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 اإلْذاء

: "قاؿ تعالى                 ( ":105التكبة ,) صدؽ

تطيب المحظات إال  كال, بطاعتؾ يطيب النيار إال كال ,يطيب الميؿ إال بشكرؾ إليي ال .العظيـهللا ا

 .كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ, ة إال بعفكؾكال تطيب اآلخر , بذكرؾ

 . سيدنا محمد, إلى نبي الرحمة كنكر العالميف, كنصح األمة, كأدل األمانة ,إلى مف بمغ الرسالة

سمو بكؿ اإلى مف أحمؿ  ,إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار, بالييبة كالكقػار هللاإلى مف كممو ا

كستبقى  ,ثماران قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظارأف يمد في عمرؾ لترل هللا أرجك مف ا ,افتخار

لى األبد  .كالدم العزيز, كمماتؾ نجكـ أىتدم بيا اليكـ كفي الغد كا 

لى معنى الحناف كالتفػاني ,في الحياة  إلى مبلكي إلى بسمة الحياة كسر  ,إلى معنى الحب كا 

 .أمي الحبيبة, لحبايبإلى أغمى ا ,إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي, الكجكد

 ءلتضيإلى الشمكع التي تحترؽ , إلى زمبلئي كزميبلتي, إلى أساتذتي, إلى أىمي كعشيرتي

أف يجد  - -إلى كؿ مف عممني حرفا أىدم ىذا البحث المتكاضع راجيان مف المكلى ,لآلخريف

 .بكؿ كالنجاحالقى 
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 ٔانرقذيش انشكش

كالمتفضؿ قبؿ كؿ شيء, أشكره أف حقؽ لي ما أصبك  كأحمده, فيك المنعـ -تعالى –اهللا  أشكر

 إليو في استكماؿ درجة الماجستير في القضاء الشرعي.

حفظو  -ألستاذم الجميؿ المشرؼ عمى الرسالة فضيمة الدكتكر أيمف  البداريفكاتقدـ بعظيـ الشكر 

هللا لو المثكبة عمى ما بذلو مف جيد كتقديـ نصح مع طكؿ نفس كرحابة صدر , أجزؿ ا -اهللا تعالى 

 .كنفع بو , كرفع مقامو

فضيمة الدكتكر سييؿ األحمد, كفضيمة الدكتكر لؤم الغزاكم  كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿٍّ مف:

ىذا البحث, كثانيا : لتعنييما بالنظر فيو عمى كثرة شكاغميما كضيؽ كقتيما,  أكالن: لقبكليما مناقشة

 ف حسناتيما.عمى أف يجعمو في ميزافأسأؿ اهللا تعالى 

شكر اهللا الجميع, كأسألو جؿ كعبل أف يجعؿ ىذا العمؿ زادنا لحسف المصير إليو إنو بكؿ جميؿ 

 .كفيؿ, كىك حسبنا كنعـ الككيؿ
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 يهخص انثحث

تناكلت ىذه الرسالة مكضكع الرضا كعكارضو, حيث ذكرت في الفصؿ األكؿ حقيقة الٌرضا الذم 

كبياف أركانو مف قصد عقد,  ضا أساس كؿٌ الرٌ  كـ عمييا العقكد؛ ألفٌ مف أىـ األركاف التي تق ييعدٌ 

كأىمية, كبياف معنى اإلرادة كاالختيار كالنية كالعبلقة بينيا كبيف الٌرضا, كعكارض الٌرضا في العقكد, 

كبياف المقصكد بالعكارض في المغة كاالصطبلح, كالعبلقة بيف عكارض الٌرضا كعكارض األىمية, 

رائف الٌرضا كعبلماتو التي منيا داللة اإليجاب كالقبكؿ عمى الٌرضا كبياف شركطيما كتحٌدث عف ق

ا, كبياف داللة اإلشارة سكاء  في الفقو كالقانكف, كداللة الكتابة عمى الٌرضا في الفقو كالقانكف أيضَّ

كؿ؟, كت عمى الٌرضا كىؿ ينسب لساكت ق, كداللة السكأكانت مف أخرس أـ مف غيره فقيان كقانكنان 

 كبياف داللة المعاطاة عمى الٌرضا, كبياف صٌحة بيع المعاطاة) البذؿ(.

م إلى كبياف العكارض التي تؤدٌ كتحدث الفصؿ الثاني عف عكارض الٌرضا كآثارىا في العقكد, 

لى كجكد خمؿ إم كجكد أحد عكارض الرضا يؤدٌ  ية؛ ألفٌ ضا أمر في غاية األىمٌ إحداث خمؿ في الرٌ 

العقد  ىؿ تـٌ  :"ننا مف معرفةتمكّْ  الرضا فمعرفة عكارض ,م إلى بطبلنو, قد يؤدٌ في العقد حقيقيٌ 

 ,طراؼ المتعاقدة عند كجكد أحد ىذه العكارضطرؼ مف األ , كما يمـز كؿٌ ال؟"بشكؿ صحيح أـ 

كىي ممثمة في سبعة مباحث كىي عمى الترتيب: اإلكراه, كالخبلبة, كالجيالة, كالخطأ كالغمط, 

 ؿ, كالٌسكر.كالسفو, كاليز 
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Abstract 

 

This study investigates ar-Rida (consent) and its 'Awarid (temporary flaws) 

in Islamic laws and civil laws. Chapter One includes an explanation about 

the reality of consent which is one of the most important pillars of contracts 

and its basic elements, intent and eligibility; it sheds light on the meaning 

of volition, choice and intention and their relationship with consent, on the 

temporary flaws of consent in contracts, on the linguistic and conventional 

meanings of such  flaws, and on the relationship between the temporary 

flaws of both consent and eligibility. This chapter also discusses the 

evidence and clues of consent, of which are offer and acceptance, along 

with their conditions in Islamic law and civil law; writing as a form of 

consent in Islamic law and civil law; non-verbal language, signs and 

gestures, made by a person whether capable or incapable of speech, as a 

clue of consent in Islamic law and civil law; silence as a hint of consent, 

and whether consent can be attributed to a silent person; and almu'atah 

(concluding a commercial transaction by giving and taking) as a clue of 

consent, and whether this form of buying and selling is legal or not. 

 

Chapter Two is about the temporary flaws of consent and their effects on 

contracts; it sheds light on the temporary flaws that lead to a defect in 

consent, which is a very important issue as the presence of any of such 

flaws would create a real defect in the contract, which may lead to its 

annulment; knowing the temporary flaws of consent enables us to know 

whether the contract is properly concluded or not. This chapter also 

discusses what each of the contracting parties is required to do when there 

is one of these seven types of temporary flaws, which are discussed in the 

study respectively as follows: coercion, fraudulence, ignorance, fault, 

mistake, foolishness, joking, and drunkenness. 
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 انًقذيح

د الخمؽ كالمرسميف, كأشيد أف ال إلو إال اهللا كحده بلـ عمى سيٌ بلة كالسٌ العالميف كالصٌ  الحمد هللا ربٌ 

الخائؼ, كطمأف  فى المعكج , كأمَّ  ـى كقكٌ  الجاىؿ, ـى رسكلو, عمَّ دا عبده ك محمٌ  ال شريؾ لو, كأشيد أفٌ 

 أما بعد: ,تيا عمى سائر األككافمس أشعٌ كاإليماف كما تنشر الشٌ  القمب, كنشر أضكاء الخير كالحؽٌ 

الذم  – –زماف كمكاف؛ ألنيا شريعة ربانية مف عند اهللا  ة صالحة لكؿٌ سبلميى ريعة اإلالشٌ فإف 

ال يستغني عف غيره في كثير مف  و البياف, كاإلنساف بطبيعتو اجتماعيٌ مخمؽ اإلنساف كعمٌ 

ىذه  ـى , فيك عمى عبلقة دائمة بغيره, كمف كماؿ ىذه الشريعة أنيا جاءت لتنظّْ رالحاجيات كاألمك 

أك  ضاكمف ىذه العبلقات العقكد المالية القائمة عمى الرٌ  ,رى ال يطغى إنساف عمى آخالعبلقة حتٌ 

الزكاج مثبلن ال بد لو مف عقد بينو  فإذا ما أراد شخص,يككف الماؿ فيو تبعان ليذا العقدالعقكد التي 

ذا ما أراد ا لو اإلجارة ال بدٌ  أك البيع كبيف امرأة حتى يتـ ىذا الزكاج, كا  ىذه  ـي مف عقد ينظّْ  أيضن

, ـ ىذه العقكدكثيرة تنظّْ  كأحاديثي  لقد جاءت آياته ك  ,العبلقة ضمف شركط كأركاف يقكـ عمييا العقد

 " :مف ذلؾ قكلو تعالىك  كتبيّْف األسس التي يجب أف تقاـ عميو, كالشُّركط التي يجب أف تتكفر فييا,

               " (:1المائدة) ,":كقكلو تعالى          

                    " 

  المنافؽ" آيىة : – -بلـ في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  بلة كالسٌ كقاؿ عميو الصٌ (, 29النساء: )
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ذا أؤتمف خافًإذىا  ثبلث: ذا كعد أخمؼ كا  دَّثى كذب كا  ٍف ال أمانة لو, ال إيمافى لمى ا : " يضٌ أكقاؿ  (1)"حى

اثناف  ال يفترقفَّ  , ك"(3)"إنما البيع عف تراضو كقاؿ عميو الٌصبلة كالٌسبلـ: " (2)"كال ديف لمف ال عيد لو

  .(5)لمرجؿ أف يأخذ عصا أخيو بغير طيب نفسو " ال يحؿٌٍ , كقاؿ "(4)"إال عف تراضو 

 ببف غير ىذا األصؿ, كالسٌ م ىناؾ بعض العقكد قد تتـٌ  فٌ أال إضا, كاألصؿ في العقكد ىك الرٌ 

في العقد يصؿ إلى  م إلى خمؿ حقيقيٌ يؤدٌ  قد الذم ؛ضاجكد عارض مف عكارض الرٌ يعكد إلى ك 

  "إلى أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ, كاهللا تعالى يقكؿ  يفضيدرجة بطبلنو, األمر الذم    

                                      

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ م, محمد بف إسماعيؿ, البخار .  1
محمد زىير بف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية  :, تحقيؽكسننو كأيامو  )صحيح البخارم(

المسند الصحيح  ـ بف الحجاج,مسم, النيسابكرم(, 1/16ىػ, )1422, 1بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(,  ط
, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )صحيح مسمـ(

 (.1/78)بدكف طبعة كبدكف تاريخ,  الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيركت,
, عادؿ مرشد, كآخركفك  ألرناؤكط,اتحقيؽ شعيب  ,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,د محمدحمأابف حنبؿ,  . 2
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كقاؿ عنو البكصيرم: ىذا سناده قكم. إتعميؽ شعيب األرنؤكط:  ,(5/125, )ـ1985 -  ىػ1405, 2, طبيركت

مصباح الزجاجة في زكائد  ,شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ , البكصيرم حديث إسناده صحيح, انظر
 (.3/17, )ىػ1403, 2ط, يركتدار العربية , ب, تحقيؽ: محمد المنتقى الكشناكم, ابف ماجو

(كمحمد 1,2, تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ سنف الترمذم. الترمذم, محمد بف عيسى بف الضحاؾ, 4
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ3فؤاد عبد الباقي )جػ  (, شركة مكتبة كمطبعة 5, 4( كا 

بي أسنف , بف األشعث أبك داكد, سميماف (,3/543) ـ,1975-ىػ  1395, 2مصطفى البابي الحمبي ,مصر, ط
(, البييقي, أحمد بف 3/273بيركت ) –, تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا داكد

, 3, طفلبنا –دار الكتب العممية, بيركت , محمد عبد القادر عطاتحقيؽ:  ,السنف الكبرل ,الحسيف الخراساني
إركاء الغميؿ , حكـ األلباني: حسف صحيح, األلباني, حديث غريبقاؿ الترمذم:  (.5/445) ـ,2003-ق1424

 تعميؽ شعيب االرنؤكط: صحيح لغيره.(, 5/126) ,في تخريج أحاديث منار السبيؿ
 إسناده صحيح.:تعميؽ شعيب األرنؤكط (. 39/19, )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 5
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      " ( : 188البقرة ,) ر عمى رضا ما ىذه العكارض التي تؤثٌ  اآلف:كالسؤاؿ

في  تـٌ ة المترتبة عمييا ؟, كما مصير ىذه العقكد التي ترعيٌ ؟, كما ىي األحكاـ الشٌ  فً أحد المتعاقديٍ 

العكارض كتبٌيفى عبلماتو, ك ضا, معنى الرٌ  فى تبيٌ لضا؟ لذلؾ جاءت ىذه الدراسة كجكد أحد عكارض الرٌ 

غيرىا مف ك  , أك جيالة في العقدغرر, أك غىبفر عميو مف نقص في األىمية, أك إكراه, أك التي تؤثٌ 

كمقارنتيا بالقانكف  ,أك فسادىا لمعقكد أك بطبلنيا, صحةب عمييا مف ضا, كما يترتٌ عكارض الرٌ 

 األردني, كاهللا كليٌ  كالقانكف المدنيٌ  ة األحكاـ العدلية,كىك مجمٌ  ,المعمكؿ بو في فمسطيف المدنيٌ 

  .التكفيؽ

  ً  يح انثحث ٔأصثاب اخرياسِأْ
 :ية البحث فيتكمف أىمٌ 

حداث م إلى إاألركاف التي تقـك عمييا العقكد, كبياف العكارض التي تؤدٌ  ضا مف أىـٌ الرٌ  أفٌ   .1

م إلى كجكد ضا يؤدٌ كجكد أحد عكارض الرٌ  ية؛ ألفٌ ضا أمر في غاية األىمٌ خمؿ في الرٌ 

 .رؼ اآلخرالطٌ  بو إلى بطبلنو إذا لـ يرضيفضي في العقد , كقد  خمؿ حقيقيٌ 

دت كقع قً مف الحاجيات التي إذا في  عدُّ يي المتعددة إنشاء العقكد بيف األطراؼ  مف المعمكـ أفٌ   .2

ىؿ تـ العقد بشكؿ صحيح أـ  :ننا مف معرفةضيؽ, فمعرفة عكارضو تمكّْ الناس في حرج ك 

طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة عند كجكد أحد ىذه العكارض, كما ىي  ال, كما يمـز كؿٌ 

 بة عمى ذلؾ؟ .ثار المترتٌ اآل
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  حذٔد انثحث

بياف رأم إضافة إلى  ,ضا في العقكد دراسة فقيية مقارنةف ىذا البحث دراسة عكارض الرٌ يتضمٌ 

مسألة , كيقتصر عمى دراسة ىذه العكارض  في كؿٌ  األردنيٌ  ة األحكاـ العدلية كالقانكف المدنيٌ مجمٌ 

 ضمف أىمية األداء الكاممة .

 اتقحانذساصاخ انض  
 أك  ,ضا في العقكد عند بحثيا مختمؼ العقكد مف زكاجثت كتب الفقو كأصكلو عف عكارض الرٌ تحدٌ  .1

بدائع الصنائع في "صاحب  (1)ف العقكد, كمف ذلؾ ما قالو الكاسانيأك إجارة أك غيرىا م ,بيع

 " لقكلو  فً كأما الذم يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقديٍ "جارة :عف اإل وعند حديث "ترتيب الشرائع

                         

     " (: 29النساء)  ٌبادؿ الماؿ بالماؿ كاإلجارة كذلؾالتجارة ت كاإلجارة تجارة؛ ألف ,

نو ال يممؾ ما ليس بتجارة, فثبت أفٌ  ,  ٌص اإلجارة تجارة فدخمت تحت النٌ  كليذا يممكيا المأذكف, كا 

مع الكراىة  فبل يصحٌ ؛ (2)نفسو "ماؿ امرئ مسمـ إال بطيبة مف  : " ال يحؿٌ - - كقاؿ النبيٌ 

                                      

نىًفٌي, تفقو عمى محمد بف أحمد بف أبي أحمد ىك أىبيك بكر بف مىٍسعي .  1 ء الٌديف اٍلحى كد بف أىٍحمد الكاساني عىبلى
السمرقندم, برع فى عمـ األصكؿ كالفركع , كصنؼ كتاب البدائع, كالسمطاف المبيف في أصكؿ الديف, تكفي في 

كاىر المضية في طبقات الجىػ(.انظر محيي الديف, عبد القادر بف محمد بف نصر اهللا القرشي,  587حمب سنة)
, األعالـ(, الزركمي, خير الديف, 2/244كراتشي, بدكف طبعة كبدكف تاريخ, ) –, مير محمد كتب خانو الحنفية

 (.2/70ـ,)2002, 15دار العمـ لممبلييف, ط
ىػ 1424, 1لبناف, ط –, تحقيؽ: شعيب االرنؤكط, مؤسسة الرسالة, بيركت سنف الدارقطنيرقطني, عمي, االد.  2
قاؿ عنو الزيمعي في نصب الراية: إسناده جيد, انظر:  (,6/166) ,السنف الكبرلالبييقي, (, 3/424)ـ, 2004-

تحقيؽ: محمد نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي,  الزيمعي, جماؿ الديف, 
, 1السعكدية, ط –قبمة لمثقافة اإلسبلمية, جدة لبناف, دار ال–عكامة, مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر, بيركت 

 (.4/169ـ, )1997-ىػ1418



 ي
 

 .(1)"ة البيعنعت صحٌ ة اإلجارة كليذا مي فتمنع صحٌ  ,ضاىذه العكارض تنافي الرٌ  كاليزؿ كالخطأ؛ ألفٌ 

ىي الكصكؿ إلى ما في يد الغير عمى "حكمة مشركعية البيع  عمىعند كبلمو  (2)كقاؿ الخرشي

 .  (3)"ؿيى كالسرقة كالخيانة كالحً  إلى عدـ المنازعة كالمقاتمة ضو فٍ ضا, كذلؾ مي كجو الرٌ 

حكليا , كجعميا في  كآرائيـ كتقكـ دراستي عمى جمع ىذه العكارض كبيانيا كمقارنة أقكاؿ الفقياء

 .األردنيٌ  ة األحكاـ العدلية كالقانكف المدنيٌ ؼ كاحد كمقارنتيا بمجمٌ مصنٌ 

دراسة فقيية  ,مصطفى الزرقا يخضا كآثارىا عمى اإلرادة العقدية عند الشٌ عيكب الرٌ "بحث بعنكاف  .2

كرم, منشكر في جامعة األقصى, لمدكتكر مازف مصباح صباح كاألستاذ سامي عدناف العجٌ  "مقارنة

ـ. جاء 2014, لعاـ 142-102د الثالث عشر, العدد األكؿ, صسمسمة العمكـ اإلنسانية, المجمٌ 

رقا, يخ مصطفى الزٌ شٌ ث في مبحثو األكؿ عف التعريؼ بالىذا البحث في ثبلثة مباحث, تحدٌ 

كفيو ثبلثة مطالب, األكؿ  ,ضا المرافقة لكالدة اإلرادة العقديةمبحثو الثاني عف عيكب الرٌ تحٌدث ك 

ضا ث في مبحثو الثالث عف عيكب الرٌ عف اإلكراه, كالثاني عف الخبلبة, كالثالث عف الغمط, كتحدٌ 

 الطارئة بسبب اختبلؿ التنفيذ .

ا ذكره أكسع ممٌ  ىي ضالمرٌ  كعكارضى  عمى عيكبو ث بأنيا تشمؿ زت دراستي عف ىذا البحكتميٌ 

 .األردنيٌ  كمقارنتيا بمجمة األحكاـ العدلية كالقانكف المدنيٌ  ,منيا نقص األىمية كالجيالة ,البحث

                                      
 -ىػ 1406, 2, دار الكتب العممية, ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, أبك بكر بف مسعكد بف أحمد, . الكاساني1

  .(179/ 4,) ـ1986
لكية إليو انتيت الرئاسة بمصر, نسبتو إلى قرية يقاؿ . ىك أبك عبد اهللا محمد بف عبد اهللا الخرشي: الفقيو العبلمة شيخ الما2

ليا أبك خراش مف البحيرة, أخذ عف كالده, مف مصنفاتو الشرح الكبير كالشرح الصغير لمختصر خميؿ, الفرائد السنية شرح 
الزكية شجرة النكر , محمد بف محمد بف عمر بف عمي ابف سالـمخمكؼ, انظر ق. 1101المقدمة السنكسية, تكفي في سنة 

 :انظر(, ك 1/459, )ـ2003-ىػ 1424, 1, طدار الكتب العممية, لبناف, عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي, في طبقات المالكية
 (.6/240) ,األعالـالزركمي, 

 (.5/3, )بدكف طبعة كبدكف تاريخ, بيركت ,ر, دار الفكشرح مختصر خميؿ, عبد اهللا بف, محمدالخرشي .3



 ك
 

لعمر عبد اهللا المغيض,  "الغمط في القانكف باعتباره أحد عيكب الرضا دراسة مقارنة"بحث بعنكاف  .3

ص ىذا ف مف خبلؿ ممخٌ يتبيى في جامعة آؿ البيت في األردف, إذ مساعدة,  إشراؼ الدكتكر نائؿ

البحث أنو اقتصر عمى الجانب القانكني فقط كالمقارنة بيف القكانيف المختمفة, كعرض الباحث بحثو 

 ضا.قة بكقكع الغمط في القانكف الذم ىك عارض مف عكارض الرٌ يا متعمٌ كمٌ  ,في ثبلثة محاكر

ضا, باإلضافة عدة عكارض كعيكب لمرٌ  عمى بؿ, نيا ال تقتصر عمى عارض كاحدز دراستي بأكتتميٌ 

 إلى أنيا دراسة فقيية قانكنية مقارنة.

, إعداد أحمد "كالقانكف المصرم عكارض األىمية دراسة مكازنة في القانكف الفمسطينيٌ "بحث بعنكاف  .4

ة لسنة جامعة األزىر بغزٌ األستاذ الدكتكر مكسى سميماف أبك ممكح,  :فكزم أبك عقميف, إشراؼ

بعكارض األىمية  نو بحث قانكني بحت, يختٌص أخص ىذا البحث ف مف خبلؿ ممٌ تبيٌ فقد ـ, 2012

الباحث بحثو إلى بابيف, األكؿ في  ـى , كقد قسَّ  كمشركع القانكف الفمسطينيٌ  في القانكف المصرمٌ 

كذكر في الباب الثاني الحماية , كالمشركع الفمسطينيٌ  تحديد عكارض األىمية في القانكف المصرمٌ 

 يب بعارض مف عكارض األىمية .صً أي  فٍ القانكنية لمى 

كىي أكسع  (األردنيٌ  ة األحكاـ العدلية , كالقانكف المدنيٌ مجمٌ ) ةقانكني يةفقي تتمٌيز دراستي بأنيا ك 

 السابؽ كالجيالة مثبلن. ذكره البحثالٌرضا كعكارضو أكثر مٌما  عيكببشمكليا 

: )الركماني كالفرنسي ا في العقكد دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدنيٌ مبدأ الرض" .5

د ي الديف عمي القره داغي, الكتاب في مجمٌ يلمدكتكر عمي مح "كاإلنجميزم كالمصرم كالعراقي(

- ق1429صفحة في طبعتو الثالثة لعاـ  1365يف بترقيـ متكاصؿ  يصؿ إلى أكاحد مف جز 

فو, ىذا الكتاب في األصؿ رسالة دكتكراه لمؤلٌ ك ائر اإلسبلمية في لبناف, ـ لدار البش2008

باب تمييدم  في  :ة, في ثبلثة أبكابة عامٌ ضا بصفتو نظريٌ ث الباحث فييا عف الرٌ تحدٌ 

ضا, كالباب ضائية كالتعريؼ بالعقكد, كالباب األكؿ في تحقيؽ الرٌ لمرٌ  الجانب التاريخيٌ ك التعريؼ 



 ل
 

صة في عكارض متخصٌ أنيا ز دراستي عنو ما يميٌ  أىـٌ  إال أفٌ , ضا, كأثرهالثاني في دليؿ الرٌ 

 ـكمجمة األحكا األردنيٌ  ضا كاآلثار المترتبة عمييا, باإلضافة إلى مقارنتيا بالقانكف المدنيٌ الرٌ 

 ية.العدلٌ 

 يُٓج انثحث 

 ك االستنباطيٌ  مع المنيج االستقرائيٌ  المنيج الكصفيٌ  -بفضؿ اهللا تعالى  –في بحثي ىذا  اتبعتي 

 : اآلتيةالخطكات  ؽى فٍ كى 

 البحث.جكع إلى المصادر األصمية المعتبرة الخاصة بمكضكع الرٌ  .1

 الراجح.فريؽ كمناقشتيا مع بياف  عرض اآلراء الفقيية مف مصادرىا المعتمدة مع األدلة لكؿٌ  .2

 الكريـ.ف آتكثيؽ اآليات القرآنية الكاردة في البحث مف سكر القر  .3

ف كاف الحديث في البخارم أك إحابة الكاردة في البحث, فيث النبكية كآثار الصٌ تخريج األحاد .4

ف كاف في غيرىما أذكر مى  مسمـ اكتفيتي   جو مع بياف درجة الحديث .رٌ ف خى بالعزك إلييما , كا 

حابة المشيكريف بعمميـ أك ركايتيـ ما عدا الصٌ  ,الترجمة لؤلعبلـ الذيف يرد ذكرىـ في البحث .5

 , كاألعبلـ المشيكريف بعمميـ مف المذاىب.ئمة األربعةلمحديث, كاأل

أذكره باختصار دكنيا في المرة الثانية. كيككف  ة, ثـٌ ذكر كامؿ المعمكمات عند التكثيؽ أكؿ مرٌ  .6

اسـ الكتاب, كدار النشر,  , ثـٌ اسـ المؤلؼ ؼ أكال, ثـٌ ة األكلى بذكر اسـ الشيرة لممؤلٌ في المرٌ 

أما في  ,فحةرقـ الجزء كالصٌ  عي ضٍ كى  ـٌ باعة أك النشر, كمف ثى كسنة الطٌ رقـ الطبعة,  كمكانيا, ثـٌ 

 . فقط ذكر اسـ الشيرة, كاسـ الكتاب, كرقـ الجزء كالصفحةفأالمرة الثانية 

 

 



 م
 

 خطح انثحث

 كخاتمة.مة كفصميف قسمت البحث إلى مقدٌ 

كمنيج البحث ,  بقة,الساكالدراسات  ,كحدكده ,ية البحث كأسباب اختيارهأىم   تمنتض  قد مة المقد  
 تو.كخط  

 مباحث. أربعة كفيوفي الفقو اإلسالمي كالقانكف ضا الر   ماىيةالفصؿ األكؿ: 

 مطالب.ثالثة كفيو  في الفقو األىمية كأقسامياك ضا المبحث األكؿ: تعريؼ الر  

 كأنكاعيا في الفقو كالقانكف. األىمية معنى كؿ: المطمب األ

 الفقو كالقانكف. يفكانوكأر ضا الرٌ معنى  المطمب الثاني:

 كالعبلقة بينيا كبيف الرضا كفيو أربعة فركع الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالرضاالمطمب 

 كفيو مطمباف: ضا في العقكدالر   عكارض: الثانيالمبحث 

 .كاصطبلحان  كؿ: تعريؼ العكارض لغةن المطمب األ

 كعكارضيما.ضا كاألىمية المطمب الثاني: العبلقة بيف الرٌ   

  :ضا كفيو خمسة مطالبعالمات الر  : المبحث الثالث

 .بكؿااليجاب كالقى األكؿ: المطمب   

 .ضاالمطمب الثاني: داللة الكتابة عمى الرٌ  

 .المطمب الثالث: داللة اإلشارة عمى الرضا 

 .ضاالمطمب الرابع: داللة السككت عمى الرٌ 

 .ضاالمطمب الخامس: داللة المعاطاة) البذؿ( عمى الرٌ 

 .تصاؿ الحديثة عمى الرضاال: داللة كسائؿ االسادسلمطمب ا

 .ضا كمكانتو في العقكدر  الية المبحث الرابع: أىم  



 ن
 

 مباحث: سبعة كفيو ,ضاعكارض الر   الثاني:الفصؿ 

 :مطالب خمسة كفيو ,اإلكراه األكؿ:المبحث 

 .كاصطبلحان  تعريؼ اإلكراه لغةن  األكؿ:المطمب 

 اه.اإلكر  المطمب الثاني: أنكاع

 .كراهإلا شركط :المطمب الثالث

 .كراهبة عمى اإلتٌ ر اآلثار المت الرابع:المطمب 

 في القانكف. كأنكاعو كآثاره المطمب الخامس: اإلكراه

 كفيو أربعة مطالب ,الِخالبة في العقكد الثاني:المبحث 

 . فبٍ الغى  األكؿ:المطمب 

 ر.المطمب الثاني: الغر 

 . المطمب الثالث: النٍَّجش

 كفيو أربعة مطالب .: الجيالةالثالثحث المب

 .كاصطبلحان  المطمب األكؿ: تعريؼ الجيالة لغةن 

 المطمب الثاني: أنكاع الجيالة .

 بة عمى الجيالة في العقكد.تٌ ر المطمب الثالث: اآلثار المت

 المطمب الرابع: الجيالة في القانكف.

 كفيو أربعة مطالب. .كالغمط الرابع: الخطأالمبحث 

 .كاصطبلحان  األكؿ: الخطأ كالغمط لغةن المطمب 

 الغمط.الخطأ ك المطمب الثاني: أنكاع 



 س
 

 بة عمى الخطأ كالغمط.تٌ المتر المطمب الثالث: اآلثار 

 المطمب الرابع: الغمط في القانكف.

 .كفيو مطمباف فو: الس  الخامس المبحث

 .كاصطبلحان  فو لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ السٌ 

 فو.بة عمى السٌ مترتٌ المطمب الثاني: اآلثار ال

 . كفيو ثالثة مطالب.: اليزؿالسادسالمبحث 

 .كاصطبلحان  المطمب األكؿ: تعريؼ اليزؿ لغةن 

 بة عمى اليزؿ.المطمب الثاني: اآلثار المترتٌ 

 .المطمب الثالث: اليزؿ في القانكف

 كفيو ثالثة مطالب..كرالس   السابع:المبحث 

 .طبلحان كاص كر لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ السُّ 

 بة عمييا.كر كاآلثار المترتٌ المطمب الثاني: أنكاع السُّ 

 كر في القانكف.المطمب الثالث: السُّ 

 : اشتممت عمى أىـ  الن تائج كالت كصيات .الخاتمة

فيارس الرسالة: فيرس لممصادر كالمراجع, كفيرس لممكضكعات.
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 في انفقّ اإلصاليي ٔانقإٌَ. ضاانش   ياْيح :ٔلاأل انفصم

اء العقكد مف أىـ الحاجيات التي تقكـ عمييا معامبلت الناس, كىذه العقكد يشترط فييا أف تككف إنش

كفي ىذا الفصؿ , آثارىا, كمف أىـ ىذه األركاف الرضاكبكاممة األركاف كالشركط حتى يعتد بيا 

المباحث سأبيف معناه, كمعنى األىمية, كاأللفاظ ذات الصمة بو, كعبلماتو, كأىميتو في العقكد في 

 اآلتية. 

 في انفقّ ٔانقإٌَ ٔأقضايٓا ٔاألْهيح ضاانش   ذعشيف :ٔلاأل انًثحث

 في انفقّ ٔانقإٌَ ٔإَٔاعٓااألْهيح يعُى  :ٔلاأل انًطهة

, (1)لو أم مستكجب لو كمستحؽٌ  ,: نسبة لؤلىؿ, يقاؿ: فبلف أىؿ كذا أك كذااألىمية لغةن 

جؿ: زكجوي, كأخٌص الناس بو. كالتَّأىىُّؿ: التَّزكُّج. ٍىؿي الرٌ كأى  (2)أم خميؽ بو يقاؿ: فبلف أىٍىؿه لكذاك 

 .(3).كانو, كأىؿي اإلسبلـ: مف يديف بوكأىؿ البيت: سي 

 لكجكب الحقكؽ  ة اإلنسافصبلحي": بأنيا (4)يا عبد العزيز البخارمفعرٌ  :األىمية اصطبلحان 

 

                                      

(, 30-11/29ىػ,)1414, 3, دار صادر, بيركت, طلساف العرب, يمكـر بف عم حمد بفم. ابف منظكر, 1
 (.31)ص, المعجـ الكسيط, دار الدعكة, كآخركف إبراىيـ مصطفى ,كانظر مجمع المغة العربية بالقاىرة 

 , تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم, دار القمـ,فآالمفردات في غريب القر االصفياني, حسيف بف محمد,  الراغب .2
 (.97)صىػ, 1412, 1الدار الشامية, دمشؽ, بيركت, ط

, تحقيؽ: ميدم المخزكمي, إبراىيـ السامرائي, دار كمكتبة العيف. الفراىيدم, خميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ, 3
  (.4/89اليبلؿ, )

ارم فقيو حنفي مف عمماء األصكؿ مف  . ىك4 ء الدّْيف البيخى لو  ,أىؿ بخارلعبد العزيز بف أحمد بف محمد, عىبلى
شرح أصكؿ البزدكم في كتاب سماه كشؼ األسرار, كتاب األفنية ذكر فيو فناء المسجد كفناء الدار  :تصانيؼ, منيا

, محيي الديف :انظرىػ(. 730كفناء مصر, كشرح اليداية في فركع الفقو الحنفي إلى باب النكاح, تكفي سنة )
عمر بف  كحالة, (, كانظر4/13, )األعالـالزركمي, (, 318-1/317, )الجكاىر المضية في طبقات الحنفية

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ بيركت, , مكتبة المثنى, بيركت, دار إحياء التراث العربي,معجـ المؤلفيفرضا, 
(5/242    .) 



2 
 

"بقكلو  (1)"ؿ اإلنساف إياىابحم كجؿٌ  كىي األمانة التي أخبر اهللا عزٌ , المشركعة لو كعميو  

                             

              "( :72األحزاب) ٌبأنيا (2)رقافيا مصطفى الزٌ . كعر :

ة األحكاـ مجمٌ  فتكعرٌ  .(3)"ا لخطاب تشريعي صالحن فة يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو محبلن ص"

 األردنيٌ  ف القانكف المدنيٌ كبيٌ , (4)"ا بالغن خص بككنو عاقبلن اتصاؼ الشٌ ": بأنيا العدلية األىمية الكاممة

 -شد الرُّ  كغو سفَّ ( بأف المقصكد باألىمية الكاممة: ىي اتصاؼ الشخص بالعقؿ, كبم43مادة )الفي 

 عميو. ان كأف ال يككف محجكر  -ىي ثماني عشرة سنة شمسية كاممة ك 

 : أنكاع األىمية.فرع 

تنمك معو فتنضج كتتكامؿ بالبمكغ  ثـٌ  نساف جنينا في بطف أمو؛األىمية تبدأ مع ككف اإل

 ـي ؿ تقسَّ , كبالمجم(5)خرلأمعو إلى أف يمكت, غير أنيا تختمؼ مف مرحمة الى  كالعقؿ كتستمرٌ 

                                      

بدكف  , دار الكتاب اإلسبلمي,كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, عبد العزيز بف أحمد بف محمد, 1
 (.4/237), ة كبدكف تاريخطبع
بمدينة حمب في سكرية كلد مصطفى بف أحمد بف محمد بف السيد عثماف بف محمد بف عبدالقادر الزرقا, . ىك  2

ـ, في بيت عمـ كصبلح, كنشأ في بيئة عممية حافزة عمى الطمب كالتحصيؿ, حيث تربى 1904-ىػ 1322عاـ 
نظاـ , مف كتبو: , كفي رعاية كالده الفقيو الشيخ أحمد الزرقاتحت نظر جده العبلمة الكبير الشيخ محمد الزرقا

المدخؿ  ,صياغة شرعية لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ,الفقو اإلسبلمي كمدارسو ,التأميف كالرأم الشرعي فيو
عدد , مجمة الكعي اإلسبلمي,عبده دسكقي. انظر مقالة لـ 1999 -ىػ 1420تكفي سنة  , كغيرىا الفقيي العاـ

المعجـ  أعضاء ممتقى أىؿ الحديث, ـ, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, الككيت. 3/9/2010 :بتاريخ, 532
 .(() الكتاب غير مطبكع كمرقـ آليان 341)ص, الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف

  (.2/783) ,ـ2004-ىػ 1425, 2, دار القمـ, دمشؽ, طالمدخؿ الفقيي العاـ, أحمد لزرقا, مصطفى. ا1
 (.2/677ـ, )1991-ىػ 1411, 1, دار الجيؿ, طدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـحيدر, عمي,  :. انظر4
مبدأ الرضا في , محي الديف عمي القره داغي, عمي (.4/237, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .3

  (.194)صـ, 2008-ىػ 1429, 3لبناف, ط -, بيركت العقكد, دار البشائر االسالمية
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ىي صبلحية الشخص لئللزاـ  أكال: أىمية الكجكب:األىمية إلى أىمية كجكب كأىمية أداء.

  (2)لكجكب الحقكؽ المشركعة لو كعميو. ىي صبلحيتو :. كقيؿ(1)لتزاـكاال

نيا تختمؼ مف نساف مف لحظة كالدتو, كلكٌ إحيث تثبت لكؿ  ,ىمية الحياةيذه األب طه ك كمن

كأما أىمية ثبكت األحكاـ "في المستصفى:  (3)الكماؿ كالنقصاف, قاؿ الغزالي مرحمة ألخرل مف ناحية

بكؿ قكة العقؿ الذم بو فيـ التكميؼ في ثاني لقى  التي بيا يستعدٌ  مة فمستفاد مف اإلنسانية؛في الذٌ 

افة الحكـ أ إلضكال بالقكة لـ تتييٌ  ,الخطاب بالفعؿ ـً يٍ ا لـ تكف ليا أىمية فى البييمة لمٌ  ى إفٌ الحاؿ, حتٌ 

أف يحصؿ عمى القرب, فيقاؿ: إنو مكجكد  أك ممكنان  أف يككف حاصبلن  رط ال بدٌ إلى ذمتيا. كالشٌ 

شرط المالكية اإلنسانية كشرط اإلنسانية الحياة, كالنطفة في الرحـ قد يثبت ليا الممؾ  بالقكة, كما أفٌ 

 .(4)"يرىا إلى الحياةكلكنيا بالقكة إذ مص ,كالحياة غير مكجكدة بالفعؿ ,باإلرث كالكصية

مة التي كبثبكت الحياة تثبت الذٌ , أىمية الكجكب ال تثبت إال بثبكت الحياة أفَّ فخرل أكبعبارة 

  .(5)كمناطيا أىمية الكجكب ىي مبنى

 

                                      

(. 2/785, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا,  1  
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ , مكتبة صبيح, مصر,التمكيح عمى التكضيح, مسعكد بف عمرسعد الديف التفتازاني, . 2
(2/321.) 
لتصانيؼ, زيف الديف أبك حامد محمد بف محمد بف محمد بف أحمد الطكسي, الشافعي, الغزالي, صاحب ا .3

كلد بطكس سنة , أحد أئمة الشافعية في التصنيؼ كالترتيب كالتقريب كالتعبير كالتحقيؽ كالتحرير, كالذكاء المفرط
, الكسيط إحياء عمـك الديف, مف مصنفاتو: المستصفى, المنخكؿ, أحمد الراذكانيق, تتممذ عمى الجكيني, ك 450

, تحقيؽ: أحمد عمر ىاشـ, محمد طبقات الشافعييف, مرإسماعيؿ بف ع ق. ابف كثير,505كغيرىا, تكفي سنة 
عثماف بف ابف الصبلح,  (.1/533, )ـ1993 -ىػ 1413 بدكف طبعة, زينيـ محمد عزب, مكتبة الثقافة الدينية,

, 1, طبيركت –دار البشائر اإلسبلمية , محيي الديف عمي نجيب, تحقيؽ: طبقات الفقياء الشافعية, عبد الرحمف
 (.1/249, )ـ1992

, 1, تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي, دار الكتب العممية, طالمستصفى, محمد بف محمدالغزالي,  .4
  (.67)صـ, 1993-ىػ 1413

 (.2/322, )التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  :. انظر5
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 ,مناط أىمية الكجكب (1)كنقؿ عبد العزيز البخارم إجماع العمماء عمى اعتبار الذمة

 .(2)كا رائحة الفقومٌ المخالفيف في ذلؾ بأنيـ لـ يش ككصؼى 

 ـ أىمية الكجكب إلى قسميف: قسٌ تي ك 

ي بطف أمو, فتثبت ف نساف جنينان .أىمية الكجكب الناقصة: كىذه األىمية تبدأ مف ككف اإل1

نيا تككف ناقصة, كلكٌ  ,ىمية الكجكبأر عمى ثبكت ال يؤثٌ  , كلك مات بعد الكالدة حيان لو قبؿ الكالدة

ىميتو حياتو التي تظير كتتحقؽ عند أمناط  فٌ أل ؛دكف بعض كنقصانيا في ثبكت بعض الحقكؽ

 بقرارىا, كمستقؿٌ  كيقرٌ  نفصاؿ عف األـ جزء منيا مف جية أنو ينتقؿ بانتقالياالجنيف قبؿ االالكالدة, ف

ى يصؿ كجكب حتٌ  وة مف كجيفيككف لو ذمٌ  ,نفصاؿد بالحياة كالتييؤ لئلبنفسو مف جية التفرٌ 

لو شيئا ال يجب عميو  ى لك اشترل الكليٌ ية كالنسب ال لكجكبيا عميو حتٌ صٌ الحقكؽ لو كاإلرث, كالك 

 .(3)الثمف

لو ذمة  ألفٌ  ؛حيا بانفصاؿ الجنيف ىمية الكجكب كاممةأتثبت . أىمية الكجكب الكاممة: 2

ف تجب عميو الحقكؽ بجممتيا كما تجب عمى البالغ أ, ككاف ينبغي كعميو فتجب الحقكؽ لو, كاممة

 نساف ليس مقصكدان عمى اإل نفسو ا كاف كجكب الحؽنو لمٌ أ ىمية بيا, اإلة كثبكت األلكماؿ الذم

 بيٌ داؤه عف الصٌ أيمكف  حؽٌ  فكؿٌ  ,داءلذات الكجكب, بؿ المقصكد مف الكجكب حكمو: كىك األ

                                      

ىي اصطبلحان: كىٍصؼه ك  .المقصكد بالذمة لغةى: ىي العيد كالكفالة, كجمعيا ذًماـ كًذمـ. كفبلف لو ذمة, أم حؽ .1
كعاء اعتبارم يقدر تككنو في الشخص لتثبت فيو الديكف كسائر  . كقيؿ ىي:يصير بو اإلنساف أىبلن لما لو كعميو

صدر الشريعة , عبيد اهللا بف مسعكد  (.12/221, )لساف العربابف منظكر,  .انظر:االلتزامات التي تترتب عميو
, مطبكع مع شرحو التمكيح عمى التكضيح لمتفتازاني, مكتبة صبيح, يحالتكضيح في حؿ غكامض التنقالمحبكبي , 

 (. 2/786, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  (.2/323) ,مصر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 (.4/238, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, البخارم. 2
.(269)ص, أ الرضا في العقكدمبدغي, القره دا ,(325-2/324, )التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, انظر . 3 
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جب عمى ك ؛ فحقكؽ العباد ما كاف منيا غرما (1)داؤه عنو ال يجب عميوأيجب عميو, كما ال يمكف 

 .(2)المقصكد ىك الماؿ كأداؤه يحتمؿ النيابة فٌ أل ؛بيٌ الصٌ 

ال ليجب عميو,  قبؿ الكالدة لو ذمة مف كجو يصمح ليجب لو الحؽٌ " قاؿ في المستصفى: 

 ,بؿ المقصكد حكمو, كىك األداء ,الكجكب غير مقصكد بنفسو فإذا كلد تصير ذمتو مطمقة, لكفٌ 

و في الحقكؽ التي تجب عميو, ك كصيٌ أو و كليٌ كينكب عن, ؿ ما يمكف أداؤه يجب كما ال يمكف فبلفكٌ 

 التكميؼ مقتضاه  ألفٌ  لى البمكغ كالعقؿ؛إر فيي تتأخٌ  ,مكاؿ دكف العباداتىميتو كاممة في األأفتككف 

 . (3)"متثاؿمتثاؿ, كال يمكف ذلؾ إال بقصد االكاال اعةالطٌ 

 ,(4)بو شرعا عتدُّ يي نساف لصدكر الفعؿ منو عمى كجو صبلحية اإل ىي :ثانيا: أىمية األداء

, كقيؿ ىي: (5)عمى العقؿ رعيٌ ؼ اعتبارىا الشٌ خص لممارسة األعماؿ التي يتكقٌ أك صبلحية الشٌ 

 ؼ كاف معتبران , بحيث إذا صدر منو عقد أك تصرٌ شرعان  أقكالو كأفعالو تعتبرى  ألفٍ  ,ؼصبلحية المكمٌ 

ذا صمٌ كترتٌ  شرعان   كاجب كاف معتبران  عؿ أمٌ أك ف ,أك حجٌ  ,أك صاـ ,ىبت عميو أحكامو, كا 

ذا جنى عمى غيره في نفسشرعا ن   ,أك عرض أخذ بجنايتو ,أك ماؿ ,كمسقطا عنو الكاجب, كا 

 .(6)كأساسيا في اإلنساف التمييز بالعقؿ ,ليةؤك فأىمية األداء ىي المس ,ان كماليٌ  ان كعكقب عمييا بدنيٌ 

 لى قسميف: إتقسـ أىمية األداء بشكؿ عاـ 

بالعقؿ الكامؿ المقركف بقكة البدف؛  تثبتي فأما الكاممة :كأىمية أداء ناقصةأىمية أداء كاممة, 

بؿ مع القدرة عمى العمؿ بو, فإذا كانت  ,د فيـ الخطابالمعتبر في كجكب األداء ليس مجرٌ  ألفٌ 
                                      

 (.95)ص ـ,1996-ق1417, 5مؤسسة الرسالة, بيركت, ط, الكجيز في أصكؿ الفقو. زيداف, عبد الكريـ, 1
 (. 2/325, )التكضيح في حؿ غكامض التنقيح. صدر الشريعة, 2
 .(2/325, )التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  :كانظر (.67, )المستصفى. الغزالي, 3

  4.    (.2/321) التمكيح عمى التكضيح,ازاني, التفت 
(.2/786, )المدخؿ الفقيي العاـ . الزرقا, 5  

(.136)ص, مكتبة الدعكة عف الطبعة الثامنة لدار القمـ, عمـ أصكؿ الفقو. خبلؼ, عبد الكىاب,  6  
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 بيٌ غير العاقؿ أك إحداىما كما في الصٌ  بيٌ ة عف درجة الكماؿ كما في الصٌ كمتا القدرتيف منحطٌ 

ا ألكؿ لـ يخاطب شرعن  "قاؿ عبد العزيز البخارم:  ,(1)المعتكه البالغ كانت األىمية ناقصةالعاقؿ أك 

ر عميو الفيـ كالعمؿ أمره حكمة, كألكؿ ما يعقؿ كيقدر رحمة, إلى أف يعتدؿ عقمو كقدرة بدنو فيتيسٌ 

 كو إالٌ ر الكقكؼ عميو كال يمكف إدراعتداؿ يتفاكت في جنس البشر عمى كجو يتعذٌ البو, ثـ كقت ا

مقاـ اعتداؿ العقؿ  عتدؿ لديو العقكؿ في األغمبترع البمكغ الذم ؼ عظيـ, فأقاـ الشٌ بعد تجربة كتكمٌ 

ـ بقاء النقصاف بعد ىذا كتكىٌ  ـ كصؼ الكماؿ قبؿ ىذا الحدٌ عمى العباد, كصار تكىٌ ا حقيقة تيسيرن 

 كدان اطف دار الحكـ معو كجقيـ مقاـ المعنى الباىر متى أي ألف السبب الظٌ  عتبار؛اال ساقط الحدٌ 

ى يحتمـ حتٌ  بيٌ عف الصٌ  :فع القمـ عف ثبلث"ري  –بلـ السٌ  بلة كالصٌ  عميو –و قكلو كأيد ىذا كمٌ  ,كعدمان 

كالحساب إنما يككف بعد  ,كالمراد بالقمـ الحساب, (2)ى يستيقظ"كالنائـ حتٌ ,ى يفيؽ كالمجنكف حتٌ ,

 .(3)"مية الكاممة كىي اعتداؿ الحاؿ بالبمكغ عف عقؿذلؾ ال يثبت إال باألى أفٌ  فدؿٌ  ؛لزـك األداء

 : ىي اإلنساف بالنسبة ألىمية األداء لو حاالت ثبلث

 سفٌ  كف في أمٌ نالمجك , أك فاقدىافؿ في زمف طفكلتوكالطٌ  قد يككف عديـ األىمية لؤلداء أصبل .1

رة ة, كىي غير متكفٌ أىمية األداء تقكـ عمى العقؿ كالقدرة البدني كاف فبل أىمية أداء ليما؛ ألفٌ 

كاحد منيما  كؿٌ  , فعقكدماكال عمى أفعالي ماية عمى أقكاليب آثار شرعٌ لذلؾ ال تترتٌ  .مافيي

 فؿالطٌ  ؿى فإف قتى  ,اال بدنيِّ  ؤاخذ ماليان غاية األمر إذا جنى عمى نفس أك ماؿ يي ك فاتو باطمة, كتصرٌ 

 منو, كىذا معنى قتٌص كلكف ال يي  ,فوة القتيؿ أك ما أتمماؿ غيره ضمف ديٌ  تمؼى , أك أى أك المجنكف

                                      

.               .(327- 2/326, )التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  . 1  
ذم بمفط "رفع القمـ عف ثبلثة: عف النائـ حتى يستيقظ, كعف الصبي حتى يشب, كعف المعتكه حتى . أخرجو الترم2

أما عممت: أف -رضي اهللا عنيما  –خرج البخارم أف عمي قاؿ لعمر أ( ك 4/32), سنف الترمذمالترمذم, يعقؿ", 
 ,صحيح البخارم, نائـ حتى يستيقظ"القمـ رفع عف المجنكف حتى يفيؽ, كعف الصبي حتى يدرؾ, كعف ال

 .قاؿ الترمذم: حسف غريب, (8/165)
.(249-4/248, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ,البخارم.  3  
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فبل  ,داـ ال يكجد العقؿ ال يكجد القصد ألنو ما ؛"(1)قكؿ الفقياء: "عمد الطفؿ أك المجنكف خطأ

 .(2)يكجد العمد

في دكر التمييز  بيٌ كىذا يصدؽ عمى الصٌ  :(3)قد يككف ناقص األىمية لؤلداء في األمكر المدنية .2

بكلو صحيحة, كقى  اا محضن يجعؿ التصرفات النافعة لو نفعن  هكلكجكد التمييز عند قبؿ البمكغ

عاتو كتبرٌ  -محضان  ة لو ضرران ارٌ فاتو الضٌ كأما تصرٌ  .وبدكف إذف كليٌ دقات ً كالصٌ  اليباتً 

سقاطاتو عتاقو كؿٌ  ,تو, ككقفو, كطبلقوو, فيبتو, ككصيٌ  كلك أجازىا كليٌ أصبلن  فبل تصحٌ  -كا   كا 

فتصح  ,رر بوفاتو الدائرة بيف النفع لو كالضٌ و. كأما تصرٌ كليٌ  باطمة كال تمحقيا إجازةاألمكر ىذه 

ف لـ يي ذى ؼ نفٌ و العقد أك التصرٌ جاز كليٌ أو بيا, فإف يا تككف مكقكفة عمى إذف كليٌ منو كلكنٌ  جزه , كا 

مبينة عمى ثبكت  -في حكمو  فٍ كمى  -زفات مف المميٌ ة أصؿ ىذه العقكد كالتصرٌ , فصحٌ فسخ

بر ؼ جي إذف الكلي أك إجازتو إلى التصرٌ نضـ ٌ ا, فإذا  بيا الكليٌ  إذفي ك أصؿ أىمية األداء لو, 

حكاـ ة األذت مجمٌ خً أي كبذلؾ ,(4)ؼ مف ذم أىمية كاممةالعقد أك التصرٌ  رى بً ىذا النقص, فاعتي 

 .(118مادة رقـ )الفي  ردنيٌ األ ( كالقانكف المدنيٌ 967مادة رقـ)ال( ك 966مادة رقـ)الالعدلية في 

                                      

كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا , األشباه كالنظائر, زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد . انظر: ابف نجيـ,1
عبد الرحمف بف أبي  ,السيكطي (.263, ص)ـ1999 -ىػ1419 1, طلبناف –دار الكتب العممية, بيركت عميرات,

 (.219, ص)ـ1990 -ىػ1411, 1, طدار الكتب العممية ,األشباه كالنظائر ,بكر
  2 (.137)ص, عمـ أصكؿ الفقوانظر خبلؼ,  .
 (.2/861, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 3
ء كىك جكاز تصرفات الصبي المميز (, ىذا ما ذىب اليو جميكر الفقيا138, )صكؿ الفقوأعمـ . خبلؼ, 4

ف اختمفكا في بعض التفصيبلت نظرا لبعض اعتبارات تعكد إلى حالة الصبي كنكعية التصرؼ  كعقكده في الجممة كا 
كخالؼ في ذلؾ الشافعية كالظاىرية, , ا بيف النفع لو كالضرر بوا أك دائرن ا أك ضارن الذم يقـك بو مف ككنو نافعن 

 .كما بعدىا مف ىذه الرسالة 26في ص الرضا باألىميةكسيأتي بيانو في عبلقة 
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فأىمية األداء  ,بمغ الحمـ عاقبل فٍ : كىك مى (1)مكر الدينيةمؿ األىمية لؤلداء في األكقد يككف كا .3

   .(2) ؽ ببمكغ اإلنساف عاقبلة بالعبادات تتحقٌ مكر المتعمقٌ الكاممة في األ

, كىذه (3)بمغ راشدا فٍ المدنية: كىك مى ك  الدينية مكرىمية لؤلداء في األ. كقد يككف كامؿ األ4

 .(4)ضا ضمنيا إف شاء اهللا تعالىالرٌ  سكؼ يتـ دراسة عكارض ىي األىمية التي



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 







                                      

, المدخؿ الفقيي العاـالزرقا, , (249-4/248, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, البخارمانظر: .1
(2/861.) 

 2.  (.138)ص, عمـ أصكؿ الفقوخبلؼ,  (,249-4/248, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم البخارم, 
يخرج مف بمغ سفييا, فالبالغ الراشد تككف أىمية األداء لديو كاممة, أما السفيو فيك بالغ عاقؿ البمكغ مع الرشد قيد . 3

 البخارم, :انظرلكنو غير راشد فيككف محجكرا عميو لسفيو, كتصرفو مكقكؼ عمى إذف كليو كما سيأتي في السفو 
, عبد اهللا بف أحمد بف محمدمكفؽ الديف ابف قدامة,  (, كانظر:4/370) ,كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم

  (.2/861, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  ,(4/344), ـ1968-ىػ1388, مكتبة القاىرة, المغني
( مف ىذه الرسالة.99. انظر ص) 4  
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 .ٔأسكاَّ ضاانش  يعُى  انًطهة انثاَي:

 ككذلؾ ٍضكافي الرّْ  - يامَّ كضى  الراء بكسر – ضان رً  ىضى رٌ يى  يى ضً رى  مصدر :لغةن  ضاالرٌ 

 عمى بالياء يقكليما مف العرب فمف ,يافضى رى  كقيؿ كافضى رى  كالتثنية ,الًرضاءي  منو االسـك , الريٍضكافي 

 :تعالى قكلو كمنو ,كارتضيتو اخترتو رضان  بو كرضيتٍ  يءالشٌ  رضيتي  ,(1)رأكث كالكاك األصؿ

"                        " 

 تشيد الفقياء كقكؿ, السخط خبلؼ كىك ضاالرٌ  بمعنى ياكضمٌ  راءال بكسر ضكافرّْ كال ,(3:المائدة)

 .(2) عميو لداللتو رضان  اإلذف جعمكا ؛إذنيا عمى أم ,رضاىا عمى

 عميو قكلومنو ك ,(3)كالكراىية خطالسٌ  ضدٌ  كىك القمب سركر :منيا ,كثيرةه  معافو  كلمرضا

 ال ,منؾ بؾ كأعكذ ,عقكبتؾ مف كبمعافاتؾ ,سخطؾ مف برضاؾ أعكذ "الميـ :بلـالسٌ ك  بلةالصٌ 

ا –كمنيا  .(4)نفسؾ" عمى أثنيت كما أنت عميؾ ثناء أحصي  يب طً  -أم مف معاني الرضا أيضن

                                      

, تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, الصحاح تاج المغة كصحاح العربية. الفارابي, إسماعيؿ بف حماد الجكىرم , 1
 (.6/2357ـ, )1987-  ىػ1407, 4ييف, بيركت, طدار العمـ لممبل

, المكتبة العممية, بيركت, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بف محمد بف عمي, الفيكمي .2
(1/229.) 
النصائح, القصد كالرجكع إلى اهلل, بدء مف أناب إلى اهلل, فيـ الصالة, الكصايا ). المحاسبي, الحارث بف أسد, 3

(, 276ـ, )1986-ىػ 1406, 1لبناف, ط-, تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا, دار المكتبة العممية, بيركت(التكىـ
 (.105ـ, )2003-ىػ 1424, 1, دار الكتب العممية, طالتعريفات الفقييةكانظر البركتي, محمد عميـ اإلحساف , 

ضا بالرٌ  االستعاذةـ القمب... ك قدٌ  خط مف صفاتضا كالسٌ الرٌ  :ثيرقاؿ ابف األ .(1/352, )صحيح مسمـ مسمـ, .4
نما ذكرىا ,ضاالمعافاة مف العقكبة تحصؿ بحصكؿ الرٌ  ألفٌ  ؛عمى السخط  ,داللة األكلى عمييا داللة تضمف ألفٌ  ؛كا 

ب لممصمحة أك الستيفاء اضي قد يعاقً الرٌ  كألفٌ  ؛اح بيا ثانين صرٌ  ثـٌ , ى عنيا أكالن فأراد أف يدؿ عمييا داللة مطابقة فكنٌ 
ىك عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الجزرم  كابف األثير "الغير حؽٌ 

, مف ىػ550الشيباني مف العمماء بالنسب كاألدب, كلد كنشأ في جزيرة ابف عمر, كسكف المكصؿ, كلد سنة 
د الغابة في معرفة الصحابة , تكفي في مصنفاتو تاريخ المكصؿ كلـ يتمو, كاختصر األنساب لمسمعاني, كىذبو, أس

, دار سير أعالـ النبالء, محمد بف أحمد بف عثماف (. انظر الذىبي, ىػ630الخامس كالعشريف مف شعباف, سنة)
 (. 4/331, )األعالـ(. ك انظر الزركمي, 258-16/257ـ, )2006-ىػ1427الحديث, القاىرة, 
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 .(1)كارتياحيا النفسً 

 بمكغو أم ؛االختيار امتبلء ىك :الحنفية مف صكلييفاأل عند ضاالرٌ  :اصطبلحان  ضاالرٌ ك 

 أثر يضً فٍ يي  كما ,كنحكىا الكجو في اشةالبش ظيكر مف الظاىر إلى أثره ضيفٍ يي  بحيث نيايتو

 يءالشٌ  يثارإ ىك :كقيؿ .( 3)القمب دـ غمياف بسبب كالكجو (2)العيف حماليؽ مف اىرالظٌ  إلى الغضب

 نشاءإ لىإ القصد ىك كأ ,(5)كراهإ يشكبو فأ دكف الفعؿ قصد بأنو :الجميكر فوكعرٌ , (4)كاستحسانو

 في الرغبة :بأنو الزرقا مصطفى فوكعرٌ , (6)فييا رغبة عف, رهآلثا طمبا ,عميو الدالة بالعبارة ,العقد

 .(7)ليوإ كاالرتياح ,الفعؿ

 فٍ مى  عمى كيبلحظ ,-سيأتي كما - أعـ اإلرادة أفٌ  :رادةاإلب ضاالرٌ  ؼعرٌ  فٍ مى  عمى بلحظيي 

 ؼعرٌ  فٍ كمى  ,راضو  غير كىك االعتراض يترؾ فأ يمكف نسافاإل أفٌ  :االعتراض بترؾ ضاالرٌ  ؼعرٌ 

 مف أخٌص  ضاالرٌ  أفك  ,كاالختيار ضاالرٌ  بيف تفريقو عمى بناء وفعرٌ  فقد ,االختيار مؿء بأنو ضاالرٌ 

 ضاالرٌ  أفٌ  عمى بناء فوعرٌ  فقد ,ليوإ لقصدكا الفعؿ في الرغبة بأنو ضاالرٌ  ؼى عرٌ  فٍ كمى  ,االختيار

 كراهاإل ضدٌ  يءالشٌ  في كالرغبة ,الرغبة يحاكي داخميٌ  شيء عنده ضافالرٌ  ,كاحد شيء كاالختيار
                                      

, الييئة المصرية تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(, مي رضامحمد رشيد بف ع. انظر القممكني الحسيني, 1
 (.4/308ـ, )1990العامة لمكتاب, 

نظر نظرا شىًديدا, كحماليؽ العيف بياضيا أجمع ما خبل السكاد. انظر2 : مجمكعة  مف . مف حممؽ فتح عينو كى
 (.10/69, )لساف العربابف منظكر, , (1/370, )المعجـ الكسيط المؤلفيف,

 .(2/389) ,التمكيح عمى التكضيح(, التفتازاني, 4/382, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .3
, 2, دار الفكر, بيركت, طرد المحتار عمى الدر المختار, محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز. ابف عابديف, 4

 (.4/507ـ, )1992-ىػ 1412
نياية المحتاج , شمس الديف محمد بف أبي العباسالرممي, (, 33-4/32) ,شرح مختصر خميؿ انظر الخرشي, .5

كشاؼ القناع البيكتى, (, 445-6/444, )ـ1984-ىػ1404, طبعة أخيرة, دار الفكر, بيركت, إلى شرح المنياج
بدكف  ار الفكر العربي, القاىرة,, دأحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, عمي, , (236-5/235, )عف متف اإلقناع

 (.194)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, , (342-341)ـ, 2008 –ق1429 طبعة,
 (.341)ص ,أحكاـ المعامبلت الشرعية. الخفيؼ, 6
, 7, المكتبة التجارية الكبرل, طأصكؿ الفقوالخضرم, محمد,  ر:كانظ, (1/451, )المدخؿ الفقيي العاـلزرقا, ا.7

 (.106)صـ, 1969-ق1389
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طمبا قصد الفعؿ  :كالتعريؼ المختار ىك .(1)ليوإ قصد ذاإ إال يءالشٌ  في الرغبة ؽتتحقٌ  كال ,عميو

 .بو ان القصد إلى الفعؿ كاختياره ىك رض ؛ ألفٌ ض الرضار دكف أف يشكبو أم عارض مف عكا آلثاره

  .انشضا سكاٌأ :األٔل فشعان

 .(2)بو كيقكـ إلييا يستند التي جكانبو :شيء كؿٌ  كأركاف ,األقكل جانبو :يءالشٌ  فكٍ ري  :لغةن  كفالرُّ     

 ؼً رٍ عي  كفي .(3)يءالشٌ  ذلؾ بو يقكـ ما ىك أك ,أصمو بو يقكـ ما يءالشٌ  في كٍ ري  :اصطبلحان  كفالرُّ ك 

 في كٍ ري ك .(4)لمصبلة جكدكالسٌ  ككعكالرٌ  كالقياـ بو إال يءالشٌ  لذلؾ كجكد ال ما :يءالشٌ  في كٍ ري  الفقياء

 بدٌ  ال مابأنو  (5)بلحالصٌ  فاب فوكعرٌ  ,غيره كمف منو يءالشٌ  حقيقة بتتركٌ  ما :الغزالي عند يءالشٌ 

 بو لو الزما لككنو أك ,يقتوحق في داخبل لككنو ماإ ,عقبل صكرتو كجكد في منو يءالشٌ  لذلؾ

 .(6)صاختصا

 تحديد عمى كسينع ختبلؼاال ىذاك  ,ضاالرٌ  معنى تحديد في كالحنفية الجميكر اختمؼ كقد     

 ,مادمٌ  كاآلخر ,معنكمٌ  نفسيٌ  أحدىما :ركنيف ضالمرٌ  بأفٌ  الحنفية تعريؼ مف فيفيـ ,الرضا ركافأ

                                      

 (.452-1/451, )قيي العاـالمدخؿ الفلزرقا, ا . انظر1
 (.1/370, )المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف, (,186-13/185, )لساف العرب. ابف منظكر, 2
 (.2/12-1/303دار المعرفة, بيركت, ), أصكؿ السرخسي, محمد بف أحمد بف أبي سيؿ. السرخسي, 3
 (.3/344, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 4
ديف أبك عمرك عثماف ابف المفتي صبلح الديف عبد الرحمف بف عثماف بف مكسى الكردم, الشيزكرم, . ىك تقي ال5

. تفقو عمى كالده بشيزكر, ثـ اشتغؿ بالمكصؿ مدة, كمف مصنفاتو: عمـك (ق577)المكصمي, الشافعي, كلد سنة 
س كالعشريف مف شير ربيع الحديث, مشكؿ الكسيط, كأدب المفتي كالمستفتي, الفتكل كغيرىا, تكفي في الخام

, طبقات الشافعية, بك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر األسدم أابف قاضي شيبة,  :. انظر(ق643)اآلخر, سنة 
, سير أعالـ النبالءالذىبي, , (2/113ىػ, )1407, 1كتب, بيركت, طتحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف, عالـ ال

 (.4/207, )األعالـ(, الزركمي, 16/362)
, تحقيؽ: مكفؽ عبد اهللا عبد القادر, مكتبة العمـك فتاكل ابف الصالح, عثماف بف عبد الرحمف ابف الصبلح, . 6

(. كاإلختصاص بالشيء: التفرد بو, يقاؿ: فبلف خص بكذا, أم 269ىػ )1407, 1كالحكـ, عالـ الكتب, بيركت, ط
, تحقيؽ: ضبطو التعريفات, ي الزيف الشريؼ عمي بف محمد بف عمالجرجاني,  :أفرد بو كال شركة لمغير فيو. انظر

ـ, 1983-ىػ 1403, 1لبناف, ط -بيركت ,كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, دار الكتب العممية
 (.1/238, )المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف,(, 99)ص
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 ,عميو طبلعاال لئلنساف يمكف كال ؛القمب مف ينبعث الذم ستحسافكاال اإليثار ىك النفسيٌ  فالعنصر

 كفرحو رضاؤه منو سيتحسٌ  بحيث ,كجيو عمى ركرالسٌ  آثار يكرظ فيك المادمٌ  العنصر ماكأ

 ,العقد إنشاء نحك جوالمتٌ  بالقصد متحققة ضاالرٌ  ىيةام تككف الجميكر تعريؼ عمى كبناء ,بالتعاقد

   :(1)في ضاالرٌ  أركاف تنحصر كعميو ,باألىمية عيتمتٌ  كاف فٍ مى  إال ؽيتحقٌ  ال كىذا

 .عميو مبناىا ألفٌ  ؛يزالتمي :األداء( )أىمية  مفبدالن  نقكؿ أف كيمكف ( اآلداء أىمية ) األىمية .1

 معناه النية, كالقصد في المعيشة عدـ  فٌ إ :استقامة الطريقة, كقيؿ :: العـز كقيؿلغةن القصد  .2

 .(3)القصد: ىك كسب القمب فٌ إ :, كقيؿ(2)العدؿ :اإلسراؼ كالتقتير, كالقصد

:جو نحك إنشاء اال: ىك العـز المتكٌ القصد اصطبلحان ك  عقد  لتزامات كالعقكد, كمعنى العـز

رادتو قاؿ اهللا تعالى:  ,دالعـز عبارة عف القصد المؤكٌ  عمـ أفٌ ا" الغزالي:  , قاؿ(4)القمب عمى شيء كا 

"          " ( :115طو)  الرسؿ أكلي العـز  بعضي  يى مّْ . كسي بميغان  أم: قصدان

عبارة عما لـز العباد بإيجاب اهللا  رعكالعزيمة في لساف حممة الشٌ  ,لتأكيد قصدىـ في طمب الحؽٌ 

بؿ يتعمؽ بالسبب  ,ؽ الحكـ بو لخفائوفبل يتعمٌ  ,طبلع عميوكالقصد أمر باطف ال يمكف اال.(5)"تعالى

  .(6)"ةكالبمكغ نفيا لمحرج كما في السفر مع المشقٌ  الظاىر لذلؾ الحكـ, كىك أىمية القصد بالعقؿ

                                      

 (.258)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 1
مجمكعة مف  :( كانظر3/353, )لساف العرب(, ابف منظكر, 8/394-5/54, )العيف الفراىيدم, :. انظر2

 (.5/1985, 2/525) ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية( الفرابي, 2/738, ) المعجـ الكسيطالمؤلفيف, 
 (.212/ 2, )التمكيح عمى التكضيح. التفتازاني, 3
 (. 12/399, )لساف العرب. ابف منظكر, 4
 (.78)ص, المستصفى. الغزالي, 5
 (.4/381, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 6
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عمى  ضبط الرضا, كاألفعاؿ الظاىرة تدؿٌ الصيغ الظاىرة عبلمة عمى  (1)كجعؿ اآلمدم

 .(2)القصد

العمؿ الكاحد يقصد بو أمر ف, ؽ بيف ما ىك عادة كما ىك عبادةكفائدة المقاصد: أنيا تفرٌ 

بؿ يقصد بو شيء فيككف إيمانا, كيقصد بو , كيقصد بو شيء آخر, فبل يككف كذلؾ, فيككف عبادة

قت بو األحكاـ ؽ بو القصد تعمٌ كالعمؿ إذا تعمٌ  نـ,جكد هللا أك لمصٌ شيء آخر فيككف كفرا, كالسٌ 

ذا عي , التكميفية  .(3)كفعؿ النائـ كالغافؿ كالمجنكف ؛ؽ بو شيء منيام عف القصد لـ يتعمٌ رً كا 

بؿ ىك  ,ضا ليس القصد المطمؽكف الرٌ ري كالعمـ باآلثار, فى  (4)كشرط القصد العمـ بالمقصكد

في  لذلؾ قالكا ؛بة عمييا ىك القصدكمعرفة اآلثار المترتٌ  التمفظ بالعبارة فٌ أ, أم (5)التعبير كآثاره

ىك كبلـ ال يقصد بو ما صمح لو الكبلـ بطريؽ  -كىك مف عكارض الرضا كالقصد  -اليزؿ 

 .(6)الحقيقة كال ما صمح لو بطريؽ المجاز

                                      

.ىك سيؼ الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ التغمبي, اآلمدم, الحنبمي, ثـ الشافعي, شيخ المتكمميف في 1
د كقرأ زمانو, كلد بآمد بعد الخمسيف كخمس مائة, كقرأ بيا القراءات عمى الشيخ محمد الصفار, ثـ ارتحؿ إلى بغدا

اليداية أكالن عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ثـ تحكؿ شافعينا, كمف تبلميذه القاضي صدر الديف ابف سني الدكلة, 
, مف مصنفاتو: اإلحكاـ ًفي أصيكؿ اأٍلىٍحكىاـ, كأبكار األفكار  ىػ 631كالقاضي محيي الديف ابف الزكي, تكفي سنة 

(, كانظر ابف 2/79, )طبقات الشافعيةاأٍليصيكؿ. انظر ابف قاضي شيبة,  ًفي أصيكؿ الدَّيف, منتيى السؤؿ ًفي عمـ
 (.833, )طبقات الشافعييفكثير, 

, تحقيؽ: عبد الرزاؽ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ . اآلمدم, 2
 (.4/88) بدكف طبعة, لبناف, -عفيفي, المكتب اإلسبلمي, بيركت

, تحقيؽ أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف, دار المكافقات, إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخميطبي, .الشا3
 (.9-3/8ـ, )1997-ىػ1417, 1ابف عفاف, ط

 (.67)ص, المستصفى . الغزالي,4
 (.259, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 5
 (.4/357, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 6
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 األنفاظ راخ انصهح تانشضا ٔانعالقح تيُٓا ٔتيٍ انشضا :انثانث انًطهة

 .ٓا ٔتيٍ انشضأُانعالقح تي سادجاإل فذعشي :األٔل انفَشع

 كأراد, (2)المشيئة ىي كقيؿ, (1)شيء طمب في سعى إذا :يركد راد مف ىي :لغةن  رادةاإل 

 الكىؤلى  كرادى , اإلرادة مف سـاال كالريدة ,إرادة يريد أراد :يقاؿك , الريد سـكاال ,بو ينً كعي  وأحبٌ  يءالشٌ 

ٍكدان  يىركديهي   لبكلو فميرتد يبكؿ أف أحدكـ أراد "إذا الحديث كفى طمبو. أم ,ارتيادان  كاٍرتادىهي  ,كًريادان  ,رى

  .(4)منحدرا أك لينا مكانا يطمب أم (3)" مكضعا

 الراغب فياكعرٌ  .(5)بالكقكع المقدكر طرفي ألحد صةمخصَّ  صفة ىي :اصطبلحان  اإلرادةك 

 مع يءالشٌ  إلى النفس لنزكع اسمان  تعمكجي  ,كأمؿ كحاجة شيكة مف بةمركٌ  قكة :بأنيا (6)صفيانياأل

 إلى النفس نزكع :كىكأ المبد في ةمرٌ  يستعمؿ ثـٌ  ,يفعؿ ال أك ,يفعؿ أف ينبغي بأنو فيو الحكـ

 حؽٌ  في ؿاستعمً  فإذا ,يفعؿ ال أك يفعؿ أف ينبغي بأنو فيو الحكـ كىك ,يىتى نٍ المي  في كتارة ,يءالشٌ 

                                      

 (.371)ص ,المفردات في غريب القرآف ,لراغب االصفياني. ا1
. الفرؽ بيف اإلرادة ك المشيئة: أف اإلرادة تككف لما يتراخى كقتو كلما ال يتراخى, كالمشيئة لما لـ يتراخ كقتو, 2

 , تحقيؽ: الشيخ بيت اهللا بيات,معجـ الفركؽ المغكية, الحسف بف عبد اهللا بف سيؿ بف سعيد انظر: العسكرم, 
الفركؽ , الحسف بف عبد اهللا بف سيؿ بف سعيد  (, كانظر العسكرم,35ىػ, )1412, 1مؤسسة النشر اإلسبلمي, ط

 (.124)ص, تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ, دار العمـ كالثقافة, القاىرة, مصر, المغكية
 لباني: ضعيؼ.األ قاؿ عنو( 1/1, )سنف ابي داكدأبك داكد, (, 32/306,)مسند أحمد بف حنبؿابف حنبؿ, . 3

 -دار المعارؼ, الرياض  ,سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة , محمد ,األلبانيانظر: 
 (.2/283, )ـ1992 -ىػ 1412, 1, طالممكمة العربية السعكدية

(, 2/478, )الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةرابي, االف :(, كانظر3/191, )لساف العرب. ابف منظكر, 4
الدار -, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة العصرية مختار الصحاح, محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم,

 (.131)صـ, 1999-ىػ 1420, 5النمكذجية, بيركت, ط
, تحقيؽ: د.عبد الرحمف عميرة, دار الجيؿ, شرح المكاقؼالجرجاني, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ, . 5

 (.2/102ـ, )1997, 1طبيركت, 
. ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ, أبك القاسـ األصفياني أك األصبياني المعركؼ بالراغب: أديب مف الحكماء 6

العمماء. مف أىؿ أصبياف سكف بغداد, كاشتير, حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي, مف كتبو محاضرات األدباء, ك 
سمى أخبلؽ الراغب, ك المفردات في غريب القرآف كغيرىا, تكفي الذريعة إلى مكاـر الشريعة, كاألخبلؽ كي

 (.4/59, )معجـ المؤلفيف(. كانظر رضا كحالة, 2/255,)األعالــ(. انظر الزركمي, 1108-ىػ 502سنة)
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 ,كذا اهللا أراد :قيؿ فمتى ,النزكع معنى عف عالىيت فإنو ,أالمبد دكف المنتيى بو راديي  فإنو ؛اهللا

  " :نحك ,(1)بكذا كليس كذا أنو فيو ـكً حي  :فمعناه             

                       " 

 اإلرادة معنى" :الغزالي اإلماـ كقاؿ .(2)ليوإ جاهتٌ كاال ,الفعؿ اعتزاـ مجرد ىي :كقيؿ, (17:األحزاب)

 .(3)"ؿالمآ في أك الحاؿ في إما لمغرض مكافقان  يراه ما إلى القمب انبعاث

 فالرضا ,(4)خرطمؽ أحدىما عمى اآلكقد يي  ,ضاالرٌ  قريب مف معنىاإلرادة معنى  ا سبؽ أفٌ ضح ممٌ يتٌ 

د اعتزاـ أك ىي مجرٌ  ,إلى ما يراهفيي انبعاث القمب  ,الرغبة في الفعؿ كالقصد إليو, أما اإلرادة كى

ضا بيا يككف كالرٌ  ,اعة تككف قبمياإرادة الطٌ ف :ان بعضيـ أف ىناؾ فرق رى كى ذى ك  ,ليوإتجاه كاال, الفعؿ

 .(5)بعدىا أك معيا

 .لرضاكبيف ا وكالعالقة بين االختيار تعريؼ: الفرع الثاني

 ةي يرى كالخً , قتراعكاال ,نتخاباالك  ,نتقاءكاال ,كاإليثار ,كالتفضيؿ ,صطفاءاال بمعنى يأتي :لغة ختياراال

  " التنزيؿ كفي ,فتداءاال مف الفدية :مثؿ ختياراال مف اسـ             

               " (68 :القصص),  َّبيف وي رتي كخي 

                                      

 (.371)ص, , المفردات في غريب القرآف. الراغب االصفياني1
 (.1/451, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 2
 (.366-4/365) بدكف طبعة كبدكف تاريخ , دار المعرفة, بيركت,إحياء عمكـ الديف, مد بف محمدمح. الغزالي, 3
. (16)ص, التعريفاتالجرجاني, . 4  
(.123, )الفركؽ المغكية العسكرم,.  5  
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 كمنو, (1)الخيرة منو طمبت اهللا كاستخرت ,رهكتخيٌ  أحدىما فاختار ,ختياراال إليو تي ضٍ فكٌ  يئيفالشٌ 

 مف كأبعد كأزكاىا المناكح خير ىك ما اطمبكا أم ,(2)لنطفكـ" ركا"تخيٌ  بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو قكلو

 .(3)كالفجكر الخبث

 ىك :, كقيؿ(4)غيره عمى كتقديمو كتخصيصو يءالشٌ  ترجيح ىك :اصطالحان  ختياركاال

 الحنفية فوكعرٌ  ,(6)كفعميو خير ىك ما طمبي  ىك :كقيؿ, (5)تركو كأ شيء فعؿ ترجيح مف فالتمكٌ 

 الجانبيف أحد بترجيح الفاعؿ قدرة في داخؿ كالعدـ الكجكد بيف متردد أمر إلى القصد ىك" :افقالك 

رادتو الشيء إلى القصد ىك:كقيؿ, (7)"اآلخر مىع  اختيار :قسميف لىإ يقسـ عندىـ كىك ,(8)كا 

 عميو يقع فأ دكف أم - ان مستبدٌ  قصده في الفاعؿ يككف أف منو حيحالصٌ  ماأ, فاسد كاختيار صحيح

 مباشرة إلى رٌ اضطي  فإذا ,اآلخر ختيارا عمى ان مبنيٌ  اختياره يككف أف منو كالفاسد ,- حدأ مف تأثير

 اختيار عمى بتنائوال فاسدان  ختياراال فيصير ,حقيقة اإلكراه دفع المباشرة في قصده كاف اإلكراه أمر

                                      

المعجـ  : مجمكعة مف الؤلفيف,( كانظر4/265, )لساف العرب( ابف منظكر, 7/163,)العيفانظر الفراىيدم, . 1
, تحقيؽ: مكتب القامكس المحيط( كانظر الفيركزآبادل, مجد الديف أبك طاىر محمد , 2/908-1/264, )طالكسي

ـ, 2005-ىػ 1426, 8لبناف, ط –تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر, بيركت 
 (.185,)المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالحمكم, , (750( )389)
, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر المستدرؾ عمى الصحيحيف, محمد بف عبد اهللا بف محمد بف حمدكيواكـ, . الح2

(, 1/633) ,سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج2/176ـ, )1990 –ق 1411, 1عطا, دار الكتب العممية, بيركت, ط
ركاة الحديث, حكـ (, قاؿ الذىبي الحارث متيـ كعكرمة ضعفكه, كىـ مف 7/214, )السنف الكبرلالبييقي, 

 لباني: حسف.األ
 (.4/266, )لساف العرب. ابف منظكر, 3
شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ, تحقيؽ: كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك ,محمد بف عمي. التيانكم, 4 , تقديـ كا 

ج زيناني, مكتبة د. عمي دحركج, نقؿ النص الفارسي إلى العربية: د. عبد اهللا الخالدم, الترجمة األجنبية: د. جكر 
 (.1/351, )شرح المكاقؼ, الجرجاني :( كانظر120-1/119ـ, )1996, 1لبناف ناشركف, بيركت, ط

 (.106)ص, أصكؿ الفقوالخضرم,  :كانظر (.1/451, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 5
 .(91)ص, التعريفات الفقيية. البركتي, 6
 (4/383, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 7
 :(, كانظر2/290ـ, )1932-ىػ 1351, مصطفى البابي اٍلحمىًبي, مصر, تيسير التحرير. أمير بادشاه, محمد, 8

 (.4/507, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, 
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ف هكرً المي   مف عضك أك نفسو عمى بو يخاؼ بما التيديد نحكاقائمن  القصد لكجكد ,أصبل ينعدـ لـ كا 

 .(1)ليا تبعا النفس كحرمة األعضاء حرمة ألفٌ  أعضائو؛

  .(2)رادتوإ بمحض غيره عمى كتفضيمو الفعؿ الى القصد بأنو :رالجميك  وفكعرٌ 

 كلكف ,حكاؿاأل مف حاؿ أمٌ  في مكجكدان  يككف فردلم ختياراال فٌ أ يجد الحنفية تعريؼ في الناظرك 

 ,بالمكرىه ررالضٌ  يقاعإ في المًكره كقكة كراهاإل نكع عمى مبنية الدرجات كىذه ,درجات عمى يككف

مرتبة أخص  فيك ,ضاالرٌ  ينافي وكلكنٌ  ,القصد لبقاء الحنفية عند مطمقان  ختيارالا ينافي ال فاإلكراه

العاقد إذا ما أصدر عبارتو المنشئة لمعقد راغبا فييا؛ ألنيا  ختيار عند الحنفية, كبياف ذلؾ أفٌ مف اال

ؽ ما لتحقي كسيمتو إليضاح ما رغبت فيو نفسو كاعتزمت إنشاءه, كاألداة التي اتخذىا الشارع سببه 

لى سببو كىك العبارة راغبا في آثاره, فأما الرغبة ا  لى العقد ك إ ىك مطمكب لو مف حكـ كاف قاصدان 

لى السبب إطبلقو, كأما القصد إضا عند في اآلثار كىي حكـ العقد, فذلؾ ما يقصده الحنفية بالرٌ 

ا عندىـ ىك الرغبة ضطبلؽ, كعمى ذلؾ فالرٌ ختيار عند اإلفذلؾ ما يقصده الحنفية مف اال ,)العبارة(

الرغبة في  فٌ أكمف ىذا يظير , إلى السبب د القصدختيار ىك مجرٌ ا, كاالا كسببن التامة في العقد حكمن 

 هي ءى نشاإمف يرغب في الزكاج مثبل يقصد  حكـ العقد تستمـز الرغبة في سببو كالقصد إليو؛ ألفٌ 

د كىك العبارة ال يستمـز الرضا لى سبب العقإالقصد  فٌ أبالعبارة الدالة عميو كيرغب في ذلؾ, ك 

ل كما ذٌ أذ قد يقصد إلى العبارة لغرض آخر, كدفع إال يستمـز الرغبة فيو, : ف شئت قمتا  بحكمو, ك 

كجكد الرضا بالحكـ يستمـز كجكد االختيار فيو  :كلذا قاؿ الفقياء؛ في المكره, أك ليك كما في اليازؿ

                                      

 (.4/383, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 1
ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح بمغة السالؾ , حمد بف محمد الخمكتي أالصاكم, انظر  .2

بف حجر . كانظر: ابحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير . كسيشار إليو فيما بعد(3/149), دار المعارؼ,الصغير
بدكف  ,مصر, المكتبة التجارية الكبرل, تحفة المحتاج في شرح المنياج ,أحمد بف محمد بف عمي,  الييتمي
كشاؼ القناع عف متف  ,منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ,البيكتى(, 4/232,)ـ1983 -ىػ 1357, طبعة

 (.199)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, (, 3/198) ,دار الكتب العممية ,اإلقناع
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د القصد إلى مجرٌ  فٌ ار ال يستمـز كجكد الرضا؛ ألكفي سببو كيستمـز الرضا بالسبب, ككجكد االختي

 .(1)شيء ال يمـز منو الرغبة فيو

ك أد المفظ الرغبة في حكـ العقد, كاالختيار ىك مجرٌ  :ضا عند الحنفية ىكالرٌ  :كخبلصة القكؿ 

 راهفاإلك الجميكر عند ماأ. سببويتعمؽ بحكـ العقد كاالختيار ب الرضا أفٌ  أم ,ئة لمعقدالعبارة المنشً 

 .(3)الجميكر عند كاحد شيء -كاالختيار ضاالرٌ  أم - كىما ,(2)راالختيا ينافي

 : يأتي كاستدؿ الحنفية عمى ىذه التفرقة بما

ضا تساعد عمى التفرقة بينيما, فاالختيار ىك ترجيح المعاني المغكية لبلختيار كالرٌ  : أفٌ كالن أ

ضا في الرٌ  ى الكجو, في حيف أفٌ ة ظيكر البشاشة عمظخر كتفضيمو مف غير مبلحآشيء عمى 

ضا, آثار الرٌ  ,آثار الغضب تظير عمى الكجو فكذلؾ خط كالغضب, فكما أفٌ المغة ىك خبلؼ السٌ 

 .(4)أكلى مف القكؿ بالترادؼ كبناء عمى ذلؾ فإعماؿ المفظيف بمعنى مستقؿٌ 

يس ببلـز ا بمعنى االختيار, كما أنو لضا في المغة أيضٌ الرٌ  فٌ أ عف ذلؾ:كيمكف أف يجاب 

لى إ, فالكممة حينما تنتقؿ مف عرؼ المغة مطابقا لممعنى المغكمٌ  أف يككـ المعنى االصطبلحيٌ 

نما تصبح مصطمحا مستقبٌلن   لـ يمتزمكاالحنفية  فٌ إ ثـٌ , عرؼ آخر ال يراعى فييا معناىا المغكم, كا 

 اإلكراه ال ينافي  فٌ إيقكلكف  ألنيـبالمعنى المغكم لبلختيار كىك ترجيح شيء عمى آخر كتفضيمو, 

                                      

-342)ص,أحكاـ المعامالت الشرعية, الخفيؼ (4/357, ), كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم .1
343.) 

