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 بحثملخص ال

على سيد األولني واآلخرين، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم 
 :أما بعد. اتّبع هداه إىل يوم الدين

 .وخامتة نيوفصل ومتهيد فإن هذه الرسالة اشتملت على مقدمة،

وأسذللة  ، ومشذكلة البحذث،، وأسباب اختيار الكتابة يف هذذا املووذو بحثاحتوت املقدمة على أمهية ال  
 .هيكل اخلطةوالدراسات السابقة، و  وحدوده، ،كتابةال يةالدراسة، وأهداف البحث،  ومنهج

ىف ، واملبحذذث الثذذا  املعذذامالت  وأقسذذامهاتعريذذا اهذذي األول منهمذذا  :مبحثذذنيفاشذذتمل علذذى أمذذا التمهيذذد  
التعريذذا باإلمذذام ، يف املبحذذث األولأربعذذة مباحذذث، األول علذذى  الفصذذلاشذذتمل  .تعريذذا املذذال وأقسذذامهالا

ن حجذذذذذر إالتعريذذذذذا بذذذذذ يف املبحذذذذذث الثالذذذذذث،و  التعريذذذذذا باإلمذذذذذام الشذذذذذافعياملبحذذذذذث الثذذذذذا ،  يفو  أيب حنيفذذذذذة
 .التعريا ببدرالدين العيين يف املبحث الرابع،و  العسقال 

  .مباحث أربعة نضم  تف  الفصل الثاو  

، واشذتمل بيع الثمار قبل أن يبدو صذالحهااألول  طلب؛ تناول املثالثة مطالب هفيف املبحث األول أما   
، لتحريذذذذر حمذذذذل اخلذذذذالف والثذذذذا  وأدلذذذذة مشذذذذروعيته، ،تعريذذذذا البيذذذذع، وحكمذذذذها لمذذذذاألول منهو ، فذذذذرعنيعلذذذذى 

ا التعريذذذذذا بالسذذذذذلم، وحكمذذذذذه، وأدلذذذذذة مذذذذذمنه األول ،فذذذذذرعني، واشذذذذذتمل علذذذذذى طلذذذذذب الثذذذذذا  بيذذذذذع السذذذذذلماملو 
نيفذة والشذافعي، ا املطلذب الثالذث الشذفعة للجذار، وهذو ثا  لتحرير حمل اخلذالف بذني أيب حوال مشروعيته،

حيتذوي علذي فذذرعني، األول منهذا تعريذذا الشذفعة، وحكمهذذا، وأدلذة مشذذروعيتها، والفذر  الثذذا  حمذل اخلذذالف 
 .بينهما

والثذذذا    وأدلذذذة مشذذروعيتها، ،تعريذذا املزارعذذذة، وحكمهذذااألول يف  طلذذذب؛ املنامطلبذذ ففيذذذه الثذذا  املبحذذثو  
 .اخلالف بني اإلمامنيلتحرير حمل 

وأدلذذذذة  ،وحكمهذذذذا ،التعريذذذذا باللقطذذذذة منهذذذذا ؛ األولثالثذذذذة مطالذذذذب الثالذذذذث فاشذذذذتمل علذذذذى  بحذذذذثوأمذذذذا امل 
 .حكم اللقطة يف مكة ، والثالث لبيانحمل اخلالف بينهما ىف متلك اللقطةوالثا  لتوويح  مشروعيتها،



 

 ط
 

 

تعريذذا احلوالذذة، وحكمهذذا، وأدلذذة ؛ ُخصذذص األول لبيذذان طالذذبثالثذذة معلذذى الرابذذع فذذاحتو   املبحذذثا وأمذذا
وحكمهذذذا، وأدلذذذة مشذذذروعيتها،  ،التعريذذذا بالوكالذذذة ُخصذذذص الثذذذا  طلذذذبواملمشذذذروعيتها، وحمذذذل اخلذذذالف، 

لبيذان تعريذا الذرهن، وحكمهذا وأدلذة مشذروعيتها،ا لتحريذر حمذل واألخذري  وتوويح اختالف بذني اإلمذامني،
 .يف هذه املسألة اخلالف بني أيب حنيفة والشافعي

 . اليت توصل إليها الباحث والتوصيات أهم النتائجخالصة و  أم ا اخلامتة ففيها 
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ABSTRACT 

This dissertation consists of introduction, pre-chapter, two chapters and conclusion. 

The introduction is centered on the importance of the thesis, reason for chosen the 

topic, problem of research questions of the thesis, the goal and objective of the thesis, 

the methodology used in the research, the scope of the research, previous research on 

the theme and structure of the thesis. The pre-chapter consists of  two topics; the first 

of the two is the definition of transaction and types of transaction. The other topic is 

on definition of money and types of money. Chapter one is divided into four, the first 

chapter is on  Imaam Abu Haneefah while the second is on Imaam Shafih,the third is 

on Ibn Hajar Al-As qolaani,while the  fourth is on Badruddin Al’ayni.  

The second chapter is divided into four topics .The first chapter contains three sub 

topics of which first topic is on  sales of fruit before its ripe, it contains two branches. 

The first is on definition of trade, its judgment and its legal evidence. The second is 

on harmonizing the  area of differences. The second sub-topic is about installment 

sale and is divided into two branches. The second sub topic is on definition of 

installment  sales ,its judgment and its legal evidences. While the second sub topic is 

on a harmonizing  area of differences between Imaam Abu Haneefah and Shafi. Next 

to that is the third sub topic  which is on pre-emptive sales  for neighbor It comprises 

of two branches. The first is on definition of pre–emptive sales ,its judgment and legal 

evidences.While the second sub topic is on harmonizing area of differences between 

the two Imaams.The second topic contains two sub topic. The first of the two sub 

topics is on the definition of farming ,its judgment , and legal evidences. The second 

sub topic is on harmonizing the area of differences between the two Imaams. 

The third topic contains three sub topics. The first is on the definition of "lost but 

found material", its judgment, and legal evidences. The second sub topic is an 

explanation of  area of differences between them in ownership of lost but found 

material. The third sub topic is a further explanation on the judgment of lost but found 

material in Mecca. 

The fourth and last topic  comprises of three sub topics .The first is devoted to 

explanation of   draft and cheque  its judgment, legal evidences and area of 

differences. The second sub topic is on proxy, its definition, judgement and legal 

evidence, and an explanation on area of differences between the two Imaams. The last 

sub topic is on definition of preservation / guarding ,its judgment ,legal evidences and 

area of differences between the two Imaams. 

The conclusion is themed  on the most important results of the thesis.   
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 شكر وتقدير
 

مرشدي ومشريف وأستاذي سعادة الدكتور  أنيس الذرنن منووراحلذق حفوذه اهلل إيل أتقدم بالشكر اخلالص 
، و الذذذي يذذهإل يذذدخر جهذذداً يف مسذذاعد م وتقذذدا التوجيهذذات احلكيمذذة يل يف كذذل مووذذع أحتذذاج الذذذي م

والذي استفدت من علمه وتوجيهاتذه أشذياك كثذرية علذي كثذرة مشذاغله  ،شراف على هذا البحثتفّضل باإل
 .العلمية

سذة التحضذريية، والشكر موصول لكل األساتذة الكرام الذين غمرو  بعلمهم وفضذلهم خذالل مرحلذة الدرا
 :وأخص بالذكر

 .عميد الدراسات العليا الدكتور دوكوري ماسريي حفوه اهلل

 .اإلسالمية العلومعميد كلية  الدكتور مهدي عبد العزيز األزهريو 

 .القسم الفقه وأصولهرئيس  الدكتور سعيد اجملاهد حفظ اهللو 

 .الدكتور موسي عمر كيتا عميد شلون الطالبو 

 .عميد التطوير واجلودة أند فرج حفوه اهللالدكتور سعيد و 

 .الد كتور عبد الرنن ذويب حفوه اهللو 

رياً ال يسذذذعين إال أشذذذكر القذذذائمني علذذذى إدارة جامعذذذة املدينذذذة العامليذذذة وأخذذذص بالذذذذكر األسذذذتاذ الذذذدكتور وأخذذذ
 .حممد خليفة التميمي مديرتنفيذ هلا

. نفسذذي، وإن كذذان تامذذاً فمنذذه سذذبحانه وتعذذاىل ومذذا هذذذا إال جهذذد مقذذلن مذذين، فذذإن حذذدث تقصذذري فيذذه فمذذن 
وأسذذأله سذذبحانه أن ينفعنذذا مبذذا . واهلل أسذذأل التوفيذذق والسذذداد، وأن جيعذذل هذذذا العلذذم خالصذذاً لوجهذذه الكذذرا

وآخذذر دعوانذذا أن . إنذذه مسيذذع  يذذب.  علمنذذا وأن ال يكذذون هذذذا العلذذم حجذذة علينذذا بذذل حجذذة لنذذا يذذوم نلقذذاه
 . احلمد هلل رب العلمني
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 ـــــداءاإله

.بعد شكراهلل عز وجل على أن وفقين إلمتام هذا العمل املتواوع  

، وربيا  صغرياً، وم يقصرا يف تعليمي ليالً وهناراً، أبوي العزين حفوهما وياً ر إيل من كفال   
اهلل وإيل أفراد أسر م، وكل االساتذة واألصدقاك واألحباب يف خمتلا أرجاك العام، إيل  مجيع 

.أهدي هذا البحثهؤالك   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمـة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال 

تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَه َحقَّ (. شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 . ِإال َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 

ُهمَ (  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
يَا أَي َُّها . ) (َواألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  رَِجاأل َكِثرياً َوِنَساء َوات َُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِهِ 

 . (الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً 

فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد صلي اهلل عليه وسلم، : أما بعد
والصالة   "عة ضاللة، وكل ضاللة يف الناروشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بد

والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، حممد بن عبد اهلل الصادق األمني، وعلى آله وأصحابه 
 :وبعد. الغر امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :فإن هذه املقدمة تتناول دراسة مايلي

 .أمهية البحث- 
                                                           

 
 . 0 :آل عمران 
 
  : النساء 
 
 .00: األحزاب 
 
كما رواه . إن النيب صلي اهلل عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خطب: هو من حديث جابر رضي اهلل عنه قال فيه 

مسلم والنسائي وغريمها، وذلك يشمل اخلطب كلها، وبصورة خاصة خطبة اجلمعة، فقد جاء التنصيص عليها عند 
. ط، د. مكتبة املعارف، د: الرياض) وعة،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضمسلم يف رواية له حممد ناصر الدين، 

 .5، ص ، ج(ت
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 .أسباب اختيار املوضوع- 
 .مشكلة البحث- 
 .أسئلة البحث - 
 .أهداف البحث -5
 .منهجية البحث -6
 .حدود البحث -0
 .الدراسات السا بقة -8
 .هيكل البحث -9

 أهمية البحث

إن االشتغال بالعلم الشرعي من أفضل القرب وأكرب الطاعات وأهم أنواع اخلري "
أصحاب .إدراكه والتمكن منهوأفضل العبادات،وأويل ما أنفقت فيه نفائس األوقات،ومشر يف 

 .5"األنفس الزكيات 
وإن من أجل العلوم اإلسالمية قدرًا علم الفقه؛ إذ به يعرف  احلالل واحلرام،ومن أجل ذلك 

من يرد اهلل )أثىن النيب صلي اهلل عليه وسلم على املتفقه يف الدين فقال صلي اهلل عليه وسلم 
فهذا احلديث الشريف يدل على أن من رزقه اهلل تعايل الفقه يف  6(به خريًا يفقهه يف الدين

 .الدين فقد أراد اهلل تعايل به خرياً 
فقد مشر الفقهاء واحملدثون الفقهاء عن ساعد اجلد يف حتصيل هذا العلم  وإنطالقًا من هذا،"

ملعتربة ا ونشره تأليفًا وتدريسًا وشرحًا وبياناً، فألف أعالم كل مذهب من املذاهب الفقهية
وخّلفوا األمة اإلسالمية قدرًا هائاًل من الدواوين الفقهية على  ،مصنفاتِ وفق أصول إمامهم

 .0"مرِّ العصور

                                                           
 
 .50-9 ،ص ،ج( ت. د ط،.،ددارالفكر: بريوت) "التنقيح"مام النووي رمحه اهلل يف كتابهإلمقدمة ا 
 
ومسلم يف  (  0)رقم 0 ص.يفقهه يف الدين اهلل به خري خرجه البخاري يف صحيحه،كتاب العلم،باب من يردا 

 0 0  :احلديث رقم 8 0،ص ،جألةعن املس كتاب الزكاة،باب النهي
 
  .6ص( مكتبة املعارف: الرياض )صتخري،آراء أيب سعيد اإلمقدمة  
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وكذلك شرح كثري من العلماء كتب احلديث وال سيما كتب أحاديث األحكام اليت ألفت 
 .استنباطهاحسب األبواب الفقهية وبذلوا جهوداً كبرية يف بيان وشرح األحكام الفقهيه و 

ألف كتبًا كثرية يف أنواع ( ه 85ت)شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين: ومنهم
وكان " فتح الباري بشرح صحيح البخاري"وقام بشرح صحيح البخاري الذي مساه.الفنون

الكتاب مشهورًا شاماًل مجيع الفوائد وتلقته األمة بالقبول، وقد أدرك العلماء قيمة هذا 
 .فوه مبا يستحقه من املكانة الرفيعةووص الكتاب،

أبو حممد حممود بن أمحد بن  –أعين صحيح البخاري  -وكذلك قام بشرح هذا الكتاب
وكان معروفًا ببدر الدين العيين احلنفي، وهو أحد كبار علماء ( ه855ت)موسي بن أمحد

بعمدة القاري يف "احلنفية يف عصره، وألف كتبًا كثرية يف فنون شىت،  ومنها ، كتابه املسمي 
 .وله قيمة لدى العلماء عامة و علماء احلنفية خاصة" شرح صحيح البخاري 

وقد اهتم العلماء بصحيح البخاري قراءة وشرحاً،وله عدة شروح ،لكن كتايب فتح الباري 
 .وعمدة القاري يفوقان على تلك الشروح ويتمييزان عنها مبيزات عديدة 

من الناحية "مها قام كثري من العلماء خبدمة  هذين الشرحني، فلكثرة مميزات كتاهبيما وفوائد
 وكل هذه تدل على املكانة الرفيعة  8،"احلديثية والفقهية، واألصولية، وغري ذلك من العلوم

وعلى مادهتما العلمية وكثرة منافعهما، لذلك قصدت أن أمجع املسائل اليت اختلف فيها 
دراسة مقارنة بينهما، و هذا اجلمع  يعد أول رسالة وأقوم ب أبو حنيفة والشافعياإلمامان 

 .علمية يف اخلالف بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعي يف باب املعامالت من خالل الكتابني 

 

                                                           
 

ل كتابه فتح ي من خالنالمنهج الفقهي عند الحافظ ابن حجر العسقال"حممد إحسان باجوري،الدكتور  
 .  00 ط (. اليزيامبمية  العلمية سالاجلامعة اإل")الباري
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تصل ت يتوتأيت أمهية هذا البحث من خالل املوضوع الذي يتناوله، وهو فقه املعامالت ال
الناس يف حياهتم من خالل بيعهم وشرائهم وغريه  امباشرة بالقضايا اليومية لإلنسان، وحيتاجه

من املعامالت، والسيما يف عصرنا فال يزال العلماء والباحثون من املسلمني يبذلون جهودهم 
 .يف خدمة هذا اجملال

يف قسم الفقه وأصوله، يف كلية " ماجستري"وقد اخرتت أن يكون موضوع رساليت لنيل درجة 
المعامالت المالية المختلف فيها بين " -مباليزيا–دينة العاملية العلوم اإلسالمية، جبامعة امل

 ".أبي حنيفة والشافعي دراسة فقهية من خالل كتابي فتح الباري وعمدة القاري

 .أقدم جهداً يف خدمة هذا العلم  ولعلي يف هذه الرسالة

ومعلوم أنه قد انتشر مذهب أيب حنيفة يف كثري من البلدان، وكذلك مذهب الشافعي فكان 
 . من املناسب تناول هذا املوضوع من هذين الكتابني بالبحث والدراسة
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 .أسباب اختيار الموضوع

يف ضوء ما سبق تظهر لنا أمهية هذا املوضوع وهناك نشري إيل أهم األسباب خلتيارهذه  
 :الدراسة كما يلي

يعد فتح الباري وعمدة القاري من أهم شروح األحاديث الصحيحة اليت هي مصادر - 
 .األحكام الفقهيه بعد القرآن الكرمي فلذلك جيدر االهتمام هبا واستخراج األحكام منها

ام باألحاديث اليت اشتملت على املسائل الفقهية من املعامالت وأحكامها واليت اإلمل- 
 .وردت يف صحيح البخاري

إن هذا املوضوع رغم أمهيته وفوائده مل تكتب فيه رسالة علمية حسب معرفيت القاصرة،مع - 
رسائل علمية عديدة يف جماالت العقيدة، "فتح الباري وعمدة القاري "أنه قد كتب عن 

التاريخ، واألصول، وغريها، والشك أن جانب فقة املعامالت ال تقل أمهيته عن غريه من و 
 .العلوم للمسلمني

ه الناس يف حياهتم من وحيتاج هذا املوضوع له اتصال مباشر بالقضايا اليومية للمسلم، - 
 . وشرائهم ،ومعامالهتم ،خالل بيعهم

مشاهري العلماء الذين أوقفوا حياهتم  كان ابن حجر العسقالين وبدرالدين العيىن من  -5
وهلما قيمة لدى العلماء  وتلقت األمة كتاهبما بالقبول، خلدمة السنة النبوية الشريفة وفقهها،

و انتشار مذهب أيب حنيفة والشافعي يف كثري من البلدان فكان من املناسب تناول هذا 
 .املوضوع من هذين الكتابني بالبحث والدراسة

 ت فيه بعض أساتذيت وإخواين ممن هلم َتكن يف هذا الباب فا ستحسنوه،إنين استشر -6
 .وشجعوين يف الكتابة فيه
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 مشكلة البحث

تكمن مشكلة هذه الدراسة يف أن كثري من العلماء قد قاموا خبدمة كتايب فتح الباري وعمدة 
خدمة القاري، من النواحي املختلفة إال أهنا مع ذلك قد بقيا خامل الذكرمن نا حية 

املعامالت املالية فال جند هناك دراسات وافية فيها، فمن حقهما علينا أن نعّمم فوائد كتاهبما 
نوفر من خالل هذه  -ولو يف نطاق ضيق-ومن جانب آخر . هذا من جانب. لألمة

الدراسة  بيانًاشافياً لتلك املسائل الفقهية املختلف فيها  اليت وردت يف فقة املعمالت،وأيضاً، 
يسبق أن درست آراء اإلمامني من خالل الكتابني الفتح والعمدة يف املعامالت املالية  ومل

 .فاملوضوع جديد ومل يطرق بالبحث

 

 أسئلة البحث

إن هذا البحث عبارة عن دراسة املعامالت املالية من كتايب فتح الباري وعمدة القاري وذلك 
لشافعي يف املعامالت من أجل التعرف من طريق استقراء اخلالف بني اإلمامني أيب حنيفة وا

 .على أوجه االختالف بني اإلمامني يف املعامالت

 .هذا البحث يتناول اإلجابة عن األسئلة التالية

ماهي املسائل الفقهيه املختلف فيها بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعي يف املعامالت - 
 .املالية؟

اإلمامني و أوردها احلافظ ابن حجر وبدر الدين العيين ما األدلة اليت استدل هبا كل من  - 
 .على أقواهلم يف املسائل املتعلقة باملعامالت؟
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 .ماهي أسباب اخلالف بني اإلمامني يف املسائل الفقهية املتعلقة باملعامالت املالية؟- 

عمدة  ما املصادر الفقهية اليت اعتمدها احلافظ يف الفتح الباري وبدر الدين العيين يف- 
 .القاري؟

 .ما هي اآلثار الفقية املرتتبة على اخلالف بني اإلمامني وما مثره هذا اخلالف؟-5

 

 .أهداف البحث

 :سوف تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية

من خالل  -ا اهللإبراز اخلالف يف فقه املعامالت بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعي رمحهم- 
 .ة القاريوعمد ،كتايب فتح الباري

 .يف املعامالت املالية -رمحهما اهلل–تسليط الضوء على أسباب اخلالف بني اإلمامني  - 

وذكر الرأي  إبراز األدلة اليت استدل هبا كل من اإلمامني  على آرائهم وأقوهلم الفقهية،- 
 .الراجح من بني آراء اإلمامني يف املسائل الفقهية املختلف فيها يف املعامالت

 .إظهار اآلثارالفقهية املرتتبة على االختالف بينهما- 

 

 منهجية البحث

اتبع يف هذه الرسالة املنهج االستقرائ حبيث أمجع املسائل املختلف فيها بني اإلمامني أيب - 
 .حنيفة والشافعي يف املعامالت من خالل كتايب فتح الباري وعمدة القاري
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حبيث أقف على أدلة اإلمامني وسبب اخلالف ومثرته  اتبع يف هذه الرسالة املنهج التحليلي - 
 .و الرتجيح بني األدلة

 

 حدود البحث

 :جدير بالذكر بيان حدود البحث وهي كالتايل

دون  ،ة والشافعي يف املعامالت املاليةيتناول الباحث اخلالف بني اإلمامني أيب حنيف-  
 .إن وجد خالف يف ذلك اخلوض يف اخلالف يف املذهب نفسه،

  يتناول الباحث املسائل املختلف فيها يف أبواب املعامالت مع الوقوف على أدلتهم  -  
 .والرتجيح بينها

 .الباحث اليذكراملسائل املتفق عليها بني اإلمامني - 

يتناول الباحث املسائل اليت اتفقا اإلمام ابن حجر العسقالين واإلمام العيين على أهنا - 
 .فإذا ذكر أحدمها خألفاً ومل يذكر األخرفال اذكره يف حبثيخمتلف فيها بني اإلمامني 
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 الدراسات السابقة

ولكن هناك بعض دراسات هلا صلة باملوضوع  مل أجد دراسة تناولت موضوع حبثي مباشرة،
 :وهنا نشري إيل بعضها

"  9ي المنهج الفقهي عند الحافظ ابن حجر العسقألني من خالل كتابه فتح البار"- 
بيان طريقة احلافظ ابن حجر : واخلاَتة، الباب األول وقسم الباحث رسالته إيل ثالثة أبواب،

والتعامل  املسائل الفقهيهمنهج احلافظ ابن حجر يف حبث  :الباب الثاين يف شرح احلديث،
اختيارات احلافظ ابن حجر الفقهية، واليهمين من هذا  :الباب الثالث .مع مذاهبها املختلفة

ة إال الباب الثاين وهو ما يتعلق بالفقه، و مل يذكر الباحث يف رسالته من أبواب فقه الرسال
ال تفيدين كثريًا يف كتابة رساليت لكن سأستفيد منها يف بعض  املعامالت إال مخسة مسائل،

 . املباحث

وقسمه الباحث 0 "ابن حجر العسقألني مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه اإلصابة"- 
: الباب الثاين ،ترمجة احلافظ ابن حجر العسقالين درس فيه: ، الباب األولة أبوابإيل أربع

 : حتدث فيه جهود ابن حجر العلمية من جماالت دراسة، والقضاء، والتأليف، الباب الثالث

 

                                                           
 "يل كتابه فتح البارني من خالالفقهي عند الحافظ ابن حجر العسقال بن سوريا نشاه باجوري،محد إحسان  9

 . 00 ط (اجلامعة األسألمية العلميةاملاليزي)

طبعة دار "صابةني مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه اإلابن حجر العسقال"الدكتور شاكر حممود عبد املنعم،  1
 .الرسالة للطابعة ببغداد

 

 



 

 
1  

هذا الكتاب يتميز مصنفات  ،دراسة أمهية كتاب األصابة: الربعالباب  دراسة كتاب اإلصابة،
 .صادر ترمجته، هي تساعدين لرتمجة اإلمام ابن حجر العسقالينابن حجر، وذكر م

الـــدرل الصـــرفي بـــين ابـــن حجرالعســـقالني فـــي فـــتح البـــاري والعينـــي فـــي عمــــدة "-3
ترمج  ة البخ  اري، و ترمج  ة اب  ن حج  ر، و ترمج  ة  ،د ذك  ر الباح  ث التمهي  د، وفي  هوق   "  القــاريي

واملص   ادريف الش   رحني، وأم   ا الفص   ل ففي   ه امل   نهج : العي   ين، وثلث   ة فص   ول، وأم   ا الفص   ل األول
ففي   ه، املس   ائل اخلالفي   ة يف : ففي   ه، أدل   ة الص   ناعة يف الش   رحني، وأم   ا الفص   ل الثال   ث: الث   اين

الش   رحني، وه   ي تتعل   ق بدراس   ة الص   رف، ويتض   ح م   ن عن   اوين تل   ك الرس   الة، أن موض   وعها 
 .خيتلف عن مو ضوع رساليت لكن تكون عوناً كبرياً يل  يف بعضها

وهو كتاب اشتمل على قرابة أربعمائة "   أحاديث أحكام المعامالت المالية موسوعة"-4
ومخسني عنوانًا مقسمة على أربعة أبواب كبرية، وقد اشتملت هذه األبواب على قرابة ألفني 
ومأئة حديث من أحاديث العقود واملعامالت املالية، وقد ذكر الباحث هذه األحاديث 

 .حثني من مراجعة األحكام اليت توصل إليهاليمكن البا! بأسانيدها ومتوهنا

حتدث املؤلف يف كتابه موضوعًا دقيقًا وشاماًل للعلوم واملعارف، ومن هذه العلوم علم "
 .  "االقتصاد واملعامالت املالية

                                                           
الدرل الصرفي بين ابن حجر العسقألني في فتح الباري والعيني في عمدة "حممد صاحل عبد اجلبار العبيدي،  11

ابن رشد   جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة يف اللغة / إىل جملس كلية الرتبية "  القاريي
  .م   00 ،ه   5   العربية ، بإشراف األستاذ الدكتور هاشم طه شألش النعيمي

مو سوعة األحاديث احكام المعامألت "والدكتور حممد مهام عبدالرحيم، -الدكتور مهام عبدالرحيم سعيد 12
  ..ه    دارالكوثر،اململكة العربية السعودية،ط .الرياض)"المالية

 .5 ص.السابقملرجع ا 13
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ومل يبني سبب اختالفهم،  ويري الباحث يف الدراسة أن املؤلف مل يذكر أثر اختالف الفقهاء،
ال إمجااًلوال تفصياًل، كما مل يضع املؤلف بابًا للمقارنة والدراسة، سيستفيد الباحث فيما 

 .يتعلق مبوضوع رساليت من هذا الكتاب

عقد المضاربة في الفقه اإلسالمي وأثره على المصارف وبيوت التمويل "-5
يقية وجاءت يف مقدمة وفصلني و خاَتة،  هذه أيضا دراسة فقهية اقتصادية تطب"   اإلسالمية

ذكر الباحث يف الفصل األول عقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي تعريفا و حكما وأدلة و 
أحكاما وأقساما وأركانا وشروطا، ويف الفصل الثاين ذكر أثر عقد املضاربة على املصارف و 

يل و خصائص املصارف بيوت التمويل اإلسالمية متناواًل تعريف املصارف وبيوت التمو 
اإلسالمية وبني أثر عقد املضاربة يف احلياة االقتصادية خمتتما الفصل بذكر مناذج تطبيقية ، 

كما ذكر يف   –والباحث . ويف اخلاَتة ذكر عشرة من النتائج اليت توصل إليها يف هناية حبثه 
حكامه يف مصادر وكغريه ممن كتبوا يف هذا املوضوع تتبع عقد املضاربة وأ–منهج دراسته 

الفقه اإلسالمي األصلية يف مجع مادة دراسته فلم يستقرئ ما ورد يف ذلك من أحاديث 
 .وآثار، وهذه ما سوف تتناوله هذه الدراسة إن شاء اهلل تعاىل

 

 

 

                                                           
مي وأثره على المصارف وبيوت التمويل سالعقد المضاربة في الفقه اإل"الدكتور زيد بن حممد الرماين،  14
 .مية ، الرياض سالمام حممد بن سعود اإلعضو هيئة التدريس جبامعة اإل"ميةسالاإل
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 هيكل البحث

 .وخاَتة ،تناوله الباحث يف َتهيد، وفصلني

 .وقد اشتمل على مبحثني :تمهيد

 .تناول الباحث فيه مطلبني :المبحث األول

 .التعريف باملعامالت لغًة وشرعاً : المطلب األول

 .أقسام املعامالت :المطلب الثاني

 .وهو يشتمل على مطلبني : والمبحث الثاني

 .التعريف باملال لغة وشرعاً  :المطلب األول

 . أقسام املال :المطلب الثاني

 الفصل االول

باإلمامني أيب حنيفة والشافعي واحلافظ ابن حجر وبد رالدين العيين،  وهو يشتمل   لتعريفا
 .على أربعة مباحث

 .مطالب ثالثة ، وهو يشتمل  علىأيب حنيفة التعريف باإلمام :المبحث االول

 :امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 :حياته العلمية :المطلب الثاني

 .ووفاته وعقيدته العلماء فيهأقوال  :المطلب الثالث
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 .وهو يشتمل  على مطالب تالية الشافعي التعريف باإلمام :المبحث الثاني

  .امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث

  .وهو يشتمل  على مطالب تالية ،ابن حجر العسقالين التعريف باإلمام :لثالثالمبحث ا

 .امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث

 .وهو يشتمل  على مطالب تالية بدرالدين العيين، التعريف باإلمام :الرابعالمبحث 

  .ونسبه ومولده ونشأته امسه :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث
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 الفصل الثاني

 .وهو يشتمل على اربعة مباحثاملعامالت املالية املختلف فيها بني أيب حنيفة والشافعي 

 .ثالثة مطالبوهو يشتمل على : المبحث األول 

  .صالحها دوبيع الثمار قبل أن يب :االولالمطلب 

 .حاالً السلم  :ثانيال المطلب

 .للجار الشفعة :ثالثال المطلب

 .مطلب وهو يشتمل على: المبحث الثاني

 .عةر املزا :االول المطلب

 .وهو يشتمل على مطلبني: المبحث الثالث

 .اللقطة َتلك:ولاأل المطلب

 . مكةيف لقطة ال :المطلب الثاني

 .فيه ثالثة مطالبو  : رابعالمبحث ال

 .إقرار الوكيل يف الوكالة املطلقة :االول المطلب

 .احلوالة :ثانيال المطلب

 .كوب وحملوبمر الرهن : الثالث المطلب

 :وفيها سيتناول الباحث مايلي :الخاتمة

 .خالصة وأهم نتائج البحث والتوصيات 
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 :الفهارل المختلفة

 .فهرس اآليات القرآنية

 .واالآثارفهرس األحاديث 

 .فهرس املراجع واملصادر

 .فهرس املوضوعات

وأن  وأن ينفعين به خاصة واألمة عامة، اسأل اهلل العلى العظيم أن يتقبل مىن هذا العمل،
 .جيعله خالصاً لوجهه الكرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

 

 التمهيد

 :التعريف بالمعامالت الماليةوأقسامها

وهذايتطلبني  ،ثر تعامل الناس هبا يف هذا الزمناليت كإن هذه الدراسة يف فقه املعامالت املالية 
، وهذا التمهيد يشتمل مين أنه أعرف باملعامالت وأبني أقسامهاأواًلوأعرف باملال وأنواعهاثانياً 

 .على مبحثني

 

 .التعريف باملعامالت وأقسامها :المبحث األول

 .التعريف باملال وأقسامها :المبحث الثاني

 

 المبحث األول

 :مطلبنيعلى وي توأقسامها وهو حي التعريف باملعامالت المبحث األول

 .التعريف باملعامالت :المطلب األول

 .أقسام املعامالت: المطلب الثاني
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 .التعريف باملعامالت :المطلب األول

 :   لغة المعامالت

  مشتقة :وهي معاملة، عامله وأنا عاملته، :قولك من مصدر :وهي معاملة، مجع املعامالت  
 واستعمله، غريه وأعمله عمالً  عمل.أعمال واجلمع والفعل، املْهَنةُ : لغة العمل( عمل) من

