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 إىداء

 إلى ركح كالدم الحبيب رحمو اهلل ...      

 إلى كالدتي الحبيبة أطاؿ اهلل عمرىا ... 

 بيننا ... إلى زكجي الغالية أداـ اهلل الكدٌ  

 إلى أساتذتي الكراـ ككٌؿ مف لو فضؿه عمٌي ... أىدم ىذه الرسالة. 
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 شكٌر وعرفانٌ 

 نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱقاؿ اهلل عٌز كجٌؿ :     

، فالحمد هلل أكالن كآخران عمى فضمو كمٌنو سبحانو، فمكال تكفيؽ اهلل ما كاف ليذا العمؿ 1َّ يئ ىئ

. ـٌ  أف يت

ـٌ إٌف مف ح      سف العشرة بيف الخمؽ أف يتكجو المرء بالشكر ألىؿ الفضؿ، كيؼ ال كغيث ث

إحسانيـ عميو منيمر، فأتكجو شاكران لجامعة الخميؿ  كأخٌص منيا كمٌية الشريعة الغٌراء، ىذا 

 الصرح العممٌي الشامخ في فضاء العمـ.

ؿُّ الشكر ألستاذم كقدكتي في العمـ صاحب الفضيمة األستاذ       ـٌ أجى الدكتكر حسيف مطاكع ث

الترتكرم حفظو اهلل، صاحب األثر العميؽ فٌي، مف أكؿ محاضرةو درستيا معو إلى آخر لحظةو 

ـٌ  أشرؼ فييا عمٌي في ىذه الرسالة، فقد كاف نعـ الناصح، كنعـ المفٌيـ، كلكال تكفيؽ اهلل ث

ٌني ألزعـٌ أٌف ما فييا  مف حسفو فمفضيمتو كٌؿ تكجيياتو لما خرجت ىذه الرسالة بيذه الصكرة، كا 

 األثر في ذلؾ، فجزاه اهلل عٌني كٌؿ خير.

كذلؾ كأشكر أساتذتي الكراـ في كمٌية الشريعة حفظيـ اهلل جميعان فكميـ ذكك فضؿو عمٌي،      

كأخٌص منيـ أصحاب الفضيمة الدكتكر أيمف البداريف، كيؼ ال كىك مف أشار عمٌي بمكضكع 

ى إنجازىا، كالدكتكر ميند استيتي، كالدكتكر لؤم الغزاكم جزاىـ رسالتي ىذه، كحفزني غير مرةو عم

 .  اهلل عٌني  كٌؿ خيرو
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 ممّخص البحث

تناكلت ىذه الرسالة مكضكع " الفساد في الشريعة اإلسبلمٌية "، كقد برز فييا الجانب      

، األصكلٌي لنشأة مفيـك الفساد، كالتطبيؽ الفقيي لمسائمو، فجاءت ىذه الرسالة في مق دٌمةو

 كفصميف، كخاتمة. 

مباحث، تحٌدثت في المبحث األكؿ عف تعريؼ  قمت بتقسيـ الفصؿ األكؿ منيا إلى خمسة     

الفساد كىك في المغة نقيض الصبلح، كفي االصطبلح " ما كاف مشركعان بأصمو ال بكصفو "، 

كف أف يترٌتب كعف الفرؽ بينو كبيف البطبلف، فالفاسد ما كاف مشركعان بأصمو دكف كصفو كيم

ـٌ الباطؿ فما ال يككف مشركعان بأصمو ككصفو، كال يترٌتب عميو  عميو أثره إذا اتصؿ بو القبض، أ

ـٌ تحدثت في المبحث الثالث عف مقتضى النيي عند عمماء األصكؿ مبٌينا  أثره بأٌم حاؿو عندىـ، ث

ـٌ تحدثت في المبحث الثال ث عف ضابط الفساد عند فيو آراء المذاىب األربعة في داللة النيي، ث

ذا  الحنفٌية كىك " أٌف الخمؿ إذا كقع في ركف العقد كمحٌمو، أك في شركط انعقاده فالعقد باطؿ، كا 

ـٌ تناكلت في المبحث الرابع أسباب الفساد العاٌمة كالخاٌصة،  كقع في شركط الصٌحة فالعقد فاسده، ث

لعقد أثره في ذلؾ كالجيالة كالغرر، فالعاٌمة ىي التي تفسد جميع العقكد دكف أف يككف لنكع ا

كالخاٌصة ىي التي تختٌص ببعض أنكاع العقكد دكف غيرىا، كفي المبحث الخامس بينت حكـ 

الفساد في المذىب الحنفٌي، كىك أٌف العقد الفاسد كقع مخالفان لمشرع فيجب فسخو ابتداءن لكٌنو إذا 

 عندىـ. اتصؿ بو القبض فإٌنو يثبت لو أثره كلذلؾ تفصيؿه كاسعه 

أٌما الفصؿ الثاني فقد قمت بتقسيمو إلى مبحثيف، تحدثت في المبحث األكؿ عف بعض      

تطبيقات الفساد في مجٌمة األحكاـ العدلية كفساد البيع بالخمر كالخنزير، كفي المبحث الثاني 



 د
 

ير تحدثت عف بعض تطبيقات الفساد في المذىب الحنفٌي كبيع المزابنة، كبيع ما لـ ييقبض كغ

 ذلؾ مف مسائؿ البيع الفاسد عندىـ.
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Abstract 

     The subject of this thesis is "corruption in the Islamic Share'a" in 

which I highlight the   main aspect of the concept of corruption and the 

doctrine application of its issues. This study includes an introduction, two 

chapters and  a conclusion.  

     The first chapter is divided into five parts.  The first part talks about 

the definition of corruption which opposes the validity. It also talks about 

the difference between corruption and invalidity. Therefore , the corrupt 

is defined regarding what is legitimate in origin not in descriptive.                 

     The third part talks about the scholar's perspective about absolute 

prohibition. I previewed the four approaches' perspective about 

prohibition. Moreover, I previewed  Al-hanifeas approach perspective 

about corruption . They believe that any false in the pillar of a contract or 

in any terms of  conduction makes it invalid. They also consider any false 

in the validity of  terms makes a contract invalid as well. 

     The fourth part talks about the general and specific reasons of 

corruption . Firstly, the general reasons spoil all the contracts without 

affecting the type of any contract. On the other hand , the specific reasons 

are concerned in some types of contracts. 

     The fifth part talks about Al-hanifeas' verdict about corruption. They 

consider that an illegitimate contract should be terminated. However, if    

a contract is financially valid , it is legitimate. 

 

     The second chapter is divided into two parts. The first part talks about 

the applications of corruption like selling wine and pork. The second part 

previews certain corruption applications like the unpaid selling, dates 

selling and other corrupt selling from Al-hanifeas' perspective.       
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 مقدمة 

فيو مؿء السماكات، كمؿء األرض، كمؿء  مباركان  طيبان  كثيران  الحمد هلل رب العالميف، حمدان      

ما شاء ربنا مف بعد، الحمد هلل  حمدا يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو.. أعظـ مف عيبد، كأجكد 

 شيء قدير. مف سيئؿ، كأرأؼ مف ممؾ، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كؿ

كالصبلة كالسبلـ عمى نكر القمكب حبيب األفئدة، محمد بف عبد اهلل كعمى آلو كصحبو كمف      

 سار عمى دربو إلى يـك الديف، أما بعد:

المقاصد التي حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى حفظيا في المجتمع  مف ٌف حفظ الماؿإ     

ا كاف لمماؿ كلمٌ  مكف االستغناء عنو بحاؿو مف األحكاؿ،فالماؿ قكاـ الحياة كشريانيا إذ ال ي المسمـ،

صكر االعتداء عميو، فمف اعتدل  اء كؿٌ مت الشريعة الغرٌ ىذه األىمية إذ ىك قكاـ الحياة، فقد حرٌ 

ـٌ نظٌ  ما يتعمؽ بالماؿ  مت كؿٌ عمى ماؿ غيره بالسرقة عكقب بقطع يده إف بمغ ما سرؽ نصابا، ث

جارة، ككفالة، كحكالة، كغيرىا مف العقكد التي بيٌ في حياة المسمـ، مف  بيع، كشر   نت بدقة كؿٌ اء، كا 

صكر انتقاؿ الماؿ في المجتمع، كجعمت لذلؾ نظاما تشريعيا دقيقا يجب عمى المسمـ اتباعو في 

تتمثؿ في حرمانو مف ترتيب  تشريعٌيةن مف يخالفو عقكبة  بت عمى كؿٌ كافة معامبلتو المالية، كرتٌ 

، كذلؾ لحماية ىذه النظـ كالتشريعات كلحمؿ الناس الفسادف، أك الكقؼ، أك آثاره عميو بالبطبل

عمى األخذ بيا بجعميا إلزامٌية يعاقب مخالفيا، كىذا ما يسمى بالمؤٌيدات التشريعٌية التي تؤيد 

 التشريع كتكسبو قكة اإللزاـ، كمف ىذه المؤٌيدات البطبلف كالفساد.

د مف المكاضيع التي تمس المجتمع في عصبو كشرياف كيتبيف مف ىنا أف مكضكع الفسا     

 حياتو،  مما اقتضى  إبراز ىذا المكضكع بالبحث فيو.
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 مشكمة البحث

 تكمف مشكمة البحث في اإلجابة عف األسئمة التالية:       

 . ىؿ اتفقت المذاىب في تعريؼ الفساد، كما الفرؽ بينو كبيف البطبلف؟1

 شكء نظرية الفساد؟األسباب التي أدت إلى ن . ما2

 ؟عند األحناؼ بمركر الزمف، خصكصان  ، أـ أنو تطكر. ىؿ بقي مفيـك الفساد ثابتان 3

 .ما ضابط التمييز بيف العقكد التي يجرم فييا الفساد دكف غيرىا؟4

 أسباب الفساد في العقكد؟ . ما5

 طرؽ تصحيح العقكد الفاسدة؟ . ما حكـ الفساد، كما6

 أىداف البحث

 الباحث مف دراستو ليذا المكضكع إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:يسعى      

 . تكضيح مفيـك الفساد في اصطبلح العمماء.1

 . بياف الفرؽ بيف الفساد كالبطبلف.2

 . تتبع منشأ نظرية الفساد، كبياف سبب اختبلؼ العمماء فييا.3

 .بياف أسباب الفساد في العقكد.4

 في العقكد. . بياف اآلثار المترتبة عمى الفساد5

 . تكضيح طرؽ تصحيح العقد الفاسد.6
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 حدود الدراسة

سأدرس بإذف اهلل ػفي ىذه الدراسة الفساد في المذىب الحنفٌي مقارنان ذلؾ بما في المذىب       

المالكي، كالشافعٌي، كالحنبمٌي في بعض المكاضع مف الرسالة، مقتصران في دراسة تطبيقات الفساد 

 ره مف العقكد.عمى عقد البيع دكف غي

 أىمية البحث وأسباب اختياره

قامة العدؿ في ال      مجتمع، كمنع العدكاف بيف تنظيـ العبلقات بيف الناس، كصيانة حقكقيـ، كا 

 أىداؼ عظيمة حرص اإلسبلـ عمى تحقيقيا في المجتمع المسمـ، فشرع لذلؾ أحكامان  ،الناس

 كرات الخمس التي جعؿ الشارعلمضر  حفظان  يجب عمى المسمـ أف يمتـز بيا في أفعالو كمعامبلتو

ىي  الحفاظ عمييا مف أكجب الكاجبات، كفي جانب المعامبلت  شرع اهلل طرائؽ كقكانيف كأشكاالن 

أركاف كؿ عقد كشركطو التي  يجب مراعاتيا عند إجراء كؿ عقد لتترتب عميو آثاره كنتائجو،  

ف أف يككف لمخالفو ما يمنعو مف مخالفتو كاف ال بد م مطاعان  كلكي يككف ىذا التشريع محترمان 

تككف ليذه الشرائع صفة اإللزاـ، كمف ىنا كبيذا اآلثار المرجكة مف تصرفو،  منع مف ترتيببأف يي 

ليـ مف االعتداء عمى حقكؽ  لحقكؽ الناس كمنعه  نشأت نظرية البطبلف كالفساد، ففييما حفظه 

 عمى كجو الخصكص. بعضيـ البعض، كلنظرية الفساد أىمية بالغة في ذلؾ

إف نظرية الفساد مف أىـ ما يمنع الناس مف الخبلفات ك الشجار فيما بينيـ، فيك متعمؽ     

، كالماؿ عصب الحياة في أم بشكؿو خاص   معامبلتيـ الماليةحياة الناس بشكؿو عاـو كفي بتنظيـ 

 بيا.مجتمع، كمف ىنا فإف الفساد مف المكضكعات التي يجب دراستيا  كاالعتناء 
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 األسباب التي دفعتني الختيار مكضكع البحث:     

التي دعتني لمكتابة في ىذا المكضكع أىميتو، ك تحقيؽ األىداؼ التي سبؽ  سباب.مف األ1

 ذكرىا.

إٌف في نظرٌية الفساد عند الحنفٌية حبلن لكثيرو مف المشاكؿ التي قد يقع فييا الناس في حرجو .2

 كضيؽو في سائر العقكد.

ٌد نظرٌية الفساد في المذىب الحنفٌي بابان كاسعان لتعافي اقتصاد الدكؿ، كذلؾ أٌف فييا عبلجان . تع3

 لمشكمة الرككد االقتصادٌم.

 الدراسات السابقة

بعد اطبلع الباحث كبذلو جيده في البحث عف الدراسات السابقة ليذا المكضكع، فإنو قد      

 التالي: تكصؿ لعدد مف الدراسات السابقة عمى النحك

 : البطبلف كالفساد عند األصكلييف، كأثرىما في الفقو اإلسبلمي، لحناف اقديمات:أكالن 

كىي رسالة دكتكراه  قدمتيا الباحثة  لكمية الدراسات العميا في الجامعة األردنية، بينت فييا      

الخبلؼ بيف مفيـك الصحة كالبطبلف كالفساد اصطبلحا، ثـ الفرؽ بيف الفساد كالبطبلف، كبينت 

األصكلييف في داللة النيي، ثـ درست تطكر مفيـك الفساد عند الحنفية، ثـ آثار البطبلف كالفساد 

 كصكال إلى ذكر مسائؿ تطبيقية لمبطبلف كالفساد.

جبريؿ بف الميدم بف عمى ، لالصحة كالفساد عند األصكلييف كأثرىا في الفقو اإلسبلمي ثانيان:

 :ميغا آؿ اسكيا محمد



 ي
 

ىذا البحث رسالة عممية، كبعد بحثي عنيا لـ أتمكف مف معرفة الجامعة التي قدمت فييا      

ىذه الرسالة، كال نكعيا، لكني مع ذلؾ حصمت عمى محتكيات ىذه الرسالة، فقد قدـ الباحث 

لدراستو ببياف معنى القكاعد األصكلية كالفقيية كالفرؽ بينيما، كتعريؼ الحكـ الشرعي كبياف 

 عرؼ الصحة كالنفاذ كالمزـك كصكال إلى مكضكع الفساد كالبطبلف. أقسامو، ثـ

 ثالثان: نظرٌية الفساد في العقكد عند الحنفٌية، لعامر جاسـ:

كىذا البحث رسالة ماجستير مقدمة لكمية الشريعة كالقانكف بجامعة أـ درماف اإلسبلمٌية عاـ      

 ـ.2003

في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخصٌية  رابعان: أثر الفساد كالبطبلف في عقد النكاح

 األردني، لرأفت عمي نظمي الصعيدم:

 ـ.2007كىي رسالة دكتكراه مقدمة لكمية الدراسات العميا في الجامعة األردنية عاـ      

خامسان: تناكؿ عدد مف أكابر الفقياء المعاصريف ىذا المكضكع في مؤلفاتيـ، مف أمثاؿ الشيخ 

اهلل _ ، فقد تحدث عف نظرية البطبلف كالفساد  في الجزء الثاني مف كتابو  الزرقا _ رحمو

المدخؿ الفقيي، ككذلؾ الشيخ الدريني  في كتابو " بحكث مقارنة في الفقو اإلسبلمي كأصكلو، 

 كغيرىـ مف الفقياء المعاصريف.

 دعـأسكؽ بعض المسكغات التي تبعد كؿ ىذا الذم ذكرت مف دراسات سابقة، فإني      

 كتابتي في ىذا المكضكع، عمى النحك التالي:

 .إفرادم مكضكع الفساد بالدراسة دكف غيره مف المكاضيع.1

 .مقارنة مكضكع الفساد عند الفقياء بما في مجمة األحكاـ العدلية مف مكاد متعمقة بو.2



 ك
 

 ..تنظيـ المكضكع كترتيبو  كعرضو بطريقة كاضحة يسيؿ عمى  القارئ فيـ المكضكع معيا3

. إٌف مكضكع الفساد عند الحنفٌية مكضكعه بالغ الدقة كثير الفركع ، مما جعمو بحاجةو لمزيدو مف 4

 البحث، فتنكع األساليب كاختبلؼ النتائج مف بحث آلخر يزيد ىذا المكضكع إثراءان .

 منيج البحث

جيف االستفادة مف المني المنيج الكصفي، محاكالن  -بعكف اهلل  -اتبعت في البحث      

 التالية: كفؽ اإلجراءاتاالستقرائي كاالستنباطي، 

 إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. اآليات القرآنية كعزٍ .1

ة التي خرجتيا بسندىا، كالحكـ عمييا إذا كانت ي.تخريج األحاديث النبكية، مف المصادر الحديث2

 كية في غير الصحيحيف، أك أحدىما.مرٍ 

 الرجكع إلى المصادر المعتمدة في التفسير..3

، آخذان آراء العمماء مف مصادرىـ .الرجكع إلى المصادر المعتمدة في كؿ مذىب مف المذاىب4

 ما أمكف ذلؾ. المعتمدة،

.ذكر أدلة كؿ مذىب مع بياف كجو االستدالؿ بيا، كمناقشتيا، كترجيح ما يؤيده الدليؿ، مف 5

 منيا. غير تعصب ألم  

 الترجمة لؤلعبلـ في ىذا البحث. عدـ.6

.تكضيح الغامض مف المعاني المغكية كالفقيية، بالرجكع إلى المعاجـ المغكية، كالمصادر 7

 المتخصصة في المصطمحات.
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 ألىـ النتائج، كالتكصيات في البحث. .عرضه 8

 .فيرس لآليات، كاألحاديث، كالمصادر كالمراجع، كمحتكيات البحث.9

 

 خطة البحث

 ء تقسيـ الدراسة في مقدمةو، كفصميف، كخاتمةو، عمى النحك اآلتي:جا     

 الفساد في الشريعة اإلسالمية.مفيوم الفصل األول: 

 المبحث األكؿ: تعريؼ الفساد 

 المطمب األكؿ: الفساد لغةن.        

 المطمب الثاني:  الفساد اصطبلحا.        

 طبلف.المطمب الثالث: الفرؽ بيف الفساد كالب        

 المبحث الثاني: مقتضى النيي عند عمماء األصكؿ.

 المطمب األكؿ: مفيـك النيي كداللتو عمى األحكاـ.        

 المطمب الثاني: أحكاؿ النيي.           

 الفرع األكؿ: النيي المطمؽ.               

 الفرع الثاني: أف يرجع النيي إلى ذات الفعؿ.               

 الفرع الثالث: أف يرجع النيي إلى كصؼ مبلـز لمفعؿ.               



 م
 

 الفرع الرابع: أف يرجع النيي إلى كصؼ مجاكر لمفعؿ.               

 المطمب الثالث: مذاىب األصكلييف في اقتضاء النيي.        

 المطمب الرابع: ثمرة خبلؼ األصكلييف في اقتضاء النيي.       

 اد في العقكدالمبحث الثالث: ضابط الفس

 المطمب األكؿ: ضابط تمييز العقد الفاسد مف الباطؿ عند الحنفٌية.       

 المطمب الثاني: ركف البيع كشركطو عند الحنفٌية.       

 المبحث الرابع: أسباب الفساد.

 المطمب األكؿ: أسباب الفساد العاٌمة.       

 .الفرع األكؿ: أسباب تتعمؽ بالعكضيف                

 الفرع الثاني: أسباب تتعمؽ بالعاقد ) اإلكراه (.                

 الفرع الثالث: الشرط المفسد.                

 الفرع الرابع: فقداف شرطو مف شرائط الصٌحة.                

 المطمب الثاني: أسباب الفساد الخاٌصة.       

 المبحث الخامس: حكـ الفساد

 : كجكب فسخ العقد الفاسد.المطمب األكؿ       

 المطمب الثاني: ثبكت الممؾ في العقد الفاسد.       



 ن
 

 المطمب الثالث: الضماف في العقد الفاسد.       

 المطمب الرابع: تصحيح العقد الفاسد.       

 الفرع األكؿ: آراء العمماء في تصحيح العقد الفاسد.              

 ؽ تصحيح العقد الفاسد.الفرع الثاني: طر               

 الفرع الثالث: ثمار تصحيح العقد الفاسد.              

 الفصل الثاني: تطبيقات البيوع الفاسدة في مجمة األحكام العدلّية والمذىب الحنفي

 تطبيقات الفساد في مجمة األحكاـ العدلية.نماذج المبحث األكؿ: 

 خنزير.المطمب األكؿ:  فساد البيع بالخمر كال        

 المطمب الثاني: فساد البيع بسبب الجيالة.        

 الفرع األكؿ: البيع المسككت فيو عف الثمف.              

              .  الفرع الثاني: البيع بثمفو مجيكؿو

              .  الفرع الثالث: البيع بثمفو مؤجؿو إلى أجؿو مجيكؿو

 ع جيالة المبيع.الفرع الرابع: البيع م              

        .  المطمب الثالث: فساد البيع لكجكد شرطو فاسدو

 تطبيقات الفساد في المذىب الحنفي.نماذج المبحث الثاني: 

 المطمب األكؿ: بيع المزابنة.        



 س
 

لقاء الحجر.          المطمب الثاني: بيع المنابذة، كالمبلمسة، كا 

 بض.المطمب الثالث: بيع ما لـ ييق        

 المطمب الرابع: أمثمة عمى فساد البيع لكجكد الشرط المفسد.           

الخاتمة: كتتضمف أىـٌ التكصيات كالنتائج.
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 الفصل األول

 مفيوم الفساد في الشريعة اإلسالمية

 كفيو خمسة مباحث:     

 المبحث األكؿ: تعريؼ الفساد.

 المبحث الثاني: مقتضى النيي عند عمماء األصكؿ.

 حث الثالث: ضابط الفساد في العقكد.المب

 المبحث الرابع: أسباب الفساد.

 المبحث الخامس: حكـ الفساد.
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 المبحث األول

 تعريف الفساد

 كفيو ثبلثة مطالب:     

 المطمب األكؿ: الفساد لغةن.

 المطمب الثاني: الفساد اصطبلحان.

 المطمب الثالث: الفرؽ بيف الفساد كالبطبلف.

 لالمطمب األو

 الفساد لغةً 

 يرد الفساد في المغة عمى عٌدة معافو متقاربةو في معناىا العاـ، كمف ىذه المعاني:     

، 1َّ هس مس هث مث هت متهب مب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱ. نقيض الصبلح، 1

 كالمفسدة خبلؼ المصمحة، كقالكا: األمر مفسدةه لكذا أم فيو فساد، قاؿ الشاعر: 

 .2دىة        مفسدةه لممرء أٌم مفسدةإٌف الفراغ كالشباب كالجً                

 .3. الباطؿ الذم ال كجكد لو، يقاؿ: " قيؿ لمشيء فسد، بطؿ كاضمحؿ "2

                                                             
1
 (.64، اآلية )سورة المائدة.
2
عبد : حققو(، )ىػ711ت، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )يمحمد بف مكـر بف عم، لسان العرب.

 .3412، ص5بدكف سنة نشر، جدار المعارؼ، القاىرة،  (،، كآخركفاهلل عمي الكبير
3
بيدم ) سيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضىمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الح، اىر القاموستاج العروس من جو . ، (ىػ1205تالزَّ

 .496، ص8ـ،  ج1984)حققو: مصطفى حجازم، كآخركف(، دار اليداية، اإلسكندرية، 
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 .1.الشيء الذم تغٌير عف حالو3

، تدابركا كتقاطعكا األرحاـ4  .2. القطيعة كالتدابر، يقاؿ: تفاسد القـك

 .3أك عًطب . تغٌير حاؿ الطعاـ كخرابو، يقاؿ: فسد المحـ أك المبف، أنتف5

 مس خس حس ٹٱٹُّٱ. الخمؿ كاالضطراب، نقكؿ: فسدت األمكر اضطربت كأدركيا الخمؿ، 6

 .5 4َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض خصمص حص

، كىك       ف تعددت معانيو، إال أٌنيا تترٌدد حكؿ معنىن عاـ  كاحدو كبيذا نرل أٌف الفساد في المغة كا 

 أٌف الفساد يأتي بمعنىن نقيضو لمصبلح.

 انيالمطمب الث

 الفساد اصطالحاً 

 عمى أٌف الفسػػاد كالبطػػػبلف  1، كالحنابمػػة8، كالشافعيػػة7، كالمالكيػػة6اتفؽ العمماء مف الحنفيػػة        

 كالبطػػػبلف 

                                                             
1
 .496، 8ق(، ج1205الزبيدم )تتاج العروس من جواىر القاموس، .
2
 .3412، ص5ق(، ج711ت، ابف منظكر )لسان العرب.
3
 .688، بدكف سنة نشر، ص2مجمكعة مف المؤلفيف، دار الدعكة، اإلسكندرية، طالمعجم الوسيط، .
4
 (.22، اآلية )سورة األنبياء.
5
 .688مجمكعة مف المؤلفيف، صالمعجم الوسيط، .
، دار الفكر، ىػ(1252ت) بديف الدمشقيعبد العزيز عاابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف ، رد المحتار عمى الدر المختار.6

 .394، ص2جـ، 1992، 2ط بيركت،
7
بدكف طبعة كبدكف سنة  ،، دار الفكر، دمشؽىػ(1230ت) بف أحمد بف عرفة الدسكقي محمد، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير.

 .340، ص3ج نشر،
8
، 1جـ، 1990، 1ط، دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(911تالسيكطي ) عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف األشباه والنظائر،.
 .286ص
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، كاختمفكا في تعريؼ الفساد في المعامبلت عمى  بمعنىن كاحدو في العبادات عمى كجو العمـك

قٌسمكا العقكد مف حيث تحقؽ شرائط مذىبيف؛ مذىب األحناؼ، كمذىب الجميكر، فاألحناؼ 

االنعقاد كالصحة إلى منعقدةو كصحيحةو، كيقابميا باطمةه كفاسدةه، كجعمكا الفساد مرتبةن كسطان بيف 

يقٌسمكف العقكد إلى صحيحة  4، كالحنابمة3، كالشافعية2الباطؿ كالصحيح، كالجميكر مف المالكية

انعداميا، كالباطؿ كالفاسد عندىـ بمعنىن كاحدو كباطمة مف حيث تحقؽ شرائط االنعقاد كالصحة أك 

في عقكد المعاكضات المالٌية، قاؿ في ركضة الناظر: " كالفاسد مرادؼ الباطؿ فيما اسماف 

لمسمىن كاحد "
، كبذلؾ يككف تعريؼ الفساد عند الجميكر ىك ذات تعريؼ الباطؿ، بخبلؼ 5

ـٌ بذاتو، كذلؾ عمى  النحك التالي: األحناؼ فيك عندىـ نكعه خاصٌّ قائ

 أوال: مذىب الحنفّية:

، كفٌرقكا بينيما في المعامبلت، 6لـ يفٌرؽ الحنفٌية بيف الفساد كالبطبلف العبادات سكل في الحجٌ     

فالباطؿ عندىـ غير المشركع في أصمو ككصفو فبل أثر لو عندىـ، أٌما الفاسد فما كاف مشركعا 

ذا اتصؿ بو القبض، فتعريؼ الفساد عندىـ في أصمو دكف كصفو فينبني عميو أثر عندىـ إ

 مخالؼ لتعريؼ البطبلف عمى النحك التالي:

                                                                                                                                                                               
1
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل،.

ـٌ الدمشقٌي )ت ، 1ـ، ج2002، 2، بيركت، طق(، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع620بف قدامة الجماعيمي المقدسي ث
 .183ص

2
 .340، ص3ق(، ج1230الدسكقي )تحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، .
3
، ـ1ىػ(، 871)ت ف عثماف بف عمي المارديني، شمس الديف محمد باألنجم الزاىرات عمى حل ألفاظ الورقات في أصول الفقو.
 .95، ص1ـ، ج1999، 3ط ، الرياض،: عبد الكريـ بف عمي محمد بف النممة(، مكتبة الرشدحققو)
4
 .183، ص1ق(، ج620ابف قدامة )ت روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل،.
5
 .183، ص1.المصدر نفسو، ج
6
 .555، ص 2ق(، ج1252، ابف عابديف )ت رد المحتار عمى الدر المختار. 
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. لـ يجد الباحث بعد تتبع كتب األصكؿ لدل األحناؼ تعريفا حٌدٌيان لمفساد عند كبار أئمتيـ 1

المتقدميف، كال غرابة في ذلؾ إذ لـ يجر االىتماـ في القركف األكؿ بضبط التعريفات، كبالرغـ مف 

ؾ فقد عٌرؼ الفساد غير كاحدو منيـ كالبزدكم كالسمرقندم، قاؿ البزدكٌم في أصكلو: " األصؿ ذل

، فبيذا يتبيف 1أٌنو يفٌرؽ بيف الفساد إذا دخؿ في أصؿ العقد، كبينو إذا دخؿ في عمقةو مف عبلئقو "

عان في أٌف الفساد خمؿ في كصؼ العقد ال في أصمو، كعٌرفو السمرقندٌم بأٌنو: " ما كاف مشرك 

نفسو فائت المعنى مف كجوو لمبلزمة ما ليس مشركعان إياه بحكـ الحاؿ مع تصكر االنفصاؿ في 

 .2الجممة "، نقمو صاحب كشؼ األسرار عف السمرقندم في ميزاف الكصكؿ

 .3.ما ذكره ابف عابديف في رٌد المحتار: " ىك ما كاف مشركعا بأصمو ال بكصفو "2

ؼ لمفساد عند األحناؼ، كعميو سار جٌؿ فقياء المذىب، كقد بٌيف كىذا التعريؼ أشير تعري     

ابف عابديف أٌف مرادىـ بمشركعٌية األصؿ أحد أمريف: األكؿ ككنو ماالن متقٌكمان، كلـ يقصدكا بذلؾ 

جكازه أك صحتو، ففساده مخؿٌّ بصحتو، كالثاني أٌنيـ أطمقكا المشركعية عميو نظران إلى أٌنو لك خبل 

 .4ف مشركعان، أم الكصؼ المخالؼ الذم أفسدهعف الكصؼ لكا

 .5. تعريؼ بدر الديف العينٌي: " الفاسد ىك ما ال يصح كصفان "3

                                                             
1
د بف الحسيف بف عبد الكريـ، أبك الحسف عمٌي بف محمفخر اإلسبلـ، عرفة عمم األصول(، أصول البزدوي )كنز الوصول إلى م.

 ، )المكتبة الشاممة(.370ق(، مطبعة جاكيد بريس، كراتشي، ص482البزدكٌم )ت
2
 ،ميدار الكتاب اإلسبل، ىػ(730ت) محمد البخارم عبد العزيز بف أحمد بف ،عبلء الديف، كشف األسرار شرح أصول البزدوي. 

 .256، ص1ج بدكف طبعة كبدكف تاريخ،
3
 .49، ص5ج، ىػ(1252تابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار.
4
 .49، ص5، جالمصدر نفسو.
دار الكتب ، ىػ(855)ت يالعين يبف أحمد بف حسيف الغيتاب أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى ،بدر الديف، البناية شرح اليداية.5

 .139، ص8جـ، 2000، 1ط، كتالعممية، بير 
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كىنا عٌبر بالصحة بدؿ المشركعية، كلعٌؿ ىذا أكثر إيضاحان لمعنى الفساد فيك يبٌيف أٌف      

بمشركعٌية األصؿ الفاسد ما اختٌؿ شرط صحةو فيو، مع سبلمة شرائط انعقاده، كىذا ما قصدكا 

دكف الكصؼ، فاختبلؼ العبارة في تعاريفيـ ال يؤثر في ذات المعرَّؼ، كال في حكمو، إٌنما ىي 

 تنكع في التعبير _ كاهلل تعالى أعمـ _.

 .1. تعريؼ المبل خسرك: " ما يصح أصبلن ال كصفان، كيفيد الممؾ عند اتصاؿ القبض "4

ـٌ تنفيذه، كمثالو أف يشترم كىذا التعريؼ فيو إضافةه عمى ما سب      ؽ، فقد ذكر حكـ الفاسد إذا ت

 مف أحدىـ سيارةن شراءن فاسدان فيقبضيا المشترم مف البائع، فإٌف ىذا القبض يفيد الممؾ لممشترم.

كبيذا يٌتضح أٌف معنى الفساد عند األحناؼ يناسب بعض معاني الفساد المغكية، مف      

 كجييف:

عف حالو، كىذا ىك بالضبط ما عٌبر عنو الحنفية، بككف الفاسد مختٌؿ  . أف الفساد تغٌير الشيء1

الكصؼ، فيك عندىـ جاء عمى غير الحاؿ السميمة لمعقد فكأٌنو تغٌير عنيا لحاؿ آخر جعمو 

 فاسدان.

. الفساد ىك الخمؿ كاالضطراب، كفي االصطبلح الفساد خمؿه يصيب أكصافان في العقد يصير 2

 عالى أعمـ_.معيا فاسدان _ كاهلل ت

 ثانيا: مذىب الجميور:

                                                             
1
دار إحياء الكتب ىػ(، 885ت، محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  أك منبل أك المكلى  خسرك )درر الحكام شرح غرر األحكام.

 .168، ص2، جـ1991، 1،طالعربية، بيركت
 



7 
 

ف اختمفت جممتيـ في تعريؼ الفساد، فإٌف كبلميـ يفيد معنىن كاحدان بأٌف       جماىير الفقياء كا 

ـٌ ينبغي التنبيو عمى أٌف  العقد الفاسد ال أثر لو، كال ينبني عميو حكـ، إال في مسائؿ استثنكىا، ث

اد إال أٌنيـ خالفكىـ في حكمو إف اتصؿ بو ما يقرره المالكية لـ تختمؼ عباراتيـ في تعريؼ الفس

ـٌ الحديث عنيا في مبحث حكـ الفساد _ إف شاء اهلل _، كعمى ذلؾ فيذه  في حاالتو معٌينةو سيت

 بعض تعاريؼ الجميكر لمفساد:

 .1. تعريؼ المالكية: " الفساد في المعامبلت عدـ ترٌتب آثارىا عمييا "1

 .2 يتعمؽ بو النفكذ، كال يحصؿ بو المقصكد ". تعريؼ الشافعٌية: " ما ال2

 .3. تعريؼ الحنابمة: " عدـ ترٌتب المقصكد مف العقكد عميو "3

 ثالثا: تعريف مجمة األحكام العدلّية

، فبل 4عٌرفت مجمة األحكاـ العدلٌية الفاسد، بالقكؿ إٌف الفاسد " ىك المشركع أصبل ال كصفان"    

لعدلية لمفساد كتعريؼ الحنفٌية، كال غرابة فالمجمة مأخكذةه مف فرؽ بيف تعريؼ مجمة األحكاـ ا

 المذىب الحنفٌي.

بعد بياف تعريؼ الفساد في المذاىب، ينبغي التكقؼ عند مسألةن ميٌمة، كىي أثر الخبلؼ      

 بينيـ، فيؿ االختبلؼ في التعريؼ لفظيٌّ أـ أٌف لو أثران في الفقو؟ 

                                                             
1
، ىػ(684تحمف المالكي الشيير بالقرافي )، شياب الديف أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الر شرح تنقيح الفصول.
 .173ص ـ،1993، ص1ط : طو عبد الرؤكؼ سعد(، شركة الطباعة الفنية المتحدة،حققو)
2
ـ، 2003، 2ط، دار الكتب العممٌية بيركت، ىػ(476تأبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )الممع في أصول الفقو، .
 .6، ص1ج
: حققو)ىػ(، 885تدمشقي الصالحي )، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الفي أصول الفقوالتحبير شرح التحرير .3

 .3658، ص7ج ـ،2000، 1ط ف(،  مكتبة الرشد، الرياض،ك د. عبد الرحمف الجبريف، كآخر 
4
نكر محمد كارخانو تجارًت (، ب ىكاكينينجي: حققو، )لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكام العدلية.

 .30(، ص109المادة ) بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ،كتب، كراتشي
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ر أٌف الخبلؼ لفظٌي ال أثر لو كبعضيـ مف أكابر الشافعية، حكى بعض الفقياء مف الجميك      

كانظر إلى ما قالو الزنجانٌي في تخريج األصكؿ عمى الفركع: " كاعمـ أٌف ىذا أصؿ عظـ 

 .1اختبلؼ الفئتيف، كطاؿ فيو نظر الفريقيف، كىك عمى التحقيؽ نزاع لفظٌي ك مراءه جدلٌي "

مسائؿ الفقيية التي بيني الخبلؼ فييا عمى اختبلؼ الفريقيف كالحقيقة أف كتب الفقو زاخرةه بال     

في تعريؼ الفساد، كىذا مما ال يخفى عمى الناظر في كبلميـ، كعميو فإٌف القكؿ بأٌف بعضان مف 

أىؿ العمـ جعؿ الخبلؼ لفظيان ال أثر لو، كبلـه غير دقيؽ _كاهلل تعالى أعمـ_، كىذا يدؿ عمى أف 

إٌف مف يقرأ كبلميـ كتفصيميـ يجد أٌنيـ عنكا بقكليـ أٌف الخبلؼ  األمر ليس عمى ظاىره، بؿ

لفظيٌّ معنىن يجب التدقيؽ فيو، فالزنجانٌي مثبل عٌقب بقكلو إٌف الخبلؼ لفظيٌّ جدليٌّ، بشرحو كضح 

فيو أٌف الخبلؼ بيف الطرفيف كاقعه في أصؿو كاحد ال غير، كىك النيي عف كصؼ مبلزـو لمفعؿ 

لحنفية يركف أٌنو يدؿ عمى الفساد ال البطبلف، كيرل الشافعية بأٌنو يدؿ عمى غير منفؾ عنو،  فا

، فالحنفية قالكا إف البيع الفاسد يفيد الممؾ إف اتصؿ بو القبض،  البطبلف، كىذا ينبني عميو أثره

 .أم أٌنيـ رتٌبكا عمى الفساد أثران بعد تنفيذه كالشافعية ال يرٌتبكف عمى الفساد )البطبلف( أٌم أثر

كبيذا نرل أٌنو بالرغـ مف قكلو بأٌف الخبلؼ لفظيٌّ فقد أثبت أثران لمخبلؼ بيف الفريقيف ينبني      

عميو مسائؿ كثيرة في الفقو، كبيذا يبدك _ كاهلل تعالى أعمـ_ اٌنو أراد بقكلو إٌف الخبلؼ لفظيٌّ أم 

 .2أٌنو في أصؿو كاحدو انبنى عميو أثره فقييه _ كاهلل تعالى أعمـ_

 لمطمب الثالثا

                                                             
1
ٍنجاني  ،شياب الديف، تخريج الفروع عمى األصول. د. : حققو، )ىػ(656)تمحمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار، أبك المناقب الزَّ

 .168صىػ، 1398، 2ط  (، مؤسسة الرسالة، بيركت،محمد أديب صالح
2
.كسيظير لمقارئ جمٌيان أثر االختبلؼ بيف الحنفٌية كالجميكر في جعؿ الفساد كسطان بيف الصحة كالبطبلف عند الحنفٌية، كبيف جعمو 

 مرادفان لمبطبلف عند الجميكر في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.
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 الفرق بين الفساد والبطالن 

بعد الفراغ مف تعريؼ الفساد عند الجميكر كاألحناؼ، تبيف أٌف الجميكر ال يثبتكف فرقان بيف      

ف أثبتكا فرقان بينيما في بعض المسائؿ فعمى سبيؿ  الفساد كالبطبلف في أصؿ التعريؼ، كا 

ٌف الفرؽ بينيما يثبت في االستثناء، كبذلؾ فإٌف التفريؽ بينيما يككف عن د األحناؼ دكف غيرىـ، كا 

 نكاح عٌدةو ذكرىا ابف عابديف في باب البيع الفاسد، كمف أىـٌ ىذه الفركؽ:

 منيما أواًل: في أصل كل  

الفرؽ األكؿ بيف الفساد كالبطبلف عند الحنفية ثابته في تعريؼ كؿو منيما، فالباطؿ عندىـ:       

 .2، كالفاسد: " ما كاف مشركعان بأصمو ال بكصفو"1بأصمو كال بكصفو " " ما ال يككف مشركعان ال

في شرح التمكيح بعد تعريؼ الفاسد كالباطؿ، مف أف  3كيكضح الفرؽ بينيما ما قالو التفتازاني     

ما كاف فائت المعنى مف كؿ كجو مع كجكد الصكرة إما النعداـ معنى التصرؼ كبيع "الباطؿ 

، كأٌف الفاسد ما كاف مشركعا في نعداـ أىمية المتصرؼ كبيع الصبي كالمجنكفالميتة كالدـ، أك ال

، لمبلزمة ما ليس بمشركع إٌياه مع تصكر االنفصاؿ"  .4نفسو فائت المعنى مف كجوو

كيظير مف قكلو عف الباطؿ أٌنو فائت المعنى مف كؿ كجو، أٌف الخمؿ كاقعه في ركنو      

، أٌما الفاسد فكقع فيو الخمؿ كأكصافو معان، أك في ركنو دكف كص فو، فبل يتصكر معو ثبكت أثرو

 في كصؼو الزمو يمكف االحتراز عنو، ألٌف األصؿ سالـه مف الخمؿ.

