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ملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى حل إشكال تعدد معاني مصطلح االستحسZان عنZد الحنفيZة  ،ومZن
ثم تبرز دور االستحسان في المسائل الفقھيZة  ،المنتقZاة مZن كتZاب البيZوع عنZد الحنفيZة ،
والذي يعد الحصن المنيع الذي يحفظ أموال الناس ؛ ليحقق مقصدا شرعيا مھما .
و ال ريب أن ھذه الدراسة تكشف اللثام عن براعة فقھاء الحنفية في توظيف االستحسان
 ،في حل كثير من المسائل التي أخفق القياس في حلھا  ،فكان االستحسان محققا لروح
التشريع  ،ومقاصد الشريعة .
والختبZار قZZوة االستحسZZان فZZي ميZدان األدلZZة الشZZرعية  ،كZZان ال بZد مZZن عقZZد مقارنZZة بينZZه
وبZZين غيZZره مZZن األدلZZة التZZي اعتمZZد عليھZZا الفقھZZاء فZZي ذات المسZZائل  ،فتتبZZين لنZZا الحاجZZة
لالستحسان من عدمھا  ،وتبرز حقيقة مناھج الفقھاء في تلك المسZائل  ،ممZا يعطZي دربZة
على فھم طريقة تفكيرھم  ،وتمييز أساليبھم  ،وبالتZالي التZدرب علٮالسZير علZى خطZاھم ،
واالقتداء بھم .

ح
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المقدمة
الحمد  رب العالمين  ،وصلى  وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين  ،وعلى
آله وأصحابه الطيبين الطاھرين  ،ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين  ،وبعد :
فإن من المُسلمات  -عند كل مسلم ومسلمة  -أن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان  ،مم,ا
ألبس ھذه الشريعة الغراء ثوب البقاء والخلود .
وإن ھذا الخلود نابع م,ن ك,ون ھ,ذه الش,ريعة الغ,راء ق,ادرة عل,ى مواكب,ة تط,ورات العص,ر وتقدم,ه ،
خالفا لسائر الشرائع .
ولقد اكتسبت ش,ريعة اإلس,الم الق,درة عل,ى مواكب,ة روح العص,ر م,ن خ,الل األص,ول والقواع,د الت,ي
نھض عليھا الفقه والتشريع .
وإن من أبرز األصول التي قام عليھا الفقه اإلس,المي االستحس,ان  ،وم,ع أن,ه دار ح,ول االستحس,ان
معارك طاحنة  ،فمن الفقھاء من يأخذ به  ،ومنھم م,ن يبطل,ه ويرفض,ه  ،إال أن,ه ف,ي النھاي,ة اس,تغلظ
واستوى على سوقه .
ما أكثر تلك األسئلة التي كان ت ت دور ف ي فك ري أثن اء دراس تي الجامعي ة األول ى ! وإن غال,ب تل,ك
األسئلة يدور حول االستحسان  ،ولمّا لم أجد لھذه األسئلة جوابا شافيا  ،رأيت مستعينا با تعالى أن
أكتب دراسة حول ھذا الموضوع  ،محاوال أن تكون شفاء للغليل .
وإن م,ن أھ,,م تل,,ك األس,,ئلة الت,,ي أح,,اول أن أجي,,ب عنھ,ا ف,,ي ھ,,ذه الدراس,,ة  ،والت,ي تش,,كل بمجموعھ,,ا
مشكلة البحث :
لماذا اختلف فقھاء الحنفية في تعريفھم لالستحسان  ،ولماذا رفضه اإلمام الش,افعي ؟ علم,ا أن,ه تلمي,ذ
اإلمامين الجليلين  :مالك بن أنس  ،و محمد بن الحسن  ،وكالھم,ا يق,ول ب,ه  ،فم,ا ھ,ي حقيق,ة موقف,ه
منه ؟
وما مدى قوة االستدالل باالستحسان إذا قوبل بأدلة أخرى ؟ وھل ال زال وسيلة من وسائل االجتھاد
أم أنه عفا عليه الزمن ؟
ولقد اخترت كتاب البيوع عند الحنفية ليكون الس,احة الت,ي أتح,رك فيھ,ا  ،واألرض الت,ي أقط,ف م,ن
زھراتھا  ،و ال أبغي عنھا حوال .
و اتبعت في ھذه الدراسة المنھج الحواري  ،مستعمال أسلوب المقارنة بين الم,ذاھب األربع,ة فق,ط ،
والمنھج التحليلي حيث أفكك المسألة وأبين أدلتھا ومآخذ الفقھاء فيھا  ،ث,م أق,وم بالنق,د والتق,ويم ع,ن
طريق الردود واألجوبة  ،وأختم بالترجيح الذي يصاحب االستنباط إن أمكنني ذلك .
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وإن أھمية ھذه الدراسة تكمن في أنھا تبين أثر االختالف في األخذ باالستحسان في اختالف الفقھاء
في أحكام كثير من مسائل البيوع  ،مما يرسم طريقة الحنفية في األخذ باالستحسان  ،ومآخذ الفقھ,اء
في تلك المسائل  ،مما يعطي طالب العلم دربة فقھية تنير السبيل أمامه للوصول إلى حلول شرعية
للمسائل المختلفة .
وإن من أھم أھ داف ھ ذه الدراس ة  :تنمي,ة الملك,ة الفقھي,ة خصوص,ا ف,ي أحك,ام البي,وع  ،وذل,ك ع,ن
طريق الموازنة بين االستحس,ان والقي,اس م,ن جھ,ة  ،وب,ين االستحس,ان وغي,ره م,ن األدل,ة م,ن جھ,ة
أخرى ؛ للوصول إلى أرجح األقوال في المسائل موضوع الدراسة .
ومما يميز ھذه الدراسة عن غيرھا  :أنھا تدور في فلك كتاب البيوع  ،وال تخرج عن مس,ارھا ھ,ذا
؛ لتكون أكثر تركيزا  ،وأشد ارتباطا  .و أنھا لم تتمحض في الفق,ه أو ف,ي األص,ول ب,ل جمع,ت ب,ين
الحسنيين  .وأنھا ال تكتفي بعرض األقوال واألدلة بل تتجاوز ذلك للت,رجيح أو االس,تنباط ف,ي بع,ض
األحيان .
وإن من أھم الكتابات التي ال يستغنى عنھا في مجال االستحسان  ،والتي أفدت منھا كثيرا  :مص ادر
التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه لألستاذ عبد الوھاب خالف  .وأص ول الفق ه لألس,تاذ محم,د أب,ي
زھرة  ،و تعليل األحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي .
أما في مجال التطبيقات فمن أھم الكتب التي أفدت منھا :
العق ود المس ماة ف ي الفق ه اإلس المي ) عق د البي ع ( لألس,,تاذ مص,,طفى الزرق,,ا  ،والم دخل إل ى فق ه
المعامالت المالية لألستاذ الدكتور محمد عثمان شبير .
ُ
بدأت الدراسة في مفھوم االستحسان وما يتعلق به  ،ثم انتقل,ت إل,ى التطبيق,ات الفقھي,ة  ،وأحس,ب
لقد
أن الفصل األول ركن أساسي من ھذه الدراسة ؛ ألن الحكم عل,ى الش,يء ف,رع ع,ن تص,وره  ،فج,اء
تقسيم الدراسة على النحو التالي :
الفصل األول  :حقيقة االستحسان و موقف األصوليين منه  ،وفيه مبحثان :
المبحث األول  :حقيقة االستحسان وضوابطه وأنواعه  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف االستحسان لغة واصطالحا .
المطلب الثاني  :ضوابط االستحسان .
المطلب الثالث  :أنواع االستحسان .
المبحث الثاني  :مواقف األصوليين من االستحسان  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :حجية االستحسان عند األصوليين .
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المطلب الثاني  :حقيقة الخالف في االستحسان بين األصوليين .
الفصل الثاني  :تطبيقات االستحسان ف ي الش روط المقترن ة بعق د البي ع عن د الحنفي ة  ،وفي ه ثالث ة
مباحث :
المبحث األول  :حقيقة الشروط المقترنة بعقد البيع  ،وموقف الفقھاء منھا  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف الشرط المقترن بعقد البيع .
المطلب الثاني  :خصائص الشرط المقترن بعقد البيع .
المطلب الثالث  :موقف الفقھاء من الشروط المقترنة بعقد البيع .
المبحث الثاني  :الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكن جرى به العرف  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :الشراء بشرط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده المشتري .
المطلب الثاني  :الشراء بشرط ترك الثمر المتناھي على الشجر .
المبحث الثالث  :الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكنه مالئم للعقد  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :اشتراط البائع أن يعطيه المشتري بالثمن رھنا معينا .
المطلب الثاني  :اشتراط البائع أن يقدم المشتري بالثمن كفيال حاضرا .
الفصل الثالث  :تطبيقات االستحسان في خيارات عقد البيع عند الحنفية  ،وفيه ثالثة مباحث :
المبحث األول  :خيار الشرط  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف خيار الشرط  ،ومشروعيته .
المطلب الثاني  :مدة خيار الشرط .
المطلب الثالث  :إذا شرط الخيار ألجنبي عن العقد .
المبحث الثاني  :خيارا النقد والتعيين  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :خيار النقد .
المطلب الثاني  :خيار التعيين .
المبحث الثالث  :خيار العيب  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :إذا اشترى مستور العاقبة فوجد بعضه فاسدا .
المطلب الثاني  :حكم الطعام بعد أكله  ،ثم اطالعه على عيب فيه .
الفصل الرابع  :تطبيقات االستحسان في بعض عقود البيع الخاصة عند الحنفية  ،وفيه ثالثة
مباحث :
المبحث األول  :عقد السلم  ،وفيه ثالثة مطالب :
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المطلب األول  :تعريف عقد السلم  ،ومشروعيته .
المطلب الثاني  :ھل يجب قبض رأس مال السلم في مجلس العقد إذا كان عينا ؟
المطلب الثالث  :مقاصة رأس مال السلم بدين آخر .
المبحث الثاني  :عقد االستصناع  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :تعريف عقد االستصناع  ،وتكييفه الفقھي .
المطلب الثاني  :مشروعية عقد االستصناع .
المبحث الثالث  :عقد بيع الوفاء  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :تعريف بيع الوفاء  ،وتكييفه الفقھي .
المطلب الثاني  :مشروعية عقد بيع الوفاء .
النتائج والتوصيات
المراجع والمصادر
وإنني إذ أقدم دراستي ھذه  ،ال ادعي لنفسي العصمة  ،فما كان فيھا من زل,ل أو خط,أ  ،ف,إني أت,وب
إلى  تعالى منه  ،راجيا أن يغفر  لي  .وأما ما كان فيھا من توفيق وسداد  ،فمن  تعالى وحده
 ،فله الحمد والمنة  ،وأس,أله تع,الى أن يجع,ل ھ,ذا العم,ل خالص,ا لوجھ,ه الك,ريم  ،وآخ,ر دعوان,ا أن
الحمد  رب العالمين .

٥

الفصل األول
حقيقة االستحسان وموقف األصوليين منه  ،وفيه مبحثان :
المبحث األول  :حقيقة االستحسان وضوابطه وأنواعه
المبحث الثاني  :موقف األصوليين من االستحسان

٦

المبحث األول
حقيقة االستحسان وضوابطه وأنواعه  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف االستحسان لغة واصطالحا
المطلب الثاني  :ضوابط االستحسان
المطلب الثالث  :أنواع االستحسان

٧

المبحث األول  :حقيقة االستحسان وضوابطه وأنواعه :
المطلب األول  :تعريف االستحسان لغة واصطالحا :
أوال – تعريف االستحسان لغة :
االستحسان على وزن استفعال  ،وھو مأخوذ من ال ُحسْ ن  ،والقب ُح ضده ونقيضه ). (١
أم,,ا المعن,,ى المس,,تفاد م,,ن زي,,ادة ) األل,,ف والس,,ين والت,,اء ( عل,,ى األص,,ل فھ,,و اعتق,,اد ص,,فة الش,,يء ،
ويسميه البعض المصادفة واإلصابة ). (٢
فقولك )اسْ َتحسنتـ ُ ُه( يعني  :اعتقدته حسنا  ،أو وجدته حسنا  ،أو أصبته حسنا .
ثم إن األصل وھو ) َحسـُن( فعل الزم ) ، (٣فإذا زيدت ) األلف والسن والتاء ( عليه صار متعديا

)(٤

.