 .5 بنفسه عمل:الرجل واعتمل

 .6 وحنوه البيع، من التصرف :به يراد األمصار أهل كالم يف عاملته :الفيومي قال

 :االصطالح في وأما

 :ما يليهي فيلمعامالت ل اتإن العلماء والباحثني ذكروا عدة تعريفف

 وغري والرهن 0 واإلجارة والشراء كالبيع الدنيا بأمور املتعلقة الشرعية األحكام: هي- 
 .8 ذلك

 .9 والتصرفات واملنافع بني الناس بواسطة العقود، ،تبادل األموال :هي- 

                                                           
، (005 ط، .د لبنان– صادر دار: بريوت) (عمل) ، مادةالعرب لسان املصري، االفريقي منظور ابن 15
 . 8 ص0 ج

 . 6  ص .(لبنان-مكتبة)، ( عمل) :مادة ، معجم المنير مصباحاملقري،  عقيل بن حممد بن أمحد 16

  
 .6  ص ،( ه0   ط.د جوزية، ابن دار) ،بالضمان الخراج قاعدة احلق، منظور الرمحن أنيس 
  
 0  ص ت،.، دط.د المعاصرة، المالية المعامالت فقه ،شبري عثمان حممد 
  
مطبعة البوسفور : مصر) والقوانين المصرية في الشريعة اإلسالمية، المعا مالت كتاب،الشيخ أمحد أبو الفتح 

 .5 ، ص ،ج(م  9 ه    ط،.د بشارع عبد العزيز
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سواء  ‘أو إسقاطها بني شخصني فأكثر قوق،احلاليت يقصد منها إنشاء  اتالتصرف :هي- 
ذات الطرفني   ،أو كانت من العقود من تصرفات اإلرادة املنفردة كالطالق، والوقف، كانت

 .0 كالبيع والشركة

 .تصرف مايل بعوض أو غريه ممن له حق :هي- 

سواء كانت مالية، أم  ،س يف التعريف يشمل مجيع التصرفاتجن (التصرف) :شرح التعريف
مثل  البدنية، اتاليت ليست مبال كاالتصرف اتوإضافة التصرف للمال أخرج التصرف بدنية،

 سواء كانت تصرفاته بنفسه أو بتصرفه يف عبده، وجهاد يف سبيل اهلل، خدمة املسجد،
 والشراء، البيع، :مثل ،مقابل رينظ التصرفات اليت تكون يفمجيع  أدخل(عوض)والتقييدب
 ليدخل(عوض بغري أو) :وقولنا عوض، مقابل يف كان مما وغريها، والكراة، واإلجارة،
 هبا، متطوعاً  أو باملال، كالنذور واجبة كانت سواء عوض، نظري يف ليست اليت التصرفات

 له من)ب والتقييد املالية، والتربعات واهلدايا، والوقف، الثواب، غري وهبة الصدقة: مثل
 .  التصرف يف هلما حق فال واجملنون، مميز، الغري الصيب أخرج(حق

 

 

 

 

 

 
                                                           

  
 . 66، ص ،ج(م998  ه،8   ، ط، دمشق-درالقلم: بريوت) العام الفقهي المدخل الزرقا، الشيخ 
  
 .0  ص ،(ه0   ،ط .د جوزية ابن دار) ،بالضمان الخراج قاعدة احلق، منظور الرمحن أنيس 
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 .أقسام املعامالت: المطلب الثاني

 :  أقسامأربعة إلي المعامالت تنقسم 

 .وهو يشتمل على نو عني عقود التمليكات، :القسم األول

 .وغريمها  واإلجارة  البيع مثل عقود املعاوضات، :ع األولالنو 

 .والعتق ،واملرياث ،والوصية،5 ،والوقف  هلبة ا عقود التربعات، مثل: النوع الثاني

 

 

                                                           
 املكتب اإلسالمي، :بريوت) المعامالت المالية المعاصرةفي ضوء اإلسالم، سعدالدين حممد الكيّب، 22
 .6 ص  قاعدة الخراج بالضمانأنيس الرمحن، و .   ص ،(م 00 ه     ، ط

مشتقة من األجر، وهو العوض ومنه مسي الثواُب : " ذكر الفقهاء معىن اإلجارة يف اللغة بأهنا :تعريف اإلجارة لغة 23
عقد : )عند احلنفية:تعريف اإلجارة شرًعا "أجرًا، ألن اهلل تعاىل يعوض العبد به على طاعته، أو صربه عن معصيته 

مقصودة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم عقد على منفعة معلومة، : )قال فقهاء الشافعية(. على املنافع بعوض
 .0  ص  0ج  ،جبدة  جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤَتر االسالمي :راحع( وضًعا

عقد يفيد : وعرف الفقهاء اهلبة بقوهلم. اهلبة عقد تصرَّف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض :تعريف الهبة 24
، دمشق -دار الفكر : بريوت) ،يِليحَ ة الزّ بَ َوهْ  .،هتالِفْقُه اإلسالمي وأدل .طوعاً التمليك بال عوض حال احلياة ت

 .0 0ص   ج،(ت.ط،د.د
، فإن غالبية فقهاء احلنفية ينقلون عنه أنه لالزمفهو يف احلقيقة تعريف للوقف غري ا: عند أيب حنيفة تعريف الوقف 25

  .0  ، ص ،جحاشية ابن عابدين :راجع .يرى جواز الوقف إال أنه غري الزم كالعارية
حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف ) يف تعريفه للوقف بأنه : عند الشافعية تعريف الوقف

: بريوت) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،حممد اخلطيب الشربيين :راجح (.رقبته على مصرف مباح
 .06 ص ، ،ج( ت،. ط،د.، ددار الفكر
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 كاملقارضة، ورحبه مناءاملال يف شرتكاال منها يقصد وهي املشاركات، عقود :الثاني القسم
 .واملساقاة واملزاعة، والقراض، واألعمال، والوجوه، والعنان،

 كالكفالة، ألصحاهبا  الديون ضمان منها يقصد ما وهي التوثيقات، عقود :الثالث القسم
 .والرهن واحلوالة،

 .6 وهي اليت املقصود منها حفظ املال فقط احلفظ،عقود  :القسم الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  
 دسعدالدين حممد الكيّب،يف كتابه ويقسم. 6 ص  ،قاعدة الخراج بالضمان ،أنيس الرمحن منظور احلق-د 

عقود ( .)واإلجارة كالبيع،  :عقود المعاوضات( )إيل أربعة أقسام المعامالت المالية المعاصرةفي ضوء اإلسالم
كالوديعة، :عقود االئتمان(  ) .والوقف واهلداية، ,كاهلبة: عقود التبرعات( ) .والعارية كالقرض،: اإلرفاق

 .  ص ،ه     ط،
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 المبحث الثاني

 .مطلبنيعلى وي توهو حيوأنواعه  ،باملال التعريف املبحث الثاين

 .تعريف املال لغة وشرعاً  :المطلب االول

 .أقسام املال :المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 .تعريف املال لغة وشرعاً  :المطلب االول

 :المال لغة

مويل،  :، وتصغريهملال جيمع على أموالوا ما ملكته من كل شيء، : (مول)املال مشتق من 
 .هو املال، وهي املال: وهو مذكر ومؤنث، يقال

 .وقد تسود غري السيد املال  املال تزري بأقوام ذوي حسب: ومنه قول حسان بن ثابت 
  .صار ذامال :َتّول الرجلُ  .كثُرماله و صار ذامال، :ومؤالً  مواًل،ميول وميال -مال فالن 

 .بالقلوب الناس إليه مييل ألنه مااًل، مسي وقد: فارس ابن قال
 الذهب من ميلك ما األصل يف املال: ) فقال النهاية يف األثري ابن هذا إىل أشار وقد

 العرب عند املال يطلق ما وأكثر األعيان، من وميلك يقتىن ما كل على أطلق مث  والفضة،
 . 0 (أمواهلم أكثر كانت ألهنا اإلبل؛ على
 

 :المال اصطالحاً 
 .لتبائن وجهات نظرهم يف حقيقته وقد اختلف الفقهاء يف تعريف املال نظراً 

 .8 ما مييل إليه الطبع ، وميكن ادخاره لوقت احلاجة :بأنه لحنفيةعرفه ا

 

 

 
                                                           

 .68  ص ،القامول المحيط: الفريوزآبادي(.مول)، مادة 5  ، ص  ج ،لسان العرب :ابن منظور: راجح 27
 .586 ، صوالمصباح المنير

ختار المعروف بحاشية ابن الدر مرد المختار على  حممد آمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،: عراج 28
 :والبحرائق إلبن نجيم .8-0، ص0، ج(ت.، دط.د ،لبنان -داراحياء الرتاث العريب :بريوت) عابدين،

 .  ص ،(األردن-دارانفائس)حممد عثمان،  ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميو  .00 ،ص5ج
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 ،و ماال يطرحه الناص ،و إن قلت ،و تلزم متلفه ،ماله قيمة يباع هبا" :وعرفه الشافعية بأنه
"و ما أشبه ذلك ،مثل الفلس

29
. 

 إيل ساقهم مما شرعاً، بالشيء االنتفاع حة إبا املالية صر عنا من جيعلوا مل احلنفية أن ويالحظ
 التقسيم ذلك إيل حيتاجوا فلم سائرُالفقهاء اعتربها بينما متقّوم، غري و متقّوم إيل املال تقسيم

 تعد أن عن املنافع أخرجوا حيت احلاجة، االدخارلوقت إمكان باشرتاط احلنفية انفردوكذلك 
 .0 أمواالً  اعتربوااملنافع حيث اجلمهور االشرتاط هذا يف وخالفهم أموااًل،

  :وسبب اختالف

وسبب اختالف احلنفية مع سائرالفقهاء يف تعريف املال اختالف األعراف فيما يُ َعدُّ مااًل وما 
 .  فَ ُرِجَع يف حتديده  إيل العرف ،لغة وال يف الشرعلإذا املال ليس له حد يف ا اليُ َعدُّ،

 

 

 

 

                                                           
،  ، ج(ه 0  ط، . ، ددار الكتب العلمية :بريوت) ،والنظائراألشباه عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  29
 ما كان له قيمة مادية بني الناس،:"وقد عرّفه بعض املعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك اجلمهور وهو وأيضاً .   5ص

،  ج عبد السالم العبادي، الملكية في الشريعة اإلسالمية :راجع .وجاز شرعاً االنتفاع به يف حال السلعة واالختيار
 ،(ت.ط، د.، داألردن-دارانفائس)حممد عثمان،  ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميو  .09 ص
 .  ص

معجم المصطلحات المالية : نزيه محّاد استاذ الفقه االسالمي واصوله يف كلية الشرعية جبامعة ام القرى .د  3
 .88 ص ، (ه9   ، ،ط، دارالفكر :مشقد) واالقتصادية في لغة الفقهاء،

  (.88 )ص. املرجع السابق 31



 

 
24 

 .أقسام املال :المطلب الثاني

 :أقسام املال 

تعددة، وهلذه التقسيمات فوائد معتبارات بات كثرية اوالعلماء املال تقسيم قسم الفقهاءلقد 
 .ذكر منها أمهها فيما يلين مجة، ومثرات وآثار

 .  متقوم وغري متقوم :إيل وحرمته االنتفاع إباحة باعتبار املال ينقسم

أي )   هو ما يباح استعماله( أي الذي له قيمة يف نظر الشريعة اإلسالمية)ملتقومفا
 .  االختيار السعة شرعاً يف حالة (جازاالنتفاع به

يف حالة وال يباح استعماله شرعاً  ،(أي الذي ال قيمة له يف نظرالشريعة اإلسال مية)تقوماملوغري 
أمايف حالة االضطرار فيباح لإلنسان أن يتناول منهما ومن غري  ،راالختيار كاخلمر واخلنزي

ن أل ؛ولوكان ميتة ما يسد َرَمَقه ويزيل ظمأه ويستمر على ذلك حيت يزول اضطراره مها،
.5 بيح احملظوراتتالضرورات   

 .ضرباناملتقوم عندهم  :وقال علماءاالحناف
 .فغري احملرز؛ كالصيد، واحلشيش ليس مبتقوم وهوبا إلحراز، عريف، :أحدهما 

                                                           
داراحياء الرتاث  :بريوت) رد المختار على الدر مختار المعروف بحاشية ابن عابدين،، عابدين الدمشقيابن  32

. 0 ، ص جوالقوانين المصرية، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية،و . 8-0،ص0ج ،(ط.د لبنان،-العريب
 .  ص ،عيةوأحكام المعامالت الشر 

9 -8 -0 ، ص ج،والقوانين المصرية كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية،الشيخ أمحد أبوالفتح،    

 .  ص، (م 008 ، دارالفكر العريب :صرم) أحكام المعامالت الشريعة، الشيخ علي اخلفيف،  

  
 .رجع السابقامل 
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.6 وهوبإباحة االنتفاع به شرعاً  الشرعي،: الثاني  

 :فيما يلي تقسيمال افائدة هذ

ولذا لو  وغري املتقوم ال ضمان علي متلفه، عليه، هتقوم يضمن متلفه عند تعدياملال امل- 
 ولو .ألنه غري متقوم يف حق املسلمني؛ مخراً بإراقته مل يضمن له شياً أتلف مسلم ملسلم آخر 

 .، ولكنه غري متقوم للمسلمحقه يف متقوم مال ؛ ألنهاحلنفية عند قيمته له ضمن لذمي أتلفه
 لو وكذلك إحرازه، عدم بسبب تقومه لعدم شياً، يضمن مل حبر يف مسكاً  إنسان أتلف ولو

.وهكذامملوكة،  غري غابة أحرق  

فيصح أن يكون مبيعًا كما  املال املتقوم يصلح أن يكون حماًل ملعا وضة مالية كالبيع،- 
وال يصلح غري املتقوم  ويصح أيضًا أن يو هب وأن يوصي به وهكذا، يصح أن يكون مثناً،

ويصح من  كما ال يصح بيع اخلمر من مسلم، وإذا بيع كان العقد باطاًل، أن يكون مبيعاً،
 .0 لعدم تقومها وال يصح بيع األموال املباحة وال هبتها وال الوصية هبا له،ذمي ملث

 .عقاٍر ومنقول:باعتبار استقراره يف حمله وعدم استقراره إيل وينقسم المال

هو ما الميكن نقله وحتويله من مكان إىل  آخر وهو خاص باألراضي سواء كانت  :فالعقار
 .8 لزراعة أم لبناء أم لغريمها

                                                           
  
 .8-0ص ،0ج، (ت.، دط .لبنان، د-داراحياء الرتاث العريب: بريوت) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
 .6 ، صأحكام المعامالت الشرعية ،الشيخ علي اخلفيف 37

  
، أحكام المعامالت الشريعة،  كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية،والقوانين المصرية،  الشيخ علي اخلفيف 
 .6 ص ألنيس الرمحن منظور احلق  الخراج بالضمان، وقاعدة .6 ص ،(ه9   ط،.، ددارالفكر العريب :مصر)

 و الشيخ علي اخلفيف، .0 -6 ص، ( ت.ط، د.، ددار الفكر: بريوت) ،ه اإلسالمي وأدلتهقالفِ  ،يِليحَ َوهبة الز 
 .  ص ،(م008 ه    ط، .، ددارالفكر العريب :مصر) أحكام المعامالت الشريعة
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 هو ما ميكن نقله وحتويله من مكان إيل آخر سواء تغريت صورته بالنقل :والمنقول
أم ال وسواء انتقل بنفسه أم (وغري ذلك واحلديد، واملعادن من الذهب والفضة، كاحليوانات،)

 .9 بواسطة غريه فيدخل فيه البناء واالأشجار المكان نقلهما بعد تغيري صورهتما

 :يالحظ

هل يعتربان من العقار أم من املنقول؟فذهب مجهور  يف البناء والشجر،وقد اختلف الفقهاء 
 .الفقهاء إيل أهنما من العقار

إال إذا كانا تابعني لألرض، فيسري عليهما حينئذ  يعتربان من املنقوالت، :وقال الحنفية
 .0 حكم العقار بالتبعية

 .مثلي وقيمي:َتاثل آحاده أو أجزائه وعدم َتاثلها إيل باعتبار املال وينقسم

 على شتمليو  .يعتد به وله نظري يف احملال التجاريةوتاً احاده تفآهو ما ال تتفاوت  :فالمثلي
 .تيةاألنواع األربعة اآل

واألعداد املتقاربة   :ثالثاً .واملوزونات مبا فيها الذهب والفضة :ثانياً  .املكيالت كالرب :والً أ
 .لسكاكنيوعروض التجارة املتحدة اجلنس كا :رابعاً .كاالبيض

أوال تتفاوت ولكن ال نظري له يف احملال  ،هو ما تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتدبه :والقيمي
 :تية وهيالتجارية ويشمل األنواع الستة اآل

                                                           
ماله أصل ثابت ال ميكن نقله وحتويله من مكان إيل آخر مع بقاء  :العقارهو: وقال اجلمهور ،هذا عند احلنفية 39

-لدكتورقاعدة الخراج بالضمان، :جعرا .ما ميكن نقله وحتويله مع بقاء هيئته وشكله :واملنقول هو .وشكله هيئته،
 .6 ص  ،أنيس الرمحن منظور احلق

 .60،ص ج ،(ه    ،  ط، دارالقلم: بريوت) ،قضاية فقهية معاصرة في المال االقتصاد" الدكتور نزية محّاد  4
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عروض  :الرابع .األشجار :الثالث .البناء :الثاني. احليوانات ولو كانت متحدة اجلنس :األول
 :السادل .لبطيخيعتدبه كا العدديات املتفاوتة تفاوتاً  :الخامس. التجارة املختلفة اجلنس

املثليات اليت ال نظري هلا يف احملال التجارية بأن انقطعت من األسواق وتعذر احلصول 
 .  عليها

 مبثله يضمن املثلية األنواع من كان فما التضمينات يف تظهر التقسيم هذا فائدة :يالحظ
 .  بقيمته يضمن القيمية من وماكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

أحكام المعامالت و، والقوانين المصرية كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية الشيخ علي اخلفيف، 41
 .6 ص ،(م008 ط، .، ددارالفكر العريب: مصر)، الشريعة

 .املرجع السابق 42
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 الفصل األول

وهو يشتمل  ،واحلافظ ابن حجر وبدرالدين العيينالتعريف باإلمامني أيب حنيفة والشافعي 
 .على أربعة مباحث

 .التعريف باإلمام أيب حنيفة :المبحث األول

 .التعريف باإلمام الشافعي :المبحث الثاني

 .التعريف احلافظ ابن حجر العسقالين :الثالثالمبحث 

 .التعريف بدرالدين العيين :المبحث الرابع

 

 المبحث األول

 .التعريف باإلمام أيب حنيفة وهو حيتوي على ثالثة مطالب

 .امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .ووفاته وعقيدته، وأقوال العلماء فيه، :المطلب الثالث
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  :امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .ونشأته اسمه ونسبه ومولده

 .  هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن كاُوس بن ُهرمز بن مرزبان بن هبرام التيمي

ورأي أنس بن مالك ملا  يف حياة صغار الصحابة،   من اهلجرية سنة مثانني مبدينة الكوفة ولد
 5 .ومل يثبت له حرف عن أحد منهم.الكوفةقدم عليهم 

                                                           
شذرات الذهب في  أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي، اإلمام شهاب الدين 43

،حملي الجواهر المضّية فى طبقات الحنفيةو  .9  ، ص ،ج(ت.ط، د.، ددار ابن كثري :بريوت) ،أخبار من ذهب
عبد الفتاح حممد : حتقيق الدين أيب حممد عبد القادربن حممد بن حممد نصر اهلل ابن سامل أيب الوفاء القرشي احلنفي،

 ،(ت.ط،د.،ددالقلم: بريوت)وهيب سليمان غاوجي،  ،بو حنيفة النعمان إمام األئمِة الفقهاءاو .9 ،ص جاحللو،
 .9 ص

حملي الدين أيب حممد عبد  ،الجواهر المضّية فى طبقات الحنفيةو : راحع. ثالث وستني.وقيل.إحدى وستني:وقيل 44
وابو  .5 ص ج عبد الفتاح حممد احللو،: حتقيق اهلل ابن سامل أيب الوفاء القرشي احلنفي،القادربن حممد بن حممد نصر 

 .5 ص ،(ت.ط،د.، ددالفكر العريب: ريوتب)،البو زهرة، آراءه وفقهه-حنيفة حياته وعصره

ط .،دمؤسسة الرسالة: بريوت)، سير أعالم النبالء ،اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبّ  45
  . 9 ص6ج ،( 98 ، 0  ،

 :ونظم بعضهم َمن لقي من الصحابة فقال

 من َصْحب طه المصطفى المختارِ  #لقي اإلمام أبو حنيفة ستًة   

 َوَسِمّيُه ابَن الحارِث الكّرار  #أنساً وعبد اهلِل َنْجَل أُنـَْيِسهْم   

  واضُمْم إليِهْم َمْعِقَل بن َيسارَ  #َوزِِد ابَن أوَفى وابَن واثَِلَة الرِّضي 

. ولكن مل يثبت له رواية عن أحد منهم .  ،ص ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  بن العماد،ا :عجرا
لشيخ حبيب أمحد الكريانوي على ضوء ما  ،ابو حنيفة واصحابهو  ،مل يسمع من أحد من الصحابة:وقال الرتمذي

 .8ص ،(ت.ط، د.، ددارالفكر العريب :بريوت)أفاده الشيخ أشرف علي التهانوي، 
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ونشأ أبو حنيفة بالكوفة وأقام هبا أكثر حياته، وقد نشأ يف بيت إسالمي خالص حيفظ 
 .6 للدين حرماته، ويعرف له قواعده وأصوله

كان قد وأمجع الثقات على أن أبا حنيفة فارسي النسب، فأبوه هو ثابت بن زوطي الفارسي، و 
أسر عند فتح العرب لفارس، واسرتق لبين تيم بن ثعلبة، مث أعتق، جده من أهل كابل، وقد 

 .0 فكان والؤه هلذه القبيلة، وكان هو تيمّياً هبذا الوالء

بعض أنه الوزعم . وروى أنه بابلي؛ إذ ذكر اخلطيب البغدادي أن أبا حنيفة من أهل بابل
 .عريب

وهذا قول مردود . راشد األنصاريابن : ، وقيلبين حيىي بن زيد بن أسلم إن زوطي من :فقيل
 .8 ، وجده األول من كابل كما ذكرناافت؛ فاملشهور أنه من أوالد فارسمته

 

 

 

 
                                                           

مناقب  وابو الوفاء األفغاين، حممد زاهد الكوثري،: حتقيق ، احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، 46
 ،(ت.ط،د.،داملعارف النعمانية حبيدرآباد دكن :اهلند ) اإلمام ابي أبي حنيفة وصاحبي أبي يوسف ومحمد بن حسن

 .5 -  ص

شذرات و  . 9 ، 9 ،ص6ج،( 98 ، 0  ،ط. دمؤسسة الرسالة :بريوت)، سير أعالم النبالء ،لذهيبّ ا 47
وهيب سليمان  ،ابو حنيفة النعمان إمام األئمِة الفقهاءو  .  ،ص جإلبن العماد، ،الذهب في أخبار من ذهب

أبي حنيفة وصاحبي أبي مناقب اإلمام ابي و  .5 ص ،آراءه وفقهه-وابو حنيفة حياته وعصره .9 ص غاوجي،
 .5 ص ،يوسف ومحمد بن حسن

  
 .6 ص،البو زهرة، آراءه وفقهه-وابو حنيفة حياته وعصره 
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 :حياته العلمية :المطلب الثاني

خزازاً، يبيع األثواب يف دكان له بالكوفة، وأخذ أبو حنيفة من والده  أيب حنيفة وكان والد
.وكان مضرب املثل يف األمانة والصدقهذه املهنة وَخَلفه بعد وفاته، وكان يتكسب منها،   

وقد وفق حلفظ القرآن يف صغره، شأن أمثاله من ذوي النباهة، والصالح، مع اشتغاله ببيع 
أنه مل يلتحق بسماع دروس العلماء وحضور حلقاهتم، ومل يطلب اخلز مع والده، ويبدو أيضاً 

مررت : وكان ذلك فاحتة خري عظيم يف حياة أيب حنيفة، قال أبو حنيفة ،العلم يف جمالسهم
أختلف إىل السوق، : إىل من ختتلف؟ فقلت: يوماً على الشعيب وهو جالس فدعاين، وقال

َعَنيت االختالف إىل العلماء، السوق،  مل أعن االختالف إىل: ومسيت له أستاذي، فقال
ال تفعل وعليك بالنظر يف العلم وجمالسة : أنا قليل االختالف إليهم، فقال يل: فقلت له

فوقع يف قليب من قوله، فرتكت االختالف إىل : العلماء، فإين أرى فيك يقظة وحركة، قال
49.السوق، وأخذت يف العلم فنفعين اهلل بقوله

 

الطلب ويبدو أن أول ما اجته إليه علم النحو، مث علم الكالم، ومناقشة أهل وقد اجتهد يف 
اإلحلاد والضالل، حىت بلغ فيه مبلغاً يشار إليه باألصابع، ودخل البصرة أكثر من سبع عشرة 

، ويدفع عنها ما يريد أهل الضالل 50مرة، يناقش وجيادل، ويرد الشبهات عن الشريعة
بن صفوان حىت أجلمه وأسكته، وجادل املالحدة، وناظر اإللصاق هبا، وقد ناقش جهم 

مث اجته أبو حنيفة لعلم  املعتزلة واخلوارج فألزمهم احلجة، بل جادل غالة الشيعة وأخرسهم
.الفقه  

 
                                                           

49 ، الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة نعمانو.   ص ،آراءه وفقهه-بو حنيفة حياته وعصرهأ ،بو زهرةأ
27.ص ،(ه    ط، . ، دمكتبة بومبئي :اهلند)ألمحد بن حجر اهلتيمي املكي،   

 .   /  تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي :راجع50
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وقد لزم أبو حنيفَة محاَد بن أيب سليمان مثاين عشرة سنة، حىت تويف محاد، وأخذ عنه فقه أهل 
بد اهلل بن مسعود، كما تلقى عنه فتاوى إبراهيم النخعي، العراق، وهو خالصة فقه علي وع

 . 5إن املعني للفقه احلنفي هو أقوال إبراهيم النخعي : 5قال الدهلوي

:شيوخ أبو حنيفة  

، وهو تابعيٌّ كويف ثقة، روى عنه أبو  5وأستاذ اإلمام أيب حنيفة هو محاد بن أيب سليمان
األحكام، وأكثر من ثلث أحاديث اإلمام يف حنيفة رمحه اهلل ألفي حديث من أحاديث 

مسنده الذي مجعه احَلْصَكفي، هي برواية اإلمام عنه، عن إبراهيم بن أيب موسى األشعري، 
54عن األسود، عن عائشة رضي اهلل عنهم

.  

، وأيوب السختياين 55وإبراهيم بن يزيد النخعي الكويف: ومن شيوخه رمحه اهلل أيًضا
، واحلارث بن عبد الرمحن اهلمذاين الكويف، وربيعة بن عبد الرمحن املدين املعروف 56البصري  

 
                                                           

أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي، أبو ( م  06  - 699 = ه  06   - 0   )شاه ويل اهلل  51
 .9  ص  جاألعالم،سير  :راجح.من أهل دهلي باهلند، فقيه حنفي من احملدثني: عبد العزيز، امللقب شاه ويل اهلل

 . 9 ،ص ج،المؤلفينمعجم و

 .6  ص ج وحجة اهلل البالغة . 9 -90 ص6ج،املرجح السابق 52

حممد بن  ،لطبقات الكبرىا :راجح.محاد بن أيب سليمان تويف سنة عشرين ومائة يف خالفة هشام بن عبد امللك 53
 .6  ص6،ج(ت.ط، د.ددار صادر  :بريوت) سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري

  
 .  ص ،(ت.ط،د.،ددالقلم: بريوت)وهيب سليمان غاوجي،  ،النعمان إمام األئمِة الفقهاءابو حنيفة  
احلافظ، فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن مالك بن النخعي تويف وله تسع وأربعون   اإلمام، 55
 .0 5ص ج.املرجح السابق .سنة

سير أعالم   ،الذهيبّ  :راجح .سنة مثان و ستني عام تويف ابن عباس،مولده  أبو بكر بن أيب َتيمة كيسان، العنزي، 56
 .(6 -5 ص6ج النبالء،
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أحد الفقهاء ( رضي اهلل عنه)بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 58، وسامل 50بربيعة الرأي
، 60، وسليمان بن يسار اهلاليل املدين59السبعة، وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري

61وغريهم الكثري
.  