, حاشية الدسكقي, مطبكع مع بدكف طبعة كبدكف تاريخ, دار الفكر, الشرح الكبيرير, أحمد, : الدرد. انظر2
. (3/101)ـ,2004-ىػ1425, دار الحديث, القاىرة, بداية المجتيد كنياية المقتصدابف رشد, محمد,  (,2/369)

محمد محمد تامر, دار , تحقيؽ: أحمد محمكد إبراىيـ, الكسيط في المذىب, بف محمد محمد أبك حامد الغزالي,
 .(7/382),المغنيابف قدامة,  (,5/389, )_ىػ 1417, 1السبلـ, القاىرة, ط

كما بعدىا مف ىذه  105انظر ص . ليذا الخبلؼ آثره عمى الفركع الفقيية كسيأتي بيانو في عكارض الرضا3
 .الرسالة

 (.209)ص, الرضا في العقكد مبدأالقره داغي,  ,(2/389, )التمكيح عمى التكضيح انظر التفتازاني,. 4
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 .(1)السكراف مختار االختيار, كأفٌ 

ضا فات المالية الرٌ حيث اشترط لمتصرٌ  ,فاتعمى التفرقة بيف التصرٌ  رع يدؿٌ ف الشٌ أثانيا: 

 "قكلو تعالى: بدليؿ                       

                        " 

بؿ ساكل بيف  ,بلؽرفات غير المالية كالطٌ صٌ تٌ اللبعض  في حيف لـ يشترط التراضيى  (29النساء: )

د: النكاح, كالطبلؽ, جً  زليفٌ د, كىى ىف جً دٌ بلـ: " ثبلث جً بلة كالسٌ ىا كىزليا بقكلو عميو الصٌ دٌ جً 

فات الثبلثة, كاليزؿ في ىذه التصرٌ  دٌ ؽ بيف الجً أنو لـ يفرٌ : ستدالؿ بيذا الحديثككجو اال( 2)جعة "كالرٌ 

عمى كجكد تفرقة  فدؿٌ  ,ؽ مع اليزؿالرضا باآلثار لـ يتحقٌ  مع أفٌ  ,ىا كىزليا آثارىادٌ ب عمى جً كيترتٌ 

خر يحتاج بعضيا اآل في حيف أفٌ  ,ضالى الرٌ إقكد ال تحتاج بعض الع كأفٌ  ,ختياربيف الرضا كاال

 .(3)ا يقاس عمى اليزؿيضٌ أكراه اإل فإفٌ  ,مر كذلؾ في اليزؿضا, فإذا كاف األإلى الرٌ 

 ذلؾ:  عفكيمكف أف يجاب 

كاليزؿ فييا سكاء  كبيف  دٌ ؽ بيف النكاح, كالطبلؽ, كالرجعة, كجعؿ الجً ارع الحكيـ قد فرَّ الشٌ  فَّ أ .1

 ,فات األخرلطبيعتيا تختمؼ عف بقية التصرٌ  ؛ ألفٌ فمـ يشترط فييا الرضا كاالختيار ,غيرىا

 لى التفرقة بيف إ الذلؾ ال تميؽ مع اليزؿ كليس راجعن  ؛ؽ بحقكؽ اهللا تعالى كباألعراضفيي تتعمٌ 

                                      

 .(210, )مبدأ الرضا في العقكدغي, . القره دا1
, سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج3/482, )سنف الترمذم(, الترمذم, 2/259, )سنف ابي داكد. أبك داكد, 2
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار األلباني,  قاؿ الترمذم: حسف غريب, حكـ األلباني حسف. (.1/658)
 (.7/139), لسبيؿا
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني ,(373- 2/372, )التمكيح عمى التكضيح. انظر التفتازاني, 3
 .(210)ص, مبدأ الرضا في العقكدغي, القره دا(, 5/176)



20 
 

 .(1)ركاالختياالرضا 

ليازؿ قياس مع الفارؽ؛  عمى افات التي ال يعتبر فييا المرء ىازالن قياس الكثير مف التصرٌ  أفَّ  .2

ارع عميو اآلثار عف قصد لو, بالمفظ قد اختار التمفظ بالسبب الذم يرتب الشٌ  اليازؿ راضو  ألفٌ 

ف كاف تمفظ بالسبب لكنٌ كعمـ بمعناه كمكجبو دكف مبرٌ  و معذكر, ر مشركع, كأما الميكرىه فيك كا 

بقكلو  (2)عمبل , فمـ يثبت لو حكـعميو بغير حؽٌ  ؿى مً كألنو قكؿ حي ؛ ألنو أراد دفع األذل عف نفسو

 "تعالى:                        " ( :البقرة

 "كقكلو تعالى:  (173                     

  " (:195البقرة ) :كقكلو تعالى"              " 

اهللا تجاكز عف أمتي الخطأ, كالنسياف, كما  بلـ: " إفٌ السٌ ك  الٌصبلة كقكلو عميو (,106: النحؿ)

قبؿ قكلو في عرؼ إال مف جية اليازؿ, فبل ياليزؿ أمر باطف ال يي  فٌ إ ثـٌ  .(3)ىكا عميو"كرً استي 

 .(4)إبطاؿ حؽ العاقد اآلخر

                                      

, 1طمية, , دار الكتب العممغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني, شمس الديف, انظر: . 1
 (.211, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .(4/469ـ, )1994-ىػ 1415

 كانظر أحمد ابراىيـ بؾ, ,(211)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  ,(7/382) ,المغنيابف قدامة, انظر . 2
, 1كزيع كالنشر, طتكاصؿ عبلء الديف, االلتزامات في الشرع االسبلمي, المكتبة االزىرية لمتراث, كالجزيرة لم ك

 (.90 – 82)صـ, 2013-ىػ 1434
 (, البييقي, أحمد16/202, )صحيح ابف حبافابف حباف, (, 2/216, ) المستدرؾ عمى الصحيحيفالحاكـ, . 3

-, تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي, جامعة الدراسات اإلسبلمية, كراتشيالسنف الصغير, بف الحسيف الخراساني
حديث  , قاؿ الحاكـ:(1/659, )سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج3/123ـ, )1989-ىػ 1410, 1باكستاف, ط

 :, ك تعميؽ شعيب األرنؤكطعمى شرط البخارم كمسمـ, تعميؽ الذىبي: صحيح عمى شرط الشيخيف, كلـ يخرجاه
 إسناده صحيح عمى شرط البخارم.

السبلـ إبراىيـ, دار الكتب العممية, , تحقيؽ: محمد عبد عف رب العالميف إعالـ المكقعيف. ابف القيـ, محمد, 4
 (.3/101ـ, )1991-ىػ 1411, 1ييركت, ط
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ة مف يٌ لى صكرىا كمظاىرىا الحسٌ إالحنفية ينظركف في تككيف العقكد  ـ أفٌ ا تقدٌ ممٌ ك ييمحظ  

غير نظر إلى النيات كالرغبات المستمكنة التي تدفع إلى العقكد كالغايات التي يرمي إلييا العاقدكف, 

ـ عند الحنفية إلى قسَّ العقكد تي  فإفٌ  ؛د العقد, كبناء عمى ذلؾجً ة فقد كٌ يٌ دت العبارات الحسٌ جً فإذا كي 

ذا لـ يكف ىناؾ رضا إمف آثارىا  أم يمكف التراجع عنيا كال يثبت أمٌ  ,األكؿ: يمكف فسخو :قسميف

كجمعيا  ,(1)كالصدقة, كاإلقرار, كالثاني: ال يمكف فسخو ,بالعقد كالبيع, كاإلجارة, كالكتابة, كاليبة

جميع ما يثبت مع اإلكراه عشرة تصرفات: النكاح, كالطبلؽ, كالرجعة "فقاؿ:  ,ي عشرةابف اليماـ ف

 . (2)"كاإليبلء, كالفيء, كالظيار, كالعتاؽ, كالعفك عف القصاص, كاليميف, كالنذر

أك القصد إلى , لى الفعؿإضا ىك القصد المراد بالرٌ  فقد ذىب إلى أفٌ  ,جميكر الفقياء أما

ف شئت قمت إنشاء العقد بالعبارة ختيار العاقد إنشاء ا :الدالة عميو طمبا آلثاره عف رغبة فييا, كا 

راد بيما معنى كاحد, فالمكره عمى ختيار لفظاف يي ضا كاالالعقد أك قصده إلى ذلؾ.كعمى ىذا فالرٌ 

؛ ألنو ما رغب في آثاره, كال قصد إلى إنشائو ؼ كإنشاء عقد مثبل غير مختار كال راضً التصرٌ 

نما أتى بيا عمى أنيا حركات خاصٌ بعبارتو, ك  د بو, ككذلؾ الحاؿ في ة تنجيو مف األذل الذم ىدٌ ا 

س في أك المدرٌ  ,ـ بعبارة ال يفيمياخص الناسي لمعنى عبارتو, أك المخطئ, أك النائـ, أك المتكمٌ الشٌ 

إنشاء , أك القارئ في كتاب, فكؿ ىؤالء ليس ليـ رضا بدرسو عندما ينطؽ بعبارة إنشاء عقد تعميميٌ 

 ألنيـ ال قصد ليـ إلى ذلؾ, كلذلؾ كانت  ؛نشائياإالعقكد التي نطقكا بعباراتيـ, كال اختيار ليـ في 

                                      

رد ابف عابديف,  ر:(, كانظ3/489) ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ , دار الفكر,فتح القدير. ابف اليماـ, كماؿ الديف, 1
 (.6/509, )عمى الدر المختار المحتار

أبك زىرة, , (6/509, )عمى الدر المختار رد المحتار, ابديفابف ع :(. كانظر3/489) فتح القدير. ابف اليماـ, 2
 .(226- 225)ص ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ , دار الفكر العربي,الممكية كنظرية العقدمحمد, 
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 .(1)ال تنشأ عنيا عقكد ةن حكاؿ ميدر عباراتيـ في ىذه األ

  .ٓا ٔتيٍ انشضأُانعالقح تي انُيح ذعشيف :انثانثانفشع 

 المشيكر كىك كالتشديد ,كالتخفيؼ بالتشديد ...نية ينكم نكل مف كىي نّْيَّاتً  مفرد :لغةن  النية

 بيف تفصؿ ألنيا ,بتا النية يتمّْ كسي  ,(2)رتأخٌ  ك أأبط إذا يني ىنى كى  مف كتأتي بالتخفيؼ ,القصد :كىي

  .(3)كالفرض النفؿ كبيف كالصكـ الفطر

  اهللا إلى كالتقرب الطاعة قصد ىي :كقيؿ, (4)العمـ يتبع قصد ىي :قيؿ :اصطبلحان  النيةك 

ا لغرض مف جمب نفع أك دفع ىي انبعاث القمب نحك ما يراه مكافقن  :كقيؿ ,(5)الفعؿ إيجاد في عالىت

 رضاء البتغاء الفعؿ نحك المتكجية اإلرادة ىي" :فقاؿ (7)البيضاكم فياكعرٌ  (6).أك مآالن  حاالن  ضرٍّ 

                                      

نياية المحتاج , شمس الديف محمد بف أبي العباس(, الرممي, 33-4/32) ,شرح مختصر خميؿ انظر الخرشي,. 1
كشاؼ القناع البيكتى, (, 445-6/444, )ـ1984-ىػ1404, طبعة أخيرة, كر, بيركتدار الف, إلى شرح المنياج

 (.342-341, ), أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, (236-5/235, )عف متف اإلقناع
, مختار الصحاح( كانظر الرازم, 15/347, )لساف العربابف منظكر,  (,8/394الفراىيدم, العيف,) :انظر.2
, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الحمكم, 1341, )القامكس المحيطل,, (, الفيركزآباد322)
, تحقيؽ: دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التكضيح لشرح الجامع الصحيحابف الممقف, سراج الديف, , (2/631)

 .(2/175ـ, )2008-ىػ 1429, 1التراث, دار النكادر, دمشؽ, سكريا, ط
ـ, 2001, 1, تحقيؽ: محمد عكض مرعب, دار إحياء التراث العربي, بيركت, طالمغةتيذيب . اليركم, محمد, 3
(14/184.) 
, مؤسسة الرٌياف ركضة الناظر كجنة المناظر( كانظر ابف قدامة, مكفؽ الديف, 56)ص المستصفى,. الغزالي, 4

 (. 1/109ـ, )2002-ىػ1423, 2لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
 (.1/105) ,رد المحتار عمى الدر المختار(.كانظر ابف عابديف, 1/175, )مى التكضيحالتمكيح ع. التفتازاني, 5
ىػ, رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: 1379, دار المعرفة, بيركت, فتح البارم شرح صحيح البخارم. ابف حجر, أحمد, 6

تعميقات العبلمة: عبد  محمد فؤاد عبد الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب, عميو
 (.25)ص, شباه كالنظائراأل( كانظر ابف نجيـ, زيف الديف, 1/13العزيز بف عبد اهللا بف باز, )

. ىك عبد اهللا بف عمر بف محمد بف عمي الشيرازم, أبك سعيد, أك أبك الخير, ناصر الديف البيضاكم: قاض, 7
, ككلي قضاء شيراز مدة. كصرؼ عف القضاء, فرحؿ مفسر, عبلمة. كلد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز

ـ( مف تصانيفو: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, يعرؼ بتفسير البيضاكم, 1286-ىػ 685إلى تبريز فتكفي فييا سنة )
 ,(2/172, )طبقات الشافعيةابف قاضي شيبة,  :كطكالع األنكار, كمنياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ. انظر

 (.4/110, )األعالـالزركمي, 
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 مقترنا الشيء قصد :كعٌرفت بأنيا ,فمعيٌ  بمقصكد القصد ربط ىي :كقيؿ ,(1)"حكمو كامتثاؿ اهللا

 ,(3)بالقمب القصد اإلخبلص ألفٌ  ؛اإلخبلص ىي كقيؿ.(2)عـز فيك عنو كتراخى قصده فإف ,بفعمو

 أم – البناية صاحب قاؿ - رادةاإل بأنيا اليداية صاحب كعرفيا ,منيا أخص خبلصاإل كقيؿ

 " :فقاؿ (6)انيالكرم كتعقبو ,القمب عزيمة بأنيا (5)النككم كعرفيا .(4)القاطعة الجازمة اإلرادة

 .(7)"القصد أصؿ عمى زائد قدر القمب عزيمة فٌ إ

نما ,فقط الفعؿ لىإ القصد ليست يةنال كذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف  مف الباعث ىي كا 

 يتجو فأ عمى الباعث ىك ما لكف ,الصبلة فعؿ قصد قد ييصمّْ  حينما المصميف ,الفعؿ لىإ القصد

 يككف تارةف ,السجكد إلى ليكمكا الرياء؟ ـأ ؟ تعالى هللا رضاء ىك ىؿ ؟ الفعؿ ىذا لىإ قصده

 كالقصد ,ضطراراال يضاده القصد فيذا ,بصدمة كجيو عمى اإلنساف بسقكط يككف كتارة ,بقصده
                                      

 (.1/13, )فتح البارم شرح صحيح البخارم. ابف حجر, 1
-ىػ1405, 2رة األكقاؼ الككيتية, ط, كزاالمنثكر في القكاعد الفقيية, در الديف محمد بف عبد اهللاب. الزركشي, 2

 (.5/427, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج, كانظر الشربيني ,(3/284) ـ,1985
, عمي, . ابف ح3 , تحقيؽ: محمد أحمد عبد العزيز, دار الكتب العممية, النبذة الكافية في أحكاـ أصكؿ الديفـز

, عمي,  :(, كانظر50)صىػ , 1405, 1بيركت, ط , تحقيؽ: الشيخ أحمد اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـابف حـز
 (.153, 5/143محمد شاكر, دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت, )

, دار الكتب العممية, البناية شرح اليداية, أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى محمكد بف . العيني, 4
 (.2/140ـ, )2000-ىػ 1420, 1بيركت, لبناف, ط

يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف بف حسيف الشيخ اإلماـ العبلمة محيي الديف أبك زكريا الحزامي النككم . ىك 5
ق( في 631, كلد سنة)يذبو كضابطو كمرتبو, أحد العباد كالعمماء الزىادمحرر المذىب كم, الحافظ الفقيو الشافعي
, لو تصانيؼ منيا: الركضة, كشرح صحيح مسمـ, شيخو الكماؿ إسحاؽ بف أحمد المغربيبمدة نكل, كتتممذ عمى 

. نكل, كدفف ب( ْـ 676)ليمة أربع كعشريف مف رجب سنة , المجمكع شرح الميذب كغيرىا, تكفي المنياج في الفقو
 (.2/153),طبقات الشافعيةابف قاضي شيبة, (. 1/909), طبقات الشافعييفانظر ابف كثير, 

سنة  . ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد, شمس الديف الكرماني: عالـ بالحديث. أصمو مف كرماف, كلد6
نؼ كتبا في عمـك ـ( أخذ عف كالده كعف جماعة بكرماف, ثـ طاؼ الببلد ثـ استكطف بغداد, كص1317-ىػ 717)

شتى في العربية كالكبلـ كالمنطؽ, كشرح البخارم في كتابو الككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم, كلو ضمائر 
-ىػ 786سنة) القرآف, كالنقكد كالردكد في األصكؿ كغيرىا, كمات راجعا مف الحج في طريقو إلى بغداد, كدفف فييا

 .(7/153, ), األعالـالزركمي, (3/180, )افعيةطبقات الشابف قاضي شيبة, انظر ـ(. 1384
 .(1/13, )فتح البارم شرح صحيح البخارم. ابف حجر, 7
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 قصدت فإف ,إنساف رؤية عند كالقياـ الداعي إلجابة نبعاثاال كىك القصد ليذا كالعمة الثاني

ف ,تعظيمو نكيت فقد احترامو  ال القياـ إلى فالقصد ,الخركج نكيت فقد الطريؽ إلى خركجال نكيت كا 

 إجابة عف عبارة النيةك  ....المنكم ىك الغرض فذلؾ ,غرض القياـ في كاف إذا إال النفس مف ينبعث

 .(1)" الباعث

ضا كالنية عبلقة ترادؼ إذا كاف معناىا القصد إلى العبلقة بيف الرٌ  ا سبؽ أفٌ يتبيف ممٌ 

النية ىي القصد بعينو كلكف بينيا كبيف القصد فرقاف: أحدىما أف القصد :" (2)يـقاؿ ابف الق الفعؿ,

معمؽ بفعؿ الفاعؿ نفسو كبفعؿ غيره كالنية ال تتعمؽ إال بنفسو فبل يتصكر أف ينكل الرجؿ فعؿ غيره 

الفرؽ الثاني: أف القصد ال يككف إال بفعؿ مقدكر يقصده الفاعؿ كأما , كيتصكر أف يقصده كيريده

 كما  –عف الباعث  ري عبّْ تي  النية أما إذا كانت, (3)"نية فينكم اإلنساف ما يقدر عميو كما يعجز عنوال

 .(4)مغاير لو ىءفيي ش -ذىب إلى ذلؾ بعض العمماء 

                                      

-4/365) ,إحياء عمـك الديف (, كانظر الغزالي,285-3/284, )المنثكر في القكاعد الفقييةالزركشي, .1
 (.200)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  ,(366

ٍرعي الدمشقيٌ محمد بف أبي بكر بىك .  2 مكلده ككفاتو في  , أبك عبد اهللا, شمس الديفالحنبمي ف أيكب بف سعد الزُّ
ىػ(. تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شئ مف أقكالو, بؿ ينتصر لو في 751 - 691) دمشؽ

شفاء , لسياسة الشرعيةلطرؽ الحكمية في اا, إعبلـ المكقعيف :جميع ما يصدر عنو. كأٌلؼ تصانيؼ كثيرة منيا
معجـ رضا كحالة,  (. ك6/56) ,األعالـالزركمي, كغيرىا. انظر:  القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ العميؿ في مسائؿ

 (.1/88, )المؤلفيف
 (3/190, بدكف طبعة كبدكف تاريخ, )دار الكتاب العربي, بيركت, لبناف, بدائع الفكائد , محمد,قيـالابف . 3
-4/365) ,إحياء عمـك الديف (, كانظر الغزالي,285-3/284, )لمنثكر في القكاعد الفقييةاالزركشي, . 4

كالنية: أف المعتبر في اإلرادة ىك إصدار الفرؽ بيف اإلرادة ك  (205)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  ,(366
بلؼ النية فإنيا يعتبر فييا غرض كال المراد, كال يعتبر فييا غرضي المريد فإنيا تستعمؿ بدكف ذكر الغرض أيضان بخ

مالي أانظر  .يكاد يترؾ معيا ذكر الغرض كيقاؿ نكيت لكذا, كليذا ال يقاؿ: نكل اهللا كيقاؿ: أراد اهللا سبحانو
, تحقيؽ: محمد بدر عالـ الميرتيي, دار الكتب العممية, فيض البارم عمى صحيح البخارمالديكبندم, محمد, 

 .(234)ص, التعريفات الفقييةالبركتي,  , كانظر(1/81ـ, )2005-ىػ 1426, 1لبناف, ط –بيركت 
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  انعقٕد في ضاانش   عٕاسض :انثاَي انًثحث

 ٔاصطالحا   نغح   انعٕاسض ذعشيف :ٔلاأل انًطهة

 يحكؿ الذم كالحائؿ المانع كىك ,عارضة منو ثكالمؤن, عارض جمع ىي :لغةن  العكارض

 " :تعالى قاؿ ,يءالشٌ  دكف               

            " (224 :البقرة)تجعمكا الك  ,أليمانكـ انصبن  أم ؛ 

 .(1)ذلؾ كنحك المعترض بمعنى العرضة فجعؿ كاتبرٌ  أف لكـ امانعن  امعترضن  باهللا الحمؼ

 الجسـ حقيقة في يدخؿ ال ما ىك :ميفالمتكمٌ  اصطبلح في كىاٍلعىرىضي  :ااصطالحن  رضكاالع

 كالحركة كيجيء يذىب مفارقا أك ,(2)كالقار الغراب كسكاد يفارؽ ال الزما افك سكاء ,كمفيكمو

 العاـٌ  مع فيكليصاأل كتب في "عكارض" لفظة تردك  .(3)الخجؿ ةكحمر  ,الكجؿ كصفرة ,كالسككف

 المعاني عكارض مف ال ,األلفاظ عكارض مف كالخصكص العمـك فٌ إ :فيقكلكف كالخاٌص 

  .(5)حقيقة األلفاظ عكارض مف العمكـ أفٌ  عمى العمماء اتفؽبؿ  .(4)كاألفعاؿ

                                      

(. 2/593, )المعجـ الكسيط : مجمكعة مف المؤلفيف,كما بعدىا( كانظر 7/168, )لساف العرب. ابف منظكر, 1
 (.205)ص, مختار الصحاح الرازم,

سكد تطمى بو اإلبؿ كالسفف يمنع . قير: القير كالقار: لغتاف, كىك صعد يذاب فيستخرج منو القار كىك شيء أ2 
الماء أف يدخؿ, كمنو ضرب تحشى بو الخبلخيؿ كاألسكرة. كقيرت السفينة: طميتيا بالقار, كقيؿ: ىك الزفت. ابف 

 (.2/765, )المعجـ الكسيط :مجمكعة مف المؤلفيف,(, كانظر5/124, )لساف العربمنظكر, 
, 1اهللا بف عبد المحسف التركي, مؤسسة الرسالة, ط , تحقيؽ: عبدشرح مختصر الركضة. الطكفي, سميماف, 3

 (.2/323, )شرح المكاقؼ, (. كانظر الجرجاني450- 2/449ـ,) 1987-ىػ1407
 (.224, ) المستصفى. الغزالي, 4
, كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  :(, كانظر2/198, )اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ. اآلمدم, 5
(1/33.) 
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 في أنو :أم ,حقيقة األلفاظ رضعكا مف العمكـ :قكلنا معنى ":ذلؾ بياف في (1)الطكفي قاؿ

 ةحٌ الصٌ  أفٌ  كما ,صيغو مف ذلؾ كنحك ,كالمشركيف كالمسمميف ,لفظية لصيغة إال يعرض ال الحقيقة

 فإذا ,لمجسـ إال بالحقيقة يعرضاف ال كاالنفصاؿ كاالتصاؿ ,لمحيكاف إال بالحقيقة يعرضاف ال كالسقـ

 بو ككصفو المفظ إلى العمكـ فإضافة ؛ المفظ لعمكـ ثابت كالحكـ خاٌص  أك عاـٌ  المفظ ىذا :قمنا

 ذلؾ كاف ,منفصؿ أك صؿمتٌ  جسـ كىذا ,سقيـ أك صحيح حيكاف ىذا :قمنا إذا أنا كما ,حقيقة

 .(2)"حقيقة

 الرضا عكارض تعريؼ فيمكف ,المغكم المعنى يتجاكز ال رضكالمع صطبلحياال المعنىك 

 بالعبارة العقد نشاءإ لىإ القصد دكف تحكؿ التي المكانع ىي كأ ,لمفعؿ القصد دكف ما يحكؿ :بأنيا

 األحكاـ في تأثير ليا عكامؿ أك آفات أك خصاؿ ىي أك.فيو رغبة عف آلثاره طمبا عميو الدالة

 .(3)ضابالرٌ  قةالمتعمٌ  األحكاـ لمنعيا بيا يتمّْ سي  اإلعداـ أك بالتغيير

 
 
 
 
 

                                      

ف عبد القكم بف عبد الكريـ الطكفي الصرصرم ثـ البغدادم الحنبمي العبلمة نجـ الديف أبك سميماف ب ىك. 1
الربيع,الفقيو األصكلي المتفنف, كلد في سنة بضع كسبعيف كستمائة, كمؤلفاتو كثيرة منيا بغية السائؿ في أميات 

كالرياض النكاضر في األشباه  المسائؿ في أصكؿ الديف, كاإلكسير في قكاعد التفسير, كشرح مقامات الحريرم,
أحمد, كم, , انظر األدني(ق716)كالنظائر, كمعراج الكصكؿ في أصكؿ الفقو, ككانت كفاتو بمدينة الخميؿ سنة 

ـ, 1997-ىػ1417, 1, تحقيؽ: سميماف بف صالح الخزم, مكتبة العمـك كالحكـ, السعكدية, ططبقات المفسريف
 (.128-3/127, )األعالـ(, كانظر الزركمي, 264)
 (.2/450) ,شرح مختصر الركضة. الطكفي, 2
(, 2/172ـ, )1983-ىػ 1403, 2, دار الكتب العممية, طالتقرير كالتحبير. ابف أمير حاج, شمس الديف, 3

ـ, 2006-ىػ 1427 ,2ط, سكريا –, دار الخير, دمشؽ الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالميكانظر الزحيمي, محمد, 
(1/495.) 
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  آًعٕاسضٔ ْهيحاألٔ ضاانش   تيٍ انعالقح :انثاَي انًطهة

 .ٔيشاحهٓا ٔاألْهيح ضاانش   تيٍ انعالقح :انفشع األٔل      

 ,(1)كعميو لو المشركعة الحقكؽ لكجكب نسافاإل صبلحية األىمية معنى فٌ أ سبؽ مام فتبيٌ 

 لىإ ـقسٌ تي  كأنيا ,(2)تشريعيٌ  لخطاب اصالحن  محبلن  تجعمو خصالشٌ  في ارعالشٌ  رىايقدٌ  صفة ىي أك

 مراحؿ في كالكماؿ كالنقص العدـ بيف افتككن فاىميتاأل فاكىات ,داءأ كأىمية كجكب ىميةأ :قسميف

 بعقكد ؽيتعمٌ  ما لبياف عرضيا مف بدٌ  ال لذلؾ ؛مكتو لىإ حياتو مف الطبيعية كأطكاره نسافاإل نمكٌ 

 ضاالرٌ  يككف ايضن أ المراحؿ ىذه كمع ,عمييا بتترتٌ  التي كاآلثار مرحمة كؿٌ  في فاتوكتصرٌ  نسافاإل

 كىي ضاالرٌ  مراحؿ نفسيا ىي ىميةاأل مراحؿفإف  خرلأ كبعبارة ,كامبلن  أك ,اناقصن  أك ,امن معدك  ماإ

 الكجكب ىميةأ لو تثبت حيث موأ بطف في جنينا نسافاإل ككف طكر :كلىاأل  المرحمة :كآالتي

  .(3)قطعا منو رمتصكٌ  غير فيك كالقصد ضالمرٌ  بالنسبة ماأ ,الذمة لو كتقدر الناقصة

  :التمييز لىإ الكالدة طكر :انيةالث المرحمة

 لصيركرتو مطمقة ةذم بح لوصتف ,كاممة الكجكب ىميةأ لو ثبتت احيِّ  الجنيف انفصؿ ذاإ

 نائبو( ) الكصيٌ  كأ الكليٌ  يقكـ كلكف ,كعميو لو لمكجكب أىبل فيصير كجو كؿٌ  مف ةمستقمٌ  انفسن 

 ,ؽيتحقٌ  لـ التمييز ألفٌ  ؛لو يثبت لـ لمرحمةا ىذه في ضالمرٌ  بالنسبة ماأ ,النيابة فيو تصحٌ  فيما مقامو

  .(4)كاإلرادة القصد عف تنـٌ  التي النفسية الكيفيات مف غيره كال ضارٌ  لو يكجد لـ كبالتالي

 .البمكغ إلى التمييز طكر :الثالثة المرحمة

                                      

 (.4/237, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 1
. (2/783, ), المدخؿ الفقيي العاـالزرقا . 2  
, (4/239/240, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم, , (2/324, )التمكيح عمى التكضيح. التفتازاني, 3

 (.91)ص, أصكؿ الفقو(, الخضرم, 274)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, 
 (.274)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 327-2/325, )التمكيح عمى التكضيحازاني, . التفت4
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 في كاممة كجكب ىميةأ ثبكت بعد ناقصة داءأ ىميةأ زالممين  لمطفؿ تثبت المرحمة ىذه في

 ,ضاالرٌ  مف نكع بيٌ لمصٌ  يثبت – الناقصة داءاأل ىميةأ يعني – األىمية ىذه فعند ,السابقة مةالمرح

 العمماء أفٌ  غير ,آثار عميو بكتترتٌ  كالتجربة برةكالخً  النضج ينقصو بؿ ,كامبل ارضن  ليس وكلكنٌ 

 مقدار عمى ينعكس االختبلؼ كىذا ,اعن كتكسُّ  ,اطن كتكسُّ  ,اقن تضيٌ  ضاالرٌ  ىذا تقدير في مختمفكف

 التصرفات ىذه صحة كعمى ,المالية شؤكنو في ؼيتصرٌ  أف فييا بيلمصٌ  يجكز التي المساحة

 .(1)لمكلي الرجكع دكف كنفاذىا كبطبلنيا

ً  انص   فاختصش   فً انؼهًاء آساء  ْزِ فً نّ قانًتحق   ضاانش   يقذاس ػهى تُاء زانًًٍ   ث

  :انتصشفاخ

 كما ,كالرعاية لمحفظ مكالوأ ليوإ تعطى ال بيٌ الصٌ  فٌ أ عمى العمماء اتفؽ :النزاع محؿٌ  تحرير

 عمى ختمفكاكا, بيعيةالطٌ  ركؼالظٌ  في العقكد إنشاء بنفسو يممؾ ال بيٌ الصٌ  فٌ أ عمى فقكفمتٌ  نيـأ

 .(2)الكليٌ  أجازىا التي أك ,الكليٌ  قبؿ مف فييا لو المأذكف المميز الصبي عقكد في قكليف

 سكاء  زالمميٌ  بيٌ الصٌ  تصرفات ةصحٌ  عدـ إلى (3)ثكر كأبك لظاىريةكا الشافعية ذىب :كؿاأل  القكؿ

                                      

, الكجيز في أصكؿ الفقوزيداف,  ,(4/248/249, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, البخارم انظر: .1
 (.274)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, , (95)ص
, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي, (, 7/170, )ب الشرائعبدائع الصنائع في ترتي, الكاساني .2
ابف (, 9/155) ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ , دار الفكر,المجمكع شرح الميذب, محيي الديفالنككل,  (,3/294)

 (.284-283)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, (, 4/343, )المغنيقدامة, 
ركضة الطالبيف كعمدة , محيي الديفالنككم,  :(, كانظر158-9/155, )المجمكع شرح الميذب, النككل. 3

-3/343ـ. )1991-ىػ1412, 3, تحقيؽ: زىير الشاكيش, المكتب اإلسبلمي, بيركت, دمشؽ, عماف, طالمفتيف
, 7/140( )6/147), بدكف طبعة كبدكف تاريخبيركت, , , دار الفكرالمحمىالظاىرم, عمي, (, ابف حـز 344
ثكر ىك ابراىيـ بف خالد بف أبي اليماف أبك ثكر كقيؿ كنيتو أبك عبد اهللا كلقبو أبك ثكر الكمبي البغدادم  بكأ(. ك 199

لو كتب مصنفة في األحكاـ لفقو عف الشافعي كأحمد بف حنبؿ, , أخذ ا(ىػ170)الفقيو العبلمة كلد في حدكد سنة 
ف كاف معدكدا كداخبل في طبقة أصحاب الشافعي فمو مذىب  جمع فييا بيف الحديث كالفقو, قاؿ الرافعي: أبك ثكر كا 

(, ابف كثير, 1/55, )طبقات الشافعية, انظر ابف قاضى شيبة, (ىػ240)ا, كتكفي سنة مستقؿ كال يعد تفرده كجين 
 (.467/ 9) ,سير أعالـ النبالء(, الذىبي, 98, )طبقات الشافعييف
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 بيٌ الصٌ  شأف في المجمكع في النككم يقكؿ, لـ يأذف  كأأذف فييا  ,لـ يجزىا كأ جازىا الكليٌ أ

 أك بغبف باع سكاء ,لغيره كال لنفسو ال عقكده كسائر ,إجارتو كال ,شراؤه كال ,بيعو يصح ال" :زالمميٌ 

 .كغيره االختبار بيع كسكاء ,إذنو بغير أك الكليٌ  بإذف كسكاء, غيره أك ازن مميٌ  كاف كسكاء ,بغبطة

 أف الكلي طريؽ كلكف االحتبلـ مناىزة عند رشده ليستبيف بو الكليٌ  يمتحف الذل :ىك االختبار عي يٍ كبى 

 يءش في ؼخبل كال ,يٌ الكل بو أتى العقد إلى األمر انتيى فإذا ,العقد كتدبير االستبلـ إليو يفكض

 مف كآخركف الحرميف إماـ حكاه اضعيفن  اشاذِّ  اكجين  فيو فإف ,االختبار بيع في إال عندنا ذكرتو مما

 .(1)"أعمـ كاهللا بطبلنو كالمذىب يصحٌ  أنو الخراسانييف

 ,أفعالو ك قكالوأ في المجنكف فاتكتصرٌ  زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  بأفٌ  الشربيني ماـاإل كذكر

يصاؿ الدخكؿ إذف في قكلو يعتبر زالمميٌ  بيٌ الصٌ  أفٌ  إال  كتصحٌ  ,كليوً  بإذف إحرامو كيصحٌ  ,اليدية كا 

 بيٌ الصٌ  ذبح مسألة عف حديثو عند حـز ابف قاؿ .(2) كالبالغ عميو كيثاب المنكر إزالة كلو ,عبادتو

 تمزمو ال أنوك  ,يجكز ال :كتككيمو ,كابتياعو ,كبيعو ,كنكاحو ,لكليتو إنكاحو أفٌ  كافقكنا قد" :زالمميٌ 

 .(3) "....غيره عف حجو يجزم كال بذلؾ مخاطب غير ألنو ؛حجٌ  كال ,صكـ كال ,صبلة

 لتدبيره بالنسبة :لركايتو السماع كفي ككصيتو (4)زالمميٌ  بيٌ الصٌ  رتدبي في الشافعية ؼكاختم

 ال :األكؿ :كجوأ ثبلثة ياففي ,لياك بكقى  لمركاية مولتحمٌ  بالنسبة ماأ ,بطبلنيما األصحٌ  :قالكا ككصيتو

 تصحٌ  :الثاني كالكجو ,كغيره بيعو يصحٌ  ال كما ,بطوض لضعؼ بعده كال بمكغو قبؿ ال ,مطمقا ؿي قبٍ تي 

 ,غيرىا في تحتمؿ ال أشياء فييا كاحتمؿ المسامحة عمى مبنية الركاية ألف؛ كبعده البمكغ قبؿ ركايتو

                                      

 (.156-9/155, )المجمكع شرح الميذب. النككل, 1
 (.3/131, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجربيني, . الش2
3,  (.6/147, )المحمى . ابف حـز
. ىك تعميؽ الشئء عمى مكتو كتدبير العبد أم إذا عمؽ عتقو بمكتو, كىك التدبير أم أنو يعتؽ بعدما يدبره سيده 4

 (.4/273, )لساف العربابف منظكر,  كيمكت.
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 ىك ىذا كقاؿ النككم بو خذأ الذم الكجو كىذا ,قبمو تقبؿ كال البمكغ بعد تقبؿ أنيا الثالث كالكجو

 . (1)باطؿ سكاه كما كابالصٌ  ىكك  حيحالصٌ 

  :يأتي بما معيـ ف  كم   افعيةالش   استدؿ  ك 

 ":تعالى قكلو .1                        

        " (6 :النساء),  ٌضدٌ  شدكالرُّ , ارشيدن  ببمكغو يرتفع بيٌ الصٌ  حجر ككجو الداللة أف 

 كرالطٌ  جانب مف آنس كمنو ,اإلبصار اإليناس كأصؿ ,بو العمـ الرشد إيناس مف كالمراد ,الغيٌ 

  " :تعالى كقكلو .(2)رأبص أم انارن                  

  " (5:النساء ,)(3)"بيافكالصٌ  النساء ىـ بالسفياء المقصكد" :الشافعي قاؿ. 

 غاية األكلى فاآلية ,الدعكل عمى فتدالٌ  ال فييتاآل فٌ أ :يتيفاآل فياتيب االستدالؿ عف جيبأ

 عمى ؿتدٌ  الثانية كاآلية ,شدلرُّ كا البمكغ بعد الإ يجكز ال اليتامى لىإ مكاؿاأل دفع فٌ أ عميو ؿتدٌ  ما

 البمكغ بعد الإ ,مكاليماأ فيوكالسٌ  اليتيـ عطاءإ تمنعاف فييتاآل فكمتا ,مكالوأ فيوالسٌ  عطاءإ مف النيي

 لو عطىتٌ  ال كالسفيو اليتيـ مكاؿأ فٌ أ عمييا المتفؽ مكراأل مف ألفٌ  ؛النزاع محؿٌ  ليس كىذا ,شدكالرٌ 

نم ,كالرعاية الحفظ سبيؿ عمى  ,كاالمتحاف بارتاالخ سبيؿ عمى مكاليماأ مف اليسير لييماإ يدفع اكا 

                                      

 (.9/157, )لميذبالمجمكع شرح ا, . النككل1
, 3/132, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني,  .2 -8/378, )المحمى(, كانظر ابف حـز

379.) 
 ـ,1994-ىػ 1414, 2جي, القاىرة, ط, مكتبة الخانأحكاـ القرآف لمشافعي, أحمد بف الحسيف البييقي,.3
, راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد حكاـ القرآفأ, محمد بف عبد اهللا(, كانظر ابف العربي, 2/184)

أحمد بف (, الجصاص, 1/331ـ, )2003-ىػ 1424, 3لبناف, ط –عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت 
 (.2/213) ,ىػ1405اء التراث العربي, بيركت, , تحقيؽ: محمد صادؽ القمحاكم, دار إحيأحكاـ القرآف, عمي
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راء؛ ليعمـ ؼ إلييـ مف البيع كالشٌ بتفكيض التصرٌ  ذلؾؽ يتحقٌ  ليعمـ رشدىـ, ك ىـر ااختبفاآلية تأمر ب

 ةصحٌ  عدـ عمى تدؿٌ  فبل ,لييماإ ماؿ أمٌ  دفع منع في عامة يةاآل فٌ أ فرضنا كلك, ىؿ يغبف أك ال

 فٌ أ امك ,عنده العقؿ كأصؿ التمييز لكجكد كذلؾ ,الكليٌ  لو ذفأ ذاإ نعقادىاأ كأ قكليةال فاتوتصرٌ 

  .(1)الكليٌ  ىلإ صؿاأل في يعكد ؼالتصرٌ 

 ىحتٌ  النائـ كعف ,يبمغ ىحتٌ  بيٌ الصٌ  عف :ثبلثة عف القمـ عى فً ري  " بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو قكلو .2

 التسميـ كجكب منو لـز البيع صحٌ  لك أنو :الداللة كجوك  , (2)"يفيؽ ىحتٌ  المجنكف كعف يستيقظ

 الحديث مقتضى أفٌ  كما ,يءش عميو يجب ال بيٌ الصٌ  بأفٌ  الحديث حصرٌ  كقد بيٌ الصٌ  عمى

 .(3)كأفعالو بيٌ الصٌ  أقكاؿ إسقاط

 عقكده انعقاد عدـ عمى بمنطكقو يدؿٌ  كال باإلثـ عنو القمـ رفع عمى يدؿٌ  الحديث فٌ أ :كأجيب

  .(4)الكليٌ  لو أذف إف

 كأفعاليما كالنائـ المجنكف قكاؿأ عمى كأفعالو الصبي قكاؿأ قياس :األكؿ  :كجييف مف القياس .3

 إال عميو بلعطٌ اال يمكف فبل ,العقؿ افترضنا كلك ,(5)القمـ كرفع العقؿ في الضعؼ بجامع

  .(6)بالبمكغ

دراؾ كعي اليم ليس كالنائـ المجنكف فٌ أل ؛الفارؽ مع قياس :بأنو جيبأ    الجنكف كقت ييزكتم كا 

                                      

 (.282)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, , (4/185, )المغنيقدامة, ابف انظر . 1
. ركم ىذا الحديث بركايات كثيرة منيا قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: " رفع القمـ عف ثبلثة: عف النائـ حتى يستيقظ, 2

, سنف الترمذم (, الترمذم,4/140, )سنف ابي داكدكعف المبتمى حتى يبرأ, كعف الصبي حتى يكبر, أبك داكد, 
 ,حسف غريب قاؿ الترمذم: (.5/265, )السنف الكبرل(, النسائي, 1/658) سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج4/32)

 حكـ االلباني: صحيح, تعميؽ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
 (.9/156, )المجمكع شرح الميذب. النككل, 3
 (.282)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 9/157, )المجمكع شرح الميذب. انظر النككل, 5
 (.282, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, (, 3/131)
 (4/185, )المغني. ابف قدامة, 6
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  .(1)فاقدىما عمى كتمييز دراؾإ عنده فٍ مى  يقاس فكيؼ كالنكـ

 عمى كجريانيا تصرفاتو بآثار يعمـ العقؿ بأفٌ  عنو يجاب :عميو بلعاالطٌ  يمكف ال العقؿ إفٌ  :كقكليـ

 .(2)فوتصرٌ  ةكصحٌ  ,إليو مالو دفع شرط رشده معرفة فإفٌ  ,البالغ حؽٌ  في يعمـ كما ,المصمحة كفؽ

 بعد إال ليوإ تدفع ال أمكالو أفٌ  ككما ,الماؿ حفظ عمى كأفعالو الصبي قكاؿأ قياس :لثانيا

 في ألفٌ ك  ,دكالرشٌ  البمكغ بعد إال بيا عتدٌ يي  ال كأفعالو ألقكالو بالنسبة األمر فكذلؾ ,شدكالرٌ  البمكغ

 قكلو في (3)عميو كمنصكصه  عميو جمعه مي  الماؿ حفظ ك ,لمماؿ اتضييعن  بيى الصٌ  فاتتصرٌ  مضاءإ

: " تعالى                            

     " (6:النساء). إلى يحتاج الماؿ حفظ فٌ أل ؛اأيضن  الفارؽ مع قياس ىذا بأفٌ  :عنو كأجيب 

 ,عميو المقيس عمى المقاس ففارؽ ,ذلؾ لىإ يفتقر زالمميٌ  بيٌ كالصٌ  الماؿ حفظ في ةكخبر  كامؿ عقؿ

 ال الكليٌ  بإذف ؼالتصرٌ  أفٌ  حيف في ؛خبرتو لعدـ نتيجة عيااأض ماربٌ لى  أمكالو إليو دفع أنو لك ثـ

  .(4)ررالضٌ  كدفع المنفعة جمبكب اإلذف بحدكد مقيد فوتصرٌ  ألفٌ  ؛أمكالو يضيع

 زالمميٌ  بيٌ الصٌ  عقكد ةبصحٌ   حنابمةكال ,مالكيةكال ,حنفيةال مف العمماء جميكر قكؿ :الثاني القكؿ

ف اختمفكا في بعض التفصيبلت نظرا لبعض اعتبارات ا  ك  ,في الجممة كليو بؿً قً  مف فييا لو المأذكف

 نفع لو دائرا بيف ال , أكاا, أك ضارِّ لى حالة الصبي, كنكعية التصرؼ الذم يقكـ بو ككنو نافعن إتعكد 

                                      

 (.282)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 1
 (.4/185, )المغني. ابف قدامة, 2
 (.281)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 9/155, )المجمكع شرح الميذب. النككل, 3
 (.283)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
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 :(1)اآلتي التفصيؿ عمى رر بوكالضٌ 

 :نكاعأ ثبلثة لىإ زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  ةالحنفي ـى قسٌ  :الحنفية :كالأ

 حويصحٌ  النكع فيذا ,زالمميٌ  يالصبٌ  عمى المحض بالنفع يعكد الذم ؼالتصرٌ  :األكؿ النكع 

 اليبة بكؿكقى  ,النكافؿ كأداء نافعال ؼالتصرٌ  كقكع ةلصحٌ  كافية القاصرة داءاأل ىميةأ فٌ أل ؛الحنفية

 منيا كقبضو ماؿ عمى امرأتو خالع بأفٌ  الخمع كبدؿ ,كاالحتطاب ,كاالصطياد كقبضيما دقةكالصٌ 

 ,وحقٌ  في محض نفع كىذا لو ضرر ـتكىٌ  أك ضرر فيو اعمٌ  حجره ألنو ؛يصحٌ  فإنو مكاله إذف بغير

 .(2)فيو الحجر يظير كال إذنو عمى يتكقؼ فبل

 ال النكع فيذا ,زالمميٌ  بيٌ الصٌ  عمى المحض بالضرر يعكد الذم ؼالتصرٌ  :ثانيال النكع

 أرحـ تعالى كاهللا ,بو اإلضرار مظنة ال كاإلشفاؽ المرحمة ةمظنٌ  ىٌ بالصٌ  ألفٌ  ؛الحنفية يجيزه

 ؛كنحكىما كالعتاؽ ,الطبلؽ مثؿ محض ضرر ىك ما أم ,المضارٌ  وحقٌ  في عشرّْ يي  فمـ ,الراحميف

 كال كليو كال القاضي يممكيا كال بنفسو فاتالتصرٌ  ىذه مباشرة يممؾ لـ فمذلؾ حض؛م ضرر فإنيا

 كاليتيـ أفٌ  أم ؛عنو ررالضٌ  كدفع بيٌ الصٌ  مصمحة بتحقيؽ مشركطة ككصايتيـ كاليتيـ ألفٌ  ؛وكصيٌ 

 الحاجة دعت ذاإ ماأ ,حقو في محض ضرر ىك فيما الكالية إثبات النظر مف كليس ,نظرية

 .(3)مشركعة فيي كالعتاؽ بلؽلمط ركرةكالضٌ 

 مكافقة عمى مكقكفة فاتالتصرٌ  فيذه, رركالضٌ  النفع بيف الدائرة فاتالتصرٌ  :الثالث النكع

ذنو الكليٌ  ف ,انفعن  كاف ارابحن  كاف إذا فإنو ؛البيع مثؿ كا   فإفٌ  ,اإلجارة ككذا ,اضررن  كاف اخاسرن  كاف كا 

                                      

بدائع الصنائع في ترتيب كما بعدىا(, الكاساني,  4/249, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, . البخارم1
اإلنصاؼ في معرفة (, المرداكم, 3/294) ,ة الدسكقي عمى الشرح الكبيرحاشي(, الدسكقي, 7/171, )الشرائع

 (.5/318, 4/267, )الراجح مف الخالؼ
 (.2/327),التمكيح عمى التكضيح(, كانظر التفتازاني, 4/254, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 2
 (.256-4/255, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, . البخارم3
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ف ,ستأجرالم حؽٌ  في انفعن  يكفٍ  المثؿ أجر مف بأقؿٌ  كانت إذا كاف - المثؿ أجر مف بأكثر كاف كا 

 يمممؾ ال بيٌ فالصٌ كغيرىا,  ,فعةالشٌ ك  ,ركةالشٌ  مف ذلؾ أشبو كما ,اضررن  كاف -ىك المستأجر بيٌ الصٌ 

ٍكًموً  أىٍىؿه  بيٌ الصٌ  ألفٌ  ؛الكليٌ  ذفإ لىإ كيحتاج كحده فاتالتصرٌ  ىذه  ما حكـ أم )الكلي ًبميبىاشىرىةً  ًلحي

 ,مالو الكلي باع إذا الثمف يممؾ أنو كذلؾ (1)( بنفسو الكليٌ  باشره إذا رركالضٌ  نفعال بيف دمتردٌ  ىك

 ممؾ مف ؼالتصرٌ  حكـ لو يثبت ىحتٌ  لو عينا رأجٌ  إذا األجرة كيممؾ ,لو اشتراىا إذا العيف كيممؾ

 أصؿ كدبكج فاتالتصرٌ  ىذه لمباشرة أىبل بيٌ الصٌ  صار كقد ,لمكليٌ  ال كالمير كاألجرة كالثمف المبيع

ذا ,لغيره فاتالتصرٌ  ىذه منو تصحٌ  ىحتٌ  العقؿ  ألفٌ  ؛محالة ال لسببو أىبلن  كاف لمحكـ أىبل صار كا 

 ـتكىٌ  اندفع فإذا ,ررالضٌ  لمعنى كاف حةالصٌ  كامتناع ,لذكاتيا ال ألحكاميا عتبريي  إنما األسباب

 .(2)صحيحة عبارة فيو بيٌ لمصٌ  فيككف نفعا ضخٌ يتم بما القسـ ىذا ؽلتحقٌ  الكليٌ  برأم ررالضٌ 

 ,كليو ذفإ عمى مكقكفة صحيحة زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  فٌ أ إلى المالكية ذىب :ثانيا

 عمى كجب امحضن  اضررن  فوتصرٌ  كاف فإذا ,ذلؾ في بيٌ لصٌ ا مصمحة يراعيى  فأ الكليٌ  عمى كيجب

ذا ,بغبف كالبيع ,كالعتؽ ,كاليبة ؼالتصرٌ  ىذا يردٌ  فأ كليو  عمى كجب امحضن  انفعن  فوتصرٌ  كاف كا 

ذا ,اليبة كقبكؿ يمضيو فأ الكلي  ,الكلي لتقدير ذلؾ جعؿ كالنفع رٌ الضٌ  بيف ادن متردٌ  فوتصرٌ  كاف كا 

 يقكؿ ,(3)ال كأ غيره عنده كاف كأ ,غيره أك اعقارن  المبيع ككف بيف فرؽ كال ,المشيكر ىك كىذا

 مكقكؼ فذلؾ كليو إذف يربغ بمعاكضة ؼتصرٌ  إذا زالمميٌ  " :خميؿ لمختصر شرحو في الخرشي

 كأما ,كاإلجازة الردٌ  مصمحة استكت حيث ,غيره أك أبا الكلي كاف ردٌ  أك إجازة مف كليو نظر عمى

                                      

 (.2/329, )التمكيح عمى التكضيحتفتازاني, . ال1
 (.256-4/255, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 2
حاشية الصاكم عمى الشرح (, كانظر الصاكم, 3/294) ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي, 3

 (. 3/384).الصغير
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 إذا المصمحة ألفٌ  ؛هردٌ  الكليٌ  عمى يتعيف فإنو ,ذلؾ أشبو كما كعتؽ كيبة معاكضة بغير فوتصرٌ 

  .(1)"فيو ىي ما فعؿ فتعيٌ  اإلجازة أك الردٌ  في كانت

 لو ذفأ فيما زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  ةصحٌ  لىإ (2)عندىـ الراجح في الحنابمة ذىب :ثالثا

ذا,فيو كليو  جائز العاقد يككف أف" :"قناعاإل" في جاء تصرفو. ؼ بغير إذف كليو, لـ يصحٌ تصرٌ  كا 

 في كلك يماكليٌ  بإذف فيماتصرٌ  فيصحٌ  ,فيوكالسٌ  زالمميٌ  غيرالصٌ  إال الرشيد البالغ كىك ؼالتصرٌ 

 ىبة قبكؿ منيما يصحٌ  كال - لماليما ضاعةاإل مف فيو لما - مصمحة لغير ليما ذنوإ كحـر ,الكثير

 مكراأل في الكليٌ  ذفإ بدكف كيشترمى  يبيعى  فأ زالمميٌ  بيٌ لمصٌ  الحنابمة جازأ كما ,(3)"إذف ببل ككصية

 .(4)"ضمانو بخبلؼ جائزة وككصيت تدبيره" :كقالكا ,لمماؿ ضاعةإ اليسير يءالشٌ  في ليس ذإ ,اليسيرة

  :كليو فييا لو أذف التي المميز الصبي تصرفات صحة عمى الجميكر أدلة

 " تعالى قكلو .1                         

       " (6:النساء), نما رشدىـ. لتعممكا اختبركىـ :كمعناه  بتفكيض اختبارىـ ؽيتحقٌ  كا 

 :يةاآل ليذه ذكره عند الكاساني يقكؿ.(5)ال أك يغبف ىؿ ليعمـ ؛راءكالشٌ  البيع مف إلييـ ؼالتصرٌ 

                                      

(.اختمؼ المالكية في 4/65), ية المجتيد كنياية المقتصدبداابف رشد, كانظر  (.5/292, )شرح مختصر خميؿالخرشي, . 1
مسائؿ متعددة تتعمؽ بتصرؼ الصبي منيا بيع نكع معيف مف المبيع, أك ثبكت الخيار لمصبي بعد بمكغو, لمراجعة ىذه 

ى حاشية الصاكم عمالصاكم,  (,3/294, ), حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي :المسائؿ كالخبلؼ فييا ينظر
 .(3/294, )مطبكع مع حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير()  الشرح الكبير( الدردير, 3/384, )الشرح الصغير

. ىناؾ ركاية ثانية عف اإلماـ أحمد تفيد بعدـ جكاز تصرؼ الصبي أذف لو الكلي أك لـ يأذف. انظر ابف قدامة, 2
 (.5/343, 4/267, )جح مف الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الرا(, المرداكم, 5/109, 4/185, )المغني

, تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي, دار اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ. أبك النجا, مكسى, 3
, كشاؼ القناع عف متف اإلقناعالبيكتى,  :(. كانظر59-2/58)بدكف طبعة كبدكف تاريخ,لبناف, -المعرفة بيركت

(3/151.) 
 (.3/151), كشاؼ القناع عف متف اإلقناع(. البيكتى, 4/405-10/359, )المغني. ابف قدامة, 4
 (.4/185, )المغني. ابف قدامة, 5 
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 اإلذف فكاف بالتجارة كذلؾ ,االختبار :كاالبتبلء ,اليتامى ابتبلء في لؤلكلياء كتعالى سبحانو أذف"

ذا ,بالتجارة إذنا باالبتبلء   " تعالى لقكلو إليو الباقي دفع رشدا منو آنس فإف اختبره كا 

               " (النساء: )حفظ في ىتداءكاإل االستقامة ىك كالرشد, 6 

صبلحو الماؿ  .(1)"كا 

  :كجييف مف الجميكر استدالؿ عمى الشافعية أجاب

  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  نعقادا يعني ال الكريمة يةاآل في المذككر ختباراال بأفٌ  :األكؿ الكجو

 بالمساكمة فيبدأ ,العقد مقدمات لمباشرة لو المجاؿ فسحى يي  فأ المراد بؿ, هكعقكدزالمميٌ 

 .(2)كليو عنو فيباشره العقد إلى ينتييي  فأ إلى كالطمب كالعرض

 ,ليوإ الماؿ بدفع ال البمكغ قبؿ االبتبلء أفٌ  عمى الكريمة يةاآل تدلٌ " :(3)اليراسي الكيا قاؿ

 الماؿ دفع كجكب ؼتكقٌ  ما كذلؾ كاف لك فإنو ,ارشيدن  بككنو يزعـ ىحتٌ  ,كرأيو بعقمو يبقى بأف كال

 تالخيرا عمى يويربٌ  بأف ,كالدنيا الديف أمر في البمكغ قبؿ االبتبلء أفٌ  عمى دؿٌ  بؿ ,النكاح بمكغ عمى

 فإذا ,الخيرات عمى هي ٍكؤ شي ني  يككف ىحتٌ  ,كالتجارات فاتالتصرٌ  كتأمؿ المراشد إلى كيندبو ,كالطاعات

 الذم أفٌ  أم ,الرشد إحساس كىك ,الرشد إيناس بو كيحصؿ ,التدريب مف ـتقدٌ  ما نفعو النكاح بمغ

                                      

, كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, كانظر البخارم, 7/170) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 1
(4/255) 
 (.283)ص ,مبدأ الرضا في العقكد.القره داغي, 2
لكيا اليراسي, فقيو امحمد بف عمي شمس اإلسبلـ عماد الديف أبك الحسف الطبرم المعركؼ ب . ىك عمي بف3

ـ(, تتممذ عمى إماـ الحرميف حتى برع في الفقو, كاألصكؿ, 1058-ق450شافعٌي, مفسر, كلد في طبرستاف سنة )
ـ( 1110-ق504في سنة )كالخبلؼ كطار اسمو في اآلفاؽ ككاف ىك كالغزالي كالخكافي تبلمذتو كمعيدم درسو, تك 

لكيا معناه الكبير بمغة الفرس, كاليراسي براء  كلو شفاء المسترشديف, كنقض مفردات أحمد, قاؿ ابف قاضي شيبة: )كا 
(, الزركمي, 1/288, )طبقات الشافعيةمشددة كسيف ميممتيف ال نعمـ نسبتو ألم شيء(. انظر ابف قاضي شيبة, 

 (.4/329, )األعالـ
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 بإيناس فيو يكثؽ ذمال البمكغ لزماف كتمييد تكطئة ىك إنما ,اشرعن  بو مكثكؽ غير بيٌ الصٌ  في يجرم

 تقيده دكف ختباراال مطمؽ في عامة يةاآل بأفٌ  :افعيةالشٌ  ردٌ  عمى جابيي  أف كيمكف .(1)"الرشد

ؼ في التجارة كحفظ الماؿ فقد بتبلء عمى اختبار عقمو بالكبلـ دكف التصرٌ قصر االك  ,العقد بمقدمات

 . (2)"عمـك المفظ بغير داللة خٌص 

 ىك فاتلمتصرٌ  الماؿ مف جزء فيو ليوإ دفعيي  الذم بتبلءاال يذاب المراد أفٌ  :الثاني الكجو

 فٌ إف ,ختباراال سبيؿ عمى مالو مف جزءه  ليوإ عى فً دي  بيٌ الصٌ  بمغ إذا كذلؾ ؛مباشرة البمكغ بعد بتبلءاال

 البمكغ قبؿ كلىاأل :مرحمتيف عمى بتبلءاال يككف ىذا كعمى ,أمكالو باقي إليو عى فً دي  الرشد منو كنسأي 

 العقكد بعض في لو ؤذفكيي  مالو مف جزءه  إليو دفعفيي  البمكغ بعد كالثانية ,العقد مقدمات شرتوبمبا

 ليوإ الماؿ دفع شرط فٌ أل ؛(3)مالو جميع إليو دفعفيي  ارشيدن  صبحأ فإذا ,الرشد ستئناسال ختبارهال

 .(4)إليو الماؿ دفع يصحٌ  لـ أحدىما قدفي  فإذا ,كالرشد البمكغ

  أف (,6:النساء) " َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى " الكريمة يةاآل نٌص  مف اىرالظٌ  :عنو يجاب فأ كيمكف

                                      

, تحقيؽ: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية, دار الكتب العممية, بيركت, أحكاـ القرآفعمي,  اليراسي, .الكيا1
 (.2/328ىػ, )1405, 2ط
 (.283)صالقره داغي, مبدأ الرضا في العقكد,  (.2/356, )أحكاـ القرآف. الجصاص, 2
 (. 283)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 3
 (.3/223ـ, )1990-ىػ1410, دار المعرفة, بيركت, األـ, عباس بف عثمافمحمد بف إدريس بف ال. الشافعي, 4

كذكر الماكردم في الحاكم الكبير كجياف لزماف االختبار كلكيفيتو فقاؿ: كاختبار األيتاـ يشتمؿ عمى فصميف: 
لكقت الذم ينفذ أحدىما: في زمانو, كالثاني: في صفتو. فأما زماف االختبار ففيو كجياف: أحدىما: بعد البمكغ ألنو ا

فيو تصرفو كتصح فيو عقكده كيثبت لقكلو حكـ, كالكجو الثاني: يختبر قبؿ البمكغ ليصؿ إلى قبض مالو عند بمكغو 
كرشده كال يتأخر عنو بعد البمكغ ألجؿ االختبار, كما لـز تعميـ الصبي الطيارة كالصبلة قبؿ البمكغ حتى ال يتأخر 

التعميـ. فمف قاؿ بيذا ففي كيفية اختباره كجياف: أحدىما: أف الكلي يعطيو ما بعد البمكغ عف أداء الفرض تشاغبل ب
ينفذ تصرفو فيو مف يسير الماؿ. فيبيع بو كيشترم كيصح ذلؾ منو لمكضع الضركرة إليو, كالكجو الثاني: أف اليتيـ 

لو ذلؾ تكلى الكلي العقد عنو  يباشر بما دفع إليو مف يسير مالو المساكمة كتقدير الثمف كاستصبلح العقد, فإذا تقرر
, تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض, الشيخ الحاكم الكبيركال يصح لعدـ بمكغو العقد منو. انظر الماكردم, عمي, 
( كانظر 351-6/350ـ, )1999-ىػ 1419, 1لبناف, ط –عادؿ أحمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت 

 (.13/366, )المجمكع شرح الميذبالنككل, 
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ال ,معو الرشد ؽتحقٌ  إذا بو كينتيي بعده ال البمكغ قبؿ يككف متحافكاال ختباراال  يستمرٌ  كا 

 .(1)أمكالو إليو فتدفع اراشدٌ  يصبح أف إلى ختباراال

 غير كفارؽ ؛كالعبد ,كليو بإذف فوتصرٌ  فصحٌ  ,عميو محجكر ,زمميٌ  عاقؿ زالمميٌ  بيٌ الصٌ  .2

 قد ألنو ؛اختياره إلى حاجة كال ,كمعرفتو تمييزه لعدـ ؛رفوبتصٌ  المصمحة تحصؿ ال فإنو ,زالمميٌ 

 المنفعة فيختار ,ارّْ الضٌ  مف النافعى  يعقؿفإٌنو  التجارة يعقؿ كاف إذا بيٌ الصٌ  كألفٌ  ,(2)حالو عمـ

 ألنيا كنحكىا؛ كالطبلؽ ,دقةكالصٌ  ,اليبة بخبلؼ كالبالغ ارةلمتج أىبلن  فكاف ,اظاىرن  رةالمضٌ  عمى

 ,ليا أىبل الصبي يجعؿ فمـ ,عكض إلى ال ممؾ إزالة لككنيا المحضة ةارٌ الضٌ  فاتالتصرٌ  مف

 .(3)عنو ررضٌ ال دفعل انظرن 

 المدنيٌ  كالقانكف (967) رقـ مادة في العدلية األحكاـ ةمجمٌ  كافقت فقد ,لمقانكف بالنسبة أما

 ,امحضن  انفعن  كانت إذا زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  اعتبار في الجميكر (118) رقـ مادة في ردنيٌ األ

 عمى رركالضٌ  النفع بيف الدائرة فاتالتصرٌ  ؼكتكقٌ  ,محض ضرر فييا التي فاتالتصرٌ  بطبلف كعمى

 سفٌ  البالغ تفاكتصرٌ  فييا لو المأذكف األمكر في زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  اعتبار كعمى الكليٌ  إذف

 دنيٌ مال القانكف مف (120) رقـ كمادة ,األحكاـ ةمٌ مج مف (972) رقـ مادة في كذلؾ ,الرشد

 ,(118) رقـ مادة في كاممة سنكات بسبع التمييز سفٌ  األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف دكحدٌ  ,األردنيٌ 

  مالو مف امقدارن  زمميٌ ال غيرالصٌ  يسمـ أف لمكليٌ  (968) رقـ مادة في العدلية األحكاـ ةمجمٌ  تكنصٌ 

  القانكف أفٌ  إال ,(4)أمكالو باقي إليو كسمـ دفع رشده ؽتحقٌ  فإذا ,بةجرً التٌ  ألجؿ بالتجارة لو كيأذف

                                      

 (.283)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 1
 .(343, 4/185, )المغني. ابف قدامة, 2
 .(7/193, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 3
-187, تحقيؽ: نجيب ىكاكيني, نكر محمد, كارخانو تجارًت كتب, آراـ باغ, كراتشي, )مجمة األحكاـ العدلية. 4

189.) 
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 (119) رقـ مادة في سنة ةى عشر  خمس زالمميٌ  بيٌ الصٌ  كبمكغ المحكمة إذف اشترط ردنيٌ األ المدنيٌ 

 عمى (970) ـرق مادة في تنصٌ  التي ةلممجمٌ  فاخبل ,الكليٌ  إذف ؽى كفٍ  اكمطمقن  امقيدن  اإلذف كجعؿ

 كال يتقيد )ال :المادة نص كىذا ,الشراء أك البيع مف فمعيٌ  نكع كال مكاف كال بزماف اإلذف تقييد عدـ

 زالمميٌ  غيرالصٌ  الكليٌ  أذف لك :مثبل راءكالشٌ  البيع مف بنكع كال كمكاف بزماف الكلي إذف صيتخصٌ 

 لك كذا ,الكليٌ  يحجره لـ ما اإلذف ذلؾ عمى امستمرِّ  كيبقى ,اإلطبلؽ مىع مأذكنا يككف اكشيرن  ايكمن 

 :لو قاؿ لك كذلؾ ,مكاف كؿٌ  في راءً كالشٌ  بالبيعً  مأذكنا يككف, الفبلنيٌ  السكؽ في كاشترً  عٍ بً  :لو قاؿ

 .(1)الماؿ( جنس كؿٌ  كيشترمى  يبيعى  أف فمو ,الفبلني الماؿ ركاشتً  عٍ بً 

  :اآلتية لؤلسباب العمماء جميكر ليوإ ذىب ما حافي رج السابؽ العرض خبلؿ مف لي فيتبيٌ 

 " الكريمة يةاآل ظاىر .1                    

            " ( :6النساء),  ٌاختبركىـ  :معناىا ؛ ألفٌ يكرالجم اليو ذىب ما حيرج

نما يتحقٌ  ,لتعممكا رشدىـ ؼ إلييـ مف البيع كالشراء؛ ليعمـ ىؿ يغبف ؽ اختبارىـ بتفكيض التصرٌ كا 

 مع متفقكف الشافعية إفٌ  بؿ, (2)ظاىرىا معارضة عمى يقكل ال ليا الشافعية كتأكيؿ, أك ال

 .االختبار كيفية أكجو أحد في ةالضركر  عند البمكغ قبؿ زالمميٌ  بيٌ الصٌ  اختبار في الجميكر

  ,النافع التصرؼ مف ارَّ الضٌ  ؼى التصرٌ  بو يدرؾ ما كالتمييز الكعي مف دهنع زالمميٌ  بيٌ الصٌ  .2

 .(3)العقد في لو الكليٌ  بإذف مجبكر عنده المكجكد كالنقص

                                      

 (.188) ص, كاـ العدليةمجمة األح. 1
, أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ,عبد اهللا بف عمر بف محمد, البيضاكم, (4/185, )المغنيابف قدامة, انظر  .2

القره داغي,  (,2/60, )ػىػ1418, 1, طبيركت ,دار إحياء التراث العربي, محمد عبد الرحمف المرعشميتحقيؽ: 
 (.284)ص, مبدأ الرضا في العقكد

 (.284)ص, مبدأ الرضا في العقكدقره داغي, . ال3
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 النائـ عف :ثبلثة عف القمـ عى فً ري  " بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو قكلو في زالمميٌ  بيٌ الصٌ  عف ثـاإل رفع .3

 عتداداإل عدـ يستمـز ال (1)"يكبر ىحتٌ  بيٌ الصٌ  كعف ,يبرأ ىحتٌ  ىالمبتمى  كعف ,يستيقظ ىحتٌ 

 .(2)تمؼأى  ما أداء كليو عنو ىكيتكلٌ  ضمانو عميو بيترتٌ  شيئا أتمؼ إذا بيٌ فالصٌ  ,مطمقا رفاتوبتصٌ 

 يعتدٌ  التي فاتصرٌ الت بعض عمى فيو لو أذف فيما زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتتصرٌ  قياس أخرل كبعبارة

  .عنو صدرت إف بيا

 يد طبلؽإ بيف الكسط القكؿ ىك فيو كليو لو أذف فيما زالمميٌ  بيالصٌ  فاتتصرٌ  ةبصحٌ  القكؿ .4

 كمكاىبو توشخصيٌ  عمى رفيؤثٌ  منعيا كبيف, الماؿ تضييع لىإ مفيؤدٌ  مالو في زالمميٌ  بيٌ الصٌ 

  .(3)رةمتأخٌ  فسٌ  لىإ فاتورٌ تص في الرشد رتأخٌ  إلى ميؤدٌ  قد الذم األمر كقدراتو,

  بيٌ الصٌ  عقكد بعض حكفيصحٌ  كانكا نيـأ عمى تدؿٌ  الحالصٌ  السمؼ عف ثاراآل مف الكثير ثىٌمة .5

  المكت حضره بالمدينة غبلما فٌ أ (5)الدارميك  (4)البييقيٌ  ركل فقد ,الكصية منيا كالتي زالمميٌ 

  فأكصى ,يكصيى  أف ,عمر فأمره يكصيى  أف فسألكه ,يمكت أنو لعمرى  ذكركا كأنيـ ,اـبالشٌ  وتي ككرثى 

                                      

 سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج4/32, )سنف الترمذم(, الترمذم, 4/140, )سنف أبي داكد. أبك داكد, 1
حكـ األلباني: صحيح, تعميؽ شعيب , حسف غريبقاؿ الترمذم: (. 5/265), السنف الكبرلالنسائي, (, 1/658)

 مـ.األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مس
 (.284)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 4/440, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .2
 (.284)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 3
ىك الحافظ العبلمة الثبت الفقيو شيخ اإلسبلـ أبك بكر؛ أحمد ابف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم  .4

قاؿ سمع مف أبي الحسف محمد بف الحسيف العمكم, (, ىػ384, كلد سنة )نيسابكر فيعدة قرل  الخراساني. كبييؽ:
إماـ الحرميف: ما مف شافعٌي إال كلمشافعي فضؿ عميو غير البييقي, فاف لو المنة كالفضؿ عمى الشافعٌي لكثرة 

, كالمبسكط, السنف الصغرلك  الكبرل, السنف , مف مصنفاتو:ة مذىبو كبسط مكجزه كتأييد آرائوتصانيفو في نصر 
, الزركمي, (13/365) ,سير أعالـ النبالءالذىبي,  (. انظر:ىػ458كغيرىا, تكفي سنة ) األسماء كالصفاتك 

 (.1/116, )األعالـ
 بد اهللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ التميمي الدارمٌي السمرقندم, أبك محمد: مف حفاظ الحديث.ىك ع . 5

فقضى  سمع بالحجاز كالشاـ كمصر كالعراؽ كخراساف مف خمؽ كثير. كاستقضي عمى سمرقند,, (ْـ181كلد سنة)
قضية كاحدة كاستعفى فأعفي. ككاف عقبل فاضبل مفسرا فقييا أظير عمـ الحديث كاآلثار بسمرقند. لو  المسند  في 

, أعالـ النبالء رسيالذىبي,  .(ْـ255كغيرىا, تكفي سنة) سنف الدارميٌ  الحديث, الجامع الصحيح كيسمى
 (.4/95) ,األعالـالزركمي, (, 9/557)
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ـى  ليا قاؿيي  ببئر شى ًبٍئري جي
 (2)النخعي ابراىيـ عف ايضن إ مى كً كري  ,األفن  بثبلثيف باعكىا أىميا كأفَّ  ,(1)

نما ,دكنو فما ,مثالثُّ  في مالو في بيٌ الصٌ  كصية يجكز" :قكلو  ةالصحٌ  في ذلؾ وكليٌ  يمنعو كا 

 مراعاة ىك ىذا مف فالمقصكد.(3)"يمنعو أف لو فميس ,مكتال عند فأما ,عميو الفاقة رىبة

 .(4)الكلي يمنعو ال كالدينية الدنيكية المصمحة ؽتتحقٌ  فحينما ,بيٌ الصٌ  مصمحة

 :المكت إلى البمكغ طكر :الرابعة المرحمة

 كالكصاية الكالية مف ركيتحرٌ  ,ايجميع األىميات كامؿ يصبح فإنو ارشيدن  عاقبلن  االنساف بمغ إذا 
قراراتو فاتوتصرٌ  كتنفذ ,ايجميع العقكد في عبارتو كتصحٌ  ,عميو التي  كيككف أمكالو إليو ـي سمَّ كتي  ,كا 
 كذىب ,المكت إلى ىذه أىميتو كتستمرٌ  ,ضاالرٌ  عكارض مف لعارض ضيتعرٌ  لـ ما ضاالرٌ  كامؿ
 .(6)كديكف التزامات مف تالميٌ  عمى ما ىضى قٍ يي  ىحتٌ  المكت بعد استمرارىا لىإ (5)العمماء بعض

                                      

ًدينى . ىك  1 كؼ بحكائط اٍلمى لبدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار ا, سراج الديف, ابف الممقف انظر: ة.مىكًضع مىٍعري
ة لمنشر دار اليجر  ,: مصطفى أبك الغيط كعبد اهللا بف سميماف كياسر بف كماؿتحقيؽ, الكاقعة في الشرح الكبير

 (.7/275, )ـ2004-ىػ1425, 1, طالسعكدية-الرياض -كالتكزيع 
مف أكابر , إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد بف عمرك بف ربيعة بف ذىؿ النخعي أبك عمراف الككفي الفقيو. ىك 2

ي يزيد ركل عف خاليو األسكد كعبد الرحمف ابن(, ْـ46كلد سنة) التابعيف صبلحا كصدؽ ركاية كحفظا لمحديث
مطبعة , تيذيب التيذيب, أحمد بف عمي بف محمد انظر: ابف حجر,(.ْـ96سنة) كمات كىك مختؼ مف الحجاج
 (.1/80) ,األعالـالزركمي, (, 1/177, )ىػ1326, 1, طدائرة المعارؼ النظامية, اليند

مؤسسة زايد بف  ,محمد مصطفى األعظمي, تحقيؽ: المكطأ ,س بف مالؾ بف عامر األصبحيبف أن , مالؾمالؾ .3
(, 4/1104ـ, )2004 -ىػ1425, 1, طاإلمارات –أبك ظبي ,ة كاإلنسانيةسمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيري

, تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني, دار سنف الدارميلدارمي, عبد اهللا, (, ا6/461), السنف الكبرلالبييقي, 
, قاؿ البييقي: (2075-4/2074ـ, )2000-ىػ 1412, 1المغني لمنشر كالتكزيع, المممكة العربية السعكدية, ط

 .الخبر منقطع
 (.285)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4

, المبسكطالسرخسي, محمد, حنابمة, انظر: , كبعض الالشافعيةك  ,كالمالكية كىـ أبك حنيفة كمحمد بف الحسف,.  5
( 13, 8, 1, حقؽ: ج)الذخيرةفي, شياب الديف, (, القرا83-28/82ـ, )1993-ىػ 1414دار المعرفة, بيركت, 

, 1( محمد بك خبرة, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, ط12, 9, 7, 5, 3( سعيد أعرب, ج)6, 2محمد حجي, ج)
 .(4/327, )المغنيابف قدامة, , (3/216, )األـالشافعي,  (,9/205) ـ,1994

ابف قدامة,  (,4/69), لمجتيد كنياية المقتصدبداية ا( ابف رشد, 83-28/82, )المبسكطانظر السرخسي,  . 6
-2/820, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  (,267)ص ,أحكاـ المعامالت الشرعيةلخفيؼ, ا, (4/327, )المغني
821). 
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  ْهيحاأل تعٕاسض انشضا عٕاسض عالقح :انفشع انثاَي

 رضكاع كمعنى ,مكتسبة كعكارض سماكية عكارض :قسميف لىإ ـي قسى تي  ىميةاأل عكارض

 لمعبد اختيار بدكف الشرع صاحب بؿً قً  مف يثبت ما يى أك ,(1)اختيار يافي لمعبد يكف لـ أنو:يةسماك 

 معنى عمى ماءالسٌ  إلى ينسب فيو لمعبد اختيار ال الذم يءالشٌ  أفَّ  مأ ,ماءالسٌ  إلى بى سً ني  كليذا ؛فيو

ا عشر أحد يكى ,السماء مف نازؿ العبد قدرة عف خارج أنو  ,كالعتو ,كالجنكف ,غرالصٌ  :عارضن

 المكتسب العارض أما ,كالمكت ,كالنفاس ,كالحيض ,ؽكالرٌ  ,كالمرض ,كاإلغماء ,كالنكـ ,كالنسياف

 الذم أما ؛غيره مف أك نفسو لئلنساف يرجع ما :نكعاف كىك مدخؿ فيو العبد الختيار كاف ما يكف

  .(2)اإلكراهف غيره مف الذم كأما ,كالسفر ,كالخطأ ,كالسفو ,كاليزؿ ,كالسكر ,فالجيؿ منو

 بيف العبلقة كلكجدنا ,ضاالرٌ  مف يخمك كثرىاأ لكجدنا األىمية عكارض في قميبل تأممنا كلك

 ارضن  عف اناتجن  ؼالتصرٌ  كاف ؼلمتصرٌ  ىبلأ خصالشٌ  كاف كمما أم –ة طردي عبلقة كالرضا األىمية

 النفاسك  الحيض استثنينا إذا ضاالرٌ  عكارض ىي ىميةاأل عكارض أف :نقكؿ فإ فيمكف – منو

 التي الدينية العبادات بعض إيجاب تمنع التي رعيةشٌ ال  مكانعال مف كالنفاس الحيض ألفٌ  ؛كالنسياف

 األداء كأىمية الكجكب ىميةأ ألفٌ ك  ؛مثبل ياـالصٌ  أك بلةكالصٌ  ممارستيا تمنع أك ,الطيارة تشترط

 العقؿ األداء أىمية كمناط ,مكجكدة كىي )الذمة( نسانيةاإل الصفة الكجكب ىميةأ مناط فٌ أل ؛كاممة

 ةلممارس المرأة أىمية عمى كالنفاس لمحيض تأثير كال ,كالنفساء الحائض في مكجكداف كىما كالتمييز

 اإلنساف جسـ تعترم بآفة كليس ,الذاكرة عمى تطرأ عادية حالة النسياف كألفٌ  .(3)فاتكالتصرٌ  العقكد

 يعتبر وكلكنٌ  ,منيا ينتقص كال قميؿ كال ركثي في ىميةاأل ينافي ال فيك ,الحقكقيٌ  كضعو كال عقمو كال

 في بلةالصٌ  نسيٌ  فمف ,طالشرائ أك الدينية الكاجبات بعض إىماؿ عمى المؤاخذة تسقط شرعية معذرة
                                      

 (.327-2/326, )التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  1
-2/326, )التمكيح عمى التكضيح, التفتازاني:(.كانظر4/263, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم, . 2

 (. 2/172) ,التقرير كالتحبير(, ابف أمير حاج, 327
 (.2/854, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 3
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 مفطرا عدٌ يي  الك  ثـإ يمحقو ال اناسين  رمضاف نيار في شربٌ  أك أكؿٌ  كمف ,ليا ميمبل يعتبر ال كقتيا

 (1)عميو" استكرىكا كما ,كالنسياف ,الخطأ أمتي عف كضع اهللا "إفٌ  كالسبلـ ةالصبل عميو بقكلو عمبل

 .(2) عنيـ الحرج كلرفع بالناس كرأفة رحمة كذلؾ

 ينفرد عكارض كىناؾ ,األىمية مع ضاالرٌ  افيي يشترؾ عكارضى  ىناؾ فٌ إ :القكؿ صةكخبل

 الرضا بيف العبلقة فأ أم ,العقكد في كالجيالة, كالغرر ,فبالغى  مثؿ ,األىمية عف ضاالرٌ  افيي

. )أم أنيما يمتقياف في بعض العكارض كيختمفاف في جزئيٌ  كخصكص عمكـ عبلقة كاألىمية

 .غيرىا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ىذا حديث قاؿ الحاكـ:  (,1/659, )سنف ابف ماجو, (, ابف ماجو2/216, )المستدرؾ عمى الصحيحيف.الحاكـ, 1
  .حكـ األلباني: صحيح ,بي: عمى شرط البخارم كمسمـصحيح عمى شرط الشيخيف, كلـ يخرجاه قاؿ الذى

 (.2/854, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 2



44 
 

  انشضا عالياخ :انثانث انًثحث

 ثٕلٔانقَ  اإليجاب :األٔل انًطهة    

 ٔاإلصطالح. انهغح في ٔانقثٕل اإليجاب :انفشع األٔل

, كلـز ثبت إذا أم ,اكجكبن  يجب يءالشٌ  كجب مف :اإليجاب : معنى اإليجاب كالقىبيكؿ في المغة:أكال

 قاؿ إذا يعني كألزمو؛ لـز أم اإيجابن  كأكجبو ,اكجكبن  يجب البيع كجب :كقيؿ واستحقٌ  أم كاستكجبو

ف لـز ,اإلنفاذ فاختار ,إنفاذه أك البيع رد اختر" :العقد بعد  مأل اإلثبات :يجابكاإل, (1)"يفترقا لـ كا 

.(2)كاف ىءش  

 ضاكالرٌ  ةالمحبٌ  مف ىك :كقيؿ ,أخذه بمعنى ضـيي  كقد ,قبكال قبمو ؿى بً قى  مف :لغةن  القىبيكؿك 

 ًريحه  كىًىيى  بىاصَّ ال بكؿكالقى  ,عارضو :كقباال مقابمة يءبالشٌ  يءالشٌ  كقابؿإليو. سالنف كميؿ بالشيء

الدَّبُّكرى  تيقىاًبؿي 
(3). 

 كبلـ مف ـالمتقدٌ  بأنو: يجاباإل الحنفية ؼعرٌ اصطبلحان:  معنى اإليجاب كالقىبيكؿ:ثانيان 

 :ىك أك (4)القبكؿ ىك ركالمتأخٌ  ,مالمشتر  أك البائع أك كجةالزٌ  أك كجالزٌ  المتقدـ كاف سكاء العاقديف

 كأف المشترم مف أك ,كبعتي  البائع مف كقع سكاء ,أكال الكاقع ضاالرٌ  عمى الداؿٌ  الخاٌص  الفعؿ إثبات

ال ,الثاني الفعؿ كالقبكؿ ,بألؼ ىذا اشتريت :فيقكؿ المشترم ئيبتدً   أم -إيجاب منيما فكؿّّ  كا 

  بفعؿ اكرضن  بكالن قى  يقع ألنو ؛األكؿ اإلثبات عف لو امييزن ت بالقبكؿ الثاني اإلثبات يى مّْ سي فى  -إثبات

                                      

المصباح المنير (, الحمكم, 141)ص, القامكس المحيطالفيركزآبادل,,  ,(1/793, )لساف العرب. ابف منظكر, 1
 (.2/648, )في غريب الشرح الكبير

 (.372)صـ, 1988-ىػ 1408, 2دمشؽ, سكرية, ط ,لفكر, دار االقامكس الفقيي. أبك حبيب, سعد, 2
مختار (, الرازم, 1054)ص, القامكس المحيط(, الفيركزآبادل,, 11/540, )لساف العرب. ابف منظكر, 3

 (.247)ص, الصحاح
 (.3/9, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 4
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 مف اثانين  صدر ما كالقبكؿ ,العاقديف أحد مف ءابتدا صدر ما اإليجاب أخرل كبعبارة .(1)ؿاألك 

  .(2)اكالتزامن  بو ارضن  اآلخر

 فم ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  ما :كالحنابمة افعيةكالشٌ  المالكيةمف  الجميكر عند بكؿكالقى  يجاباإل

 فعؿ أك قكؿ مف يجابباإل ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  ما ىك بكؿكالقى  ,األكؿ العاقد مف صادر(3)فعؿأك  قكؿ

ف ؾالمممّْ  مف صدر ما بأنو ذلؾ عمى بناء يجاباإل تعريؼ كيمكف ,الثاني العاقد مف صادر  كا 

ف ؾالمتممّْ  مف صدر ما كالقبكؿ ,رتأخٌ    .(4)ـتقدٌ  كا 

 أحد مف يصدر كبلـ أكؿ بأنو (101) رقـ مادة في يجابإلا العدلية األحكاـ ةمجمٌ  فترٌ كعى 

 (102)رقـ مادة في القبكؿ فتكعرٌ  ,ؼالتصرٌ  كيثبت يكجب كبو ,ؼالتصرٌ  إنشاء ألجؿ ؛العاقديف

 اإليجاب فتكعرٌ  .(5)العقد يتـٌ  كبو ؼالتصرٌ  إنشاء ألجؿ العاقديف أحد مف يصدر كبلـ ثاني بأنو

 مستعمميف لفظيف كؿ عف عبارة :البيع في كالقبكؿ اإليجاب (168)رقـ مادة في البيع في بكؿكالقى 

 مادة في بكؿكالقى  اإليجاب األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف ؼكعرٌ  .(6)كالقكـ البمد ؼً رٍ عي  في البيع إلنشاء

 إٌداب فٕٓ أٔل   صذس نفع ٔأي   ،انؼقذ إلَشاء اف  ش  ػ   يضتؼًهٍٍ نفظٍٍ كم :ٔانقثٕل ٌداباإل (91)

 ل.ثٕق   ٔانثاًَ

  بسبب الحكـ فيناط ,خفيٌ  ضاالرٌ  فٌ أ ضاالرٌ  عبلمات مف بكؿكالقى  اإليجاب اعتبار كسبب

                                      

 (.6/248, ), فتح القدير. ابف اليماـ1
 (.187)ص, المعامالت الشرعيةأحكاـ . الخفيؼ, 2
 .( مف ىذه الرسالة73انظر ص) . ذىب الشافعية إلى عدـ صحة بيع التعاطي كسيأتي بيانو3
, 3, دار الفكر, طمكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسيحمد مالحطاب,  .4

ابف قدامة, المغني,  (.166-9/165, ), المجمكع شرح الميذبالنككل, (4/228ـ, )1992-ىػ 1412
أحكاـ المعامالت الخفيؼ, , (4/260, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, كانظر المرداكم, 3/480)

 (.187)ص, الشرعية
 (.29)ص ,مجمة األحكاـ العدلية. 5
 (.35 – 34)ص المصدر السابؽ,. 6
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 ال كقد ,اثابتن  ضاالرٌ  يككف قد ك ,(1)بكؿكالقى  اإليجاب ىك السبب كىذا, عميو ؿيدٌ  ظاىر

 .(2)عميو أمارة بؿ ,ضاالرٌ  لثبكت عمة ليس مثبل (بعتي ) لفظ فإفٌ  ؛يككف

 ثٕلٔانقَ  يجاباإل ششٔط :انفشع انثاَي

  :بأمريف كذلؾ ,العقد إنشاء في معتبرة إرادة فع ارن معبّْ  بكؿكالقى  اإليجاب مف كؿ يككفٌ  أف .1

 عمى داللتو كانت فإف ,اإلرادة تمؾ كجكد عمى الداللة كاضح منيما كؿٌ  يككف فأ :األكؿ

 يكجد الكاقع في طرتبااال ألفٌ  ؛بكؿكالقى  اإليجاب بيف رتباطاال يكجد لـ كشؾٌ  احتماؿ محؿٌ  ىاكجكد

  .(3)كجكدىما مف ؽالتحقٌ  يعتمد كذلؾ ,بكؿكالقى  باإليجاب عمييما يستدؿٌ  اإلرادتيف بيف

 إرادتو تككف ىحتٌ  بكؿالقى  ك اإليجاب أىمية لو شخص عف منيما كؿٌ  يصدر أف :الثاني

 لعدـ ,تباطر اال ؽيتحقٌ  لـ يعقؿ ال صبيٌ  أك ,نائـ أك ,مجنكف عف صدر فإف, ان معتبر  كرضاه معتبرةن 

 .(4)حكميـ في فٍ كمى  ىؤالء لمثؿ المعتبرة اإلرادة كجكد

ال ,كاحدة كشركط ,كاحدة كأكصاؼ ,كاحد معنى عمى بتكافقيما كذلؾ ,مكضكعيما حديتٌ  أف .2  ال كا 

 أك حقيقية كافقةمال كانت سكاء - إليجاب مكافقا بكؿالقى  صدر فإذا ؛(5)كالتراضي العقد ؽيتحقٌ 

 ألؼ عمى تؾجٍ تزكٌ  :لشخص مرأةا قكؿ :الحقيقية المكافقة اؿفمث ,كالعقد ضاالرٌ  ؽتحقٌ  – ضمنية

 قبمت :بقكلو السابقة كرةالصٌ  في جابياأ إذا كما الضمنية المكافقة كمثاؿ ,قبمتي  :فقاؿ دينار

                                      

 (.3/8, )الكسيط في المذىب, الغزالي. 1
 (.6/248, )تح القدير, ف. ابف اليماـ2
 (.188)ص, أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, (,.5/136, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .3
 (.188)ص, أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, , (155, 9/149, )المجمكع شرح الميذبالنككل, . 4
مغني المحتاج إلى معرفة الشربيني,  كانظر (.7/334, 5/136), بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, . 5

 (.2/331, )معاني ألفاظ المنياج
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 ,(1)ىأكل بطريؽ باأللؼ جياتزكُّ  لقبكلو فه متضمّْ  باأللفيف جياتزكّْ  بكؿقى  فإفٌ  ,دينارو  بألفي ؾً زكاجى 

 ؛نفسو المجمس في كجةالزٌ  قبمتيا إذا إال ,ذلؾ عمى تـٌ  التعاقد ألفٌ  ؛باأللؼً  إال اليمـز أنو غير

 زكاجؾ قبمت :أجابيا إذا أما ,عنيا جبرنا شيئا ممكيا في يدخؿ أف يستطيع ال الزكج فٌ أل

 يتـٌ  كال ,وقبم مف مبتدأ اإيجابن  عدٌ يي  إنما ,بكالقى  عدٌ يي  كلـ لئليجاب مكافقنا ذلؾ يكف لـ مائةبخمس

  .(2)الزكجة مف لو مكافؽ بكؿقى  أعقبو إذا إال بو العقد

 مادة في جاء حيث بكؿالقى  في الزيادة لةأمس في الحنفية األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كخالؼ

ً   اسفض   ش  ث  اػت   ،فٍّ ٌؼذل أٔ ٌقٍذِ أٔ اإلٌداب فً ٌزٌذ تًا انقثٕل اقتشٌ إرا)(99)  اإٌدات   ٌٍتض

 .(اخذٌذ  
 قد الشارع يككف بأف اشرعن  لحكمو قابؿ غير كاف فإف ؛اشرعن  العقد لحكـ قاببلن  يمامحمُّ  كفيك أف .3

 باطبلن  ابيعن  كالميتة بماؿ ليس ما بيع كاف كليذا ؛رتباطاال ؽيتحقٌ  فبل لمعقد محبل يككف أف نيى

  .(3)لمنكح النائحة استئجار ذلؾ كمف ,بكؿكالقى  اإليجاب ارتباط فيو ؽيتحقٌ  كال لو كجكد ال

  :بأمريف ذلؾ ؽكيتحقٌ  صميفمتٌ  بكؿكالقى  اإليجاب يككف أف .4

 تصاؿا أساس ذلؾ فٌ أل ؛فمجتمعيٍ  كانا إذا صاحبوعف  صدر بما عاقد كؿٌ  عمـ :األكؿ

 ,بالكتابة كاف إف كيفيمو اإليجاب يسمع بأف كذلؾ ؛المكجب إيجاب القابؿ فيعمـ ,كتكافقيما إرادتيما

 ىحتٌ  كىكذا ,كالمالكية مثبلن  المعاطاة بجكاز يقكؿ فٍ مى  رأم عمى بالفعؿ أك ,باإلشارة كاف إف يراه أك

 ؛بكؿالقى  مف عميو قوي عمَّ  ما بتحقيؽ لتزاموا يتـٌ  ىحتٌ  القابؿ بكؿقى  المكجب كيعمـ ,ايجابن إ يصدر ما عدٌ يي 
                                      

. ذىب الشافعية إلى عدـ صحة القبكؿ في ىذه الصكرة قاؿ الماكردم: لك قاؿ البائع: قد بعتؾ عبدم ىذا بألؼ, 1
بألفيف, لـ يصح البيع أيضا؛ كىكذا لك قاؿ المشترم: قد قبمتو  فقاؿ المشترم: قد ابتعتو بخمسمائة, لـ يصح البيع.