ثانيا – تعريف االستحسان اصطالحا

:

) (١اﺒن ﻓﺎرس  :أﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس ﺒن زﻜرﻴﺎ ) ت  ٣٩٥ :ﻫـ (  ،ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ  ،ط٢ ، ١م  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون  ،دار
اﻝﺠﻴل ﺒﻴروت  ١٩٩١م٥٨-٥٧/٢ ،
اﺒــن ﻤﻨظــور  :ﺠﻤــﺎل اﻝــدﻴن ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻜــرم )ت  ٧١١ :ﻫـ ـ (  ،ﻝﺴـــﺎن اﻝﻌـــرب  ،ط١٥ ، ١م  ،دار ﺼــﺎدر ودار ﺒﻴــروت ﺒﻴ ــروت
١٩٦٨م ١١٤ /١٣
) (٢

اﺒن ﻴﻌﻴش  :ﻤوﻓق اﻝدﻴن ﻴﻌﻴش ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت  ٦٤٣ :ﻫ ـ (  ،ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل ﻝﻠزﻤﺨﺸـري ،ط ٥، ١م  ،دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺒﻴـروت
٢٠٠١م  ، ٤٤٢/٤ ،واﺒن ﻋﺼﻔور  :ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤؤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد ) ت  ٦٦٩ :ﻫـ (  ،اﻝﻤﻤﺘﻊ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻴف  ،ط ١ ، ١م
 ،ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻓﺨــر اﻝــدﻴن ﻗﺒــﺎوة  ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﻴــروت ١٩٩٦م ص ، ١٣٢و اﻝﺨطﻴــب  :ﻋﺒــداﻝﻠطﻴف

اﻝﻤﺴﺘﻘﺼــﻰ ﻓــﻲ

ﻋﻠم اﻝﺘﺼرﻴف  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜوﻴت ط٢٠٠٣ ١م ٣٦٠/١
) (٣ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜرة ﻋن أﺒﻴـﻪ أن رﺠـﻼ ﻗـﺎل  :ﻴـﺎ رﺴـول اﷲ  ،أي اﻝﻨـﺎس ﺨﻴـر ؟ ﻗـﺎل  " :ﻤـن طـﺎل ﻋﻤـرﻩ ،
وﺤﺴ َن ﻋﻤﻠﻪ "  ،ﻗـﺎل  :ﻓـﺄي اﻝﻨـﺎس ﺸـر؟ ﻗـﺎل  ":ﻤـن طـﺎل ﻋﻤـرﻩ وﺴـﺎء ﻋﻤﻠـﻪ " رواﻩ اﻝﺘرﻤـذي وﻗـﺎل " :ﻫـذا ﺤـدﻴث
ُ
ﺤﺴن ﺼﺤﻴﺢ " .اﻝﺘرﻤذي  :ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ) ت ٢٧٩ :ﻫـ (  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤـذي  ،ط ١ ،١م  ،دار إﺤﻴـﺎء اﻝﺘـراث
اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﺒﻴروت ٢٠٠٠ ،م  ،ﻜﺘﺎب اﻝزﻫد ﻋن رﺴـول اﷲ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم(  ،ﺒـﺎب ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ طـول اﻝﻌﻤـر
ﻝﻠﻤؤﻤن رﻗم ) (٢٣٣٠ص  . ١٣٧ووﺠﻪ اﻻﺴﺘﺸـﻬﺎد ﺒﺎﻝﺤـدﻴث اﻝﺸـرﻴف  :أن اﻝﻔﻌـل ) ﺤﺴـن ( اﻜﺘﻔـﻰ ﺒﻔﺎﻋﻠـﻪ  ،ﻓﻬـو
ﻓﻌل ﻻزم ؛ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺤﺘﺞ إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻝﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ .
) (٤

ال  ،وﻝﻤزﻴـد ﻤـن اﻝﺘﻔﺼـﻴل اﻨظـر  :اﺒـن ﻴﻌـﻴش  :ﺸـرح اﻝﻤﻔﺼـل ﻝﻠزﻤﺨﺸـري ، ٤٤٢/٤
ﺘﻘول  :اﺴﺘﺤﺴن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴؤ َ
واﺒن ﻋﺼﻔور  :اﻝﻤﻤﺘﻊ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻴف ص . ١٣٢

٨

لقد تباينت تعريفات علماء الحنفية لالستحسان ؛ وذلك ألنھم عبروا عن مصطلح االستحسان بثالثة
معان رئيسة  ،ھي  :أنه ترجيح لدليل على دليل  ،أو أنه الدليل الذي عارض القياس  ،أو أنه القياس
الخفي  ،وإليك بيان ھذه المعاني :
المعنى األول :
إن االستحسان منھج في االجتھاد يتم خالله ترجيح دليل على دليل  ،ويبرز ھذا المعنى في تعريف
اإلمام أبي الحسن الكرخي ) ، (١وتلميذه الجصاص ). (٢
وقد ُنقِل عن اإلمام أبي الحسن الكرخ,ي تعريف,ان لالستحس,ان  ،ل,م ألح,ظ فرق,ا بينھم,ا إال أن أح,دھما
أخصر من اآلخر ). (٣
التعريف األول ألبي الحسن الكرخي  ،وقد رواه عنه تلميذه الجصاص وھو  " :ترك حك,م إل,ى حك,م
ھو أولى منه " ). (٤

) (١

ﻋﺒﻴد اﷲ ﺒن اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻜرﺨﻲ  ،أﺒواﻝﺤﺴن  ،اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ رﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌراق  ،ﻤوﻝـدﻩ ﺒـﺎﻝﻜرخ  ،ووﻓﺎﺘـﻪ ﺒﺒﻐـداد ﺴـﻨﺔ
) ٣٤٠ﻫـ (  ،ﻝﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤدار اﻝﻔروع ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  .اﻝﻤ ارﻏـﻲ  :ﻋﺒـد اﷲ ﻤﺼـطﻔﻰ  ،اﻝﻔـﺘﺢ
اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن  ،اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫرﻴﺔ ﻝﻠﺘراث  ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٩٩ ،م . ١٩٨-١٩٧/١ ،

) (٢

أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝرازي  ،أﺒو ﺒﻜر  ،ﻓﺎﻀل ﻤن أﻫل اﻝري  ،ﺴـﻜن ﺒﻐـداد  ،وﻤـﺎت ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻨﺔ ) ٣٧٠ﻫ ـ (  ،درس اﻝﻔﻘـﻪ
ﻋﻠﻰ أﺒﻲ اﻝﺤﺴن اﻝﻜرﺨﻲ  ،وﺘﺨرج ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻝﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن  ،واﻝﻔﺼول ﻓﻲ اﻷﺼول  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺒـﻴن ﻓـﻲ
طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ٢١٦-٢١٤/١

) (٣

ﺨﻼﻓــﺎ ﻝﻤــﺎ ذﻜ ـرﻩ د .ﺤﺴــﻴن ﻤطــﺎوع اﻝﺘرﺘــوري ﺤﻴــث ﻨــص ﻋﻠــﻰ أن اﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻷﺒــﻲ اﻝﺤﺴــن ﻏﻴــر ﺠــﺎﻤﻊ ﺨﻼﻓــﺎ
ﻝﻸول  ،وﻋﻠل ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ  ":ﻓﻸن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض أﻨواع اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋدل ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎس  ،وﻫـذا ﻤـﺎ
ﺴﻤﺎﻩ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  ،اﻝﻘﻴﺎس اﻝـذي ظﻬـر ﻓﺴـﺎدﻩ  ،واﺴـﺘﺘر وﺠـﻪ ﺼـﺤﺘﻪ وأﺜـرﻩ  ،وﻗـﺎﻝوا  :ﻫـو ﻤﻘـدم ﻋﻠـﻰ اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن اﻝـذي
ظﻬــر أﺜ ـرﻩ  ،وﺨﻔــﻲ وﺠــﻪ اﻝﻔﺴــﺎد ﻓﻴــﻪ " ا.ﻫـ ـ  .اﻝﺘرﺘــوري  :ﺤﺴــﻴن ﻤط ــﺎوع ) ١٩٩٥م( اﻻﺴﺘﺤﺴـــﺎن ﻋﻨـــد اﻝﺤﻨﻔﻴـــﺔ
وﻤوﻗــف اﻝﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻤﻨــﻪ  ،ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﺒﺤــوث اﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة  (٢٧) ، ٣،ص  . ١٥٤وﻫــذا اﻝﻜــﻼم ﻏﻴــر ﺼــﺤﻴﺢ ؛
ﻷن ﻤﺎ ذﻜرﻩ د .اﻝﺘرﺘوري دﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻌرﻴف ﻏﻴر ﻤـﺎﻨﻊ  ،ﻻ اﻝﻌﻜـس ؛ ﻷن اﻝﺘﻌرﻴـف ﻴﺸـﻤل اﻝﻘﻴـﺎس اﻝـذي ظﻬـر
ﻓﺴﺎدﻩ  ،واﺴﺘﺘر وﺠﻪ ﺼﺤﺘﻪ وأﺜرﻩ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻘﻴﺎس اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ .

) (٤

اﻝﺠﺼــﺎص  :أﺤﻤــد ﺒــن ﻋﻠــﻲ اﻝـرازي ) ت  ٣٧٠ :ﻫ ـ(  :اﻝﻔﺼــول ﻓــﻲ اﻷﺼــول  ،ط١، ١م  ،دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ،
ﺒﻴروت ٢٠٠٠ ،م  ،ص  . ٣٤٤وﺒﻬذا ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ أ.د ﺤﺴن أﺤﻤد ﻤرﻋﻲ ﻤن أن اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو أﺼﺢ اﻝﻨﻘول

ﻋــن اﻝﻜرﺨــﻲ ﻤﺤــل ﺒﺤــث وﻨظــر ؛ ﻷن اﻝﺘﻌرﻴــف اﻷول ﻨﻘﻠــﻪ ﺘﻠﻤﻴــذ اﻝﻜرﺨــﻲ ﻓﺴــﻨدﻩ ﻤﺘﺼــل وﻝــم أﺠــد ﻤــن أﺴــﻨد= =اﻝﺘﻌرﻴــف
اﻝﺜــﺎﻨﻲ  .اﻨظــر  :ﻤرﻋــﻲ  :ﺤﺴــن أﺤﻤــد ) ١٩٩٧م ( اﻻﺴﺘﺤﺴـــﺎن اﻷﺼـــوﻝﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ وﺤﺠﻴﺘـــﻪ  ،ﻤﺠﻠــﺔ اﻝد ارﺴــﺎت
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ، (١٤) ،٢،ص . ١٣

٩

التعريف الثاني ألبي الحسن الكرخي  ،وھو الذي ينسب إليه في معظم كتب األصول  ،وھ,و  " :أن
يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرھا إلى خالفه  ،لوجه أقوى يقتضي
العدول عن األول "

)(١

.

وعرفه أبو بكر الجصاص بقوله  " :ترك القياس إلى ما ھو أولى منه " ).(٢
ونلحظ مما تقدم ما يلي :
أوال -إن تعبير اإلمامين عن االستحسان بأنه " ترك أو عدول " يشير إلى أن االستحس,ان م,نھج ف,ي
االجتھاد يسلكه المجتھد  ،يتم خالله الترجيح بين دليلين متعارضين أحدھما أقوى من اآلخر .
ثانيا -إن تعريف أبي بكر الجص,اص أدق م,ن تعريف,ي الكرخ,ي ؛ ألنھم,ا غي,ر م,انعين ؛ ألن,ه ي,دخل
فيھما ترك حكم العموم إل,ى حك,م التخص,يص  ،وت,رك حك,م المنس,وخ إل,ى حك,م الناس,خ  ،وليس,ا م,ن
) (١

اﻝﺒﺼري  :ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن اﻝطﻴب  ،أﺒو اﻝﺤﺴـﻴن ) ت ٤٣٦ :ﻫ ـ (  :اﻝﻤﻌﺘﻤـد  ،ط٢ ، ١م  ،دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ
 ،ﺒﻴــروت ١٩٨٣ ،م  ، ٢٩٦/٢ ،و اﻝﺒﺨــﺎري  :ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﺒــن أﺤﻤــد  ،ﻋــﻼء اﻝــدﻴن ) ت ٧٣٠ :ﻫـ ـ (  ،ﻜﺸـــف
اﻷﺴ ـرار  ،ط٤ ، ٣م  ،دار اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻌرﺒــﻲ  ،ﺒﻴــروت ١٩٩٧ ،م  ، ٧/٤ ،و اﻝﺘﻔﺘــﺎزاﻨﻲ  :ﻤﺴــﻌود ﺒــن ﻋﻤــر ،ﺴــﻌد
اﻝــدﻴن ) ت ٧٩١ :ﻫـ ـ (  ،اﻝﺘﻠـــوﻴﺢ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﻀـــﻴﺢ ١ ،م  ،ﻤﺤﻤــد ﻋﻠــﻲ ﺼــﺒﻴﺢ  ،اﻝﻘــﺎﻫرة  ١٩٥٧ ،م . ٨١/٢ ،
وﻗــد اﺴﺘﺤﺴــن ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف ﻤــن اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴن ﻜــل ﻤــن  :اﻷﺴــﺘﺎذ ﻋﺒــداﻝوﻫﺎب ﺨــﻼف  ،واﻷﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﻤــد أﺒــو
زﻫ ـرة  ،واﻷﺴــﺘﺎذ ﻤﺼــطﻔﻰ اﻝزرﻗــﺎ  ،ﻤﻌﻠﻠــﻴن ذﻝــك ﺒﺄﻨــﻪ أﺒــﻴن اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت وأﺸــﻤﻠﻬﺎ  .ﺨــﻼف  :ﻋﺒــداﻝوﻫﺎب  ،ﻤﺼــﺎدر
اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨص ﻓﻴﻪ  ،ط١ ٤م  ،دار اﻝﻘﻠم  ،اﻝﻜوﻴـت ١٩٧٨م ص  ، ٧١و أﺒـو زﻫـرة  :ﻤﺤﻤـد ﺒـن
أﺤﻤــد  ،أﺼــول اﻝﻔﻘــﻪ  ،دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ  ،اﻝﻘــﺎﻫرة  ،د.ت ص  ٢٦٢ف  ، ٢٥٣و اﻝزرﻗــﺎ  :ﻤﺼــطﻔﻰ أﺤﻤــد ،
اﻝﻤدﺨل اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻝﻌﺎم  ،ط٢ ، ١م  ،دار اﻝﻘﻠم  ،دﻤﺸق ١٩٩٨ ،م . ٨٨/١ ،