:أبي حنيفةتالمذة   

:روى عنه مجاعة، منهم  

 : زفـر بن الهذيل 

زفر بن اهلذيل احلنفي  أب و اهل ذيل زف ر ب ن اهل ذيل ب ن ق يس ب ن س ليم ب ن ق يس ب ن منج ور ب ن 
 .  6جندب ابن العنرب بن عمرو بن َتيم بن مر

 

                                                           
سير أعالم   لذهيّب،ا .اإلمام مفيت املدينة، وعامل الوقت، أبو عثمان، تويف سنة ست و ثالثني ومئة باملدينة 57

 .65 ، ص ج،النبالء

ومات سامل يف سنة ست  مولده يف خالفة عثمان، عبد اهلل،وأبو  مفيت املدينة، أبو عمر، احلافظ، اإلمام الزاهد، 58
   لذهيّب،ا .يف ذاحلجة،فصلي عليه هشام بن عبد امللك بعد انصرافه من احلج: وقال بعضهم يف شهر ذيقعدة، ومئة

 .65 ، ص ج ،سير أعالم النبالء

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بن عبد مناة،  ،م 008 - 6 0= ه   6  - 90سفيان الثوري 59
 ري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي،اخ .أمري املؤمنني يف احلديث: من مضر، أبو عبد اهلل

 . 0 ص ج ،(م  00 ط، .د دار العلم للماليني، :بريوت) األعالم،

 .6  ، ص ج .السابق املرجع .ومفتيها، ولد يف خالفة عثمان، ومات سنة سبع ومئةالفقيه، اإلمام، عامل املدينة   6

 .58- 6ص ،(ت.ط، د.، ددالقلم: بريوت)، ابو حنيفة النعمان إمام األئمِة الفقهاء ،وهيب سليمان غاوجيال 61

 .8 ، ص8، جسير أعالم النبالء ،الذهيب  62
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ه  عن مثان وأربعني سنة، وهو أقدم صحبة أليب حنيف ة م ن أيب يوس ف وحمم د 58 تويف سنة 
 . 6احلسنبن 

 : أبو يـوسف 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري نسباً، والكويف منشأً وتعلماً وُمقاماً، وكان ميالده 
 . 6ه   8 ه ، وتويف سنة    سنة 

 :محمد بن الحسن الشيباني  

ه   ، وم  ات    ول  د س  نة . أب  و عب  داهلل: وكنيت  ه. نس  بة إىل ش  يبان ب  الوالء ال بالنس  ب األص  يل
فل  م يق  در ل  ه أن . ، أي أن س  نه كان  ت ح  ني م  ات أب  و حنيف  ة مث  اين عش  رة س  نة ه   89 س  نة 

يصحب أبا حنيفة زمناً طوياًل، بل أخذ أكثر دراسته الفقهي ة ع ن أيب يوس ف ب العراق، ورح ل 
 .65إىل اإلمام مالك باملدينة فأخذ عنه فقه احلديث والرواية

 :الحسن بن زياد اللؤلؤي 

 . ه  0 الذين رووا آراء أيب حنيفة، وقد توىف سنةوهو من فقهاء املذهب احلنفي 

 .66وهؤالء األربعة الذين ذكرناهم كانوا من أصحاب أيب حنيفة، وغريهم كثري

 

 
                                                           

  
 . 06 ص ج تاريخ بغداد ،خطيب البغدادي 
 .    ، ص  ج ،تاريخ بغداد  ،خطيب البغداديو  ؛5 5، ص8ج ،سير أعالم النبالء ،الذهيب  64

  
 . 0 ، ص ج ،وتاريخ بغداد .   ، ص9، جالسابق عاملرج 
 . 9 - 9 ، ص6ج ،سير أعالم النبالء ،الذهيب 66
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 .ووفاته وعقيدته، أقوال العلماء فيه: المطلب الثالث

:ثناء العلماء على فقهه وعلمه  

وقال حفص . زمانه لرجح هبملو ُوزن علم اإلمام أيب حنيفة بعلم أهل : قال علي بن عاصم
قال : وقال جرير. كالم أيب حنيفة يف الفقه، أدق من الشعر، ال يعيبه إال جاهل: بن غياث
.جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حياً جلالسه: يل مغرية  

ى أيب الناس يف الفقه ِعَياٌل عل: وقال الشافعي. أبو حنيفة أفقه الناس: وقال ابن املبارك
ُعين باآلثار، وارحتل يف ذلك، : اإلمام فقيه امللة، عامل العراق، وقال: وقال الذهيب. حنيفة

 .60وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه، فإليه املنتهى والناس عليه ِعَيال يف ذلك

:عقيدة أبي حنيفة  

مالك،  -كغريه من األئمة الثالثة   دينيف أصول ال -رمحه اهلل  -عقيدة أيب حنيفة 
.دينوالشافعي،  وأمحد  وليس بني هؤالء األئمة نزاع يف أصول ال  

: إن األئمة املشهورين كلهم يثبتون الصفات هلل عز وجل، ويقولون" :68يقول شيخ اإلسالم
 إن اهلل يُرى يف اآلخرة، هذا مذهب الصحابة : إن القرآن كالم اهلل ليس مبخلوق، ويقولون

والتابعني هلم بإحسان من أهل البيت وغريهم، وهذا مذهب األئمة املتبوعني فقط، مالك بن 
 .69والثوري، والليث بن سعد، واألوزاعي، وأيب حنيفة، والشافعي، وأمحدأنس، 

                                                           
 . 0 - 9 -90 ، ص6ج سير أعالم النبالء،، الذهيبّ  67

أمحد بن عبد احلليم ( م 8    -  6  = ه  8 0 -  66)الدين ابن تيمية أبو العباس، شيخ االسالم تقي  68
 .   ص ج األعالم، .بن عبد السالم ابن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي

 . 5،ص ج،مؤسسة قرطبة ،حممد رشاد سامل. د: احملقق ،منهاج السنة النبوية ،شيخ اإلسالم بن تيمية 69
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.رحم اهلل أبا حنيفة كان إماماً : قال أبو داود  

ل حديث فيه فقه، كان نعم الرجل النعمان، ما كان أحفظه لك: قال إسرائيل بن يونس
 .00وأشد فحصه عنه، وأعلمه مبا فيه من الفقه، وكان قد ضبط عن محاد فأحسن الضبط عنه

:وفاته  

ه يف شهر رجب وهو ابن سبعني سنة، ودفن يف مقابر اخليزران  50 وتويف رمحه اهلل سنة 
. 0ببغداد، وباملناسبة ففي عام وفاة أيب حنيفة ولد اإلمام الشافعي يرمحه اهلل  

 

 

 

                                                           
  
 .113ص31ج  تاريخ بغداد،، خطيب البغدادي  

عبد  د،: حتقيق الدين أيب حممد عبد القادربن حممد بن حممد نصر اهلل ابن سامل أيب الوفاء القرشي احلنفي، حمي 71
والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة  . 5،ص ج ،الجواهر المضّية فى طبقات الحنفيةو الفتاح حممد احللو،

 . 0-00ص ،(ه    ط،.،دمكتبة بومبئي :اهلند)شهاب الدين أمحد بن حجر اهلتيمي املكي، ل ،نعمان
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 المبحث الثاني
 

 .مطالب ثالثة يشتمل  على هذا، و الشافعي التعريف باإلمام الثانيالمبحث 

 .امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث
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 :امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 :ونشأته ونسبه ومولدهاسمه 

هو أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد اهلل بن 
عبد يزيد بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 

بن مضر بن  بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس
صلي اهلل عليه يلتقي يف نسبه مع النيب  ،، الشافعي املطّليب القرشير بن معد بن عدناننزا

 . 0يف عبد مناف بن قصي وسلم

سنة مائة ومخسني من اهلجرة، فلم   0،وقد ولد اإلمام الشافعي   رضي اهلل تعاىل عنه   بغزة
اللغة واعتىن يكد يبلغ سنتني من عمره حىت محل إىل مكة، فنشأ هبا، وأقبل على علوم 

باألدب والشعر، فربع يف ذلك، وُحبَِّب إليه الرمي، حىت فاق األقران، وصار يصيب من 
 . 0العشرة تسعة

 

 

 

 

                                                           
  
 :بريوت ) آراءه وفقهه-الشافعي حياته وعصرهاإلمام  زهرة،أبو و  ؛ا6-5، ص0 ج،سير أعالم النبالء ،الذهيب  

 .6 -5 ص ،(ت.ط، د. ، ددالفكر العريب
  
 .9 ، ص ، ج(ت.ط، د. ، ددار ابن كثري :بريوت) ،من ذهبشذرات الذهب في أخبار  بن العماد،ا 
 .8 ، ص ،ج(ت. ط، د.لبنان، د–دارالكتب  :بريوت )، طبقات الشافعية ،عبد الرحيم األسنويو 
 .0 -9 ، ص ج،شذرات الذهب في أخبار من ذهب بن العماد،ا 74
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 :حياته العلمية :المطلب الثاني

وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن عشر،  حفظ اإلمام الشافعي رمحه اهلل القرآن،
 .وأفىت وهو ابن مخس عشرة سنة

:  وقال ،05قرأت على إمساعيل بن قسطنطني: مسعت الشافعي يقول: عبد احَلَكم وقال ابن
 ، وجماهد علىبن كثري، وهو على جماهد06قرأت على عبد اهلل : قرأت على شبل، وقال شبل

 .00ابن عباس

اشتهر اسم مالك بن أنس يف زمن الشافعي وتناقل الناس كتابه املوطأ، فأراد الشافعي أن 
يرحل إىل املدينة املنورة لألخذ عن مالك العلم، فكان أول ما فعله قبل سفره هو حفظ 

 . املوطأ

 وقدم ببغداد سنة مخس وتسعني فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه، وأقام هبا حولني، مث عاد

مكة، مث خرج إىل بغداد سنة مثان وتسعني فأقام هبا شهراً، مث خرج إىل مصر وصنف هبا  إيل 
األم واألمايل الكربى واإلمالء الصغري وخمتصر البيوطي وخمتصر املزين وخمتصر الربيع )كتبه ك

 .08(والرسالة والسنن

 

                                                           
املعروف بالقسط مقرئ مكة املتوىف سنة  وهو إمساعيل بن عبد اهلل بن قسطنطني أبو إسحاق املكي موىل بين خمزون 75

 .0 ص ج، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،إبن العماد :راجع .ه00 

  
حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني بن ليث اإلمام أبو عبد اهلل املصرى ، ولد سنة إثنتني ومثانني ومئة ، تويف  

 .9 ص  ج ،(لبنان-دارالكتب  :بريوت)، طبقات الشافعية، عبد الرحيم األسنوي :راجع .سنة مثان وستني ومئتني
  
 .  ، ص0 ج ،سير أعالم النبالء، الذهيبّ  
  .0 ص ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب بن العماد،ا 78
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 :هشيوخمن 

األصبحي، ولد سنة أنس بن مالك بن أيب عامر مالك بن أنس هوأبو عبداهلل مالك بن - 
ع الثاين ، تويف يف الليلة الرابعة عشرة من ربيوهو شيخ العلماء واستاذ األئمة ،ه  من اهلجرة 9
 . 09سنة 86ه  ودفن بالبقيع، وله من العمر 09 سنة 

اِجُشون عبدالعزي- 
َ
 .80ه   6 ، تويف سنة ز بن عبداهلل بن أيب سلمة التيميامل

، مات سنة "مكة"د املخزومي املشهور بالزجني فقيه مسلم بن خالد الزجني أبو خال- 
 . 8سنة 80وله . ه  80 

ول د س نة تس عني ومئت ني وم ات  ،إبراهيم ب ن س عد ب ن إب راهيم ب ن عب دالرمحن ب ن ع وف -   
 . 8سنة إحدى ومثانني وثالث مئة -مات يف ربيع اآلخر : وقيل -يف ربيع االول 

تويف سنة . ه  سنة 05شيخ الشافعي احلافظ اإلمام أبو إسحاق الزهري املدين، وعاش  -5
 . 8ثالث أو أربع ومثانني ومائة 

إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي الفقيه أبو إسحاق األسلمي املدين أحد األعالم، تويف سنة -6 
 . 8ه   8 

 

                                                           
  
 .  0  ص0 ج، البداية والنهاية ،ابن كثريو  ؛05،ص ج،تهذيب األسماء واللغات ،النووي 
 
 .    ،     ،ص   ،جتذكرة الحفاظ ،الذهيب  
 .  9ص ج ،تهذيب األسماء واللغات ،النووي؛ و  55  ، ص ،جتذكرة الحفاظ  ،الذهيب 8
 .  5 ،   5 ص ،  ،جتذكرة الحفاظ ،الذهيبو   ؛ 0  ص ،  ،جتهذيب األسماء واللغات ،النووي  8
  
 . 0  ص  ،جتذكرة الحفاظ ،الذهيب 
  
 .املرجح السابق 
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افظ أبو حممد اهلاليل الكويف، سفيان بن عيينة بن ميمون العالمة احل: سفيان بن عيينة -0
 .85ه 98 ولد سنة سبع ومائة  مات سنة ،حمدث احلرم

 .86 ه 89 ه ، ومات سنة    أبو عبداهلل، ولد سنة ،الشيباين وحممد بن حسن-8
 

  :تالميذ اإلمام الشافعي

 :، ونذكر منهم األبرز واألشهرونري تالميذه كث

مد بن حم   ،89بن خالد الكليب أبو ثور إبرهيمو  ،88أبو بكر احلميديو   ،80أمحد بن حنبل 
 ،  9أبو عبد الرمحن أبو يعقوب يوسف بن حيىي البويطي ،90احلسن بن الصباح الزعفراين

                                                           
  
 .65  –  6 ،ص   ،جتذكرة الحفاظ ،النووي 
  
 لبنان -دالقلم :بريوت) ،اإلمام الشافعي، لعبد الغين الدقر؛ وا0ص0 ج،سير أعالم النبالء، الذهيبّ  
 .8  -0  ص، (م996 ه،0   ط،.، د
سير أعالم  ،الذهيبّ  :راجح .االمام أمحد بن حنبل، ولد يف سنة مخسني ومئة، وتويف سنة سبع ومخسني ومئتني 87

 . 05 ص ،0 ، ج البداية والنهاية ،ابن كثريو  ؛80 ص6ج،النبالء

  
عي من مكة إىل مصر ولزمه رحل مع الشاف ،ى القرشي املكي املعروف باحلميديهوأبو بكر عبداهلل بن الزبري بن عيس 

 .    ص ج،تذكرة الحفاظ ،الذهىب .ه 9  يفيت إىل أن تويف هبا سنة  ، ورجع مكةحىت مات
إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي من رواة القدمي، مات سنة أربعني ومئتني ، وكان أبو ثور على مذهب احلنفية ،  89

طبقات . وله مصنفات كثرية يَذكر فيها اإلختالف وحيتجُّ الختياره . فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويسر علمه
 .5 ص,  ج ،لألسنوي ،الشافعية

تذكرة  الذهيب،.بن حممد بن الصبَّاح الزعفراين، كان إمامًا يف اللغة، مات سنة ست وستني ومائتني احلسنأبو علي   9
 . 0  ص ،  ج،لالسنوي ،طبقات الشافعية؛ و5 5 ص  ،جالحفاظ

مات : وقال الذهيب. هو يوسف بن حيىي القرشي البُ َوْيِطيُّ املصري الفقيه، صاحب الشافعي، وكنيته أبو يعق وب  9
،    ،جسير أعالم النبالء، الذهيب .سنة إحدى وثالثني ومائتنييف " العراق"اإلمام البويطي يف قيده مسجونًا ب  

 . 6ص
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 ، 9الربيع بن سليمان اجليزي ، 9إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين الربيع بن سليمان املرادي
 .95بن حيىي بن حرملة التجييب وخلق سواهم 9حرملة 

 .أقوال العلماء فيه ووفاته: الثالثالمطلب 

بية عشرين سنة شتغل بالعر اكان الشافعي فصيح اللسان بليغاً، حّجة يف لغة العرب وحنوهم، 
 .مع بالغته وفصاحته

الك تعجبه قراءته ألنه كان كان الشافعي من أفصح الناس، وكان م: 96قال أمحد بن حنبل 
     .فصيحاً 

 .تؤخذ عنه اللغة كان الشافعي ممن: قال أبو عبيد

 .خذوا عن الشافعي اللغة: قال أيوب بن سويد
                                                           

تويف سنة . ولد سنة مخس وسبعني ومائة كان إمامًا ورعاً . زين ، املصري أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل امل 92
شذرات الذهب في أخبار من  إبن العماد، و ؛8  ص   ج،لالسنوي ،طبقات الشافعية.أربع وستني ومائتني 

 .0 ص  ج،ذهب

صاحب اإلمام الشافعي، وَمْوِلُدُه الربيع بن سليمان بن عبد اجلَبَّار بن كامل املرادي، موالهم، املصري املؤذِّن، : هو 93
سير  الذهيب، .يف سنة أربع وسبعني ومائة، أو قبلها بعام، وتويف يوم االثنني لعشر بقني من شوال سنة سبعني ومائتني

 .580 586، ص  ،جتذكرة الحفاظ ؛ والذهيب،580ص   ،جالنبالء أعالم

هو حرملة بن حيىي بن عبداهلل بن حرملة املصري التُّيجييب صاحب الشافعي، كان إماماً حافظاً للحديث والفقه، ولد  94
تذكرة  ،الذهىب. سنة ست وستني ومئة، صنف املبسوط واملختصر املعروف به، تويف ستة ثالث وأربعني ومائتني

 . 86 ،ص  ،جالحفاظ

 . 8-0ص ،0 ج،سير أعالم النبالء ،لذهىبا 95

سير أعالم  ،الذهيبّ  :راجع .االمام أمحد بن حنبل، ولد يف سنة مخسني ومئة، وتويف سنة سبع ومخسني ومئتني 96
 . 05 ، ص0 ، جالبداية والنهاية ؛ وابن كثري،80 ، ص6ج،النبالء
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صححت أشعار اهلذليني على شاب من قريش مبكة يقال له حممد بن : قال األصمعي    
 .دريسإ

لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته : حدث أبو نعيم اإلسرتاباذي، مسعت الربيع يقول
ربيته اليت كان يتكلم هبا معنا يف املناظرة مل لعجبت منه ولو أنه أّلف هذه الكتب على ع

غري أنه كان يف تأليفه جيتهد يف أن يوضح  ،لفصاحته وغرائب ألفاظه هيقدر على قراءة كتب
 .للعوام

يث دفإذا صحَّ احل يا أبا عبد اهلل أنت أعلم باحلديث مين،:وكان يقول ألمحد بن حنبل
 .90صرياً بفأعلمين حيت أذهب إليه شامياً كان أو كوفياً أو 

 :ومن أشعاره يف فضل العلم

 َفأْرَشَدين إىَل تَ ْرِك املَعاصي      #َشَكْوُت إىَل وَِكيٍع ُسوَء ِحْفِظي 
 .98ونوُر اهلل ال يهدى لعاصي  #    َوأْخبَ َرين بَأنَّ الِعْلَم نُوٌر       
 

أول من صنف يف أصول الفقه باإلمجاع وأول من قرر ناسخ احلديث  الشافعي: قال اإلسنوي
 .99الفقه معروفة( من)وأول من صنف يف أبواب كثرية  من منسوخه،

 

 

 
                                                           

  .  ص  ج، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،إبن العماد 97

 .   ، ص9ج،دوانين الشعر العربي على مر العصورو  ؛  6ص،   ،جديوان اإلمام الشافعي 98

 .السابق عاملرج 99
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قبله -يف اإلسالم-إن الشافعي له ثالثة كلمات ما تكلم هبا أحد :00 قال أبو حامت بن حبان
 :وال تفّوُه هبا أحد بعده

إذا صّح : يقول مسعت الشافعي :مسعُت املزين يقول : 0 مسعُت ابن خزمية يقول :األولي 
 .وَدُعْوا قويل لكم احلديث فخذوه به،

مسعت الشافعي  :مسعت احلسن بن حممد الزعفراين يقول : 0 مسعت ابن املنذر يقول :الثانية
 .فأجبُت أن خُيِْطئما نا ظَْرُت أحداً :يقول

مسعت  : 0 الربيع بن سليمان يقولمسعت  :يقول مسعت موسي بن حممد الديلمي:الثالثة
 . 0 ومل يَ ْنُسبُ ْوها إيلَّ  وِدْدُت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب، :الشافعي يقول

 . ما مس أحد حمربة وال قلماً إال وللشافعي يف عنقه مّنة: أمحد بن حنبلقال 

 .اإلمام، عامل العصر، ناصر احلديث، فقيه املِلَّة: وصفه بأنه: 05 قال َحْرَمَلة

                                                           
إلمام اجلليل أيب حممد عبد ا :راجع .ه 5 تويف سنة  حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي البسيت،: هو   1

 ،( 00 ه    ، ط ،لبنان -دالكتب العلمية :بريوت) ،آداب الشافعي ومناقبه ،الرمحن بن أيب حامت الرازي
 .9  -8  ص

 .املرجع السابق .ه   أو    أبوبكر حممد بن إسحق بن خزمية السلمي النيسابوري، املتويف سنة : هو 1 1

 .ه0  أو 09 أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، املتويف سنة : هو 2 1

   
أربع وسبعني ومائة، أو قبلها بعام، وتويف الربيع بن سليمان بن عبد اجلَبَّار بن كامل املرادي، وَمْوِلُدُه يف سنة  :هو 

تذكرة  ؛ والذهيب،580، ص   ،جالنبالء سير أعالم الذهيب، .يوم االثنني لعشر بقني من شوال سنة سبعني ومائتني
 .580 586، ص  ،جالحفاظ

-8  ص ،( 00 ه    ، ط ، بريوت لبنان-دالكتب العلمية) ،آداب الشافعي ومناقبهحامت الرازي،و أب 4 1
  9. 

 . تويف ستة ثالث وأربعني ومائتنيولد سنة ست وستني ومئة، هو حرملة بن حيىي بن عبداهلل بن حرملة املصري  5 1
 .ا8-0، ص0 ج،سير أعالم النبالء؛ والذهيب، 86 ، ص  ،جتذكرة الحفاظ ،الذهىب
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 .00 ما رأينا مثل الشافعي وال هو رأى مثل نفسه: 06 أبو ثور قال

 :وفاته

قبل وفاة الشافعي ظهر فيه مرض البواسري وهو يف مصر، وكان يظن أن هذا املرض إمنا نشأ 
استعملت اللبان : "بسبب استعماله اللبان الذي كان يستعمله للحفظ، يقول الشافعي

وقت صالة العشاء ليلة  -يلرمحه اهلل تعا-تويّف الشافعي 08 "للحفظ فأعقبين صب الدم سنة
 .09 قربه يف مصره،   0 رجب سنة  0 ، ودفن بعد العصر يوم اجلمعة اجلمعة

 

 

 

 

 

 

                                                           
أبو ثور على مذهب  إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي من رواة القدمي، مات سنة أربعني ومئتني ، وكان: هو 6 1

وله مصنفات كثرية يَذكر فيها اإلختالف وحيتجُّ الختياره . احلنفية ، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويسر علمه
 .5 ص   ج ،(ت. ط، د.، دلبنان–دارالكتب  :بريوت)، طبقات الشافعية ،عبد الرحيم األسنوي .

 .0 -6 ، ص0 ج ،سير أعالم النبالء، الذهيبّ  7 1

  .املرجع السابق 8 1

 .5 ص ج،لألسنوي ،طبقات الشافعية 9 1
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 لثالثالمبحث ا

، وهذا يشتمل  على ثالثة ابن حجر العسقالين التعريف باإلمامالتعريف  :لثالثاالمبحث 
 .مطالب

 .ومولده ونشأتهامسه ونسبه  :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث
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 :امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 :   ونشأته اسمه ونسبه ومولده

                                                           
وافرة يف مصادر خمتلفة قدمية واحلديثة،بل ترجم هو لنفسه يف بعض  ةلقد حظي احلافظ ابن حجر العسقالين برتمج  11

المؤسس بالمعجم والمجمع ،"إنباء الغمربأنباء العمر:"وكتابه"رفع اإلصرارعن قضاة مصر: "مثل كتابه.مصنفاته
 .  ت، ص.ط، د.د،منهج ابن حجر في العقيدة من خالل كتابه فتح الباري: راجح ،المفهرل

 :ولكّن أويف هذه الرتاجم هو ما كتبه تلميذه مشس الدين السخاوي،حيث أفرد لشيخه ترمجة حافلة مسّاها

عن حياة ابن حجر وسريته وآثاره وماقيل وقدم فيها معلومات مفصله "يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر والدرر اجلوهر"
 .فيه

 :بمخس كت اً وأحسن اً فأوسع أما ماكتب عن احلافظ ابن حجر حديثاً،

-دارالقلم وهي دراسة موسعة، عبد الستار،:تأليف"احلافظ ابن حجر العسقالين أمري املؤمني يف احلديث" :أولها 
 .ه    ، ط.دمشق

وهي  للدكتور شاكر حممود عبد املنعم،"ومواده يف كتابه اإلصابة مصنفاته ومنهجه،ابن حجر العسقالين دراسة " :الثانية
 .ط .د ببغداد،-دارالرسالة هي راسالة تقدم هبا الباحث لدكتوراة يف جامعة بغداد، أيضاً دراسة موسعة،

،وهي دراسة عن احلافظ للدكتور حممد كمال الدين عزالدين" التاريخ واملنهج التارخيي البن حجر العسقالين" :الثالثة
إنباء الغمربأنباء "ابن حجر ،وعن حياته،مع نقد بعض مصادر ترمجة، وعن املنهج التارخيي للحافظ يف كتابه،

 .د بريوت،-داراقرأ مقارناًبكتبه األخري يف التاريخ،هي رسالة تقدم هبا الباحث يف جامعة عني مشس بالقاهرة،"العمر
 .ط

سعيد عبد :دراسة وحتقيق للحافظ ابن حجر،"تغليق التعليق علي صحيح البخاري."ابمقدمة التحقيق لكت :الرابعة 
مث ط املكتب .ه00  تقدم هبا احملقق يف كلية أصول الدين جبامعة األزهر،(دكتوراة)هي رسالة  الرمحن موسي القزيف،

 .ه05  بريوت،-اإلسالمي

للدكتور مجيل أمحد منصور الشواديف، "يح البخاريمنهج احلافظ ابن حجر يف كتابه فتح الباري بشرح صح:"الخامسة
 (.ت.دجامعة األزهر، )تقدم هبا الباحث يف (دكتوراة)هي رسالة 
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     ،، الكنّاين   هوأمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود ابن أمحد بن حجر

 .   املصري األصل، ،   العسقالين

 .5  املولود واملنشأء القاهري الدار،أو نزيل القاهرة،

كّناه بذلك أبوه،كما صرح بذلك احلافظ (أبو الفضل)–يكيّن احلافظ ابن حجر  :كنيته
 ،6  كنيته ولدي أمحد،أبو الفضل:وأحفظ عنه أنه قال يف ترمجه ألبيه، :نفسه،حيث قال

هو لقب ألمحد  :هل هو اسم أو لقب؟فقيل:واختلف"حجرابن :"وأما شهرته فهو :شهرته
 .0  بل هو اسم لوالد أمحد املشارإليه :وقيل .األعلي يف نسبه

 

 

                                                           
 (.ت. ط، د.د)، 0 -6 ، ص ،جالجواهر والدرر ،لسخاويا 111

بكسر الكاف،اسم لقبيلة،وهناك عدة قبائل عربية هبذ االسم،كما ذكره السمعاين يف كتابه (كنانة)نسبة إيل 112
 .99-98ص5ج ،(ه08  ط، .، ددارااجلنان :بريوت) بتقدمي وتعليق عبد اهلل عمر البارودي،(األنساب)

   
 عسقالن الشام،: مما يلي حد املصر،يقال هلا وهي بلدة بساحل الشام من فلسطني،(عسقالن)نسبة إيل  

 .8 ، ص ،جالجواهر والدرر ،لسخاوي؛ وا90 ، ص ،جاألنساب ،لسمعاينا
 .(الفسطاط)وهي  ،(مصر العتيقة)نسبة إيل  114

ابن حجر، و ؛ ه89  -ط.، د ص ج،إنباء الغمر بأنباء العمر الدكتور حسن حبشي، :حجر، حتقيق ابن 115
 .6 5ص  ، جوفتح الباريوابن حجر،  ،950  ؛85ص ،رفع اإلصرار عن قفاة مصر"

 ،0  ،ص ج ،(ت.دط،  .د)، الغمربأنباء العمر إنباءحجر،  ابن 116

 .50، ص السابق،جاملرجع 117
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وهي احتماالت 8  " ابن حجر"وذكر بعض من ترمجوا له احتماالت أخري يف املراد بلفظ 
 .قد تكون مقبولة ولكنها حتتاج إيل سند تارخيي

 .وأسرته وتارخياً، مكاناً، :مولده

،سنة ثالث وسبعني وسبعمائة "شعبان الثالث والعشرين من "ولد احلافظ ابن حجر يف
 .0  يقع على شاطىءالنيل مبصر القدمية 9  يف منزل(ه 00)

 :أسرته اليت ولد فيها

ومجعت بني .والفضل واألدب،  ولد احلافظ ابن حجر العسقالين يف أسرة اشتهرت بالعلم،
 .   بالتجارةاالهتمام بالعلم وبني االشتغال 

 

 

 

 

                                                           
لقب بذلك جلودة ذهنه،وصالبة رأيه،حبيث يرد  :وقيل .حيتمل أنه كانت له جواهر كثرية مسمي به:فقيل 118118

 :وقيل وكان حيمل احلجر، مسي به لكونه اسم أبيه اخلامس، :وقيل واليتصرف فيه أحد من أقرانه، اعرتض كل معرتض،
باعتبار، الدكتور إحسان  لعبد احلي بن عبد الكبري الكناين، "،فهرل الفهارل واإلثبات"غري ذلك،كما ذكر يف 

 .   ،ص ج دارالغرب اإلسالمي(ه 0  )سنة  ط ،عباس

 . ، ص ج،إنباء الغمرابن حجر،   و؛ 85ص، رفع اإلصرار عن قضاة مصرابن حجر،  119

 .6  ص،  ، جالضوء الالمع ألهل القرن التاسع ؛ والسخاوي،9 ، ص ،جالجواهروالدرر السخاوي،  12

 . 9ص، ابن حجر العسقالني، لشاكرا و؛ 9 ص ،الحافظ ابن حجر ،لعبد الستارا 121
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 :العلمية حياته: الثاني المطلب

الرحلة لطلب العلم تقليد مبكر يف تاريخ علماء املسلمني، ومظهر : رحالته يف طلب العلم
من مظاهر التعليم االسالمي يلجأ إليه الطالب بعد أن يستكمل ثقافته احمللية بسماعه 

را، وكذلك حرصه على أن وقراءته على علماء بلده، وشغف ابن حجر بالعلم كان مبك
 .يكون باحلديث النبوي عاملا متبحرا ورأسا فيه ال يلحق

وهذا ما يستلزم شد الرحال والتطواف يف البلدان متتبعا ملواطن العلماء والشيوخ واملسندين 
  .ورحل داخل مصر وخارجها ،   للتخرج هبم واالنتفاع مبالزمتهم والقراءة عليهم 

قوص وغريها من بالد صعيد مصر، فسمع من علمائها ه رحل إىل   09ففي سنة 
 .   نظمهم

مشس : ه رحل إىل االسكندرية وهبا التقى مجاعة من احملدثني واملسندين منهم 090ويف سنة 
( 098)وابن سليمان الفيش ( ه  80ت )وابن الفراط ( ه   8)الدين اجلزري املتويف 

الشام واحلجاز واليمن ومكة وما بني هذه مث رحل إىل بالد  .   وغريهم( 099)وابن البوري 
.النواحي  

وحصل بنتيجتها وفرة من الكتب بلغت حوايل الف جزء حديثي، وساعده على ذلك امور 
 :خلصها السخاوي مبا يلي

 .ذكاؤه الوقاد، ومعرفته باالنتقاء واالستيعاب -  
 .سرعة القراءة مع حسنها -  
 .سرعة الكتابة -  
 

                                                           
 .95 ، ص ج،في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجرالجواهر والدرر ، سخاويال 122

 .9  ص ج ،إنباء الغمر بأنباء العمر ابن حجر،    
   
 . ص ج، تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقالين 
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بالقراءة والسماع، والتصنيف حبيث مل يكن خيلي حلظة من أوقاته من  إعانة رفقته له -  
 .5  شئ من ذلك

 :ابن حجر اإلمامشيوخ 

حد من أهل العصر، وكل منهم كان اجتمع البن حجر من الشيوخ ما مل جيتمع أل : شيوخه
 :، منهمرأسا يف فنه الذي اشتهر به

 .يف معرفة القراءات( ه 800)الربهان التنوخي  -  
 .يف معرفة احلديث ومتعلقاته( ه 806)والزين العراقى  -  
 .يف حفظ املتون واستحضارها( ه 800)واهليثمي  -  
 .يف سعة احلفظ وكثرة االطالع( ه 805)والسراج البلقيين  -  
 .ة التصانيفكثر يف  ( ه  80)وابن امللقن  - 5
 .طالع عليهاوااليف حفظ اللغة ( ه 0 8)واجملد الشريازي  - 6
 .يف معرفة العربية ومتعلقاهتا وحفظها( ه  80)والغماري  - 0
علوم احلديث البن الصالح وحكايات أيب : مسع عليه( ه 099)واحملب بن هشام  - 8

 .علي الفقيه
 هذا وتوىل ابن حجر  ،6  يف تفننه يف علوم كثرية( ه 9 8)والعز بن مجاعة  - 9

 .التعريف بشيوخه يف كثري من مصنفاته
( اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس)يف كتابني جليلي القدر ما زاال خمطوطني مها  فردهمأكما 
 (.جزاء املنثورة املسمى باملعجم املفهرسجتريد أسانيد الكتب املشهورة واأل)و 
 
 
 
 

                                                           
 .5 -  ص جترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر، فيالجواهر والدرر ، لسخاويا 125

 . ص ،ج تهذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالين 126



 

 
52 

 :ابن حجر اإلمام تالمذة

أمساء مجاعة من الذين أخذوا عن احلافظ ابن حجر "اجلواهر والدرر"وقد ذكر السخاوي يف 
سأ كتفي هنا بذكر بعض أبرز تالمذته  وأوصل عددهم إيل مخسما ئة شخص، رواية ودراية،

 :وهم من يأ يت ذكرهم على وجه اإلجياز،
 هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي األصل، :السخاوي - 

وأخذ العلم ( ه  8)ولدسنة وأبو عبد اهلل، الشافعي، أبو اخلري، القاهري املولد،مشس الدين،
من أجلهم وأكثرهم تأثري فيه شيخه احلافظ ابن حجر العسقالين،  عن مجاعة ال حيصون،

حيت تويف فيها  مث استقرَّ أخرياً يف املدينة النبوية، وكان السخاوي كثري احلج واجملاورة باحلرمني،
  .0  ودفن بالبقيع ،(ه 90)سنة 

د الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي هو حممد بن عب: الكمال ابن اهلمام - 
ومسع . احلنفي املعروف بابن اهلمام، مث القاهري،كمال الدين، األصل،مث اإلسكندري،

 .8  (ه 86)وتويف سنة(ه090)من مجاعة منهم احلافظ ابن حجر العسقالين ولد سنة
 اهلامشي،هو حممد بن حممدبن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن فهد :ابن فهد املكي- 

 وتويف مبكة،(ه095)ولد مبصر سنة  أبو الفضل، الشافعي، تقي الدين، العلوي، املكي،
 .9  (ه 80)سنة

  

                                                           
   
 ) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاويا 
 8،جشذرات الذهب في أخبار من ذهب"أبو الفالح،و  ؛  - ،8،ج(ت. ط، د. ، دداراجليل: بريوت
 8 ،85 ص
ص  ،منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري مجيل أمحد منصور الشواديف، 128
96-90. 
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أبواحلسن،  ،برهان الدين هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، :برهان الدين البقاعي- 
 وأخذ العلم عن أساطني ،(ه809)ولد سنة  .مث دمشق نزيل القاهرة، الشافعي، البقاعي،

