاعدة عندهم أن النهي يدل على ، أو نقصاا، أو تعلق حق الغري ا آخذاً بقول احلنفية،العني
 ، إال لدليل فيفسد كل عقد أو عمل منهي عنه، سواء أكان منهياً عنده لذاته أو لصفته،د املنهي عنهفسا

  .أو خلارج الزم له
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 هي التمكن من البيع واهلبة والوقف واألكل ،آثار العقود: ويف توضيح ذلك جاء يف شرح التنقيح
] عند املالكية[ يدل على الفساد عندنا  فذلك أن النهي،وغريها من التصرفات، وأما العوارض اليت تلحقه

إذا اشترى جارية شراء :  وقال، ويدل على الصحة عند احلنفي، فطرد احلنفي أصله،وعند الشافعية
 ،حيرم االنتفاع مطلقاً:  وقال، وطرد الشافعي أصله،فاسداً جاز له وطؤها، وكذا سائر العقود الفاسدة

البيع الفاسد :  وقلنا،خالفنا أصلنا وراعينا اخلالف] الكيةأي امل[ وحنن ،وإن باعه ألف بيع وجب نقضه
أي ( وهي حوالة السوق ، فإذا أحلقه أحد أربعة أشياء تقرر امللك بالقيمة،يثبت شبهة امللك فيما يقبله

 وهذا هو املشهور يف املذهب املالكي ، أو تعلق حق الغري ا، أو نقصاا،أو تلف العني) تغري السوق
  .امللك مراعاة اخلالفوحجة شبهة 

إن فاتت مل ترد مراعاة . البيوع املكروهة اليت اختلف أهل العلم يف إجازا«: ويف املقدمات
 أو ، وهي تغري السوق، واختيار اللخمي أال ترد مطلقاً، أي بدون القيود األربعة لعدم الرد،للخالف

  .» أو تعلق حق الغري ا،نقص العني أو هالكها
  :يلزم إبرازها يف هذا البحثحقائق : ثانيا

  :األصل الذي يرجع إليه اخلروج من اخلالف هو الورع واالحتياط  - أ
فلقد ثبت لنا من هذا البحث أن اخلروج من اخلالف هو عمل املكلف مبا هو أحوط عند امتثاله 

 بني  وقد بينوا ذلك يف منهجهم حيث إم ملا اختلفوا يف احلكم،وتنفيذه للحكم الشرعي املختلف فيه
 وإن أتى ، ألنه إن مل يفعل احلالل ال يعاقب،التحليل والتحرمي كان اخلروج من اخلالف باجتناب الفعل

   ألن ،وكذلك ملا اختلفوا بني االستحباب واإلجياب كان الفعل أفضل... احلرام عوقب
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ب فإنه ال  خبالف االستحبا، ويترتب على عدم الوفاء به العقاب،اإلجياب يستلزم طلب الفعل جزماً
 ، كان الفعل أفضل، وعدم شرعيته، وأيضا ملا اختلفوا يف شرعية الفعل،يترتب على عدم إتيانه عقاب

 ،كما إذا اختلفوا بني كونه مكروها أو واجباً فالفعل أفضل ألن املكروه ال يترتب على إتيانه العقاب
 خوفاً من أن ،تياط والورع وكل ذلك مرجعه إىل االح– فالفعل أفضل ،ويلزم العقاب بترك الواجب

  . ومن مث يأيت مبا ال يتوقع فيه خطأ،يكون الرأي اآلخر خطأ
 أو ،إن اختلف العلماء يف فعل هل هو مباح أو حرام؟ فالورع الترك«:  يف ذلك»املالكية«يقول 

 على املذهب –فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب، حىت جيزئ عن الواجب . هو مباح أو واجب؟
هل هو مكروه أو ) اختلفوا( أو ، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام؟ فالورع الترك–املالكي 

 وإن اختلفوا هل هو ، وفعل املكروه ال يضره،واجب؟ فالورع الفعل حذراً من العقاب يف ترك الواجب
بت مقدم على مشروع أم ال؟ فالورع الفعل؛ ألن القائل باملشروعية مثبت ألمر مل يطلع عليه النايف، واملث

 فمالك يقول ، وذلك كاختالف العلماء يف مشروعية الفاحتة يف صالة اجلنازة،النايف كتعارض البينات
 فالورع الفعل لتيقن اخللوص من إمث الواجب ، والشافعي يقول هي مشروعة وواجبة،ليست مبشروعة

  .)١( على مذهبه
 وهو إمنا يتمشى ، مسائل كثريةقد راعى الشافعي وأصحابه خالف اخلصم يف: ويقول الزركشي

 وذلك ألن اتهد ملا كان جيوز خالف ما غلب ،على القول بأن مدعي اإلصابة ال يقطع خبطأ خمالفه
   ، ونظر يف متمسك خصمه،على ظنه

                                                
 ٤الورع واملوافقات جـالزهد وقاعدة  يف الفرق بني قاعدة ٢٥٦ ، الفرق ٢١٠ ص٤الفروق للقرايف جـ) 1(

  .  ١٠٣ص



 ١١٣

 وهذا من ، وأكثره من باب االحتياط والورع،فرأى له موقعاً راعاه على وجه ال خيل مبا غلب على ظنه
  .خذ باحلزمدقيق النظر واأل

وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة اخلالف :  قال،ولذلك راعى مالك اخلالف: وقال القرطيب
: قلت. وكيف هذا وهو مل يراع كل خالف، وإمنا راعى خالفاً لشدة قوته. وهو جهل أو عدم إنصاف

فأما : رحلتني قال وهلذا ملا قرر القصر على م،وقد يراعي الشافعي اخلالف املشدد على نفسه دون غريه
: وهو كقوله: قال القاضي أبو الطيب. أنا فأحب أن ال أقصر يف أقل من ثالثة أيام احتياطاً على نفسي

وال أفضل له أن يستخلف من يصلي م حىت . إذا مرض اإلمام فإنه يصلي قاعداً والناس قيام خلفه
فإن . تحباب اخلروج من اخلالفعلى أن األبياري استشكل اس. وله نظائر كثرية. خيرج من اخلالف

األمة إذا اختلفت على قولني بالتحرمي واإلباحة، فالقول بأن الترك متعلق بالثواب والفعل جائز قول مل 
مث اعلم أن عني اخلالف ال ينتصب شبهة وال يراعى بل النظر إىل .  الورع يليق به،نعم. يقل به أحد
  .)١( املأخذ وقوته

  :يلاخلروج من اخلالف واحل) ب
 ولبيان ،ال يكون اخلروج من اخلالف باختاذ احليل للوصول عن طريقها إىل حتليل ما حرم اهللا تعاىل

  : وآراء الفقهاء يف حكمها،ذلك نوضح بإجياز حقيقة احليل
  . وهو تقليب الفكر حىت يهتدى إىل املقصود،احلذق يف تدبري األمور: احليلة لغة

                                                
  .  ٢٦٦ ، ٢٦٥ ص٦البحر احمليط جـ) 1(



 ١١٤

 مث ،ف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حالهي نوع خمصوص من التصر: واصطالحاً
 حبيث ،غلب عليها بالعرف استعماهلا يف سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل ا الرجل إىل حصول غرضه

 وخص من ،وسواء أكان املقصود منها أمراً جائزاً أم حمرماً. ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة
 أو عقالً، أو عادة، فهذا هو الغالب عليها يف ،إىل الغرض املمنوع منه شرعاًهذا استعماهلا يف التوصل 

  .)١( عرف الناس
  .احليل تنقسم باعتبار مشروعيتها إىل حيل مشروعة وحيل غري مشروعة: حكم احليل

من (وهي احليل اليت تتخذ للتخلص من املآمث للتوصل إىل احلالل : احليل املشروعة: القسم األول
  ). أو عقوبة املعتدي، أو قهر ظامل، أو نصر مظلوم، أو ختليص حق، أو ترك حمرم،فعل واجب

 وهذا القسم ، فهي حيل مشروعة، وال تناقض مصلحة شرعية،وهذه احليل ال دم أصالً مشروعاً
  :من احليل نذكر منه نوعني

مثل أن يكون له  ، ويقصد به الوصول إىل املشروع،أن يكون الطريق حمرماً يف نفسه: النوع األول
 وال يعلمان ، فيقيم صاحب احلق شاهدي زور يشهدان به،على رجل حق فيجحده وال بينة له به عليه

وشاهد الزور آمث على ( دون القصد ،ومتخذ هذا القسم من احليل يأمث على الوسيلة. ثبوت هذا احلق
   احلديث عن ،هفأجازها من أجاز ملن ظفر حبقه أن يأخذ... اإلطالق يف حكم هذه احليلة

                                                
  .  ٤٠٥ – ١١٢ ص٣ جـةإعالم املوقعني البن قيم اجلوزي) 1(



 ١١٥

 رواه الترمذي  وال ختن من خانك ،أد األمانة إىل من ائتمنك: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وأبو داود

  .وهذا القسم ال عالقة له مبوضوع اخلروج من اخلالف
 بطريق مباحة مل توضع شرعاً ، أو على دفع الظلم، أن حيتال على التوصل إىل احلق:النوع الثاين