) (٢

اﻝﺠﺼﺎص  :اﻝﻔﺼول ﻓﻲ اﻷﺼول ص  ، ٣٤٤أدﺨل د .ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸـﻠﺒﻲ ﺘﻌرﻴـف اﻝﺠﺼـﺎص ﺒﺸـرح اﻝﺘﻌرﻴـف
 ،وﺼﺎغ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻨﺴﺒﻪ إﻝﻰ ا ﻝﺠﺼﺎص ﺤﻴث ﻗﺎل  " :ﻋرﻓﻪ اﻝﺠﺼﺎص ﺒﺘﻌرﻴف آﺨر ﻓﻘﺎل  ":اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻫـو
ﺘرك اﻝﻘﻴﺎس إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو أوﻝﻰ ﻤﻨﻪ  ،وﻫو ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن  :أﺤدﻫﻤﺎ  :أن ﻴﻜون ﻓرع ﻴﺘﺠﺎذﺒﻪ أﺼﻼن  ،ﻴﺄﺨذ اﻝﺸﺒﻪ ﻤن
ﻜ ــل واﺤ ــد ﻤﻨﻬﻤ ــﺎ  ،ﻓﻴﺠ ــب إﻝﺤﺎﻗ ــﻪ ﺒﺄﺤ ــدﻫﻤﺎ دون اﻵﺨ ــر ﻝدﻻﻝ ــﺔ ﺘوﺠﺒ ــﻪ  ،وﻫ ــذا أﻏﻤ ــض أﻨواﻋ ــﻪ  ،وﺜﺎﻨﻴﻬﻤ ــﺎ  :ﻫ ــو
ﺘﺨﺼﻴص اﻝﺤﻜم ﻤﻊ وﺠود اﻝﻌﻠﺔ  ،وذﻝك ﻗد ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻨص أو اﻷﺜر أو اﻹﺠﻤﺎع أو ﺒﻘﻴﺎس آﺨر أو ﺒﻌﻤل اﻝﻨﺎس " .
ﺸﻠﺒﻲ  :ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ  ،ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ١ ،م  ،دار اﻝﻨﻬﻀـﺔ ﺒﻴـروت  ١٩٨١ ،م  ،ص  . ٣٣٤وﻨﻘـل ﻋـن ﺸـﻠﺒﻲ
ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﻤﻤــزوج ﺒﺎﻝﺸــرح ﺒﻌــض اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرﻴن وﻨﺴــﺒوﻩ إﻝــﻰ اﻝﺠﺼــﺎص  ،دون ﺒﻴــﺎن ﻝﻤــﺎ أﺒدﻴﺘــﻪ ﻤــن ﻤﻼﺤظــﺔ .
اﻨظــر ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل  :ﻤﻨﺼــور  :ﻤﺤﻤــد ﺨﺎﻝــد ) ١٩٩٩م( اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻨــد اﻷﺼــوﻝﻴﻴن  ،ﻤﺠﻠــﺔ د ارﺴــﺎت ،
ﻋﻠوم اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘـﺎﻨون  (١ ) ٢٦ ،ص  . ٢٠٠-١٩٩وﻗـد اﺴﺘﺤﺴـن د .ﻤﺤﻤـد ﺨﺎﻝـد ﻤﻨﺼـور ﺘﻌرﻴـف اﻝﺠﺼـﺎص
اﻝﻤﻤــزوج  ،ورﺠﺤــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴـرﻩ ﻤﻌﻠــﻼ ذﻝــك ﺒﺄﻨــﻪ اﻷﺸــﻤل ﻤــن ﺒــﻴن ﺘﻌرﻴﻔــﺎت اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ  ،واﻝﺠــﺎﻤﻊ ﻷﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻤﺘﻌــددة .
ﻤﻨﺼور  :اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ص . ٢٠٠

١٠

االستحسان في شيء  ،بينما وضح الجصاص أن االسـتحسان يتعلق بترك القياس  ،واألمر كما قال
؛ ألن االستحسان طريقة في االجتھاد يتم خاللھا ترجيح أح,د ال,دليلين المتعارض,ين إذا ك,ان أح,دھما
قياسا .
ثالثا -من عيوب التعريف الثاني للكرخي قوله " أن يعدل اإلنسان "  ،واألصح أن يقال  " :أن يعدل
المجتھد " ؛ ألن االستحسان اجتھاد  ،فال يصح من أي إنسان بل من المجتھد فقط ). (١
المعنى الثاني :
إن االستحسان ھو الدليل الذي يعارض القياس الجلي  ،ويظھر ھذا المعنى في تعريف اإلمام أبي
زيد الدبوسي ) ، (٢واإلمام السرخسي ). (٣
حيث عرفه الدبوسي بقوله  " :اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي " ). (٤
وعرفه السرخسي بقوله  " :ھو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاھر الذي تسبق إليه األوھام ،
قبل إنعام التأمل فيه " ). (٥
ونلحظ مما تقدم :
أوال -إن اإلمامين قد جعال االستحسان دليال  ،وغايرا المعنى السابق الذي يعتبر فيه االستحسان
منھجا وطريقة للترجيح بين الدليلين المتعارضين إذا كان أحدھما قياسا .
) (١اﻝﺘرﺘوري  :اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ وﻤوﻗف اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻤﻨﻪ ص . ١٥٤
) (٢

ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻋﻴﺴﻰ اﻝدﺒوﺴﻲ  ،أﺒو زﻴد  ،اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝﺤﻨﻔﻲ ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) ٤٣٠ﻫ ـ( ﻝـﻪ  :ﺘﻘـوﻴم اﻷدﻝـﺔ  ،وﺘﺄﺴـﻴس
اﻝﻨظر  ،وﻏﻴرﻫﻤﺎ  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ٢٤٨/١

) (٣ﻤﺤﻤــد ﺒــن أﺤﻤــد ﺒــن ﺴــﻬل اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ،أﺒــو ﺒﻜــر  ،ﻗــﺎض ﻤــن ﻜﺒــﺎر اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ  ،ﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ ) ٤٨٣ﻫـ ـ( ﻝــﻪ  :أﺼــول
اﻝﺴرﺨﺴﻲ  ،واﻝﻤﺒﺴوط  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ٢٧٨-٢٧٧/١
) (٤اﻝدﺒوﺴﻲ  :ﻋﺒـداﷲ ﺒـن ﻋﻤـر) ت  ٤٣٠ :ﻫ ـ(  ،ﺘﻘـوﻴم اﻷدﻝـﺔ ﻓـﻲ أﺼـول اﻝﻔﻘـﻪ  ،ط١ ، ١م  ،دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ،
ﺒﻴروت ٢٠٠١ ،م  ،ص . ٤٠٤اﻋﺘﺒر د .ﻋﺠﻴل اﻝﻨﺸﻤﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴـف أﺼـﺢ اﻝﺘﻌـﺎرﻴف  ،ﻓﻘـﺎل  " :وﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف
أﺼﺢ اﻝﺘﻌﺎرﻴف – ﻓﻲ ﻨظري – وﻫذا ﻤﺎ رﺠﺤﻪ ﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ﺤﻴن ﻗﺎل  ":ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﺘﺤﻴروا ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ،
وﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻫو ﻫذا  :وﻫو أﻨﻪ دﻝﻴل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﺠﻠﻲ " اﻫـ .اﻝﻨﺸﻤﻲ  :ﻋﺠﻴل ﺠﺎﺴم ) ١٩٨٤م (
اﻻﺴﺘﺤﺴــــﺎن ﺤﻘﻴﻘﺘــــﻪ وﻤــــذاﻫب اﻷﺼــــوﻝﻴﻴن ﻓﻴــــﻪ  ،(١) ١ﻤﺠﻠـ ــﺔ اﻝﺸ ـ ـرﻴﻌﺔ واﻝد ارﺴـ ــﺎت اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ  ،ص. ١١١
واﻝﺼﺤﻴﺢ أن اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﻘول ﻫـو ﻝﺼـدر اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻝﻤﺤﺒـوﺒﻲ ﻓـﻲ ﺘوﻀـﻴﺤﻪ  ،وﻝـﻴس ﻤـن ﻜـﻼم اﻝﺘﻔﺘـﺎزاﻨﻲ ﻓـﻲ ﺘﻠوﻴﺤـﻪ
ﻜﻤــﺎ ﺘــوﻫم  .اﻨظــر  :اﻝﻤﺤﺒــوﺒﻲ :ﻋﺒﻴــد اﷲ ﺒــن ﻤﺴــﻌود )٧٤٧ﻫـ ـ ( اﻝﺘوﻀــﻴﺢ ﻝﻤــﺘن اﻝﺘﻨﻘــﻴﺢ  ،ﻤطﺒــوع ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻤش
اﻝﺘﻠوﻴﺢ . ٨١/٢
) (٥

اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :ﻤﺤﻤــد ﺒــن أﺤﻤــد ) ت ٤٨٣ :ﻫـ ـ(  ،أﺼــول اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ،ط٢ ، ١م  ،ﺘﺤﻘﻴــق  :د.رﻓﻴــق اﻝﻌﺠــم  ،دار
اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،ﺒﻴروت . ١٩٠/٢ ، ١٩٩٧ ،

١١

ثاني اُ -خ,,صّ االستحس,,ان عن,,د اإلم,,امين بمعارض,,ته للقي,,اس الجل,,ي الظ,,اھر  ،وق,,د يفھ,,م من,,ه أن,,ه
القياس األصولي  ،وفي ھذا نظر ؛ ألن القياس األصولي ال يقوى على معارضة الدليل إذا ك,ان
نصا أو إجماعا باالتفاق ) ، (١بل وال يصح معارضا  ،لكنه يصلح معارضا لقياس أص,ولي آخ,ر
 ،فصار حمل مصطلح )القياس الظ,اھر( عل,ى األص,ول والقواع,د العام,ة باإلض,افة إل,ى القي,اس
األصولي الزما ) (٢؛ ألن ھذه األصول والقواعد في قوة النص من حيث صحة ُاالس,تدالل بھ,ا ،
وبناء الحكم عليھا  ،وإلزام المكلف بالعمل بمقتضاھا ). (٣
ثالثا -إن سبب وجود مصطلح ) القياس الظ,اھر ( ھ,و  :أن الحنفي,ة اس,تنبطوا عل,ل األحك,ام م,ن
النصوص  ،ثم عمموا أحكامھا  ،فصار كل موضع تثبت فيه العلة المستنبطة يأخذ حكم األص,ل
الذي علل ؛ ألن فائدة تعرّ ف العلة ھي تعدية حكمھا إلى موضع ال نص فيه .
لذلك اعتبرت تلك العلل العامة أصوال يعرض عليھا كل ما يستجد من مسائل ال نص فيھا ،
وكأن الفقيه يقيس عليھا  ،وعرفت تلك العلل العامة أو القواعد باسم ) القياس الظاھر ( ). (٤
وال يخف,,ى أن ھ,,ذا التعم,,يم للعل,,ل ق,,د يص,,طدم ف,,ي بع,,ض المس,,ائل بوج,,ود مع,,ارض م,,ن ن,,ص أو
إجم,,اع أو ض,,رورة  ،فيتب,,ين عن,,دھا خط,,أ تعم,,يم العل,,ة ف,,ي ھ,,ذا الموض,,ع  ،فيأخ,,ذون ب,,النص أو
اإلجماع أو الضرورة أو القياس األقوى  ،ويسـمونه اسـتحسانا ). (٥
وأضرب مثاال يوضح الكالم السابق :
األصل أن بيع المعدوم غير جائز  ،وھو منھي عنه بنھي النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع
الغرر ). (٦
) (١

اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ . ٨٢/٢

) (٢

ﺨــﻼف  :ﻤﺼــﺎدر اﻝﺘﺸـرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻨــص ﻓﻴــﻪ ص ، ٧٤ﺸــﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴــل اﻷﺤﻜــﺎم ص ، ٣٤٨زﻴــدان  :ﻋﺒــد
اﻝﻜرﻴم  ،اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ  ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ،ﺒﻴروت د.ت ص . ٢٣١

) (٣

اﻝـدرﻴﻨﻲ  :ﻤﺤﻤــد ﻓﺘﺤــﻲ  ،اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻷﺼــوﻝﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﺠﺘﻬــﺎد ﺒــﺎﻝرأي ﻓــﻲ اﻝﺘﺸــرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ  ،ط١ ، ٣م  ،ﻤؤﺴﺴــﺔ
اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ،ﺒﻴروت ١٩٩٧ ،م  ،ص ١٧وص. ٣٧

) (٤

أﺒو زﻫرة  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص، ٢٦٨

) (٥

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ  ، ١٩٢/٢و أﺒو زﻫرة  :ﻤﺤﻤد ﺒـن أﺤﻤـد  ،أﺒـو ﺤﻨﻴﻔـﺔ  ،دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ  ،اﻝﻘـﺎﻫرة
١٩٩٧ ،م  ،ص . ٢٨٧

) (٦ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة ) رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ( ﻗـﺎل  " :ﻨﻬـﻰ رﺴـول اﷲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( ﻋـن ﺒﻴـﻊ اﻝﺤﺼـﺎة  ،وﻋـن ﺒﻴـﻊ
اﻝﻐــرر "  .ﻤﺴــﻠم  :ﻤﺴــﻠم ﺒــن اﻝﺤﺠــﺎج ) ت ٢٦١:ﻫـ ـ (  ،ﺼــﺤﻴﺢ ﻤﺴــﻠم  ،ط١٠ ،٦م ،اﻝﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻜﺒــرى اﻷﻤﻴرﻴــﺔ

١٢

و مما فسر به الغرر أنه بيع ما ليس عند اإلنسان ) ، (١فإن كان بيع ما ليس عن,د اإلنس,ان – م,ع
إمكانية وجوده وتحصيله – منھيا عنه  ،فبيع المعدوم يدخل في النھي من باب أولى ). (٢
وليس السلم إال بيعا للمعدوم  ،فيدخل في علة النھي ع,ن بي,ع الغ,رر  ،ويأخ,ذ أحكام,ه  ،ھ,ذا ھ,و
القياس ؛ الشتراكھما في علة النھي وھي  :الوقوع في المنازعة بس,بب ع,دم الق,درة عل,ى ت,وفير
المبيع  ،فالمفروض أن يكون بيع السلم منھيا عنه ومحرما .
لكن لما جاء النص بإباحة بيع السلم بقوله ) صلى  عليه وسلم (  " :من أسلف في ش,يء فف,ي
كيل معلوم  ،ووزن معلوم  ،إلى أجل معلوم " ) . (٣قطع بيع السلم عن حكم نظائره ؛ ألن النص
المبيح قد بيّن أن علة النھي عن بيع المعدوم غير موجودة في بيع الس,لم  ،أو ھ,ي موج,ودة لك,ن
الشارع أھمل وجودھا  ،أو استثنى السلم من حكمھا  ،فكان له حكم الجواز الثابت بالنص .
المعنى الثالث :
إن االستحسان ھو القياس الخفي  ،وھو ما كان مقابال للقياس الظاھر الجلي .
لذك نجد اإلمام البزدوي ) (٤يعرف االسـتحسان مشـيرا إلى المعنى السابق بقوله  " :ھو أحد القياسين
" ) . (٥
وصرح بھذا المعنى اإلمام عبد العزيز البخاري ) (١حيث قال  " :قال بعض أصحابنا :