 .0  (ه885)وتويف البقاعي يف دمشق عصره،كا حلافظ ابن حجر العسقالين وغريه،
 مث القاهري، الّسنيكي، وهو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، :كريا األنصاريز -5

وأخذ العلم عن مجاعة منهم (ه6 8)ولد سنة القاضي، األزهري، الشافعي، زين الدين،
وتويف  وصّنف التصانيف الكثرية، وتصّدر وأفيت، مجيع الفنون،وقرأ يف  احلافظ ابن حجر،

 .   ه6 9أو  5 9سنة بالقاهرة،

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
منهج الحافظ ، مجيل أمحد منصور الشواديفو ؛ 9 ص9ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،الفالح أبو 13

 ،والضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاي و .90ص ،ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري
 . 8 ص9ج
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 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث

شيخي األستاذ حافظ العصر، عالمة الدهر، شيخ مشايخ اإلسالم، : قال السخاوي عنه
أعلم )وشهد له شيخه بأنه  (احلفاظ والرواةحد سنة سيد األنام، قاضي القضاة أو  حامل لواء

  .   (أصحابه باحلديث
وقال السيوطي يف نظم العقيان  .   (ما رأينا مثله)وقال كل من التقي الفاسي والربهان احلليب 

فريد زمانه، وحامل لواء السنة يف أوانه، ذهيب هذا العصر  ونضاره، وجوهرة الذي ثبت )عنه 
به على كثري من اإلعصار فخاره، إمام هذا الفن للمتقدمني، ومقدم عساكر احملدثني، وعمدة 

 .   (جريحوأعظم الشهود واحلكام يف بايب التعديل والت الوجود يف التصحيح،

:وفاته  

 ه  وكان له مشهد مل ير مثله فيمن حضره من الشيوخ،  85تويف يف أواخر ذي احلجة سنة 
ته من ودفن جتاه تربة الديلمي بالقرافة وتزاحم اال مراء واألكابر على محل نعشه ومشي إيل ترب

مقامه أجل خيلف بعده ىف جمموعه مثله،ورثاه غري واحد مبا  مل ميش نصف مسافتها قط،ومل
 .5  منه رمحه اهلل تعايل وايانا

 
 
 
 

                                                           
 .9 ،ص ج، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لسخاويا 132

.املرجع السابق 133  

 .5 ،ص  ، ج(ت. ط، د. املكتبة العلمية د: بريوت نظم العقيان في أعيان األعيان،جالل الدين السيوطي،  134
منهج الحافظ مجيل أمحد منصور الشواديف،  و؛ 0 ،ص ج ،والضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي  135

 .60ص  ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري
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 .امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 .حياته العلمية :المطلب الثاني

 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث
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 :امسه ونسبه ومولده ونشأته :المطلب االول

 :اسمه ونسبه ومولده ونشأته

 .136هوحممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بن يوسف بن حممود، احلنفي

 .0  وأبو الثناء أبو حممد :كنيته

 .بدر الدين:لقبه

 :ونشأته ومولده

املعروف ببدر الدين " حممود بن أمحد بن موسى"ولد  حلببالقرب من  عينتابيف قلعة 
ربع سنوات، ونشأ بأ املقريزيقبل  8  ،(م 6   يوليو 0 =  ه   06 رمضان 6 العيين يف 

يف بيت علم ودين، فحفظ القرآن، وتعلم القراءة والكتابة، حىت إذا بلغ الثامنة كان قد هتيأ 
فتعلم القراءات السبع للقرآن الكرمي، ودرس الفقه احلنفي على يد والده وغريه  ،لتلقي العلوم

مث رحل إىل  ،تهواملنطق على عدد من علماء بلد من الشيوخ، وتلقى علوم العربية والتفسري
 طلًبا للمزيد من العلم، واتصل بعدد من علمائها مثل مجال( م 8  = ه  08)سنة  حلب

الفقه احلنفي، مث عاد إىل  الدين يوسف بن موسى امللطي، فالزمه وقرأ عليه بعًضا من كتب
  .بلدته

  

                                                           
البدر الطالع بمحاسن من بعد ، حممد بن علي الشوكاين و ؛   ص ،اة مصرضرفع اإلصرار عن ق ابن حجر، 136

  .85 ص ج ،القرن السابع

 .   ، ص0 ج ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لسخاويا 137
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بعد وفاة والده عاود العيين رحلته طلًبا للعلم استجابة لشغفه العلمي وحبثه عن املزيد، فشد 
، ليأخذ بقسط وافر من احلديث ، وكانت دمشقإىل ( م 8  = ه 085)الرحال سنة 

من كربيات دور احلديث، فالتحق هبا العيين، ودرس احلديث على  بدمشقاملدرسة النورية 
 .، فوىل وجهه شطرهاحلبعدد من علمائها، ومل تطل فرتة إقامته بدمشق فعاوده احلنني إىل 

( م 8  = ه 086)ملا بلغ اخلامسة والعشرين تاقت نفسه ألداء فريضة احلج، فتجهز سنة 
ألدائها، ويف أثناء إقامته مبكة واملدينة التقى بعلمائها وأخذ العلم عنهم، مث عاد إىل وطنه، 

عامني يؤدي رسالته، مث  وجلس للتدريس، وأقبل عليه الطالب من املناطق اجملاورة، وظل
، وشاءت (م86  = ه 088)رغب يف زيارة بيت املقدس بفلسطني، فرحل إليها سنة 

األقدار أن يلتقي العيين هناك بالشيخ عالء الدين السريامي ملك العلماء يف عصره، فالزمه 
 .9  وتتلمذ على يديه، وقدم معه إىل القاهرة يف السنة نفسها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    ص،  (ت. ، دط.د ،دارالبشائ: بريوت)، بدرالدين العيني وأثره في الحديثلصاحل يوسف معتوق، ا 139
العيىن أبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين  ؛   ،ص0 ج ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاويو ؛9  
 . ص ، ج ،مغانى األخيار فى شرح أسامى رجال معانى اآلثارو  ،احلنفى
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 .اته العلميةحي :المطلب الثاني

، ودرس الفقه ىف املدرسة (ه 9 8)رمحه اهلل، ىف املدرسة املؤيدية احلديث سنة  ولقد درس
البناية ىف شرح اهلداية، وفرائد القالئد، ورمز احلقائق شرح  : احملمودية، له مؤلفات كثرية، منها

كنز الدقائق، وحتفة امللوك ىف املواعظ والرقائق، ومباىن األخبار ىف شرح معاىن اآلثار، مغاىن 
 .0  وغريهمخيار ىف رجال معاىن اآلثار، األ

 :شيوخه من 
 .والده أحمد

أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بن يوسف بن حممود، القاضي شهاب الدين أبو العباس 
بن القاضي شرف الدين أيب الربكات بن الشيخ شهاب الدين العنتايب احلنفي، والد العالمة 

 .قاضي القضاة بدر الدين حممود العيننايب

ه  08تويف يوم االثنني بعد الظهر سادس عشرين رجب سنة أربع ومثانني وسبعمائة،
م  ودفن صبيحة يوم الثالثاء مبقربة طريق حلب بعينتاب، وكان فقيهًا مستحضرًا يف  8  

الفروع واألصول، خبريًا بأمور املكاتبات الشرعية والسجالت احلكمية، وله مشاركة يف سائر 
  .   الفنون

 . 4 موسى الملطييوسف بن 

قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن موسى امللطي احلليب أن مات يف ليلة االثنني تاسع 
 .عشر شهر ربيع اآلخر   سنة ثالث ومثامنائة

                                                           
مغانى األخيار فى شرح أسامى رجال معانى اآلثار  ،أبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين العيىن احلنفى  14
شذرات الذهب في  ،الفالح أبوو؛    ، ص0 ج، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،والسخاوي ؛ ،ص ج

 .80 -86 ، ص0ج ،أخبار من ذهب
   
 .   ، ص ج ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ،ابن تغري بردي 
   
 .50  ،ص ج ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ،ابن تغري بردي 
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 .43 يمالعالء السيرا

أمحد بن حممد، الشيخ اإلمام العامل العالمة عالء الدين الشهري بالعالء السريامي احلنفي، 
الظاهرية برقوق، وتويف بالقاهرة يوم األحد ثالث مجادى األوىل سنة شيخ الشيوخ باملدرسة 

 .م عن نيف وسبعني سنة88  ه 090تسعني وسبعمائة  

 .44 أحمد بن خاص التركي

. أخذ عنه بدر الدين العيين، وكان يطريه. شهاب الدين، أحد الفضالء املتميزين من احلنفية
أكثر االشتغال بالفقه : وقال" الالمع  الضوء" وذكره السخاوي، يف . كذا قال ابن حجر

 .رمحه اهلل تعاىل. ومات يف سنة تسعٍ . واحلديث، ليالً وهناراً، وكتب كثرياً، ومجع، ودرس

 .45 زين الدين العراقي

فهو جمدد عصره يف السنة وعلومها، وأقر له شيوخه برسوخه يف : رمحه اهلل -806 - 5 0
 .6  اهذا الفن، وقد كان حظ الربهان منه وافر 

 

 

 

                                                           
 .50 ص  ج املرجع السابق، 143

 . 0  ص ج ،الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الغزي،ا    

 .08 ص ج، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،لذهيبا5  
   
الضوء الالمع ألهل  ،لسخاويا ؛ و   -  ، صبدرالدين العيني وأثره في الحديث لصاحل يوسف معتوق،ا 

 .0  -   ، ص0 ج، القرن التاسع



 

 
6  

 :تالميذه ومن
ناصر , 9  قاسم بن قطلوبغا, 8  كمال الدين بن اهلمام, 0  حممد بن عبد الرمحن السخاوي

, الربهان بن خضر,  5 يوسف بن تغري بردي,50 الدين أبو البقاء املعروف بابن زريق
  5 .وغريهم كثري

 

 

 

                                                           
مشس  القاهري املولد، هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي األصل، :السخاوي 147

مث استقرَّ أخرياً  وكان السخاوي كثري احلج واجملاورة باحلرمني،( ه  8)ولدسنة وأبو عبد اهلل، الشافعي، الدين،أبو اخلري،
 لضوء الالمع ألهل القرن التاسعا ،لسخاويا :راجح.ودفن بالبقيع ،(ه 90)حيت تويف فيها سنة  يف املدينة النبوية،

 .80 -85 ، ص8ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهبأبو الفالح، و ؛   - ص8ج

هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي األصل،مث اإلسكندري،مث  :الكمال ابن الهمام    
لصاحل يوسف ا :راحع(.ه 86)وتويف سنة(ه090)ولد سنة. القاهري،كمال الدين،املعروف بابن اهلمام،احلنفي

 .9  -   ، صبدرالدين العيني وأثره في الحديث معتوق،

قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوين ( م  0   - 99  = ه  809 -  80) ابن قطلوبغا 149
إمام : " قال السخاوي يف وصفه .عامل بفقه احلنفية، مؤرخ، باحث: اجلمايل( نسبة إىل معتق أبيه سودون الشيخوين)

 .80 ص5ج، األعالم ،لزركليا .مولده ووفاته بالقاهرة ،قادر على املناظرة عالمة، طلق اللسان،

ولد . حممد بن زريق حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حممد الصاحلي، احلنفي، حمدث، عارف بالرجال، ناظم  15
عمر  :راجح.م 95  ه 900مجادى اآلخرة  9ء وتويف بصاحلية دمشق يف 0   ه،  8بصاحلية دمشق يف شوال،

 .0  ص9ج،معجم المؤلفين رضا كحالة،

يوسف بن تغري بردي  بن عبد اهلل الظاهري ( م 00   - 0   = ه   80 -   8) :ابن تغري بردي 151
خري الدين بن حممود بن حممد بن : راجح.من أهل القاهرة، مولدا ووفاة. مؤرخ حباثة: احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين
 .   ، ص8ج،األعالمعلي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

 5 
 . 6 -9  صاملرجع السابق،  
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 .وأقوال العلماء فيه، ووفاته :المطلب الثالث

 :ثناء العلماء عليه
وهو إمام عامل فاضل مشارك يف علوم وعنده حشمة : خطيب الناصرية يف تارخيهوقال ابن 

 .ومروءة وعصبية وديانة
واسع الباع , كان بارعاً يف عّدة علوم مفتياً كثري االطالع: وقال أبو احملاسن يف املنهل الصايف

 .يف املعقول واملنقول

دهره عمدة املؤرخني، ومقصد هو العالمة فريد عصره، ووحيد : ديقال فيه أبن تغري بر 
 . 5 الطالبني

كان إماماً، عاملاً، عالمة، عارفًا بالتصريف والعربية  وغريها، حافظاً   :وقال فيه السخاوي
للتاريخ واللغة كثري االستعمال هلا مشاركاً يف الفنون، ال ميل من املطالعة والكتابة، كتب خبطه 

 . 5 ثر تصانيف منهمجلة وصنف الكثري حبيث ال أعلم بعد شيخنا أك

كان إماماً، عاملاً، عالمة، عارفاً بالعربية والتصريف وغريها، حافظًا للغة،  : وقال فيه السيوطي
 .55 كثري االستعمال حلواشيها سريع الكتابة

 

 

 

                                                           
 .80 -86 ، ص0ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،الفالح أبو 153
 .   ، ص0 ج ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لسخاوي،ا154

)  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيما 155
 .05  ص  ج،(ت. ط، د. ، داملكتبة العصرية: بريوت
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 :قال النواجي ميدحه 
 يقصر عنها منطقي وبياين =لقد حزت يا قاضي القضاة مناقباً 

 .56 فال زلت حمموداً بكل لسان  =وأثىن عليك الناس شرقاً ومغرباً 

 :وفاته
وُدفن من الغد مبدرسته اليت , (ه855)تويف رمحه اهلل يف ليلة الثالثاء رابع ذي احلجة سنة 

157بعد أن صّلى عليه املناوي باألزهر, أنشأها
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 0 ، ص ،جنظم العقيان في أعيان األعيان، جالل الدين السيوطي 156
والضوء  ،السخاوي ؛85 ، ص ج ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي الشوكاين 157

 .   ، ص0 ،جالالمع ألهل القرن التاسع
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 المعامال المالية الفصل الثاني

 

 .أربعة مباحثهو يشتمل على الفصل الثاين املعامالت املالية و  

 .، والسلم احلال، والشفعة للجارقبل أن يبدوصالحهابيع الثمار  :المبحث األول

  .املزارعة :المبحث ثاني

 .َتلك اللقطة :المبحث الثالث

 .الوكالة، واحلوالة، والرهن:المبحث الرابع

 

 المبحث األول

 .على ثالثة مطالب حيتوي وهو

 .بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها :المطلب األول

 .حاال السلم :المطلب الثاني

 .الشفعة للجار :المطلب الثالث
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 المطلب األول

 .بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، وهويشتمل على فرعنياملطلب األول 

 .التعريف بالبيع، وحكمه وأدلة مشروعيته :الفرع األول

 .يبدو صالحهابيع الثمار قبل أن  :الفرع الثاني
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 .دلة مشروعيتهاألالتعريف بالبيع، وحكمه و  :الفرع األول

 :لغة تعريف البيع
البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق املبادلة وهو من أمساء االضداد أي اليت تطلق 

أي 58 (وشروه بثمن خبس )على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما يف قوله تعاىل 
بائع : ويقال لكل من املتعاقدين60  (ولبئس ما شروا به أنفسهم): وقوله سبحانه ،59 باعوه

 .وبّيع، ومشرت وشار

 :اصطالحاً  تعريف البيع
 . 6 مبادلة املال باملال بالرتاضي :تعريف البيع عند الحنفية

قابلني  :وزاد بعضهم  6 أو حنوه َتليكاً   6 مقابلة مال مبال :البيع عندالشافعية تعريف
 . 6 باجياب وقبول على الوجه املأذون فيهللتصرف 

                                                           
   
 .  /0 :يوسفسورة 
   
مادة بيع،  ،556، ص  ،جلسان العرب وابن منظور، مادة بيع، ،0 ص ،المصباح المنير أمحد بن حممد، 

 .مادة بيع 89  ،ص  ،جالصحاحوحممد بن أيب بكر، 
 . / 0 :البقرة  16

 المعروف الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 161
البحر الرائق  ،زين الدين ابن جنيم احلنفي و؛  ، ص ،ج(م 99 ط، . د لبنان، -دار الفكر :ريىتب) ،العالمكيرية

  .00 ، ص5،ج(ت. ط، د. ، دلبنان -دار املعرفة :بريوت) ،شرح كنز الدقائق
 

شمس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين على منت منهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي ال 162
،  ج ،(م990 ه،8 9 ، ط،. ، ددارااملعرفة :بريوت) ،معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى  الشافعي،

 ،كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي الشافعي، إلمام أيب زكريا حميي الدين شرف النووي،ا و ؛9-8ص
 . 0 ص9 ، ج(ت. ط، د. ، دمكتبة اإلرشاد: الرياض)

   
 . 0 ،ص9، ج(ت. ط، د. ، داإلرشادمكتبة : الرياض) "َتليكاً :"المجموعوزاد يف  
 كفاية االخيار في حل غاية االختصار، اإلمام تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصين الدمشقي الشافعي، 164

 .6  ص ج،(ء 00 ه    ط،.د ،لبنان -داراكتب العلمية :بريوت) كامل حممد حممدعويضة  ،تحقيق وتعليق
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 :واألدلة على مشروعيته ،بيعحكم ال

 .65 واملعقول البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة واإلمجاع
 :القرآندليل المشروعية من 

 .   (وأشهدوا إذا تبايعتم): وقوله سبحانه .   (وأحل اهلل البيع): فقوله تعاىل :أما القرآن
ليس عليكم ): وقوله جل جالله .   (تكون جتارة عن تراٍض منكمإال أن ): وقوله عز وجل

 .   (جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم

 :سنةدليل المشروعية من ال

: أي الكسب أطيب؟ فقال:سئل النيب صّلى اهلل عليه وسلم : منها فأحاديث :وأما السنة
 إمنا البيع ): أي ال غش فيه وال خيانة، ومنها حديث00  (عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور)

 :وقد بعث الرسول صّلى اهلل عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم عليه، وقال 0  (عن تراض

                                                           
دار الكتب  :بريوت) ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي 165

: دراسة وحتقيق ،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي و ؛05 ، ص ،ج(ت. ط، د.، دلبنان -العلمية
،  ، ج(م000 ه      ،ط. ن دلبنان –دار الفكر  :بريوت) ،المبسوط للسرخسي، خليل حمي الدين امليس

. ط، د. ، دلبنان -دار الكتب العلمية :بريوت) ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،علي حيدر و .08 ص
 ؛89،ص ،ج(ت
   
 .05 / :البقرة 
   
 . 8 / :البقرة 
   
 .9 / :النساء 
   
 .98 / :البقرة 
 ،ُمصنف ابن أبي شيبةحممد عوامة، : أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف، حتقيقأخرجه   17
 .  5  : ،رقم احلديث69 ص 0ج (ت. ط، د. دمكتبة الدار السلفية اهلندية القدمية، :اهلند)

دار : بريوت) ،سنن ابن ماجهحممد فؤاد عبد الباقي، : حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، حتقيق  هو أخرجه171
 .85  : ، رقم احلديث0 0،ص ، ج(ت.ط، د. الفكر،د
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هذا ): قال الرتمذي . 0 (التاجر الصدوق األمني مع النبيني، والصديقني، والشهداء) 
 .(حديث حسن

 :اإلجماعدليل المشروعية من 
 . 0 الفقهاء على جواز البيعقد أمجع 

 :دليل المشروعية من المعقول
وال سبيل إىل املبادلة  ،يف يد صاحبه مبالق حاجة اإلنسان إن احلكمة تقتضى إباحة البيع لتع

ففي تشريع البيع طريق  ،ض إال بإباحة البيعإال بعوض غالبا وال ميكن الوصول إىل هذا الغر 
واإلنسان مدين بالطبع، اليستطيع العيش بدون  إىل حتقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته،

 . 0 التعاون مع اآلخرين
 :مشروعية البيع منالحكمة 

صاحبه وصاحبه ال يبذله  ؛ ألن حاجة اإلنسان تتعلق مبا يف يداحلكمة تقتضي جواز البيع
واحد منهما إىل غرضه ودفع  ففي شرع البيع وجتويزه طريق إىل وصول كل, بغري عوض

؛ ألن فيه إطفاء نار املنازعات ومن احلكمة يف ذلك اتساع أمور املعاش وبقاء العامل ،حاجته
؛ ألن احملتاج مييل إىل ما يف يد غريه فبغري املعاملة يؤول والنهب والسرقة واخليانات واحليل

 .05 مل واختالل نظام املعاش وغري ذلكاألمر إىل التقاتل والتنازع وبذلك فناء العا
 

                                                           
الجامع الصحيح سنن أمحد حممد شاكر، : أخرجه حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق  172

 .09  : ،رقم احلديث5 5،ص ،ج(ت. ط، د. دار إحياء الرتاث العريب ،د: ، بريوتالترمذي
 

   
دار  :بريوت) ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد 
. ، ددار الفكر :دمشق) ، ي وأدلتهُ ماإلسال هقْ الفو  ،لييبة الزحَ وه ؛5، ص6، ج(ه05   ،ط. ، دلبنان–الفكر 
 . ، ص5،ج(ت. ط، د
التابع ملنظمة املؤَتر االسالمي  مجلة مجمع الفقه االسالميو  ؛ي وأدلتهُ ماإلسال هقْ الف ،لييبة الزحَ وهال 174
 .   ، ص6ج،جبدة
إدارة  :بريوت) ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،علي بن حممد الشوكاينحممد بن  175

 . 5 ص ،5ج،(ت. ط، د. ، دلبنان -الطباعة املنريية
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 .بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها :الثانيالفرع 

 :تحرير محل الخالف

 .06 حوالأال خيلو من ثالثة  بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها 

 .باإلمجاع وهذا باطلأن يكون البيع بشرط التبقية،  :ىولاأل
هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ": حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :الدليل
 .00 "حىت يبدو صالحهاالثمار 
 :داللةوجه ال

كما جاءت به  ،نه رمبا تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطلأل
178األحاديث فإذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر

. 

 .بشرط القطع يف احلال وهذا صحيح باإلمجاع أن يكون البيع :ةالثاني
أرأيت إن : قال"هنى عن بيع مثر التمر حىت يزهو" :قال أنس رضي اهلل عنهحديث  :دليلال 

منع اهلل الثمر، مب تستحل مال أخيك وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا 
 .09 صالحه

 
 
 
 

                                                           
   
عابدين وابن  ؛0  ، ص5 ج ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،لشوكاينا 

 .85، ص0 ج مختار المعروف بحاشية ابن عابدين،رد المختار على الدر  الدمشقي،
   
لجامع ا ،حممد زهري بن ناصر :احملقق  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل أخرجه 

 .80   :، رقم احلديث0  ،ص ج(،ه     ،دار طوق النجاة)  ،الصحيح البخاري
طرح التثريب في شرح  ،حتقيق عبد القادر حممد علي، احلسيين العراقيزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن  178

 .59 ص6ج(ت. ط، د. ،ددار الكتب العلمية: بريوت)  ،التقريب
 .08   :رقم احلديث ،08ص  ج، الجامع الصحيح البخاري ،مد بن إمساعيلحم أخرجه   
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 :داللةوجه ال

إذا تلف الثمر ال يبقى يف مقابلة شيء عوض ذلك فيكون  :قال بد رالدين العيني- 
واحتمال التلف بعد الزهو وإن كان ممكنا لكن تطرقه إىل البائع آكال ملال غريه بالباطل 

 .80 الباذي أسرع وأظهر وأكثر
مبا أن العلة يف النهي هو خوف ما يصيب الثمار من اجلائحة غالبًا قبل  :قال ابن رشد- 

أعين النهي عن البيع قبل اإلزهاء، : أن تزهى، مل حيمل العلماء النهي يف هذا على اإلطالق
ىن النهي هو بيعه بشرط التبقية إىل اإلزهاء، فأجازوا بيعها قبل اإلزهاء بشرط بل رأوا أن مع

 . 8 القطع
بني أيب  هذا هو حمل اخلالف ،أن يكون البيع مطلقا أي ال يذكر قطعا وال تبقية :ةالثالث 

 .حنيفة والشافعي
 . 8 قبل بدو صالحها ارهي عن بيع الثمالنإىل بطالن البيع إلطالق  اإلمام الشافعيفذهب 

 إن كاننتفعا به أو غري منتفع به، الثمر مإىل التفريق بني أن يكون  اإلمام أبو حنيفةوذهب 
 ال جيوز،: فيه خالف بينهم، فقيل الثمر حبال ال ينتفع به يف األكل، وال يف علف الدواب

 . 8 يف احلالمل يكن منتفعاً به إن ألنه مال منتفع به يف ثاين احلال فالصحيح أنه جيوز 
 

 :اإلمام أبي حنيفة دليل
                                                           

   
 006 ه ،  0   ،ط .دارالفكر، د: بريوت) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيين احلنفي 

 . 0 ص8 ج ،(م
   
بداية المجتهد و نهاية  ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد 

 .50 ، ص ،ج(م905 /ه 95   ط. ،دبعة مصطفى البايب احلليبمط :مصر)  ،المقتصد
   
صحيح اإلمام أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين،  أخرجه 

 .  5 : ،رقم احليث65  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت) ،مسلم
 . 0 ،ص0، ج(ه 9  ط،.، ددار املعرفة: بريوت) األم،، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللو 
 

 -دار املعرفة :بريوت) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفيو  ؛85، ص0جابن عابدين،  183
  .   ، ص5،ج(ت. ط، د. ، دلبنان
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 :مبا يلي استدل

 : 8 وأحل اهلل البيع:"تعايل ولهقبعموم  :القرآن

 أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم،: حديث ابن عمر رضي اهلل تعايل عنهما :السنة
 .85 "من باع خنالً قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع:"قال

 :ستداللوجه اال

جعل الثمرة للمشرتي بشرطها فدّل على جواز بيعها  الرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم،أن 
 .مطلقاً ألنه مل يقيد دخوهلا ىف البيع عند اشرتاط املبتاع الثمرة، بكونه بدا صالحه

ن إطالق العقد ىف الثمر أو الزرع قبل بدو الصالح يقتضي القطع ألن من حق العقد إ
 .والتسليم ال يتم إال بالقطع التسليم من غري تأخري،

إن الرتك غري مشروط ىف النص،فالعقد مطلق عن الشروط اصاًل،فال جيوز تقيده بشرط الرتك 
 .86 من غري دليل ال سيما إذا كان تقيده فساد العقد

 :اإلمام الشافعي دليل
النخل هني عن بيع "حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب صلي اهلل عليه وسلم،استدل 

 .80 "هني البائع واملشرتي حيت يزهي، وعن بيع السنبل حيت يبيض ويأمن العاهة،
 :ستداللوجه اال

 

                                                           
   
 .05 / اآلية،:سورة البقرة 
   
 ..6 0  :رقم احلديث، 89 ، ص  ج  ، الجامع الصحيح البخاري ،مد بن إمساعيلحم أخرجه 
 ،(ت. ط، د. ، ددار الفكر :بريوت) ،شرح فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي 186
  . 9 -90 ،ص6ج

   
 :رقم احلديث،  8،ص8ج  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،شعيب األرنؤوط: احملقق ،أمحد بن حنبل أخرجه 

  9 . 
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إذا كان البيع قبل بدو الصالح مطلقًا دون اشرتاط تبقية وال قطع، فالبيع باطل، ألن النيب 
فيه ، فيدخل (الزهو) "88 قبل بدو الصالح"صّلى اهلل عليه وسلم أطلق النهي عن بيع الثمرة 

وإطالق العقد يقتضي التبقية، ألن املطلق ينصرف إىل املتعارف، واملتعارف هو . حمل النزاع
الرتك، بدليل سياق احلديث، فيصري العقد املطلق كالذي شرطت فيه التبقية، يتناوهلما النهي 

 ،الكهامجيعاً، ويصح التعليل بالعلة اليت علل هبا النيب صّلى اهلل عليه وسلم من منع الثمرة وه
خبالف ماقبل الغاية،  "89 حىت يبدو صالحها": ويدل احلديث أيضًا على أن مابعد الغاية

 .90 وأن هذا النهي يتناول البيع املطلق عن شرط التبقية
وهو  أن البيع املطلق من غري شرط ينصرف إىل البيع املتعارف عليه،ب :واستدل من المعقول

 . 9 لرتك فكأنه اشرتطهفسكوته وعدم اشرتاطه ينصرف إىل ا الرتك،
 :الخالف سبب

 فَيصح عالقط واطها أرت اش كما ىف قد هل يقتضي التبقية فيبطلعإطالق ال اخلالف ىف ببس
  . 9 أيب حنيفةعند : والثاين عند الشافعي،: ولواأل ،كاشرتاطه
 :الترجيح

أن يبدو بيع الثمار قبل يف ببيان قويل أيب حنيفة والشافعي وغريمها من الفقهاء بعد أن قمت 
إيل اختيار  الباحث يلمي ألدلة الواردة وكيفية فهمها، فإنوبيان توجيه الفقهاء ل ،صالحها

 .واهلل تعاىل وأعلم .لقوة أدلتهم اجتاه اإلمام الشافعي ومعه من الفقهاء وهو عدم بيع الثمار
 

 
                                                           

   
  99  -ه       ،ط. ،ددار القلم :دمشق) ،مالكموطأ اإلمام  ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحيأخرجه  

 .55 ، ص ،ج(م
   
 .80   :رقم احلديث ،0  ، ص ج،الجامع الصحيح البخاري ،مد بن إمساعيلحم أخرجه 
 .65 ، ص5ج ،ي وأدلتهُ ماإلسال قهالف، لييبة الزحَ وه  19
   
 . 6ص ، ج، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ، بن قدامةا  
 .59 ،ص6ج ،طرح التثريب في شرح التقريب لزين العراقي،ا 192
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 ثانيال المطلب

 وهو يشتمل على فرعنياحلال سلم ال ثاينال املطلب

 دلة على مشروعيتهاألحكمه و و التعريف بالسلم،  :ولاألالفرع 

 احلال السلم  :الفرع الثاني
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 .التعريف بالسلم، وحكمه واألدلة على مشروعيته :ولالفرع األ

 :السلم لغة

 هلأسلف مبعىن واحد وهذا قول مجيع أسلم وسلف و وأوالسلف واحد يقال سلم  السلم
 . 9 ةاللغ

إليه مبعىن أسلفت ( َأْسَلْمُت ) البيع مثل السلف وزنا ومعىن و م يف لالس" :قال الفيومي
 . 9 "أيضاً 

 :السلم شرعاً 

نذكر منها على  شروطهالختالفهم يف  السلماختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف تعريف 
 :حسب املو ضوع فيما يلي

ثمناًل ويف جبت به املِلك يف الثمن عاثالّسلم عقد ي :بأنه الحنفيةعرفه فقهاء 
ُ
 امل

 96 .95 جالآ

                                                           
الزاهر في غريب ألفاظ  ،حممد جرب األلفي: األزهري اهلروي أبو منصور، حتقيقحممد بن أمحد بن األزهر  193

ن أيب بكر بن حممد بو  ؛0  ص ، ج ،( ت. ط، د. ، دزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :الكويت)، الشافعي
، (995   ه5   ، ط .، دمكتبة لبنان :بريوت)، مختار الصحاح حممود خاطر، :حتقيق الرازي،عبدالقادر 

 .6  ص ج
 

املكتبة : بريوت) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،د بن حممد بن علي املقري الفيوميأمح 194
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،احلنفيزين الدين ابن جنيم  و؛ 86 ، ص ج(مادة سلم)، (ت. ط، د. ، دالعلمية

  .68 ، ص6،ج(ت. ط، د. ، دلبنان -دار املعرفة :بريوت) ،
 

 :،المعروفالفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 195
 .08 ص ، ،ج(م 99  -ه       ط،. ، دلبنان -دار الفكر :بريوت) ،العالمكيرية

 

 .09 ص5 ج،بحاشية ابن عابدين :راجح.بيع آجل  وهو المسلم فيه  بعاجل  وهو رأل المال 196
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197عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجال :عرفه الشافعية بأنه
. 