 أو قد تكون قد وضعت له ، فيتخذها احملتال طريقاً إىل هذا املقصود الصحيح،طريقاً موصلة إىل ذلك
 والفرق بني هذا القسم والذي قبله أن الطريق يف القسم األول نصبت ،لكن تكون خفية وال يفطن هلا
 نصبت مفضية إىل  والطريق يف هذا القسم، فسالكها سالك للطريق املعهود،مفضية إىل مقصودها ظاهراً

 أو تكون مفضية إليه ، فهي يف الفعال كالتعريض اجلائز يف الكالم، فيتوصل ا إىل ما مل توضع له،غريه
  .لكن خبفاء

  : ولقد ساق ابن قيم اجلوزية ستة وستني مثاال حتت هذا النوع، نكتفي بذكر بعض منها
ة فخاف أن يغدر به املكري يف آخر املدة إذا استأجر منه داراً مدة سنني بأجرة معلوم: املثال األول

ويتسبب إىل فسخ اإلجارة بأن يظهر أنه مل تكن له والية اإلجيار أو أن املؤجر ملك البنه أو امرأته أو أنه 
 فاحليلة  ويتبني أن املقبوض أجرة املثل ملا استوفاه من املدة وينتزع املؤجر له منه؛،كان مؤجراً قبل إجياره

 فإذا استحقت أو ظهرت ،يف التخلص من هذه احليلة أن يضمنه املستأجر درك العني املؤجرة له أو لغريه
  .اإلجارة فاسدة رجع عليه مبا قبضه منه

أو يأخذ إقرار من خياف منه بأنه ال حق له يف العني وأن كل دعوى يدعيها بسببها فهي باطلة، أو 
   مث يصارفه كل دينار يستأجرها منه مبائة دينار مثال



 ١١٦

 ، فإنه مل خيف من ذلك، فإذا طالبه بأجرة املثل طالبه هو بالدنانري اليت وقع عليها العقد،بعشرة دراهم
 وجيعل معظمها للسنة اليت ،ولكن خياف أن يغدر به يف آخر املدة، فيقسط مبلغ األجرة على عدد السنني

 فليجعل معظم ،ر املستأجر ويرحل يف آخر املدة وكذلك إذا خاف املؤجر أن يغد،خيشى غدره فيها
  . والقدر اليسري منها آلخر املدة،األجرة على املدة اليت يأمن فيها من رحيله

 فاحليلة يف ، وحيتاج إىل داره فال يسلمها أهله إليه،أن خياف رب الدار غيبة املستأجر: املثال الثاين
 ويضمن الزوج أن ترد إليه املرأة الدار وتفرغها ،جرالتخلص من ذلك أن يؤجرها را من امرأة املستأ

 أو تضمن املرأة ذلك إذا استأجر الزوج؛ فمىت استأجر أحدمها وضمن اآلخر الرد مل ،مىت انقضت املدة
 وكذلك إن مات املستأجر فجحد ورثته اإلجارة ادعوا أن الدار هلم دفَع ،يتمكن أحدمها من االمتناع
 فإن خاف املؤجر إفالس املستأجر وعدم متكنه من ،مام رد الدار إىل املؤجررب الدار كفالة الورثة وض

 ، ويسمى أجرة كل شهر للضمني،قبض األجرة؛ فاحليلة أن يأخذ منه كفيالً بأجرة ما سكن أبداً
  .ويشهد عليه بضمانه
لدابة بقدر  أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون يف الدار ما حيتاج إليه أو يعلف ا:املثال الثالث

 وخاف أن ال حيتسب له ذلك من األجرة؛ فاحليلة يف اعتداده به عليه أن يقدر ما حيتاج إليه ،حاجتها
 ويشهد على املؤجر أنه قد وكله يف صرف ، وحيسبه من األجرة، ويسمى له قدراً معلوماً،الدابة أو الدار

  .ذلك القدر فيما حتتاج إليه الدار أو الدابة
 فاحليلة يف أمنه من ،إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يعوقها عليه املستأجر بعد املدة: املثال الرابع
 فإنه خياف من حبسها أن يلزمه ،مىت حبستها بعد انقضاء املدة فأجرا كل يوم كذا: ذلك أن يقول

  .بذلك



 ١١٧

ود املشروع  وإمنا هو طريق يتوصل به إىل املقص،وهذا القسم أيضا ال عالقة له باخلروج من اخلالف
  .بوسيلة مشروعة ليست موضوعة للوصول إىل مقصده

 أو إىل إبطال ، وهي احليل اليت تتخذ وسيلة للتوصل ا إىل حمرم، احليل احملرمة:القسم الثاين
 وهي احليل اليت دم أصالً شرعياً، أو تناقض مصلحة ، أو إدخال الشبه فيه، أو لتمويه باطل،احلقوق
  . ه ثالثة أنواع أيضاً وهذا القسم ل،شرعية

 وأراد ، ومن أمثلته ما لو طلق زوجته ثالثاً، ويقصد ا حمرم، أن تكون احليلة حمرمة:النوع األول
 فإنه حيال لذلك بالقدح يف صحة النكاح بفسق الويل أو الشهود فال يصح ،التخلص من عار التحليل
  .الطالق يف النكاح الفاسد

 ومن أمثلته من يسافر لقطع ، ويقصد ا احملرم،مباحة يف نفسهاأن تكون احليلة : النوع الثاين
  . أو لقتل النفس املعصومة فإا تكون حراماًَ،الطريق

 وصاحلة ألن تفضي ، وهي السفر صاحلة ألن تفضي إىل حمرم وهو قطع الطريق أو القتل،فاحليلة هنا
  . أو مقصد مشروع،إىل فعل طاعة من الطاعات

 وإمنا وضعت لإلفضاء إىل ،كون احليلة غري موضوعة شرعاً لإلفضاء إىل احملرم أن ت:النوع الثالث
 ومن ، فيتخذها املتحيل سلَّماً وطريقاً إىل احلرام، والبيع والنكاح واهلبة وحنو ذلك، كاإلقرار،املشروع

 ، كما نص احلديث الشريف– ال وصية لوارث  ومعلوم أنه ،أمثلته من يرى أن يوصي لوارثه
   ومثل ، فيتخذ اإلقرار وسيلة إىل الوصية للوارث بصورة اإلقرار،تال لذلك بأن يقر لوارثه مبالفيح



 ١١٨

 أو كان حمجوراً ،احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه مل يكن بالغاً وقت العقد، أو مل يكن رشيداً
  .  وال مأذونا له يف بيعه، أو مل يكن املبيع ملكاً له،عليه

 وهي ،فهذه احليل وأمثاهلا ال يستريب مسلم يف أا من كبائر اإلمث وأقبح احملرمات: يميقول ابن الق
 وحرام ، واختاذ آياته هزواً وهي حرام من جهتها يف نفسها لكوا كذباً وزوراً،من التالعب بدين اهللا

  )١( »... من جهة املقصود ا، وهو إبطال حق وإثبات باطل
قة له مبوضوع اخلروج من اخلالف إذ أن احليلة هنا يقصد ا الوصول وهذا القسم بأنواعه ال عال

 إذ أن اخلروج من اخلالف هو العمل باألحوط ، وهذا عكس ما يقصد به اخلروج من اخلالف،إىل حمرم
 ويكون الرأي ،واألورع واألسلم إبراء للذمة وتقرباً إىل اهللا تعاىل وخشية من أن يعمل اإلنسان برأيه

  .حلق عند اهللا تعاىلاآلخر هو ا
 من حيث اهلدف والغاية املقصودة من تطبيقه مع »اخلروج من اخلالف«خيتلف موضوع ): ج(
 حيث إن من املعلوم أن هذه القاعدة مأخوذة من نصوص الكتاب الكرمي »املشقة جتلب التيسري«قاعدة 

 :  أما الكتاب فمنه قوله تعاىل،والسنة النبوية املطهرة                 
  : وقوله تعاىل )٢(

                                                
  .  ٣٣٤ – ٣٣٣ ص٣ جـةبن قيم اجلوزيإعالم املوقعني ال) 1(
  .   من سورة البقرة١٨٥اآلية ) 2(



 ١١٩

                )عليه وسلم صلى اهللا وأما السنة منها قوله  )١ بعثت
  .)٢( باحلنيفية السمحة 

عليه صلى اهللا  -ر رسول اهللا ما خي: وما روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
 وما انتقم ، فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه، بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً–وسلم 

وروى  )٣(  إال أن تنتهك حرمة اهللا عز وجل فينتقم هللا ا ،لنفسهعليه وسلم صلى اهللا رسول اهللا 
  .)٤(  الدين فجعله سهالً مسحاً واسعاً، ومل جيعله ضيقا إن اهللا شرعالطرباين عن ابن عباس مرفوعاً 

 وأدرجوا حتتها مجيع رخص الشرع »املشقة جتلب التيسري«فمن هذه األدلة استنبط الفقهاء قاعدة 
 ، كالسفر، واملرض، واإلكراه، وبينوا أسباا وأثر كل سبب يف التخفيف من التكاليف.)٥( وختفيفاته
وكل هذه األسباب هي أسباب خاصة ختتص  )٦(  والنقص،سر، وعموم البلوى والع، واجلهل،والنسيان