ﺒﺒــوﻻق  ،ﻤطﺒــوع ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻤش إرﺸــﺎد اﻝﺴــﺎري ﻝﺸــرح ﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري ﻝﻠﻘﺴــطﻼﻨﻲ١٨٨٥م  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﺒﻴــوع  ،ﺒــﺎب
ﺒطﻼن ﺒﻴﻊ اﻝﺤﺼﺎة واﻝﺒﻴﻊ اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻏرر ٣٥٧/٦ ،
) (١اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻋﺒداﷲ ﺒن ﻴوﺴف ) ت ٧٦٢ :ﻫـ(  ،ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ  ،ط٤ ،١م  ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﻴﺎن ﺒﻴـروت ١٩٩٧ ،م ٤٠/٤،
.
) (٢

اﻝﻜرﻻﻨــﻲ  :ﺠــﻼل اﻝــدﻴن اﻝﺨ ـوارزﻤﻲ  ،اﻝﻜﻔﺎﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬداﻴــﺔ  ،دار إﺤﻴــﺎء اﻝﺘ ـراث اﻝﻌرﺒــﻲ  ،ﺒﻴــروت  ،د.ت  ،ﻋﻠــﻰ
ﻫﺎﻤش ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر . ٢٠٤/٦ ،

) (٣

اﻝﺒﺨــﺎري  :ﻤﺤﻤــد ﺒــن إﺴــﻤﺎﻋﻴل ) ت ٢٥٦ :ﻫ ـ (  ،ﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري  ،ط١٣ ، ١م  ،اﻝﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﺨﻴرﻴــﺔ  ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،
ﻤطﺒوع ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﻻﺒن ﺤﺠر ١٨٩٩ ،م  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻠم  ،ﺒﺎب اﻝﺴﻠم ﻓﻲ وزن ﻤﻌﻠوم ٢٩١/٤ ،

) (٤

ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺒزدوي  ،أﺒو اﻝﺤﺴن  ،ﻓﺨر اﻹﺴﻼم  ،ﻓﻘﻴﻪ أﺼوﻝﻲ ﻤن أﻜﺎﺒر اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  ،ﻜﺎن ﻷﺼـوﻝﻪ أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒـرى
 ،دﻋت اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻝﺸرﺤﻬﺎ  ،ﻝﻪ ﻜﻨز اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺼول  ،وﻏﻨﺎء اﻝﻔﻘﻬﺎء وﻏﻴرﻫﻤـﺎ  ،ﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ) ٤٨٢ﻫ ـ (
 .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ٢٨٦/١

) (٥

اﻝﺒزدوي  :ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ) ت ٤٨٢ :ﻫـ(  ،أﺼول اﻝﺒزدوي  ،ط٤ ،٣م  ،دار اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ  ،ﺒﻴـروت ١٩٩٧ ،م
 ، ٧/٤ ،ﻤطﺒوع ﻤﻊ ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻝﻠﺒﺨﺎري .

١٣

االستحسان ھو القياس الخفي " ). (٢
بل ونبه اإلم ام ص در الش ريعة المحب وبي ) (٣بقول,ه  " :واعل,م أن,ا إذا ذكرن,ا القي,اس نري,د ب,ه القي,اس
الجلي  ،وإذا ذكرنا االسـتحسـان نريد به القياس الخفي  ،فال تنس ھذا االصطالح " ). (٤
ونلحظ مما تقدم :
أوال -إن معنى االستحسان صار يختص بالقياس الخفي كما ذكر البزدوي وصدر الشريعة  ،ولما
كان معناه أعم من ذلك عند سلفھم نجد اإلمام صدر الشريعة ينبه على أن االستحسان أعم من القياس
الخفي  ،وأن كل قياس خفي استحسان  ،وليس كل استحسان قياسا خفيا .
ولخص التفتازاني

)(٥

المسألة بقوله  ...) " :االستحسان ( غلب في اصطالح األصول عل,ى القي,اس

الخفي خاصة  ،كما غل,ب اس,م القي,اس عل,ى القي,اس الجل,ي تميي,زا ب,ين القياس,ين  ،وأم,ا ف,ي الف,روع
فإطالق االسـتحسـان على النص واإلجماع عند وقوعھما في مقابلة القياس الجلي شـائع " ). (٦
فإطالق االستحسان على القياس الخفي اصطالح أصولي  ،أما في اصطالح الفروع فھو أعم وأشمل
.
ثانيا -يلتقي ھذا المعنى لالستحسان مع المعنى األول في أنه ترجيح لدليل على دلي,ل  ،حي,ث ي,رجح
ھنا القياس الخفي على القياس الجلي  ،ويلتقي مع المعن,ى الث,اني ف,ي كون,ه يس,مى دل,يال  ،إذ القي,اس
جليا كان أو خفيا يسمى دليال شرعيا .

) (١

ﻋﺒداﻝﻌزﻴز ﺒن أﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد  ،ﻋـﻼء اﻝـدﻴن اﻝﺒﺨـﺎري  ،اﻝﻔﻘﻴـﻪ اﻝﺤﻨﻔـﻲ اﻷﺼـوﻝﻲ  ،ﻝـﻪ ﻜﺸـف اﻷﺴـرار  ،وﻫـو ﺸـرح
ﻋﻠﻰ أﺼول اﻝﺒزدوي  ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ )  ٧٣٠ﻫـ (  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ١٤١/٢

) (٢

اﻝﺒﺨﺎري  :ﻜﺸف اﻷﺴرار . ٨/٤

) (٣

ﻋﺒﻴد اﷲ ﺒن ﻤﺴﻌود ﺒن ﺘﺎج اﻝﺸرﻴﻌﺔ  ،ﺼدر اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻷﺼـﻐر  ،اﻝﻔﻘﻴـﻪ اﻷﺼـوﻝﻲ اﻝﺤﻨﻔـﻲ  ،اﻝﻤﺤـدث اﻝﻤﻔﺴـر  ،ﻝـﻪ
ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻝوﻗﺎﻴﺔ  ،وﻗد اﺨﺘﺼرﻩ وﺴﻤﺎﻩ اﻝﻨﻘﺎﻴﺔ  ،وﻝﻪ ﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ  ،وﻗد ﺸرﺤﻪ ﺒﺎﻝﺘوﻀﻴﺢ  ،وﻫﻤﺎ ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘـﻪ
 ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) ٧٤٧ﻫـ (  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ١٦١/٢

)(٤

اﻝﻤﺤﺒوﺒﻲ  ، ٨٢/٢ :ﻤﻊ أن ﺼدر اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻗد ﺼرح أن أﺼﺢ ﺘﻌرﻴـف ﻝﻼﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻫـو  :أﻨـﻪ دﻝﻴـل ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ

اﻝﻘﻴﺎس اﻝﺠﻠﻲ  .اﻝﻤﺤﺒوﺒﻲ  :اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ . ٨١/٢
) (٥ﻤﺴــﻌود ﺒــن ﻋﻤــر اﻝﺘﻔﺘــﺎزاﻨﻲ  ،ﺴــﻌد اﻝــدﻴن  ،ﻤــن أﺌﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻝﺒﻴــﺎن واﻝﻤﻨطــق  ،ﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻝﻤــذﻫب  ،ﻝــﻪ اﻝﺘﻠــوﻴﺢ ﻓــﻲ
ﻜﺸف ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ اﻷﺼول  ،وﺘﻬذﻴب اﻝﻤﻨطق واﻝﻜﻼم  ،ﺸرح اﻝﻌﻘﺎﺌد اﻝﻨﺴﻔﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ  ،ﺘوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ) ٧٩٣ﻫ ـ
(  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن ٢١٤/٢
) (٦

اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ . ٨٢/٢

١٤

والحاصل من كل ما تقدم :
أوال -ال يخرج معنى االستحسان من حيث الحقيقة عن  :ت,رجيح دلي,ل عل,ى دلي,ل عن,د التع,ارض إذا
كان أحدھما قياسا أصوليا  ،أو قاعدة عامة  ،أو أصال كليا.
ثانيا -صار معنى االستحس,ان يض,يق ويتح,دد  ،مم,ا جعل,ه أكث,ر وض,وحا  ،فبع,د أن ك,ان يش,ار إلي,ه
بمجرد ترك دليل وأخذ آخر  ،صار معناه الدليل الذي يعارض القياس الظاھر  ،إلى أن انتھى األمر
إلى إطالقه على القياس الخفي عند أھل األصول  ،وال يخفى أن القياس خفيا ك,ان أو جلي,ا ھ,و دلي,ل
شرعي .
ثالثا -إن سبب وجود االستحسان ھو منھج الحنفية في تعميم علل النصوص  ،ومصادمة ھذا التعميم
لنصوص أخرى  ،أو إجماع  ،أو ضرورة  ،أو قي,اس أق,وى  ،مم,ا يب,ين خط,أ ھ,ذا التعم,يم  ،فيت,رك
التعميم ويؤخذ بالنص أو اإلجماع أو الضرورة .
رابعا -إذا جعل ) القياس الظاھر ( مقابال للقياس الخفي  ،فالمقصود بالظاھر القياس األصولي ،
أما إذا جعل ) القياس الظاھر ( مقابال للدليل  ،فيجب أن يفھ,م عل,ى أن,ه األص,ول والقواع,د العام,ة ،
باإلضافة إلى القياس األصولي .

المطلب الثاني -ضوابط االستحسان :
إن االستحسان سواء كان منھجا من مناھج االجتھاد أو دليال من األدلة التبعية البد أن تحكمه
ضوابط شرعية تنظم عمل المجتھد وتحكمه  ،وتنير الطريق أمامه في اجتھاده  ،وتسد باب الھوى
والتشھي أمام كل جاھل أو مفسد .
ومن الجدير بالذكرأن الحنفية لم يفردوا ضوابط االستحسان بالبحث ؛ ألنھا معلومة لديھم بالبداھة ،
ولكن يمكن للباحث استقراؤھا من خالل ما كتبوه في الفروع واألصول ) (١لنجد أنھا ستة ضوابط
رئيسة :
) (١وﻫــذا ﻤــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ د " .ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﻝﻠطﻴــف" اﻝﻔرﻓــور ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ ) ﻨظرﻴــﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺘﺸ ـرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ وﺼــﻠﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤرﺴــﻠﺔ (  ،وﻤــﻊ ذﻝــك ﻝــم ﻴﻘــدم ﻝﻬــﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﺸــرﺤﺎ واﻓﻴــﺎ ٕواﻨﻤــﺎ اﻜﺘﻔــﻰ ﺒﺎﻝﺴــرد واﻝﺘﻌﻠﻴــق اﻝﻤﻘﺘﻀــب ﺠــدا .

١٥

الضابط األول -أن يكون الحكم االستحساني محققا لمقاصد الشريعة العامة :
إن مقصد الشريعة اإلسالمية المطھرة ھو تحقيق مصالح العباد في العاجل واآلجل  ،وذلك عن
طريق أحكامھا وتكاليفھا الشرعية  ،فالعمل بتلك األحكام والتكاليف يضمن حفظ مقصدھا في الخلق
.
ويمكن تقسيم مقاصد الشريعة في الخلق إلى ثالثة أقسام :
القسم األول -الضروريات  :وھي التي بھا قيام مصالح الدين والدنيا ) ،(١ومجموع الضروريات
خمسة ھي  :حفظ الدين  ،والنفس  ،والنسل  ،والعقل  ،والمال .
القسم الثاني -الحاجيات  :وھي التي يحتاج إليھا للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة ).(٢
القسم الثالث -التحسينات  :وھي التي يؤخذ بھا لتحقيق مكارم األخالق ). (٣
إن الحكم االستحساني يجب أن يكون سائرا في ظل ھذه المقاصد  ،ال يبغي عنھا حوال  ،وأضرب
مثاال يبين كيفية تحقيق الحكم االستحساني لمقاصد الشريعة :
لقد نھى النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع الغرر ) ،(٤وفسّر بأنه بيع ما ليس عند اإلنسان ،
وھذا منھي عنه أيضا ) (٥؛ ألن فيه تعليقا بالخطر  ،فقد يجد اإلنسان ما باع وقد ال يجده  ،وقد يقدر
على تحصيله وقد ال يقدر ،وإذا قدر على تحصيله فقد يقبله المشتري وقد يرده بخيار الرؤية ؛ ألنه
اشترى ما لم يره  ،وقد يتعذر على البائع رده إلى من اشتراه منه أو التصرف فيه  ،فإذا كان بيع ما

اﻨظــر اﻝﻔرﻓــور " :ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــداﻝﻠطﻴف" ﺼــﺎﻝﺢ  :ﻨظرﻴــﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺘﺸــرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ وﺼــﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ
اﻝﻤرﺴﻠﺔ  ،دار دﻤﺸق ١٩٨٥م ص ٥٦-٥٥
) (١

اﻝﺸــﺎطﺒﻲ  :إﺒـراﻫﻴم ﺒــن ﻤوﺴــﻰ ) ت ٧٩٠ :ﻫ ـ (  ،اﻝﻤواﻓﻘــﺎت ﻓــﻲ أﺼــول اﻝﺸــرﻴﻌﺔ  ،ط٤ ، ١م  ،ﺘﻌﻠﻴــق  :ﻋﺒــداﷲ
دراز  ،دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴروت ٢٠٠١م .٩/٢ ،