 :واألدلة على مشروعيته حكم السلم،

بالكتاب  جائز وهو ،98 وقد أمجع أئمة املسلمني على جوازه السلم وهو نوع من البيع،ن إ 
  .والسنة واإلمجاع
 :القرآن الكريم

وقد فسره ابن  (.يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه ): قوله تعاىل 
199عباس بدين السلم

. 

أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه،  :قال ابن عبال
   2.مث قرأ هذه اآلية

 :الشريفة السنة
عن ابن عباس قال قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم وهم يسلفون يف الثمار السنة  ما رواه

 :ولفظ، فليسلف يف كيٍل معلوم ووزٍن معلوم إىل أجٍل معلوم من أسلف يف َترٍ والسنتني فقال 
 . 0 في كيٍل معلوم إىل أجٍل معلومف شيء من أسلف يف

 

                                                           
سمي : قال الخطبيب ، 9، ص  ج،المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي 197

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  :راجح .لتسليم رأل المال في المجلس وسلفا لتقديم رأل المالسلما 
 ، ،ج(ه05  ط ،لبنان -املكتب اإلسالمي :بريوت) الطالبين وعمدة المفتين روضةو  ؛ 0 ص ،جالمنهاج

 . ص

 .05 ص ج،الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرمحن اجلزيري 198
   
 .05 ص ج،الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرمحن اجلزيري 
 ،ُمصنف ابن أبي شيبةحممد عوامة، : أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف، حتقيقأخرجه    2
 .058  : ،رقم احلديث56ص 0ج (ت. ط، د. دمكتبة الدار السلفية اهلندية القدمية، :اهلند)

،وصحيح 5   :احلديث،رقم  08، ص ج،كتاب السلم،باب السلم في وزن معلوم:صحيح البخاريأخرجه   0 
 . 60 :رقم احلديث ،  ص  جباب السلم كتاب البيوع،:مسلم
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 :اإلجماع
أمجعوا على جوازه يف كل ما يكال أو يوزن ملا ثبت من حديث ابن  :   قال ابن رشد

وهم يسلمون يف التمرالسنتني عباس املشهور قال قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة 
من أسلف فليسلف ىف مثن معلوم ووزن :فقال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم والثالث،

 . 0 معلوم إىل أجل معلوم
أمجع كل من حنفظ  :فقال اإلمجاع ابن املنذر على مشروعية عقد السلمونقل ابن قدامة عن 

  0 .عنه من أهل العلم على أن السلم جائز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   
 .5  ص ، ج،داية المجتهد ونهاية المقصدب إبن الرشد القرطيب، 
 .تقدم خترجيه 3 2

 .85 ، ص6ج،المغني ،بن قدامةا 4 2
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 .السلم احلال  :الفرع الثاني

 :تحرير محل الخالف

ولكنهم  الخالف بني الفقهاء يف أن يكون املسلم فيه مؤجالً هذا هو حمل اتفاق بينهم
 :قولنيعلى  اختلفوا  يف أن يكون املسلم فيه حاالً 

 .05 ومعه صاحبيه أن السلم احلال ال جيوزذهب اإلمام أبو حنيفة  :القول األول

 :السنةمن  :الدليل األول

ار، ماملدينة وهم يسلفون يف الث ملسعليه و  قدم رسول اهلل َصلى اهلل :عن ابن عباس قال
 أجلٍ  وم ووزٍن معلوم إىلل كيل معيفمن أسلف يف َتر فليسلف  :لفقا ،السنة والسنتني

 .06 معلوم
 :وجه اإلستدالل
أمر باألجل، وأمره يقتضي الوجوب، ألنه أمر هبذه األمور تنبيهًا لشروط : قال ابن قدامة

 .00 السلم ومنعاً منه بدوهنا وكذلك ال يصح إذا انتفي الكيل والوزن فكذلك األجل
  ،ما ليس عندك هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع: فيه وكذلك احلديث الذي قال

 .08 موأرخص يف السَّل
 :وجه اإلستدالل

                                                           
   
. ط، د. ، دلبنان -دار الفكر :بريوت) ،شرح فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي 
 ، ج،حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ،أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي، الشهري بالدرديرو  ؛86، ص0،ج(ت
 .05 ص
 ،علي حسني البواب :حتقيق ،الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ،حممد بن فتوح احلميديو ؛تقدم خترجيه6 2
 . 5، ،جم 00 ه       ،(ت. ط، د. ، دلبنان –دار ابن حزم  :بريوت)

   
 . 0 ، ص6ج،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،بن قدامةا 
   
 .تقدم خترجيه 
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فيه أجل كان هو البيع ، فإن مل يكن معلوٌم يف الذمة كان بيَع غائبٍ  ن السَّلم ملا كان بيعٌ إ
ليه ضرورة كل إألنه بيع تدعو   ،وإمنا استثىن الشرع السَّلم من بيع ما ليس عندك ،املنهي عنه

، وصاحب الثمرة أن يشرتي الثمر إيل رأس املال حمتاج ، فإن صاحبواحد من املتبايعني
وقد  ،قة السَّلم من املصاحل احلاجيَّةفظهر  أن صف ،مثنها قبل إبَّاهنا لينفقه عليهاحمتاج إىل 

، ومل هذه املصلحةذه احلكمة، وارتفعت فإن جاز حاالًّ بطلت ه ،احملاويج مَسَّاها الفقهاء بيع
 .09 نائه من بيع ما ليس عندك فائدةيكن الستث
 .اآلثارمن  :ثانىالدليل ال

أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه، : قال ابن عباس
 .0  مث قرأ هذه اآلية

 .املعقول من:الدليل ثالث
سرتخاص يرغب ىف تقدمي الثمن الن املسلف وهو أن السلم إمنا جاز ملوضع اإلرتفاق،أل

 .املسلم فيه، واملسلم إليه يرغب فيه ملوضوع النسيئة، وإذا مل يشرتط األجل زال هذا املعين
 :القول الثاني

وز حاال، كما جيوز مؤجال، وممن قال باجلواز أبو ثور، جي اإلمام الشافعي إيل أن السلم ذهبو 
 .   وابن املنذر

 :أدلته
 :القرآن الكرميمن  :الدليل األول

                                                           
 ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،حفص األنصاري القرطيب أمحد بن الشيخ املرحوم الفقيه أيب 9 2
 .   ،ص  ،ج(ت. ط، د. ، ددار الفكر :بريوت)

جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف : اهلند) ،السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه  21
 .5     :،رقم احلديث9 ،ص6،ج(ه    ، ،طاهلند ببلدة حيدر آباد

الشرح  و؛   ،ص ج ، نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،الزيلعيو 
 .   ،ص ، جالبن قدامة الكبير

 . 0 ، ص6ج ،المغني ،بن قدامة املقدسي، وا0  ص  ،جمغني المحتاج  ،النووي 211
 



 

 
78 

 .   "وأحل اهلل البيع:"قال اهلل تعايل

 :وجه الداللة من اآلية

ن السلم نوع من أنواع البيع وقد أحلت اآلية البيع بإطالق دون تقييد بتعجيل للثمن أو إ
 .تأجيل للثمن

 .القياسمن  :الدليل الثاني
 .وهذا القياس من ثالثة أوجه

 .إن السلم كغريه من البيوع، والبيوع ال يشرتط فيها التأجيل :األول
القياس على غريه من األمثان ىف البيوع، إذ ال يشرتط فيها التأجيل، فيصح حاالً  :الثاني

 .ومؤجالً بغري شرط
 .   إن السلم إذا جاز مؤجالً جاز معجالً بطريق األوىل :الثالث

 .املعقول من:الدليل الثالث
 .   السلم إذا جاز مؤجالً جاز معجالً بطريق األوىل ألنه أنفى للغررقالوا إن 
 :الراجح

بعدم جواز السلم احلال وذلك ملا  معه اجلمهوراإلمام أيب حنيفة و  الراجح ىف نظري هو قول
 :يلي
مطلقة قيدها  ،5  وأحل اهلل البيع"جاز السلم احلالإن اآلية اليت استدل هبا من أ :أوالً 

 ."6  إىل أجل معلوم، م إال يف كيل معلوم، ووزن معلومفال يسلمن أسلم " حديث

 
                                                           

 .05 / سورة البقرة 212
   
 . 0 ،ص6ج  ،المغنيبن قدامة  ا 
   
 . 0 ص  .السابق رجحامل 
 .05 / سورة البقرة 215
   
 .تقدم خترجيه 
 .   ،ص  ج،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،القرطيبو 
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 .0  وال رخصة ىف السلم احلال ورخصته ىف كونه مؤجالً،  أن السلم رخصة، :ثانياً 

 إذا جاز السلم مؤجالً جاز حااًل، :وقوهلم ،أن األقيسة اليت استدلوا هبا يعارضها النص :ثالثاً 
 .8  مردودة عليهمتكون ف "إىل أجل معلوم"حديث هيعارض

وأهنا  أن األدلة اليت استدل هبا اجلمهور أدلة صرحية وال حتتاج إىل تأويل أو تقدير، :رابعاً  
 .وهلذا كانت أجدر با لرتجيح وأوىل باإلعتبار ،تتفق مع املعىن اللغوي والشرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابن جنيم و  . 0 ،ص5ج، حاشية ابن عابدينو  ،6ج،المغني في فقه اإلمام أحمد  ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة 217

 .00 ،ص6ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق

   
 .تقدم خترجيه 
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 ثالثال المطلب

 الشفعة للجار وهو يشتمل على فرعني ثالثال املطلب

 .دلة على مشروعيتهااألحكمها و و  التعريف بالشفعة، :الفرع االول

 .الشفعة للجار :الفرع الثاني
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 .دلة على مشروعيتهااألحكمها و و  التعريف بالشفعة، :الفرع االول

 :الشفعة لغة واصطالحاً : والً أ

 :الشفعة لغة 
ضممته،  ،شفعت الشيء: تقولالشفعة مأخوذة من الشفع مبعىن الضّم أو الزيادة والتقوية، 

مسيت شفعة؛ ألن الشفيع يضم مايتملكه هبذا احلق إىل نصيبه أو ملكه، فيزيده عليه، 
ويتقوى به، فقد كان الشفيع منفردًا يف ملكه، فبالشفعة ضم املبيع إىل ملكه، فصار شفعاً 

 22يقال كان وترا َفَشَفعُه من باب قطع ،9  ضد الوتر
. 

 :الشرعي الشفعة في االصطالح 
، ولشروطها شفعة تبعا الختالفهم يف موجباهتااختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف تعريف ال

 :وفيمن هلم حق الشفعة
حق َتلك العقار املبيع جربًا عن املشرتي، مبا قام عليه، من مثن  :ابأنه الحنفية عرفها

 .    اجلوارلدفع ضرر الشريك الدخيل أو ( أي النفقات اليت أنفقها)وتكاليف 
حق َتلك قهري يثبت للشريك القدمي على احلادث فيما ملك  :ابأنهالشافعية عرفهاو 

 .   بعوض

 :والحكمة منها تهامشروعيعلى واألدلة  ،شفعةحكم ال

                                                           
تهذيب  ،األزهري و ،(ت. ط، د. ، دلبنان–دار صادر : ريوتب)، 8 ،ص8ج،لسان العرب ،بن منظورا 219
  .5  ، ص ج،اللغة

   
، (م995  – 5   –ط. ، دمكتبة لبنان: بريوت) ،مختار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي 
 . 5 ص ، ج

 .6  ، ص9ج،  حاشية ابن عابدين،ابن عابدين 221
  . 8 ،ص ج  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،النووي 222
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 األدلة على مشروعيتها فإنو  ،   هابِ ق سبَ قِب الشفعة عند حتلاز طو ج هوا فهوأما ُحكم
 .السنة واإلمجاع بثابتة 

 :ة أحاديث وآثار نذكر منها ما يليفقد ورد مبشروعيتها مجل :وأما السنة
 أن النيب صلى اهلل عليه": رضي اهلل عنه أيب هريرةعن  السنن ابن ماجهقد ثبت يف   -  

 .   "فإذا وقعت احلدود فال شفعة وسلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم
 عليه وسلم صلى اهللقضى رسول اهلل ":  عنه قالجابر بن عبد اهلل رضي اهللوعن  –  

وملسلم  .5  ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعةيقسم بالشفعة يف كل ما ل
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشفعة يف كل شركة ما مل : بسنده إىل جابر قال
، يع حىت يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء تركأن يب ال حيل له تقسم ربعة أو حائط،

 .6  ومل يؤذنه فهو أحق به وإذا باع

  :وأما اإلجماع

وهذا  .ال تثبت الشفعة :وال نعلم أحدًا خالف هذا إال األصم فإنه قال" :قال ابن قدامة
 .0  "واإلمجاع املنعقد قبله ليس بشيء ملخالفته اآلثار الثابتة،

 :مشروعية الشفعة منالحكمة 

                                                           
 .   ، ص8جالبحر الرائق  ،ابن جنيم احلنفي 223
) ،سنن ابن ماجهحممد فؤاد عبد الباقي، : حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، حتقيق  هو: أخرجه ابن ماجه 224

 .90  : ، رقم احلديث  8،ص ، ج(ت.ط، د. دار الفكر،د: بريوت
دائرة املعارف النظامية الكائنة جملس : اهلند) ،السنن الكبرى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه 225

َرَواُه اْلُبَخارِىُّ ىِف الصَِّحيِح َعْن .)880   :،رقم احلديث 0 ،ص6،ج(ه    ، ،طيف اهلند ببلدة حيدر آباد
 (.ُمَسدَّدٍ 

 ،مسلمصحيح أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين،  أخرجه 226
 .608 : ،رقم احليث9   ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –الكتب العلمية  دار: بريوت)

 .5  ، ص0ج ،المغني ،بن قدامة ا 227
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وتعميم الرخاء، وحتصيل  ،حتقيق العدلهتدف بتشريعاهتا إىل ال شك أن الشريعة اإلسالمية 
، وحكمته له يف أرضه، وظاهلل بني عباده ورمحته بني خلقه ، فهي عدلاملصاحل، ودرء املفاسد

 .الدالة عليه
، فال شك أن ملشروعيتها بلسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم شرعها تعاىل والشفعة شرع اهلل،

ال شك أن من احلكمة يف ، و بني خلقه مة اقتضاها عدله تعاىل بني عباده، ورمحتهحك
الغالب تعترب موطنا ، فإن الشركات يف ضرر مطلقا، أو الإزالة الضرر بني الشركاء .مشروعيتها

َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اخْلَُلطَاِء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم  ) :، قال تعال8  للخصومات وحمال للتضرر والتعديات
 .9  (َعَلى بَ ْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوَقِليٌل َما ُهْم 

طاء يكثر فيهم وملا كانت الشركة منشأ الضرر يف الغالب فإن اخلل: هللقال ابن القيم رمحه ا
حانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة، وانفراد كل من سب، شرع اهلل بغي بعضهم على بعض

 .0  وانفراد أحد الشريكني باجلملة ، وبالشفعة تارةالشريكني بنصيبه
لشفيع؛ ملا يف فإهنا شرعت لتكميل امللك ل: م ابن تيمية رمحه اهلل يف الشفعةوقال شيخ اإلسال
 .   الشركة من التضرر

 
 
 
 
  
 

                                                           
مجلة البحوث و ؛669، ص ج،أبحاث هيئة كبار العلماء ،علماء باململكة العربية السعوديةهيئة كبار ال 228

 .   ص ، ج،اإلسالمية
 .  سورة ص اآلية  229
 حتقيق  طه عبد الرءوف سعد ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،أيوب الزرعي أبو عبد اهللحممد بن أيب بكر   23
 .9  ص ،ج(ت. ط، د. ، دلبنان–دار اجليل  :بريوت)

 

 .00 ، ص0 ج ،مجموعة الفتاوي ،الشيخ اإلسالم تقي الدين  أمحد بن تيمية احلرّاين 231
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 .الشفعة للجار :الفرع الثاني

 :وتحريرمحل الخالف

الفقهاء على ثبوت شفعة للشريك الذي له حصة  اإلمام أبو حنيفة والشافعي ومعهما اتفق
صق يف حق من ولكنهم اختلفوا يف ثبوهتا للجار املال ،شائعة يف ذات املبيع ما دام مل يقاسم
 .حقوق املبيع، وهلم يف ذلك اجتاهان

 :األولاالتجاه 
، وابن شربمة والثوري وابن أيب ليلى إىل إثبات الشفعة وأصحابه احلنفيةاإلمام أبو ذهب 

سبب وجوب الشفعة عندهم أحد ، فيف حق من حقوق املبيع للجار املالصق والشريك
 :مث الشركة نوعان. ركة أو اجلوارالش: شيئني
 .شركة يف ملك املبيع :أوالً 
 .، كالشرب والطريقشركة يف حقوقه :ثانياً 

ليط يف حق املبيع كالشرب ، مث للخشفعة واجبة للخليط يف نفس املبيعال : "قال املرغيناين
 ."    ، مث للجار والطريق

 
 : تهمأدل

عن أيب رافع موىل رسول اهلل أنه  :حبديث عمرو بن الشريد أصحاب االجتاه األول واستدل
 :؟ فلوال أين مسعت رسول اهلل يقولأتبيع مين بييت يف دارك  :وقاصقال لسعد بن ايب 

 
 
 

                                                           
ط، , ، دلبنان -دار الكتاب العريب :بريوت)، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  ،عالء الدين الكاساين232

 ،الهداية شرح بداية المبتديأيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين، و   . ،ص5،ج(ء 98 
متن بداية المبتدي في فقه  ،برهان الدين ا املرغيناينو .  ،ص ،ج(ت. ط، د. ، دلبنان-املكتبة اإلسالمية: بريوت)

 .00 ،ص ج،(ت. ط، د. ، دمكتبة القاهرة :مصر)، اإلمام أبي حنيفة
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أعطى هبا مخسمائة دينار فأعطاها  وأنا ،ما أعطيتكها بأربعة آالف "اجلار أحق بسقبه  " 
 .   إياه

 :ستداللوجه اال
فدّل ذلك على ثبوت الشفعة بسبب قربه   على أن اجلار أحق بقربه، دل احلديث مبننطوقه

 .   وإن كان مقامساً 
اجلار أحق بشفعة جاره ، ينتظر '   :قال رسول اهلل: بن عبد اهلل قال واستدلوا حبديث جابر

 .35 'هبا إذا كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً 
 :ستداللوجه اال

ودّل مبفهومه أن  شرتاك يف الطريق،ثبوت حق اجلار يف الشفعة عند اال لىعهذا احلديث  دلّ 
 .6  اجلوار وحده ال يقتضي ثبوت الشفعة

 .0  'جار الدار أحق بالدار من غريه ' :  قال رسول اهلل: عن مسرة قال : احلديث الثالث
 :وجه اإلستدالل

 .أن احلديث دّل مبنطوقه على حق اجلار بشفعة جاره

                                                           
لجامع ا ،حممد زهري بن ناصر :احملقق  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل أخرجه 233

 .59   :، رقم احلديث88،ص ج(،ه     ،دار طوق النجاة)  ،الصحيح البخاري
   
الهداية شرح بداية املرغياين، و .  ، ص5ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 

 .  ،ص ،جالمبتدي
ط، .،ددار الكتاب العريب :بريوت ،سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينأخرجه  235
   0 5  :،رقم احلديث00 ،ص ،ج(ت.د

 09  ط،.احلليب،د مكتبة مصطفى البايب) ،السالمسبل  ،حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين 236
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  ،الشوكاين .05،ص ، ج(،م960 ه 

  ،   ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللو .60،ص6،جاألخبار
 .ء 90 

 3ط مؤسسة الرسالة: الناشر) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،شعيب األرنؤوط: احملقق ،أمحد بن حنبل أخرجه 237
 . 45   :رقم احلديث، 09 ،ص  ج  ،(م    هـ ،   4 ،
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تصل مبلك جاره اتصال ؛ ألن ملك اجلار معقول بأن اجلوار يف معىن الشركةواستدلوا من امل
للجار دفعا لضرر ، فيثبت حق الشفعة توقع يف الشركة متوقع يف اجلوار، والضرر املتأبيد وقرار

 .8  اجلوار قياسا على الشركة

 :االتجاه الثاني
لجار وال للشريك يف إىل عدم ثبوت الشفعة ل مجهور الفقهاءاإلمام الشافعي و   ذهبقد

 أهل املدينة وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن املسيب : حقوق البيع،وبه قال
وأبو الزناد وربيعة واملغرية بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار والزهري وحيىي األنصاري 

 .9  واألوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن املنذر
 :أدلتهم

 :وفيه بن عبد اهللاستدلوا على ذلك حبديث جابر و 
َا جعل َرُسول اهلل الشُّْفَعة يف كل َما مل يقسم  " فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال قَاَل ِإمنَّ

 .0  "شفعة
فإذا وقعت  لم  بالُشفعة يف كل َما مل يقسمسوَ  هِ يلَ عَ  َصلى اهلل ول اهلل قضى َرس: " قال هَعنو 

 .   "احلدود وصرفت الطرق فال شفعة
 :وجه اإلستدالل

 غري املقسوم ونفيها يف أن يف صدره إثبات الشفعة يف: ووجه الداللة من هذا احلديث
، وآخره نفي الشفعة عند وقوع إلثبات املذكور ونفي ما عداه (مناإ)؛ ألن كلمة املقسوم

                                                           
من ،(لبنان–دارالسالسل  :الكويت) الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت 238

 .   ،6 ،جه 0    -  0  
 ،المبدع شرح المقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلحو . 8 ،ص جمغني المحتاج  ،النووي 239
 8،.96 ص ج،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرو ؛59 ،ص5،جه     ،ط.د دار عامل الكتب، :الرياض)
. ، دلبنان -الفكردار  :بريوت) ،حتقيق حممد عليش ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،حممد عرفه الدسوقيو 

 .06 ،ص ،ج(ت. ط، د
 

 .تقدم خترجيه 0  
 .تقدم خترجيه 241
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كانت الشفعة منفية يف وصرف الطرق، واحلدود بني اجلارين واقعة والطرق مصروفة فاحلدود 
 .   هذه احلالة

 :أيب هريرةاستدلوا حبديث و 
 .   "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إذا قسمت األرض وحدت فال شفعة فيها" :قال
 :ستداللاال وجه

 .أن احلديث دل على أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بني احلصص بوقوع احلدود
 :من المعقول ودليلهم

 :استدل اصحاب هذا الرأي ملا ذهبوا إليه من املعقول على النحوالتايل

فمن باب أوىل -وقد أصبح جاراً بعد مقامسته-إن الشفعة إذا مل جتب للشريك الذي قاسم-أ
 .أهنا ال جتب للجار الذي مل يكن شريكاً من قبل

ووجه ذلك أنه ىف حالة عدم اثبات  لقد شرعت الشفعة للشريك دفعًا للضرر احلاصل،-ب
فإنه سيضطر إىل املقامسة وهذا أمر يدخل عليه الضرر نتيجة لنقصان قيمة  الشفعة للشريك،

وهذا يسبب له  املرافق واحدة،مث إنه حيتاج إىل إحداث مرافق جديدة بعد أن كانت  ملكه،
 .   العلة خاصة بالشريك دون اجلار وهذه مزيداً من التكلفة،

                                                           
مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف " فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة: " أخرجه البخاري حديث 242

: احملقق  ،05 ،نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،بن حممد الزيلعي
ابن  .م990 /ه 8   السعودية -جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان-بريوت  -مؤسسة الريان  ،حممد عوامة

تحفة المحتاج إلى أدلة  ،امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري
 .مه06  ،كة املكرمةم -عبد اهلل بن سعاف اللحياين دار حراء : احملقق  ،85 ،،المنهاج

ط، .،ددار الكتاب العريب :بريوت ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينأخرجه  243
 .  0 5  :،رقم احلديث06 ،ص ،ج(ت.د

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكوينتو .   ،ص ج ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،حممد بن أيب بكرو  244
 .   ،ص6 ،جالكويتية الفقهيةالموسوعة 
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  :ختالفاالوسبب 

لكل ىف فهمها وتأويلها شرعه  هذا اخلالف وسببه ورود أحاديث متعددة ىف الشفعة،
 .هومنهاج
 :الترجيح

وبيان  شفعة اجلار،يف ببيان قويل أيب حنيفة والشافعي وغريمها من الفقهاء بعد أن قمت 
اجتاه اإلمام الشافعي إيل اختيار  الباحث يلمي ألدلة الواردة وكيفية فهمها، فإنتوجيه الفقهاء ل

 .واهلل تعاىل وأعلم .لقوة أدلتهمالشفعة للجار  ومعه من الفقهاء وهو عدم إثبات
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 المبحث ثاني

 وهو يشتمل على مطلبني املزارعة

 .دلة مشروعيتهااألو  مهااملزارعة، وحكبتعريف ال :األولاملطلب 

 .املزارعة :املطلب الثاين
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 .دلة مشروعيتهااألو  مهااملزارعة، وحكبتعريف  :المطلب األول

 :المزارعة لغة

 .6  املخابرة واملؤاَكرَةُ 5   :يقال هلا.  منها وهي املعاملة على األرض ببعض ما خيرج

 :المزارعة شرعاً 

 .0  "عقد على الزرع ببعض اخلارجهي " :بأنها الحنفيةعرفها 
نَها والبذر ِمن ما خيرج ميزرعها ببعض لل جر لرض ألتسليُم ا" :بأنها عرفها الشافعية

 .8  "كِ الملا
 :والحكمة منها مشروعيتهادليل حكم المزارعة و 

 :مهاحك
 :اختلف الفقهاء يف حكم املزارعة إىل اجتاهني 

 
 

                                                           
 .6 ،ص ج،لسان العرب ،بن منظورا 245
املكتبة العلمية  :بريوت) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيوميو 

المعجم  ،إبراهيم مصطفى   أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجارو .   5 ص ،ج(ت. ط، د. ، دلبنان
 .5  ص ج   الوسيط

زَاَرَعَة على َنصيبٍ  246
ُ
َخابَرُة ) معلوٍم ممّا يُزرَُع يف اأَلرض، وهي  يعين امل

ُ
حمّمد  .َكْرُت اأَلرَض، َأي َحَفْرهُتاأَ : ، ويقال( امل

 :بريوت)أبو الفيض ، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيدي،  ،تاج العرول من جواهر القامولبن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، 
 .68-60،ص0 ،ج(ت. ط، د. ، ددار اهلداية

 . 8 ،ص8جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم احلنفي و،  0 ص 6ج ،حاشية ابن عابدين 247
 

 ط،. ، ددارالكتب العلمية :بريوت) ،حاشية البجيرمي على الخطيببن عمر، حممد سليمان بن 248
 . 6،ص9،ج(ه0   
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، وأبو يوسف تبعاً للمساقاة والشافعي ،واحلنابلة ،املالكيةوبه قال جواز املزارعة  :األول
 .9  وحممد  وعليه الفتوى عند احلنفية

 .واستدلوا على ذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عامل "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  اهفمن السنة ما رو 

 .50 " مثر أو زرعبشطر ما خيرج منها من أهل خيرب 
، ومل خيالف يف ذلك أحد أما اإلمجاع فقد أمجع الصحابة قوال وعمال على مشروعية املزارعة

 . 5 منهم
 . 5 "مل السلف واخللف ذلك من غري نكريفاملزارعة شريعة متوارثة، لتعا

إن املزارعة عقد شركة مبال من أحد الشريكني وهو األرض، وعمل من ": ، فقالواوأما املعقول
 ، ع بينهما دفع احلاجة يف كل منهمااآلخر وهو الزراعة، فيجوز بالقياس على املضاربة، واجلام

فإن صاحب املال قد ال يهتدي إىل العمل ، واملهتدي إليه قد ال جيد املال ، فمست احلاجة 
 . 5  "إىل انعقاد هذا العقد بينهما

وذهب الشافعي إيل عدم جوازها  ،مطلقااز املزارعة و زفر إىل عدم جوذهب أبو حنيفة و  :الثاني
 .مفردة

 .واستدلوا على ذلك بالسنة املطهرة واملعقول 
كنا خنابر على عهد رسول اهلل : ن رافع بن خديج رضي اهلل عنه قالأما السنة فمنها ما ورد أ

عليه وسلم  هنى رسول اهلل صلى اهلل: ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقالصلى اهلل عليه وسلم

                                                           
، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  ،الكاساين و؛ 98 ،ص9ج،حاشية ابن عابدين ابن عا بدين،  249
مغني المحتاج  ،النووي و. 0، ص9ج،حاشية البجيرمي على الخطيبسليمان بن حممد بن عمر، ؛ و 06 ،ص ج

 .8  ، ص  ،جإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
صحيح اإلمام أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين،  أخرجه  25
 . 55 : ،رقم احليث86  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت)،مسلم

  .0  ص 5 ،جفتح الباري) أخرجه البخاري و 
 .550، ص0ج ،أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه اإلمام  ،بن قدامةا 251
   
  .06 ص ، ،جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساين 
 ،، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم احلنفي و ؛98 ص 9ج ،المختار على الدر المختاررد  253
 .  8  ص ،8ج
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ال ق: وما ذلك ؟ قال: قلنا: قال ،ع لنا وأنفعأنف، وطواعية اهلل ورسوله أمر كان لنا نافعاعن 
، وال يكاريها ه أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاهمن كانت ل: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . 5 ثلث وال بربع وال بطعام مسمىب
 :وأما المعقول فمن وجهين

ببعض واالستئجار  ،55 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن قفيز الطحان :األول
، واملنهي عنه غري مشروع فيكون االستئجار لبعض اخلارج غري اخلارج  املزارعة  يف معناه

 .مشروع كذلك 
وه استئجار ببدل جمهول أن االستئجار ببعض اخلارج من النصف والثلث والربع وحن :الثاني

 .56 وأنه ال جيوز، أو معدوم
 :حكمة مشروعية المزارعة

عليها،  يستطيعون زرعها والعمل شرعت املزارعة حلاجة الناس إليها، ألن مالك األرض قد ال
، ومن اجلانب اآلخر زء من احملصول وليس بأجرة نقديةتأجريها جب يدونير كما أهنم قد

 ،قادرون على الزراعةبه األرض وهم فالعمال حيتاجون إىل الزرع وال مال هلم يتملكون 
اجة هاهنا آكد ، بل إن احلاقتضت حكمة الشارع جواز املزارعة، كما يف املضاربة واملساقاةف

، ولكون آكد منها إىل غريه لكونه مقتاتا ، ألن حاجة اإلنسان إىل الزرعمنها يف املضاربة
 .50 األرض ال ينتفع هبا إال بالعمل عليها خبالف املال

  

                                                           

ط، .،ددار الكتاب العريب :بريوت ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينأخرجه  254
 .  90   :،رقم احلديث69 ،ص ،ج(ت.د

 

 ص  ج  ،والدارقطني  .9   ص ،5،جأخرجه البيهقي في السنن الكبرى"  هنى عن قفيز الطحان: " حديث 255
   .06  ص ، ،جفي ميزان االعتدالوضعفه الذهيب  0 
   
 .06 ص، ،جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساين 

تكملة  ،ابن جنيم و  . 5، ص0 ج،الموسوعة الفقهية الكويتيةو ؛06 ص ،6ج ،بدائع الصنائع ،الكاساين 257
 . 8 ، ص ،جالدقائق شرح كنز البحر الرائق
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 .املزارعة :المطلب الثاني

 .تحرير محل النزاع

وبه يفىت للحاجة وقياساً على  وقال الصاحبان جبوازها املزارعة باطلة، :قال ابو حنيفة
 .58 املضاربة

وتعسر يشرتط احتاد العامل  تبعاً للمساقاةوقال الشافعي جبواز املزارعة  :وأما الشافعي
 .59 اإلفراد

 والبذرمن العامل، ببعض ما خيرج منها،عمل األرض : وال تصح املخابرة وهي :قال النووي
فلو كان بني النخل بياض صحت املزارعة  ،وال املزارعة وهي هذه املعاملة والبذر من املالك

عليه مع املساقاة على البخل بشرط احتاد العامل وعسر افراد النخل بالسقي والبياض 
 .60 بالعمارة

 :قولنيوبعد هذا العرض يتضح لنا أن ىف حكم املزارعة 
وتعسر اإلفراد وهو قول  خل بشرط احتاد العاملنمع املساقاة على ال اجلواز :القول األول

 .الشافعي

 .املنع وهو قول اإلمام أيب حنيفة :القول الثاني

 :ول األولدلة القأ
أن النيب صلي اهلل : "مبا رواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما استدل صاحب القول األول

عليه وسلم عامل خيرب بشرط ما خيرج منها من مثر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، 

                                                           
الصنائع في بدائع  ،الكاساينو  ؛98 ص ،9،جالمختار على الدر المختار شرح تنوير األبصاررد ابن عابدين،  258

 .06 ص، 6ج، ترتيب الشرائع
 .0  ص ج ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،النووي 259
   
 ،(ت. ط، د. ، دلبنان -دار املعرفة :بريوت ) ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين ،حيىي بن شرف النووي أبو زكريا 
 .05، ص ج
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وعشرون وسق شعري، فقسم عمر خيرب فخرّي أزواج النيب صلي اهلل عليه أن  ،وسق َترمثانون 
هلن، فمنهن من اختار األرض، ومنهن من اختار  يقطع هلن من املاء واألرض، أو ميضي
 . 6 "الوسق، وكانت عائشة اختارت األرضَ 

معهم  النيب صلي اهلل عليه وسلم حيث عقد دل هذا احلديث جواز املزارعة،:وجه الداللة
قال ابن  واستمر اخللفاء بعده على ذلك، مزارعة على ما خيرج منها من مثر أو زرع، عقد
هذا احلديث هو عمدة من أجاز املزارعة واملخابرة لتقرير النيب صلى اهلل عليه و سلم  :حج

 . 6 لذلك واستمراره على عهد أيب بكر إىل أن أجالهم عمر
 .امجعني الصحابة رضوان اهلل عليهمبامجاع  واستدل

عليه وعملوا به ومل خيالف فيه منهم أحد فكيف جيوز أمجعت الصحابة  :قال ابن قدامة 
نسخه ومىت كان نسخه ؟ فإن نسخ يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فكيف عمل 

يبلغ خلفاؤه مع اشتهار قصة خيرب وعملهم فيها ؟  به بعد نسخه وكيف خفي نسخه فلم
 . 6 ؟فأين كان راوي النسخ حىت مل يذكره ومل خيربهم به

 :استدل بالقيال 
من جنس املضاربة فاهنا عني تنمو  املزارعةأن هذه أي : ضاربةبالقياس على امل واستدل

 بالعمل عليها فجاز العمل عليها ببعض منائها كالدراهم والدنانري واملضاربة جوزها الفقهاء
كلهم اتباعا ملا جاء فيها عن الصحابة رضي اهلل عنهم مع أنه ال حيفظ فيها بعينها سنة عن 

قيس املضاربة على املساقاة واملزارعة النىب صلى اهلل عليه وسلم ولقد كان أمحد يرى أن ي
 لثبوهتا بالنص فتجعل أصال يقاس عليه وان خالف فيهما من خالف وقياس كل منهما على

                                                           
 .9    :رقم احلديث ،05 ، ص ج،الصحيح البخاري ،بن إمساعيل حممد أخرجه 261
 ط، . ، ددار املعرفة: بريوت) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،علي بن حجر أبو الفضل العسقالين أمحد بن 262

 .  ،ص5ج ،(ه09  
 . 58، ص5ج،المغني ،بن قدامة املقدسيا 263
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اآلخر صحيح فإن من ثبت عنده جواز أحدمها أمكنه أن يستعمل فيه حكم اآلخر 
  . 6 لتساويهما

 :القول الثانيأدلة

 :عن كراء األرض استدل باحلديث الناهي

 .65 "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن كراء األرض" :رضي اهلل عنه عن جابر

 فليحرثها أخاهمن كانت له أرٌض فليزرعها أو " :صلى اهلل عليه وسلم قال: وعنه ايضاً قال
"وإال فليدعها

266
. 