  بالشخص 

                                                
  .   من سورة احلج٧٨اآلية ) 1(
 ومن حديث أيب أمامة والديلمي ، ويف – رضي اهللا عنه –أخرجه أمحد يف مسنده من حديث جابر بن عبد اهللا ) 2(

  ...  مسند الفردوس من حديث عائشة رضي اهللا عنها
 لآلثام ، – صلى اهللا عليه وسلم -مباعدته باب  اللؤلؤ واملرجان – ١٥٠٢ حديث رقم – ومسلم رواه البخاري) 3(

  .  نتهاك حرماتهاواختياره من املباح أسهله وانتقامه هللا عند 
  .  الطرباين) 4(
قسم علماء أصول الفقه احلكم الشرعي من حديث كونه حكماً أصلياً ، أو غري أصلي إىل عزمية ورخصة ، ) 5(

 كالعبادات من » من األحكام ابتداء جلميع املكلفني يف مجيع األحوالما شرعه اهللا تعاىل«وعرفوا العزمية بأا 
ما «قتل العمد ، والدية يف اخلطأ وشبه العمد ، وأما الرخصة فهي القصاص يف الصالة وصيام وزكاة وحج ، وك

 كإباحة قصر الصالة »ألحوال مع بقاء احلكم األصلي من األحكام ختفيفاً على املكلف يف بعض اشرعه اهللا تعاىل
انظر تفصيل ذلك يف كتابنا تاريخ التشريع اإلسالمي ... يف السفر ، والفطر يف رمضان للمسافر ، وللمريض

  .  ٧٥ – ٦٨ص
ويقصد بالنقص أال يتوافر يف الشخص صفات الكمال ، كالصيب وانون ، فإنه لنقص عقلهما خفف الشرع ) 6(

  .   يف التكليفاتعنهما



 ١٢٠

 أو اتصف ا دون غريه من الناس الذين يطبق عليهم احلكم العام أو احلكم األصلي يف ،الذي قامت
 ، أي وجدت الرخصة،فإذا وجد سبب التخفيف وجد احلكم املالئم حلالته. مجيع األحوال وهو العزمية

 ومن هنا كانت الرخصة هي – أي وجدت العزمية ،مل يوجد كان احلكم األصلي هو املكلف بهوإذا 
  »ما شرعه اهللا تعاىل من األحكام ختفيفا على املكلف يف بعض األحوال مع بقاء احلكم األصلي«

 فهي قضية عامة توجد وتظهر حينما يوجد اختالف بني الفقهاء »اخلروج من اخلالف«وأما قضية 
 – مسألة من املسائل بعد توافر الشروط الالزمة لالعتداد ذا االختالف على النحو الذي بيناه يف حكم

 باختيار األسهل أو األيسر بل يكون باختيار ما هو األحوط »اخلروج من اخلالف«فحينئذ ال يكون 
 خوفاً من أن ،آلخر والذي يأمن ويطمئن اتهد عند اختياره إىل احتواء الرأي ا،واألورع من بني اآلراء

ما أعتقده هو الصواب : يكون الرأي اآلخر هو الصواب ورأيه هو اخلطأ؛ ألن اتهد دائما يقول
  . وما يقوله غريه من اتهدين يف املسألة هو خطأ حيتمل الصواب،وحيتمل اخلطأ



 ١٢١

  :املقارنة بني/ د
  اخلروج من اخلالف ورعي اخلالف

هو الفروع االجتهادية اليت ختفي :  وأن موطنه،روج من اخلالف بينا فيما تقدم حقيقة اخل:أوالً
 وما يعترب ، كما بينا ضوابط اخلروج من اخلالف، أو األدلة اليت اختلف يف ثبوا– أو تتعارض –أدلتها 

 واحلاالت اليت يتعذر فيها اخلروج ، والشروط الالزم توافرها للخروج من اخلالف،خالفاً وما ال يعترب
  .منه

إن «:  فقد قال الفقهاء، بينا أن هذا النوع من االختالف هو أثر من آثار رمحة اهللا تعاىل باألمةكما
 وهو ، وقد روي يف ذلك حديث مشهور على ألسنة الناس»اختالف أئمة اهلدى توسعة للناس

 اختالف أميت رمحة للناس.  
صلى اهللا  -أن أصحاب النيب ما سرين لو «: ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول

  .)١( » مل خيتلفوا؛ ألم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة–عليه وسلم 
 حيث قال يف بيان ، وقد اعتربه القرايف من الورع،وبينا أن اخلروج من اخلالف هو األخذ باألحوط

  ،)٢( هيئة يف القلب:  الزهد هو،الفرق بني قاعدة الزهد وقاعدة الورع

                                                
ما أحب أن أصحاب رسول اهللا «: ويف رواية أنه قيل لعمر بن عبد العزيز لو مجعت الناس على شيء ، فقال ) 1(

لو اجتمعوا على شيء ، فتركه رجل ترك السنة ، ولو اختلفوا فأخذ رجل مصلى اهللا عليه وسلم مل خيتلفوا ، فإ 
  .  ٤٣٠ ص٣ املسند اجلامع جـ– ٦٦٠باب اختالف الفقهاء ح رقم رواه الدرامي يف . »بقول أحد أخذ بالسنة

هو : راض عنها ، وقيل عهو بغض الدنيا واإل: ترك امليل إىل الشيء ، ويف اصطالح أهل احلقيقة : الزهد يف اللغة ) 2(
  .  -رجاين  التعريفات للج–خيلو قلبك مما خلت منه يدك أن هو : ترك راحة الدنيا طلباً لراحة اآلخرة ، وقيل 
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:  وأصله قوله عليه السالم،وهو ترك ما ال بأس به حذراً مما به البأس )١( ال اجلوارحوالورع من أفع
نيواحلرام ب نيفمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ، وبينهما أمور مشتبهات،احلالل ب  

ماء يف فعل  ومنه اخلروج عن خالف العلماء حبسب اإلمكان، فإن اختلف العل،والورع مندوب إليه )٢(
 حىت ، أو هو مباح أو واجب؟ فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب،هل هو مباح أو حرام؟ فالورع الترك

 أو ،وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام؟ فالورع الترك) املالكي(جيزئ عن الواجب على املذهب 
 وإن ،ل املكروه ال يضره وفع،هو مكروه أو واجب؟ فالورع الفعل؛ حذراً من العقاب يف ترك الواجب

اختلفوا هل هو مشروع أم ال؟ فالورع الفعل؛ ألن القائل باملشروعية مثبت ألمر مل يطلع عليه النايف 
 وذلك كاختالف العلماء ،)كما يف الشهادات( واملثبت مقدم على النايف؛ كتعارض البينات ،للمشروعية

: والشافعي يقول) وكذا احلنفية(ست مبشروعة  فمالك يقول لي،يف مشروعية الفاحتة يف صالة اجلنازة
 ،فالورع الفعل لتيقن اخللوص من إمث ترك الواجب على مذهبه.  وكذا احلنابلة،هي مشروعة وواجبة

 فالورع الفعل للخروج عن ،هي واجبة:  وقال الشافعي،هي يف الصالة مكروهة:  قال مالك،وكالبسملة
 فال ورع إال ،م أو واجب؟ فالعقاب متوقع على كل تقدير فإن اختلفوا هل هو حرا،عهدة ترك الواجب

إن احملرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب؛ ألن رعاية درء املفاسد أوىل من رعاية : أن نقول
 وإن اختلفوا هل هو مندوب أو ، فيكون الورع الترك، فيقدم احملرم هاهنا، وهو األنظر،حصول املصاحل

   كما ، وميكن ترجيح املكروه،هتني على ما تقدم يف احملرم والواجب فال ورع لتساوي اجل،مكروه

                                                
ويف االصطالح .  تركها وكف عنها-عاً ر و– بكسر الراء فيهما –ع عن احملارم يرع رِ يقال و،الورع لغة الترك) 1(

 التعريفات –هي مالزمة األعمال اجلميلة : هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع يف احملرمات ، وقيل 
  .  -للجرجاين 

  .  ٥٦ه جيتقدم ختر) 2(
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 أما إذا كان أحد املذهبني ، وهذا مع تقارب األدلة، وعلى هذا املنوال جتري قاعدة الورع،تقدم يف احملرم
 وإمنا حيسن إذا كان مما ، حبيث لو حكم به حاكم لنقضناه مل حيسن الورع يف مثله،ضعيف الدليل جداً

  .)١( ن تقريره شريعةميك
 سواء ،وإمنا كان ذلك هو األحوط واألفضل خشية أن يكون احلق يف جانب من يقول ذا الرأي

؛ »إن املصيب واحد«:  أو قلنا، دون اآلخر،؛ جلواز أن يكون هو املصيب»إن كل جمتهد مصيب«: قلنا
 فرأى له موقعا فينبغي له ،فه ونظر يف متمسك خمال،ألن اتهد إذا كان جيوز خالف ما غلب على ظنه

  .أن يراعيه من وجه
وبناء على ذلك فإن القول باستحباب اخلروج من اخلالف يؤدي إىل العمل بأدلة أحد الرأيني * 