) (٢

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ . ١١ /٢

) (٣

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ .١٢ /٢

) (٤ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺠﻪ وﺘﻔﺴﻴرﻩ ص ١٢
) (٥

ﻋن ﺤﻜﻴم ﺒن ﺤزام أﻨﻪ ﻗﺎل  :أﺘﻴت رﺴول اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( ﻓﻘﻠـت  :ﻴـﺄﺘﻴﻨﻲ اﻝرﺠـل ﻴﺴـﺄﻝﻨﻲ ﻤـن اﻝﺒﻴـﻊ ﻤـﺎ
ﻝﻴس ﻋﻨدي  ،أﺒﺘﺎع ﻝﻪ ﻤن اﻝﺴوق ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ؟ ﻗﺎل  " :ﻻ ﺘﺒـﻊ ﻤـﺎ ﻝـﻴس ﻋﻨـدك "  .وﻋﻨـﻪ رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ أﻨـﻪ ﻗـﺎل ":
ﻨﻬﺎﻨﻲ رﺴول اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( أن أﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻝـﻴس ﻋﻨـدي "  .رواﻫﻤـﺎ اﻝﺘرﻤـذي وﻗـﺎل  " :ﺤـدﻴث ﺤﻜـﻴم ﺒـن
ﺤـزام ﺤــدﻴث ﺤﺴــن "  ،اﻝﺘرﻤــذي  :ﺴــﻨن اﻝﺘرﻤــذي  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﺒﻴــوع  ،ﺒــﺎب ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﻜراﻫﻴــﺔ ﺒﻴــﻊ ﻤــﺎ ﻝــﻴس ﻋﻨــدك ،
ﺒرﻗم ) (١٢٣٣ ،١٢٣٢ص . ٣٥٩-٣٥٨

١٦

ليس عند اإلنسان -مع وجود القدرة على تحصيله -منھيا عنه  ،فبيع المعدوم أولى بالنھي ؛ ألنه
يفضي إلى المنازعة والخالف  ،فبيع المعدوم غير جائز  ،وھذا ھو األصل في عقد البيع .
وقد جوّ ز الشارع بيع السلم  :وھو بيع للمعدوم  ،وقد ثبت على خالف األصل المتقدم )القياس( ،
فھل يحقق ھذا االستثناء من األصل مقصدا شرعيا ؟

) (١

الشك أن ھذا االستثناء يحقق مقصدا شرعيا مھما  ،وھو رفع الحرج والمشقة  ،مما يؤكد الحاجة
إليه ؛ ألنه يحقق مصلحة ويدفع مفسدة  ،وھذا ھو مقصد الشريعة  .ولذلك ع ّد من الحاجيات في قسم
المعامالت ). (٢
فإن قيل  :فأين المصلحة في الحكم االستحساني ) جواز بيع السلم ( ؟ وكيف يرفع الحرج ؟
الجواب  :إن كال ًمن البائع والمشتري محتاج إليه  ،وله مصلحة بالعمل بموجبه :
أما المشتري فإنه يطلب الربح ؛ لنماء ماله ؛ ليتمكن من اإلنفاق على نفسه وعياله  ،فھو إن لم
يربح فني ماله  ،والربح عن طريق السلم أيسر وأسھل لثالثة أسباب :
السبب األول :أن المشـتري يشـتري السلعة بثمن أقل من قيمتھا المعتادة  ،وھذا يؤدي إلى
ازدياد الربح ). (٣
السبب الثاني  :أن المشتري يأمن  -إلى حد كبير  -بھذا الشراء من تقلبات األسعار ارتفاعا
وانخفاضا  ،فلعله اشترى من السوق بسعر ثم ھبط السعر فال يملك أن يبيع إال بخسارة  ،فارتفاع
األسعار وانخفاضھا في السوق رھينة لمبدأ العرض والطلب  ،فيكون التاجر في منأى عن عواصف
ارتفاع وانخفاض األسعار ؛ ألنه اشترى بسعر أقل من القيمة السوقية أصال .
السبب الثالث  :حجز السلعة ؛ ليجدھا المشتري في موسمھا .
أما البائع فله مصلحة من وجھين :
الوجه األول  :أن في السلم تعجيل حصوله على المال والربح  ،مما يمكنه من استثمار المال في
العمل  ،واإلنفاق على النفس والعيال .

) (١

ذﻜر اﺒن اﻝﻬﻤﺎم أن ﺒﻴﻊ اﻝﺴﻠم ﻫو ﺒﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌدوم وﻝﻴس ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻌدوم  .اﺒن اﻝﻬﻤـﺎم  :ﻜﻤـﺎل اﻝـدﻴن ﻤﺤﻤـد ﺒـن
ﻋﺒد اﻝواﺤد ) ت ٨٦١ :ﻫـ (  ،ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٩،م ،دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ د.ت ٢٠٧ /٦

) (٢

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ١٢ /٢

) (٣

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٢٠٦ /٦

١٧

الوجه الثاني  :أن البائع قد باع بضاعته كاملة أو جزءا كبيرا منھا  ،و َق َبض الثمن  ،مما يجعله في
سعة وراحة من َھ ّم تصريف البضاعة  ،أو كسادھا عنده ).(١
فإذا انعدمت ھذه المصالح ال شك أن بعض الباعة والمشترين سيقعون في حرج ظاھر  ،يعطل
مصالحھم  ،ويوقف حركة المال عندھم  ،مما يؤدي إلى نفاده ؛ لعدم القدرة على االنتفاع به .
وھكذا يشترط في مختلف األحكام االستحسانية أن تكون محققة لمصالح العباد  ،وبالتالي محققة
لمقاصد الشريعة .
الضابط الثاني -أن يكون للحكم المستحسن سند شرعي :
إن السند الشرعي  -نصا كان أو إجماعا أو ضرورة أو قياسا  -يخرج الحكم المستحسن من كونه
للمستحس ِ◌ن  ،إلى صف منظومة األحكام الشرعية المعتد بھا .
ھوى
ِ
ولقد قسم الحنفية االستحسان إلى أنواع بحسب سندھا الشرعي ؛ ليكون ذلك عالمة على شرعيته
أمام كل باحث ومعترض  .و ال تنتفي الحاجة إلى السند الشرعي مھما كان معنى االستحسان :
فإن قيل  :إن االستحسان منھج اجتھادي  ،يُعدل فيه عن حكم شرعي إلى حكم شرعي  ،أجيب  :أن
الحكم الشرعي المعدول إليه  ،البد أن يكون له دليل شرعي يثبته ؛ ليكون حكما شرعيا معتبرا ،
ودليل الحكم ھو سند االستحسان .
وإن قيل  :ھو دليل عارض القياس الظاھر  ،أجيب  :أن الدليل الشرعي معروفة ماھيته .
وإن قيل  :ھو قياس خفي  ،أجيب  :أنه البد للقياس الخفي من أصل  ،وھو الدليل الشرعي .
وھكذا مھما تنوع المقصود من االستحسان واختلف فال بد من سند شرعي يدعمه ويثبت صالحيته.
الضابط الثالث -أال يعارض الحكم االستحساني أصال من أصول الشريعة  ،أو نصا محكما من
الكتاب أو السنة المتواترة  ،أو ما ھو معلوم من الدين بالضرورة :
إذا كان من الصعب أن نتصور ھذه المعارضة إذا كان سند الحكم االستحساني نصا أو إجماعا أو
قياسا  ،فإن من المحتمل تصورھا إذا كان السند  ) :ضرورة أو مصلحة أو عرفا ( .
و ال يخفى أن كثيرا من أھل الھوى قد اتخذوا من ھذه األدلة الشرعية بوابة مشرعة للولوج إلى ما
حرم   ،فال بد من الضابط المذكور ؛ ليكون سدا منيعا في وجه كل صاحب ھوى .

) (١

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ ٢٠٦ /٦

١٨

أما وجه اعتبار ھذا الضابط  :فمن الواضح أن كال من )الضرورة والمصلحة والعرف( قد عرف
اعتبارھا من نصوص الكتاب والسنة  ،فإذا جاءت ھذه األدلة بأحكام معارضة لنصوص قاطعة في
الكتاب والسنة  ،للزم من ذلك أن يعارض المدلول دليله  ،وھو باطل ). (١
ومن أجل ضمان عدم معارضة )الضرورة أو المصلحة أوالعرف( ألصول الشريعة أو محكم
نصوصھا  ،وضع الفقھاء ضوابط تضبطھا  ،وقواعد ينتھجونھا ويتبعونھا في اجتھادھم ). (٢
ومثال االستحسان الفاسد  :بيع الوفاء). (٣
رابعا -أن ُيعمل باالستحسان إذا كان في تطبيق الحكم الشرعي بعد عن مقاصد الشريعة :
إن االستحسان عالج ناجع عندما تكون لوازم األدلة ومآالتھا بعيدة عن مقاصد الشريعة  ،وال شك
أن النظر في مآالت األدلة ولوازمھا معتبر ومقصود شرعا ). (٤
إن الحكم الشرعي ال يخلو من مصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ  ،ولكن قد يكون في اطراد تطبيق ھذا
الحكم مآل على خالف ما قصد منه  ،فيؤدي إلى مفسدة تساوي أو تزيد على المصلحة المراد
استجالبھا أو المفسدة المراد درؤھا ). (٥
ومثال ذلك  :النھي عن بيع المعدوم  ،أو بيع ما ال يملك اإلنسان ) : (٦فلو اطرد حكم المنع والنھي
لوقع كثير من التجار في حرج ومشقة ؛ ألنه ال يستطيع أن يشتري أو يبيع ما ھو موصوف في
الذمة  ،والذي يكون عادة أقل ثمنا  ،وأكثر ربحا للمشتري  ،وفيه قضاء الحوائج  ،وإنفاق السلعة
للبائع  .وبھذا المنع يتوقف كثير من التجار عن البيع والشراء ؛ ألن شراء السلع الحاضرة من
أصحابھا يكون وفق القيمة السوقية  ،وقد يرتفع السعر بعد الشراء وقد ينخفض  ،فإذا كان رأس
) (١

اﻝﺒــوطﻲ  " :ﻤﺤﻤــد ﺴــﻌﻴد " رﻤﻀــﺎن  ،ﻀ ـواﺒط اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ  ،ط١ ،٦م  ،ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ،
ﺒﻴروت ١٩٩٢ ،م  ،ص ١١٨

) (٢

اﻨظــر  :اﻝزرﻗــﺎ  :اﻝﻤــدﺨل اﻝﻔﻘﻬــﻲ اﻝﻌــﺎم  ٨٧٢/٢وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ  ،اﻝﺒــوطﻲ  :ﻀـواﺒط اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ
ص  ، ٢١٧-١١٠و اﻝزﺤﻴﻠــﻲ  :وﻫﺒ ــﺔ ﻤﺼــطﻔﻰ  ،ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻀـــرورة اﻝﺸـــرﻋﻴﺔ  ،ط١ ، ٤م  ،ﻤؤﺴﺴ ــﺔ اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ ،
ﺒﻴروت ١٩٨٥ ،م  ،ص. ٧٢-٦٨

) (٣

ا ﻨظر ص  ١٦٣ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ .

) (٤

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ١٦٥-١٥٣ /٤

)(٥

اﻝﻌز  :ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﻋﺒداﻝﺴﻼم ) ت ٦٦٠ :ﻫـ (  ،ﻗواﻋـد اﻷﺤﻜـﺎم ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻷﻨـﺎم  ،ط١ ، ١م  ،ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻋﺒـد اﻝﻐﻨـﻲ
اﻝدﻗر  ،دار اﻝطﺒﺎع ١٩٩٢م ص  ، ٦٠٩و اﻝﺸﺎطﺒﻲ :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ١٥٤/٤

) (٦

ﺘﻘدم دﻝﻴل اﻝﻨﻬﻲ ص  ١٢و ص . ١٦

١٩

المال المتاجر به ال يقوى على مجابھة تقلبات األسعار  ،اضطر صاحبه لعدم المغامرة برأس ماله ،
وبالتالي تتوقف حركة المال مما يؤدي إلى ھالكه ونفاده .
وھنا يأتي االستحسان ليعالج ھذه المشقة التي قد تنتج عن اطراد تطبيق الحكم الشرعي  ،فيستثنى
بيع السلم من النھي السابق ؛ ليحقق مصالح تربو على المفاسد التي أراد الشارع درأھا بنھيه عن بيع
المعدوم  .وتربو على المصالح التي أراد الشارع تحقيقھا من نھيه عن بيع المعدوم .
خامسا -أن يكون المستحسِ ن ھو المجتھد :
إذا كان االستحسان منھجا اجتھاديا أو دليال شرعيا فإنه البد أن يكون المستحسِ ن ھو المجتھد ؛ ألن
المجتھد ھو الذي يعرف كيف يوظف المنھج وكيف يسير عليه  ،ويعرف كذلك كيف يستنبط من
الدليل .
والمجتھد  :ھو كل من اتصف بصفة االجتھاد ) . (١وإذا أردنا تفصيل ھذا المعنى نقول  :ھو كل من
كان قادرا على استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتھا التفصيلية ). (٢

وقد فصل العلماء األجالء أھم الشروط التي يجب أن يحققھا اإلنسان كي يصل إلى رتبة االجتھاد
وھي مبسوطة في كتب األصول

)(٣

 .فمن لم يُحصّل رتبة االجتھاد فليس من أھل استنباط األحكام

من أدلتھا  ،وبالتالي ال يقدر على االستحسان .
و ما أجم َل عبارة اإلمام الشافعي في ھذا الصدد ! فقد قال  ":ومن تكلف ما جھل  ،و ما لم ُتثبته
معرفته كانت موافقته للصواب – إن وافقه من حيث ال يعرفه – غير محمودة  ،و أعلم .
وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما ال يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه " ). (١
) (١