ألنيما لـ يجتمعا في البذؿ كالقبكؿ عمى ثمف كاحد, كال يصح البيع, حتى يككف الثمف معمكما يتفقاف عميو. 
 (.5/42, )الحاكم الكبيرالماكردم, 

القره  ,(189 – 188)ص, حكاـ المعامالت الشرعيةأالخفيؼ, كانظر , (6/252, )فتح القديرابف اليماـ, . 2
 (.2/1075), مبدأ الرضا في العقكدي, داغ
(. الخفيؼ, 9/225, )المجمكع شرح الميذبالنككل,  ,(5/141, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .3

 .(189)ص, أحكاـ المعامالت الشرعية
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 أف كصادؼ ,يعممو كلـ يسمعو فمـ آخر إلى اين مكجَّ  ككاف ,بعقد إيجاب شخص عف صدر فإذا

 لممكجب بالنسبة األمر ككذلؾ ,العقد ينعقد لـ اإليجاب ليذا بكالقى  تككف أف تصحٌ  عبارة نوع صدرت

  .(1)منو المراد يعرؼ كلـ يفيميا ال بمغة صدر إذا يفيمو لـ أك ,بإيجابو القابؿ قبكؿ يعمـ لـ إذا

  :(2)العقد مجمس :الثاني

 في ؽيتحقٌ  بكؿكالقى  اإليجاب تصاؿكا ,(3)العقد فيو يتـٌ  الذم كالمكاف المكضع بو كالمقصكد

 ذاإف ,إيجاب مف ردص اعمٌ  العاقديف أحد إعراض عمى يدؿٌ  ما بينيما يفصؿ لـ إذا الكاحد المجمس

 إليو يرسؿ كلـ غيبة في كاف أـ المشترم هحضر  سكاءن  ,مجمس في مثبل البائع فع يجاباإل صدر

 ,باإليجاب القبكؿ يرتبط لـ آخر مجمس في القبكؿ صدر أك ,بذلؾ اكتابن  إليو يكتب لـ أك, رسكال بو

 بعد بكؿقى  حصؿ فإذا ,مجمسو بانتياء كيبطؿ ينتيي اإليجاب فٌ أل المجمس؛ دلتعدٌ  العقد ينعقد كلـ

 ألفٌ  ؛المجمس بانتياء اإليجاب انتياء ةكعمٌ  ,بمعدكـ اتصاؿ كال ,معدكـ كاإليجاب حصؿ ذلؾ

 المجمس انتيى فإذا ,المجمس ببقاء ىاؤ بقا بركاعتي  ,بيا ـالتكمٌ  دبمجرَّ  تنعدـ كممات دمجرَّ  اإليجاب

 بيف كالمكازنة النظر مف نوتمكّْ  فرصة راآلخ رؼلمطٌ  أيتييٌ  المجمس ببقاء فٌ كأل, عتباراال ىذا زاؿ

  ةن مدٌ  بالمكجب اإلضرار حدٌ  إلى ىيتراخى  أف ألحدىما أك ليما يسمح لـ أخرل جية كمف, (4)البديميف

                                      

, ظ المنياجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاالشربيني, , (255, 6/254, )فتح القدير. انظر ابف اليماـ, 1
 .(190- 189)ص, أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, (.2/329-330)
. حصؿ خبلؼ بيف الفقياء في كثير مف المسائؿ التي تتعمؽ بمجمس العقد: منيا كيفية انتياء المجمس, كىؿ يبقى 2

 ها. كلمراجعة ىذلممجمس تأثير بعد القبكؿ )خيار المجمس(, كىؿ تشترط الفكرية في القبكؿ ما داـ المجمس قائم
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر (, الحطاب, 5/137, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالمسائؿ ينظر الكاساني, 

, المغنيكما بعدىا(, ابف قدامة,  3/434), ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(, النككم, 241-4/239, )خميؿ
 كما بعدىا(. 3/483)
 (.2/1077, )العقكدمبدأ الرضا في . القره داغي, 3
(, 190)ص, أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, , (5/137, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 4

جازكا الفاصؿ أكيشترط عند الشافعية فكرية القبكؿ كأف ال يفصؿ بيف اإليجاب كالقبكؿ فاصؿ يمنع مف انعقاد العقد ك 
 (.5/42, )الحاكم الكبيرالماكردم,  :انظر اليسير الذم يفصؿ بيف اإليجاب كالقبكؿ.
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 .(1)إيجابو ىعم دٌ الرٌ  دكف طكيمة

  انقإٌَ في ٔانقثٕل اإليجاب ششٔط :انفشع انثانث

 (170) مادةالك  (169) مادةال في كما ,العقد ينعقد ىحتٌ  نةو معيٌ  غو يى كصً  اظو فبأل اإليجاب يككف فأ .1

 .األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف مف (92) مادةالك  (90) مادةالك  ,ةالمجمٌ  مف

 كمادة ,ةالمجمٌ  مف (178) مادةالك  (177) مادةال في كما ,بكؿً لمقى  امكافقن  اإليجاب يككف أف .2

 .األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف مف (99)

 لك ) :ةالمجمٌ  مف (183) رقـ مادة في جاء ,اآلخر رؼالطٌ  يقبؿ أف إلى المكجب إيجاب بقاء .3

 بطؿ اإلعراض عمى يدؿٌ  فعؿه  أك قكؿه  بكؿالقى  ؿى بٍ كقى  ,اإليجاب بعد العاقديف أحد مف صدر

 عف المتبايعيف أحد رجع لك) (184) مادةال كفي (ذلؾ بعد الكاقع بكؿبالقى  عبرة كال ,اإليجاب

 ينعقد ال المجمس في ذلؾ بعد اآلخر قبؿ فمك ,اإليجاب بطؿ القبكؿ كقبؿى  اإليجاب بعد البيع

 ثـ البائع رجع قبمتي  :المشترم يقكؿ أف كقبؿ ,بكذا المتاع ىذا بعتي  :البائع قاؿ لك مثبل, البيع

 .(96) مادةال في األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف أخذ كبذلؾ, (2)( البيع ينعقد ال ذلؾ بعد المشترم بؿق

  :كىي ,بكؿلقى كا لبليجاب شركط سبعة حيدر عمي كذكر

 .لئليجاب بكؿالقى  افقةك م .1

 .الحياة قيد في بكؿالقى  حيف بالمكجً  كجكد .2

 .بكؿالقى  بؿقى  إيجابو عف رجع قد بالمكجً  يككف أال .3

 .اإليجاب ردٌ  قد المخاطب ككفي أال .4

 .بكؿكالقى  اإليجاب ألفاظ سمعا قد المتعاقداف يككف أف .5

 .اآلخر نوع صدر الذم خصالشٌ  غير شخص عف بكؿكالقى  اإليجاب مف كؿّْ  صدكر .6

                                      

 (.2/1077, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 1
 (.38)ص ,مجمة األحكاـ العدلية. 2
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 .(1)فليٍ ىازً  غير البيع عقد في يفً جادٌ  العاقداف يككف أف .7

 انشضا عهى انكراتح دالنح :اَيانث انًطهة

 انكراتح عشيفذ :انفشع األٔل 

 ,اٍستىمبلىه :كاٍكتىتىبىو ,(2)ىجائية بحركؼ المفظ تصكير :الخطٌ ك  ,خطٌ  أم كتب مف :لغةن  الكتابة

 .(3) الكتابة تعميـ مكضع :بكتى كالمى  ,الكتابة يعمّْـ الذم :كالميٍكًتبي  ,الكتابة متوعمٌ  وبتي ككتَّ 

ـه ريقيك  ىي :اكاصطبلحن 
 ريعبّْ  أف :ىنا بيا كنقصد .(5)مفظال عمى ةدالٌ  البصر ةبحاسٌ  درؾي تي  (4)

 كأف ,ككاضحةى  مستبينةن  تككف أف فييا شترطكيي  ,الكتابة طريؽ عف عقد بإنشاء رضاه عف شخص

 كالنقش كاألرض المكح (7) الرَّؽ القرطاس عمىاٍلكىٍتًب  كحكـ" :النككم قاؿ.(6)ياخطٌ  بعد رسميا يبقى

 المركز في الكتابة كتأتي ,(8)" كاليكاء الماء ىعم األحرؼ لرسـ أثر كال ,كاحد كالخشب الحجر عمى

 .(9)الكتب مف أقكل النطؽف ,ضاالرٌ  عف تعبيرىا في الثاني

 عُذ انفقٓاءعهى انشضا انكراتح دالنح  :انفشع انثاَي             

 كالحنابمة  الحنفية كالمالكية كالشافعية في األصحٌ  اتفؽ الفقياء مف تحرير محؿ النزاع:  

                                      

 (.1/133, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـعمي حيدر, . 1
كسائؿ اإلثبات (. كانظر الزحيمي, محمد, 99, )التعريفاتالجرجاني, , (7/287, ), لساف العربابف منظكر .2

 (. 2/415ـ,)2007-ق1428, مكتبة دار البياف, دمشؽ, الطبعة الشرعية, في الشريعة
(, 2/525, )المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالحمكم,  ,(7/287, ), لساف العربابف منظكر :. انظر3

 ,ة كصحاح العربيةالصحاح تاج المغ(, الفارابي, 775-2/774) ,المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف,
(1/208.) 
 (.12/248, )لساف العرب. كتاب مرقـك أم قد بينت حركفو بعبلماتيا مف التنقيط. انظر ابف منظكر, 4
 (.19)ص, المستصفى. الغزالي, 5
 (.3/109, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. انظر الكاساني, 6
اءي. انظر ابف من .  ًحيفىةي اٍلبىٍيضى (. 10/123, ) لساف العربظكر, الرَّؽُّ: الصَّ 7  
 (.9/167, )المجمكع شرح الميذب . النككم,8
 المصدر السابؽ.. 9
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المالكية كالشافعية جميكر العمماء مف كذىب  , (1)كنحكه بالكتابة انعقاد البيع ةإلى صحٌ 

, كذىب الحنفية إلى جكاز ذلؾ بشرط (2)بسبب الشيادة كالحنابمة إلى منع انعقاد النكاح بالكتابة

 فٌ أ كالحنابمة إلى ,كذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية في قكؿ, (3)ظ بالقبكؿ مف العاقد اآلخرالتمفٌ 

 :. كفيما يمي تفصيؿ أقكاليـ(4)عوالكتابة المستبينة لمطبلؽ مع النية تكقٌ 

 شركطو منيما كاحد كلكؿٌ  ,النكاحك  البيع في بالكتابة العقد قادعنا إلى الحنفية ذىب: أكال

 إذا أما ,ةمستبين غير الكتابة كانت إذا الكنايات مف كالعتاؽ بالطبلؽ الكتابة كاعتبركا, نعقاداال في

 تفصيؿ. ففييا مستبينة نتكا

 اعتبركا فقد ,لمرسالة بالنسبة األمر ككذلؾ ,كالخطاب الكتاب جعمكا فقد ,لمبيع بالنسبةأما 

 كتبو الذم اإليجاب عف كالمرسؿ الكاتب رجكع يصحٌ  ىذا كعمى ,العقد مجمس الكتاب بمكغ مجمس

 يتـ ال ذلؾ بعد اآلخر قبؿ كل ىحتٌ  ,يعمـ لـ أك اآلخر عمـ سكاء كقبكلو اآلخر بمكغ قبؿ كأرسمو

 الككيؿ يعمـ لـ ما فإنو ,الككيؿ فباع البيع قبؿ الككيؿ زؿى عى  ثـ بالبيع ؿى كٌ كى  لك ما بخبلؼ ,البيع

 ,بكذا منؾ سيارتي بعت فقد :بعد أما :يكتب أف الكتابة كرصي مف ك  ,(5)نافذ فبيعو البيع قبؿ بالعزؿ

 رسكال يرسؿ أف :اإلرساؿ كصكرة .بينيما البيع تـٌ  اشتريتي  ذلؾ مجمسو في :قاؿ الكتاب بمغو فمما

 فأخبره الرسكؿ فذىب ,لو كقؿ فبلف يا فاذىب ,دينار بألؼ الغائب فبلف مف ىذا بعتي  :البائع فيقكؿ

                                      

, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير الدسكقي,(, 4/512) ,, رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف1
   (.3/148, )إلقناعكشاؼ القناع عف متف ا, البيكتى, (9/167, )المجمكع شرح الميذبكم, النك (, 3/3)

مغني الشربيني,  ,(2/350, 3/14),الشرح الصغير مطبكع مع حاشية الصاكم عمى الشرح الصغيرالدردير, .  2
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ, المرداكم, (, 230/ 4, )المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج

(8/50.) 
 (.3/13, )تاررد المحتار عمى الدر المخابف عابديف, .  3
, الشرح الصغير مطبكع مع حاشية الصاكم عمى الشرح الصغيرالدردير, , (4/68, )فتح القديرابف اليماـ, .   4
 ,الكافي في فقو االماـ أحمدابف قدامة, , (119-17/118, )المجمكع شرح الميذبالنككم,  ,(2/350)
(3/120.)  
 (.6/255, )فتح القدير. ابف اليماـ, 5
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 بمفظ لفظو اتصؿ قبؿ افممٌ  ,ناقؿ الرسكؿ ألفٌ  ؛(1)البيع انعقد ذلؾ مجمسو في المشترم فقبؿ :قاؿ بما

 بمغو :قاؿ كاف كلك ,فضكليٌ  بؿ ,رسكال ليس ألنو يجز؛ لـ فقبؿ أمره غيرب بمغو فمك ,حكما المكجب

 ,لكمييما أك ,بكؿلمقى  أك ,لئليجاب صالح الكتاب فَّ إ اأيضٌ  كقالكا .(2)جاز فقبؿ غيره مغوفبَّ  فبلف يا

 إليو فكتب بكذا فبلنا عبدؾ اشتريتي  :كتب فإذا ,الجانبيف مف تككف الكتابة أفٌ  عابديف ابف ذكر فقد

 .(3)بيع فيذا ,بعت قد :البائع

 كاجالزٌ  عقد لطبيعة انظرن  بالمفظ بكؿالقى  وشركط مف فإفٌ  ,بالكتابة الزكاج لعقد بالنسبة أما

 ببل الطرفيف مف الكتابة ألفٌ  ؛ينعقد لـ قبمتي  :بتٍ فكتى  ؾً تزكجتي  :كتب فمك ,فيو الشيادة تشترط التي

 في أجابتو ثـ ,الخطاب مجمس في تجب فمـ احبالنك يخاطبيا احاضرن  كاف لك ,(4)تكفي ال قكؿ

ف ,المجمس عف الغائب مف الكتابة أما ,(5)يصحٌ  ال النكاح فإفٌ  ,آخر مجمس  في حاضرا كاف كا 

بشرط النطؽ في القبكؿ, فحكمو حكـ كتاب  بالخطاب ينعقد كما بالكتاب النكاح ينعقد :فقالكا البمد

 كقرأتو يكدى الشٌ  أحضرت الكتاب بمغيا فإذا ,بيايخط إلييا يكتب أفكصكرتو:  عف البمد, بالغائ

 نفسي تي جٍ زكٌ  يأنٌ  فاشيدكا يخطبني إليَّ  كتب فبلنا إفٌ  :تقكؿ أك ,منو نفسي تي جٍ زكٌ  :كقالت عمييـ

 شرط الشطريف سماع ألفٌ  ينعقد؛ ال فبلف مف نفسي تي جٍ زكٌ  سكل بحضرتيـ تقؿ لـ لك أما ,منو

 .(6)انتفيا إذا ما بخبلؼ الشطريف سمعكا قد منيا عنو لتعبيرا أك الكتاب كبإسماعيـ ,النكاح ةصحٌ 

 في منو نفسيا جٍ تزكّْ  كلـ ,وكقرأت الكتاب بمغيا فمك ,الغائب كتابة في بكؿلمقى  كاحد مجمس شترطيي  كال

                                      

 (.4/512) ,رد المحتار عمى الدر المختاربديف, . ابف عا1
 (.6/255, )فتح القديرليماـ, . ابف ا2
 .(4/512, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 3
 (.3/13, )المصدر السابؽ. 4
 (.5/291) ,بدكف تاريخ ,2ط ,دار الكتاب اإلسبلمي, , البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽزيف الديف. ابف نجيـ, 5
 (.3/13, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 6
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 الكتاب في كما كبلميا سمعكا كقد ,الشيكد عند آخر مجمس في منو نفسيا تٍ جى زكَّ  ثـ ,المجمس ىذا

 .(1)الثاني المجمس في باؽو  كىك بالكتاب ليا مخاطبا صار إنما ائبالغ ألفٌ  ؛يصحٌ 

إذا  الكنايات مف بالكتابة الطبلؽ أفٌ  إلى الحنفية ذىب فقد ,الطبلؽ في لمكتابة بالنسبة ماأ

 خرةكالصٌ  كالماء كاليكاء الخطٌ  فيو يستبيف ال ما عمى اعتاقن  أك اطبلقن  كتب مكف ,كانت غير مستبينة

 كقع فمك ,حركؼ منو يستبيف ال كصكت الكتابة ىذه مثؿ ألفٌ  ؛ينك لـ أك بو نكل ,قعي ال اءمٌ الصٌ 

 كالكبلـ ,فيو ينكم فإنو ,كالخطاب الرسالة رسـ عمى ال لكف ,مستبينا كاف فإف ,النية دبمجرٌ  كقع

 فإف ,الخطٌ  لتجربة مثمو يكتب كقد ,لئليقاع مثمو يكتب قد اإلنساف ألفٌ  ؛بالنية إال يقع ال ىالمكنٌ 

ف ,بمسانو نيتو يبيف صحيحان  كاف  ,رسالة أك خطابا يكف لـ إذا ىذا ,بكتابتو نيتو يبيف أخرس كاف كا 

 إذا أك ,ةحرٌ  أنتى  أك ,طالؽ فأنت فبلنة يا ,بعد أما:" كتب بأف الرسالة كتب رسـ عمى كاف فإف

 :قاؿ لك كما ,النية عدـ في يصدؽ كال ,كالعتاؽ بلؽالطٌ  بو يقع فإنو ,طالؽ فأنتً  كتابي إليؾً  كصؿ

 الكتابة بعق يقع ثـ ,الظاىر خبلؼ ألنو؛القضاء في يصدؽ ال كثاؽ مف يتي نكٍ  :قاؿ ثـ ,طالؽ أنتً 

 ال الكتاب إلييا يصؿ كلـ إلييا الكصكؿ عمى قوعمٌ  فإف ,ليياإ الكتاب كصكؿ عمى قويعمٌ  لـ إذا

 .(2) ...يقع

 كاستثنكا ,الغائبيف أك الحاضريف بيف اءسك  ,كالخطاب الكتاب أفٌ  إلى المالكية ذىب :ثانيان 

 (3) "خرس لضركرة إال الكتابة كال اإلشارة تكفي ال" :لمدردير غيرالصٌ  الشرح في جاء حيث النكاح

  .النكاح في يعني

                                      

 (.5/291) ,البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 1
 (.4/68, )فتح القدير.ابف اليماـ, 2
بدكف طبعة كبدكف , دار المعارؼ, (مطبكع مع حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير)الشرح الصغير. الدردير, 3

 (.3/422, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿب, ( الحطا2/350) ,تاريخ
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 ,المالية العقكد مف بكؿقى  إلى يحتاج ما ككؿٌ  ,كالنكاح البيع نعقادا في الشافعية اختمؼ :ثالثان 

 ,المذىب قيمحقٌ  مف ركثي عند الراجح ىك نعقاداال أفٌ  غير,بيا العقد انعقاد عدـ (1)الشيرازم فرجح

 الشافعية كاشترط, (2)التراضي لحصكؿ بالمكاتبة كنحكه البيع يصحٌ  أنو األصحٌ  أفٌ  النككمفقد ذكر 

 عمى بلعوطٌ ا دبمجرٌ  إليو المكتكب يقبؿ أف كغائب حاضر بيف الكتاب كاف إذا عندىـ األصحٌ  في

 إفٌ  :أصحابنا قاؿ:" النككم قاؿ ,عندىـ فاكجي ففيو ,حاضريف بيف الكتاب كاف إذا أما ,الكتاب

ال أكلى فيينا ,الغيبة في منعناه ذا ,فكجياف كا   بالكتب القبكؿ جاز بالمكاتبة البيع حناصحٌ  كا 

 .(3)"كبالمفظ

 ,(4)ةالني عمى لمشيكد طبلعا فبل ,الشيادة بسبب منعو كالمذىب خبلؼ ففيو ,النكاح كأما

جتؾ يكتب: زكٌ كصكرتو: أف  ,ركرةكالضٌ  الحاجة عمى بناء أجازه إنما ,النكاح عقد أجاز فٍ مى  كأما

فيقبؿ لفظا  كال أف يقكؿ: اشيدا. فإذا بمغو, بنتي, كيحضر الكتاب عدالف, كال يشترط أف يحضرىما,

. أصحيما: ـعندى كجيافف أك يكتب القبكؿ, كيحضر القبكؿ شاىدا اإليجاب, فإف شيده آخراف,

 في عدـ اشتراط  , كفيو كجو ضعيؼ(5)رعمى الفك  المنع, ثـ إذا قبؿ لفظا أك كتابة, يشترط ككنو

                                      

 (.4-2/3) بدكف طبعة كبدكف تاريخ, . الشيرازم, إبراىيـ, الميذب في فقة اإلماـ الشافعي, دار الكتب العممية,1
ف كتب رجؿ إلى رجؿ ببيع سمعة فيو كجياف: أحدىما ينعقد البيع؛ ألنو مكضع ضركرة, كالثاني " قاؿ في الميذب: كا 

ألنو قادر عمى النطؽ فبل ينعقد البيع بغيره كقكؿ القائؿ: األكؿ إنو مكضع ضركرة ال يصح؛  د كىك الصحيح؛ال ينعق
إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزآبادم الشيرازم, أبك إسحاؽ: . كالشيرازم ىك ألنو يمكنو أف يككؿ مف يبيعو بالقكؿ

 ظيرك كانتقؿ إلى شيراز فقرأ عمى عممائيا. (ق395كقيؿ:)( ق393سنة) العبلمة المناظر. كلد في فيركزاباد )بفارس(
نبكغو في عمـك الشريعة اإلسبلمية, فكاف مرجع الطبلب كمفتي األمة في عصره, كاشتير بقكة الحجة في الجدؿ 

انظر ابف  (. انظر:ق476كغيرىا تكفي سنة)التبصرة , ك الميذب, ك التنبيو :لو تصانيؼ كثيرة, منيا, كالمناظرة
 (.51/ 1) ,عالـاأل ,الزركمي(, 1/238, )طبقات الشافعيةة, قاضى شيب

 (.9/167, )المجمكع شرح الميذب. النككم, 2
 (.945, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  :, كانظر(9/167, )المجمكع شرح الميذبالنككم, . 3
 .(230/ 4, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني, 4
 جاب المكتكب.ؼ الشافعية الحنفية في اإلشياد عمى اإليجاب في الكتاب كفي اشتراط الفكرية في قبكؿ اإلي. خال5

 (.8/41, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, , (5/291) ,البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ, 
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 .(1) الفكرية

ف ,قتمّْ طي  بعدىا أك الكتابة حاؿ ,كتبو بما تمفظ فإف :الناطؽ مف بالكتابة بلؽالطٌ  كأما  لـ كا 

ف .صريحان  فيككف عيق :كقيؿ ,حيحالصٌ  عمى يقع لـ الطبلؽ إيقاع ينك لـ ك يتمفظ  فأقكاؿ نكل كا 

ف ,ؽطمَّ تي  ال حاضرة كانت إف كالثالث ,ال كالثاني ,ؽطمَّ تي  أظيرىا  المجمس عف غائبة كانت كا 

 بكؿقى  إلى تفتقر ال التي فاتالتصرٌ  سائر في جار الخبلؼ كىذا" :(الركضة) في قاؿ .(2)قتمّْ طي 

 .(3)"فرؽ ببل كغيرىا القصاص عف كالعفك ,كاإلبراء كاإلعتاؽ

 في النكاح اكٍ كاستثنى  كالمراسمة بالكتابة البيع عقد ةصحٌ  إلى الحنابمة ذىب :الحنابمة

 النكاح بيا ينعقد ال النطؽ عمى القادر حؽٌ  في الكتابة" :المرداكم قاؿ .(4) المذىب مف حيحالصٌ 

 ؛كنكاه وزكجت طبلؽ كتب فٍ مى  بكقكع :كقالكا ."(5)ينعقد :كقيؿ المذىب. مف الصحيح عمى ,مطمقا

ف النطؽ. أشبو ,بلؽالطٌ  صريح منيا يفيـ حركؼ ألنو  ففيو ,نية غير مف بلؽالطٌ  صريح كتب كا 

 فمـ ,كغيره الخطٌ  كامتحاف الطبلؽ تحتمؿ الكناية ألفٌ  يقع؛ ال :كالثانية ,لذلؾ يقع :إحداىما :ركايتاف

  .(6)كالكنايات ,دىابمجرٌ  ؽطمَّ تي 

فقد  :ع كسّْ مي  طو تكسّْ كمي  ؽو ضيّْ بيف مي  ضاالرٌ  عمى كتابةال داللة في : الفقياءالقكؿ كخبلصة

 فجعمكا الكتاب ,لتكسط في ذلؾإلى ا الحنفيةكذىب , تضييؽإلى ال كجوبعض الشافعية في ذىب 
                                      

 (.8/41, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 1
( جاء في المجمكع بالنسبة لمحاضر كالغائب في كقكع الطبلؽ بالكتابة 308, )ه كالنظائراألشبا. السيكطي, 2

كجياف: أحدىما: أنو ال يقع بيا إال في حؽ الغائب؛ ألنو جعؿ في العرؼ إلفياـ الغائب كما جعمت اإلشارة إلفياـ 
بالكتابة إال في حؽ الغائب, األخرس, ثـ ال يقع الطبلؽ باإلشارة إال في حؽ األخرس, ككذلؾ ال يقع الطبلؽ 

المجمكع كالثاني: أنو يقع بيا مف الجميع؛ ألنيا كناية فاستكل فييا الحاضر كالغائب كسائر الكنايات. انظر النككم, 
 (.119-17/118, )شرح الميذب

 (.8/40, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 3
 .(3/148, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع. البيكتى, 4
 (.8/50, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 5
 (.3/120, )الكافي في فقو االماـ أحمد. ابف قدامة, 6
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ع في داللة الكتابة عمى كسُّ لتٍ إلى ا العمماء جميكركذىب , (1)كالخطاب لمغائب دكف الحاضر

  :يأتي بما قكفضيّْ المي  استدؿك ,(2)كالحنابمة المعتمدفي  الشافعيةك كىـ المالكية  ,ضاالرٌ 

, لعاجز إال ضركرة كال ,ضركرية تعبير كسيمة كالكتابة ,المفظ في منحصرة التعبير كسائؿ .1

الكتابة لـ تشتير في عيد  , باإلضافة إلى أفٌ بالعقد فيقكـ اشخصن  ؿى يككّْ  أف نوكيم كالغائب

 .(3)صر فييا عمى المفظ فقطفيقت ,بإنشاء العقكد بالكتابة - -النبي

 كخير ,التعبير كسائؿ مف كسيمة ىي بؿ بو, ـمسمَّ  غير ىذا بأفٌ  :عنو جابيي  أف كيمكف

 ابف قاؿ ,الرسالة تبميغ يف بلـالسٌ ك  بلةالصٌ  أفضؿ عميو النبيٌ  بؿً قً  مف استعماليا ذلؾ عمى دليؿ

 حؽٌ  كفي ,بالقكؿ البعض ؽٌ ح في ذلؾ فحصؿ ,رسالتو بتبميغ امأمكرن  كاف - - النبي" :قدامة

 الديكف إثبات في لفظو مقاـ يقكـ القاضي كتاب كألفٌ  ؛األطراؼ ممكؾ إلى بالكتابة آخريف

تقـك  فيي, إذا كانت مستبينة ككاضحة الكاتب دي صٌ قى فيـ منيا الكتابة حركؼ, يي  إفٌ  ثـٌ  .(4)"كالحقكؽ

فذلؾ يعكد إلى ضعؼ كسائميا  - -كؿسنسبة لعدـ اشتيارىا في عيد الرٌ . أما بالمقاـ قكؿ الكاتب

 .(5)ككثرة األمية في ذلؾ العصر

  يرد كال كتبو ما يقصد كال الكاتب يكتب أف يمكفك  ,كالتقميد التزكير عيب يعترييا الكتابة أفٌ  .2

                                      

تبييف الزيمعي, عثماف بف عمي بف محجف البارعي, , (4/512, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, . 1
م ِبيِّ    .(6/218ىػ, )1313, 1األميرية, بكالؽ, القاىرة, ط عة الكبرل, المطبالحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني (, الشربيني, 3/422, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب, . 2
 (.8/50, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, (, 329/ 2, )ألفاظ المنياج

 (.2/948), مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  :كانظر (,4-2/3) الميذب,. الشيرازم, 3
 (.7/486, )المغنيابف قدامة,  .4
(, 6/254, )بدكف طبعة كبدكف تاريخ ,دار الفكر, العناية شرح اليداية, محمد بف محمد بف محمكدالبابرتي, . 5

 (.2/948), مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, , (7/486, )المغني امة,ابف قد
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 .(1)األىؿ , كغـٌ بيا تجربة القمـ, كتجكيد الخطٌ  قصدي يي قد إنو , فالعقكد إنشاء بو

 ليس ىنا المقاـ إفٌ  ثـٌ  ,عميو الدالة القرائف كجكد مع يتبلشى العيب ىذا أفٌ  :عنو كأجيب 

نما ,إثبات مقاـ ذا ,ضاالرٌ  ىعم الكتابة داللة مقاـ كا   العيب ىذا فإفٌ  ؛إثبات مقاـ المقاـ ىذا فٌ إ قمنا كا 

 يمكف العيب ىذا أفٌ  إلى باإلضافة ,كغيرىا كيميف شيادة مف األخرل اإلثبات كسائؿ جميع يعترم

 إنشاء يقصد كال يكتب أف احتماؿ عف كيجاب, اإلثبات مرحمة في الخطكط في خبراء طةكاسب دفعو

 لميازؿ بالنسبة الحاؿ ىك كما ؟ال أـ العقد إنشاء أراد ؿى ,المفظ عمى كارد حتماؿاال ىذا بأفٌ  :العقد

  .(2)كغيره

 الحاضر كفد لمغائب بالنسبة ضاالرٌ  عمى ةدالٌ  الكتابة بأفٌ  قالكا فقد ,طكفالمتكسّْ  أما

 بإجراء لو ضركرة كال ,بالمفظ عقده يتـٌ  أف مف يمنعو مانع ال الحاضر ألفٌ  ؛يايلإ كالحاجة ركرةلمضٌ 

 كاف فإذا ؟ ال أـ ضاالرٌ  عمى لمداللة تصمح الكتابة ىؿ :سألنا إذا :عنو جيبأك  .(3)كتابة العقد

 يتفؽ كال ,الجكاب ىذا مع تفؽي ال األعذار كأصحاب الغائبيف في الكتابة حصر فإفٌ  ,(نعـ) الجكاب

ذا ,ضاالرٌ  العقكد أساس بأفٌ  ريعةالشٌ  في السائد المبدأ مع  في حصرىا فائدة فما ,(ال) الجكاب كاف كا 

 .(4)العقكد في غيرىـ كامي ككّْ يي  أف يمكف ألنو ؛الغائبيف

فعية كالشا المالكية كىـ كفعي المكسّْ  إليو ذىب ما رجحاف لي يظير فإنو تقدـ ما عمى كبناء

 لفظ يكدالشٌ  سماع يكجب ألنو ؛النكاح عقد في إال ,كالخطاب بالكتا أفٌ  في كالحنابمةفي األصح 

 خر.اآل ؼر الط مف بكؿالقى 
                                      

بدكف طبعة كبدكف , دار الفكر, ,  تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذبمحمد نجيب, المطيعي انظر .1
مبدأ الرضا في القره داغي, (, 249-5/248, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع (.البيكتي,17/118, )تاريخ

 (424-2/423, )كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالميةالزحيمي,  :(, كانظر2/948), العقكد
 ,كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية(, كانظر الزحيمي, 2/948),مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 2
(2/423-424). 
م ِبيِّ  ,انظر الزيمعي .3   (.6/218, )تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 .(2/948), مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
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  :انقإٌَ في دالنح انكراتح عهى انشضا :انفشع انثانث

 يككف) (173) كمادة (كالخطاب الكتاب) األحكاـ ةمجمٌ  مف (69) رقـ مادة في جاء

 أف ثنيفال يجكز كما أنو ىك فييا كالمقصكد (1)(اأيضن  بالمكاتبة يككفك  بالمشافية كالقبكؿ اإليجاب

 ,العقكد مف ذلؾ إلى ما أك رىف أك ,حكالة أك ,كفالة أك ,إجارة أك ,بيع عقد مشافية بينيما يعقد

 .(2)اأيضن  مكاتبة ذلؾ عقد ليما يجكز

 عنو كالتعبير بالكتابة بو ضاكالرٌ  العقد إرادة عف التعبير األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كاعتبر

 المعيكدة شارةكباإل كبالكتابة بالمفظ يككف رادةاإل عف التعبير )(93) رقـ مادة في جاء حيث ,بالمفظ

 تدع ال آخر مسمؾ أم كباتخاذ ,التراضي عمى الدالة الفعمية كبالمبادلة ,خرساأل غير مف كلك اعرفن 

  (.يالتراض عمى داللتو في اشكِّ  الحاؿ ظركؼ

 

 

 

 



                                      

 (.35)ص, العدلية مجمة األحكاـ. 1
 (.1/69, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمي حيدر, 2
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  ضاانش   عهى اإلشاسج دالنح :انثانث انًطهة

 اإلشاسج ذعشيف :انفشع األٔل

 بمعنى كتأتي ,كالرأس ,كالحاجب ,كالعيف ,بالكؼٌ كشىكَّر ًإليو أىشار مف ىي :لغةن  اإلشارة

 :لمسبابتيف كيقاؿ ,ابةبٌ السٍ  ليا يقاؿ التي اإلصبع ىي كالمشيرة ,طؽالنٌ  ترادؼ كاإلشارة ,الرمز

  .(1)مشيرتافال

 ,اإلنساف أعضاء مف عضك تحريؾ ىي أك ,(2)بالحٌس  يءالشٌ  فتعيٌ  :االصطبلح في كىي

 ضى رً عي  بما ضاالرٌ  عمى لمداللةا عمكدين  الرأس كتحريؾ فضالرٌ  أك ,ضاالرٌ  عمى لمداللة أكثر أك

 ,ألصابعكا – ةيٌ الحسٌ  األعضاء مف عضك أم ككتحريؾ, فضالرٌ  عمى لمداللة أفقينا هىزُّ ك  ,عميو

 كالصمة, (3)الرفض أك بكؿالقى  عمى لمداللة عرفية إشارة أمٌ  أك – كالحاجب ,كالعيف ,كالكتؼ ,كاليد

   .(4)المعنى إلفادة كسيمة أنيما كالكبلـ اإلشارة بيف

   دالنح اإلشاسج عهى انشضا :انفشع انثاَي
فيي  ,كمفيكمةن  كمةن إشارة األخرس إذا كانت معم عمى أفٌ  اتفؽ الفقياءتحرير محؿ النزاع: 

, كاختمفكا عمى قكليف في إشارة القادر عمى الكبلـ كداللتيا عمى كنطقو في الداللة عمى رضاه

 في إشارة أيضان  , كاختمفكا؟عمى الكبلـ فيؿ تعتبر أشارتو أـ أنيا لغك قدرتو رضاه, كسبب الخبلؼ

 سع إلى اعتبار الخر المعقكؿ لسانو كفي داللتيا عمى رضاه عمى قكليف, كسبب الخبلؼ يرج

كىؿ يقاس عمى الخرس األصمي أـ ال؟, كاختمفكا في إشارة األخرس القادر  العارض ضركرة أـ ال؟

                                      

, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الحمكم, 137,5/356-4/136, )لساف العرب. ابف منظكر, 1
بيدم, 1/326)  (.12/257, )تاج العركس دار اليداية( الزَّ
 (.28, )التعريفات الفقيية. البركتي, 2
 (2/956), مبدأ الرضا في العقكده داغي, . القر 3
 – 1ىػ, األجزاء )1427- 1404, كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, الككيت, المكسكعة الفقيية الككيتية. 4

(, 45 – 39, مطابع دار الصفكة, مصر, األجزاء )1(, ط38 – 24السبلسؿ, الككيت, األجزاء) , دار2(, ط23
 (.35/111, طبع الكزارة, )2ط
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عمى الكتابة عمى قكليف, كسبب خبلفيـ يرجع إلى أييما أقكل في الداللة عمى رضا األخرس 

 ة:اآلتيبياف ذلؾ في المسائؿ ك اإلشارة أـ الكتابة؟, أـ أنيما بنفس الدرجة؟, 

 إشاسج انقادس عهى انكالو:  :انًضأنح األٔنى

إشارة القادر عمى الكبلـ غير  إلى أفٌ (3)حنابمةكال (2)شافعيةكال (1)حنفيةمف ال ذىب الجميكر

 ,الكفر كاإلسبلـ كالنسب كاإلفتاءي: ى ,كا خمس حاالتثنٍ تى الحنفية قد اس , إال أفٌ لغكنا عدٌ معتبرة كتي 

ىكذا كأشار بثبلث  أنت طالؽٌ : كما لك قاؿ ,بلؽمبيـ كما في الطٌ رة لكاستثنكا اإلشارة المفسٌ 

: لك أشار مسمـ إلى كافر فانحاز مف األكلى . كاستثنى الشافعية مف ذلؾ أربع حاالت:(4)كقعت

الثانية: , ـا لحقف الدٌ أردنا باإلشارة األماف كاف أمانا تغميبن : المسمميف كقاؿ ار إلى صؼٌ فٌ الكي  صؼٌ 

: الرابعة, ةطالؽ ىكذا كأشار بأصابعو الثبلث الثالثة: قاؿ أنتً , ي ركاية الحديث كنطقويخ فإشارة الشٌ 

  .(5)عميو باإلشارة يردُّ فى ـ عمى المصمي إذا سمَّ 

  بدٌ  ا النكاح مف ذلؾ كقالكا: الكٍ ة إشارة القادر عمى الكبلـ كاستثني كذىب المالكية إلى صحٌ 

 . (6)مف النطؽ فيو كال تكفي اإلشارة

لممنازعات  لممعامبلت, كتقميبلن ا في ذلؾ استقرارن  ذم أميؿ إليو ىك قكؿ الجميكر؛ ألفٌ كال

 كالخصكمات, كالناطؽ ال عذر لو فبل يعتد بإشارتو.
                                      

  (.549-4/548, )اليداية في شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  .1
 (.17/119, )المجمكع شرح الميذبتكممة المطيعي عمى المطيعي,  :انظر. 2
 (.3/120, )الكافي في فقو االماـ أحمدابف قدامة, . 3
 (.297, )األشباه كالنظائر. ابف نجيـ, 4
نياية المحتاج , شمس الديف محمد بف أبي العباس الرممي, (.1/166), المنثكر في القكاعد الفقيية, الزركشي .5

مغني المحتاج إلى الشربيني, (, 7/38, )ـ1984-ىػ1404, طبعة أخيرة, دار الفكر, بيركت, إلى شرح المنياج
 .(6/52), معرفة معاني ألفاظ المنياج

منح الجميؿ , أحمد بف محمدمحمد بف (, عميش, 3/422, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 6
أما بالنسبة لمطبلؽ فيقع باإلشارة المفيمة  (.3/284ـ,)1989-ىػ1409, دار الفكر, بيركت, شرح مختصر خميؿ

 (.2/384, )الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقيمف األخرس كالسميـ. انظر الدردير, 
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 (أصيال   خشس) إرا كاٌ ان غيش انقادس عهى انكالو إشاسجانًضأنح انثاَيح: 

 الداللة في كنطقو فيي ,مةن كمفيك  معمكمةن  كانت إذا األخرس إشارة أفٌ  عمى (1)الفقياء اتفؽ

 مف :شيء كؿٌ  في العبارة مقاـ كقائمةه  معتبرةه  األخرس مف إلشارةا " :(2)نجيـ ابف قاؿ, رضاه عمى

جارة ,بيع دَّ  كلك الحدكد في إال ,....كطبلؽ ,كنكاح ,كىبة ,كا   فيو خالؼ اممٌ  كىذا ,قىٍذؼو  حى

 قاؿ " :النككم كقاؿ .(3)" باإلشارة يثبت فبل ىنا كالحدكد القصاص أفٌ  ركاية كفي ,الحدكد القصاص

 كيصحٌ  ...ركرةلمضٌ  خبلؼ ببل كبالكتابة المفيكمة باإلشارة كشراؤه األخرس بيع يصحٌ  :أصحابنا

  .(4)"...كاإلبراء ,جعةكالرٌ  ,ياركالظٌ  ,كالنكاح ,كالعتاؽ ,بلؽكالطٌ  :كفسكخو ,عقكده جميع بيما

  ا(عاسض   انخشس كاٌ إرا) نضاَّ انًعقٕل إشاسج :انثانثحانًضأنح 

 اتصؿ ذاإ إال ,المعقكؿ إشارة بكؿقى  عدـ إلى ابمةكالحن عندىـ بو ىتى فٍ المي  في الحنفية ذىب

 ؛األصيؿ عف المعقكؿ األخرس ةابمكالحن الحنفية زكميٌ  ,إشارتو قبؿتي  فحينئذ ,المكت لسانو باعتقاؿ

 المساف اعتقاؿ فأما ,أصمي ألنو ؛ركرةض رسكالخى  ضركرمٌ  أمر كىي العبارة مقاـ قامت اإلشارة ألفٌ 

 :نجيـ ابف قاؿ ,(6)نطقو مف سئيك ميٍ  غير كألنو ؛(5)كاؿالزٌ  شرؼ عمى لككنو ركرةالضٌ  باب مف فميس

 العقمة دامت إف أنو عمى كالفتكل ,اختبلؼ وففي المساف معتقؿ كاف فإف ,األخرس غير إشارة أما"

                                      

مكاىب الجميؿ في شرح الحطاب, (. 231, 3/100, 2/231, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .1
 (.80-7/79, )المغنيابف قدامة, , (166-9/165, )المجمكع شرح الميذبالنككل,  ,(4/229, ) مختصر خميؿ

لو تصانيؼ, منيا  مصرم. ,زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, الشيير بابف نجيـ: فقيو حنفي, مف العمماء. ىك 2
, تكفي الفتاكل الزينية, ك الرسائؿ الزينية, ك البحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ ك  ,الفقواألشباه كالنظائر في أصكؿ 

 (.4/192, )معجـ المؤلفيف(, رضا كحالة, 3/64, )األعالـ. الزركمي, (ْـ970سنة )
 (.296, )األشباه كالنظائريـ, ابف نج .3
 (.166-9/165, )المجمكع شرح الميذب.النككل, 4
 (.6/144, المبسكط, )السرخسي(, 7/223, )الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع. الكاساني, 5
 (.6/217, )المغني. ابف قدامة, 6
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 كىك ,بسنة متداداال رقدٌ  مف كمنيـ ,عميو يادكاإلش باإلشارة إقراره يجكزف المكت كقت إلى

 .(1)"ضعيؼ

 العقكد في لسانو المعقكؿ إشارة ةصحٌ  إلى (2)المالكية كتب مف اىركالظٌ  الشافعية كذىب

 الناطؽ بيف كاسطة ,لسانو المعتقؿ" :يكطيٌ السٌ  قاؿ, األخرس حكـ في ألنو ؛المعامبلت كسائر

 (نعـ) أف ,برأسو فأشار ,الكصية كتاب ئى رً قي  أك ,مفيمة ةبإشار  الحالة ىذه في أكصى فمك ,كاألخرس

  .(3)"تصحٌ 

 بكؿقى  عدـ في بالمعقكؿ ضرر يمحؽ قد ألنو ؛كالمالكية افعيةالشٌ  قكؿ إليو أميؿ مكالذ

  .التأجيؿ تقبؿ ال التي العقكد في خاصة المفيمة اإلشارة

  انكراتح عهى انقادس األخشس إشاسج :انشاتعحانًضأنح 

 ,كإشارتو األخرس كتابة أفٌ  إلى كالحنابمة اىرالظٌ  في كالمالكية المعتمد في نفيةالح ذىب

ف ,بينيا ختياراال ةيٌ حرٌ  فمو  خرساأل إرادة عمى داللةن  كأقكل أكضح ألنيا ؛أكلى الكتابة كانت كا 

ف معتبرةه  اإلشارة" :"اليداية" في (5)المرغيناني قاؿ ,(4)كرضاه  ما خبلؼب ,الكتابة عمى اقادرن  كاف كا 

 ضركرية ةحجٌ  ألنو ؛الكتابة عمى القدرة مع اإلشارة عتبرتي  ال أنو اهللا رحميـ أصحابنا بعض موتكىٌ 

                                      

 (.297, )األشباه كالنظائر. ابف نجيـ, 1
مكاىب (, الحطاب, 3/14, )الشرح الصغير مطبكع مع حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير. انظر الدردير, 2

 (.4/229, ) الجميؿ في شرح مختصر خميؿ
 (.8/21, )تحفة المحتاج في شرح المنياج, بف حجر الييتميا (.314),األشباه كالنظائر, . السيكطي3
الشرح الصغير مطبكع مع حاشية الصاكم عمى الشرح (, الدردير, 296, )األشباه كالنظائر. انظر ابف نجيـ, 4

 (.957, )الرضا في العقكدمبدأ (, القره داغي, 487-7/486, )المغني(, ابف قدامة, 3/14, )الصغير
مف أكابر فقياء الحنفية  ,ىك برىاف الديف, أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ المرغيناني الحنفي . 5

 ( كاف حافظا مفسرا محققا أديبا, مف المجتيديف, كلد سنةمف قرل فارس نسبتو إلى مرغيناف )مف نكاحي فرغانة
اليداية في كشرحو , بداية المبتدم , لو تصانيؼ منيا:النسفيماـ نجـ الديف ىػ(, تفقو عمى جماعة منيـ: اإل530)

الجكاىر المضية في طبقات  ,محيي الديف(. ىػ593كغيرىا, تكفي سنة) الفرائض, ك منتقى الفركع, ك شرح البداية
 .(4/266, )األعالـالزركمي, (, 1/383, )الحنفية
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نما ,كتب أك أشار :فقاؿ بينيما ىاىنا جمع ألنو ؛ضركرة كال  ةحجٌ  منيما كاحد كؿٌ  ألفٌ  ؛استكيا كا 

 الكتاب في يكجد لـ أثر ادةزي اإلشارة كفي ,اإلشارة في يكجد لـ بياف زيادة الكتابة كفي ,ضركرية

 .(1)"فاستكيا األقبلـ آثار مف النطؽ إلى أقرب أنو لما

 عمى الكتابة تقديـ إلى بعضيـ فذىب ,الكتابة عمى القادر األخرس في افعيةالشٌ  كاختمؼ

 اإلشارة تقديـ إلى البعض كذىب ,الكتابة عمى اقادرن  كاف إذا األخرس رضا عف التعبير في اإلشارة

 إف الطبلؽ" :يكطيالسٌ  قاؿ ؟ ال أـ يقع ىؿ لمطبلؽ األخرس كتابة مسألة في كما ,ابةالكت عمى

 مف بدٌ  ال :كالثاني, يشر كلـ ,نكل إف بلؽالطٌ  فيقع ,كناية أنو ياأصحٌ  ,فأكجو األخرس كتبو

 .(2)"صريح :كالثالث ,اإلشارة

ف ,كالكتابة رةاإلشا بيف ختياراال حرٌ  األخرس أفٌ  في الجميكر قكؿ إليو أميؿ كالذم  كا 

 .النفس في يجكؿ اعمٌ  اتعبيرن  كأكثرى  ,أكثؽ الكتابة كانت

  انقإٌَ في ضاانش   عهى اإلشاسج دالنح :انفشع انثانث

لؤلخرس  المعيكدةى  اإلشاراتً  ( عمى أفٌ 70في مادة رقـ )مجمة األحكاـ العدلية  ت نصٌ 

فيـ يي ف (3)د باإلشارة المعركفة لؤلخرسينعقالبيع  عمى أفٌ ( 174 , كفي مادة رقـ )كالبياف بالمساف

إشارة األخرس المعيكدة منو كاإلشارة باليد أك الحاجب ىي كالبياف  أفٌ كالتي سبقتيا: مف ىذه المادة 

سكاء كاف عالما بالكتابة أك غير  إشارة األخرس تككف معتبرةن  مطمقة أفٌ  ىافيـ مف إيرادكيي  ,بالمساف

ا محتممة ا مف حيث الداللة عمى المرادجة كاحدة تقريبن الكتابة كاإلشارة بدر  ألفٌ  ؛عالـ , كىي أيضن

                                      

, تحقيؽ: طبلؿ يكسؼ, دار اليداية في شرح بداية المبتدم, ؿمي بف أبي بكر بف عبد الجميع. المرغيناني, 1
 (.550-4/549لبناف, ) –حياء التراث العربي, بيركت إ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشربيني,  :, كانظر(312, 308) ,األشباه كالنظائر. السيكطي, 2
ركضة (, النككم, 17/121, )شرح الميذب عمى المجمكع المطيعيتكممة , المطيعي, (6/52, 4/463, )المنياج

 (.40-8/39, )الطالبيف كعمدة المفتيف
 (.35(, )24)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 3
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ركرة ال ركرة, كالضٌ ا كانت اإلشارة لمضٌ كلمٌ , عارضالخرس ال, ك صميٌ األ : الخرسسً رى خى ال لنكعي

, الحقيقيٌ  رسي الخى المقصكد في المادة  ؿ ذلؾ عمى أفٌ فدٌ تككف إال عند اليأس مف انطبلؽ المساف, 

ى عتقاؿ في إنساف حتٌ و, كلكف إذا استداـ االة بحقٌ حجٌ  خذي تي عتبر, كال تي اف ال تي فإشارة معتقؿ المس

 . (1)ا, كما لك كاف أخرس أصميامكتو, فإقراره قبؿ مكتو بإشارتو المعركفة يككف معتبرن 

شارة األخرس ككتابتو إنما تي ك  في المعامبلت الحقكقية فقط, فشيادة األخرس  ةن خذاف حجَّ تٌ عتبراف كتي ا 

. أما بالنسبة (2)(بياتكجكب درء الحدكد بالشُّ ) بقاعدة عتبر في العقكبات عمبلن ة ككتابة ال تي إشار 

عتبر إشارة الناطؽ, كما ال تي )( 1586)إلشارة القادر عمى الكبلـ فيي غير معتبرة كما في مادة رقـ 

فض رأسو, كذا بالدراىـ إذا خ لك قاؿ شخص لناطؽ: ىؿ لفبلف عميؾ كذا دراىـ.؟ فبل يككف قد أقرٌ 

ؿ خاطبو شخص بقكلو: ىؿ ر كيتأمٌ لك باع شخص ماؿ شخص ناطؽ فبمغو الخبر, كبينما ىك يفكٌ 

عتبر ذلؾ منو إجازة عبلمة المكافقة لؤلخرس, فبل يي  , عمى أنياؾ رأسو طكالتجيز البيع.؟ فحرٌ 

. (3)لمبيع

 كأخذ ,ضاكالرٌ  األرادة عف رمعبّْ  المفظ أفٌ  عمى الفقياء باتفاؽ األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف أخذك 

 عمى الفقياء تفاؽاب القانكف كأخذ ,ضاكالرٌ  اإلرادة عف رةن معبّْ  الكتابة اعتبار في الفقياء جميكر برأم

رادتو األخرس رضا عف رةن معبّْ  اإلشارة اعتبار  إشارة اعتبار في كالشافعية المالكية برأم كأخذ, كا 

 (93) رقـ مادة في جاء حيث ,شارة القادر عمى الكبلـإكرأم المالكية في اعتبار  معقكؿ المساف,

 (.خرساأل غير مف كلك ارفن عي  المعيكدة, شارةكباإل ,كبالكتابة ,بالمفظ يككف رادةاإل عف التعبير)

 

                                      

  1. (.71-1/70, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـعمي حيدر,  
  .(1/122, )األشباه كالنظائر, السيكطي, (1/108), األشباه كالنظائرابف نجيـ,  . 2
 (.71-1/70, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ, حيدرعمي  .3
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  ضاانش   عهى انضكٕخ دالنح :انشاتع انًطهة

 انضكٕخ ذعشيف :انفشع األٔل    

ا َسَكَت َعْن ُموَسى "قكلو تعالى: حك ن, , كسكفى تى مى , كصى سكتى  فٍ : مى السككت في المغة َوَلمَّ

, أم: صى , (154األعراؼ: ) "اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواحَ  , إذا رأيتو ال مي كرجؿ ساككته كت, كىك ساًكته

  .(1)ينطؽ

, كقيؿ: ىك حالة سمبية غير (2)ىك ترؾ التكمـ مع القدرة عميوا: السككت اصطبلحن 

 . (3)ؿ عميياعف اإلرادة كيدٌ  ئي يء ينبً مصحكبة بمفظ, أك إشارة, أك فعؿ ش

 في يكجد ال ما الببلغة كجكه مف كلو, البشرم كالتعبير البياف كسائؿ مف كسيمة السككتك 

 عمييا الداللة ييؤًثر السياقات بعض في ـفالمتكمٌ , المفظ عمييا يدؿ ال قد أمكر عمى كيدؿٌ , الكبلـ

 كثير في نرل قد كليذا ؛السياؽ بو يطكؿ أك ,المفظ عمييا يقكل ال قد دالالتو  رأل ألنو ككت؛بالسٌ 

 كالعاشر, متالصٌ  في تسعة :أجزاء شرةي عى  الحكمة " :يقاؿ كاف كلذا ؛(4)جكابنا ككتالسٌ  األحياف مف

  .(5)"الناس عزلة

                                      

الصحاح تاج المغة كصحاح (, الفارابي, 2/43, )لساف العرب(, ابف منظكر, 5/305, )العيف. انظر الفراىيدم, 1
 (.1/438, )الكسيطمعجـ  مجمكعة مف المؤلفيف, (.1/256, )العربية

 (.120, )التعريفات. الجرجاني, 2
 (.16, )العربي , دار الفكرالسككت كداللتو عمى األحكاـ الشرعيةاصي, رمضاف, ين. الشر 3
, جامعة طيبة, المدينة بحث بعنكاف أثر الػسػياؽ في داللػة السكػكت عػمػى األحكػاـ, محمد بف عمي. خطاب, 4

 (.2)صـ, 2009-ىػ 1430المنكرة, 
, تحقيؽ: أبك الصمت كآداب المساف, ماهللا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادعبد. ابف أبي الدنيا, 5

كترؾ الكبلـ لو أربعة أسماء: الٌصمت,  .(62ىػ, )1410, 1إسحاؽ الحكيني, دار الكتاب العربي, بيركت, ط
كالٌسككت, كاإلنصات, كاإلصاخة, فأما الٌصمت فيك أعٌميا؛ ألنو ييستعمؿ فيما يقكل عمى النطؽ كفيما ال يقكل 

الكبلـ مٌمف يقدر عمى الكبلـ, كاإلنصات سككت مع استماع, كمتى انفؾ أحدىما عف عميو, كأما السككت فيك ترؾ 
, كاإلصاخة استماع إلى ما يصعب (204األعراؼ: )"  فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوااآلخر فبل يقاؿ لو إنصات, قاؿ تعالى: "
مفاتيح الغيب ) , سف بف الحسيف التيميمحمد بف عمر بف الحالرازم,  .إدراكو كالٌسٌر كالٌصكت مف المكاف البعيد

 (.22/43ىػ, )1420, 3بي, بيركت, ط, دار إحياء التراث العر التفسير الكبير( )تفسير الرازم(
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 يككف كتارة, إقرارنا يككف كتارة, الرفض عمى يدؿٌ  كتارة, ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  تارة السككت إفٌ  ثـٌ 

 كسككت ليس - - النبي فسككت, آلخر شخص مف الحكـ عمى داللتو في يختمؼك , إنكارنا

 كالسككت ليس الحزف حاؿ بالبكاء المصحكب ككتكالسٌ , يبالثٌ  كسككت ليس البكر كسككت, غيره

 أثرنا األحكاؿ كقرائف كالمقاـ لمسياؽ أفٌ  يعني اممٌ , كاالستبشار الفرح مقاـ في حؾبالضٌ  المصحكب

 ؼرّْ عي  لذلؾ ؛(1)الحكـ عمى ثـ كمف ؼالتصرٌ  عمى تودالل تحديد كفي السككت الالتد فيـ في بالغنا

 فمعنى .(2)العقد إنشاء عمى الداللة منو فتفيـ ,قرائف بو تحيط الذم المطمؽ متالصٌ  بأنو :السككت

 أك ,فعؿ يصاحبو الذم الصمت بيا فخرج ,حركة أية مصاحبة عف الخالي أم :(مطمؽ صمته )

 الذم فالسككت ,قرينة بو تحيط ال الذم متالصٌ  جاخر إل ( قرائف بو )تحيط معنىك  ,ؿبذ أك ,إشارة

 عمى بالعقد الرضا عمى دليبل يككف أف يمكف ال امحضن  اعدمين  كيككف ,بو عتدٌ يي  ال قرينة بو تحيط ال

  .(3)طبلؽاإل

 دكف كؿبالقى  في ضاالرٌ  عمى دليؿه  السككت أفٌ  عمى بناء اخاصِّ  تعريفا اأيضن  ؼى رّْ كعي 

 خبلؿ مف الرضا منو يفيـ كلكف ,بفعؿ كال ,بقكؿ ال المكجب عمى دالرٌ  عدـ :ىك فقيؿ ,اإليجاب

  .(4)وتحفٌ  التي القرائف

  ٔدالنرّ عهى انشضا عُذْى انفقٓاء عُذ انضكٕخ :انفشع انثاَي

 كسائؿ مف ليس – المبدأي  حيثي  مف – السككت أفٌ  عمى الفقياء اتفؽ :تحرير محؿ النزاع

 ,استثناءات القاعدة ليذه أفٌ  عمى كاتفقكا ,قكؿ إليو ينسب ال اكتالسٌ  كأفٌ  ,ضاالرٌ  عف تعبيرال

 مدل في اختمفكا يـكلكنٌ  ,عميو تدؿٌ  كدالئؿ قرائف قامت إذا الرضا عمى دليبلن  السككت كاعتبركا

                                      

 (.2)ص, أثر الػسػياؽ في داللػة السكػكت عػمػى األحكػاـ. خطاب, 1
 (.966- 2/965,)مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 2
 (.2/965) ,. المصدر السابؽ3
 (.2/966المصدر السابؽ, ).4
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 لىإ اآلخر البعض كذىب ,فييا عالتكسُّ  إلى البعض فذىب ,(1)االستثناءات ىذه في عالتكسٌ 

مف اإلشارة إلى أنكاع  بدٌ  كقبؿ ذكر ىذه االستثناءات ال .طالتكسٌ  إلى بعضيـ كذىب ,التضييؽ

  الٌسككت.

سككت المعصكـ ينزؿ بمجرده منزلة التصريح بالنطؽ, فيذا متمثؿ في السنة  األكؿ:النكع 

كثانينا  , الن أك  كاألقكاؿ التي تحدث أمامو أك تذكر لو فيسكت ,عف األفعاؿ --التقريرية كسككتو 

  .(2)اإلجماع السككتي في

ما إذا كاف فاألصؿ أف ال ينزؿ منزلة نطقو, ال سيٌ  ,سككت غير المعصكـ الثاني:النكع 

لقاعدة استثنى مف ىذه كيي  "3ال ينسب إلى ساكت قكؿ "افعي:كليذا قاؿ اإلماـ الشٌ  ,امن السككت محرٌ 

كتفاء بو, كسككت البكر عند قاـ دليؿ عمى اال ة النطؽ. أم إذاالقرائف عمى أنو ينزؿ منزل تما دلٌ 

 كىذا القسـ لو أربعة أحكاؿ:  .(4)االستئذاف في التزكيج

ا كمثاؿ ذلؾ: السككت مف البكر في اإلذف في النكاح إذا ما ينزؿ منزلة النطؽ قطعن  األكؿ:

نقض بعض  , كلك(6)نكارعذر إ كالالمدعى عميو عف الجكاب , كسككت (5)دٌ استأذنيا األب أك الجى 

                                      

(, 2/227, )الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقيالدردير, , (129, )األشباه كالنظائر. انظر ابف نجيـ, 1
, 5/242, 4/155, )المغني(, ابف قدامة, 142, )األشباه كالنظائرالسيكطي,  , (7/352, )المحمى(, ابف حـز

 (.2/972) ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, 
 (.206- 2/205, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 2
 .(142)األشباه كالنظائر, السيكطي, , (129), األشباه كالنظائرانظر ابف نجيـ,  .3
 (.206- 2/205, )المنثكر في القكاعدالزركشي,  .4
الشرح الدردير, , (4/482) ,رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  ىذا االستثناء باتفاؽ الفقياء انظر: .5

ابف قدامة, , (206-2/205, )المنثكر في القكاعدكشي, الزر , (2/227, )الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقي
   (.8/76, 4/155, )المغني

بدكف , 2ط, دار الكتاب اإلسبلمي, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ, زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, . 6
اـِ م اِلؾ   الدردير,(, 3/123), تاريخ م  مطبكع مع حاشية  المعركؼ) بالشرح الصغير( أقرب المسالؾ ِلم ذ ى ِب اإلِ 

 (. 10/211), المغنيابف قدامة, (, 2/206, )المنثكر في القكاعدالزركشي, (, 4/319,) دار المعارؼالصاكم, 
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, كلك تبارز اثناف (1)اأىؿ الذمة كلـ ينكر الباقكف بقكؿ, كال فعؿ, بؿ سكتكا انتقض فييـ أيضن 

و بغير استجارة كسكت كلـ يمنعيـ كشرطنا األماف إلى انقضاء القتاؿ, فأعاف الكافر جماعة مف صفٌ 

سككت الشفيع حيف ,ك (3)نو لغيره, كسكت عنو ضمٌ ه يتمؼ ماالن يد عبدى رأل السٌ  , لك(2)أمانو نتقضى ا

 .(4)عمـ بالبيع مسقط لمشفعة

, كىك السككت في البكر البالغ إذا استأذنيا سككت ينزؿ منزلة النطؽ في األصحٌ  الثاني:

 العصبة أك الحاكـ, كيشترط أف ال تظير قرينة بالمنع, فمك بكت مع صياح لـ يكف شيء, كلك حمؽى 

مؽ بأمره فتمزمو الفدية, أنو كما لك حى  فاألصحٌ  ,ع القدرةكىك ساكت, فمـ يمنعو م ـو حرّْ الحبلؿ رأس مي 

يجب الدفع عنو, قيؿ كمقتضى كديعة أك عارية, كعمى التقديريف  ـرً حٌ المي  عر عندالشٌ  بأفٌ  ذلؾ ؿكعمٌ 

ىذا, أنو لك أتمؼ ميكىمَّؼه الكديعة, كالمكدع ساكت مع القدرة عمى دفعو أنو يككف ضامنا, كينزؿ 

 .(5)في اإلتبلؼسككتو منزلة اإلذف 

ب " في النكاح, فسكتت ال أثر يٌ لك استؤذنت " الثٍ كما سككت ال ينزؿ منزلة النطؽ,  الثالث:

  و مف غير فعؿ, ككذا لك سكت عف قطع عضك منو أك إتبلؼ شيء مف مال(6)باتفاؽ الفقياءلو

 

                                      

 (.142, )باه كالنظائراألش(, كانظر السيكطي, 2/206, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 1
 (.2/206, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 2
 (.142, )األشباه كالنظائر(, كانظر السيكطي, 2/207, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 3
مطبكع مع حاشية الدسكقي,  الشرح الكبيرالدردير, , (4/482) ,رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, . 4
, دار الفكر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ, فتح العزيز بشرح الكجيز, عبد الكريـ بف محمد عي,, الراف(3/484)
 (.6/260, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ المرداكم, (,11/492)
, المغنيابف قدامة,  (.143, )األشباه كالنظائرالسيكطي,  :(, كانظر2/207, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 5
(4/155 ,8/76  .) 

, حاشية الدشكقي عمى الشرح الكبير(, الدسكقي, 3/62) ,رد المحتار عمى الدر المختارانظر: ابف عابديف, .  6
اإلنصاؼ في معرفة (, المرداكم, 4/248, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 2/227)

 (.8/64, )الراجح مف الخالؼ
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 .(1)منو, ال يسقط ضمانو

ًمؿى  ,لتو في األصحما ال ينزؿ منز  الرابع: أحد المتبايعيف في مجمس الخيار كما لك حي

خياره ال يبطؿ؛ ألنو مكره في المفارقة, كلك استؤذنت البكر  أفٌ  فاألصحٌ  ,فىأيٍخًرجى كلـ يمنع مف الكبلـ

في أقؿ مف مير المثؿ أك في غير نقد البمد فسكتت لـ يكف إذنا؛ ألنو ماؿ فبل يكفي سككتيا كبيع 

  .(2)ما ليا

 :اآلتيفيي عمى النحك  ,ءأما االستثناءات عند الفقيا

 ىذه مف مستثناه ةعدٌ  مسائؿ قكؿ ساكت إلى ينسب ال" :قاعدة تحت نجيـ ابف ذكر :الحنفية أكال

  :مياأىٌ  ,مسألة كثبلثيف سبع عددىا كبمغ القاعدة

 لو المكىكب قبض عند المالؾ سككتك  ,لو المكىكب بخبلؼ بكؿقى  عميو ؽالمتصدٌ  سككت

, هً بردّْ  كيرتد قبكؿ لو المقرٌ  سككتك  ,هبردٌ  كيرتدٌ  بكؿقى  الككيؿ ككتسك  ,إذف عميو ؽالمتصدٌ  أك

 ,ال كقيؿ ,هبردّْ  كيرتدٌ  كؿقبى  عميو المكقكؼ سككتك  ,هدٌ رى  كلو لمتفكيض بكؿقى  إليو المفكض سككتك 

 ادارن  أك اأرضن  يبيع رآه , ,لخياره ان مسقط كيشترم يبيع العبد رأل حيف ياربالخً  مالمشترً  سككتك 

 يبيع رآه إذا العاقؿ بيٌ الصٌ  كليٌ  سككت ك ,دعكاه تسقط ساكت كىك زمانا المشترم فيو ؼفتصرٌ 

 .(3)كغيرىا ...إذف المرىكنة العيف فالمرتيً  قبض عند الراىف سككت ,إذف كيشترم

 :قكؿ ساكت إلى الينسب قاعدة مف مستثناة المالكية ساقيا التي األمثمة مف :المالكية ثانيا

 ,(4)بالبيع ارضن  سككتو كاعتبركا, الفضكلي بيع عف عذر غير مف اعامن  يعالمب صاحب سكت إذا

 محمكؿ فإنو ,كذلؾ إلخكتو ؼتصرٌ  أك ساكتة عالمة كىي ماليا في لزكجتو الزكج ؼتصرٌ  كمنيا

                                      

 (.2/208, )القكاعدالمنثكر في . الزركشي, 1
 (.210-2/209, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 2
 (.4/482) ,رد المحتار عمى الدر المختار(, ابف عابديف, 131-129, )األشباه كالنظائر. ابف نجيـ, 3
 (.3/12, )الشرح الكبيرعمى حاشية الدسكقي . الدسكقي, 4
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 ساكتة كىي ليا ممكا زكجيا باع امرأة ":"الجميؿ مكاىب" في جاء ,(1)فعمو فيمضي التككيؿ عمى

 رضيت أنيا عمييا المشترم يى عً يدٌ  أف إال ,عمييا يميف كال ذلؾ فميا ذلؾ كرتأن فإف ,بالبيع عالمة

ف ,بذلؾ  تنكر كال ,تعمـ كىي ,مشيكر كالبيع ,كغرس ,كىدـ ,المشترم كبنى ,عمييا بركجى  ذلؾ بيع كا 

ف ,رشدىا مع ىذا الثمف كليا ,يمزميا فالبيع ف ,نقضو فممقائـ سفيية كانت كا   .(2)الزماف طاؿ كا 

مستثناة مف قاعدة الينسب إلى ساكت مف األمثمة التي ساقيا الشافعية  :الشافعية ثالثا

 بغير وصفّْ  مف جماعة الكافر فأعاف ,القتاؿ انقضاء إلى األماف كشرطا اثناف تبارز كلك :قكؿ

 .(3)أمانو نتقضى ا يمنعيـ كلـ كسكت استجارة

 مف سبقيـ فٍ مى  كبيف بينيـ ارن كبي افرقن  يرل ال الحنابمة كتب في الناظر :الحنابمة رابعا

 مع ,نفيو عف فسكت ,اكلدن  امرأتو لدتكى  لك :ارضى  السككت اعتبار عمى مثمواأل فمف ,المذاىب

 .(4)ذلؾ بعد نفيو لو يكف كلـ ,نسبو لزمو ,إمكانو

 ةمجمٌ  مف (67) رقـ مادة في جاء .انقإٌَ في عهى انشضا انضكٕخ دالنح انفشع انثانث:

 السككت كلكفٌ  قكؿ ساكت الى ينسب ال :األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف مف (95) كمادة العدلية األحكاـ

 يمـز فيما ككتالسٌ  لكفٌ  ,كذا قاؿ أنو ان ساكت عدٌ يي  ال أنو :يعني, بكالقى  كيعتبر ,بياف الحاجة معرض في

 .(5)كبياف إقرار بو ـالتكمُّ 

 تعامؿ ىناؾ يككف أف :األكلى :حالتيف في بكالن قى  ككتالسٌ  أفَّ  األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كاعتبر

 اإليجاب نتيجة كانت إذا :كالثانية, باإليجاب اكرضى  بكالن قى  السككت فيككف ,رفيفالطٌ  بيف ؽه سبَّ مي 

                                      

 (.3/506, )الشرح الصغير. الدردير, 1
 (.4/272, )ىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿمكا. الحطاب, 2
 (.142, )األشباه كالنظائركانظر السيكطي, , (207-2/206, )المنثكر في القكاعد. الزركشي, 3
 (.8/76, 4/155, )لمغني. ابف قدامة, ا4
 (.24)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 5
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 رقـ مادة ففي ,المكقكؼ العقد إجازة عمى داللة ككتالسٌ  رى بً كاعتي , إليو وجّْ كي  لمف منفعة تحقيؽ

 عتبركيي  ,داللةن  كأ صراحةن  عمييا يدؿٌ  لفظة مٌ أب كأ ,بالقكؿ كأ ,بالفعؿ جازةاإل تككف )(173)

 عدُّ يي ف كاقعة عف اعمدن  ككتالسٌ  المدنيٌ  القانكف ربى كاعتى , (ارفن عي  ضاالرٌ  عمى دؿٌ  فإ جازةإ ككتالسٌ 

 (144رقـ) مادة في كما المغركر ما كاف ليبـر العقد لك عمـ بتمؾ الكاقعة فٌ أذا ثبت إبالعاقد  ان تغرير 

 المبيع المشترم بضقى  إذا :األحكاـ ةمجمٌ  في القاعدة ىذه مف المستثناه ةاألمثم كمف

 كال ,بالقبض لو إجازة منو ذلؾ عدُّ يي ق ,يمنعو كلـ كسكت ,المبيع حبس حؽٌ  لو الذم البائع بحضكر

 ,(1)ةالمجمٌ  مف (281) بالمادة عمبلن  كحبسو المبيع استعادة المبيع المشترم قبض بعد لمبائع يحؽٌ 

 عدُّ يي  اإلجارة في سككتال ":(438) رقـ مادة في كما ,اكرضن  بكالن قى  عديي  اإليجارة في كتكالسٌ  كمنيا

 ةمدٌ  فيو سكف أف كبعد ,اقرشن  بخمسيف يرالشٌ  في حانكتا رجؿ استأجر لك :مثبلن ف ,كرضاء بكالقى 

ال فاسكف ,يفبستٌ  يتى ضً رى  إف" :كقاؿ اآلجر أتى أشير  "أرض لـ ":كقاؿ المستأجر هكردٌ  "فاخرج كا 

ف ,ابؽالسٌ  في كما قرشا خمسكف يمزمو ساكنا كاستمرٌ   تمرٌ كاس الحانكت مف يخرج كلـ شيئا يقؿ لـ كا 

 الكفالة يردَّ  ـكل الكفيؿ سكت فإذا ,لمكفالة بالنسبة األمر ككذلؾ .(2)قرشا يفستٌ  إعطاء يمزمو ساكنا

 ,كحده الكفيؿ بإيجاب كتنفذ الكفالة تنعقد" :قالت يانٌ إ حيث (621) رقـ مادة في كما الكفالة انعقدت

 كفؿ لك ىذا كعمى لو المكفكؿ يردىا لـ ما الكفالة كتبقى ذلؾ فمو ,ىاردٌ  لو المكفكؿ شاء إف كلكف

 الكفالة خبر إليو يصؿ أف قبؿ لو المكفكؿ كمات أحد عمى لو بديف لو المكفكؿ غياب في أحد

 .(3)بيا كيؤخذ ىذه بكفالتو الكفيؿ يطالبف

 مف ألنو ؛بالردٌ  يرتدٌ  اإلبراءف ,بكؿقى  إلى التحتاج فيي ,كاإلسقاطات اإلبراءات ايضن أ كمنيا

 تمميكا ليس وألن ؛بالردٌ  ردٌ يي  فبل ,اإلسقاط أما ,إسقاط كجو مفك  ؛بكؿقى  إلى يحتاج كال ,تمميؾ كجو

                                      

 (.1/67) ,درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمي حيدر, 1
 (.1/477) لسابؽ,المصدر ا .2
 (.1/739) المصدر السابؽ,.3
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 ما ذلؾ بيفكي ,يرده أف عنو المسقط يستطيع فبل, الكفيؿ الدائف أك ,عميو المحاؿ لو المحاؿاء بر كإ

 آخر أحد أبرأ لك فمذلؾ ,بالردٌ  يرتدٌ  كلكف ,بكؿقى ال عمى اإلبراء ؼيتكقٌ  ال) (1568) رقـ مادة في جاء

 اإلبراء ذلؾ يككف اإلبراء أقبؿ ال :بقكلو المجمس ذلؾ في اإلبراء رد إذا كلكف قبكلو يشترط فبل

 حاؿالمي  أبرأ إذاكذلؾ ك  اإلبراء. يرتدٌ  فبل اإلبراء بكؿقى  بعد هردٌ  لك لكف حكـ. لو يبقى ال يعني ا.مردكدن 

 .(1)(امردكدن  اإلبراء يككف ال الكفيؿ كأ ,عميو المحاؿ ذلؾ كردٌ  ,الكفيؿ الدائف أك ,عميو المحاؿ لو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (.4/80, 1/739) ,درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ(, عمي حيدر, 306)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 1



73 
 

 ضاالر   عمى (1)البذؿ( )المعاطاة داللة :الخامس المطمب

 انًعاطاج)انثزل( ذعشيف :شع األٔلانفَ 

 .(2)المناكلة :كالمعاطاة ,إياه ناكلو :معاطاةيء الشٌ  هعاطا:لغةن  المعياطاة

 نفسو طابت فمى  ككؿٌ  ,بو كجاد أعطاه :بىٍذالن  كيىٍبذيليو يىٍبًذليو بىذىلىوك  ,المنع ضدٌ  :لغةن  البذؿ

 .(3)لمماؿ البذؿ كثير كاف إذا كؿذي كبى  اؿذٌ بى  كرجؿ ,لو باذؿ فيك شيء بإعطاء

 ابأني الحنفية ايفعرٌ , (4)اؿ دكف شيء مف األقكاؿاألفعقيؿ ىي:  ا:اصطبلحن  المعاطاة 

 .(5)المراكضة بيع البيع ىذا ىسمٌ كيي  .ضاالرٌ  عمى الداؿٌ  بالفعؿ مرغكب بشيء مرغكب شيء مبادلة

 غير مف المثمكف فيعطيو الثمف يعطيو فأ ىي أك .(6)ضاالرٌ  عمى الداؿٌ  الفعؿ ابأني المالكية افيكعرٌ 

.(7)استيجاب كال إيجاب

                                      

. مف العمماء مف استعاض عف لفظ المعاطاة بمفظ البذؿ, ألنو أشمؿ لصكر بيع المعاطاة التي قد ال يحيط بيا 1
يشمؿ  قيقة مف عقكد المعاطاة, كليذا العدكؿ ثبلثة أسباب خبلصتيا: أف لفظ المعاطاه اللفظ المعاطاة, كىي في الح

خذ ألاجميع الصكر التي ذكرىا الفقياء عمى أنيا بيع معاطاة مف ناحية لغكية فمثبل لفظ المعاطاة يدؿ لغة عمى 
ية القبض مف الطرفيف, كىذا ال كالعطاء مف الطرفيف, كبناء عمى ىذا المعنى ال ينعقد العقد إال بعد إتماـ عمم

يشترط عند الرأم الراجح لدل أكثر القائميف بانعقاد العقد بالمعاطاة, كمف الصكر التي اليشمميا لفظ التعاطي أف 
يا يككف الفعؿ مف جية كالقكؿ مف جية فيذه الصكرة بيع معاطاة, كلكف المعنى الحقيقي لممعاطاة ال يشمميا, كمن

ا يعد مف بيع المعاطاة. انظر القره داغي, ذلؾ أيضن بيف يديو دكف األخذ ك  يءة كضع الشا عدـ شمكلو لصكر أيضن 
 (. 2/918, )مبدأ الرضا في العقكد

معجـ لغة (, قمعجي, محمد, ك قنيبي, حامد, 6/2431, )الصحاح تاج المغة كصحاح العربية. انظر الفارابي, 2
 (.437ـ, )1988-ىػ 1408, 2دار النفائس, ط, الفقياء

الصحاح تاج المغة كصحاح (, الفارابي, 8/187, )العيف(, كانظر خميؿ, 11/50, )لساف العرب. ابف منظكر, 3
 (.965, )القامكس المحيط(, الفيركزآبادل, 4/1632, )العربية

, دكف طبعة كبدكف تاريخ عالـ الكتب,, الفركؽ ) أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ(. القرافي, شياب الديف, 4
(3/143.) 
, رد المحتار عمى الدر المختار(, كانظر ابف عابديف, 5/133, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 5
(4/504.) 
 (.4/229, ) مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 6
 (.5/6, )شرح مختصر خميؿ. الخرشي, 7
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 أك ,لفظ يكجد كال مقابمتو في شيئا منو كيأخذ غيره أك ادرىمن  ويعطيى  أف :الشافعية عند عاطاةالمك 

 حصمت الجانبيف مف اضالرٌ  كجكد عمى القرينة دٌلت فإذا ,اآلخر دكف أحدىما مف لفظ يكجد

 جابإي غير مف كيعطيا أك مثمكف ) أم مبيع(فو مَّ كمث ثمف عمى يتفقا أف رلخأ بعبارةك  ,(1)المعاطاة

,اخبز الدٌناربهذاأعطنً:"ٌقولكأن:الحنابلةعندوهً.(2)أحدىما مف لفظ يكجد كقد ,قبكؿ كال

  .(3) "ساكت كىك فيأخذه ربديناالثوبهذاذ خ :ٌقولأو,"ٌرضٌهمافٌعطٌه

: العقد الخالي عف الصيغة, أك عف أحد ابأني اكبعد عرض تعريفات الفقياء لممعاطاة يمكف تعريفي

 رفييا.ط

  (انًعاطاج تيع حكى) انفقٓاء عُذ انًعاطاج :انفشع انثاَي

,(4)(بولق وٌجابإ)باللفظوغٌرهالبٌعانعقادالفقهاءعلىاتفق :النزاع محؿٌ  تحرير

بالتعاطًالبٌعانعقادفًواختلفوا,(5)والتعاطًبالبذلٌنعقدانالوالطالقالنكاحأن علىواتفقوا



                                      

 (.9/163, )المجمكع شرح الميذب. النككم, 1
, دكف طبعة كبدكف تاريخ , دار الكتاب اإلسبلمي,أسنى المطالب في شرح ركض الطالبريا, , زكاألنصارم. 2
(2/3.) 
 (.149- 3/148, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع( كانظر البيكتي, 3/481, )المغني. ابف قدامة, 3
شرح مختصر مكاىب الجميؿ في (, الحطاب, 4/503) ,رد المحتار عمى الدر المختار. انظر ابف عابديف, 4

 (.3/480, )المغني(, ابف قدامة, 9/162, ), المجمكع شرح الميذبالنككم(, 4/228, ) خميؿ
ذلؾ لخمس قكاعد كىي باختصار القاعدة األكلى: أف  القرافي كأرجع ,المعاطاة ال تجرم في النكاح كالطبلؽ. 5

كالبيع لما لـ يكف اإلشياد فيو , كسفاحشيد عميو أنو تزكيج ال زنى الشيادة شرط في النكاح... فبل بد مف لفظ ي
ركطيا, فكذلؾ القاعدة الثانية: العقكد كاألمكر العظيمة كالخطيرة يشدد فييا كيشدد في ش .فيو المناكلة شرطا جكزكا 

؛ ألنو سبب بقاء النكع اإلنساني المكـر المفضؿ عمى جميع المخمكقات؛ كسبب العفاؼ الحاسـ النكاح عظيـ الخطر
باحة المرأة حكـ فمو لمادة الفس اد كاختبلط األنساب... القاعدة الثالثة: كؿ حكـ شرعي ال بد لو مف سبب شرعي, كا 

سبب يجب تمقيو مف الشرع. القاعدة الرابعة: الشرع قد ينصب خصكص الشيء سببا كالزكاؿ لكجكب الظير... 
رع في الخركج مف الحرمة إلى اإلباحة كألفاظ النكاح كالطبلؽ نصبت خصيصا لعقدىا. القاعدة الخامسة: يحتاط الش

أكثر مف الخركج مف اإلباحة إلى الحرمة؛ فميذه القاعدة لـ يجز النكاح بكؿ لفظ...؛ ألنو خركج مف الحرمة إلى 
الحؿ كجكزنا البيع بجميع الصيغ كاألفعاؿ؛ ألف األصؿ في السمع اإلباحة حتى تممؾ بخبلؼ النساء؛ األصؿ فييف 

 (.3/144, )الفركؽالقرافي,  انظر حاجة لمبيع كلقصكره في اإلحتياط عف الفركج.التحريـ, كلعمـك ال
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:بٌانهاوهذاقولٌنعلى

 كبعض ,(2)مالكيةالك  ,(1)المعتمد في حنفيةال :العمماء جميكر ذىب :األكؿ القكؿ

 في بو المعمكؿ في حنابمةالك  ,(7)كالبغكم ,(6)المتكليٌ ك  ,(5)كالنككم ,(4)الركياني منيـ (3)الشافعية

                                      

 .(5/134, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  . 1
 (5/6, )شرح مختصر خميؿ. الخرشي,  2
 (.9/162, )المجمكع شرح الميذبالنككم, .  3
بف أحمد بف محمد الركياني, الطبرم, الشافعي, مكلده . ىك القاضي العبلمة, أبك المحاسف عبد الكاحد إسماعيؿ 4
, كارتحؿ في طمب الحديث كالفقو جميعا, كبرع في الفقو, ككاف يقكؿ: لك احترقت , كتفقو ببخارل مدة(ىػ415)في

كتب الشافعي, ألمميتيا مف حفظي, كمف مصنفاتو البحر في المذىب, ككتاب مناصيص الشافعي, ككتاب حمية 
(, كانظر ابف كثير, 14/233) سير أعالـ النبالءالذىبي, انظر ىػ. (501)الكافي, قتؿ سنة المؤمف, ككتاب 
 (.525-524, )طبقات الشافعييف

. ذكر النككم صكرة مف المعاطاة كقاؿ عنيا: أنيا باطمة ببل خبلؼ ألنيا ليست ببيع لفظي كال معاطاة كىي: أف 5
عني ثمنا( كلـ يتمفظا ببيع بؿ نكيا أخذه بثمنو المعتاد كما يفعمو كثير يأخذ المشترم مف البائع شيئا كلـ يعطو شيئا) ي

مف الناس... فإف كثيرا مف الناس يأخذ الحكائج مف البياع مرة بعد مرة مف غير مبايعة كال معاطاة ثـ بعد مدة 
جات مف البياع ف الشربيني نقؿ عف الغزالي قكلو: كأخذ الحاأيحاسبو كيعطيو العكض كىذا باطؿ ببل خبلؼ. إال 

يقع عمى ضربيف: أحدىما أف يقكؿ: أعطني بكذا لحما أك خبزا مثبل كىذا ىك الغالب, فيدفع إليو مطمكبو فيقبضو 
كيرضى بو, ثـ بعد مدة يحاسبو كيؤدم ما اجتمع عميو, فيذا مجزـك بصحتو عند مف يجكز المعاطاة فيما أراه. 