 فان مل يزرعها من كانت له أرٌض فليزرعها:"قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم :عنه قالو 
 .60 "فان مل مينحها اخاه فليمسكها ،ليمنحها أخاهف

268هذه األحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل املزارعة: قال ابن قيم
. 

                                                           
، 9 ج،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ و 0 ، ص9 ج ،مجموع الفتاوى ،بن تيمية احلراينا 264
 ،(م 95 /ه ، 0  مكتبة السنة احملمدية :مصر) ،حممد حامد الفقي :احملقق  ،النورانية الفقهيةالقواعد ؛ و 0 ص
 .60 ، ص ج

   
جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف : اهلند) ،السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه 

َرَواُه ُمْسِلٌم ىِف الصَِّحيِح َعْن َأِِب َكاِمٍل ) .5 0   :،رقم احلديث8  ،ص6،ج(ه    ، ،طاهلند ببلدة حيدر آباد
 .(.َعْن مَحَّادٍ 

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين، صحيح اإلمام  أخرجه 266
 .6 5 : ث،رقم احلي00  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت)مسلم،

 

   
صحيح اإلمام أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين،  خرجه 
 .6 5 : ،رقم احليث00  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت)،مسلم

 ،(دار الكتب العلمية :بريوت) ،أبي داودحاشية ابن القيم على سنن حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية،  268
 . 8 ص ج
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كانوا قد تعارفوا ف ،إمنا مسى ذلك مصيبة هلم ألن اكتساهبم كان بطريق املزارعةو ":وجه الداللة
الذي أشار إليه يف احلديث لو كان املراد التأويل و  ،وكان يشق عليهم تركها ،ذلكعلى 
مل يكن يف ذلك كبري مصيبة لتمكنهم من حتصيل املقصود بدفع األرض مزارعة جبزء  :األول

يدل على سد باب املزارعة عليهم بالنهي  ،فهو دليل أليب حنيفة رمحه اهلل ،شائع من اخلارج
 .69 مطلقا

 :الراجح
ادلتهم حبديث معاملة النيب صلي اهلل عليه الراجح ىف نظري هو قول القائل جبواز املزارعة لقوة 

واستمرار خلفائه من بعده على هذه املعاملة اىل أن اجلى عمر  وسلم ألهل خيرب حيت وفاته،
 :ها وذلك مبا يليوقيام امجاع الصحابة على جواز  رضي اهلل عنه اليهود من خيرب،

تعاملون باملزارعة واآلثار أن الصحابة رضوان اهلل عليهم ومن بعدهم من التابعني كانوا ي-أ
 .عنهم ىف هذا كثرية

فإذا كان مجيع املهاجرين كانوا يزارعون واخللفاء " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-ب
الراشدين وأكابر الصحابة والتابعني من غري أن ينكر ذلك منكر مل يكن إمجاع أعظم من 

ال سيما وأهل بيعة الرضوان مجيعهم زارعوا على  ،كان ىف الدنيا إمجاع فهو هذان  إبل  ،هذا
 وقد تأول ،ن أجال عمر اليهود إىل تيماءأعهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعده إىل 

 27"من أبطل املزارعة واملساقاة ذلك بتأويالت مردودة 
. 

والغرر امنا حرم ىف  أن املزارعة من جنس املشاركة وليست من جنس املعاوضة احملضة،-ج
 .كل مال باطلأاملعاوضات احملضة ألنه 

                                                           
 .9 ،ص  ،جالمبسوط للسرخسي ،السرخسي 269
   

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن و ؛90،ص9 ج،مجموع الفتاوى ،بن تيمية احلراينا 
  .90ص9 ج،تيمية
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 المبحث الثالث

 ناوفيه مطلب اللقطة املبحث الثالث

 .االختالف ىف َتلك اللقطة املطلب األول

 .االختالف  ىف لقطة مكةاملطلب الثاين 

 

 المطلب األول

 وهو يشتمل على فرعنياملطلب األول 

 .على مشروعيتها وحكمها واألدلة التعريف باللقطة، :الفرع االول

 .َتلك اللقطة :الفرع الثاني
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 .على مشروعيتها األدلةحكمها و و التعريف باللقطة،  :الفرع االول

 :التعريف باللقطة لغة وشرعاً : أوالً 

 :لغة اللقطة

قال الليث  ،من اأَلرضالشيء من اأَلرض لَقطَه يَ ْلُقطه َلْقطًا والتَقطَه َأخذه  ذُ خأُط قْ اللَّ 
نبوذ من الصبيان 

َ
واللُّْقطُة بتسكني القاف اسم الشيء الذي جِتُده ُمْلقًى فتْأخذه وكذلك امل

 . 0 لُْقطٌة وأَّما اللَُّقطُة بفتح القاف فهو الرجل الّلّقاُط يتبع اللُّْقطات يَ ْلَتِقطُها

طة واللَقطة وروى أَبو عبيد عن قال اأَلزهري وكالم العرب الفصحاء غري ما قال الليث يف اللقْ 
اأَلصمعي واأَلمحر قاال هي اللَُّقطُة والُقَصعُة والن َُّفقُة مثّقالت كلها قال وهذا قول ُحّذاق 

 .272النحويني مل َأمسع لُْقطة لغري الليث

 :اللقطة في الشرع
حسب  اختالف االجتهاد الفقهي يف بعض  فقد اختلف النظر الفقهي يف بيان حقيقتها،

 .أحكامها
 :،أو يقال 0 "،ال للتملكرفع شيء ضائع للحفظ على الغري" :عّرفها الفقه الحنفي بأنها

  0 مال معصوم معرض للضياع"هو

                                                           
بن عبد الرزّاق حمّمد بن حمّمد ،تاج العرول من جواهر القامول و  . 9 ،ص0ج،لسان العرب ،بن منظورا 271

 ،06ص0 ج ،احلسيين ، أبو الفيض ، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيدي حتقيق جمموعة من احملققني
   
فقال اْحَفْظ  عن اللَقطةوهكذا رواه احملّدثون عن َأيب عبيد أَنه قال يف حديث النيب صّلى الّله عليه وسّلم إِنه سئل  

وأَما الصيّب املنبوذ جيَِده ِإنسان فهو اللِقيُط عند العرب فعيل مبعىن مفعول والذي يْأخذ الصيب أَو  ،ِعفاَصها ووِكاءها
 .املرجع السابق،الشيء الساِقط

 .06 ص  جالدر مختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  273

 الخراج قاعدة و .06 ص  جرد المختار على الدر مختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 274
 .  0 ص ،بالضمان
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ما وجد يف موضع غري مملوك من مال أو خمتص ضائع من " :عّرفها الفقه الشافعي بأنها
يعرف الواجد مالكه سقوط أو غفلة وحنوها لغري حريب ليس مبحرز وال ممتنع بقوته وال 

275مالكه
عرف  وال غري مملوك مل حيزر،مال أو اختصاص حمرتم ضاع بنحوه غفلة مبحل "أم  ،

 .06 "وال امتنع بقوته الواجد مستحقه،
 :حكم التقاط اللقطة

 .أمجع العلماء على جواز االلتقاط ىف اجلملة مث اختلفوا هل األفضل ترك اللقطة، أو أخذها؟

 :00 فعن أيب حنيفة روايتان

 .األخذ أفضل :إحداهما

 .الرتك أفضل :والثانية

 :وعن الشافعي قوالن
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 ،6  /5 .م 98  -ه   0  ط، . د لبنان، -دار الفكر  :بريوت) ،إلى شرح المنهاج

 

واملذهب عند علمائنا رمحهم اهلل وعامة  :قال السرخسي :الصحيح عند االحناف أن أخذ اللقطة أفضل من تركها 277
الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها ألنه لو تركها مل يأمن أن تصل إليها يد خائنة فيكتمها عن مالكها فإذا أخذها هو 

 المبسوط ،كر حممد بن أيب سهل السرخسيمشس الدين أبو ب :الراجح.عرفها حىت يوصلها إىل مالكها
ه      ط، . د ،لبنان -دار الفكر  :بريوت) ،خليل حمي الدين امليس: دراسة وحتقيق ؛  ، ص ،ج،للسرخسي
كانت  كذا يف اْلمحيط سواء ع أَفضلُ فْ َأن الر  م اللَُّه تعايلهُ محَ ا ر نظاهر مذهب َأْصحاب: قال الشيخ النظام .(م000 

وًضا أو شاة أو محَارا أو بَ ْغال أو َفرسا أو إِبال وهذا إذا كان يف الصحراء فِإن كان يف القريِة ر أو دنانري أو ع مهِ االلَُّقطَُة در 
الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة  ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند :راجح.أَفضل ةِ فتَ ْرك الدابّ 
بدائع عالء الدين الكاساين، و  .(م 99  -ه      ط، . د لبنان، -ردار الفك :بريوت) ، ،89 ،النعمان

 .00 ص ،ج( 98 لبنان، -دار الكتاب العريب  :بريوت) ،الصنائع في ترتيب الشرائع



 

 
1   

 .األخذ أفضل :أحدهما

 .09 بأمانة نفسه ثقو ابه لو حبواألصح است ،08 وجوب األخذ :والثاني
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  .   -   ،  ج(،ء990 ه،8 9 ، ط،
 

فكان ظاهر هذا القول يدل على إجياب أخذها، فاختلف أصحابنا  :إذا وجدها جيوز الحد ترك اللقطهوال 279
 :ئفة خيرجون ذلك على اختالف قولنيالختالف هذين الظاهرين، فكان أبو احلسن بن القطان وطا

النه غري مؤَتن عليها وال مستودع  أن أخذها استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه يف هذا املوضع :أحدها
 .هلا

أن أخذها واجب وتركها مأمث، النه ملا وجب عليه حراسة نفس أخيه املسلم وجب عليه حراسة مال أخيه املسلم  :ثانها
ليس ذلك على قولني، امنا هو على اختالف حالني، فاملوضع الذى ال يأخذها إذا كانت  :وقال جمهور أصحابنا

يؤمن عليها ويأخذها غريه ممن يؤدى االمانه فيها، واملوضع الذى أوجب عليه أخذها إذا كانت يف موضع ال يؤمن 
احلالتني ال يكره له أخذها إذا كان  عليها ويأخذها غريه ممن ال يؤدى االمانة فيها، ملا يف ذلك من التعاون، وعلى كلتا

الحاوي في  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي :الراجع.أمينا عليها
المجموع شرح  ،النوويو  .  ،ص8،ج( 99  -ه      لبنان، -دار الكتب العلمية :بريوت )،فقه الشافعي
  .66 ،ص6  ،جالمهذب 
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 .اختالف بني أيب حنيفة والشافعي ىف َتليك اللقطة :الفرع الثاني

ربعة، والثوري، واألوزاعى، إسحاق، وأبوثور، وغريهم األئمة األ :اتفق الفقهاء يف األمصار
 .أن يعرف اللقطة سنة كاملة، له بعد َتام السنة أن يأكلها إن كان فقرياً، أو يتصدق هباعلى 

هل للغين أن يأ كلها ويستنفقها بعد احلول أم  اللقطة َتلكيف حنيفة والشافعي  أبو اختلف 
 .80 للفقري دون الغين، ورأي جييز َتلكها مطلقاً رأي جييز َتلكها : على رأيني وهو ال؟
 :األول رأيال

امللتقط غنياً مل جيز له أن ينتفع باللقطة، وإمنا يتصدق هبا رأي اإلمام أبو حنيفة واصحابه أن  
فال  ،، ألنه مال الغريعلى الفقراء، سواء أكانوا أجانب أم أقارب، ولو أبوين أو زوجة أو ولداً 

 . 8 جيوز االنتفاع به بدون رضاه

 :أدلته

ال حتل اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرِّف ": قال أيب هريرة ديثحب استدل أصحاب هذا الرأي
 . 8 "سنة، فإن جاء صاحبها، فلريدها عليه، وإن مل يأت فليتصدق

 

                                                           
   
 لبنان،–دار الفكر  :بريوت) ،00 ،ص8ج،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، قدامة املقدسيبن ا 
 .ه05  ،(ت. ط، د. د

،  ،ج الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 281
زين الدين ابن جنيم و  ،(م 99  -ه      ط، . د لبنان، -دار الفكر :بريوت) ،العاملكرييةاملعروف  ، 9 ص

 ،5،ص00  ،ج(ت . ط، د. ، دلبنان -دار املعرفة :بريوت )،البحر الرائق شرح كنز الدقائقاحلنفي، 

 – 86  ط،. ،،ددار املعرفة :بريوت ،سنن الدارقطين ،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي أخرجه 282
 .5  :احلديث،رقم  8 ،ص ،ج(م966 

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  :املصدر .فعيض والد وهخده يوسف بن اسنيف إِ : قال ابن حجروَ 
 ،السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين: احملقق  ، ،ص0  ج ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،حجر العسقالين

  .،(لبنان–دار املعرفة  :بريوت)
 



 

 
1 2 

 :ستداللوجه اال
 .من وجهني احلديثستدالل باال :قال الكاساني

 .باإلمجاع فتعني حالة الغىن  هر غري مرادقوحالة الف ،قاً لمط لنَفى احل نهأ :أحدهما 
فاع مبال املسلم بغري تومصرف الصدقة الفقري دون الغين وإن االن ،أمر بالتصدق هأن :والثاني 
283وال ضرورة إذا كان غنيا ، لضرورةالال جيوز إ هإذن

. 

وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو من ": ديث عياض بن محار اجملاشعيحب استدلوا أيضاً و 
ذوي عدل، وال يكتم وال يغيب، فإن وجد صاحبها فلريدها إليه، وإال فهي مال اهلل يؤتيه من 

 . 8 "يشاء
 

 :ستداللوجه اال
دليل على أن الغين ال ينتفع به وإمنا يستحقه "وإال فهى مال اهلل"يف قوله صلي اهلل عليه وسلم

 .85 "اءمن يستحقه مال اهلل وهم الفقر 

 

 

 

                                                           
 . 0 ، ص6ج بدائع الصنائع،الكاساين،  283

ط، .،ددار الكتاب العريب :بريوت ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينأخرجه  284
 .    0  :،رقم احلديث66،ص ،ج(ت.د
اإللمام بأحاديث  ،، املعروف بابن دقيق العيدد بن علي بن وهب بن مطيع القشرييتقي الدين أبو الفتح حممو 

ه      السعودية   -دار ابن حزم  :الرياض) ،حقق نصوصة وخرح أحاديثه حسني إمساعيل اجلمل: احملقق ،األحكام
 .580، ص ، ج(م 00 -

 والعلوم اإلسالمية كراتشي، القرآن إدراة)،إعالء السننظفر أمحد العثما ين،حتقيق مفيت تقي عثماين،  285
 .5 ، ص  ، ج،(ه8   باكستان،



 

 
1 3 

االنتفاع باللقطة بطريق التصدق، لقوله عليه الصالة  ما إذا كان امللتقط فقريًا فيجوزلهوأ
 .86 "فليتصدق هبا": والسالم

 :عبد اهلل بن عمرو أثر
ى به الرجُل فَأْهوَ : ، قاللإال َضا ةَ الضال ىو أي ال: فقال ،قطت دينارًاتال: أن رجال قال  

فُه فِإْن جاء صاحبه فُردَّه إلَيه َوِإال رِ تع: لفما أْصنع به ؟ قا: ال تفعل، قال: فقال ،لريمي به
 .80 فتصدْق به

 :أثر الشعبي قال

: وقل هلم فإن مل جتد هلا طالبًا فأعطها أهل بيت من املسلمني فقراء، تعرف اللقطة سنًة،
فهي صدقة عليكم فإن جاء فهو أحق هبا، وإن مل جيئ  هذه قرض من صاحبها عليكم،

 .88 منه

 :ثانيال رأيال

جيوز للملتقط أن يتملك اللقطة، وتكون كسائر : مجهور الفقهاءو  هو رأي اإلمام الشافعيو 
 :أمواله سواء أكان غنياً أم فقرياً 

 :تهأدل
 

                                                           
   
إن شاء أمضى الصدقة، وله ثواهبا، وإن شاء : صاحبها بعد التصدق هبا أو االنتفاع هبا، فهو باخليارفإن عرف  

 :المصدر.ضمن امللتقط، وإن شاء أخذها من الفقري املتصدق عليه هبا إن وجده، وأيهما ضمن مل يرجع على صاحبه
المختار على الدر المختار شرح تنوير رد  ،حاشية ابن عابدين حممد آمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي

بدائع الصنائع في ترتيب  ،عالء الدين الكاساينو .م 00  -ه      ،رياض-كتبال عاملدار  ،5  / 6 األبصار
 . 0 ،ص6ج، ،الشرائع

طبعة ) ،حممد عوامة: حتقيق ،ُمصنف ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف أخرجه 287
 .50 ص6 ،ج(الدار السلفية اهلندية القدمية

   
ة الدار طبع ،حممد عوامة: حتقيق ،ُمصنف ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف 

 . 5 ،ص6، جالسلفية اهلندية القدمية



 

 
1 4 

جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و ": زيد بن خالد اجلهين أنه قال  استدلوا حبديث
مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها  ووكاءها 89 عرف عفاصهاا :سلم فسأله عن اللقطة فقال 

: هبا أراد به "فشأنك"سلم و  البيان بأن قوله صلى اهلل عليهذكر  هبا"فشأنك وإال 
 .90 "فاستنفقها

، فسأل عنه رسول اهلل دينارا، فأتى به فاطمةَ  َوَجدَ  :عليَّ بن أيب طالباستدلوا أيضاً حبديث 
 هو رِْزق اهلل، فأكل منه رسوُل : صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم ؟ فقال رسوُل اهلل

أتِت امرأُة تَ ْنُشُد الدينار : ، وفاطمة، فلما كان بعد ذلكىصلى اهلل عليه وسلم، وأكل عل اهلل
  . 9 يا علي، أدِّ الدينار: م،فقال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسل

فيها مائة دينار على عهد رسول اهلل  صرة ً إين وجدت  :أيب بن كعب فقالديث حبوكذلك 
 :فأتيت هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال عرفها حواًل قال ،صلى اهلل عليه وسلم

مث أتيته فقال عرفها من يعرفها فعرفتها فلم أجد من يعرفها مث أتيته فقال عرفها حواًل ومل أجد 
فإن جاء صاحبها وإال  ووعاءها ووكاءهااحفظ عددها  :حواًل فلم أجد من يعرفها فقال

 . 9 هبافاستمتع هبا فاستمتعت 
 :ستداللوجه اال

ينتفع هبا وإن كان غنياً،ألن أيب بن كعب أصاب على عهد رسول اهلل صلي  :قال الشافعي
فأمره رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم أن يعرِّفها مث ينتفع  اهلل عليه وسلم صرة فيها مائة دينار،

فأمره  هبا،وكان أيب بن كعب كثري املا ل من مياسري أصحاب رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم،
                                                           

 ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري: راجع.عَفاصاً وكذلك ِغالُفها ،ُروَرةمُسِّي اجللد الذي جُيَْعل على رأس الَقا 289
،  -املكتبة العلمية  :بريوت ،النهاية في غريب الحديث واألثر، حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوى : حتقيق

 .558، ص ، ج(م909  -ه  99  
   
شعيب : حتقيق  ،بلبانصحيح ابن حبان بترتيب ابن  ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيتأخرجه  

 .50 5 :،رقم احلديث 5 ،ص5،ج( 99  –     ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،األرنؤوط

رقم )،لبنان دار الكتاب العريب   بريوت ، ،68،سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين 291
جامع األصول في أحاديث ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري و.(6 0  :احلديث
 .( 6 8 :رقم احلديث)،مكتبة دار البيان ،عبد القادر األرنؤوط: حتقيق ،0 ،006،الرسول

   
ام أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين، صحيح اإلم أخرجه 

 .  0 : ،رقم احليث50  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت)مسلم،



 

 
1 5 

فأمره النيب صلي اهلل عليه وسلم أن  النيب صلي اهلل عليه وسلم أن يعرِّفها فلم جيد من يعرفها،
 حتل إال ملن حتل له الصدقة،مل حتل لعلي بن أيب طالب،ألن فلو كانت اللقطة مل يأ كلها،

فلم جيد من  علي ابن أيب طالب أصاب دينارًا على عهد النيب صلي اهلل عليه وسلم فعرفه،
 حترم عليه الصدقة، كان ال حيل له الصدقة، يعرفه، فأمره النيب صلي اهلل عليه وسلم بأكله،و

 . 9 ألنه من بين هاشم

 : 9 الخطابعمر بن أثر 
وإال  ،إذا وجدت لقطة فعرفها على باب املسجد ثالثة أيام فإن جاء من يعرتفها" :قال

 ."فشأنك هبا
 :حسن قالأثرال
جاءت امرأة من احلاج مبرطها فوضعته على بعض  ،بينا حنن ليلة املزدلفة يف إمارة عثمان 

ناس من أصحاب النيب صلى مث جاءنا ،فعرفناها سنة ،وال ندري ممن هي ،مث أخطأتنا ،رحالنا
  .95 استمتعوا به :فقالوا ،اهلل عليه و سلم فأخربناهم أنا قد عرفناه سنة

 :الترجيح

أن اللقطة يأكلها  مجهور أهل العلم،و  اإلمام الشافعي  مما سبق يتضح لنا أن ما ذهب إليه
اهلل عليه  ن قول النيب صليإإذ  هو القول املوافق للنصوص وهو ما نرجححه، الغىن والفقري؛

نص " مث كلها"وآخر"فشأنك هبا"ويف لفظ"فإن جاء أحد خيربك هبا وإال فا ستنفقها:"وسلم
 .وإخراج أحدمها من احلكم حتكم بال دليل عام يشمل الغين والفقري،
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ال تفيد يف هذه املسألة   واآلثا الىت أو ردوها األدلة الصرحيةمن  استدل به األحنافماما أو 
 :صاحب املغين قال كما

ودعواهم ىف ،،وال نقل ىف كتاب يوثق بهحديثهم عن أيب هريرة مل يثبت :قال ابن قدامة
حديث عياض أن ما يضاف إىل اهلل ال يتملكه إال من يستحق الصد قة،ال برهان هلا،وال 

 .96 دليل عليها، وبطال هنا ظاهر؛فإن األشياء كلها تضاف إىل اهلل تعاىل خلقاً وملكاً 

 .90 فعيض والد وهخيوسف بن  حديث أيب هريرةادسنإِ يف  :قال ابن حجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دار  ،00 /8،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد 296

 .ه05  لبنان، بريوت –الفكر 
 ، ،0  ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن 297

مجال الدين و  .0  ،ص ،ج(ت. ط، د. ، دلبنان–دار املعرفة  :بريوت) ،السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين: احملقق 
مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الراية ألحاديث الهداية  نصب ،أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي 

 .66 ،ص ،جالزيلعي
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 المطلب الثاني

 نيوهو يشتمل على فرع لقطة مكة، املطلب الثاين

 .اللقطة ىف مكة :األولالفرع 

 .الرتجيحو  ،وأدلتهم :الثانيالفرع 
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 .لقطة ىف مكة :األولالفرع 

 .وهو يشتمل على قولني لقطة مكة، َتلك حنيفة والشافعي يف اإلمامان أبو اختلف

 .99 إىل أن لقطة احلرم كلقطة سائر البالد يف األحكام  98 اإلمام أبوحنيفةذهب ف
 .00 ، وينشدها أبداَتلكهاإنه ليس لواجد لقطة مكة  إىل الشافعي وذهب اإلمام

 .اوأدلتهم :الثانيالفرع 

 :مام أبي حنيفة ومن معه من الفقهاءأدلة اإل

: أنه قال  0 زيد بن خالد اجلهين حبديث واحلرم، بالتسوية بني لقطة احلل، القائلون استدل
عرف عفاصها ا :عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقالجاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل "

  . 0 ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك
 

                                                           
 ظفر أمحد العثما ين،: المصدر.وروي عن أمحد رواية أخري وذهب إىل ابن عمر،وابن عباس،وعائشة، ومالك، 298

 .  ، ص  ،ج(ت. ط، د.،ج،دإعالء السنن

 ،9  ،ص  ج،، القديرفتح و  ، 0 ،ص6ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 299
 .   ، ص  ج،إعالء السننظفر أمحد العثما ين، و 

  . 5 ،ص5 ج،5 ،المجموع شرح المهذب ،لنووي و ا .5،ص8ج،الحاوي في فقه الشافعي ،املاوردي   3
الهداية شرح بداية و  ،املرغياينو  ، 0 ،ص6ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 1 3

 .  ،ص8ج،العناية شرح الهدايةو .00 ،ص ج،المبتدي

لجامع ا ،حممد زهري بن ناصر :احملقق  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل أخرجه 2 3
 . 0   :، رقم احلديث   ،ص ج(،ه     ،دار طوق النجاة)  ،الصحيح البخاري
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من وجد لقطة " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال حديث عياض بن محار اجملاشعيو 
فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، وال يكتم وال يغيب، فإن وجد صاحبها فلريدها إليه، 

 . 0 "وإال فهي مال اهلل يؤتيه من يشاء
 :ستداللوجه اال

 حلديث زيد بن خالد وعياض بن محار التزامًا بأن عموم واختيار اجلمهور، :قال الزركشي
عام يف كل "من وجد لقطة:إذ قوله صلي اهلل عليه وسلم األشخاص يتناول عموم األحوال،

 . 0 واجد،وعموم الواجدين يستلزم عموم أحواهلم
 :مام الشافعي ومن معه من الفقهاءأدلة اإل

 .بأهنا خمصصة لألحاديث العامة:استدلوا باألحاديث الواردة ىف لقطة مكة وقالوا
ملا فتح اهلل عز وجل على رسوله صلى اهلل عليه  :حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :أوالً 

 وسلط  ،إن اهلل حبس عن مكة الفيل" :وسلم مكة قام يف الناس فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال
وإهنا ال  ،إهنا أحلت يل ساعة من هنارو  ،إهنا ال حتل ألحٍد قبليف ،عليها رسوله واملسلمني

ومن  ،وال حتل ساقطتها إال ملنشدٍ  ،فال ينفر صيدها وال خيتلى شوكها ،بعديمن  حتل ألحٍد 
 ".يدهوإما أن يق ،إما أن يفدى :قتل له قتيٌل فهو خبري النظرين

 :صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،إال اإلذخر فإنا جنعله لقبورنا وبيوتنا: فقال العباس 
 ."إال اإلذخر"

اكتبوا يل يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صلي اهلل  :فقال-رجل من أهل اليمن-فقام أبو شاه
 "اكتبوا أليب شاه :"وسلمعليه 

من رسول اهلل  مسعهاهذه اخلطبة اليت  :قال ؟ما قوله اكتبوا يل يا رسول اهلل :قلت لألوزاعي 
  .05 صلى اهلل عليه وسلم

                                                           
 .تقدم خترجيه 3 3
شرح الزركشي على مختصر  ،اهلل الزركشي املصري احلنبليمشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد  4 3

 .م 00  -ه      بريوت لبنان،-دار الكتب العلمية ،عبد املنعم خليل إبراهيم: حتقيق ،6  / ،الخرقي
: احملقق ،6  ،ص ج،البخاريالصحيح و  ،أبو عبد اهلل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حممد بن إمساعيل أخرجه 5 3

 .    : رقم الحديث،ه      ،دار طوق النجاة ،حممد زهري بن ناصر الناصر
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يوم الفتح قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال رضي اهلل عنه بن عباسحديث ا :ثانياً 
 :وقال يوم الفتح فتح مكة "وإذا استنفرمت فانفروا ،ولكن جهاد ونية ،ال هجرة" :فتح مكة

 ،فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة ،إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السماوات واألرض"
 فهو حرام حبرمة اهلل إىل  ،ومل حيل يل إال ساعة من هنار ،وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي

 ،وال خيتلى خالها ،وال يلتقط إال من عرفها ،وال ينفر صيده ه،ال يعضد شوك ،يوم القيامة
 .06 "إال اإلذخر" :يا رسول اهلل إال اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم فقال :فقال العباس

 :وجه الداللة من الحديثين
حبديثي بن عباس وأيب هريرة املذكورين يف هذا الباب على  الشافعي واستدل :قال الحافظ

وإمنا اختصت بذلك وهو قول اجلمهور  ،أن لقطة مكة ال تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة
فال خيلو  ،ن كانت لآلفاقيإو عندهم إلمكان إيصاهلا إىل رهبا ألهنا إن كانت للمكي فظاهر 

إذا عرفها واجدها يف كل عام سهل التوصل إىل معرفة ف ،أفق غالبا من وارد إليها
 .00 صاحبها

واملروي ، ولقطة مكة أيضا ال جيوز التقاطها إال ملنشد لورود النص يف ذلك: وقال ابن رشد
 :يف ذلك لفظان

 .أنه ال ترفع لقطتها إال ملنشد :أحدهما 
واملعىن الثاين  ،أهنا ال ترفع إال ملن ينشدها :فاملعىن الواحد ،ال يرفع لقتطها إال منشد :والثاني

 .08 ال يلتقطها إال من ينشدها ليعرف الناس
 .بني أيب حنيفة والشافعي يف لقطة مكة أسباب اخلالف 

العام واخلاص، حيث وردت أحاديث عامة تدل على التسوية بني لقطة مكة :سبب اخلالف
 .ختصيص العامة األحاديثووردت أحاديث خاصة لقطة مكة تدل على  وغريها،

                                                           
   
أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين، صحيح اإلمام  أخرجه 

 . 5  : ،رقم احليث986،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت)مسلم،
   
 ،88-5/80،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي 
 .ه09  بريوت ،  -دار املعرفة  ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي: حتقيق
   
 ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد ،دحممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفي 

 .05 ،ص  ،ج(م905 /ه 95  ، ط،. ،دمطبعة مصطفى البايب احلليب :مصر)
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 .الترجيح

وذالك ألن  جح،اهو الر  ال شك أن ما ذهب إليه الشافعي أن لقطة مكة تعرف دائما؛
ال :"أدلتهم خمصصة للنصوص العا مة، فإن قول النيب صلي اهلل عليه وسلم عن لقطة مكة

قطة  هني عن ل:"وقوله يف حديث عبد الرمحن بن عثمان التيمي" حتل لقطتها إال ملنشد
وإال مل يكن هلذه  طة مكة ختتلف عن سائرةاللقطات،دليل ظاهر على أن لق" 09 احلاج

 األحاديث معين، فوجب فهم كالم الرسول صلي اهلل عليه وسلم فهماً على وجهه الصحييح،
 .،واهلل تعايل أعلمولكنها تعرف على الدوام بأن لقطة مكة حترتم فال َتتلك بعد عام،

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   
صحيح اإلمام أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين،  أخرجه 

 .  0 : ،رقم احليث 5  ،ص ،ج(م 996  -ه   0    -  لبنان، ط –دار الكتب العلمية : بريوت) ،مسلم
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 الرابعالمبحث 

 وهو يشتمل على ثالثة مطالبالوكالة، واحلوالة، والرهن 

 اقرار الوكيل جائز أم ال؟ املطلب األول

 .ىف احلوالة أهنا عقد الزم أوجائزاملطلب الثاين 

 .انتفاع الراهن باملرهون بدون إذن املرهتناملطلب الثالث 

 

 

        

 المطلب األول

 .وهو يشتمل على فرعنيال؟اقرار الوكيل جائز أم  املطلب األول

 .دلة مشروعيتهااألوحكمها و  ،وكالةالبالفرع االول تعريف 

 .اقرار الوكيل جائزأم ال؟ الفرع الثاين
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 .دلة مشروعيتهااألوحكمها و  ،وكالةالبتعريف  :الفرع االول

 :الوكالة لغة وشرعاً : أوالً 

 :لغة الوِكالة

على اهلل اعتمد و  ، 31إظهار العجز واالعتماد على غريكُل بفتح الواو وكسرها و الت َّوَك ةُ الوِكال
311عليه ووثق به

. 