                                                             
1
 .49، ص5ق(، ج1252، ابف عابديف ) ترد المحتار عمى الدر المختار.
2
 .49، ص5.االمصدر نفسو، ج
3
 .التفتازاني فقيو شافعٌي، كقد ذكرت كبلمو ىنا ألنو شارح لمتكضيح في أصكؿ الفقو لصدر الشريعة المحبكبي الحنفي.
4
ق(، )حققو: زكريا عميرات(، دار الكتب العممية، 793، سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )تشرح التمويح عمى التوضيح.

 .246، ص2ـ،  ج1996، 1بيركت، ط
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 ثانيًا: في سبب كٍل منيما

الفرؽ الثاني بيف الفساد البطبلف يقع في االختبلؼ بينيما في السبب المؤدم لكؿو كاحدو      

، منيما، كلبياف ذلؾ ينبغي التن بو إلى شرائط العقد عند األحناؼ، فيي عندىـ شرائط انعقادو

، فالباطؿ عندىـ ما اختؿ شرطه مف شرائط انعقاده، كالفاسد ما كاف الخمؿ  ، كلزكـو ، كنفاذو كصٌحةو

، كيفيـ ىذا مف كبلـو لمبزدكم في أصكلو حيث بٌيف أٌف الخمؿ  إذا كاف في  1في شرائط صحتو

الحقيقة أٌنو عٌبر بالفساد إال اٌنو يفيـ مف السياؽ أٌنو عنى بو البطبلف أصؿ العقد يككف باطبلن _ ك 

ف كاف في متعمؽو بو فيك فاسده، كضرب لذلؾ مثاالن بأف  كيكضحو المثاؿ الذم نصبو لذلؾ_ ، كا 

ـٌ أزيؿ الخمر منو لـ يعد إلى الصحة، كلك باع مجيكالن كأزيمت  كاف الخمر جزءنا مف مبيعو ث

، فالبيع في المثاؿ األكؿ كقع الخمؿ في أصمو أم في ركنو كىك المبيع 2ع جائزان الجيالة صار البي

فالبيع عندىـ مبادلة ماؿو بماؿو كالخمر ليس ماالن، كفي الثاني كاف الخمؿ في كصؼو مبلزـو لمعقد 

 أم خالؼ شرطان مف شرائط الصحة عندىـ كىك ككف المبيع معمكمان _ كاهلل تعالى أعمـ _.

 حكم كٍل منيماثالثًا: في 

كالفرؽ في حكـ كؿ منيما ىك ثمرة تفريقيـ بيف الفساد كالبطبلف، فالباطؿ عندىـ لٌما كاف غير    

مشركع بأصمو لـز مف ذلؾ عدـ ترٌتب أثره المقصكد منو عميو، قاؿ في فتح القدير: "الباطؿ ال 

                                                             
1
 . سيأتي الحديث عف سبب الفساد عند الحديث عف ضابط الفساد بالتفصيؿ _ إف شاء اهلل _ .
2
 .370البزدكم، ص أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة االصول(،. 
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أثران إذا اتصؿ بو القبض  ، أٌما الفاسد لٌما كاف الخمؿ فيو في كصفو ال أصمو أفاد ذلؾ1كجكد لو"

 . 2بإذف البائع، فيممؾ البائع المبيع كيجب عميو الضماف إف ىمؾ

 

 

 المبحث الثاني

 مقتضى النيي عند عمماء األصول 

 كفيو أربعة مطالب:     

 المطمب األكؿ: مفيـك النيي كداللتو عمى األحكاـ.

 المطمب الثاني: أحكاؿ النيي.

 ييف في اقتضاء النيي.المطمب الثالث: مذاىب األصكل

 المطمب الرابع: ثمرة خبلؼ األصكلييف في اقتضاء النيي.

 المطمب األول

 مفيوم النيي وداللتو عمى األحكام

                                                             
1
 ق،1414، 1ط ،الفكر، بيركت ، دارىػ(861تكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ )، فتح القدير. 
 .288، ص6ج
2
، ىػ(593)ت عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني عمي بف أبي بكر بف ،أبك الحسف برىاف الديف، اليداية في شرح بداية المبتدي. 
 .51، ص3، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج(طبلؿ يكسؼ: حققو)
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النيي في المغة خبلؼ األمر، كنييتو عف كذا فانتيى عنو كتناىا، أم كٌؼ، كتناىكا عف      

 .1المنكر أم نيى بعضيـ بعضان 

 .2دعاء الترؾ بالقكؿ عمى سبيؿ الكجكب"كفي االصطبلح ىك: "است     

 شرح التعريؼ:     

 . قكلو: "استدعاء الترؾ"، خرج بو األمر ألٌنو استدعاء الفعؿ.1

 .كقكلو: "بالقكؿ"، يخرج بو اإلشارة، إذ ليس في اإلشارة نيي.2

 .3.كقكلو: "عمى سبيؿ الكجكب"، يخرج بو التضرع، كااللتماس ألٌنو ال كجكب فييما3

قد أكرد العمماء في مصنفاتيـ أٌف النيي يستعمؿ في معافو كثيرةو أكصميا بعضيـ إلى أكثر ك      

، كال خبلؼ بينيـ في ذلؾ، كمف ىذه المعاني  :4مف عشرة معافو

 .ٱ5َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱٱ. التحريـ، كمثالو قكؿ اهلل تعالى:1

ف نكمو فبل يغمس يده في اإلناء حتى :" إذا استيقظ أحدكـ م . الكراىة، كمثالو قكؿ الرسكؿ 2

 .6يغسميا ثبلثان فإٌنو ال يدرم أيف باتت يده "

                                                             
1
أحمد عبد الغفكر ، )حققو: ىػ(393تإسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )أبك نصر ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .

 .2517، ص6جـ، 1987 ،4عطار(، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط
2
 .131، صىػ(871ت) ، الماردينياألنجم الزاىرات عمى حل ألفاظ الورقات في أصول الفقو .
3
 .131، صىػ(871تالمارديني )، قواألنجم الزاىرات عمى حل ألفاظ الورقات في أصول الف .
4
، ىػ(761تصبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العبلئي )تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد، .

 .61)حققو: د.محمد إبراىيـ السمقيني(، دار الكتب الثقافية، الككيت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ص
5
 (.32ية ).سكرة اإلسراء، اآل
، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.6

، 233، ص1ج بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ىػ(، )حققو: محمد فؤاد عبد الباقي(، دار إحياء التراث العربي، بيركت،261النيسابكرم )
 ف بػ: صحيح مسمـ.كسأشير لو بعد اآل
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  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ُّٱ. التحقير، كمثالو قكؿ اهلل تعالى:3

 .1َّ مب خب حب جب هئ مئخئ حئ

 .2َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱٱكمثالو قكؿ اهلل تعالى:. اإلرشاد، 4

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱتعالى:  . التحذير، كمثالو قكؿ اهلل5

َّ َّ3. 

 جم هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّٱ. بياف العاقبة، كمثالو قكؿ اهلل تعالى: 6

 .4َّ  حن جن مم خم حم

 مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق حق  مف  ُّٱ. اليأس، كمثالو قكؿ اهلل تعالى: 7

 .5َّ  هل

 حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ. الدعاء، كمثالو قكؿ اهلل تعالى: 8

 .6َّ لكخك حك جك مق حق مف خف

 ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم ُّٱ. التسكية، كمثالو قكؿ اهلل تعالى: 9

 .7َّ  جي يه

                                                             
1
 (.131.سكرة طو، اآلية )
2
 (.101.سكرة المائدة، اآلية )
3
 (.102.سكرة آؿ عمراف، اآلية )
4
 (.42.سكرة إبراىيـ، اآلية )
5
 (.7.سكرة التحريـ، اآلية )
6
 (.286.سكرة البقرة، اآلية )
7
 (.16.سكرة الطكر، اآلية )
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 . التيديد، كقكؿ السٌيد لعبده: ال تتمٌثؿ أمرم ييدده.10

، لكنيـ اختمفكا في داللة 1كقد اتفؽ العمماء عمى أٌف النيي مجازه في غير التحريـ كالكراىة     

ـ ، أـ في الكراىة، أـ أنيا مشتركةه بينيما، كىذا ذكر آلراء النيي ىؿ ىي حقيقة في التحري

 العمماء في ىذه المسألة عمى النحك التالي:

حقيقةه في التحريـ دكف الكراىة، فالنيي المطمؽ عف القرائف يفيد التحريـ، كال يصرؼ . النيي 1

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱعنو لغيره إال بدليؿ، كالدليؿ في ذلؾ قكؿ اهلل تعالى:

َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ
، ككجو الداللة أٌنو جاء األمر بكجكب االنتياء عف فعؿ 2

، 3المنيي عنو، كاألمر لمكجكب، كبيذا يتحصؿ ككف النيي مفيدا لمتحريـ عمى كجو الحقيقة

كاستدٌلكا لذلؾ أيضان بفعؿ الصحابة الكراـ حيث إٌنيـ رجعكا في التحريـ إلى مجرد النيي، كمف 

أربعيف سنةن كال نرل  4كم عف ابف عمر _رضي اهلل عنيما_ أٌنو قاؿ: " كنا نخابرأمثمة ذلؾ ما ري 

 .5نيى عف المخابرة فتركناىا لقكؿ رافع أٌف النبي  بذلؾ بأسان حتى أخبرنا رافع بف خديج 

                                                             
1
أبك  البحر المحيط في أصول الفقو، ./ 256، ص1، جىػ(730ت) البخارمزيز بف عبد الع، كشف األسرار شرح أصول البزدوي.

التحبير شرح التحرير في أصول ./ 286، 3، دار الكتبي، ج1، طىػ(794)تعبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي 
مصطفى سعيد الخف  في اختالف الفقياء، أثر االختالف في القواعد األصولية./ 2279، ص5(، جىػ885ت)، المرداكم الفقو
 .333ـ،  ص2000، 2ط ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت،2008)ت

2
 (.7.سكرة الحشر، اآلية )
3
تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف  (،اضي البيضاوياإلبياج في شرح المنياج )منياج الوصول إلي عمم األصول لمق.

، دار الكتب العممية،  بيركت، بدكف ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب ،ىػ(756)ت سبكيالعمي بف تماـ بف حامد بف يحيي 
 ، كسأشير لو فيما بعد بػ ) اإلبياج في شرح المنياج(.67، ص2ـ،  ج1995طبعة، 

4
ٌف المزارعة ليس عمى .المخابرة أف يعمؿ الرجؿ في األرض ببعض ما يخرج منيا، كالبذر فييا عمى العامؿ، كىي تشبو المزارعة غير أ

الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل، عمى العامؿ فييا البذر بؿ يككف عمى المالؾ فيي أشبو بالمساقاة، انظر: 
 .35، ص7، دار القمـ، دمشؽ، ج4ـ(، كمجمكعة مف العمماء، ط2008مصطفى الخف )ت

5
مسمـ بف الحجاج صحيح مسمم، في الشرح: ىك بمعنى المخابرة، انظر:  .ركاه مسمـ لكف بمفظ ) الًخبر(، كقاؿ محمد عبد الباقي
 (.1547حديث رقـ ) ىػ(،261)
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. النيي حقيقةي في الكراىة دكف التحريـ، كال ييصرؼ إلى غيرىا إال بدليؿ، كدليميـ عمى ذلؾ أٌف 2

ي يدؿ عمى التنزيو يقينان فيحمؿ عميو، كال يحمؿ عمى التحريـ ألٌنو ال يدؿ عميو يقينا إال الني

 .1بدليؿ

 أف النيي مشترؾه بيف التحريـ كالكراىة. .3

 .2. التكقؼ في المسألة، كىذاف الرأياف األخيراف ذكرىما العمماء مف غير استدالؿو عمييما4

ٌف النيي ىؿ يقتضي الفساد متفرعه عمى ككف النيي حقيقةه كالخبلؼ الشيير بيف العمماء في أ     

في التحريـ ال الكراىة، كىذا ما قالو العبلئي في تحقيؽ المراد، كضرب لو مثاالن بصحة الصبلة 

، كعقد صاحب البحر المحيط لذلؾ مسألةن جعؿ 3في الحماـ كأعطاف اإلبؿ مع القكؿ بكراىتيا

، كخالؼ في ذلؾ الغزالٌي فيك يرل أٌف الكراىة 4تضي الفساد(عنكانيا )النيي الذم لمتنزيو ال يق

مانعه مف الصحة، حيث قاؿ: كما يتضاد الحراـ كالكاجب فيتضاد المكركه كالكاجب
5. 

كالحقيقة أٌف القكؿ بأٌف الفساد متفرعه عف ككف النيي حقيقةن في التحريـ كبلـه دقيؽه ألٌف      

كمأمكران بو في ذات الكقت، كىنا يحصؿ التضاد، كىذا ال  مقتضى الفساد ككف الشيء منيٌيان عنو

 . 6يككف إال في نيي التحريـ _ كاهلل تعالى أعمـ_

 المطمب الثاني

 أحوال النيي

                                                             
1
 .366، ص2، جىػ(794تالزركشي )البحر المحيط في أصول الفقو، .
2
 . 67، ص2ق(، ج756السبكي )ت اإلبياج في شرح المنياج، .
3
 .63، صىػ(761تالعبلئي )تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد،  .
4
 .395، ص3، جىػ(794تالزركشي )البحر المحيط في أصول الفقو،  .
5
، دار الكتب العممٌية محمد عبد السبلـ عبد الشافي(حققو: ، )ىػ(505)تأبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي المستصفى، .

 .63، ص1ـ،  ج1993، 1بيركت، ط
6
 .65ي تحقيؽ المراد، ص.ىذا كبلـه فيمت أصمو مف كبلـو لمعبلئي ف
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لمنيي عند عمماء األصكؿ أحكاؿه متعددةه مف حيث محٌؿ النيي الكاقع عمى األفعاؿ، أك      

محٌؿ النيي مف عدمو، فقد يككف النيي مطمقان بمعنىن آخر مف حيث اتصالو بالقرائف الداٌلة عمى 

، نييه كاقعه عمى ذات  عف القرائف، كقد يككف مقترنان بيا، فإف كاف كذلؾ فيك أحد ثبلثة أنكاعو

الفعؿ، كنييه عف كصؼو الزـو لو، كنييه عف كصؼو مجاكرو لو، كبياف ذلؾ منقسـه عمى أربعة 

 فركعو عمى النحك التالي:

 المطمق:الفرع األول: النيي 

 كيقصد بالنيي المطمؽ النيي المجٌرد عف القرائف، أم القرينة التي تدٌؿ عمى أٌف المنيٌي عنو      

 قبيحه لعينو أك لغيره، كقد ييقصد بو أيضان معنىن آخر كىك ككنو متجردان عف القرائف الداٌلة عمى أٌنو 

 .1عمى حقيقتو أك أٌنو مصركؼ إلى مجازه

نكعاف ، نييه عف األفعاؿ الحسٌية، كنيي عف التصرفات الشرعيةكالنيي المطمؽ        
، كىذا 2

 بياف مقتضبه لذلؾ:

 أكال: النيي عف األفعاؿ الحسٌية

األفعاؿ الحسٌية ىي التي ال ييتكقؼ في معرفتيا عمى الشرع بؿ تدرؾ بالحٌس، كالقتؿ،      

في معرفتيا أك ييتكقؼ حصكليا كالزنا، كشرب الخمر، فيذه األفعاؿ تيعرؼ بالعقؿ، كال ييحتاج 

 .3عمى الشرع، فيي معمكمةه عند سائر أىؿ الممؿ قبؿ نزكؿ الشرع

لـ أجد خبلفان بيف األصكلييف في أٌف النيي عف األفعاؿ الحسٌية داؿٌّ عمى ككنيا قبيحةن في      

لى ذلؾ ذىب الحنفٌية في ىذه المسألة ، كلـ أجد لممالكية كالحنابمة كبلمان 1، كالشافعٌية4ذاتيا، كا 

                                                             
1
 .257، ص1ق(، ج730، عبد العزيز البخارم )تكشف األسرار شرح أصول البزدوي .
2
.عبر العمماء ىنا عف الحسية باألفعاؿ، كعف الشرعية بالتصرفات، كلـ يقكلكا بالعكس، كلعؿ ذلؾ راجعه إلى ككف التعبير بالفعؿ أٍليىؽ 

 ئ أثران، أٌما التعبير بالتصرفات فأٍليؽ بالشرعيات التي تينشئ األحكاـ _كاهلل تعالى أعمـ_.بالحسٌيات إذ ال تستمـز أثران أك تيٍنش
3
 .257، ص1ق(، ج730عبد العزيز البخارم )ت كشف االسرار شرح أصول البزدوي،.
4
 .165ق(، ص482البزدكم )ت أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة عمم األصول(، .
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تحديدان إال أٌف النظر في أصكليـ يقتضي القكؿ بالقبح في ذاتيا، كسيتبيف ىذا عند الكبلـ عف 

 مذاىب العمماء في اقتضاء النيًي الفساد _ إف شاء اهلل_.

 ثانيا: النيي عف التصرفات الشرعٌية 

يتكقؼ حصكليا عمى  التصرفات الشرعٌية ىي األفعاؿ التي ال تدرؾ حقيقتيا بالحٌس، بؿ     

الشرع، فالصبلة عمى ىيئتيا الحالٌية لـ تكف معركفةن قبؿ الشرع، ككذلؾ العقكد بأركانيا كشرائطيا 

 كآثارىا لـ تيعرؼ إال بالشرع.

 

ذىب الحنفٌية إلى أٌف النيي عف التصرفات الشرعٌية يفيد بقاء مشركعٌية أصميا، ألٌف القبح ىنا في 

ـ في ذلؾ الشافعٌية فالنيي المطمؽ عندىـ يقتضي الفساد سكاءن كاف ، كخالفي2غير المنيٌي عنو

، كلـ أجد لممالكية كبلمان في ىذه المسألة، كال لمحنابمة، إال أٌف 3في الحسٌيات أك الشرعيات

الحنابمة يقكلكف بالفساد مطمقان _ كسيأتي الحديث عنو في المطمب الثالث_ فمف باب أكلى فساد 

 ع صكره.النيي المطمؽ في جمي

 الفرع الثاني: أن يرجع النيي إلى ذات الفعل

النكع الثاني أف يرجع النيي إلى نفس الفعؿ أك العقد لمعنىن فيو، كذلؾ  كبيع الحصاة، كىك       

أف يقكؿ لمرجؿ بعتؾ مف ىذه األثكاب ما كقع عمييا مف الحصاة التي أرمييا، أك بعتؾ ىذه 

إليو الحجر الذم أرميو، كقد ذكر في المنياج نكعان آخر األرض مف ىنا إلى المكاف الذم يصؿ 

مف أنكاع النيي، كىك أف يرجع إلى أمر داخؿو فيو، كضرب لو مثاالن كبيع المبلقيح التي في 

                                                                                                                                                                               
1
 .165، ص1ق(، ج794تالزركشي )ل الفقو، البحر المحيط في أصو.
2
 .258، ص1ق(، ج730عبد العزيز البخارم )تكشف األسرار شرح أصول البزدوي، .
3
، )حققو: د. حساـ الديف ىػ(864ت) ف محمد بف إبراىيـ المحميجبلؿ الديف محمد بف أحمد بشرح الورقات في أصول الفقو، .

 .23، ص2، جـ1999، 1عفانو(، جامعة القدس، فمسطيف، ط
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، كالحقيقة أٌف ىذا مف النكع األكؿ فالنيي راجعه إلى ذات المبيع، أم إلى ذات 1بطكف األٌميات

 المنيٌي عنو.

 جع النيي إلى وصٍف مالزٍم لمفعلالفرع الثالث: أن ير 

كىك أف يقع النيي عمى كصؼو خارجو عف الفعؿ مبلزـو لو، أم غير منفؾو عنو، كمثاؿ ذلؾ      

عقد الربا، فإٌف النيي فيو راجعه إلى أمرو خارجو عف ذات العقد كأركانو، فالمعقكد عميو ىك نفسو، 

كالزيادة أمر خارجه عنو لكٌنيا كصؼه الزـه لو
2 . 

 

 الفرع الرابع: أن يرجع النيي إلى وصٍف مجاوٍر لمفعل

كىك أف يرد النيي عمى كصؼو خارجو عف العقد مجاكرو لو، كالنيي عف البيع كقت نداء      

الجمعة، فيك راجعه إلى أمرو خارجو عف البيع، كىك تفكيت صبلة الجمعة ال خصكص البيع، 

 .3ىك مف شركطو كال أركانو فيككف النيي ألمرو آخر غير داخؿو في البيع فبل

كقد ييشكؿ عمى البعض التفريؽ بيف النيي الكارد عمى الكصؼ البلـز أك المجاكر، فكيؼ      

 ييعرؼ مكرد النيي في ىذه األحكاؿ؟.

، فقاؿ: إٌف ذلؾ ييعرؼ مف خبلؿ النٌص، فقد يدؿ النٌص عمى ذلؾ 4ذكر العبلئٌي بياف ذلؾ     

 لذلؾ أمثمةن كثيرةن أذكر اثنيف منيا: ، كعرض5بعبارتو أك باإليماء

، كىذا فيو 1"، دعكا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض لبادو  ال يبع حاضره  : ". قكؿ الرسكؿ 1

 داللةه إلى أٌف النيي عف ىذا البيع إٌنما ىك لما اقترف بو مف المضٌرة لمغير.
                                                             

1
 .69، ص2ق(، ج756السبكي )تاإلبياج في شرح المنياج،  .
2
 .70، ص2.المصدر نفسو، ج
3
 .70، ص2ق(، ج756السبكي )ت اإلبياج في شح المنياج،.
4
 .178، صىػ(761تالعبلئي ) تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد،.
5
التحبير شرح ره لمتعميؿ لكاف ذلؾ االقتراف بعيدان مف فصاحة كبلـ الشرع، انظر: .اإليماء: اقتراف كصؼو بحكـو لك لـ يكف ىك أك نظي

 .3324، ص7جىػ(، 885ت)، المرداكم التحرير في أصول الفقو
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لصبلة فحسب بؿ يعـٌ سائر .النيي عف الصبلة في الدار المغصكبة، فالتحريـ ليس مختصان با2

    الحركات كالسكنات في الدار المغصكبة، فدٌؿ ىذا عمى أٌف المقصكد ليس ىك ذات الصبلة.

 المطمب الثالث

 مذاىب األصوليين في اقتضاء النيي

اختمؼ العمماء في اقتضاء النيي عمى آراء عدةو، فمنيـ مف ذىب إلى أٌنو يقتضي الفساد      

اؿ إٌنو ال يقتضيو مطمقان، كمنيـ مف ذىب إلى أٌنو يقتضي الصٌحة، كآخركف مطمقان، كمنيـ مف ق

، فإٌنو يقتضي الفساد، كأٌما إف كاف  قالكا بأٌف النيي إف كاف راجعان إلى عيف الفعؿ أك كصفو البلـز

 ، قالكا إفٌ 4، كالشافعٌية3، كالمالكٌية2راجعان إلى كصؼو مجاكرو فإٌف جميكر األصكلييف مف الحنفٌية

في ذلؾ، كاآلراء في المسألة أذكرىا مع  5النيي ال يقتضي فساد المنيي عنو، كخالؼ الحنابمة

أدلة كٌؿ فريؽو عمى كجو االختصار إذ ليس المقصكد بسط الخبلؼ فييا، إٌنما الغاية بياف ما نشأ 

 عنو مفيـك الفساد، كسبب الخبلؼ فييا، كذلؾ عمى النحك التالي:

 اد مطمقاً أوال: النيي يقتضي الفس

يرل فريؽه مف األصكلييف أف النيي يقتضي فساد المنيٌي في أحكالو كميا، ال فرؽ فييا بأف      

لى ىذا القكؿ ذىب الحنابمة ، كنسب بعض العمماء ىذا 6يككف النيي لذات الفعؿ أك لكصفو، كا 

                                                                                                                                                                               
1
 .(3820، حديث رقـ ): محمد فؤاد عبد الباقي(حققو، )ىػ(261)تمسمـ بف الحجاج  صحيح مسمم، .
2
 .280، ص1ق(، ج730يز البخارم )تعبد العز كشف األسرار شرح أصول البزدوي، .
ىػ(، )حققو: حسيف عمي 543)ت شبيميالعربي المعافرم اإل، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف المحصول في أصول الفقو.3

 .69، ص1، دار البيارؽ، عماف، ج1اليدرم، كسعيد فكدة(، ط
4
 .384، ص3، جق(794)تالزركشي  البحر المحيط في أصول الفقو، .
5
د أحمد بف عمي بف ، )حققو: ىػ(458)تمحمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء القاضي أبك يعمى ، دة في أصول الفقوالعُ .

 .441، ص2(، جسير المباركي
6
 .441، ص2.المصدر  نفسو، ج
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يتبٌيف عند عرض ، كالحقيقة أٌف ىذا الكبلـ غير دقيؽو كما س1القكؿ ألبي حنيفة، كألكثر الشافعية

 ما تبقى مف اآلراء في المسألة.

ف       كاستدٌؿ الحنابمة لما ذىبكا إليو بأٌف النيي يقتضي فساد المنيي عنو في أحكالو كٌميا، كا 

 كاف راجعان لكصؼو مجاكرو بأدلةو مف النص كاإلجماع، عمى النحك التالي:

، 3ياـ لمف لـ يبٌيت الصياـ مف الميؿ": "ال ص، كقكلو 2: "ال نكاح إال بكلٌي". قكؿ الرسكؿ 1

ككجو الداللة أٌف المنيي عنو ىنا ليس ذات الفعؿ كال ركنان مف أركانو، بؿ المنيي عنو كصؼه 

لـ يرد نفي الفعؿ ألٌف الفعؿ كقع فبل يمكف رفعو، بؿ أراد نفي الحكـ  مجاكره لو، كالرسكؿ 

 .4عنو، فاقتضى ذلؾ فساد المنيي عنو

، ككجو الداللة أٌف الرٌد إذا أضيؼ 5: "مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا فيك رٌد". قكؿ الرسكؿ 2

ذا أضيؼ إلى المعامبلت اقتضى فسادىا،  أضيؼ إلى العبادات اقتضى عدـ االعتداد بيا، كا 

كىذا يعـٌ كٌؿ منيي  عنو سكاءن كاف النيي عمى ذات الفعؿ أك كصفو البلـز أك المجاكر، كاعترض 

                                                             
1
 .68، ص2السبكي، جاإلبياج في شرح المنياج، .
2
، كفي التعميؽ حكـ األلباني، دار الكتاب العربي، بيركت، ق(275)ت لسجستانيأبك داكد سميماف بف األشعث ا، داوود يسنن  أب.

أبك  الدراية في تخريج أحاديث اليداية،، ك صححو الحاكـ ) ىكذا نقمو عنو ابف حجر (، (، قاؿ األلباني: صحيح2087رقـ ) حديث
اليماني(، دار المعرفة بيركت، بدكف طبعة كبدكف  ق(، )حققو: السيد عبد اهلل ىاشـ المدني852الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلنٌي )ت

 . 59، ص2دار نشر، ج
، )حققو: شعيب األرنؤكط ىػ(241ت، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )مسند اإلمام أحمد بن حنبل.3

لبانٌي في كتاب )اإليماف البف تيمية ، كصححو األ69، ص1ج ـ،1995، 1ط ك عادؿ مرشد، كآخركف(، مؤسسة الرسالة، بيركت،
 ظ أخرل.ا، كلمحديث شكاىد كثيرة بألف34، ص1، المكتب اإلسبلمي بيركت(، ج4الذم خرج أحاديثو، ط

4
 .436، ص2ق(، ج458الفٌراء )تالعدة في أصول الفقو، .
5

أبك عبد اهلل البخارم ، محمد بف إسماعيؿ وسننو وأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل .
،كسأشير لو بعد 2275، ص6جق، 1422، 1ط دار طكؽ النجاة، بيركت،(، محمد زىير بف ناصر الناصر،)حققو: (ىػ256)تالجعفي

رقـ بمفظو ىذا، بؿ ذكره البخارم مسمسبل بمفظو آخر، كىك:" لو اآلف بصحيح البخارم، كقد ذكرت ىنا الجزء كالصفحة ألف الحديث ليس 
 (.2550في ديننا ما ليس فيو فيك رٌد" حديث رقـ )مف أحدث 
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و مف اآلحاد فبل يؤخذ بو في مسألةو أصكليةو كيذه، كأجاب الحنابمة عف ذلؾ عمى ىذا الحديث أنٌ 

ـٌ إٌف ىذه المسألة مف باب الفركع ف كاف آحادان فقد تمقتو األمة بالقبكؿ، ث بأٌف ىذا الحديث كا 
1. 

. اإلجماع، فمـ يزؿ العمماء يستدلكف عمى الفساد بالنيي بصرؼ النظر عف ككنو راجعان إلى 3

 ِّ ُّٱبقكؿ اهلل تعالى:  أك كصفو البلـز أك المجاكر، كمنو احتجاج ابف عمر  ذات الفعؿ

، عمى فساد نكاح المشركات، كقد ذكركا أمثمةن كثيرةن عمى ىذا 2َّ نئمئ زئ رئ ّٰ

 .3األصؿ

 ثانيًا: النيي ال يقتضي الفساد مطمقا 

 نقؿ ىذا القكؿ عفيرل أصحاب ىذا الرأم أف النيي ال يدٌؿ عمى الفساد في كافة أحكالو، ك      

، كعزاه صػػػػػاحب البحر المحيػػػػط إلى القاضػػػػػػي عبد الجبػػٌػػار، كقاؿ إٌنو 5 4األشعرٌية كالمعتزلة 

 ، كلـ أقؼ عمى أدٌلة ما ذىبكا إليو.6ظاىر قكؿ المتكمميف

 ثالثا: النيي يقتضي الفساد في العبادات دون المعامالت

، كقد نسبو الرازم إليو في المحصكؿ، كقاؿ: 7سف البصرمٌ ذىب إلى ىذا القكؿ أبك الح      

قاؿ في المستصفى: ، فيك إذف قكؿ الرازم أيضا، كىذا القكؿ اختيار الغزالٌي، 8"كىك المختار"

                                                             
1
 .2290، ص5ج ىػ(،885)ت، المرداكم التحبير شرح التحرير في أصول الفقو .
2
 (.221.سكرة البقرة، آية )
3
 .2290، ص5ج ىػ(،885ت)، المرداكم التحبير شرح التحرير في أصول الفقو .
4
 .434ص ،2ق(، ج458الفٌراء )تالعدة في أصول الفقو،  .
5
ق(، كتنتيج أسمكب أىؿ الكبلـ في الرد عمى 324: فرقٌة إسبلمية عقدية تنسب إلى اإلماـ أبك الحسف األشعرم ) ت ألشاعرة. ا

: فرقة إسبلمٌية تنسب إلى كاصؿ بف عطاء الغزاؿ، تميزت بتقديـ العقؿ عمى النقؿ، كباألصكؿ الخمسة التي تعتبر والمعتزلةالمخالفيف، 
 كان بيف جميع فرقيا.قاسمان مشتر 

6
 .185، ص3(، جق794تالزركشي )البحر المحيط في أصول الفقو،  .
7
، )حققو: خميؿ الميس(، دار الكتب ىػ(436تمحمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي ) المعتمد في أصول الفقو،.

 .170، ص1، ج1العممٌية، بيركت، ط
ىػ(، )حققو: الدكتكر طو جابر 606)تالرازم  اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيميأبك عبد  ،بفخر الديف، المحصول .8

 .291، ص2جـ، 1997 ،3فياض العمكاني(، مؤسسة الرسالة بيركت، ط
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، كىذا الذم اختاره عند حديثو عف أقكاؿ العمماء في اقتضاء 1"المختار أٌنو ال يقتضي الفساد"

كالنكاح كالتصرفات المفيدة لؤلحكاـ، أم في المعامبلت، كفي النيي لمفساد في النيي عف البيع 

ف لـ يصرح بأف الفساد يقع في العبادات دكف المعامبلت  العبادات يقع عنده الفساد فييا، كا 

نما ذكر ما يدٌؿ عميو فقد قاؿ في  بالنص _بحسب  ما بذلت مف جيدو بالنظر في كبلمو_، كا 

كافؽ األمر، كاألمر كالنيي متضاٌداف فعمى ىذا صـك يكـ العبادات: "إٌف الطاعة عبارةه عٌما ي

ذا لـ يكف قربةن لـ  النحر ال يككف منعقدان إف أريد بانعقاده ككنو طاعةن كقربةن، ألٌف النيي يضاٌده، كا 

بالنذر ما ليس بقربةو، نعـ لك أمكف صرؼ النيي عف عيف الصـك إلى ترؾ  يمـز بالنذر إذ ال يمـز

، كبيذا يتبٌيف أٌف الغزالي يقكؿ 2ذلؾ ال يمنع انعقاده، كلكف ذلؾ فاسده أيضػػان"إجابة دعكة اهلل، ف

 بالفسػاد في العػبادات دكف المعامبلت _كاهلل اعمـ_.

 استدٌؿ أصحاب ىذا الرأم بأدٌلةو عٌدةو، كذلؾ عمى النحك اآلتي:    

عمى الصكرة المنيٌي عنيا لـ  أكالن: استدلكا عمى فساد العبادات المنيٌي عنيا بأٌف اآلتي بالعبادة

يأت بما أيًمر بو، فبقي في العيدة ألٌنو لـ يفعؿ ما أيًمر بو، فالمأمكر ىنا غير المنيٌي عنو، فإذا 

أتى بو عمى الكجو المنيي عنو لـ يكف إتيانان بالمأمكر بو كبقي في عيدتو، فدٌؿ عمى فساد 

 .3المنيٌي عنو

ك كاف النيي يقتضي الفساد، لمـز ذلؾ الفساد حيث كجد كاعتيرض عمى ىذا الكبلـ بأٌنو ل     

النيي، كىذا غير متحقؽو بدليؿ صحة الصبلة في األكقات المكركىة، كالكضكء بالماء 

 .4المغصكب، كالصبلة بالثكب المغصكب

                                                             
1
 .221، ص1ق(، ج505الغزالٌي)ت.المستصفى، 
2
 .223، ص1.المصدر نفسو، ج
3
 .291، ص2ق(، ج606الرازم )ت المحصول،.
4
 .293، ص2فسو، ج.المصدر ن
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كأجيب عف ىذا االعتراض بأٌف األمثمة المذككرة ال تعارض القكؿ بفساد العبادات المنيٌي      

إٌف الصبلة في الثكب المغصكب تقع صحيحةن ألٌف مبلمسة الثكب لبدف اإلنساف خارجه عنيا، إذ 

عف ماىٌية الصبلة، كالنيي كقع عميو أم عمى أمرو مجاكرو منفؾو عف الصبلة، فيككف الفعؿ 

 .1المأتٌي بو غير المنيٌي عنو، فيبقى األمر عمى حالو مف أٌف النيي يقتضي الفساد في العبادات

ستدٌلكا عمى عدـ فساد المعامبلت بأٌنو ال ييمنع أف ينيى الشرع عف شيء كييرَّتب عميو ثانيان: ا

حكما إف كقع عمى الصكرة المنيي عنيا إذ ال تضاٌد في ذلؾ، كأف يقكؿ: حٌرمت عميؾ الطبلؽ 

زمف الحيض لكٌنؾ إف فعمتو كقع، فينا ال تضاٌد، كىذا بخبلؼ قكلو: حرمت عميؾ الطبلؽ 

ٌف شرط التحريـ التعرضي لعقاب اآلخرة دكف منع ترتُّب الثمرات، كأمرتؾ بو، في ذا فيو تضاٌد، كا 

كلك قمنا بأٌف النيي يقتضي الفساد لدٌؿ عمى ذلؾ مف جية المغة أك الشرع، كىك لـ يدٌؿ عميو 

 .3، كالنيي ال يفيد مف جية المغة إال الزجر2بأحدىما

 :4كاعترض عمى ىذا االستدالؿ مف عٌدة أكجو     

. أٌف النيي يدؿ عمى الفساد مف جية المغة، كما قاؿ العبلئٌي في تحقيؽ المراد: إٌف النيي يدٌؿ 1

 .5بمفظو عمى الزجر، كعمى الفساد معان 

. أٌف النيي يدؿ عمى الفساد مف حيث المعنى، حيث إٌف المنيٌي عنو ال يمكف أف ينشأ عنو 2

ال لكاف ذلؾ منعان لممصمحة كىذا ال ي ككف، فبل ينشأ عف النيي إذف إال مفسدةه خالصةه مصمحةه، كا 

                                                             
1
 .295، ص2.المصدر نفسو، ج
2
 .221، ص1ق(، ج505الغزالٌي )تالمستصفى،  .
3
 .295، ص2ق(، ج606الرازم )تالمحصول، .
4
.ىذه االعتراضات ذكرىا العمماء في الغالب في معرض استدالليـ عمى أٌف النيي يقتضي الفساد، أك يقتضي الفساد في بعض أنكاعو، 

مى القكؿ بعدـ كقكع الفساد في المعامبلت، كالحقيقة أٌف ىذه االعتراضات أكردىا في غالبيا صاحب المحصكؿ كىي تصمح لمرٌد ع
 كأجاب عنيا، ثـٌ رجعت مف خبلؿ قراءتي لما كتب، إلى كتب القائميف بالفساد كنقمتيا منيا _ كاهلل تعالى أعمـ _.

5
 .155، ص ىػ(761تالعبلئي ) تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد،.
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أك راجحةه، كال نقكؿ بالمفسدة المساكية ألٌف ذلؾ مف قبيؿ العبث الذم يأباه العقؿ، كبما أٌف النيي 

 .1مكجبه لممفسدة في المنيي عنو اقتضى ذلؾ أٌف النيي مكجب لمفساد

ث المغة كال الشرع، فإٌف ذلؾ معارضه . أٌنو لك سٌممنا بأٌف النيي ال يدؿ عمى الفساد ال مف حي3

: "مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا  بالدليؿ مف النٌص، كاإلجماع، أٌما مف النٌص بقكؿ الرسكؿ 

، فيككف مردكدان، كلك كاف سببان لمحكـ لما جيعؿ مردكدان، كمف اإلجماع أٌف الصحابة 2فيك رد"

 .3الكراـ حكمكا بفساد المنيٌي عنو بمجرد النيي

كأجاب القائمكف بالفساد في العبادات دكف المعامبلت عف ىذه االعتراضات بأٌف معنى قكؿ     

: " رٌد" مف قكلو "مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا فيك رٌد"، أم: غير مقبكؿ طاعةن  الرسكؿ 

ازم في ، كقد ذكر الر 4كقربةن، فالمحرَّـ ال يقع طاعةن، لكف ليس مف معناه: أٌنو ال يككف سببان لمحكـ

معرض اإلجابة عف الحديث مثاالن يكٌضح ما ذكره الغزالي، فقاؿ: إٌف الطبلؽ في زمف الحيض 

منييه عنو، كفي ىذا معنياف، األكؿ: أٌف الطبلؽ في ىذه الحاؿ مخالؼه ألمر اهلل تعالى، كىذا 

ٌنو مردكد، فإٌف ىذا يصح القكؿ بأٌنو رٌد، كالثاني: أٌنو سببه لمبينكنة، فبل يقاؿ إٌنو ليس مف الديف كا

 .5مف المختمؼ فيو، بؿ ىك عيف المتنازع فيو

أٌما عف القكؿ بأٌف الصحابة أجمعكا عمى فساد المنيٌي عنو بمجٌرد النيي، فقد نفى الغزالٌي      

، كقاؿ في المحصكؿ 6حصكؿ اإلجماع، كقاؿ: إنو كاقعه مف البعض، كال حٌجة في قكؿ البعض

الكا بالفساد بمجٌرد النيي، ألنيـ _أم الصحابة_ حكمكا في كثيرو مف إٌنو غير مسٌمـو بأٌنيـ ق

                                                             
1
 .2293، ص5(، جىػ885)ت، المرداكم التحبير شرح التحرير في أصول الفقو .
2
 ، ركاه البخارم.20.سبؽ تخريجو ص
3
 .2291، ص2(، جىػ885)ت، المرداكم التحبير شرح التحرير في أصول الفقو .
4
 .222، ص1ق(، ج505الغزالي )ت المستصفى،.
5
 .298، ص2ق(، ج606الرازم )ت المحصول، .
6
 .222، ص1ق(، ج505الغزالي )ت المستصفى، .
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، كقد أكرد الشككانٌي ىذا الجكاب في إرشاد الفحكؿ مع ذكر أمثمةو لبعض 1المنييات بالصٌحة

األفعاؿ التي حكـ الصحابة بصٌحتيا بالرغـ مف النيي عنيا، كالكضكء بالماء المغصكب، 

ـٌ أكرد ردٌ  ان عمى ىذا الجكاب بأف النيي ىنا كقع عمى أمرو خارجو عف ذات كالطبلؽ البدعٌي، ث

 .2الفعؿ

كقد أكرد الرازم اعتراضان ميٌمان عمى التفريؽ بيف العبادات كالمعامبلت في الحكـ مف حيث      

اقتضاء النيي، مف أٌنو يجب التسكية بينيما في الحكـ حيث ال دليؿ عمى كقكع الفساد في 

أجاب عنو بأٌف  المراد مف الفساد في العبادات عدـ اإلجزاء، كفي ، ك 3أحدىما دكف اآلخر

ذا اختمؼ المعنى بينيما لـ يجز أف ييعارىض أحدىما  المعامبلت عدـ ترتب األثر عميو، كا 

 .4باآلخر

كالحقيقة أٌف الفصؿ بيف العبادات كالمعامبلت في المسألة، كالقكؿ بأٌف معنى الفساد في      

في المعامبلت، لذلؾ ال يصحُّ أف يعارض أحدىما باآلخر أمره مجانبه  العبادات مختمؼ عنو

 لمصكاب _كاهلل أعمـ_، كذلؾ مف نكاحو عٌدةو:

أكالن: ال يمكف الفصؿ بيف المسألتيف عمى اإلطبلؽ، بؿ ىما في األصؿ مسالةه كاحدةه ىي مقتضى 

إذ تجد جكابيـ عمى مف  النيي في الشرع، كدليؿ ذلؾ أٌنيـ أنفسيـ لـ يفصمكا بينيما تمامان،

اعترض عمييـ في مسألة عدـ كقكع الفساد في المعامبلت  بأٌف الصحابة  أجمعكا عمى فساد 

المنيٌي عنو بمجٌرد النيي، أجابكا عف ذلؾ بأٌف الصحابة حكمكا بصٌحة كثيرو مف المنيٌيات 

عمييـ بو كالصبلة بالثكب المغصكب كالطبلؽ في الحيض، كجكابيـ ىذا ىك نفس ما اعترض 
                                                             

1
 .299، ص2ق(، ج606الرازم )ت المحصول، .
2
، )حققو: ىػ(1250تاهلل الشككاني اليمني ) محمد بف عمي بف محمد بف عبد، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول .

 .281، ص1ـ، ج1999، 1أحمد عٌزك عناية(، دار الكتاب العربي، ط
3
، غير أٌني لـ أفيـ عبارتو جٌيدان إال مف خبلؿ كبلـ الرازم في المحصكؿ، لذلؾ 156.ىذا االعتراض مكجكده في تحقيؽ المراد ص

 نقمت معنى االعتراض كالجكاب عميو مف كبلـ الرازم.
4
 .298، ص2ق(، ج606الرازم )ت المحصول، .
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خصكميـ في مسألة كقكع الفساد في العبادات، فيـ أثبتكا بيذا الجكاب كقكع الفساد في العبادات، 

 كنفكا بو ذاتو كقكعو في المعامبلت، كبالتالي فإٌنيـ لـ يفٌرقكا تمامان بيف الفساد في المسألتيف.

لقكؿ إٌف النيي ال يدؿ كما أٌنؾ تجدىـ استدلكا عمى عدـ فساد المعامبلت المنيي عنيا با     

عمى الفساد ال بمفظو كال بمعناه، كىذا ىك ذات ما اعترض بو الخصـك في مسألة كقكع الفساد 

في العبادات المنيٌي عنيا، أم أٌنيـ استدلكا في المسالة الثانية باعتراض خصميـ في المسألة 

 األكلى.

بايفه تمامان، بؿ ىناؾ ما يجمع بيف ثانيان: ال يسٌمـ القكؿ بأٌف معنى الفساد في المسألتيف مت

المعنييف، فالفساد في العبادات يعني عدـ اإلجزاء، أم عدـ القبكؿ األيخركٌم، كبالتالي نفي األثر 

عف الفعؿ مطمقان فبل يترتب عميو شيء، كفي المعامبلت يعني الفساد عدـ ترٌتب األثر الدنيكم 

 عمى الفعؿ، فبل يمكف الفصؿ بيف المعنييف.

كبناءن عميو فإٌف القكؿ بأف النيي يقتضي الفساد في العبادات دكف المعامبلت مطمقان غير      

دقيؽو، بؿ كاف األكثر دٌقةن أف يككف تقسيـ المسألة مف حيث كركد النيي عمى الفعؿ أك كصفو 

لى البلـز أك المجاكر، دكف االلتفات إلى ككف المنيٌي عنو مف العبادات أك المعامبلت _كاهلل تعا

 أعمـ_.

ذا كان  رابعًا: إذا كان النيي راجعًا إلى نفس الفعل أو وصفو الالزم فإّنو يدّل عمى الفساد، وا 

 النيي راجعًا إلى وصفو المجاور فإّنو ال يدّل عمى الفساد

، كىك ما رٌجحو 1ذىب إلى ىذا القكؿ الشافعٌية عمى التحقيؽ، كىك قكؿ اإلماـ الشافعيٌ      

قد نسب البعض إلى اإلماـ الشافعٌي بأٌنو قاؿ: إٌف النيي ال يقتضي الفساد، ، ك 1صاحب المنياج

 .2كىك غير صحيح كما جاء في تحقيؽ المراد

                                                             
1
 .284، ص3ج (،ق794تالزركشي )البحر المحيط في أصول الفقو،  .
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كذىب اإلماـ مالؾ إلى قكؿو قريبو مف ىذا، قاؿ ابف العربٌي في المحصكؿ: إٌف التحقيؽ مف      

ف كاف لمعنٌى في  قكؿ اإلماـ مالؾ أٌف النيي إف كاف لمعنىن في المنيٌي عنو دؿٌ  عمى الفساد، كا 

، كقد نسب البعض لممالكية قكليـ 3غير المنيي عنو فذلؾ في الغالب عنده ال يدؿ عمى الفساد

بأٌف النيي يقتضي شبية الفساد، لكف الحقيقة أٌنيـ يركف بأٌف النيي يدؿ عمى الفساد، كأٌف البيع 

يقاؿ بأٌنيـ يركف باقتضاء النيي شبية الفساد  ، فبل4الفاسد يفيد شبية الممؾ إذا اتصؿ بو ما يقٌكيو

 _كاهلل أعمـ_.

 استدؿ أصحاب ىذا الرأم بأدلةو مف النص، كاإلجماع، كالمعقكؿ عمى النحك التالي:     

 أكالن: مف النص

استدٌؿ أصحاب ىذا الرأم عمى ما ذىبكا إليو بنفس ما اعترضكا بو عمى أصحاب القكؿ      

النيي يفيد الفساد في العبادات دكف المعامبلت، فيـ استدٌلكا بيا عمى فساد  الثالث الذيف قالكا إفٌ 

، كذلؾ لتفريقيـ بيف 5المنيي عنو لذاتو أك لكصفو البلـز دكف ما نيي عنو لكصفو المجاكر

 الحاليف، كسأذكر أدٌلتيـ ىنا مٌرةن أخرل لبياف أكجو االعتراض عمييا كبٌلن عمى حدةو.

، كالمنيٌي 6: "مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا فيك رٌد"بقكؿ الرسكؿ  استدلكا مف النٌص      

عنو مخالؼه ألمر النبي فيجب أف يككف رٌدان، كالمردكد ىك المفسكخ الذم ال ييعمؿ بو كال ييمتفت 

 .7إليو

                                                                                                                                                                               
1
 .69، ص2ق(، ج756، السبكي )تاإلبياج في شرح المنياج .
2
 .94، صىػ(761تالعبلئي ) تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد، .
3
 .69، ص1ج ىػ(،543تبف العربي )ا، المحصول في أصول الفقو .
4
 .77، ص1ج ىػ(،684ت، القرافي )شرح تنقيح الفصول .
5
 .23. انظر: ص
6
 ، ركاه البخارم.20سبؽ تخريجو ص. 
7
ق(، )حققو: د. محمد حسف ىيتك(، دار الفكر، 476أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمٌي بف يكسؼ الشيرازٌم )تالتبصرة في أصول الفقو، . 

 .101ق، ص1403، 1دمشؽ، ط
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، فقد اعتيرض عمى       كذكر الشيرازٌم اعتراضان ميٌمان عمى ىذا الدليؿ لـ أجده في كتب الخصـك

ف كاف خبر ىذا ا لحديث بأٌنو خبر كاحدو كال ييحتٌج بو في مسألةو أصكليةو كيذه، كأجاب عنو بأٌنو كا 

ف كانت مسألةن أصكلٌيةن فيي  ـٌ إٌف ىذه المسألة كا  كاحدو فقد تمقتو األٌمة بالقبكؿ فيك كالمتكاتر، ث

 .1مسألةه اجتيادٌيةه يصٌح فييا االحتجاج بخبر الكاحد

عمى ىذا االستدالؿ بقكلو: إٌف معنى " رٌد " في الحديث غير مقبكؿو  كما اعترض الغزاليٌ     

طاعةن كقربةن، كال شٌؾ أٌف الميحرَّـ ال يقع طاعةن، كلكٌنو قد يككف سببان لمحكـ، كالطبلؽ زمف 

 .2الحيض، كذبح شاة الغير فيي منييه عنيا لكٌنيا تقع سببان لمحكـ

 ثانيان: مف اإلجماع

 عمى فساد العقكد بمجٌرد النيي، كمف ذلؾ احتجاج ابف عمر  لكراـ استدٌؿ الصحابة ا     

، كلـ ينكر 3َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱعمى فساد نكاح المشركات بقكؿ اهلل تعالى: 

عمى فساد عقكد الربا بقكؿ  عميو أحده فكاف ذلؾ إجماعان، كمف ذلؾ أيضان احتجاج الصحابة 

 .5 4َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱاهلل تعالى:

نفى الغزالٌي اإلجماع في ىذه المسألة، كقاؿ إٌنو كقع مف بعض األئٌمة، كال حٌجة في قكؿ      

، كقد ييجاب عف ذلؾ بأٌنو كثير النقؿ عف 6البعض، فبل يصٌح دليبلن عمى أٌف النيي يقتضي الفساد

ذا قمنا إٌنو لـ الصحابة في استدالليـ عمى الفساد بمجٌرد النيي، كلـ ينكر أحده منيـ ذلؾ، ك  ا 

 يحصؿ إجماعه فإٌف في قكؿ الصحابة حٌجةه ال سيما إف كثر النقؿ عنيـ _كاهلل تعالى أعمـ_.
                                                             

1
 .101. المصدر نفسو، ص
2
 .222، ص1ق(، ج505الغزالي )ت المستصفى،. 
3
 .221 . سكرة البقرة، اآلية
4
 .278. سكرة البقرة، اآلية 
5
ق(، )حققو: عبد 631أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عميو بف محمدو بف سالـو الثعمبٌي اآلمدٌم )ت اإلحكام في أصول األحكام،. 

 .190، ص2الرازؽ عفيفي(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ج
6
 .222، ص1، جق(505الغزالي ) المستصفى،. 
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 ثالثان: مف المعقكؿ

ذكر العبلئي في تحقيؽ المراد أكجيان عٌدةن لبلستدالؿ بالمعقكؿ عمى ىذا الرأم، كمف ىذه     

ال كاف النيي األدلة أٌف المنيٌي عنو ال يمكف أف يككف مينشئان لم مصمحة الخالصة أك الراجحة، كا 

ذاتو منعان لتمؾ المصمحة كىذا ال يككف، فبل ينشأ عف المنيٌي عنو إال المفسدة، كىي قد تككف 

مفسدةن خالصةن، أك راجحةن، كال نقكؿ بالمساكية ألٌف ذلؾ مف قبيؿ العبث الذم يأباه العقؿ، فيككف 

لصة أك الراجحة، كالمفسدة باطمةه، أم أٌف النيي ميبطؿه ليذه المنيٌي عنو إذف مينشئان لممفسدة الخا

 .1المفسدة، فكاف النيي يقتضي البطبلف

، فإٌنو ىنا       ىذه األدٌلة اآلنفة الذكر فيما لك كاف النيي كاقعان عمى ذات الفعؿ، أك كصفو البلـز

ال يدٌؿ عمى الفساد، كدليميـ مفسده لمفعؿ، أٌما إف كاف النيي كاقعان عمى كصؼو مجاكرو لمفعؿ فإٌنو 

في ذلؾ إثبات الفرؽ بيف الحاليف، حيث فٌرؽ اإلماـ الشافعي بينيما فقاؿ إٌف النيي عف الشيء 

، فإذا أيتي بالفعؿ المنيي عنو  لذاتو أك لكصفو البلـز يقتضي أف يككف ىذا الشيء غير مشركعو

ف كاف الفعؿ غير مشركعو فيذا يعني عدـ  كاف ذلؾ ارتكابان لممنيي عنو بالنسبة لذات الفعؿ، كا 

صٌحتو، ألٌف الصٌحة تنافي عدـ المشركعٌية، أٌما إذا كاف النيي ألمرو خارجي  عف الفعؿ فإٌنو ال 

يقتضي عدـ مشركعٌيتو، ألٌف اآلتي بالفعؿ ىنا لـ يرتكب منيٌيان عنو بالنسبة لذات الفعؿ بؿ ألمرو 

 .2خارجو عنو

في الدار المغصكبة، فقد اتفؽ العمماء عمى أٌف النفي كاإلثبات  كيكٌضح ذلؾ مسألة الصبلة     

ال يجتمعاف في الشيء الكاحد باالعتبار الكاحد فبل يككف الشيء حرامان كحبلالن في نفس الكقت 

باعتبارو كاحد، لكٌنيـ اختمفكا في اجتماع النفي كاإلثبات في شيءو كاحدو إذا كاف ذلؾ العتباريف 

الدار المغصكبة ىؿ يجكز تعمُّؽ األمر بيا عمى اعتبار ككنيا صبلةن،  مختمفيف كالصبلة في
                                                             

1
 .133ق(، ص761العبلئي )ت تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد،. 
2
 .157ق(، ص 761العبلئي )ت تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد،. 
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كتعمؽ النيي بيا عمى اعتبار ككنيا غصبان، فعند اإلماـ الشافعي تصٌح الصبلة في الٌدار 

المغصكبة، كتسقط عف اآلتي بيا إلمكاف اعتباره آتيان بالمأمكر بو مف ىذا الكجو، مع ككنو 

 .1غصكب مف كجوو آخرعاصيان مف جية تمٌبسو بالم

، ولم يكن النيي 2خامسًا: النيي يقتضي الصّحة إذا كان النيي عن الوصف الالزم أو المجاور

 :3عن األفعال الحسّية

، إذا كاف المنيٌي عنو مف التصرفات الشرعية، ال 4يرل الحنفٌية أٌف النيي يدٌؿ عمى الصٌحة     

 .5سدةن عند األحناؼمف األفعاؿ الحسٌية، إذ ال خبلؼ في ككنيا فا

إٌف الناظر في كبلـ األحناؼ ليجد أٌف في كبلميـ عمقان في التفكير، كشيئان مف الغرابة      

أيضان، إذ كاف منطقٌيان أف يذىب األحناؼ إلى القكؿ باقتضاء النيي الفساد، كمفيـك الفساد عندىـ 

الحقيقة أٌني ظممت في حيرةو مٌما مغايره لما ىك عند الجميكر، فتستقيـ بذلؾ أصكليـ مع الفركع، ك 

، كأمير باد شاه الحنفٌي يكضحاف فيو 6ذىب إليو األحناؼ حتى قرأت كبلمان لعيبيد اهلل المحبكبيٌ 

رأم األحناؼ، فأمير باد شاه يرل أٌف ترتُّب األحكاـ عمى التصرفات الشرعٌية المنيٌي عنيا ال 

الصٌحة لممنيٌي عنو، كيبٌيف أٌف قكؿ الحنفٌية  ييبنى عمى أٌف النيي عف التصرفات الشرعٌية يقتضي

                                                             
1
 .159. المصدر نفسو، ص
2
األمر في النيي عف كصؼو الزـو أك  . النيي إذا كقع عمى ذات الفعؿ عند األحناؼ يقتضي الفساد الذم ىك البطبلف، لذلؾ تـٌ حصر

.  مجاكرو
3
 . ىذا العنكاف مأخكذه مف تحقيؽ المراد، كالقيد الذم ذكره " كلـ يكف مف األفعاؿ الحسٌية " قيده دقيؽ، فإٌف األحناؼ ال خبلؼ بينيـ =

ٌتب بعض األحكاـ عمى أفعاؿو حسٌية = في أٌف النيي عف األفعاؿ الحسٌية يقتضي فسادىا لقبحو في ذاتيا، لكف ىناؾ مف األحناؼ مف ر 
 منيي  عنيا كالزنا فيي عندىـ مكجبةه لحرمة المصاىرة ال لذاتيا بؿ لكجكد الكلد المخمكؽ فيك محترـه ألٌنو مخمكؽ بخمؽ اهلل فبل تكمف

 صفة القبح فيو بؿ لفعؿ الزنا.
4
 .258، ص1ق(، ج730عبد العزيز البخارم )ت كشف األسرار شرح أصول البزدوي،. 
5
 .417، ص2ق(، ج793التفتازاني )ت شرح التمويح عمى التوضيح،. 
6
 .421. المصدر نفسو، ج، ص
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بأٌف النيي عف التصٌرؼ يقتضي مشركعيتو أم مشركعٌية أصمو ال كصفو، كبذلؾ يفيد صحة 

 .1األصؿ

كلعٌؿ ىذا ىك مقصد األحناؼ مف قكليـ بأٌف النيي مقتضو لمصٌحة أم صٌحة األصؿ،      

ف التصرؼ ككجكده صحيحان، لكف مع كصؼو  ، كىذا ما كضحكه باستدالليـ بككف  بمعنى تككُّ فاسدو

ال لكاف غير مقدكرو عمى االمتناع أك الفعؿ، كىك  نان لصٌحة التكميؼ بو، كا  المنيٌي عنو ميتككِّ

، كسيأتي الحديث عف ىذا الدليؿ.  عبثه

كبناءن عمى ما سبؽ فإٌف الحنفٌية بالمحصٌمة _كاهلل تعالى أعمـ_ يركف بأٌف النيي يقتضي       

ٌنما عبركا عف ذلؾ بقكليـ أٌف الفسا د الذم ىك عندىـ بقاء مشركعٌية األصؿ مع فساد الكصؼ، كا 

 النيي يقتضي الصٌحة، كيشيد لذلؾ فركعيـ في المسألة.

 أدٌلة األحناؼ عمى مذىبيـ:     

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ. مف النٌص: قكؿ اهلل تعالى: 1

 رن مم ام يلُّاهلل: ، فالنيي في قكؿ 2َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل

ال يعدـ أصؿ الشيادة، أم ال يمنع مف كجكدىا كانعقاد النكاح معيا، لكف يمنع أداءىا،  َّمنزن

ألٌف أداءىا فاسده بعد النيي المطمؽ، كعميو لك شيد فاسؽه بسبب القذؼ عمى نكاحو كقع النكاح 

صؿ الشيادة بقي معتبران صحيحان، لكف أداءه لمشيادة إف طيًمب ليا يككف فاسدان، ككجو الداللة أٌف أ

 .3بالرغـ مف كركد النيي عميو

                                                             
1
 .378، ص1ق(، ج972أمير باد شاه )ت تيسير التحرير،. 
2
 .4. سكرة النكر، اآلية 
3
ـ، 1993، 1ركت، طق( دار الكتب العممية، بي483شمس األئمة، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي )تأصول السرخسي، . 
 .92، ص1ج
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. مف المعقكؿ: استدلكا بقكليـ: "إٌف التصرؼ الشرعٌي يبقى بعد النيي مشركعان كما كاف، ألٌنو 2

لك لـ يبؽ مشركعان كاف العبد عاجزان عف تحصيؿ المشركع، كحينئذو كاف ذلؾ نييان لمعاجز، كذلؾ 

ؿ أكرده ذاتو عبيد اهلل المحبكبي في متف التكضيح، كقاؿ: "ىذا ، كىذا الدلي1مف الشارع محاؿ"

 .2أشير دليؿو ألصحابنا عمى أٌف النيي يقتضي الصٌحة"

كمعنى ذلؾ أٌف األصؿ في التصٌرفات عند الحنفٌية أف تككف صحيحةن، فإذا كرد عمييا النيي      

صؼ الزائد فيككف حكمو ثبت حكـ األصؿ لمتصرؼ الذم ىك الصٌحة، كيثبت النيي في حٌؽ الك 

الفساد، كلك قمنا إٌف أصؿ الفعؿ لـ يبؽ مع النيي مشركعان لمـز مف ذلؾ أف يعجز العبد عف 

تحصيؿ أصؿ الفعؿ المشركع، فيككف النيي إذف نييان لمعاجز أك نييان عف فعؿو غير مشركع ال 

قمنا إٌف النيي يقتضي يقدر العبد عمى تحصيمو، كىذا مف الشرع محاؿ، كبعبارةو أخرل فإٌننا إف 

الفساد لمـز مف ذلؾ أف ييطمب مف العبد االمتناع عف فعؿو غير مقدكرو عف االمتناع عنو، ألٌنو 

، بؿ يككف الفعؿ في أصمو مشركعان  غير ميتكٌكفو أصبلن، فكيؼ ينيى الشرع عف فعؿو غير ميتكٌكفو

 حتى يصٌح النيي عنو، فيتحٌصؿ مف ذلؾ أٌف النيي يقتضي الصٌحة.

. استدٌلكا مف المعقكؿ أيضان أٌف مكجب البيع ثبكت الممؾ، كمكجب النيي حرمة التصٌرؼ، 3

فأمكف الجمع بينيما، فيثبت الممؾ في البيع الفاسد، كيحـر التصٌرؼ لمنيي، كىذا ييثبت صٌحة 

 .3أصؿ الفعؿ المنيٌي عنو

 اعترض الشافعٌية عمى الحنفٌية مف كجكهو عٌدة منيا:     

يي لك دٌؿ عمى الصٌحة فإٌما أف يدٌؿ عمييا بالمفظ أك المعنى، كىذا ممتنعه فمـ يرد الدليؿ . أٌف الن1

عمى ذلؾ، كىك ممتنعه مف جية المفظ ألٌف الصٌحة تعني ترتُّب األحكاـ كاآلثار عمى أسبابيا، 
                                                             

1
ق(، دار الكتاب العربي، بيركت، بدكف طبعة 344نظاـ الديف أبك عمي أحمد بف محمد بف إسحؽ الشاشي )ت أصول الشاشي،. 

 .165كبدكف دار نشر، ص
2
 .417، ص2ق(، ج793التفتازاني )تشرح التمويح عمى التوضيح، . 
3
 .92، ص1ق(، ج483السرخسي )ت أصول السرخسي،. 
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كالنيي في المغة ترؾ الفعؿ فحسب، كال معنى لو سكل ذلؾ، فبل يدٌؿ عمى ترتُّب األحكاـ أك 

عدميا، كىك ممتنعه مف جية المعنى ألٌف النيي يدؿُّ عمى فساد المنيٌي عنو كلذلؾ أدٌلةه كثيرة فبل 

 .1يككف مكجبان لصٌحتو

. النيي يكجد مع انتفاء الصٌحة، كالنيي عف بيع المبلقيح، كالمضاميف، كبيع حبمة الحبمة، 2

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱككالنيي عف نكاح ما نكح اآلباء بقكؿ اهلل تعالى: 

 .3، فالنيي يقتضي عدـ الصٌحة2َّ زبرب يئ ىئ نئ مئ

. ما ذىب إليو الحنفٌية مف أٌف النيي عف غير المقدكر عبثه يصٌح في الممتنع حٌسان ال شرعان، 3

ال لمـز مف ذلؾ صٌحة كٌؿ منيي  عنو، كبمعنىن آخر إف عنى الحنفٌية بقكليـ إٌف النيي يقتضي  كا 

اإلمكاف، أم ككف المنيٌي عنو ممكف الكجكد ال ممتنع، فيذا ال  الصٌحة، أم الصٌحة العقمٌية كىي

ف أرادكا الصٌحة الشرعٌية كترتُّبى اآلثار فيذا ال دليؿ ليـ عميو  .4خبلؼ عميو، كا 

خبلصة األمر أٌف قكؿ الحنفٌية بأٌف النيي عف التصرفات الشرعٌية يقتضي الصٌحة مجانبه      

 ؾ مف كجييف:لمصكاب _إف أخذناه عمى ظاىره_، كذل

 األكؿ: أٌنيـ بقكليـ ىذا يضطركف لحمؿ النيي عمى معنىن ال يحتممو مف غير دليؿو عمى ذلؾ.

الثاني: أٌنيـ يخالفكف قاعدتيـ ىذه في بعض المكاضع، فيـ يقكلكف ببطبلف بيع المبلقيح، 

ف األ ، أم عمى تصٌرؼو غير ميتكك  صؿ، كالمضاميف لكركد النيي، كالنيي ىنا كرد عمى معدـك

كىذا الكبلـ ليس عميو اعتراضه بعينو، إذ يمكف اعتبار النيي كرد عمى التصٌرؼ لقبحو ذاتي  فيو، 

لكف الذم عميو االعتراض أٌف األحناؼ يقكلكف بأٌف النيي يقتضي الصٌحة مستدٌليف بأٌف النيي 

                                                             
1
  .192، ص2ق(، ج631اآلمدم )ت اإلحكام في أصول األحكام،. 
2
 .22. سكرة النساء، اآلية 
3
 .192، ص2ق(، ج631اآلمدم )ت اإلحكام في أصول األحكام،. 
4
 .193، ص2ق(، ج794الزركشي )ت البحر المحيط في أصول الفقو،. 
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، فكيؼ يقكلكف إذف ببطبلف بيع المضاميف فو ال يقع كىك عبثه ، كىك نييه كرد عف أمرو غير ميتككِّ

.  عمى معدكـو

كصفكة الكبلـ أٌنا إف حممنا كبلـ الحنفٌية عمى ما كٌضحو أمير باد شاه، كالمحبكبي فأرل أٌنو      

 فقوه حسفه فيو عمؽ نظرو في ىذه المسألة _كاهلل تعالى أجٌؿ كأعمـ_.

 1سادسًا: النيي يقتضي شبية الفساد

 .2ٌية، كالصحيح أٌنو ليس قكليـ كما تبٌيف سابقان كىذا الرأم حكاه القرافٌي عف المالك     

ذا كان ال يختّص بو فإّنو ال  سابعًا: إذا كان النيي يختّص بالمنيّي عنو فإّنو يقتضي الفساد، وا 

 يقتضي الفساد

 .3نقمو أبك إسحؽ عف بعض الشافعٌية     

 .4ىما فال يقتضي الفسادثامنًا: إذا أخّل بركٍن أو شرٍط فإّنو يقتضي الفساد، وما ال يخّل بأحد

تاسعًا: ما كان النيي عنو حّقًا هلل تعالى يقتضي الفساد، وما كان النيي عنو حّقًا لمعبد فال 

 .5يقتضي الفساد

 

 المطمب الرابع

 ثمرة خالف األصوليين في اقتضاء النيي

اء انقسمكا قبؿ الحديث عف أثر اختبلؼ العمماء في اقتضاء النيي ال بٌد مف القكؿ إٌف العمم    

في المسألة عمى آراء عٌدةو أشيرىا أربعة أقكاؿ: مف يقكلكف بأٌف النيي يقتضي الفساد مطمقان كىـ 

                                                             
1
 ، مقتصران عمى أشير اآلراء في المسألة كالتي سبؽ تفصيميا.. أكتفي ىنا بذكر ما تبقى مف اآلراء في المسألة دكف تفصيؿ
2
 .26. انظر: ص
3
 .69، ص2ق(، ج794السبكي )ت اإلبياج في شرح المنياج،. 
4
 .388، ص3ق(، ج794الزركشي )ت البحر المحيط في أصول الفقو،. 
5
 .94ق(، ص761العبلئي )ت تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد، .
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الحنابمة كمف كافقيـ، كمف يقكلكف بأٌف النيي ال يقتضي الفساد مطمقان كىـ األشاعرة كالمعتزلة، 

ف كاف كمف يركف بأٌف النيي إف كاف عمى ذات الفعؿ أك كصفو البلـز فإٌنو يق تضي الفساد، كا 

عمى كصفو المجاكر فإٌنو ال يقتضي الفساد كىـ الشافعٌية كقريبه منيـ قكؿ المالكٌية، كمف يركف 

 بأٌف النيي يقتضي صٌحة األصؿ كىـ الحنفٌية.

كبذلؾ يككف رأم الحنابمة في مقابؿ رأم الجميكر الذيف ليـ في المسألة تفصيؿه، فحٌتى      

اقتضاء النيي الصٌحةى مطمقان، بؿ ليـ في المسألة تفصيؿه فالنيي المطمؽ الحنفٌية ال يقكلكف ب

عندىـ يقتضي البطبلف مثبلن، كالنيي عمى كصؼو مجاكرو لمفعؿ فإٌنو ال يقتضي الفساد، ككذلؾ 

 الشافعٌية فصٌمكا بيف النيي عف ذات الفعؿ ككصفو البلـز كبيف النيي عف كصفو المجاكر.

فإٌف العمماء اختمفكا في كثيرو مف الفركع الفقيٌية بناءن عمى اختبلفيـ في  كبناءن عمى ما سبؽ     

 أصؿ المسألة، كىذا ذكره لبعض المسائؿ المختمؼ فييا بينيـ:

أكالن: البيع بالخمر، كذلؾ بأف يككف الخمر ثمنان لمبيعو ما، فقد كرد النيي عف االتجار في الخمر، 

مت رة البقرة عف آخرىا، خرج النبي قالت: لٌما نزلت آيات سك  فعف عائشة  ، فقاؿ: "حيرِّ

، فمف قالكا بأٌف النيي يقتضي الفساد مطمقان يركف بأٌف البيع ىنا فاسده لمنيي 1التجارة في الخمر"

، ككذلؾ مف قالكا بأٌف النيي إف كرد عمى كصؼو مبلزـو لمفعؿ فإٌنو يقتضي الفساد، 2كىـ الحنابمة

، فالنيي عندىـ كرد عمى الثمف الذم ىك الزـه لمبيع، كمف 3كىـ الشافعٌية يركف بأٌف البيع ىنا فاسده 

رأل بأٌف النيي عمى كصؼو الزـو يقتضي صٌحة األصؿ مع فساد الكصؼ، يركف بأف البيع ىنا 

صحيح األصؿ فاسد الكصؼ الذم ىك الثمف، فيقع البيع كيبطؿ الثمف الذم ىك الخمر، إذ 

                                                             
1
 (.2113ق(، حديث رقـ )256البخارم )ت ح البخاري،صحي .
2

شمس الديف، أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسٌي الجماعميمي الشرح الكبير عمى متن المقنع، . 
 .545، ص5ق(، دار الكتاب العربي، بيركت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ج682)ت

3
 .197ق(، ص761العبلئي )تقتضي الفساد، تحقيق المراد في أّن النيي ي. 
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ؿ في الثمف كىك غير مقصكدو بؿ كسيمةه إلى المقصكد، كىـ الخمؿ ىنا ليس في ركف البيع ب

 .1الحنفٌية

 ٱُّٱثانيان: البيع كقت النداء يـك الجمعة، فقد كرد النيي عف البيع كقت النداء في قكؿ اهلل تعالى: 

  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

، 3البيع ىنا فاسده كىـ الحنابمة ، فمف قاؿ بأٌف النيي يقتض الفساد مطمقان، قاؿ بأفٌ 2َّ خي حي

كمف قاؿ بأٌف النيي إف رجع إلى كصؼو مجاكرو فإٌنو ال يقتضي الفساد، يركف بأٌف البيع كقت 

، 6، كيرل المالكٌية أف البيع ىنا فاسده 5، كالشافعٌية4النداء ال يككف فاسدان مع حرمتو كىـ الحنفٌية

فأٌذف المؤٌذف ميًنع مف البيع، فإف تبايع حينئذو اثناف قاؿ اإلماـ مالؾ: "إذا قعد اإلماـ عمى المنبر 

تمزميما الجمعة، أك تمـز أحدىما فيًسخ البيع، فإف كاف ال تجب عمى كاحدو منيما الجمعة لـ 

، كاألصؿ ىنا أف يككف البيع صحيحان كفقان ألصكليـ، كقد عممكا ذلؾ بأٌنو عقٌد مينع ألجؿ 7ييفسخ

 .8ىنا تشاغؿه عف عبادة اهلل كمثمو النكاح كاليبة حٌؽ اهلل تعالى ألٌف في البيع

                                                             
1
، دار الكتاب اإلسبلمي، (ىػ970تزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .
 .277، ص5ج، بدكف سنة نشر، 2ط
2
 .9. سكرة الجمعة، اآلية 
3
، دار ىػ(1051)تبف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى منصكر بف يكنس ، كشاف القناع عن متن اإلقناع. 

 .180، ص3الكتب العممية، بيركت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ج
4
، 13جـ، 1993بدكف طبعة، ، دار المعرفة، بيركت، ىػ(483)تبف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي  محمد ،شمس األئمة ،المبسوط. 
 .140ص

5
، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ىػ(676)تأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ، بالمجموع شرح الميذ. 
 .112، ص12ج
6
أحمد بف غانـ )أك غينيـ( بف سالـ بف مينا، شياب الديف النفراكٌم األزىرٌم  الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،. 
 .258، ص1ـ، ج1995ق(، دار الفكر، بدكف طبعة، 1126)ت

7
، دار ىػ(897ت) اطي، أبك عبد اهلل المكاؽمحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرن التاج واإلكميل لمختصر خميل،. 

 .554، ص2ـ، ج1994، 1الكتب العممية، بيركت، ط
بد الرحمف الطرابمسي المغربي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف ع،  مواىب الجميل في شرح مختصر خميل. 8

 .182، ص2ـ، ج1992، 3، دار الفكر، طىػ(954المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت 
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 المبحث الثالث

 ضابط الفساد في العقود

 كفيو مطمباف:     

 المطمب األكؿ: ضابط تمييز العقد الفاسد مف الباطؿ عند الحنفٌية.

 المطمب الثاني: ركف البيع كشركطو عند الحنفٌية.

 المطمب األول

 اطل عند الحنفّيةضابط تمييز العقد الفاسد من الب

مٌر سابقان أٌف الحنفٌية اتخذكا نيجان مغايران لمجميكر في تقسيـ العقكد، فالباطؿ عند الجميكر      

رديؼ الفاسد كعند الحنفٌية نكعه مستقؿه بذاتو يقابؿ الصحيح مف العقكد، لذا ال بٌد مف معرفة 

 سد.األسس التي يمٌيز مف خبلليا الحنفٌية العقد الباطؿ مف الفا

كضع الحنفٌية ضابطان عامان لتمييز العقد الفاسد مف الباطؿ في عقكد المعاكضات المالية،      

قاؿ في البناية: "إٌف كٌؿ ما أكرث خمبلن في ركف البيع فيك مبطؿ، كما أكرثو في غيره فيك مفسد"، 

، 1حمو"كقاؿ: "حاصؿ الكبلـ، الباطؿ ما ال يككف مشركعان بأصمو ككصفو النتفاء ركنو كم

كيكٌضح ىذا الكبلـ ما قالو ابف عابديف في حاشيتو مف أٌف ركف البيع ىك اإليجاب كالقبكؿ، 
                                                             

1
 .193، ص8ج ،ىػ(855ت) يالعين، البناية شرح اليداية .
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كمحٌمو المبيع، فإف كاف الخمؿ في أحدىما كقع البيع باطبلن، كأف يقع اإليجاب أك القبكؿ مف 

ككف المبيع مجنكفو أك صبيو غير ممٌيزو فإٌف البيع ىنا باطؿ، أك أف يككف الخمؿ في المحٌؿ بأف ي

ميتةن أك دمان أك حٌران فإف البيع ىنا باطؿه أيضان، كما أٌف البيع يبطؿ بيبلؾ المبيع الذم ىك محٌؿ 

 البيع دكف ىبلؾ الثمف.

ف كاف الخمؿ في غير الركف أك المحٌؿ فإٌف البيع يقع فاسدان ال باطبلن، لسبلمة ركنو كمحٌمو       كا 

خمران، أك غير مقدكر التسميـ، أك فيو شرطه مخالؼه عف الخمؿ، كمثاؿ ذلؾ أف يككف الثمف 

 .1لمقتضى العقد فإٌف البيع ىنا يقع فاسدان لفساد كصفو

كىذا الضابط عاـه يمكف مف خبللو تمييز كٌؿ عقدو مف عقكد المعاكضات المالٌية أكاف فاسدان       

ف كاف مبناأـ باطبلن، كقد عٌبر الحنفية عف ذلؾ بقكليـ: "إ ه عمى البدليف لكف األصؿ ف البيع كا 

فيو المبيع دكف الثمف كلذا ينفسخ البيع بيبلؾ المبيع دكف الثمف، كألف الثمف غير مقصكد بؿ ىك 

 .2"كسيمة إلى المقصكد كىك االنتفاع باألعياف

كبناءن عمى ىذا الضابط فإٌف المنخنقة إذا قكبمت بدراىـو في بيعو فإنيا تتعٌيف مبيعان، كالبيع ىنا      

ذا قكبمت بعيفو كأمكف معيا حمميا عمى أنيا ثمفه فسد البيعب  .3اطؿه، كا 

 ضابط الفساد في مجّمة األحكام العدلّية:

تحدثت المجٌمة عف ضابط الفساد في بعض المكاد مف غير التنصيص عمى أٌف ىذا ىك      

 ذه المكاد ىي:ضابط الفساد، إذ يتبٌيف مف الجمع بيف ىذه المكاد ضابط الفساد في المجٌمة، كى

                                                             
1
 .50، ص5ج، ىػ(1252تابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار.
2
 .50، ص5.المصدر نفسو، ج
3
 .51، ض5ر نفسو، ج.المصد
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 : "البيع الذم في ركنو خمؿه كبيع المجنكف باطؿ".362. الماٌدة 1

: "المحؿ القابؿ لحكـ البيع عبارةه عف المبيع الذم يككف مكجكدان، كمقدكر التسميـ، 363. المادة 2

، كما ليس بمقدكر التسميـ، كما ليس بماؿو متقـك باطؿ".  كماالن متقكمان، فبيع المعدـك

: "إذا كجد شرط انعقاد البيع كلـ يكف مشركعان باعتبار بعض أكصافو الخارجة، 364ة . الماد3

 كما إذا كاف المبيع مجيكالن أك كاف في الثمف خمؿه صار بيعان فاسدان".

يتبٌيف مف ىذه المكاد مجتمعة ضابط البيع الفاسد في المجٌمة، فإف كاف الخمؿ في ركف البيع      

ف كاف في كصفو أم في شرائط صحتو فالبيع فاسده.كمحٌمو أك في شرائط انع ، كا   قاده فيك باطؿه

 المطمب الثاني

 ركن البيع وشروطو عند الحنفّية

ال بد لنا لفيـ ضابط الفساد مف بياف ركف البيع عند األحناؼ كشرائطو، كالعبلقة بيف ىذه      

 ي أصؿ البيع أك كصفو.الشرائط كركف البيع، كذلؾ ليتـ لنا التفريؽ بيف الخمؿ إذا كاف ف

 أواًل: ركن البيع ومحّمو:

ركف البيع عند األحناؼ ىك "اإليجاب كالقبكؿ"، كاإليجاب: اإلثبات لغةن ألم شيء كاف،      

كالمراد بو ىنا إثبات الفعؿ الخاص كالداٌؿ عمى الرضا الكاقع مف البائع أك المشترم، كالقبكؿ ىك 

 .1اإليجاب ما يقع أكالن كالقبكؿ ما يقع ثانيان الفعؿ الثاني الذم يقابؿ اإليجاب، ف

                                                             
1
 .506، ص5ج، ىػ(1252ابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار.
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كيقع اإليجاب كالقبكؿ بكؿ لفظو يدٌؿ عمى التحقيؽ مثؿ بعت كاشتريت كرضيت أك خذه بكذا،     

ٍعؿ كأف يقكؿ لو: جعمت لؾ ىذه الدار بألؼ درىـ ، 1كيصٌح اإليجاب بمفظ اليبة، كيصح بمفظ الجى

، كقد فصؿ األحناؼ في 3 2ككف بالفعؿ كبيع التعاطيكقد يككف اإليجاب كالقبكؿ بالقكؿ، كقد ي

شركط اإليجاب كالقبكؿ، كالمفظ المقبكؿ بيما تفصيبلن كاسعان يينظر في أبكاب البيع في كتب 

 الحنفٌية.

     " ، كيرل 5، كبذلؾ خرج كٌؿ ما ال ييتقـك كالخمر كالخنزير4كمحٌؿ البيع عندىـ "الماؿ المتقـك

، كبالتالي فإف محٌؿ البيع داخؿه في ركف 6يع ىك مبادلة الماؿ بالماؿبعض الحنفية أٌف ركف الب

 البيع إذ يقع البيع عميو.

 ثانيًا: شروط البيع

      ، ، كشركط صٌحةو، كشركط نفاذو قٌسـ الحنفٌية شركط البيع إلى أربعة أقساـ: شركط انعقادو

، أٌما شركط االنعقاد فقٌسمكىا إلى أربعة أقساـو أي  ضان، عمى النحك التالي:كشركط لزكـو

.شركطه في العاقد، كىما شرطاف: العقؿ، كالعدد، فبل يصٌح بيع المجنكف كالصبٌي غير الممٌيز، 1

 كال يصح بيع الككيؿ مف الجانبيف إال في بعض الحاالت كشراء ماؿ ابنو أك بيعو مالو البنو.
                                                             

1
 .510، ص5ج المصدر نفسو، .
2
 .248، ص6ق(، ج861ابف اليماـ )تفتح القدير، .
3
ىاني في الفقو النعماني المحيط البر  بيع التعاطي أف يتـ البيع بقبض المبيع كالثمف بيف البائع كالمشترم مف غير إيجابو كال قبكؿ، .

، ىػ(616ت) بف عمر بف مىازىةى البخارمأبك المعالي محمكد بف أحمد بف عبد العزيز  ،برىاف الديف ،فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو
 .273، ص6ـ، ج2004، 1)حققو: عبد الكريـ سامي الجندم(، دار الكتب العممية، بيركت، ط

4
ؿ إليو الطبع كيمكف اٌدخاره لكقت الحاجة"، فالمالٌية تثبت بشرط التمكؿ، أم أٌف كؿ ما ييتمٌكؿ مف الناس أك .الماؿ عند الحنفٌية: "ما يمي

األكؿ: ىك بعضيـ يعٌد ماالن، كالخمر مثبلن فإٌنو يعٌد ماالن ألٌف أىؿ األدياف السماكٌية غير اإلسبلـ يتمكلكف بو، أٌما التقـك فيثبت بشرطيف، 
، ألٌنو  التمكؿ، كالثاني: ىك اإلباحة، فبل يمكف اعتبار الماؿ متقٌكمان حتى يثبت فيو الشرطاف، فالخمر مثبل يعتبر ماالن إال أٌنو غير متقٌكـو

، 5ج، ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختارال يباح االنتفاع بو، فالماؿ عند األحناؼ أعـٌ مف المتقٌكـ، انظر: 
 .501ص

5
 .506، ص5ج، ىػ(1252)تابف عابديف، ، مى الدر المختاررد المحتار ع.
6
 .403، ص6ق(، ج861ابف اليماـ )ت فتح القدير،.
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ـٌ .شرطه في نفس العقد، كىك: مكافقة اإليجاب لمقبكؿ، فمك كقع الق2 بكؿ عمى شيءو مغايرو لما ت

 إيجابو بطؿ العقد.