 وشفافية يف التعامل مع أحكام الشرع مبا خيرجه عن العهدة ،احتياطا وورعاً.. دون أدلة الرأي اآلخر
  .على أمت وجه وأكمله

                                                
  .الفرق السادس واخلمسون بعد املائتني. ٢١٢ ص٤ للقرايف جـقوالفر) 1(

قلت ال يصح ما قاله من أن اخلروج عن اخلالف يكون : وقد اعترض ابن الشاط على بعض األمثلة املذكورة قائال  
أما على القول بتصويب اتهدين . ورعاً بناء على أن الورع يف ذلك لتوقع العقاب وأي عقاب يتوقع يف ذلك

مر واضح ال إشكال فيه ، وأما على القول بتصويب أحد القولني أو األقوال دون غريه فاإلمجاع منعقد على فاأل
تأثيم املخطئ وعدم تعيينه فال يصح دخول الورع يف خالف العلماء على هذا الوجه ، وأما الدليل الدال عدم 

من توقع اإلمث والعقاب ، وذلك منتف على دخول الورع يف ذلك ، هذا أمر ال أعرف له وجها غري ما يتوهم 
أصحايب كالنجوم بأيهم «: بالدليل اإلمجاعي القطعي ، وكيف يصح ذلك والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 فأطلق القول من غري تقييد وال تفصيل وال تنبيه على وجه الورع يف ذلك ، مث مل حيفظ التنبيه يف »اقتديتم اهتديتم
به ما مثل  يف مثل ى مث اخلروج عن اخلالف ال يتأت، وال غريهم من السلف املتقدمذلك عن واحد من أصحابه

بد من اإلقدام على ذلك الفعل واالنكفاف عنه  كما يف مسألة اخلالف بالتحرمي والتحليل يف الفعل الواحد فإنه ال
م ، فأين اخلروج عن  وإن انكف عنه فقد وافق مذهب احملر،، فإن أقدم عليه املكلف فقد وافق مذهب احمللل

اخلالف ؟ إمنا ذلك عمل على وفق أحد املذهبني ال خروج عن املذهبني ، ومثاله أكل حلوم اخليل فإنه مباح عند 
مذهب  فإن أقدم على األكل فذلك مذهب الشافعي وإن انكف فذلك ،الشافعي ممنوع أو مكروه عند مالك

  ...  مالك
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  : اخلالفرعي: ثانياً
إعمال دليل يف الزم مدلوله « والذي عرفوه بأنه ،بينا فيما تقدم حقيقة رعي اخلالف عند املالكية

 فإن املالكية يعملون دليل ، كل رأي له دليله، أي أنه إذا وجد رأيان،»الذي أعمل يف نقيضه دليل آخر
  .عندهم إعمال كال الدليلنيالرأي اآلخر يف الزم مدلول الدليل الذي أخذوا به، ففي رعي اخلالف 

  :ومن أمثلته
  . االختالف يف حكم نكاح الشغار-١

 – ملا روي عن النيب ،أن هذا النكاح باطل)  واحلنابلة، والشافعية،املالكية(فريى مجهور الفقهاء 
  . والنهي يقتضي الفساد وجيب حينئذ فسخه، أنه ى عن الشغار–صلى اهللا عليه وسلم 

 ، وأدخل عليه شرط فاسد، ألنه نكاح مؤبد،أنه صحيح) كما سبق بيانه(ن ويرى احلنفية وآخرو
 والنكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة وتكون التسمية ،وهو أن يكون بضع كل واحدة صداقاً لألخرى

  .والنهي الوارد يف احلديث حممول على الكراهة..  وجيب لكل منهما مهر املثل،فاسدة
من :  وترتب آثارها، وبني صحته،)ومقتضاه الفسخ( الشغار فاالختالف هنا بني بطالن نكاح

 فإذا مات ، ومن باقي أحكام النكاح مجيعها من طالق وغريه ومرياث،وجوب مهر املثل لكل منهما
  .أحدمها ورثه اآلخر
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  :رأي املالكية يف حكم نكاح الشغار إذا وقع
 ومن ،غري طالق يف رواية أخرى وب،نكاح الشغار إذا وقع جيب فسخه عند مالك بطالق يف رواية

  . ولكنه مكروه؛ للحديث– كما بينا –ال جيب فسخه؛ ألنه نكاح صحيح عنده : خالف مالكاً يقول
 أنه ال يلزم يف نكاح الشغار طالق إذا وقع وال ،واحلكم اجلاري واملترتب على فسخه بغري طالق

 ويقع املرياث بني ،م فيه الطالق ويلز،يقع الفسخ بطالق:  ولكن قد وقع ملالك أنه يقول،مرياث
  .الزوجني إذا مات أحدمها

. والزم قوله به أنه ال مرياث يف ذلك) وهو حديث النهي عن الشغار(فاجلاري على أصل دليله 
 القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل ، فقد أعمل دليل خصمه،فلما قال مالك بثبوت املرياث

  . وعدم فسخ النكاح الزمه ثبوت املرياث بني الزوجني، وهو عدم الفسخ،دل على ذلك
 دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار؛ ألن النكاح ال يبطل – رمحه اهللا –فأعمل مالك 
  . وهو ثبوت املرياث، يف الزم مدلوله،بالشروط الفاسدة

أعمل دليل  و، وهو فسخ النكاح،وهذا املدلول املذكور أعمل مالك رمحه اهللا دليله يف نقضه
  . وهو ثبوت املرياث،خصمه يف الزم نقيض فسخ النكاح
مراعاة اخلالف فيها إعمال دليل كل من اخلصمني فصح من هذا أن : وهذا هو معىن قول املالكية

 وأنه حبسب ما يقع يف نفس اتهدين ،عند املالكية يكون حجة يف موضع دون موضع) رعي اخلالف(
  .من رجحان دليل املخالف
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إن النهي يدل على : فقال املالكية: اختالف الفقهاء فيما يدل عليه النهي:  ومن أمثلته أيضاً-٢
إذا اشترى جارية «:  حيث قال احلنفية.)١(  وعند الشافعي، ويدل على الصحة عند احلنفية،الفساد عندنا

  . وكذا سائر العقود الفاسدة حيث متلك بالقبض»شراء فاسداً جاز له وطؤها به
 . وإن باعه ألف بيع وجب نقضه، الشافعي أصله، وقال حيرم االنتفاع ا مطلقاًوطرد
البيع الفاسد يثبت شبهة امللك فيما :  وقلنا،حنن خالفنا أصلنا وراعينا اخلالف:  وقال املالكية¬

) سوقأي تغري ال(حوالة السوق :  فإذا حلقه أحد أربعة أشياء تقرر امللك بالقيمة وهذه األشياء هي،يقبله
  .فأخذ املذهب برأي احلنفية يف ذلك.  أو تعلق حق الغري ا، أو نقصاا،وتلف العني

 ، مراعاة للخالف،فصحة القول بإثبات شبهة امللك عند املالكية يف البيع الفاسد إذا حلقه عارض
 وهذا ،حقه عارضفقد أعمل املالكية كال الدليلني فقالوا بعدم ترتب آثار العقد يف العقد الفاسد إذا مل يل

إن البيع الفاسد إذا حلقه أحد العوارض األربعة : يتفق مع ما يقضي به دليل الشافعية إال أم قالوا
  . مراعاة ألدلة احلنفية،املذكورة آنفا يثبت شبهة امللك

                                                
شروعاً بأصله ووصفه ، وأن الباطل ما ال يكون مشروعاً بأصله وال وصفه  احلنفية أن الصحيح هو ما كان مىير) 1(

كبيع امليتة ، وأن الفاسد ما يكون مشروعاً بـأصله ال بوصفه ، كبيع ما جيوز بيعه مع اقتران البيع بشرط فاسد 
ون النهي هل ، وعند مجهور الفقهاء الباطل والفاسد امسان مترادفان ملا ليس بصحيح على اختالف وتفصيل يف ك

 كما هو رأي اجلمهور أو يدل على الفساد يف العبادات – يف العبادات واملعامالت –يدل على الفساد مطلقا 
انظر التفصيل . بعض ، وعند البعض يدل على الصحة الذاتية والفساد ألجل الوصفالفقط دون املعامالت عند 

 ١ ، واملستصفى للغزايل جـ٦٥٢ ص٢جـ ، ٢٥٢ – ٢٥١ ص١يف روضة الناظر البن قدامة املقدسي جـ
  .  ٥٢٦ ص١ ، وكشف األسرار للبزدوي جـ٣٩٦ص
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 فلذلك جند ،إن الظاهر فيها أا اعتبار للخالف:  ولكن الشاطيب يناقش هذا االعتبار فيقول¬
 وإن كان ، فإن كانت خمتلفا فيها روعي قول املخالف، املتفق عليها ال يراعى فيها غري دليلهااملسائل

املسائل املختلف فيها معاملة املتفق عليها؛ ) املذهب( فلم يعامل ،على خالف الدليل الراجح عند املالكية
...  فسخه إىل الطالق ويفتقر يف،كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به املرياث: أال تراهم يقولون