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم ١٤١ /٤

) (٢

زﻴدان  :اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص ٤٠٢

) (٣

اﻨظر :اﻝﻐزاﻝﻲ  :اﻝﻤﺴﺘﺼـﻔﻰ  ٥١١ /٢وﻤـﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ  ،اﻵﻤـدي  :اﻹﺤﻜـﺎم ﻓـﻲ أﺼـول اﻷﺤﻜـﺎم  ، ١٤٢/٤اﻝﻤﺤﺒـوﺒﻲ :
اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ  ، ١١٨-١١٧/٢اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼـول اﻝﺸـرﻴﻌﺔ  ٨٥/٤وﻤـﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ  ،اﻷﻨﺼـﺎري
 :ﻋﺒـد اﻝﻌﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻨظـﺎم اﻝـدﻴن )ت  ، (١٢٢٥ :ﻓـواﺘﺢ اﻝرﺤﻤـوت ﺸـرح ﻤﺴـﻠم اﻝﺜﺒـوت ﻓـﻲ أﺼـول اﻝﻔﻘــﻪ  ،دار
اﻷرﻗم ﺒﻴروت د.ت  ، ٦٠٠– ٥٩٩/٢ﻤطﺒوع ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ  .ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻨـص
ﻓﻴﻪ  ، ١٧-١٣أﺒو زﻫرة  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ  ، ٣٨٩ – ٣٨٠زﻴدان  :اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص. ٤٠٥ -٤٠٢

٢٠

سن إلى ذريعة فساد :
سادسا -أال يؤدي الحكم المستح َ
الذريعة  :ھي التوسل بما ھو مصلحة إلى مفسدة ). (٢
والمفسدة  :ھي كل ما فوت مقصود الشارع ). (٣
إذا كان االستحسان رقيبا أمينا على مآل تطبيق األحكام الشرعية  ،يحفظ خط سيرھا من الميل عن
طريق مقاصد الشارع  -وفي ھذا مصلحة عظمى  -فال يجوز أن تنقلب الغاية من الحكم المستحسن
لتصير مفوتة لمقاصد الشارع .
ومثال ھذا الضابط  :بيع الوفاء الذي يؤول تجويزه إلى إباحة الربا ). (٤

وإن الحكم المستحسن كغيره من األحكام تنطبق عليه قاعدة المقاصد والوسائل  ،فكل وسيلة
لمصلحة ال شك أنھا مصلحة  ،وكل وسيلة لمفسدة ال ريب أنھا مفسدة ؛ ألن وسيلة المقصود تابعة
للمقصود  ،وكالھما عند الشارع مقصود ). (٥
المطلب الثالث – أنواع االستحسان :
على الرغم من اختالف عبارات الحنفية في تعريف االستحسان إال أننا نلحظ أنھا متفقة في أنواعه
.
فقد قسم الحنفية االستحسان إلى أربعة أنواع ): (١

) (١

اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  :ﻤﺤﻤد ﺒـن إدرﻴـس ) ت ٢٠٤ :ﻫ ـ ( اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ١ ،م  ،ﺘﺤﻘﻴـق وﺸـرح  :أﺤﻤـد ﻤﺤﻤـد ﺸـﺎﻜر  ،دار اﻝﻔﻜـر ،
ﺒﻴروت  ،د.ت  ،ص . ٥٣

) (٢

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ١٥٧ /٤

) (٣

اﻝﻐزاﻝﻲ  :اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول ٦٣٦/١

) (٤

اﻨظر ص  ١٦٣ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ .

) (٥

اﺒ ــن ﻗ ــﻴم اﻝﺠوزﻴ ــﺔ  :ﻤﺤﻤ ــد ﺒ ــن أﺒ ــﻲ ﺒﻜ ــر ) ت٧٥١ :ﻫ ـ ـ( إﻋــــﻼم اﻝﻤــــوﻗﻌﻴن ﻋــــن رب اﻝﻌــــﺎﻝﻤﻴن  ،ﺘﺤﻘﻴ ــق  :ط ــﻪ
ﻋﺒــداﻝرؤوف ﺴــﻌد  ،دار اﻝﺠﻴــل ﺒﻴــروت  ١٩٧٣ ،م  . ١٣٥/٣ ،وﻤــن ﻜــﻼم اﺒــن اﻝﻘــﻴم  " :ﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻘﺎﺼــد ﻻ
ﻴﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﺄﺴﺒﺎب وطرق ﺘﻔﻀﻲ إﻝﻴﻬﺎ  ،ﻜﺎﻨت طرﻗﻬﺎ وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ  ،ﻤﻌﺘﺒرة ﺒﻬﺎ "... ،

٢١

النوع األول  -استحسان النص :
ھو نوع من االستحسان تقطع فيه المسألة االستحسانية عن نظائرھا القياسية ؛ بسبب ورود النص
فيھا

)(٢

 .وھذا النوع من االستحسان ال عمل للمجتھد فيه  ،بل يستدل به على تجويز مبدأ

االستحسان .
مثاله :
انتقاض وضوء البالغ اليقظان بالقھقھة في كل صالة ذات ركوع وسجود ). (٣
القياس المعدول عنه :
عدم انتقاض الوضوء بالقھقھة في الصالة ؛ ألن ما كان حدثا في الصالة فھو حدث في غيرھا  ،وال
خالف في كون القھقھة ليست حدثا  :في صالة الجنازة  ،وسجدة التالوة  ،وخارج الصالة  ،فالقياس
يقضي أال تكون حدثا في الصالة ). (٤
وجه االستحسان :
قوله) صلى  عليه وسلم (  " :أال من ضحك منكم قھقھة فليعد الوضوء والصالة جميعا"

) (١

) (٥

اﻝﺒــزدوي  :أﺼــول اﻝﺒــزدوي  ، ١٠/٤اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :أﺼــول اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ، ١٩٢/٢اﻝﻤﺤﺒــوﺒﻲ  :اﻝﺘوﻀــﻴﺢ ﻝﻤــﺘن اﻝﺘﻨﻘــﻴﺢ
 ، ٨٢ /٢اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﻜﻤــﺎل اﻝــدﻴن ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻋﺒــد اﻝواﺤــد ) ت ٨٦١ :ﻫ ـ (  ،اﻝﺘﺤرﻴــر ﻓــﻲ أﺼــول اﻝﻔﻘــﻪ ١ ،م ،
ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ ١٩٣٠م ص . ٤٨٠

) (٢

ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﺸرح أ .اﻝزرﻗﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن  .اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻤدﺨل اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻝﻌﺎم . ٨٨/١

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒــﻲ ﺒﻜــر ) ت ٥٩٣ :ﻫـ ـ( اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ،ط٢ ، ١م  ،دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ
ﺒﻴروت ١٩٩٠،م  ، ١٦/١اﺒن ﻤودود  :ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤود اﻝﻤوﺼﻠﻲ ) ت ٦٨٣ :ﻫـ( اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴـل اﻝﻤﺨﺘـﺎر ،
٢م  ،دار اﻷرﻗــم ﺒﻴــروت د.ت  ، ١٨/١اﻝﺸ ـرﻨﺒﻼﻝﻲ  :ﺤﺴــن ﺒــن ﻋﻤــﺎر)ت١٠٦٩ :ﻫـ ـ( ﻤراﻗـــﻲ اﻝﻔـــﻼح ﺸــرح ﻨــور
اﻹﻴﻀﺎح وﻨﺠﺎة اﻷرواح  ،ط١ ، ١م  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل اﻝﻌطﺎ ،دار اﻝﻨﻌﻤﺎن ﻝﻠﻌﻠوم دﻤﺸق وﺒﻴروت ١٩٩٠ ،م
 ،ص  . ١٢٦-١٢٥وﻓﻴــﻪ  :أن اﻝﻘﻬﻘﻬــﺔ :ﻫــﻲ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻤﺴــﻤوﻋﺎ ﻝــﻪ وﻝﺠﻴ ارﻨــﻪ  ،ﺒﺨــﻼف اﻝﻀــﺤك ﻓﺈﻨــﻪ ﻤﺴــﻤوع ﻝــﻪ
وﺤدﻩ  ،وﻫو ﻴﻔﺴد اﻝﺼﻼة دون اﻝوﻀوء .

) (٤

اﻝﺠﺼ ــﺎص  :اﻝﻔﺼ ــول ﻓ ــﻲ اﻷﺼ ــول  ، ٢٧٤ /٢اﻝﻤرﻏﻴﻨ ــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـ ــﺔ ﺸ ــرح ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘ ــدي  ،و اﺒ ــن ﻤـ ــودود :
اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٨/١

) (٥

اﻝدارﻗطﻨﻲ  :ﻋﻠﻲ ﺒـن ﻋﻤـر  ،ﺴـﻨن اﻝـدارﻗطﻨﻲ ٤ ،م  ،ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻋﺒـداﷲ اﻝﻤـدﻨﻲ  ،دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺒﻴـروت ، ١٩٦٦ ،
ﻜﺘﺎب اﻝﺼﻼة  ،ﺒﺎب أﺤﺎدﻴث اﻝﻘﻬﻘﻬﺔ ﻓـﻲ اﻝﺼـﻼة وﻋﻠﻠﻬـﺎ  ، ١٦١/١ ،اﻝﺤـدﻴث ﻀـﻌﻴف  ،اﻨظـر اﻝزﻴﻠﻌـﻲ  :ﻨﺼـب
اﻝراﻴﺔ . ٤٧/١

٢٢

وتجدر المالحظة أن ھذا األثر قد ورد في ص,الة ذات رك,وع وس,جود  ،فيقتص,ر عل,ى م,ا ورد ) (١؛
ألنه جاء على خالف القياس من غير تعليل  ،فال يعدى إلى غيره  :كصالة الجنازة أو سجدة التالوة
) . (٢
وبھذا يظھر جليا أن الحديث وإن كان ضعيفا يقدم على القياس في المذھب الحنفي .
النوع الثاني -استحسان اإلجماع :
ھو نوع من االستحسان تقطع فيه المسألة االستحسانية عن نظائرھا القياسية ؛ بسبب وجود اإلجماع
.
مثاله :
جواز عقد االستصناع فيما جرت به العادة ) ، (٣وھو عقد يطلب بموجبه العمل من الصانع في شيء
خاص على وجه مخصوص  ،ويحدد له الثمن ). (٤
القياس المعدول عنه :
عدم جواز ھذا العقد ؛ ألنه بيع المعدوم  ،وھو منھي عنه ). (٥
فصار كما لو اشـترى رجل من آخر  :خفا  ،أو َق َل ْنسُـوة  ،أو نحو ذلك مما ليس عند البائع ).(٦
وجه االستحسان :
اإلجماع الثابت بتعامل الناس ). (٧
والبد من التنبيه على مسألتين :

) (١

اﻝﻤﻠﻴﺢ ﻋن أﺒﻴﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل  :ﻜﻨﺎ ﻨﺼﻠﻲ ﺨﻠف رﺴـول اﷲ )ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( ﻓﺠـﺎء رﺠـل ﻀـرﻴر اﻝﺒﺼـر
ﻋن أﺒﻲ َ
 ،ﻓﺘــردى ﻓــﻲ ﺤﻔـرة ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺠد  ،ﻓﻀــﺤك ﻨــﺎس ﻤــن ﺨﻠﻔــﻪ  ،ﻓــﺄﻤر رﺴــول اﷲ ) ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ( ﻤــن
ﻀﺤك أن ﻴﻌﻴد اﻝوﻀوء واﻝﺼﻼة  .اﻝدارﻗطﻨﻲ  :ﺴﻨن اﻝدارﻗطﻨﻲ . ١٦١/١

) (٢

اﻝﺠﺼﺎص  :اﻝﻔﺼول ﻓﻲ اﻷﺼول . ٢٧٥-٢٧٤ /٢

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٦/٢واﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٧٥/٢

) (٤

اﻝﺠﺼ ــﺎص  :اﻝﻔﺼ ــول ﻓ ــﻲ اﻷﺼ ــول  ، ٣٥٥/٢واﺒ ــن ﻋﺎﺒ ــدﻴن  :ﻤﺤﻤ ــد أﻤ ــﻴن ﺒ ــن ﻋﻤ ــر )ت١٢٥٢ :ﻫ ـ ـ١٨٣٦/م(
ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر ٧م  ،دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴروت د.ت . ٢١٢/٤

) (٥

اﻨظر ص ١٢وص. ١٦

) (٦

اﻝﺠﺼﺎص  :اﻝﻔﺼول ﻓﻲ اﻷﺼول ٣٥٥ /٢

) (٧

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٦ /٢اﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر ٢٧٥ /٢

٢٣

المسألة األولى  :بم يكون اإلجماع في مسـائل ھذا النوع ؟ و كيف حصل اإلجماع في ھ,ذه المس,ألة
؟
والمسألة الثانية  :جعل الشيخ عبد الوھاب خالف االستصناع من استحسان الع,رف  ،فم,ا ص,حة م,ا
ذكره ؟
المسألة األولى :
الفرع األول  -يكون اإلجماع في مسائل ھذا النوع من االستحسان بأحد أمرين ): (١
أوال -بإفتاء المجتھدين في حادثة على خالف القياس في أمثالھا أو على خالف مقتضى الدليل العام .
ثانيا -بسكوت المجتھدين وعدم إنكارھم على ما تعامل به الناس مما خالف القياس .
الفرع الثاني – أما عن كيفية حصول اإلجماع  :فلنا أن نتصور أن الناس في مكان ما دون غيره قد
تعاملوا باالستصناع على الرغم من كونه بيعا للمعدوم لحاجتھم إليه  ،ثم عم وانتشر في سائر البقاع
 ،واطلع المجتھدون على ھذا العقد حال انتشاره بشكل تدريجي ولم ينك,ره أح,د م,نھم  ،ف,تم اإلجم,اع
وتقرر ) . (٢أي أننا نتحدث عن حصول اإلجماع العملي  ،والذي يفس,ر ق,ول فقھ,اء الحنفي,ة  " :ثب,ت
باإلجماع للتعامل").(٣
ولكن سؤاال مھما يحتاج إلى جواب وھو  :إذا كان اإلجماع دلي َل من خالف القياس بعد انعقاده  ،فما
دليل من سكت عن مخالفة القياس قبل انعقاد اإلجماع ؟
الجواب  :إن حاجة الناس ومصلحتھم ھي الدليل الذي اعتمد عليه كل مجتھد في عدم إنكاره  ،وھي
السر في سكوته وإقراره  ،وال ريب أن الشرع قد اعتبر مثل ھذه الحاجة والمصلحة) .(٤وقد مر معنا
أن االستحسان يحافظ على مقاصد الشريعة ويعمل على تحقيقھا  ،وال يخفى أن من مقاصد الشريعة
مراعاة حاجات الناس  ،ورعاية مصالحھم .
المسألة الثانية :