أعطني رطؿ خبز أك لحـ مثبل فيذا محتمؿ, كىذا ما رأل كالثاني: أف يمتمس مطمكبو مف غير تعرض لثمف ك
إحياء ( كانظر الغزالي, 2/326, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالغزالي إباحتو. انظر الشربيني, 

 (.2/67, )عمكـ الديف
باألصكؿ, كلد  . ىك عبد الرحمف بف مأمكف النيسابكرٌل, أبك سعد, المعركؼ بالمتكلي: فقيو مناظر, عالـ6

لو كتاب "التتمة" الذم  دريس بالمدرسة النظامية, ببغداد,ـ(, كتعمـ بمرك, كتكلى الت1035-ىػ  426بنيسابكر سنة)
تمـ بو "اإلبانة" لشيخو أبي القاسـ الفكراني, ككتاب في الفرائض, ككتاب في أصكؿ الديف, تكفي في بغداد سنة 

, طبقات الشافعية(, ابف قاضي شيبة, 14/80,)ـ النبالءسير أعالـ(. انظر الذىبي, 1086-ىػ 478)
 (. 3/323, )األعالـ(, الزركمي, 1/247)
. ىك الحسيف بف مسعكد بف محمد العبلمة محيي السنة أبك محمد البغكم كيعرؼ بابف الفراء الفقيو الشافعي, أحد 7

معالـ التنزيؿ كشرح السنة, ـ(, صاحب 1044-ىػ436أئمة المذىب في التفسير كالحديث كالفقو كلد سنة )
كالتيذيب, كالجمع بيف الصحيحيف, كالمصابيح كغير ذلؾ مف المصنفات المفيدة المشيكرة, تكفي بمرك الركذ سنة 

 (. 2/259, )األعالـ(, الزركمي, 548, )طبقات الشافعييفـ(.انظر ابف كثير, 1117-ىػ 510)
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 أك خسيسةال األشياء في كاف سكاء ,ضاالرٌ  عمى لداللتو البيع في التعاطي ةصحٌ  إلى (1)المذىب

  :يمي بما كاكاستدلٌ , النفيسة

 المبادلة كحقيقة ,مرغكب بشيء مرغكب شيء مبادلة كىي ,لممبادلة اسـ رعكالشٌ  المغة في البيع .1

نما ,كاإلعطاء األخذ ىك بالتعاطي  عمىت دلٌ  ياتآ ىناؾك  ,عمييما دليؿ راءكالشٌ  البيع لفظ كا 

نما ,تجارةال أك البيع لفظ غير مف التجارة أك البيع نعقادا   :مثؿ ,بالمعاطاة كا 

   " :تعالى قكلو. أ         " (29 :النساء), الداللة كجو: 

 .(2)التعاطي تفسير كىك ,ببدؿ لمغير الشيء جعؿ عف عبارة التجارة أفٌ 

 " :تعالى قكلوك . ب                         

    " (16 :البقرة)  ,أطمؽ :اللةالد كجو -  - تبادؿ عمى التجارة اسـ 

  .(3)قكؿ فييا يكف لـ كلك بيعا تككف المعاطاة ككذلؾ ,قكؿ فيو ليس

   " :تعالى قكلوك . ت                 

   " (111 :التكبة), اهللا أفٌ  :الداللة كجو -  – في بالقتاؿ ةالجنٌ  مبادلة ىسمَّ  قد 

 " اآلية آخر في تعالى لقكلو كبيعا شتراءن ا -   - اهللا سبيؿ         

                                      

 . (3/148, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع.  البيكتي, 1
تفسير النسفي )مدارؾ , اهللا بف أحمدعبد , النسفي, (5/134, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 2

دار , راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك, حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم, التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(
 (.1/351, )ـ1998 - ىػ1419, 1, طالكمـ الطيب, بيركت

 (.1/53, )تفسير النسفيالنسفي,  .(5/134, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعلكاساني, . ا3
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    " فك  ,(111 :لتكبة)ا   .(1)البيع لفظ يكجد لـ ا 

سكاء كاف في النفيس أك في الخسيس يحتاج إلى البيع كيمكف أف يجاب عمى ذلؾ: أف          

نما احتيج في البيع إلى البيع مف غيرىما؛  بكؿ, فيما مف أركاف البيع, فبل يتـٌ إيجاب كقى  كا 

أنيط الحكـ بسبب ظاىر كىك مع عميو, فال يطٌ  ضا أمر خفيٌ كالرٌ , ضاألنو منكط بالرٌ  يغة؛الصٌ 

 .(2)بكضعو, فالمقبكض بيا كالمقبكض ببيع فاسد الصيغة, فبل ينعقد بالمعاطاة إذ الفعؿ ال يدؿٌ 

 - – ىريرة أبي فعف ,العقكد بعض في بكؿكالقٌ  اإليجاب يستعمؿ لـ – – النبيٌ  أفٌ . ث

 فإف ,صدقة؟ أـ ةأىديٌ  ":عنو سأؿ بطعاـ ىأت إذا _ـكسمٌ  عميو اهللا ىصمٌ  _اهللا رسكؿ كاف"

ف ,يأكؿ كلـ .كامي كي  :ألصحابو قاؿ .صدقة :قيؿ  فأكؿ , بيده ضرب ىدية :قيؿ كا 

 دقةكالصٌ  بةاليً  في كالقبكؿ اإليجاب يستخدـ لـ - - النبيٌ  أفٌ  :الداللة كجوك  .(3)"معيـ

مف كيجاب عمى ذلؾ: أف اليبة كالصدقة كاليدية  .(4)المعاطاة بيع في األمر فكذلؾ ,كاليدية

 عقكد التبرعات, كال يقاس عمييا غيرىا كالبيع الذم ىك مف عقكد المعاكضات.

 بعكضو  غيرؾ يد في ما أخذ ىك إنما البيع مف كالمقصكد ؛ارفن عي  ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  الفعؿ ألفٌ ك . ج

 في ركف ضاالرٌ  حصكؿ أفٌ  عمى كالدليؿ ؛كالمعاطاة الفعؿ كيكفي ,القكؿ شترطيي  فبل ,ترضاه

 " :لىتعا قكلو البيع                     

            " (29:النساء),  عمى الداؿٌ  أفٌ  ىذا مف ـى مً عي فى 
                                      

 (.5/134), بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الكاساني,1
(. حكـ المقبكض بالمعاطاة كالمقبكض 2/325, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني, 2

عندىـ, ككجياف آخراف أحدىما: أف ىذا إباحة الزمة ال يجكز الرجكع فييا, كالكجو  ببيع فاسد ىذا الكجو األصح
الثاني: أف العكضيف يسترداف فإف تمفا فبل مطالبة ألحدىما كيسقط عنيما الضماف كيتراد منيما بالتراضي. النككم, 

 (.9/164, )المجمكع شرح الميذب
 (.2/756), مسمـصحيح (, مسمـ, 3/155) ,صحيح البخارم . البخارم,3
 (.6/45, )المغني. ابف قدامة, 4
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 قاؿ إذا كما بو يعالب انعقاد في كبلـ فبل ,قكال يككف تارة كالقبكؿ باإليجاب ىالمسمٌ  ضاالرٌ 

 شترطيي  ال لذلؾ ,فعبل يككف كتارة ؛بكذا منؾ اشتريت المشترم كقاؿ ,"بكذا بعتؾ ":البائع

نما ,الكضع داللة  يشترط إنما" :(2)عقيؿ ابف قاؿ .(1)ضاالرٌ  عمى العرؼ داللة تكفي كا 

 يكف لـ اإذ ألنو ى؛كالمعطى  يالمعطً  بيف القائـ العرؼ كعدـ ,اإلطبلؽ مع كالقبكؿ اإليجاب

 كجو فبل ,كالدالئؿ األحكاؿ قرائف مع أما ,عميو داؿٌ  قكؿ مف بدٌ  فبل ,ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  عرؼ

كأجيب عنو: الصيغة كضعت في العقكد لداللة عمى الرضا, كثبكت  .(3)"المفظ عمى لتكقيفو

حكمو, كلـ يكضع الفعؿ في أصؿ كضعو لمداللة عمى الرضا, فيقتصر في ذلؾ عمى 

 . (4)أف األعراؼ قد تختمؼ, فينتج عنيا خبلؼ كنزاع بيف المتعاقديف, ثـ الصيغة

 القبض في إليو عى جً ري  كما ,رؼالعي  إلى فيو الرجكع فكجب ,كيفيتو فيبيٌ  كلـ ,البيع اهللا أحؿٌ . ح

 بينيـ امكجكدن  كاف البيع كألفٌ  ؛ذلؾ عمى كبياعاتيـ أسكاقيـ في كالمسممكف ,ؽكالتفرٌ  كاإلحراز

 بالرأم تغييره يجكز فبل ,كاف ما عمى كأبقاه أحكاما عميو رعالشٌ  ؽى عمٌ  نماكا   ,عندىـ معمكما

 استعماؿ ,بينيـ البيع كقكع كثرة مع ,أصحابو عف كال - - النبيٌ  عف ينقؿ كلـ ,ـحكُّ كالتَّ 

 ,شرطا ذلؾ كاف كلك ,اشائعن  نقبلن  ؿى قً لني  بياعاتيـ في ذلؾ استعممكا كلك ,كالقبكؿ اإليجاب

 فمك ,البمكل بو تعـٌ  اممٌ  البيع كألفٌ  ؛نقمو عف كالغفمة إىمالو منيـ رتصكَّ يي  ـكل ,نقمو لكجب

  كقكع إلى يفضي ألنو حكمو؛ ؼً خٍ يي  كلـ ,اعامن  ابيانن  - - لبينو بكؿكالقى  اإليجاب لو اشترط

                                      

 (.4/228, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 1
. ىك أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ بف عبد اهللا البغدادم, الظفرم, الحنبمي, المتكمـ, صاحب 2

سمع مف أبي بكر بف بشراف, كأبا الفتح  ىػ(,431التصانيؼ, كاف يسكف الظفرية, كمسجده بيا مشيكر كلد سنة )
بف شيطا, كالقاضي أبا يعمى بف الفراء, كتفقو عميو, كحدث عنو: أبك حفص المغازلي, كأبك المعمر األنصارم 

, تحقيؽ: أحمد الكافي بالكفياتىػ(, انظر الصفدم, صبلح الديف, 513كغيرىـ,كلو كتاب الفنكف, تكفي سنة)
سير (, كانظر الذىبي, 21/218ـ, )2000-ىػ1420إحياء التراث, بيركت,  األرناؤكط كتركي مصطفى, دار

 (.14/330, )أعالـ النبالء
 (.6/45, )المغني. انظر ابف قدامة, 3
 (2/325, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني, . 4
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 .(1)ؿبالباط الماؿ كأكميـ ,اكثيرن  الفاسدة العقكد

 عقكد أكثر كلكانت ,الناس عمى ذلؾ لشؽٌ  كدالعق ىذه في اشرطن  بكؿكالقى  اإليجاب كاف كلك . خ

 عمى لمداللة يراداف إنما كالقبكؿ اإليجاب ألفٌ  ؛مةن محرَّ  أمكاليـ كأكثر ,فاسدة المسمميف

 لعدـ عنيما؛ كأجزأ ,مقاميما قاـ ,كالتعاطي المساكمة مف ,عميو يدؿ ما جدى كي  فإذا ,التراضي

 .(2)فيو دالتعبٌ 

 كابف, (7)كالقاضي ,(6)الحنفية مف (5)كالكرخي ,(4)كالظاىرية ,(3)الشافعية ذىب :الثاني القكؿ

  فذىب :الخسيس في كاختمفكا,النفيس في المعاطاة ةصحٌ  عدـ إلى (9)الحنابمة مف (8)الجكزم

                                      

 (.3/481, )المغني. ابف قدامة, 1
 (.3/482) المصدر السابؽ,. 2
 (.9/162, )المجمكع شرح الميذب, . النككم3
4 ,  (.7/232, )المحمى. ابف حـز
, كلد في الكرخ . ىك أبك الحسف عبيد اهللا بف الحسيف بف دالؿ البغدادم الكرخي الفقيو, مفتي العراؽ, شيخ الحنفية5

لحنفية, , انتيت إليو رئاسة المذىب, مف كتبو رسالة في األصكؿ التي عمييا مدار فركع اـ(874-ىػ 260سنة)
سير أعالـ ـ(, انظر الذىبي, 952-ىػ 340) كشرح الجامع الصغير, كشرح الجامع الكبير, تكفي ببغداد سنة

 (.4/193, )األعالـ(, الزركمي, 12/38, )النبالء
تبييف الحقائؽ شرح كنز (, الزيمعي, عثماف, 4/513) ,رد المحتار عمى الدر المختارانظر ابف عابديف,  .6

 (.4/4ىػ, )1313, 1القاىرة, ط المطبعة الكبرل األميرية, بكالؽ,, ة الشِّمبيِ الدقائؽ كحاشي
. ىك عمي بف سميماف بف أحمد المرداكم ثـ الدمشقٌي فقيو حنبمي, مف العمماء, كلد في مردا قرب نابمس سنة 7
اؼ في (, مف كتبو: اإلنصـ1480-ىػ885ـ(, كانتقؿ في كبره إلى دمشؽ فتكفي فييا سنة )1414-ىػ 817)

معرفة الراجح مف الخبلؼ, التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع, كتحرير المنقكؿ في أصكؿ الفقو كغيرىا, انظر 
 (.4/292, )األعالـالزركمي, 

.ىك جماؿ الديف, أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي... الحنبمي, الكاعظ, صاحب التصانيؼ, كلد 8
ـ(, سمع مف أبي القاسـ بف الحصيف, 1201-ىػ 597مائة في بغداد كتكفي فييا سنة)سنة تسع أك عشر كخمس 

كأبي عبد اهللا الحسيف بف محمد البارع كغيرىـ, لو نحك ثبلث مئة مصنؼ, منيا: األذكياء كأخبارىـ, كمناقب عمر 
(, 15/455, )النبالءسير أعالـ بف عبد العزيز, كركح األركاح, شذكر العقكد في تاريخ العيكد. انظر الذىبي, 

 (.18/109, )الكافي بالكفيات(, الصفدم, 3/316, )األعالـالزركمي, 
 (.3/148, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع. البيكتي, 9
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 كسـ فٍ مى  كؿٌ " :بعضيـ كقاؿ, الخسيس في المعاطاة ةصحٌ  إلى (1)سريج ابف منيـ ,الشافعية بعض

 .(2)"بالمفظ إال منو يصحٌ  ال بذلؾ يعرؼ لـ فٍ مى  ككؿٌ  ,كالتاجر كالعاميٌ  بالمعاطاة منو اكتفى بالبيع

 في المعاطاة ةصحٌ  إلى (4)الحنابمة مف الجكزمٌ  كابف ,كالقاضي ,(3)الحنفية مف الكرخي ذىب ككذلؾ

 .راتكالمحقّْ  الخيسس

 السرقة نصاب النفيس :قيؿ" :اليماـ ابف قاؿ ,كالعادة العرؼ كالخسيس النفيس كضابط

 كالجكز كالبيض ؼكالرغي كالبقؿ المحتقرة األشياء بالخسيس كأراد ,دكنو ما كالخسيس افصاعدن 

 كهدُّ عى  فما ,العرؼ إلى كالنفيس ركالمحقَّ  كالكثير القميؿ في جكعالرٌ " :النككم كقاؿ .(5)"لمعادة استحسانا

ال بيع فيك ,ابيعن  كهدُّ كعى  راتالمحقّْ  مف  كحكى ,المعاطاة ةصحٌ  عمى اتفريعن  المشيكر ىك ىذا ,فبل كا 

 ,بذلؾ يختٌص  ال أنو كابالصٌ  بؿ ,ضعيؼ شاذٌ  كىذا ,السرقة نصاب دكف رالمحقَّ  أفٌ  كجيا الرافعي

  .(6)"أعمـ كاهللا ابيعن  العرؼ أىؿ هيعدُّ  ما إلى يتجاكزه بؿ

 :في النفيس كالحقير بأدلة منيا مطمقالبيع المعاطاة  المانعكف كاستدؿ

 ,البيع أركاف مف فيما, بكؿكقى  إيجاب إلى يحتاج الخسيس في كأ النفيس في كاف سكاء البيع .1

نما ؛غيرىما مف البيع يتـٌ  فبل "ى  :تعالى لقكلو ضابالرٌ  منكط ألنو ؛يغةالصٌ  إلى البيع في احتيج كا 
                                      

. ذىب ابف الصبلح إلى أف ابف سريج يقكؿ بالمعاطاة مف غير تقييد بخسيس, كأنكر عمى الغزالي ىذا التقيد, أال 1
 ألف المشيكر عف ابف سريج التخصيص بالمحقرات. ؛إلنكار عمى الغزالي غير مقبكؿأف النككم قاؿ: إف ىذا ا

كابف سريج ىك أحمد بف عمر بف سريج القاضي أبك العباس , (9/162النككم, المجمكع شرح الميذب, ) :انظر
مصنؼ,  400حامؿ لكاء الشافعية في زمانو كناشر مذىب الشافعي, لو نحك  ـ(,863 –ىػ 249البغدادم كلد سنة)

انظر ابف قاضى شيبة,  ـ(,918- ىػ306منيا األقساـ كالخصاؿ,الكدائع لمنصكص الشرائع, تكفي في بغداد سنة)
 (.1/185,)األعالـ(, الزركمي, 11/123, )أعالـ النبالء سير(, الذىبي, 1/89) ,الشافعية طبقات

 .(2/326, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني, 2
تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ (, الزيمعي, 4/513) ,رد المحتار عمى الدر المختار. انظر ابف عابديف, 3

م ِبيِّ   (.4/4), كحاشية الشِّ
 (.3/148, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع.البيكتي, 4
 (.4/513) ,رد المحتار عمى الدر المختار(.كانظر ابف عابديف, 6/252, )فتح القدير. ابف اليماـ, 5
 (.9/164, )المجمكع شرح الميذب. النككم, 6
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     " (29 :النساء), كلقكلو - -"خفيٌ  أمر ضاكالرٌ  ,(1)"تراض عف البيع ماإن 

 يدؿٌ  ال الفعؿ إذ بالمعاطاة ينعقد فبل ,الصيغة كىك ظاىر بسبب الحكـ فأنيط ,عميو معيطٌ  ال

 .(2)فاسد ببيع كالمقبكض بيا المقبكضف ,بكضعو

 مف مانع فبل (مناكلكسمٌ ) ,بوً  ـمسمَّ  فغير ضاالرٌ  عمى لمفعؿ ةدالل ال بأف القكؿ :عنو جيبأك 

 يجكز فكما ,بو العقد إنشاء عمى رؼالعي  جرل أك القرائف بو أحاطت إذا ضاالرٌ  عمى الفعؿ داللة

 .(3)بالقرائف المحاط بالفعؿ عقده اأيضن  فيجكز األلفاظ مف بالكناية البيع عقد

 يجابإ بغير كالعقار كالطبلؽ النكاح انعقاد يجكز ال فكما ,العقار كبيع النكاح عقد عمى القياس .2

 .(4)العقكد سائر في األمر كذلؾف ,كقبكؿ

 ال, مثبل كاإلشياد ةخاصٌ  شركط لو النكاح عقد ألفٌ  ؛الفارؽ مع قياس بأنو :عنو أجيبك  

 قاضية كالعادة ؼالعر  كاف إذا معاطاة عقدة مف مانع فبل ,العقار كبيع ,لمبيع خبلفا بدكنيا يكجد

 .بذلؾ

  بو يقصد لـ أنو المرء عييدٌ  كقد ,لمرىف أك ,لئلجارة يككف كقد ,لمبيع يككف قد )المعاطاة( البذؿ .3

 

                                      

قاؿ عنو البكصيرم: ىذا (, 11/340, )صحيح ابف حباف(, ابف حباف, 2/737, )وسنف ابف ماج, و. ابف ماج1
 حكـ األلباني: صحيح, تعميؽ شعيب األرنؤكط: أسناده قكم. سناده صحيح,إ حديث

(. حكـ المقبكض بالمعاطاة كالمقبكض 2/325, )ألفاظ المنياجمغني المحتاج إلى معرفة معاني . الشربيني, 2
ببيع فاسد ىذا الكجو األصح عندىـ, ككجياف آخراف أحدىما: أف ىذا إباحة الزمة ال يجكز الرجكع فييا, كالكجو 

ككم, الثاني: أف العكضيف يسترداف فإف تمفا فبل مطالبة ألحدىما كيسقط عنيما الضماف كيتراد منيما بالتراضي. الن
 (.9/164, )المجمكع شرح الميذب

 (.2/927, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 3
 (.9/163, )المجمكع شرح الميذب. النككم, 4
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 .(1)كالخبلؼ النزاع كثرة إلى ميؤدٌ  الذم األمر, العقكد بيف التمييز فيصعب ئناشي

 .(2)السائد العرؼ طريؽ عف أك ,بو المحيطة القرائف خبلؿ مف الفعؿ تمييز يمكف نوأ :عنو أجيبك  

 أحكاـ أسماء سيما ال ,تعالى اهللا مفتكقيؼ تجارة كال راءشٌ كال بيعكال تكقيؼ ياكمٌ  األسماء .4

 لمعقكد بالنسبة ـمسمَّ  غير ذلؾ بأفَّ  :عنو كأجيب.(3)اإلحداث فييا يجكز ال التي الشريعة

 اشتراط عمى دمحدٌ  دليؿ كجديي  ال ثـ ,كالقرائف كالعادة العرؼ عمى مبنية ىي التي كالمعامبلت

  .(4)العقد إنشاء في – الفعؿ دكف – بعينو خاٌص  لفظ

 في ليس إذ ,الفارؽ مع قياس بأنو :عنو أجيبك ,(5)اإلسبلـ حرميا التي المنابذة تشبو المعاطاة .5

 .(6)المعاطاة بخبلؼ ابيعن  الثكب نبذ دمجرٌ  يجعؿ بؿ ,تراضو  كال نظر المنابذة

  :فقط راتالمحق   في لبيع المعاطاة جيزكفالم   إليو ذىب ماة أدل  

 عمى المعاطاة باب فتح بأفٌ  النفيس دكف الخسيس في المعاطاة ةبصحٌ  فالقائمك  استدؿٌ 

 في إفٌ  ثـٌ  ,بقدرىا رقدَّ تي  كىي لضركرة إال يجكز ال كىذا ,لفظ بغير الممؾ نقؿ إلى ميؤدٌ  مصراعيو

 في قديما كاف كالعرؼ العادة أفٌ  إلى باإلضافة ,الناس عف كبير حرج رفع راتالمحقَّ  في إجازتيا

  .(7)عميو فيقتصر كالخضر المحـ ؿثم راتالمحقٌ 

 مف يمنع أخذمى  يعتريو منيا كبلِّ  أفٌ  يجد األقكاؿ ىذه في الناظر إفٌ  :كترجيح مناقشة

 فم مؾالمي  نقؿ إلى مدٌ يؤ  كالنفيس الحقير في مطمقا المعاطاة بجكاز القكؿف ,خراآل عمى ترجيحو

                                      

 (.2/926, )مبدأ الرضا في العقكد(. كانظر القره داغي, 2/67, )إحياء عمكـ الديف. الغزالي, 1
 (.2/927, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 2
3 . ,  (.7/232, )المحمىابف حـز
 (.2/928, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
 (.2/927السابؽ, ) المرجع. 5
 (.2/928السابؽ, )المرجع . 6
 (.2/930, )مبدأ الرضا في العقكد(. القره داغي, 2/67, )إحياء عمكـ الديف. الغزالي, 7
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 عمى البيع اسـ يطمؽ كلـ ؛بكؿكالقى  لئليجاب اسـ كالبيع ,البيع اهللا أحؿٌ  كقد ,عميو داؿٌ  لفظ غير

 ماسيٌ  ال ـكالتسمٌ  التسميـ فعؿ دمجرٌ ب الجانبيف مف الممؾ بانتقاؿ يحكـ فيؿ ,ـكالتسمٌ  التسميـ فعؿ دمجرٌ 

 عى رجً يى  أف ـمً سلممي  إذ .الناس فبي كالخبلؼ النزاع كثرة إلى ميؤدٌ  الذم األمر ,النفيسة األمكر في

 .(1)ببيع ليس كذلؾ تسميـ دمجرٌ  إال يمنٌ  يصدر لـ إذ بعتو كما ,ندمتي  قد كيقكؿ

 التعاطي يككف أف يشبو أنو :أحدىما :كجييف مف إشكاؿ فيو مطمقا المعاطاة بمنع كالقكؿ

 ازكالخبَّ  قاؿالبَّ  مف كؿبكالقى  اإليجاب فكفيتكمٌ  كانكا كلك الصحابة زمف في امعتادن  راتالمحقٌ  في

 تمؾ عف يةبالكمٌ  اإلعراض كقت يشتير كلكاف ,امنتشرن  نقبل ذلؾ ؿقً كلني  ,فعمو عمييـ ؿى قي لثى  ابكالقصَّ 

 صبحتأك  ,فيو انيمككا قد اآلف الناس أفٌ  :كالثاني .تتفاكت ىذا مثؿ في األعصار فإفَّ  ,العادة

 قد البائع أفٌ  كيعمـ إالَّ  كغيرىا األطعمة مف اشيئن  اإلنساف يشترم فبل ,البمكل بو تعمٌ  اممٌ  المعاطاة

 .(2)كذلؾ األمر كاف إذا بالعقد تمفظو في فائدة فأمٌ  ,بالمعاطاة ممكو

 راتالمحقٌ  ضبط عبالصٌ  مف :األكؿ :شكاالفإ فيو راتالمحقٌ  في المعاطاة بجكاز كالقكؿ

 لفظ غير مف التمميؾ يتـٌ  :كالثاني .,المعاطاة في راتالمحقٌ  جاكزكا قد الناس ألفٌ , كالعادة رؼبالعي 

 .(3) بكؿ(كقى  )إيجاب

 كالعادة العرؼ كاف إذا كعادة اعرفن  ابيعن  عدُّ يي  فيما بالمعاطاة البيع جكاز أميؿ إليو كالذم

ال ,منضبطيف  فبل ,عتداؿالا إلى حتماالتالا أقرب" :الغزالي يقكؿ كما ألنو ؛فقط راتالمحقٌ  ففي كا 

 كاف ذلؾ بأفٌ  فٌ الظٌ  عمى يغمب ماكلً  ,الخمؽ بيف ذلؾ كلعمكـ الحاجات سلمسي إليو ممنا لك بأس

 .(4)األكلى العصكر في امعتادن 

                                      

 (.2/67, )إحياء عمكـ الديف. الغزالي, 1
 لسابؽ.المصدر ا. 2
 (.2/67, )المصدر السابؽ. 3
 (..2/67, )المصدر السابؽ. 4
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  :انقإٌَ في ( انثزل ) انًعاطاج :انفشع انثانث

 ألفٌ  ؛كالخسيس النفيس في بيا البيع بانعقاد كقالت ,بالمعاطاة العدلية األحكاـ ةمجمٌ  أخذت

 ينعقد كال البيع لفظ يكجد أف الممكف فمف ,المفظ صكرة عمى كليس ,ضارٌ ال عمى كمستنده البيع ىنى بٍ مى 

 تراضي ىك بكؿكالقى  اإليجاب مف األصمي المقصد (175) رقـ مادة في جاء, (1)ضاالرٌ  لعدـ

 أفٍ  :ذلؾ مثاؿ ,التعاطي بيع ىذا ىسمٌ كيي  ,التراضي عمى الدالة الفعمية بالمبادلة البيع ينعقد الطرفيف

 بإيجاب ظتمفٌ  بدكف الخبز مف امقدارن  ازالخبَّ  فيعطيو ,الدراىـ مف مقدارا ازلمخبَّ  مالمشتر  يعطيى 

 إلى رجؿ جاء لك ككذا ,البائع كيسكت السمعة كيأخذ ,لمبائعً  الثمفى  المشترم يعطيى  أف أك ,بكؿكقى 

 فسكت ,بدينار :فقاؿ الحنطة؟ ىذه مف دٌ المي  تبيع بكـ :كقاؿ ,دنانير خمسة لو كدفع الحنطة بائع

ف ,اأيضن  البيع ينعقدف اغدن  إياىا أعطيؾ :البائع فقاؿ ,الحنطة منو طمب ثـٌ  ,المشترم  يجر لـ كا 

 يجبر كنصؼ دينار إلى الغد في الحنطة سعر ارتفع لك كرةالصٌ  ىذه كفي ,بكؿكالقى  اإليجاب بينيما

 ,قيمتيا تنٌ كتد الحنطة رخصت لك بالعكس ككذا ,بدينار المد بسعر الحنطة إعطاء عمى البائع

 قركش بخمسة لي اقطع :ابلمقصَّ  المشترم قاؿ لك ككذا ,األكؿ بالثمف بكلياقى  عمى مجبر فالمشترم

 لممشترم كليس البيع انعقد إياه كأعطاه وني ككزٌ  المحـ ابالقصَّ  فقطع الشاة ىذه مف الجانب ىذا مف

 في الكارد األخير المثاؿ في" :المادة ليذه ذكره بعد حيدر عمي قاؿ, (2)كأخذه بكلوقى  مف االمتناع

 األمكاؿ في عقدين التعاطي بيع :الثانية ,بالتعاطي ينعقد ,البيع :األكلى :مسائؿ خمس المجمة متف

 ينعقد البيع إفٌ  :الرابعة ,كاحد جانب مف باإلعطاء ينعقد البيع إفٌ  :الثالثة ,كالنفيسة الخسيسة

 أف مثؿ ,المبيع معرفة رتتأخٌ  كلك التعاطي يعب ينعقد :الخامسة, الثمف كبإعطاء المبيع بإعطاء

 بكـ :البائع المشترم سأؿ إذا كذلؾ ,المبيع معرفة تحصؿ ذلؾ بعد ثـٌ  ال أك الثمف المشترم يدفع

                                      

 (.1/143, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمي حيدر, 1
 (.36)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 2
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 لو فكاؿ ,كيمة لي ؿٍ كً  :المشترم لو فقاؿ مثبلن  اقرشن  بعشريف :البائع فأجابو الحنطة؟ ىذه كيمة تبيع

 .(1)ينعقد فالبيع ,لو كيس في البائع بأمر كضعو أك ,لو موكسمٌ  ذلؾ البائع

 بالمعاطاة اإلرادة عف التعبير يجيز فمى  بقكؿ (93) رقـ مادة في األردني المدني القانكف أخذك 

 في العاقداف يستخدمو مسمؾ أمٌ  جعؿ بأف ذلؾ مف أكسع إلى ذىب بؿ ,ضاالرٌ  عمى الدالة الفعمية

 بياف مع البضاعة عرض منيا كالتي, ضاالرٌ  عمى اللتود بشرط العقد إنشاء في اإلرادة عف التعبير

 السعر كجكد مع ساكت كىك معةالسٌ  المشترم أخذ فإذا (94) رقـ مادة في كما ,يجاباإ عدٌ يي  الثمف

 يككف رادةاإل عف التعبير) (93) رقـ المادة نٌص  كىذا .القانكف نظر في البيع نعقدا عمييا كالثمف

 عمى الدالة الفعمية كبالمبادلة, خرساأل غير مف كلك عرفا المعيكدة, ةشار كباإل, كبالكتابة, بالمفظ

 .(يالتراضً  عمى داللتو في اشكِّ  الحاؿ ظركؼ تدع ال آخر مسمؾ مأ كباتخاذ, التراضي
 





 

 

 



 

 









                                      

 (.1/144) ,درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمي حيدر, 1
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 انًطهة انضادس: دالنح ٔصائم االذصال انحذيثح عهى انشضا

فأكتفي بنقؿ  كداللتيا عمى الرضا, ,ؿ الحديثةتصانعقاد العقكد بكسائؿ االأما بالنسبة ال

حكـ إجراء العقكد  ( بشأف3/6) 52قرار رقـ: ة في الدكرة السادسة, دٌ في جى  قرار الجمع الفقييٌ 

 : بآالت االتصاؿ الحديثة

ة في المممكة ادس بجدٌ المنعقد في دكرة مؤتمره السٌ  الدكليٌ  مجمس مجمع الفقو اإلسبلميٌ  إفٌ  

ـ, بعد 1990آذار )مارس(  20 – 14المكافؽ  ق1410شعباف  23-17دية مف عك العربية السٌ 

بلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع إجراء العقكد بآالت االتصاؿ الحديثة, اطٌ 

كجرياف العمؿ بيا في إبراـ العقكد  ,إلى التطكر الكبير الذم حصؿ في كسائؿ االتصاؿ اكنظرن 

ما تعٌرض لو الفقياء بشأف إبراـ العقكد ر باستحضاك فات, المالية كالتصرٌ  لسرعة إنجاز المعامبلت

التعاقد بيف الحاضريف يشترط لو اتحاد  ر مف أفٌ سكؿ, كما تقرٌ بالخطاب كبالكتابة كباإلشارة كبالرٌ 

كتطابؽ اإليجاب كالقبكؿ, كعدـ صدكر ما يدؿ عمى  –يػة كاإليصاء كالككالة عدا الكصٌ  –المجمس 

 ر ما يمي: قرٌ  ,بكؿ بحسب العرؼحد العاقديف عف التعاقد, كالمكاالة بيف اإليجاب كالقى إعراض أ

ال يجمعيما مكاف كاحد, كال يرل أحدىما اآلخر معاينة, كال  فً التعاقد بيف غائبيٍ  إذا تـٌ  أكالن: 

ينطبؽ ذلؾ فارة ) الرسكؿ (, ك يسمع كبلمو, ككانت كسيمة االتصاؿ بينيما الكتابة أك الرسالة أك السٌ 

عمى البرؽ كالتمكس كالفاكس كشاشات الحاسب اآللي )الحاسكب(, ففي ىذه الحالة ينعقد العقد عند 

و إليو  بكلو.كقى  كصكؿ اإليجاب إلى المكجَّ

إذا تـ التعاقد بيف طرفيف في كقت كاحد كىما في مكانيف متباعديف, كينطبؽ ىذا  ا:ثانين  

ؽ عمى ىذه الحالة طبَّ بيف حاضريف, كتي  اتعاقدن ينيما يعتبر التعاقد ب عمى الياتؼ كالبلسمكي, فإفٌ 

 األحكاـ األصمية المقررة لدل الفقياء المشار إلييا في الديباجة.
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بالبقاء عمى  اإذا أصدر العارض, بيذه الكسائؿ, إيجابان محٌدد المدة يككف ممزمن  :اثالثن  

 إيجابو خبلؿ تمؾ المدة, كليس لو الرجكع عنو.

الشتراط  ؛الشتراط اإلشياد فيو, كال الصرؼ ؛القكاعد السابقة ال تشمؿ النكاح إفٌ  :ارابعن 

 الشتراط تعجيؿ رأس الماؿ. ؛مـالتقابض, كال السٌ 

ما يتعمؽ باحتماؿ التزييؼ أك التزكير أك الغمط يرجع فيو إلى القكاعد العامة كٌؿ  :اخامسن 

 لئلثبات.

يعتبر التعاقد : األردنيٌ  لقانكف المدنيٌ ( مف ا102أما القانكف: فقد جاء في مادة رقـ )

حيف  يما مجمس كاحدبيف متعاقديف ال يضمٌ  كأنو تـٌ  ,طريقة مماثمة بالنسبة لممكاف مٌ إك بأبالياتؼ 

 .بيف حاضريف في المجمس ؽ بالزماف فيعتبر كأنو تـٌ ما فيما يتعمٌ أك , العقد
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  انعقٕد في ٔيكاَرّ انشضا أًْيح :انشاتع انًثحث

"  :تعالى لقكلو العاقديف بيف تراضو  عف يككف أف بدٌ  ال التعاقد أفَّ  المعمكـ مف    

                      

   " (29 :النساء), عباده كتعالى تبارؾ ينيى ":يةاآل ىذه تفسير في كثير ابف قاؿ 

 ةشرعيٌ  غير ىي التي المكاسب بأنكاع أم ,بالباطؿ ابعضن  بعضيـ أمكاؿ يأكمكا أف عف المؤمنيف

  " :تعالى كلقكلو, (1)"الحيؿ صنكؼ سائر مف ذلؾ مجرل جرل كما ,كالقمار باالرٌ  كأنكاع  

               " (4 :النساء), ذلؾ دي تؤكّْ  النبكية نةالسُّ  كجاءت 

 بلـالسٌ ك  بلةالصٌ  عميو- كقكلو ,(2)"تراضو  عف إال عف بيع يىٍفتىًرقىفَّ  ال ":-بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو -بقكلو

 -  -اهللا رسكؿ حـر ما لشدة كذلؾ ,(3)نفسو" طيب بغير أخيو اعصى  يأخذ أف جؿلمرٌ  يحؿٌ  ال"-

 بالرضا منكط الناس أمكاؿ حؿ أف في الفقياء بيف خبلؼ ال كليذا ,المسمـ عمى المسمـ ماؿ فم

 أىؿ مف ألفٌ  العقد؛ أركاف مف اركنن  الرضا اعتبار في منعقد غير تفاؽاال ىذا لكفٌ  ,السابقة لؤلدلة

  :قكليف عمى وفي العمماء اختمؼ لذلؾ ؛ةصحٌ  شرط اعتبره مىف العمـ

                                      

, تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف, دار الكتب ير(تفسير القرآف العظيـ )ابف كث, إسماعيؿ بف عمر. ابف كثير, 1
 (.2/234) , ىػ1419, 1العممية, منشكرات محمد عمي بيضكف, بيركت, ط

مسند اإلماـ أحمد بف  ابف حنبؿ,  (,3/543, )سنف الترمذمالترمذم,  (,3/273, )سنف أبي داكدأبك داككد,  .2
حكـ األلباني:  ,ىذا حديث غريباؿ الترمذم: ق(.5/445, )السنف الكبرلالبييقي, ( 538 -16/537, )حنبؿ

 (.5/126, )إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, األلبانيانظر: حسف صحيح, 
إركاء الغميؿ في , األلبانيانظر:  حكـ األلباني: صحيح, (.39/19, )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 3

 إسناده صحيح. يؽ شعيب االرنؤكط:تعم(, 5/280, )تخريج أحاديث منار السبيؿ
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 .(1)المالية العقكد في ركنا كليس ,ةصحٌ  شرط ضاالرٌ  أفٌ  إلى الحنفية ذىب :األكؿ القكؿ

 في ركف ضاالرٌ  أفٌ  إلى حنابمةكال شافعيةكال مالكيةمف ال العمماءجميكر ذىب :الثاني القكؿ

  :األقكاؿ بياف كىذا .(2)العقكد جميع

 فكذا - ضاالرٌ  مأ - انتفائو مع - البيع أم – ؽيتحقٌ  فقد " :اليماـ ابف قاؿالقكؿ األكؿ: 

 ليس التراضي حقيقة أف مف اخترناه ما عمى كىذا ,المكره في كما رضا كال كاشتريت بعت يتحقؽ

 .(3)"شرعا حكمو ثبكت شرط بؿ الشرعي البيع مفيكـمف  اجزءن 

 ,البيع :مثؿ الفسخ يقبؿ األكؿ :قسميف إلى العقكد كفمي يقسّْ  الحنفية أفٌ  (4)سابقا ذكرتي ك 

 ,كالطبلؽ ,النكاح :مثؿ ,الفسخ يقبؿ ال كالثاني ,كاإلقرار ,دقةكالصٌ  ,كاليبة ,ابةكالكت ,كاإلجارة

 اكاستدلك  ,ضاالرٌ  فييا يشترط ال الفسخ تقبؿ ال التي العقكد فٌ إ :كقالكا ...كالفيء ,كاإليبلء ,كالرجعة

  :يأتي بما ذلؾ عمى

  :الكتاب .1

" :تعالى وكقكل ,كالرجعة ,كالنكاح ,ؽبلالطٌ  بخصكص الكاردة اآليات. أ       

   " (1 :الطبلؽ ) ,تعالى كقكلو: "          

   " (3 :النساء,) تعالى كقكلو: "          

                                      

 (.3/272, )اليداية في شرح بداية المبتدم.المرغيناني, 1
(, المرداكم, 9/159, )المجمكع شرح الميذب(, النككم, 5/5,9, )شرح مختصر خميؿ.انظر الخرشي, 2

 (.4/265, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ
زفر المعتمد عند الحنفية, فذىب إلى أف تصرؼ المكره مكقكؼ  كخالؼ (.6/248, )فتح القدير. ابف اليماـ, 3

ذا أكره الرجؿ عمى بيع ما لو أك عمى شراء سمعة. عمى إجازتو جاء في اليداية:" فباع أك اشترل فيك بالخيار إف .. كا 
ف شاء فسخو كرجع بالمبيع  (.3/272, )اليداية في شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  " انظرشاء أمضى البيع كا 

 ( مف ىذه الرسالة.20. انظر: صفحة) 4
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  "( 228 :ةالبقر), كلـ ,الرجعة أك ,النكاح أك ,بلؽالطٌ  بإنشاء إال الحكـ دقيّْ تي  لـ 

ً الركنأن علىٌدل امم ,ضاكالرٌ  القصد تحقيقيا في تشترط وألن ؛ٌغةالص هواألساس

ٌ تقتضًومطلقةعامةالنصوص  .(1)وتقٌٌدتخصٌصٌرغمنفاتالتصر هذهةشرع

 المعتبرة شركطيا ؽى فٍ كى  العقكد ىذه إنشاء ىك اآليات عميو تدؿٌ  ما غاية أفٌ  :ذلؾ عف كأجيب

 فيي, أكغافؿو  ,ئخطً مي  أك ,هو كرى مي  مف كليس, رو بى عتى مي  قصد عف بالغ عاقؿ مف صدكرىا كىي ,اشرعن 

 كعف ,يستيقظ ىحتٌ  النائـ عف :ثبلثة عف القمـ" ريًفعى  :-بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو- بقكلو مخصصة

 قد اهللا إفٌ " :-الـذكالس بلةالصٌ  عميو -كبقكلو, (2)يعقؿ" ىحتٌ  المعتكه كعف ,يشبٌ  ىحتٌ  بيٌ الصٌ 

 ,بيٌ كالصٌ , المجنكف حكميا مف فخرج (3)"عميو كاىٍ كرً استي  كما ,كالنسياف ,الخطأ أمتي عف تجاكز

 .(4) عنيـ. ةخذاؤ الم كرفع كالنائـ ,كالمستكره

 كما ,كالنسياف ,الخطأ متيأ عف تجاكز قد اهللا إفٌ " حديث أفٌ ب :الجكاب ىذا عف كأجيب

 اإلكراه ككاف ,باإلسبلـ العيد حديثي كانكا القـك ألفٌ  الكفر؛ عمى اإلكراه منو رادكيي  :"عميو كاىٍ كرً استي 

 جؿٌ  -اهللا فعفا ,اكسيكن  خطأن  الكفر كممات ألسنتيـ عمى يجرم ككاف ,يكمئذ اظاىرن  الكفر عمى

 كؿ فَّ إ الحديث بمكجب نقكؿ اأنٌ  مع - - اهللا رسكؿ لساف عمى األمة ىذه عف ذلؾ عف -جبللو

 مستكره قكليٌ  ؼتصرٌ  ككؿٌ  كالعتاؽ الطبلؽ أفٌ  ـنسمٌ  ال الكنٌ  ,األمة ىذه عف معفكّّ  عميو هو كرى ستى مي 

 عمى أحد يقدر ال وألن االعتقادات؛ عمى يعمؿ كما األقكاؿ عمى يعمؿ ال اإلكراه ألفٌ  كىذا ؛عميو

                                      

 (.2/1008, )مبدأ الرضا في العقكد(. القره داغي, 7/182, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 1
إركاء الغميؿ , األلباني .األلباني: صحيح, حكـ حسف غريبقاؿ الترمذم: (, 4/32), سنف الترمذم. الترمذم, 2

 (.2/4, )ر السبيؿفي تخريج أحاديث منا
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار , األلباني (, حكـ األلباني: صحيح,1/659, )سنف ابف ماجو, ابف ماجو .3

 : اسناده ضعيؼ.محمد فؤاد عبد الباقي, تعميؽ (1/123), السبيؿ
 (.2/1010, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
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 ,بو ـيتكمٌ  فيما امختارٌ  ـمتكمٌ  كؿٌ  فكاف ,اجبرن  بقمبو يعتقده ما تغيير عمى بالكبلـ غيره لساف استعماؿ

 .(1)الحديث يتناكلو فبل حقيقة عميو مستكرىا يككف فبل

 األكلى ركرةلمضٌ  مناؼو  كىك ,بالكفر ـالتكمٌ  عف ةخذاالمؤ  رفع اهللا أفٌ  :عنو جابيي  أف كيمكف

  عمى المستكره فٌ إ ثـٌ  ,غيرىا في ةخذامؤ ال عدـ أكلى باب فمف ,الديف كىك الخمس ترارك الضٌ  مف

 .(2)حقيقة عميو مستكره منيما كبلِّ  ألفٌ  ؛ضاالرٌ  عدـ في سكاء كالبيع الكفر

 " :تعالى قكلو. ب              " (1:المائدة) ,بالكفاء اهللا أمر فقد 

 قد القرآف ألفٌ  كذلؾ ,لتزاـاال عمى فيدالٌ  فالمذي كالقبكؿ اإليجاب دبمجرٌ  ؽيتحقٌ  كالعقد ,بالعقد

   " :تعالى قاؿ (3)كأفعالو أقكالو عف اإلنساف مسؤكلية عمى نٌص      

                      " (اإلسراء: 

 اآلية ىذه إفٌ  بؿ ,كعـز قصد دكف المفظ صدكر ىك العقد أفٌ  نسمـ ال :عنو جيبأك  .(36

 .(5)كالعـز القصد بكجكد اإل العقد ؽيتحقٌ  فبل ,(4)العيد العقد معنى ألفٌ  ؛لمجميكر دليؿ

 أك ,خطأ أك بإكراه كلك فاتالتصرٌ  ىذه كقكع عمى تدؿٌ  أحاديث فييا جاء فقد ,النبكية ةنٌ السُّ  أما .2

  :(6)ىزؿ

                                      

 (.7/182, )ب الشرائعبدائع الصنائع في ترتي. الكاساني, 1
 (.2/1010, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 2
 (.2/1008, )مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 7/185, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 3
 (.3/296, )لساف العرب. انظر ابف منظكر, 4
 (.2/1008, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 5
(, السرخسي, 7/182, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعنظر ىذه األحاديث كما في معناىا: الكاساني, . ا6

 (.24/41, )المبسكط
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 الكاساني قاؿ ,(1)"عقمو عمى المغمكب المعتكه طبلؽى  إال ,جائز طبلؽ كؿٌ  " :– - قكلو. أ

 فإفٌ  ,الطبلؽ لكقكع بشرط ليس كأنو ,ضاالرٌ  إال ليس باإلكراه الفائت" :الداللة كجو امكضحن 

 االن كجم احسنن  الفائقة امرأتو ؽي طمّْ يي  قد الرجؿ ككذلؾ ,طبعا بو براض كليس كاقع اليازؿ طبلؽ

ف ,دينيا في لخمؿ كدالالن  اجن تغنٌ  الرائقة  .(2)"عمييا بلؽالطٌ  كيقع طبعا بو ىيرضى  ال كاف كا 

 ماـاإل قاؿ ,بو حتجاجاال عمى يقكل ال اجدِّ  ضعيؼ الحديث ىذا بأفٌ  :ذلؾ عف كأجيب

 بف عطاء حديث مف إال امرفكعن  نعرفو ال حديث ىذا" :الحديث ىذا ذكر بعدما (3)الترمذمٌ 

 بف عطاء عف البخارم كقاؿ, (4)"الحديث ذاىب ضعيؼ عجبلف بف كعطاء ,عجبلف

 .(6)مًعيف بف يحيى بوكذٌ  ك ترككه :الذىبي عنو كقاؿ ,(5)الحديث منكر :عجبلف

  لقكلو ألفٌ  المكره؛ طبلؽ كقكع دليؿفيذا الحديث   ,(7)"بلؽالطٌ  في مكلةيٍ قى  ال" :- - قكلو. ب

                                      

ىذا حديث ال نعرفو مرفكعا إال مف حديث عطاء بف عجبلف, قاؿ الترمذم: ( 3/488, )سنف الترمذم. الترمذم, 1
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار , األلباني ,عيؼحكـ األلباني: ض, كعطاء بف عجبلف ضعيؼ ذاىب الحديث

 .(7/110), السبيؿ
شرح (. ابف بطاؿ, عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ, 7/182, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, .2

ـ, 2003 -ىػ 1423السعكدية, -تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, مكتبة الرشد, الرياض صحيح البخارل,
(7/412.) 
 محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى السممي البكغي الترمذم, أبك عيسى: مف أئمة عمماء الحديث كحفاظو,ىك.3

مف أىؿ ترمذ )عمى نير جيحكف( تتممذ لمبخارٌم, كشاركو في بعض شيكخو. كقاـ برحمة إلى  (ق209كلد سنة)
الجامع الكبير : مف تصانيفو ,في الحفظخراساف كالعراؽ كالحجاز كعمي في آخر عمره. ككاف يضرب بو المثؿ 

السيكطي, عبد الرحمف (.ق279سنة ) مات بترمذغيرىا ك  ,التاريخ, ك لنبكٌيةالشمائؿ ا(, ك الترمذم سنفباسـ )يعرؼ 
, األعالـ(, الزركمي, 1/282, )ق1403, 1, طبيركت ,, دار الكتب العمميةطبقات الحفاظبف أبي بكر, 

(6/322.) 
 (.3/488, )ترمذمسنف ال. الترمذم, 4
 (.89)صىػ, 1396, 1زايد, دار الكعي, حمب, ط , تحقيؽ: محمكد إبراىيـالضعفاء الصغير. البخارم, محمد, 5
 (.2/435)بدكف طبعة كبدكف تاريخ, , تحقيؽ: نكر الديف عتر, المغني في الضعفاء. الذىبي, محمد, 6
, 1حمف األعظمي, الدار السمفية, اليند, ط, تحقيؽ: حبيب الر سنف سعيد بف منصكر. الخراساني, سعيد, 7

 (. 1/314ـ, )1982-ىػ 1403
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- – "يحتمؿ ال أم ,كالفسخ اإلقالة بمعنى أنيا أحدىما :فتأكيمي "الطبلؽ في قيمكلة ال 

نما ,كقكعو بعد الفسخ الطبلؽ  تماـ يعتمد أك ,اإلقالة يحتمؿ ما اإلكراه عند يمزمو ال كا 

 كقكع يمنع ال كذلؾ ,القيمكلة يكـ ألجؿ بيذا ابتميت إنما المراد أف :كالثاني ,الرضا

 نصب" في الزيمعي قاؿ ,بو حتجٌ يي  ال اأيضن  ضعيؼ الحديث كىذا ":عنو كأجيب ,(1)الطبلؽ

 .(2)المكره طبلؽ في الحديث منكر ىك :البخارم قاؿ جبمة بف الغازم فيو :"الراية

 ستدالؿاال ككجو ,(3)كالرجعة" ,بلؽكالطٌ  ,النكاح :دٌ جً  كىزليفٌ  ,دٌ جً  ىفدٌ جً  ثبلث" :-- قاؿ. ت

 ىادٌ جً  عمى كيترتب ,الثبلثة فاترٌ التص ىذه في كاليزؿ دٌ الجً  بيف ؽفرّْ يي  لـ أنو :الحديث بيذا

 يشترط ال العقكد ىذه أفٌ  عمى فدؿ ,اليزؿ مع ؽيتحقٌ  لـ باآلثار ضاالرٌ  أفٌ  مع ,آثارىا كىزليا

 .(4)ضاالرٌ  فييا

 كسائر النكاح في ضاالرٌ  اشتراط عدـ عمى يدؿٌ  ال ثبكتو مع الحديث ىذا أفٌ  عنو: كأجيب

 ىذه في مطمقا القصد اشتراط بعدـ اليازؿ مف كالنكاح ؽالطبل بكقكع القكؿ منو يمـز كال العقكد,

 التي تعالى, اهللا بحقكؽ قياكلتعمٌ  رعالشٌ  في العقكد ىذه يةأىمٌ  ىك اليازؿ مف كقكعيا كسبب كد,عقال

 فارؽ قد اليازؿ ألفٌ  الفارؽ؛ مع قياس اليازؿ عمى المكره قياس إفٌ  ثـٌ  كاليزؿ, المعب فييا يصحٌ  ال

 .(5)لممكره اخبلفن  باختياره بالعبارة ظى مفُّ الت بقصده المكره

ـى . ث  : "مف--قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللا  أبا ذرٌ  د, عف صفكاف بف سميـ, أفٌ بف محمٌ  عف إبراىي

                                      

 (.24/41, )المبسكطالسرخسي,  .1
 (. 3/222, )نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي . الزيمعي,2
, سنف ابف ماجو, واج(, ابف م3/484, )سنف الترمذم(, الترمذم, 2/259, )بي داكدأسنف . أبك داكد, 3
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار , األلباني .حكـ االلباني حسف, قاؿ الترمذم: حسف غريب (.1/658)

 (.6/224), السبيؿ
 (.210, )مبدأ الرضا في العقكد(. القره داغي, 373- 2/372, )التمكيح عمى التكضيح. انظر التفتازاني, 4
 (.1010, )لعقكدمبدأ الرضا في ا. القره داغي, 5
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 العب كىك أنكح كمف ,جائز فعتاقو العب كىك أعتؽ كمف ,جائز فطبلقو ,العب كىك ؽمٌ طى 

  .(1)جائز" فنكاحو

 – النبي إلى نسبتو صحة فرض كعمى, ذر كبأ عمى مكقكؼ الحديث ىذا بأف :عنو كأجيب

– السابؽ الحديث عف أجيب كما عنو فيجاب. 

 ال التي العقكد مف امكغيرى بلؽكالطٌ  النكاح أفٌ  عمى لمداللة الحنفية ساقيا التي اآلثار كمف

  :ضاالرٌ  فييا يشترط ال الفسخ قبؿتى 

 كجو. (2)", كالمعتكهبيٌ لصٌ طبلؽ جائز إال طبلؽ ا كؿٌ "قاال:  - -اس كابف عبٌ  عميٌ عف . أ

  ألنو ؛المكره طبلؽ يقع لذلؾ .كالمعتكه ,بيٌ الصٌ  طبلؽ إال طبلؽ كؿٌ  بمزكـ حكما :الداللة

 .(3)اإلكراه مع كالخطاب ,األىمية لبقاء معناىما في ىك كال ,معتكه كال ,بصبيٌ  ليس

 األصؿ كىذا ,ساعبٌ  ابف بركاية كااستدلٌ  حينما ليـ صبلأ الحنفية خالؼ لقد :عنو كأجيب

 يرياف ال نيماأ كعميٌ  اسعبٌ  ابف عف ثبت فقد ,فعمو قكلو خالؼ إف الراكم بكبلـ يأخذكف ال أنيـ

 .(4)المكره طبلؽ

 

 
                                      

, تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي, المجمس المصنؼ, رم ميى عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحً . الصنعاني, 1
(, قاؿ عنو في الدراية في تخريج أحاديث اليداية: مكقكؼ, انظر ابف 6/134, )ق1403, 2العممي, اليند, ط

تحقيؽ: السيد عبد اهللا ىاشـ اليماني  ,أحاديث اليدايةالدراية في تخريج  ,أحمد بف عمي بف محمد بف أحمدحجر, 
 (.2/91المدني, دار المعرفة, بيركت )

نما ركل " :الدرايةلـ أجده بيذا المفظ, قاؿ عنو في  .2 حديث كؿ طبلؽ كاقع إال طبلؽ الصبى كالمجنكف لـ أجده كا 
 بإسناد صحيح كؿ طبلؽ جائز إال كأخرج عف عمى "ال يجكز طبلؽ الصبي"ا ابف أبي شيبة عف ابف عباس مكقكفن 

عبد اهللا بف  ,بف أبي شيبةا (, كانظر2/69, )الدراية في تخريج أحاديث اليدايةابف حجر,  " انظرطبلؽ المعتكه
مكتبة الرشد, الرياض, , كماؿ يكسؼ الحكت, تحقيؽ: المصنؼ في األحاديث كاآلثار ,محمد بف إبراىيـ بف عثماف

 (.7/85, )ؼ عبد الرزاؽنمصزاؽ, عبد الر (, 4/74, )ق1409, 1ط
 (.24/43, )المبسكطالسرخسي,  .3
, 1/109, )فتح القديرابف اليماـ,  :. انظر4  (.9/464, 7/209, )المحمى(, كابف حـز
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  ؽى مَّ طى  مف " :قاؿ مسعكد ابف عف "الكبير" في (2)يالطبرانك  نفومصٌ  في (1)اؽالرزٌ  عبد أخرج. ب

 البلعب فييفٌ  ,ثبلثه  " : --ابلخطٌ ا بف عمر قاؿ ك, (3)"جاز فقد االعبن  نكح أك اعبن ال

 اجادِّ  كاف إف الـز جائز وكمٌ  ىذا" :يرخسٌ السٌ  قاؿ (4)"دقة, كالعتاقة بلؽ, كالصٌ سكاء: الطٌ  كالجادٌ 

 ,(5)"كقكعو بعد الفسخ يحتمؿ كال ,ضاالرٌ  تماـ يعتمد ال ألنو كره؛يي  لـ أك ,عميو كرهى أي  ىازال أك ,فيو

 ,دقةبالصٌ  النذر يعني (6)"دقةكالصٌ  ,كالعتاؽ ,بلؽالطٌ  :فييف بى لع ال ثبلثه  " :- -عميٌ  قاؿك 

 ما غير بالكبلـ يريد إنو حيثي  مف العب فاليازؿ ,سكاء الثبلثة ىذه في كالجدٌ  ,اليزؿ أفٌ  كمراده

 .(7)الكبلـ لو عى ضى كى 

 فقد ,خبلفيا أصحابيا بعض عف مى كً كري  ,ضعؼ مف تسمـ ال اآلثار ىذه أفٌ  :عنيا كأجيب

 المكره كقياس ,(8)ةحجٌ  تككف فبل المكره طبلؽ كقكع عدـ كغيرىـ - -اسعبٌ  ابفك  عميٌ  فع ركم

                                      

ىيـ عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم. ىك  1 , أبك بكر الصنعاني: مف حفاظ الحديث الثقات, مف أىؿ  مىٍكالى
ككتاب في  ,كاف يحفظ نحكا مف سبعة عشر ألؼ حديث. لو الجامع الكبير في الحديث(, ق126كلد سنة ) صنعاء.

, سير أعالـ النبالء(. الذىبي, ق211تكفي سنة )ير, كيقاؿ لو الجامع الكب المصنؼ في الحديث, ك تفسير القرآف
 (.3/353, )ألعالـ(, الزركمي, ا1/158, )طبقات الحفاظالسيكطي,  (,8/222)

محدث اإلسبلـ, عمـ المعمريف, أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير  ,ماـ الحافظ الثقة الرحاؿىك اإل . 2
لييا نسبتو المخمي الشامي الطبراني, كرحؿ إلى الحجاز  (ق260سنة) مكلده بمدينة عكا, أصمو مف طبرية الشاـ, كا 

, ألكائؿكا . لو ثبلثة )معاجـ( في الحديث,(ق360سنة )  كاليمف كمصر كالعراؽ كفارس كالجزيرة, كتكفي بأصبياف
 (.3/121, )األعالـ(, الزركمي, 12/201, )سير أعالـ النبالءكغيرىا, الذىبي,  دالئؿ النبكةك 
, بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي سميمافالطبراني,  :( كانظر6/133, )ؼ عبد الرزاؽنمص. عبد الرزاؽ, 3

 (.9/343, )2بد المجيد السمفي, مكتبة ابف تيمية, القاىرة, ط, تحقيؽ: حمدم بف عالمعجـ الكبير
الدراية في تخريج : مكقكؼ, ابف حجر, قاؿ عنو في الدراية ,(6/134, )ؼ عبد الرزاؽنمص. عبد الرزاؽ, 4

 (.2/91, )أحاديث اليداية
 (.24/42, )المبسكط. السرخسي, 5
ابف حجر, الدراية في تخريج أحاديث , الدراية: مكقكؼقاؿ عنو في  (.6/134, )ؼ عبد الرزاؽنمصعبد الرزاؽ,  6

, نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعيالزيمعي, كانظر (.2/91اليداية, )
(3/294.) 
 (.24/42, )المبسكطالسرخسي,  7

.8 ,  (.2/1011, )عقكدمبدأ الرضا في ال(. كانظر القره داغي, 9/464, 7/209, )المحمى ابف حـز
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 جاء ٌص النٌ  إفٌ  ثـٌ  ,(1)المكره بخبلؼ مختارا بالعبارة ظتمفٌ  اليازؿ ألفٌ  الفارؽى  مع قياس اليازؿ عمى

 .(2)المكره طبلؽ كقكع عمى نصَّ  كال, اليازؿ طبلؽ بكقكع

 كاستدؿٌ  ,فييا ركننا كليس ,ةصحٌ  شرط ضاالرٌ  فَّ إ فقالكا ,الفسخ قبؿت التي لمعقكد بالنسبة أما

  :ذلؾ عمى الحنفية

 المبادلة ىك البيع ركف كألفٌ  ؛صةمخصٌ  كال مقيدة غير ييف ,البيع أجازت التي اآليات بعمكـ .1

 فبيع ,التسميـ عند الممؾ فيفيد لمبائع مممكؾ ماؿ كىك ومحمٌ  إلى مضافا ,أىمو فع صدركقد 

ف منعقد رهالمك  ال حةالصٌ  شرط كانعداـ ,ةصحٌ  شرط كىك ضاالرٌ  لعدـ كفساده ,افاسدن  كاف كا 

 اإلجازة؛ تمحقيا ال يعاتابمال سائر أفٌ  إال ,الفاسدة عاتيامبال سائر في كما الحكـ انعداـ يكجب

 لحؽ الفساد كىنا ,العبد برضا يزكؿ فبل ,ذلؾ كنحك باالرٌ  حرمة مف رعالشٌ  لحؽ فسادىا ألفٌ 

 إذا كالتسميـ البيع عمى المكره" :الكاساني قاؿ .(3)كرضاه بإجازتو فيزكؿ رضاه عدـ كىك العبد

 ضاالرٌ  لكجكد لمحكـ؛ اسببن  انعقد المكره بيع ألفٌ  إعتاقو؛ يىٍنفيذي  أنو المشترم فأعتقو ـكسمٌ  باع

 النعداـ سد؛ف أنو إال السبب فانعقد اليبلؾ عف نفسو صيانة مف فيو لما عقبل؛ السبب بمباشرة

  .(4)"القبض كقت إلى فيو الممؾ رفتأخٌ  طبعا الرضا

 ؛أىمو فع صدر قد البيع أفٌ  ـنسمّْ  كال ,فقط يغةالصٌ  ىك العقد ركف أفٌ  ـنسمّْ  ال :عنو كأجيب

 البيكع مف كغيره الربا بيع عمى المكره بيع كقياس ,ضاالرٌ  نتفاءال لمبيع أىبل كليس مكره صاحبو ألفٌ 

  الربا يعب أفٌ  فكما ,القياس بيذا مناسمٌ  كلك ,راضياف الربا في فيرفالطٌ  ألفٌ  ؛الفارؽ مع قياس ,الفاسدة

                                      

 (.24/39, )المبسكطالسرخسي,  1.
 (.141)ص ,الكجيز في أصكؿ الفقو. زيداف, 2
, المرغيناني, اليداية في شرح بداية المبتدم :(. كانظر7/186, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, . 3
(3/272.) 
 (.5/176, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 4
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 .(1)المكره بيع فكذلؾ ,باطؿ

 رطالشٌ  لكجكد زكـالمٌ  عدـ بجامع بالخيار البيع عمى العقكد في ضاالرٌ  قياس :كجييف مف القياس .2

 ال الثمف كبقبض ,رطبالشٌ  ؽكالمتعمّْ  الحكـ حؽٌ  في العقد" :"المبسكط" في جاء ضا.الرٌ  كالنتفاء

 نافذ غير كلكنو ,بالشرط ؽمتعمّْ  غير منعقد الحكـ حؽٌ  في العقد كىنا ,امكجكدن  رطالشٌ  يصير

  .(3)القبض قبؿ اليبة عمى ارضن  غير مف العقد كقياس .(2)"ضاالرٌ  النعداـ

 عمى اتفقا رفيفالطٌ  لكف ,منعقد بالخيار البيع ألفَّ  ؛الفارؽ مع قياس ىذا أفٌ  :عنو كأجيب

 دكف العقد عمى بةمترتٌ  اآلثار أصبحت المدة مضت إذا ليذا ,محددة لفترة اآلثار انتقاؿ كقؼ

 الذم المالي لمعقد اخبلفن  منعقدة فيي ,القبض قبؿ لميبة بالنسبة أما, آخر عمؿ أمٌ  إلى الحاجة

 الذم الحكـ امفيدن  العقد ككف لسك  معنىن  نعقادلبل يثبت لـ" :الشافعي اإلماـ قاؿ ,(4)رضا فيو ليس

 المالؾ فع صدر إذا المممكؾ المحؿٌ  في الممؾ لزكاؿ اسببن  عاضً كي  بكؿكالقى  اإليجاب ألفٌ  ...لو عى ضً كي 

 اليبة بخبلؼ كىذا ,األحكاـ عمى األسباب لتكزيع بدكنو لبلنعقاد معنى فبل ,المحؿ عمى الكالي

 .(5)"عتضً ككي  رعتشي  كما تقّْ فتمي  الكجكه تمؾ عمى رعتشي  فإنيا ,كالرىف

 ركف ضاالرٌ  أفٌ  إلى (6) حنابمةكال شافعيةكال مالكيةمف ال العمماء جميكر ذىب :الثاني القكؿ

 شرح "في جاء :ذلؾ عمى نصكصيـ كىذه ,الحنفية مياقسَّ  كما العقكد امك قسّْ يي  كلـ العقكد جميع في

                                      

 (.1009, 2/1004, )مبدأ الرضا في العقكدلقره داغي, . ا1
ٍنجاني, محمكد24/94, )المبسكطالسرخسي,  .2 , تحقيؽ: محمد أديب , تخريج الفركع عمى األصكؿ(, كانظر الزَّ

 (.1/186, ) ق1398, 2صالح, مؤسسة الرسالة, بيركت, ط
ٍنجاني, 9/237) ,كبدكف تاريخ بدكف طبعة , دار الفكر,العناية شرح اليدايةالبابرتي, محمد,  .3 (. كانظر الزَّ

 (.1/186, )تخريج الفركع عمى األصكؿ
 (.2/1013, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .4
ٍنجاني, 5  (.1/187, )تخريج الفركع عمى األصكؿ. الزَّ
اإلنصاؼ  (, المرداكم,9/159, )المجمكع شرح الميذب(, النككم, 9 ,5/5, )شرح مختصر خميؿالخرشي,  .6

 (.4/265, )في معرفة الراجح مف الخالؼ
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 ؼالمكمٌ " :آخر مكضع في كجاء ,(1)"ضاالرٌ  عمى يدؿٌ  بما البيع ينعقد " :لمخرشي "خميؿ مختصر

 فبل ...سببو عمى أك البيع عمى جبرأي  إذا كأما اطائعن  كاف إذا نفسو عمى عقده ما يمزمو إنما

 سكاء باطمة حؽٌ  بغير عمييا هي كرى يي  التي القكلية فاتالتصرٌ  :أصحابنا قاؿ" :النككم قاؿك  ,(2)"يمزمو

 ابف قاؿك , (3)"كغيرىا كاإلعتاؽ بلؽكالطٌ  ,كالخمع ,لنكاحكا ,المعامبلت كسائر كاإلجارة ,كالبيع ,الردة

 ال المكره طبلؽ أفٌ  ,أحمد عف الركاية تختمؼ ال يمزمو لـ ,بلؽالطٌ  عمى هى كرً أي  فٍ كمى ":قدامة

  :كالمعقكؿ نةكالسٌ  بالكتاب كاستدلكا,(4)"يقع

 " :تعالى قكلو :الكتاب                 

              " (29 :النساء) ,تعالى كقكلو: "  

                  " (4 :النساء), حؿّْ  رحص :الداللة ككجو 

 دؿٌ  ضاالرٌ  ؽيتحقٌ  لـ فإذا ,العقد أثر ىك كالحؿ ,التراضي عمى قائمة تجارة في اسنٌ ال أمكاؿ أكؿ

 في عاتلمتبرٌ  بالنسبة األمر ككذلؾ ,المعاكضات في ىذا ,العقد انعقاد كىك األساس ؽتحقٌ  عدـ عمى

  .(5)الثانية اآلية

  إال اثناف يفترقف ال " :-- كقكلو ,(6)"تراض عف البيع إنما" :-- قكلوكف :نةالس   أما

 

                                      

 (.5/5, )شرح مختصر خميؿ.الخرشي, 1
 (.5/5,9, )المصدر السابؽ.2
 (.9/159, )المجمكع شرح الميذب. النككم, 3
 (.4/265, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, كانظر المرداكم, 7/382, )المغني.ابف قدامة, 4
 (.2/1015, )رضا في العقكدمبدأ ال. القره داغي, 5
(. قاؿ عنو البكصيرم: ىذا 11/340, )صحيح ابف حباف(, ابف حباف, 2/737, )وسنف ابف ماج, وابف ماج. 6

 (.5/125, )إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, األلباني .سناده صحيح, حكـ األلباني: صحيحإحديث 
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 ما ةلشدٌ  كذلؾ (2)" نفسو طيب بغير أخيو عصا يأخذ أف لمرجؿ يحؿٌ  ال" أيضا كقكلو ,(1)"تراض عف

  .المسمـ عمى المسمـ ماؿ مف -- اهللا رسكؿ ـحرٌ 

 شيء عمى دؿ إف فيذا ,ضاالرٌ  في البيع حقيقة أفٌ  عمى األحاديث ىذه تنصٌ  :الداللة كجو

 .(3)ةصحٌ  شرط كليس ركف ضاالرٌ  أفٌ  عمى يدؿ إنما

 دكف ,فيو الحؿٌ  كحصرت ضاالرٌ  عمى تنصٌ  كاألحاديثي  اآليات أفٌ  :ذلؾ عف كأجيب

 .(4)ضاالرٌ  دكف يتـٌ  أف يمكف الذم نعقاداال

 كاألحاديث اآليات كأف ,ارضن  غير مف العقد نعقاداب القكؿ أف :الجكاب ىذا عف جيبأك 

 كاألحاديث األيات ألفٌ  ؛دليؿ غير فم تقييد فيذا ,نعقاداال جانب دكف ةحٌ الصٌ  جانب في مقيدة

 كلك ,التقييد عمى دليؿ ال ذإ التقييد؛ مف ىلى كٍ أى  كىك, نعقاداال أك ةحٌ بالصٌ  التقييد عف كعامة مطمقة

 مف أكلى ألنو ؛الحقيقة يً فٍ نى  عمى التقييد كلحمؿ ,العقد حقيقة يً فٍ نى  عمى الحؿّْ  نفي لدؿٌ  بالتقييد قمنا

  .(5)ةحٌ الصٌ  عمى حممو

 األيات تقييد عمى دليؿ كال ,تيـأدل لقكة بالترجح ىلى كٍ أى  الجميكر رأم أف لي يظير لذمكا

 في ضاالرٌ  شتراطا عمى أدلة ىناؾ بؿ, عقكد دكف عقكد في حةلمصٌ  اشرطن  الرضا لجعؿ حاديثاآلك 

  " :تعالى قكلو مثؿ – الحنفية عند ارضن  إلى يحتاج ال عقد كىك - النكاح    

                                      

مسند اإلماـ أحمد بف  ابف حنبؿ,  (,3/543, )سنف الترمذمترمذم, ال (,3/273, )سنف أبي داكدأبك داككد,  .1
حكـ األلباني:  ,ىذا حديث غريبقاؿ الترمذم, (.5/445, )السنف الكبرلالبييقي, ( 538 -16/537, )حنبؿ

 .(5/126) ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, حسف صحيح, األلباني
إركاء الغميؿ في تخريج , األلباني (. حكـ األلباني: صحيح,39/19, )حنبؿ مسند اإلماـ أحمد بفابف حنبؿ, . 2

 تعميؽ شعيب االرنؤكط: إسناده صحيح. (5/280) ,أحاديث منار السبيؿ
 (.2/1015, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 3 
 .(2/1015, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4 
 المرجع السابؽ. .5
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                " (232 :البقرة), األكلياء نيت اآلية فيذه 

 مع العقد نعقاداب القكؿ إفٌ  ثـ, بالمعركؼ بينيـ اكٍ تراضى  إذا النكاح في أمرىفٌ  فكٍ يتكلٌ  فٍ مى  عضؿ عف

 كحكمة" :الخرشي قاؿ ,عنو منييّّ  أمر كىذا ,طؿبالبا الناس حقكؽ أكؿ إلى ميؤدٌ  اإلكراه

 عدـ إلى مفض كذلؾ ,ضاالرٌ  كجو عمى الغير يد في ما إلى الكصكؿ -البيع يعني – مشركعيتو

 .(1)"ذلؾ كغير كالحيؿ كالخيانة كالسرقة كالمقاتمة المنازعة

 شرط وبأن ضاالرٌ  العدلية األحكاـ ةمجمٌ  عتبرتا فقد ,القانكف في ضاالرٌ  يةىمٌ أما بالنسبة أل

 كقع الذم البيع يعتبر ال) (1006) رقـ مادة في جاء حيث ,الـز غير صحيح المكره بيع كأف ؛نفاذ

, (2)(يعتبر اإلكراه زكاؿ بعد ذكر ما المكره أجاز لك كلكف ....اإليجار كال الشراء كال معتبر بإكراه

 ذلؾ في كالسبب ,نافذا يككف ال المكره بيع) :"األحكاـ مجمة شرح في الحكاـ درر" في جاء

 أجازه إذا أما ,منو برضاء إال صاحبو حكزة مف إخراجو يجكز ال إذ ,المكره ماؿ عمى المحافظة

زفر  بقكؿ األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف ذى خى أى  ككذلؾ .(3)(انافذن  البيع يصبح اإلكراه زكاؿ بعد وبرضائً  المكره

 أجاز ذاإ اإل نافذ غير ولكنٌ  ,منعقد اإلكراه مع العقدف , انفاذن  اشرطن  ضاالرٌ  عتبارا في الحنفية مف

 عقده ينفذ ال عقد براـإ عمى كراهاإل نكعي حدأب هكرً أي  فمى )(141) رقـ مادة في جاء ,العقد ذلؾ المكره

 .(اصحٌح ٌنقلب دلنح أٔ صشاحح كراهاإل زكاؿ بعد كرثتو كأ المكره جازهأ لك كلكف

 

 

 

                                      

 (.5/3, )رح مختصر خميؿش. الخرشي, 1
 (.194)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 2
 (.2/773, 1/39, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمي حيدر, 3
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   ضاانش   عٕاسض انثاَي: انفصم

اإلكشاِ األٔل: ًثحثان      

   أاصطالح   نغح   اإلكشاِ ذعشيف األٔل: انًطهة         

 ـٌ بالضٌ  كرهال مف كىك, كالقير ار,كاإلجب, كاإلغبلؽ, ئةكالتمجً , رغاـكاإل, اإللزاـ :لغةن  اإلكراه

 ما الكيٍرهي  قيؿ:ك , ةالمشقٌ  ـٌ كبالضٌ , اإلكراه :بالفتح كقيؿ, القير كالكيره ,ةالمشقٌ  :الكىره معنىك , كالفتح

 .(1)عميو غيرؾ أكرىؾ ما ٍرهي كالكى  عميو, نفسؾ أكرىتى 

 منيا: ,تعريفات ةبعدٌ  ؼى رّْ عي  ا:اصطبلحن  اإلكراهك 

 .(2)شرائطيا كجكد مع كالتيديد باإليعاد الفعؿ إلى الدعاء عفعبارة  (1

 .(3)الٌرضا بو فيزكؿ بغيره اإلنساف يفعمو فعؿه  ىك  (2

 بو تنعدـ أف غير مف اختياره بو يفسد أك رضاه, بو فينتفي يره,بغ المرء يفعمو لفعؿ اسـ ىك  (3

 .(4)الخطاب عنو يسقط أك هالمكرى  حؽ في األىمية

 .(5)ظمما عاجمة بعقكبة تيديد اإلكراه (4

 .(6)يريده ال بما الغير إلزاـ ىك (5

 
                                      

, 3/376, )العيف( كانظر خميؿ, 536-534, 192, 152 /13, 1/10,)لساف العربمنظكر,  ابف: انظر .1
(, 52,)القامكس المحيط(, الفيركزآبادل, 4/1632, )المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير(, الحمكم, 4/417
 (.317, ), القامكس الفقيي(, أبك حبيب1252)
 (.7/175) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 2
-ىػ 1432, 1, تحقيؽ: سائد بكداش, دار البشائر اإلسبلمية, دار السراج, طكنز الدقائؽ. النسفي, عبد اهللا, 3

 (.569ـ, )2011
 (.24/38, )المبسكطالسرخسي, . 4
, المكتبة التجارية الكبرل, حاشية الشركاني عمى تحفة المحتاج في شرح المنياج. الشركاني, عبد الحميد, 5

 (.3/183ـ,)1983-ىػ1357 ,بدكف طبعة مصر,
 (.12/311, )فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر,  .6
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 .(1)غيره أك ضرب مف يؤلمو أك هيضرٌ  اممٌ  باإلنساف ؿى عً في  ما (6

( فقالت: )ىك إجبار أحد عمى 948حكاـ العدلية )اإلكراه( في مادة رقـ )كىعرَّفت مجٌمة األ        

عمبل بغير حٌؽ مف دكف رضاه باإلخافة, كيقاؿ لو المكرىه, كيقاؿ لمىٍف أجبره: ميٍجًبر,  أف يعمؿ 

 كلذلؾ العمؿ: ميٍكرىهه عميو, كلمٌشيء المكجب لمخكؼ: مكره بو(.

( فقاؿ: )اإلكراه ىك إجبار 135)اإلكراه( في مادة رقـ) كعٌرؼ القانكف المدنٌي األردنيٌ          

 الٌشخص بغير حٌؽ عمى أف يعمؿ عمبل دكف رضاه كيككف مادينا أك معنكيِّا(.

كاحد, , فيما شيء ضا كاالختيارؽ بيف الرٌ ىا ال تفرٌ يجد التعريفات ىذهبعض  في كالناظر 

 الفساد ذاى كافأ سكاء, االختيار فسادك انتفاء الرضا  عمى متفقة كالناظر في البعض اآلخر يجدىا

اإلكراه اصطبلحا يدكر في عدة محاكر  عميو كبناء لزكمو. كعدـ انعقاده أك, العقد بطبلف إلى ميؤدٌ 

لزامو بما اليختاره كال يرضاه, ثانيا: تيديده بكسيمة تؤذيو كتجبره  ىي: أكألن: إجبار المكًره لممكرىه كا 

 ال ما فعؿ عمى الغير حمؿ :ىك ئلكراهذلؾ فالتعريؼ المختار لعمى فعؿ ذلؾ األمر. كبناء عمى 

 .(2)كنفسو خميى  لك مباشرتو يختار كال, بيا تيديده أك مؤذية بكسيمة أك تركو يرضاه

 

 

 

 

                                      

 (.5/312, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ. المكاؽ, 1
 (.1/452, )المدخؿ الفقيي العاـ(, الزرقا, 2/390, )شرح التمكيح عمى التكضيحانظر التفتازاني,  .2
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 اإلكراه أنكاع الثاني: المطمب

, ىان إجبار يعد إكرانساف كلكنيا  ال تعد إكراىان, فميس كؿ ىناؾ مف األفعاؿ يجبر عمييا اإل       

كغير ممجئ , كمنو بحؽ كبغير حؽ, كبياف  ممًجئكليس كؿ إكراه تترتب عميو آثاره, فمنو ما ىك 

 يمي:كما ىذه األنكاع 

 كىك التاـٌ  اإلكراه أك ئممجً ال كراهاإل األكؿ: النكع :نكعاف ىي الحنفية عند اإلكراه أنكاع

 بالقطع العضك فكات أك, بالقتؿ سالنف فكات مف اخكفن  الفعؿ مباشرة إلى الفاعؿ فيو يضطرٌ  الذم

 سديد؛ غير التقدير ىذا فٌ "إقاؿ: الكاساني كلكفٌ , بعدد ربالضٌ  رقدٌ  فٍ مى  كمنيـ, كثر أك قؿٌ  بي رٍ كالضَّ 

 الرضا وفي ينعدـ النكع كىذا ,العدد لصكرة معنى فبل تتحققٌ  فإذا ,ركرةالضٌ  ؽتحقُّ  عميو ؿالمعكَّ  ألفٌ 

 .(1) "االختيار فيو كيفسد

 يخاؼ ال الذم ربكالضٌ  ,كالقيد ,الحبسك ناقص إكراه أك ممجئ غير إكراه :الثاني عالنك ك 

خر مف آنكع  "كشؼ األسرار"كذكر صاحب  .(2)االختيار يفسد كال الرضا فيو عدـيي  كىذا التمؼ, منو

 لمكرها يغتـف, هالمكرى  أبي حبس ذلؾ كمثاؿ ؛راالختيا بو يفسد الك  ضاالرٌ فيو  عدـني الاإلكراه كىك ما 

 منو؛ ـمحرٌ  رحـ ذم ككؿٌ  ,كأخيو كأمو كأختو زكجتو حبس مف مجراه يجرم كما أبيو حبس بسبب

ئ درجو تحت اإلكراه الممجً أفمف الحنفيو مف  .(3)هالكالد بمنزلة بالمحرمية المتأبدة القرابة ألفٌ 

 ,-م غير ممجئأ-الشرعيٌ  ال المغكمٌ  اإلكراه في يدخؿ النكع ىذا أفٌ  إلى بعضيـ ذىبا ك استحسانن 

, اإكراىن  ليس ألنو قياسا؛ جائز بيع فيذا ؛أرضؾ لي تبع لـ فإ, أباؾ ألحبسفٌ  لممكرىه: المكًره قاؿ فمك

 يمنع ال بو كالتيديد ,بو اضررن  يمحؽ ال السجف في أبيو كحبس ,نفسو في بشيء ييدده لـ فيك

قراره, بيعو, ةصحٌ   ذلؾف ,االستحساف أما, القياس فيذا ؛ـمحرٌ  رحـ ذم كؿٌ  حؽٌ  في ككذلؾ كىبتو, كا 
                                      

 (.9/233, )فتح القديرابف اليماـ,  :كانظر (.7/175) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 1
 (.7/175) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 2
 (.4/383, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم, . البخارم3



104 
 

 بو يمحؽ ما الحزف مف بالمكرىه يمحؽ األب حبس ألفٌ  فات؛التصرٌ  ىذه مف شيء ينفذ كال وكمٌ  إكراه

 السجف يدخؿ ماربٌ  السجف, مف أبيو تخميص في يسعى ابارَّ  كاف إذا فالكلد ,أكثر أك نفسو, حبس

 فكذلؾ الرضا, تماـ يعدـ وحقٌ  في بالحبس لتيديدا أفٌ  فكما أبكه, جى ليخري  أبيو مكاف حبسكيي  ا,مختارن 

 .(1)أبيو بحبس التيديد

معنى ككف المكرىه ك : أف يككف المكرىه كاآللة في يد المكًره, كضابط اإلكراه الممجئ عند الحنفية    

فإذا حمؿ عميو غيره بكعيد التمؼ صار كأنو  ,المكًره يمكنو إيجاد الفعؿ المطمكب بنفسو أفٌ  :آلة

ف لـ يفعؿ ب نساف آخر إفإذا أكره ,  ا عمى الفاعؿمقصكرن  مكنو مباشرة ذلؾ الفعؿ بنفسو يبؽى نفسو, كا 

المكرىه بمثابة  ألفٌ ك حيح منو؛ ماف عمى المكًره؛ لكجكد االختيار الصٌ تبلؼ ماؿ غيره, كاف الضٌ إعمى 

تصر في اإلكراه الممجئ كليذا يق ,ريؽا إلى المكًره بيذا الطٌ فيصير الفعؿ منسكبن , آلة في يد المكًره,

ر , فإنو ال يتصكٌ فات قكالن عمى ما يصمح أف يككف المكرىه آلة لممكًره فيو دكف ما ال يصمح كالتصرٌ 

  (2)ـ المرء بمساف غيره.تكمُّ 

 عمى الجبر ذلؾ: كمثاؿ (شرعيٌ ) بحؽٌ  إكراه :األكؿ قسميف: إلى (اإلكراه) الجميكر ـكقسَّ 

 أك, ديف لكفاء سمعة بيع عمى أك, إليو احتيج إذا كالطعاـ, لمسجدا لتكسيع أك, ريؽلمطٌ  األرض بيع

 ؽيتعمٌ  ال الذم كىك, (شرعيٌ  غير) بغير حؽٌ  إكراه :كالثاني, كغيرىا األبكيف أك كلد أك زكجة لنفقة

 أك زكجتؾ ؽتطمٌ  لـ إف :"لو يقكؿ كأف النكاح عمى أك ,بلؽالطٌ  عمى اإلكراه مثؿ: ,آلدميٌ  حؽٌ  بو

 .(3)"اإلكراه عمى كممة الكفرك  , ضربتؾ أك قتمتؾ نتؾب جنيتزكٌ  لـ

                                      

 (.4/383, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, البخارم, 24/143, )المبسكط. السرخسي, 1
 (.345, )الشرعية المعامالت ـأحكاالخفيؼ,  ,(24/39, )المبسكطالسرخسي, . 2
, (3/6, 2/367, )شية الدسكقيالشرح الكبير مع حا(, الدردير, 5/9) ,, شرح مختصر خميؿالخرشي: .انظر3

 (.7/383, )المغني(, ابف قدامة, 9/159, )المجمكع شرح الميذبالنككم, 
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كراه كبلـ, عمى إكراه :فقسمي إلى (اإلكراه) الظاىريةـ كقسٌ   الكبلـ كمثاؿ فعؿ: عمى كا 

 كالنذر, كاالبتياع, كالبيع, كالطبلؽ, كالرجعة, كاإلنكاح, كالنكاح, كاإلقرار, كالقذؼ, كالكفر,

كراه كاليبة, كالعتؽ, كاإليماف, ر م أ الذيللفظحاك ألنهذلك؛وغٌراإليماف, عمى الكتابيٌ  ميٌ ذٌ ال كا 

 ما كؿٌ  ا:أحدىم :قسميف ينقسـ الفعؿ عمى كاإلكراه ,الحاكًعلىشًءوال,اإلكراهبفعلٌقولهأن

 رب,كالضٌ  كالجراح, كالقتؿ, ركرة,الضٌ  تبيحو ال ما ي:كالثان .ربكالشٌ  كاألكؿ ركرة,الضٌ  تبيحو

فساد  .(1)الماؿ كا 

ا ا ممٌ رن ذى فعؿ يؤثر العاقؿ اإلقداـ عميو حى  كؿٌ يك ف: ضابط اإلكراه الممجئ عند الجميكرك          

فمثبل ا في مطمكب دكف مطمكب, كفي شخص دكف شخص. يء إكراىن فقد يككف الشٌ ده بو,تيدٌ 

فع بالصٌ يؼ ذكم المركءة كيؿ, كبتخك حصؿ بالقطع ك بالتخكيؼ بالحبس الطٌ يبلؽ, اإلكراه عمى الطٌ 

 .(2)في المؤل

كًره أف يقـك كالذم أميؿ إليو ىك ضابط الجميكر, ألف ىناؾ كثير مف حاالت اإلكراه ال يستطيع الم

بالفعؿ بنفسو, فيحتاج لغيره فيقكـ بإكراىو لفعؿ ما يريده, ثـ إف أدكات اإلكراه تختمؼ باختبلؼ 

 يجب مراعاتو في اإلكراه حتى المكره, فقد يككف الٌشيء إكراىنا في شخص دكف آخر كىذه أمر

   تترتب عميو آثاره.