 فال ، ومثله جار يف عقود البيع وغريها،خبالف املسائل املتفق عليها فإنه ال يراعى فيها غري دالئلها
 فأنت تراهم ، ويعللون التفرقة باخلالف،يعاملون الفاسد املختلف يف فساده معاملة املتفق على فساده

  .  وهو مضاد ملا تقرر يف املسألة،يعتربون اخلالف
اخلالف ال يكون «:  فإنه قال،إن املسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد الرب: مث قال الشاطيب
 كل واحد منهما ، وما قاله ظاهر؛ فإن دليلي القولني ال بد أن يكونا متعارضني»حجة يف الشريعة

ضيه هو معىن  أو بعض ما يقت، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه اآلخر،يقتضي ضد ما يقتضيه اآلخر
  . وهو مجع بني متنافيني،مراعاة اخلالف
 ومل حيملها على ، فمنهم من تأول العبارة، وقد سألت عنها مجاعة من الشيوخ الذين أدركتهم¬
 ، وذلك بأن يكون دليل املسألة يقتضي املنع ابتداء، بل أنكر مقتضاها؛ بناء على أا ال أصل هلا،ظاهرها

الوقوع يصري الراجح مرجوحا ملعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل  مث بعد ،ويكون هو الراجح
 ، فاألول فيما بعد الوقوع، فيكون القول بأحدمها يف غري الوجه الذي يقول فيه بالقول اآلخر،املخالف

  ، فليس مجعا بني متنافيني، ومها مسألتان خمتلفتان.)١( واآلخر فيما قبله

                                                
  .  هكذا ورد يف األصل ، ولكن الظاهر من السياق أن األول فيما قبل الوقوع ، واآلخر فيما بعد الوقوع) 1(
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 ، وتونس، حاصل ما أجاب به من سألته عن املسألة من أهل فاسهذا) مث قال(وال قوال ما معاً، 
:  مث قال، وأنه قد أشار إليه أبو عمران القاضي،وحكى يل بعضهم أنه قول بعض من لقي من األشياخ

  .)١( سيأيت للمسألة تقرير آخر
أفاض ما ) رعي اخلالف(والتقرير اآلخر الذي أشار إليه الشاطيب خبصوص إيضاح رأي املالكية يف 

 مث ساق ،فيه عند بيانه أن األدلة الشرعية واالستقراء التام يفيدان أن املآالت معتربة يف أصل املشروعية
  : منها قوله تعاىل) أذكر(أدلة على اعتبارها يف اجلملة          

          )وقوله تعاىل )٢ :                 

   )٣(.  
حديث األعرايب الذي بال يف :  أذكر منها،مث ساق أدلة أخرى على اعتبارها على وجه اخلصوص

صلى – فقال رسول اهللا ،ه فقاموا إلي،أن أعرابيا بال يف املسجد فقد روى أنس بن مالك ،املسجد
  .)٤(  مث دعا بدلو فصب عليه ،ال تزرموه: -اهللا عليه وسلم

                                                
تويف سنة . ي املالكيإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناط. د: طيب ااملوافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الش) 1(

  .   هـ٧٩٠
  .   من سورة األنعام١٠٨اآلية ) 2(
  .   من سورة البقرة١٧٩اآلية ) 3(
فتح الباري جـ ) ٦٠٢٥( حديث ،باب الرفق يف األمر كله : ٣٥ ، كتاب األدب ، ٧٨أخرجه البخاري يف ) 4(

  ).  املختصر( ١٨٦أي ال تقطعوا عليه بوله ، ومسلم حديث رقم :  وال تزرموه – ٤٤٩ ص١٠
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لوال : -صلى اهللا عليه وسلم-قال يل رسول اهللا :  قالت– رضي اهللا عنها –وحديث عائشة 
 فإن قريشاً – عليه السالم – مث لبنيته على أساس إبراهيم ،حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت

  .)١(  وجعلت له خلْفاً ،اءهاستقصرت بن
ال تفعل لئال : مبقتضى هذا أفىت مالك األمري حني أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له

  .هذا معىن كالمه دون لفظه. يتالعب الناس ببيت اهللا
لكن  حيث يكون العمل يف األصل مشروعاً ،ومجيع ما مر يف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعىن

  ... أو يكون ممنوعاً لكن يترك النهي عنه ملا يف ذلك من املصلحة،ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة
 وذلك أن املمنوعات يف الشرع إذا وقعت فال »قاعدة مراعاة اخلالف«:  ومن هذا األصل¬

 كالغصب ،ريهايكون إيقاعها من املكلف سبباً يف احليف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غ
 لكن على وجه ال يؤدي إىل إضرار الغاصب فوق ، فإن املغصوب منه ال بد أن يوىف حقه،مثال إذا وقع

 وكان ذلك من ، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله،ما يليق به يف العدل واإلنصاف
لوب، ويصح إقامة العدل مع  فلو قصد محل على الغاصب مل يلزم؛ ألن العدل هو املط،غري زيادة صح

 : عدم الزيادة؛ أخذا من قوله تعاىل                       
 : وقوله جل شأنه )٢(      )٣(.  

                                                
 ٣فتح الباري جـ) ١٥٨٣( باب فضل مكة وبنياا حديث رقم ٤٢:  كتاب احلج – ٢٥أخرجه البخاري يف ) 1(

  .  ٨٤١واللؤلؤ واملرجان حديث رقم ) املختصر (٧٧٢ ، ومسلم حديث رقم ٤٣٩ص
  .   من سورة البقرة١٩٤اآلية ) 2(
  .   من سورة املائدة٤٥اآلية ) 3(



 ١٣٠

ليه من أحكام زائد على ما ينبغي  وإذا ثبت هذا فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب ع¬
 فيترك وما فعل من ذلك، ، أو مؤد إىل أمر أشد عليه من مقتضى النهي، ال حبكم األصالة،حبكم التبعية

 نظراً إىل أن ذلك الواقع واقع املكلف فيه دليالً على ،أو جييز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل
لنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه؛ ألن ذلك أوىل من  وإن كان مرجوحاً فهو راجح با،اجلملة

 فريجع األمر إىل أن النهي كان دليله أقوى ،إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي
 كما وقع التنبيه عليه يف ، ملا اقترن من القرائن املرجحة، ودليل اجلواز أقوى بعد الوقوع،قبل الوقوع

حني أشري ( وحديث قتل املنافقني – عليه السالم –لبيت احلرام على قواعد إبراهيم حديث تأسيس ا
أخاف أن يتحدث الناس أن حممداً يقتل : -صلى اهللا عليه وسلم–فقال ) عليه بقتل من ظهر نفاقه

 أمر بتركه حىت يتم بوله؛ – صلى اهللا عليه وسلم – فإن النيب ، وحديث البائل يف املسجدأصحابه 
 فترجح جانب تركه على ما فعل ، وحلدث عليه من ذلك داء يف بدنه،ه لو قطع بوله لنجست ثيابهألن

 وإذا ترك فالذي ينجسه ، ورمبا ينجس موضعني،من املنهي عنه على قطعه مبا يدخل عليه من الضرر
قال  مث  باطل، باطل،أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل: ويف احلديث. موضع واحد

 وهذا تصحيح .)١( فإن دخل ا فلها املهر مبا استحل من فرجها : - صلى اهللا عليه وسلم–
 وإجراؤهم النكاح الفاسد جمرى ، ويثبت نسب الولد،للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه املرياث

 وإال ،ة وغري ذلك؛ دليل على احلكم بصحته يف اجلمل، ويف حرمة املصاهرة،الصحيح يف هذه األحكام
  . وليس يف حكمه باتفاق،كان يف حكم الزىن

                                                
  .  »فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له« وأمحد ، مع زيادة ه والترمذي وابن ماجرواه أبو داود) 1(
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 فال تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول؛ مراعاة ملا ،فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف
  .يقرن بالدخول من األمور اليت ترجح جانب التصحيح

ضائه إىل مفسدة النهي أو ويف هذا كله نظر إىل ما يؤول إليه ترتب احلكم بالنقض واإلبطال من إف
  .تزيد

 وهو ،وملا بعد الوقوع دليل عام مرجح«:  مث قال الشاطيب، دليل مراعاة اخلالف بعد الوقوع¬
وهذا يقتضي . من جهة خمالفته لألمر والنهي) نظر: ( له نظران– خمطئا يف عمله –أن العامل باجلهل 

 وحمكوم له ،؛ ألنه داخل مداخل أهل اإلسالممن جهة قصده إىل املوافقة يف اجلملة) ونظر. (اإلبطال
 بل يتالىف ،وخطؤه أو جهله ال جيين عليه أن خيرج به من حكم أهل اإلسالم) أي أنه مسلم (،بأحكامهم

  .له به ما أفسده خبطئه وجهله
وهكذا لو تعمد اإلفساد مل خيرج بذلك عن احلكم به بأحكام اإلسالم؛ ألنه مسلم مل يعاند 

 :  ولذلك قال تعاىل،بع شهوته غافالً عما عليه يف ذلك بل ات،الشارع              

                                                  

           )فجرى عليه حكم ، يعصي إال وهو جاهلإن املسلم ال: وقالوا )١ 
 فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له ، إال أن يترجح جانب اإلبطال باألمر الواضح،اجلاهل