) (١

ﺸﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ص ، ٣٥٠وﺸﻠﺒﻲ  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٢٨٦

) (٢

ﺸﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ص . ٣٥٠

) (٣

ﻗﺎل اﻝﺠﺼﺎص  ":واﻝﻤراد ﺒﻘوﻝﻬم ﻋﻤل اﻝﻨﺎس  :أن اﻝﺴﻠف ﻤـن اﻝﺼـﺤﺎﺒﺔ وﻋﻠﻤـﺎء اﻝﺘـﺎﺒﻌﻴن ﻗـد ﻜـﺎﻨوا ﻴﺸـﺎﻫدون اﻝﻨـﺎس
ﻴﻔﻌﻠـون ذﻝـك  ،ﻓﻠــم ﻴظﻬـر ﻤـن أﺤــد ﻤـﻨﻬم ﻨﻜﻴـر ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠـﻪ  ،ﻓﺼـﺎر ذﻝــك إﺠـﺎزة ﻤـﻨﻬم ﻝــﻪ ٕ ،واﻗـ ار ار ﻋﻠﻴـﻪ  ...ﻓﺼــﺎر
ذﻝك أﺼﻼ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺨﺎرﺠﺎ ﻋن ﻤوﺠب اﻝﻘﻴﺎس " اﻝﺠﺼﺎص  :اﻝﻔﺼول ﻓﻲ اﻷﺼول ٣٥٤/٢

) (٤

ﺸﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ص ٣٥٠

٢٤

لقد مثل الحنفية على )استحسان اإلجماع( باالستصناع ) ، (١وكذلك فعل كثير من المعاصرين ) (٢إال
أن الشيخ عبد الوھاب خالف جعله مثاال على استحسان العرف ) ، (٣ولعل ذلك لما ذكرنا م,ن كيفي,ة
ثب,,وت اإلجم,,اع  ،إذ ك,,ان العق,,د ف,,ي البداي,,ة مختص,,ا ببقع,,ة ث,,م انتش,,ر حت,,ى ص,,ار عرف,,ا عام,,ا  ،وم,,ع
انتشاره بين العلماء من غير نكير انعقد اإلجماع  .فأصل ھذا اإلجماع العرف العام ).(٤
يقول الشيخ أبو زھرة في عقد االستصناع ... ":ف,إن القي,اس ك,ان يوج,ب بطالن,ه ؛ ألن مح,ل العق,د
معدوم وقت إنشاء العقد  ،ولكن العمل في ك,ل األزم,ان عل,ى ص,حته  ،وتع,ارفوا عل,ى عق,ده  ،فك,ان
ذل,,ك إجماع,,ا  ،أو عرف,,ا عام,,ا يت,,رك ب,,ه القي,,اس  ،وك,,ان ع,,دوال ع,,ن دلي,,ل إل,,ى أق,,وى من,,ه .ويق,,ارب
استحسان اإلجماع في معناه استحسان العرف ؛ فإن,ه يك,ون ل,دفع المش,قة  ،ويك,ون ف,ي ح,ال الع,رف
العام " ). (٥
ولذلك نجد أن التمثيل على استحسان العرف باالستصناع له وجه يؤيده  ،وأصل ينبني عليه ).(٦
النوع الثالث -استحسان الضرورة :
ھو نوع من االسـتحسان تقطع فيه المسألة االستحسانية عن نظائرھ,ا القياس,ية للض,رورة أو للحاج,ة
). (٧
مثاله :
عدم فساد البئر الصغيرة بوقوع البعرة والبعرتين فيھا ).(١

) (١

اﻝﺠﺼـ ــﺎص  :اﻝﻔﺼـ ــول ﻓـ ــﻲ اﻷﺼـ ــول  ، ٣٥٥/٢واﻝﺴرﺨﺴـ ــﻲ  :أﺼـ ــول اﻝﺴرﺨﺴـ ــﻲ  ، ١٩٢/٢واﻝﺒﺨـ ــﺎري  :ﻜﺸـ ــف
اﻷﺴرار . ١١/٤

) (٢

أﺒـو زﻫـرة  :أﺼــول اﻝﻔﻘـﻪ ص  ، ٢٦٧و ﺸــﻠﺒﻲ  :أﺼـول اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ  ، ٢٨٦ /١و زﻴـدان  :اﻝــوﺠﻴز ﻓـﻲ أﺼــول
اﻝﻔﻘﻪ ص . ٢٣٣

) (٣

ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨص ﻓﻴﻪ ص . ٧٤

) (٤

" اﻝﻌرف اﻝﻌﺎم  :ﻫو اﻝذي اﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻜل اﻷﻤﺼﺎر " أﺒو زﻫرة  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٢٧٤

) (٥

أﺒو زﻫرة  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٢٦٧

) (٦وﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن ﻫــذا اﻹﻴﻀــﺎح اﻝــذي ﻴــﺄﺘﻲ ﻤواﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ ذﻜـرﻩ اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ورأوﻩ إﻻ أﻨﻨــﻲ أرى أن اﻻﺴﺘﺼــﻨﺎع ﻝــﻴس اﻝﻤﺜــﺎل
اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﺴﺎن اﻹﺠﻤﺎع ؛ ﻷن ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ ﻗد ﺜﺒﺘت ﺒﺎﻝﻨص  .اﻨظر ص  . ١٥٨ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ
) (٧

إن اﺴﺘﺤﺴــﺎن اﻝﻀــرورة ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻴﺘﻨــﺎول ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻀــرورﻴﺎ وﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺤﺎﺠﻴــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻫــو ظــﺎﻫر ﻤــن أﻤﺜﻠــﺘﻬم  ،ﺒــل
وﺘﺼرﻴﺤﺎﺘﻬم ﺒﺄن ﻫذا ﻝﻠﻀرورة وذاك ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ  ،وﻻ ﻴﺨﻔﻰ أن اﻷول ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻴـﺎة  ،واﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝرﻓـﻊ اﻝﺤـرج .
اﻨظر  :ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨص ﻓﻴﻪ ص . ٧٤

٢٥

القياس المعدول عنه :
فساد ماء البئر الصغيرة بوقوع النجاسة فيھا ؛ ألن قليل النجاسة ي,نجس قلي,ل الم,اء  ،وإن ل,م يظھ,ر
أثر النجاسة في الماء .
فصارت ھذه المسألة كوقوع قطرة خمر أو قطرة دم في البئر الصغيرة  ،حيث تنجس البئر  ،ويجب
نزح مائھا ). (٢
وجه االستحسان :
إن آبار الفلوات ) (٣ليست لھا رؤوس حاجزة  ،والمواشي تبعر حولھا  ،فيسقط البعر في اآلبار ،
فعفي عن قليل البعر للضرورة  ،وال ضرورة في الكثير ). (٤
النوع الرابع -استحسان القياس :
ھو نوع من االستحسان تقطع فيه المسألة االستحسانية عن نظائرھا القياسية الظاھرة  ،وتلحق
بنظائر قياسية خفية .
مثاله :
إذا دخل الحرز جماعة  ،فتولى بعضھم األخذ  ،قطعوا جميعا ). (١

) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ،٢٢/١اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴــل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٦/١ﻗــﺎل ﺼــﺎﺤب
اﻝوﺸﺎح ﻋﻠﻰ ﻨـور اﻹﻴﻀـﺎح  ":ﺘﻘـدر اﻝﺒﺌـر-ﻜـﺎﻷﺤواض -ﺒﺎﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ  ،ﻓﺎﻝﺼـﻐﻴرة ﻤـﺎدون ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻤﺌـﺔ ذراع ﻤـن ذراع
اﻝﻌﺎﻤــﺔ ) وﻫــو ﻗرﻴــب ﻤــن  ٥٠ﺴــم( ﻓــﻲ اﻝﻤرﺒــﻊ وأﺸــﺒﺎﻫﻪ  ،وﻓــﻲ اﻝﻤــدور ﻤــﺎ دون ﺴــﺘﺔوﺜﻼﺜﻴن ذ ارﻋــﺎ  ،وﻫــو ﺤﺎﺼــل
ﻀــرب ﻨﺼــف اﻝﻘطــر ﻓــﻲ ﻤﺜﻠــﻪ ﻓــﻲ  . " ٣.١٤اﻝﺒﻜــري  :ﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل اﻝﻌطــﺎ  ،اﻝوﺸــﺎح ﻋﻠــﻰ ﻨــور اﻹﻴﻀــﺎح وﻨﺠــﺎة
اﻷرواح ﻝﻠﺸرﻨﺒﻼﻝﻲ  ،ط١ ، ٢م  ،دار اﻝﻨﻌﻤﺎن  ،دﻤﺸق ١٩٩٦ ،م ص. ٣٥

) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ،٢٢/١اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴــل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٦/١اﻝﺸ ـرﻨﺒﻼﻝﻲ :
وﻴﻨزﺤﻬــﺎ ْﻨزﺤــﺎ ،
ﻤ ارﻗــﻲ اﻝﻔــﻼح ﺸــرح ﻨــور اﻹﻴﻀــﺎح وﻨﺠــﺎة اﻷرواح ص " . ٧٩ﻨــزح اﻝﺒﺌــر ﻴﻨزﺤﻬــﺎ )ﺒﻜﺴــر اﻝ ـزاي ( َ
وأﻨزﺤﻬﺎ  :اﺴﺘﻘﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔد  ،وﻗﻴل  :ﺤﺘﻰ ﻴﻘل ﻤﺎؤﻫﺎ  ...ﻗـﺎل اﻝﻠﻴـث  :واﻝﺼـواب ﻋﻨـدﻨﺎ ُ :ﻨزﺤـت اﻝﺒﺌـر إذا
اﺴﺘﻘﻲ ﻤﺎؤﻫﺎ  "...اﺒن ﻤﻨظور  :ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﺒﺎب ) ﻨزح ( . ٦١٤/٢

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي  ، ٢٢/١اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴـل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٦ /١وذﻜــر ﺼــﺎﺤب

اﻻﺨﺘﻴﺎر أن اﻝﺤﻜم ﻏﻴر ﻤﺨﺘص ﺒﺎﻝﻔﻠوات ﺒل ﻴﺸﻤل آﺒﺎر اﻷﻤﺼﺎر أﻴﻀﺎ  ،وﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻼف ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤب ﻓـﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر .
اﻨظر  :اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٨٧-٨٦ /١
) (٤

اﻝﻤﻌﺘﻤـد أن اﻝﻜﺜﻴــر ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻜﺜرﻩ اﻝﻨــﺎظر  ،وﻫــو ﻤــروي ﻋــن اﻹﻤــﺎم أﺒــﻲ ﺤﻨﻴﻔــﺔ  .اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ
اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٢٢ /١اﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٦/١

٢٦

القياس المعدول عنه :
أن تقطع يد من حمل المسروق إلى خ,ارج الح,رز فق,ط ؛ ألن فع,ل الس,رقة ال ي,تم إال ب,اإلخراج بع,د
األخذ  ،فاألخذ وإن أضيف إلى الكل  ،فإن اإلخراج إنما أضيف للبعض ). (٢
وجه االستحسان :
إن إخراج المسروق تم من الك,ل معن,ى  ،بس,بب المعاون,ة  ،فتق اس عل ى الس رقة الكب رى ) ، (٣ف,إن
السارقين يوزعون األدوار فيما بينھم  ،فيحمل بعضھم المتاع  ،ويستعد اآلخرون للدفع  ،فتمام الفعل
والقدرة عليه تحصلت بھم جميعا  ،فلو امتنع القطع لسد باب الحد

) (٤

.