 

 

 





                                      

1 ,  (.7/203, )المحمى. ابف حـز
(. ابف قدامة, 8/60, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, , (4/34, )شرح مختصر خميؿالخرشي, انظر . 2

 (.7/383) ,المغني
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 انفقٓاء عُذ اإلكشاِ ششٔط انثانث: انًطهة

شركط اختمفكا في  ثٌمة, ك ائى جى يككف ممشركط اتفؽ الفقياء عمى اعتبارىا في اإلكراه حتٌ  ثٌمة    

 كىي مكٌضحةه عمى الٌنحك اآلتي: اعتبارىا مف شركط اإلكراه الممجئ

 عند الفقياء: الشركط المتفؽ عمييااألكؿ: الفرع     

, المكركهفي القادر عمى إيقاع إال أنيـ اختمفكا  د بو,عمى تنفيذ ما تكعٌ  اأف يككف المكًره قادرن  (1

 د بو؛ ألفَّ تحقيؽ ما تكعٌ  عمى فحصره أبك حنيفة في السمطاف فقط, فبل يقدر غير السمطاف

جميكر ا, كذىب المكره ىك السمطاف فبل يجد غكثن  كافإذا  أما ,المكره يستغيث بالسمطاف فيغيثو

مف  ؽكراه يتحقٌ اإل إلى أفٌ  مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة(  الصاحبافالعمماء )

 ؽ مف كؿٌ بإلحاؽ المكركه, كىذا يتحقٌ  ااإلكراه ليس اإل إيعادن  السمطاف كمف غيره؛ ألفٌ 

   .(1)مَّطميس

كيغمب عمى  ,عف دفع اإلكراه بيركب, أك استغاثة, أك مقاكمة اعاجزن ك  اأف يككف المكرىه خائفن  (2

ر ا عند تعذٌ ة خصكصن غالب الرأم حجٌ  ألفٌ , إذا لـ يفعؿ المكره عميو لحقو المكركهأنو و ظنٌ 

ذا لـ يغمب عمى ظنو أفٌ  ؽ ما أكعده ال يثبت حكـ ال يحقٌ  المكًرهى  الكصكؿ إلى التعيف, كا 

 .(2)اإلكراه

  آدميٍّ  , أك لحؽّْ كحرؽ مالو وً قّْ حى لً إما  ,قبؿ اإلكراه عميو هً عف المكرً ا تنعن ممأف يككف المكرىه  (3

                                      

 ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(, الدسكقي, 7/176, )نائع في ترتيب الشرائعبدائع الص. الكاساني, 1
 (.7/384) ,المغني(, ابف قدامة, 8/61, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(, النككم, 2/368)
(, السيكطي, 2/368) ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(, الدسكقي, 24/39, )لمبسكطا . السرخسي,2

اإلنصاؼ في المرداكم, , (8/61, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, (, 210-209, )ظائراألشباه كالن
 (.8/440) ,معرفة الراجح مف الخالؼ
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 .(1)كراه عمى كممة الكفررع كاإلالشٌ  آخر, أك لحؽّْ  اشخصن غيره كقتمو 

عمى بيع داره بالقتؿ, أك بالقطع,  هى كرً كمف أي  رر كاأللـ بالمكرىه,ؽ الضٌ محً ا يي بو ممٌ  هي أف يككف المكرى  (4

 .(2)أك بالحبس

 الشركط المختمؼ فييا عند الفقياء.الفرع الثاني:  

ال قتمتؾ غدن طمٌ "أف يككف المكره بو عاجبل, فمك قاؿ: ذىب جميكر العمماء إلى  (1 ا, فميس قيا كا 

  .(4)كخالؼ في ذلؾ المالكية ,(3)بإكراه

 ةكما في مسألة بيع ماؿ المديف لسداد دينو كخالؼ في ذلؾ أبك حنيف ,أف يككف اإلكراه بحؽٌ  (2

 .(5)الجميكر

اقتؿ  :"ا, فمك قاؿإكراىن  عدٌ يي  ا بيف أمريف الرن ا, فمك كاف مخيٌ أف يككف الفعؿ المكره عميو متعينن  (3

, (6)حيح في المذىبالحنابمة في الصٌ ك  , كذىب إلى ذلؾ الشافعيةا" فميس إكراىناا أك عمرن زيدن 

 .(7)كقكؿ عند الحنابمة إلى عدـ اشتراط ذلؾ كذىب الحنفية كالمالكية

                                      

(, السيكطي, 2/368,)حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  (,24/39, )المبسكط, السرخسي :.انظر1
المرداكم,  ,(4/471, )إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاجالشربيني,  (,209, )األشباه كالنظائر

 (.8/440) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ
ركضة (, النككم, 2/368) ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  (,24/39, )المبسكط. السرخسي, 2

 (.7/384) ,المغني(, ابف قدامة, 8/60, )الطالبيف كعمدة المفتيف
كغمب عمى ظنو إيقاعو بو أف ابف عابديف قاؿ: إذا كاف مؤجبل لفترة معينة إال  (,24/39, )المبسكطسي, . السرخ3

, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, , (6/129, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, . يككف إكراىا
 (. 7/384) ,المغني (, ابف قدامة,8/61)
 (.2/368) ,عمى الشرح الكبير حاشية الدسكقي. الدسكقي, 4
الشرح الكبير مع (, الدردير, 5/9) ,شرح مختصر خميؿالخرشي,  (,24/164, )المبسكطالسرخسي,  انظر.5

 (.7/383, )المغني(, ابف قدامة, 9/159, )المجمكع شرح الميذب(, النككم, 3/6, 2/367, )حاشية الدسكقي
(, 4/471, )ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجمغ(, 210-209, )األشباه كالنظائر. السيكطي, 6

 (.9/456) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, 
(, المرداكم, 4/35, )شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 7/181, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 7

 (.9/456) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ
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, بلؽ, فذىب المالكية في المعتمد, كالشافعية في األصحٌ اشتراط التكرية عند اإلكراه عمى الطٌ  (4

 . (1)كالحنابمة في الراجح إلى عدـ اشتراطيا

ال قتمتؾ "فمك قاؿ: ,د بوص مف المتكعٌ التخمُّ  المكره عميو أف يحصؿ بفعؿ (5  ,"اقتؿ نفسؾ ؛ كا 

 .2))في قكؿ إلى أنو إكراهعند الجميكر, كذىب الحنابمة  فميس بإكراه

كره عمى طبلؽ امرأة, فمك أي كرىه عف األمر المكره عميو بالزيادة أك التغيير, ستعدـ عدكؿ الم (6

 عمى بيع أرضو مثبل فكىبيا جاز ذلؾ؛ هى كرً , كلك أي ؽ غيرىا, كقع؛ ألنو غير مكره عميوفطمٌ 

كره عمى كاحدة فأكقع أي فلو,كذىب المالكية إلى عدـ اشتراط ذلؾ, (3)خبلؼ البيع اليبوى  ألفٌ 

 .(4)كالمجنكفال يممؾ نفسو ه ى المكرى  أكثر فبل شيء عميو؛ ألفٌ 

 ا يحـر عمى المكرىه تعاطيو, فمك قاؿ كليٌ أف يككف ممٌ  عميو هً في المكرى اشترط الشافعية  (7

ال اقتصصت منؾطمٌ "القصاص لمجاني:   .(5)الـ يكف إكراىن  ,ؽ امرأتؾ, كا 

 

 











                                      

(, 210-209, )األشباه كالنظائر(, السيكطي, 2/368) ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير . الدسكقي,1
 (.442-8/441) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, 

(, المرداكم, 210, )األشباه كالنظائر(, السيكطي, 6/136, )رد المحتار عمى الدر المختار, . ابف عابديف2
 (.9/455)  ,جح مف الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الرا

 ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(, الدسكقي, 7/176,190, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 3
 (. 7/384) ,المغني(, ابف قدامة, 4/471, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج( الشربيني, 2/370)
 (.2/367, )الدسكقي الشرح الكبير مع حاشية, . الدردير4
, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 210-209, )األشباه كالنظائر. السيكطي, 5
(4/471.) 
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 ثح عهى اإلكشاِاآلثاس انًرشذ  انًطهة انشاتع: 

  انحُفيح عُذ اإلكشاِ ساأث :انفشع األٔل

 كال الكجكب, أىمية ينافي الفإٌنو  ,ئممجً  غير أك ائن ممجً  كاف سكاء الحنفية عند اإلكراه

ا  ذلؾ عمى كاكاستدلٌ  ,كالبمكغ كالعقؿ, الذمة, لبقاء باألداء الخطاب  األفعاؿ أحكاـ ثبكتبأيضن

 أك األقكاؿ ىذه كانت سكاء مخاطب كأنو, أىميتو عمى دليؿ باإلكراه المكرىه عف رةادالصٌ  كاألقكاؿ

 مةمحرٌ  كأ,  -جرؤٍ لـ يأثـ كلـ يي  ؿى تً ر حتى قي كصبى  ا, كلك تركيفعمياأنو يجكز لو أم -مباحة األفعاؿ

 فعمو ىعم جرؤٍ يي  فإنو -يأثـ وف تركإأم  -افرضن  عميو المكره الفعؿ كاف فإذا , مفركضة أك, عميو

 ككؿٌ  ؛حؽٌ  بغير مسمـ قتؿ عمى كاإلكراه احرامن  كاف إذا كما كيأثـ ,الخمر ربشي  عمى بالقتؿ كاإلكراه

 في لو أثر ال اإلكراه أفٌ  "الحنفية: عند فالقاعدة .(1)الخطاب ؽتعمٌ  بعد يككف إنما كاإلثـ األجر مف

ىدارىا المكرىه تصرفات إبطاؿ نما, فعميةن  أك كانت قكليةن  كا   كنسبتيا فاتالتصرٌ  ىذه إلحاؽ في رهأث كا 

ال, لممكًره كاآللة المكرىه يككف حينما كذلؾ, لممكًره لممكرىه امنسكبن  القكؿ أك الفعؿ بقي كا 
(2). 

, ربكالشُّ , األكؿ يٌ الحسٌ  كمثاؿ, كشرعيٌ  يٌ حسٌ  :قسميف إلى عميو المكره كفمي يقسّْ  الحنفيةك 

 ,كالرجعة ,كالنكاح ,كالتدبير ,كالعتاؽ ,الطبلؽك رعيٌ شٌ ال كأما, كالقطع, كاإلتبلؼ, كالكفر, تـكالشٌ 

 كاإلبراء ,كاإلجارة ,كاليبة ,راءكالشٌ  ,كالبيع ,اإليبلء في كالفيء ,كاإليبلء ,كالظيار ,كالنذر ,كاليميف

 ةيٌ الحسٌ  فاتالتصرٌ  فَّ إ كقالكا.(3)كغيرىا طمبيا كترؾ الشفعة كتسميـ ,بالنفس كالكفالة ,الحقكؽ عف

  أنكاع:كبيانيا في ثبلثة  ,الدنيا إلى يرجع كالثاني اآلخرة, إلى يرجع أحدىما حكماف: ابي ؽيتعمٌ 

                                      

, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(, الكاساني, 391-2/390, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, .1
 (.137)ص, لفقوالكجيز في أصكؿ ازيداف,  :(, كانظر7/176)
زيداف,  كانظر (.4/384, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ,(, البخارم24/39, )المبسكطالسرخسي,  .2

 (.137)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو
  (. 190, 7/176, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 3
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فيباح  ئناكممجً ا ذا كاف اإلكراه تامن فإ ر,رب الخمكشي  ر,كلحـ الخنزي ,كالدـ ,الميتةكأكؿ  :مباح .1

في  نفسوإللقاء ؛ اكاف آثمن تؿ ى قي بؿ ال يباح لو االمتناع عنو, كلك امتنع عنو حتٌ  ,لو التناكؿ

َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى  "تعالى ك  سبحانو التيمكة, كاهللا سبحانو كتعالى نيى عف ذلؾ بقكلو

ْهُلَكةِ  ف كاف اإلكراه ناقصن (195البقرة: ) " الت َّ لو اإلقداـ عميو كال  ال يحؿي ء ىو غير ممجً ا , كا 

؛ ئناممج و الحد إذا كاف اإلكراهال يجب عمي رب الخمرشي  المكره عمىلو فيو, فمثبلن  صي خَّ رى يي 

عمى حدكد اهللا  يناتعدٌ  عدُّ ال يي  رب باإلكراهعف الجناية في المستقبؿ, كالشي  شرع زاجره  الحدٌ  ألفٌ 

ذا كافباإلكراه دُّ دفع الحى كيي  ,جناية عدُّ كال يي   ؛ ألفٌ كجب عميو الحدٌ  غير ممجئ اإلكراه , كا 

ر كاف عميو قبؿ اإلكراه بكجو ما, فبل يكجب تغيُّ  ار الفعؿ عمَّ اإلكراه الناقص لـ يكجب تغيُّ 

 .(1)حكمو

تبلؼ ماؿ إجراء كممة الكفر عمى المساف مع اطمئناف القمب باإليمافك :فيو لو صي مرخَّ   .2 , كا 

إجراء كممة الكفر عمى المساف مع اطمئناف القمب , فكممجئنا اإذا كاف اإلكراه تامِّ الغير 

ف ثبتت فيو اـ رَّ حى مي  باإليماف عدـ  إلىر حكـ الفعؿ خصة في تغيٌ , فأثر الرٌ خصة باإلكراهلرٌ كا 

, ا ال يحتمؿ اإلباحة بحاؿممٌ  (الكفر)كممة  ر كصفو كىك الحرمة؛ ألفٌ المؤاخذة ال في تغيٌ 

بنفسو في  ا؛ ألنو جادى ى لك امتنع فقتؿ كاف مأجكرن كاالمتناع عنو أفضؿ مف اإلقداـ عميو حتٌ 

 باإليماف. اكع أنو ال يكفر ما داـ قمبو مطمئنن , كحكـ ىذا النسبيؿ اهللا تعالى

ماف عمى المكًره دكف المكرىه إذا كاف اإلكراه يجب الضٌ فحكـ المكرىه عمى إتبلؼ ماؿ الغير ك 

 المتمؼ كىك المكرىه بمنزلة اآللة بالنسبة لممكًره, أم أنو مسمكب االختيار إيثارن  ا؛ ألفٌ تامِّ 

ف كاف اإلكراه ناقصن كارتضاءن  اإلكراه الناقص ال يجعؿ  ماف عمى المكرىه؛ ألفٌ فالضٌ  ,ا, كا 

                                      

 (.178-7/176, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, . 1
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, فكاف اإلتبلؼ مف المكرىه فكاف الضماف المكره آلة المكًره؛ ألنو ال يسمب االختيار أصبلن 

 (1)عميو.

 مف عضك أمٌ  قطع أك, حؽٌ  بغير المسمـ قتؿك :فيو لو صمرخَّ  كال بمباح ليس حراـ  .3

 لو صي رخَّ يي  كال لو باحيي  ال ذلؾ فكؿٌ  ,كالٌزٌنى, يمؾالم رببالضٌ  عميو عتداءاال أك, أعضائو

  " :_كتعالى تبارؾ_ كلوقل وفي               " 

 " :_كتعالى سبحانو_ كلوقل ك , (151 األنعاـ:)       

                  " (:58األحزاب), 

 .(2)ممجئ غير أك ئناممجً , اتامن  أك اناقصن  اإلكراه كاف سكاء,يأثـفإنو  عميو أقدـ كلك

كاف اإلكراه إذا  كمحمد يفةحن أبي عند المكرىه عمى قصاصى  ال ,القتؿ عمى اإلكراه كحكـ 

 القصاص يجب ال يكسؼ أبي كعند ه,المكرً  عمى القصاص كيجب رعزَّ يي  لكفك  ,اتامِّ 

, هالمكرً  دكف هالمكرى  عمى القصاص يجب فرزي  كعند ,هالمكرً  عمى ةيٌ الدٌ  تجب كلكف ,عمييما

 .(3)بيةالشُّ  لكجكد المكرىه عمى الحدٌ  سقطكفيي  الحنفية فإفٌ  :نىالزٌ  عمى اإلكراه كأما

 يحتمؿ ال نكع نكعاف: كاإلنشاء .قراركا   إنشاء :نكعيف إلى ـي فتقسى  ,ةرعيٌ الشٌ  فاتالتصرٌ  أما

 ,كالنكاح ,كالرجعة ,كالعتاؽ ,الطبلؽك الفسخ يحتمؿ ال الذم أما ,يحتممو كنكع ,(دٌ )أم الرٌ  الفسخ

 يذهف القصاص, عف كالعفك ,كالتدبير ,اإليبلء في كالفيء ,كاإليبلء ,كالظيار ,كالنذر ,كاليميف

                                      

 (.24/44, )المبسكط( السرخسي, 179-7/176, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .1
, كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ,(, البخارم7/177, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .2
(4/384). 
 (.24/72, )كطالمبس(, السرخسي, 180-7/177, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 3
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 الحديث عند مناقشتيا مع ياذكرتي  ةبأدلٌ  عمييا اك كاستدلٌ , (2)الحنفية دنع اإلكراه مع (1)زةجائ فاتالتصرٌ 

 .(3)لتكرارىا حاجة فبل ,لمعقكد الحنفية كتقسيمات ضاالرٌ  يةأىمٌ  عف

 مع منعقدة فيي ,كنحكىا كاإلجارة ,كاليبة ,راءكالشٌ  ,البيعك الفسخ يحتمؿ الذم لنكعا كأما

 المكرىه إجازت عمى مكقكفة نياإ :قاؿ فرزي  كلكفٌ , ركف ال ةصحٌ  شرط عندىـ ضاالرٌ  ألفٌ  ىا؛فساد

 .(4)الفضكلي كبيع

 أك الفسخ تقبؿ عقكد عمى اإلقرار كاف سكاءه , اعتباره عدـ فالحكـاإلقرار عمى اإلكراه أما

 ىذا أفٌ  الإ, دؽالصٌ  جانب وفي حي كيرجَّ , عدمو أك بو المقرٌ  كجكد كيحتمؿ, إخبار اإلقرار ألفٌ  غيرىا؛

المكرىه مف يصحٌ  فبل ,اإلكراه يعارضو الترجيج
 .مع اإلكراه , أم يككف باطبلن (5)

 الجميكر عند اإلكراه أثار :الفرع الثاني

 نكعيف: إلى ألفاظيـ اختبلؼ عمى كنومي يقسّْ  الجميكر أفٌ  (6)اإلكراه أنكاع في سابقا ذكرتي 

كراه بحؽٌ  إكراه  مثؿ ,باطمة فيي ,حؽٌ  بغير فيو اإلكراه كاف إذا القكلية فاتفالتصرٌ , حؽٌ  بغير كا 

 أما .كغيرىا كاإلعتاؽ, بلؽكالطٌ , كالخمع, كالنكاح, المعامبلت كسائر كاإلجارة, كالبيع, ةدٌ الرٌ 

عندىـ فالقاعدة, (7)ديكنو لسداد فالمدي عقار بيع ذلؾ كمثاؿ ,صحيحة فيي بحؽاإلكراهكاف إذا

                                      

نما اإلنعقاد.  1 , فالتصرفات القكلية التي ال تقبؿ الفسخ كالرد منعقدة عند الحنفية مع اإلكراه. ليس معناىا الحؿ كا 
 (.24/56, )المبسكط السرخسي, :انظر

 (. 63-24/62, )المبسكطالسرخسي,  :(, كانظر7/182, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 2
 ( كما بعدىا مف ىذه الرسالة.90صفحة) . انظر 3
 ,المبتدم اليداية في شرح بدايةلمرغيناني, ا :(, كانظر7/186, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 4
(3/272.) 
 (190-7/189, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 5

 ( مف ىذه الرسالة.101. انظر صفحة ) 6
(, 3/6, 2/369, )الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي(, الدردير, 5/9) ,شرح مختصر خميؿ . انظر الخرشي,7

 (.7/383, )المغني(, ابف قدامة, 9/159, )المجمكع شرح الميذبالنككم, 
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 سيأتي. كما استثناءت القاعدة ليذه كلكف (1)"قكالن  أـ كاف عبلن ف ؼالتصرٌ  أثر سقطي يي  اإلكراه"

 نسبتيا في الجميكر اختمؼ فقد ,الغير ماؿ تبلؼا  ك  ,ىنكالزٌ  ,كالقتؿ الفعمية التصرفات أما

 :التالي النحك عمى لممكرىه أك لممكًره

 قتؿال عمى اإلكراه في المعتمد إلى أفٌ  كالشافعية في األصح كالحنابمة المالكية ذىب

 المالكية  كذىب, لو مباشر الثانيك , بالقتؿ بمتسبٌ  األكؿ ألفٌ  كالمكرىه؛ المكًره مف يككف القصاص

, (2)فقط القصاص عمى المكًرهإلى أف  -المكرىه أبا إذا كاف-الشافعية في كجو كالحنابمة في ركاية 

ووجهعندالشافعٌةوهوةالمالكي دنع المشيكر في حديي  -أم المكرىه -فإنو ىنالزٌ  عمى اإلكراه كأما

ذا, (3)المعتمدعندالحنابلة  . (4)تمفوأ ما المكًره كالمكرىه ضمف غيره ماؿ تمؼأ كا 

 ,كالفعميو القكلية فاتالتصرٌ  أثر سقطيي  اإلكراه قاعدة مف مكاضع خمسةكاستثنى الشافعية 

 كىي:

ال ,سبلموإ صحٌ  اإلسبلـ عمى الحربيٌ  هى كرً أي  إذا  .1  عمى يٌ الذمٌ  هاكر إ كفي, إلكراها فائدة فتبطؿ كا 

 .إسبلمو يصحٌ  ال أنو كاألصح ,خبلؼ اإلسبلـ

                                      

 (.1/150, )األشباه كالنظائر السبكي, .1
-6/42, )خميؿ مكاىب الجميؿ في شرح مختصرالحطاب,  (.10-8/9, )شرح مختصر خميؿالخرشي, انظر . 2

, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 9/160, )المجمكع شرح الميذبالنككم, , (43
اإلنصاؼ في معرفة المرداكم, (, 9/135, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, النككم, (5/444(, )2/333)

 (.9/60) ,المغني (. ابف قدامة,9/453) ,الراجح مف الخالؼ
 ,(9/160, )المجمكع شرح الميذبالنككم, , (4/453, )حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير الصاكم, .3

  (. 9/453) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, 
مغني (, الشربيني, 9/160, ), المجمكع شرح الميذبالنككم (,6/132 ) ,, شرح مختصر خميؿالخرشي.  4

 ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, , (2/333, )ألفاظ المنياجالمحتاج إلى معرفة معاني 
(9/453.) 
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 ال الجكؼ إلى المبف بكصكؿ منكط ألنو ؛امن رّْ حى مي  ككنو عف اإلكراه يخرجو كال اإلرضاع  .2

 .بالقصد

 .اإلثـ يرفع لـ اإلكراه ألفٌ  ؛قكؿ عمى القصاص يكجب فإنو ,القكليف أحد عمى القتؿ  .3

 ال فإنو ؛االختيار داللة االنتشار حصكؿ ألفٌ  ؛حدُّ يي  القكليف أحد عمى ىنالزٌ  عمى المكره .4

 .باإلكراه يحصؿ

 .(1)قكالف ففيو الدخكؿ عمى فأكره ,الدخكؿ عمى بلؽالطٌ  ؽى مّْ عي  إذا  .5

كراه كبلـ, عمى إكراه قسميف: إلى اإلكراه مكاقسٌ  فقد ,ةاىريٌ الظٌ  أما  فاإلكراه فعؿ: عمى كا 

ف شيء, بو يجب ال الكبلـ عمى , كالنذر كالبيع, كالنكاح, كاإلقرار, كالقذؼ, كالكفر, المكره, قالو كا 

  .الحاكي عمى شيء كال اإلكراه, بفعؿ يقكلو أف رى مً أي  الذم لمفظ حاؾو  ألنو, كغيرىا

 فيذا ,ربكالشٌ  كاألكؿ ركرة,الضٌ  تبيحو ما كؿٌ  أحدىما: قسميف: ينقسـ الفعؿ عمى كاإلكراه 

 مباحا أتى وألنٌ  عميو؛ شيء فبل ,ىذا مف شيء عمى هى كرً أي  فٍ فمى  ضركرة, اإلكراه ألفٌ  اإلكراه؛ يبيحو

فساد رب,كالضٌ  كالجراح, كالقتؿ, ركرة,الضٌ  تبيحو ال ما كالثاني:, إتيانو لو  يبيحو ال فيذا ؛الماؿ كا 

 .(2)نوإتيا عميو امن محرَّ  أتى ألنو ماف؛كالضٌ  القكد لزمو ذلؾ مف شيء عمى هى كرً أي  فمف اإلكراه,

 

 

 

 

                                      

 .(5/388, )الكسيط في المذىب. الغزالي, 1
2 ,  (.7/203, )المحمى. ابف حـز
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  في انقإٌَ ٔإَٔاعّ ٔآثاسِ اإلكشاِانًطهة انخايش: 
كراه ممجئ إكراه :نكعيف إلى اإلكراه يٌ األردن المدنيٌ  كالقانكف ةيالعدل األحكاـ ةمجمٌ  تقسم  كا 

 ديدالشٌ  بالضرب يككف الذم ىك :(949رقـ) مادة في ئالممجً  اإلكراه ةالمجمٌ  فتكعرٌ , ممجئ غير

 فقط كاأللـ الغـٌ  يكجب الذم يكف الممجئ غيرأٌما, عضك قطع أك ,النفس إتبلؼ إلى مالمؤدٌ 

 كغير الممجئ اإلكراه األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف ؼكعرٌ  .1))المديد غير كالحبس المبرح غير كالضرب

 يمحؽ محدؽ جسيـ بخطر اتيديدن  كاف ذاإ ائن مجً مي  يككف (اإلكراه) بأفٌ  (136رقـ) مادة في الممجئ

 األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كاعتبرذلؾ. دكف بما اتيديدن  كاف ذاإ ممجىء غير كيككف ,لماؿا كأ بالجسـ

بقولالجمهور–(931ومادة)(137رقـ) مادة في  كأ ,بالكالديف ررالضٌ  إلحاؽب التيديد أفٌ -آخذ 

 كأ ائن ممجً  كيككف ا,كراىن إ عتبريي  رؼالشٌ  يخدش بخطر كالتيديد ,ـمحرَّ  رحـ ذم كأ ,كجالزٌ  كأ ,كالداأل

 كمناصبيـ كضعفيـ يـنّْ كسً  شخاصاأل باختبلؼ يختمؼ اإلكراه ألفٌ , حكاؿاأل بحسب ممجىء غير

 كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماءا.كضعفن  ةن شدٌ  كراهاإل مف ميـكتألٌ  رىـتأثٌ  كدرجة

 مكًرهال حضكر في عميو بالمكره المكرىه يقكـ أف ةالمجمٌ  اشترطت امعتبرن  اإلكراه يككف ىكحتٌ  

 بالعمؿ كقاـ, منو اخائفن  المكرىه يكف كلـ امكجكدن  التابع كاف أك, وتابعي  أك المكًره غاب فإذا, تاًبًعو أك

 رى ليحضً  رسكال آلخر أحد أرسؿ فمك,لئلكراه اعتبار كال ,كاختيار ارضن  عف بو قيامو كاف عميو المكره

 إليو المرسؿ كخاؼ إحضاره, عمى امقتدرن  المذككر الرسكؿ ككاف ,الفبلنيٌ  يءالشٌ  يفعؿ لـ إف فبلنا

 في عميو المكره يءالشٌ  خصالشٌ  ذلؾ كفعؿ المذككر, يءالشٌ  يفعؿ لـ إف خصالشٌ  ذلؾ يقتمو أف

ال إكراىا كاف الرسكؿ حضكر  في مالو كباع هالمكرى  كذىب مالو بيع عمى آخرى  أحده  هرى أكى  كلك, فبل كا 

 .(2) اعتبرن كمي  اصحيحن  البيع كيككف ,إلكراها عتبريي  فبل بو, ؽيتعمٌ  فٍ كمى  المجبر غياب

                                      

 (.185)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 1
 (.2/732) ,درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. عمى حيدر, 2
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 في يعمؿ ئالممجً  اإلكراه أفٌ  إلى (1007رقـ) كمادة (1006رقـ) مادة في ةالمجمٌ  كذىبت 

مك قاؿ أحد ف, القكلية فاتالتصرٌ  في فيعمؿ ,الممجئ غير اإلكراه كأما, كالفعمية القكلية فاتالتصرٌ 

ال أقتمؾ أك اقط فبلفو  ماؿى  تمؼٍ أ :آلخر ا كيمـز يككف اإلكراه معتبرن ف ,فأتمؼ ذلؾ ,ع أحد أعضائؾكا 

ال أضربؾ أك أحبسؾأ :فقط , كأما لك قاؿ رً جبً ماف عمى المي الضٌ  فبل  ,كأتمؼ ذلؾ ,تمؼ ماؿ فبلف كا 

 , فقد جاءا يحتمؿ عادةحيث كاف ذلؾ ممٌ  ,فقط ؼً تمً ماف عمى المي كيمـز الضٌ  ,ايككف اإلكراه معتبرن 

 ,اإليجار كال ,راءالشٌ  كال معتبر بإكراه كقع الذم البيع عتبريي  ال):(1006قـ)ر  مادة المجٌمة في في

, الشفعة إسقاط كال ,الديف تأجيؿ كال ,ماؿ عف كاإلبراء ,كاإلقرار ,محالصٌ  كال ,(1)الفراغ كال ,اليبة كال

 ما كىذا,(2)(تبريع اإلكراه زكاؿ بعد ذكر ما المكره أجاز لك كلكف, الممجئ غير أك اإلكراه كاف ائن ممجً 

 ال عقد براـإ عمى كراهاإل نكعي حدأب هى كرً أي  مف()141رقـ) مادة في األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف إليو ذىب

 كنٌص  .(اصحيحن  ينقمب داللة كأ صراحة كراهاإل زكاؿ بعد كرثتو كأ هالمكرى  جازهأ لك كلكف ,عقده ينفذ

 الممجىء كغير ,االختيار كيفسد ضاالرٌ  يعدـ الممجىء اإلكراه أفٌ  عمى)(138)رقـ مادة في القانكف

 كاف إذا فوتصرٌ  تبعاتً  المكرىه ؿتحمٌ  في التفرقة ىذه أثر كيظير ,االختيار( يفسد كال ضاالرٌ  يعدـ

  ممجئ. كغير اناقصن  اإلكراه

 المدني القانكف ككذلؾ (1004رقـ) كمادة (1003) رقـ مادة في األحكاـ ةمجمٌ  كاشترطت

 المكرىه يككف كأف, المكرىه بو تكعد ما إيقاع عمى اقادرن  المكًره يككف أف (140قـ)ر  مادة في األردني

عميو. جبرأي  ما يفعؿ لـ إذا اإلكراه كقكع هالمكرى  ظفٌ  عمى يغمب كأف, بو هالمكرى  مف اخائفن 

                                      

, درر حيدر يعمانظر ميرية كاألراضي التي يتصرؼ فييا باإلجارتيف مف المستغبلت. . يعني فراغ األراضي األ1
عقد إجارة مديدة بإذف القاضي الشرعي عمى عقار كمعنى اإلجارتيف:  (.2/732) ,الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ

قارب قيمتو تؤخذ الكقؼ المتكىف الذم يعجز الكقؼ عف إعادتو إلى حالتو مف العمراف السابؽ, بأجرة معجمة ت
ـ جكاز بيع الكقؼ كال عدمف يا كدفعيا كؿ سنة, كذلؾ كمخرج لتعميره, كأجرة مؤجمة ضئيمة سنكية يتجدد العقد عمي

, نظرية اإللتزاف في الفقو اإلسالميإلى المدخؿ الزرقا, مصطفى,  إجارتو مدة طكيمة, كمف ىنا سميت باإلجارتيف.
 (.53, ص)ـ1999 - ق1420, 1دار القمـ, دمشؽ, ط

 (.1/138, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـحيدر,  يعم :, كانظر(194)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 2
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  انعقٕد في انِخالتح :َياانث انًثحث

  ٍث  انغَ  األٔل: انًطهة     

مجمكعة مف األلفاظ  قبؿ أف أعرّْج عمى معنى الغىٍبف أف أبيّْفك  –في البداية  –لي البد

, الحيمة, كالتدليس, كالخيانة في البيع, فمعنى ٌش التي ليا عبلقة كثيقة بو كىي الغرر, الخبلبة, كالغي 

كيأتي بمعنى  ,نقيض النصح ٌش , كالغي (2), كمعنى الخبلبة الخديعة(1)رر لغة الخطر كالخديعةالغى 

كىك  لٌس , كالتدليس مف دى (4)كالخديعة , كالحيمة بمعنى الحذؽ كجكدة النظر(3)ليسالخديعة كالتد

تدليس  كالخيانة في البيع, (5)الخداع كالتمكيو, كالتدليس في البيع كتماف عيب السمعة عف المشترم

 .(6)في ذاتو أك في صفتو أك في أمر خارج

أحدىا  ؼي رَّ عى فيما بينيا, بؿ قد يي  اكبيرن  اىناؾ تقاربن  كالناظر في ىذه التعاريؼ يجد أفٌ  

ف كر يندرج تحتيا, فيي متٌ كباقي الصٌ  ,(7)يا الخبلبة كالخيانةباآلخر, كأعمٌ  حدة في المقصكد كا 

التي  (8)بعض صكر الخبلبة –إف شاء اهللا تعالى  -اختمفت في األلفاظ, كسأبحث في ىذه الرسالة 

 و المقاـ.سع لبما يتٌ كالنجش كالمصراة الغبف كالغررمنيا 



                                      

 (.2/648, )المعجـ الكسيطمجمكعة مف المؤلفيف, (, 14-5/11, )لساف العرب.ابف منظكر, 1
 (.1/248, )المعجـ الكسيط ,مجمكعة مف المؤلفيف. 2
 .(274, )القامكس الفقيي(, أبك حبيب, 6/223, )لساف العرب. ابف منظكر, 3
 (.1/209المعجـ الكسيط, ) ,مجمكعة مف المؤلفيف. 4
 (.126, )معجـ لغة الفقياء (, قمعجي ك قنيبي,6/86, )لساف العرب. ابف منظكر, 5
, دار الفكر, فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطالب )حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج(. الجمؿ, سميماف, 6

 (.3/5), بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 (.1/461, )المدخؿ الفقيي العاـالمصدر السابؽ, كالزرقا,  :. انظر7
كىي اصطبلحا: أف يخدع أحد العاقديف اآلخر بكسيمة مكىمة قكلية أك فعمية تحممو عمى الرضا في العقد بما لـ . 8

 (.1/459, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  :يكف ليرضى بو لكالىا. انظر
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 كاصطالحا. لغةف ب  األكؿ: الغ  الفرع       

 فبلف عند يحقٌ  مف كذا غبنت فيقاؿ: ,كالنسياف ,ديعةالخى  ىك البيع في الغىٍبفي  :لغةن  فب  الغ  

 ًإذىا ,رأيو غىًبفى  كسر إذا النقص بمعنى كيأتي, فيو عؼالضٌ  الرٍأم ًفي كالغىبىفي , فيو كغمطت نسيتو مأ

و,   .(1)غمبو أم البيع في نوغب كيقاؿ: نيًقصى

 العكضيف أحد يككف أف بو المراد :كقيؿ, (2)راءكالشٌ  البيع في الخديعة ىك ا:اصطالحن  الغبف

 المعاكضة عقد في بدليفال أحد يككف أف بو المراد :كقيؿ, (3)األسكاؽ في يساكيو اممٌ  بأقؿٌ  مقاببلن 

, فانار يد السكؽ في كقيمتو بدينار اتابن ك شخص باع فإذا, التعاقد عند القيمة في لآلخر مكافئ غير

 المشترم ككاف, األكلى الحاؿ في امغبكنن  البائع كاف, دنانير ةبأربع شخص الحاؿ ىذه في اشتراه أك

  .(4)الثانية الحالة في امغبكنن 

 - لمنبي رى كى ذى  رجبلن  أفٌ  :- - عمر بف اهللا عبد عف ماصحيحي في كمسمـ البخارم ركلك 

- في (6)حجر ابف كذكر, خديعة ال أم (5)"خبلبة ال فقؿ ,بايعتى  إذا" فقاؿ: يكع,لبي ا في يخدع أنو  

                                      

(, أبك 6/2172, )الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(, الفارابي, 13/309) ,لساف العرب. انظر ابف منظكر, 1
 (.271)ص, القامكس الفقييحبيب, 

 (.156)ص, التعريفات الفقييةالبركتي,  2.
 (.461)ص, الممكية كنظرية العقد. أبك زىرة, 3
  (.356, )المعامالت الشرعية ـأحكا. الخفيؼ, 4
 (.3/1165, )صحيح مسمـ(, مسمـ, 3/65, )صحيح البخارم. البخارم, 5

جىرْٕ  . 6  ,مف أئمة العمـ كالتاريخ ,أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني, أبك الفضؿ, شياب الديف, ابف حى
يرىما لسماع رحؿ إلى اليمف كالحجاز كغ (ْـ773كلد سنة ) أصمو مف عسقبلف )بفمسطيف( كمكلده ككفاتو بالقاىرة.

فقصده الناس لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره, ككاف فصيح المساف, راكية  الشيكخ, كعمت لو شيرة 
تصانيفو مف لمشعر, عارفا بأياـ المتقدميف كأخبار المتأخريف, صبيح الكجو. ككلي قضاء مصر مرات ثـ اعتزؿ. 

كغيرىا, تكفي اإلحكاـ لبياف ما في القرآف مف األحكاـ , ك فلساف الميزا, الكامنة في أعياف المئة الثامنة الدرر
دار , الشيخ زكريا عميرات , تحقيؽ:ذيؿ طبقات الحفاظ لمذىبي, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, (.ْـ852سنة)

 .(1/178, )األعالـالزركمي, (, 251, بدكف تاريخ, ص)الكتب العممية
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 بف منقد بف افبى حى  ىك الرجؿ ىذا أف (2)"مسمـ صحيح شرح "في كالنككم, (1)"البارم فتح"

 جَّ شي  قد ككاف سنةٌ  كثبلثيف مائة بمغ قد ككاف ,عمرك بف منقد كالده ىك بؿ كقيؿ األنصارمٌ  عمرك

 رفتغيٌ  ,(3)مأمكمة رأسو في فأصابتو بحجر الحصكف بعض في -- النبي مع غازيوم بعض في

 إلى فشكا ابقةالسٌ  ةلمعمٌ  البيع في يغبف جؿالرٌ  ىذا ككاف, التمييز عف يخرج لـ لكف ,كعقمو لسانو بيا

  .(4)أياـ ثبلثة الخيار يشترط فأ ركاية في كزاد, خبلبة ال قؿ اهللا رسكؿ لو فقاؿ – – اهللا رسكؿ

, رركالضٌ  مـالظُّ  صكر مف ةصكر  -المختمفة هً رً كى بصي  - ألنو ؛التحريـ فيك ,بفالغى  حكـ أما

 أنو -كتعالى تبارؾ- اهللا عف لى كً ري  فيما:-بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو -كلوقب افممحرٌ  رركالضٌ  مـكالظٌ 

 :"-- كقكلو (5)"مكاتظال فبل ا,من محرٌ  بينكـ كجعمتو نفسي, عمى ـالظمٌ  متحرٌ  إني ,عبادم يا" قاؿ:

 أما, البيع معو ردٌ يي  الفاحش ألفٌ  اليسير؛ دكف الفاحش في أشدٌ  الحرمة كلكفٌ  .(6)رار"ضً  كال ررضى  ال

 .(7)مطمقا عه يٍ بى  نفذ ما اليسير في البيع برد قمنا كلك ,البيع معو فيمضي اليسير

                                      

 (. 4/338, )فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر, . 1
, 2, دار إحياء التراث العربي, بيركت, طالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالنككم, محيي الديف, . 2

 (10/176ق, )1392
ٍيمىةي: الحجارة التي يشج بيا الرؤكس. انظر3 ٍأميكـه لمذم ييذم مف أـ رأسو, كاأليمى ابف منظكر,  :. يقاؿ: رجؿ أىًميـه كمى

 (.12/33, )لساف العرب
, 2, دار إحياء التراث العربي, بيركت, طالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالنككم, محيي الديف,  :. انظر4

, سنف ابف ماجو(. ابف ماجو, 4/338, )فتح البارم شرح صحيح البخارم(, ابف حجر, 10/176ق, )1392
(2/789) 
 (.4/1994), صحيح مسمـ. مسمـ, 5
المستدرؾ (, الحاكـ, 2/784, )سنف ابف ماجو(, ابف ماجو, 5/55, )حنبؿ مسند اإلماـ أحمد بف. ابف حنبؿ, 6

إركاء الغميؿ , األلباني .حكـ األلباني: صحيح, قاؿ الذىبي: صحيح عمى شرط مسمـ(, 2/66, )عمى الصحيحيف
 (.3/408, )في تخريج أحاديث منار السبيؿ

 (.2/735, )أ الرضا في العقكدمبد( القره داغي, 4/261, )أحكاـ القرآف. انظر ابف العربي, 7
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 إَٔاع انغثٍ انفشع انثاَي:

 فيو الناس يتغابف ما كىك اليسير: الغبف :األكؿ قسميف: إلى ـعا بشكؿ الغبف الفقياء ـي قسّْ يي        

.(2)الناس مغالبة في العادة بوت جر  الذم ىك :كقيؿ, (1)لقمتو فيو الغبف مكفيتحمٌ  أم, بمثمو أك

  .(3)اغالبن  فيو الغبف مكفيتحمٌ  ال أم ,بمثمو أك فيو الناس يتغابف ال ما ىكك  الفاحش: الغبف الثاني:  

 عف نقص ما ىك :كقيؿ, (4)ميفالمقكٌ  تقكيـ تحت يدخؿ ال ما فيو الناس يتغابف ال الذم :كقيؿ

 بعضيـ يخدع ال أم (فيو الناس يتغابف ال) كمعنى .(5)نةبيٌ  زيادة عمييا زاد أك ا,نن بيّْ  انقصن  القيمة

 ثـٌ  ,مثبل بعشرة البيع كقع لك كما(  المقكميف تقكيـ تحت يدخؿ ال) كمعنى, (6)كظيكره لفحشو ابعضن 

 فاحش؛ غبف فيذا ,سبعة كبعضيـ, ةستٌ  كبعضيـ خمسة, يساكم إنو :يقكؿ ميفالمقكٌ  بعض إفٌ 

 كبعضيـ, تسعة كبعضيـ, ثمانية بعضيـ: قاؿ إذا ما بخبلؼ ,أحد تقكيـ تحت يدخؿ لـ ألنو

 .(7)يسير غبف فيذا ,عشرة

 قدر عمى غبف الفاحش: الغبف()165رقـ) مادة في الفاحش الغبف العدلية األحكاـ ةمجمٌ  فتكعرٌ 

 القانكف كعرؼ .(8)(زيادة أك العقار في كالخمس الحيكانات في كالعشر العركض في العشر نصؼ

 .(المقكميف تقكيـ تحت يدخؿ ال ما )بأنو(146رقـ) مادة في الفاحش الغبف األردني المدني

                                      

مغني (, الشربيني, 6/134, )الحاكم الكبير(, الماكردم, 7/169, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 1
 (.3/243, )المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج

 (.3/140, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  .2
مغني المحتاج (, الشربيني, 6/134, )الحاكم الكبير(, الماكردم, 1/142, )ليدايةالعناية شرح ا. البابرتي, 3

 (.3/136, )إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج
(. ابف عابديف, 1/171, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ(, ابف نجيـ, 1/142, )العناية شرح اليداية. البابرتي, 4

 (.3/66, 1/251, )رد المحتار عمى الدر المختار
 (.3/140, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي, 5
 (.7/169, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 6
 (.5/143, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 7
 (.34)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 8
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  قكليف: عمى كالفاحش اليسير الغبف تقدير في الفقياء اختمؼ ثـٌ 

 ىذا إلى كذىب ,افاحشن  يككف عميو زاد كما اليسير لمغبف فمعيٌ  مقدار تقدير كؿ:األ  القكؿ

 ىذا أصحاب اختمؼ ثـٌ , (3)الحنابمة كبعض, (2)المالكية مف البغداديكفك , (1)الحنفية بعض القكؿ

 بنصؼ اليسير الغبف تحديد إلى القكؿ ىذا أصحاب مف الحنفية فذىب, المقدار تحديد في القكؿ

 الغبف بيف بعضيـ ؽى كفرَّ  .(4)الثمف تضعيؼ ىك كقيؿ, افاحشن  اغبنن  يككف عميو زاد اكم ,العشر

 العركض في فيو الناس يتغابف ما ":"الرائؽ البحر" في جاء حيث ,السمعة حسب كالفاحش اليسير

 الناس يتغابف ال ما فيك ,عنو خرج كما ,الخمس العقار كفي ,العشر الحيكاف كفي ,العشر نصؼ

 قؿ بما اليسير الغبف تقدير إلى القكؿ ىذا أصحاب مف الحنابمة كبعض المالكية كذىب .(5)"...فيو

 أصحاب مف الحنابمة مف اآلخر البعض كذىب, (6)فاحش غبف فيك زاد كما, المبيع قيمة ثمث عف

  .(7)بعبالرٌ  تقديره إلى اآلخر البعض كذىب, السدس عف قؿٌ  بما اليسير الغبف تقدير إلى القكؿ ىذا

  قكؿ في كالمالكية, (8)عندىـ حيحالصٌ  كىك الركاية ظاىر في الحنفية ذىب الثاني: لقكؿا

 

                                      

 (.7/169, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 1
البغداديكف  (.4/261) ,أحكاـ القرآف(, ابف العربي, 3/140, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرقي, الدسك  2.

اصطالح ىـ: القاضي إسماعيؿ, القاضي الحسف ابف القصار, كابف الجبلب كغيرىـ. انظر: محمد إبراىيـ عمي, 
حياء التراث, ,المذىب عند المالكية ـ, 2000-ق1420, 1اإلمارات, ط – دبي دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا 

(65-68 .) 
 (.4/394, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 3
 (.1/171, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ(, ابف نجيـ, 1/142, )العناية شرح اليداية. البابرتي, 4

 (.7/169, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ,  5.
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف (, المرداكم, 4/472, )ب الجميؿ في شرح مختصر خميؿمكاى. الحطاب, 6

 (.4/394, )الخالؼ
 (.395-4/394, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 7
 (.5/143, )الدر المختار شرح تنكير األبصار مطبكع مع رد المحتار عمى الدر المختار. الحصكفي, 8
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 كالحنابمة, (3)كالشافعية, (2)"المدكنة في الركيات مقتضى كىك الصكاب ىك" :(1)عرفة ابف عنو قاؿ

 كال, كالعادة لمعرؼ يعكد تقديره كالفاحش اليسير الغبف مقدار أفٌ  إلى (4)المذىب مف حيحالصٌ  في

 جناس,األ باختبلؼ يختمؼ اكثيرن  اغبنن  يككف فيما الناس عرؼ" :(5)مالماكرد قاؿ, فمعيٌ  بمقدار حدُّ يي 

 ما كمنيا, كالكرؽ ىبكالذٌ  عيركالشٌ  الحنطة كىك ا,كثيرن  اغبنن  فيو العشر ربع يككف ما جناساأل فمف

 في اختبلفو مع بقدر ذلؾ حدَّ يي  أف يجز فمـ كالجكىر, كالرقيؽ ا,يسيرن  اغبنن  فيو العشر نصؼ يككف

 ريعةالشٌ  ركح إلى األقرب ألنو ؛جيحبالترٌ  األكلى ىك الرأم كىذا .(6)"إلييـ فيو الرجكع ككجب عرفيـ

, آخر دكف لمكاف يصمح كقد, آخر دكف فلزما يصمح قد معيف مقدار تحديد فكأل ؛العامة كقكاعدىا

 ذلؾ. في لمعرؼ األمر ترؾي فيي 

 انغثٍ عهى ثحانًرشذ   ساآلثا :انفشع انثانث

 انيضيش انغثٍ عهى ثحانًرشذ   اآلثاس :ىاألٔن انًضأنح      

 ال عقكد كىناؾ ,مطمقا كالفاحش اليسير بالغبف تجكز كال دُّ رى تي  اعقكدن  ىناؾ أفٌ  إلى (7)الحنفية ذىب

 :األكؿ كمثاؿ ,اليسير الغبف فييا ريؤثٌ 

                                      

مكلده ككفاتو , إماـ تكنس كعالميا كخطيبيا في عصره ,محمد ابف عرفة الكرغمي, أبك عبد اهللا محمد بف. ىك  1
في فقو المالكية, المختصر الكبير مف كتبو , ْـ750الجامع األعظـ سنة  تكلى إمامة ,ػ(ْـ803 -716 )فييا
شجرة النكر الزكية في ؼ, مخمك  كغيرىا.  المبسكط في الفقوك  في التكحيد, كمختصر الفرائضالمختصر الشامؿ ك 

 .(43-7/42), األعالـالزركمي, (, 1/326), طبقات المالكية
 (.3/190, )حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير. الصاكم, 2
 (.144-14/143) ,المجمكع شرح الميذب عمى طيعيتكممة الم ي,عيط. الم3
 (.4/165, )المغنيامة, (, ابف قد4/394, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 4
ىك عمي بف محمد بف حبيب القاضي أبك الحسف الماكردم البصرم أحد أئمة أصحاب الكجكه, , كلد في البصرة . 5

ىػ(, مف المعمماء الباحثيف, أصحاب التصانيؼ الكثيرة النافعة, كلي القضاء في بمداف كثيرة, نسبتو إلى 364سنة )
, ىػ(, مف كتبو: أدب الدنيا كالديف, كاألحكاـ السمطانية, كالنكت كالعيكف450) بيع ماء الكرد, ككفاتو ببغداد سنة

 (1/418, )طبقات الشافعييف(, ابف كثير, 231-1/230, )طبقات الشافعيةكغيرىا. ابف قاضي شيبة,  الحاكمك 
 (.4/327), األعالـالزركمي, 

 (.14/144, )مجمكع شرح الميذبي عيطتكممة الم ي,عيط(, الم6/540, )الحاكم الكبير. الماكردم, 6
 .(169-7/168, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 7
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 .(ةحابا)لمم شيادتو قبؿتي  ال فممٌ  بالبيع الككيؿ ؼتصرٌ  (1

 .مطمقا بالغبف يبيعو أف المضاربة ماؿ لصاحب يجكز فبل ,المضاربة ماؿ الماؿ ربٌ  بيع  (2

 أفٌ  كظير ,تمفت التي المغصكبة العيف ظيرت ثـٌ  ,يمينو مع القيمة ضمف إذا الغاصب (3

 يسير. غبف فيو الضماف ألف ؛تفاؽالا ىذا فسخي  فمممالؾ, يسير بشيء أكثر قيمتيا

 .ايسيرن  كلك الثمث مف يككف فإنو ؛بفبغ مكتو مرض في ؼكتصرٌ  ومال بثمث أكصى إذا  (4

 المشترم يتـٌ  أك, العقد يفسخ أف فمو ,يسير بغبف باع إذا بالديف المستغرؽ المريض ؼتصرٌ  (5

 .ةالقيم تماـ

 الصاحباف كذىب, حنيفة يأب عند يجكز ال ذلؾ فإف ,يسير بغبف كلك كارثو مف المريض بيع (6

 .أكثر أك يابالقيمة نفس الجكاز إلى

 ف.ياحبالصٌ  عند كيصحٌ  حنيفة يأب عند يصحٌ  ال يسير بغبف مكاله مف المديف كبيع (7

  يأب عند لميتيـ اخيرن  الشراء أك البيع كاف إذا إال, يجكز ال اليتيـ مف هؤ كشرا الكصيٌ  بيع (8

 .(1)فياحبالصٌ  عند كيصحٌ , حنيفة

 كالمكاتب ,عبده  أك ,صبيّّ  لو المأذكفك  ,بعينو شيء شراء أك ببيع الككيؿ ؼتصرٌ  الثاني: كمثاؿ

   كككيؿ (4)يكالمتكلٌ  ,كالمضارب ,كالكصي ,كالجد ,األب تصرؼك , (3)كالمفاكض ,(2)العناف كشريؾ

                                      

(, كىناؾ أمثمة أخرل ذكرىا القره داغي عف جامع 169-7/168, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 1
 (. 2/739( نقبل عف مبدأ الرضا في العقكد, )23-2/22الفصكليف, )

: ىي ما تضمنت ككالة فقط ال كفالة, كتصح مع التساكم في الماؿ دكف الربح كعكسو, كبعض شركة العناف 2.
 (.126, )التعريفاتالماؿ كخبلؼ الجنس. انظر الجرجاني, 

شركة المفاكضة في الفقو: ىي شركة يتساكل فييا االطراؼ ماال, كتصرفا. كالمفاكض ىك الذم يتبادؿ الرأم  3.
 (.291)ص, القامكس الفقييبك حبيب, أ :لمكصكؿ إلى تسكية. انظر

لّْي: مف تكلَّى أمرى األكقاؼ كقاـ بتدبيرىا. انظر. 4  (.194)ص, التعريفات الفقييةالبركتي,  :الميتىكى
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 .(1)عينو بغير شيء بشراء

 لممغبكف الخيار يثبت كال, البيع عمى ريؤثٌ  ال اليسير الغبف أفٌ  إلى (2)الفقياء جميكر كذىب

ف ,اليسير بالغبف الخيار بكتثي  إلى قكؿ في الحنابمة كذىب, فيو   كبلـ كظاىر" المرداكم: قاؿ ,قؿٌ  كا 

ف الغبف دبمجرٌ  يثبت يارالخً  أفٌ  الخرقي:  .(3)"قؿٌ  كا 

 انفاحش انغثٍ عهى ثحانًرشذ   اآلثاس :حانثاَي انًضأنح

 أقكاؿ: ثبلثة عمى الفاحش بالغبف يارالخً  بكتثي  في الفقياء اختمؼ

 عند رأم كىك, بالناس أرفؽ ألنو ؛امطمقن  الفاحش الغبف في يارخً ال بكتثي  األكؿ: القكؿ

 أصحاب كاستدؿ, (7)كالظاىرية, (6)الحنابمة عند كقكؿ, (5)المالكية مف كفكقكؿ البغدادي, (4)الحنفية

 :يأتي بما القكؿ ىذا

 " تعالى: اهللا قكؿ .1                

     " (:29النساء), الناس أمكاؿ أكؿ عف نيت اآلية أفٌ  الداللة كجو 

 ةلبتٌ أ التراضي يككف كال, بالباطؿ الناس أمكاؿ أكؿ مف عدُّ يي  المعامبلت في كالغبف .بالباطؿ

                                      

 (.7/169, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 1
ج إلى معرفة معاني مغني المحتا(, الشربيني, 4/472, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 2

 (. 3/243, )ألفاظ المنياج
 (.4/395, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 3
 (.6/125, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 4
 (.3/140, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي, (, 5/152, )شرح مختصر خميؿالخرشي, . 5
 (.4/395, )اؼ في معرفة الراجح مف الخالؼاإلنص. المرداكم, 6
نما نص عمى عدـ حؿ بيع أك شراء الشيء بأكثر أك بأقؿ مما 7 . لـ يقسـ ابف حـز الغبف إلى يسير كفاحش, كا 

 ,  ,المحمىيساكم, كاشترط اشتراط أحد الطرفيف عدـ الغبف, كاإل كاف البيع جائز لحصكؿ الغبف برضاىما. ابف حـز
(7/359.) 
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 ":تعالى كقكلو ,بالغبف يعمـ ال العاقديف أحد كاف إذا       

          " (:9البقرة),  ٌحرمة عمى اآلية ىذه تنص 

 .(1)باطبل كيعد البيع معو يصح فبل ,خديعة كالغبف, الخديعة

 ,جممةن  البيع في كالخديعة الغركر عف يه يٍ نى  فيك, (2)البيع في النجش عف - - النبيٌ  ىني .2

 كال المشترم عمـ بغير يساكم اممٌ  أكثر كخديعة بغبف منو يبيع فيما آخر مف أخذ فٍ مى  فَّ إف

 فقد ,رضاه كال البائع عمـ بغير يساكم اممٌ  أقؿٌ  منو يشترم فيما آخر أعطاه فٍ كمى  رضاه,

 .(3)احرامن  أتى فقد ,ينصح كلـ غٌش  فٍ كمى  ينصحو, كلـ وغشٌ 

 ,البيع في غبف كمف (4)نفسو" طيب بغير أخيو صاع يأخذ أفٍ  لمرجؿ يحؿٌ  ال" :- - قكلو .3

 الحديث. بنٌص  يحؿٌ  ال أمر كىك نفس طيب بغير حذأ فقد

 إني ,عبادم يا" قاؿ: أنو -كتعالى تبارؾ- اهللا عف ركل فيماكالسبلـ: الصبلة عميو قكلو .4

 رضر  ال :"- - كقكلو (5)"تظالمكا فبل ا,من محرَّ  بينكـ كجعمتو نفسي, عمى ـالظمٌ  متحرٌ 

  بكتبثي  إال ذلؾ يككف كالزاؿ, الغبف ضرر كظمـ يجب أف يي  أفٌ  في كال شؾ .(6)ضرار" كال

 

                                      

,  (,1/351, )تفسير النسفي, النسفي. 1  (.7/360, )المحمىابف حـز
 (.3/1156), صحيح مسمـ(, مسمـ, 3/69) ,صحيح البخارم . البخارم,2
3 ,  (.7/361, )المحمى. ابف حـز
إركاء الغميؿ في تخريج , األلباني حكـ األلباني: صحيح, (.39/19, )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 4

 إسناده صحيح. تعميؽ شعيب االرنؤكط:(, 5/280, )بيؿأحاديث منار الس
 (.4/1994), صحيح مسمـ . مسمـ,5
المستدرؾ (, الحاكـ, 2/784, )وسنف ابف ماج(, ابف ماجو, 5/55, )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 6

عمى شرط  قاؿ الذىبي: ,ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـقاؿ الحاكـ: , (2/66, )عمى الصحيحيف
 (.3/408, )إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, األلباني .حكـ األلباني: صحيح, مسمـ
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 .(1)الرد خيار

 غبف " :أيضا قاؿك (2)"اربن  ذلؾ غبنو كاف فغبنو مؤمف إلى استرسؿ فً مى  " :- - كلوق .5

 مف بدٌ  ال لذلؾ, اربن  غبنو كاف غبف فإذا, بالقيمة الجاىؿ ىك كالمسترسؿ .(3)"ربا المسترسؿ

ـه محرَّ  باالرٌ  ألف ؛دٌ الرٌ 
 كيرد ,حكـ بيا يثبت ال ضعيفة األحاديث ىذه بأفٌ  عنو: كأجيب .(4)

 .(5)البعض بعضيا ميقكّْ لكف  ,ضعيفة كانت فا  ك  األحاديث ىذه أفٌ  الجكاب ىذا عمى

 عمى فنزؿ ,بجكار المدينة قدـ رجبلن  فٌ إ" :قاؿ بسنده حـز ابف ركاه ما منيا ,كثيرة آثار كثٌمة

 فقاؿ: عمر ابف إلى الرجؿ جاء ثـٌ  جعفر, ابف مف جارية باع أنو كفيو - الحديث فذكر -,عمر ابف

 فى بً غي  إنو فقاؿ: ,جعفر بف اهللا عبد إلى عمر ابف فأتى درىـ, بسبعمائة تي نٍ بً غي  ,حمفالرٌ  عبد أبا يا

ما ,إياه ياتعطيى  أف فإما ,درىـ بسبعمائة  - إياه نعطييا بؿ جعفر: فاب فقاؿ بيعو؟ عميو تردٌ  أف كا 

 .(6)"القيمة في الغبف مف البيع ردٌ  رأيا قد عمر: كابف جعفر, ابف فيذا

  الرجؿ فسامو فسامو, بفرس رجبلن  ساكـ أنو ":(7)البجمي اهللا عبد بف جرير عف ركاه كما

                                      

 (.2/749, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 1
 (, قاؿ عنو البييقي: ضعيؼ. 5/571, )السنف الكبرلالبييقي,  .2
, كقاؿ عنو األلباني في سمسمة األحاديث قاؿ عنو البييقي: ضعيؼ(, 5/571, )السنف الكبرلالبييقي, .3

التحقيؽ انظر جماؿ الديف, ابف الجكزم, (, ك 2/118, )سمسمة األحاديث الضعيفةالضعيفة: باطؿ. انظر األلباني, 
, 1, تحقيؽ: مسعد عبد الحميد محمد السعدني, دار الكتب العممية, بيركت, طفي أحاديث الخالؼ)التعميؽ(

 (.2/184, )ىػ1415
 (.2/749, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, , (498-3/497, )المغنيابف قدامة, ر انظ. 4
 (.2/749, )مبدأ الرضا في العقكدالحاشية في القره داغي,  :. انظر5
6 ,  (.7/361, )المحمى. ابف حـز
, قاؿ سمـ في رمضافى اهللا عميو كسمـ فأ. ىك جرير بف عبد اهللا البىجًمٌي األحمسي اليمني كفد عمى رسكؿ اهللا صم7

أسممت قبؿ مكت النبي صمى اهللا عميو كسمـ بأربعيف يكما, ركل عنو أنس بف مالؾ كقيس بف أبي حاـز  :جرير
كقيؿ سنة  ق(51)كركل لو البخارم كمسمـ كغيرىـ, نزؿ الككفة كسكنيا زمانا ثـ انتقؿ إلى قرقيسيا كمات بيا سنة 

 (.58-11/57), الكافي بالكفياتالصفدم,  :. انظر(ىػ54)
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 ائة,ثمانم بمغ ىحتٌ  ستمائة كلؾ ذلؾ, مف خير فرسؾ جرير: لو فقاؿ ذلؾ؟ رأيتى  إف درىـ خمسمائة

 فقيؿ ذىا؟خي  الرجؿ: لو فقاؿ أزيدؾ؟ كال ذلؾ, مف خير فرسؾ جرير: فقاؿ ذلؾ؟ رأيتى  إف يقكؿ: كىك

 شَّ غي نى  ال أف ىعم - - اهللا رسكؿ بايعنا ألنا جرير: فقاؿ بخمسمائة؟ تأخذىا أف منعؾ ما لو:

 .(1)"امسممن  قاؿ: أك ا؛أحدن 

, (2)الركاية ظاىر في الحنفية ذلؾ إلى ىبكذ :مطمقا دٌ الرٌ  يارخً  بكتثي  ـعد الثاني: القكؿ

ف الخيار يثبت ال الغبف, دمجرٌ " :النككمٌ  قاؿ, (4)كالشافعية, (3)قكؿ في كالمالكية  كلك ,تفاحش كا 

 ألفٌ  ؛ الغبف مف يمحقو ما إلى نظر كال لو, يارخً  فبل جكىرة, ميايتكىٌ  كثير بثمف زجاجة اشترل

 :يأتي بما القكؿ ىذا أصحاب كاستدؿٌ  (5)"الخبرة أىؿ يراجع لـ حيث منو التقصير

 " تعالى: قكلو .1    " (:29 النساء), تعالى: كقكلو " 

         " (:1المائدة), عف تجارة الغبف مع كالبيع 

 ىذا كاف سكاء ,ىذا مف يمنع مانع ىناؾ كليس الكفاء, كاجب االزمن  فيككف عقد كىي تراض,

 جميع امستكفين  انعقد كالعقد, اعرفين  امانعن  المانع ىذا كاف أك, العاقداف اشترطو اشرطن  المانع

 كالغىبف العقكد في ركف ضاالرٌ  بأفٌ  ذلؾ: عف كأجيب, (6)منيا ليس كالغبف كشركطو أركانو

                                      

1 ,  (.7/361, )المحمى. ابف حـز
 (.6/126, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 2
 (.3/140, )الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقيالدردير, , (5/152, )شرح مختصر خميؿالخرشي, . 3

 (.3/472, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  4.
(. كنقؿ المتكلي كجيا قاؿ عنو النككم أنو شاذ: كىك ثبكت 3/472, )ف كعمدة المفتيفركضة الطالبي. النككم, 5

 الخيار؛ ألف رؤية السمعة إذا لـ تفيد المعرفة كالعمـ فيي كعدميا قياسا عمى الغائب.
, تحقيؽ: عمي محمد عكض, عادؿ )الشرح الكبير( (العزيز شرح الكجيز) الرافعي, عبد الكريـ, حاشية :. انظر6
مبدأ , القره داغي, (4/236ـ, )1997-ىػ1417, 1لبناف, ط –حمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت أ

 .(2/747, )الرضا في العقكد
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ف, ارضن  ببل قدالع ينعقد فبل ضاالرٌ  عكارض مف ف فنقكؿ, راضو  المغبكف أف :قيؿ كا   رضيى  كا 

 .(1)رضي لما بفبالغى  عمـ كلك تاـٌ  غير فرضاه ,المغبكف

 ييثًبتي  الغبف كاف فمك ,ثبلثنا يارالخً  كلو خبلبة, ال :يقكؿ بأف منقذ بف لحباف -- إرشاده .2

 لـ" النككم: قاؿ, (2)بلثالث بشرط أمره بؿ يار,خً  غير مف بالفسخ - - النبي هي ألمرى  رالخيا

نما يارالخً  -لحباف أم -لو أثبت - -النبي أفٌ  يثبت  خديعة ال أم خبلبة ال قؿ :لو قاؿ كا 

 عمـك ال عيف قضية كانت الخيار لو أىٍثبىتى  أك تى بى ثى  لك كألنو ؛ريالخً ا بكتثي  ىذا مف يمـز كال

 .(3)"بدليؿ إال غيره إلى منو ينفذ فبل ,ليا

 ال خبلبة ال يقكؿ: بأف منقذل -بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو -إرشاده أفٌ  ـي نسمّْ  ال عنو: بكأجي 

ال, الخيار تثبت  هه منزَّ  - – الرسكؿ ككبلـ, يارالخً  بو يثبت لـ اإذ اإلرشاد ىذا فائدة كانت ماذا كا 

 قاؿ كما ثابتة غير الثبلثة اشتراط أفٌ  خبلبو ال :بقكلو الخيار ثبكت عمى كالدليؿ, العبث عف

, التخصيص ىذا عمى دليؿى  ال األكؿ ألمريف: بحباف خاصّّ  يارالخً  بكتثي  أفٌ  ـي نسمُّ  ال ثـ, (4)نككمال

 بؿ, عمييـ تقتصر كلـ - – حابةصال مع كقعت كالحكادث الكقائع مف اكثيرن  ىناؾ  أفٌ  كالثاني:

 .(5)منيا المسألو كىذه المسمميف لجميع حكميا ثبت عامة كانت

 بف عثماف المؤمنيف أمير مف بعتي " قاؿ: أنو - -عمر بف اهللا عبد عف البخارم ركاه ما .3

 بيتو مف خرجتي  حتى عقبي عمى رجعتي  تبايعنا فمما بر,يٍ بخى  لو بماؿ بالكادم ماال افعفٌ 

 افممٌ  اهللا: عبد قاؿ قايتفرٌ  ىحتٌ  بالخيار المتبايعيف أفٌ  ةنَّ السُّ  ككانت البيعأىٍف ييرىادًَّني  خشيةى 

                                      

 (.2/748) ,مبدأ الرضا في العقكد, . القره داغي1
, 1دة, ط, تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم, دار المنياج, جالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي. العمراني, يحيى, 2

 (.5/285ـ, )2000-ىػ1421
 (.10/176, )المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج. النككم, 3
 المصدر السابؽ.. 4
 (.3/504, )المغني. انظر ابف قدامة, 5
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 إلى كساقني ,لياؿو  بثبلث ثمكد أرضً  إلى سقتو بأني غبنتو, قد أني رأيت عو,كبي بيعي كجب

 ردَّ يى  كلـ – – فعثما غبف – – عمر ابف أفٌ  الداللة: كجو .(1)"لياؿ بثبلث المدينة

 التي المسافة عمى لياؿ ثبلث مسيرة زاد – –عمر ابف أفٌ  الغبف ككجو, يفسخو كلـ البيع

 بيف كانت التي المسافة أما, خيبر في كانت التي أرضو كبيف - -عثماف بيف كانت

 نقصت فقد - -عثماف مف أخذىا التي رضوأ كبيف – عنيما اهللا رضي –عمر ابف

 .(2)لياؿ ثبلث مسيرة

 ابف أفٌ  األكؿ: أمكر: ةلعدٌ  بفبالغى  دٌ الرٌ  جكاز عدـ عمى دليؿ األثر ىذا في ليس عنو: كأجيب

 يككف أف يمكف ألنو عثماف؛ نظر كجية مف ال ,نظره كجية مف اغبنن  ىذا اعتبر عمر

 بفى غى  عمر ابف أفٌ  مناسمَّ  كلك كالثاني:, المسافة ىذه مف كمصمحة كغرض مقصد لو عثماف

, عمر ابف أرض ببعد يعمـ كاف ألنو ثماف؛ع مف ابرضن  كاف الغبف ىذا كلكفٌ  - -عثماف

 .(3)بالغبف دٌ الرٌ  – – عمر ابف مذىب أفٌ  كالثالث:

, دٌ الرٌ  يكجب ال كتقصيره الخبرة أىؿ يسأؿ لـ ألنو نفسو؛ حؽٌ  في رالمقصٌ  ىك مغبكفال .4

 لك عنو: كأجيب .(4)العقد لزكـ يمنع ال كمنفعتيا, عينيا سبلمة مع السمعة قيمة كنقصاف

 تحمي ريعةفالشٌ , بالباطؿ أمكالويسمح بأكؿ  رعالشٌ  أفٌ  ـنسمّْ  فبل رمقصّْ  المغبكف أفٌ  مناسمَّ 

 أحد مف التقصير عمى عمى ابن مترتّْ  ليس األمكاؿ ؿٌ كحً , كالقكمَّ  منيما الضعيؼ :فً العاقدي

نما, الجانبيف    " اآلية بنٌص  رضاىما عمى كا       " 

                                      

 (.3/65, )صحيح البخارم. البخارم, 1
 (.3/65تعميؽ مصطفى البغا عمى صحيح البخارم, ) :. انظر2
3 ,  (.749-748, )مبدأ الرضا في العقكدلقره داغي, (, ا7/361, )المحمى. ابف حـز
(, 4/236) ,العزيز شرح الكجيز )الشرح الكبير((, الرافعي, 3/472, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 4

 (.5/285, )البياف في مذىب اإلماـ الشافعيالعمراني, 
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, كانتفائو العيب بكجكد ؽيتعمٌ  ال األمر بأفٌ  السمعة: قيمة نقصاف عف كيجاب, (29 النساء:)

نما  .(1)السمعة بثمف ارضن  بغير العقد ينعقد فبل, بو ضاالرٌ  كعدـ الثمف في بالغبف ؽيتعمٌ  كا 

, البيكع في ستقراراال كعدـ باتاضطر كاال كالخصكمات المنازعات كثرة إلى ميؤدٌ  دٌ بالرٌ  القكؿ .5

 .(2)دٌ الرٌ  بعدـ قمنا إذا عنيا غنىن  في نحف أمكر في القضاء إشغاؿ إلى ميؤدٌ  الذم األمر

, الناس عف مـالظُّ  كرفع ,كالخصكمات المنازعات لحؿ أصبلن  دى جً كي  القضاء بأفٌ  عنو: يبأجك 

 بمعيار امنضبطن  الغبف يكف لـ إذا يحدث ستقراراال كعدـ ,كاالضطربات الخصكمات ككثرة

  .(3)عيالمدٌ  عمى يقع اإلثبات عبء أفٌ  كما, معيف

ذا, كالخسارة الربح عمى مبناىايككفي  التجارة .6 -لقكلو  ,الباب ىذا انغمؽ الغبف في دٌ بالرٌ  اقمن كا 

كا الناس في غفبلتيـ يرزؽ اهللا بعضيـ مف عي دى  ,ال يبع حاضر لباد" -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ 

  .(5)م إلى جمكد المعامبلتيؤدٌ  دٌ , كالقكؿ بالرٌ (4)"بعض

 ما أك جارةالتٌ  رؼعي  يقضي ما بقدر مسمكحاف جارةالتٌ  في كالخسارة بحالرٌ  بأفٌ  عنو: كأجيبى 

 أحد قكة ظركؼ تحت بالباطؿ الناس ألمكاؿ أكبلن  يككف فإنو ؛الفاحش الغبف اأمٌ , اعمكمن  فيو يتغابف

                                      

 (.2/748, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 1
رسائؿ ابف عابديف) رسالة تحبير التحرير في إبطاؿ القضاء بالفسخ بالغبف ديف, محمد, . انظر ابف عاب2

 (.2/748, )مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 2/80)بدكف تاريخ كبدكف طبعة, , الفاحش بال تغرير(
 (.2/748, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 3
( كىذه 3/1157,)صحيح مسمـ" انظر مسمـ, كا الناس في غفبلتيـدعالحديث كراه مسمـ في صحيحو مف غير ".4

األلباني,  :ليست بحديث, انظر سمسمة األحاديث الصحيحةالزيادة غير مكجكدة في السنف, كقاؿ األلباني عنيا في 
 -ىػ 1422 ,1, طمكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الرياض, سمسمة األحاديث الصحيحة ,محمد ناصر الديف

كشؼ الخفاء كمزيؿ , إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي بك الفداء,أ :(, كانظر7/113) ,ـ2002
تحقيؽ: عبد الحميد بف أحمد بف يكسؼ , المكتبة العصرية ,اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس

 . (1/465), ـ2000 -ىػ 1420, 1, طبف ىنداكم
, مبدأ الرضا في العقكد( القره داغي, 3/140, )مى الشرح الكبيرحاشية الدسكقي عانظر الدسكقي,  .5
(2/747-748). 
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 بأجازتو رعالشٌ  ألفٌ  ؛بو ـمسمَّ  فغير التجارة باب إغبلؽ إلى ميؤدٌ  دٌ الرٌ  فٌ إ :كالقكؿ, كدىائو فً العاقديٍ 

 .(1)مـالظٌ  عف ابعيدن  لنظيؼكا حيحالصٌ  التعامؿ عمى الناس يحمؿ بفالغى  في دٌ الرٌ 

ال غرر معو كاف إذا الغبف يارخً  بكتثي الثالث: القكؿ  الحنفية القكؿ ىذا إلى كذىب ,فبل كا 

 عمى (5)كالحنابمة, (4)كبافالر  يتمقٌ  مسألة في كالشافعية, (3)المعتمد في كالمالكية, (2)الراجح في

 بيانو: اآلتي التفصيؿ

  الرأم ىذا أفٌ  فبيٌ  ثـٌ  (6)"بالناس ارفقن  العمماء أكثر كفتكل افتكان ىذا عمى" عابديف: ابف قاؿ

 ثرةك إلى ميؤدٌ  ألنو بالناس؛ األرفؽ خبلؼ امطمقن  دٌ الرٌ  فٌ أل ؛ابقتيفالسٌ  الركايتيف بيف يجمع

 كأما, كحرجً  يؽو ضً  في الناس كقعيي  امطمقن  دٌ الرٌ  بعدـ كالقكؿ, البيكع مف كثير في كالمنازعة المخاصمة

 مف المتأخريف رأم ىذا أفٌ  فبيٌ  ثـٌ , ططكالشٌ  غبلمشٌ  القاطع الكسط القكؿ فيك ,الغرر مع دٌ الرٌ ب القكؿ

 .(7)الزيمعي كبلـ ناقبل الحنفية

 في جاء, معةالسٌ  قيمة يجيؿ الذم كىك لممستسمـ يثبت الحكـ ىذا أف بينكا فقد ,المالكية أما

 أك القيمة, أعمـ ال يفإنٍ  لمناٌس  تبيع كما نيعٍ بً  :ئعلمبا المشترم يقكؿ بأفٌ  ستسبلـاال"": الكبير الشرح"

 قيمتو ما :لآلخر أحدىما يقكؿ بأف يستأمنو أك غيرم, مف تشترم كما يمنٌ  اشترً  :البائع يقكؿ

 في المالكية كاختمؼ (8)"كذلؾ ليس أنو كالحاؿ ,كذا قيمتو :لو فيقكؿ ؟بيا ألبيع أك بيا, ألشترم

                                      

 .(748-2/747, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 1
 (.5/143, )رد المحتار عمى الدر المختار(, ابف عابديف, 6/125, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 2
 ,مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب,  (,3/140, )شرح الكبيرحاشية الدسكقي عمى ال. الدسكقي, 3
(4/472.) 
 (.13/23, )تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذبالمطيعي,  (.5/349, )الحاكم الكبير. الماكردم, 4
 (.4/394, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ. المرداكم, 5
 .(2/79, )رسالة التحبير. ابف عابديف, 6
 (.80-2/79, )رسالة التحبير. انظر ابف عابديف, 7
 (.3/140, )الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيالدردير,  .8
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 :اآلخر البعض كقاؿ رياالخً  لو يثبت :بعضيـ فقاؿ قكليف: عمى كؽالسٌ  بسعر عمـ عنده يككف الذم

 .(1)الخيار لو يثبت ال

 مف الحاضر اشترل ذاإ أما, عرالسٌ  في غبنكا إذا لمركباف يارالخً  بكتثي  إلى افعيةالشٌ  كذىب

 ىالمعن تقدير في يـالختبلف انظرن  عندىـ كجياف فيوف لمباد؟ الخيار يثبت فيؿ ,السكؽ بسعر الباد

 الماكردم: قاؿ ,لباد حاضر بيع أك, كبافالرٌ  يتمقٌ  عف – – اهللا رسكؿ نيى أجمو مف الذم

 إفٌ  جميكرىـ: فقاؿ ,منو كمنع ذلؾ عف - - النبي نيى ألجمو الذم المعنى في أصحابنا اختمؼ"

 األمعتة برخص فيخبركنيـ ,باألمتعة كردت إذا الركباف كفيتمقٌ  كانكا بالمدينة اقكمن  أفٌ  فيو المعنى

 األسعار زيادة شاىدكا المدينة األمتعة أرباب كرد فإذا األسعار, بتمؾ منيـ كيبتاعكنيا ككسادىا

 مف غيرىا إلى باألمتعة كعدكليـ كبافالرٌ  انقطاع إلى ذلؾ مفيؤدٌ  باألخبار, اىـتمقٌ  فٍ مى  بى ذً ككى 

 ...,لمديف المجانبة يعةالخد مف ذلؾ في كلما ليـ, انظرن  تمقييـ عف - - النبي فنيى ,البمداف

 صكيتربٌ  منزلو إلى يحمميا منيـ يبتاعيا كاف فمى  أفٌ  ييـتمقٌ  عف النيي في المعنى بؿ آخركف: كقاؿ

 عف - - النبيٌ  فنيى, رخصيا مف انقصن  ينالكف كال المدينة أىؿ عمى سعيتٌ  فبل عر,السٌ  زيادةى  بيا

 أىؿ فيناؿ ,بكثرتيا األسعار صي خى رٍ كتى  فيو جتمعفت كؽالسٌ  أمتعتيـ دى رً تى  ىحتٌ  لمبيع الركباف يتمقٌ 

 نوإ :قاؿ األكؿ الفريؽ فٌ كلك, الحالة ىذه في يفريقالف عند يارالخً  فيثبث (2)"برخصيا انفعن  لمدينةا

 ,األسكاؽ في ىي كما صدقيا عمى باألسعار كأخبركا ,بيعيا في يغبنكا لـ لك ىذا فعمى ,غبف يارخً 

نما بيعيـ, في بفغى  حقيـيم لـ يـألنٌ  ؛ليـ خيار فبل  يارخً  كال, العمـ كعدـ بالغبف يارالخً  ليـ يثبت كا 

, يفالمتمقٌ  غير مف األسعار معرفتيـ إلمكاف كؽالسٌ  خارج كلك البمد دخكؿ بعد يالتمقٌ  كاف إذا ليـ

ذا  يماأكجي ,كجياف يارالخً  بكتثي  ففي ,بو باعكا ما إلى كعاد ,عرالسٌ  صى خي رى  ىحتٌ  الغبف يعرفكا لـ كا 

                                      

 (. 5/152, )حاشية العدكم عمى شرح مختصر خميؿ لمخرشي.العدكم, 1
 (.5/349, )الحاكم الكبير. الماكردم, 2
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 ىذا فعمى ,شرع يارخً  رايالخً  ىذا ألفٌ ؛لمركباف الخيار بثبكت قاؿف الثاني الفريؽ أما, (1)ثبكتو عدـ

 .(2)كذبكىـ أـ األسعار في قكىـصدٌ  ال, أـ بيعيا في غبنكا سكاء األمتعة ألرباب يارالخً  يثبت

  صكر: ثبلث في الخيار بثبكت فقالكا ,الحنابمة كأما

 قصد سكاء, بغبنيـ كعممكا كغبنيـ كباعيـ منيـ فاشترل اىـتمقٌ  إذا ركبافال يتمقٌ  في :األكلى

 غبنيـإف  يارالخً  كليـ, قصدىـ إذا إال يارالخً  يثبت ال كقيؿ: المذىب ىك كىذا, يقصد لـ أك ييـتمقٌ 

 ليضرٌ  شراءىا يريد ال مف السمعة في يزيد أف كىك النجش: في الثانية كالصكرة يغبنيـ. ـل أـ

 كاف إذا إال لو يارخً  ال كقيؿ: المذىب. كىك ,ال أك البائع مف بمكاطأة ذلؾ كاف سكاء,المشترم

 ,امشترين  أك كاف ابائعن  المبيع, بقيمة الجاىؿ ىكك  المسترسؿ :الثالثة كالصكرة البائع. مف بمكاطأة

 لو يثبت ال كقيؿ:, المذىب كىك كاإلمضاء الفسخً  بيف يارالخً  فمو العادة, عف يخرج غبنا بفغى  إذاف

 .(3)الخيار

 العقكد أفٌ  -غرر ىناؾ كاف إذا بالغبف دٌ الرٌ  يارخً  ثباتإ كىك - القكؿ ىذا ككجو

 حينما - – النبي ك, العصكر مرٌ  عمى مقبكلة كىي, العادة في غبف مف تخمك ال كالمعامبلتً 

نما, ابقةالسٌ  عقكده عمى يحكـ لـ غبنو كثرة لو يشكك منقذ بف حباف جاءه  ال :"يقكؿ أف هأرشد كا 

 كليس كالتغرير لمخديعة األثر أفٌ  عمى يدؿٌ  اممٌ , الغبف قؿ :لو يقؿ كلـ (خديعة ال) أم "خبلبة

  .(4)لمغبف

 , اليسير عمى حممناه مناسمَّ  كلك, غبف مف تخمك ال المعامبلتً  أفٌ  ـي نسمّْ  ال عنو: كأجيب

                                      

 (.2/390, )إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج(, الشربيني, 5/349, )الحاكم الكبير. الماكردم, 1
 (.5/349, )الحاكم الكبيرالماكردم, . 2
(, 396-4/394, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 498-3/497, )المغني. ابف قدامة, 3

 (.212-3/211, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناعالبيكتى, 
 (.2/751, )مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
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 منقذ إفٌ  ثـٌ , جعفر بف اهللا عبد مع عمر ابف ةقصٌ  في كما بالغبف العقكد كاردٌ  قد الصحابة أفٌ  بدليؿ

نما, السابقة عقكده عمى لمحكـ -بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو -لمنبيٌ  يأتً  لـ  أك طريقة عمى ليرشده جاءه كا 

 كاجب مف إفٌ  ثـٌ , لغبنو حبلن  خبلبة ال كممة فجاءت, غبنو كثرة كىي مشكمتو بيا لو يحؿٌ  أمر

 ألخيو يبيف أف بد فبل ,المعامبلت( دنيا)كالٌ  يفالدٌ  في ٌش الغي  كعدـ النصيحةى  المسمـ عمى المسمـ

ال ,العيكب المسمـ   .(1)اظممن  الناس أمكاؿ يأكمكف فكممٌ  اغاشِّ  رى اعتبً  كا 

 كمعمـك صحيح بعرؼ المنضبط الفاحش الغبف بمجرد يثبت الرد خيار فإ :القكؿ كخبلصة

 عمى مـالظٌ  إيقاع كعدـ, المنازعات ةقمٌ ك , بلتالمعام الستقرار عىدٍ أى  القكؿ ىذا كأفٌ , العقد كقت

  ظممو. عف الغابف كمنع, المغبكف

 كآثاره في القانكف بفالغ   :الرابع الفرع

 مادة في األردنيٌ  المدنيٌ  كالقانكف (365رقـ) مادة في العدلية األحكاـ ةمجمٌ  أكضحت

 مف يى نً ثٌ كاستي , غرر ناؾى يكف لـ إف لممغبكف يثبت ال دٌ الرٌ  يارخً  أفٌ  (149 رقـ) كمادة (145رقـ)

 المكاد: نص كىذا ,(الماؿ بيت الدكلة) كماؿ, الكقؼ كماؿ عميو( المحجكر اليتيـ) ماؿ ذلؾ

 يفسخ أف لممغبكف فميس تغرير؛كجديي  كلـ البيع في فاحش غبف دى جً كي  إذا(ةالمجمٌ  مف (365مادة)ال

 حكمو الماؿ كبيت ,الكقؼ كماؿ ,البيع يصحٌ  بلف اليتيـ ماؿ في كحده الغبف دى جً كي  إذا أنو إال البيع

 أفٌ  ؽكتحقٌ  باآلخر فً العاقديٍ  أحد رغرٌ  )إذاالمدنيٌ  القانكف مف (145رقـ) كمادة .(2)(اليتيـ ماؿ حكـ

 الفاحش بالغبف العقد يفسخ ال()149رقـ) كمادة, العقد( فسخ بو ررغي  فٍ لمى  كاف فاحش بغبف تـٌ  العقد

 .(الدكلة مكاؿأك  الكقؼ ؿكما المحجكر ماؿ في الإ تغرير ببل

                                      

 (.2/751, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .1
 (.71-70)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 2
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 الغبف عمى المغبكف اطمع إذااألكلى: حالتيف: في المغبكف حؽٌ  سقكط عمى ةالمجمٌ  تكنصٌ 

 (.359رقـ) مادة في كما ,الفسخ في حقو سقط ؾبلَّ المي  ؼى تصرُّ  المبيع في ؼى تصرٌ  ثـٌ  ,الفاحش

 رقـ مادة في كما الفسخ في وحقٌ  يسقط, فيو عيب حصكؿ أك, المبيع ىبلؾ حاؿ في الثانية:

 أك, عيب فيو حدث أك, كغرر فاحش غبف بيعو في صار الذم المبيع استيمؾ أك ىمؾ إذا ()360)

 .(2)(البيع يفسخ أف حؽٌ  لممغبكف يككف ال بناء عمييا (1)صةرٍ العى  مشترم بنى

 المحجكر عقد يكقؼفإنو  ايسيرن  كاف كلك ,الغبف أفٌ  عمى األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كنٌص 

ذا, الدائنيف إذف أك الغبف زكاؿ عمى المستغرؽ فً يٍ الدٌ  في المكت مرض مريض أك, فو يٍ لدى  يوعم  كا 

 كاف كلك الغبف صابأ ذا)إ(147رقـ) مادة نٌص  كىذا ,العقد يبطؿ الدائنيف يأذف لـ أك, الغبف بقي

 العقد كاف اليم لما امستغرقن  دينيما ككاف المكت مرض المريض كأ يفلمدٌ  عميو المحجكر ماؿ ايسيرن 

 .(بطؿ الا  ك  الدائنيف مف جازتوإ كأ الغبف رفع عمى امكقكفن 

 

 

 

 

 



 









                                      

 (. 7/52, )لساف العرب. انظر ابف منظكر, ىي كؿ مكضع كاسع ال بناء فيو.  1
 (.71)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 2
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  شسانغَ  :انًطهة انثاَي