 مع أنه مل يترجح جانب اإلبطال إال بعد النظر ، فإذ ذلك ال نظر يف املسألة،مآل يساوي أو يزيد
  .)٢( » وهو املطلوب،يف املآل

                                                
    . من سورة النساء١٧اآلية ) 1(
  .  ١٤٨ ص٤املوافقات للشاطيب جـ) 2(
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  :النتيجة
ضاح يتضح لنا أن اخلروج من اخلالف غري رعي اخلالف أو مراعاة اخلالف حيث إن ومن هذا اإلي

 املختلف يف ، هو العمل أو األخذ بأحد الرأيني يف حكم املسألة الفقهية الفرعية،اخلروج من اخلالف
  .حكمها

 بين  دون األخذ مبا يقضي به الدليل اآلخر الذي،وبالتايل هو أخذ بالدليل الذي يقضي ذا احلكم
 وهذا االجتاه مبين ،عليه الرأي اآلخر حسب املنهج، ويف حدود الضوابط والشرائط اليت سبق إيضاحها

كما سبق –على األخذ مبا هو األحوط يف تنفيذ أحكام الشرع؛ خشية أن يكون الرأي املقابل هو احلق 
  .-إيضاحه

 اليت اختلف الفقهاء يف حكمها وأما رعي اخلالف عند املالكية فهو عمل بكال الدليلني يف املسألة
 يف معاجلة اآلثار املترتبة على ، فقد ظهر أثر هذا املنهج، وأسلوب حمكم، وذلك مبنهج معني،بناء عليهما

 فإذا ، أو الفساد، احلرمة– مثال –أما قبل وقوعها فاحلكم واضح وهو . احلكم يف املسألة بعد وقوعها
 ففي هذه احلالة يعاجل املذهب املالكي احلكم يف ،ع الفاسد والبي، كما يف نكاح الشغار،وقع التصرف

 إذ يرفع عنه األضرار املترتبة ،املسألة بأسلوب ومنهج ال يضر بالشخص الذي وقع يف هذا التصرف
 يكون الفسخ بالطالق وإذا مات أحدمها ورث اآلخر كما يف النكاح ، ففي نكاح الشغار،عليه

 وميلك ،ترن به أحد العوارض اليت سبق إيضاحها ميضي بالقبض ويف البيع الفاسد إذا اق،الصحيح
  . املشتري املبيع ويتصرف فيه

 كما هو مقتضى ، وبذلك يأخذ املذهب طريقاً وسطاً فال يقضي بعد وقوع التصرف بالبطالن¬
  . ومن مث فال يرتب على هذا التصرف أي أثر ألن النهي يقتضي الفساد،دليل النهي
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  . ألن دليل املنع قد صح عنده وعمل به، املطلقة كما هو رأي املخالف وال يقضي بالصحة¬
 ويعمل دليل خمالفه يف اآلثار املترتبة ،ولكن يتوسط األمر فيظل العمل بدليله املانع مطبقاً قبل الوقوع

  .على العمل بدليله بعد الوقوع
  .»نقيضه دليل آخرإعمال دليل يف الزم مدلوله الذي أعمل يف «ومن مث كان رعي اخلالف هو 

  . وهو املوفق واهلادي إىل الصواب،واهللا تعاىل أعلم
 ، وأشكره على ما وفقين إىل إبرازه يف هذا البحث، فإنين أمحد اهللا تعاىل دائما على ما وهب:وبعد

وأرجو اهللا تعاىل أن يكون حمققاً للغاية املطلوبة منه، كما أرجوه جل شأنه أن يوفقنا ويوفق املسلمني 
 :  وأن يغفر لنا زالتنا،عاً إىل العمل مبا فيه اخلري لديننا ودنيانامجي            

                                        

                                        )١(.  
 ومن ج ،واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .نجه وسار على هديه إىل يوم الدي

                                                
    . سورة البقرة٢٨٦اآلية ) 1(



 ١٣٤

  فهرس املراجع
  املراجع العلمية

  :القرآن الكرمي والتفسري: أوالً
الذي أنزل على سيد املرسلني حممد صلى اهللا عليه ) كتاب اهللا العظيم والنور املبني(القرآن الكرمي  -١

 .وسلم
 ط دار ، هـ٢٧٠املتوىف سنة . أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص احلنفي -٢

 . بريوت–يب الكتاب العر
 ط دار الكتب ، هـ٥٤٣املتوىف سنة .  حملمد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب،أحكام القرآن -٣

 . بريوت–العلمية 
 -  هـ٦٧١املتوىف سنة .  أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب–اجلامع ألحكام القرآن  -٤

 .ط دار الكتب املصرية
  . هـ٧٧٤املتوىف سنة . عمر املعروف بابن كثري إلمساعيل بن ،تفسري القرآن العظيم -٥

  :السنة النبوية املطهرة: ثانيا
املتوىف سنة .  أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري،صحيح البخاري -١

  . هـ٢٥٦
ملتوىف ا. وفتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حممد املعروف بابن حجر العسقالين  

  . هـ٨٥٢سنة 



 ١٣٥

املتوىف سنة .  وهو أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،صحيح مسلم -٢
  . هـ٢٦١

  . هـ٦٧٦املتوىف سنة . وشرح صحيح مسلم حمليي الدين بن شرف النووي  
سنة  املتوىف ، وهو أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن حبر بن سنان النسائي،سنن النسائي -٣

  . هـ٣٠٣
 . هـ٢٧٥ املتوىف سنة ، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين،سنن أيب داود -٤
ومع شرحه .  هـ٢٧٩املتوىف سنة . حملمد بن عيسى بن سورة) اجلامع الصحيح(سنن الترمذي  -٥

 . ة ط الفجالة بالقاهر، هـ١٣٥٣املتوىف سنة . حتفة األحوذي حملمد بن عبد الرمحن املباركفوري
 املتوىف سنة ثالث أو ،هو أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن عبد اهللا بن ماجه القزويين: سنن ابن ماجه -٦

 .مخس وسبعني ومائتني من اهلجرة
 . هـ٢٥٥املتوىف سنة .  عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي السمرقندي،سنن الدرامي -٧
 املتوىف سنة ،ن حنبل بن هالل الشيباين أبو عبد اهللا أمحد بن حممد ب،ومسند اإلمام أمحد بن حنبل -٨

 . هـ٢٤١
 للمفسر احملدث الشيخ ،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -٩

  . دمشق–الرسالة . م.  هـ١١٦٢املتوىف سنة .  اجلراحي،إمساعيل بن حممد العجلوين



 ١٣٦

عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي التيسري بشرح اجلامع الصغري لإلمام احلافظ زين الدين  -١٠
  .هـ١٠٣١احلدادي املناوي املصري املتوىف سنة 

واجلامع الصغري لإلمام احلافظ جالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي   
  . الرياض–مطبعة اإلمام الشافعي . ط. هـ٩١١السيوطي املصري الشافعي، املتوىف سنة 

املتوىف سنة . ح بلوغ املرام حملمد بن إمساعيل الكحالين الصنعاين، املعروف باألمريسبل السالم شر -١١
  .هـ١١٨٢

وهو شرح لبلوغ املرام من مجع أدلة األحكام للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن   
  .مطبعة احلليب بالقاهرة. هـ، ط٨٥٢املتوىف سنة . حممد بن حجر الكناين العسقالين، القاهرة

مصطفى . هـ ط١٢٥٥املتوىف سنة .  نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حملمد بن علي الشوكاين-١٢
  .احلليب بالقاهرة

ومنتقى األخبار أليب الربكات جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم احلراين املعروف بابن 
  .هـ٦٢١املتوىف سنة . تيمية

  :املراجع الفقهية: ثالثا
  :هب احلنفيةمذ) أ(
االختيار لتعليل املختار لإلمام عبد اهللا بن حممود بن مودود بن حممود أيب الفضل جمد الدين  -١

  .مطبعة حجازي بالقاهرة. ، ط٦٨٣املتوىف سنة . املوصلي
البحر الرائق شرح كرت الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن حممد بن بكر،  -٢

  املتوىف . املصري) اسم لبعض أجداده(الشهري بابن جنيم 



 ١٣٧

  .هـ٩٦٩هـ وقيل سنة ٩٧٠سنة   
هـ، وقيل سنة ٧١٠وكرت الدقائق أليب الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي، املتوىف سنة   

  .دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة. ط. هـ٧٠١
قاضي خان، والفتاوى الفتاوى اهلندية، للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، وامشه فتاوى  -٣

  . تركيا- ديار بكر– حممد أزدمري – املكتبة اإلسالمية –البزازية 
اهلداية شرح بداية املبتدي لشيخ اإلسالم برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل  -٤

 . بريوت-دار الكتب العلمية. هـ ط٥٩٣املتوىف سنة . الرشداين املرغيناين
  :وشروحها

ح القدير لإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي، مث شرح فت* 
  .هـ٨٦١السكندري، املعروف بابن اهلمام، احلنفي، املتوىف سنة 

 ٩٨٨املتوىف سنة . نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار لشمس الدين أمحد املعروف بقاضي زاده* 
 .تكملة فتح القدير