 312.يالكجل الذي يَقوم بأَمره مسي َو يُل الر كوَو 

 :شرعاً  ةُ الوِكال

313"إقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف تصرف معلوم" :بأنهاعرفها الحنفية
تفويض ": أو .

 .   "التصرف واحلفظ إىل الوكيل

 

 

                                                           
   
 ه5    ط،.، دمكتبة لبنان ناشرون :بريوت) ،مختار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي 

 .0 0ص  ،ج(ء995 
   
املكتبة  :يروت)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي 

 .600ص  ،ج(ت. ط، د. لبنان، د–العلمية 
 ، ج(ت. ط، د. ، دلبناندار صادر  :بريوت)، لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري 312
 .  0ص  
 0 ،جالمختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، رد حاشية ابن عابدين ،عابدين الدمشقيابن عابدين   313
 .9  ص ،ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، و زين الدين ابن جنيم احلنفي،65 ص؛
 تحفة الفقهاء ،عالء الدين السمرقنديو ، 9 ص، ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الدين الكاساين،  314
 .0  ، ص3 ،ج 98  – 05  لبنان، -دار الكتب العلمية:بريوت)
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هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف  :5 3بأنهاعرفها الشافعية
 .6  حياته

 :مشروعيتها أدلةو  و كالةحكم ال: ثانياً 
 .والوكالة جائزة بالكتاب والسنة واالمجاع

 .  3(إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها) :أما الكتاب فقوله تعاىل
 .عن املستحقني يف حتصيل حقوقهمفجواز العمل عليها يفيد حكم النيابة 

وهم الذين يقدمون ( والعاملني عليها)قوله تعاىل : ويقول القاضى أبو بكر بن العريب
 .8  لتحصيلها ويوكلون على مجعها

يعىن السعاة واجلباة ( والعاملني عليها)قوله تعاىل  :وقال القرطبى في جامع أحكام القرآن
 .بالتوكل على ذلكالزكاة الذين يبعثهم االمام لتحصيل 

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة، ) :ومن أدلة الكتاب على جواز الوكالة قوله تعاىل
هذا : قال ابن العريب يف أحكام القرآن( فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

 املصلحة به، إذ يدل على صحة عقد الوكالة، وهو عقد نيابة أذن اهلل فيه للحاجة إليه وقيام 
يعجز كل أحد عن تناول أمور إال مبعونة من غريه أو يرتفه فيستنيب من برحيه حىت جاز ذلك 

 .9  يف العبادات
 
 

                                                           
   
 .دار الفكر دمشق: بريوت ، اإلسالمي وأدلتهُ والفْقه وهبة الزَحيلي  :المصدر :أيضاً  عنداملالكية واحلنابلة 
 . 50،ص ج

 . 8 ص  ،جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،النووي 316
   
 .60اآلية  :سورة التوبة 
 -دار الكتب العلمية :بريوت)، أحكام القرآن البن العربي ،ابن العريبب املعروفحممد بن عبد اهلل األندلسي  318
 .08 ،ص ،ج(ت. ط، ن د. د لبنان،

   
 .9  ص5ج.املصدر السابق 
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ُهْم ُرْشًدا َحىتَوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى )  :قوله اهلل  عز وجل  ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم ِمن ْ
 .0  (أَْمَواهَلُمْ فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم 
فَِإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها أَو َضِعيًفا أَو الََيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ )  :قوله جّل وعال

 .   (ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدلِ 
ا يكون بتوصية أنه ملا جاز نظر األولياء :ووجه االستدالل من اآليتين ، ونظرهم إمنَّ

 .   ية حاكم ومها الميلكان كان توكيل املالك من باب أوىلأب أو تول
فقد روى أبو داود وابن ماجه عن الزبري بن اخلريت عن أِب لبيد عن عروة بن  وأما السنة
عرض لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلب فأعطاين دينارا، فقال يا عروة ائت : اجلعد قال

اجللب فاشرت لنا شاة، قال فأتيت اجللب فساومت صاحبه فاشرتيت شاتني بدينار، فجئت 
رجل يف الطريق فساومين فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النيب  فلقيىن: أسوقهما أو أقودمها

 .   صلى اهلل عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فقلت يا رسول اهلل هذا ديناركم وهذه شاتكم
 .قال اللهم بارك له يف صفقة ميينهقال وصنعت كيف ؟ قال فحدثته احلديث، 

 :االجماع
324"نزل الوحى إىل اليوم وإىل يوم الديناالمجاع فهو منعقد على مدى الدهر منذ "وأما 

. 

 

 

 

 
 

                                                           
   
 .6:اآلية : النساء  

   
 . 8 :اآلية : البقرة  
 . 9 ص6ج،الحاوي في فقه الشافعي ،املاوردي 322
   
 3ط مؤسسة الرسالة: الناشر) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،شعيب األرنؤوط: احملقق ،أمحد بن حنبل أخرجه 
 .  3   :رقم احلديث، 0  ،ص  ج  ،(م    هـ ،   4 ،

  . 9،ص  ج  ، المجموع شرح المهذب للشيرازي ،النووي 324



 

 
116 

 .؟ىف الوكالةاقرار الوكيل  :الفرع الثاني

 :وقع اختالف بني أيب حنيفة والشافعي ىف قبول إقرار الوكيل يف الوكالة املطلقة

هي الوكالة اليت مل يفوض املوكل فيها إىل الوكيل مجيع : واملقصود بالوكالة املطلقة
 .اإلقرار ومل ينهه عنهت مبا فيها التصرفا

سف وحممد بن وإليه أبو يو  عند احلاكم فذهب أبو حنيفة إيل أنه إقرار الوكيل جائز
 .5  الشيباين من احلنفية

 .فهل يُعّد إقرار الوكيل يف هذا النوع من الوكالة جائز أو ال ؟ 
 أعين به الوكالة املطلقة  ،يف حكم إقراره يف هذا النوع  اهللُ  لقد اختلف العلماءرمحهم

 :على قولني
 .6  ، وبه قال أئمة احلنفية الثالثةأن الوكيل باخلصومة ميلك اإلقرار :القول األول

 :ةاإلمام أبي حنيفة وصاحبيهدلأ
َعزَّ َوَجلَّ، وقد يكون  أن الوكيل باخلصومة وكيل باجلواب الذي هو حق عنداهلل 

أقر على موكله دل أن احلق هو اإلقرار فينفذ ، وقد يكون إقرارًا فإذا ذلك إنكاراً 
 .   على املوكِّل كما لو أقر على موكله وصدقه

 
 

                                                           
 ،المجموع شرح المهذب ،النوويو  .95 ص  ج،عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدرالدين العيين، 325
بن قدامة املقدسي وابن  ؛00 ،ص ج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الشربيينو  .،95ص  ج

 .0  ،ص ج ،المغني 

البحر الرائق  ،زين الدين ابن جنيم احلنفيو  .  ص6ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 326
 . 8 /،ص0ج0،شرح كنز الدقائق

الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة  ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند327
بدائع الصنائع في  ،عالء الدين الكاساين .م 99  -ه      بريوت،-دار الفكر ،8 6-0 6ص ج،النعمان

 . 8 ص0ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفيو  ،  ،ص6ج،ترتيب الشرائع
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فذهب : در اختلفوا يف شروط قبول اإلقراروبعد أن اتف ق أئمة احلنفية على هذا الق
ل أن يكون يف جملس أبو حنيفة وحممد إىل أنه يشرتط لقبول اإلقرار من الوكي

 .8  القاضي ال غري
جملس القاضي بل وذهب أبو يوسف  َرمِحَُه اهللُ  إىل أنه اليشرتط أن يكون إقراره يف 

 .9  يصح فيه ويف غريه
املوكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقا فيقتضي أن ميلك ما كان املوكل مالكا  :قال أبو يوسف

 .0  له واملوكل مالك لإلقرار بنفسه يف جملس القضاء ويف غري جملس القضاء
فكذلك الوكيل وهذا ألنه إمنا خيتص مبجلس القضاء ما ال يكون موجبا إال بانضمام القضاء  

إليه كالبينة واليمني فأما اإلقرار فهو موجب للحق بنفسه سواء حصل من الوكيل أو من 
 .   املوكل فمجلس القضاء فيه وغري جملس القضاء سواء

 اليصح إقرار الوكيل على املوكِّل ال عند القاضي وال : 33إيل أنه الشافعيذهب و 
 عند غريه،

   
 

                                                           
أن املوكِّل فوض األمر للوكيل لكن يف جملس القاضي؛ ألن التوكيل باخلصومة أو جبواب اخلصومة، وكل  :وحجتهما 8  

ذلك خيتص مبجلس القاضي بدليل أن اجلواب اليلزم يف غري جملسه، وكذا اخلصومة التندفع باليمني يف غري جملس 
القاضي خرج عن الوكالة وانعزل؛ ألنه لو بقي القاضي فتتقيد مبجلس القاضي، إالَّ أنه إذا أقر يف جملس غري جملس 

 .املراجع السابق .وكيالً لبقي وكيالً باإلقرار عيناً؛ ألن اإلنكار اليسمع منه للتناقض، واإلقرار عيناً غري موّكل به

قرار أن التوكيل تفويض ما ميلكه املوّكل إىل غريه، وإقرار املوكِّل التقف صحته على جملس القاضي فكذا إ :ووجهه 9  
 .املوكِّل أقام الوكيل مقام نفسه، واملوكل جيوز إقراره عند القاضي وعند غريه فكذا الوكيل ألنه قائم مقامه: وأيضاً . الوكيل

 .املراجع السابق

   
 .0ص9 ،جالمبسوط للسرخسي ،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي 
   
 .املراجع السابق 
زين الدين ابن جنيم و  :املراجع.ة، وزفر من احلنفيواحلنابلة ،يف القول املعتمد عندهموهذا قول اجلمهور من املالكية  332

المغني في فقه  ،بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممدا ، 8 ،ص0ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،احلنفي
 .0  ص ،جاإلمام أحمد بن حنبل الشيباني
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 .   ذهب إىل الشافعيوال يف حد وال غريه، و 
 :أدلة الشافعي

أن اإلقرار معىن يقطع اخلصومة وينافيها فالميلكه الوكيل يف اخلصومة   :أوالً 
 .   كاإلبراء
، واجلامع هلما اإلقرارهما أن خياصما وليس ، فلالقياس على األب والوصي :ثانياً 

 .بني هؤالء أن كالً منهم ندب إىل استيفاء احلق فلم يكن له إسقاطه

وألن كل ما مل ميلكه الوكيل من إسقاط احلق يف غري جملس احلكم مل يلزمه يف 
 .5  كم كاإلبراء طرداً والقبض عكساً جملس احل

 والعفو وقد سلمهاالقياس على اإلقرار يف دعوى النكاح والطالق والقصاص  :ثالثاً 
 .6  احلنفية
 .0  وألن ما مل يصح من الوكيل اإلبراء منه مل يصح منه اإلقرار به كاجلناية :رابعاً 
 
 
 

                                                           
 ،النوويو  ،   ،ص0 ج،العزير بشرح الوجيز  الشرح الكبيرفتح  ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين 333

أمحد   ص ج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الشربيين ،95،ص  ج،المجموع شرح المهذب
 ،(ه05  ،بريوت –دار الفكر ) ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،بن قدامة املقدسي أبو حممد

  .0  ،ص ج
دار : بريوت )،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممدو  334

  .8  ،ص5،ج(ه05  –الفكر 
   
وهو شرح لكتاب الوجيز يف ) ،فتح العزير بشرح الوجيز  الشرح الكبير ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين 

أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، و  .   ،ص0 ج،(الغزايلالفقه الشافعي أليب حامد 
 -ه       ط،.د،دار الكتب العلمية :بريوت)،الحاوي في فقه الشافعي ،الشهري باملاوردي

 .9 6،ص ،ج( 99 
 –دار الفكر  ،الشيبانيالمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد 336

-دار املعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفيو  .9  -0  ،ص5،ج(ه05  ،بريوت
 ، 8 /0، .بريوت
   
  6،الحاوي في فقه الشافعي ،البغدادي، الشهري باملاوردي 
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وألن كل من اليصح إقراره مع النهي اليصح إقراره مع الرتك كاحملجور  :خامساً 
 .8  عليه
 

 :الراجح
اليصح إقرار ما ذهب إليه الشافعي واجلمهور من أنه إيل اختيار  الباحث يلمي 

 .لألسباب التالية الوكيل على املوكِّل ال عند القاضي وال عند غريه،

فيها املوكِّل يف نظري أن إقرار الوكيل على موكِّله يف الوكالة املطلقة اليت مل يأذن - 
، ومل يفوض إليه كل تصرف اليصح ال عند القاضي وال عند غريه ؛ باإلقرار ومل ينهه

 .ه حق الغري فاليصح منهألن اإلقرار يتعلق ب
القياس على املوكِّل قياس مع الفارق فإن املوكِّل ميلك اإلبراء فيملك اإلقرار   - 

 .والوكيل مل ميلك اإلبراء فلم ميلك اإلقرار
 .   الءكيوم على قول زفر لظهور اخليانة يف الو لوى اتالف :قال ابن جنيم -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه       ، -دار الكتب العلمية :بريوت) ،الحاوي في فقه الشافعي ،البغدادي، الشهري باملاوردي 338
 .  5،ص6ج .( 99  -

 .08 ص0ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفي 339
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 المطلب الثاني

 .وهو يشتمل على فرعني احلوالة أهنا عقد الزم أوجائزاملطلب الثاين 

 .دلة مشروعيتهااألوحكمها و  ،والةالتعريف باحل الفرع األول

 .عقد الزم أو جائز احلوالة الفرع الثاين
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 .دلة مشروعيتهااألوحكمها و  ،والةالتعريف باحل :الفرع األول

 :الحوالة فى اللغة واالصطالح: أوالً 

 :فى اللغة حوالةال

يقال للرجل ِإذا  ،0  بدينه نقلته إىل ذمة غري ذمتك( َحْلُتُه َفأ) بالفتح مأخوذة من  ة والاحل
وهو حَيُول َحْوالً ويقال َأَحْلت  َأو حَتوَّل على رجل بدراهم حال حَتوَّل من مكان ِإىل مكان
341فالناً على فالن بدراهم

. 

  :شرعاً  حوالةال

   "نقل الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملتال عليه" :هي :الحنفيةالتعريف عند  
. 

نقل دين من ذمة إىل ذمة ويطلق على انتقاله من ذمة إىل " :هي: التعريف  عندالشافعية 
 .   "أخرى
 :مشروعية الحوالة وحكمها دليل

 :مشروعية الحوالة أدلة

 .، والقياسدلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، واإلمجاع

                                                           
املكتبة  :بريوت) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي  34

 .50 ،ص  ، ج(ت.،د لبنان،ط–العلمية 
 . 8 ،ص   ،ج(ط.،دلبنان–دار صادر  :بريوت) ،لسان العرب ،مكرم بن منظور األفريقي املصري حممد بن 341
 

 ، املعروف،الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 342
ابن حممد  و .66 ،ص6،جالدقائق البحر الرائق شرح كنز، زين الدين ابن جنيم احلنفيو ؛ 95 ،ص ج،العاملكريية

. ط،دبريوت لبنان،- دار الفكر ،رد المختار على الدر مختار المعروف بحاشية ابن عابدين عابدين الدمشقي،
 .0  ،ص5 ج ،(ه86  

 . 9 ،ص ج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،حممد اخلطيب الشربيين 343
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واحلوالة من قبيل الرب، وقوله ,    "وتعاونوا على الرر والتقوى: "فقوله تعاىل :أما الكتاب
وهي أيًضا من قبيل اخلري، وحنو ذلك من النصوص , 5  "وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون: "تعاىل

الة على املعروف  .الدَّ

النَّيبِّ صلى اهلل عليه عن  من حديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه وأرضاه،ف :أمَّا السنة
  .6  "فليتبع, مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء: "وسلم، قال

 :أمَّا اإلجماع

 .فقد أمجعت األمة على مشروعيتها يف اجلملة 

 :أمَّا القيال

احلوال  ة تواف  ق : "الض  مان جب  امع املع  روف يف كل،وق  د ق  ال اب  ن الق  يمو ، فبالقي  اس عل  ى الكفال  ة
أن احلوال   ة م   ن ج   نس إيف   اء احل   ق ال م   ن ج   نس البي   ع، ف   إن : ع   ن اب   ن تيمي   ة ونق   ل, "القي   اس

ص  احب احل  ق إذا اس  توىف م  ن امل  دين مال  ه ك  ان ه  ذا اس  تيفاء، ف  إذا أحال  ه عل  ى غ  ريه ك  ان ق  د 
 النَّيبُّ  صلى اهلل عليه وسلم، استوىف ذلك الدَّين عن الدَّين الذي يف ذمة احمليل، وهلذا ذكر

 

 

                                                           
   
 . : املائدة اآلية 
 .00: احلج اآلية 5  
   
ط، .،ددار الكتاب العريب :بريوت ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينأخرجه  
 .  0    :،رقم احلديث 5 ،ص ،ج(ت.د
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وإذا أتب  ع أح  دكم , مط  ل الغ  ين ظل  م": فق  ال يف احل  ديث الص  حيح, وف  اءاحلوال  ة يف مع  رض ال
وب نيَّ أن ه ظ امل إذا مط ل، وأم ر , وهن اه ع ن املط ل, ف أمر امل دين بالوف اء,0  "فليتب ع, عل ى مل يء

 .8  رمي بقبول الوفاء إذا أحيل على مليءغال

 :حكم الحوالة

حلاجة الناس على خالف  ن احلوالة مستحبة، ومندوب إليها جوزت؛إ: قال مجهور الفقهاء
 .9  القياس

أن فيه خالفا وهو أن احلوالة عقد الزم عند البعض  حكم احلوالة :وقال بدرالدين العيني
 .50 وجائز عند آخرين فمن قال عقد الزم فال يرجع فيها ومن قال عقد جائز فله الرجوع

 

 

 

 

                                                           
   
كتاب املساقاة باب مطل الغين وصحة احلوالة واستحباب قبوهلا إذا أحيل على    9 /0 النووي صحيح مسلم  

 .مليء
   
، حتقيق عبد الرمحن كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةأمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،  

، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،   5،ص0  ج،(الناشر مكتبة ابن تيمية)بن حممد،
 .  5،ص0  ج.م 005 ه  6   الوفاء،  أنور الباز  عامر اجلزار، دار: ، احملققمجموع الفتاوى

 ،ج(ت.ط، د. ،دلبنان -دار الفكر :بريوت)، شرح فتح القديركمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،  349
 .9  ،ص0

الحنفي زين الدين ابن جنيم  و ؛   ،ص8 ،جعمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيين احلنفي  35
 .69 ،ص6 ،ج(ت. ط، د. ،دلبنان -دار املعرفة :بريوت)، الدقائقالبحر الرائق شرح كنز 

 



 

 
124 

 .عقد الزم أو جائز؟ فيه رأيان احلوالة :الفرع الثاني

إذا جح د احمل ال علي  ه عق  د ج ائز وعلي ه ف  ه و إلم ام أيب حنيف ة وأص حابه أن احلوال ة :أحـدهما
فإن ه يرج ع , واحلال أن ال بين ة للمح ال, وحلف على ذلك, احلق الذي للمحيل عليه يف ذمته

 .على احمليل

 : واستدلوا على ذلك باآلتي

عليه إذا مات مفلًسا  يف احملال"أنه قال :ما روي عن سيدنا عثمان  رضي اهلل تعاىل عنه- 
وعن شريح مثل , " 5 على مال امرىء مسلم  5 ال توي: "وقال" عاد الدَّين إىل ذمة احمليل

 . 5 فكان إمجاًعا, ذلك، ومل ينقل عن أحد من الصحابة خالفه

 .وألن الدَّين كان ثابًتا يف ذمة احمليل قبل احلوالة- 

الدين :"النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم قالوألن األصل أن الدَّين ال يسقط إال بالقضاء؛ ألن - 
 ".مقضيٌّ 

                                                           
ويراد به عند  0 خمتار الصحاح ص 09توى املال أي تلف وهو يوزن علم، وهو تو وتاو، املعجم الوجيز ص: توي  5 

ال يقدر يل ألنه حينئذ أن جيحد احملال عليه احلوالة فيحلف وال بينة للمحال وال للمح: أيب حنيفة واحد من اثنني
 .على ماله

جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف : اهلند) ،السنن الكبرى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه 352
 (.بسنده عن عثمان موقوفا) .5 0   :،رقم احلديث 0،ص6،ج(ه    ، ،طاهلند ببلدة حيدر آباد

أو أن ميوت احملال عليه مفلسا، ألن العجز على الوصول للحق وهو التوى يف احلقيقة يتحقق بكل واحد منهما 353
وقال أبو يوسف وحممد زيادة على ما قاله أبو حنيفة أو أن حيكم احلاكم بإفالسه بالشهود حال حياته وهذا االختالف 

ووجه قول أبو . رب وال يتحقق، وعندمها هو حمل اعتبار ويتحققبناء على أن اإلفالس بتفليس احلاكم عند اإلمام غري معت
كمال الدين حممد بن عبد . حنيفة ألنه يتوهم ارتفاع الفلس وزواله حبدوث مال له فال يعود بتفليس القاضي على احمليل

 .5  ،ص0ج ،(ت.ط، د. ،دلبنان -دار الفكر :بريوت)، شرح فتح القديرالواحد السيواسي، 
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فبقي الدَّين يف , وال إبراء, واحلوالة ليست بقضاء, إال أنه أحلق اإلبراء بالقضاء يف السقوط
ذمته على ما كان قبل احلوالة، إال أنه باحلوالة انتقلت املطالبة إىل احملال عليه إىل غاية 

فعادت إىل حملها , فإذا توي مل تبق وسيلة إىل اإلحياء, لبة؛ ألن حياة الدَّين باملطا"التوي"
 .  5 األصلي

جحد احملال عليه و , إذا َتت احلوالةف هو إلمام الشافعي واصحابه أهنا عقد الزم وعليه :الثاني
وحلف على ذلك؛ ألنه انتقل حقه  ،فال رجوع للمحال على احمليل, احلق الذي عليه للمحيل

فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدَّين سلعة مث تلفت بعد , إىل مال ميلك بيعه
 55 القبض

 : واستدلوا على ذلك باآلتي

فم ات , دين فأحاله ب ه: "ما روي سعيد بن املسيِّب   كان له على علي  رضي اهلل تعاىل عنه 
ه أن ل ه ومل خي رب , فأبع ده مبج رد احتيال ه, اخ رتت علين ا أبع دك اهلل: فق ال, ف أخربه, "احملال عليه
 .56 الرجوع

 

                                                           
كتاب   .0  ،ص9 ،جسنن أبي داودكتاب الصدقات باب الكفالة   ،50 ، ص  ،جسنن ابن ماجه أخرجه، 354

 .البيوع واإلجارات باب تضمني العارية

 ،(مكان النشر بريوت)،المهذب في فقه اإلمام الشافعيإبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق،  355
، الحاوي في فقه أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي  .8  ،ص ج

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف   .5  ،ص6 ،ج( 99  -ه      بريوت،-دار الكتب العلمية)، الشافعي
 .   ،ص  ج،المجموع شرح المهذبالنووي، 

   
 –دار الفكر )،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،بو حممدعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أ 

 .50،ص5ج ،(ه05  لبنان، بريوت
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فلم يكن فيها رج وع  , وال ممن يدفع عنه, وألن احلوالة براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه
 .50 كما لو أبرأه من الدَّين

ع ومل يُفصل بتليف ه قال من أحيل على مِليءنأ" :ه صلى اهلل عليه وسلمعن رسول اللَّ  رِويما
ِة مقة عن شرطة الساللبال خاَلف وقد ُعقدت ُمط والة مربّئةٌ ن احلعليه الصالة والسالم وأِل 

358اقلمط ةاءَ لرب فيد اتفَ 
. 

فمن الباطل , وإذا سقط, إن احلوالة إذا صحَّ أمرها سقط احلق عن احمليل :وقال ابن حزم
 .59 وال إمجاع يوجب رجوعه, رجوع حق قد سقط بغري نص يوجب رجوعه

 :على الحنفية، فقال, ابن قدامة وقد رد

ومل , عثم  ان مل يص  ح؛ ألن  ه يروي  ه خال  د ب  ن جعف  ر ع  ن معاوي  ة ب  ن ق  رة ع  ن عثم  انإن ح  ديث 
وال , وه  ذا الش  ك يوج  ب التوق  ف: يص  ح مساع  ه من  ه، وق  د روي أن  ه ق  ال يف حوال  ة أو كفال  ة

 .60 ولو صح كان قول علّي خمالًفا له, يصح

 :هي الخالف اسباب

 .األقيسةوتعارض  االختالف ىف صحة احلديث الذي استدل به احلنفية،

 

                                                           
   
 :امصدر السابق 
 ،(ء 98 لبنان -دار الكتاب العريب :بريوت) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 358
الروضة  ،اهلل احلسيين البخاري الِقنَّوجيأبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف   ،8 ،ص6ج

 .0   ،ص  ،ج(ت. ط، د. لبنان،د -دار املعرفة: بريوت)الندية شرح الدرر البهية
 

   
 . 9 ،ص6جاحمللى  

   
ط، . ،دلبنان–دار الفكر  :بريوت) ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،بن قدامة املقدسيا 
 .50،ص5 ج،(ه05  ،
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 :الراجح

وبيان توجي ه الفقه اء لألدل ة  ،احلوالة عقد جائزبعد أن قمت بإبراز أهم األقوال اليت قيلت يف 
أخ  ذاً مب  ذهب احلنفي  ة ىف ه  ذه احلوال  ة ال  واردة وكيفي  ة فهمه  ا، ف  إين أمي  ل إيل اختي  ار الق  ول جبواز 

 .ديث والقياسبالقرآن واحللقوة ادلتهم  املسألة

أن احلوال   ة م   ن ج   نس إيف   اء احل   ق ال م   ن ج   نس البي   ع، ف   إن : اب   ن تيمي   ة نق   ل اب   ن الق   يم ع   ن
ص  احب احل  ق إذا اس  توىف م  ن امل  دين مال  ه ك  ان ه  ذا اس  تيفاء، ف  إذا أحال  ه عل  ى غ  ريه ك  ان ق  د 

 النَّ  يبُّ  ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، اس  توىف ذل  ك ال  دَّين ع  ن ال  دَّين ال  ذي يف ذم  ة احملي  ل، وهل  ذا ذك  ر
وإذا أتب  ع أح  دكم , مط  ل الغ  ين ظل  م": فق  ال يف احل  ديث الص  حيح ,احلوال  ة يف مع  رض الوف  اء

وب نيَّ أن ه ظ امل إذا مط ل، وأم ر , وهن اه ع ن املط ل, ف أمر امل دين بالوف اء, 6 "فليتب ع, عل ى مل يء
 .واهلل أعلم . 6 رمي بقبول الوفاء إذا أحيل على مليءغال

 

 

 

 

 

 

                                                           
   
كتاب املساقاة باب مطل الغين وصحة احلوالة واستحباب قبوهلا إذا أحيل   ، 9 ص0 ،جالنووي صحيح مسلم  

 .على مليء
   
، حتقيق عبد الرمحن كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةأمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،  
، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،   5،ص0  ج،(الناشر مكتبة ابن تيمية)حممد،بن 

 .  5،ص0  ج.م 005 ه  6   أنور الباز  عامر اجلزار، دار الوفاء، : ، احملققمجموع الفتاوى
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 المطلب الثالث

 وهو يشتمل على فرعني بدون إذن املرهتن الراهن باملرهوناملطلب الثالث انتفاع 

 .دلة مشروعيتهااألالتعريف بالرهن، وحكمها و  الفرع األول

 .بدون إذن املرهتن باملرهون انتفاع الراهن الفرع الثاين

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
129 

 .دلة مشروعيتهااألالتعريف بالرهن، وحكمها و  :الفرع األول

 :الرهن لغة
: من ذلك الرَّْهن. على ثباِت شيٍء مُيَسك حبق أو غريهرهن الراء واهلاء والنون أصٌل يدل ال

 .الشيُء يُ ْرَهن
 . 6 الثابت الدائم: والشيء الراهن

 . 6 وراهنة دائمة ثابتة دام وثبت، :ورهن الشيء رهناً 

 ة بكسبها،سو بأي حم65 (كل نفس مبا كسبت رهينة) :احلبس ومنه قوله تعايل :وقيل الرهن
 .أي حمتبس بعمله 66 (كل امرئ مبا كسب رهني) :وقوله تعايل

 .60 ورهنته املتاع بالدين حسبته به فهو مرهون

 .ويأيت مبعين احلبس احلاصل أن الرهن يف اللغة يأيت مبعين الثبات والدوام،

 :تعريف الرهن شرعاً 

                                                           
   
بريوت -دار الفكر) ،السالم حممد هارونعبد : احملقق ،معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا 

 . 5 ،ص ج ،(م909  -ه  99  لبنان،
   
. 88 ، ص  ج ،(ن.ط، د.،دبريوت لبنان –دار صادر ) لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  
 –املكتبة العلمية  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيوميو

بريوت -دار الفكر) ،القامول المحيط،حممد بن يعقوب الفريوزآباديو  .   ،ص ،ج(ت،.ط،د.،دلبنان بريوت
 . 55 ،ص  ،ج(لبنان

 

   
 .8 :اآلية :سورة املدثر 

   
 .  :اآلية:سورة الطور 

   
 ،علي املقري الفيوميأمحد بن حممد بن و.88 ،ص  ،لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  

القامول ، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي و .   ص ج،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
 . 55 ص، ج ،(ت. ط، د. ،دلبنان -دار الفكر :بريوت) ،المحيط
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 يف تفاوت آرائهمل تبعارهن تعريف الاختلف الفقهاء يف فقد :في االصطالح رهنوأما ال
 .بعض شروطه وأحكامه هو حمل خالف بينهم

حبس شيء حبق ميكن استيفاؤه منه، أي جعل عني هلا قيمة مالية يف  :قولهمالحنفية ب عرفه
 .68 نظر الشرع وثيقة بدين حبيث ميكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العني

وقوهلم . 69 جعل عني وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه :وعرفه الشافعية بقولهم
 .00 يفيد عدم جواز رهن املنافع؛ ألهنا تتلف فال حيصل هبا استيثاق (جعل عني)

 :واألدلة على مشروعيته ،رهنحكم ال

مشروع بالقرآن والسنة  ، 0 جملاهداالرهن باتفاق الفقهاء جائز يف احلضر والسفر، خالفاً إن 
 .واإلمجاع

 . 0 (وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوضة: فقوله تعاىل :أما القرآن
                                                           

-دار الكتاب العريب ،حممود أمني النواوي: احملقق ،اللباب في شرح الكتاب ،عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين 368
 ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده و.  6 ،ص  ،ج(ت. ط، د. ،دبريوت لبنان

بريوت -دار الكتب العلمية) ،خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور :حتقيقاألنهر في شرح ملتقى األبحر مجمع
دار ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الدين ابن جنيم احلنفيزين و  .69 ،ص  ،ج(م998  -ه  9   لبنان،
تبين الحقائق شرح  ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفيو  . 6 ،ص8 ،ج(ت. ط،د. ،دبريوت لبنان-املعرفة

ي ماإلسال هقْ الفو ، لييبة الزحَ وهو .  6ص ج ،(ه     القاهرة ،  دار الكتب اإلسالمي :مصر) ،كنز الدقائق
 . 6،ص6،ج(ت. ط، د. ، ددار الفكر: دمشق ، وأدلتهُ 

. ،د بريوت-دارااملعرفة)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،حيي بن شرف النووي الشافع 369
 .59 ،ص  ،ج(ء990 ه،8 8 ، ط،

 . 6، ص6،ج(دمشق –سوريَّة  -دار الفكر )، ي وأدلتهماإلسال هقْ الفو ، لييبة الزحَ هو   37
دار )،   /6، .المغني ابن قدامة املوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي 371

 هقْ الفو ، وأصوله إلسالميأستاذ ورئيس قسم الفقه ا لييبة الزحَ وه .ء986 ه،06  ط األويل،(الرياض-عامل الكتاب
 .دمشق –سوريَّة  -دار الفكر  ، 6/6، ي وأدلتهُ ماإلسال

 . 8 / :البقرة 372
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أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه "فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها  :وأما السنة
 . 0 "وسلم اشرتى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد

يهودي باملدينة، وأخذ منه رهن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم درعًا عند ": وعن أنس قال
 . 0 "شعرياً ألهله

الظهر يركب بنفقته إذا كان ": وعن أيب هريرة عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقول
 .05 "مرهوناً، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

 
 .06 جلملةىف ا فقد أمجع املسلمون على جواز الرهن :وأما اإلجماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لجامع ا ،حممد زهري بن ناصر :احملقق  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل أخرجه 373

 .6 9  :، رقم احلديث  ،ص ج(،ه     ،دار طوق النجاة)  ،الصحيح البخاري
: بريوت )سنن ابن ماجه،حممد فؤاد عبد الباقي، : حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، حتقيق  هو: أخرجه ابن ماجه 374

 .0   : ، رقم احلديث5 8،ص ، ج(ت.ط، د. دار الفكر،د
 

   
جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف : اهلند) ،السنن الكبرى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه 
 .6 5   :،رقم احلديث8 ،ص6،ج(ه    ، ،طببلدة حيدر آباداهلند 

   
دار عامل الكتابط  :الرياض) ،المغني ابن قدامة ،حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي وأب 

 .   ،ص6ج (ء986 ه،06  األويل،
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 .بدون إذن املرهتن باملرهون انتفاع الراهن :الفرع الثاني

 :00 يهحنيفة والشافعي ف وأب اختلف

ليس للراهن أن ينتفع باملرهون استخداماً أو ركوباً أو لبساً أو سكىن وغريها،  :حنيفةفقال أبو 
 .08 إال بإذن املرهتن، كما أنه ليس للمرهتن االنتفاع بالرهن إال بإذن الراهن

 :واستدل على ذلك مبا يلى

 .09 "فرهان مقبوضة:"قول اهلل تعايل- 

وانتفاع الراهن خيرجه عن القبض أن اآلية دلت على أن الرهن يبقى مقبوضاً،:وجه الداللة
 .80 وقت االنتفاع

فاملشرتي  فكما أنه يثبت للبائع احلق ىف حبس املبيع رهناً بالثمن، قياس الرهن على البيع،- 
 . 8 ممنوع من االنتفاع به فكذلك الراهن مينع من االنتفاع ألجل حق املرهتن

 

                                                           
بريوت -دار الفكر) ،أبو حنيفة حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه ،ابن عابدين 377

 . 8 - 8 ،ص6 ،ج(م000  -ه      لبنان،
 

 ،ج( 98 بريوت لبنان،-دار الكتاب العريب) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 378
-الفكردار ) ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ،ابن عابدينو  .6  ،ص6

 . 8 - 8 ،ص ،ج(م000  -ه      بريوت لبنان،
 

 . 8 / اآلية:سورة البقرة 09 
املكتبة  :رياض)، الهداية شرح بداية المبتدياحلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين،  وأب  38

 .6  ،ص  ،ج(ت. ط، د. ، داإلسالمية
 

   
 بريوت دار الكتاب العريب) ،الشرائع بدائع الصنائع في ترتيب ،عالء الدين الكاساين 

  .6  ،ص6،ج(م، 98 لبنان،
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إذاالنتفاع خيرجه عن يده فكما أن  انتفاع الراهن باملرهون يفّوت حق احلبس على املرهتن،- 
 . 8 الدين احلال مينع الراهن من االنتفاع كذلك املؤجل

القياس على منع الراهن من األمة املرهونة لتوهم العلوق فكذلك االنتفاع بغري األمة لتوهم - 
 . 8 اهلالك أو التلف

 .إذن املرهتنبدون  للراهن كل انتفاع  :الشافعي وقال

ولبس  إستيفاء املنافع اليت ال تضر باملرهتن كسكىن الدار وركوب الدابةللراهن  :قال النووي
 . 8 الثوب

 :استدل بما ياتي

ال يغلق الرهن من : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:أيب هريرة رضي اهلل عنه قال عن
 .85 "صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

وله أيضاً   على أن املنافع تكون لصاحب الرهن وهو الراهن، الإن احلديث د :وجه الداللة
 .كسبه بدون اشرتاط اإلذن

                                                           
   
 ج،(ء 98 بريوت لبنان،-دار الكتاب العريب) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين 
 .6  ص6

   
دار عامل )، المغني ابن قدامة ،املوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي 

 .6  ،ص  ،ج(ء986 ه،06  الرياضط األويل،-الكتاب
 

بريوت -املكتب اإلسالمي) ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي 384
 .09،ص ،ج(ه05  لبنان،

 

. ط، د. ،دبريوت –دار الكتب العلمية ) ،مسند الشافعي ،حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعيأخرجه  385
 -دار القلم  ) ،موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي .0 0 :رقم احلديث ،8  ،ص ،ج(ت

 .6 8:رقم احلديث ، 9 ص ،ج(،م  99  -ه       ،دمشق
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. الظهر يركب إذا كان مرهونا  :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :قال عن أيب هريرةو 
 .86 "وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. ولنب الدريشرب إذا كان مرهونا 

ان النيب صلي اهلل عليه وسلم بني أن الظهر يركب والنب يشرب بسبب  :وجه الداللة
  .والنفقة ىف األصل واجبة على الراهن فيستحق منافع الرهن اإلنفاق،

هلل تعاىل أَعلم َأن من او  ةيرَ ر قول أيب ه هيشب: "قال الشافعي رمحه اهلل ىف تفسري هذا احلديث
كما  ة  وبكها وهي حملوبه ومْر تبقله ر  نأل ،هاا وظهر ههن در امل مينع الر  هروظ ررهن ذات د
 .80 "رهوالظ ،رِ هنه إياها من الدر هن با مينع الرَّ اَل ن و هكانت قبل الر 

 
 :الراجح

وال ينقص من  أرجح جواز انتفاع الراهن بالرهن بدون إذن املرهتن على وجه ال يضر به،
وألنه هو الذي حيقق املصلحة للراهن وال يضر باملرهتن وهو أقرب إيل  لقوة أدلته، قيمته،

 .فاملقاصد معتربة يف العقود قاصد الشرعية يف أعطاء كل ذي حق حقه،امل
كما أن ثبوت حق التوثقة للمرهتن ال يسلب الراهن من حق االنتفاع الذي ميلكه تبعًا مللك 

فإن التقيد باإلذن ينايف حق امللكية وجيعله  املرهتن،وهو انتفاع غري مقيد بإذن  العني املرهونة،
 .شبيهاً مبال األجنيب الذي ال جيوز االنتفاع به إال بإذنه

 
 
 
 

                                                           
 حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق  ،سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين أخرجه386
 ةبلوغ المرام من أِدلَ  ،ابن حجر العسقالين .0   :رقم احلديث ،6 8ص ،ج(ت. د. ط. د،دار الفكر  :بريوت)

 .البخاري رواه.،6  ،ص ج ،األحكام
 

   
 . 6 ،ص  ،ج(ه 9  ،ط. ،دلبنان -دار املعرفة :بريوت) ،األم ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل 
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 الخاتمة

 :والتوصيات البحث نتائجخالصة وأهم 

قد اهتم العلماء بصحيح البخاري قراءة وشرحاً، وله عدة شروح، لكن كتايب فتح الباري - 
احلديثية والفقهية،  ناحيةالوعمدة القاري يفوقان على تلك الشروح ويتمييزان عنها، من 

 .وكل هذه تدل على املكانة الرفيعة واألصولية، وغري ذلك من العلوم،

يعد شرحا ابن حجر والعيين من أهم الشروح اليت تناولت صحيح البخاري بالشرح  - 
 .والتعليق

وفيما يتعلق بردود الشارحني على املصنف مل جيد الباحث من خالل الدراسة من  - 
الشارحني موقف املدافع عن املعامالت املالية يف الشرحني ردوداً على البخاري بل وقف كال 

 .آراء املصنف ملا له من مكانة عالية وعلم واسع

نتيجة لطبيعة الشروح وما تقتضيه من الشرح والتعليق كثرت املصادر اليت اعتمد عليها  - 
 .الشارحان يف شرحيهما وتنوعت 

الشافعي كثرت املسائل اخلالفية يف الشرحني إذ جتاوزت العشرين مسألة بني أيب حنيفة و   -5
 .ىف املعامالت املالية

 .منع بيع الثمار قبل أن ختلق: اتفق العلماء مجيعاً على- 

 .صحة بيع الثمرة قبل بدو صالحها بشرط القطع يف احلال: أمجع أهل العلم على-0

إذا بيعت الثمرة اليت مل يبُد صالحها بشرط الرتك، والتبقية على الشجر حىت تنضج، فهذا و 
 .باإلمجاعالبيع ال يصح 
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أن بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها مطلقًا من غري شرط قطع، وال تبقية باطل، : الراجح-8
 .وهو مذهب اإلمام الشافعي ومجهور العلماء

 .جواز بيع الثمرة إذا بدا صالحها بشرط القطع: اتفق الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل على-9

لف السلم حااًل ذهب اإلمام اتفق الفقهاء على صحة السلم مؤجال ولكن اخت-0 
 وذهب اإلمام أبة حنيفة إيل أن السلم حاالً  الشافعي أن السلم جيوز حااًل كما جيوز مؤجاًل،

 .ال جيوز وهو مذهب مجهور الفقهاء

قول اإلمام أيب حنيفة و  بعد دراسة السلم حااًل بني اإلمامني إيل ترجيح الباحث توصل-  
تاج إىل تأويل أو تقدير، وأن السلم رخصة، ورخصته ىف  اجلمهور معه ألدلة صرحية وال حت

 .كونه مؤجالً، وال رخصة حاالً 

اتفق اإلمام أبو حنيفة والشافعي ومعهما الفقهاء على ثبوت شفعة للشريك، ولكنهم -  
 .اختلفوا يف ثبوهتا للجار املالصق يف حق من حقوق املبيع

إيل اختيار اجتاه اإلمام  صل الباحثبعد دراسة أدلة اإلمامني ىف شفعة اجلار تو -  
الشافعي ومعه مجهور الفقهاء وهو عدم إثبات الشفعة للجار لقوة أدلتهم، وبيان توجيه 

 .الفقهاء وكيفية فهمها

وقال الشافعي جبواز املزارعة تبعاً , ذهب اجلمهور والصاحبان إىل جواز املزارعة -   
 .للمساقاة وخالفهم يف ذلك األمام أبو حنيفة

وعليه الفتوى قول القائل جبواز املزارعة وهو مذهب اجلمهور والصاحبان  رجح الباحث-5 
، للحاجة وقياسًا على املضاربة، لقوة ادلتهم حبديث معاملة النيب صلي اهلل عليه عند احلنفية

 .وسلم ألهل خيرب حيت وفاته، واستمرار خلفائه من بعده على هذه املعاملة
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األئمة األربعة، وغريهم، على أن يعرف اللقطة سنة كاملة، له بعد َتام اتفق الفقهاء -6 
 .السنة أن يأكلها إن كان فقرياً، أو يتصدق هبا

اختلف أبو حنيفة والشافعي يف َتلك اللقطة هل للغين أن يأ كلها ويستنفقها بعد -0  
 :احلول أم ال؟ وهو على رأيني

غنيًا مل جيز له أن ينتفع باللقطة، وإمنا  إذا كان رأي اإلمام أبو حنيفة واصحابه أن امللتقط
 .يتصدق هبا على الفقراء

جيوز للملتقط أن يتملك اللقطة، وتكون كسائر : ورأي اإلمام الشافعي ومجهور الفقهاء 
 .أمواله سواء أكان غنياً أم فقرياً 

يأكلها الغىن يتضح لنا أن ما ذهب إليه  اإلمام الشافعي ومجهور أهل العلم، أن اللقطة -8 
احلنفية  استدل به الذي ديثأمااحل والفقري؛ هو القول املوافق للنصوص وهو ما نرجحه، و

 .إسناده ضعيف، كما قال العلماء ألنهلم يثبت،ف
 .اختلف  أبو حنيفة والشافعي يف َتلك لقطة مكة، وهو يشتمل على قولني-9 

 .البالد يف األحكامفذهب اإلمام أبوحنيفة إىل أن لقطة احلرم كلقطة سائر 
 .وذهب اإلمام الشافعي إىل إنه ليس لواجد لقطة مكة َتلكها، وينشدها أبداً 

ال شك أن ما ذهب إليه الشافعي أن لقطة مكة تعرف دائما؛ هو الراجح، وذالك ألن -0 
ال :"أدلتهم خمصصة للنصوص العا مة، فإن قول النيب صلي اهلل عليه وسلم عن لقطة مكة

دليل ظاهر على أن لقطة مكة ختتلف  "هني عن لقطة  احلاج:"وقوله" ال ملنشدحتل لقطتها إ
 .عن سائرةاللقطات

 :وقع اختالف بني أيب حنيفة والشافعي ىف قبول إقرار الوكيل يف الوكالة املطلقة-  

أبو يوسف  ذهب إقرار الوكيل جائز عند احلاكم وإليه فذهب أبو حنيفة إيل أن
 .وحممد بن الشيباين من احلنفية
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اليصح إقرار الوكيل على املوكِّل ال عند  :إيل أنه وزفر من احلنفية وذهب الشافعي
 .القاضي وال عند غريه

اليصح مييل الباحث إيل اختيار ما ذهب إليه الشافعي واجلمهور من أنه -   
ألن اإلقرار يتعلق به حق  ريه،إقرار الوكيل على املوكِّل ال عند القاضي وال عند غ

 .الغري فاليصح منه

 .الفتوى اليوم على قول زفر لظهور اخليانة يف الوكالء: قال ابن جنيم -  
 .إن احلوالة عقد الزم أو جائز؟ فيه رأيان-  

هو إلمام أيب حنيفة وأصحابه أن احلوالة عقد جائز وعليه فإذا جحد احملال عليه : أحدمها
فإنه يرجع , واحلال أن ال بينة للمحال, وحلف على ذلك, للمحيل عليه يف ذمتهاحلق الذي 
 .على احمليل

وجحد احملال عليه , هو إلمام الشافعي واصحابه أهنا عقد الزم وعليه فإذا َتت احلوالة: الثاين
 .فال رجوع للمحال على احمليل, احلق الذي عليه للمحيل

؛ ألهنا معروف ومعاونة ومكارمة من الطالب احملال    احلوالة طبقا للرأي الراجح جائز -5 
 .والعرايا, والقرض, كالكفالة

أن احلوالة من جنس إيفاء احلق ال من جنس البيع، فإن صاحب احلق إذا استوىف من  -6 
املدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غريه كان قد استوىف ذلك الدَّين عن الدَّين 

 .احمليلالذي يف ذمة 

 :اختلف أبو حنيفة والشافعي يف انتفاع الراهن باملرهون بدون إذن املرهتن-0 

ليس للراهن أن ينتفع باملرهون استخدامًا أو ركوبًا أو لبسًا أو سكىن وغريها، : حنيفةفقال أبو 
 .إال بإذن املرهتن، كما أنه ليس للمرهتن االنتفاع بالرهن إال بإذن الراهن
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ضر باملرهتن  يإستيفاء املنافع ال  مادام،لراهن كل انتفاع بدون إذن املرهتنل:  وقال الشافعي
 .كسكىن الدار وركوب الدابة ولبس الثوب

جواز انتفاع الراهن بالرهن بدون إذن املرهتن على وجه ال يضر به، وال  رجح الباحث-8 
باملرهتن وهو  ينقص من قيمته، لقوة أدلته، وألنه هو الذي حيقق املصلحة للراهن وال يضر

 .أقرب إيل املقاصد الشرعية

 :أهم التوصيات

املختلف فيها بني أيب حنيفة والشافعي يف كتابني فتح  املعامالت املاليةو  وضوعاملإن هذا - 
بعضها  ها منهما، واقتصرت واخرتتجمعتالباري إلبن حجر وعمدة القاري للعيين أضعاف ف

هلذا أوصي إخواين وأخويت يف قسم الفقه وأصوله من  .لقلة املدة املسموح هبا لتكميل البحث
 .خيتار هذا املوضوع ويكمله

يعد فتح الباري وعمدة القاري من أهم شروح األحاديث الصحيحة اليت هي مصادر - 
ألنين األحكام الفقهيه بعد القرآن الكرمي فلذلك جيدر االهتمام هبا واستخراج األحكام منها 

الكتب ويدرسوها دراسة فقهية سم الفقه وأصوله أن يهتموا هبذاأوصي إخواين وأخويت يف ق
 .الستخراج األحكام الفقهية

أسأل اهلل العلّي القدير أن يوفقين إلخالص النية، وموافقة الصواب، وأن يرزقين اهلدي 
 . والسداد
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 والمراجعقائمة مصادر 

 فهرل اآليات القرآنية الواردة

اآلية ا الصفحةرقم  السورة  نص اآلية
   

 65  1 2 البقرة ولبئس ما شروا به أنفسهم

 00-66 05  البقرة وأحل اهلل البيع
 66 282 البقرة  وأشهدوا إذا تبايعتم

 66  98  البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضاًل من ربكم
 116 282 البقرة فَِإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها أَو َضِعيًفا َأو الََيْسَتِطيُع 

      8  البقرة فرهان مقبوضة
 

  05   0 05   يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 
 ةالبقر  
 

        آل عمران اخل. َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الّلَه 
 1 1 النساء  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم 

 

 66 9  النساء إال أن تكون جتارة عن تراٍض منكم
 

 116 6 النساء  َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحىت ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم  

        املائدة وتعاونوا على الرر والتقوى
 

 115  6 سورة التوبة  إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها

 65     يوسف وشروه بثمن خبس
      00 احلج اآلية وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون
    00 األحزاب َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه 
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  8    ص َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اخْلَُلطَاِء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعض
 0       الطور كل امرئ مبا كسب رهني 

  3   3 املدثر كل نفس مبا كسبت رهينة
 الصفحة  

 أطراف اآلحاديث واآلثار
 2 يفقهه يف الدينمن يرد اهلل به خرياً 

 66 عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور

 إمنا البيع عن تراض 
 66 

 60  التاجر الصدوق األمني مع النبيني، والصديقني، والشهداء

 68 هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها

 68 الثمر،أرأيت إن منع اهلل : قال"هنى عن بيع مثر التمر حىت يزهو

  7 من باع خنالً قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع

 00 هني عن بيع النخل حيت يزهي، وعن بيع السنبل حيت يبيض
 73 أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه،

 74 ،أجٍل معلوممن أسلف يف َتٍر فليسلف يف كيٍل معلوم ووزٍن معلوم إىل 

 76 هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك

  8  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم
 82 قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشفعة يف كل ما ل يقسم،

 83 قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشفعة يف كل شركة 

 84 أحق بسقبهاجلار 

 85 اجلار أحق بشفعة جاره
 87 إذا قسمت األرض وحدت فال شفعة فيها

- 9 عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

92 

 91 من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، وال يكاريها بثلث وال بربع
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 95  هنى عن كراء األرض
 5   وإال فليدعها فليحرثها أخاهمن كانت له أرٌض فليزرعها أو 

 1 1  ال حتل اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرِّف سنة، فإن جاء صاحبها

 2 1 من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل

 3 1 فُه فِإْن جاء صاحبه فُردَّه إلَيه َوِإال فتصدْق بهرِ تع

 4 1 جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فسأله عن اللقطة  

 4 1 إين وجدت صرةً  فيها مائة دينار على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 5 1 ،مث أخطأتنا ،جاءت امرأة من احلاج مبرطها فوضعته على بعض رحالنا

 5 1  إذا وجدت لقطة فعرفها على باب املسجد

 9 1 لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدلمن وجد 

 09  ملا فتح اهلل عز وجل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم مكة قام يف الناس
     ،ولكن جهاد ونية ،ال هجرة" :يوم الفتح فتح مكة

 5   عرض لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلب فأعطاين دينارا،
     فليتبع, مليء مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم على

 124  ال توي على مال امرىء مسلم

 5    ,فأبعده مبجرد احتياله, اخرتت علينا أبعدك اهلل
 126  ع ومل يُفصل عليه الصالة والسالم بتليه قال من أحيل على مِليء فنأ

 131 اشرتى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد

 

     درعاً عند يهودي باملدينة، رهن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم
     الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 

 133 ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

 135 ولنب الدريشرب إذا كان مرهونا. الظهر يركب إذا كان مرهونا 
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 والمراجعمصادر ال

 -،داراالعلميةالحاوي في فقه الشافعيابو احلسن علي بن أمحد الشهري باملاوردي،  - 
 .ء 99 ه،    ط،(بريوت

 -دارالفكر) حاشية درالمختار علي الرد المختار شرح تنوير األبصار،ابن عابدين،  - 
 .ء000 ه،    (بريوت

مكتبة )في شرح البخاري، انتقاض االعتراض في الرد علي العينياحلافظ ابن حجر العسقالين،  - 
 .ط بدون تاريخ(الريا ض-الرشد

-ادارة القرآن كراتشي) ، الهداية شرح بداية المبتدي،اإلمام برهان الدين أيب احلسن املرغيناين - 
 .ه0   ، ط(باكستان

 .ء 90 ه، 9  -5ط(بريوت-دارالفكر)،  فقه السنةالسيد سابق،  -5

العا ) الفتاوي الهندية في مذهب الحنفي،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند،  -6
 .ء 99 ه،    ط،(بيورت-داراالفكر()ملكريية

مو سوعة أحاديث احكام  الرياض، والدكتور حممد مهام عبدالرحيم -الدكتور مهام عبدالرحيم سعيد -0
 (.ه    ،ط اململكة العربية السعودية:دارالكوثر)، المعامالت المالية

شذرات اإلمام شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي،  -8
 .،(ت.ط، د.دار ابن كثري، د: بريوت)، الذهب في أخبار من ذهب

 ،( 98 ، 0  ط،. مؤسسة الرسالةد: بريوت)، سير أعالم النبالءالذهيّب،  -9

 (.ه0   دار ابن جوزية،ط)، قاعدة الخراج بالضمان،قأنيس الرمحن منظور احل-الدكتور -0 

و : ملطبعة السلفية)، افتح الباري شرح صحيح البخاري أمحد بن علي بن حجر العسقألين ، -  
 ( .ه 0  مكتبتها ، 
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 (.ه5   ،  دار صادر،ط: بريوت) ،.،آراءه وفقهه-بو حنيفة حياته وعصرهأأبو زهرة،  -  

: اهلند)،  والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة نعمان املكي،أمحد بن حجر اهلتيمي  -3 
 .،(ه    ط، . مكتبة بومبئي، د

كراتشي :دارالعلوم)، فتح الملهم شرح مسلمالعالمة املفيت تقي العثماين باكستاين، -  
 .(ء990 باكستان،ط،

 (.ه5   ،  دار صادر،ط: بريوت) تهذيب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، -5 

) ،المعجم الوسيط جممع اللغة العربية ،: إبراهيم مصطفى ، أمحد الزيات ، حممد النجار ، حتقيق  -6 
 ( .دار الدعوة ، بدون تاريخ

دار : بريوت)، المهذب في فقه الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ابو إسحاق ، -0 
 (.، بدون  الفكر ،ط

جملة جامعة ) ،المضاربة في الفقه اإلسالمي مد بن أمحد الصاحل ،إعداد األستاذ الدكتور حم -8 
 (.م 99 /ه     األمام حممد بن سعود األسألمية، العدد التاسع 

إشراف الدكتور مسلم ) ،المشاركة في الشريعة اإلسالمية إعداد الطالب عبد الرؤوف محزة ، -9 
األقتصاد واملصارف األسألمية ، جامعة سانت  اليوسف ، حبث َتهيدي لنيل درجة املاجستري يف 

 (.م000 -006 كليمنتس ، الشارقة ، 

،  دار الفكر، ط: بريوت)،عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيين احلنفي، -0 
 (.م 980 

دار الكتاب : بريوت) تدريب الراوي،  أمحد عمر هاشم،: جالل الدين السيوطي ، حتقيق  -  
 (.م989  ، العريب،ط

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشية بغية  مجال الدين بن عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، -  
 (.م995 ،   ط(دار احلديث) ،األلمعي في تخريج الزيلعي
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ط بدون (بريوت -دارااملعرفة) البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زين الدين ابن جنيم احلنفي،  -  
 .تاريخ

 .(دار املعرفة ،بريوت)، المبسوطسرخسي، مشس الدين ال -  

،  دار الفكر،ط:بريوت )، الكامل في ضعفاء الرجال عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل اجلرجاين، -5 
 ( .م 0  

نور الدين بن شكري بن : عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي القرشي ، حقق نصوصها و علق عليها  -6 
 (.م 990 مطبعة أضواء السلف ،ط،) ديث المرفوعاتالموضوعات من األحاعلي بويا حيالر، 

،   دار الكتاب العريب ،ط:بريوت )، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عألء الدين الكاساين ، -0 
 .(.م 98 

 (.م 99 دار الكتب العلمية ، )، الفقه على المذاهب األربعة عبد الرمحن اجلزيري، -8 

مجهورية مصر )، ضايا الفقهيه المعاصره و االقتصاد اإلسالمىموسوعه القعلي أمحد السالوس،  -9 
 (.ط.مكتبة دار القرآن، د: العربية

ط، . دار الكتب العلمية، د: بريوت)، األشباه والنظائرعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  -0 
 ،(ه 0  

،  األسألمي، طمكتبة : بريوت)بحوث في االقتصاد اإلسالمي، عبد اهلل بن سليمان املنيع،  -  
 (.ه6   

: الرياض)، الربا في المعامالت المصرفية المعاصرةعبد اهلل بن حممد بن حسن السعيدي،  -  
 (.ه0   ،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

،  جامعة شارقة، ط: األمارات العربية املتحدة)، قضايا فقهية معاصرةعبد احلق محيش،  -  
 (.م 00 

 .طبدون تاريخ(بريوت-دارالفكر)،  ، شرح فتح القدير،سيكما ل الدين السيوا -  
 م 906 ،  دار الكتاب العريب ،ط:بريوت ) غريب الحديث، ألبو عبيد القاسم بن سالم،
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دار ) نيل األوطار شرح منتقى األخبار في أحاديث سير األخيار حممد بن علي الشوكاين، -5 
 ( .م 00 املدار األسألمي ، 

مكة املكرمة : املكتبة اإلمدادية )، أوجز المسالك إلى موطأ مالك الكاندهلوي ،حممد زكريا  -6 
 (.ه00  ،

حمي الدين أيب حممد عبد القادربن حممد بن حممد نصر اهلل ابن سامل أيب الوفاء القرشي احلنفي،  -0 
 (.ت.ط،د.ددالقلم،: بريوت)،، والجواهر المضّية فى طبقات الحنفية عبد الفتاح حممد احللو: حتقيق

 0دارااملعرفة،بريوت ط)،بداية المجتهد ونهاية المقتصد حممد أ محد بن حممد ابن رشد القرطيب، -8 
 .ء 98 ه، 0  

 (.م006 طبعة دار السألم ،) ،فقه الكتاب والسنة مري عبد العزيز ، -9 

المجروحين و الضعفاء و  حممد إبراهيم زايد ،: حممد بن حبان التميمي البسيت ، حتقيق  -0 
 (.ه 9  دار الوعي ،: حلب ) المتروكين،

 (.ه6   ،  دار النفائس، ط: األردن)،المعامالت المالية المعاصرة حممد عثمان شبري، -  

مركز نور األسألم ألحباث القرآن والسنة ، ) السلسلة الضعيفة، حممد ناصر الدين األلباين ، -  
 ( .األسكندرية، بدون تاريخ

 (.دار صادر ، بريوت ، بدون تاريخ)، لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، -  

مكتبة لبنان ) ،مختار الصحاح حممود خاطر ،: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، حتقيق  -  
 ( .ه5   -م 995 ، بريوت ، 

 (.ه6   ،  دار النفائس، ط: األردن)، المعامالت المالية المعاصرةحممد عثمان شبري،  -5 

 (.م006 دار الفكر ، )، الفقه اإلسالمي و أدلته وهبة الزحيلي ، -6 

 (.م 00 ،  دار الفكر، ط: بريوت)، المعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  -0 
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 (.ت.ط،د.دالقلم،د: بريوت)،  ابو حنيفة النعمان إمام األئمِة الفقهاءوهيب سليمان غاوجي،  -8 

تهذيب الكمال بشار عواد معروف: يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو عبد احلجاج املزي ، حتقيق  -9 
 ( .م969 ،  مؤسسة الرسالة،ط: بريوت)، في أسماء الرجال

 م 980 بريوت ، دار الكتاب العريب ، )، المنهاج في شرح مسلم حيىي بن شرف النووي ، -50

 (.م990 دار الفكر ، ، ط:بريوت ) ،المجموع لنووي ،حيىي بن شرف ا - 5

 : األلكترونيةالمراجع 

 - http://www.qaradawi.net/site/topics/index.asp?cu_no=2&lng= &template_id=1
7&temp_type=41&parent_id=  

 - http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Default.aspx?SecID=7  
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