   لغةن  كالتغرير الغرر تعريؼ :الفرع األكؿ  

ا لغة   الغرر المسألة األولى:      واصطالح 

ري , بالباطؿ كأىطعمو خدعو أم ,كىغىًريره  مىغركر فىييكى  كغيركران  غىرِّا يغيرُّه غىرَّهي  مف: لغةن  الغرر   كالغىرى

 كالغىركر, أكلو الشير ةرٌ غي  مثؿ أكلو يءالشٌ  مف كىاٍلغيرَّةي  ,اٍلغىٍفمىةي  اٍلًغرَّةي ك , لميمكة التعريضك  الخطر

" تعالى: قاؿ يطافالشٌ                    " (:لقماف 

كرنا الدنيا وي تٍ رٌ كغى , (33 كره  فىًييى  بزينتيا خدعتو غيري .(1)كفيمو أىم فبلف غىًرير كأىنا .الكفيؿ كالغىًرير:,غىري

 الحنفية فقياء كعرؼ .,(2)ال أـ أيككف يدرل ال العاقبة مجيكؿ يككف ماا:اصطبلحن  الغررك 

:بأنه(3)"ررالغى  بيع عف-  - اهللا رسكؿ نيى" :مسمـ هركا الذم حديثال في عنو المنييَّ  ررالغى 

 ,(5)العاقبة مستكر يككفما  ىك :كقيؿ, (4)ؾالشٌ  بمنزلة كالعدـ الكجكد طرؼ فيو استكل الذم الخطر

 .يراه أف قبؿ شيئا يشترم أف مثؿ

 .(6)كالعطب السبلمة بيف دتردٌ  ما بأنو المالكية: فوكعرٌ  

  أمره عميو انطكل ما أك, (7)يماأغمب أخكفيما جائزيف بيف تردد ما بأنو :الشافعية فوكعرٌ 

 

                                      

(, الحمكم, 2/768, )كصحاح العربية الصحاح تاج المغة(, الفارابي, 14-5/11, )لساف العرب.ابف منظكر, 1
 (.2/648, )المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف, (,2/444, )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 (.161)ص, التعريفات . الجرجاني,2
 (.3/1153, )صحيح مسمـ .مسمـ,3
 (.5/163, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 4
 (.13/68, )المبسكط. السرخسي, 5
حاشية العدكم عمى شرح مختصر خميؿ (.كانظر العدكم, 6/224, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ. المكاؽ, 6

 (.5/69) ,لمخرشي
 (.5/15, )الحاكم الكبير. الماكردم, 7
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  .(2)أظير أحدىما في ىك ليس جائزيف, بيف تردد مابأنو الحنابمة: فوكعرٌ  .(1)عاقبتو عميو تٍ كخفيى 

 يقدر ال كما ,كالمجيكؿ ,المعدكـ كبيع منحصرة غير كثيرة مسائؿ ررالغى  بيع في كيدخؿ

 كبيع ,رعالضٌ  في كالمبف ,الكثير الماء في مؾالسٌ  كبيع ,عميو البائع ممؾ يتـٌ  لـ كما ,تسميمو عمى

 مف كغيرىا شياهو  مف كشاة ,أثكاب مف ثكب كبيع ,امبيمن  (3)رةبٍ الصُّ  بعض كبيع ,البطف في الحمؿ

 .(4)حاجة غير مف الغرر لكجكد -عند الجميكر -باطمة البيكع ىذه فكؿٌ , البيكع

 كالجيؿ حاجة إليو دعت أك, ايسيرن  ررالغى  كاف إذا ررالغى  مع البيع بطبلف مف ستثنىكيي 

 ألفٌ  لبف؛ ضرعيا فيالتي  كأ الحامؿ اةالشٌ  بيعك ا لممبيع المقصكد أصالةأك كاف تابعن ,الدار بأساس

 أجمع"النككم: قاؿ ,رؤيتو يمكف ال فإنو ؛إليو تدعك الحاجة كألفٌ  ,الدار مف اىرلمظٌ  تابع األساس

 اشيرن  ذلؾ كنحك كالثكب كالدابة الدار إجارة كازج :منيا حقير غرر فييا أشياء جكاز عمى المسممكف

 اـالحمٌ  دخكؿ جكاز عمى كاكأجمعي  ,...كعشريف تسعة يككف كقد ,ايكمن  ثبلثيف يككف قد الشير أفٌ  مع

 بطبلف عمى كاكأجمعي  ,ىذا كعكس ,مكثيـ قدر كفي الماء استعماليـ في الناس اختبلؼ مع باألجرة

  .(5)"اليكاء في كالطير البطكف في ةاألجنٌ  بيع

 كجكده مع البيع بطبلف عمى عه جمى مي  قسـه  :أقساـ ثبلثة إلى يقسـ ررفالغى  سبؽ ما عمى كبناء

, األساس جيالة مع الدار كبيع الغرر كجكد مع توصحٌ  عمى عه جمى مي  كقسـه  .اليكاء في يرالطٌ  كبيع

 كقسـه . كعشريف تسعة يككف كقد ,ايكمن  ثبلثيف يككف قد الشير أفٌ  مع اشيرن  السيارة أك الدار كتأجير

                                      

 (.2/12, )الميذب في فقة اإلماـ الشافعي. الشيرازم, 1
 (.3/628ـ,)1993-ىػ1413, 1بيكاف, ط, دار العشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي. الزركشي, 2
ٍبرة: 3 ـي المجتًمع كالكيكمىة. الصُّ لساف ابف منظكر, . انظر: كيقاؿ اشترل الطعاـ صبرة جزافا ببل كيؿ أك كزف الطَّعىا

 (.1/506, )المعجـ الكسيط ,مجمكعة مف المؤلفيف(, 4/441) ,العرب
 (.10/156, )شرح صحيح مسمـ. النككم, 4
 ؽ.المصدر الساب. 5
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 يسير الغرر ىذا ىؿ ,تقدير إلى عائد ذلؾ في ببكالسٌ  ,الثاني أك األكؿ القسـب فيمحؽ ,فيو مؼمختى 

  .(1)األكؿ ـالقس مف فيككف يسير غير غرر أـ, الثاني القسـ مف فيككف

ا المسألة      الثانية: التغرير لغة واصطالح 

ٍمؿي النٍَّفًس عى  التغرير لغةن: رً حى رى ًبنىٍفًسًو كماًلو تىٍغريران كتىًغٌرةن: عرَّضيما لميىمىكًة , مىى الغىرى كغىرَّ

ٍيًر أىف يىٍعًرؼ  .(2)ًمٍف غى

 لترغيب, كاذبة فعمية أك قكلية بكسيمة اإلغراء الفقياء: حاصطبل في بالتغرير المقصكدك 

 تدفع يةكىمٌ  صفة عمى عميو عقكدالم بإظيار اأيضن  ؼى رّْ كعي  .(3)عميو كحممو العقد في فً المتعاقديٍ  أحد

 (164) رقـ مادة في (التغرير) العدلية األحكاـ ةمجمٌ  فترٌ عى ك .(4)ؼالتصرٌ  إنشاء إلى اآلخر المتعاقد

 التغرير األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف ؼرٌ كعى  .(5)الحقيقية صفتو بغير لممشترم المبيع تكصيؼ ىك فقالت:

 تحممو فعمية أك قكلية احتيالية بكسائؿ اآلخر فً العاقديٍ  أحد يخدع أف ىك :فقاؿ (143رقـ) مادة في

 .ليرضى يكف لـ بما الرضا عمى

 :ىي عناصر ةعدٌ  لمتغرير أفٌ  يجد التعاريؼ ىذه في كالناظر 

 عمـ عمى يككف كأف, فً العاقديٍ  أحد مف يككف أف وفي كيشترط س(:المدلّْ  المغرر) :أكالن  

ف, المبيع في الذم النقص أك, بالعيب  عالما منيما المستفيد يككف أف بدٌ  بلف غيرىما مف كاف كا 

  .النقص أك بالعيب

                                      

 (.10/157, )شرح صحيح مسمـ(, النككم, 5/69, )شرح مختصر خميؿ. الخرشي, 1
 (.14-5/13) ,لساف العربابف منظكر,  .2
, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  (.6/125, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ, انظر . 3
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ, , دار الفكر,كع شرح الميذبتكممة السبكي عمى المجمالسبكي, تقي الديف, , (3/115)
 (.1/463, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا, (4/160, )المغنيابف قدامة,  ,(12/98)
 (.603)ص, مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 4
 (.34)ص, مجمة األحكاـ العدلية. 5
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 كيشترط, الغرر قكؿ أك فعؿ عميو كقع الذم يفالعاقد أحد كىك :المغركر() بو المغرر ا:ثانين 

ال النقص أك بالغرر عممو عدـ فيو  بدٌ  ال " عابديف: ابف قاؿ  ,(1)غرر مف لحقو بما راضيا برى عتي ا كا 

 غير المغركر يككف كأف -رربالغى  أم-بالخطر عالما الغار يككف أف مف التغرير ةمسأل في

 .(2)"عالـ

 ككاف, المعتبرة أكصافو أحد كاختبلؼ الغرر عميو كقع الذم المبيع كىك :الغرر محؿٌ  :اثالثن 

 المبيع مف جزء بمنزلة المرغكب الكصؼ ألفٌ  الكصؼ؛ ىذا غير مف المبيع بيذا يقبؿ ال المغركر

 .(3)يقابمو ما يسقط فات فإذا مشركطا, الكصؼ كاف حيث ,الثمف مف جزء يقابموف

 قكلية كسائؿ أك, فعمية كسائؿ تككف أف إما ,المغرر يستخدميا التي التغرير ؽي رٍ طي  ا:رابعن  

 .(4)ربالمغرك  لئليقاع المغرر يستخدميا أخرل كسيمة أمٌ  أك

قع عمى غرر كالتغرير: أف الغرر يصطبلحي لكؿ مف اليبلحظ مف التعريؼ المغكم كاال

ما بفعؿ غيره. أما بالنسبة لمتغرير ال بد فيو مف اإلنساف  إما بفعمو لتقصيره في البحث كالتحرم, كا 

كالحقيقة غير  ,يء بقيمتويجعؿ العاقد في حاؿ يعتقد معيا أنو أخذ الشٌ الذم  س(المغرر) المدلّْ 

فيقدـ ىذا المغرر بو  ,المعقكد عميو تعادؿ كذا مف النقكد قيمة ف لمعاقد أفٌ فيبيٌ  ؿه ذلؾ, كأف يأتي دالٌ 

 .(5)عمى العقد بناء عمى ىذا البياف الكاذب

 التغرير أنكاع الثاني: الفرع

  تمقكا ال" –  - اهللا رسكؿ قكؿ فييما كاألصؿ ,فعميٌ  كتغرير قكليٌ  تغرير نكعيف: إلى التغرير ـي قسَّ يي 

                                      

 (.604)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .1
 (.4/170, )رد المحتار عمى الدر المختارف, . ابف عابدي2
 (.604)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 4/581, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 3
 (.4/438, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 4
 (.461)ص, كنظرية العقدة الممكيأبك زىرة,  .5
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 الغنـ, كاتصرٌ  كال لباد, حاضر يبع كال تناجشكا, كال ,(2)بعض بيع عمى بعضكـ يبع كال ,(1)الركباف

ف أمسكيا, رضييا إف يحتمبيا, أف بعد النظريف بخير فيك ابتاعيا كمف  مف اكصاعن  ىاردٌ  سخطيا كا 

 النكعيف: بياف كىذا, (3)"تمر

 غيرىما أك العاقديف أحد يستخدميا قكلية كسيمة كؿٌ  فيو كيدخؿ قكليٌ  تغرير األكؿ: النكع

, بكذا السمعة ىذه اشتريتي  لقد :لممشترم البائع قكؿ ذلؾ: كمثاؿ ,اآلخر رؼالطٌ  غريرلتى  أحدىما بعمـ

ا,مخروق إناء آلخرشخصإعارةكو,(4)كاذبوهوأرضى  كلـ كذا فييا فبلف لي دفعى  :لو يقكؿ أك

.(5)الخرقبسببفٌهوضعمافتلف,صحٌحإنهوقالبه,ٌعلموهو

 الشيء في مكذكبة بصفة كتغريره خصالشٌ  إيياـ ىكك  ,بالفعؿ التغرير الثاني: النكع

 فعبل البائع يفعؿ أف كىك .(6)يءالشٌ  ىذا في فوالصٌ  ىذه كجكدب اآلخر الطرؼ يكىـ فعؿ طةابكس

 ذاكا  ,الشاة أك, البقر أك, بؿاإل تصرية ذلؾ كمثاؿ, (7)كذلؾ يكجد فبل ,كماال المشترم بو يظفٌ 

                                      

كيشترم منيـ السمعة قبؿ دخكليا إلى السكؽ, أك يخبرىـ بكساد سمعتيـ كيشترم منيـ . كىك أف يتمقى القافمة  1
بثمف بخس, كتمقي الركباف مف أمثمة الغرر القكلي؛ لذلؾ جاء النيي عنو لدفع الٌضرر عف الركباف كمنع غبنيـ 

 ؿ ىذه المسألة ينظر(, كلمراجعة تفاصي4/374) ,فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر,  كالتغرير بيـ. انظر

-6/251, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ , المكاؽ,(102-5/101, )المختار رد المحتار عمى الدرابف عابديف, 
 (.166-4/164, )المغني(, ابف قدامة, 13/23, )تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذب( المطيعي, 254

سخ ىذا البيع كأنا أبيعؾ مثمو بأرخص مف ثمنو أك أجكد منو يقكؿ لمف اشترل شيئا في مدة الخيار اف. كىك أف  2
ابف ينظر:  كلمراجعة تفاصيؿ ىذه المسألة (.10/158, )شرح صحيح مسمـالنككم, . انظر: بثمنو كنحك ذلؾ

التكضيح في  ,خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ,ضياء الديف(, 102-5/101, ) رد المحتار عمى الدر المختارعابديف, 
, 1, طمركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ,أحمد بف عبد الكريـ نجيبتحقيؽ:  ,البف الحاجب شرح المختصر

, المغنيابف قدامة,  , مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 5/359, )ـ2008 -ىػ 1429
(4/160-161) 
 (.3/1155, )صحيح مسمـ(, مسمـ, 3/71, )صحيح البخارم. البخارم, 3
 (.603) ,مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 1/463, )المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا, 4
 .(3/116, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير.الدسكقي, 5

 (.1/463, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  6.
 (.5/133, )شرح مختصر خميؿ لمخرشي(, كانظر الخرشي, 5/63, )الذخيرة.القرافي, 7
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 ىذه أفٌ  المشترم ليظفَّ  القناة ىذه في الماء فؽدُّ تى  قكة عمى ليدؿٌ  البيع عند أطمقو ـٌ ث ,القناة ماء حبس

 .(1)جكىره  أك ياقكته  أنو المشترم فظف ازجاجن  فى لكَّ , أك ؽالتدفُّ  ضعيفة كىي القناة عادة

 عدـ المشيكرك  ,القكليٌ  في كاختمفكا, الفعميٌ  الغرر في الضماف ثبكت عمى المالكية كنٌص 

 يضمف كبالفعؿ ,الخبلؼ كفيو ؛يضمف ال بالقكؿ الغرر" :"الجميؿ مكاىب" في جاء, الضماف ثبكت

 يخطئ كالدليؿ فينقص, موفيفصّْ  يكفي :كيقكؿ الثكب يقيس الخياطكمثاؿ األكؿ:  (2)"خبلؼ ببل

ء كىك يعمـ خبلؼ ذلؾ أك يفإنو ثقة مم ؛سمعتؾ مف فبلف أك عاممو عٍ بً  :لشخص, أك قاؿ ريؽالطٌ 

ا إناءى  أعار فبل  ,فتمؼ ما كضع فيو بسبب الخرؽ ,كقاؿ إنو صحيح ,مخركقنا كىك يعمـ بو شخصن

 كتمطيخ القديـ, الثكب كصبغ التدليس, مسائؿك كالثاني... ضماف في جميع ذلؾ عمى المشيكر

 .(3)بالمداد العبد ثكب

 حكـ الغررالفرع الثالث:

كجكده: األكؿ: غرر في أصؿ المعقكد ييقسّْـ الحنفية الغرر إلى نكعيف, بناء عمى مكاف 

عميو, كىذا يكجب بطبلف العقد كبيع الحمؿ في بطف أمو, كبيع  المبف في الٌضرع, كالثمر قبؿ 

 ظيكره, كالثاني في كصفو كىذا يكجب فساد العقد, كما لك باع شاة عمى أف تحمبى كذا رطبل فالبيع 

 .(4) فاسد لمغرر

 
                                      

 (. 12/98, )تكممة السبكي عمى المجمكع شرح الميذبلسبكي, . ا1
 (.4/438, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب, 2

رقاني, عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد, , (4/438, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿانظر الحطاب,  . 3 الزُّ
رقاني عمى مختصر خمي : عبد السبلـ محمد أميف, دار الكتب العممية, ؿ, ضبطو كصححو كخرج آياتوشرح الز 

, لساف العربابف منظكر, . انظر الًحٍبري كالمداد:  (.5/238ـ, )2002 -ىػ 1422, 1لبناف, ط –بيركت 
(4/157). 

, المبسكطالسرخسي,  (,5/163()139-5/138) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, . انظر:  4
 (.2/744, )الفقيي العاـ المدخؿالزرقا, , (13/20)
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 كاف العقد باطبل  في العقد, فإذا كاف الغرر فاحشنا ر إلى مقدارهرجعكا حكـ الغر فقد أأما الجميكر 

ذا كاف كبيع المبلمسة كالمنابذة كغيرىا, ,ة في البطكفبيع األجنٌ كبيع الطير في اليكاء, ك الغرر  كا 

بعض الشيكر تككف  مع أفٌ  ,دة شيركاإلجارة لمٌ الدار مع جيالة أساسيا,  كبيع ال يبطؿ العقد يسيرنا

ة مع كجكده أنو إذا دعت الحاجة إلى حٌ مدار البطبلف بسبب الغرر كالصٌ :" قاؿ النككم ,(1)ناقصة

ال فبلة أك كاف الغرر حقيرن ارتكاب الغرر كال يمكف االحتراز عنو إال بمشقٌ  كقد  ,ا جاز البيع كا 

 كيككف اختبلفيـ ,العمماء في بعض المسائؿ كبيع العيف الغائبة كبيع الحنطة في سنبميا ختمؼي ي

 ا كاهللا سبحانو كتعالىرن يراه مؤثٌ  كبعضيـ ,را ال يؤثٌ فبعضيـ يرل الغرر يسيرن  ,ا عمى ىذه القاعدةمبنيَّ 

 .(2)"أعمـ

 "التصرية" :مف التطبيقات عمى الغرر الفعميالرابعالفرع 

رل يصرم الماء أك الناقو, أم حبس الماء, كترؾ الناقة أياما كلـ : مف صى التصرية لغةن 

س لىبنيىا ًفي ضٍرعيىابً راة, كاٍلميصراة الدَّابَّة الحمكب حي يحمبيا فيي مص
(3). 

 ى كالمصراة عند الفقياء: ىي ربط ضرع الناقة أك الشاة كترؾ حمبيا يكميف أك ثبلثة حتٌ 

 .(4) فيزيد مشترييا في ثمنيا بسبب ذلؾ لظنو أنو عادة ليا ,يجتمع المبف

 
                                      

, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي, , (70-5/69, )شرح مختصر خميؿ لمخرشيالخرشي, . انظر  1
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (, الشربيني, 258-9/257, )المجمكع شرح الميذب, النككم, (3/55)

, 163-3/162, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناعلبيكتي, (, ا4/58, )المغني(, ابف قدامة, 2/344, )المنياج
167.) 

 .(9/258, )المجمكع شرح الميذبالنككم,  . 2
, المعجـ الكسيطمجمكعة مف المؤلفيف, (, 7/151, )العيف(, الفراىيدم, 14/458, )لساف العرب. ابف منظكر, 3
(1/514 .) 
(, كانظر المكاؽ, 5/44, )حتار عمى الدر المختاررد الم(, ابف عابديف, 10/161, )شرح صحيح مسمـ.النككم, 4

(, ابف قدامو, 3/468, ), ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(, النككم6/349, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ
 (.4/102, )المغني
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 سكاء كانت التصرية لمناقة, أك , (1)ي ذلؾكال خبلؼ بيف أىؿ العمـ فالتصرية حراـ كحكـ 

عف  – – النبيٌ  كذلؾ لنييً , داع كبيعيا صحيح مع أنو حراـكخً  شّّ اة؛ ألنو غي البقرة, أك الشٌ 

كا : "ال تصرُّ - -عف النبي  - -ففي الحديث الذم ركاه البخارم عف أبي ىريرة ؛التصرية

ف شاء ردَّ فإنو بخير النظر  ؛اإلبؿ كالغنـ, فمف ابتاعيا بعد ىا يف بعد أف يحتمبيا: إف شاء أمسؾ, كا 

ى الركباف لبيع, كال يبع بعضكـ عمى بيع : ال يتمقٌ -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -, كلقكلو (2)"كصاع تمرو 

 كا اإلبؿ كالغنـ, فمف ابتاعيا بعد ذلؾ فيك بعض, كال تناجشكا, كال يبع حاضر لباد, كال تصرٌ 

ف سخطيا بخير النظريف بعد أف يحمبيا, ف  . (3)ا مف تمر"ىا كصاعن ردٌ إف رضييا أمسكيا, كا 

يار لممغركر بالتصرية, فذىب جميكر بكت الخً الفقياء في ثي  :اختمؼأثر الغرر بالتصرية

 (8)فر, كأبك يكسؼ مف الحنفية, كزي (7), كالظاىرية(6), كالحنابمة(5), كالشافعية(4)العمماء مف المالكية

ف شاء ردٌ  فٍ إالتصرية يار لممغركر ببكت الخً إلى ثي  إلى  (9)د, كذىب أبك حنيفة كمحمٌ شاء أمسؾ كا 

 . كىك المعتمد يار لممغركر في بيع المصراةبكت الخً عدـ ثي 

 الجميكر بما يمي: استدؿٌ  :ة كمناقشتيااألدلٌ 
                                      

النككم,  (,5/133, )شرح مختصر خميؿ, الخرشي, (5/44, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 1
 (.4/102, )المغني(, ابف قدامو, 3/468, )طالبيف كعمدة المفتيفركضة ال

 (.193, 3/70, )صحيح البخارم.البخارم, 2
, شرح صحيح مسمـالنككم,  (,3/1156, )صحيح مسمـمسمـ, , (3/69, )صحيح البخارم. البخارم, 3
(10/165.) 
 (.3/116, )ة الدسكقيالشرح الكبير مع حاشي(, الدردير, 5/133, )شرح مختصر خميؿالخرشي,  .4
, تحفة المحتاج في شرح المنياج( ابف حجر الييتمي, 3/468, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 5
(4/389.) 
 (.3/560, )شرح مختصر الخرقيالزركشي, (, 4/102, )المغني. ابف قدامو, 6
7.  ,  (.7/575, )المحمىابف حـز
, فتح البارم شرح صحيح البخارم(, ابف حجر, 5/44, )مختاررد المحتار عمى الدر ال. ابف عابديف, 8
(4/364.) 
  (.5/44, )رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف, 9
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ركاه  مامنيا ,يار لممغركربكت الخً حيحة الكاردة في حرمة التصرية كثي األحاديث الصٌ  .1

فإنو بخير  ,ابتاعيا بعد كا اإلبؿ كالغنـ, فمفً ال تصرٌ : "– –قكلو ريرةالبخارم عف أبي ى

ف شاء ردٌ  ال ": – –, كلقكلو (1)ىا كصاع تمر"النظريف بعد أف يحتمبيا: إف شاء أمسؾ, كا 

يتمقى الركباف لبيع, كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض, كال تناجشكا, كال يبع حاضر لباد, كال 

فيك بخير النظريف بعد أف يحمبيا, فإف رضييا  ,ف ابتاعيا بعد ذلؾكا اإلبؿ كالغنـ, فمتصرٌ 

ف سخطيا ردٌ  اة, ا مصرى مف اشترل غنمن " – –, كقكلو (2)ا مف تمر"ىا كصاعن أمسكيا, كا 

ف سخطيا ففي حمبتيا صاع مف تمر ":– –, كقاؿ (3)"فاحتمبيا, فإف رضييا أمسكيا, كا 

فَّمىةمف ابتاع  ميحى
 ؛(5)"معيا مثؿ, أك مثمي لبنيا قمحا ىا ردٌ ثة أياـ, فإف ردٌ , فيك بالخيار ثبل(4)

فيذه األحاديث كغيرىا مف األحاديث كاضحة الداللة في ثبكت الخيار لممغركر في بيع 

 المصراة.

 ة كجكه:كأجيب عف ذلؾ مف عدٌ 

غير فقيو كالحديث مخالؼ لمقياس كىك  - -ىذا الحديث مف أخبار أبي ىريرة  أفٌ أكال: 

مف أحاديث  قبؿي إنما يي ": "المبسكط"قاؿ في , (6)ة ينقمكف بالمعنى كال ثقة بركاية غير الفقيوكالصحاب

                                      

 (.193, 3/70, )صحيح البخارمالبخارم,  .1
, شرح صحيح مسمـ(, النككم, 3/1156, )صحيح مسمـمسمـ, , (3/69, )صحيح البخارمالبخارم, . 2
(10/165.) 
 (3/71, )صحيح البخارمرم, البخا .3
انظر: ابف . الناقة أك البقرة أك الشاة ال يحمبيا صاحبيا أياما حتى يجتمع لبنيا في ضرعيا. أم المصراة كىي 4

 (. 1/1302, )القامكس المحيط(, الفيركزآبادل, 11/157, )لساف العربمنظكر, 
, السنف الكبرل(. البييقي, 2/753, )سنف ابف ماجو(, ابف ماجو, 3/271, )سنف أبي داكدأبك داكد, . 5
, حكـ األلباني , قاؿ البخارم: فيو نظر -كىك أحد ركاة الحديث -تفرد بو جميع بف عمير( قاؿ البييقي: 5/520)

المكتب , أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش, ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو , ناصر الديف,األلباني ضعيؼ.
 (.1/768, بدكف تاريخ, )دة كالمنقحةالمجددة كالمزي , طبعةاإلسبلمي

 .(12/22, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب(, السبكي, 13/40, )المبسكط. السرخسي, 6
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فالقياس مقدـ عميو؛ ألنو  ,حيحفأما ما خالؼ القياس الصٌ  ,ما ال يخالؼ القياس - -أبي ىريرة 

 .(1)"كايةظير تساىمو في باب الرٌ 

ـ بذلؾ عمى سبيؿ الحكاية, بؿ تكمٌ  - -كأجيب عنو بما يمي: أكالن: ال نسمـ أف أبا ىريرة 

فّْ نجمُّ  كفضائؿ أبي ىريرة أميف في نقميا,  --ة رسكؿ اهللا عف ذلؾ, فيك حافظ لسنٌ  وي عي و كنرى

ا ي أسمع منؾ حديثن : يا رسكؿ اهللا, إنٌ قاؿ: قمتي " -يعني أبك ىريرة -منيا أنو  , كمناقبو مشيكرة

 و, فما نسيتي تي مٍ فضمى  ,ومَّ قاؿ: ضي  ؼ بيديو, ثـٌ رى غى قاؿ: فى فبسطتو,  ,رداءؾط ٍ ا أنساه؟ قاؿ: ابسي كثيرن 

استعممو عمى  --عمر بف الخطاب  فإفٌ , ليس بصحيح و غير فقيونٌ إكقكليـ  (2)"ا بعدهشيئن 

عمى المدينة في خبلفة  - -ككاف أبك ىريرة ,غير فقيو يى ليكلّْ  - -البحريف كلـ يكف عمر

 أفٌ  "فواؽ في مصنٌ زٌ عبد الرٌ  هارك  منيا ما ,ت عنو فتاكلقمً قد ني ك  ,كاف يحكـ بغير فقو؟ فيؿ ,معاكية

فقاؿ  ,كعنده أبك ىريرة ,اس يسألوفأتى ابف عبٌ  ,امرأتو ثبلثا قبؿ أف يدخؿ بيا ؽى  مف مزينة طمَّ رجبلن 

فقاؿ ابف  ,مياكثبلث تحرً  تبينياكاحدة  :فقاؿ أبك ىريرة ,حدل المعطبلت يا أبا ىريرةإ :اسابف عبٌ 

بحضكر ابف  فأفتاه (3)"أك كممة تشبييا يعني أصاب ,رتياأك قاؿ نكٌ  ,نتيا يا أبا ىريرةزيٌ  :عباس

 .(4)ا عمى فقيوكقكؿ ابف عباس في ذلؾ دليؿ أيضن  ,اسعبٌ 

ـ ال دليؿ عميو مع عدالة الراكم كضبطو حكُّ ط الفقو تى افاشتر  ,كلك فرضنا أنو غير فقيو ا:ثانين 

 .(5)كفيمو الذم يمنع مف إحالة المعنى

                                      

 (.13/40, )المبسكط. السرخسي, 1
قكلو فغرؼ لـ يذكر المغركؼ منو  .(4/1939, )صحيح مسمـمسمـ, , (1/35, ), صحيح البخارمالبخارم. 2

كانظر ابف . كىذا معجزة لو صمى اهللا عميو كسمـ ككرامة ألبي ىريرة رضي اهللا عنو ةككأنيا كانت إشارة محض
 ( كتعميؽ مصطفى البغا عمى صحيح البخارم.1/215, )فتح البارم شرح صحيح البخارمحجر, 

 (.6/334, )مصنؼ عبد الرزاؽزاؽ, ر . عبد ال3
 .(26-12/25, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 4
 .المصدر السابؽ .5
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النيي عف الجمع بيف  منيا: ,كثيرةفي مكاضع كا حديث أبي ىريرة ا: الحنفية أنفسيـ قبمي ثالثن  

طريؽ صحيحة غير طريؽ أبي  عفىذا الحديث  كى رٍ كلـ يي  ,كبيف المرأة كخالتيا ,تياالمرأة كعمٌ 

كـ الكتاب كىك مخالؼ لعم ,ه في ذلؾكا خبرى فقبمي  ,مف جية غيره بطريؽ ضعيفة مى كً كقد ري  ,ىريرة

ـٍ "قكلو تعالى  ـٍ مىا كىرىاءى ذىًلكي أك مخالفتو  ,فأييما أعظـ مخالفتو لعمكـ الكتاب ,24النساء:  "كىأيًحؿَّ لىكي

ركاه حديث المصراة قد  إفٌ  ثـٌ  ,ر عف الكتاب بمراتبلمقياس المتأخٌ  , أكمتنازع في عمكميا لقكاعدى 

مف اشترل شاة "قاؿ:  --عف ابف مسعكد ىريرة كما في الحديث الذم ركاه البخارم  يغير أب

 .(1)"ا مف تمرمعيا صاعن  ىا, فميردٌ محفمة فردٌ 

كىك يخالؼ األصكؿ  ,أحد مف كبار الصحابة هً كلـ يركً  ,ا:أف حديث المصراة خبر أحادثانين 

 .(2)كالقكاعد العامة كالقياس

الحديث  ألفٌ  ىذا الحديث خبر آحاد يخالؼ األصكؿ كالقياس؛ ـ بأفٌ أجيب عنو: ال نسمّْ 

خبر  ـ عمى القياس؛ ألفٌ فيك مقدَّ  ,نو خبر آحادإ :رقو, كلك قمنايكاد يصؿ إلى درجة التكاتر لكثرة طي 

 زعميـ أفٌ  "قاؿ ابف قدامة: ,فكيؼ يعارض األقكل باألدنى ,ة, كمنزلتو قبؿ منزلة القياسنٌ اآلحاد سي 

جماع أمتو ,ة رسكلونٌ كسي  ,قبؿ؛ فيقاؿ: األصكؿ كتاب اهللاىذا حديث يخالؼ األصكؿ فبل يي   ,كا 

قاؿ: األصؿ حيح أصؿ بنفسو, فكيؼ يي ة؛ فالحديث الصٌ نَّ حيح المكافؽ لمكتاب كالسُّ كالقياس الصٌ 

يخالؼ نفسو؟ ىذا مف أبطؿ الباطؿ, كاألصكؿ في الحقيقة اثناف ال ثالث ليما: كبلـ اهللا, ككبلـ 

األصؿ  ردي رع, فكيؼ يي بنفسو, كالقياس فى  ة أصؿ قائـنٌ رسكلو, كما عداىما فمردكد إلييما؛ فالسٌ 

 إلى األصؿ فتيدمو, ثـٌ  عمى أصؿ, فأما أف تجيءى  قاؿ اإلماـ أحمد: إنما القياس أف تقيسى  رع؟ بالفى 

                                      

 (.12/26, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب(, السبكي, 3/70) ,صحيح البخارمالبخارم,  .1
 ـإعال(, ابف القيـ, 5/44, )رد المحتار عمى الدر المختار(, ابف عابديف, 13/40, )المبسكط. السرخسي, 2

 (.22-12/21, )شرح الميذب تكممة السبكي لممجمكع(, السبكي, 2/15, )المكقعيف عف رب العالميف
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 ,صكؿا لؤلكليس مخالفن مخالؼ لقياس األصكؿ  الحديث إفٌ  , ثـٌ (1)"شيء تقيس؟ تقيس, فعمى أمٌ 

ا عند يفطر قياسن فإٌنو ا ناسين  أك شربى  فمف أكؿى  ,ل منوألنو أقك  ؛كقياس األصكؿ يترؾ بخبر الكاحد

. أما مخالفة الحديث لمقكاعد (2)القياس بخبر أبي ىريرة " أطعمو اهللا كسقاه " ؾى رً كلكف تي الحنفية, 

 فنٌص ة, أما األصكؿ المقطكع بيا فيذه القكاعد كاألصكؿ مستنبطة غير قطعيٌ  ,كاألصكؿ العامة

رب المستفاد مف تحريـ كصكؿ التي في معناىا كتحريـ الضٌ أك األ ,اعجمكاإل ,كالتكاتر ,الكتاب

 ال يقكؿ ما يخالؼ -- النبيٌ  ألفٌ  ؛أنو لـ يصح عتقدي كيي  دَّ فإذا كرد الخبر بخبلفو ري  ,التأفيؼ

 .(3)ذلؾ

فيي عمى النحك  ,حنيفة كمحمد يأما األصكؿ التي خالفيا ىذا الحديث مف كجية نظر أب

 :اآلتي

 .(4)مؼ في صفةف رد البيع ببل عيب كال خى تضمٌ  ذا الحديثى أفأكالن:

بؿ أصكؿ  ,فةختبلؼ الصٌ افقط بالعيب أك  أجيب عنو: ليس ىناؾ دليؿ عمى انحصار الردٌ 

فة مف باب كاحد, , فإنو ىك كالخمؼ في الصٌ ٌش بالتدليس كالغي  دٌ , كىك الرٌ ىمابغير  دٌ ريعة تكجب الرٌ الشٌ 

بفعمو, فإذا  صفة المبيع تارة بقكلو كتارةن  ري يً ظٍ البائع يي  د بالعيب, فإفٌ رٌ د بالتدليس أكلى مف البؿ الرٌ 

يار بيف عميو, فكاف لو الخً  ٌس لى و كدى شٌ فباف بخبلفيا كاف قد غى  ,أظير لممشترم أنو عمى صفة

 - - كقد أثبت النبيٌ ال مقابؿ تمؾ الصفة, إمف ثمف  و؛ ألنو لـ يكف يدفع ما دفعاإلمساؾ كالفسخ

                                      

 ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  :كانظر, (237-2/236, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميفالقيـ,  . ابف1
 (.618)ص
 (.2/908, )صحيح مسمـ(, مسمـ, 3/31, )صحيح البخارم. البخارم, 2
 (.23-12/22, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 3
 .(2/15, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميفلقيـ, . ابف ا4
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عر, كليس ىاىنا عيب كال ييبطكا السكؽ كيعممكا السٌ أف منيـ قبؿ  لكا كاشتر ر لمركباف إذا تمقٌ ياالخً 

 .(1)ٌش تدليس كغي  فيو نكعي  خمؼ في صفة, كلكفٍ 

؛ فالمبف الذم يحدث عند المشترم غير مضمكف (2)"مافالخراج بالضٌ يعارضو حديث" ا:ثانين 

, منو باتفاؽ أىؿ الحديث قاطبةن  أصحٌ لمصراة يث ادح . كأجيب عنو: أفٌ (3)نو إياهعميو كقد ضمٌ 

كأجرة  ,مثؿ كسب العبد ,ةالخراج اسـ لمغمٌ ف إ , ثـٌ مع أنو ال تعارض بينيما؟ ,فكيؼ يعارض بو

كقياس المبف كالكلد عمى كسب العبد كأجرة  ا,مى خراجن سَّ فبل يي  ,الدابة كنحك ذلؾ, كأما الكلد كالمبف

 يفمكجكد انك ة لـ يكمٌ الكسب الحادث كالغي  ؛ فإفٌ قياس مع الفارؽككنيما مف الفكائد, الناقة بجامع 

نما حدث بعد القبض, كأما المبف العقد, فيك جزء مف  عندا فإنو كاف مكجكدن  -ىاىنا -حاؿ البيع, كا 

نما ىك عً ضن كى اع عً ارع لـ يجعؿ الصٌ المعقكد عميو, كالشٌ  كض عف المبف ا عف المبف الحادث, كا 

 .(4)رع, فضمانو ىك محض العدؿ كالقياسالضٌ  المكجكد كقت العقد في

ة كفيما ال مثؿ لو بالقيمة, فإف كاف نٌ ر بالمثؿ بالكتاب كالسٌ ضماف المتمفات يتقدٌ  أفٌ  ا:ثالثن 

ف لـ يكف مف ذكات األمثاؿ فالكاجب ىك القيمة, فأما , المبف مف ذكات األمثاؿ فالكاجب المثؿ كا 

 .(5)ت بالكتاب كالسنةلما ثب مخالؼه فإيجاب التمر مكاف المبف 

تضمينو بغير جنسو في غاية العدؿ؛ فإنو ال يمكف تضمينو بمثمو ألبتة,  كأجيب عنو: أفٌ 

, فمك هً كفسادً  وً لحمضً  صار عرضةن  بى مً ض لمفساد, فإذا حي عرَّ رع محفكظ غير مي المبف في الضٌ  فإفٌ 

                                      

 .(16-2/15, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ, 1
سنف أبي (, أبك داكد, 2/754, )سنف ابف ماجو(, ابف ماجو, 40/272, )مسند أحمد ابف حنبؿابف حنبؿ,  2.

( الترمذم, 2/18, )ؾ عمى الصحيحيفالمستدر الحاكـ,  (,7/254, )سنف النسائي(, النسائي, 3/284, )داكد
(. قاؿ الترمذم: تفسير الخراج بالضماف: ىك الرجؿ يشترم العبد فيستغمو ثـ يجد بو عيبا 3/574, )سنف الترمذم

قاؿ كقاؿ عنو الترمذم: حسف صحيح,  .فيرده عمى البائع فالغمة لممشترم؛ ألف العبد لك ىمؾ ىمؾ مف ماؿ المشترم
 .اإلسناد كلـ يخرجاه  ىذا حديث صحيحالحاكـ: 

 .(2/15, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ, 3
 (.2/16) ,إعالـ المكقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ, 4
 (.5/44, )رد المحتار عمى الدر المختار(, ابف عابديف, 13/40, )المبسكط. السرخسي, 5
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المبف  إفٌ  ثـٌ  ,ريعة عنوه الشٌ رع بمبف محمكب في اإلناء كاف ظمما تتنزٌ ضمف المبف الذم كاف في الضٌ 

ى يكجب نظيره عمى مقداره حتٌ  عرؼٍ الحادث بعد العقد اختمط بالمبف المكجكد كقت العقد, فمـ يي 

كأف  ,األقساـ أف تجيؿ المساكاة أقؿٌ  با؛ ألفٌ فيفضي إلى الرٌ  ,منو أك أكثر المشترم, كقد يككف أقؿٌ 

إلى  زعات كالخصكمات فمك تركنا تقدير المبفمف حكمة تقديره بغير جنسو يؤدم إلى تقميؿ المنا

تقديره بالتمر أقرب األشياء إلى المبف, فإنو ك تقديرىما أك تقدير أحدىما لكثر النزاع كالخصـ بينيما, 

المبف مكيؿ؛ فكبلىما مطعكـ مقتات  ا ليـ, كىك مكيؿ كما أفٌ قكت أىؿ المدينة كما كاف المبف قكتن 

ا مكيؿ, ككبلىما عير كاألرز, فالتمر أقرب ببل صنعة كال عبلج, بخبلؼ الحنطة كالشٌ يقتات بو  أيضن

عمى الضماف بغير المثؿ أك  أمثمة كثيرة تدؿٌ  ثٌمةك , (1)األجناس التي كانكا يقتاتكف بيا إلى المبف

 .(2)ف بالغرةكيستكم فيو الذكر كاألنثىضمَّ الجنيف يي , ك ف بمائة مف اإلبؿضمَّ يي  لحرٌ االقيمة منيا:

األصؿ  فيو تسكية بيف قميؿ المبف ككثيره فيما يجب مكانو كىذا مخالؼ لؤلصكؿ؛ ألفٌ  ا:رابعن 

ذا كثرى ؼ قؿ الضٌ تمى المي  إذا قؿٌ  المبف  ماف كىنا الكاجب صاع مف التمر قؿٌ ؼ كثر الضٌ تمى المي  ماف, كا 

 .(3)أك كثر كىك مخالؼ لؤلصكؿ

يو إلى بدؿ مقدكر في جكع فمجيكؿ الكصؼ جاز الرٌ  ر,كاف مجيكؿ القد كأجيب عنو: ما

ال  ك ,ماف أف يككف بالمثؿ أك القيمة مف النقديففميس مف شرط الضٌ  ,رع مف غير مثؿ كال تقكيـالشٌ 

 .(4)ركمقدٌ  معدكد يءمكر التى ال تنضبط إلى شكالعدكؿ في األ ,بالمثؿ فى ضمَّ أف يي  مف شرط المثميٌ 

المبف في التصرية غير  دُّ رى : كأجيب عنو ,هً دٌ أنو أكجب غـر المبف مع إمكاف رى  ا:خامسن 

لبف  أفٌ , كالثاني: نقص قيمتو كذىاب كثير مف منافعو بطكؿ المكث: أحدىما ممكف لكجييف

                                      

 (.2/16, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ, 1
 (.12/24, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 2
 (.13/40, )المبسكط. السرخسي, 3
 (.12/24, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 4
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فمـ يمكف رده مع الجيؿ بما  ,رع بعده عمى ممؾ المشترمالتصرية قد خالطو ما حدث في الضٌ 

 .(1)خالطو

كذلؾ يمنع  ,مف المعقكد عميو فقد ذىب جزء ,ا عند العقدالمبف إف كاف مكجكدن  أفٌ  ا:سادسن 

ف كاف المبف حادثن  دٌ الرٌ  ف كاف مختمطن  ,فقد حدث عمى ممؾ المشترم فبل يضمنو ,راءا بعد الشٌ كا  ا كا 

  كأجيب عنو مف كجييف: .(2)كما حدث لـ يجب ضمانو دٌ ا منع الرٌ فما كاف مكجكدن 

  أفٌ , كالثاني: اة دكف المبفالش دُّ ري كىك إنما يى , اةالنقص حادث في المبف دكف الشٌ  أفٌ  :األكؿ

كالذم يككف  دٌ  بو ال يمنع مف الرٌ ؿ إلى معرفة العيب إالٌ تكصَّ النقص الحادث الذم ال يي 

 .(3)رمأككلو في جكفو إذا كس

بأصؿ  الخيارات الثابتةى  فإفٌ  ؛يار ثبلثا مف غير شرط مخالؼ لؤلصكؿإثبات الخً  ا:سابعن 

بيا  في ة ىي التي يتبيٌ ىذه المدٌ  الغالب أفٌ  بأفٌ . كأجيب عنو:(4)در بالثبلثقٌ رع مف غير شرط ال تي الشٌ 

ؼ عمى العمـ عمييا غالبا ة يتكقٌ دٌ فيي مي  ,المجتمع بأصؿ الخمقة كالمبف المجتمع بالتدليس مبلبف الح

تقدير ىذه األياـ جاء  فٌ إ , ثـٌ ة فييمافإنو يحصؿ مف غير ىذه المدٌ  ,يار الرؤية كالعيببخبلؼ خً 

 .(5)يار ثبلثة أياـارع فجعؿ الخً مف قبؿ الشٌ 

ف لمبائع في بعض مف كالمثمٌ الجمع بيف الثٌ  حديث المصراة يمـز مف العمؿ بظاىر ا:ثامنن 

اع الذم ىك مقدار مع الصٌ فإنيا ترجع إليو ؛ا مف تمركىك ما إذا كانت قيمة الشاة صاعن  ,الصكر

 .(6)ثمنيا

                                      

 (. 12/23, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 1
 (.12/21. المصدر السابؽ, )2
 (.12/24, )الميذب تكممة السبكي لممجمكع شرح. السبكي, 3
 (.13/40, )المبسكطالسرخسي,  ,(12/21, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 4
 (.12/24) المصدر السابؽ,. 5
 (.12/21) المصدر السابؽ,. 6
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فبل يمـز الجمع  ,ال عف الشاة ,عف المبفصاع التمر بدؿ : كأجيب عنو مف عدة كجكه: أكالن 

 أفٌ  ا:ثالثن  ,كالعادة أف ال تباع شاة بصاع ,الحديث كارد عمى العادة ا:ثانين  ,عكضمكض كالبيف العً 

زاد العبد كبمغت قيمتو ألفيف  ثـٌ  ,كؿ منيما ألؼقيمة ,كما إذا باع سمعة بعبد ,ذلؾ غير ممتنع

 .(1)فمف كالمثمٌ كقيمتو ألفاف كذلؾ قيمة الثٌ  ,سترجع العبدىا كيا فردٌ بالسمعة عيبن  مككجد المشتر 

فإذا  ,كىك ما إذا اشترل شاة بصاع ر:ك با في بعض الصٌ أنو مخالؼ لقاعدة الرٌ  ا:تاسعن 

ا بصاع كصاعن  فيككف قد باع شاةن  ,اع الذم ىك الثمفمعيا صاعا مف تمر فقد استرجع الصٌ  استردٌ 

في  عتبري با إنما يي الرٌ كأجيب عنو: ,منعكف مثؿ ذلؾفإنيـ ي ؛عند الجميكربا كذلؾ خبلؼ قاعدة الرٌ 

 .(2)العقكد ال في الفسكخ كال في ضماف المتمفات

ذا لـ  ,المبف كالحمؿ ال يأخذ قسطا مف الثمف أفٌ  ا:عاشرن  ال لجاز إفراده بالعقد كالثمف كا  كا 

الحمؿ س مع الفارؽ؛ ألفٌ أجيب عنو: قياس المبف عمى الحمؿ قياك  ,مفضَّ يأخذ قسطا مف الثمف ال يي 

, أما حـ المخمكؽ في الجكؼ بخبلؼ المبففيك بمنزلة المٌ  ,غير مقدكر عمى استخراجو مف األـ

منقكض بأساس الدار كأطراؼ الخشب التي , فيك لك قابمو قسط مف الثمف لجاز إفراده بالعقدقكليـ: 

 .(3) ا قسط مف الثمفكيدخؿ فيو عمى سبيؿ البيع كيقابمي ,في البناء ال يجكز إفرادىا

 يار, قاؿ ابف حجر: الخً  ثبتي كتي  به يٍ المصراة عى  حابة عمى أفٌ جماع الصٌ إالجميكر بكاستدؿ ٌ  .2

بف مسعكد كأبك ىريرة كال مخالؼ ليـ اكأفتى بو  ,كقد أخذ بظاىر ىذا الحديث جميكر أىؿ العمـ"

 .(4)"هي ى عددي صى حٍ ف ال يي مف الصحابة كقاؿ بو مف التابعيف كمف بعدىـ مى 

                                      

 (.25-12/24, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذبالسبكي, . 1
 (.12/25, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 2
 المصدر السابؽ.. 3
 (.4/364, )فتح البارم شرح صحيح البخارم. ابف حجر, 4
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م إلى أكؿ أمكاؿ الناس مة؛ ألنيا تؤدٌ فكميا محرٌ  ,داع كتدليس كخبلبةكخً  ٌش التصرية غي  .3

بيع المحفبلت خبلبة, كال : "-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  -ا منيـ, قاؿبالباطؿ كمف غير رضن 

 (1)"تحؿ الخبلبة لمسمـ

التصرية ليست  أفٌ عمى  ةابقدكد السٌ ضافة إلى الرٌ باإل فقد استدال ,أما أبك حنيفة كمحمد

كأجيب عنو: أنو قياس ا حامؿ, يأنٌ  ا عمى الشاة التي عمفيا فظفٌ ا, كال يثبت بيا الخيار, قياسن عيبن 

اإلنساف  فميس لمبائع سبيؿ في انتفاخ بطنو بو, كما أفٌ  ,لمحيكاف العمؼ أمر طبيعيٌ  مع الفارؽ؛ ألفٌ 

 .(2)ف كشفيا إال بعد حمب الشاةفبل يمك ,ز بيف الحمؿ كغيره, بخبلؼ التصريةالعاقؿ يميٌ 

أجيب عنو: ال دليؿ عمى , ك ماف"ف حديث المصراة منسكخ بحديث "الخراج بالضٌ إ :كقاال

ـي ىذه الدعكل؛ ألنو ال يي   .(3)رـ مف المتأخٌ المتقدٌ  عم

أنو إلىذىب أبك يكسؼ مف الحنفيةقد ماف: فاختمؼ الفقياء في كيفية الضٌ  ماف:كيفية الض  

يار مف كا الخً ثبتي ركايتاف عند الذيف لـ يي  ثىٌمة, ك لبنيا لنفسو سي صاع مف تمر كيحبً ىا كقيمة ردٌ يى 

كذىب , (4)المغركر يرجع بالنقصاف عمى البائع جكع بالنقصاف, كالمختار عندىـ أفٌ الحنفية في الرٌ 

 مف قكت اماف يككف صاعن الضٌ  إلى أفٌ  في المذىب كالشافعية في كجو كالحنابمة في قكؿ المالكية

 عندىـ كالحنابمة في المذىب إلى  ة في كجو كىك األصحٌ يافع, كذىب المالكية في قكؿ كالشٌ (5)البمد

                                      

, السبب الكبرل(, البييقي, 2/753, )سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج7/194, )مسند أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 1
 حكـ األلباني ضعيؼ, إال أف البييقي قاؿ: كركم بإسناد صحيح عف ابف مسعكد مكقكفا. (.5/518)
 (.617)ص ,مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 2
 (.12/27, )تكممة السبكي لممجمكع شرح الميذب. السبكي, 3
 (.5/44, )رد المحتار عمى الدر المختار(, ابف عابديف, 6/51, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 4
ركضة الطالبيف كعمدة (, النككم, 2/47, )الميذبالشيرازم, , (4/133, )شرح مختصر خميؿ. الخرشي, 5

 ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكم(, المرداكم, 4/102, )المغنيابف قدامة, , (3/469, )المفتيف
(4/399.) 
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  .(2)ئجزً , كفي ركاية عند الحنابمة أف صاعا مف القمح يي (1)ا مف تمرصاعن  ردٌ أنو يي 

عى لتقميؿ دٌ أتيـ, ك دلٌ أكالذم يظير لي رجحانو بعد ىذا العرض ىك قكؿ الجميكر لقكة 

 وفاألقرب أنٌ  مافأما بالنسبة لكيفية الضٌ  ,قرب لتحقيؽ العدؿ كالقسطأف المتخاصميف, ك بيالنزاع 

 كاهللا أعمـ. ة الحميبا مف التمر أك قيميككف صاعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ركضة الطالبيف كعمدة (, النككم, 2/47, )الميذبالشيرازم, , (4/133, )شرح مختصر خميؿ. الخرشي, 1
 ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكم(, المرداكم, 4/102, )المغنيمة, ابف قدا, (3/469, )المفتيف

(4/399.) 
 (.4/399) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكم(, المرداكم, 4/102, )لمغنيا.ابف قدامة, 2
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ش انثانث: انًطهة  انَُّج 

 اكاصطالحن  لغةن  النجش الفرع األكؿ:  

, يءلمشٌ  المستخرجي  كالنَّجاًشٌي:, استثارتوك  يءالشٌ  استخراج كىك ثالبح النٍَّجشً  أصؿ :لغةن  النٍَّجش

نىٍحكه البيع ًفي اٍلقىٍكـ تناجشك   يسكؽ الذم اشجكالنَّ , اكتمكيين  إغراءن  األشياء تقدير في تزايدكا :كى

مىى ليميرٌ  يدى الصٌ  ييًثير الًَّذم كالناًجشي ,السير مف عندىا ما السكؽ في كابكالدٌ  ابكى الرُّ  يَّادً  عى   .(1)الصَّ

 الحنفية كعرؼ, (2)شرائيا في لؾ رغبة كال سمعة ثمف في تزيد أف ىك: ااصطبلحن  النجشك 

, (3)ثمنو في فيزيد هي غيرى  عى سمً ليي  كلكف بنفسو يشتريو ال ثـٌ  ,بثمف كيطمبيا السمعة يمدح فبأالنجش:

  .(4)جوي ليركّْ  فيو ليس بما يمدحو أك الشراء يريد كال يزيد أف ىك :كقيؿ

 ,(5)غيرؾ بؾ فيقتدم ,شراؤىا نفسؾ في كليس ,ثمنيا مف أكثر بسمعتو وي تعطيى  أفب المالكية: فوكعرٌ 

 يجتمعكف القـك" :(كاإلكميؿ التاج) في جاء المزايدات بيكع في المالكية عند رفيفالطٌ  مف يقع شجٍ كالنٌ 

 عمى إفساد ذلؾ عمى تكاطؤىـ ألف بحسف؛ ليس ىذاك  ككذا كذا عمى تزيدكا ال يقكلكف عالبي في

ضرار ائعالب   .(6) "بو كا 

  ليغرَّ : أف يزيد في ثمف السمعة المعركضة  لمبيع كىك غير راغب فييابأنوؼ الشافعية النجش كعرٌ 

                                      

مجمكعة (, 2/594) ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(, الحمكم, 6/351, )لساف العرب. ابف منظكر, 1
 .(2/903, )المعجـ الكسيطمف المؤلفيف, 

 (.240)ص, التعريفات. الجرجاني, 2
 (.5/233, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  3
, 2, دار الفكر, بيركت طالدر المختار شرح تنكير األبصار مطبكع مع حاشية ابف عابديف. الحصكفي, 4

 .جرم في النكاح كغيرهكي (.5/101ـ, )1992-ىػ 1412
, )شرح حدكد ابف عرفة( اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية. الرصاع, محمد, 5

 (.6/250, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿالمكاؽ,  :(. كانظر258ىػ, )1350, 1المكتبة العممية, ط
 (.6/250, )التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿالحطاب,  .6
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 السمعة يحضر أف كىك, الديف أىؿ أخبلؽ مف كليس خديعة النجش" الشافعي: اإلماـ قاؿ ,(1) غيره

 يعطكف كانكا اممٌ  أكثر بيا فيعطي اـكٌ السٌ  بيا ليقتدم شراءىا يريد ال كىك ,يءالشٌ  بيا فيعطي باعتي 

 بو ليقتدمى  شراءىا, يريد ال فٍ مى  السمعة في يزيد فأ ىك كا:فقال الحنابمة وفكعرٌ , (2)"سكمو يعممكا لـ لك

 بدٌ  ال الغرر يعتبر ىكحتٌ  ,(3)بذلؾ فيغترٌ  تساكيو, كىي إال القدر ىذا فييا يزد لـ أنو فيظف المستاـ,

  .(4)ال أـ العاقديف أحد بمكاطأة التغرير كاف سكاء, ابمةالحن عند معو الغبف مف

 يريد ال كىك البيع, في لمزيادة اإنسانن  فينتدب البيع يريد أف كىك" النجش: تعريؼ في حـز ابف كقاؿ

 .(5)"يارالخً  فمممشترم القيمة عمى بزيادة كقع إذا بيع فيذا ,بزيادتو فيزيد غيره ليغترٌ  لكف راءالشٌ 

 النجش حكـ : الفرع الثاني

ـه محرٌ  النجش أفٌ  عمى الفقياء اتفؽ
 لؤلدلة التالية: (6)

  (7)"...تناجشكا كال بعض, بيع عمى بعضكـ عٍ بً يى  كال الركباف, تمقكا ال" :- - قكلو  .1

 .(8)"النجش عف- -النبيٌ  نيى":-- عمر ابف قاؿ حيث عنو - -كلنييو .2

 .(9)النار" في الخديعة " – - النبي قاؿ قدك  لو, كخديعةن  بالمشترم, اتغريرن  ذلؾ في كألفٌ  .3

                                      

, تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذب, (, المطيعي3/416, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف.النككم, 1
(13/14.) 
 (.5/342, )الحاكم الكبير. الماكردم, 2
 (.4/395, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 4/160, )المغني. ابف قدامة, 3

 (.212-3/211, )اإلقناعكشاؼ القناع عف متف البيكتي,  4.
5 ,  (.7/372, )المحمى.ابف حـز
, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(, الدسكقي, 6/107, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ,  :. انظر6
كىذا  (.4/160, )المغني(, ابف قدامة, 2/40, )أسنى المطالب في شرح ركض الطالب(, السنيكي, 3/68)

 و الميحًرـ كىك: أف يزيد الناجش في ثمف الٌسمعة عف سعرىا الحقيقٌي.اإلتفاؽ بتحقؽ شرط
 (.3/1156) ,صحيح مسمـ (, مسمـ,3/69) ,صحيح البخارم . البخارم,7
 (.3/1155) ,صحيح مسمـ(, مسمـ, 3/71) ,صحيح البخارم . البخارم,8
 (.3/69) ,صحيح البخارم . البخارم,9



156 
 

  .(1)يحؿٌ  ال باطؿ اعه خدَّ  -أم النجش  – كىك ,خائف اربن  ؿآك الناجش كألف  .4

 شرط النجش المحـر الفرع الثالث:

معة عف سعرىا ـ أف يزيد الناجش في ثمف السٌ محرَّ الالنجش شرط  اتفؽ الفقياء عمى أفٌ 

 ذلؾ  عدُّ فبل يي  ,مف قيمتيا ة أك أقؿٌ يٌ لسمعة إلى قيمتيا الحقيق, فمك زاد الناجش سعر ا(2)الحقيقيٌ 

قاؿ ابف نجيـ:  ,(6)كابف عبد البر (5), كابف حـز(4)كابف العربي مف المالكية (3)الحنفيةعند  جشنان

ألنو نفع لممسمـ  ؛فبل منع منو ,أما إذا لـ تبمغ ,ده أصحابنا بما إذا كانت السمعة إذا بمغت قيمتياقيٌ "

 .(7)"غير إضرار بأحدمف 

 د الزيادة نجش سكاء بمغ مجرٌ  إلى أفٌ  الشافعية كالحنابمةك ؿ عميو في حيف ذىب المالكية في المعكٌ 

 

                                      

 (.4/160, )المغنيابف قدامة,  :انظرك  (.3/69, )صحيح البخارم. البخارم, 1
, (3/68, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  ,(6/477, )العناية شرح اليدايةالبابرتي,  :انظر. 2

 ,(3/470ـ, )1984-ىػ1404, دار الفكر, بيركت, نياية المحتاج إلى شرح المنياجالرممي, شمس الديف, 
, , (4/395, )مف الخالؼ , اإلنصاؼ في معرفة الراجحالمرداكم  (.7/372, )المحمىابف حـز

 (.6/477, )العناية شرح اليداية. البابرتي, 3
كابف العربي ىك محمد بف عبد اهللا بف محمد بف عبد اهللا,  (.5/59, )منح الجميؿ شرح مختصر خميؿعميش,  .4

مر اليزني كطائفة باألندلس, , سمع مف خالو الحسف بف ع(ىػ468)األندلسي اإلشبيمي المالكي, كلد في سنة 
كحدث عنو عبد الخالؽ بف أحمد اليكسفي الحافظ, كأحمد بف خمؼ اإلشبيمي القاضي, مف تصانيفو كتاب عارضة 
األحكذم في شرح جامع أبي عيسى الترمذم, كفسر القرآف المجيد, ككتاب األصناؼ, ككتاب أميات المسائؿ, 

. (ىػ543)لمحصكؿ كغيرىا, تكفي بفاس في شير ربيع اآلخر سنة ككتاب نزىة الناظر, ككتاب ستر العكرة, كا
 (.266-3/265, )الكافي بالكفيات, (. الصفدم43-15/42, )عالـ النبالءأسير انظر الذىبي, 

5 ,  (.7/372, )المحمى. ابف حـز
ي, مف كبار ىك أبك عمر يكسؼ بف عبد اهللا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم األندلسي القرطبي المالك .6

حفاظ الحديث, مؤرخ, أديب, بحاثة. يقاؿ لو حافظ المغرب. كلد بقرطبة. كرحؿ رحبلت طكيمة في غربي األندلس 
, لو كتاب الكافي في مذىب مالؾ, ككتاب التقصي (ىػ368)كلد في سنة , تريفكشرقييا. ككلي قضاء لشبكنة كشن

سير الذىبي,  :, انظر(ىػ463)بشاطبة سنة  رىا, تكفيفي اختصار المكطأ, ككتاب البياف في تبلكة القرآف كغي
 (. 8/240, )األعالـ(, الزركمي, 13/375, )اعالـ النبالء

 (. 6/107, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽابف نجيـ,  7.
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 زاد لنفع البائع كلـ يقصد خديعة غيره كاف الحكـ  نياية المحتاج: "لكجاء في  ,(1)قيمة المثؿ أـ ال

 .(2)"كككنيا ليتيـ أك غيره ,تيا أك المعة قيمبيف بمكغ السٌ  كال فرؽى  -اأم كاف نجشن  -كذلؾ

 بة عمى النجشالفرع الرابع: اآلثار المترت  

 أقكاؿ: ثبلثة عمى النجش عمى بالمترتٌ  األثر في اختمؼ الفقياء

 أفٌ  إلى,(5)المذىب في كالحنابمة, (4)األصحٌ  في ةافعيٌ كالشٌ , (3) الحنفية ذىب :األكؿ القكؿ

 :يأتي بما كاكاستدلٌ  ,ال أـ بمكاطأة كاف سكاء ,لممشترم رخيا كال ,كالـز كصحيح منعقد العقد

 في ريؤثٌ  فمـ, اقدالع إلى ال, النجش إلى عائد (6)كا"شي تناجى  كال :"- - قكلو في النيي .1

  .(7)البيع

 ما كفارؽ س,كالمدلّْ  المعيب, كبيع كباف,الرٌ  كتمقي العقد, يفسد فمـ ,اآلدميٌ  حؽٌ لً  النيي كألفٌ  .2

 إفٌ  ثـٌ  مف,الثٌ  في زيادة أك يار,بالخً  جبره يمكف اآلدميٌ  حؽٌ  ألفٌ  تعالى؛ اهللا حؽٌ لً  كاف

  ترؾ في طرٌ فى  ألنوو؛يارالخً  لو يثبت فمـ ,برضاه عرالسٌ  في زادف ,بالناجش اقتدل المغركر

 

                                      

, نياية المحتاج إلى شرح المنياج(, الرممي, 3/68, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي, .  1
اإلنصاؼ في معرفة (.المرداكم, 13/16, )تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذبلمطيعي, (, ا3/470)

 (.4/395, )الراجح مف الخالؼ
 (.3/470, )نياية المحتاج إلى شرح المنياجالرممي,  2.
, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(, الكاساني, 6/107, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ, 3
(5/233.) 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشربيني,  (.3/416, )كضة الطالبيف كعمدة المفتيفر. النككم, 4

 (.392-2/391, )المنياج
بشرط عدـ  (.4/395, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 4/160, )المغني. ابف قدامة, 5

 .فمممشترم الخيار بيف الفسخ كاإلمضاءع الغبف الفاحش كالنجش , فإذا اجتمالغبف بما لـ تجر العادة بمثمو
 (.3/1156) ,صحيح مسمـ (, مسمـ,3/69) ,صحيح البخارم البخارم,. 6
 (.4/160, )المغني. ابف قدامة, 7
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  .(1)المتاع ثمف يعرؼ فمى  إلى التفكيض كترؾ التأمؿ

, النجش مع العقد ةصحٌ  ىك ةاألدلٌ  هىذ عميو تدؿٌ  ما غاية أفٌ  ذلؾ: عمى يجاب أف كيمكف 

 كذلؾ األمر كاف كلك ,كالبحث ؿالتأمٌ  في قصر ألنو, لممشترم يارالخً  سقكط العقد ةصحٌ  يعني كال

 .(2)تدليس أك ٌش غً  بسب قطٌ  يارخً  ثبت ما

  ابف عنيـ نقؿ كما الحديث أىؿ مف طائفةك , (3)ركاية في ةمباالحن ذىب الثاني: القكؿ

 يمي: بما اك كاستدلٌ  ,سكاء كاف النجش مع غبف أك ال كبطبلنو البيع سادف إلى (4)المنذر

 كجكد لعدـ كالبطبلف كالفساد لمتحريـ كالنيي, النجش عف النيي في كردت التي األحاديث .1

 ىذه في النيي عنو: كأجيب ,(5) البطبلف فيقتضي تعالى اهللا حؽٌ لً  النيي إفٌ  ثـٌ , الصارؼ

: ابف قاؿ ,العقد أصؿ لىإ كليس ,لمنجش عائد األحاديث  كغير النجش غير كالبيع"حـز

ذ بالنجش, ضاالرٌ  شيء غيره, كلـ يأت  بفساد صحَّ  بيع خى سى فٍ يي  أف يجكز فبل غيرىما ىك كا 

", بؿ قاؿ اهللا تعالى: (6)عف البيع الذم ينجش فيو الناجش قطٌ  نييٌ         

                                      

 (.2/61, )الميذب(, الشيرازم, 5/342, )الحاكم الكبير(, الماكردم, 4/160, )المغني. ابف قدامة, 1
 (.639) ,مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 2
 (.4/395, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 4/160, )المغني. ابف قدامة, 3

فتح البارم شرح صحيح (, ابف حجر, 13/14, )تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذبالمطيعي,  4.
ىيـ بف المنذر النيسابكرم, فقيو مجتيد مف الحفاظ كاف (. كابف المنذر ىك: أبك بكر محمد بف إبرا4/355, )البخارم

شيخ الحـر بمكة, ال يتقيد في االختيار بمذىب بعينو, بؿ يدكر مع ظيكر الدليؿ.كلد في حدكد مكت أحمد بف 
ق(, كركل عف: الربيع بف سميماف, كمحمد بف عبد اهللا بف عبد الحكـ كغيرىـ, حدث عنو: أبك بكر بف 242حنبؿ)

حمد بف يحيى بف عمار الدمياطي كغيرىـ, مف كتبو كتاب اإلشراؼ في اختبلؼ العمماء, ككتاب المقرئ, كم
سير . انظر الذىبي, (ػى318)كقيؿ  (ػى310)أك(ػى309)اإلجماع, ككتاب المبسكط كغير ذلؾ, مات بمكة سنة 

 (.5/294, )األعالـ(, الزركمي, 11/300, )عالـ النبالءأ
 (.637) ,مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 4/160, )المغني. ابف قدامة, 5
 (.7/372, )المحمى, ـزح. ابف 6
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       (" :275البقرة) ,أك يارالخً  بثبكت تعكيضو فيمكف ,العبد حؽٌ لً  ىنا كالنيي 

 .(1)مفالثٌ  زيادة

 سمعتو, رجؿ أقاـ" يقكؿ: ,_عنيما اهللا رضي- أكفى أبي بف اهللا عبد عف البخارمٌ  ركاه ما .2

 " فنزلت: يعطيا, لـ ما بيا أعطى لقد ,باهللا فحمؼ      

                    

                " (عمراف: آؿ 

 أبي بفا أطمؽ" :رحج ابف قاؿ ,(3)خائف اربن  آكؿ الناجش :(2)أكفى أبي ابف كقاؿ, (77

 ال كىك السمعة في يزيد فٍ لمى  لمشاركتو ناجش أنو بو اشترل اممٌ  بأكثر أخبر مف عمى أكفى

 ,التفسير بيذا اربن  آكؿ كككنو ,لذلؾ الحكـ في فاشتركا ,الغير غركر في يايشتريى  أف يريد

  .(4)"يانةالخ في اجميعن  فيشتركاف بلن عٍ جى  عميو لو كجعؿ ذلؾ عمى البائع كاطأه إف ككذلؾ

 سمعة باع فلمى  اآلية في الكارد ديدالشٌ  الكعيد ىذا كركد :األكؿ .يفشقٌ  مف الداللة كجو

 .(5)باطؿ العقد أفٌ  أكعمى, حؽٌ  كجو يرغب الغير ماؿ أكؿ حرمة عمى يدؿٌ أف  أما ,بالكذب

                                      

 (.4/160, )المغني. ابف قدامة, 1
, أبك معاكية, كقيؿ: أبك محمد. كقيؿ: - -ىك عمقمة بف خالد بف الحارث الفقيو, المعمر, صاحب النبي .  2

بيعة الرضكاف, كشيد الحديبية, كركل أحاديث شييرة, ثـ لو كألبيو صحبة, مف أىؿ  .أبك إبراىيـ, األسممي, الككفي
اإلصابة في تمييز ابف حجر, أحمد,  :. انظر(ىػ80)نزؿ ككاف آخر مف مات بيا مف الصحابة. كيقاؿ: مات سنة 

ػ, ى1415, 1, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض, دار الكتب العممية, بيركت, طالصحابة
 (.4/104, )األعالـ(, الزركمي, 4/436, )عالـ النبالءأسير (. الذىبي, 4/16)

 (.3/179, )صحيح البخارمالبخارم,  3.
 (.4/356, )فتح البارم شرح صحيح البخارم . ابف حجر, 4
 (.638)ص ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, انظر: المصدر السابؽ, . 5
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 لكعيدا ىذا أفٌ  ـنسمّْ  ال ثـٌ , طرفيف بيف عقد بطبلف عمى إشارة فييا ليس يةاآل عنو: كأجيب

 -كالعبادة األيماف- كىك اهللا بعيد يشترم فكبمى , الكاذب الحمؼ أجؿ مف بؿ ,فقط النجش أجؿ مف

 قابؿ منو اجتياد النزكؿ بسب حابيٌ الصٌ  استدالؿ إفٌ  ثـٌ , دنياه أجؿ مف دينو باع فٍ لمى  الكعيد فيذا

  .(1) كغيرىا لئلصابة

 سكاء اآلخر لمعاقد خائف ,بالمرٌ  آكؿ أنوب الناجش العاقد عمى حكـ الجميؿ حابيٌ الصٌ  الثاني:

 كمف, العاقد مف عمـي كاف إف سكاء اإلثـ في فيما ,العاقد غير لمناجش بالنسبة األمر كذلؾ كاف

 .(2)النجش فيو يتـٌ  الذم لمعقد ككذلؾ ,كباطؿ ـمحرَّ  عقد باالرٌ  أفٌ  ركرةالضٌ  مفى  المعمكـ

 الثاني ألفٌ , جانب كؿٌ  مف باكالرٌ  النجش فبي التشابو يستمـز ال الحكـ ىذا أفٌ  عنو: كأجيب

 .(3)النجش عقد في تماثؿ كال المتماثمة األجناس بيف يجرم

 فقاؿ عمر أتى فرغ افممٌ  ,بيالسٌ  يبيعمسمـ بف بيدعي  بعث أنو العزبز عبد بف عمر عف ركم .3

 عمييـ, تزيد كنت عمر: لو فقاؿ كأنفقو؟ عمييـ أزيد كنت يأنٌ  لكال اكاسدن  كاف البيع إفٌ " لو:

 ينادم: امنادين  ابعث ,يحؿٌ  ال كالنجش نجش, ىذا عمر: فقاؿ ,نعـ قاؿ: ؟تشترمى  أف تريد كال

 كاف العزيز عبد بف عمر قكؿ أفٌ  عنو: كأجيب .(4)"يحؿ ال النجش كأفٌ  مردكد, البيع أفٌ 

 اهللا كتابل اإل ةحجٌ  ال وأن إلى باإلضافة, غيره مجتيد عمى ةجٌ حي  يككف ال كىك ,منو ااجتيادن 

 النجش فعؿ بو يميؽ ال لمدكلة كرئيسا الخميفة باعتبارهك , توً جيٌ حي  عمى دالٌ  ما أك, رسكلو ةكسنٌ 

 .(5)كأبطمو العقد دَّ رٌ  كليذا ,لغيره قدكة ألنو ـ؛المحرٌ  كاألمر

                                      

 (.639)ص ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 1
 (.638)ص ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  (.4/356, )فتح البارم شرح صحيح البخارم بف حجر, ا .2
 (.639)ص ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 3
 (.374-7/373, )المحمى, ـزح(, ابف 4/355, )فتح البارم شرح صحيح البخارم. ابف حجر, 4
 (.640-639)ص ,مبدأ الرضا في العقكد. القره داغي, 5
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 (3)افاحشن  الغبف كاف إذا كالحنابمة, (2)قكؿ في كالشافعية, (1)المالكية ذىب الثالث: القكؿ 

 يارالخً  كيثبت, الـز غير كلكنو ,صحيح العقد أفٌ  إلى (4)القيمة عف زيادتو بشرط ريةكالظاى

ف أمسؾ شاء إف لممشترم  فيو لمبائع يكف لـ ذاإ أما, البائع مع كمكاطأةن  ,عمـي كاف إذا ردٌ  شاء كا 

 لممغركر. الخيار إثبات مع األكؿ رؼالطٌ  عميو استدؿ بما كاكاستدلٌ  لممشترم, يارخً  فبل صنع

مف العرض السابؽ أف القكؿ بصحة العقد كلزكمو مع الغبف الفاحش الذم  لي يظيركالذم 

كالقكؿ  .(5):" ال ضرر كال ضرار"قاؿ - - نتج عف النجش إضرار بأحد العاقديف, كالنبي

نما تعمؽ بو أمر  بأف العقد باطؿ بعيد؛ ألف العقد تـ كىك مستكؼ لمشركط كاألركاف, كا 

العقد مع  ألفٌ لقكة األدلة؛ ك القكؿ الثالث  أميؿ إليو, لذلؾ القكؿ الذم خارج عف ميية العقد

ف جاء النيي عف أمر تعمؽ بوكاألركافى  الشركطى  مستكؼو النجش  نعقاد افبل يمنع  ,, كا 

 يار.زاؿ بثبكت الخً رر يي كالضٌ  ,بالمغركر ؽى حً النجش ضرر لى  فٌ إ العقد, ثـٌ 

مف مجمة األحكاـ العدلية كالقانكف المدني األردني الظاىر القانكف: ف أما بالنسبة لمنجش في

فبل يثبت  ؛ ألف النجش يعد مف التغرير القكلي,رأنيما يدرجاف النجش تحت مادة الغبف كالتغري

الخيار ألحد العاقديف إال إذا اجتمع الغبف الفاحش مع الغرر, كقد ذكرت المكاد المتعمقة بيذه 

 .(6)المسألة سابقنا فبل حاجة لتكرارىا



                                      

 (.3/68, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي, 1
 (.3/416, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(, النككم, 2/61, )الميذب. الشيرازم, 2
 (.4/160, )المغني. ابف قدامة, 3

.4  ,  (.7/372, )المحمىابف حـز
المستدرؾ (, الحاكـ, 2/784, )وبف ماجسنف ا(, ابف ماجو, 5/55, )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ, 5

قاؿ الذىبي: عمى شرط  ,ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـقاؿ الحاكـ:  (,2/66, )عمى الصحيحيف
 (.3/408, )إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, األلباني .حكـ األلباني: صحيح, مسمـ
 ة.( كما بعدىا مف ىذه الرسال131. انظر: صفحة ) 6
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 انجٓانح :انثانث انًثحث

  أاصطالح   نغح   انجٓانح ذعشيف األٔل: انًطهة

ضا, كليس بحث مف عيكب الرٌ  عيبنا ككنياضا قيا بالرٌ بحثي لمجيالة باعتبار تعمُّ  أعرضس

االجيالة بحثن   بحثي. مقصدً  ؛ ألنو خارجى ا مستفيضن

يٍَّمتي , العمـ قيضن كىك الجيؿ مف الجيالة: ٍيؿ, لىإً  نىسىبتو وي كجى  وي كجدتي  كاٍستىٍجيىٍمتيو: الجى

ٍعنىىبً  االٍسًتٍجيىاؿك  ,جاًىبلن  جعمتو كأىٍجيىٍمتو: ,ىبلن جا , أضاعو الحؽٌ  ؿى كجيً , الجيؿ عمى حمؿال مى

 .(1)العمـ بغير فعبل تفعؿ أف الجيالة: كمعنى, يعرفو ال أم ,ذلؾ يجيؿ ىك :كيقاؿ

 كاف إذا ما حالة في -اغالبن  –جيؿاليستعممكف  الفقياءف صطبلح:اال في الجيالة أما

 اإلنساف عف خارج بأمر اقن متعمّْ  الجيؿ كاف إذا أما.وً فعمً  أك وً قكلً  أك هً اعتقادً  في بو امكصكفن  اإلنساف

جارة كمشترل كمبيع عارة كا   جانب كابي غمَّ  الحالة ىذه في فإنيـ كشركطيا, أركانيا ككذا كغيرىا, كا 

ف بالجيالة, فكصفكه المجيكؿ, يءشٌ ال كىك ,عف اإلنساف الخارج يءالشٌ   اصفن متٌ  اإلنساف كاف كا 

 .(2)اأيضن  بالجيالة

 انًطهة انثاَي: إَٔاع انجٓانح

الجيالة في أحد العاقديف كما في  ـ الجيالة بناء عمى كقكعيا في أركاف العقد, فقد تقعي قسَّ تي 

رؼ العربية, كقد تككف الجيالة ال يع فٍ عقد النكاح, كقد تقع في الصيغة كأف تككف بالمغة العريبة لمى 

مف في البيع, أك في المير في النكاح, كقد تككف في المبيع في البيع, كقد تككف في األجؿ في الثٌ 

كر كغيرىا صكرة مف ىذه الصٌ  ؿ في المير, أك أجؿ التسميـ في عقد البيع, فمكؿٌ سكاء أجؿ المؤجٍ 

                                      

 (. 1/113, )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(, الحمكم, 130-11/129, ), لساف العربابف منظكر .1
 (.16/167, )المكسكعة الفقيية الككيتية .2
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قسـ بشكؿ عاـ إلى ثبلثة أقساـ: الجيالة تي  أفٌ  إالة في كتب الفقو, مف الجيالة أحكاميا الخاصٌ 

 .(1)طةجيالة فاحشة, كجيالة يسيرة غير فاحشة, كجيالة متكسٌ 

معيا  ىي الجيالة التي تفضي إلى منازعة كخصكمة, فبل يصحٌ  : الجيالة الفاحشة:أكالن 

بل يحصؿ ف ,ـالجيالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة مف التسميـ كالتسمُّ  ألفٌ العقد؛ 

باطؿ فالبيع  ه الثيابا مف ىذأك ثكبن  ,قاؿ: بعتؾ شاة مف ىذا القطيع كمثاؿ ذلؾ إذامقصكد البيع, 

 مجيكؿ جيالة مف الثيابكب اة مف القطيع كالثٌ الشٌ  ؛ ألفٌ (3)فاسد عند الحنفية ,(2)الجميكرعند 

 مو إليو ا كسمٌ أك ثكبن  ع شاةن البائ فى عيٌ  فإفٌ  لمتفاكت بيف شاة كشاة, كثكب كثكب,مفضية إلى المنازعة 

اةكع الغرر المختمفة مثؿ بيع يي , كمنيا بي (4)كرضي بو جاز الميبلمىسىةك ,(5)الحىصى
  (7)المنابذةو,(6)

 عنيا. كغيرىا مف بيكع الغرر المنييٌ 

                                      

(, 5/22, )شرح مختصر خميؿ(, كانظر الخرشي, 5/156, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .1
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف  (,المرداكم,2/352, )معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج إلىالشربيني, 

, عالـ الكتاب, تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية(. حسيف, محمد, 4/295, )الخالؼ
 (.16/169, )المكسكعة الفقيية الككيتية, (1/170)
, غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجم(, الشربيني, 5/22, )شرح مختصر خميؿالخرشي,  .2
 (.4/295, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ (, المرداكم,2/353)
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة , (, ابف نجيـ5/156, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .3

 (.5/281, )الخالؽ كتكممة الطكرم
 (.5/156, )لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع االكاساني,  .4
مىع ما تقع عميو حصاتؾ إذا رميت . 5 بيع الحصاة: ىك مف بيكع الجاىمية بأف يقكؿ البائع لممشترم: بعتؾ مف السّْ

بيا مف األرض إلى حيث تنتيي حصاتؾ, أك يقكؿي المشترم إذا نبذتي إليؾ الحصاة فقد كجب البيع. انظر البركتي, 
   (.14/183) ,لساف العرب(, ابف منظكر, 48, )ةالتعريفات الفقيي

التعريفات : كىك أف يتساـك الرجبلف عمى سمعة فإذا لمسيا المشترم لزمو البيع. انظر البركتي, الميبلمىسىةبيع .  6
 .(6/210, ), لساف العرب(, ابف منظكر216,) الفقيية

بيكع الجاىمية كىي أف ينبذ كؿ كاحد مف العاقديف ثكبو مثبلن إلى : النبذ اإللقاءي كالمنابذةي أيضان مف اٍلمينىابىذىةبيع  .7
, التعريفات الفقييةاآلخر كلـ ينظر كاحده منيما إلى ثكب صاحبو, كقيؿ: أف يجعؿ النبذ نفس البيع. انظر البركتي, 

 (.3/512) ,لساف العربابف منظكر, , (217)
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بيع كمثاؿ ذلؾ:  ,م إلى منازعة كخصكمةىي الجيالة التي ال تؤدّْ  ا: الجيالة اليسيرة:ثانين 

, أك بيع مشتؿ مف األشجار مجيكؿ عدد صاع بدرىـ كؿٌ  ,لممتعاقديف (1)يعافلمجيكلة الصً ة ابرى الصُّ 

نما صحٌ األشتاؿ, كؿ شتمة بدينار,  الجيؿ بجممة الثمف؛  شاىد, كال يضرٌ المبيع مي  ىذا البيع؛ ألفٌ  كا 

كصؼ  , أك الجيالة في(2)ف جزافاألنو معمكـ بالتفصيؿ كالغرر مرتفع بو كما إذا باع بثمف معيٌ 

 .(3)دمءد أك الرٌ المبيع كبيع التمر مف غير كصفو بالجيّْ 

كقد اختمؼ فييا  ,ما كانت دكف الفاحشة كفكؽ اليسيرةىي ا: الجيالة المتكسطة:ثالثن 

كسبب اختبلفيـ فييا أنيا الرتفاعيا عف الجيالة , ىؿ تمحؽ بالمرتبة األكلى أك الثانية؟ ,الفقياء

كمف األمثمة التي جرل , (4)فاحشة كالنحطاطيا عف الكثيرة ألحقت باليسيرةت بالجيالة القى لحً اليسيرة أي 

في مسألة غياب المعقكد  ؟جيالة فاحشة ـىذه جيالة يسيرة أ إف كانتفييا الخبلؼ بيف الفقياء 

 :قكليفالفقياء فيو عمى ف ,(5)هؽ كجكدتحقٌ الذم عميو 

 ة إلى صحٌ  كؿ, كالحنابمة في ركايةافعية في ق, كالمالكية, كالشٌ الحنفيةذىب  القكؿ األكؿ:

 كمفً ": "اليداية", جاء في (6)عف مجمس العقد, كيثبت لممشترم الخيار االبيع إذا كاف المبيع غائبن 

ف شاء ردٌ اشترل شيئا لـ يره فالبيع جائز, كلو الخً  ه...؛ يار إذا رآه, إف شاء أخذه بجميع الثمف كا 

ه, فصار كجيالة الكصؼ في منازعة؛ ألنو لك لـ يكافقو يردٌ ألف الجيالة بعدـ الرؤية ال تفضي إلى ال
                                      

ابف . أف يمد الرجؿ يديو فيمؤل كفيو طعاما , كالميٌد: ىكدمكياؿ ألىؿ المدينة يأخذ أربعة أمدا. جمع صاع كىك  1
 (.8/215) (3/400), لساف العربمنظكر, 

 (.2/355, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني,  .2
 (.300)ص, الممكية كنظرية العقدأبك زىرة, . 3
 (.16/169, )المكسكعة الفقيية الككيتية. 4
, رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  :عدـك فالفقياء متفقكف عمى بطبلنو. انظربخبلؼ بيع الم .5
 (.4/157, )المغني(, ابف قدامة, 2/12, )الميذب(, الشيرازم, 6/38, )شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 4/505)
, (5/163, )المختار رد المحتار عمى الدر(, ابف عابديف, 3/34, )اليداية شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  .6

مغني المحتاج (, الشربيني, 9/179, )المجمكع شرح الميذبالنككم, , (5/34, )شرح مختصر خميؿالخرشي, 
 (.3/494, )المغنيابف قدامة, , (2/357, )إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج
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يء الغائب كلك لـ يكصؼ يجكز بيع الشٌ ": "شرح الخرشي", كجاء في (1)"المعايف المشار إليو

 .(2)"غرره و لكف بشرط أف يجعؿ لو الخيار إذا رأل المبيع ليخؼٌ و كال جنسي لممشترم نكعي 

 حيح مف المذىب إلى أفٌ , كالحنابمة في الصٌ (3)افعية في األصحٌ ذىب الشٌ  القكؿ الثاني:

ألنهباعمالمٌره؛ ألنو بيع غرر كجيالة؛ كبيعو ال يصحٌ  وي ـ رؤيتي كلـ تتقدٌ كصؼ الغائب إذا لـ يي 

.(4)وىفًالتمركبٌعالن ولمٌوصفله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 (.5/163, )الدر المختاررد المحتار عمى (, ابف عابديف, 3/34, )اليداية شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  .1
 (.5/34, )شرح مختصر خميؿالخرشي, . 2
, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(, الشربيني, 9/179, )المجمكع شرح الميذبالنككم,  .3
(2/357.) 

 (.4/295, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 3/494, )المغنيابف قدامة,  4.