 .شرطه في المكاف، كىك اتحاد المجمس.3

.شركطه في المعقكد عميو، كىي كما يمي: األكؿ: أف يككف مكجكدان، فبل ينعقد بيع المعدـك أك ما 4

 لو حكمو كالمبف في ضرع الشاة، كالثاني: أف يككف متقكمان، فبل ينعقد بيع الخمر كالخنزير،

كالثالث: أف يككف مقدكر التسميـ، فبل ينعقد بيع الطير في اليكاء، كالرابع: أف يككف مممككان في 

 .1نفسو، فبل ينعقد بيع المباحات قبؿ إحرازىا

أٌما بالنسبة لشرط مقدرة التسميـ فقد اختمؼ الحنفٌية في ككنو شرط انعقادو أـ شرط صٌحةو، كقد      

قاؿ: ىذا ىك األظير مف الركاية، كيفيـ مف كبلـ ابف عابديف أٌنو رٌجح الكماؿ أٌنو شرط صحةو ك 

 .2اختياره أيضان 

، كتشمؿ شركط االنعقاد السابقة       أٌما شركط الصٌحة فقسماف، األكؿ: شركط عاٌمةه في كؿ بيعو

فما ال ينعقد مف العقكد ال يصٌح، باإلضافة إلى خمسة شركطو أخرل ىي: عدـ التكقيت، 

مبيع، كمعمكمٌية الثمف بما يرفع المنازعة، كخمكه عف الشرط المفسد، كالرضا، كالفائدة، كمعمكمٌية ال

كالقسـ الثاني: شركطه خاٌصةه، كىي شركطه مختصةه في بعض أنكاع البيكع بعينيا، كال تشترط في 

، كٌؿ بيع، كىي: معمكمٌية األجؿ في البيع المؤٌجؿ ثمنو، القبض في الميشترل المنقكؿ كفي الديف

كككف البدؿ مسٌمىن في المبادلة القكلٌية، كالمماثمة بيف البدليف في األمكاؿ الربكية، كالخمٌك عف 

                                                             
1
 .504ص، 4ج، ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار.
2
 .71، ص5جالمصدر نفسو، . 



41 
 

الشبية، ك كجكد شرائط المسمـ فيو في بيع السمـ، كأف يككف الثمف مقبكضان في المجمس، كالقبض 

 .2 1في الصرؼ قبؿ االفتراؽ، كعمـ الثمف األكؿ في المرابحة كالتكلية كالكضيعة

ـٌ تأتي شرائط النفاذ، كىما شرطاف: الممؾ أك الكالية، ك أف ال يككف في المبيع حؽٌّ لغير       ث

 .3البائع، كأخيران شركط المزـك كىي خمك البيع عف الخيارات

 ثالثًا: العالقة بين ركن العقد وشروط االنعقاد

كط االنعقاد كميا إٌما أف ىناؾ عبلقةه كاضحةه بيف ركف العقد كشركط انعقاده، فتجد أٌف شر      

تككف ليا عبلقةه بركف العقد )اإليجاب كالقبكؿ( أك بمحٌمو )المعقكد عميو(، فقد مٌر سابقا أٌف 

الحنفٌية قسمكا شركط االنعقاد فجعمكىا في العاقد فاشترطكا فيو العقؿ كالعدد، كبغير ىذيف 

ـٌ اشترطكا في المكاف أف الشرطيف ال يتحقؽ اإليجاب كالقبكؿ كىذا الشرط في صمب ركف ال عقد، ث

يٌتحد مجمس العقد كىك الذم يقع فيو اإليجاب كالقبكؿ، كاشترطكا شركطان في المعقكد عميو بأٌف 

يككف مكجكدان كأف يككف ماالن متقكمان، كمقدكر التسميـ، كىذه الشركط ليا ارتباطه كثيؽه بمحؿ العقد 

كليـ: "إٌف ركف البيع صدر مف أىمو مضافان إلى ال يقـك إال بيا، كىذا ما عٌبر عنو األحناؼ بق

 .4محمو فكجب القكؿ بانعقاده"

كيٌتضح مما سبؽ أٌف شرائط االنعقاد ىي البنية األساسٌية لمعقد كذلؾ التصاليا الكثيؽ بركف     

، كيشيد ليذا فركع 5العقد كمحٌمو، فيذه الشركط تخدـ ركف العقد، كفكاتيا يستمـز فكات نفس الركف

                                                             
1
 .505، ص4.المصدر نفسو، ج
2
يادةو عمى ثمف المبيع األكؿ، كالمرابحة ىي البيع بالثمف السابؽ مع زيادةو عميو، كالكضيعة . التكلية ىي البيع بثمفو سابؽو أم مف غير ز 

 .116، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، أف يبيعو بأنقص مف الثمف األكؿ،
3
 .505ص، 4ج، ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار.
4
 .198، ص8ج ،ىػ(855ت) يالعين، ليدايةالبناية شرح ا.
5
ـ(، دار القمـ، دمشؽ، بدكف طبعة كبدكف سنة 1999)تمصطفى أحمد الزرقا العقود المسماة في الفقو اإلسالمي "عقد البيع"،  .

 .24نشر، ص
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ناؼ عند حديثيـ عف شركط االنعقاد فيـ رتبكا عمى فكاتيا بطبلف العقد، كىذا ما فعمو ابف األح

عابديف عند تقسيمو لشركط العقكد، فقد رٌتب عمى فكات شرط االنعقاد بطبلف العقد، كعمى فكات 

شرط الصحة فساده، كمما يؤٌيد ىذا أيضان ما جاء في البناية عند الحديث عف فسخ العقد لمجحكد 

كاإلنكار، فقد قاؿ: "لٌما تعٌذر استيفاء الثمف مف المشترم بجحكد العقد، فات رضا البائع، كفكاتو 

، كىذا يبٌيف العبلقة بيف ركف البيع كشركط االنعقاد كأٌف فكاتيا يكجب 1يكجب الفسخ لفكات الركف"

، إٌنما الغاية إ ف كاف الحديث ىنا عف الرضا الذم ىك شرط صٌحةو ثبات كجو فكات الركف، كا 

 الترابط بيف الركف كالشرط _ كاهلل تعالى أعمـ_.

كمما سبؽ يتضح الفرؽ بيف األصؿ كالكصؼ في قكؿ الحنفٌية إٌف الباطؿ ما لـ يشرع      

بأصمو ككصفو، كالفاسد ما كاف مشركعان بأصمو دكف كصفو، فأصؿ العقد ركنو، كمحٌمو، كشرائط 

 اؼ العقد ىي شرائط صٌحتو.انعقاده إذ ال يقـك العقد بدكنيا، كأكص

     ، كخبلصة القكؿ إٌف الخمؿ إذا كقع في ركف العقد كمحمو، أك في شركط انعقاده فالعقد باطؿه

ٌنو إذا كقع الخمؿ في شركط الصٌحة فإٌنو فاسد، كىذا ىك ضابط تمييز العقد الفاسد مف الباطؿ  كا 

 عند الحنفٌية _كاهلل تعالى أعمـ_.

 

      

      

 

                                                             
1
 .70، ص9ج ،ىػ(855)ت يالعين، البناية شرح اليداية.
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 بحث الرابعالم

 أسباب الفساد

 كفيو مطمباف: 

 المطمب األكؿ: أسباب الفساد العاٌمة.

 المطمب الثاني: أسباب الفساد الخاٌصة.

تنقسـ أسباب الفساد إلى أسباب عاٌمة، كأسباب خاٌصة، أٌما العاٌمة فيي التي تفسد جميع      

يي أسبابه تخٌص بعض أنكاع العقكد دكف أف يككف لنكع العقد أثره في ذلؾ، كأٌما الخاٌصة ف

 العقكد دكف غيرىا، كالحديث أكاٌل عف أسباب الفساد العاٌمة كما يمي:

 المطمب األول

 أسباب الفساد العاّمة

 عمق بالعوضينت: أسباٌب تالفرع األول

العكضاف أساس العقد كىما المقصكد منو، كخصكصان محؿ العقد الذم ىك المبيع، كاألصؿ      

يما سالمان عف أم شيءو يكجب خمبلن فييما أك في أحدىما، فقد يشكبيما في أف يككف كؿه من
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بعض األحياف أمكره تجعؿ العقد باطبلن أك فاسدان، كالحديث ىنا عف بعض ما يفسد البيع لخمؿو 

 في أحد العكضيف كالجيالة أك الغرر، عمى النحك التالي: 

 

 

 المسألة األولى: الجيالة

، كيقاؿ: جيمت الشيء 1العمـ، نقكؿ: جيؿ فبلفه حٌقو، كجيؿ بيذا األمرالجيالة لغةن نقيض      

، كالمقصكد مف الجيالة ىنا أف يككف في البيع شيءه غير معمكـو قد يخٌؿ بالعقد أك 2إذا لـ تعرفو

يحكؿ دكف رضا أحد طرفي العقد، حيث مر سابقان عند الحديث عف شرائط الصٌحة أٌف كبٌلن مف 

 ي أف يككنا معمكميف عممان كافيان لرضا الطرفيف.المبيع كالثمف ينبغ

أما عف الجيالة التي تفسد البيع فيي الجيالة التي تفضي إلى المنازعة، أٌما التي ال تفضي      

إلى المنازعة فبل تفسده، فينبغي أف يككف كؿٌّ مف المبيع كالثمف معمكمان بشكؿو كاؼو كي ال يحدث 

في أحدىما أك في كبلىما جيالةه تمنع مف التسميـ، كبالتالي  خبلؼه بيف طرفي العقد، فإف كاف

تككف مانعان مف الرضا الذم ىك أيضان شرط صٌحةو لمبيع فإٌف ىذه الجيالة تفسد البيع عند 

، غير أٌف الفساد 2، كالحنابمة1، كالشافعية4، كتفسد البيع عند الجميكر مف المالكية3األحناؼ

                                                             
1
د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ ، )حققو: ىػ(170تالبصرم ) مرك بف تميـ الفراىيدف أحمد بف عمأبك عبد الرحمف الخميؿ بالعين،  .

 .290، ص3(، دار كمكتبة اليبلؿ، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، جالسامرائي
2
 .256، ص28ق(، ج1205الزبيدم )تتاج العروس من جواىر القاموس، .
3
، دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(587ت) ف مسعكد بف أحمد الكاسانيبعبلء الديف، أبك بكر ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
 .156، 5ـ، ج1986، 2ط
4
 .160، ص3، جىػ(1230)ت الدسكقي حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،.
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ابقان، كقد نٌصت مجمة األحكاـ العدلٌية أٌف الجيالة الفاحشة عندىـ رديؼ البطبلف كما تقرر س

 .3تفسد البيع دكف اليسيرة

كتقسـ الجيالة  إلى عٌدة أقساـو باعتباراتو مختمفة، مف حيث تعمقيا بالعقد، كمف حيث أثرىا     

فيو، كمف حيث كقت دخكليا عمى العقد، أٌما مف حيث تعٌمقيا بالعقد فتقسـ إلى، جيالةو في 

 المبيع، كجيالةو في الثمف، كجيالةو في األجؿ، كما يمي:

 أكالن: الجيالة في المبيع

قد يككف المبيع مجيكالن في بعض الصكر التي تفضي إلى المنازعة كالخبلؼ بيف طرفي      

العقد، كالجيالة في المبيع منيا ما يبطؿ العقد، كمنيا ما يفسده، ىذا عمى اعتبار أٌف العمماء قد 

كف في استعماؿ الجيالة كالغرر فيطمقكف أحدىما عمى اآلخر كما قاؿ القرافي عند التفريؽ يتكسع

، كسيأتي الحديث عف الفرؽ بينيما في المسألة الثانية عند الكبلـ عف 4بيف الجيالة كالغرر

الغرر، كمف األمثمة عمى الجيالة في المبيع أف يبيع رزمةن مف الثياب عمى أٌنيا مئة ثكبو كٌؿ 

، كمثمو 5اعو بدرىـ، فإف كجدىا زائدةن عف المائة لـز مف ذلؾ جيالة المبيع فيككف البيع فاسدان ذر 

أيضان أف يبيع شاةن مف قطيعو مف غير تعيينيا فإف ىذا البيع فاسده لمجيالة إذ تتفاكت األغناـ في 

 .6القطيع صٌحةن كسقمان، قكةن كضعفان، كىذا مفضو إلى الخبلؼ لجيالة المبيع

                                                                                                                                                                               
1
ماكردم أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بال، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي .
ـ،  1999، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط(الشيخ عمي محمد معكض ك الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد)حققو: ، ىػ(450ت)
 .188، ص18ج
2
 .27، ص2ق(، ج682ابف قدامة  )ت الشرح الكبير عمى متن المقنع،.
3
 (.1597ماٌدة رقـ ) مجمة األحكام العدلية،.
4
ـ، عالـ 4 ىػ(،684تالشيير بالقرافي ) د بف إدريس بف عبد الرحمفأبك العباس شياب الديف أحم، لفروقأنوار البروق في أنواء ا .

 .265، ص3الكتب، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ج
5
 .274، ص2ق(، ج861ابف اليماـ )فتح القدير،  .
6
 .23، ص8ج ،ىػ(855)ت يالعين ،البناية شرح اليداية .
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 ان: الجيالة في الثمفثاني

، فإذا كاف 1مٌر سابقان أٌنو تقرر عند األحناؼ في شرط صٌحة البيع أف يككف الثمف معمكمان      

، كيقع البيع ىنا باطبلن في حالةو كاحدةو كىي 2في الثمف جيالةه مفضيةه إلى النزاع كقع البيع فاسدان 

كمف األمثمة عمى فساد البيع بسبب جيالة ، 3نفي الثمف في العقد، أٌما السككت عنو فيكجب الفساد

الثمف أف يبيع شيئان بقيمتو بأف يقكؿ البائع بعتؾ ىذا بقيمتو في السكؽ فيقبؿ المشترم، كمنو 

أيضان أف يبيع شيئان كيجعؿ حكمو عمى قيمة المشترم أك حكـ فبلف، بأف يقكؿ البائع لممشترم 

ف غير تحديد الثمف، أك يقكؿ بعتكيا بالثمف بعتؾ ىذه الدار بالثمف الذم تريده فيقكؿ قبمت م

، 4الذم يحٌدده فبلف، كمثالو أيضان أف يبيع الشيء برأس مالو كلـ يعمـ المشترم قدر رأس الماؿ

كالبيع في ىذه الحاالت السابقة فاسده لجيالة الثمف، كحكـ الشيخ الزرقا بصحة العقد ىنا لتعارؼ 

 5بتككيف العقدالناس عميو، كألٌف الجيالة ىنا ال تضر 

 ثالثان: الجيالة في األجؿ

، ثمف معٌجؿه كما في السمـ، كثمفه حاؿٌّ يدفع عند التسميـ، كثمف       الثمف في البيع ثبلثة أنكاعو

مؤٌجؿه يدفع عند كقكع األجؿ، كىذا األخير قد يككف فيو األجؿ معمكمان كيقع معو البيع صحيحان، 

ة في األجؿ تفسد العقد، كمثالو أف يبيعو بثمفو مؤٌجؿو إلى كقد يككف األجؿ مجيكالن كىذه الجيال

ال كقع فاسدان لمجيالة في األجؿ6النيركز ، كمنو أف 1، فإف بٌينا أم نيركز المقصكد صٌح البيع كا 

                                                             
1
 .41.انظر: ص
2
 .295، ص5ق(، ج970ابف نجيـ )ت ائق شرح كنز الدقائق،البحر الر .
3
 .66، ص5ج ،ىػ(1252تابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار .
4
 .296، ص5ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .
5
 .718، 2ـ، ج1968، 10ـ(، مطبعة طربيف، دمشؽ، ط1999مصطفى أحمد الزرقا)ت المدخل الفقيي العام، .
6
 . النكركز أك النيركز ىك أكؿ أياـ السنة الجديدة مف أياـ السنة الفارسٌية كيكافؽ الحادم كالعشريف مف شير مارس مف السنة الميبلدية،

 .962مجمكعة مف المؤلفيف، صالمعجم الوسيط، الميبلدية، كىك أكبر أعياد الفرس، 
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يبيعو بثمفو مؤجؿو إلى أكؿ الشتاء فإٌنو أجؿه مجيكؿ إذ قد يتقدـ الشتاء أك يتأخر، كأمثمة ذلؾ 

 كثيرة.

لتفريؽ بيف أف تيذكر ىذه اآلجاؿ المجيكلة في ذات العقد كأف تذكر بعده كتضاؼ كينبغي ا     

إليو، فاألكؿ يفسد بو العقد لمجيالة، كالثاني أف يتبايعا بيعان مطمقان عف األجؿ ثـ يمحقا بو األجؿ 

 .2فيذه مف باب تأجيؿ الديكف كيغتفر فييا الجيالة اليسيرة

ي العقد إلى ثبلثة أقساـ، جيالةه ال تفسد البيع، كجيالةه كتقسـ الجيالة مف حيث أثرىا ف     

 تفسده، كجيالةه تبطمو، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أكال: الجيالة التي ال تفسد البيع

كىي الجيالة اليسيرة التي ال تفضي إلى النزاع، إذ مف المتقرر عند الفقياء أٌف مثؿ ىذه      

، كلمعرفة الفرؽ بيف الجيالة الفاحشة 3لرضا بيف المتبايعيفالجيالة ال تفسد البيع فيي ال تفسد ا

كاليسيرة، ينبغي معرفة درجات الجيالة، فمنيا جيالة النكع كالكصؼ معان كقكلو: ثكبه أك دابةه أك 

، فبل تصٌح ىذه التسمٌية  لتفاكتيا تفاكتان كبيران، كمف الجيالة ما كاف معمـك النكع مجيكؿ  داره

، كلصحة البيع فإٌنو يجب معرفة 4تؾ شاةن أك فرسان مف غير ذكرو لكصفياالكصؼ، كاف يقكؿ بع

قدر المبيع كالثمف حتى ال يككف فييما جيالةه فاحشة، أك بأف يعٌيف المبيع أك الثمف باإلشارة إليو 

ليككف معمكمان عممان كافيان تنتفي معو الجيالة، فإف باعو شيئان كبٌيف مكانو الخاص، أك بٌيف حدكده 

كانت أرضان كلك لـ يبٌيف قدره ككصفو صٌح البيع، ألٌف الجيالة فيو يسيرةه ال تنافي صحة البيع إف 

                                                                                                                                                                               
1
 .81، ص5ج ،(ىػ1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
2
 .82، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
3
 .156، ص5، جىػ(587)ت الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
4
ي، ـ، دار الحمب5(، ىػ683) محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحيأبك الفضؿ عبد اهلل بف  ،مجد الديفاالختيار لتعميل المختار، .

 .107، ص3ـ، ج1937القاىرة، بدكف طبعة، 
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، كمف األمثمة عمى الجيالة اليسيرة أيضان جيالة األجؿ في الثمف 1الرتفاعيا بثبكت خيار الرؤية

فو مؤجؿو إلى المؤجؿ، كالتي يككف فييا الجيؿ بتقدـ األجؿ أك تأخره زمنان يسيران، كأف يبيعو بثم

أكؿ أياـو في الشير القادـ، فإف مثؿ ىذه الجيالة ال تفسد البيع الحتماؿ تقٌدـ األجؿ أك تأٌخره أيامان 

معدكدةن فقط، كىي بخبلؼ ما لك كانت الجيالة فاحشةن كأف يبيعو إلى ىبكب ريحو شديدةو، فيذا 

 .2أجؿه يفسد معو البيع ألف ىذه الريح قد تككف أك ال تككف

 ان: الجيالة التي تفسد البيعثاني

كىي كٌؿ جيالةو فاحشةو تفضي إلى المنازعة سكاءن كانت في المبيع أك الثمف أك األجؿ،      

كالمقصكد بالجيالة الفاحشة ما كانت في النكع أك القدر أك الكصؼ، فمثؿ ىذه الجيالة تفسد 

أكصافيا فالبيع ىنا فاسده لجيالة  البيع، كمثاليا أف يبيع شاةن مف قطيعو دكف أف يعٌينيا أك يذكر

 المبيع.

 ثالثان: الجيالة التي تبطؿ البيع

ىذه الجيالة تختص بالمبيع دكف الثمف إذ ىك المقصكد كالثمف كسيمةه إليو كما مٌر سابقان في      

ؽ ضابط الفساد، كالحقيقة أٌف القكؿ بأٌف الجيالة قد تبطؿ البيع ال يستقيـ إال عمى اعتبار عدـ الفر 

بيف الجيالة كالغرر، كأٌف كبلن منيما قد يطمؽ عمى اآلخر، كمف أمثمة ذلؾ بيع المضاميف كبيع 

عف بيع المضاميف كالمبلقيح  الحمؿ عمى الصحيح فإٌف ىذه كٌميا تبطؿ العقد لنيي النبي 

 ، فالبيع ىنا باطؿه ألفٌ 4"نيى عف بيع حبمة الحبمة" ، كقد ركل البخارم أٌف النبي 3كالحبمة

                                                             
1
 .530، ص4ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
2
محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي العناية شرح اليداية، .

 )بتصرؼ(. 454، ص6ر، بدكف طبعة كبدكف تاريخ،  جـ، دار الفك10، ىػ(786البابرتي )
3
 .62، ص5ج ،ىػ(1252تابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار .
4
 (.2143ق(، حديث رقـ )256البخارم )تصحيح البخاري، .
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المعقكد عميو مجيكؿ المآؿ فبل ييعرؼ أيكجد أـ ال يكجد كىذا مف الجيالة، كالحقيقة أٌني لـ أقرأ 

كبلمان ألحدو أٌف البيع في مثؿ ىذه األمثمة باطؿه لمجيالة بؿ ألنو معدـك أك لمغرر، كلعؿ العدـ فيو 

ر كالجيالة، أٌما إذا معنى الجيالة إذ ىك مجيكؿ المآؿ، كىذا عمى اعتبار أٌنو ال فرؽ بيف الغر 

 أثبتنا الفرؽ بينيما فاألصٌح أف يقاؿ أٌف البيع باطؿه لمغرر _كاهلل تعالى أعمـ_.

كتقسـ الجيالة مف حيث كقت دخكليا عمى العقد إلى قسميف، جيالة مقارنةه لمعقد بأف تككف      

ارئةه عمى العقد كمثاليا ، كجيالةه ط2، كالشافعية1مكجكدةن  حاؿ العقد، كىذه تفسد العقد عف الحنفية

ـٌ ىمؾ أحدىما قبؿ التسميـ، فيبطؿ البيع في اليالؾ كيصح في الباقي  كما لك باع عبديف بألفيف ث

 .4، كالشافعٌية3بحصتو مف الثمف، كىذه ال تفسد البيع عند الحنفية

القدير، حيث  كفي نياية الكبلـ عف الجيالة أذكر مثاالن ميٌمان عمييا أكرده ابف اليماـ في فتح     

، فالبيع ىنا عمى أربعة أكجو،  قاؿ: مف باع أرضيف بألؼو عمى أٌنو بالخيار في إحداىما ثبلثة أياـو

 فاسده في ثبلثة، كجائزه في كاحد:

األكؿ: أف ال يفٌصؿ الثمف كال يعٌيف الذم فيو الخيار، فالبيع ىنا فاسده لجيالة المبيع كالثمف، أٌما 

يعٌيف الذم فيو الخيار فالبيع ال ينعقد فيو بؿ ينعقد في اآلخر كىك مجيكؿه  المبيع فمجيكؿه ألٌنو لـ

 لعدـ التعييف، كالثمف مجيكؿه ألٌنو ال ينقسـ عمى المبيع باألجزاء.

                                                             
1
 .462، ص1ق(، ج730، عبد العزيز البخارم )تكشف األسرار شرح أصول البزدوي .
2
 .681، ص5، جىػ(450)تالماكردم  ،و مذىب اإلمام الشافعيالحاوي الكبير في فق .
3
 .462، ص1ق(، ج730، عبد العزيز البخارم )تكشف األسرار شرح أصول البزدوي .
4
 .681، ص5، جىػ(450)تالماكردم  ،الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي .
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الثاني: أف يفٌصؿ الثمف كلـ يعيف الذم فيو الخيار، كأف يقكؿ بعتؾ كٌؿ كاحدو مف ىذيف 

ىك ىنا فاسده ألٌف المبيع مجيكؿه لعدـ تعييف الذم فيو بخمسمائةو عمى أٌني بالخيار في أحدىما، ك 

 الخيار.

الثالث: أف يعٌيف الذم فيو الخيار كال يفٌصؿ الثمف، بأف يقكؿ بعتؾ ىذيف بألؼو عمى أني بالخيار 

 في ىذا، فيك فاسده لجيالة الثمف.

 بخمسمائةو عمى الرابع: أف يعٌيف الذم فيو الخيار كيفٌصؿ في الثمف، كذلؾ بقكلو بعتؾ ىذيف كبٌل 

 .1أٌني  بالخيار في ىذا، فالبيع ىنا صحيحه النتفاء الجيالة في الثمف كالمبيع

 المسألة الثانية: الغرر

، كفي 2الغرر لغةن مف الخديعة، يقاؿ: غرَّه غىرَّان، فيك مغركره كغريره أم خدعو كأطعمو الباطؿ    

، كبيع السمؾ في الماء كالطير في االصطبلح ىك الخطر الذم ال ييدرل أيككف أك ال يككف

، كقاؿ القاضي عياض: الغرر ىك 4، كقاؿ محمد بف الحسف ىك بيع ما لـ يكف كلـ يكجد3اليكاء

ما لو ظاىره محبكب كباطفه مكركه، كلذلؾ سٌميت الدنيا متاع الغركر، قاؿ: كقد يككف مف الغرارة 

 .5كىي الخديعة

ـٌ ىؿ الفرؽ بينيما ظاىره أثبتو كال بٌد في البداية مف النظر في ال      فرؽ بيف الغرر كالجيالة، ث

العمماء عمى الدكاـ أـ ال؟ كقد فٌرؽ القرافي بينيما تفريقان حسنان غير أٌنو ذكر بدايةن أٌف العمماء قد 

                                                             
1
 .361، ص6ق(، ج861ابف اليماـ )تفتح القدير،  .
2
 .3232، ص5ق(، ج711ابف منظكر)تعرب، لسان ال.
3
 .411، ص6، جىػ(786)تالبابرتي العناية شرح اليداية،  .
4
(، ميدم حسف الكيبلني القادرمـ، )حققو: 4، ىػ(189)تأبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني  الحجة عمى أىل المدينة،.

 .546، ص2ق، ج1403، 3عالـ الكتب، بيركت، ط
5
 .266، ص3ج ىػ(،684تالقرافي )، البروق في أنواء الفروق أنوار .
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ـٌ قاؿ: إٌف الغرر ىك الذم ال ييدرل  يتكٌسعكف في استعماليما فيطمقكف أحدىما عمى اآلخر، ث

يمت صفتو، أيحصؿ أـ ال؟ كال مـ حصكلو كجي طير في اليكاء كالسمؾ في الماء، كالجيالة ما عي

ـٌ قاؿ  كبيعو ما في كٌمو ) أم في جيبو ( دكف أف يراه فيك حاصؿه قطعان لكٌنو مجيكؿ الصفة، ث

إٌف الجيالة كالغرر قد يجتمعاف مع بعضيما البعض في نفس البيع كقد يفترقاف، كمف صكر 

شراء العبد اآلبؽ المعمـك قبؿ اإلباؽ، فيذا ال جيالة فيو لكف فيو غرر  كجكد الغرر دكف الجيالة

ألٌنو غير معمـك الحصكؿ، كقد تككف الجيالة دكف الغرر كشرائو حجران في يد البائع ال يدرم أىك 

، كمف اجتماع الغرر كالجيالة شراء العبد اآلبؽ المجيكؿ الصفة قبؿ اإلباؽ  .1زجاجه أـ ياقكته

القرافي أٌف الغرر يقع مف جية الجيؿ بأحد سبعة أمكر، كىي الجيؿ بتعييف العقد  كقد بٌيف    

أم الجيؿ بكجكد المعقكد عميو، كالجيؿ بجنس المعقكد عميو كسمعةو لـ يسٌميا، كالجيؿ بنكعو 

كعبدو لـ يسٌمو، كالجيؿ بالحصكؿ كالطير في اليكاء، كالجيؿ بالمقدار كالبيع إلى مبمغ رمي 

، كأضاؼ إلييا ابف الشاٌط في الحاشية نكعيف 2جيؿ بالبقاء كالثمار قبؿ بدك صبلحياالحصاة، كال

 .3آخريف، كىما الجيؿ باألجؿ إف كاف ىناؾ أجؿ، كالجيؿ بالصفة

كالحقيقة أٌف المتتبع لكتب أىؿ العمـ يجد أٌنيـ يستعممكف كممة الغرر عمى مجيكؿ الصفة       

ـٌ إف القرافي لٌما ذكر أنكاع  أك الكصؼ أك مجيكؿ القدر أك النكع، كىذه مف الجيالة المفسدة، ث

الغرر قاؿ إٌنيا الجيؿ بأحد سبعة أمكر، كىي في كثيرو منيا ال تفارؽ المسائؿ التي أثبتكا فييا 

 الفساد لمجيالة، كىذا يثبت عبلقةن كتشابيان بيف الجيالة كالغرر.

 غرر مف حيث:كمع ذلؾ كٌمو يبقى ىناؾ فرؽه بيف الجيالة كال     

                                                             
1
 .266، ص3ج ىػ(،684)تالقرافي ، أنوار البروق في أنواء الفروق .
2
 .266، ص3.المصدر نفسو، ج
3
 .432، ص3.المصدر نفسو، ج
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أكالن: إٌف الغرر مخصكصه بالمسائؿ التي ييتكقؼ فييا عمى حصكؿ المبيع مف عدمو غالبان، كبيع 

المضاميف، كالسمؾ في الماء، كالعبد اآلبؽ، كأٌف الجيالة مخصكصةه بالجيؿ بالقدر كالصفة لكؿ  

لعمـ غالبان، كانظر في مف المبيع كالثمف، كىذا ما قرره القرافي، كما يجده القارئ في كتب أىؿ ا

كتاب األصؿ حيث مٌثؿ اإلماـ محمد بف الحسف لبيع الغرر بشراء المبف في ضرع الشاة، 

، كغير ىذه األمثمة التي تبيف أٌف الغرر عندىـ ما تكقؼ فيو المبيع 1كالصكؼ عمى ظير الغنـ

 عمى خطر الكجكد.

صد إلييا، أٌما الغرر فيك ما يقـك بو البيع ثانيان: يمكف القكؿ إٌف الجيالة قد تككف في البيع دكف الق

 عمى الجيالة أصبلن كال يمكف إزالتو _ كاهلل تعالى أعمـ_.

نيى عف بيع  الغرر عند األحناؼ قد ييبطؿ العقد كقد يفسده، كأصؿ ذلؾ أٌف النبي      

 .6، كالحنابمة5، كالشافعية4، كىك يفسد البيع عند المالكية3 2الغرر

كبلـ الحنفية أٌف الغرر يبطؿ البيع في حاالتو كيفسده في حاالتو أخرل، كىذا كيظير مف      

بالنظر إلى محؿ كجكد الغرر في البيع، فالغرر الذم يهبطؿ البيع ما يتكقؼ عميو كجكد المبيع مف 

عدمو كبيع المضاميف كالمبلقيح كحبىمة الحبىمة، كمثالو أيضان إذا اشترل لؤلؤةن في صدفةو فإف البيع 

                                                             
1
إدارة ـ، 5بك الكفا األفغاني(، ، )حققو: أىػ(189)تأبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني  األصل المعروف بالمبسوط،.

 .66، ص5، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، جكراتشي ،القرآف كالعمـك اإلسبلمية
2
نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف  (، بمفظ مختمؼ كىك عف أبي ىريرة قاؿ: "1513.ركاه البخارم في صحيحو، حديث رقـ )

 " .بيع الحصاة، كعف بيع الغرر
3
 .172، ص2، جىػ(483تالسرخسي )ي، أصول السرخس .
4
 .150، ص1ج ىػ(،684)تالقرافي ، أنوار البروق في أنواء الفروق .
ـ، 1991، 1ـ، دار الكتب العممية، بيركت، ط2، ىػ(771تتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )األشباه والنظائر، .5
 .172، 2ج
6
 .2892، ص6ج ق(،885المرداكم )تالتحبير شرح التحرير، .
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، كالغرر 1اطؿه عند محمدو كىك الذم عميو الفتكل، كعند أبي يكسؼ جائزه كلو الخيار عند الرؤيةب

، ىذا عمى  الذم يفسد العقد عندىـ ما كاف متعمقان بجيالة كصؼو في المبيع أك قدرو أك جنسو

 اعتبار صٌحة إطبلؽ الغرر كالجيالة بعضيما عمى بعض، كالذم يبٌيف أف الغرر يفسد البيع عند

األحناؼ ما قالو في البحر الرائؽ أٌف أسباب الفساد، الجيالة المفضية إلى نزاع، كالعجز عف 

، كمف أمثمة البيع الفاسد لمغرر، إذا اشترل شيئان عمى أف يعطيو 2تسميـ المبيع إال بضرر، أكغرر

بان عف مجمس كفيبلن، ككاف ىذا الكفيؿ غائبان، فيفسد البيع لمعنى الغرر، ألٌف الكفيؿ إف كاف غائ

 .3العقد ال ييعمـ إف كاف يكفؿ أـ ال

خبلصة األمر أف الحنفٌية في الغالب ربطكا الغرر بجيالةو في المبيع ييتكقؼ فييا عمى      

كجكده مف عدمو، كىذا يناسب تعريفيـ لو، كبالتالي فإٌف الغرر عندىـ مبطؿه لمبيع غالبان _كاهلل 

 تعالى أعمـ_.

 تعمق بالعاقد ) اإلكراه (الفرع الثاني: أسباب ت

اإلكراه لغةن: مف كرىت الشيء أكرىو كراىةن، فيك شيءه كريوه كمكركهه، كيقاؿ أكرىتو عمى      

 .4كذا أم حممتو عميو كرىان 

كلـ يفرؽ أىؿ المغة بيف الكرىه، كالكيره فبأم لغةو كقعت يجكز ذلؾ، إال الفٌراء فقد فٌرؽ بينيما،      

 جع مظ حط ُّٱأكرىت نفسؾ عميو، كالكىره ما أكرىؾ غيرؾ عميو، قاؿ تعالى: كقاؿ إٌف الكيره ما 

.2 1َّ  خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  

                                                             
1
 ، كما بعدىا.62، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
2
 .75، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،.
3
 .32، ص13، جىػ(483)تالسرخسي  المبسوط،.
4
 .2247، ص6، جىػ(393)تالفارابي  ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية.
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، كعٌرؼ 3كفي االصطبلح: ىك اإللزاـ كاإلجبار عمى ما ال يحب اإلنساف طبعان أك شرعان      

مرء بغيره فينتفي بو رضاه ، السرخسي اإلكراه تعريفان فقيٌيان دقيقان فقاؿ: إٌف اإلكراه اسـه لما يفعمو ال

أك يفسد بو اختياره مف غير أف تنعدـ بو األىمية في حؽ المكرىه أك يسقط عنو الخطاب
4. 

اختمؼ الحنفية في اعتبار اإلكراه سببان مف أسباب الفساد مف عدمو، فذىب األئمة الثبلثة      

القبض، كذىب زفر إلى أٌنو  أبك حنيفة، كمحمد، كأبك يكسؼ إلى أٌنو مفسده يثبت بو الممؾ عند

بيعه مكقكؼه كليس بفاسد
، كقد حقؽ ابف عابديف أٌف بيع المكره فاسده كمكقكؼه في آفو كاحدو عند 5

الحنفية، كقاؿ: إٌف بيع المكره فاسده النعداـ الرضا الذم ىك شرط نفاذ، كىك باإلجازة يصح كيزكؿ 

ماف منو ما ىك فاسده كبيع المكره، كمنو ما ىك الفساد فيككف بذلؾ فاسدان مكقكفان، ألٌف المكقكؼ قس

 .6صحيحه كبيع الصبي كالعبد المحجكريف

، كابف نجيـ في البحر 7كذىب عدده مف فقياء الحنفٌية إلى ما قالو زفر كالسمرقندم في تحفتو     

ند معمبلن ذلؾ بأٌف بيع المكره يفيد الممؾ مكقكفان عمى اإلجازة، كال يظير ىذا عند العقد بؿ ع

، كحجة ما ذىب إليو زفر أٌف المكرىه لك أجاز 8اإلجازة كىذا معنى التكقؼ، كالفاسد ليس كذلؾ

البيع لجاز، كىذا ال يككف في البيع الفاسد، ألٌف الفاسد ال يجكز باإلجازة، كما أٌف بيع المكره ال 

 .9يفيد الممؾ بالقبض كالفاسد يفيده كعمى ىذا يثبت الفرؽ بينيما

                                                                                                                                                                               
1
(.83اآلية)سورة آل عمران،.
2
بيدم ، تاج العروس من جواىر القاموس.  .484،ص36ج،(ىػ1205)تالزَّ
3
 .33،ص2م،ج2،2983،دارالكتبالعلمية،بيروت،طهـ(618)تالجرجانيعليبنمحمدبنعليالزينالتعريفات، .
4
 .38،ص14هـ(،ج483السرخسي)تالمبسوط،.
5
 .130، ص6، جىػ(1252)تابف عابديف، ، در المختاررد المحتار عمى ال.
6
 .503، 4المصدر نفسو، ج.
7
، 2ط ، دار الكتب العممية، بيركت،ىػ(540نحك )ت محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر السمرقندم  ،عبلء الديف تحفة الفقياء،.

 .47، ص2ج ـ،1994
8
 .76، ص6جق(، 970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .
9
، المطبعة الكبرل 1، طىػ( 743)ت لبارعي الزيمعيعثماف بف عمي بف محجف ا، فخر الديف ،ئق شرح كنز الدقائقتبيين الحقا.

 .182، ص5األميرية، القاىرة، ج
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د المذاىب األخرل فقد ذىب المالكية إلى أٌف بيع المكرىه غير الزـو ) ميخٌير (أٌما عن     
، كعند 1

ال  3، كالحنابمة2الشافعية  ال يصح بيع الميكره عندىـ، كمثالو أف يجبر شخصه آخر عمى بيع بيتو كا 

ال   كا 

كقكفان _ قتمو فالبيع ىنا غير صحيح، كلـ أجد في المجمة كبلمان عف بيع المكره ىؿ يقع فاسدان أـ م

 كاهلل تعالى أعمـ_.

 ه و البيع الفاسد كرَ الفرق بين بيع المُ      

 يظير الفرؽ بينيما في األمكر التالية:     

. البيع مع اإلكراه يجكز بإجازة المكرىه، كالفاسد ال يجكز باإلجازة1
، كيبدك أٌف ىذا عمى قكؿ زفر 4

 زفر _ رحمو اهلل_ .

 منو، أم إف لـ يجز المكرىه البيع فإٌنو ينقض تصرؼ  . بيع المكره يينتقض تصرؼ المشترم2

ف تعمؽ بو حؽ الغير، كفي الفاسد يسقط حؽ الفسخ ىنا كسيأتي الحديث   المشترم بالمبيع كا 

 .5عنو في حكـ الفساد _ إف شاء اهلل تعالى _

. تعتبر القيمة في بيع المكرىه كقت العقد دكف القبض3
6. 

مف أمانة في يد المكرىه مضمكناف في يد غيره. في بيع المكره الثمف كالميث4
7. 

 . كيضاؼ ليا ما مٌر مف قكؿ زفر: إٌف بيع المكره ال يفيد الممؾ بالقبض كالفاسد يفيده.5
                                                             

1
 .42، ص6، جىػ(897)ت أبك عبد اهلل المكاؽ التاج واإلكميل لمختصر خميل،.
2
، دار الكتب العممية، ىػ(977)ت بف أحمد الخطيب الشربيني شمس الديف، محمد ،اظ المنياجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف .

 .333، 2ـ، ج1994، 1بيركت، ط
3
الدمشقي ابف  أبك الحسف عمي بف محمد بف عباس البعمي ،عبلء الديف ،القواعد والفوائد األصولية ومايتبعيا من األحكام الفرعية .