دار الكتب . هـ ط٧٨٦املتوىف سنة . ية لإلمام أكمل الدين حممد بن حممود البابريت احلنفيوالعنا  
 . بريوت–العلمية 

املتوىف سنة .  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي-٥
  . بريوت–دار الكتاب العريب . هـ٥٧٨



 ١٣٨

. هـ٧٤٢املتوىف سنة  . الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي تبيني احلقائق شرح كرت-٦
  .دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة. ط

وهو حممد أمني بن عمر بن عابدين الشهري بابن ) رد احملتار على الدر املختار( حاشية ابن عابدين -٧
  .ت بريو–دار إحياء التراث العريب . ط. هـ١٢٥٢املتوىف سنة . عابدين

 –والدر املختار شرح تنوير األبصار، للعالمة حممد بن علي بن حممد، عالء الدين احلصكفي   
  .هـ١٠٨٨دمشقي الولد والوفاة، تويف سنة 

 وهو حممد بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر، السرخسي، ويلقب بشمس – املبسوط للسرخسي -٨
  .هـ٤٨٣املتوىف سنة . األئمة

 .وشروحها جملة األحكام العدلية، -٩
  :مذهب املالكية) ب(
املتوىف . التاج واإلكليل على خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق -١

  .النجاح بليبيا. ط. هـ٨٩٧سنة 
املتوىف سنة . اخلرشي على خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن علي اخلرشي املصري -٢

 .ريية مبصراملطبعة األم. ط. هـ١١٠١
املتوىف سنة . وامشه حاشية الشيخ علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي املصري املالكي  

  .هـ١١٨٩
  .هـ٦٨٤املتوىف سنة . شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف: الذخرية للقرايف، وهو -٣



 ١٣٩

 املتوىف سنة .الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك أليب الربكات أمحد الدردير -٤
.  هـ١٢٤١ املتوىف سنة ، والشرح للعالمة أمحد بن حممد الصاوي املالكي املصري، هـ١٢٠١

  .دار املعارف مبصر. ط
املتوىف .  حملمد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي،قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية -٥

 . هـ باألندلس٧٤١سنة 
املتوىف . تصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب واية املق،بداية اتهد -٦

 . بريوت–ط دار املعرفة .  هـ٥٩٥سنة 
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنهاج األحكام إلبراهيم بن علي بن حممد بن أيب القاسم بن  -٧

 . هـ٧٩٩املتوىف سنة . حممد بن فرحون
 ٣٢١املتوىف سنة .  لشمس الدين حممد بن عرفة الدسوقي)على الشرح الكبري(حاشية الدسوقي  -٨

 ، هـ١٢٠١املتوىف سنة .  والشرح الكبري على منت خليل أليب الربكات سيدي أمحد الدردير،هـ
 . احلليب مبصر–دار إحياء الكتب . ط. هـ١٢٩٩املتوىف سنة . وامشه شرح الشيخ حممد عليش

 احلاشية للشيخ علي –بن أيب زيد القريواين حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ا -٩
املنويف بلداً، . ابن خلف) ثالثا(الصعيدي العدوي على شرح اإلمام أيب احلسن علي بن حممد 

 . بريوت–دار املعرفة . ط.  هـ٩٣٩املتوىف سنة . املصري مولداً
يخ أيب عبد  والشرح للش، هـ٣٠٨املتوىف سنة ). أيب عبد اهللا بن عرفة(شرح حدود ابن عرفة  -١٠

 هـ طبع وزارة األوقاف والشئون ٨٦٤اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصاع التونسي املتوىف سنة 
  . م١٩٩٢مطبعة فضالة احملمدية باملغرب . هـ١٤١٢اإلسالمية باململكة املغربية سنة 



 ١٤٠

سنة املتوىف . شرح الزرقاين على خمتصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين -١١
  . هـ١١٩٤ املتوىف سنة ، وامشه حاشية الشيخ حممد بن احلسن البناين، هـ١٠٩٩

 .  هـ١٢٩٩املتوىف سنة . شرح منح اجلليل على خمتصر للعالمة خليل للشيخ حممد عليش -١٢
دار . ط.  هـ١٢٩٩املتوىف سنة . فتح العلي املالك أليب عبيد اهللا الشيخ حممد أمحد عليش -١٣

 .املعرفة
ل شرح خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن حممد عبد الرمحن الطرابلسي املغريب مواهب اجللي -١٤

 . هـ٩٥٤املتوىف سنة . املعروف باحلطاب
هـ ٧٦٧املتوىف سنة .  وخليل هو أبو الضياء خليل بن إسحاق بن موسى املالكي،منت خليل -١٥

 . هـ٧٧٦على الراجح وقيل سنة 
  :مذهب الشافعية) ج(
دار املعرفة .  هـ ط٢٠٤املتوىف سنة .  أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي لإلمام املطليب،األم -١

  . بريوت–
  .مطبعة احلليب بالقاهرة. ط) سبقت ترمجته (– الرسالة لإلمام الشافعي ¬ 

حيىي بن شرف بن مري احلزامي احلواريب . واموع شرح املذهب لإلمام حميي الدين أيب زكريا -٢
  . بريوت–دار الفكر . ط.  هـ٦٧٦املتوىف سنة . الشافعي

) الفريوز آبادي(املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  -٣
  .ط احلليب.  هـ٤٦٧املتوىف سنة . الشريازي



 ١٤١

 املتوىف سنة ، املصري،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب للشيخ سليمان بن حممد بن عمر البجريمي -٤
  . بريوت–دار املعرفة .  هـ ط١٢٢٠

سليمان :  والبجريمي هو، املسماة التجريد لنفع العبيد،حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب -٥
 . هـ١٢٢١ املتوىف سنة ، املصري،بن حممد بن عمر البجريمي

حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج لشيخ اإلسالم أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا  -٦
 وسليمان اجلمل هو سليمان بن عمر بن منصور ، هـ٩٢٦املتوىف سنة ) من أهل مصر(األنصاري 

 . هـ١٢٠٤املتوىف سنة . العجيلي املصري
:  والشرواين– وابن القاسم على حتفة احملتاج بشرح املنهاج البن حجر اهليتمي ،حواشي الشرواين -٧

هو أمحد : قاسم وابن ال،هـ١٢٨٩وكان حياً سنة ) مل توجد له ترمجة(هو عبد احلميد الشرواين 
 وحتفة احملتاج لشرح املنهاج ، هـ٩٩٤املتوىف سنة .  املصري، شهاب الدين،بن قاسم العبادي

 ، األنصاري،السعدي)  وعند البعض بالثاء،بالتاء(لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن حجر اهليتمي 
 . هـ٩٧٣ وتويف سنة ، وتلقى العلم باألزهر، ولد مبصر،الشافعي

 من أهل قليوب ، شهاب الدين القليويب، القليويب هو أمحد بن حممد بن سالمة،ةقليويب وعمري -٨
.  املصري، امللقب بعمرية، الربلسي، وعمرية هو أمحد، شهاب الدين،١٠٩٦املتوىف سنة . مبصر

 . هـ٩٥٧املتوىف سنة 
ين الدمشقي كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لإلمام تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلص -٩

وقد انتهى من تأليفه سنة ( بريوت –دار املعرفة .  ط، من علماء القرن التاسع اهلجري،الشافعي
  ). هـ٨٠٨



 ١٤٢

مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج لشمس الدين حممد بن أمحد الشربيين القاهري الشافعي  -١٠
  . هـ٩٥٩أ تأليفه سنة بد). من علماء القرن العاشر اهلجري. ( هـ٩٧٧املتوىف سنة . اخلطيب

اية احملتاج إىل شرح املنهاج لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين  -١١
ش املكتبة .  هـ١٠٠٤ املتوىف سنة ،الرملي املنويف املصري األنصاري، الشهري بالشافعي الصغري

 .اإلسالمية
  :مذهب احلنابلة) د(
 املعروف بابن ،لإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكرإعالم املوقعني عن رب العاملني،  -١

  .  بريوت–دار اجليل .  هـ ط٧٥١ املتوىف سنة ،قيم اجلوزية
زاد املستقنع للعالمة شرف الدين أيب النجا ): خمتصر املقنع(الروض املربع بشرح زاد املستقنع  -٢

 . هـ٩٦٠املتوىف سنة . موسى بن أمحد احلجاوي
.  املستقنع للعالمة منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويتوشرح زاد*   

.  واملقنع لشيخ اإلسالم موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، هـ١٠٥١املتوىف سنة 
  .السلفية بالقاهرة. ط.  هـ الذي اختصره احلجاوي٦٢٠املتوىف سنة 

 الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة الشرح الكبري لإلمام مشس الدين أيب*   
  . بريوت–دار الكتب العلمية . ط. ٦٨٢املتوىف سنة . املقدسي



 ١٤٣

 تقي ،الفتاوى لإلمام شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي* 
  .ط الرياض.  هـ٧٢٨املتوىف سنة . الدين