166 
 

 انعقٕد في انجٓانح عهى ثحانًرشذ   اآلثاس انثانث: انًطهة

 الجيالة كانت فإذا, كالمجيكؿ الجيالة نكع عمى بناء الجيالة عمى بةالمترتٌ  اآلثار تختمؼ

ف صح الصبرة ىذه مف (1)قفيزا بعتؾ قاؿ: لك ذلؾ كمثاؿ, العقكد ةصحٌ  في ليا أثرى  فبل ,يسيرة  كا 

 متماثمة الكاحدة برةالصٌ  ألفٌ  المنازعة؛ إلى تفضي ال جيالة ىذه لكف ,مجيكال صبرة مف اقفيزن  كاف

. .(2)زافالقف  أك أف يبيعو مائة دراجة مف ىذا النكع مثبلن

 جميع أفٌ  إلى العمماء جميكر ذىب فقد ؛عميو المعقكد في فاحشة الجيالة كانت إذا أما

 مالؾ ماـاإل فقسـ, فصيؿتٌ إلى ال المالكية ذىب بينما, (3)الفاحشة الجيالة مع تصحٌ  ال العقكد

 : أقساـ ثبلثة إلى فاتالتصرٌ 

جارة, كشراء, كبيع الماؿ تنمية بيا قصديي  صرفة معاكضة ؿ:األك القسـ  مف ذلؾ كغير كا 

 عقكد في الفاحشة الجيالة ألفٌ  الفقياء؛ باتفاؽ الفاحشة بالجيالة تبطؿ التي المعاكضات عقكد

 معمكما عميو المعقكد يككف أف ينبغي لذلؾ ؛العاقديف بيف كخبلؼ نزاع إلى تفضي المعاكضات

 العدؿ قبيؿ مف ذلؾ يككف فبل ,مقابمتو في المبذكؿ الماؿ اعيض إلى ميؤدٌ  ففكاتو ,رفيفلمطٌ  ناكمبيٌ 

  .(4)امارن كقً  ارن سً يٍ مى  يككف بؿ, المساكاة

 ,دقةكالصٌ  الماؿ تنمية بو قصديي  ال صرؼ إحساف تككف التي العقكد كىي :الثاني القسـ

 عةكالتكسٌ  اإلحساف عمى الحثٌ  إلى ميؤدٌ  ذلؾ ألفٌ  كالمجيكؿ؛ بالمعمكـ تصحٌ  فيي, كاإلبراء ,كاليبة
                                      

ًديث نىٍحك ًستَّة عشر مكياؿ كىافى يكاؿ بو قديمن  القفيز: .1 ا كيختمؼ مقداره في الببلد, كيعادؿ بالتقدير المصرم الحى
نىٍحكه.كىأىٍربىعيف ًذرىاعن  ةا, كمف األرض قدر مائىة كىأىٍربعكيمك جرامن  مجمكعة مف  ا, كحديدة منعقفة يٍدخؿ ًفييىا ًلسىاف القفؿ كى
 (.2/751, )المعجـ الكسيط المؤلفيف,

(, الشربيني, 5/25, )شرح مختصر خميؿالخرشي, , (5/158, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني, 2
 (.3/78, )المغني(, ابف قدامة, 2/355, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج

 أكنكاح, أك ىبة, أك يمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ مراجعة المعقكد عميو في مختمؼ العقكد سكاء في بيع, .3
 (.300)ص, الممكية كنظرية العقدأبك زىرة,  :جعالة, أك إجارة , أك مضاربة كغيرىا مف العقكد. انظر

, الممكية كنظرية العقد, (, أبك زىرة1/170, )تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقييةحسيف, . 4
 (.300)ص
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ذا, يجدىا لـ إذا ضرر لو المكىكب عمى فميس ىاربة أك, مجيكلة شاة لو كىب فإذا, فيو  كجدىا كا 

  .(1)الجيالة مع فتصحٌ  ,كخبلؼ نزاع إلى متؤدٌ  ال العقكد ىذه في الجيالة إفٌ  ثـٌ , امن عظي اخيرن  ناؿ

 أفٌ  جية مف فيك ,كالنكاح اصرفن  اإحسانن  كال صرفة معاكضة يكف لـ ما :الثالث القسـ 

نما ,امقصكدن  ليس فيو الماؿ  الجيالة فيو يجكز أف يقتضيف ,كالسككف لفةكاألي  ةالمكدٌ  منو المقصكد كا 

 " تعالى بقكلو الماؿ فيو اشترط رعالشٌ  صاحب أفٌ  جية كمف ,مطمقا كالغرر        

    " (:24 النساء) ,كجكدً مً فى  التسمية؛ في كالغرر الجيالة امتناع يقتضي 

 بياف غير مف جنسة كبياف حيكاف كتسمية القميؿ الغرر فيو زى فجكَّ  مالؾ األماـ طتكسٌ  فيو بييفالشٌ 

  .(2)لو ضابط ال ألنو ؛الكثير الغرر فيو يجز كلـ ,المتعارؼ لمكسط فيو يرجع ألنو لكصفو؛

 انقإٌَ. في انجٓانح :نشاتعا انًطهة

 جاء فقد ,بطبلنو إلى ميؤدٌ  العقد في الجنس اختبلؼ أفٌ  عمى العدلية األحكاـ ةمجمٌ  تنصٌ 

 فمك, البيع بطؿ الجنس ذلؾ غير مف المبيع فظير جنسو كبيف اشيئن  باع )إذا (208رقـ) مادة في

, العقد في رتؤثٌ  ال اليسيرة يالةالج أفٌ  عمى اأيضن  تكنصٌ , البيع( بطؿ الماس أنو عمى ازجاجن  باع

 بيع أف عمى (213رقـ) مادة في ذلؾ عمى تنصٌ ك , هفساد في سببا تككف الفاحشة الجيالة بينما

 :المشترم كقاؿ ,ممكي ىي التي األشياء جميع بعتؾ لممشترم: البائع قاؿ فمك ,فاسده  المجيكؿ

 .(3)فاسد فالبيع األشياء تمؾ يعرؼ ال كىك ياتي اشتري

                                      

, , الممكية كنظرية العقدأبك زىرة(, 1/171), في األسرار الفقيية تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنيةحسيف, . 1
 (.301)ص
 (.301)ص, , الممكية كنظرية العقدأبك زىرة .2
 (.42-41)ص ,مجمة األحكاـ العدلية .3
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 المعاكضات عقكد في يشترط أنو عمى (161رقـ) مادة في األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كنٌص 

 فإ الخاٌص  مكانو لىإ كأ ,ليوإ شارةباإل الفاحشة لمجيالة انافين  اتعيينن  امعينن  المحؿ يككف فأ المالية

 كأ ,تالمقدرا مف كاف فإ مقداره ذكر مع ,لو زةالمميٌ  كصاؼاأل ببياف كأ ,العقد كقت امكجكدن  كاف

,باطبل العقد كاف ـالمتقدٌ  النحك عمى المحؿٌ  فعيٌ يي  لـ ذاكا  , الفاحشة الجيالة بو تنتفي اممٌ  ذلؾ بنحك

 آخر. بكجو كتعريفو كصفو إلى حاجة فبل ,لممتعاقديف امعمكمن  المحؿٌ  كاف إذا أما

 يطمؽ فقد ,كالجيالة الغرر بيف اكبيرن  تداخبلن  ىناؾ أفٌ  القارئ يجد الجيالة مبحث نياية فيك 

 الفرؽ ىذا لبياف كاممة قاعدة (1)القرافي كضع فقد, بينيما افرقن  ىناؾ أفٌ  إال, اآلخر عمى أحدىما

 كأصؿ, األخرل مكضعى  إحداىما فيستعممكف ,العبارتيف ىاتيف في عكفيتكسٌ  قد العمماء أفٌ  اعمـ"فقاؿ:

ـى  ما كأما, الماء في مؾكالسٌ  اليكاء في يركالطٌ  ال؟ أـ يحصؿ ىؿ لرى دٍ يي  ال الذم ىك الغرر ًم  عي

 شيء أمٌ  لرى دٍ يي  ال لكف,اقطعن  يحصؿ فيك كيمّْو في ما كبيعو المجيكؿ فيك صفتو يمتكجي  حصكلو

 كاحد كؿ فيكجد ,كجو مف كأخٌص , كجو مف اآلخر مف أعـٌ  منيما كاحد كؿٌ  كالمجيكؿ فالغرر, ىك

 ال اإلباؽ قبؿ المعمكـ (2)اآلبؽ العبد اءفكشر  الجيالة بدكف الغرر كجكد أما, كبدكنو اآلخر مع منيما

 ال يراه حجر كشراء الغرر بدكف كالجيالة ال, أـ يحصؿ ىؿ يدرم ال ألنو غرر؛ كىك فيو جيالة

 تقتضي معرفتو كعدـ غرر, فبل بحصكلو القطع تقتضي مشاىدتو, ياقكت أـ ىك أزجاج يدرم

 .(3)"اإلباؽ قبؿ الصفة المجيكؿ اآلبؽ فكالعبد كالجيالة الغرر اجتماع كأما, بو الجيالة



                                      

شياب الديف أبك العباس أحمد بف أبي العبلء: إدريس بف عبد الرحمف الشيير بالقرافي, نتيت إليو رئاسة  . ىك1
مى مذىب مالؾ, كاف إمامان بارعان في الفقو كاألصكؿ كالعمـك العقمية كلو معرفة بالتفسير, أخذ عف عز الديف الفقو ع

بف عبد السبلـ الشافعي, كعف محمد بف عمراف الشيير بالشريؼ الكككي, كغيرىـ, مف كتبو كتاب الذخيرة في الفقو, 
األسئمة الفاجرة في الرد عمى أىؿ الكتاب كغيرىا, تكفي  كتاب التنقيح في أصكؿ الفقو, ككتاب األجكبة الفاخرة عف

 (.1/236, ), الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىبابف فرحكف :. انظر(ق684)عاـ 
 (.7)ص, التعريفاتالجرجاني,  انظر:مف مالكو قصدنا.  اآلبؽ: ىك المممكؾ الذم يفرٌ  .2
 (.3/265, )الفركؽالقرافي,  .3
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  انغهظ ٔ :انخطأانشاتع انًثحث

 أاصطالح   نغح   ٔانغهظ انخطأ األٔل: انًطهة

: ,اكسيكن  اعمدن  الخطأ سبيؿ سمؾ إذا ييخًطئي  كأىخطىأى , كابالصٌ  دضٌ  ىك :لغةن  طأخال ييقىاؿي  كى

ًطئى  : أىٍخطىأى, ًبمىٍعنىى خى ًقيؿى ًطئى  كى  فعؿ أىك ففعؿ اشيئن  أراد فٍ لمى  قاؿكيي  يىتىعىمَّدي. لىـٍ  ًإذىا طىأى كأىخٍ  تىعىمَّدى, ًإذىا خى

 الذنب كالخطيئة, يصبو لـ الغرض: الرامي كأخطأ, عنو الطريؽ:عدؿ كأخطأى  ,أخطأى  كاب:الصٌ  غير

 .(1)منو تيعيمّْدى  ما أك

 تالتثبٌ  ترؾ بسبب قصده بغير اإلنساف عف يصدر قكؿ أك فعؿ كىك ا:اصطبلحن  الخطأك 

 طمب فٍ مى  عمى كيطمؽ .(3)المحؿٌ  قصد دكف الفعؿ قصد ىك أك, (2)سكاه مقصكد أمر مباشرة عند

 إرادة خبلؼ عمى يءالشٌ  كقكع ىك :كقيؿ, (4)رفقصٌ  الطمب عميو كجب فٍ مى  عمى أك يصب فمـ شيئا

 إلى الماء إدخاؿ قاصد فيك, حمقو إلى الماء فكصؿ تمضمض صائـ ذلؾ: كمثاؿ ,(5)منو كقع فٍ مى 

 .(6)نسافاإل ال يرلمطٌ  قاصد فيك, اإنسانن  فأصاب اصيدن  ىرم فٍ ككمى , حمقو إلى ال فيو

مطا طى مً غى  فٍ مً  :لغةن  الغمط كىاب كىجو أىخطىأ غى  أىك ,حسابال في أىك ,اأٍلىمر ًفي طى مً غى  :ييقىاؿ .الصَّ

 .(7)فيو كابالصٌ  كجو تعرؼ فبل ,يءبالشٌ  تعيا أف كىك, غمطاف فىييكى  اٍلمنطؽ ًفي

  أك خصالشٌ  يقكلو ما بيف المطابقة عدـ بأنو عامة: بصفة الغمط ؼى رّْ عي  ا:اصطبلحن  الغمط

                                      

 مجمكعة مف المؤلفيف, (,39, )القامكس المحيط(, الفيركزآبادل, 66-1/55, )لعرب, لساف اابف منظكر .1
 (.1/242, )المعجـ الكسيط

 (.4/380, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .2
 (.2/388, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .3
 (.97)ص, المستصفىالغزالي,  .4
 (.2/856, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  .5
 (.105)ص, أصكؿ الفقوالخضرم,  .6
 (.7/363, )لساف العرب(, ابف منظكر, 2/658, )المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف, .7
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 العقد محؿٌ  يذكر أف فيك لمعقكد: بالنسبة تعريفو أما .(1)دتعمٌ  بدكف المقصكد الكاقع كبيف, يكتبو

 وأن عمى اثكبن  يشترم فٍ كمى  فيو ؽمتحقٌ  غير الكصؼ ىذا أفٌ  فيتبيٌ  ثـٌ , بكصؼ امكصكفن  يفالمعٌ 

 فوكعرٌ , (2)صناعيٌ  حرير أنو فيتبيف ,طبيعيٌ  حرير أنو عمى أك, حرير غير أنو ففيتبيٌ  ,حرير

 عقد إبراـ عمى ذلؾ فيحممو, اكاقعن  الكاقع غير العاقد فيو ري تصكَّ يى  ـه تكىٌ  ىك فقاؿ: ,الزرقا مصطفى

 الثمف يساكم أنو يظفٌ  أك ردمء؛ كىك ادن جيٌ  ويظنٌ  اشيئن  اشترل كمف ,عميو أقدـ لما ـالتكىٌ  ىذا لكال

 دكف العاقد لدل المقصكد لمكاقع التعبير مطابقة عدـ ىك كقيؿ, (3)يساكيو ال كىك بو اشتراه الذم

 .(4)دتعمٌ 

 عمى الغمط يطمقكف كقد, الخطأ عمى (5)الغمط يطمقكف أنيـ الفقياء كتب عمى محظي يي  اكممٌ 

, لممحؿ بالنسبة األمر ككذلؾ, يوف الخطأ عمى الحساب في الغمط يطمقكف كقد, بالشيء الجيؿ

 أف كيجكز ,مكضعو غير في يءالشٌ  عي ضٍ كى  الغمط أفٌ  ىكك  بينيما افرقن  ىناؾ أف إال, (6)كالكصؼ

 عف ىييس أف الغمط :بعضيـ قاؿك , كجو عمى اصكابن  يككف ال كالخطأ, نفسو في اصكابن  يككف

حكامو الشيء ترتيب  .(7)لغيره كلكف لو قصد غير فم يكقعو أف أك فعمو عف يسيى أف كالخطأ ,كا 

                                      

 (.2/801,)مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 1
 (.459)ص, الممكية كنظرية العقدأبك زىرة,  .2
 (.1/473, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  .3
 (.2/801) ,مبدأ الرضا في العقكدره داغي, الق. 4
. الفرؽ بيف الغمط كالغرر: أف الغمط يككف نتيجة تكىـ نابع مف نفس اإلنساف, فيجعمو ىذا التكىـ أك ىذا الظف 5

يقدـ عمى العقد, أما الغرر فقد يككف مف نفس اإلنساف أك مف غيره )التغرير(. أما بالنسبة لمغبف يككف نتيجة 
 (.156, )التعريفات الفقييةالبركتي,  (,1/473, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  لبيع كالشراء.الخديعة في ا

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ (, الزيمعي, 7/381, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر الكاساني,  .6
(, 3/189, )الصغير الشرح(, الدردير, 5/152, )شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 4/228, )كحاشية الشمبي

(, ابف 8/382, )تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي, ابف حجر (, 1/335, )المجمكع شرح الميذبالنككم, 
 (. 4/142, )المغنيقدامة, 

 , القاىرة, مصر,دار العمـ كالثقافة ,حمد إبراىيـ سميـم تحقيؽ:, الفركؽ المغكية ,الحسف بف عبد اهللا العسكرم, .7
 (.55)ص
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 انغهظ.انخطأ  ٔ إَٔاع انثاَي: انًطهة

 فٍ مى  فمنيـ, النظر جية عمى بناء التقسيمات ىذه اختمفت كلكف ,نكعيف إلى الغمط ـى سّْ قي 

 مبطؿ غمط إلى سموقٌ  فٍ مى  كمنيـ, (2)كمادمٌ  باطنيٌ  إلى موقسٌ  فٍ مى  منيـك , (1)كخفيٌ  ظاىر إلى موقسٌ 

 ىذه في تأممنا لك كلكف ,(4)فيو المغمكط عمى بناء موقسٌ  فٍ مى  كمنيـ, (3)لمعقد بطؿم غير كغمط لمعقد

 كىذا, نكع في عميو المعقكد انعداـ أك ضاالرٌ  انعداـ كىك كاحد مقصكدىا أفٌ  لكجدنا التقسيمات

 فبل ,ضاالرٌ  انعداـ عمى داللتو في خفيٌ  الثاني كالنكع, العقد بطبلف عميو بيترتٌ  كاضح نعداـاال

 التفصيؿ: مف بشيء التقسيمات ىذه حدأل أعرضس يمي كفيما, أثر عميو بيترتٌ 

 كشفا مراده فيو العاقد يكشؼ الذم فيك الكاضح: الغمط )الحالة األكلى( األكؿ: النكع

  كىك نكعاف: (5)كالدالئؿ القرائف مف اظاىرن  امكشكفن  مراده كاف أك, التعاقد خبلؿ صريحا

 أقكاؿ: ثبلثة عمى كبطبلنو العقد ةصحٌ  في العمماء اختمؼعميو: المعقكد  (6)جنس يالغمط ف .1

  إحدل في كالحنابمة, (8)األصحٌ  في كالشافعية ,(7)الكرخي عدا ما الحنفية ذىب األكؿ: القكؿ

                                      

 (.1/475, )المدخؿ الفقيي العاـلزرقا, ا. 1
 (.351)ص, أحكاـ المعامبلت الشرعيةالخفيؼ,  .2
 (.459)ص, الممكية كنظرية العقدأبك زىرة,  3.
 كما بعدىا(. 2/801,)مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .4
 (.1/476, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  .5
فاكت األغراض دكف األصؿ, كالخؿ كالدبس فإنيما جنساف مع اتحاد المعتبر في اختبلؼ الجنس كاتحاده ت .6

بينيما, كقد يككناف جنسا كاحدا لقمتو, فالغبلـ كالجارية  أصميما, كالذكر كاألنثى قد يككناف جنسيف لفحش التفاكت
كاالستفراش  جنساف؛ ألف الغبلـ يصمح لخدمة خارج البيت كالتجارة كالزراعة كغيرىما كالجارية لخدمة داخؿ البيت

كاالستيبلد المذيف لـ يصمح ليما الغبلـ بالكمية, كالكبش كالنعجة جنس كاحد؛ ألف الغرض الكمي مف الحيكانات األكؿ 
 (.431-6/430, )العناية شرح اليدايةكالرككب كالحمؿ كالذكر كاألنثى في ذلؾ سكاء. انظر البابرتي, 

(. خالؼ 13/12, )المبسكط(, السرخسي, 4/53, )شية الشمبيتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاالزيمعي,  .7
 زفر في مسألة مف باع عبدا فباف جارية فقاؿ بالجكاز؛ ألف الذكر كاألنثى عنده جنس كاحد.

 (.1/336) ,المجمكع شرح الميذبالنككم,  .8
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 كمثاؿ ,معدكـ عه يٍ بى  ألنو؛ عميو المعقكد جنس اختمؼ إذا العقد بطبلف إلى (2)كالظاىرية, (1)الركايتيف

  .(3)ىي أرضفإذا  ,ادارن  باعو أك, عكسو أك بغبلن  فكاف الفرس ىذا بعتؾ أف يقكؿ:ك ,ذلؾ

 باع كأنو فصار ,اغيرى إلى كأشار ةالمسما العيف باع ألنو العقد؛ فساد كىك الثاني: القكؿ

 .(4)الكرخي ذلؾ إلى كذىب, غيره ـى يسمّْ  أف بشرط شيئا

 ككجو المالكية قكؿ كىذا, الغمط عميو كقع الذم رؼلمطٌ  يارالخً  بكتثي  الثالث: القكؿ

 فيجدىا الياقكتة ىذه أبيعؾ البائع: يقكؿ أف مثؿ اسمو بغير الشيء أحدىما ىمَّ سى  ذافإ .(5)لمشافعية

 أفٌ  في خبلؼ فبل ,ياقكتة نياأ البائع يعمـ ثـٌ  الزجاجة, ىذه يمنٌ  عبً  المشترم: يقكؿ أك ياقكتة, غير

 .(6)بائعال يمـز ال كالبيع المشترم يمـز ال راءالشٌ 

 الغمط عميو كقع لمذم يارالخً  بكتثي  في قكليف عمى فيو العمماء اختمؼ :الكصؼ في الغمط .2

  الكصؼ: في

 .(7)الكصؼ في لمغمط الخيار ثبكت إلى العمماء جميكر ذىب األكؿ: القكؿ

 , (8)الظاىرية ذلؾ إلى كذىب, الكصؼ في غمط فيو كقع الذم العقد بطبلف الثاني: القكؿ

 
                                      

 (.4/360, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم,  .1
2.  ,  (.7/358, )المحمىابف حـز
, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم,  (,1/336) ,المجمكع شرح الميذبالنككم,  :. انظر3
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر الحطاب,  (,3/139, )الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي(. الدردير, 4/360)

 (.4/466, )خميؿ
 (.4/53, )بيتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمالزيمعي, . 4
 (.2/55, ), الميذبالشيرازم .5
 (.4/466, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب, . 6
(, الشيرازم, 5/152, )شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 5/140, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .7

 (.4/340, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 2/55, )الميذب
8 . ,  (.7/358, )المحمىابف حـز
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 .(1)الشافعية عند بالغريب السبكي وكصف كقكؿ

 اعبدن  اشترل كمف ذلؾ: كمثاؿ ,كالقرائف الدالئؿ مف اظاىرن  العاقد مراد ككف الثانية: الحالة

 بخالطٌ  تعرؼ بأنيا معركفة كانت جارية شترلا أك, ذلؾ اناسين  فكجده ,الكتابة في يحسً  بأنو امشيكرن 

 تمؾ لكجكد إال راءالشٌ  عمى أقدـ ما ألنو شترم؛لمم الخيار فيثبت, ذلؾ ناسية فكجدىا كالخياطة

 احجرن  باع كمف ا:أيضن  ذلؾ كمثاؿ .(2)صراحة كالمشركط داللةن  المشركط فكاف, المبيع في الصفة

ف, جكىرة يبيع أنو عمى ذلؾ فدؿٌ  ,الجكاىر سكؽ في , العقد عند الحجر جنس ببياف حيصرٌ  لـ كا 

 ال الجكاىر سكؽ غير في باعو فا  ك , يارالخً  لممشترم ثبت جكىرة كليس, زجاجه  الحجر أفٌ  فتبيٌ  فإذا

  .(3)الخيار لممشترم يثبت

, مراده عف العاقد فيو يكشؼ لـ الذم الخفيٌ  الغمط كىك الكاضح: غير الغمط :الثاني النكع

 ألفٌ  ؛(4)اإلسبلمي الفقو في بو عتدُّ يي  ال النكع فيذا, هكقصدالعاقد مراد عمى كالدالئؿ القرائف تدؿٌ  كلـ

 كلك, دليؿ عمييا يدؿٌ  لـ التي النكايا دكف -بكؿكالقى  لئليجاب أم - لمعبارة عندىـ العقكد في العبرة

 في لممشترم الخيار إثبات في أفٌ  كما, المعامبلت استقرار عدـ إلى ذلؾ لألدٌ  ؛بو باالعتداد قمنا

 فكانت, تقصير أك به تسبٌ  ومن يككف أف دكف كمصمحتو ,اآلخر العاقد حؽٌ  عمى عتداءن ا الخفيٌ  الغمط

 عشرة أنو عمى اقميصن  اشترل لك ذلؾ: كمثاؿ .(5)بو عتداداال مفسدة مف أقؿٌ  بو عتداداال عدـ مفسدة

                                      

 (.12/329, )تكممة المجمكع شرح الميذبالسبكي,  .1
رد المحتار ابف عابديف,  (,6/28, )البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم ابف نجيـ, .2

 (.1/478, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  :كانظر, (4/589, )عمى الدر المختار
 (.467- 4/466, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب,  .3
بت لو ثكيستثنى مف ذلؾ خيار الرؤية؛ ألف مف اشترل شيئا بناء عمى ما كصؼ لو يحتمؿ أف يقع في الغمط في .4

, شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 4/589, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  :خيار الرؤية. انظر
 لزرقا,ا, (495-3/494, )المغني(, ابف قدامة, 3/377, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفنككم, (, ال5/34)

 (.1/480, )العاـ المدخؿ الفقيي
 (.351)ص, أحكاـ المعامالت الشرعية(, الخفيؼ, 480, 1/475) ,المدخؿ الفقيي العاـانظر الزرقا,  .5
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 ىذا منيٌ  اشترً  :قاؿ كلك, (1)لممشترم خيار كال البيع جاز ,تسعة مف ىك فإذا ,إليو ينظر كىك ,أذرع

 شاء لك ألنو ؛لمبائع شيء كال لممشترم فإنو ؛ياقكتة ظننتو ما :البائع فيقكؿ ,ياقكتة ىك فإذا ؛الحجر

 ىي فإذا ,ياقكتة باع لك كأما ,كغيره الياقكت عمى طمؽيي  عاـ اسـ الحجر كألفٌ  ؛بيعو قبؿ لتثبت

ذا, هي دَّ رى  لمشتريو فإفٌ  ؛حجر  مف كأعطاه ,فغمط الرخيصة القيمة ذكات مف اثكبن  أعطني :لو قاؿ كا 

 يكالتكقٌ  عنو زي التحرٌ  يمكف ال كالغمط ,غمط ألنو ثكبو؛ كيستردٌ  يحمؼ البائعف, الغالية النكعية أك الفئة

  منيا: ,أخرل صكر كلمغمط ,(2)منو

 العاقد لشخص كاف إذا تأثير العاقد شخص في لمغمط يككف :العاقد شخص في الغمط :أكالن 

 لمعاقد يكف لـ ذاإ أما, العقد بمكضكع ارتباط العاقد لصفة يككف بحيث, العقد مبنى في اعتبار

 كال ان فبلن يظنو لشخص سمعة يبيع كمف ذلؾ أمثمة كمف, فيو لمغمط تأثير فبل العقد بمكضكع ارتباط

 فيو: الغمط كتأثير بالعاقد العقد ارتباط أمثمة كمف فيو. لمغمط تأثير فبل بالمبيع لمثاني عبلقة

 ,الغائبة فاطمة ابنتي تيممككٌ  ؾى زكجتي  قاؿ: فمك ,النكاح عقد في كجيفالزٌ  شخص في كالغمط. أ

 اإلشارة مع اسميا في فغمط, حاضرة كانت أنيا لك بخبلؼ, يصحٌ  لـ زينب اسميا ككاف

 .(3)باطؿ فالتزكيج الكبيرة كيمةالطٌ  ككانت الطكيمة, غيرةالصٌ  بنتي ؾى جتي زكٌ  قاؿ: كلك, صحٌ 

لهىوص الم شخصفًالغلط.ب تثبتاللهىالموص شخصفًالموصًغلطفلو,

ٌ ال  .(4)ةوص

                                      

 (.6/27, )خالؽ كتكممة الطكرمالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الابف نجيـ, . 1
, شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 467- 4/466, )مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب,  .2
 (.1/480, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  (,5/152)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (, الشربيني, 3/26, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, . 3

, الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيالدردير,  ا:(, لمراجعة الخبلؼ في ىذه المسألة ينظر أيضن 4/234) ,نياجالم
 (. 7/91, )المغني( في مسألة الغمط في الطبلؽ, ابف قدامة, 2/367)
(, 8/167, )شرح مختصر خميؿالخرشي,  :(, كانظر7/335, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .4
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف (, المرداكم, 4/67, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ربيني,الش

 (2/809) ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  كما بعدىا(,7/183) ,الخالؼ
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 ال الكلد أفٌ  أك, مؽالخي  ئةسيٌ  أنيا تبيف ثـ ,لكلده رضعةن مي  استأجر لك كما اإلجارة: في الغمط. ت

 ليذه اإلجارة فتنفسخ فاجرةن  كانت أك, لتغذيتو صالح غيرى  لبنيا كاف أك, ثدييا يقبؿ

 .(1)األعذار

 وحقٌ  سقط الشفعة بيطم فمـ ,فبلف المشترم فٌ إ :فيعلمشٌ  قيؿ فمك المشترم: في الشفيع غمط. ث

 يككف أف يرضى كال فيعالشٌ  بو يقبؿ ال آخر شخص المشترم أفٌ  فتبيٌ  ثـٌ , فعةالشٌ  في

 .(2)الحاؿ ىذه في وحقٌ  يسقط فبل ,خصالشٌ  ذلؾ بجكار ضرر يمحقو أك,جاره

 قاؿ أك ا,رن مٍ عى  فباف فعفا, ا,زيدن  باع :فقاؿ المشترم, تعييف في كذب كلك" النككم: قاؿ

 يبطؿ لـ عكسو, أك ,رجبلن  فباف رجميف, باع أك...ككيبلن  فباف لنفسي, شتريتي ا المشترم:

 .(3)"بذلؾ الغرض الختبلؼ و,حقٌ 

 بأفٌ  القكؿ فيمكف, السمعة بثمف كالجيؿ الغبف في الكقكع بو قصدكيي  القيمة: في الغمط ا:ثانين 

 .(4)القيمة في الغمط صكر مف يارالخً  فييا يثبت التي الفاحش الغبف صكر جميع

 كىك, (5)العمـ نقيض الجيؿ (:رعيٌ الشٌ  الحكـ جيؿ )رعيٌ الشٌ  الحكـ في الغمط ا:ثالثن 

 امانعن  اعذرن  عتبريي  ال الجيؿ أفٌ  كاألصؿ, (6)عميو ىك ما خبلؼ عمى يءالشٌ  اعتقاد ىكا:اصطبلحن 

                                      

(, 4/13, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(. كانظر الدسكقي, 122-15/121, )المبسكطالسرخسي,  .1
, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم,  (,5/239, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفنككم, ال
(9/351.) 
, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم(, ابف نجيـ, 14/105, )المبسكطالسرخسي, . 2
(8/163.) 
(, 173-6/172, )الخرشي, شرح مختصر خميؿ :(, كانظر110-5/190, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف .3

 (.5/243, )المغنيابف قدامة, 
 (. 1/486, )المدخؿ الفقيي العاـالزرقا,  (,2/812,)مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي, . 4
 (.11/129, )لساف العربابف منظكر,  .5
عدـ العمـ عما مف شأنو أف  فيك (. كالجيؿ نكعاف بسيط كمركب, أما البسيط80)ص, التعريفاتالجرجاني,  .6

 فيك عبارة عف اعتقاد جاـز غير مطابؽ لمكاقع. كأما المركب يككف عالمنا.
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ال, ةيٌ رعالشٌ  األحكاـ تنفيذ مف  فٍ مى فى , الحكـ ؿجي بدعكل ةرعيٌ الشٌ  األحكاـ تنفيذ مف الناس بلتيرٌ  كا 

 الكافر جيؿ ذاكك ,بالحكـ الجيؿ عىادٌ  كلك حدٌ يي  فإنو ؛امسممن  ككاف اإلسبلـ دار في الخمر شرب

 إذا العدؿ ماؿ يضمف ىحتٌ  الباغي كجيؿ اليكل صاحب كجيؿ اآلخرة, كأحكاـ تعالى اهللا بصفات

 الجيؿ يجعؿ ال ذلؾ فكؿٌ  ,كاإلجماع المشيكرة ةنٌ السٌ  أك الكتاب اجتياده في خالؼ مف كجيؿ, أتمفو

 إذا الخمر بحرمة الحربيٌ  جيؿ منيا ,ذلؾ مف مستثناةن  حاالتو  ىناؾ أفٌ  إالٌ  العقكبة؛ إيقاع فٍ مى  امانعن 

 لكك , فركض مف عميو ما يعمـ كلـ ,فييا كبقي الحرب دار في أسمـ فٍ مى  كجيؿ, سبلموإ بعد شربيا

 .(1)قضاؤىما عميو يككف ال كـى كالصٌ  بلةى الصٌ  عميو أفٌ  ـيعم كلـ ـٍ صي يى  لـ أك فييا ؿّْ صى يي  كلـ ةمدٌ  مكثى 

 

 

 

 

 

 

 







                                      

المدخؿ الزرقا,  (.4/346, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, البخارم, 261, )األشباه كالنظائرابف نجيـ,  .1
اإلسبلـ صار ممتزما ألحكامو كلكف قصر كقاؿ زفر: يجب عميو قضاؤىما؛ ألف بقبكؿ (. 1/487, )الفقيي العاـ

عنو خطاب األداء لجيمو بو كذلؾ ال يسقط القضاء بعد تقرر السبب المكجب كالنائـ إذا انتبو بعد مضي كقت 
 الصبلة.
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 ٔانغهظ انخطأ عهى انًرشذثح اآلثاس انثانث: انًطهة

 عميو- قكلو فيو كاألصؿ ,(1)المحؿٌ  قصد دكف الفعؿ قصد ىك الخطأ بأفٌ  اسابقن  نتي بيٌ 

 كظاىر .(2)"علٌههواكر است اوموالنسٌان,الخطأ,تًأم عنتجاوزقدهللاإن "-بلـكالسٌ  بلةالصٌ 

 ثـاإل رفع بو المقصكد نماا  ك , كذلؾ األمر كليس نفسييما, كالنسياف الخطأ يً فٍ نى  عمى يدؿٌ  الحديث

 ألفٌ  ؛ةنٌ السٌ  أىؿ عند عقبلن  ؤاخذه مي  فالمخطئ ,اإلطبلؽ عمى ليس الحكـ رفع أفٌ  إالٌ , (3)الحكـ كرفع

- "-قكلو في الخطأب المؤاخذة عدـ نسألو بأف أمرنا تعالى اهللا        

   " (:286 البقرة), كخالؼ, فائدة لمدعاء يكف لـ بو المؤاخذة جائز غير الخطأ كاف كلك 

 ؽتتحقٌ  ال كالجناية الخطأ, قاصدو  غيرالمخًطئ  ألفٌ  ؛بالخطأ خذةاالمؤ  يجكز ال :فقالكا ,لمعتزلةا

 .(5)بيا ذي ؤاخى فيي  جناية تقصيره أفٌ ب ىذا عف كأجيب .(4)القصد بدكف

 ,بالخطأ يجب فبل القصاص منيا كالتي ,العباد حقكؽ في ئالمخطً  فإفٌ  ,ـتقدٌ  ما عمى كبناء

نما  ماؿ تمؼى أى  لك كما ,المالية الحقكؽ كمنيا, سنيف ثبلث في العاقمة عمى كتككف ةديٌ الٌ  تجب كا 

 ممكو أنو ظفٌ  عمى إنساف ماؿ أكؿى  كأ ,صيد أنيا ظفٌ  عمى بقرةى  أك ,شاةن  ىمى رى  بأف خطأن  إنساف

  ال امعذكرن  ائن خاطً  كككنو ,المحؿٌ  عصمة فيعتمد فعؿو  جزاءى  ماؿو  ضماف ألنو ماف؛الضٌ  عميو يجبف

                                      

 (.2/388, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .1
المستدرؾ عمى الحاكـ,  (,16/202, )صحيح ابف حباف(, ابف حباف, 1/659) ,سنف ابف ماجوابف ماجو, . 2

: تعميؽ شعيب األرنؤكط .ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف, كلـ يخرجاه( قاؿ الحاكـ: 2/216, )الصحيحيف
 صحيح عمى شرط البخارم.  إسناده

ما كاف المدلكؿ فيو مضمرا, إما لضركرة صدؽ المتكمـ, . ىذا التقدير يسمى المقتضى أك داللة اقتضاء كىي:  3
ما ل أصكؿ السرخسي, (, كانظر: السرخسي, 3/64, )في أصكؿ األحكاـاإلحكاـ . اآلمدم, صحة كقكع الممفكظ بوكا 

(1/248.) 
شرح (, التفتازاني, 4/381, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, البخارم, 187, )المستصفى. الغزالي, 4

 (.388/ 2, )التمكيح عمى التكضيح
 (.388/ 2, )التكضيحشرح التمكيح عمى . التفتازاني, 5
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  .(1)المحؿٌ  عصمة ينافي

 أف أراد فمك ,الحنفية عند نافذة غير منعقدة فيي ,كالشراء كالبيع المالية المعامبلت أما

 أفٌ  في كصدقو المخاطب, كقبمو بكذا, منؾ يءالشٍ  ىذا بعتي  لسانو عمى فجرل ,اهللا سبحاف :يقكؿ

 الكبلـ ألفٌ  االختيار؛ أصؿ إلى انظرن  ينعقد هً كرى المٍ  كبيع فيك ,خطأن  لسانو عمى جرل إنما ,البيع

, حقيقة اضالرٌ  لعدـ نافذ غير فاسدا يككف لكف ,القصد مقاـ البمكغ بإقامة أك باختياره عنو صدر

 .(2)عندىـ يقع فإنو ,ئالمخطً  لطبلؽ بالنسبة األمر ككذلؾ

 كالتي ضاالرٌ  كجكد لعدـ المخطئ؛ فاتتصرٌ  ةصحٌ  عدـ إلى ذىبكا فقد العمماء جميكر أما

  .(3)طبلقو كقكع عدـ منيا

, فيو المغمكط باختبلؼ تختمؼ فيي ,العقكد في الغمط عمى بةالمترتٌ  ثارلبل بالنسبة أما

 أك ,العقد محؿٌ  فقد مف عميو بيترتٌ  ما إلى تأثيره يرجع بؿ ,العقد في مستقؿٌ  تأثير لو ليس لغمطفا

 أك, ةحٌ بالصٌ  سكاء الحكـ يثبت فيو المغمكط عمى فبناء, معتبر كصؼ أك ,شركطو مف شرط

.(4)بالبطبلف أك, بالفساد

 

 

 
                                      

الكجيز في (, زيداف, 4/381, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, البخارم, 187, )المستصفى. الغزالي, 1
 (.115)ص, أصكؿ الفقو

 (.390-389/ 2, )شرح التمكيح عمى التكضيح. التفتازاني, 2
عبد اهللا (, ابف قدامة, 1/154, )اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ(, اآلمدم, 4/33, )شرح مختصر خميؿالخرشي,  .3

-1/524ـ, )2002-ىػ1423, 1, مؤسسة الرٌياف لمطباعة, طركضة الناظر كجنة المناظر ,بف أحمد بف محمد
525.) 

 (.352)ص, أحكاـ المعامالت الشرعيةالخفيؼ, . 4
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 القانكف في الغمط :الرابع المطمب

ا ماؿ غيره بغير قصد أك أتمفو ظانِّ  أخطأ كأتمؼى ف مى  عمى أفٌ  العدلية ة األحكاـت مجمٌ نصٌ 

ماؿ غيره  أحده  (: )لك أتمؼى 914مادة رقـ)في , كما مافى ضٌ ال عميو بأفٌ  ,فيو بأنو مالو, أك لو حؽٌ 

كظير  ,ىا مشركعشراءى  كأفٌ  ,فمك ذبح أحد الشاة التي اشتراىا ظانا أنيا لمبائع )فا أنو مالو يضمٌ ظانِّ 

 .(1)(72ه بمقتضى المادة )خطؤي  فً البيٌ  فٌ ؽ بعد أف أكميا يضمف؛ ألنو ال اعتبار لمظٌ ليا مستح

 ,ا كخمسيف كيمةخمسن اشترل فً مى  أفٌ  (222عند شرحو لمادة رقـ) "درر الحكاـ"كجاء في 

فإذا حسب مجمكع الثمف بمغ ستمائة  ,ككافقو البائع عمى ذلؾ ,اا كنصفن كيمة اثنا عشر قرشن  سعر كؿٌ 

مجمكع الثمف يبمغ ستمائة قرش  أفٌ  فظفٌ  ,لكف كقع غمط في الحساب ,اا كنصفن كثمانيف قرشن  ةن كسبع

و البائع فإذا تنبٌ  ,في جمعو الخطأ فباع البائع الخمس كالخمسيف كيمة بيذا الثمف الذم كقع ,فقط

 .(2)ت الذم كقع في الحسابمى فميس لو أف يطالب ببقية الثمف بداعي الفى  ,لمخطأ

في بطبلف العقد إذا كاف الخمؿ في  (3)جميكر العمماءبرأم  األردنيٌ  كف المدنيٌ القانأخذ ك 

 ىك المعتبر الغمط أفٌ  فبيٌ ك , (4)وفي إثبات الخيار إذا كاف الغمط في كصفك جنس المعقكد عميو, 

 مادةال في كما كغيره ,العرؼ مف الحاؿ ركؼظ عميو تدلٌ  أك العقد صيغة في الكاضح الغمط

 في كما االنعقاد أك المحؿٌ  شركط أك أركانو أحد في كاف إذا لمعقد مبطبلن  الغمط تبركاع, (151رقـ)

أك المتعاقد معو أك  المعتبرة أكصافو أحد المحؿٌ  فقد إذا لمعاقد الخيار كأثبت, (152رقـ) مادةال

                                      

 (.2/603)  ,درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـعمي حيدر,  .1
 (.1/199) المصدر السابؽ,. 2
 ,(13/12), لمبسكطا(, السرخسي, 4/53, )تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيزيمعي, ال .3

ابف , (4/360, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼالمرداكم, , (1/336) ,المجمكع شرح الميذبالنككم, 
 ,  (.7/358, )المحمىحـز

(, الشيرازم, 5/152, )شرح مختصر خميؿ, الخرشي, (5/140, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .4
 (.4/340, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 2/55, )الميذب
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 لعقدا يبطؿ ال كالحساب الكتابة في الغمط دمجرٌ  أفٌ  اأيضن  فى كبيٌ  (.153رقـ) مادةال في كماصفتو 

 المكاد: نٌص  كىذا (.155رقـ) مادةال في كما كيجب تصحيحو

 المبلبسات عميو تدلٌ  أك العقد صيغة نتوتضمٌ  فيما إال الغمط عتبريي  )ال (151) رقـ مادة

 أك العقد ماىية في الغمط كقع ()إذا152) رقـ مادة ).العرؼ أك األشياء طبائع أك الحاؿ كظركؼ

 كقع إذا العقد فسخ ()لمعاقد153رقـ) مادة ).العقد بطؿ المحؿٌ  يف أك االنعقاد شركط مف شرط في

 رقـ مادة .فيو( صفة أك اآلخر المتعاقد ذات أك المحؿٌ  في كصفة مرغكب أمر في غمط منو

نما ,الكتابة أك الحساب في الغمط دمجرٌ  العقد في ريؤثٌ  )ال (153)  .تصحيحو( يجب كا 
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 فّانض :انخايش انًثحث

 أاصطالح   نغح   انضفّ ذعشيف األٔل: انًطهة

, ضدُّ  كقيؿ:, الحمـ فةخً  :لغةن  السىفىو  فيو:كالسٌ , الجيؿي  كقيؿ:, كالحركةي  الًخفَّةي  وكأصمي  الًحمـً

سىًفوى  ,العقؿ في نقص كىالسَّفىوي  ,كسىفاًئوي  ,سفييات كالجمع, سىًفييىةه  كاألنثى, سفياء كالجمع, الجاىؿ  كى

 عف فبلنا تي يٌ كتسفٌ , كأىٍكبىقىيا نفسىو أىىمؾ ونفسى  وى فً سى  كمعنى ش.يٍ الطٌ  السفو: ىنى عٍ مى  :كقيؿ, وي مى يً جى  الحؽٌ 

:الرٌ  كسىفَّو, عنو خدعتىو إذا مالو, عىمىوي  جؿى  .1))السَّفىو ًإلىى نىسىبىوي  كسىفَّيىوي: سىًفيينا. جى

تبلفو (2)الماؿ تبذير الفقياء: اصطبلح في كىك  أك .(3)رعكالشٌ  لعقؿا مقتضى خبلؼ عمى كا 

مثؿ. (4)ة تعترم اإلنساف فتحممو عمى العمؿ بخبلؼ مكجب العقؿ كالشرع مع قياـ العقؿ حقيقةخفٌ 

 المبلبس الرخيصة كشراء ,غاؿو  بثمف الطٌيارة ماماتالحى  كشراء ,كالمعابيف يفالمغنٌ  لىإ الماؿ دفع

 .(5)بخمسيف مائة يساكم ما يبيع أفك , كثير بثمف

 عف الخطاب سقكط جبك ي كال ,رعالشٌ  أحكاـ يمنع الك  ,األىمية في خمبلن  يكجب ال فوالسَّ و

.(6)حجريي  لـ أك عميو رجً حي  ,منعيي  لـ أك الماؿ منو عى نً مي  سكاء ,بحاؿ السفيو

                                      

(, 6/2234, )الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(, الفارابي, 498-13/497, ), لساف العربابف منظكر .1
 (.1/280) ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالحمكم, 

, شرح التمكيح عمى التكضيحالتبذير ىك تفريؽ الماؿ عمى كجو اإلسراؼ أم: مجاكزة الحد. التفتازاني,  .2
(2/380.) 
, رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  ,(4/369, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .3
 (.119)ص, التعريفاتالجرجاني,  ,(3/458)
, شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  :(, كانظر4/369, )األسرار شرح أصكؿ البزدكمكشؼ البخارم,  .4
حاشية الصاكم عمى الشرح , الصاكم, (3/239, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  (.2/380)

, نيالمغ(, ابف قدامة, 5/168, )تحفة المحتاج في شرح المنياج(, ابف حجر الييتمي, 3/393, )الصغير
(4/352.) 
(, التيانكم, 6/71, )شرح مختصر خميؿالخرشي, , (6/146, )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف, . 5

 (.1/959, )كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك
 (.370-4/369, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم. البخارم, 6
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غٌرفًمالهف ٌصر الذي)بأنه(149)رقممادةفً(فٌهالس )األحكامةمجل ترفوع 

 يزالكف ال الذيف البمياء كاعتبرت .باإلسراؼ كيتمفيا أمكالو ضيعكي ,مصركفاتو في ركيبذّْ , مكضعو

عطائيـ أخذىـ في يغفمكف  مف قمكبيـ كخمكٌ  ببلىتيـ بحسب عيـكتمتُّ  تجارتيـ طريؽ يعرفكا كلـ, كا 

 .(1)(السفياء

 فيحجر, فاتالتصرٌ  إلى ييتدم ال القمب سببو ككاف العقؿ في ةلخفٌ  أحدىما :كالسفو نكعاف

 يجمع بأف رالشٌ  في أما ,لمالو اعن مضيّْ  اسفيين  يككف أف كالثاني ف.يالصاحب قكؿ عمى القاضي عميو

 كالعطاء الجائزة باب كيفتحى , النفقة في كيصرؼى  يـكيسقيى  يـمى كيطعى  داره في كالفساد ر,الشٌ  أىؿ

 عند القاضي فيحجر كأشباىو مسجد بناء في مالو بجميع عى يتبرٌ  بأف الخيراتً  في أك, عمييـ

 .(2)لمالو صيانةن  فً احبيٌ الصٌ 

 السفو عمى بةالمترت   اآلثار الثاني: المطمب

 كاف أك, سفييا بمغ أك, اصبيِّ  السفيو كافأ سكاء, السفيو عمى الحجر في السفو أثر يظير

 اأيضن  السفو أثر كيظير, اسفيين  زاؿ كما كالعشريف الخامسة سفٌ  بمغ أك, السفو عميو أطر  ثـٌ  ارشيدن 

 العقكد في معتبر كرضاه, اضين را السفيو عدُّ يي  ىؿ أخرل كبعبارة, ال؟ أـ العقكد في ضارٌ ال كجكد في

 ذلؾ. بياف يأتي كفيما ال؟ أـ

 أثش انضفّ في انحجش عهى انضفيّ :الفرع األكؿ      

 المسألة األولى: معنى الحجر لغة  واصطالحا     
ٍجري  ا: .(3)المنع :لغةن  الحى  منع , أك ىك(4)التصرؼ في مالومنع االنساف مف  كاصطبلحن

                                      

 .(185, )مجمة األحكاـ العدلية. 1
 (.8/91, )ائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرمالبحر الر . ابف نجيـ, 2
 .(4/167) ,لساف العربابف منظكر,  .3
شرح الزركشي عمى مختصر (, الزركشي, 13/344) ,المجمكع شرح الميذبتكممة المطيعي عمى , المطيعي. 4

 .(4/91), الخرقي
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صفة , أك ىك: (1)مخصكص بشخص مخصكص عف تصرؼ مخصكص أك عف نفاذه
 .( 2)حكمية تكجب منع مكصكفيا مف نفكذ تصرفو في الزائد عمى قكتو أك تبرعو بمالو

منع شخص مف تصرفو القكلي بأنو:  (941في مادة رقـ ) العدلية كعرفتو مجمة األحكاـ

 .(3)ص بعد الحجر محجكركيقاؿ لذلؾ الشخ

 انًضأنح انثاَيح: حكى انحجش

 اسفيين  بمغى  فٍ مى في ماؿ المحجكر عميو كفي تصرفاتو, فحكـ الحجر عمى يظير حكـ الحجر 

 كما يمي: الرشد سفٌ  إلى يصؿ كلـ

 " :تعالى لقكلو أمكالو إليو يدفع ال اسفيين  بمغ فٍ مى  أفٌ  عمى بدايةن  (4)الفقياء اتفؽ   

               " (:5 النساء) ,:أمكاليـ ريفالمبذّْ  تؤتكا ال أم 

 في التصرؼ في كصبلح رشد, بإيناس إياىـ األمكاؿ إيتاء ؽى كعمٌ  ينبغي, ال فيما ينفقكنيا الذيف

  " تعالى اهللا قاؿ حيث األمكاؿ                " (:6 النساء) 

 الحجر كألفٌ  ؛(5)أمكاليـ إلييـ فادفعكا لمماؿ اكحفظن  العقؿ, في اصبلحن  ييـف كرأيتـ عرفتـ, إف أم:

                                      

 ,رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف,  .1
 (.1/113, ) حدكد ابف عرفة شرح. الرصاع, 2
 (.1/184, )مجمة األحكاـ العدلية. 3
, حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير(, كانظر الصاكم, 2/380, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .4
, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف( النككم, 4/62) ,بداية المجتيد كنياية المقتصد(, ابف رشد, 3/393)
(. كخالؼ ابف حـز فجعؿ صحة التصرؼ منكطة بالعقؿ كالبمكغ, كيككف 4/343, )المغنيبف قدامة, (, ا2/181)

,  اإذا كافؽ الحؽ مف الكاجب, أك المباح, كمردكدن  االتصرؼ نافذن  إذا خالؼ المباح, أك الكاجب. انظر ابف حـز
 (.7/140, )المحمى

 (.381-2/380, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .5
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 فإذا عميو, لمالو احفظن  المصمحة, كجو عمى مالو في ؼالتصرٌ  عف لعجزه كاف إنما السفيو ىعم

 .(1)سببو لزكاؿ الحجر زاؿ المالية تصرفاتو في رشيدا السفيو أصبح

 .اعامن الخامسة كعشريف  سفٌ  ىحتٌ  كبقي اسفيين  بمغ فٍ مى  أمكاؿ دفع فيعمى قكليف  العمماء كاختمؼ

 الحرٌ  عمى يحجر ال أنو إلى الشافعية عند ضعيؼ كقكؿ, حنيفة أبك ذىب القكؿ األكؿ:

ف ائزج مالو في فوكتصرٌ  السفيو, العاقؿ البالغ  فيو لو غرضى  ال فيما مالو يتمؼ امفسدن  ارن مبذٌ  كاف كا 

 : كاكاستدل .(2)نسايؤ  لـ أك الرشد منو كنسأي ك  بمغ إذا أمكالو إليو دفعتي  ك مصمحة كال

 " تعالى: قكلو .1          " (:6 النساء)  ,أفٌ  الداللة: كجو 

 لو يبقى فبل يكبر, أف مخافة ,أمره يمي فٍ مى  ماؿ في اإلسراؼ عف الكليٌ  نيى قد تعالى اهللا

 الحجر زكاؿ عمى اتنصيصن  يككف الكبر بعد عنو كاليتو زكاؿ عمى كالتنصيص كالية, عميو

 ؼالتصرٌ  مطمؽ ىك يككف الحاجة ىذه تزكؿ كعندما لمحاجة, عميو الكالية ألفٌ  بالكبر؛ عنو

 .(3)بنفسو

 ؽ مف أف يتحقٌ  بدٌ  ال تنتيي بمجرد الكبىر, بؿ ال كالية الكليٌ  عف ذلؾ: أفٌ  كيمكف أف يجاب

 بل تدفع فا ا سفيين عامن  كعشريف ةن خمسبمغ  فٍ ى يدفع إلييـ أمكاليـ؛ آلية الرشد, كمى رشدىـ حتٌ 

 .(4)إليو أمكالو

 عمى تجب اراتالكفٌ  يذهف ,كغيرىا, كالقتؿ, يارالظٌ  في اراتالكفٌ  تكجب التي اآليات عمكـ .2

  ااختيارن  األسباب ىذه كارتكاب سفيو, غير أك كاف اسفيين  اشرعن  أسبابيا منو ؽيتحقٌ  فٍ مى  كؿٌ 

                                      

 (.4/343, )المغنيابف قدامة,  .1
 (.3/278, )اليداية في شرح بداية المبتدم (, المرغيناني,2/381, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, . 2

 .(2/181, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, 
 (.1/332, )تفسير النسفيالنسفي,  ,(24/159, )المبسكطالسرخسي,  .3

 .(3/344), المجمكع شرح الميذبتكممة المطيعي عمى , المطيعي. انظر:  4
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 .(1)الستحقاؽ الماؿالمكجب السبب منو ريتصكٌ  السفو مع أنو فدؿٌ  السفو, مف نكع

 مباشرة عف فياءالسٌ  كأخرجت, تصى صٌ خي  قد عامة اآليات ىذه أفٌ  ذلؾ: عف كأجيب

 .(2)أكليائيـ إذف بعد إال يـأمكال في ؼالتصرٌ 

 تعالى: اهللا قكؿ .3           " 

 عاقؿه  بالغه  حرٌ  كألنو ا,دِّ جى  يككف أف كيصمح ه,أشدٌ  بمغ قد السفيو كىذا ,(34 اإلسراء:)

 .(3)كالرشيد عميو حجريي  فبل ؼ,مكمٌ 

, بو يقكؿ ال حنيفة كأبك, (4)المخالفة مفيكـ طريؽ عف ستدالؿاال ىذا بأفٌ  عنو: كأجيب           

 ىذه في مكجكد فوكالسٌ , باإلجماع فوالسٌ  ةلعمٌ  كالعشريف ةالخامس سفٌ  قبؿ صةمخصٌ  اآلية إف ثـٌ 

 .(5)المفيـك مف أكلى كالمنطكؽاأيضن  بو تختٌص  أف فيجب فالسٌ 

 يبايع, ككاف ,ؼه عٍ ضى  عقدتو في كاف رجبلن  أفٌ  أنس, عف كغيرىـ ماجو بفكا الترمذم ركاه ما .4

 فنياه, ,-  -اهللا نبيٌ  فدعاه عميو, ٍر احجي  اهللا, رسكؿ يا فقالكا: ,- -النبيٌ  اكٍ أتى  أىمو كأفٌ 

 كال كىاء, ىاء :فقؿ بايعتى  إذا" فقاؿ: البيع, عف أصبر ال يإنٌ  اهللا, رسكؿ يا فقاؿ:

 ألنو ا؛سفين  فوتصرُّ  عتبريي  البيع في غبفيي  كاف الذم الرجؿ ىذا أفٌ  داللة:ال كجو .(6)"خبلبة

  السفيو عمى اجائزن  الحجر كاف فمك – – اهللا رسكؿ عميو يحجر لـ ذلؾ كمع, لمالو مفسدة

                                      

 .(24/159, )المبسكطالسرخسي,  .1
 (.322, )مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .2
 (.4/344, )المغنيابف قدامة,  .3
, كمثاؿ ما يككف مدلكؿ المفظ في محؿ السككت مخالفا لمدلكلو في محؿ النطؽ, كيسمى دليؿ الخطاب أيضا. 4

اإلحكاـ في . اآلمدم, عمى كجكب الزكاة في الغنـ السائمة - -نفي الزكاة عف المعمكفة مف تنصيصو  ذلؾ:
 (.70-3/69, )أصكؿ األحكاـ

 (.345-4/344, )المغنيابف قدامة,  .5
مسند أحمد بف (, أحمد بف حنبؿ, 2/788, )سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج3/544, )سنف الترمذمالترمذم,  .6

 قاؿ الترمذم: حسف صحيح., (21/10, )حنبؿ
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 في التبذير بسبب الحجر يكف لـ فمك ,لمجميكر الدليؿ ىذا بأفٌ  عنو: كأجيب .(1)عميو لحجر

 الحجر كاف كلك – – اهللا رسكؿ عمييـ كألنكر, ذلؾ أىمو سأؿ لما رفاعي  امشركعن  الماؿ

 .(2)البيع عف – – اهللا رسكؿ نياه لما جائز غير

 رقة,كالسٌ  ,ىكالزن لمعقكبة المكجبة باألسباب إقراره عمى الماليو فيوالسٌ  فاتتصرٌ  قياس .5

 اإلقرار بيذا مؤاخذ فيك أشبييا, كما اليد, قطع أك العمد, كالقتؿ كالقذؼ, رب,كالشٌ 

 أبمغ نفسو في ررالضٌ  إفٌ  ثـٌ , مالو في احرِّ  يككف ال فمماذا, بدنو في احرِّ  كاف فإذا ,(3)جماعاإ

 .(4)المثؿ بمير نكاحو ك, طبلقو ةصحٌ  عمى قياسيا ككذلؾ, لمنفس تابع كالماؿ, مالو مف

  كجييف: مف عنو أجيب

 :تعالى لقكلو الرشد منو ؤنسي يي  لـ ما إليو الماؿ دفعيي  فبل,ٌص النٌ  مع قياس ال أنو األكؿ:

"           " (:6النساء) , ينسخيا لـ محكمة آية فيذه 

 ) .5)منو شدالرٌ  إيناس قبؿ إليو الماؿ دفع يجكز فبل شيء,

 النكاح كعمى ,كالقصاص بالحدكد قراراإل عمى فيولمسٌ  الماليو فاتالتصرٌ  قياس الثاني:

, ليا كمثبت الجريمة عف لمكشؼ كسيمة عدُّ يي  كالقصاص الحدكد في اإلقرار ألفٌ  الفارؽ؛ مع قياس

                                      

 (.319)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 24/161, )المبسكط السرخسي, .1
 (.24/158, )المبسكطالسرخسي,  .2
مىى نفسو بالزنى, كالسرقة, كشرب الخمر, كالقذؼ, قاؿ ابف المنذر في اإل .3 قرار المحجكر عميو جائز عى قناع: كا 

, تحقيؽ: عبد اهللا بف عبد العزيز اإلقناعا. ابف المنذر, محمد, بإقراره, كىال أعمـ ًفي ىذا اختبلفن تقاـ عميو الحدكد كميا 
قاؿ ابف قدامة: كذلؾ ألنو غير متيـ في حؽ نفسو, كالحجر , (2/561) ,ىػ1408, 1ط بكدف دار نشر,الجبريف, 

الكاساني,  :(. كانظر4/354, )المغنيامة, إنما تعمؽ بمالو, فقبؿ إقراره عمى نفسو بما ال يتعمؽ بالماؿ. ابف قد
(, النككم, 3/297, ), الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي(, الدردير7/171, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 (.2/185, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف
 (.319)ص, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 24/160) المبسكط,السرخسي,  .4
 (.24/161, )المبسكطسي, السرخ .5
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 افن تصرُّ  فيو ؼالتصرٌ  أحد يمتمؾ كال, ضاالرٌ  ؽي تحقُّ  خرآل شخص مف نتقالوال فيشترط الماؿ أما

 ,منو األساسيَّ  المقصكدى  ليس فالماؿ النكاح أما .كالمجتمع لئلنساف قكاـ ألنو قيد؛ غير مف مطمقا

 يشترؾ المقاصد كىذه ,النسؿ يجادا  ك  ةالعفٌ  تحقيؽ ىك النكاح مف الرئيسي كالمقصكد, لو تابع ىك بؿ

 .(1)يدكالرشٌ  فيوالسٌ  فييا

 "ينتيي قاؿ: أنو - -عمر ابف عف ركم لمااعامٌ  كالعشريف الخامسة سف ىك شدالرٌ  سف .6

, ادِّ جى  فيو يصير أف ريتصكٌ  اسنِّ  بمغ كألنو ؛(2)"سنة كعشريف خمسا بمغ إذا الرجؿ لبٍ 

 مقاـ فيقكـ -انادرن  إال الرشد عف ينفؾٌ  ال فإنو - الجدكد سفٌ  بمكغو ىك شدلمرٌ  اىرالظٌ  السببف

 مقدره  ةً دكدالجي  كسفٍ , بالغالب األحكاـ ؽتعمٌ  مف رعالشٌ  في عميو متعارؼ ىك ما عمى الرشد

 رشده؛ بمغ فقد ,سنة كعشريف اخمسن  بمغ إذا :الطبائع أىؿ قاؿ فقد, سنة كعشريف خمسب

 .(3)يؤنس لـ أك الرشد منو أكنس مالو إليو فيدفع

, ةنٌ سي  كال كتاب مف دليؿ عميو ليس ,كالعشريف بالخامس الرشد سفٌ  يدتحد أفٌ  عنو: أجيب

ذا " ى:تعال لقكلو أكلىيككف  األربعيف فبسفٌ  منو بدٌ  ال التحديد كاف كا          

   " (:15 األحقاؼ) ,ىذه أفٌ  عمى اقطعن  تدؿٌ  فبل ,صحتيا فرض فعمى الركاية أما 

 .(4)شرعيٌ  حكـ بو ؽيتعمٌ  ال ادِّ جى  ككنو احتماؿ إفٌ  ثـٌ , بعدىا ينتيي فوالسٌ  كأفٌ , الرشد سفٌ  ىي السفٌ 

                                      

 (.319)ص, مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .1
رضي اهللا  -ىذه الركاية لـ أجدىا. كىي مختمؼ في قائميا ىؿ ىك عمر ابف الخطاب, أـ ابنو عبداهللا بف عمر .2

)كصكرتيا دار  ,, مطبعة الحمبي, القاىرةاالختيار لتعميؿ المختارعبد اهللا,  ابف مكدكد المكصمي, :انظر -عنيما
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة (, ابف نجيـ, 2/97ـ, )1937-ىػ1356 ,بيركت, كغيرىا( -الكتب العممية 

 (.8/91, )الخالؽ كتكممة الطكرم
 (.3/278, )اليداية في شرح بداية المبتدم (, المرغيناني,2/381, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, . 3

 (.8/91, )بحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرمالابف نجيـ, 
, , (4/345, )المغنيابف قدامة,  .4  (.7/142, )المحمىابف حـز
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 الحجر في ألفٌ  كىذا بالرشيد, اعتبارا عميو يحجر فبل ,الخطاب بيكج كالعقؿ ,عاقؿ السفيو .7

لحاقو تودميٌ آل اإىدارن  عميو  لدفع األعمى يتحمؿ فبل يرالتبذ مف اضررن  أشدٌ  كىك ,بالبيائـ كا 

 .(1)األدنى

ف السفيو عنو: كيجاب سرافو مالو تضيع تقتضي عقمو في خفةن  ىناؾ أفٌ  إال عاقبل كاف كا   كا 

 الحجر مرحمة ألفٌ  بذلؾ؛ نسمـ فبل السفيو آلدمية إىدارالحجر بأفٌ  القكؿك , كجكىو غير في

 ـمسمَّ  فغير الماؿ تضيع مف اضررن  أشد بأنو كالقكؿ, ارشيدن  يصبح ىحتٌ  كاختبار لو تعميـ يصحبيا

 ؿالتسكُّ  إلى األمر بو يصؿ قد, بوأقار  عمى عالة فيصير ,افقيرن  يصبح قد مالو بتضيع إذ ؛اأيضن  بو

  .(2)مالو بقاء مع الحجر مف عميو اكألمن  اضررن  أشدَّ  ذلؾ يككف كقد, ونيمنعك  أك الناس عطيوي فقد

 افعية, كالحنابمة( , كالمالكية, كالشٌ احباف مف الحنفيةالصٌ العمماء) ذىب جميكر القكؿ الثاني:

  :يأتي بماكا كاستدلٌ . (3)إلى أف البالغ العاقؿ يحجر عميو إذا كاف سفييا

":تعالى قكلو .1                     

          "(:6 النساء),البمكغ ىما شرطيف, عمى الدفع ؽعمٌ الداللة: كجو 

 آية ىذه" :"المبسكط" في قاؿ, (4)بدكنيما يثبت ال شرطيف عمى ؽالمعمٌ  كالحكـ ,كالرشد

 عند أفٌ  ترل أال, منو الرشد إيناس قبؿ إليو الماؿ دفع يجكز فبل شيء, ينسخيا لـ محكمة

 خمسا بمغ إذا فكذلؾ اآلية, بيذه إليو الماؿ يدفع بلف ,الرشد منو سؤنى يي  لـ إذا البمكغ

                                      

 (.3/278, )اليداية في شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  .1
 (.24/161) المبسكط,السرخسي, , (372-4/371, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  :انظر .2
, حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير(, كانظر الصاكم, 2/381, )شرح التمكيح عمى التكضيح. التفتازاني, 3
, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف( النككم, 4/62) ,بداية المجتيد كنياية المقتصد(, ابف رشد, 3/393)
 (.4/343, )المغني(, ابف قدامة, 2/181)
 .(4/344, )المغني ابف قدامة, .4
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 بمنزلة منو الماؿ نعم حكـ في فوالسٌ  كألفٌ  ؛ةالمدٌ  بمطاكلة يستحكـ فوالسٌ  ألفٍ  كعشريف؛

 فكذلؾ قبمو كما سنة كعشريفً  خمسو  بعد إليو الماؿ دفع يمنع كذلؾ, (1)كالعتو فالجنك 

 .(2)"السفو

 تعالى: قكلو .2        " (:5 النساء),تعالى: اهللا كقكؿ أمكاليـ, يعني 

"                         

       " (:282 البقرة), فبل لمالو, ره مبذّْ  ألنو ؛السفيو عمى الكالية فأثبت 

 ,بالمختؿٌ  كالكبير ,بيٌ بالصٌ  عيؼكالضٌ  بالمبذر السفيو افعيٌ الشٌ  رفسٌ  كقد, (3)إليو دفعو يجكز

 عنيـ ينكب ىؤالء أفٌ  تعالى اهللا فأخبر عقمو, عمى بالمغمكب ييًمؿَّ  أف ستطيعي ال كالذم

 الحاؿ. ىذه عمى دامكا ما (4)عمييـ الحجر بكتثي  عمى فدؿٌ  أكلياؤىـ,

 قاؿ كقد, السفيو عمى الحجر إيجاب في انصن  تليس اآليات ىذه أفٌ  اآليات: ىذه عف أجيب

 عند بالعدؿ ممييي  الحؽٌ  لو فٍ مى  ىك ىنا بالكليٌ  لمقصكدكا, غيرالصٌ  ىك فيوالسٌ  التأكيؿ: أىؿ بعض

 " :كتعالى تبارؾ كقكلو عميو, أنكر زاد كلك شيئا, عميو ما عمى يزيد لئبل في يٍ الدَّ  عميو فمى  حضرة

         " (:5 النساء) ,النساء, بالسفياء المراد :التأكيؿ أىؿ بعض قاؿ فقد 

" :قكلو اآلية سياؽ في دهؤيٌ يي  الصغار الدكاألك       " (:5 النساء) ,كرزؽ 
                                      

العتو: عبارة عف آفةو ناشئة عف الذات تكجب خمبلن في العقؿ فيصير صاحبو مختمط العقؿ, فيشبو بعض كبلمو  .1
ما غضبنا.  ا كا  كبلـ العقبلء كبعضو كبلـ المجانيف, بخبلؼ السفو؛ فإنو ال يشابو المجنكف لكف تعتريو خفة؛ إما فرحن

 (.147, )التعريفاتالجرجاني, 
 كما بعدىا(. 2/309) ,أحكاـ القرآفالكيا اليراسي,  (.24/161, )سكطالمبالسرخسي, . 2
 (.4/344, )المغنيابف قدامة,  .3
 (.3/130, )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني,  .4
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 ذلؾ فإف ككسكتو, السفيو رزؽ ال كاألزكاج األكلياء عمى يجب الذم ىك الصغار كاألكالد النساء

 إلى كاؿاألم أضاؼ -- ألنو أنفسكـ؛ ماؿ ؤتكىـتي  ال أف اآلية فمعنى, السفيو ماؿ مف يككف

 .(1)لو ىطى عٍ المي  إلى ال المعطي

 إضاعة عف -بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو- وي "كنييي , (2)"سفيائكـ أيدم عمى ذكاخي " :-- قكلو .3

 عه ضيّْ مي  ألنو كاف؛ سفٌ  مٌ أ في السفيو عمى الحجر في كاضح الداللة ككجية .(3)الماؿ"

 ال مف عمى الحجر إيجاب مىع يدؿٌ  ال الماؿ إضاعة عف النيي أفٌ  عنو: كأجيب لمماؿ.

 إنفاقو الماؿ بإضاعة كالمقصكد, الحجر تستكجب ال كىي الحرمة عمى يدؿٌ  بؿ, مالو يصمح

 .(4)كاإلسراؼ كالتبذير ـو حرَّ مي  في

 مكً ري  ما كالعشريف الخامسة سفٌ  بمغ كلك ,عميو حجريي  فيوالسٌ  أفٌ  عمى تدؿٌ  التي ثاراآل كمف .4

 ادارن  اشترل ىحتٌ  يافاتالضٌ  اتخاذ في مالو فنييي  افك أنو – - جعفر بف اهللا عبد عف

 - طالب أبي بف عميٌ  ذلؾ فبمغ ,ألؼ بستمائة اأرضن  اشترل نوإ :كقيؿ, ألؼ بمائة يافةلمضٌ 

- اهللا عبد بذلؾ فاىتـٌ  ,عميو يحجر أف وكألسألنٌ  ,عثماف فَّ آلتيى  فقاؿ - -, إلى كجاء 

 ,- - عثماف إلى عميٌ  جاء ثـٌ  فأشركو, فييا أشركني :فقاؿ بذلؾ كأخبره ,- - بيرالزي 

 أفٌ  الداللة ككجو .(5)"الزبير شريكو رجؿ عمى أحجر كيؼ ":فقاؿ عميو, يحجر أف كسألو

  - الزبير ألفٌ  ذلؾ؛ قاؿ إنما "الزبير شريكو رجؿ عمى أحجر كيؼ" :- -عثماف قكؿ

                                      

 (.7/170, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني, . 1
, 1, تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف, طف المجمد الحادم العشريف(, المعجـ الكبير) قطعة مالطبراني, سميماف .2

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا  :(. قاؿ عنو األلباني: ضعيؼ, انظر21/92ـ, )2006-ىػ1427
 (.5/309ـ, )1992-ىػ 1412, 1الممكمة العربية السعكدية, ط, , دار المعارؼ, الرياضالسيئ في األمة

,  :(. كانظر3/121, )البخارمصحيح البخارم,  .3  (.7/147, )المحمىابف حـز
4.  ,  (.324, )مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 7/156, )المحمىابف حـز
 ,سنف الدارقطنيرقطني, ا(, الد2/200) , السنف الصغيرالبييقي, (, 6/101, )السنف الكبرلالبييقي,  .5
(5/414.) 
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 في غبف ال أنو عمى ةركالشٌ  في برغبتو فاستدؿٌ  التجارة, في بالكياسة معركفا كاف -

 عمى منيـ اتفاؽ فيذا ,جعفر بف اهللا عبد عمى عثماف لحجر الزبير شركة كلكال فو,تصرٌ 

  .(1)التبذير بسبب الحجر جكاز

 عدـ عمى يدؿٌ  – - عميٌ  سؤاؿ مع عميو الحجر عف - - عثماف امتناع عنو: أجيب

 - الزبير رغب ماحين ذلؾ غبف هللا عبد ؼتصرٌ  في يكف لـ أنو فيو ما كأكثر ,عميو الحجر جكاز

- عميو يحجر فإنو فيو, غبف ال كجو عمى اكاحدن  افن تصرُّ  ؼتصرٌ  إذا رالمبذً  كلكفٌ  ,ركةالشٌ  في 

 .(2)التخكيؼ سبيؿ عمى ذلؾ أفٌ  دؿٌ  عميو يحجر لـ افممٌ  ,الحجر يرل فمى  عند

 اهللا عبد قاؿ ىحتٌ  بماليا دؽالصٌ  كثيرة كانت أنيا – عنيا اهللا رضي - عائشة عف ركم كما .5

 فنذرت, عمييا فَّ ألحجرى  أك عائشة فَّ لتنتييى  كاهللا" عائشة: أعطتو عطاء أك بيع في الزبير بف

 كقد يراه, الزبير كابف الحجر, تنكر ال -عنيا اهللا رضي- عائشة فيذه(3)" ...تكممو ال أف

 ابف فقكؿ ,(4)ارهإنك عنو لكى رٍ يي  أف غير مف - -اهللا رسكؿ عيد عمى امعركفن  الحجر كاف

 ,بيٌ كالصٌ  عميو امحجكرن  يككف مالو في رمبذٌ ال أفٌ  "عمييا رفٌ ألحجي  أك عائشة فٌ لتنتييى " :الزبير

 التبذير ؽتحقٌ  كقد منو, التبذير ـلتكىٌ  عميو امحجكرن  يككف إنما بيٌ الصٌ  ألفٌ  أكلى؛ بؿ

 .(5)أكلى عميو امحجكرن  يككف فؤلف ىنا ,كاإلسراؼ

 ابف قكؿ بمغيا لما -عنيا اهللا رضي – عائشة ألفٌ  حنيفة؛ ألبي دليؿ ىذا أفٌ  عنو: كأجيب

, تكممو ال أف حمفت المٌ  اشرعين  احكمن  الحجر ىذا كاف فمك ا,أبدن  الزبير ابف ـى تكمّْ  ال أف حمفت الزبير

                                      

ؽ: شعيب األرنؤكط, مؤسسة , تحقيشرح مشكؿ اآلثارلطحاكم, أحمد, (. ا24/158, )المبسكطالسرخسي, . 1
 (.12/340ـ, )1994-ىػ 1415, 1ط, الرسالة

 (.24/161, )المبسكطالسرخسي, . 2
 (.8/20, )صحيح البخارمالبخارم,  .3

 (.6/102, )السنف الكبرلالبييقي,  4.
 (.24/158, )المبسكطالسرخسي, . 5
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 غيرىا ىعم عياالن  فتصيري  بالفقر, تمىتبي فى  ماليا, ىنى فٍ يى  أف كراىة ذلؾ قاؿ إنما ,الزبير أف فيتبيٌ  كبيذا

 كالتبذير السفو, نسبة عف أبعد ليككف أكلى ىذا إلى كالمصير ,- - اهللا رسكؿ كلياعي يى  كاف ما بعد

 .(1)عنيـ اهللا رضي حابةالصٌ  إلى

إلى الصغير أك  ف الشارع الحكيـ عمؽ الدفعأل الجميكر؛ قكؿ األقرب أفٌ  لي ظيري كالذم

ع الماؿ إال إذا تحققا في المدفكع إليو, كالسفيو كأف كال يدف ىما البمكغ كالرشد, شرطيف,عمى  السفيو 

 كانت فإف ,كحده بو ؽتتعمٌ  ال الفرد معامبلت فٌ ثـ إ ,تحقؽ فيو شرط, كلكنو فاقد لآلخر كىك الرشد

ف, العاقد عمى الخير ىذا يرجعف اخيرن   ـه مقدَّ  الجماعة كحؽٌ , كأىمو العاقد عمى فترجع اشرِّ  كانت كا 

 قييتٌ  ال فلمى  سائغةن  لقمةن  يجعمو السفيو عمى الحجر بعدـ القكؿإلى ذلؾ أف كأضؼ , الفرد حؽٌ  عمى

 .(2)الناس أيدم ؼيتكفٌ  عالةن  كيصبحي  مالو عميو فيضيع معامبلتو في اهللا

كلـ تفرؽ مجمة األحكاـ في ىذه المسألة أخذ برأم الجميكر في ذلؾ,  أما بالنسبة لمقانكف

, فما داـ كبيف غيره بيف مف بمغ سفيينا كبقي إلى سف الرشد العدلية كال القانكف المدني األردني

خبار السفيو بالحجر كما في مادة رقـ) ( 961سفييا يحجر عميو بإذف القاضي مع بياف السبب, كا 

 ( مف القانكف المدني األردنٌي.127)ة األحكاـ العدلية, كمادة رقـ م( مف مج962كمادة رقـ )

 

 

                                      

 .(24/158, )المبسكطالسرخسي,  .1
 (.24/162, )لمبسكط, السرخسيا .2
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ـ   ارشيدن  غم  ب   الذم عمى الحجر كيفية :المسألة الثالثة  سفو ث

  كأبك, (3)الحنابمةك , (2)حيحالصٌ  في الشافعيةك  ,(1)القاسـ ابفً  عدا المالكية مف العمماء جميكر ذىب

 ألفٌ  ؛الحاكـ بحكـ إالٌ  عميو الحجر يتـٌ  ال وى فً سى  ثـٌ  ارشيدن  بمغ الذم أفٌ  إلى (4)الحنفية مف يكسؼ

 في يختمفكف الناس يجعؿ الذم األمر, فاتالتصرٌ  خبلؿ مف إال زيميَّ  ال مممكس غير شيء فوالسٌ 

 ىذا أفٌ  األكؿ لسببيف: القاضي حكـ مف بدٌ  ال لذلؾ ال؟ أـ وفى سٌ  ىي ىؿ ,فاتالتصرٌ  ىذه تقدير

 كحكمو القاضي رأمى  أفٌ  كالثاني:, ال؟ أـ فيوسى  ىك ىؿ لمعرفة القاضي مف جتيادا إلى يحتاج األمر

 .(5) ال أك اسفيين  اعتباره في الناس بيف يقعى  أف يمكف الذم الخبلؼ ييني

 يصير فيوالسٌ  أفٌ  (8)الشافعية عند ككجو, (7)المالكية مف القاسـ كابف, (6)الحسف بف دمحمٌ  كذىب

 حاجة غير مف بيما يثبت الحجر أفٌ  فكما, توكالعى  الجنكف عمى اقياسن  فوالسٌ  دبمجرٌ  عميو امحجكرن 

 .(9)فوالسٌ  يف األمر فكذلؾ ,القاضي قضاء إلى

                                      

عبد الرحمف بف القاسـ بف كابف القاسـ ىك  (.298-3/297, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  .1
 ,جمع بيف الزىد كالعمـفقيو  (,ق132, كلد سنة )بك عبد اهللا, كيعرؼ بابف القاسـخالد بف جنادة العتقٌي المصرم, أ

كىي لو المدكنة  ,مكلده ككفاتو بمصر أخذ عنو جماعة منيـ أصبغ كيحيى بف دينار نظرائو.كتفقو باإلماـ مالؾ ك 
شجرة النكر الزكية في (. انظر: مخمكؼ, ق191, تكفي سنة )مف أجٌؿ كتب المالكية, ركاىا عف اإلماـ مالؾ

 (.3/323, )األعالـ(, الزركمي, 7/547, )سير أعالـ النبالءالنككم, (, 1/88, )طبقات المالكية
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  (. الشربيني,4/182, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  .2

 (.3/140, )المنياج
 (.5/333, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ (, الماكردم,4/352, )المغنيابف قدامة,  .3
 (.24/162, )المبسكطالسرخسي,  .(7/169, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .4
, مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 4/352, )المغنيابف قدامة,  (.24/163, ), المبسكطالسرخسي. 5
 كيمكف أف تندرج ىذه المسألة تحت عنكاف متى تبدأ آثار السفو؟ ىؿ تبدأ بالسفو أك بحكـ القاضي. (.326)
  (.24/162, )المبسكط(. السرخسي, 7/169, )لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب االكاساني,  .6
  (.3/298, )حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي,  .7
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (. الشربيني, 4/182, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  .8

 (.3/140, )المنياج
 (.24/163, )المبسكطالسرخسي,  .9
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شيء غير  وألنٌ ؛ كالذم أميؿ إليو ىك قكؿ جميكر العمماء؛ ألف الناس يختمفكف في تقدير السفو

ذلؾ, كالذم يميز السفيو مف كقد يحدث نزاع طكيؿ في  ,فاتز إال مف خبلؿ التصرٌ مممكس ال يميَّ 

 .ا أك اليين بيف الناس في اعتباره سف ينيي الخبلؼ الذم يمكف أف يقعى غيره ىك القاضي, ف

-بقكؿ أبي يكسؼ مف الحنفيو  ( 958في مادة رقـ) أما بالنسبة لمجمة األحكاـ العدلية فقد أخذت

ت فيو مف إذف القاضي؛ حيث نصٌ  بدٌ  الحجر عمى السفيو ال فٌ إ :الذم يقكؿ -كىك قكؿ الجميكر

سبب الحجر, كأف  فيبيٌ  أكجبت عمى الحاكـ أفٌ  , ثـٌ (1)لمحاكـ الحجر عمى السفيو المادة عمى أفٌ 

تككف فيخبر السفيو أك المحجكر عميو بالحجر, أما إذا لـ يبمغ السفيو المحجكر عميو بالحجر 

(. كبذلؾ أخذ 962( كمادة رقـ) 961كما في مادة رقـ) ,إلى حيف عممو بالحجر فاتو صحيحةه تصرٌ 

فٌها (127في مادة رقـ) األردنيٌ  القانكف المدنيٌ  جر لممحجكر كيعمف يبمغ قرار الح)حٌثجاء

فات ة تصرٌ مف صحٌ  اإلردنيٌ  كاستثنى القانكف المدنيٌ  .(فاتو قبؿ ذلؾ نافذةلمناس سببو كتككف تصرٌ 

 .(129كما في مادة رقـ) ك تكاطؤو أفاتو نتيجة استغبلؿ تصرٌ  تالسفيو قبؿ الحجر فيما إذا كان

 ضاالر   عمى السفو أثر :الثانيالفرع 

 كحاؿي  وي كحالي  ,ويالسف عمى يحجر لـ حنيفة أبا أفٌ  ابؽالسٌ  الفقييٌ  العرض خبلؿ مف فى تبيٌ 

 عنو منعيي  اسفيين  بمغ إذا بيٌ الصٌ  أفٌ  كىك كاحد: كجو في إالٌ  يختمفاف ال سكاء فاتالتصرٌ  في الرشيد

ذا سنة, كعشريف خمسو  إلى مالو  امانعن  فوالسٌ  يعتبر لـ حنيفة أبا أفٌ  أم ,ومالي  إليو دفعيي  ارشيدن  بمغ كا 

 نفذيي  كما فو,تصرٌ  نفذ مالو عنو عى نً كمي  اسفيين  بمغ ما بعد ؼتصرٌ  لك ىحتٌ  فيوالسٌ  فاتتصرٌ  نفاذً  مف

  .(2)إليو الماؿ دفع بعد

                                      

, درر الحكاـ في عمي حيدر :سفيو ىنا ىك مف بمغ سف الرشد غير سفيو فيصبح بعد ذلؾ سفييا. انظرالمراد بال .1
 (.2/668, )شرح مجمة األحكاـ

 .(7/171, )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .2
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 ال ذلؾ عمى كبناء, لرضاا عكارض مف عارض فوالسٌ  أفٌ  إلى العمماء جميكر ذىب بينما

  .وبيان اآلتي التفصيؿ عمى الرضا فييا يشترط التي ثاراآل بعض بتترتٌ 

 كالبالغ زالمميٌ  بيٌ فات الصٌ كتصرٌ  فات السفيوتصرٌ  احباف مف الحنفية إلى أفٌ ذىب الصٌ  :أكالن 

جارتو كشراؤه, بيعو, ينفذ فبل ,سكاء المعتكه  التي فاتالتصرٌ  مف ذلؾ أشبو كما ,كصدقتو كىبتو, ,كا 

 طبلقو يجكزف ,الرشيد العاقؿ البالغ كحكـ فحكمو ذلؾ سكل فيما كأما, كالفسخ النقض تحتمؿ

عتاقو كنكاحو  الزكاة مكيؤدٌ  اإلسبلـ, ةكحجٌ  مالو, في كالزكاة كأقاربو, زكجاتو نفقة عميو كتجب ,كا 

 كيجكز ككصييما, هدّْ كجى  ألبيو عميو كالية كال ,العمرة مف كال اإلسبلـ حجة مف عيمن كال مالو, مف

 كغير مالو, ثمث مف مكتو مرض في بالقرب كصاياه كتجكز كالقصاص, بالحدكد نفسو عمى إقراره

 مثميا مير مف بأكثر امرأة جى تزكٌ  إذا أنو إال الرشيد, البالغ العاقؿ مف تصحٌ  التي فاتالتصرٌ  مف ذلؾ

ذا باطمة, فالزيادة  عف رجع امحمدن  فإ :كقيؿ ,الركاية ظاىر في قيمتو في العبد يسعى عبده أعتؽ كا 

 نظر اشترل أك السفيو باع كلك يختمفاف, فبل ؾذل سكل فيما فأما سعاية غير مف عتؽيي  :كقاؿ ذلؾ,

 .(1)هردٌ  مضرة فيو كاف كما أجاز اخيرن  كاف فما ,ذلؾ في القاضي

 فع السفيو كيزيد, زالمميٌ  بيٌ الصٌ  فاتكتصرٌ  السفيو فاتتصرٌ  حكـ فٌ إ :المالكية كقاؿ

 كاختمؼ, صكالقصا بالحدٌ  إقراره كيصحٌ , نفيو أك بو النسب كاستمحاؽ, طبلقو ةبصحٌ  المميز

 أصحابو ككبار مالؾ ماـاإل فذىب ,الحجر قبؿ لو ليَّ كى  ال الذم كرالذٌ  السفيو ؼتصرٌ  في المالكية

 أما,رشد إذا اأيضن  كلمسفيو, دالرٌ  وكلكليٌ  نافذ غير أنو إلى القاسـ ابف كذىب, نافذ فوتصرٌ  أفٌ  إلى
                                      

, المبتدماليداية في شرح بداية المرغيناني,  (.7/171) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني,  .1
لـ يثبت الحجر في حؽ الطبلؽ, كالعتاؽ, كالنكاح كنحكىا؛ ألف المحجكر " قاؿ في كشؼ األسرار:  (.3/279)

عميو لسبب السفو في التصرفات كاليازؿ, فإف اليازؿ يخرج كبلمو عمى غير نيج كبلـ العقبلء, لقصد المعب بو 
يخرج كبلمو في التصرفات عمى غير نيج كبلـ  دكف ما كضع الكبلـ لو ال لنقصاف في عقمو, فكذلؾ السفيو

العقبلء, التباع اليكل كمكابرة العقؿ ال لنقصاف في عقمو, فكؿ تصرؼ ال يؤثر فيو اليزؿ كالنكاح, كالطبلؽ ال 
كشؼ األسرار . البخارم, "يؤثر فيو السفو أيضا, ككؿ تصرؼ يؤثر فيو اليزؿ كىك مما يحتمؿ الفسخ يؤثر فيو السفو

 .(4/372),لبزدكمشرح أصكؿ ا
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 تمكثى  فأك معو مكثيا كيطكؿ كجز  بيا يدخؿ أفٍ  إال ,تزكجت كلك مردكد فيافتصرٌ  الميممة األنثى

 ,مردكد السفيو ؼفتصرٌ  الحجر بعد أما .يردٌ  كال فيمضي ذلؾ بعد كتتصرؼ ,فأكثر سنيف سبع معو

 عنو يفؾ لـ كلك ماضو  تصرفو :القاسـ ابف كقاؿ, أصحابو ؿّْ كجي  مالؾ اإلماـ عند فوتصرٌ  حسف فا  ك 

 .(1)برشده زاؿ كقد فوالسٌ  العمة ألفٌ  الحجر؛

 راء,كالشٌ  كالبيع, المالي ررالضٌ  ةنٌ مظ ىي التي العقكد ةصحٌ  عدـ الشافعية يرلك : ثانينا

ف ,لغكه  فيك اإلذف أطمؽ فإفٍ  ,الكليٌ  لو ذفأى  إذا فأما كالنكاح, كاليبة, كالكتابة, كاإلعتاؽ,  فعيٌ  كا 

 يصحٌ  فإنو النكاح, في أذف لك كما ة,حٌ الصٌ  الغزالي: عند يماأصحٌ  :فكجياف العكض, كقدر افن تصرٌ 

 .(2)بيٌ لمصٌ  أذف لك كما يصحٌ  ال :كغيره البغكم عندك  ا,قطعن 

 إذا كفيما ,بيٌ كالصٌ  بعده, أك الحجر قبؿ ما إلى أسنده سكاء قبؿ,يي  لـ معاممة فً يٍ بدى  أقرٌ  لكك 

 جناية أك بإتبلؼ أقرٌ  كلك, قكؿ عمى المفمس مف اتخريجن  يصح أنو كجو الحجر, قبؿ ما إلى أسنده

 بؿقي  ا,قصاصن  أك احدِّ  يكجب بما أقرٌ  كلك ,المعاممة يفً كدى  األظير عمى أقراره يقبؿ لـ الماؿ, تكجب

, كصيتو كتصح, الماؿ بيت مف المستمحؽ الكلد عمى كينفؽ ثبت بنسب, أقر كلك, بذلؾ قرارهإ منو

 وكنفي كرجعتو, كظياره, كخمعو, طبلقو يصحٌ ك , بةلميً  قبكلو كيصح, المعتمد في الي بكلوقى  يصح كال

 ؽيفرٌ  ال لكف كالرشيد, العبادات في حكموك , بالماؿ ليا ؽتعمٌ  ال إذ ذلؾ, كشبو بالمعاف, النسب

 .(3)إحرامو انعقد ,الكليٌ  إذف بغيرأحـر كلك بنفسو الزكاة

 الكليٌ  لو أذف ,شراء أك بيع مف عميو المحجكر السفيو فاتتصرٌ  ةصحٌ  بعدـ الحنابمةكيقكؿ 

 ال فيما أذف فقد لو أذف فإذا فو,تصرٌ  كسكء لتبذيره عميو الحجر ألفٌ  ؛تالركايا إحدل في يأذف لـ أك

                                      

 (.389-3/387, )الشرح الصغير مع حاشية الصاكمالدردير,  .1
 .(184-4/183) ,ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  .2
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (. الشربيني, 186-4/184) ,ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفم, النكك  .3

 (.150-3/145, )المنياج



197 
 

 يصحٌ  خرلاأل كالركاية, بخمسة عشرة يساكم ما بيع في أذف لك كما ,يصحٌ  فمـ فيو, مصمحة

 عاقؿ كألنو كالنكاح؛ باإلذف, فممكو معاكضة, عقدي  ألنو و؛كليٌ  لو أذف ذاإ ءاكالشر  بالبيع فوتصرٌ 

 إلى طريؽ لنا يكف لـ باإلذف فوتصرٌ  منعنا لكك  ؛بيٌ كالصٌ  فيو باإلذف فوتصرٌ  فصحٌ  عميو, محجكر

 ذاا  ك , ذلؾ لزمو اقصاصن  أك احدِّ  يكجب بما أقرٌ  إذا أما, بديف هإقرار  يصحٌ  كال, كاختباره رشده معرفة

 يدفع ال الخمع في العكض أفٌ  إالٌ ,ذلؾ منو صحٌ  العف أك, خالع أك, ؽطمٌ  أك, أكصى أك, تزكج

ف إليو, ف قبضو, يصحٌ  لـ إليو, فعدي  كا   مف كىك إليو, بدفعو المرأة تبرأ كلـ نو,يضمٌ  لـ أتمفو, كا 

  .(1)إتبلفو عمى سمطتو ألنيا يده؛ في تمؼ أك أتمفو إف ضمانيا

 ككذلؾ ,(990رقـ) مادة في األحكاـ ةمجمٌ  تنصٌ فقد : لرأم القانكف في ىذه المسألة أما بالنسبة

 غيركالصٌ  معامبلتو في المحجكر السفيو أفٌ  عمى (129رقـ) مادة في ألردنيٌ ا المدنيٌ  القانكف

, هدّْ جى  أك, ألبيو كليس, عميو لمكصاية الحاكـ يعينو فٍ مى  أك, المحكمة( )الحاكـ السفيو ككليٌ  زالمميٌ 

 كاإلجارة, راء,كالشٌ  بيع,ال في بيٌ كالصٌ  السفيو أفٌ  ذلؾ كمعنى ,عميو الكالية حؽٌ  يماكصيّْ  أك

 فاتتصرٌ  أفٌ  ككما ذلؾ, يماثؿ كما كالتككيؿ, كالشركة, كاالرتياف, كالرىف, كالحكالة,, كاإلقرار

 مكقكفة المحجكر السفيو فاتفتصرٌ  اإلذف, عمى مكقكفة رركالضٌ  فعالنٌ  بيف الدائرةى  زالمميٌ  غيرالصٌ 

 .المنفعة كجكدي  يوف كحظلي  إذا المذككر ؼكالتصرٌ  بباطمة, ليست السفيو فاتتصرٌ  ألفٌ  ا؛أيضن  عميو

 عمى تنٌص  التي ةالمجمٌ  مف (993رقـ) مادة دتوأكٌ  ما كىذا, لئلجازة كقاببل اإلذف عمى مكقكفا فكاف

 منفعةن  فيو الحاكـ رأل إذا كلكف, انافذن  بيعو يككف ال أمكالو مف اشيئن  باع إذا المحجكر السفيو أفٌ 

  .(2)يجيزه

  كالطبلؽ المحجكر مف كينفذ لمحجر, فيو تأثير فبل ,كىزلو هي دٌ جً  يتساكل الذم ؼالتصرٌ  أما

                                      

 (.338-5/335, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(, المرداكم, 357-4/354, )لمغني, اابف قدامة .1
 (.191)ص, مجمة األحكاـ العدلية .2
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 :(1)منيا أمكر ةبعدٌ  المحجكر السفيو عف زالمميٌ  بيٌ الصٌ  حكـ يختمؼ لكف, كالنكاحكالعتاؽ,

 .فقط الحاكـ وفكليُّ  فيوالسٌ  أما ,الحاكـ غير كليٌ  زالمميٌ  غيرلمصٌ  األكؿ:

 مع القربة, قبيؿ مف كتككف لشرع,كا الحؽٌ  تكافؽ التي المحجكر السفيو كصايا تصحٌ  الثاني:

 .باطمة يزالممٌ  بيٌ الصٌ  كصايا أفٌ 

  عتاقوا  ك , كطبلقو, بيٌ الصٌ  نكاح أما, عتاقوا  ك  كطبلقو, المحجكر السفيو نكاح يصحٌ  الثالث:

 .(2)باطؿف

 المحجكر السفيو ماؿ في ؼالتصرٌ  بخبلؼ جائز غيرالصٌ  ماؿ في الكصيٌ  ؼتصرٌ  الرابع:

 .(3)غيرؼ في مالو بخبلؼ الصٌ السفيو يستطيع أف يتصرٌ  فٌ أل ؛باطبل فيككف عميو

  ثابت ابنو كاف ابنو أنو كزعـ ,عاهفادٌ  بكلد لو جاءت ذاإ عميو المحجكر جارية الخامس:

 األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف كنٌص  .(4) يثبت بلف بيٌ الصٌ  أما, عميو سبيؿ ال احرِّ  منو النسب

 (.130رقـ) مادة في كما الحاكـ إذف عمى مكقكفةه  ككصٌيتو السفيو كقؼ أفٌ  عمى







                                      

, بيركت األصؿانظر الشيباني, محمد,  .1 -ىػ 1433, 1لبناف, ط –, تحقيؽ: محمَّد بكينككالف, دار ابف حـز
مبدأ الرضا (, القره داغي, 2/715, )ح مجمة األحكاـدرر الحكاـ في شر عمي حيدر,  (,471-8/468ـ, )2012

 (.329) ,في العقكد
(, القره داغي, 2/715, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـعمي حيدر,  (,471-8/468) ,األصؿ. الشيباني, 2

 (.329) ,مبدأ الرضا في العقكد
 المصادر السابقة.. 3
 المصادر السابقة. .4
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  انٓزل :نضادسا انًثحث      

 أاصطالح   نغح   انٓزل ذعشيف األٔل: انًطهة

 ؼى عي ضى  :زاالن ىي  ؿى زى ىى ك , دّْ جً يى  لىـٍ  ًإذا األىمر ًفي جؿي الرٌ  كىىزىؿى  ,دٌ الجً  نقيض ىك :لغةن  اليزؿ

الفقر كقيؿ:,المعب كقيؿ:, بلـالك كاسترخاء اليذياف اليزؿ معنىإٌف  :قيؿ, ؼى حً كنى   :كالييزىالىة,

: أىزؿ :ييقىاؿ, الفكاىة اب أم القـك شدَّة ضيؽ عىف أىٍمكىاليـ كحبسكا به دٍ كجى  حطه قى  مىكىاًشييـٍ  أصى كى
(1). 