 .67، ص1ـ، ج1999د الكريـ الفضيمي(، المكتبة العصرية، بدكف طبعة، حققو: عبىػ(، )803 تالمحاـ )
(، ىػ970تزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، .4

 .241، ص1، جـ1999، 1ت، دار الكتب العممية، بيركت، طالشيخ زكريا عميرا كضع حكاشيو كخرج أحاديثو:
5
 .241، ص1ج (،ىػ970ت) ابف نجيـاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان،  .
6
 .241، ص1المصدر نفسو، ج .
7
 .241، ص1المصدر نفسو، ج.
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كخبلصة القكؿ في اإلكراه أنو ال يمكف اعتباره مكقكفان كفاسدان كفي نفس الكقت، فالمكقكؼ     

لمصحيح فقد مر أٌنو يأتي في مرتبةو كسطو بيف الباطؿ ، كالفاسد مخالؼه 1عقده صحيحه عند الحنفٌية

ـٌ إٌف الفرؽ بيف البيع  كالصحيح، فكيؼ يككف العقد المكقكؼ الذم ىك قسـه مف الصحيح فاسدان، ث

مع اإلكراه كالبيع الفاسد ظاىره بٌيف، فبيع المكرىه بيعه تحققت أركانو كشرائط صحتو فكاف صحيحان 

لبيع الفاسد فميس كذلؾ، فالصكاب _كاهلل أعمـ_ أٌف بيع المكره صحيحه مكقكفان لعدـ الرضا، أمٌا ا

.  مكقكؼه

 الفرع الثالث: الشرط المفسد

 الشروط عند الحنفية:

عف بيعو كشرط، كنص  يفسد البيع عند الحنفٌية بالشرط عمى كجو العمـك لنيي النبي      

، البيع باطؿ كالشرط  ، كالنيي ىنا راجعه لمشرط 2باطؿ"الحديث : " نيى النبي عف بيعو كشرطو

فيبقى أصؿ البيع صحيحان مفيدان لمممؾ، لكٌنو فسد لمشرط المنيي عنو، فالشرط ىنا أمره زائده عف 

 .3أصؿ البيع الزـه لو ألٌنو مشركطه في نفس العقد، كىذا مف الكصؼ الفاسد عند الحنفية

، أٌما ما كاف مبادلة ماؿو بغير ماؿو كال يىٍفسيد بالشرط مف العقكد إال ما كاف مبادلة ما      ؿو بماؿو

أم كاف مف التبرعات فبل يفسده الشرط المفسد، ألٌف الشركط الفاسدة مف باب الربا، كىك يختص 

، كقد عٌبر الزيمعي بمفظ الباطؿ، كالظاىر أٌنو أراد بو الفاسد 4بالمعاكضات المالية دكف غيرىا

                                                             
1
 .50، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
طارؽ بف عكض (، )حققو: ىػ360تر المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطيالمعجم األوسط، .2

(، قاؿ 4361ي(، دار الحرميف القاىرة، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، حديث رقـ )، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسين اهلل بف محمد
الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف أبك مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الييثمي في مجمع الزكائد أٌف فيو مقاؿ، انظر: 

، كضعفو االلباني، 85، ص4ـ، ج1999ق(، )حققو: حساـ الديف القدسي(، مكتبة القدسي، القاىرة، بدكف طبعة، 807الييثمي) ت
 .704، ص1، جق(1420األلباني ) ة،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمانظر: 

3
 .421، ص1التفتازاني، ج عمى التوضيح،شرح التمويح .
4
 .131، ص4ج ،ىػ( 743)الزيمعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبي، .
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د كي يفسد البيع أف يككف مقارنان لمعقد، ألٌف الشرط لك _كاهلل أعمـ_، ىذا كال بٌد لمشرط الفاس

 .1التحؽ بالعقد بعد تمامو ال يمتحؽ بو عمى أصٌح الركايتيف عف اإلماـ أبي حنيفة

كىذا حكـ الشرط عمى كجو العمـك عندىـ، إال أٌنيـ فصمكا في الشركط فقسمكىا إلى خمسة      

 أقساـ، عمى النحك التالي:

 

 ي يقتضيو العقدأواًل: الشرط الذ

ىك الشرط الذم يجب بالعقد مف غير ذكره فيذا معنى ككنو يقتضيو العقد، كمعنى ككنو      

، فيذا الشرط يجب تنفيذه سكاءن ذكر في العقد أـ ال، فيك 2مبلئمان لمعقد أم يؤكد مكجب العقد 

عمى أف يأكمو، شرطه يجب بنفس العقد، كمثالو أف يشترم جاريةن عمى أف يستخدميا، أك طعامان 

، كثمة جممةه مف الشركط التي يقتضييا العقد بنفسو كاشتراط حبس 3أك دابةن عمى أف يركبيا

، كقد حصر عمى حيدر شارح المجٌمة الشركط التي يقتضييا العقد في 4المبيع إلى استيفاء الثمف

 ستة شركط:

 . حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمف.1

 تسميـ الثمف لمبائع.. تسميـ المبيع لممشترم، ك 2

 . امتبلؾ المشترم المبيع.3

 . طرح زنة اإلناء مف مجمكع زنتو كزنة المبيع إف كاف المبيع مف المائعات.4

 . قطؼ الثمر مف شجره ككنيو عمى المشترم في بيع الثمر.5

                                                             
1
 .85، ص5ج ،ىػ(1252ابف عابديف، )، رد المحتار عمى الدر المختار .
2
 .85، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
3
 .25، ص2ج (،ىػ683)ت مجد الديف أبك الفضؿ يل المختار،االختيار لتعم.
4
 .43، 4ج ،ىػ( 743)تالزيمعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  .
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 .1. حط شيءو مف ثمف المبيع6

 .2ائزافكحكـ ىذا النكع مف الشركط عند األحناؼ أٌف البيع كالشرط ج    

 ثانيًا الشرط الذي يخالف مقتضى العقد

 ىك الشرط الذم يخالؼ ما  يقتضيو العقد مف أحكاـ تثبت بنص الشرع، فمكؿ عقدو نتائج تترتب 

عميو، فإف شيًرط في العقد ما يخالؼ ىذه النتائج المرتبة عميو شرعا يككف العقد فاسدان لفساد ىذا 

، كمثالو شرط الخيار لمدةو تزيد عف 3راجح مف المذىبالشرط، كىذا الذم عميو األحناؼ في ال

الثبلثة أياـ، كبياف ذلؾ أٌف شرط الخيار ينافي مقتضى البيع، ألٌف مقتضى البيع انتقاؿ الممؾ 

لممشترم كثبكتو لو، كيترٌتب عمى انتقاؿ الممكية حرٌية التصٌرؼ كىذا يخالؼ شرط الخيار الذم 

ز لمحديث، حيث قاؿ رسكؿ اهلل يعني تأخير حرٌية التصٌرؼ مٌدة ال كِّ : " مف ابتاع خيار، لكٌنو جي

ف شاء رٌدىا كرٌد معيا صاعان مف  شاةن مصٌراة فيك فييا بالخيار ثبلثة أياـ، إف شاء أمسكيا، كا 

، كبيذا الحديث صار شرط الخيار صحيحان ال يفسد العقد ما داـ ثبلثة أياـ فما دكف ببل 4تمر"

أكثر مف ذلؾ فيك شرطه باطؿي عند اإلماـ أبي حنيفة، كصحيحه عند خبلؼ، فإف شيرط الخيار 

 .5اإلماميف محمد كأبي يكسؼ

ك مثالو أيضان أف يشترط المشترم عمى البائع أف يحيمو بالثمف عمى أحد غرمائو أم غرماء     

المشترم، فيذا شرطه مخالؼ لمقتضى العقد ألف في اإلحالة إسقاطه لمثمف، كمقتضى البيع أف 

                                                             
1
 .157، ص1، جىػ(1353)تعمي حيدر  درر الحكام شرح مجّمة األحكام،.
2
 .25، ص2ج (،ىػ683)ت ؿمجد الديف أبك الفض االختيار لتعميل المختار، .
 
3
 .50، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، تار عمى الدر المختاررد المح .
4
 (.1524ق(، حديث رقـ )261مسمـ بف الحجاج النيسابكرم )ت صحيح مسمم،.
5
 .66، ص2ج ،ىػ(540نحك )ت السمرقندم تحفة الفقياء،  .
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ثبت الممؾ في المبيع لممشترم كفي الثمف لمبائع، ىذا بخبلؼ ما لك شرط في البيع كفالةن أك ي

 .1رىنان، فيذا مكافؽه لمقتضى العقد ألف في الرىف كالكفالة تقكيةن لو

كمف أمثمتو أيضان أف يشترط الكاقؼ في كقفو عدـ عزؿ المتكلي عمى الكقؼ، فيذا شرطه      

المقصكد مف الكقؼ رعاية مصمحة الجية االمكقكؼ عمييا، كفي ىذا  مخالؼه لمقتضى الكقؼ إذ

الشرط مخالفةه لذلؾ حاؿ ككف متكلي الكقؼ فاسدان، كلذلؾ كاف لمقاضي عزلو، لكف ىنا يبطؿ 

، كاألصؿ ىنا أف يككف العقد فاسدان لكجكد الشرط المخالؼ لمقتضى العقد، 2الشرط كيصح الكقؼ

 فان كىك مف قبيؿ التبرعػػات التي ال تفسد بالشػػرط الفاسػػد عف األحناؼ، لكف لما كػػاف العقد ىنػػا كق

 صٌح العقد كبطؿ الشرط _كاهلل تعالى أعمـ_.

 ثالثًا: الشرط الذي ال يقتضيو العقد، وفيو مصمحة أحد العاقدين

د مف الشركط ما ال يقتضييا العقد، فبل ىي تكافؽ مقتضاه كال تخالفو، كفييا منفعةه ألح     

 العاقديف أك كبلىما، كىي عمى أربعة أكجو:

. اشتراط المنفعة لمبائع كأف يقكؿ لو بعتؾ ىذه الدار بألفي درىـ عمى أف تيب لي ىذا 1

 الحصاف.

2.  . اشتراط المنفعة لممشترم، كمثالو أف يشترم أرضان شرط أف يقرضو البائع ألؼ درىـو

 ان بشرط أف يعتقو.. اشتراط المنفعة لممعقكد عميو، كأف يبيعو عبد3

. اشتراط المنفعة إلنسافو آخر ليس لو عبلقةه بالبيع، بأف يقكؿ لو بعتؾ عمى أف تقرض فبلنان 4

 3مئة درىـ.

                                                             
1
 .172، ص5، جىػ(587)ت الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
2
 .265، ص5ق(، ج970ابف نجيـ )تكنز الدقائق،  البحر الرائق شرح.
3
 .43، 4ج ،ىػ( 743)تالزيمعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  .
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كىذه الشركط التي فييا منفعةه ألحد المتعاقديف أك لغيرىما ال يقتضييا العقد، فتفسده عند      

صٌح عنو أٌنو " نيى  تنبو ىنا أٌف النبي، كينبغي ال2 1، عف بيعو كشرطالحنفية، لنيي النبي 

، 3عف سمؼو كبيع، كعف شرطيف في بيعو كاحد، كعف بيع ما ليس عندؾ، كعف ربح ما لـ يضمف "

 عف بيعو كشرط. كلـ يصح عنو ما يستدؿ بو الحنفٌية مف نيي النبي 

، أك كبلىما، أك ىذه الشركط تفسد البيع عند الحنفٌية إف كاف فييا منفعةه ألحد المتعاقديف    

، كبيف في 4لممعقكد عميو إف كاف مف أىؿ االستحقاؽ كأف يقكؿ لو بعتؾ العبد عمى أف تعتقو

البحر الرائؽ معنى تقييده بككنو مف أىؿ االستحقاؽ، فقاؿ: أم مف أىؿ أف يستحؽ حٌقا عمى 

، كىك ىنا جائزه 5الغير كىك اآلدمٌي، فمك كاف المبيع حيكانان أك ثكبان فالبيع بيذا الشرط جائزه 

النتفاء القيد الذم ىك ككف المبيع مف أىؿ االستحقاؽ، فمٌما لـ يكف كذلؾ صٌح البيع، فكأٌف 

 الشرط لـ يكف _كاهلل تعالى أعمـ_.

كمف األمثمة عمى ىذا النكع مف الشركط، أف يشترم داران عمى أف يسكنيا البائع شيران، كمنو      

، كىذه األمثمة كثيره فكؿ شرطو ليس 6كصمو البائع لبيت المشترمأيضان أف يشترم قمحان بشرط أف ي

فيو مكافقةه أك مخالفةه لمقتضى العقد، كفيو مصمحةه لممتعاقديف أك غيرىما، فيك مف ىذا النكع مف 

 الشركط.

كقد تجد األحناؼ يعدلكف عف القياس في بعض األحياف في ىذه المسألة في بعض الصكر      

ؾ أف يبيع شيئان كيشترط عمى المشترم كفيبلن، فالقياس أٌف ىذا البيع فاسده ألٌف استحسانان، كمف ذل
                                                             

1
 ، قاؿ األلباني: ضعيؼ، كقاؿ الييثمي: فيو مقاؿ.57سبؽ تخريجو، انظر: ص
2
 .43، 4ج ،ىػ( 743)الزيمعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  .
3
(، دار عبد الفتاح أبك غدة، )حققو: ىػ(303)تبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي أالمجتبى من السنن، .

، 3(، كقاؿ األلباني حسف صحيح، كصححو الترمذم في سننو، ج4631ـ، حديث رقـ )1986، 2المطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط
 .527ص

4
 .48، ص3ج ق(،593المرغيناني )ت، اليداية شرح بداية المبتدي .
5
 .93، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  .
6
ًبيًدٌم ، النيرةالجوىرة  .  .203، ص1، جىػ(800ت) الزَّ
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ز استحسانان  فيو شرطان ال يقتضيو العقد كفيو منفعةه لمبائع، كألٌنو صفقتيف في صفقة، لكٌنو جيكِّ

ككجو االستحساف أٌف الكفيؿ إف كاف حاضران في مجمس العقد فقبؿ اعتيبر ذلؾ في معنى مبلئمة 

، كقد مٌر سابقان أٌف شرط الكفالة يقتضيو العقد 1قد، ألٌف فيو استيثاقان، كاالستيثاؽ يبلئـ العقدالع

، غير أٌف ابف نجيـ يراه في معنى مبلئمة العقد، كالنتيجة ىنا 2فيك شرطه جائزه كما قاؿ الكاساني

 كاحدةه كىي صٌحة ىذا الشرط قياسان أك استحسانان.

 استثناءه عند ابف عابديف، فقد استثنى مف القاعدة أمريف: كليذا النكع مف الشركط    

األكؿ: النكع الرابع مف ىذه الشركط، كىك الشرط الذم ال يقتضيو العقد كفيو نفعه ألجنبي، فقد 

استثنى ما لك كاف الشرط عمى أجنبي  فإٌف ىذا الشرط ال يفسد البيع بؿ يصٌح البيع كيبطؿ 

بألفي درىـو عمى أف يقرضني فبلفه ألؼ درىـو فقبؿ المشترم ال  الشرط، فمك قاؿ بعتؾ ىذه الدار

 .3يفسد البيع، ألٌنو ال يمـز األجنبي كال خيار لمبائع

الثاني: إف كاف الشرط الذم فيو منفعةه ألحد العاقديف أك كبلىما جرل بو التعامؿ بيف الناس صٌح 

ا استحسانان لتعامؿ الناس بو، كالقياس الشرط، فيصحُّ كؿ شرطو فيو نفعه ألحد المتعاقديف أك غيرىم

، أك 4فساده، كمثالو لك اشترل ثكبان بشرط صبغو، كشراء الصكؼ عمى أف يجعمو البائع قمنسكة

 اشترل خٌفان عمى أف يرقعو البائع كجرل العرؼ بكؿ ذلؾ.

عف بيعو  كاعترض عمى ىذا الرأم بأٌنو تغميبه لمعرؼ عمى النص الذم ىك نيي النبي      

شرط، كالجكاب عنو بأٌف الحديث صحيحه، كبأٌف عٌمة النيي في الحديث منع كقكع الخبلؼ ك 

كالنزاع بيف الناس بسبب الشرط، فإذا جرل عرؼ الناس عمى التعامؿ بمثؿ ىذه الشركط انتفى 

                                                             
1
 .286، ص8ق(، ج970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
2
 .59.انظر: ص
3
 .85، ص5ج ،ىػ(1252ت0ابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
4
 .754، ص2مجمكعة مف المؤلفيف، ج المعجم الوسيط،.القمنسكة لباسه لمرأس بأشكاؿو مختمفةو، انظر: 
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النزاع، فكاف مكافقان لمعنى الحديث، فبل يتعارض العرؼ مع النص، بؿ مع القياس كالعرؼ 

 قكل العرؼ عمى معارضة القياس.، أم ي1يعارضو

كمقتضى كبلـ ابف عابديف السابؽ أٌنو لك تعارؼ الناس عمى اشتراط شركطو غير التي ذكرىا،     

كلك في زمافو بعد زمانو فإٌنيا تككف شركطان معتبرةن ال تفسد البيع ما لـ تخالؼ مقتضاه أك نٌصان 

 شرعٌيان _كاهلل تعالى أعمـ_.

 

 ال يقتضيو العقد، وليس فيو منفعٌة ألحدرابعًا: الشرط الذي 

مف الشركط ما ال يقتضييا العقد، كليس فييا منفعةه لممتعاقديف أك لغيرىما، كما لك اشترل      

، كال يفسد 2طعامان عمى أف ال يأكمو، أك داٌبةن عمى أف ال يركبيا، فالبيع ىنا جائزه كالشرط باطؿ

 .3زعة عمى بطبلف الشرطالبيع في ىذه الحالة لعدـ ترتُّب المنا

 خامسًا: اشتراط عقٍد في عقدٍ 

يقتضي اشتراط شرطو في بعض العقكد، كجكد عقدو آخر في العقد األصيؿ، كاف يقكؿ لو      

أبيعؾ ىذه الدار بألؼ درىـ، عمى أف تبيعني ىذه الفرس بمائتيف، كمنو أيضان أف يشترم ثكبان 

ثمف بدالن لمعيف كالعمؿ، فما كقع عمى العيف كاف ثمنان بدينار بشرط الخياطة، فقد جعؿ المشترم ال

 .4كما كقع عمى العمؿ كاف إجارةن، فيككف قد جمع صفقتيف في صفقة

                                                             
1
 .88، ص5ج ،ىػ(1252)تابف عابديف، ، رد المحتار عمى الدر المختار .
2
ًبيًدٌم ، النيرةالجوىرة  .  .203، ص1، جىػ(800)ت أبك بكر الزَّ
3
 .49، ص1ق(، ج593المرغيناني )تتدي، اليداية في شرح بداية المب. 
4
ًبيًدٌم ، النيرةالجوىرة  .  .203، ص1، جىػ(800)ت أبك بكر الزَّ
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كىناؾ تفسيره آخر الشتراط عقدو في عقد، فقد قاؿ شريؾ كىك أحد ركاة الحديث " نيى      

بيع الرجؿ بيعان فيقكؿ ىذا ، أٌف معنى الحديث أف ي1عف صفقتيف في صفقةو كاحدةو " رسكؿ اهلل 

نقدان بكذا كنسيئةن بكذا، أم أٌف يبيع نسيئةن بثمفو أعمى منو نقدان، كقاؿ الترمذم: قاؿ بعض أىؿ 

العمـ: أف يقكؿ الرجؿ أبيعؾ ىذا الثكب نقدان بعشرةو كنسيئةن بعشريف دكف أف يفارقو عمى أحد 

 .2البيعتيف، فإذا فارقو عمى أحدىما فبل بأس

ألمثمة عميو الصمح، كالصمح في معنى البيع، فيصالح رجؿه آخر عمى ألؼو لو في ذٌمتو كمف ا    

، كاستدٌؿ الحنفية عمى فساد اشتراط عقدو في عقدو 3عمى مئتي درىـ بشرط أف يبيعو بيا ىذا الثكب

 .5 4:" نيى عف بيعتيف في بيعة " أيضان بأٌف النبي 

 الشروط عند المالكية:

:ذكر في حاشية ا      لدسكقي عمى الشرح الكبير أٌف اإلماـ مالكان قٌسـ الشركط إلى أربعة أقساـو

 . شرطه ينافي مقتضى العقد، كىك مفسده لمعقكد.1

 . شرطه يخٌؿ بالثمف، كىك مفسده لمعقد أيضان.2

 . شرطه يقتضيو العقد، كتسميـ المبيع لممشترم، كىذا الشرط صحيحه كال يفسد العقد.3

 .6العقد كال ينافيو، كشرط الخيار، كشرط الرىف، كىذا ال يفسد العقد . شرطه ال يقتضيو4

                                                             
1
سناده ضعيؼ 3783ق(، حديث رقـ )241أحمد بف حنبؿ )ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل،. (، كقاؿ المحقؽ: صحيحه لغيره، كا 

، األلباني إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل اىد، انظر:لضعؼ شريؾ، كقاؿ االلباني: شريؾه سيئ الحفظ، كلمحديث شك 
 .149، ص5، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ج2ق(، ط1420)
(، )حققو: أحمد محمد شاكر ىػ279)تمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى  ،سنن الترمذي.2

 .525، ص3ـ، ج1975، 2ر، طمص ،الحمبي تبة كمطبعة مصطفى البابيشركة مككآخركف(، 
3
 .166، ص2ق(، ج483السرخسي )تالمبسوط، .
4
 (، كقاؿ: حسفه صحيح، كصححو األلباني.1231ق(، حديث رقـ )279الترمذم )تسنن الترمذّي، .
5
 .186، ص8ج ،ىػ(855)تالعينى ، البناية شرح اليداية .
6
 .65، ص3، جىػ(1230)ت الدسكقي، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .
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كيرل المالكٌية أٌف الشركط التي فييا مصمحة ألحد المتعاقديف أك كبلىما ال تفسد العقكد      

كاستثناء سكنى الدار المبيعة أشيران معمكمة، كاستثناء رككب الدابة ثبلثة أياـو أك إلى مكافو قريب، 

باع  ، كالدليؿ عند المالكٌية عمى صٌحة مثؿ ىذه الشركط أٌف جابران 1طه الزمةه عندىـفيذه شرك 

"  ، كنص الحديث عف جابر بف عبد اهلل 2ناقةن كاشترط حبلبيا كظيرىا إلى المدينة النبي 

 .3بعيران كاشترط ظيره إلى أىمو" أٌنو باع مف النبي 

 الشروط عند الشافعّية:

 الشركط إلى خمسة أنكاع: قٌسـ الشافعية     

. شرطه يقتضيو العقد كأف يبيعو بشرط خيار المجمس أك بشرط تسميـ المبيع، كىذا ال يفسد البيع 1

 عندىـ.

. شرطه ال يقتضيو العقد لكف فيو مصمحةه ألحد المتعاقديف، كشرط الخيار ثبلثان، أك اشتراط 2

 كاتبان، كىذا ال يبطؿ العقد عندىـ، بؿ يصح األجؿ كالرىف،أك اشتراط ككف العبد المبيع خياطان أك 

 الشرط كالبيع.

. اشتراط ما ال يتعمؽ بالعقد، كيكرث تنازعان بيف المتعاقديف كشرط أف ال يمبس الكتاف، أك أف 3

يشترط الشيكد في البيع مع تعيينيـ كالشيكد ال يتعينكف، كمثؿ ىذه الشركط ال تفسد البيع عند 

 كيمغك الشرط، كىذا ىك المذىب عند الشافعٌية كبو قطع إماـ الحرميف. الشافعٌية، بؿ يصٌح البيع

. أف يبيعو عبدان بشرط أف يعتقو المشترم، كفيو خبلؼه عند الشافعٌية كالصحيح المشيكر كالذم 4

.  عميو اإلماـ الشافعٌي كأكثر األصحاب أٌف البيع صحيحه كالشرط الزـه

                                                             
1
(، دار الفكر، بيركت، بدكف طبعة، ىػ1299)ت محمد عميش، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف منح الجميل شرح مختصر خميل،.

 .58، ص5ـ، ج1989
2
 .65، ص3، جىػ(1230)ت الدسكقي، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .
3
 (، كقاؿ: حديثه حسفه صحيح، كصححو األلباني.1253ق(، حديث رقـ )279الترمذم )تسنن الترمذّي،  .
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شترل عبدان بشرط أف ال يبيعو، أك داران بشرط أف ال . الشرط الذم ينافي مقتضى البيع، بأف ي5

 .1يسكنيا، أك أف يشترم ثكبان كيشترط أف يخيطو لو، فيذه الشركط تبطؿ البيع

اتفؽ الشافعٌية مع الحنفٌية كالمالكٌية في أٌف الشرط الذم يخالؼ مقتضى العقد يفسد البيع،     

لشركط مف فركعو فقييةو، فمثاؿ أف يشترم ثكبان لكنيـ قد يختمفكف فيما يندرج تحت ىذا النكع مف ا

بشرط الخياطة ليس مف الشركط التي تخالؼ مقتضى العقد عند األحناؼ بؿ مف التي ال 

يقتضييا العقد كفييا نفع ألحد العاقديف، كىي تفسد العقد عند المتقدميف كال تفسده عف المتأخريف 

 _كاهلل تعالى أعمـ_.

 الشروط عند الحنابمة:

 الشركط في العقكد عند الحنابمة نكعاف:     

 صحيحه الـز كىك ثبلثة أنكاع: أواًل:

. شرط يقتضيو عقد البيع كأف يشترط شيئان يكجبو العقد بحكـ الشرع كالتقابض، كحمكؿ الثمف، 1

 كالرٌد بعيبو قديـ، كىذا النكع مف الشركط ال يؤٌثر ذكره في العقد، فكجكده كعدمو سكاء ألنو بيافه 

 .2تأكيده لمقتضى العقدأك 

. شرطه فيو مصمحة أحد العاقديف، كاشتراط صفةو في الثمف، كتأجيمو أك بعضو إلى أجؿو 2

، أك اشتراط المشترم صفةن في المبيع كأف يككف العبد المبيع كاتبان،  ، أك اشتراط رىفو معيفو معمـك

أٌنو يبيض، كيصٌح الشرط في كٌؿ  أك ذا صفةو بعينيا، أك اشتراط الدابة لبكنان، أك الطير مصكتان أك

 ما ذكر لما يمي:

 .3:" المسممكف عند شركطيـ " قكؿ النبي  -

                                                             
1
 .364، ص9، جىػ(676)تالنككم ، المجموع شرح الميذب .
2
 .189،ص3، جىػ(1051)ت البيكتى، كشاف القناع عن متن اإلقناع .
3
 .92، ص3ق(، ليس لمحديث رقـ، باب أجرة السمسرة، ج256البخارم )ت صحيح البخاري،.
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 .1ألٌف الرغبات تتفاكت، فمك لـ يصٌح اشتراط ذلؾ لفاتت الحكمة التي ألجميا شرع البيع -

ف لـ يتحقؽ لو ما شرط فيك       فإف تحٌصؿ لممشترط شرطو صٌح الشرط كلزمو البيع، كا 

بيف اإلمساؾ أك الفسخ، ىذا بخبلؼ ما لك اشترط شرطان ال يمكف تحقيقو كاشتراط الطير  بالخيار

ف شرط شرطان  يكقظو لمصبلة، أك الدابة تحمب كٌؿ يكـو مقداران معينان فينا ال يصح الشرط، كا 

كتحصٌؿ لو بالبيع صفةه أعمى مما شرط لزمو البيع، كمف شرط في العبد أف يككف كافران فإذا بو 

ـه مسم
2. 

. اشتراط البائع نفعان مباحان معمكمان في البيع كسكنى الدار المبيعة مٌدةن معينةن، كاشتراط حمبلف 3

 ، ، أك خياطة الثكب، أك حصاد زرعو جاز ذلؾ إف كاف لنفعو معمكـو البعير المبيع لمكضعو معمـك

شرط البائع منفعةن  ، كلك3اشترل منو بعيران فاشترط ظيره إلى المدينة لحديث جابرو أٌف النبي 

ـٌ سممة كاشترطت عمي أف أخدـ رسكؿ اهلل   ما  لغيره جاز لما ركم أٌف سفينة قاؿ: "أعتقتني أ

، كلك جمع بيف شرطيف في عقدو كاحدو لما صٌح البيع كلك كاف الشرطاف صحيحيف، لقكؿ 4عاش"

:" ال  اهلل  :" ال يحؿ سمؼه كبيع، كال شرطاف في بيع" كىذا طرؼ مف قكؿ رسكؿ الرسكؿ 

يحؿ سمؼه كبيعه، كال شرطاف في بيع، كال ربح ما لـ يضمف، كال بيع ما ليس عندؾ "
5 6. 

: :ثانياً   ما يحـر اشتراطو في البيع كىك الشرط الفاسد، كىك ثبلثة أنكاعو

                                                             
1
 .189،ص3، جىػ(1051)ت البيكتى، قناعكشاف القناع عن متن اإل .
2
 .190،ص3، جىػ(1051)ت البيكتى، كشاف القناع عن متن اإلقناع .
3
 .64.سبؽ تخريجو ص
4
إرواء الغميل في  (، كقاؿ األلباني: حسف، انظر:21927ق(، حديث رقـ )241أحمد بف حنبؿ )تمسند اإلمام أحمد بن حنبل، .

 .175، ص6ق(، ج1420اني )ت، األلبتخريج أحاديث منار السبيل
5
 .(، كقاؿ: حديثه حسفه صحيح1234ق(، حديث رقـ )279محمد بف عيسى الترمذم )تسنن الترمذّي،  .
6
 .190،ص3، جىػ(1051)تالبيكتى ، كشاف القناع عن متن اإلقناع .
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، أك 1 ، أك بيعو . اشتراط عقدو في عقد، بأف يشترط أحد المتعاقديف عمى اآلخر عقدان آخر كسمؼو

عف بيعتيف في  ، أك شركةو، فيذا الشرط يفسد البيع لمنيي الكارد عميو، فقد نيى النبي إجارةو 

 .1بيعة

. شرطه ينافي مقتضى العقد، كأف يشترط البائع أف ال خسارة عميو، أك أف يشترط البائع عمى 2

 المشترم أف ال يبيع المبيع.

ف جئتني بكذا، أك بعتؾ إف رضي . أف يشترط البائع شرطان يعمهؽ عميو البيع، كقكلو بعتؾ إ3

 .2فبلفه 

 الشروط في مجّمة األحكام

(،  189 - 186تحٌدثت المجٌمة عف الشركط في البيع في الفصؿ الرابع في المكاد)      

 كقسمت الشركط إلى أربعة أنكاعو كما يمي:

، فمك باع بشرط أف ي1 حبس المبيع . الشرط الذم يقتضيو العقد، فالبيع ىنا صحيحه كالشرط معتبره

 حتى يقبض الثمف، صح البيع كالشرط.

2،  فمك باع بشرط أف يرىف المشترم شيئان  . البيع بشػرطو يؤٌيػد العقػد، البيػع صحيػحه كالشػرط معتبػره

 عند البائع، صٌح البيع كالشرط معان، ألف الرىف يؤيد التسميـ الذم ىك مقتضى العقد.

، كأف باع فركةن عمى . البيع بشرطو متعارؼو عميو في عرؼ 3 البمد، البيع صحيحه كالشرط معتبره

 ، أك القفؿ عمى أف يسمِّره في الباب، أك الثكب عمى أف يرقعو.3أف يخيط بيا الظيارة

. البيع بشرطو ليس فيو نفعه ألحد العاقديف، يصٌح البيع كيمغك الشرط، كمثالو أف يبيع الحيكاف 4

 عمى أف ال يبيعو المشترم.

                                                             
1
.63.سبؽ تخريجو ص  ، كىك حسفه صحيحه
2
 .193،ص 3، جىػ(1051)ت البيكتى، كشاف القناع عن متن اإلقناع .
3
 .578صالمعجم الوسيط، . الظيارة مف الثكب ما يظير لمعيف منو كال يمي الجسد، كىك خبلؼ البطانة، 
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عمي حيدر في شرحو أف األصؿ في الشركط التي تعارفت عمييا الناس أٌنيا فاسدةه، كذكر      

ٌنما جيكِّزت استحسانان، ككجو االستحساف العرؼ كتعامؿ الناس، ألٌف الشركط متى تعامؿ الناس  كا 

 .1بيا في بيكعيـ لـ تكف باعثةن عمى التنازع، كيحصؿ معيا الممؾ المقصكد ببل خصاـ

 رحو العقكد التي تفسد بالشركط الفاسدة، كالتي ال تفسد بيا كما يمي:كقد حصر في ش    

. العقكد التي ال تفسد مع الشركط الفاسدة: ) الككالة، كالقرض، كاليبة، كالصدقة، كالرىف، 1

 كاإليصاء، كاإلقالة، كحجر المأذكف (.

 جازات العقد، كالصمح . العقكد التي تفسد مع الشركط الفاسدة: ) البيع، كالقسمة، كاإلجارة، كا  2

 .2في بعض أنكاعو، كاإلبراء عف ديف، كالمزارعة، كالمساقاة، كالكقؼ (

 

 

 الخالصة:

. اختمؼ الحنفية في نظرتيـ لمشركط التي فييا منفعةه ألحد العاقديف كليس فييا مناقضة 1

بارىـ لمعرؼ لمقتضى العقد بيف المتقدميف كالمتأخريف اختبلفان كاسعان، كذلؾ مبنيه عمى مدل اعت

في المسألة، كالحقيقة أٌف األحناؼ متقدمييـ كمتأخرييـ اعتبركا العرؼ في مسالة الشركط، إال أٌف 

المتأخريف تكسعكا في األخذ بالعرؼ خصكصان مع تقدـ الزماف حتى صار مذىب المتأخريف أقرب 

 إلى الحنابمة منو إلى المتقدميف _كاهلل تعالى أعمـ_.

ثر انضباطان ككضكحان في تقسيميـ لمشركط، إضافةن إلى أٌنيـ أكثر المذاىب . مذىب الحنابمة أك2

تقببلن لفكرة االشتراط في العقكد، كتؤٌيده األحاديث الصحيحة لذلؾ رأييـ ىك األرجح _كاهلل تعالى 

 أعمـ_.
                                                             

1
 .163، ص1ق(، ج1353عمى حيدر ) درر الحكام شرح مجّمة األحكام،.
2
 .84، ص1ج المصدر السابق، .
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. اتفقت مجٌمة األحكاـ العدلية مع مذىب الحنابمة كثيران، كلعؿ السبب أٌف مف كضعيا ىـ 3

 كا الحنفية الذيف رجعكا لمعرؼ في كثيرو مف المسائؿ _ كاهلل اعمـ_متأخر 

 الفرع الرابع: فقدان شرٍط من شرائط الصّحة

      ، مٌر سابقان أٌف لعقد البيع عند الحنفية شرائط انعقادو كشرائط صحة كشرائط نفاذ كشرائط لزـك

إف كاف الخمؿ في شرائط الصحة كتبيف أف أم خمؿ يقع في شرائط االنعقاد فإنو يبطؿ البيع، أما 

مع سبلمة الركف كشرائط االنعقاد فإف ذلؾ يفسد البيع عندىـ، كشرائط الصحة منيا ما ىك عاـ 

كمنيا ما ىك خاص، أما الشرائط العامة فيي عدـ التكقيت، كمعمكمية المبيع، كمعمكمية الثمف، 

 كخمك البيع عف الشرط المفسد، كالرضا، كالفائدة.

ما يككف خاصان بنكعو معيفو مف العقكد، كفكات ىذا الشرط يفسد تمؾ العقكد بعينيا، كمف الشركط 

كمعمكمية األجؿ في البيع المؤجؿ ثمنو، كسيأتي الحديث عف أسباب الفساد الخاصة في المطمب 

 الثاني مف ىذا المبحث _إف شاء اهلل_.

 المطمب الثاني

 أسباب الفساد الخاّصة

شركط صٌحة البيع قسماف، األكؿ شركطه عاٌمةه، كالثاني شركطه خاٌصةه  مٌر معنا سابقان أفٌ      

، فإف كقع خمؿه في أحدىا فإنيا تفسد العقد الذم 1تختص بنكعو معيفو مف العقكد دكف غيرىا

 تختص بو دكف غيره مف العقكد، كمف ىذه الشركط:

 .2. معمكمٌية األجؿ في الثمف المؤٌجؿ1

 . القبض في المنقكؿ.2

                                                             
1
 .41.انظر: ص
2
نما ذكرت  .تقدـ ذكر ىذا عند الحديث عف الجيالة كسببو عاـو  لمفساد، كاألصؿ أٌف معمكمية األجؿ مف شرائط الصحة الخاصة، كا 

 ىناؾ الستيفاء أنكاع الجيالة.
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 ماثمة في البدليف في األمكاؿ الربكية.. الم3

 . خمك العقد عف شبية الربا.4

 . كجكد شرائط المسمـ فيو.5

 . القبض قبؿ االفتراؽ في الصرؼ.6

 .1. عمـ الثمف األكؿ في المرابحة، كالتكلية، كالكضيعة7

 بعض األمثمة عمى أسباب الفساد الخاٌصة:     

مفو مؤجؿ، أف يبيع أرضان بثمفو مؤجؿو إلى نزكؿ . مثاؿ عمى معمكمية األجؿ في البيع بث1

المطر، فالبيع ىنا فاسده ألٌنو فقد شرطان خاٌصان مف شرائط الصٌحة، كىك معمكمٌية األجؿ، فنزكؿ 

 .2المطر أجؿه مجيكؿه قد يتقٌدـ أك يتأخر، كبيذا يفسد البيع باألجؿ المجيكؿ عند الحنفٌية

األمكاؿ الربكية، فيي شرط صحة في البيع، كيمـز مف . مثاؿه عمى المماثمة في البدليف في 2

، كاألصؿ في ىذا ما ركم 3:" الفضؿ ربا " فكات ىذا الشرط الربا أم ربا الفضؿ، لقكؿ النبي 

:" البرُّ بالبرِّ ربان، إال ىاءى  مف أحاديث كثيرةو في حرمة ربا الفضؿ، كمنيا قكلو  عف النبي 

، كفي بعض 4ال ىاءى كىاء، كالتمر بالتمر ربان، إال ىاءى كىاء "كىاء، كالشعير بالشعير ربان، إ

، كالمماثمة في البدليف تككف في الصكرة كالمعنى، أم في القدر كالجنس،  الركايات مثبلن بمثؿو

، 5كأيىًدر تساكم الكصؼ بيف الردمء كالجٌيد ألٌف التفاكت في الكصؼ ال يعتبر تفاكتان عرفان 

 جٌيدو بصاعيف رديئيف، فينا فسد البيع لعدـ التماثؿ. كمثالو: لك باع صاع أرزو 

                                                             
1
 .281، ص5ق(، ج970ابف نجيـ  )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  .
(، ىػ1078)تأفندم ؼ بداماد عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده، يعر  مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،.2

 .478، ص2دار إحياء التراث العربي، بيركت، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، ج
أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة ، اآلثار، انظر:  بؿ ىك قكؿه عف عمر  لـ اجد ىذا عف النبي .3

 .183بدكف طبعة كبدكف سنة نشر، ص(، )حققو: أبك الكفا(، دار الكتب العممية، بيركت، ىػ182)تاألنصارم 
4
 (.2170ق(، حديث رقـ )256البخارم )تصحيح البخاري،  .
5
 .266، ص8ج ،ىػ(855)ت يالعين، البناية شرح اليداية .
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. مثاؿه عمى كجكد شرائط المسمـ فيو، كينبغي التنبو إلى أٌف السمـ عقده شيرع خبلفان لمقياس ألٌنو 3

، ، كقد نيى النبي  ، كلـ أجده بمفظ المعدـك لكف سبؽ ذكره بمفظو  بيع معدـك عف بيع المعدـك

سمؼه كبيعه، كال شرطاف في بيع، كال ربح ما لـ يضمف، كال بيع  آخر، كنص الحديث :" ال يحؿ

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ، كالسمـ مشركعه اسثناءن لقكؿ اهلل : 1ما ليس عندؾ "

:" أشيد أف اهلل تعالى أجاز السمـ كأنزؿ أطكؿ آيةو  ، كقاؿ ابف عباس 2َّ جنيم  ىم مم

ـ منكـ فميسمـ في كيؿو معمكـو ككزفو : " مف أسم ، كلقكؿ الرسكؿ 3في كتابو كتبل ىذه اآلية"

"، كلـ أجده بيذا المفظ، لكف ركاه البخارم بمفظو آخر، ىك أٌف رسكؿ اهلل   معمـك إلى أجؿو معمـك

 .4قاؿ :" مف أسمؼ في شيء ففي كيؿو معمـك ككزفو معمـك إلى أجؿو معمـك "

، كالنكع، كالكصؼ، كلمسمـ شرائط تختص بو دكف غيره مف البيكع، كىي: تسمية الجنس     

كاألجؿ، كالقدر، كمكاف اإليفاء إف كاف لو حمؿه كمؤكنةه، كقدر رأس الماؿ في المكيؿ، كالمكزكف، 

كالمعدكد، كقبض رأس الماؿ قبؿ المفارقة، فالجنس كالقمح كالشعير، كالنكع كالحنطة الجبمية 

كأما القدر فكقكلو كذا  كالسيمية، كالكصؼ كالجٌيد كالردمء، كاألجؿ كقكلو إلى شير كنحكه، ،

 .5رطبلن  قمحان 

 

                                                             
1
 ، كىك حسفه صحيح.68.سبؽ تخريجو، ص
2
 (.282.سكرة البقرة، اآلية )ت
، دار إحياء التراث ()حققو: حمدم بف عبد المجيد السمفي(، ىػ 360)تأبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني المعجم الكبير، .3

(، كلـ أقؼ عمى صحتو، غير أٌف البييقي ركل الحديث في السنف الكبرل بمفظ  12903ـ، حديث رقـ )1983، 2ط ي، بيركت،العرب
 يل ىل مل خل ٱُّٱ: ـ قرأاهلل فى كتابو كأذف فيو ، ثقاؿ ابف عباس: " أشيد أف السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى قد أحمو 

ٍكًجردم الخراساني، السنن الكبرى، ، انظر:  َّ جنيم  ىم مم خم حم جم ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
(، كقاؿ 11081، حديث رقـ )3(، دار الكتب العممية، بيركت، ط، )حققو: محمد عبد القادر عطاىػ(458)تأبك بكر البييقي 

 .30، ص6ق(، ج1420)ت، األلباني إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني:صحيح عمى شرط مسمـ، انظر: 
4
 (.2240ق(، حديث رقـ )256البخارم )تصحيح البخاري،  .
5
 .34، ص2ج (،ىػ683)ت مجد الديف أبك الفضؿاالختيار لتعميل المختار،  .
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 المبحث الخامس

 حكم الفساد

 كفيو أربعة مطالب:     

 المطمب األكؿ: كجكب فسخ العقد الفاسد.

 المطمب الثاني: ثبكت الممؾ في العقد الفاسد.

 المطمب الثالث: الضماف في العقد الفاسد.

 سد.المطمب الرابع: تصحيح العقد الفا

 المطمب األول
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 وجوب فسخ العقد الفاسد

، مٌما جعؿ 1مٌر سابقان أٌف البيع الفاسد كقع مخالفان لمشرع في كصؼو مف أكصافو دكف أصمو     

فرقان بينو كبيف الباطؿ عند األحناؼ في الماىٌية كاألسباب، كبالتالي فإٌف الفاسد يختمؼ عف 

يو خبلفان لممذاىب األخرل التي ليس عندىا فرؽه بيف الباطؿ في الحكـ أم في النتائج المترتبة عم

، 3، كالشافعٌية2الباطؿ كالفاسد، فبل أثر لمعقد الفاسد عندىـ إذ ال يثبت بو الممؾ عند المالكية

، غير أٌف المالكٌية استثنكا مف ذلؾ أربعة مسائؿ يثبت بيا الممؾ عندىـ بالعقد الفاسد، 4كالحنابمة

،  كبالتالي فإٌف الكبلـ في 6العيف، كنقصانيا، كتعٌمؽ حؽ الغير بيا ، كتمؼ5كىي: حكالة السكؽ

 ىذا المبحث سيككف عف أثر العقد الفاسد عند األحناؼ عمى كجو الخصكص _ بإذف اهلل_.