ع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح املؤرخ املبدع شرح املقن* 
 .املكتب اإلسالمي. ط. هـ٨٨٤املتوىف سنة . احلنبلي

 هـ على ٦٢٠املتوىف سنة . املغين لإلمام موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة* 
. ط.  هـ٣٣٤املتوىف سنة . بن عبد اهللا بن أمحد اخلرقيخمتصر اإلمام أيب القاسم عمر بن احلسني 

 . التركي. هجر بالقاهرة حتقيق د
زاد املعاد لإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي * 

 . بريوت–دار ابن حزم . ط.  هـ٧٥١املعروف بابن قيم اجلوزية سنة 
.  لشمس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي،ر اخلرقيشرح الزركشي على خمتص* 

 . الرياض–العبيكان . ط.  هـ٧٧٢املتوىف سنة 
 للعالمة منصور بن يونس بن إدريس ، لشرح املنتهى، املسمى دقائق أويل النهى،شرح منتهى اإلرادات* 

 . هـ١٠٥١املتوىف بالقاهرة سنة . البهويت
 ،ح املنتهى لتقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي معونة أويل النهى شر¬

  . بريوت–دار خضر .  هـ٩٧٢ املتوىف سنة –الشهري بابن النجار 



 ١٤٤

  :مذهب الظاهرية) هـ(
دار التراث . ط.  هـ٤٥٦املتوىف سنة . احمللى أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي -١

  . القاهرة–
  :كتب أصول الفقه: رابعا
املتوىف سنة . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملمد بن علي بن حممد الشوكاين -١

 ٩٩٤املتوىف سنة ( الشافعي ، هـ وامشه شرح الشيخ أمحد بن قاسم العبادي املصري١٢٥٥
على )  هـ٨٦٤املتوىف سنة ( الشافعي ،على شرح جالل الدين حممد بن أمحد احمللي املصري) هـ

 هـ ٤٧٨املتوىف سنة . الورقات يف األصول إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين الشافعي
  ).م١٩٣٧( هـ ١٣٥٦القاهرة سنة / احلليب. ط

املتوىف .  وهو بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي،البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي -٢
 . بالغردقة مبصردار الصفوة. ط. ٧٩٤سنة 

املتوىف سنة . تنقيح األصول للقاضي صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احملبويب البخاري احلنفي -٣
 .صبيح مبصر. ط.  هـ٧٤٧

 لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد ،مع شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه -٤
 . هـ٧٩٢املتوىف سنة . اهللا التفتازاين الشافعي

 املعروف بأمري بادشاه احلسيين احلنفي اخلراساين البخاري املكي –تيسري التحرير للعالمة حممد أمني  -٥
 على كتاب التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية ، تقريبا٩٨٧ًاملتوىف سنة 

  والشافعية لكمال الدين حممد بن عبد 



 ١٤٥

 ٨٦١ن مهام الدين اإلسكندري احلنفي املتوىف سنة  الشهري باب،الواحد بن عبد احلميد بن مسعود  
  .هـ

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ملوفق الدين عبد اهللا  -٦
  .اململكة العربية السعودية/ دار العاصمة. ط.  هـ٦٢٠املتوىف سنة . بن أمحد بن حممد بن قدامة

. الم البزدوي لإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاريكشف األسرار على أصول فخر اإلس -٧
 فخر اإلسالم ، أبو احلسن،على بن حممد بن احلسني:  والبزدوي هو، هـ٧٢٠املتوىف سنة 

املعروف بأصول ) وكتابه هو كرت الوصول إىل معرفة األصول. ( هـ٤٨٢املتوىف سنة . البزدوي
 .البزدوي

املتوىف سنة . وصول إىل علم األصول للقاضي ناصر الدين البيضاوياية السول يف شرح منهاج ال -٨
 . هـ٧٧٢املتوىف سنة . تأليف مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي.  هـ٥٨٦

  :كتب القواعد واألشباه والنظائر: خامساً
  .صر هـ بأسيوط مب٩١١املتوىف سنة . األشباه والنظائر لإلمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي -١
.  هـ٩٧٠املتوىف سنة . األشباه والنظائر للعالمة زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي -٢

  .دار الفكر بدمشق. ط



 ١٤٦

وهو للعالمة املالكي شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن ) أنوار الربوق يف أنواء الفروق( -٣
  . هـ٦٨٤املتوىف سنة . عبد الرمحن املشهور بالقرايف

أليب القاسم املعروف بابن الشاط قاسم بن ) حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق( ومعها ¬ 
  .عبد اهللا األنصاري

. وأيضاً ذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية حملمد علي بن حسني املكي مفيت املالكية  
  . بريوت–عامل الفكر . ط

. هـ٧٩٥املتوىف سنة . أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبليالقواعد يف الفقه اإلسالمي للحافظ  -٤
  .مطبعة اخلاجني مبصر. ط

. قواعد األحكام يف مصاحل األنام لإلمام أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي -٥
 . بريوت–مطبعة دار الكتب العلمية . ط.  هـ٦٦٠املتوىف سنة 

مطبعة األنباء .  ط-هـ٧٩٤املتوىف سنة .  حممد بن ادر الشافعي لبدر الدين بن،املنثور يف القواعد -٦
 . الكويت–

. املوافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي -٧
 .  بريوت–ط دار الكتب العلمية .  هـ٧٩٠املتوىف سنة 

 : كتب الفقه املقارن: سادساً
تقدم ( هـ ٥٩٥املتوىف سنة . ملقتصد لإلمام أيب الوليد حممد بن رشد القرطيببداية اتهد واية ا -١

  ).يف مذهب املالكية



 ١٤٧

 من علماء –رمحة األمة يف اختالف األئمة أليب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي الشافعي  -٢
  .احلليب مبصر. ط.  هامش امليزان الكربى–القرن الثامن اهلجري 

م مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة الشرح الكبري لإلما -٣
 ).تقدم( هـ ٦٨٢املتوىف سنة . املقدسي

 ).تقدم( هـ ٤٥٦املتوىف سنة . احمللى أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي -٤
تقدم يف ( هـ ٦٢٠املتوىف سنة . املغين لإلمام موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة -٥

 ).مذهب احلنابلة
امليزان الكربى أليب املواهب عبد الوهاب بن أمحد بن علي األنصاري الشافعي املصري املعروف  -٦

 .احلليب مبصر.  ط– من علماء القرن العاشر اهلجري –بالشعراين 
  :ومن كتب الفقه املقارن احلديثة

دار الكتاب اجلامعي .  ش– للمؤلف –ي  تاريخ التشريع اإلسالم– املدخل للفقه اإلسالمي -١
  .بالقاهرة

  .دار الكتاب اجلامعي بالقاهرة.  ش–للمؤلف  - نظرية الشرط - ٢



 



 

  
  
  

  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  :تأسيسه

تأسس املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مبوجب قرار جملس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية عام 
 الصادر عن جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية يف اجتماعه ٩٩-١٤/تنفيذا للقرار رقم م) م١٩٨١ (هـ١٤٠١

وقد باشر ). م١٩٧٩ آذار / من مارس ١٤(هـ ١٣٩٩السنوي الثالث الذي انعقد يف العاشر من ربيع اآلخر عام 
  ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣املعهد أعماله عام 

  :هدفه
ء البحوث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية واملصرفية يف الدول الغرض من إنشاء املعهد هو إجرا

 ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتوفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية االقتصادية بالدول اإلسالمية، وفقاً
  .األعضاء بالبنك

  :وظائفه
  :أنيطت باملعهد الوظائف والصالحيات التالية

وتنسيق البحوث األساسية بغرض تطوير مناذج وطرق لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف ااالت االقتصادية تنظيم ) أ
  .واملالية واملصرفية

توفري التدريب للموظفني املهنيني وتنمية قدرام يف جمال االقتصاد اإلسالمي تلبية الحتياجات هيئات ) ب
 . معامالاالبحوث واهليئات اليت تطبق الشريعة اإلسالمية يف

  .تدريب املوظفني العاملني يف جماالت النشاط التنموي يف الدول األعضاء يف البنك) ج
  .إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر املعلومات يف ااالت املتصلة مبيادين نشاطه) د

  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على حتقيق هدفه) هـ
  :هيكله التنظيمي
 رئيس املعهد، كما أن جملس املديرين التنفيذيني للبنك هو السلطة - أيضا - اإلسالمي للتنمية هو رئيس البنك

 يضطلع مبسئولية اإلدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك : ومن الناحية اإلدارية.العليا اليت ترسم سياساته
 االقتصاد اإلسالمي والتعاون والتنمية، :ث شعب فنية هيويتألف املعهد من ثال. بالتشاور مع جملس املديرين التنفيذيني

  .الصريفة والتمويل اإلسالمي، التدريب، املعلومات، واخلدمات اإلدارية
  :مقره

  .يقع املعهد ضمن املقر الرئيسي للبنك اإلسالمي يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية
  :عنوانه

  البنك اإلسالمي للتنمية
  لبحوث والتدريباملعهد اإلسالمي ل

   اململكة العربية السعودية٢١٤١٣ جدة ٩٢٠١: ب.ص
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