 قصد ىك كقيؿ: .(2)المجازمٌ  كال الحقيقيٌ  ال معناه, ظبالمف راديي  ال أف ىك ا:اصطبلحى  اليزؿك 

 كضع ىنا بالكضع كالمقصكد, لو يكضع لـ ما يءبالشٌ  راديي  أف ىك :قيؿك , (3)المعنى دكف المفظ

 رعيٌ الشٌ  ؼكالتصرٌ  ,امجازن  أك كاف حقيقةن  معناه إلفادة عقبل مكضكع الكبلـ فإفٌ  ,رعالشٌ  أك العقؿ

 إفادة عدـ مأ المجاز( أك )الحقيقة العقمي مكضكعو غير بالكبلـ ريدأي  فإذا ,حكمو إلفادة مكضكع

  .اليزؿ فيك أصبل الحكـ إفادتو عدـ كىك رعيٌ الشٌ  مكضكعو غير ؼبالتصرٌ  أريدك , أصبل معناه

 عميو بفتترتٌ  كمدلكالتو بمعناه اعالمن  بو ـلمتكمٌ  اقاصدن  يككفى  أف إما ,العقد بصيغة ـالمتكمٌ ك 

ما, آثاره نما ,لمعناه قاصدو  غيرى  يككفى  أف كا   ره مختا فاليازؿ, كغيره اليزؿ لغرض فقط المفظ قصد كا 

 يؤاخذ يؿف ذلؾ عمى كبناء, (4)لفظو عمى األحكاـ بلترتٌ  قاصد غير ,فظلم قاصده  بالعقد ظوتمفٌ  في

 العقكد ىذه اعتبار عدـ في لو اعذرن  اليزؿ يككف أـ المختمفة فاتكالتصرٌ  العقكد في بيزلو اليازؿ

  ذلؾ. بياف آلتيا المطمب كفي فات؟كالتصرٌ 

                                      

 (.2/985, )المعجـ الكسيط مجمكعة مف المؤلفيف, (,697-11/696, )لساف العربابف منظكر,  .1
كشؼ األسرار , البخارم(, 2/372, )التكضيح في حؿ غكامض التنقيح مطبكع مع شرحو التمكيحالمحبكبي,  .2

 (.257)ص, التعريفاتالجرجاني, , (4/357, )شرح أصكؿ البزدكم
 (.8/29, )جتحفة المحتاج في شرح المنياابف حجر الييتمي,  .3
كشؼ األسرار شرح أصكؿ (, البخارم, 99-3/98, )إعالـ المكقعيف عف رب العالميفابف القيـ,  :انظر .4

 (.222)ص, الممكية كنظرية العقد(, أبك زىرة, 4/357, )البزدكم
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  انٓزل عهى ثحانًرشذ   اآلثاس انثاَي: انًطهة

 األحكاـ بعض في ريؤثٌ  وكلكنٌ , األداء أىمية كال الكجكب أىمية ينافي ال اليزؿ أفٌ  معمكـه 

  المذاىب. فقياء عند األحكاـ ىذه بياف كىذا,(1)المختمفة كبعقكدة باليازؿ ؽتتعمٌ  التي

 ايحن صر  يككف أف آثاره عميو بتترتٌ  ىتٌ ح اليزؿ في الحنفية اشترط, الحنفية الفرع األكؿ:

 كال ,ىازالن  الفبلنيى  ؼالتصرٌ  ؼى أتصرٌ  أك ,ىازال يءالشٌ  ىذا أبيع يإنٌ  "يقكؿ: بأف بالمساف امشركطن 

 :أمكر ثبلثة إلى فاتالتصرٌ  فيةنالح ـى كقسَّ  .(2)"الحاؿ بداللة فيو يكتفى

 ؽيتعمٌ  حكـ فكؿٌ , ةرعيٌ الشٌ  األحكاـ عمييا بتترتٌ  التي األسباب إيقاع كىي ,اإلنشاءات :اكالن 

 ضاءبالرٌ  ؽيتعمٌ  حكـ ككؿٌ , اليزؿ مع يثبت كاالختيار ضاءالرٌ  عمى ثبكتو ؼيتكقٌ  كال بالسبب

  .(3)اليزؿ مع يثبت ال كاالختيار

 : قسميف إلى ـي قسَّ تي  كاإلنشاءات

 القسـ كىذا ,فاتالتصرٌ  مف امكغيرى, كاإلجارة, البيع مثؿ: ,كالفسخ النقض يقبؿ األكؿ:

  .فسادىا إلى مفيؤدٌ  ,يزؿال فيو ريؤثٌ 

 فيو الماؿ كاف كما, فيو ماؿ ال ما أنكاع: ثبلثة عمى كىك كالفسخ النقض يقبؿ ال الثاني:

 عف كالعفك ,كالعتاؽ ,الطبلؽ يكف فيو ماؿ ال الذم أما .امقصكدن  فيو الماؿ كاف كما ,اتبعن 

 دٌ جً  ىفٌ دٌ جً  ثبلث" –- - لقكلو اليزؿ فيو ريؤثٌ  كال, صحيح وكمٌ  كذلؾ ,كالنذر ,كاليميف ,القصاص

                                      

الكجيز في أصكؿ (, زيداف, 2/372, )التكضيح في حؿ غكامض التنقيح مطبكع مع شرحو التمكيحالمحبكبي,  .1
 (.117)ص, الفقو

 (.2/372, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, , (4/357, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .2
 كداللة الحاؿ ىي: القرائف كالظركؼ المحيطة.

 (.117)ص, , الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف4/357, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم, . 3
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 كحكـ ,حكمو دكف بو راضو  ,ببلمسٌ  مختار اليازؿ كألفٌ  ؛(1)"جعةكالرٌ  ,بلؽكالطٌ  ,النكاح دٌ جً  كىزليفٌ 

 .) 2)ركطالشٌ  بسائر كالتعميؽ, رطالشٌ  خيارب التراخي كال, كالفسخ قالةباإل دالرٌ  يحتمؿ ال األسباب ىذه

 بقدر أك ,بأصمو اليزؿ ككفي أف إما :أكجو فعمى النكاح :مثؿ ,اتبعن  الماؿ يككف الذم كأما

 أف أريد يإنٌ  :المرأة يقكؿ أف ذلؾ: كمثاؿ الـز كالعقد فباطؿ بأصمو اليزؿ أما ؛بجنسو أك ,البدؿ

 ثـٌ  ,المقالة ىذه يكدالشٌ  كحضر ذلؾ عمى ياككليُّ  المرأةي  ككافقتو ,كىزالن  باطبلن  اتزكجن  بألؼو  جؾً أتزكٌ 

 .(3)المير مف ايى مَّ سى  بما تعالى اهللا كبيف بينو كفيما ,القضاء في االزمن  النكاح كاف جياتزكٌ 

 أريد إني :دكنيا يالكليٌ  قاؿ أك ,ياككليٌ  المرأة يقكؿ بأف :النكاح في البدؿ بقدر اليزؿ كأما

 ,ذلؾ إلى المرأة أك الكليٌ  كأجابو ,ألفيف العبلنية في كأظير درىـو  بألؼً  فبلنة جى أتزكٌ  أك ,جؾً أتزكٌ  أف

 عف اإلعراض عمى اتفقا إف ألفاف كالمير ,حاؿ بكؿٌ  اجائزن  النكاح كاف عبلنية ألفيف عمى جيازكٌ فت

 ,األلفيف أحد بذكر اليزؿ اقصدى  ألنيما البناء؛ عمى اتفقا إف باالتفاؽ األفن  يرمال كيككف ,(4)المكاضعة

 .(5)يجب ال اليزؿ مع كالماؿ

 ,درىـو  ألؼى  المير يككف أف عمى دينارو  مائةى  العقد في ايذكرى  بأف البدؿ: بجنس اليزؿ كأما

ف, ىالمسمٌ  فالمير المكاضعة عف اإلعراض عمى اتفقا فإف  المكاضعة عمى البناء عمى اتفقا كا 

 ألفٌ  ى؛المسمٌ  بكتثي  إلى سبيؿ ال إذ ,المير بدكف جالتزكٌ  بمنزلة ألنو ا؛إجماعن  المثؿ مير فالبلـز

 في المكاضعة بخبلؼ العقد في ذكريي  لـ ألنو عميو؛ عالمتكاضى  تبك ثي  إلى كال باليزؿ, يثبت ال الماؿ

                                      

, سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج3/482, )سنف الترمذم(, الترمذم, 2/259, )بي داكدأنف سأبك داكد,  .1
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار األلباني,  قاؿ الترمذم: حسف غريب, حكـ األلباني حسف. (.1/658)

 (.7/139) ,السبيؿ
 (.4/362, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .2
 (.363-4/362) ,المصدر السابؽ .3
البخارم,  ىاىنا بمعنى التكافؽ عمى الشيء. المكاضعة المكافقة يقاؿ كاضعتو في األمر إذا كافقتو عميو كالتكاضع.4

 .(4/358), كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم
 (.2/377, )شرح التمكيح عمى التكضيح(, التفتازاني, 4/363, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .5
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 ا,مقصكدن  فيو الماؿ يككف الذم كأما .(1)الزيادة مع العقد في ىسمَّ يي  قد يوعم المتكاضع فإفٌ  ,القدر

 الخمع, في الماؿ أفٌ  اعمـ" :"التكضيح"في قاؿ ,العمد دـ عف محكالصٌ  ماؿ عمى كالعتؽ الخمع مثؿ

 بلؽ,الطٌ  ىك كالمقصكد ,التبعية بطريؽ عندىما يجب عمدو  دـ عف محكالصٌ  ,ؿما عمى كالعتؽ

 اقصدن  ال اضمنن  الماؿ يجب ثـٌ  فيثبت األمكر, ىذه في ريؤثٌ  ال كاليزؿ ,القصاص كسقكط كالعتؽ

 .(2)"الماؿ كجكب في اليزؿ ريؤثٌ  فبل

 اإقرارن  كاف سكاء ,باراإلخ مكضكع كاف ميما ايبطمي اليزؿف, اإلخبارات أك اإلقرارات :ثانينا

 كاليزؿ, بو المخبر ةصحٌ عمى يعتمد كاإلقرار اإلخبار ألفٌ  ؛يحتممو ال بما أك الفسخ يحتممو بما

 عبرة فبل عتاؽ أك, أكنكاح ببيع ىازال أقرٌ  فمك, قرارهبإ عتدٌ يي  فبل ,بو أقرٌ  ما كذب عمى ظاىر دليؿ

 منعقدا شيئا تمحؽ إنما ,اإلجازة ألفٌ  يجز؛ لـ اليازؿ أجاز لك ىحتٌ  شيء عميو بيترتٌ  كال, إلقراره

 .(3)اصدقن  الكذب يصير ال باإلجازة فكالبطبل ة,حٌ الصٌ  يحتمؿ

 ىزؿ بما ال اليزؿ بعيف امرتدن  فيككف استخفاؼ, ألنو كفر؛ دةبالرٌ  فاليزؿ, عتقاداتاال :ثالثنا

 أفٌ  باعتبار بكفره نحكـ بؿ ,الكفر مف بو ىزؿ ما اعتقدى  أنو باعتبار بكفره نحكـ ال أنا يعني ,بو

ف اليازؿ ألفٌ  كفر؛ بالكفر وي نفسى  اليزؿ  جاد فيك ,فيو ىازال لككنو بو ىزؿ ما بحكـ اراضين  يكف لـ كا 

 تعالى هللا دعا أك مثبلن  ىازالن  - – النبيٌ  بى سى  إذا فإنو ,بو راضو  لمسبب مختار ,بو ونفس ـالتكمٌ  في

تعالى: قكلو بدليؿ يفالدٌ  رتغيٌ  عبلمات مف ىكك  ,لذلؾ رمختا بو ـبالتكمٌ  راضو  فيك ىازال اشريكن 

"                    

                                      

 (.2/377, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .1
كشؼ األسرار (, البخارم, 2/379, )التكضيح في حؿ غكامض التنقيح مطبكع مع شرحو التمكيحالمحبكبي,  .2

 (.4/364, )شرح أصكؿ البزدكم
, لتكضيحشرح التمكيح عمى ا(, التفتازاني, 4/368, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  :انظر .3
 (.117)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف, 2/379-380)
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            " (:66 ,65 التكبة) ,اإلسبلـ كأما 

 .(1)اإلكراه في كما اإليماف لجانب اترجيحن  كالتراخي دٌ الرٌ  حكمو يحتمؿ ال إنشاء ألنو ؛فيصحٌ  ىازال,

 ,قواعتا  ك  كنكاحو اليازؿ طبلؽ أفٌ  إلى عندىـ المشيكر في المالكية ذىب :الفرع الثاني

, (2)جعة"كالرٌ  ,بلؽكالطٌ  ,النكاح دٌ جً  كىزليفٌ  دٌ جً  ىفٌ دٌ جً  "ثبلثه - – النبيٌ  لقكؿ ؛لو الزمة كرجعتو

 بالنفقة الحاكـ فيمزمو ,النية لعدـ فقط الظاىر في لميازؿ جعةالرٌ  لزكـ في قالكا المالكية أفٌ  إال

  .(3)بيا االستمتاع لو يحؿ كال, الحقكؽ كسائر

 قاؿ, (4)مطمقا تمزمو ال وجعتى كر  وكعتقى  وكنكاحى  اليازؿ طبلؽى  أفٌ إلى  المالكية بعض كذىب

 قاصد غير ببالسٌ  إليقاع القاصد" ا:ممني كؿٍّ  كدليؿ ,القكليف ىذيف انن مبيٌ  "المكافقات" يف (5)اطبيٌ الشٌ 

 أم - السبب إليقاع قاصد ألنو كذلؾ؛ كاليازؿ عميو, كقكعو عف لو قصده عدـ ينفعو ال ًلٍمميسىبَّبً 

ما ,إثباتو  كال بنفيو  لو قاصد غير إما اٍلميسىبَّبً في كىك ,شؾٌ  ببل - المفظ  كعمى يقع, ال أف دقاص كا 

                                      

, شرح التمكيح عمى التكضيح(, التفتازاني, 369-4/368, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .1
(2/380-381.) 
, سنف ابف ماجو, و(, ابف ماج3/482, )سنف الترمذم(, الترمذم, 2/259, )بي داكدأسنف أبك داكد,  .2
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار األلباني,  . ذم: حسف غريب, حكـ األلباني حسف.قاؿ الترم (.1/658)

 (.7/139) ,السبيؿ
 مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ(, الحطاب, 2/606, )حاشية الصاكم عمى الشرح الصغيرالصاكم,  .3
(3/423.) 
 المالكي ف ىناؾ قكؿ ثالث في المذىبإ :قيؿ (.3/423) ,مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿالحطاب,  .4

كىك المزـك إال إذا قاـ دليؿ عمى ىزلو. كلكف الذم حققو الحطاب أف ىناؾ قكالف فقط حيث قاؿ: "إنما ىك قكالف كما 
د ذكر مف القكؿ الثالث كىك شرط قياـ دليؿ عمى عدـ المزـك يعدكنو مف تماـ القكؿ الثاني؛ ألف اليزؿ ال يثبت بمجر 

 ".الدعكل
مف أئمة ي: أصكلي حافظ مف أىؿ غرناطة بإبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاط. ىك  5

أبك بكر بف , ك عبد اهللا البيانيكغيرىـ, كأخذ عنو  كأبك عبد اهللا البمنسي ,أخذ عف أئمة منيـ ابف الفخار ,المالكية
ت ااالفادكتاب البيكع مف صحيح البخارم, ك  المجالس شرح بو ,لفقوالمكافقات في أصكؿ ا: مف كتبو كغيرىـ عاصـ

شجرة مخمكؼ, (. انظر ْـ970كغيرىا, تكفي سنة )  االعتصاـكأصكؿ النحك, ك كاالنشادات رسالة في األدب, 
 (.1/75, )األعالـ(, الزركمي, 333-1/332, )النكر الزكية في طبقات المالكية
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ذا أبى, أـ شاء ببَّ سى المي  فيمزمو تقدير؛ كؿّْ  ؛ بعدـ قمنا كا   غير بالمفظ ناطؽ أنو عمى فبناء المزـك

نما لمعناه, قاصد  ونفس اليزؿ حكـ إال حكـ عميو يمـز ال اليزؿ دي كمجرٌ  بالمفظ, اليزؿ دى مجرٌ  قصد كا 

 عمى فيحمؿ باطف؛ أمر كاليزؿ دٌ الجً  بأفٌ  ائؿالمس ىذه في المزكـ ؿعمٌ  كقد غيرىا, أك اإلباحة كىك

 المعب؛ -شرعيٌ  ًجدّّ  ىك الذم- بالعقد قاصد إنو يقاؿ: أك مدلكلو, إليقاع لمقصد كمصاحب ًجدّّ  أنو

 .(1)"اٍلًجدّْ  إلى فصار فيو, اليزؿ حكـ فبطؿ ارع؛الشٌ  مقصكد فناقض

 .المشترم فرضي .بكذا عكياأبي :قاؿ إف مثبل كالبيع الزمة غير فيي ,فاتالتصرٌ  بقية أما

 أك, لزمو يحمؼ لـ فإف؛المزحأوالوعدتدأروإنما, البيع أردتي  ما ينإ ؛أرضى ال :البائع فقاؿ

نما الشراء, أرد لـ المشترم: فقاؿ البائع فرضي ,بكذا أشترييا أنا :المشترم قاؿ  أك بو الكعد أردتي  كا 

 كاف فإف اآلخر, رضا بعد يرض لـ حيث ييماف الحمؼ فمحؿٌ  ,لزمو يحمؼ لـ فإف كاليزؿ؛ المزح

نما ا,جدِّ  ليس البيع ىزؿ ألفٌ و,يميف كال دٌ الرٌ  فمو ,اآلخر رضا قبؿ ضاالرٌ  عدـ  اجدِّ  اليزؿ يككف كا 

  .(2)مرٌ  كما كالعتؽ كالرجعة كالطبلؽ النكاح في

عتاقو, كطبلقو اليازؿ نكاح أفٌ  إلى الشافعية ذىب :الفرع الثالث  كاكاستدلٌ  الزمة منو تقع كرجعتو, كا 

, (3)جعة"كالرٌ  ,بلؽكالطٌ  ,النكاح دٌ جً  كىزليفٌ  دٌ جً  ىفٌ دٌ جً  ثبلث"- بلـكالسٌ  بلةالصٌ  عميو- ذالنبي بحديث

 عمى اقياسن  فاتالتصرٌ  مف كغيره اليازؿ بيع ينعقد األكؿ كجييف: ىمع فاتالتصرٌ  بقية في كاختمفكا

نما, السابؽ الحديث في الكاردة العقكد  ةالمختصٌ  باألبضاع قياكلتعمُّ  يتياألىمٌ  العقكد ىذه تصَّ خي  كا 

 عدـ الثاني: كالكجو, عندىـ األصحٌ  كىك ,إليو الشارع ؼً لتشكُّ  لئلعتاؽ األمر كذلؾ, اعتناء بمزيد

 العقكد ىذه اختصاص عمى يدؿٌ  إنما ,ركاية في كاإلعتاؽ, كالرجعة, كالنكاح, الطبلؽ فذكر نعقاداال
                                      

 (.3/21, )المكافقات الشاطبي, .1
 (.3/4, )رحاشية الدسكقي مع الشرح الكبيالدسكقي,  .2
, , سنف ابف ماجو(, ابف ماجة3/482, )سنف الترمذم(, الترمذم, 2/259, )بي داكدأسنف أبك داكد,  .3
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار األلباني,  ذم: حسف غريب, حكـ األلباني حسف.قاؿ الترم (.1/658)

 (.7/139) ,السبيؿ
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 اظاىرن  اليازؿ مف ينفذاف كالعتؽ بلؽالطٌ " :"الركضة" في قاؿ .(1)غيرىا ميياع يقاس كال نعقادباال

,األصحٌ  عمى اليزؿ مع فاتالتصرٌ  كسائر كالبيع النكاح اأيضن  كينفذ فييما, تدييفى  فبل ا,كباطنن 

,قتؾً طمٌ  فقاؿ: قني,طمٌ  كاالستيزاء: الدالؿ معرض في تقكؿ بأف بلؽبالطٌ  يبلعبيا أف اليزؿ كصكرة

 ف قاؿ: أنتا  ك  (2)."تيدىيَّفٍ  فمـ تأكيؿ, إلى المفظ يصرؼ كلـ ا,مختارن  اقاصدن  خاطبيا ألنو ,طىمَّؽي فىتي 

فارقتؾ,  :ا مف اليد, أك قاؿأردت تسريحن  :ؾ كقاؿسرحتي  :أردت طبلقا مف كثاؽ, أك قاؿ :طالؽ كقاؿ

المفظ في العرؼ, كيديف خبلؼ ما يقتضيو  يعً دٌ نو يى أل ؛كقاؿ أردت فراقا بالجسـ, لـ يقبؿ في الحكـ

فيو الزكج جاز  يفى ف عممت المرأة صدقو فيما دً إعيو, فنو يحتمؿ ما يدٌ أل ؛فيما بينو كبيف اهللا تعالى

يفرؽ بينيما بحكـ الظاىر, : األكؿ:ف رآىما الحاكـ عمى االجتماع ففيو كجيافا  ليا أف تقيـ معو, ك 

نيما أل ؛ؽ بينيمايفرٌ  . كالثاني: ال(3)"السرائريتكلى  --" أحكـ بالظاىر كاهللا  - - النبيٌ  لقكؿ

 .(4)باحتو في الشرعإمى اجتماع يجكز ع

 بالنكاح اليازؿ إلزاـ مف المذاىب بقية إليو ذىب ما إلى الحنابمة ذىب :الفرع الرابع

 :ايتافرك  فيو الحنابمة فعند لمبيع بالنسبة أما, الفقياء بقية بو استدؿٌ  بما كاستدلكا ,كاإلعتاؽ بلؽكالطٌ 

                                      

(, 3/281, )أسنى المطالب في شرح ركض الطالب, األنصارم(, 9/173, )المجمكع شرح الميذبلنككم, ا .1
 .(6/443, )نياية المحتاج إلى شرح المنياجالرممي, 

 .(8/54, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 2
تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة , دمرتبو عمى األبكاب الفقيية: محمد عابد السن, مسند اإلماـ الشافعي. الشافعي, 3

دار الكتب , لحسني, السيد عزت العطار الحسينيأصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف: السيد يكسؼ عمي الزكاكم ا
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث (. قاؿ عنو ابف كثير في 1/13, )ـ1951 -ىػ 1370, لبناف –العممية, بيركت 

يميج بو أىؿ األصكؿ, كلـ أقؼ لو عمى سند, كسألت عنو الحافظ أبا ىذا الحديث كثيرا ما  :مختصر ابف الحاجب
ا أىٍسمىعي  : "لكف لو معنى في الصحيح, كىك قكلو  الحجاج المزم, فمـ يعرفو مىى نىٍحكو ًممَّ ". انظر: ابف فىأىٍقًضيى لىوي عى

 -ىػ 1416, 2, طـدار ابف حز ,  تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابف الحاجب, إسماعيؿ بف عمركثير, 
 (.3/1337, )صحيح مسمـ(, مسمـ, 9/169, )صحيح البخارم(, كانظر البخارم, 146-145, )ـ1996

 (.17/96, )تكممة المطيعي عمى المجمكع شرح الميذب. المطيعي,  4
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 كقيد, يبطؿ ال صيح بيعو أفٌ  الثانية كالركاية, المشيكرة الركاية كىي اليازؿ بيع بطبلف األكلى

  .(1)اليميف لتحميفو إضافة ,اليزؿ عمى قرينة بكجكد بيعو بطبلف بعضيـ

 يأخد كلـ, تصحٌ  ال كرجعتو, كنذره, عتاقوا  ك , كنكاحو اليازؿ طبلؽ أفٌ  إلى حـز ابف كذىب

 .(2)كبطبلنيا فسادىا ٌدعىاك , ددالصٌ  ىذا في لكاردةا باألحاديث

 انقإٌَ في انٓزل :انثانث انًطهة

 بيع ينعقد فبل البيع في شرط دٌ الجً  :(168رقـ) لمادة شرحو دنع "الحكاـ درر" في قاؿ

 التصريح كجب اليزؿ بالمبايعة قصد إذا ىذا كعمى, اليزؿ عمى ييٍبنىى عقد في رضاء ال إذ, اليزؿ

 يقكؿ أف بيعو في اليازؿ فعمى, كحدىا ذلؾ عف الحاؿ داللة تغني ال إذ ؛العقد أثناء في بذلؾ

ذا ,ىازالن  الماؿ ىذا بعتؾ إني :لممشترم  بحضكر سيجريانو الذم العقد أفٌ  عمى متبايعاف تكاطأ كا 

 كيككف قدالع أثناءفي  اليزؿ بقصد التصريح بمنزلة العقد ـتقدٌ  الذم فالتكاطؤ ,اليزؿ بو راديي  الشيكد

 مع دٌ الجً  عيلمدٌ  فالقكؿ ؟دٌ جً  أك ىزؿ ىك ىؿ البيع في المتبايعاف اختمؼ فإذا ,ىزؿ بيع البيع ىذا

 فالقكؿ اجدن  فاحش بنقص الشيء يباع كأف البيع في اليزؿ قصد عمى تدؿٌ  قرينة دتجً كي  فإذا, يمينو

 غير اهي كى فدعٍ  بعضو أك لمبيعا ثمف دفعى  أف بعد مشترو  اليزؿ عىادٌ  إذا أما اليزؿ, عيلمدٌ  ذاؾ إذ

 .(3)مسمكعة

, كلكنو ضاالرٌ  عكارض مف اليزؿ اعتبار عمى صراحة األردنيٌ  المدنيٌ  القانكف ينٌص  كلـ

 بمسائمة ؽيتعمٌ  القانكف في نٌص  كجكد عدـ عف حديثة عند الثانية الفقرة في (2رقـ) مادة في قاؿ

                                      

(, 7/397, المغني(, ابف قدامة, 8/465, )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكمالمرداكم,  .1
 (.3/150, )كشاؼ القناع عف متف اإلقناعكتي, البي
2.  ,  (.8/196, )المحمىانظر ابف حـز
 (.35-1/34, )مجمة األحكاـ العدلية, (139-1/138, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ عمي حيدر, .3
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 ,كجدتي  لـ فإف ,القانكف ىذا لنصكص مكافقة كثراأل سبلميٌ اإل الفقو أحكاـ إلى فييا يرجع معينو

 العدلية األحكاـ ةلمجمٌ  أقرب القانكف ىذا أفٌ  لي يظير كالذم سبلمية.اإل ريعةالشٌ  مبادلء فبمقتضى

 .اسابقن  المسألة ىذه مف مكقفو ذكرتي  الذم الحنفي بالمذىب أخذت التي
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 انضكش :اتعانض   انًثحث

 ٔاصطالحا   نغح   ضكشان ذعشيف األٔل: انًطهة

: ؛ فىييكى  ,اكسىكىرىانن  اكسىكىرٌ  اكسىٍكرٌ  اكسيكيرٌ  اسيٍكرٌ  يىٍسكىري  سىًكرى  السٍُّكري , سىًكره  سىًكرىةه  كاألينثى كسىٍكرافي

ٍحكً  نىًقيضي  كىك كسىٍكرىانىةه؛ كسىٍكرىل , كىااًلٍسـي , كغفمتو العقؿ غياب كىك ,الصَّ ٍمعي  السٍُّكري  سيكىارىل كىاٍلجى

" تعالى: كقكلو كسىٍكرىل, رىلكسىكىا             " (:الحج )أم, 2 

" تعالى: قكلو عميو يدؿٌ  ,الخمر مف ارلكى بسي  ىـ كما ,كالخكؼ العذاب مف ارلكى سي  تراىـ أنؾ  

   " (:2 الحج,) : ٍمري  كالسَّكىري " تعالى: لوكقك , نىٍفسييىا اٍلخى      

                               

 " (:15 ,14 الحجر) ,(1)تٍ غمقى كأي  تٍ دٌ سي  أم رتٍ كً سي  كمعنى. 

 عمى السركر بغمبة ضعرً تى  غفمة أنو :منيا ,تعريفات ةعدٌ  ركالسٌ  ؼرّْ عي  ا:اصطبلحن  السكرك 

 بعض بمباشرة العقؿ عمى يغمب سركر ىك :كقيؿ,(2)ربكالشٌ  األكؿ مف يكجبيا ما بمباشرة العقؿ,

 ىذا عمى كبناء, وي يزيمى  أف غير مف عقمو بمكجب لعمؿا عف اإلنساف فيمنع ,لو المكجبة األسباب

 ستر ىك :كقيؿ .(3)بسركر ليس ألنو كر؛السٌ  أقساـ مف ةالمسكر  دكيةاأل بعض شرب عدٌ يي  ال التعريؼ

                                      

(, 1/281) ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(, الحمكم, 373-4/372, )لساف العربابف منظكر,  .1
, 10/8, )الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي((, القرطبي, 1/438, )المعجـ الكسيطمجمكعة مف المؤلفيف, 

12/5.) 
 (.120)ص, التعريفات الجرجاني, .2
 (. 4/352, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم البخارم, .3
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 .(1)اليذياف عميو فيغمب ,كبلمو في يختمط بحيث زالمميٌ  العقؿ في رتؤثٌ  التي المكاد بتناكؿ العقؿ

 تأثير بزكاؿ تنتيي مؤقتة ,العقؿ في ةعمٌ  كرالسٌ  أفٌ  عمى ةمجمعى  يجدىا التعاريؼ ىذه في الناظرك 

 المسكر.

 مفى  الرجؿ عقؿيى  كال, اكثيرن  كال قميبلن  ال ,امنطقن  عقؿي يى  ال الذم حنيفة يأب عند كرالسٌ  كحدُّ 

 ألنو ؛كبلمو كيختمط مييذ الذم ىك كمحمد يكسؼ يأب كعند ,السماء مف األرضى  يعرؼ الك  ,المرأة

 .(2)العرؼ في كرافالسٌ  ىك

 قاؿ ,المكتكـ هسرٌ  كانكشؼ المنظكـ كبلمو اختمط فً مى  :الشافعي عند السكر كحد

 بما يفصح الذم ىك كقيؿ: ."كامرأتو وأمٌ  بيف كال ,كاألرض السماء بيف ؽفرّْ يي  ال الذم ىك":(3)المزني

 .يقكؿ ما يعمـ ال الذم كقيؿ: .كبلمو في كييذم مشيو في يتمايؿ الذم كقيؿ: منو. يحتشـ كاف

 العادة إلى فيو الرجكع :كقيؿ .غيره نعؿ مف كنعمو غيره, رداء مف رداءه يعرؼي  ال الذم :كقيؿ

  .(4)كرافبالسٌ  المراد فيك كراف,السٌ  اسـ عميو يقع حالة إلى رهتغيُّ  انتيى فإذا ,رؼكالعي 

 كلـ ,فيو الخمرة تدبٌ  إذا يأخذه كنشاط ةىزٌ  األكؿ: أحكاؿ: ثبلثة المسكر شارب كتعترم

 لبقاء خبلؼ, ببل فييا طبلقو ذي نفٌ يي ف احتدٌ  ماكربٌ  الحالة, ىذه في العقؿ يزكؿ كال عميو, بعد تستكؿ

 يكالمغش كيسقط ا,طافحن  يصيرى  أف كىك السكر, نياية الثاني:ك  .كالكبلـ القصد كانتظاـ العقؿ
                                      

, (217, )األشباه كالنظائرالسيكطي, انظر: كلمزيد مف التعريفات(.342,)مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .1
 (.2/369, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني, 

 (.268, )األشباه كالنظائر, (, ابف نجيـ2/355, )اليداية في شرح بداية المبتدمالمرغيناني,  .2
, (ق175)في سنة . ىك أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عمرك بف مسمـ المزني الشافعي, كلد 3

كحدث عنو أبك بكر بف خزيمة, كأبك جعفر الطحاكم  حدث عف: الشافعي, كعف عمي بف معبد بف شداد كغيرىـ,
مف كتبو الجامع الكبير, كالجامع الصغير كالمنثكر كالمسائؿ المعتبرة, كمختصر المزني كغيرىا, مات  كغيرىـ,

 ,طبقات الشافعييف( ابف كثير, 10/134, )بالءعالـ النأسير الذىبي, : . انظر(ق264) بمصر في سنة
(1/122 .) 
(, ابف قدامة, 8/62, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(, النككم, 218-217, )األشباه كالنظائرالسيكطي,  .4

 (.7/380, )المغني
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قيوي  ال أنو كالغزالي, (1)الجكيني عند فاألصح ,يتحرؾ يكاد كال ـيتكمٌ  ال عميو,  قصد ال إذ ؛يىٍنفيذي طىبلى

 أحكالو, تختمط أف كىي ,كالثانية األكلى الحالة بيف طةمتكسٌ  لةحا الثالث:ك , النائـ كمفظ كلفظو لو,

  .(2)قكالف كفييا الكبلـ كيفيـ ازن ميٌ مي  كيبقى ,كأفعالوي  وي أقكالي  تنتظـ فبل

 عهيٓا انًرشذثح ٔاآلثاس انضكش إَٔاع انثاَي: انًطهة

 إلى جميكرىـ ذىبك , تكميفو إلى بعضيـفذىب ,كرافالسٌ  تكميؼ في كفيٌ األصكل اختمؼ

, عميو كجبت ذاإ -أم التكاليؼ- فيي, فاتوتصرٌ  لنتائج موتحمُّ  مف تكميفو عدـ يمنع كال,تكميفو عدـ

 ,باألسباب األحكاـ ربط يؿً بً قى  مفك ,(3)الكضع خطاب باب مف انمٌ ا  ك  ,التكميؼ باب مف ليست فيي

 كجكب عمى عبلمة ؿاليبل كطمكع الشمس زكاؿ ؿى عً جي  كما نفكذه, عمى عبلمة بالطبلؽ ظوتمفُّ  جعؿك

 مف التكميؼ شركط تحقؽ جانب مف كرافالسٌ  مسألةإلى  ينظركف ألصكليكفاف ,كـكالصٌ  بلةالصٌ 

 .(4)حراـ أـ حبلؿ ىك ىؿ ,المسكر نكع إلى ينظركف الذيف الفقياء بخبلؼ كقصد ,زكتميٌ  ,فيـ

 كرالسٌ  أك تعدٍّ  بغير سكر األكؿ: النكع :نكعيف إلى السكر أنكاع تقسـ يمكف ذلؾ عمى كبناء

 فإفٌ , بو فسكر دكاء شرب أك ره سكً مي  أنو يعمـ لـ أك ,رو سكً مي  شرب عمى هى كرً أي  فٍ كمى ,مباح بطريؽ

                                      

لفقيو الشافعي . ىك أبك المعالي عبد الممؾ ابف أبي محمد عبد اهللا بف أبي يعقكب يكسؼ بف عبد اهللا الجكيني, ا1
, سمع مف أبيو, كأبي سعد النصركيي كمف (ق419)الممقب ضياء الديف, المعركؼ بإماـ الحرميف؛, كلد في سنة 

غيرىـ, كركل عنو: أبك عبد اهللا الفراكم, كزاىر الشحامي, كآخركف. مف كتبو نياية المطمب في دراية المذىب, 
, عالـ النبالءأسير الذىبي, : . انظر(ق478)تكفي سنة  البرىاف في أصكؿ الفقو, كتمخيص التقريب كغيرىا,

 (.3/167, )كفيات األعياف(, ابف خمكاف, 1/391) ,طبقات الشافعييف(, ابف كثير, 14/17-19)
 (. 218, )األشباه كالنظائرالسيكطي, (. 8/63, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. النككم, 2
 ,ـاإلحكاـ في أصكؿ األحكااآلمدم, لو. انظر:  أك شرطاو, من أك مانعاآلخر, ا بن نصب الشيء سب. ىك 3
 (.26)ص, الكجيز في أصكؿ الفقوزيداف, (, 1/96)
التمييد (, اإلسنكم, جماؿ الديف, 1/152, )ـاإلحكاـ في أصكؿ األحكا(, اآلمدم, 68, )المستصفىالغزالي,  .4

(, 113)ص, ق1400, 1ط سالة, بيركت,, تحقيؽ: محمد حسف ىيتك, مؤسسة الر في تخريج الفركع عمى األصكؿ
 (.343)ص ,مبدأ الرضا في العقكد(, القره داغي, 4/352, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم, 
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 كسائر كالعتاؽ الطبلؽ ةصحٌ  مف يمنع الجنكف أك اإلغماء بمنزلة المكاضع ىذه في كرى السٌ 

 .(1)باتفاؽ الفقياء فاتالتصرٌ 

 فيذا ,رى كً فسى  الخمر بشرب لتعدٌ  كمف :مباح غير بطريؽ أك بتعدٍّ  السكر الثاني: النكع

 جاء العقؿ زكاؿ أفٌ  إلى يرجع كالسبب كراف؛السٌ  فاتتصرٌ  ةصحٌ  في العمماء بيف خبلؼ محؿٌ  النكع

 ترتيب في العمماء فاختمؼ ,بذلؾ عممو مع وأك أكم يسكر ما شرب عمى إقدامو كىك, ـحرٌ مي  بطريؽ

  :اآلتي النحك عمى تمفةخالم فاتوتصرٌ  عمى اآلثار

 السكر عمى أقدـ فٍ مى  فاتتصرٌ  أفٌ  إلى قكؿ في (3)كالشافعية (2)الحنفية ذىب األكؿ: القكؿ

  :عمى ذلؾ كاستدلكا ,وكأفعال وأقكال في احيالصٌ  ؼالمكمٌ  فاتكتصرٌ  عتبرتي  يامتعدٌ 

" تعالى: بقكلو .1                  " (:43 النساء), 

 :ليـ قيؿ كأنو لصار مخاطب غير ونٌ إ :قمنا فمك, مخاطب كرافالسٌ  أفٌ  عمى دليؿ يةاآل فيذه

 كحينئذ ,شركط كاألحكاؿ ,لمحاؿ الكاك ألفٌ  كا؛تصمٌ  فبل الخطابٌ  أىمية عف كخرجتـ سكرتـ إذا

  حالة إلى الخطاب فةإضا ألنو ظاىر؛ كفساده كذا تفعؿ فبل ننتجي  إذا لمعاقؿ: كقكلؾ يصير

                                      

, شرح مختصر (, الخرشي4/352, )التكضيح في حؿ غكامض التنقيح مطبكع مع شرحو التمكيحالمحبكبي,  .1
اإلنصاؼ (, المرداكم, 4/456, )معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج إلى(, الشربيني, 32-4/31, )خميؿ

 (.8/436, )في معرفة الراجح مف الخالؼ
 .(4/353, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم(, البخارم, 2/370, )شرح التمكيح عمى التكضيحالتفتازاني,  .2

ة نفسو أم أف يشيد رجبلف عمى شيادة استثنى الحنفية مف ذلؾ ثبلثة أمكر: الردة, كاألقرار, كاإلشياد عمى شياد
سكراف, أك شيد السكراف عمى شيادة رجميف لـ يصح ذلؾ؛ ألنو فاسؽ؛ كألنو ال يستقر عمى شيء كاحد فيما يخبر 

ا: ا أخرل كىي: أكال: تزكيج الصغير كالصغيرة بأقؿ مف مير المثؿ أك بأكثر فإنو ال ينفذ, ثانين بو, كزاد ابف نجيـ أمكرن 
بلؽ صاحيا, إذا سكر فطمؽ لـ يقع, ثالثا: الككيؿ بالبيع لك سكر فباع لـ ينفذ عمى مككمو, رابعا: الككيؿ بالط

, المبسكط(, السرخسي, 267, )األشباه كالنظائرابف نجيـ,  :غصب مف صاح كرده عميو كىك سكراف. انظر
(24/31-34.) 
 (.8/63, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  .3
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 كعدـ اليقظة حاؿ في آمنكا لمذيف الخطاب ىذا بأفٌ  ية:اآل ىذه عف كأجيب .(1)لو منافية

 .(2)الخطاب ىذا يفيـ كال يعقؿ ال ألنو كراف؛السٌ  خطاب فيو يدخؿ كال كرالسٌ 

كأقيـ السبب  ,و عمى العبد باعتداؿ الحاؿالخطاب إنما يتكجٌ  أفٌ كأجيب عف ىذا الجكاب: 

كر ال يفكت ىذا كبالسٌ  ,معذر لمكقكؼ عمى حقيقتولا ظاىر كىك البمكغ عف عقؿ مقامو تيسيرن ال

ا في سقكط يصمح عذرن  فإٌنو بآفة سماكيةكراف عمى فيـ الخطاب قدرة السٌ  فإذا فاتت ؛المعنى

لى الحى  مى ره عنو لئبل يؤدٌ الخطاب أك تأخُّ   فأما إذا فاتت مف ,رجإلى تكميؼ ما ليس في الكسع كا 

ا عميو فبقي الخطاب زجرن  -أم قدرتو عمى فيـ الخطاب -ت قائمةدَّ جية العبد بسبب معصية عي 

رب كاف ىك كر عف نفسو باالمتناع عف الشٌ ا كاف في كسعو دفع السٌ ا عميو, كذلؾ ألنو لمٌ ين متكجّْ 

ف  ,اإلثـ يو في حؽٌ ا عمين ا لمقدرة فيبقى التكميؼ متكجّْ يعن ضً رب مي باإلقداـ عمى الشٌ  , لـ تبؽ في حؽٌ كا 

كر ال يبطؿ شيئا مف األىمية؛ ألنيا بالعقؿ كالبمكغ, كراف مخاطب ثبت أف السٌ ذالس إذا ثبت أفٌ ف

 . (3)رعر في العقؿ باإلعداـ فيمزمو أحكاـ الشٌ كالسكر ال يؤثٌ 

 اتقديرن  اقائمن  عقمو فيعتبر, عميو ـحرَّ مي  ىك ما بمباشرتو عقمو إزالة في بتسبٌ  الذم ىك كرافالسٌ  .2

 لباب اسدِّ  ؛فاتوتصرٌ  عمى بةالمترتٌ  اآلثار إمضاء كفي, معصيتو عمى لو اكزجرن  عقكبة

 لمتخفيؼ سببا تصمح ال المعصية ألفٌ ك  ؛كرالسٌ  بدعكل باآلخريف األذل إلحاؽ مف الذريعة

 ال احدِّ  ـحرَّ بمي  سكرال عمى عى ضى كى  الحكيـ ارعالشٌ  عنو: أجيبك  ,(4) بو ؼتصرٌ  ما فيمزمو

لزامو, رالمقدٌ  الحدٌ  ارادعن  يكفيو فالسكراف بدليؿ؛ إال منو النقص كال عميو دةالزيا يجكز  كا 

                                      

 (.354-4/353, )ؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمكشالبخارم,  .1
 (.130)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف, 7/379, )المغنيابف قدامة, .2

 (.4/354) ,كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  . 3
 (.131)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف, 356, 4/354, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم,  .4
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 كما, القصد معدكـ فيك, يقكؿ ما يعمـ كال يعي ال ألنو ؛يصحٌ  ال العقكبة كجو عمى بقكلو

  .(1)فاتالتصرٌ  بدكنو تصح ال الذم الرضا معدكـ فيك ,القصد معدكـ كاف

  المزني,ك , (2)الحنفية مف الطحاكم جعفر كأبك, خيالكر  حسف أبك ذىب الثاني: القكؿ

 كرافالسٌ  تصرفات أف إلى (5)كالظاىرية, (4)ركاية في كالحنابمة,(3)الشافعية مف كآخركف كابف سريج

 يمي: بماغمى ذلؾ  اكاستدلك  بيا عتدُّ يي  ال فعميةن  أك كانت قكليةن 

بي  الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا" تعالى: قكلو .1 ةى  كاتىٍقرى تَّ  سيكىارىل كىأىٍنتيـٍ  الصَّبلى  "تىقيكليكفى  مىا تىٍعمىميكا ىحى

: ابف قاؿ كما يةاآل ىذه مف الداللة كجو, 43 النساء:  ال كرافالسٌ  أفٌ  تعالى هللا فبيٌ  حـز

 كمف, بسكراف فميس يقكؿ ما عمـ فٍ كمى  سكراف, فيك يقكؿ ما يعمـ لـ فٍ فمى  يقكؿ, ما يعمـ

 تعالى اهللا أخبر كمف, يقكؿ ما يعمـ ال ألنو ؛سكراف فيك يعقؿ ال ماك  يعقؿ بما فأتى خمط

 غير ألنو ؛غيره كال اطبلقن  ال األحكاـ, مف شيئا يمـز أف يحؿٌ  فبل ,يقكؿ ما يدرم ال أنو

 .(6)األلباب ذكم مف ليس إذا مخاطب,

 ا مف األىمية؛ ألنيا كر ال يبطؿ شيئن السٌ  كراف غير مخاطب؛ ألفٌ السٌ  ـ أفٌ أجيب عنو: ال نسمّْ        

                                      

 (.132)ص, الكجيز في أصكؿ الفقوزيداف,  (,344) ,مبدأ الرضا في العقكدالقره داغي,  .1
, اليداية في شرح بداية المبتدم(, المرغيناني, 4/354, )كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكمالبخارم, . 2
ت إليو رئاسة أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ المصرم الطحاكم الحنفي, انتي ىك أبك جعفر ك (.1/224)

, كسمع: مف عبد الغني بف رفاعة, كىاركف بف سعيد األيمي (ق239)أصحاب أبي حنيفة بمصر, مكلده: في سنة 
كغيرىـ, كحدث عنو أبك القاسـ الطبراني, كمحمد بف بكر بف مطركح, مف كتبو كتاب اختبلؼ العمماء, ككتاب 

ي ي(, مح363-11/361) ,عالـ النبالءأسير , : الذىبي. انظر(ق321)الشركط, كأحكاـ القرآف. كمات سنة 
 (.1/101, )الجكاىر المضية في طبقات الحنفيةالديف, 

 .(8/62, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم,  .3
 (.7/380, )المغنيابف قدامة,  .4
5.  ,  (.9/472, )المحمىابف حـز
 المصدر السابؽ..6
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 .(1)ر في العقؿ باإلعداـ فيمزمو أحكاـ الشرعكر ال يؤثٌ بالعقؿ كالبمكغ, كالسٌ 

 كالعقؿ المكره, فأشبو كالقصد اإلرادة فاقد كىك كالنائـ, المجنكف فأشبو العقؿ فاقد كرافالسٌ  .2

 .(2)يفيمو ال فمى  إلى ذلؾ ويتكجٌ  كال نيي, أك بأمر الخطاب عف عبارة ىك إذ لمتكميؼ؛ شرط

 ,بسكره متعدٌ  كرافالسٌ  ألفٌ  الفارؽ؛ مع قياس المجنكف عمى كرافالسٌ  قياس أفٌ  عنو: كأجيب

, ياكمٌ  كالحدكد, بلؽالطٌ  لزمو ؽمٌ فط ,فأسكره انبيذن  أك اخمرن  شرب فٍ مى " الشافعي: اإلماـ قاؿ

 فإف طبلقا. كال فرضا عنو النبيذ مف بالسكر كالمعصية الخمر بشرب المعصية طي سقً تي  كال, كالفرائض

 مأجكر المريض :قيؿ عقمو؟ عمى مغمكب كالمجنكف كالمريض عقمو عمى مغمكب فيذا قائؿ: قاؿ

 مرفكع غير السكر عمى مضركب آثـ كىذا عقمو, ذىب إذا القمـ عنو مرفكع بالمرض عنو ره كمكفٌ 

 غير فيك كالنائـ كرافالسٌ  ككف أما .(3)"الثكاب؟ لو بمف العقاب عميو مف يقاس فكيؼ القمـ عنو

 قيـكأي  ,الحاؿ باعتداؿ العبد عمى وي يتكجَّ  إنما لخطاباك , مخاطبا عدُّ يي ف عاقبل بمغ إذا المرء ألفٌ  ؛ـمسمَّ 

 ىذا يفكت ال كبالسكر, حقيقتو عمى لمكقكؼ لعذر اتيسيرن  ومقام عقؿ عف البمكغ كىك اىرالظٌ  ببالسٌ 

 إذا فأما ,الخطاب سقكط في اعذرن  يصمح سماكية بآفة فاتت إف الخطاب فيـ عمى قدرتو ثـٌ  ,المعنى

 عمى لو عقكبة قائمة الخطاب فيـ عمى قدرتو عدٌ فتي  ,معصيتو بسبب العبد جية مف فاتت

 .(4)معصيتو

 كال ليما عقؿ ال ثناففاال, محظكر بطريؽ سكر مف كبيف مباح بطريؽ سكر مف بيف فرؽ ال .3

 بطريؽ الثاني سكرك  مباح بطريؽ كؿاأل سكر كأما, الحكـ في يتساكيا أف فيجب, تمييز

 ىصمٌ  ساقو رتسً كي  فى مٍ  أفٌ  بدليؿ, فقط السكر عمى بياكترتُّ  العقكبة إيقاع في فتأثيره ,ـمحرٌ 
                                      

 (.4/354) ,زدكمكشؼ األسرار شرح أصكؿ البالبخارم,   انظر .1
(, المرغيناني, 8/62, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, : كانظر, (380-7/379, )المغنيدامة, ابف ق .2

 (.130)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف, 1/224, )اليداية في شرح بداية المبتدم
 (.5/270, )األـالشافعي,  .3
 .(4/354, )مكشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدك البخارم,  .4
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 عنيا سقطت فنفست, بطنيا, المرأة ربتضى  كلك, أيضا قاعدا صمىكىسىرى سىاقىٍيًو  فٍ كمى , اقاعدن 

 .(1)التكميؼ سقط ,فٌ فجي  رأسو ضرب كلك بلة,الصٌ 

 أقكاؿ بيف التمييز إلى (3)رأم في الشافعية,(2)المشيكر في المالكية ذىب الثالث: لقكؿا

 ؛كالعقكد اإلقرارات تمزمو كال ,دكدكالح كالعتؽ الجنايات تمزموك , طبلقو بكقكع فقالكا ,كأفعالو كرافالسٌ 

 ال أقكالو ىدارإ ألفٌ ك , معو تصحٌ  فبل ,كالتميز العقؿ فاقد كالسكراف المعامبلت في شرط العمـ ألفٌ 

 ال ىافاسدي فم ,األفعاؿ بخبلؼ, فيو مفسدةى  ال العاقؿ غير مف دى المجرَّ  القكؿ ألفٌ  مفسدة؛ في يتضمٌ 

 باألضافة, عظيمة فسدةه كمى  كبير ضرر آثارىا بترتُّ  كعدـ إىدارىا ففي, كقكعيا دبع اإزالتي يمكف

 األعراض استباحة في ذريعةيصبحي  ذلؾ فإف كعدكانو جريمتو عمى بٍ حاسى يي  لـ إذا كرافالسٌ  أفٌ  إلى

 فتجب أخرل جريمة عف الجنائية المسؤكلية إلسقاط تصمح ال الجريمة ك جريمتو؛ كركالسٌ , كالنفكس

 .(4)العقكبة

 يمـز كال, بإقراره خذآيؤ  فبل مميز غير العقؿ فاقد كرافالسٌ  ألفٌ  المالكية؛ قكؿ أميؿ إليو كالذم

تبلؼ, جنايات مف أفعالو أما, لعقدىا صدكالق ضالمرٌ  فاقد ألنو بعقكده؛  بيا ممـز ليا ضامف فيك كا 

 أعمـ كاهللا ,ونتائجى  موبتحمُّ  إال إزالتو يمكف ال ضرر مف كقع ما كألفٌ  ذريعة؛ تككف ال ىحتٌ 

  بالصكاب.

 

                                      

 (.130)ص, الكجيز في أصكؿ الفقو(, زيداف, 7/380, )المغنيابف قدامة,  .1
 (.4/32, )شرح مختصر خميؿ(, الخرشي, 2/365, )الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقيالدردير,  .2
 (.8/62, )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفالنككم, . 3
 (.131, )الكجيز في أصكؿ الفقوزيداف,  .4



216 
 

 انقإٌَ. في انضكش انثانث: انًطهة

, وعكارضأك مف  ,الٌرضا عيكب مف السكر اعتبار عمى األردني المدني القانكف ينٌص  لـ

 فاتكتصرٌ  نافذة مالمتعدٌ  كرافالسٌ  فاتتصرٌ  اعتبرت أنيا العدلية األحكاـ ةمجمٌ  مف كالظاىر

 حاؿ في المجنكف فاتتصرٌ  جميع)(859رقـ) مادة شرح عند "الحكاـ درر" في جاء حيث ,احيالصٌ 

 كالعاقؿ ,طبؽم غير أك مطبقا الجنكف أكاف كسكاء ,نافعة أك مضرة أكانت سكاء باطمة الجنكف

 كرافالسٌ  ذلؾ يعدٌ  إذ ؛ماتالمحرٌ  أحد أك بالخمر كرافالسٌ  عف عبارة ىك احكمن  كالعاقؿ ,ظاىر حقيقةن 

 .(1)(امفن كمكَّ  عاقبل حكما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (.2/451, )درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ, . عمي حيدر1
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 .انُرائج أْى فيٓا :انخاذًح

 بعد ىذا الٌتطكاؼ في المكضكعات الٌسابقة, يمكف تسجيؿ النتائج اآلتية:

اث خمؿ كبير في العقد قد دحإالتي إف فقدت؛ فإٌف مآؿ ذلؾ  العقكد ركافأىـ أضا مف الرٌ  .1

 بطبلنو.يؤدم إلى 

 .سمى عكارض تي  ر عمى الرضاثٌ ؤ ث العكامؿ التي .2

 عارض أم وكبي يش أف دكف الفعؿ قصد ىك أك, إليو حكاالرتيا الفعؿ في غبةالرٌ  ىك ضاالرٌ  .3

 ضا.الرٌ  عكارض مف

 كاحد. شيء فكبلىما الجميكر عند أما, الحنفية عند االختيار مف أخص ضاالرٌ  .4

 عكارض يتمّْ سي , اإلعداـ أك ربالتغيٌ  األحكاـ في تأثير ليا عكامؿ عف عبارة ىي العكارض .5

 ضا.بالرٌ  قةالمتعمٌ  األحكاـ لمنعيا

 كالمعاطاة., حاالت في كالسككت, كاإلشارة, كالكتابة, بكؿكالقى  اإليجاب ضاالرٌ  عبلمات مف .6

ىدار  المكرىه فاتتصرٌ  إبطاؿ في لو أثر ال الحنفية عند اإلكراه .7 , فعمية أك كانت قكلية ىاكا 

نما , لممكًره كاآللة المكرىه يككف حينما كذلؾ, لممكًره كنسبتيا فاتالتصرٌ  ىذه إلحاؽ في أثره كا 

ال  .لممكرىه امنسكبن  القكؿ أك الفعؿ بقي كا 

 استثناءات. القاعدة ليذه فكلك, قكالن  أـ كاف فعبلن  ؼالتصرٌ  أثر سقطيي  الجميكر عند اإلكراه .8

 فيي ,حؽٌ  بغير فييا اإلكراه كاف إذا القكلية فاتفالتصرٌ , حؽٌ  بغير أك بحؽٌ  إما نكعاف كىك

 فيي ,بحؽٌ  اإلكراه كاف إذا أما, المعامبلت كسائر ,كاإلجارة, كالبيع, دةالرٌ  مثؿ باطمة

 .ديكنو لسداد المديف عقار بيع ذلؾ كمثاؿ ,صحيحة
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 أدعى ألنو ؛دٌ الرٌ  خيار ثبكت صحيح بعرؼ المنضبط الفاحش الغبف عمى بةتٌ المتر  اآلثار مف .9

 مف الغابف كمنع, بالمغبكف مـالظٌ  يقاعإ كعدـ, المنازعات ةكقمٌ , مبلتاالمع ستقرارإلى ا

 ظممو.

نما, الفعؿ أك بالقكؿ التغرير عمى يقتصر ال التغرير .10  التغرير إلى متؤدٌ  كسيمة بأمٌ  يككف كا 

 بو(. غررالم بالمغركر)

 بو. لممغرر الخيار فيثبت, الرضا لفكات سبب شجٍ النَّ  .11

 ركف كىك ,بالمجيكؿ الرضا نتفاءا إلى دمتؤٌ  ألنيا ؛كتبطمو بالعقد ضرٌ ت الفاحشة الجيالة .12

 العقد. في

 فيو. المغمكط باختبلؼ تختمؼ ثارآ العقد في الغمط أك لمخطأ .13

 يكجب كال, رعالشٌ  حكاـأ يمنع كال يةاألىم في خمبلن  يكجب ال فوالسٌ  ألفٌ  ؼ؛مكمٌ  السفيو .14

 لسفيو. عميو جريح كلكف راض فيوالسٌ ف, بحاؿ فيوالسٌ  عف الخطاب سقكط

 بو. فظتمٌ  ما بحكـ راضو  غير ولكنٌ , رمجب غير امختارن  لو اقاصدن  بالكبلـ يتمفط اليازؿ .15

 كالقصد ضالمرٌ  قدفا ألنو ؛بعقكده مـزيي  كال قرارهإب ؤاخذيي  فبل, زمميٌ  غير لعقمو فاقد كرافالسٌ  .16

 لئلضار ذريعة يتخذ ال ىحتٌ  ليا ضامف فيك تبلفاتا  ك  ياتاجن مف أفعالو أما, لعقدىا

  بالغير.
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 .المغكية, تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ, دار العمـ كالثقافة, القاىرة

ابف العربي, محمد بف عبد اهللا, أحكاـ القرآف, راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو:  .113

 .ـ2003 -ىػ 1424, 3محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت , ط

أحمد بف محمد, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ, دار الفكر, بيركت,  عميش, محمد بف .114

 .ـ1989-ىػ1409

حيى بف أبي الخير بف سالـ  البياف في مذىب اإلماـ الشافعي, تحقيؽ: يالعمراني,  .115

 .ـ2000 -ىػ1421, 1قاسـ محمد النكرم, دار المنياج, جدة, ط

دار الكتب العممية, بيركت, العيني, محمكد بف أحمد بف مكسى, البناية شرح اليداية,  .116

 .ـ2000 -ىػ 1420, 1ط
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بك حامد محمد بف محمد, إحياء عمـك الديف, دار المعرفة, بيركت, بدكف أالغزالي,  .117

 طبعة كبدكف تاريخ.

 1المستصفى, تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي, دار الكتب العممية, ط ,

 ـ.1993 -ىػ 1413

 السبلـ, دار تامر, محمد محمد إبراىيـ, كدمحم أحمد: تحقيؽ المذىب, في الكسيط 

 .ق1417 ,1ط القاىرة,

رابي, إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, تحقيؽ: االف .119

 ـ.1987 -  ىػ1407, 4أحمد عبد الغفكر عطار, دار العمـ لممبلييف, بيركت, ط

ؽ: ميدم المخزكمي, أحمد بف عمرك بف تميـ, العيف, تحقي بفالفراىيدم, خميؿ .120

براىيـ السامرائي, دار كمكتبة اليبلؿ.  كا 

بك الفداء, إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي, كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس أ .121

عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس, المكتبة العصرية, تحقيؽ: عبد الحميد بف 

 .ـ2000 -ىػ 1420, 1أحمد بف يكسؼ بف ىنداكم, ط

بف عمي بف محمد, الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء ف فرحكف, ابراىيـاب .122

المذىب, تحقيؽ: محمد األحمدم أبك النكر, دار التراث لمطبع كالنشر, القاىرة, بدكف 

 .تاريخ

الفيركز آبادم, محمد بف يعقكب, القامكس المحيط, تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في  .123

 -ىػ 1426, 8لبناف, ط –لمطباعة كالنشر, بيركت  مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة

 ـ.2005
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ابف قاضي شيبة, أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر األسدم, طبقات الشافعية,  .124

 .ىػ1407, 1تحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف, عالـ الكتب, بيركت, ط

 . 1976القانكف المدني األردني لعاـ  .125

( 1,8,13بد الرحمف, الذخيرة, حقؽ ج)القرافي, شياب الديف أحمد بف إدريس بف ع .126

( محمد بك خبرة, دار الغرب 12, 9, 7, 3,5( سعيد أعرب, ج)2,6محمد حجي, ج)

 ـ.1994, 1اإلسبلمي, بيركت, ط

 تاريخ كبدكف طبعة بدكف الكتب, عالـ ,(الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار)  الفركؽ. 

الجامع ألحكاـ القرآف) تفسير القرطبي, محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم,  .128

براىيـ أطفيش, دار الكتب المصرية, القاىرة, ط , 2القرطبي(, تحقيؽ: أحمد البردكني, كا 

 ـ.1964 -ىػ 1384

سبلمية, , مبدأ الرضا في العقكد, دار البشائر اإلمحيي الديف عمي القره داغي, عمي .129

 ـ.2008 -ىػ 1429, 3ط,بيركت

, 2صادؽ, معجـ لغة الفقياء, دار النفائس, طمدركاس, ك قنيبي, حاقمعجي, محمد .130

 .ـ1988 -ىػ 1408

القممكني الحسيني, محمد رشيد بف عمي رضا, تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(,  .131

 ـ.1990الييئة المصرية العامة لمكتاب, 

 -ىػ 1388عبد اهللا بف أحمد بف محمد, المغني, مكتبة القاىرة, ابف قدامة, مكفؽ الديف .132

 ـ.1968

 ـ.2002-ىػ1423, 1ركضة الناظر كجنة المناظر, مؤسسة الرٌياف لمطباعة, ط 
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ابف القيـ, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف,  .134

 -ىػ 1411, 1تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ, دار الكتب العممية, بيركت, ط

 .ـ1991

 تاريخ كبدكف طبعة بدكف, لبناف بيركت, العربي, الكتاب دار, الفكائد بدائع ,

(3/190.) 

بك بكر بف مسعكد بف أحمد, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, أالكاساني, عبلء الديف .136

 ـ.1986 -ىػ 1406, 2دار الكتب العممية, ط

كحالة, عمر بف رضا , معجـ المؤلفيف, مكتبة المثنى, بيركت, دار إحياء التراث  .137

 .العربي, بيركت

كثير, إسماعيؿ بف عمر, تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابف الحاجب,   ابف .138

, ط  .ـ1996 -ىػ 1416, 2دار ابف حـز

 الكتب دار الديف, شمس حسيف محمد: تحقيؽ ,(كثير ابف) العظيـ القرآف تفسير 

 ق.1419 ,1ط بيركت, بيضكف, عمي محمد منشكرات العممية,

 مكتبة عزب, محمد زينيـ محمد اشـ,ى عمر أحمد: تحقيؽ الشافعييف, طبقات 

 .ـ1993 - ىػ1413 الدينية, الثقافة

الكيا اليراسي, عمي بف محمد بف عمي, أحكاـ القرآف, تحقيؽ: مكسى محمد عمي كعزة  .141

 .ىػ1405, 2عبد عطية, دار الكتب العممية, بيركت, ط

الباقي, , محمد بف يزيد القزكيني, سنف ابف ماجو, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد وابف ماج .142

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -دار إحياء الكتب العربية 
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الماكردم, عمي بف محمد بف محمد بف حبيب, الحاكم الكبير, تحقيؽ: الشيخ عمي  .143

, 1محمد معكض, الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت, ط

 ـ.1999 -ىػ 1419

, تحقيؽ: نجيب ىكاكيني, نكر محمد, مجمكعة مف المؤلفيف, مجمة األحكاـ العدلية .144

 كارخانو تجارًت كتب, آراـ باغ, كراتشي.

مجمكعة مف المؤلفيف, مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى, أحمد الزيات,  .145

 حامد عبد القادر, محمد النجار(, المعجـ الكسيط, دار الدعكة.

الرجكع إلى اهللا, بدء مف أناب , الكصايا )النصائح, القصد ك بف أسد المحاسبي, الحارث .146

إلى اهللا, فيـ الصبلة, التكىـ(, تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا, دار المكتبة العممية, 

 .ـ1986-ق1406, 1لبناف, ط -بيركت

دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية  : محمد إبراىيـ عمي, اصطبلح المذىب عند المالكية, .147

حياء التراث, دبي   .ـ2000-ق1420, 1اإلمارات, ط –كا 

ي الديف, عبد القادر بف محمد بف نصر اهللا القرشي , الجكاىر المضية في طبقات يمح .148

 الحنفية, مير محمد كتب خانو,كراتشي, بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

مخمكؼ, محمد بف محمد بف عمر بف عمي بف سالـ, شجرة النكر الزكية في طبقات  .149

-ىػ 1424, 1لكتب العممية, لبناف, طالمالكية, عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي, دار ا

 .ـ2003

أبك الحسف عمي بف سميماف, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف المرداكم, عبلء الديف .150

 , بدكف تاريخ.2ط الخبلؼ, دار إحياء التراث العربي,
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المرغيناني, عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ, اليداية في شرح بداية المبتدم, تحقيؽ:  .151

 احياء التراث العربي, بيركت , بدكف طبعة كبدكف تاريخ.طبلؿ يكسؼ, دار 

ابف الممقف, سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد , التكضيح لشرح الجامع  .152

الصحيح, تحقيؽ: دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث, دار النكادر, دمشؽ, 

 .ـ2008 -ىػ 1429, 1سكريا, ط

ي مطبكعة مع المجمكع شرح الميذب, دار المطيعي, محمد نجيب, تكممة المطيع .153

 .الفكر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ

محمد بف مكـر بف عمى, لساف العرب, دار صادر, بيركت, ابف منظكر, جماؿ الديف .154

 ىػ.1414, 3ط

 - 1404المكسكعة الفقيية الككيتية, كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, الككيت,  .155

, 1(, ط38 – 24ار السبلسؿ, الككيت, األجزاء), د2(, ط23 – 1ىػ, األجزاء )1427

 ., طبع الكزارة2(, ط45 – 39مطابع دار الصفكة, مصر, األجزاء )

مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي, المكطأ, تحقيؽ: محمد مصطفى  .156

 –األعظمي, مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية , أبك ظبي 

 .ـ2004 -ىػ 1425, 1اإلمارات, ط

بف عيسى بف سالـ الحجاكم, اإلقناع في أبك النجا, مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ .157

فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي, دار المعرفة, 

 .بيركت, بدكف طبعة كبدكف تاريخ
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حكاشيو كخرج  شباه كالنظائر, كضعبف إبراىيـ بف محمد, األابف نجيـ, زيف الديف .158

 -ىػ 1419, 1لبناف, ط –أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العممية, بيركت 

 ـ.1999

 تاريخ بدكف ,2ط اإلسبلمي الكتاب دار الدقائؽ, كنز شرح الرائؽ البحر. 

أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, السنف الكبرل, حققو كخرج أحاديثو: النسائي, .159

أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبد اهللا بف عبد حسف عبد المنعـ شمبي, 

 .ـ2001 -ىػ 1421, 1المحسف التركي, مؤسسة الرسالة, بيركت, ط

بك البركات عبد اهللا بف أحمد بف محمكد, كنز الدقائؽ, تحقيؽ: سائد بكداش, أالنسفي,  .160

 ـ.2011 -ىػ 1432, 1دار البشائر اإلسبلمية, دار السراج, ط

ريا محيي الديف يحيى بف شرؼ , المجمكع شرح الميذب, دار الفكر, النككم, أبك زك .161

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 2ط بيركت, العربي, التراث إحياء دار الحجاج, بف مسمـ صحيح شرح المنياج, 

 .ىػ1392

 اإلسبلمي, المكتب الشاكيش, زىير: تحقيؽ المفتيف, كعمدة الطالبيف ركضة 

 .ـ1991-  ىػ1412 ,3ط عماف, دمشؽ, بيركت,

النيسابكرم, مسمـ بف الحجاج, المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى  .163

رسكؿ اهللا صمى اهللا عميو كسمـ )صحيح مسمـ(, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, دار 

 طبعة كبدكف تاريخ.بدكف  ,إحياء التراث العربي, بيركت

تحقيؽ: محمد عكض مرعب, دار اليركم, محمد بف أحمد بف األزىرم, تيذيب المغة,  .164

 .ـ2001, 1إحياء التراث العربي, بيركت, ط



237 
 

ابف اليماـ, كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد, فتح القدير, دار الفكر, بدكف طبعة  .165

 كبدكف تاريخ.

, المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف أعضاء ممتقى أىؿ الحديث,  .166

 ـ آليان(.) الكتاب غير مطبكع كمرق
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 انًحرٕياخ. فٓشس

 أ  -------------------------------------------------------------------------------------------- الرسالة إجازة

 ب  ------------------------------------------------------------------------------------------------ اإلْذاء

 ج  ------------------------------------------------------------------------------------------ ٔانتقذٌش انشكش

 د  ------------------------------------------------------------------------------------------ انثحث يهخص

 ٔ  ---------------------------------------------------------------------------------------- انًقذيح

ٍح  ً  ذ  --------------------------------------------------------------------------- اختٍاسِ ٔأصثاب انثحث أْ

 ط  -------------------------------------------------------------------------------------------- انثحث حذٔد

اتقح انذساصاخ  ط  --------------------------------------------------------------------------------------- انض 

 ل  -------------------------------------------------------------------------------------------- انثحث يُٓح

 و  -------------------------------------------------------------------------------------------- انثحث خطح

 1 ---------------------------------------.ٔانقإٌَ اإلصاليي انفقّ في انش ضا ياْيح: األٔل انفصم

ضا ذعشيف: األٔل انًثحث  1 --------------------------------- ٔانقإٌَ انفقّ في ٔأقضايٓا ٔاألْهيح انش 

 1 ------------------------------------------------- ٔانقإٌَ انفقّ فً ٔإَٔاػٓا األْهٍح يؼُى: األٔل انًطهة

ضا يؼُى: انثاًَ انًطهة  9 ------------------------------------------------------------------- .ٔأسكاَّ انش 

 11 --------------------------------------------------------------------------- .انشضا أسكاٌ: األٔل انفشع

 14 ----------------------------------انشضا ٔتٍٍ تٍُٓا ٔانؼالقح تانشضا انصهح راخ األنفاظ: انثانث انًطهة

 14 ------------------------------------------- .انشضا ٔتٍٍ تٍُٓا ٔانؼالقح اإلسادج تؼشٌف: األٔل انف شع

 15 ------------------------------------------- .الرضا كبيف بينو كالعبلقة االختيار تعريؼ: الثاني الفرع

 22 --------------------------------------------- .انشضا ٔتٍٍ تٍُٓا ٔانؼالقح انٍُح تؼشٌف: انثانث انفشع

ضا عٕاسض: انثاَي انًثحث  22 --------------------------------------------------------- انعقٕد في انش 

 25 ----------------------------------------------------- ٔاصطالحا   نغح   انؼٕاسض ؼشٌفت: األٔل انًطهة

ضا تٍٍ انؼالقح: انثاًَ انًطهة  27 -----------------------------------------------ٔػٕاسضًٓا ٔاألْهٍح انش 

ضا تٍٍ انؼالقح: األٔل نفشعا  27 ----------------------------------------------- .ٔيشاحهٓا ٔاألْهٍح انش 

فاخ فً انؼهًاء آساء ً   تصش  ث ضا يقذاس ػهى تُاء انًًٍ ز انص   28 -- انتصشفاخ ْزِ فً نّ انًتحق ق انش 

 42 --------------------------------------------- األْهٍح تؼٕاسض انشضا ػٕاسض ػالقح: انثاًَ انفشع

 44 --------------------------------------------------------------------- انشضا عالياخ: انثانث انًثحث

 44 ----------------------------------------------------------------------- ٔانق ثٕل اإلٌداب: األٔل انًطهة

 44 ---------------------------------------------- .ٔاإلصطالذ انهغح فً ٔانقثٕل اإلٌداب: األٔل انفشع

 46 ------------------------------------------------------------- ٔانق ثٕل اإلٌداب ششٔط: انثاًَ انفشع

 49 -------------------------------------------------- انقإٌَ فً ٔانقثٕل اإلٌداب ششٔط: انثانث انفشع

 55 --------------------------------------------------------------- انشضا ػهى انكتاتح دلنح: انثاًَ انًطهة

 55 ----------------------------------------------------------------------- انكتاتح تؼشٌف: األٔل انفشع

 55 ------------------------------------------------- انفقٓاء ػُذ انشضا ػهى انكتاتح دلنح: انثاًَ انفشع

 58 ------------------------------------------------- :انقإٌَ فً انشضا ػهى انكتاتح دلنح: انثانث انفشع

ضا ػهى اإلشاسج دلنح: انثانث طهةانً  59 ------------------------------------------------------------- انش 

 59 ---------------------------------------------------------------------- اإلشاسج تؼشٌف: األٔل انفشع

 59 ------------------------------------------------------------ انشضا ػهى اإلشاسج دلنح: انثاًَ انفشع

 65 ----------------------------------------------------- :انكالو عهى انقادس إشاسج :األٔنى انًضأنح
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 61 ------------------------ (أصيال   انخشس كاٌ إرا)  انكالو عهى انقادس غيش إشاسج: انثاَيح انًضأنح

ا انخشس كاٌ إرا) نضاَّ انًعقٕل إشاسج: انثانثح انًضأنح  61 ------------------------------- (عاسض 

 62 --------------------------------------------انكراتح عهى انقادس األخشس إشاسج: انشاتعح انًضأنح

ضا ػهى اإلشاسج دلنح: انثانث انفشع  63 ------------------------------------------------ انقإٌَ فً انش 

ضا ػهى انضكٕخ دلنح: انشاتغ طهةانً  65 ------------------------------------------------------------- انش 

 65 --------------------------------------------------------------------- انضكٕخ تؼشٌف: األٔل انفشع

 66 -------------------------------------- ػُذْى انشضا ػهى ٔدلنتّ فقٓاءان ػُذ انضكٕخ: انثاًَ انفشع

 75 ------------------------------------------------ انقإٌَ فً انشضا ػهى انضكٕخ دلنح: انثانث انفشع

 73 ------------------------------------------------- الٌرضا عمى )((البذؿ) المعاطاة داللة: الخامس المطمب

 73 -------------------------------------------------------------- (انثزل)انًؼاطاج تؼشٌف: األٔل انف شع

 74 --------------------------------------------- (انًؼاطاج تٍغ حكى) انفقٓاء ػُذ انًؼاطاج: انثاًَ انفشع

 84 ------------------------------------------------------- :انقإٌَ فً(  انثزل)  انًؼاطاج: انثانث انفشع

 86 -------------------------------------------- انشضا ػهى انحذٌثح التصال ٔصائم دلنح: انضادس انًطهة

 88 --------------------------------------------------- انعقٕد في ٔيكاَرّ انشضا أًْيح: انشاتع انًثحث

 101 -------------------------------------------------------------- انش ضا عٕاسض: انثاَي انفصم

 101 ----------------------------------------------------------------------------اإلكشاِ: األٔل انًثحث

ا نغح   اإلكشاِ تؼشٌف: األٔل انًطهة  151 ------------------------------------------------------- ٔاصطالح 

 153 ------------------------------------------------------------------------- اإلكراه أنكاع: الثاني المطمب

 156 ------------------------------------------------------------ انفقٓاء ػُذ اِاإلكش ششٔط: انثانث انًطهة

 156 --------------------------------------------------- :الفقياء عند عمييا المتفؽ الشركط: األكؿ الفرع

 157 -------------------------------------------------- .الفقياء عند فييا المختمؼ الشركط: الثاني الفرع

 159 ----------------------------------------------------------- اإلكشاِ ػهى انًتشت ثح اَثاس: انشاتغ انًطهة

 159 ------------------------------------------------------------- انحُفٍح ػُذ اإلكشاِ أثاس: األٔل انفشع

 112 ----------------------------------------------------------- الجميكر عند اإلكراه أثار: الثاني الفرع

 115 -------------------------------------------------- انقإٌَ فً ٔآثاسِ ٔإَٔاػّ اإلكشاِ: انخايش انًطهة

 111 ----------------------------------------------------------------انعقٕد في انِخالتح: انثاَي انًثحث

ث ٍ: األٔل انًطهة  117 --------------------------------------------------------------------------------- انغ 

 118 --------------------------------------------------------------- .كاصطبلحا لغة الغىٍبف: األكؿ الفرع

 125 ------------------------------------------------------------------------- انغثٍ إَٔاع: انثاًَ انفشع

 122 ---------------------------------------------------------- انغثٍ ػهى انًتشت ثح اَثاس: انثانث انفشع

 122 -------------------------------------------- انيضيش انغثٍ عهى انًرشذ ثح اآلثاس: األٔنى انًضأنح

 124 ------------------------------------------------- انفاحش انغثٍ ػهى انًتشت ثح اَثاس: انثاٍَح ضأنحانً

 134 -------------------------------------------------------------- القانكف في كآثاره الغىبف: الرابع الفرع

شس: انثاًَ انًطهة  136 -------------------------------------------------------------------------------- انغ 

 136 -------------------------------------------------------------- لغةن  كالتغرير الغرر تعريؼ: األكؿ رعالف

ا لغة   الغرر: األولى المسألة  136 -------------------------------------------------------- واصطالح 

ا لغة التغرير: الثانية المسألة  138 ------------------------------------------------------ واصطالح 
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 139 ------------------------------------------------------------------------ التغرير أنكاع: الثاني الفرع

 141 -------------------------------------------------------------------------- الغرر حكـ:الثالث الفرع

 142 ------------------------------------------- "التصرية" الفعمي الغرر عمى التطبيقات مف:الرابع الفرع

ش: انثانث نًطهةا  154 ------------------------------------------------------------------------------- انَُّد 

ا لغةن  النجش: األكؿ الفرع  154 -------------------------------------------------------------- كاصطبلحن

 155 ------------------------------------------------------------------------- النجش حكـ: الثاني الفرع

 156 ---------------------------------------------------------------- ـالمحر  النجش شرط: الثالث الفرع

 157 ---------------------------------------------------------- النجش عمى المترٌتبة اآلثار: الرابع الفرع

 162 -------------------------------------------------------------------------- انجٓانح: انثانث انًثحث

ا نغح   اندٓانح تؼشٌف: األٔل انًطهة  162 ------------------------------------------------------- ٔاصطالح 

 162 ------------------------------------------------------------------------- اندٓانح إَٔاع: انثاًَ انًطهة

 166 ------------------------------------------------ انؼقٕد فً اندٓانح ػهى تشت ثحانً اَثاس: انثانث انًطهة

 167 ------------------------------------------------------------------ .انقإٌَ فً اندٓانح: انشاتغ انًطهة

 161 -------------------------------------------------------------------- انغهظ ٔ انخطأ:انشاتع انًثحث

ا نغح   ٔانغهظ انخطأ: األٔل انًطهة  169 --------------------------------------------------------- ٔاصطالح 

 171 ----------------------------------------------------------------- .ٔانغهظ  انخطأ إَٔاع: انثاًَ انًطهة

 177 ---------------------------------------------------- ٔانغهظ انخطأ ػهى انًتشتثح ثاساَ: انثانث انًطهة

 179 --------------------------------------------------------------------- القانكف في الغمط: الرابع المطمب

 181 ------------------------------------------------------------------------- انضفّ: انخايش انًثحث

أا نغح   انضفّ تؼشٌف: األٔل انًطهة  181 --------------------------------------------------------- صطالح 

 182 ------------------------------------------------------------ السفو عمى المترٌتبة اآلثار: الثاني المطمب

 182 ----------------------------------------------------- انضفٍّ ػهى انحدش فً انضفّ أثش :األكؿ الفرع

 183 ----------------------------------------------------------------------- انحدش حكى: انثاٍَح انًضأنح

 193 ----------------------------------------- سفو ثـٌ  رشيدنا بىمىغ الذم عمى الحجر كيفية: الثالثة المسألة

 194 --------------------------------------------------------------- الٌرضا عمى السفو أثر: الثاني الفرع

 111 ------------------------------------------------------------------------- انٓزل: انضادس انًثحث

أا نغح   انٓزل تؼشٌف: األٔل انًطهة  199 -------------------------------------------------------- صطالح 

 255 ------------------------------------------------------------ انٓزل ػهى انًتشت ثح اَثاس: انثاًَ انًطهة

 256 -------------------------------------------------------------------- انقإٌَ فً انٓزل: انثانث انًطهة

اتع انًثحث  208 --------------------------------------------------------------------------- انضكش: انض 

 258 -------------------------------------------------------- ٔاصطالحا   نغح   انضكش تؼشٌف: األٔل انًطهة

 215 --------------------------------------------------- ػهٍٓا انًتشتثح ٔاَثاس انضكش إَٔاع: انثاًَ انًطهة

 216 --------------------------------------------------------------------.انقإٌَ فً انضكش: انثانث طهةانً

 212 ------------------------------------------------------------------- .انُرائج أْى فيٓا: انخاذًح

 212 ------------------------------------------------------------------ ٔانًشاجع انًصادس فٓشس
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 232 -------------------------------------------------------------------------- .انًحرٕياخ فٓشس

 