حكـ الفاسد عند الحنفٌية أٌنو كقع مخالفان لمشرع لذا كجب فسخو رعايةن لحٌؽ الشرع، كيفسخو      

، كقد نقؿ ابف نجيـ عف الزيمعي أٌنو قاؿ مكضحان 7سكاء رفعان لمفساد البائع كالمشترم عمى حد  

 .8المراد بالقكؿ ) لكؿ  منيما (: "أم عمى كؿ  منيما فسخو"، فيككف الفسخ كاجبان، ألٌنو معصية

 كفسخ البيع الفاسد لو حالتاف بالنسبة لقبض المبيع مف عدمو:     

                                                             
1
 .4. انظر: ص
2
 .438، ص1، جق(1230الدسكقي )تحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، . 
3
 .706، ص5ق(، ج540الماكردم )ت الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي،. 
4

 ثـ الدمشقي رحيبانى مكلدان مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، ال مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى،. 
 .455، ص3ـ، ج1994، 2، المكتب اإلسبلمي، طىػ(1243)ت

5
، مع بقاء عينو . لـ أجد ليا ت عريفان كاضحان عند المالكٌية لكف ييفيـ مف كبلميـ أٌف حكالة السكؽ تعني تغٌير ثمف المبيع بزيادةو أك نقصو

 .72، ص3ج ،ىػ(1230)ت الدسكقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيركاهلل تعالى أعمـ_، -كما ىي 
6
 .26، ص5ق(، ج1299محمد عميش )تمنح الجميل شرح مختصر خميل، . 
7
 . األصحٌ أف يقاؿ ىنا رفعان ) بالراء (، كليس دفعان ) بالداؿ (، ألف رفع الشيء يككف بعد كقكعو، كدفعو قبؿ كقكعو، كالفساد ىنا كاقعه 

 .202، ص8ق(، ج855العيني )ت البناية شرح اليداية،فيككف الفسخ رفعان لو، انظر: 
8
 .102، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،. 
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اءن فاسدان كلـ يقبض المبيع فإٌف لكٌؿ مف البائع . قبؿ قبض المبيع: إف اشترل أحدىـ شر 1

 كالمشترم الحٌؽ في فسخ البيع.

. بعد القبض: إذا قبض المشترم المبيع مف البائع في البيع الفاسد، فالفسخ ىنا عمى حالتيف، 2

، كىنا لكٌؿ كاحدو  األكلى: أف يككف الفساد في صمب العقد، أم في أحد البدليف كبيع ثكبو بخمرو

ف لـ يحضر عند  منيما الفسخ بحضرة صاحبو عند اإلماـ محمد، كعند أبي يكسؼ برضاه كا 

الفسخ، كالثانية: أف يككف فساد العقد لشرطو فاسدو فيو، بأف باعو عمى أف ال يستعمؿ المبيع، فحؽ 

الفسخ ىنا لمف لو الشرط، كليس ذلؾ لمف عميو الشرط لقكة العقد، فالعقد ىنا قًكمى بالقبض بالنسبة 

مف عميو الشرط فميس لو فسخو، لكف لٌما لـ يتحقؽ الرضا بالنسبة لمف لو الشرط لعدـ تحقؽ ل

 .1شرطو لمفساد كاف لو حٌؽ الفسخ عند األئٌمة الثبلثة أبي حنيفة، كأبي يكسؼ، كمحمد

كينبغي التنبو إلى أٌنو لك أصٌر المتعاقداف عمى اإلبقاء عمى العقد الفاسد كعدـ فسخو، فإٌف      

 .2قاضي أف يفسخو جبران عنيما إف بمغو ذلؾ رعايةن لمصالح الشريعةلم

كيجب فسخ العقد الفاسد حتى بعد قبض المبيع، لكف إف تصرؼ المشترم بالمبيع المقبكض      

 ال ييفسخ العقد، كيسقط حؽ البائع في االسترداد. كتصرؼ المشترم نكعاف:

ـٌ باعيا مف آخر ال يفسخ البيع  . التصٌرفات المزيمة لمممؾ كالبيع كنحكه، فمك1 اشترل داران فاسدةن ث

 .3ىنا لتعٌمؽ حٌؽ المشترم الثاني بالمبيع

. التصرفات التي تغٌير المبيع، كذلؾ بأف يتصرؼ المشترم بالمبيع فيتغٌير المبيع، كمثالو أف 2

ـٌ يبني بيا بناءن، فيؿ يسقط ىذا حؽ البائع في االست رداد، أم ىؿ يشترم أرضان في بيعو فاسدو ث
                                                             

1
 .465، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
2
 .103، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،. 
3
 .61، ص2ق(، ج540السمرقندم )ت تحفة الفقياء،. 
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يسقط حؽ الفسخ ىنا، ذىب اإلماـ أبك حنيفة ك اإلماـ أبك يكسؼ في قكلو األخير إلى أٌف حٌؽ 

الفسخ يسقط ىنا، كعند اإلماـ محٌمد كأبي يكسؼ في قكلو األكؿ، ال يسقط حٌؽ الفسخ ىنا كلمبائع 

ةن لحٌؽ البائع بؿ لحٌؽ استرداد المبيع، كقد كٌجو اإلماـ أبك حنيفة رأيو بأٌف الفسخ ال يككف رعاي

 .1الشرع، فإذا تعمؽ بالمبيع حٌؽ شخصو آخر يمنع الفسخ

 كعٌمة عدـ فسخ البيع الفاسد إذا تصرؼ بو المشترم ما يمي:     

. إٌف فسخ البيع الفاسد يككف رعايةن لحؽ الشرع، كالمبيع ىنا تعٌمؽ بو حٌؽ العبد ) المشترم في 1

 عمى حٌؽ الشرع لضعؼ العبد كحاجتو، كغنى الشرع. البيع الثاني (، كحؽ العبد مقٌدـه 

. البيع األكؿ عقٌد فاسده فيك مشركعه بأصمو دكف كصفو، كالبيع الثاني مشركعه بأصمو ككصفو 2

 .2فبل ييفسخ ألجؿ األكؿ، ألنو أقكل في الثبكت منو

 

 المطمب الثاني

 ثبوت الممك في العقد الفاسد

اتصؿ بو القبض عند الحنفٌية، كاشترطكا لذلؾ ببل خبلؼو أف العقد الفاسد يفيد الممؾ إذا      

 .3يككف القبض بإذف المالؾ، أك بغير إذنو لكف في مجمس العقد عمى الصحيح مف المذىب

نقؿ في المحيط البرىاني عف اإلماـ محمد في الزيادات قكلو: " إذا قبض المشترم المبيع في     

قبض في مجمس العقد يصٌح العقد استحسانان كيثبت الممؾ  البيع الفاسد مف غير إذف البائع، فإف
                                                             

1
 .422، ص6ق(، ج616مازة )ت، ابف المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو .
2
 .103، ص6ق(، ج970ابف نجيـ ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق،. 
3
 .404، ص6ق(، ج861كماؿ الديف ابف اليماـ ) فتح القدير،. 
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ف قبض بعد االفتراؽ عف المجمس ال يصٌح قياسان كاستحسانان، كال يثبت الممؾ  فيو لممشترم، كا 

ذا أذف لو بالقبض في المجمس أك بعده صٌح قبضو كيثبت الممؾ قياسان كاستحسانان "  .1لممشترم، كا 

 أٌف القبض نكعاف:يفيـ مف قكؿ اإلماـ محمد      

 . قبضه بإذف البائع في مجمس العقد أك بعده، كىنا يصٌح القبض في الحالتيف.1

ف كاف بعده ال يصٌح.2  . قبض بغير إذف البائع، فإف كاف في المجمس صٌح القبض، كا 

كلمحديث عف القبض في العقد الفاسد ال بٌد مف بياف مصطمحيف ميٌميف، األكؿ القبض      

 لثاني اإلذف أم إذف البائع بالقبض،  عمى النحك التالي:كأنكاعو، كا

القبض مف حيث الفعؿ الداؿ عميو نكعاف، قبضه حقيقيه، كيككف بكضع اليد عمى المبيع  أوال:

بأف يشترم منو داران فيسكنيا أك يشترم منو ثكبان فييٍسممو إياه، كقبضه حكميه بالتصٌرؼ في المبيع 

ميو، كمثالو أف يشترم عبدان فيأمر المشترم البائعى بإعتاؽ العبد بإزالة الممؾ دكف كضع اليد ع

، كقد يككف القبض في أيامنا ىذه بمجٌرد تسجيؿ 2ففعؿ، فيصٌح عتؽ العبد ىنا ألنو بمنزلة القبض

عقد البيع في الدكائر الرسمٌية المختٌصة، كتسجيؿ األراضي في دائرة األراضي، أك الشير 

 العقارم في بعض الدكؿ.

كينبغي التنٌبو ىنا إلى مسألةو ميٌمةو كىي التخمية بيف المشترم كالمبيع، ىؿ تعتبر قبضان عند      

، أم أف يخمي البائع بيف المشترم كالمبيع مف 3األحناؼ أـ ال، كالتخمية رفع المانع مف القبض

ح مف غير مانعو يمنع المشترم عف قبض المبيع، كالتخمية قبضه في البيع الفاسد عمى الصحي

                                                             
1
 .421، ص6ق(، ج616، ابف مازة )المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو. 
2
 .99، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت ق شرح كنز الدقائق،البحر الرائ .
3
 .479، ص6ق(، ج1252ابف عابديف )ترّد المحتار عمى الدّر المختار، . 
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، كمثالو لك كاف المبيع حنطةن في دارو كأعطى البائع المشترم مفتاحيا كاف ىذا 1مذىب الحنفية

تخميةن ببل مانع، كأيضان لك كاف المبيع ماشيةن في مرعىن بحيث ييرل كيشار إليو، كلك كاف المبيع 

 .2بعيدان ال يقدر عمى قبضو لـ تعتبر التخمية قبضان 

ئع إٌما أف يككف صريحان أك داللةن، كالصريح أف يأذف البائع لممشترم اإلذف، فإذف البا ثانيًا:

بالقبض لفظان سكاءن في مجمس العقد أك بعده، كالداللة أف يقبض المشترم المبيع في مجمس العقد 

 .3فبل يعترض البائع، كالقبض ىنا يعتبر صحيحان مكجبان لمممؾ

الفاسد، كنصيا: " كؿ شيءو ييممؾ بالبيع الجائز كضع األحناؼ قاعدةن عاٌمةن لمممؾ في البيع      

ييممؾ بالبيع الفاسد إذا اتصؿ بو القبض بإذف البائع، ككٌؿ ما ال يممؾ بالبيع الجائز ال يممؾ 

كمثالو مف اشترل مف رجؿو عبدان بخمرو أك خنزيرو كتقابضا كىما مسمماف، ممؾ  4بالبيع الفاسد "

آلخر الخنزير، كذلؾ أٌف البيع بالخمر أك الخنزير فاسده لفساد المشترم العبد إذا قبضو، كال يممؾ ا

الكصؼ الذم ىك الثمف، كلذلؾ يممؾ المشترم العبد المبيع إذا قبضو بإذف البائع، ألٌف العبد 

ييممؾ بالبيع الجائز، بينما ال يممؾ البائع الثمف سكاءن الخنزير أك الخمر، ألٌف كبلن منيما غير 

 بل ييممكاف بالبيع الجائز، فبل يممكاف في الفاسد مف باب أكلى.مباحو االنتفاع بو ف

كذكر األحناؼ أمثمةن عٌدةن تدٌؿ عمى أٌف الفاسد مف العقكد يمحؽ جائزىا في الحكـ، كمف ىذه      

 األمثمة:

                                                             
1
 .563، 4ق(، ج1252ابف عابديف )ترّد المحتار عمى الدّر المختار، . 
2
 .562، ص4. المصدر نفسو، ج
3
 .198، ص8ق(، ج855العيني )ت البناية شرح اليداية،. 
4
 . المصدر نفسو.
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. لممشترم في البيع الفاسد حبس المبيع حتى يأخذ الثمف عند فسخ العقد، كذلؾ قياسان عمى 1

إذا تفاسخ المتبايعاف بعد القبض كاف لممشترم الحؽ في حبس المبيع إلى أف  البيع الصحيح

 .1يسترٌد الثمف مف البائع

 . المشترم في العقد الفاسد بعد القبض أحٌؽ بالمبيع إذا مات البائع مف الكرثة كالغرماء،كما في 2

 

 .2بائعالبيع الصحيح فإٌف المشترم أحٌؽ بالمبيع ألٌنو كاف أحٌؽ بو حاؿ حياة ال

. ال ينفذ تصٌرؼ المشترم في البيع الفاسد إف شرط فيو الخيار لمبائع، قياسان عمى الصحيح مف 3

 .3العقكد، فالخيار في البيع الصحيح إف كاف لمبائع فإٌنو يمنع ثبكت الممؾ لممشترم مٌدة الخيار

فاسد إال بالقبض "، كمف المسائؿ الميٌمة عند األحناؼ " أسباب عدـ ثبكت الممؾ في البيع ال     

 فقد كضع األحناؼ لذلؾ عٌدة أسباب:

. أٌنو لك ثبت الممؾ قبؿ القبض لمـز مف ذلؾ كجكب تسميـ الثمف كالمبيع بيف المتعاقديف ألنو 1

أثر البيع، كبالتسميـ يتقرر الفساد فيصير في مرتبة الصحيح، كىذا ال يصٌح ألٌف الفاسد كاجب 

المبيع إف قبضو المشترم، فمف باب أكلى أٌنو يجب رفعو باالمتناع الرفع باالسترداد أم باسترداد 

عف المطالبة بالتسميـ، أم بعدـ إثبات الممؾ في البيع الفاسد قبؿ القبض، كبعبارةو أخرل فإٌف البيع 

                                                             
1
 .427، ص6ج ق(،616، ابف مازة )تالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو. 
2
 .428ص ،6ج ق(،616، ابف مازة )تالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو. 
3
 . المصدر نفسو.
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الفاسد يجب رفعو ألٌنو معصيةه كلك قبضو المشترم، فمف باب أكلى أٌنو يجب رفعو قبؿ القبض 

 .1ي تقرر أٌنو ال يثبت ممؾ البيع الفاسد قبؿ القبضفيك أسيؿ، كبالتال

. لك أثبتنا الممؾ في البيع الفاسد قبؿ القبض كبعده لكاف مساكيان لمصحيح، كلك قمنا بأٌنو ال يفيد 2

الممؾ مطمقان لكاف مساكيان لمباطؿ، لذلؾ لـ يثبت الممؾ فيو إال بعد القبض، كذلؾ أٌنو في مرتبةو 

 .2حيحكسطو بيف الباطؿ كالص

 .3. أٌف الممؾ  قد ضعؼ في البيع الفاسد، فيحتاج إلى ما يقكيو لثبكت الممؾ كىك القبض3

استثنى الحنفية مف ثبكت الممؾ إذا قيبض المبيع في البيع الفاسد ثبلث مسائؿ قالكا ال يثبت      

 فييا الممؾ بالقبض:

 ممكو بالقبض حتى يستعممو.. إذا اشترل األب مف مالو البنو الصغير أك باعو فاسدان ال ي1

 . إذا باع اليازؿ أك اشترل، ال يممؾ المبيع أك الثمف.2

. لك كاف المبيع مقبكضان في يد المشترم أمانةن ال يممكو بو، أم ال يعتبر قبضو ذاؾ مفيدان 3

 .4لمممؾ ألٌنو قىٍبضي أمانةو كليس قىٍبضى ممؾو 

بت الممؾ فيو، لكف ىؿ يجكز لو التصرؼ بعد قبض المشترم لممبيع في البيع الفاسد يث     

 بالمبيع، حيث قسـ األحناؼ التصرفات  عمى النحك التالي:

                                                             
1
 .462، ص8، جىػ(786)تالبابرتي  ية،العناية شرح اليدا. 
2
 .199، ص8ق(، ج855العيني )ت البناية شرح اليداية، .
3
 . المصدر نفسو.
4
 .175، ص1ق(، ج970، ابف نجيـ )تاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان. 
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، أم التصرفات التي مف شأنيا نقؿ الممؾ 1 . التصرفات المزيمة لمممؾ مف كٌؿ كجوو أك مف كجوو

 مف شخصو آلخر، كالبيع، كاليبة، كاإلعتاؽ، كالتدبير، كاالستيبلد، كالكتابة.

ات التي فييا انتفاعه مع قياـ المبيع، كالكطء إف كانت جارية، أك السكف إف كانت . التصرف2

 داران، أك زراعتيا إف كانت أرضان.

تعددت اآلراء في المذىب الحنفٌي في حكـ التصٌرؼ في محٌؿ العقد في البيع الفاسد، عمى      

 آراء عٌدةو كما يمي:

ف أشكاؿ االنتفاع، فبل يباح لو الكطء، كال البيع، كال أ. ال يباح لو االنتفاع بو كال بأٌم شكؿو م

 .1األكؿ إف كاف طعامان، كال االنتفاع إف كاف أرضان أك داران 

ب. ال يباح لو الكطء، كيباح لو سائر أنكاع االنتفاع ما عداه، فيـ يركف بأٌف البائع سٌمط المشترم 

، كقاؿ شمس األئمة 2بالتسميط عمى الممؾ كأباح لو التصٌرؼ، بخبلؼ الكطء فإٌنو ال يباح

الحمكاني أٌنو ييكره لو الكطء كال يحـر عميو، كصٌرح اإلماـ محمد بأٌنو يجكز لو أكؿ المبيع ألنو 

 .3قبضو بتسميطو مف البائع

ج. يكره لممشترم أف ينتفع بالمبيع بكؿ صكر االنتفاع، ألٌنو يجب عميو فسخو لحٌؽ الشرع كفي 

 .4لفسخ فيكره ذلؾ كىك قكؿ الكرخيٌ ىذه التصرفات إبطاؿ حؽِّ ا

لك تصٌرؼ المشترم بالمبيع الفاسد، فإٌف تصرفو نافذه بغض النظر عف ككف االنتفاع مباحان      

أك محظكران، ألٌف نفاذ تصٌرفو في المبيع الفاسد مبنيٌّ عمى جكاز أصؿ البيع الفاسد، كىذا أمره 

                                                             
1
 .60، ص2ق(، ج540السمرقندم )ت تحفة الفقياء،. 
2
 .61، ص2ق(، ج540السمرقندم )ت تحفة الفقياء،. 
3
 .466، ص6، جىػ(786)تالبابرتي العناية شرح اليداية، . 
4
 .61، ص2ق(، ج540السمرقندم )ت تحفة الفقياء،. 
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ـٌ باعيا مف ثالثو نفذ بيعو، منفؾه عف الحكـ الشرعي، فمك اشترل مف البائع دا ران كقبضيا بإذنو ث

ألٌنو ممؾ المبيع بالقبض، كلٌما كاف تصٌرؼ المشترم نافذان سقط حٌؽ البائع في االسترداد، كذلؾ 

لتعمٌؽ حٌؽ العبد بالمبيع كىك المشترم الثاني ) في العقد الثاني (، فنحف ىنا أماـ أمريف 

هلل تعالى ألٌنو كقع مخالفان لمشرع كىك البيع الفاسد، كنفاذ  متضاديف كىما  فسخ البيع األكؿ حٌقان 

البيع الثاني الذم تعمٌؽ فيو حٌؽ العبد المشترم، كىنا يقٌدـ حؽ العبد عمى حٌؽ المكلى لضعفو 

 .1كحاجتو كغنى الشرع

كلنفاذ تصرؼ المشترم كعدـ نقضو مف قبؿ البائع استثناءاته يجكز معيا نقض تصرؼ      

 مف ىذه االستثناءات:المشترم، ك 

. إف تصٌرؼ المشترم بدارو أك بأرضو مقبكضةو في بيعو فاسدو بأف باعيا مف شخصو ما، فإٌف 1

لمشفيع ىنا حٌؽ نقض البيع الثاني، لتعارض حؽ الشفيع مع حٌؽ المشترم الثاني، ككبلىما مف 

ضعو األحناؼ مف أٌف ، كلعؿ ىذه المسألة ترجع لؤلصؿ الذم ك 2حقكؽ العباد، فييقٌدـ حٌؽ الشفيع

ما ييممؾ في البيع الصحيح ييممؾ في البيع الفاسد، كلٌما كاف لمشفيع الحٌؽ بنقض البيع الصحيح 

 فيما لو فيو شفعةه، كاف لو ذلؾ في البيع الفاسد قياسان عمى الصحيح.

ؼه . لك أجر المشترم المبيع في العقد الفاسد كاف لمبائع نقض تصرفو ألٌف اإلجارة عقده ضعي2

 .3يفسخ باألعذار، كالفساد عذر

. أف يبيع المشترم المبيع المقبكض في البيع الفاسد مف آخر، فيرٌد المشترم الثاني ) في العقد 3

 .1الثاني (، المبيع إلى المشترم األكؿ لعيبو فيو، فممبائع األكؿ فسخ البيع ىنا لمفساد

                                                             
1
 .466، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
2
 .466، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
3
 .423ص ،6ج ق(،616، ابف مازة )تاني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنوالمحيط البرىاني في الفقو النعم. 
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، فيرٌد المكى4 كب لو المبيع المكىكب لممشترم في البيع . أف ييب المشترم المبيع الفاسد لثالثو

 .2الفاسد، فيعكد لمبائع حٌؽ فسخ البيع ىنا

ـٌ رىنو بديفو 5 . فؾ الرىف، كمثاؿ ذلؾ أف يشترم أحده شراءن فاسدان فقبض المبيع بإذف البائع ث

ٌرىف عميو، فإٌف حٌؽ البائع قد سقط لتعٌمؽ حٌؽ المرتيف بالمرىكف ) المبيع (، فإذا فٌؾ المشترم ال

 .3بأف سٌد دينو عاد حٌؽ البائع في استرداد المبيع

. إذا نقص المبيع الفاسد في يد المشترم لـ ينقطع حٌؽ البائع في استرداد المبيع كيضمف 6

المشترم قيمة النقص في المبيع، فمك اشترل فرسان في بيع فاسدو كابيضت عينيا بعد قبضيا بإذف 

بائع مع قيمة أك أرش عينيا، كلممشترم أف يرجع عمى البائع بما البائع يفسخ البيع كتيرٌد الفرس لم

 .4دفع مقابؿ نقصاف المبيع إف زاؿ العيب كىك ىنا البياض عمى العيف

. إذا حصؿ في المبيع الفاسد زيادةه منفصمةه في يد المشترم بعد القبض كالكلد كالثمر، فإٌف ذلؾ 7

 .5كزكائده ال يمنع الفسخ، بؿ إٌف لمبائع أف يأخذ المبيع

 كخبلصة القكؿ في ثبكت الممؾ:     

 أكالن: يثبت الممؾ في البيع الفاسد بشرط القبض سكاءه كاف حقيقيان أـ حكميان.

 ثانيان: يفسخ البيع في البيع الفاسد بعد القبض بشرطيف:

 . أف ال يتصٌرؼ المشترم في المبيع، كلذلؾ استثناءات.1
                                                                                                                                                                               

1
 .468، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
2
 . المصدر نفسو.
3
 .423ص ،6ج ق(،616، ابف مازة )تالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو. 
 
4
 .104، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت شرح كنز الدقائق، البحر الرائق. 
5
 .61، ص2ق(، ج540السمرقندم )ت تحفة الفقياء،. 
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ًكـ عمى المشترم ب2 ًكـ عميو بيا انقطع حؽ البائع عف . أف ال يككف حي القيمة مف القاضي، فإف حي

ف ارتفع سبب الحكـ الذم استند إليو  العيف، كانتقؿ إلى القيمة فبل يعكد حٌقو لمعيف مطمقان، كا 

 .1القاضي

 

 

 المطمب الثالث

 الضمان في العقد الفاسد

بالمبيع المقبكض في  الحكـ الثالث لمبيع الفاسد ىك كجكب الضماف، فمك تصرؼ المشترم     

 البيع الفاسد، فإٌنو يضمف المبيع، كالضماف نكعاف:

. ضماف قيمة المبيع إف كاف مف األمكاؿ القيمٌية كالعدديات المتفاكتة ككٌؿ ما ليس لو مثيؿه 1

 يشابيو في صفتو.

. ضماف المثؿ أم أف يدفع لمبائع مثؿ المبيع المقبكض، إف كاف مف المثميات كالمكيبلت 2

 .2مكزكنات، كالعدديات المتقاربة، فيجب ىنا مثؿ المبيع ألنو مضمكفه بنفسوكال

كعند الحكـ بضماف المبيع بالقيمة، فإٌنو ييضمف بقيمتو يـك القبض، ألٌنو بو دخؿ في ضمانو     

 .3أم بالقبض، عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ، أٌما عند محمد فقيمتو يـك أتمفو أك يـك تصرؼ بو

                                                             
1
 .424ص ،6ج ق(،616، ابف مازة )تالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو. 
2
 .464، ص 6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
3
 .62، 4، جىػ( 743)ت الزيمعي ،الدقائق ن الحقائق شرح كنز تبيي. 
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ئع في البيع الفاسد عند فسخو أف يرٌد ما أخذه مف المشترم مقابؿ المبيع سكاءن كاف كليس لمبا    

ان أـ نقدان، ثمنان كاف أـ قيمةن  عىرىضى
 ، لكف ىؿ يتعيف عمى البائع رٌد عيف الثمف المقبكض في البيع 1

بائع، ، فيصير المبيع ىنا محبكسان بالمقبكض لدل ال2الفاسد أـ ال؟ فقيؿ يتعيف، كقيؿ ال يتعيف

فمممشترم أف ال يدفع المبيع حتى يأخذ الثمف مف البائع، فصار كالرىف المحبكس، فإذا مات 

 .3البائع فإٌف المشترم أحؽ بالمبيع حتى يستكفي الثمف

 مسألة: حكم بيع الُمكَره

فاسده مكقكؼ، كحكمو كالبيع الفاسد، يثبت بو الممؾ عند القبض، بيع المكره عند األحناؼ      

 .4عند أبي حنيفة كالصاحبيف، بخبلؼ زفر الذم يرل أٌنو مكقكؼ

مف حيث الضماف فبيع الميكره يضمف فيو المبيع، كحكـ الزيادة في المبيع أك نقصانو كحكـ      

 .5الفاسد أيضان 

الفاسدة في حكـ كاحدو عند الحنفية، كىك حكـ الفسخ في كيختمؼ بيع المكره عف سائر البيكع      

بيع الميكره ىؿ ىك عمى الكجكب أـ عمى الخيار، فالفسخ كاجبه في البيكع الفاسدة حقان لمشرع، أٌما 

ف شاء أمضى  في بيع المكره فبل يجب الفسخ ألٌنو حؽٌّ لمميكرىه فيك بالخيار فيو إف شاء فسخ كا 

ذلؾ بأف بيع الميكرىه فاسده مكقكؼه في آفو كاحدو  البيع، كقد عمؿ ابف عابديف
6. 

                                                             
1
 .469، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
2
 .66، ص4، جىػ( 743)ت الزيمعي ،الحقائق شرح كنز الدقائق تبيين .
3
 .469، ص6، جىػ(786)تالبابرتي  العناية شرح اليداية،. 
4
 .130، ص6ق(، ج1252ابف عابديف )تتار، رّد المحتار عمى الدّر المخ. 
5
 . المصدر نفسو.
6
 . المصدر نفسو.
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كلعٌؿ األحناؼ لـ يكفقكا _كاهلل أعمـ_ في اعتبارىـ بيع الميكره فاسده، إذ الفرؽ بينيما كاضحه     

في أصؿ العقديف كفي حكميما، كالمسالة آنفة الذكر دليؿه عمى الفرؽ بينيما، فحتى األحناؼ 

فريؽ بينيما في بعض الصكر، فاألصكب كاهلل أعمـ ىك ما ذىب إليو أنفسيـ لـ يجدكا بٌدان مف الت

 زفر، كىك أٌف بيع الميكرىه مكقكؼه عمى إجازتو. 

 

 

 

 المطمب الرابع

 تصحيح العقد الفاسد

ـٌ ثبكت الممؾ بو كاستحقاؽ الضماف بعد       تبٌيف سابقان حكـ الفساد مف كجكب الفسخ ابتداءن، ث

ؽ بو حٌؽ الغير، لكف ىؿ يجكز تصحيح عقد الفساد ابتداءن بدالن مف القبض بإذف البائع إف تعمٌ 

 فسخو، كىذا ما سييبيف في  المطمب الرابع.

 الفرع األول: آراء العمماء في تصحيح العقد الفاسد

 اختمؼ أىؿ العمـ في جكاز تصحيح العقد الفاسد عمى قكليف:

 األول: الحنفّية 

العقد الفاسد عمى رأييف، األكؿ أٌنو ال ينقمب صحيحان ألٌنو اختمؼ الحنفٌية في جكاز تصحيح      

انعقد فاسدان كىذا قكؿ زفر، كالثاني أٌف العقد الفاسد ينقمب صحيحان بإزالة المفسد إذا كاف المفسد 
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خارجان عف صمب العقد، كىك الصحيح عندىـ، كعٌمة األمر أٌف الفساد يجب فسخو باعتبار أٌنو 

ر الفساد ال منازعة فبل يفسديفضي إلى المنازعة، كق  .1بؿ تقرُّ

اتفؽ الحنفية عمى تصحيح العقد الفاسد إذا كقع الخمؿ في غير الثمف، كاختمفكا فيما لك كاف      

الفساد في الثمف، فمنيـ مف يرل أٌف الفساد إف كاف في الثمف فبل يمكف تصحيح العقد مطمقان، 

إذا دخؿ في أصؿ العقد ) كيقصد بو ىنا الثمف ال  قاؿ البزدكم: " األصؿ أٌنو يفٌرؽ بيف الفساد

، كمثالو إذا باع 2المحٌؿ ألف كبلمو في الفاسد ال الباطؿ (، كبينو إذا دخؿ في عمقةو مف عبلئقو "

عبدان بألؼ درىـو كرطؿ خمرو فسد البيع كلك أيخرج الخمر مف الثمف ألٌف الفساد في أصؿ العقد، 

ؤٌجمةو إلى الحصاد فسد البيع لجيالة األجؿ فمك دفع الماؿ قبؿ أٌما لك باع عبدان بألؼ درىـو م

، 3مجيء كقت الحصاد عاد العقد إلى الجكاز ألٌف الفساد دخؿ في كصؼو مف أكصاؼ العقد

كذىب محمد إلى القكؿ بجكاز تصحيح العقد الذم كاف الخمر جزءان مف الثمف فيو بإزالة الخمر 

 .4مف الثمف

كفي  5تصحيح العقد الفاسد بسبب الربا، فقد صٌرح في تبييف الحقائؽكاختمفكا أيضان في      

بأٌف العقد ىنا ال يصٌح كلك أيزيؿ مقدار الماؿ الزائد، كالذم فيمتو مف كبلميـ أٌف  6البحر الرائؽ

ىذا ىك الصحيح في المذىب، لكف كجدت كبلمان ألمير باد شاه يقرر فيو أٌف البيع الفاسد يمكف 

ف اشتمؿ عمى الربا، حيث قاؿ: " يثبت الممؾ شرعان في بيع الربا، أم في بيعو تصحيحو دائما كا  

مشتمؿو عمى اشتراط زيادةو ببل عكض حقيقةن أك شبيةن كالشرط، أم كفي البيع المشركط بشرطو 

                                                             
1
 .60، ص4، جىػ( 743)ت الزيمعي ،ئق شرح كنز الدقائقتبيين الحقا.
2
 .370، ص1ق(، ج482البزدكم )ت أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة عمم األصول(، .
 .370، ص1ق(، ج482البزدكم )ت صول(،أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة عمم األ 3.

4
 .97، 6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،.
5
 .60، ص4ق(، ج743الزيمعي )ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،.
6
 .97، 6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .
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مخالؼو لما يقتضيو العقد حاؿ ككنو مطمكب الفسخ رفعان لممعصية، كيمزمو أم بيع الربا كالشرط 

سقاط  الصحة، كىك أف يرجع إلى الصحة كال يبقى مطمكب الفسخ بإسقاط الزيادة في بيع الربا كا 

، كقاؿ في االختيار: " كركل الكرخي عف أصحابنا أٌف 1الشرط المفسد في البيع المشركط بو "

 .2سائر البياعات الفاسدة تنقمب جائزةن بحذؼ المفسد "

ف كاف ىذا فالذم يظير مف كبلميـ أٌف البيكع الفاسدة كٌمي      ا تنقمب صحيحة بإزالة المفسد كا 

المفسد في الثمف، كلعٌؿ ىذا الرأم ىك األكثر دٌقةن كذلؾ أٌنو ينسجـ تمامان مع تقسيـ الحنفية لمعقكد 

مف جعميا صحيحةن أك باطمةن أك فاسدةن، كقد مٌر سابقان أٌف الحنفٌية فٌرقكا تفريقان كاضحان بيف الباطؿ 

لباطؿ ما كاف الخمؿ في أصمو ككصفو، كالفاسد ما كاف الخمؿ في كصفو كالفاسد، فقالكا: إٌف ا

دكف أصمو، فالباطؿ ما كقع الخمؿ في ركنو كمحمو الذم ىك المبيع فبل يمكف تصحيحو مطمقان، 

، فالثمف إذان 3كالفاسد ما كقع الخمؿ في أكصافو كمنيا الثمف إذ ىك كسيمةه كغير مقصكدو بذاتو

ة أكصافو، كالخمؿ فيو لـ يجعؿ العقد باطبلن، كبالتالي فإٌف القكؿ بأٌف كصؼه لمبيع أك في مثاب

المفسد إف كاف في الثمف لـ يجز تصحيح العقد بزكاؿ المفسد يجعؿ كٌؿ خمؿو يقع في الثمف 

مبطبلن لمعقد، ذلؾ أٌف العقد الباطؿ ال ينقمب صحيحان ككذلؾ العقد الذم كاف المفسد في ثمنو ال 

، كىك خبلؼ ما قاـ عميو المذىب مف ينقمب صحيحان كىذ ا فيو جمٌع لمباطؿ كالفاسد في حكـو كاحدو

التفريؽ بينيما، لذلؾ كٌمو فإٌف القكؿ بأٌف كؿ عقدو فاسدو يصٌح بزكاؿ المفسد مف غير التفريؽ بيف 

 الثمف كغيره مف شركط العقد ىك األرجح _كاهلل تعالى أجٌؿ كأعمـ_.

                                                             
1
 .381، ص1ق(، ج972أمير باد شاه )ت تيسير التحرير، .
2
 .26، ص2ج (،ىػ683)تالمكصمي مجد الديف االختيار لتعميل المختار،  .
3
 .38.انظر: ص 
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لعقد الفاسد مطمقان دكف قيكد، بؿ اشترطكا لذلؾ شركطان ثبلثة لـ يجعؿ الحنفٌية تصحيح ا     

 عمى النحك التالي:

. أف يرتفع المفسد قبؿ تقرر الفساد ) كعبركا عنو غالبان بقكليـ: أف يرتفع المفسد في مجمس 1

العقد (، فالبيع الفاسد ال ينقمب صحيحان إذا ارتفع المفسد بعد االفتراؽ مف مجمس العقد، كذكر في 

لبناية إشكاالن في ىذه المسألة بأٌف العقد الفاسد يعكد صحيحان في بعض المسائؿ بإزالة المفسد ا

بعد االفتراؽ مف المجمس، فكيؼ يشترط الحنفٌية زكاؿ المفسد في مجمس العقد، كمف ىذه المسائؿ 

صحيحان ما لك كاف الفساد ألجؿو مجيكؿ أك لشرط خيارو ألكثر مف ثبلثة أياـو فإف العقد ينقمب 

 .1بإزالة المفسد كلك بعد االفتراؽ مف مجمس العقد

كأيجيب عف ذلؾ بأف الفساد في مثؿ ىذه الحاالت لـ يتمٌكف في صمب العقد فبل يتقٌيد رفعو      

بالمجمس، كذلؾ أٌف أثر الفساد ىناؾ ال يظير في الحاؿ بؿ يظير عند دخكؿ اليـك الرابع في 

 .2ةو، كعند حصكؿ األجؿ في األجؿ المجيكؿخيار الشرط ألكثر مف أياـو ثبلث

مف الدٌقة أف يقاؿ إٌف العقد الفاسد ينقمب صحيحان بزكاؿ المفسد قبؿ تقرره، فإف كاف الفساد      

ف كاف الفساد  يتقٌرر بمجرد االفتراؽ عف مجمس العقد لـز مف ذلؾ زكاؿ المفسد في المجمس، كا 

العقد صحيحان بزكاؿ المفسد بعد المجمس كقبؿ حمكؿ يتقرر بعد المجمس بحمكؿ األجؿ مثبلن يعكد 

 .3األجؿ الفاسد أم قبؿ تقرر الفساد

 .4. أف يككف تصحيح العقد برضى الطرفيف2

                                                             
1
 .21، ص8ج ،ىػ(855ي )تالعين ،البناية شرح اليداية.
2
 .21، ص8ج ،ىػ(855)ت يالعين، البناية شرح اليداية.
3
 .538، ص4، جىػ(1252)تابف عابديف ، رد المحتار عمى الدر المختار.
4
 .303، 5ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،.



90 
 

. أف يككف محٌؿ البيع قائمان في ممكو، فإف ىمؾ المحٌؿ ال ينقمب البيع صحيحان كلك أيزيؿ سبب 3

ا ال تككف إال عند قياـ المبيع، كمثاؿ ذلؾ لك الفساد، كىذا نظير اإلجازة في البيع المكقكؼ فإٌني

اشترل سٌيارةن برأس الماؿ كلـ يعمـ مقدار رأس الماؿ كقع البيع فاسدان لمجيالة، فإف عمـ رأس الماؿ 

ف شاء ترؾ لكٌنو لك باع البائع ىذه السٌيارة قبؿ أف يعمـ  قبؿ االفتراؽ فيك بالخيار إف شاء قبؿ كا 

ا كلـ يعد مف الممكف تصحيح العقد الفاسد ألٌف المبيع لـ يعد قائمان مقدار رأس الماؿ ضمف قيمتي

 .1في ممكو

ال بٌد ىنا مف تكضيح مفيـك مجمس العقد عند الحنفٌية حتى يتٌضح الشرط األكؿ عندىـ،      

 أك فالحنفيػة يشترطػكف لتصحػيح العػقد الفػاسد أف يػرتفع المػفسػد قبػؿ تػقٌرر الفسػاد في مجػمس العقػد 

بعده، كيظير مف كبلـ الحنفية أٌف العقد عندىـ مغايره لممجمس، فالمجمس أعـٌ مف العقد، أم أٌف 

العقد يشغؿ زمنان معينان مف المجمس الذم قد يمتٌد بعد العقد، فيصٌح أف يتأٌخر القبض عندىـ عف 

س كلك كاف العقد كلك كاف في آخر المجمس، ككذا يصٌح أف يزكؿ المفسد في أم كقتو مف المجم

 .2بعد العقد

ف فصمت بينيما ساعاتو ألٌف ساعات       كيصح تأٌخر القبكؿ عف اإليجاب إلى آخر المجمس كا 

، كالذم يفيـ مف كبلـ الحنفٌية أٌف المجمس عندىـ قد يمتٌد ساعاتو 3المجمس كساعةو كاحدةو عندىـ

 .4دكف أف يفترقا بأبدانيماطكيمةو قد تصؿ ليكـو كامؿو ما داـ كؿٌّ مف المتعاقديف مع اآلخر 

 ثانيًا: الجميور

                                                             
1
 .49، ص13ج ،ىػ(483)تالسرخسي  ،المبسوط.
2
 .43، ص12ج ،ىػ(483)تالسرخسي  ،المبسوط.
3
 .245، 8ج ،ىػ(855)ت يالعين، البناية شرح اليداية.
4
 .353، ص8.المصدر السابؽ، ج
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إلى أٌف البيع الفاسد ال يمكف  3كالحنابمة 2كالشافعية 1ذىب جميكر أىؿ العمـ مف المالكية     

تصحيحو بزكاؿ المفسد، كىذا منسجـه مع مذاىبيـ مف عدـ التفريؽ بيف الباطؿ كالفاسد، فما ال 

 ينعقد أصبلن ال ينقمب صحيحان فيك كالعدـ.

 أدّلة الحنفّية عمى جواز تصحيح العقد الفاسد:

لـ أجد لمحنفٌية أدٌلةن عمى جكاز تصحيح العقد الفاسد مف القرآف أك السٌنة، لكف لؤلحناؼ      

دليبلن عقمٌيان عمى ذلؾ يرجع إلى أصؿ تفريقيـ بيف الباطؿ كالفاسد، كدليميـ أٌف البيع الفاسد يمكف 

فالخمؿ كقع في كصفو ال في أصمو، كىذا بخبلؼ البيع الباطؿ  تصحيحو ألٌنو قائـه مع الفساد

 .4الذم لـ يكف قائمان بصفة البطبلف، بؿ معدكمان لفساد أصمو فبل يجكز تصحيحو

 كقد ييستدٌؿ لمحنفٌية بما يمي:     

 أكالن: أٌف اإلسبلـ قائـه عمى التيسير عمى العباد في معامبلتيـ ما داـ الخمؿ سيزكؿ مف المعاممة،

 كىذا األصؿ قررتو آياته كأحاديث كثيرةه، كمنيا:

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ. قكؿ اهلل تعالى: 1

.5 َّ خض حض جض مص  خص حص مس  

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ. قكؿ اهلل تعالى: 2

.1َّ  لك اك يق ىق  
                                                             

1
 .118، ص5ج (،ىػ1299ت) محمد عميش منح الجميل شرح مختصر خميل،.
2
 .185، 6، جىػ(450)تالماكردم ، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي .
3
ابف حسف بف إدريس منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ، دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات .

 .127، ص2ـ، ج1993، 1، عالـ الكتب، طىػ(1051)ت البيكتى
4
 .71، ص5، جىػ(1252)تابف عابديف ، رد المحتار عمى الدر المختار.
5
 .185.سكرة البقرة، اآلية 
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ا إف الديف يسر كلف يشاد الديف أحد إال غمبو فسددكا كقاربكا كأبشرك " :  . قكؿ الرسكؿ 3

 .2" جةلٍ ة كشيء مف الدي حى كٍ ة كالرى كى كاستعينكا بالغدٍ 

ككجو االستدالؿ أٌف في تصحيح العقكد الفاسدة تيسيران عمى الناس في معامبلتيـ المالٌية،      

كتجنبان لما قد يبلقيو المسمـ مف تعبو كمشقةو في حاؿ عدـ تصحيح العقد الفاسد، فالمسمـ في ىذه 

، األكؿ أف يقـك بعقدو جديد عمى نفس السمعة كقد يككف بحاجة لشيكدو الحالة أماـ أمريف اثنيف

جددو أك لتكثيؽو جديدو لمعقد كما قد يفرض عميو دفع رسكـو إضافيةو ال سٌيما في عصرنا الحالٌي، 

كاألمر الثاني أف ال يتمكف مف إعادة العقد عمى نفس السمعة مما يدفعو لمبحث عف أخرل كقد 

 كجيدان يكقعانو في الحرج كالضيؽ. يأخذ ىذا منو كقتان 

ثانيان: يهستدٌؿ لمحنفية أيضان مف المصمحة، فاإلسبلـ جعؿ حفظ الماؿ مف الضركرات الخمس، 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱكحـر كٌؿ صكر االعتداء عمىو، قاؿ تعالى: 

 زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

يـ، كفي تصحيح العقكد الفاسدة، حفظه لمماؿ ، كشرع كٌؿ ما مف شأنو أف يحفظ لمناس أمكال3َّ مت

عمى الصعيد الفردٌم لممسمـ، كعمى الصعيد االقتصادٌم لممجتمع مف خبلؿ المساىمة في نمك 

حركة البيع كالشراء في األسكاؽ، كذلؾ أٌف عامؿ الكقت قد يككف مف أىـٌ عكامؿ االستثمار في 

 عصرنا الحديث _كاهلل تعالى أعمـ_ .

 طرق تصحيح العقد الفاسد الفرع الثاني:

لتصحيح العقد الفاسد طرؽه متعٌددةه عند الحنفية، كذلؾ تبعان لنكع المفسد الذم دخؿ عمى      

 البيع، كىذه الطرؽ كما يمي:
                                                                                                                                                                               

1
 .6.سكرة المائدة، اآلية 
2
 .39ق(، حديث رقـ 256البخارم )ت صحيح البخاري،.
3
 .29.سكرة النساء، اآلية 
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 تصحيح العقد بإزالة سبب الفسادالمسألة األولى: 

 أكالن: تصحيح العقد بإزالة الجيالة:

الة قبؿ تقٌرر الفساد كبرضى الطرؼ اآلخر، كالجيالة التي ينقمب البيع صحيحان بإزالة الجي      

تدخؿ عمى البيع قد تككف في المبيع، أك الثمف، أك في اآلجاؿ كغير ذلؾ، كمف األمثمة عمى ذلؾ 

لك اشترل بيتان ثمنو مؤجؿه إلى الحصاد، فيذا بيعه فاسده لمجيالة المفضية إلى المنازعة، كيمكف 

جؿ قبؿ قدـك الحصاد ألف الفساد كاف لممنازعة كقد ارتفع قبؿ تصحيح العقد ىنا بإسقاط األ

 تقرره.

كبٌيف في البحر أٌف الجيالة بسبب اآلجاؿ نكعاف، األكؿ أف يككف التأجيؿ إلى كقت الحصاد      

كالقطاؼ كقدـك الحاج، كالثاني أف يككف إلى ىبكب الريح كنزكؿ المطر، فاألكؿ ينقمب البيع 

و أجؿه يينتظر قدكمو، أٌما الثاني فبل يعد مف اآلجاؿ ألٌف األجؿ ما يككف صحيحان بإزالتو ألنٌ 

منتظر الكجكد كىذا ال يينتظر كجكده، فيبكب الريح أك نزكؿ المطر قد يحصبلف أثناء كبلمو فيك 

 .1إذف ليس بأجؿو بؿ شرطه فاسده 

حتماؿ فقد تحصؿ أك ال كلعمو مف األفضؿ عدـ التفريؽ بيف اآلجاؿ فيي كمُّيا قائمةه عمى اال     

ـٌ إٌف الميـٌ ىنا أف تيسقط ىذه اآلجاؿ قبؿ الفسخ، إذ  تحصؿ، كلذلؾ كانت آجاالن فاسدةن لجيالتيا، ث

 ال ييـٌ نكع األجؿ الفاسد إف أيسقط قبؿ الفسخ.

    

 ثانيان: تصحيح العقد برفع اإلكراه:

                                                             
1
 .97، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،.
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، فذىب األئمة الثبلثة 1سدان أك مكقكفان مٌر سابقان الخبلؼ بيف الحنفية في اعتبار بيع المكره فا     

، فعمى القكؿ األكؿ لك كقع البيع مف  إلى اعتباره فاسدان كمكقكفان، كذىب زفر إلى أٌنو بيعه مكقكؼه

ميكرهو فإٌف البيع فاسده لئلكراه كيثبت فيو الممؾ بالقبض، كيمكف تصحيح العقد ىنا بإزالة المفسد 

كذلؾ بإجازة المالؾ الميكرىه
2. 

 ثان: تصحيح العقد بإزالة الشرط المفسد:ثال

سقاطو،       ذكر في البدائع أٌف مف لو شرط المنفعة قادره عمى تصحيح العقد بحذؼ المفسد كا 

، كييفيـ مف 3كذلؾ قبؿ فسخ العقد مف الطرؼ اآلخر فإف فسخو لـ يعد باإلمكاف تصحيح العقد

تصحيحو بحذؼ ىذا الشرط، كمف ىذا الكبلـ أٌف كؿ عقدو فسد بسبب الشرط المفسد يجكز 

الشركط المفسدة لمعقد عف األحناؼ مثبلن، الشرط الذم يخالؼ مقتضى العقد كمثالو أف يشترط 

المشترم عمى البائع أف يحيمو بالثمف عمى أحد غرمائو، كىذا شرطه فاسده يمكف معو تصحيح 

ترم أف يرىف لو رىنان مقابؿ ، كمثالو أيضان أف يشترط البائع عمى المش4العقد إذا حيذؼ مف العقد

، ككاف ىذا الرىف مجيكالن فسد البيع لجيالة الشرط، فإف دفع  الثمف المؤجؿ إلى أجؿو معمـك

ره  .5المشترم الثمف قبؿ األجؿ انقمب البيع صحيحان لزكاؿ الشرط قبؿ تقرُّ

، كقد مٌر سابق      أٌف خيار الشرط  6ان كمف األمثمة أيضان شرط الخيار لمٌدةو تزيد عف الثبلثة أياـو

ز لحديث النبي  : " مف ابتاع شاةن مصٌراة فيك  عند الحنفية مخالؼه لمقتضى العقد لكٌنو جيك 

                                                             
1
 .55ص.انظر: 
2
 .44، 11ج ،ىػ(855)ت يالعين ،البناية شرح اليداية .
3
 .300، ص5، جىػ(587)ت يالكاسان، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
4
 .172، ص5، جىػ(587)ت يالكاسان، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
5
 .18، ص13ج ،ىػ(483)تالسرخسي  ،المبسوط.
6
 .59.انظر: ص
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ف شاء رٌدىا كرٌد معيا صاعان مف تمر " ، إف شاء أمسكيا كا  ، كخيار 1فييا بالخيار ثبلثة أياـو

:  الشرط المفسد لمبيع ثبلثة أنكاعو

 بأف يقكؿ بعت أك اشتريت كلي الخيار أبدان. . أف يككف شرط الخيار مؤبدان،1

 . أف يككف الخيار مطمقان عف التكقيت كأف يقكؿ بعت كلي الخيار.2

 .2. أف يجعؿ لمخيار كقتان مجيكالن كأف يقكؿ بعت كلي الخيار أيامان 3

.. كيقتضي كبلـ الحنفٌية أف نضيؼ نكعان رابعان كىك أف يشترط الخيار مدةن تزيد عف الثبلثة أي4  اـو

كىذه الخيارات كميا تفسد البيع، كيمكف تصحيح العقد ىنا بإسقاط الخيار أك بإثباتو في       

، فمك اشترط المشترم في البيع أٌف لو الخيار 3الثبلثة أياـو فقط، كعندىا يعكد العقد إلى الصٌحة

خيار الشرط إلى ثبلثة أربعة أياـو فإٌف ىذا العقد فاسدو عند اإلماـ أبي حنيفة، فإذا عٌدؿ المشترم 

 .4أياـو أك أقٌؿ انقمب البيع جائزان 

 رابعان: تصحيح العقد بإزالة الماؿ الربكم مف العقد:

مٌر أٌف الصحيح مف مذىب األحناؼ ىك أٌف العقد المشتمؿ عمى ربان ال يمكف تصحيحو،      

اسد لمربا ينقمب صحيحان لكف الذم بيٌنو أمير باد شاه ىك األرجح _كاهلل أعمـ_، كىك أف العقد الف

بإزالة القدر الزائد مف الماؿ، فمك باعو مئةن نسيئةن بمئةو كعشرة دنانير إلى شير كاف العقد فاسدان، 

فإف أسقط الزيادة عف المئة كىي العشرة دنانير انقمب البيع صحيحان، ككذلؾ أيضان لك كاف في 

، يصٌح البيع إف أيزيؿ الخمر مف الثمف ما يحـر بيعو كأف يبيعو أرضان بألؼ دينارو كبرم يؿ خمرو

 الثمف.

 تصحيح العقد بتحويمو لعقٍد آخرالمسألة الثانية: 
                                                             

1
 ، ركاه مسمـ.59.سبؽ تخريجو، ص
2
 .65، ص2ج ىػ(،540 تالسمرقندم )تحفة الفقياء،  .
3
 .65، ص2ج ،المصدر السابق .
4
 .405، ص6، جىػ(616)ت  ابف مازة ،المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو .
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تقع العقكد في بعض األحياف فاسدةن الختبلؿ شرطو مف شرائط صٌحتيا، فيؿ مف الممكف أف      

بالتالي فإٌنيا تيحٌكؿ ىذه العقكد لعقكد أخرل ال يشترط فييا مثؿ ىذه الشركط التي كقع فييا الخمؿ ك 

 تقع صحيحةن.

لمحقيقة فإٌني لـ أقرأ كبلمان صريحان لمحنفٌية في ىذه المسألة، غير أٌني كجدت في فتح القدير      

ما ييقٌرر مثؿ ىذه المسألة، كلؤلمانة فإٌني رجعت لفتح القدير مف خبلؿ قراءتي لبحث تصحيح 

لمسألة في فتح القدير إال مف كبلمو، كالمسألة العقد الفاسد لمدكتكر إبراىيـ الطنيجي، بؿ لـ أفيـ ا

عمت الدراىـ كالدنانير ميٍسممان فيو، كجيعؿ رأس ماؿ السمـ مف العركض  في بيع السمـ بأف جي

 كالثياب كالحبكب، فيذا ال يصٌح سممان.

كأصؿ المسألة أٌنو ييشترط في السمـ أف يككف الميٍسمـ فيو مف العركض كالثياب كالزركع      

عمت الدراىـ أك الدنانير كالث مار، كأف يككف رأس ماؿ السمـ غير عيني  كالدراىـ كالدنانير، فإف جي

ميٍسممان فيو كالعركض رأس ماؿ السمـ لـ يجز ذلؾ ككاف العقد فاسدان، كذلؾ أٌف السمـ عقده ييعٌجؿ 

ان، فيؿ ييمكف تصحيح فيو الثمف كييؤٌجؿ فيو المبيع ) الميٍسمـ فيو ( خبلفان لمبيع كقد شيرع استحسان

ىذا العقد بتحكيمو مف عقد سمـو إلى عقدو آخر، يرل الكماؿ في الفتح أٌنو يمكف ذلؾ باعتبار العقد 

 .1بيعان، بأف تيجعؿ العركض مبيعان مقابمةن بثمفو ميؤٌجؿو كىك الدراىـ كالدنانير

 الثالثة: تصحيح العقد بتفريق الصفقةالمسألة 

عيف يككف أحدىما فاسدان فيفسد البيع بو، فيؿ يصٌح التفريؽ بيف قد يقع البيع عمى مبي    

، قاؿ أبك حنيفة:  المبيعيف ليصٌح البيع، مثالو لك جمع بيف شاةو مذكاةو كأخرل ميتةو في بيعو كاحدو

يبطؿ فييما البيع معان، كفٌرؽ الصاحباف بيف أمريف، األكؿ أف ال ييفٌصؿ البائع بذكر ثمف كٌؿ 

ا باطؿه فييما معان، كالثاني أف ييفٌصؿ بذكر ثمف كٌؿ كاحدو منيما فيجكز ىنا البيع كاحدو فالبيع ىن

                                                             
1
 .260، ص6ج ،ىػ(861)تابف اليماـ ، فتح القدير.
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في المذكاة كيبطؿ في الميتة، ألٌنو إذا بٌيف في الثمف صارا صفقتيف اثنتيف، فييقٌدر الفساد بقدر 

 .1المفسد

، فكجد فييٌف خمسان خاكيات، ذىب     أبك حنيفة  كمف األمثمة عميو أيضان أف يشترم عشر جكزاتو

إلى أٌف البيع فاسده في الكٌؿ، كذىب الصاحباف إلى أٌف العقد يصٌح في الخمسة التي فييا لبٌّ 

 .2بنصؼ الثمف، قاؿ الكماؿ: كىك األصٌح ألٌف ىذا بمعنى تفصيؿ الثمف

 

 

 الفرع الثالث: ثمار تصحيح العقد الفاسد

ـٌ إمكانٌية تصحيح العقكد انتياءن  إٌف القكؿ بالتفريؽ بيف الفساد كالبطبلف في العقكد      ابتداءن، ث

يعكد عمى المجتمعات اإلسبلمٌية بفكائد اجتماعيةو كاقتصاديةو ذات قيمةو كبيرةو، كيشيد ليذا 

نصكصه مف القرآف كالسٌنة، فقد حٌث اإلنساف إلى السعي في األرض كطمب الرزؽ كعمارة 

 األرض، كمف ىذه النصكص:

 ين ىن من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ. قكؿ اهلل تعالى: 1

 .3َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه

 .4َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ. قكؿ اهلل تعالى: 2

 مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ. قكؿ اهلل تعالى: 3

 .1َّ لك خك حك جك
                                                             

1
 .60، ص4، جىػ( 743)ت الزيمعي ،ق شرح كنز الدقائقئتبيين الحقا .
2
 .457، ص 6ج ،ىػ(861)تابف اليماـ ، فتح القدير .
3
 .30.سكرة البقرة، اآلية 
4
 .15.سكرة الممؾ، اآلية 
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ف نبي اهلل داكد مف أف يأكؿ مف عمؿ يده ك  قط خيران  ما أكؿ أحد طعامان " : . قكؿ الرسكؿ 4 ا 

 .2" عميو السبلـ كاف يأكؿ مف عمؿ يده

ككجو الداللة أٌف اإلسبلـ ديفه يدعك إلى الحركة كالسعي في طمب الرزؽ كاالجتياد فيو،      

كيرفض الخمكؿ كالكسؿ، كيظير مف ذلؾ أٌف اإلسبلـ يكٌجينا إلى ضركرة تكاصؿ الحياة في 

السعي كالعمؿ، كبالتالي إلى عدـ الرككف كالجمكد، طمب الرزؽ في األسكاؽ كغيرىا مف أماكف 

كىذا عيف ما مٌر مف القكؿ بأٌف تصحيح العقكد الفاسدة يساعد عمى  تعافي الدكؿ اقتصادٌيان 

 كاجتماعيان، كيظير ذلؾ جمٌيان مف خبلؿ الفكائد التالية:

 المسألة األولى: الحّد من النزاعات بين الناس

أنو أف يحٌد مف الخبلفات الناشئة عف التعامبلت المالٌية بيف إٌف تصحيح العقكد مف ش     

الناس، فقد يتنازع المتبايعكف عمى األحقٌية بالمبيع أك الثمف، كقد يتنازعكف عمى الربح في صفقة 

البيع أك عمى المبيع إف ىمؾ، لذلؾ كاف رأم األحناؼ بالتفريؽ بيف الفساد كالبطبلف حبلن لكثيرو 

د تقع بيف أطراؼ العقد، كىذه المشاكؿ قد تككف بيف أطراؼو عٌدةو عمى النحك مف المشاكؿ التي ق

 التالي:

قد يحدث الخبلؼ بيف المتعاقديف في العقد األكؿ ) أم العقد الفاسد (، كذلؾ إف اشترل أواًل: 

ـٌ باعيا مف آخر، فطالب بيا البائع األكؿ مدعيان أحقيتو بفسخ البي ع ألٌنو أحدىـ سٌيارةن بعقدو فاسدو ث

كقع فاسدان، فبل يقدر المشترم عمى إعادتيا ألٌنيا ليست في ممكو، كقد يصؿ الخبلؼ أحيانان إلى 

اعتداء المتعاقديف عمى بعضيما البعض، ككٌؿ ىذه الخبلفات قد تحدث في عقد بيعو بسيطو كيذا، 

 ا.فكيؼ إف تعٌمؽ األمر بعقكدو ماليةو معاصرةو يشكبيا التعقيد في كثيرو مف صكرى

                                                                                                                                                                               
1
 .68.سكرة البقرة، اآلية 
2
 .1966ق(، حديث رقـ 256البخارم )تصحيح البخاري، .
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قد يحدث الخبلؼ أيضان بيف المتعاقديف في العقد الثاني، فإف قبض المشترم السيارة مف ثانيًا: 

، كباعيا مف اآلخر بيعان صحيحان، فينا قد يطالب البائع األكؿ مف  البائع بإذنو في بيعو فاسدو

مع المشترم المشترم األكؿ أف يرٌد عميو مبيعو لمفساد، كىذا قد يكقع المشترم األكؿ في خبلؼو 

في العقد الثاني، كالقكؿ بالفساد يحٌؿ ىذا النزاع بأف يضمف المشترم األكؿ قيمة المبيع أك مثمو 

لمبائع في العقد األكؿ، كليس ىنا شيءه عمى المشترم الثاني ألٌنو ممؾ المبيع بعقدو صحيحو _كاهلل 

 أعمـ_.

شترم في العقد الثاني بأف يطالب البائع يقع الخبلؼ أيضان بيف البائع في العقد األكؿ، كالمثالثا: 

 األكؿ المشترم في العقد الثاني بالمبيع.

 

كال غٍرك أٌف مثؿ ىذه النزاعات كما قد ينشأ عنيا مف اعتداءو عمى أمكاؿ الناس أك أنفسيـ      

ٌف مثؿ ىذه الخبلفات قد تأخذ صدل في المحاكـ أك في  يكقع المجتمع في الفكضى كالعنؼ، كا 

 إلصبلح مف أخذو كرد  كتعطيؿو لمصالح العباد _كاهلل تعالى أجٌؿ كأعمـ_.جمسات ا

 المسألة الثانية: دوران عجمة االقتصاد

ـٌ القكؿ بتصحيحو لو فكائد اقتصادٌيةه كبيرةه، فإٌف أشٌد      إف جعؿ العقد الفاسد نكعان قائمان بذاتو، ث

الرككد االقتصادم (، فتداكؿ السمع بالبيع ما قد تعانيو الدكؿ اقتصاديان في عصرنا الحالي ىك ) 

ٌف العمؿ بمبدأ الفساد في  كالشراء في مجتمعات عبلمةه عمى تعافي ىذه المجتمعات اقتصادٌيان، كا 

 العقكد يؤٌدم إلى زيادة حركة البيع كالشراء في األسكاؽ.

اءن فاسدان، كأضرب لذلؾ مثاالن يكٌضحو، فمك أٌف رجبلن اشترل مف آخر جياز حاسكبو شر       

ـٌ باعو آلخر، فإٌف السمعة ىنا قد تنٌقمت بيف ثبلثة أشخاصو في عقديف، كبالتالي  فقبضو بإذنو ث

كاف لذلؾ فائدةه عمى األفراد بتحقيؽ الربح، كفائدةه عمى اقتصاد الدكؿ بالتعافي الستمرار تداكؿ 
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لتجارٌية األخرل في البمد السمع في األسكاؽ، كلك قسنا عممٌية البيع ىذه عمى آالؼ العممٌيات ا

الكاحد لظير جميان مدل الفائدة االقتصادٌية لمقكؿ بالفساد، كيظير ذلؾ جمٌيان إف قمنا بأٌنو ال فرؽ 

بيف الفاسد كالباطؿ، كأٌف البيع في المثاؿ السابؽ يجب فسخو كرٌد جياز الحاسكب لمبائع األكؿ 

لغاء كالثمف إلى كؿ  مف المشترييف في العقد األكؿ كالث اني، فإٌف ذلؾ يؤٌدم إلى تعطيؿ عقديف، كا 

ـٌ ال ييعمـ متى تباع ىذه السمعة مرةن أخرل كبالتالي ييحدث ىذا جمكدان مٌؤقتان في اقتصاد  ربحيف، ث

 الدكؿ ككسادان اقتصادٌيان إف كٌسعنا دائرة النظر إلى الحركة التجارٌية.

اد كالبطبلف يتحقؽ بو فكائد اقتصادٌيةه عمى كينبغي التنٌبو إلى أٌف القكؿ بالفرؽ بيف الفس     

 مرحمتيف:

، فإٌف البيع ىنا ال ييفسخ كبالتالي يحقؽ ذلؾ 1 . األكلى عند بيع المبيع الفاسد مف متعاقدو ثالثو

 حركةن تجارٌيةن مستمرةو.

 . الثانية عند تصحيح العقد الفاسد قبؿ تقٌرر الفساد.2

 لفاسد، فإٌف الباحث يطرح تساؤليف ميٌمتيف:في نياية الحديث عف تصحيح العقد ا     

 األكؿ:  ىؿ يصٌح القكؿ بتصحيح كٌؿ العقكد الفاسدة إف زاؿ المفسد مف العقد.

الثاني: يحٌؽ لممرء أف يتساءؿ لـ اشترط األحناؼ أف ييصحح العقد قبؿ تقرر الفساد، كالحقيقة 

كىك: لـ ال ييقاؿ بجكاز تصحيح العقد  أني لـ أجد جكابان لذلؾ، كبناءن عميو اطرح التساؤؿ التالي،

الفاسد بإزالة المفسد حتى بعد تقرر الفساد، فمك اشترل منو أرضان بشرطو فاسدو كتفارقا عمى ذلؾ، 

فالحكـ عند الحنفية كجكب الفسخ، فمـ ال ييزاؿ ىذا الشرط الفاسد كينفذ البيع _كاهلل تعالى أجٌؿ 

 كأعمـ_.
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 الفصل الثاني

 يقات البيوع الفاسدة في مجّمة األحكام العدلّية والمذىب الحنفيّ تطب 

 كفيو مبحثاف: 

 المبحث األكؿ: نماذج تطبيقات الفساد في مجمة األحكاـ العدلٌية.

 المبحث الثاني: نماذج تطبيقات الفساد في المذىب الحنفي.
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 المبحث األول 

 دلّية تطبيقات الفساد في مجمة األحكام الع نماذج

 كفيو ثبلثة مطالب:     

 المطمب األكؿ: فساد البيع بالخمر كالخنزير.

 المطمب الثاني: فساد البيع بسبب الجيالة.

.  المطمب الثالث: فساد البيع لكجكد شرطو فاسدو

 المطمب األول

 فساد البيع بالخمر والخنزير  

(، دكف ذكر  212الماٌدة )  ( ك 211ذيكر في المجٌمة أصؿ ىذه المسألة  في الماٌدة )      

 الخمر كالخنزير تحديدان، كنٌص الماٌدتيف كما يمي:
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". 211الماٌدة )   (: "بيع غير الميتقٌكـ باطؿه

 (: "الشراء بغير الميتقٌكـ فاسده. 212الماٌدة ) 

يعٌد  كبناءن عميو فإٌف بيع الخنزير كالخمر باطؿه باالتفاؽ، غير أٌف البيع بيما أم جعميما ثمنان      

فاسدان عند الحنفٌية ككذا في المجٌمة، كلفيـ ىذا المثاؿ ال بٌد مف فيـ مسألتيف، األكلى: الفرؽ بيف 

الماؿ، كالماؿ الميتقـك عند الحنفٌية، كالثانٌية: الفرؽ بيف بيع الخمر كالخنزير، كالبيع بيما، كذلؾ 

 عمى النحك اآلتي: 

 لميتقٌكـ عند الحنفٌية.المسألة األكلى: الفرؽ بيف الماؿ، كالماؿ ا

الماؿ عند الحنفٌية: ما يميؿ إليو الطبع، كيمكف ادخاره لكقت الحاجة، كالمالٌية تثبت في      

ؿ الناس بيا كمِّيـ أك بعًضيـ، كبذلؾ يخرج مف التعريؼ ما ال ييتمٌكؿ كحٌبة قمحو إذ  األشياء بتمكُّ

ؼ الماؿ ىنا الخمر كالخنزير ألٌنيما ميتمكالف ال تعتبر ماالن لعدـ تمٌكؿ الناس بيا، كيدخؿ في تعري

 . 1عند بعض أىؿ األدياف السماكٌية

أٌما الماؿ الميتقٌكـ: فيك الماؿ المباح االنتفاع بو شرعان      
2. 

في ىذا التعريؼ أيضيؼ إلى تعريؼ الماؿ ضابطه كاحد كىك ) إباحة االنتفاع شرعان (،      

ف كاف في األصؿ ماالن  فيككف كٌؿ ماؿو ال يباح االنتفاع بو ىك ماؿه غير ميتقٌكـو عند الحنفٌية، كا 

كالخمر كالخنزير فيما ماؿه عند أىؿ األدياف السماكٌية األخرل، كبعبارةو أخرل ييشترط في الشيء 

 حتى يككف ميقٌكمان أمراف: 

 األكؿ: أف يككف ميتمٌكالن، فكؿ ما ال ييتمٌكؿ ال يعتبر ماالن.
                                                             

 .501، ص4ج(، ػى1252)تعابديف  ابف رّد المحتار عمى الدر المختار،.1
 .50، ص5.المصدر نفسو، ج2
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ٌرـ االنتفاع بو ال يككف ميتقٌكمان عند الحنفٌية، الثاني: أف يككف مب اح االنتفاع بو شرعان، فكٌؿ ما حي

 لكٌنو مع ذلؾ يعتبر ماالن.

كخبلصة األمر أٌف الميتمٌكؿ أعـٌ مف الميتقٌكـ، ألٌف الماؿ ما يمكف ادخاره كلك كاف غير مباحو      

خمر ماؿه لكٌنو غير ميتقٌكـو كالخمر، أٌما الميتقٌكـ فما يمكف اٌدخاره مع اإلباحة، فال
، كلو في البيع 1

 حالتاف كما سيأتي في المسألة الثانٌية.

 المسألة الثانٌية: الفرؽ بيف بيع الخمر كالخنزير كالبيع بيما.

ضابط تمييز الفاسد مف الباطؿ في ىذه المسألة، أٌف الباطؿ ما كاف فيو العكضاف أك      

ألدياف السماكٌية كبيع ميتةو بدـو مسفكح، أك بيع دـو مسفكحو أحدىما ليس بماؿو في أٌم ديفو مف ا

بدراىـ، ألٌف الفاسد ما كاف فيو أحد العكضيف ماالن في بعض األدياف السماكٌية غير اإلسبلـ 

 .2بشرط أف يككف ثمنان ال مبيعان، كمثالو بيع داٌبةو ببرميؿ خمرو 

 مف حيث المحٌؿ، كىك ىنا حالتاف: الفرؽ إذف بيف بيع الخمر كالخنزير، كالبيع بيما     

أكال: أف يككف الخمر أك الخنزير مبيعان، فالبيع ىنا باطؿه ألٌنو ييشترط في محٌؿ البيع عند الحنفٌية 

 شرطاف، األكؿ أف يككف ماالن، كالثاني أف يككف ميتقٌكمان.

ي الثمف كىك كما مٌر ثانيان: أف يككف الخمر أك الخنزير ثمنان، فالبيع ىنا فاسده ألٌف الخمؿ كقع ف

 ، كدليؿ ذلؾ:3سابقان كسيمةه كليس مقصكدان إليو بذاتو

 . أٌف األصؿ في البيع المبيع دكف الثمف، فييشترط كجكد المبيع دكف الثمف.1

                                                             
 .501، ص4ج، المصدر نفسو .1
2
 .403، ص6ىػ(، ج861ابف اليماـ  )تفتح القدير، . 
3
 .50، ص5ج(، ىػ1252)ت ابف عابديف رّد المحتار عمى الدر المختار، .
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 . ييشترط في البيع القدرة عمى تسميـ المبيع، كال ييشترط ذلؾ في الثمف.2

 .1. ينفسخ البيع بيبلؾ المبيع دكف الثمف3

، ك      بناءن عميو فإٌف البيع بالخمر كالخنزير فاسده لكجكد حقيقة البيع الذم ىك مبادلة ماؿو بماؿو

فالخمر كالخنزير ماؿه عند أىؿ األدياف السماكٌية غير اإلسبلـ، كلما كانا ثمنان ال مبيعان كاف الخمؿ 

 كاقعان في غير الركف كالمحٌؿ، فكاف البيع فاسدان.

 ة دقيقةو إذا كاف الخمر كالخنزير مبيعان، فمذلؾ عند الحنفٌية حالتاف:كينبغي التنبو لمسأل    

1.  . أف يككف الخمر مبيعان كالثمف بالدراىـ كالدنانير، فالبيع ىنا باطؿه

. أف يككف الخمر مبيعان كالثمف عينان كثكبو مثبلن، فيذا بيع مقايضةو يمكف معو اعتبار الخمر 2

 .2ىنا فاسدان إذا دخمت الباء عمى الخمر أك الخنزير ثمنان كالثكب مبيعان فيككف البيع

 المطمب الثاني

 فساد البيع بسبب الجيالة  

 الفرع األول: البيع المسكوت فيو عن الثمن

( مف مجٌمة األحكاـ عمى أٌف: " تسمية الثمف حيف البيع الزمةه، فمك  273نٌصت الماٌدة )      

 ".باع بدكف تسمٌية ثمفو كاف البيع فاسدان 

                                                             
1
 .501، ص4. المصدر نفسو، ج
2
 .403، ص6ج ىػ(،861ابف اليماـ  )تفتح القدير،  .
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فعدـ ذكر الثمف في العقد يفسد البيع في المجمة، ك في المذىب الحنفٌي، كمثالو أف يقكؿ      

البائع: بعتؾ ىذا البيت كسكت في العقد عف ذكر الثمف، فقاؿ المشترم: اشتريت فالبيع ىنا 

 فاسده.

ذكر في ، ك 1ىذا إذا سكت العاقداف عف ذكر الثمف فإذا نفياه صراحةن صار البيع باطبلن     

البدائع أٌنو يككف في ىذه الحالة باطبلن عند البعض فاسدان عف آخريف، كذكر كجو كٌؿ قكؿو مف 

 القكليف، كما يمي:

كجو القكؿ بالبطبلف: أٌف في السككت عف الثمف في البيع يصير البدؿ الذم ىك الثمف مذككران 

 عمى نفي الثمف بطمت الداللة بطريؽ الداللة الذم ىك قيمة المبيع في السكؽ، فإذا نيٌص صراحةن 

 .  عمى الثمف فمـ تعد ىذه مبادلة ماؿو بماؿو

، فمك قاؿ: بعتؾ ىذا البيت كسكت عف ذكر الثمف  كجو القكؿ بالفساد: أٌف البيع مبادلة ماؿو بماؿو

، يككف بقكلو: ) ببل ثمفو ( قد نفى ما أثبت  كاف البيع فاسدان، كلك قاؿ: بعتؾ ىذا البيت ببل ثمفو

البيع، فيبطؿ قكلو: ) ببل ثمفو (، كيبقى قكلو: ) بعتؾ ىذا البيت ( مسككتان فيو عف الثمف، مف 

 .2كبالتالي يككف حكـ البيع مع نفي الثمف كحكـ البيع مع السككت عنو

 الفرع الثاني: البيع بثمٍن مجيول

(: " يمـز  238(، فقد جاء في الماٌدة )  240_ 238نٌظمت المجمة الكبلـ فيو في المكاد )      

أف يككف الثمف معمكمان "، فيتبٌيف أٌف البيع بثمفو مجيكؿو ييفسد البيع، كمف األمثمة عميو ما جاء في 

(: " البمد الذم يتعدد فيو نكع الدينار المتداكؿ إذا بيع فيو شيءه بكذا ديناران كلـ  240الماٌدة ) 
                                                             

1
 .296، ص5ىػ(، ج 970ابف نجيـ  )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق،. 
2
 .183، ص5، جىػ(587)تالكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
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كالدنانير في ىذا الحكـ "، كبينت المجٌمة في ييبٌيف فيو نكع الدينار يككف البيع فاسدان، كالدراىـ 

 ( كيفية حصكؿ معمكمٌية الثمف كالتالي: 239الماٌدة ) 

 . إف كاف الثمف حاضران فيكفي مشاىدتو كاإلشارة إليو.1

ف كاف غائبان يحصؿ العمـ بو ببياف قدره ككصفو.2  . كا 

 كمف األمثمة عمى البيع بثمفو مجيكؿ:     

( مف المجٌمة أٌنو إذا باع مجمكعةن مف العدديات المتفاكتة، كبٌيف في  227. جاء في المادة ) 1

ف ظير ناقصان أك زائدان  العقد ثمف المجمكع فقط، فإف ظير أٌف المبيع تاٌـّ عند البيع صٌح البيع، كا 

فسد البيع، مثالو: لك باع قطيعان مف الغنـ عمى أٌنو خمسيف رأسان بعشرة آالؼ، كظير عند التسميـ 

 و خمسةه كأربعكف شاةن أك خمسةه كخمسكف فسد البيع.أنٌ 

( أٌنو إذا باعو مجمكعةن مف العددٌيات المتفاكتة كبٌيف  ثمف كٌؿ فردو  228ك جاء في الماٌدة )     

، فيصٌح إذا كاف المبيع تاٌمان  منيا، فإٌف البيع ىنا يصٌح عند التسميـ في حالتيف، كيفسد في حالةو

، أك كاف ال مبيع ناقصان كيخٌير ىنا المشترم إف شاء أخذو بنقًص الثمف أك إف شاء غير ناقصو

 ترؾ، كيفسد البيع إذا كاف المبيع عند التسميـ زائدان.

، كؿ شاةو بخمسيف ديناران، فإف       كمثاؿ ذلؾ فيما لك باع خمسيف شاةن بألفيف كخمسمائة دينارو

ف ظير المبيع زائدان فسد البيع، كلعٌؿ السبب  كاف المبيع عند التسميـ تامان أك ناقصان صٌح البيع، كا 

 في التفريؽ بيف حاؿ الزيادة كالنقصاف ىنا يعكد ألحد اعتباريف:

، فمممشترم أف يينقص مف  األكؿ: أٌف كبلن مف البائع كالمشترم في حاؿ النقصاف ال يمحقيما ضرره

يادة فإٌف البائع يتضرر إف الثمف مقدار ما نقص مف المبيع كال يتضرر البائع بذلؾ، أما في الز 
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باعو بنفس الثمف كالمشترم قد يتحٌمؿ ما ال يطيؽ إف طيمب منو زيادة الثمف مقابؿ ما زاد مف 

 المبيع.

الثاني: كلعٌؿ ىذا المعنى أدٌؽ مف األكؿ ) كىك جيالة الثمف (، فمك اتفقا عمى بيع خمسيف شاةن، 

ـٌ ظير المبيع عند كعيٌيف ثمف كٌؿ شاةو خمسيف ديناران، فكاف ثمف ال ، ث قطيع ألفيف كخمسمائة دينارو

التسميـ ناقصان بأف كاف أربعةن كأربعيف رأسان، فإنو مف الممكف إنقاص الثمف ثبلثمائة دينارو بقدر 

الشياه الست التي نقصت مف المبيع فيككف الثمف ىنا معمكمان تمامان، أٌما إف ظير المبيع عند 

خمسةن كخمسيف رأسان، لـ يعد ممكنان مع ىذا اعتبار ثمف الشاة  التسميـ زائدان باف كاف القطيع

الكاحدة خمسيف ديناران ألٌف عدد القطيع ازداد خمس شياه، فمك قسمنا الثمف العاـ لمقطيع كىك ) 

ألفيف كخمسمائة دينارو ( عمى خمسةو كخمسيف شاةو فإٌف ثمف كٌؿ شاةو ىك خمسةه كأربعكف ديناران 

الثمف حاؿ الزيادة يختمؼ عف المتفؽ عميو لكؿ رأسو مف القطيع، كبالتالي يككف  تقريبان، فيتبٌيف أفٌ 

 في الثمف جيالةه _ كاهلل تعالى أجٌؿ كأعمـ _.

. البيع بالرقـ، بأف يقكؿ البائع لممشترم: بعتؾ ىذا الحصاف برقمو دكف أف يبٌيف مقدار رقمو ) 2

 .1ىنا فاسده لجيالة الثمف أم بالثمف الذم اشتراه بو ( فقبؿ المشترم، فالبيع

. إذا اشترل ثكبيف عمى أٌنو بالخيار في أحدىما ثبلثة أياـو دكف أف يبٌيف حٌصة كٌؿ كاحدو منيما 3

 .2مف الثمف، فالبيع ىنا فاسده لجيالة الثمف، فبل ييعرؼ ثمف الذم فيو الخيار مف اآلخر

 الفرع الثالث: البيع بثمٍن مؤّجٍل إلى أجٍل مجيولٍ 

                                                             
1
 .270، ص6ىػ(، ج861ابف اليماـ  )تفتح القدير، . 
2
 .157، ص5، جىػ(587)تالكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
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(، فقد جعمت المجٌمة معمكمٌية  250_  246رت المجمة ىذا المكضكع في المكاٌد ) ذك     

(، فيككف تأجيؿ الثمف في البيع  246األجؿ في البيع بالتأجيؿ شرطان لصٌحتو كما في المادة ) 

إلى مٌدة غير معمكمةو كاف يقكؿ بعني ىذا بألؼو إلى نزكؿ المطر مفسدان لمبيع كما في الماٌدة ) 

، كمف األمثمة عمى ذلؾ لك باع رجؿه آخر أرضان بثمفو مؤٌجؿو إلى الحصاد أك إلى شفاء ( 248

 .1المريض، فيذا كٌمو بيعه فاسده لجيالة األجؿ

 

 الفرع الرابع: البيع مع جيالة المبيع

( مف المجٌمة  أٌف بيع المجيكؿ فاسده، فمك قاؿ البائع لممشترم: بعتؾ  213جاء في الماٌدة )      

ع األشياء التي ىي ممكي، فقاؿ المشترم: اشتريتيا كىك ال يعرؼ تمؾ األشياء فالبيع فاسده، جمي

 كمف األمثمة عميو ما لك باعو قطيعان مف غنـو بألؼ دينار، مف غير أف يبٌيف عدد الغنـ.

 المطمب الثالث

 فساد البيع لوجود شرٍط فاسٍد  

(، غير أٌنيا لـ تذكر نكع  189_  186د ) تحٌدثت المجٌمة عف البيع مع شرطو في المكا     

الشرط الذم يفسد العقد، بؿ ذكرت أنكاع الشركط الصحيحة التي ال تيفسد العقد، ككذلؾ الشرط 

 الذم يمغك كيصٌح معو العقد، كما يمي:

 أكالن: الشركط التي ال تفسد العقد:

                                                             
 .330، ص1ق، ج1406، 1عالـ الكتب، بيركت، طىػ(، 189)ت، أبك عبد اهلل محمد بف الحسف الشيبانٌي الجامع الصغير. 1
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 . شرطه يقتضيو العقد، فالعقد كالشرط ىنا صحيحاف.1

 يؤٌيد العقد، فالعقد ىنا صحيحه كالشرط كذلؾ، كمثالو البيع بشرط الرىف. . البيع بشرطو 2

 . البيع بشرطو جرل بو العرؼ ال يفسد العقد.3

 ثانيان: الشرط الذم يمغك لكف يصٌح معو العقد، كىك الشرط الذم ليس فيو نفعه ألحد العاقديف.

ىك الشرط الذم يخالؼ مقتضى كبناءن عمى ما سبؽ يٌتضح أٌف الشرط الفاسد في المجٌمة      

العقد. كال غرابة في ذلؾ إذ إٌف مف كضع المجٌمة ىـ المتأخركف مف فقياء الحنفٌية، كمعمكـه أٌف 

متأخرم الحنفٌية تكٌسعكا في قبكؿ الشركط في العقكد، كأصبحكا يصححكف كثيران مف الشركط التي 

األزمنة، كلذلؾ نجد أٌف المجٌمة  كانت فاسدةن في أصؿ المذىب، كذلؾ الختبلؼ العرؼ باختبلؼ

 قد عٌدت جٌؿ الشركط صحيحةن _ كاهلل تعالى أعمـ _

 بعض األمثمة عمى الشرط الذم يخالؼ مقتضى العقد:     

. شرط الخيار، كاألصؿ فيو أٌنو مخالؼه لمقتضى العقد لما فيو مف تأخيرو النتقاؿ الممؾ، لكٌنو 1

ٌكز لحديث النبي  مصٌراة فيك فييا بالخيار ثبلثة أياـ، إف شاء أمسكيا،  : " مف ابتاع شاةن  جي

ف شاء رٌدىا كرٌد معيا صاعان مف تمر" ، فيك جائزه عندىـ في الثبلثة أٌياـ باتفاؽ أئمة المذىب، 1كا 

 لكٌنيـ اختمفكا فيو إذا زاد عف ثبلثة أياـو عمى النحك التالي:

ة أياـ، فإف زاد عنيا كاف الشرط فاسدان، كىك أ. ذىب أبك حنيفة كزفر إلى أٌنو ال يجكز إال في ثبلث

 ىنا مف قبيؿ الشرط المخالؼ لمقتضى العقد.

                                                             
1
 ، ركاه مسمـ.59. سبؽ تخريجو ص
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ف زاد عف الثبلثة أياـو   .1ب. ذىب محٌمد كأبك يكسؼ إلى أٌف شرط الخيار صحيحه كا 

. أف يشترط المشترم عمى البائع أف يحيمو بالثمف عمى أحد غرمائو، فيذا شرطه يخالؼ مقتضى 2

اإلحالة إسقاطه لمثمف، كمقتضى العقد أف يثبت الممؾ في المبيع لممشترم كفي  العقد ألٌف في

 .2الثمف لمبائع

 

      

 

 المبحث الثاني 

 بعض تطبيقات الفساد في المذىب الحنفي

 

األمثمة عمى الفساد في المذىب الحنفي كثيرةه جدان، كذكر السيغدٌم أٌف البيكع الفاسدة اثناف      

 كال غرابة في كثرتيا، كذلؾ نظران لعامميف اثنيف:، 3كثبلثكف بيعان 

 األكؿ: تعٌدد أسباب الفساد في المذىب، كبالتالي كثرة العقكد الفاسدة تبعان لذلؾ.

الثاني: تطٌكر حياة الناس مع اختبلؼ األزمنة كازدياد تعقيداتيا مٌما قد يؤٌدم إلى استحداث عقكدو 

 لحنفية كبالتالي نشكء المزيد مف العقكد الفاسدة.جديدةو قد يخالؼ بعضيا شركط الصحة عند ا

                                                             
1
 .41، ص13ىػ(، ج483السرخسي )تالمبسوط، . 
2
 .172، ص5، جىػ(587)تالكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
3
، )حققو: المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي(، ىػ(461)تأبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السٍُّغدم  فتاوى،النتف في ال.

 .461، ص1ـ، ج1984، 2ط مؤسسة الرسالة، عماف_ بيركت،
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كبناءن عمى ذلؾ فإٌف حصر العقكد الفاسدة مٌما قد يشٌؽ عمى الباحثيف أك أٌنو أمره غير ممكفو      

في األصؿ، لذلؾ سيتعرض الباحث في المطمب لبعض العقكد الفاسدة عند الحنفٌية، إذ اليدؼ 

اد ال اإلكثار مف ذكر األمثمة كالفركع إال بقدر ما تقتضي مف ىذه الرسالة التأصيؿ لمكضكع الفس

 الحاجة، كىذا ذكر لبعض العقكد الفاسدة عند الحنفٌية:

  األول: بيع المزابنة المطمب

كىي بيع الثمر في رؤكس النخؿ بالتمر، كسمٌيت مزابنة ألٌنيا تؤدم إلى النزاع كالمدافعة       

 .1مف الزبف كىك الدفع

ف زاده عمى التعريؼ بالثمر بأٌنو خبلؼ التحقيؽ، ألٌف الثمر ىك حمؿ الشجر كاعترض ب    

سكاءن كاف رطبان أك بيٍسران أك غيره، فإذا لـ يكف رطبان جاز البيع الختبلؼ الجنس، فاألكلى كما بٌيف 

 : " ، لكف قد ييرٌد عمى ىذا الرأم بما ركم عف أبي سعيدو الخدرٌم 2أف ييقاؿ: بيع الرطب بالتمر

، 3نيى عف بيع المزابنة، بيع الثمر بالتمر إال أصحاب العرايا فإٌنو قد أذف ليـ " أٌف النبي 

 كالحديث كاضحه في تعريؼ المزابنة بأٌنيا بيع الثمر، فإف قيؿ ىذا التعريؼ كبلـ أبي سعيدو 

ف كاف تعريؼ أبي سعيدو كليس كبلـ الرسكؿ  يف، فإٌنو أحد أمر  ، فييجاب عف ذلؾ بأٌنو كا 

عند نييو عف المزابنة، كالثاني: قد يككف ىذا ما  األكؿ: أٌنو ييحتمؿ سماعو ذلؾ مف النبٌي 

مف نيي النبي عف المزابنة، أك ىذا معنى المزابنة عندىـ كىـ أىؿ المغة كأقدر الناس  فيمو 

 .عمى فيـ كبلـ رسكؿ اهلل 

 خؿ بخرصو تمران  _ كاهلل أعمـ _.فيككف تعريؼ المزابنة إذف: بيع الثمر عمى رؤكس الن     

                                                             
1
 .82، ص6ق(، ج 970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
2
 .56، ص2ق(، ج1252ػ ابف عابديفرد المحتار عمى الدر المختار، . 
3
 (. 2383حديث رقـ )  صحيح البخاري،.
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، لحديث أبي سعيدو 1عف المزابنة استدٌؿ الحنفٌية عمى فساد بيع المزابنة بنيي النبي      

نيى عف بيع المزابنة، بيع الثمر بالتمر إال أصحاب العرايا فإٌنو قد  " أٌف النبي  الخدرٌم 

و بيع مكيؿو بجنسو عف طريؽ الخرص أم ، كعٌمة الفساد ىنا كجكد شبية الربا ألنٌ 2أذف ليـ "

التقدير كالظٌف دكف كيمو، كىذا فيو شبية ربا الفضؿ، كشبية الربا محرٌمة كالربا، كيمحؽ بيذا 

، كمثالو لك قٌدر الرطب عمى النخمة بمائة كيمكغراـ 3األصؿ بيع الزبيب بالعنب عمى شجره خرصان 

كف شبية الربا فقد يككف كزف الرطب عمى النخمة ظنان، فيبيعو بمائة كيمكغراـ مف التمر، كىنا تك

الذىب بالذىب ، : "  تسعكف كيمكغرامان، كىذا ىك عيف ربا الفضؿ المنيي عنو بحديث النبي 

كالفضة بالفضة ، كالبر بالبر ، كالشعير بالشعير ، كالتمر بالتمر ، كالممح بالممح ، مثبل بمثؿ ، 

 .4" أربى ، اآلخذ كالمعطي فيو سكاءيدا بيد ، فمف زاد ، أك استزاد ، فقد 

رخٌص في العرايا، فما ىي العرايا كما  كرد في حديث النيي عف المزابنة أٌف رسكؿ اهلل      

 الفرؽ بينيا كبيف المزابنة:

ـٌ يشٌؽ عميو أف يدخؿ الرجؿ       العرايا عند الحنفٌية أف ييب رجؿه آلخر ثمر نخمةو مف بستانو، ث

بعد مرةو ليقطؼ ثمره لكجكد أىمو في البستاف، كفي مقابؿ ذلؾ فإٌنو ال يرضى إلى بستانو مرةن 

لنفسو أف يخمؼ كعده كيرجع في عطٌيتو، فييب صاحب البستاف المعيرىل لو بدؿ ثمر النخمة 

 . خرصو تمران مقطكعان، فيدفع عف نفسو الضرر كال ييخمؼ كعده، كىذا ما رخص بو رسكؿ اهلل 

ثٌمة فرؽ كاضح بيف المزابنة كالعرايا، فحقيقة العرايا أٌنيا ىبةه ابتداءن لكٌنيا في كالحقيقة أٌنو      

صكرة البيع فسمٌيت بيعان مجازان لكجكد العكض مقابؿ الثمر عمى النخمة، كىي عند الحنفٌية ىبةه 
                                                             

1
 .83، ص6ق(، ج 970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
2
 (.3. انظر ىامش رقـ )
3
ًبيًدمٌ بكر أبك ، الجوىرة النيرة .  .202، ص1، جىػ(800)ت الزَّ
4
 (. 4069حديث رقـ )  صحيح مسمم،
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 ابتداءن كليست بيعان ألٌف الماؿ المكىكب لمميعرل لو عمى النخمة لـ يدخؿ في ممكو ما داـ في

بستاف الميعًرم لعدـ القبض
1. 

لقاء الحجر  المطمب الثاني: بيع المنابذة، والمالمسة، وا 

ـٌ  -     المنابذة: أف يتراكض الرجبلف عمى سمعةو، أم يتساكما فإذا نبذىا البائع إلى المشترم ت

 .2البيع رضي أـ لـ يرض

ـٌ البيع_ المبلمسة: أف يتراكض الرجبلف عمى سمعةو فإذا لمسيا المشتر       م ت
3. 

 كجاء في البناية أٌف لممبلمسة ثبلث صكر:     

، أك ثكبو في ظممةو فيممسو الميٍستاـ، فيقكؿ صاحبو بعتؾ ىذا بكذا 1 . أٌنو ييؤتى بثكبو مطكمو

 بشرط أف يقـك لمسؾ ىذا مقاـ نظرؾ، كال خيار لؾ إذا رأيتو.

 ذا لمست ثكبي فيك مبيع.. أف يجعبل نفس الممس بيعان بأف يقكؿ البائع لممشترم: إ2

 .4. أف يبيعو شيئان عمى أٌنو متى لمسو فقد كجب البيع كسقط خيار المجمس3

كيظير كاضحان أٌف ىذه الصكر تشترؾ مع المعنى األكؿ لممبلمسة كىك أٌف مدار البيع متكقؼه     

كٌضح عمى لمس المشترم مف غير إقامة اعتبارو لمرضا، لكف ظير في الصكرة األكلى معنىن ي

 العٌمة مف فساد ىذا البيع عند الكبلـ عف ثكبو في الظممة.

                                                             
1
 .415، ص6ق(، ج786البابرتي )ت ،العناية شرح اليداية. 
2
 .13، ص8ق(، ج 970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
3
 .13، ص8ق(، ج 970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
4
 .157، ص8، جىػ(855)تالعينى  البناية شرح اليداية،. 
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ـٌ       _ إلقاء الحجر: أف يتراكض الرجبلف عمى سمعةو فإذا كضع المشترم عمييا حصاةن ت

 .1البيع

لقاء الحجر تشترؾ في معنىن كاحدو كىك العٌمة مف       كالحقيقة أٌف كبلن مف المنابذة، كالمبلمسة، كا 

ة التحريـ أٌف في ىذه البيكع تعميقان عمى الخطر، كالتمميكات ال تحتممو ألنو بمعنى تحريميا، فعمٌ 

القمار، فيك بمنزلة أف يقكؿ البائع لممشترم: أم ثكبو ألقيت عميو الحجر فقد بعتو، أك أم ثكبو 

 بي لمستو فقد بعتو، أك أف يقكؿ المشترم لمبائع: أٌم ثكبو نبذتو إلٌي فقد اشتريتو، كقد نيى الن

 .3 2عف بيع المبلمسة كالمنابذة

كلعٌؿ العٌمة في التحريـ أيضان كجكد جيالةو في المبيع، فبل يدرم صفة الثكب الذم اشتراه في     

ـٌ البيع كسقط خياره، كعمى  بيع المبلمسة إف كاف الثكب في العتمة أك مطكٌيان، فبمجٌرد لمسو لو ت

 دان.ىذا يككف المبيع مجيكالن فيككف البيع فاس

كال بٌد في مثؿ ىذه البيكع أف يككف ذكر الثمف في بداية المساكمة، فإف لـ يذكرا الثمف كاف     

 .4البيع فاسدان لعٌمةو أخرل كىي السككت عف ذكر الثمف

 المطمب الثالث: بيع ما لم يقبض

 مدار المسألة ىنا حكؿ أمريف:     

المنقكؿ، فبل يصٌح بيع المنقكؿ قبؿ قبضو  األكؿ: التصرؼ في المبيع، كىك قسماف المنقكؿ كغير

عف بيع ما لـ يقبض، ألٌف فيو غرران فقد ييمؾ المبيع قبؿ قبضو  عند الحنفٌية لنيي النبي 

                                                             
1
 .13، ص8(، جق 970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
2
 (. 2039حديث رقـ )  صحيح البخاري،.
3
 .417، ص6ق(، ج786البابرتي )ت العناية شرح اليداية،. 
4
 .56، ص2ق(، ج1252ابف عابديف )ترد المحتار عمى الدر المختار، . 
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قكلو: " ال يحٌؿ سمؼه كبيع كال شرطاف في بيعو كال  ، كقد صٌح عف النبي 1فينفسخ البيع باليبلؾ

" معنياف _ كاهلل أعمـ _ األكؿ ما ليس لؾ،  "ما ليس عندؾ ، كلقكلو 2بيع ما ليس عندؾ "

كالثاني ما لـ تقبضو، كلعٌؿ الثاني ىك الذم ييفيـ مف ركاة الحديث كيكضحو ما ركاه البخارٌم مف 

فيك الطعاـ أف ييباع حتى ييقبض، قاؿ ابف  قاؿ: " أٌما الذم نيى عنو النبي  أٌف ابف عباس 

 .3عباس: كال أحسب كٌؿ شيءو إال مثمو "

أٌما غير المنقكؿ أم العقار فقد اختمؼ الحنفٌية في حكمو، فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى      

 أٌف بيع العقار الذم لـ يقبض صحيحه، كذىب محٌمد إلى فساده.

ككجو قكليما أٌف ركف البيع ىنا صدر مف أىمو في محٌمو، كال غرر في المسألة ألٌف اليبلؾ      

كالقياس عمى  المنقكؿ، أٌما كجو قكؿ محٌمد فيك عمـك نيي النبٌي في العقار نادره بخبلؼ 

 المبيع المنقكؿ.

 الثاني: التصٌرؼ في الثمف قبؿ قبضو:

مف المعركؼ أٌف الثمف قد يككف مؤجبلن في البيع، فيؿ يجكز لمبائع أف يتصرؼ في الثمف      

 الذم لـ يقبضو، كلمثمف حالتاف:

 كىك ىنا ال يتعٌيف بالتعييف، فيصٌح التصرؼ فيو قبؿ قبضو ألٌف ذلؾ األكلى: أف يككف الثمف نقدان 

                                                             
1
 .127، ص6ق(، ج970ابف نجيـ )تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 
2
(، قاؿ األلبانٌي: حسفه صحيح، كقاؿ الترمذم في سننو: حسفه  4625ق(، حديث رقـ ) 303)تالنسائي المجتبى من السنن، . 

 .527، ص3ق(، ج279الترمذم )تسنن الترمذي، صحيحه، لكف بزيادة " كال ربح ما لـ ييضمف" ، 
3
 (. 2028حديث رقـ )  صحيح البخاري، .
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، كيشيد لذلؾ الحكالة  فقد تككف عمى المحاؿ عميو بسبب ماؿو تعٌمؽ بذٌمتو في 1ال يدخمو الغرر

 بيعو مؤجٌؿ الثمف، فالحكالة ىنا تصٌرؼه بالثمف قبؿ قبضو.

ا قبؿ قبضيا أـ ال، أـ أٌنيا تأخذ حكـ المبيع الثانية: أف يككف الثمف عينان، فيؿ يجكز التصٌرؼ بي

 سكاءن كاف منقكالن أك عقاران، كلعٌؿ الثاني أليؽ بمذىب الحنفٌية _ كاهلل أعمـ _.

 المطمب الرابع: أمثمة عمى فساد البيع لوجود الشرط المفسد

حمكبان، كاختمؼ اشتراط ككف البقرة حمكبان، أم أف يشترط المشترم عمى البائع أف تككف البقرة  أواًل:

 الحنفية في حكـ ىذا الشرط:

_ قاؿ أبك حنيفة بجكاز ىذا الشرط، ككجو قكلو أٌف اشتراط ككنيا حمكبان ىك شرط زيادة صفةو 

 فأشبو شرط أف تككف الجارية طباخةن.

_ كقاؿ محمد إٌف ىذا الشرط مفسده لمبيع كاختار قكلو الكرخٌي، ككجو قكلو أف ىذا شرط زيادةو في 

 . 2مبيع، كفي كجكده غررذات ال

أٌف النبي  كلعٌؿ ما ذىب إليو أبك حنيفة يشيد لو حديث الشاة المصٌراة، فعف أبي ىريرة      

  :ف شاء ردىا ، قاؿ " مف ابتاع شاة مصراة فيك فييا بالخيار ثبلثة أياـ ، إف شاء أمسكيا ، كا 

الشاة لككنيا حمكبان، لذلؾ كاف لو ، ففي الحديث داللةه عمى جكاز شراء 3"كرد معيا صاعا مف تمر

 أف يرٌدىا إف لـ تكف كذلؾ، أم كأٌنو لما اشتراىا اشترط ضمنيان ككنيا حمكبان _ كاهلل أعمـ _.

 الشرط الذم ال يقتضيو العقد كفيو منفعةه ألحد العاقديف: ثانيًا:

                                                             
1
 .8، ص2(، جق683مجد الديف أبك الفضؿ )تاالختيار لتعميل المختار، . 
2
 .169، ص5ق(، ج587الكاساني )تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 
3
 (.  3825ق(، حديث رقـ ) 261مسمـ بف الحجاج )تصحيح مسمم، . 
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خيطو البائع أك حنطةن كمثالو أف يشترم داران عمى أف يسكنيا البائع شيران، أك ثكبان عمى أف ي     

عمى أف يطحنيا، كمثؿ ىذه الشركط تفسد البيع عند المتقدميف مف الحنفٌية ألنيا زيادة منفعةو 

، أٌما عند المتأخريف فمثؿ ىذه الشركط جائزةه لتعارؼ 1مشركطةو في البيع دكف مقابؿو فيي ربان 

 .2الناس عمييا كقد مٌر ىذا سابقان في مبحث أسباب الفساد

 خيار الشرط: ثالثاً 

ز استحسانان فيصٌح       مٌر سابقان أٌف خيار الشرط مخالؼه لمقتضى العقد في األصؿ، لكٌنو جيكِّ

 معو البيع، لكٌنو يفسد البيع في ثبلث حاالت:

 . أف يككف شرط الخيار مؤبدان.1

2.  . أف يشترط الخيار لكقتو مجيكؿو

ميف أبي حنيفة كزفر، خبلفان لئلماميف محمد . أف يزيد شرط الخيار عف الثبلثة أياـ عند اإلما3

 .3كأبي يكسؼ

لك اشترل رجؿه مف آخر زيتان مكزكنان بآنيتو، كشرط عميو أف يطرح عنو مقابؿ كٌؿ إناءو كذا رابعًا: 

رطبلن، فالبيع ىنا فاسده ألٌف فيو شرطان يخالؼ مقتضى العقد، ألٌف مقتضى العقد أف يطرح عنو 

أف يزنو فارغان، فإذا طرح عنو مقابؿ كٌؿ إناءو كذا رطبلن ييحتمؿ ألف يككف مقدار كزف اإلناء كذلؾ ب

 .4زاد أك نقص عنو

 
                                                             

1
 .169، ص5ق(، ج587الكاساني )تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 
2
 .62. انظر: ص
3
 .174، ص5ق(، ج587ي )تالكاسانبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 
4
 .172، ص2ق(، ج885، المبل خسرك )تدرر الحكام شرح غرر األحكام. 
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 الخاتمة

 كقد تضمنت أىـٌ النتائج كالتكصٌيات التي تكصؿ إلييا الباحث، عمى النحك التالي:     

  أىّم النتائج:

بمعنىن كاحدو في العبادات عمى كجو  . اتفؽ عمماء المذاىب األربعة عمى أٌف الفساد كالبطبلف1

، كاختمفكا في تعريؼ الفساد في المعامبلت فذىب الجميكر إلى أٌف الفساد رديؼ البطبلف،  العمـك

 كذىب الحنفٌية إلى التفريؽ بينيما.

. فٌرؽ الحنفٌية بيف الفاسد كالباطؿ في نكاحو عٌدةو، أىٌميا في أصؿ كؿ  منيما، كفي السبب، كفي 2

 الحكـ.
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. اختمؼ العمماء في اقتضاء النيي عمى آراء عٌدةو أشيرىا أربعة أقكاؿ: مف يقكلكف بأٌف النيي 3

يقتضي الفساد مطمقان كىـ الحنابمة كمف كافقيـ، كمف يقكلكف بأٌف النيي ال يقتضي الفساد مطمقان 

ـز فإٌنو كىـ األشاعرة كالمعتزلة، كمف يركف بأٌف النيي إف كاف عمى ذات الفعؿ أك كصفو البل

ف كاف عمى كصفو المجاكر فإٌنو ال يقتضي الفساد كىـ الشافعٌية كقريبه منيـ  يقتضي الفساد، كا 

 المالكٌية، كمف يركف بأٌف النيي يقتضي صٌحة األصؿ كىـ الحنفٌية.

، كىك أف يرد النيي 4 . جرل الخبلؼ بيف الحنفٌية كالشافعٌية عمى كجو العمـك في أصؿو كاحدو

ـو لمفعؿ، فالحنفٌية يقكلكف بصٌحة أصؿ الفعؿ ىنا، كالشافعٌية يركف فساده، أٌما عمى كصؼو مبلز 

باقي أنكاع النيي فبل خبلؼ بينيـ فييا، فالنيي المطمؽ يقتضي البطبلف عند الطرفيف، كالنيي 

 الكارد عمى كصؼو مجاكرو ال يقتضي الفساد بينيما.

ٌحة غير دقيؽو، فالحنفٌية يركف بأٌف النيي . القكؿ بأٌف الحنفٌية يقكلكف باقتضاء النيي الص5

ٌنما عٌبركا عف ذلؾ  يقتضي الفساد الذم ىك عندىـ بقاء مشركعية األصؿ مع فساد الكصؼ، كا 

 بقكليـ إٌف النيي يقتضي الصٌحة.

ـ، كشركطو أربعة أنكاع: 6 . ركف البيع عند الحنفٌية ىك اإليجاب كالقبكؿ، كمحٌمو الماؿ الميتقكَّ

.شركط انعقادو  ، كشركط لزكـو  ، كشركط صٌحةو، كشركط نفاذو

. شركط االنعقاد ىي البنية األساسٌية لمعقد كذلؾ التصاليا الكثيؽ بركف العقد كمحٌمو، فيذه 7

 الشركط تخدـ ركف العقد، كفكاتيا يستمـز فكات الركف نفسو.

التي تفضي إلى  . الجيالة التي تيفسد العقد في المذىب الحنفٌي كمجٌمة األحكاـ ىي الجيالة8

 المنازعة، أٌما التي ال تفضي إلى المنازعة فبل تيفسد العقد.
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. ييطمؽ الحنفٌية الغرر عمى الجيالة في كثيرو مف األحياف، غير أٌف الناظر في فركعيـ يرل أٌف 9

ىناؾ فرقان بينيما عندىـ، فالغرر مخصكصه بالمسائؿ التي ييتكقؼ فييا عمى حصكؿ المبيع مف 

 جيالة مخصكصةه بالجيؿ بالقدر كالصفة في المبيع أك الثمف.عدمو، كال

. اختمؼ الحنفٌية في اعتبار اإلكراه سببان مف أسباب الفساد مف عدمو، فذىب األئمة الثبلثة 10

أبك حنيفة، كأبك يكسؼ، كمحمد إلى أٌف اإلكراه مهفسده لمعقد، كذىب زفر إلى أٌف بيع الميكرىه 

.  مكقكؼه

، كعند الشافعٌية كالحنابمة ال يصٌح بيع الميكرىه. . يرل المالكٌية11  أٌف بيع الميكره غير الزـو

. يرل الحنفٌية أف الشرط الذم ييفسد العقد، ىك الذم يدخؿ عمى العقكد المالٌية، أٌما ما كاف 12

 مف قبيؿ التبرعات فبل ييفسده الشرط الفاسد.

عةه ألحد العاقديف كليس فييا مناقضةه . اختمؼ الحنفٌية في نظرتيـ لمشركط التي فييا منف13

لمقتضى العقد اختبلفان كاسعان، كذلؾ مبنيٌّ عمى مدل اعتبارىـ لمعرؼ في المسألة، فقد تكسع 

المتأخركف في األخذ بالعرؼ حتى صار مذىب المتأخريف أقرب إلى مذىب الحنابمة منو إلى 

 متقدمي المذىب.

ككضكحان في تقسيـ الشركط، إضافةن إلى أٌنيـ أكثر  . مذىب الحنابمة أكثر المذاىب انضباطان 14

المذاىب تقبيبلن لفكرة االشتراط في العقكد،  كمذىبيـ ميؤيَّده باألحاديث الصحيحة لذلؾ ىك األرجح 

 _ كاهلل أعمـ _.
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. ما أخذت بو مجٌمة األحكاـ العدلٌية في تقسيـ الشركط مكافؽه لمتأخرم الحنفٌية، كلعؿ السبب 15

المذىب المتأخريف ىـ مف كضعكىا، لكف لعٌؿ األكثر دقةن أف ييقاؿ إٌف مكقؼ المجٌمة  أٌف عمماء

 أكثر اتساقان مع مذىب الحنابمة.

. حكـ البيع الفاسد عند الحنفٌية مختمؼه عف الباطؿ، فالفاسد إذا قيبض لو أثره عندىـ، كىذا 16

. بخبلؼ الجميكر إذ ال فرؽ عندىـ بيف الباطؿ كالفاسد، فبل أثر  لو عمى كجو العمـك

 . يجب فسخ البيع الفاسد عند الحنفٌية رعايةن لحٌؽ الشرع كلك بعد القبض، ك ذلؾ بشرطيف:17

 األكؿ: أف ال يتصٌرؼ المشترم بالمبيع، كلذلؾ استثناءاته عندىـ.

كـ عمى المشترم بالقيمة مف القاضي.  الثاني: أف ال يككف قد حي

 ند الحنفٌية بشرط القبض سكاءه كاف حقيقيان أك حكمٌيان.. يثبت الممؾ في البيع الفاسد ع18

. إذا تصٌرؼ المشترم بالمبيع المقبكض في البيع الفاسد فإٌنو يضمف المبيع، كاختمؼ الحنفٌية 19

في كقت الضماف فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أٌنو يـك القبض، كذىب محمد إلى أٌنو يكـ 

 التمؼ.

لحنفٌية كالبيع الفاسد في ثبكت الممؾ كالضماف، لكٌنو يختمؼ في مسألةو . حكـ بيع الميكره عند ا20

 كاحدةو كىي ) كجكب الفسخ (، فبيع الميكرىه ال يجب فسخو بؿ يككف عمى الخيار خبلفان لمفاسد.

. اختمؼ الحنفٌية في جكاز تصحيح العقد الفاسد، فذىب األئٌمة الثبلثة أبك حنيفة كأبك يكسؼ 21

 كاز، كذىب زفر إلى عدـ جكاز تصحيح الفاسد.كمحمده إلى الج
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. اتفؽ الحنفٌية عمى تصحيح العقد الفاسد إف كاف الخمؿ كاقعان في غير الثمف، كاختمفكا في 22

 تصحيحو إذا كاف الخمؿ في الثمف عمى قكليف: 

 األكؿ: رأم جٌؿ عمماء المذىب كمنيـ األئٌمة الثبلثة، كىك اٌنو ال ييمكف تصحيحو.

ف كاف الخمؿ في الثمف، كقد نقمو الثاني: ر  أم أمير باد شاه بأٌف العقد الفاسد ييمكف تصحيحو كا 

 الكرخٌي عف بعض أئمة المذىب، كىك األرجح عندم _ كاهلل أعمـ _.

. لتصحيح العقد الفاسد منافع جميمةه، منيا الحٌد مف النزاعات بيف الناس، كدكراف عجمة 23

 االقتصاد.

 أىّم التوصيات:

د االنتياء مف ىذه الرسالة، فإٌف الباحث يكصي أىؿ العمـ كطبلٌبو بضركرة بحث مكضكع بع     

" فكائد القكؿ بالفساد " بإفراد ىذه المسألة بالبحث مف خبلؿ ربطيا مع عمـ االقتصاد الحديث، 

فبل يخفى مدل التطكر اليائؿ الذم حدث في زماننا في االقتصاد مما أٌدل إلى أمريف: األكؿ 

العقكد المالية كتفٌرعيا كتشٌعبيا، كالثاني: نشكء عقكدو جديدةو لـ تكف مكجكدةن مف قبؿ في تطكر 

 البيع خاٌصة كباقي العقكد عاٌمة، كالحمد هلل رٌب العالميف.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أكالن: القرآف الكريـ.

 ثانيان: المصادر كالمراجع.

تقي  (،يإلي عمم األصول لمقاضي البيضاو  )منياج الوصول اإلبياج في شرح المنياج. 1

 ق(،756)ت الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيي السبكي

 ـ.1995ت، بدكف طبعة، ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب، دار الكتب العممية،  بيرك 
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مصطفى سعيد الخف  الف الفقياء،أثر االختالف في القواعد األصولية في اخت. 2

 ـ.2000، 2ط ،، مؤسسة الرسالة، بيركتـ(2008ت)

أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ اإلحكام في أصول األحكام،  .3

، بدكف طبعة ىػ(، )حققو: عبد الرازؽ عفيفي(، المكتب اإلسبلمي، بيركت631تالثعمبي اآلمدم )

 كبدكف سنة نشر.

محمكد بف مكدكد المكصمي  أبك الفضؿ عبد اهلل بف ،مجد الديفختيار لتعميل المختار، اال. 4

 ـ.1937بدكف طبعة، ، دار الحمبي، القاىرة، ىػ(683ت) البمدحي

، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول. 5

 ـ.1999، 1ي، ط، دار الكتاب العربك عناية(ىػ(، )حققو: أحمد عزٌ 1250تالشككاني اليمني )

ناصر الديف، أبك عبد الرحمف محمد بف  ،إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل. 6

، 2ت، طق(، المكتب اإلسبلمي، بيرك 1420)تاأللباني  الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكرم

 ـ.1985

، دار الكتب ىػ(911تالسيكطي ) أبي بكرعبد الرحمف بف  ،جبلؿ الديف األشباه والنظائر،. 7

 ـ.1990، 1ت، طبيرك العممية، 

ىػ(، دار الكتب 771)تتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي األشباه والنظائر، . 8

 ـ.1991، 1، طالعممية، بيركت
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ؼ زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعرك األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، . 9

رات، دار الكتب ىػ(، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عمي970تبابف نجيـ المصرم )

 ـ.1999، 1، طالعممية، بيركت

بف أبك الحسف عمٌي  ،فخر اإلسبلـ أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة عمم األصول(،. 10

، بدكف س، كراتشيق(، مطبعة جاكيد بري482)تالبزدكٌم  محمد بف الحسيف بف عبد الكريـ

 طبعة كبدكف سنة نشر.

، دار ىػ(483)تمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي  ،شمس األئمة أصول السرخسي، .11

 ـ.1993، 1ت، طالكتب العممية، بيرك 

ىػ(، دار 344)تنظاـ الديف أبك عمي أحمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي أصول الشاشي، . 21

 كبدكف سنة نشر.، بدكف طبعة الكتاب العربي، بيركت

ػ(، ى189)تأبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني  األصل المعروف بالمبسوط،. 21

ي، بدكف طبعة كبدكف سنة ، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية، كراتش)حققو: أبك الكفا األفغاني(

 نشر.

 ريس بف عبد الرحمفد بف إد، أبك العباس شياب الديف أحمأنوار البروق في أنواء الفروق. 21

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.، عالـ الكتب، ىػ(684)تالشيير بالقرافي 

ف عثماف ، شمس الديف محمد باألنجم الزاىرات عمى حل ألفاظ الورقات في أصول الفقو. 21

بف النممة(، مكتبة الرشد، ، )حققو: عبد الكريـ بف عمي محمد ىػ(871)ت بف عمي المارديني

 ـ.1999، 3ط ،الرياض
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، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر البحر المحيط في أصول الفقو. 21

 ـ.1994، 1ط ،الكتبيدار  ىػ(،794)تالزركشي 

، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 21

 نة نشر.، بدكف س2سبلمي، طىػ(، دار الكتاب اإل970)تالمصرم 

 بف مسعكد بف أحمد الكاساني عبلء الديف، أبك بكر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 21

 ـ.1986، 2، ط، دار الكتب العممية، بيركتىػ(587)ت

بف مكسى بف أحمد بف حسيف أبك محمد محمكد بف أحمد  ،، بدر الديفالبناية شرح اليداية. 21

 ـ.2000، 1طالعممية، بيركت،  دار الكتب ،ىػ(855)ت يالعين يالغيتاب

سيني، أبك الفيض، ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحتاج العروس من جواىر القاموس. 12

، )حققو: مصطفى حجازم، كآخركف(، دار اليداية، (ىػ1205)تالزَّبيدم  الممٌقب بمرتضى

 ، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.اإلسكندرية

محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم  ،التاج واإلكميل لمختصر خميل. 12

 ـ.1994، 1ت، ط، دار الكتب العممية، بيرك ىػ(897)ت اطي، أبك عبد اهلل المكاؽالغرن

عثماف بف عمي بف محجف  ،فخر الديف تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمِبي،. 11

 ق.1313، 1القاىرة، ط، المطبعة األميرية الكبرل، ىػ( 743)تالزيمعي  البارعي

ىػ(، 476)ت، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم التبصرة في أصول الفقو. 11

 ق.1403، 1ؽ، ط، دار الفكر، دمش)حققو: د. محمد حسف ىيتك(
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، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم التحبير شرح التحرير في أصول الفقو. 11

، )حققو: د. عبد الرحمف الجبريف، كآخريف(،  مكتبة الرشد، ىػ(885)تالدمشقي الصالحي 

 ـ.2000، 1ض، طالريا

صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف تحقيق المراد في أّن النيي يقتضي الفساد، . 11

ىػ(، )حققو: د.محمد إبراىيـ السمقيني(، دار الكتب الثقافية، 761)تعبد اهلل الدمشقي العبلئي 

 بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.ت، الككي

 تمحمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر السمرقندم ) ،عبلء الديفتحفة الفقياء، . 11

 ـ.1994، 2ت، ط، دار الكتب العممية، بيرك ىػ(540

أبك  حمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيارم ،، شياب الديفتخريج الفروع عمى األصول. 11

، 2كت، طأديب صالح(، مؤسسة الرسالة، بير حققو: د. محمد ، )ىػ(656)تالمناقب الزٍَّنجاني 

 ق.1398

، دار الكتب ىػ(816)تعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني التعريفات، . 11

 ـ.1983، 1ت، طالعممية، بيرك 

ق(، دار 972)ت ارم المعركؼ بأمير باد شاهمحمد أميف بف محمكد البخ تيسير التحرير،. 11

 بدكف طبعة كبدكف سنة نشر. ت،الفكر، بيرك 

، محمد بف وسننو وأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل . 12

،)حققو: محمد زىير بف ناصر الناصر(، دار ىػ(256)تإسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي

 ق.1422، 1ت، ططكؽ النجاة، بيرك 
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ت، ىػ(، عالـ الكتب، بيرك 189)تسف الشيبانٌي ، أبك عبد اهلل محمد بف الحالجامع الصغير. 12

 ق.1406، 1ط

ًبيًدٌم اليمني، أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم الالجوىرة النيرة. 11 ىػ(، 800)ت عبادم الزَّ

 ق.1322، 1ط ة،المطبعة الخيري

، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي. 11

ك ىػ(، )حققو: الشيخ عمي محمد معكض 450)تبصرم البغدادم، الشيير بالماكردم حبيب ال

 ـ.1999، 1ت، ط، دار الكتب العممية، بيرك الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد(

ىػ(، دار 1230)ت بف أحمد بف عرفة الدسكقي ، محمدحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. 11

 ، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.الفكر

ىػ(، 189)تأبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني  حجة عمى أىل المدينة،ال. 11

 ق.1403، 1ت، ط)حققو: ميدم حسف الكيبلني القادرم(، عالـ الكتب، بيرك 

ق(، 852أبك الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلنٌي )ت الدراية في تخريج أحاديث اليداية،. 11
 ماني(، دار المعرفة بيركت، بدكف طبعة كبدكف دار نشر.)حققو: السيد عبد اهلل ىاشـ المدني الي

 

، محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  أك منبل أك المكلى  درر الحكام شرح غرر األحكام. 11

 ت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.ىػ(، دار إحياء الكتب العربية، بيرك 885)تخسرك 

، منصكر بف يكنس بف منتيى اإلرادات دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح. 11

 ـ.1993، 1ب، طىػ(، عالـ الكت1051)ت ابف حسف بف إدريس البيكتىصبلح الديف 
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عبد العزيز عابديف ، ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف رد المحتار عمى الدر المختار. 11

 ـ.1992، 2ت، طدار الفكر، بيرك  ىػ(،1252)ت الدمشقي

أبك  المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل، روضة الناظر، وجنة. 12

ـٌ الدمشقٌي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماع  يمي المقدسي ث

 ـ.2002، 1ت، طلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيرك  ، مؤسسة الريافق(620)ت

، ناصر الديف، أبك عبد األمة سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في. 41

ىػ(، دار 1420)تالرحمف محمد بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني 

 ـ.1992، 1ض، طالمعارؼ، الريا

، دار الكتاب ق(275)ت ، أبك داكد سميماف بف األشعث السجستانيسنن أبي داوود. 42

 ت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.العربي، بيرك 

، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى لترمذيسنن ا. 43

كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، ىػ(، )حققو: أحمد محمد شاكر كآخركف(، شركة مكتبة 279)ت

 ـ.1975 ،2طر، مص

جبلؿ الديف محمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ المحمي شرح الورقات في أصول الفقو، . 44

 ـ.1999، 1ف، طحققو: د. حساـ الديف عفانو(، جامعة القدس، فمسطي(، )ىػ864)ت

الشيير  أحمد بف إدريس بف عبد الرحمفأبك العباس  ،يفشياب الد ،شرح تنقيح الفصول. 45

، 1، طد(، شركة الطباعة الفنية المتحدة، )حققو: طو عبد الرؤكؼ سعىػ(684)تبالقرافي 

 ـ.1973

ق(، )حققو: 793عد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )ت، سشرح التمويح عمى التوضيح. 46

 .ـ1996، 1زكريا عميرات(، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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 أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف ،شمس الديف ،الشرح الكبير عمى متن المقنع. 11

كبدكف سنة ت، بدكف طبعة ىػ(، دار الكتاب العربي، بيرك 682)ت، قدامة المقدسي الجماعيمي

 نشر.

، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي الصحاح تاج المغة وصحاح العربية. 48

 ـ.1987، 4ت، ط، )حققو: أحمد عبد الغفكر عطار(، دار العمـ لممبلييف، بيرك ىػ(393)ت

، القاضي أبك يعمى محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء العدة في أصول الفقو. 49

 ـ.1990، 2(، بدكف ناشر، طىػ(، )حققو: د أحمد بف عمي بف سير المباركي458)ت

ـ(، دار 1999)تمصطفى أحمد الزرقا في الفقو اإلسالمي "عقد البيع"،  اةالعقود المسم. 50

 ؽ، دار القمـ، دمشؽ، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.القمـ، دمش

الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ  محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿالعناية شرح اليداية، . 51

بدكف طبعة كبدكف ىػ(، دار الفكر، 786)تشمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي 

 سنة نشر.

ىػ(، 170)تأبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم العين، . 52

ؿ، بدكف طبعة كبدكف سنة كمكتبة اليبل ـ السامرائي(، دار)حققو: د ميدم المخزكمي، د إبراىي

 نشر.

ىػ(، 861)ت، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ فتح القدير. 53

 ت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.دار الفكر، بيرك 

ـ(، 2008خف )مصطفى الالفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل، . 54

 ـ.1992، 4ط ؽ،، دار القمـ، دمشمماءكمجمكعة مف الع
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غانـ )أك غينيـ( أحمد بف  ،شياب الديف الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،. 55

 ـ.1995بدكف طبعة، ق(، دار الفكر، 1126)تالنفراكٌم األزىرٌم  بف سالـ بف مينا

عبلء الديف أبك الحسف عمي بف  ،القواعد والفوائد األصولية ومايتبعيا من األحكام الفرعية. 56

ىػ(، )حققو: عبد الكريـ الفضيمي(، المكتبة 803)تابف المحاـ ، محمد بف عباس البعمي الدمشقي

 ـ.1999ة، بدكف طبعة، العصري

ابف حسف بف إدريس منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ، كشاف القناع عن متن اإلقناع. 57

 بيركت، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر. ، دار الكتب العممية،ىػ(1051)ت البيكتى

البخارم  عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي. 58

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.ىػ(، دار الكتاب اإلسبلمي، 730)ت

، محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم لسان العرب. 59

ة، ، كآخركف(، دار المعارؼ، القاىر ىػ(، )حققو: عبد اهلل عمي الكبير711)تإلفريقى الركيفعى ا

 بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.

، دار ىػ(، 476)تأبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم الممع في أصول الفقو، . 60

 ـ.2003، 2ط ت،الكتب العممٌية بيرك 

ىػ(، دار المعرفة، 483)تبف أبي سيؿ السرخسي بف أحمد  محمد ،شمس األئمة المبسوط،. 61

 ـ.1993ت، بدكف طبعة، بيرك 

أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي المجتبى من السنن، . 62

 ـ.1986، 2ب، طدار المطبكعات اإلسبلمية، حمىػ(، )حققو: عبد الفتاح أبك غدة(، 303)ت
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نة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، )حققو: ، لجنة مكك مجمة األحكام العدلية. 63

 ي، بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.محمد كارخانو تجارًت كتب، كراتشنجيب ىكاكيني(، نكر 

عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي  مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،. 64

ت، بدكف طبعة كبدكف راث العربي، بيرك دار إحياء الت ىػ(،1078)تزاده، يعرؼ بداماد أفندم 

 تاريخ.

ىػ(، دار 676)ت، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم المجموع شرح الميذب. 65

 بدكف طبعة كبدكف سنة نشر.الفكر،

العربي المعافرم ، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف المحصول في أصول الفقو. 66

، 1ف، ط، دار البيارؽ، عماسيف عمي اليدرم، كسعيد فكدة(: حىػ(، )حققو543)ت االشبيمي

 ـ. 1999

 بف الحسيف التيمي الرازم أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف ،، بفخر الديفالمحصول .67

 .، )حققو: الدكتكر طو جابر فياض العمكاني(، مؤسسة الرسالة بيركت3ىػ(، ط606الرازم )

 ،برىاف الديف ،ماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنوالمحيط البرىاني في الفقو النع. 68

)حققو: عبد ىػ(، 616)تأبك المعالي محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم 

 ـ.2004، 1ت، طالكريـ سامي الجندم(، دار الكتب العممية، بيرك 

، 10طربيف، دمشؽ، ط ـ(، مطبعة1999مصطفى أحمد الزرقا)ت المدخل الفقيي العام، . 69
 ـ.1968

قو: محمد عبد ىػ(، )حق505)تأبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي المستصفى، . 12
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