مالحظات على التقسيم السابق :
أوال -إن التقسيم السابق مبني على النظر إلى سند االستحسان نصا كان أو إجماعا أو ضرورة أو
قياسا خفيا .
ثاني ا -اعت,,رض د .محم,,,د مص,,طفى ش,,,لبي عل,,ى تقس,,يم الحنفي,,,ة الس,,ابق حي,,,ث حُ◌ُ ص,,رت أن,,,واع
االستحسان بأربعة فقط  ،مع أن المتتبع لكتب الفقه عند الحنفية يجد أنھا تربو على الثمانية ) ، (٥وال
يخفى أن اعتراض د .شلبي في محله  ،لھذا زاد على األربعة السابقة أربعة أخرى ومثل عليھا ). (٦
) (١

إذا ﺒﻠـﻎ ﻨﺼـﻴب ﻜــل واﺤـد ﻤــﻨﻬم ﻨﺼـﺎب اﻝﻘطــﻊ  .اﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـﺔ ﺸــرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤١٥/١اﺒـن ﻤــودود :
اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٥٧/٢

) (٢اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤١٥ /١اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ١٤٩ /٥اﺒــن ﻤــودود :
اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر ٣٥٧/٢
) (٣

اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ اﻝﺤراﺒﺔ وﻗطﻊ اﻝطرﻴق  ،ووﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺄﻝﺘﻴن  :أن ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻝطرﻴق ﻴﻘوم اﻝﺒﻌض ﺒﺎﻝﻘﺘـل واﻷﺨـذ
 ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘف اﻝﺒﺎﻗون ﻝﻠدﻓﻊ  ،ﻓﻴﺠب ﺤد ﻗطﻊ اﻝطرﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻜـل ؛ ﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻔﻌـل إﻝـﻰ اﻝﻜـل ﺸـرﻋﺎ ﺒﺴـﺒب ﻤﻌـﺎوﻨﺘﻬم .
اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ١٤٩ /٥

) (٤

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤١٥/١اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ١٤٩/٥اﺒــن
ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٥٧ /٢

) (٥

ﺸﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ص ٣٢٧و ص. ٣٤٨

) (٦

ﺸ ــﻠﺒﻲ  :ﺘﻌﻠﻴ ــل اﻷﺤﻜ ــﺎم ص  ٣٤٨وﻤ ــﺎ ﺒﻌ ــدﻫﺎ  ،واﻷﻨـ ـواع اﻷرﺒﻌ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ذﻜرﻫ ــﺎ ﺸ ــﻠﺒﻲ ﻫ ــﻲ  :اﺴﺘﺤﺴ ــﺎن اﻝﻌ ــرف ،
واﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ،واﺴﺘﺤﺴﺎن اﻻﺤﺘﻴﺎط وﻤراﻋﺎة اﻝﺨﻼف  ،واﺴﺘﺤﺴﺎن ﺘرك ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝـدﻝﻴل ﻓـﻲ اﻝﻴﺴـﻴر ﻝﺘﻔﺎﻫﺘـﻪ
 .وأذﻜر ﻫﻨﺎ ﻤﻼﺤظﺘﻴن  :اﻷوﻝﻰ  :أﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻴﻜون اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻝﻼﺤﺘﻴﺎط ﻓﻘط دون ﻤراﻋﺎة اﻝﺨﻼف ،
وﻤﺜﺎﻝــﻪ  :وﺠــوب اﻝﻌــدة ﻋﻨــد ﻓﺴــﺎد اﻝﺨﻠــوة ﺒــﺎﻝﻤواﻨﻊ  .اﻨظــر  :اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي ، ٢٢٤/١
واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓـﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌـﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر . ٢١٩/٣واﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ  :ﻗـﺎل د .ﻤﺤﻤـد ﺨﺎﻝـد ﻤﻨﺼـور  " :ﺘﻤﻴـز اﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ

٢٧

ثالث ا -اعت,,رض األس,,تاذ مص,,طفى الزرق,,ا عل,,ى التقس,,يم الس,,ابق معتب,,را أن ذك,,ر استحس,,ان الس,,نة ،
واستحسان اإلجم,اع إقح,ام للش,يء ف,ي غي,ر محل,ه ؛ ألن الحك,م الثاب,ت بھم,ا إنم,ا يض,اف ثبوت,ه إل,ى
النص أو اإلجماع ال إل,ى قي,اس أو استحس,ان  ،ل,ذلك ي,رى أن االستحس,ان ينقس,م إل,ى قس,مين ھم,ا :
االستحسان القياسي  ،واستحسان الضرورة ). (١
رابعا -ذكر الشيخ عبدالوھاب خالف أن الحنفية قد انفردوا عن المالكية بذكر نوعين من أنواع
االستحسان ھما  :استحسان النص واستحسان القياس ) ، (٢ويرى الشيخ خالف أن ال وجه لذكرھما ؛
ألن مص,,در الحك,,م ف,,ي الن,,وع األول ال,,نص  ،ومص,در الحك,,م ف,,ي الن,,وع الث,,اني القي,,اس  ،وأن,,ه عن,,د
التحقيق ال ع,دول ع,ن حك,م إل,ى حك,م  ،وإنم,ا حُك,م ابت,دا ًء ب,النص ف,ي األول  ،وحك,م ابت,دا ًء ب,أرجح
القياسين في الثاني ). (٣

ﺒﺎﻷﺨذ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة اﻝﺨﻼف  ،واﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﺒﺘرك ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝدﻝﻴل ﻓـﻲ اﻝﻴﺴـﻴر ﻝﺘﻔﺎﻫﺘـﻪ وﻨ ازرﺘـﻪ ؛
ﻝرﻓـﻊ اﻝﻤﺸـﻘﺔ واﻝﺤـرج ٕ ،واﻴﺜــﺎر اﻝﺘوﺴـﻌﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠـق  ،وﻫــذا ﻤـﺎ ﻝــم ﻨـرﻩ ﻋﻨـد اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ " ﻤﻨﺼـور  :اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻋﻨــد
اﻷﺼــوﻝﻴﻴن ص  . ٢٠٦و ﻻ ﻴﺨﻔــﻰ أن ﻫــذا اﻝﻜــﻼم ﺼــﺤﻴﺢ إذا أرﻴــد ﺒــﻪ ﻜﺘــب اﻷﺼــول ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ  ،أﻤــﺎ ﻜﺘــب
اﻝﻔروع ﻓﻘد ذﻜرت ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن أﻨواع اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﺒﻴن .
) (١

ﻴﺴــﺘﺨدم أﺒــو زﻫ ـرة واﻝزرﻗــﺎ ) رﺤﻤﻬﻤــﺎ اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ( ﻤﺼــطﻠﺢ اﺴﺘﺤﺴــﺎن اﻝﺴــﻨﺔ  ،أﺒــو زﻫـرة  :أﺼــول اﻝﻔﻘــﻪ ص ، ٢٦٧
اﻝزرﻗـﺎ  :اﻝﻤـدﺨل اﻝﻔﻘﻬــﻲ اﻝﻌـﺎم  ، ٩٤-٨٨/١وﻫــذا ﻏﻴـر دﻗﻴــق ﻝﺴـﺒﺒﻴن  :اﻷول  :أن اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻴﺴـﺘﺨدﻤون ﻤﺼــطﻠﺢ
اﺴﺘﺤﺴــﺎن اﻝــﻨص  ،وﻻ ﻴﺨﺼــون اﻝﺴــﻨﺔ ﺒﺎﻝــذﻜر  .واﻝﺜــﺎﻨﻲ  :أن اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻗــد ﺜﺒــت ﺒﺎﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻌزﻴــز ﻓــﻲ أﻜﺜــر ﻤــن
ﻤﺴﺄﻝﺔ  ،وأﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻝك  :ﺠواز اﻝوﺼﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﻏﻴـر ﺠـﺎﺌزة ﻗﻴﺎﺴـﺎ ؛ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻤﻠﻴـك ﻤﻀـﺎف إﻝـﻰ ﺤـﺎل زوال
اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻤوت  ،وﻝــو أﻀــﻴف إﻝــﻰ ﺤــﺎل ﻗﻴــﺎم اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺒــﺄن ﻗﻴــل  :ﻤﻠﻜﺘــك ﻏــدا  ،ﻜــﺎن ﺒــﺎطﻼ  ،ﻓﻬــذا أوﻝــﻰ  ،وﻝﻜﻨﻬــﺎ
اﺴﺘﺜﻨﻴت ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  ":ﻤن ﺒﻌد وﺼﻴﺔ ﻴوﺼﻲ ﺒﻬﺎ أو دﻴن " ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء  . ١١ /اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ
اﻝﻤﺒﺘدي . ٥٨٢ /٢

) (٢

ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﺨﻼف ) رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ(  ":ﻗﺴم اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع  :اﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻌرف  ،واﺴﺘﺤﺴـﺎن
اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ،واﺴﺘﺤﺴﺎن رﻓﻊ اﻝﺤرج "  .ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨـص ﻓﻴـﻪ ص  . ٧٤وﻝـم ﻴـذﻜر
اﻝﺸ ـﺦ ﺨــﻼف اﺴﺘﺤﺴــﺎن اﻹﺠﻤــﺎع  .ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻨﺠــد اﻝﺸــﺎطﺒﻲ ﻴــذﻜرﻩ ﻤــن أﻨ ـواع اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻨــد اﻝﻤﺎﻝﻜﻴــﺔ اﻝﺸــﺎطﺒﻲ :
اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ  ، ١٦٤/٤وﻗد ﻨﺒﻪ د .ﻤﺤﻤد ﺨﺎﻝد ﻤﻨﺼور أن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻫو  :اﺘﻔﺎق ﻓﻘﻬـﺎء
اﻝﻤﺎﻝﻜﻴــﺔ  ،وﻝــﻴس اﻝﻤﻘﺼــود اﻹﺠﻤــﺎع اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻷﺼــول  .ﻤﻨﺼــور  :اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻨــد اﻷﺼــوﻝﻴﻴن
ص . ٢٠٥

) (٣

ذﻜ ــر اﻝﺸ ــﻴﺦ ﺨ ــﻼف أﻨـ ـواع اﻻﺴﺘﺤﺴ ــﺎن اﻷرﺒﻌﺔﻋﻨ ــد اﻝﺤﻨﻔﻴ ــﺔ إﻻ أﻨ ــﻪ أﺒ ــدل ﺒﺎﺴﺘﺤﺴ ــﺎن اﻹﺠﻤ ــﺎع اﺴﺘﺤﺴ ــﺎن اﻝﻌ ــرف
اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ ص . ٧٥

٢٨

وحاصل االعتراضين  :أن ال وجه لذكر استحسان النص  ،واستحسان اإلجماع  ،واستحسان القياس
). (١
ويجاب عن الحنفية بخصوص ھذين االعتراضين ببيان خمس نقاط :
األولى  :إن ھذه التسميات اصطالحية وال مشاحة في االصطالح ). (٢
الثانية  :إن منھج الحنفية –الذي مر ذكره(٣) -ھو الذي أوجد ھذه التسميات  ،فقد ذكرت سابقا أنھم
يعللون النصوص  ،ثم يعممون ھذه العلل على المسائل التي ال نص فيھا  ،حتى إذا صادمت نصا أو
إجماعا تبين خطأ ھذا التعميم في تلك المسألة  ،فيعدلون عن تعميمھم ويأخذون بالنص أو باإلجماع ،
ولما كان ھذا النص أو اإلجماع خارجين بھذه المسألة عن مسائل كثيرة دخلت في تعليلھم الذي عمم
 ،اعتبر ھذا النص أو اإلجماع على خالف القياس  ،فظھر استحسان النص أو استحسان اإلجماع ،
فعدل بالمسألة بسببھما عن حكم نظائرھا إلى حكم آخر  ،وھو معنى االستحسان .
الثالثة  :إن الھدف من جعل ھذا )النص أو اإلجماع أو الضرورة أو القياس ( استحسانا ھو بيان أن
ثمة معارضة لھذه األدلة من أدلة أخرى  :نصا عاما كانت  ،أو أصال عاما  ،أو قاعدة عامة ؛
ألن االسـتحسان ال يوجد إال عند المعارضة

)(٤

 ،ولھذا اعتبراالسـتحسان "ترجيح دليل على دليل"

). (١

) (١

وﻗد ﻜﺎن اﻹﻤﺎم اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ ﺴﺒﺎﻗﺎ إﻝﻰ ﻫـذا اﻻﻋﺘـراض ﺤﻴـث ﻗـﺎل  " :إن ذﻜـر اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺒﺤـث ﻤﺴـﺘﻘل ﻻ ﻓﺎﺌـدة
ﻓﻴﻪ أﺼﻼ ؛ ﻷﻨﻪ إن ﻜﺎن راﺠﻌﺎ إﻝﻰ اﻷدﻝﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻬو ﺘﻜرار ٕ ،وان ﻜﺎن ﺨﺎرﺠﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴس ﻤـن اﻝﺸـرع ﻓـﻲ ﺸـﻲء
" اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ  :ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت ١٢٥٠ :ﻫـ ( إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺤـق ﻤـن ﻋﻠـم اﻷﺼـول  ،ط١ ، ١م ،
ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد اﻝﺒدري  ،دار اﻝﻔﻜر ﺒﻴروت ١٩٩٢م ص . ٤٠٣

) (٢

زﻴـدان  :اﻝــوﺠﻴز ﻓــﻲ أﺼـول اﻝﻔﻘــﻪ  ، ٢٣٥ﻻ ﻤﺸــﺎﺤﺔ  " :أي ﻻ ﻨـزاع ﻓــﻲ أن ﻴطﻠــق ﻜـل ﻋــﺎﻝم ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬـوم ﻤﻌــﻴن ﻤــﺎ
ﻴﺸــﺎء ﻤــن ﻤﺼــطﻠﺢ  ،ﻓﻴﺨﺘﻠﻔــون ﻓــﻲ اﻝﺘﺴــﻤﻴﺔ  ،وﻴﺘﻔﻘــون ﻓــﻲ اﻝﻤﻔﻬــوم واﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ " اﻝــدرﻴﻨﻲ  :اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻷﺼــوﻝﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻝرأي ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٢٥٣

) (٣اﻨظر ص . ١٢
) (٤

ﻗ ــﺎل اﻝﺴرﺨﺴ ــﻲ  ":ﻓﻜ ــذﻝك اﺴ ــﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻤﺎﺌﻨ ــﺎ ﻋﺒ ــﺎرة اﻝﻘﻴ ــﺎس واﻻﺴﺘﺤﺴ ــﺎن ﻝﻠﺘﻤﻴﻴـــز ﺒــــﻴن اﻝـــدﻝﻴﻠﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀــــﻴن ،
وﺘﺨﺼﻴص أﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻝﻜون اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺎ  ،وﻝﻜوﻨﻪ ﻤـﺎﺌﻼ ﻋـن ﺴـﻨن اﻝﻘﻴـﺎس " اﻝﺴرﺨﺴـﻲ  :أﺼـول
اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  . ١٩٠/٢وﻴﻘــول ﺸــﻠﺒﻲ ﻓــﻲ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻘﻴــﺎس واﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن  ":أن اﻝﻘﻴــﺎس ﻴﻜــون ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﻻ
دﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴرﻩ  ،وﻤن ﺜم ﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ إﻻ ﺤﻜم واﺤـد  ،واﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻬﺎ

٢٩

فإن قيل  :ما الفائدة من بيان ھذه المعارضة ؟ الجواب  :الفائدة ھي التنبيه على أن ھذه األدلة
المستح َسنة مستثناة من عموم نص  ،أو أصل عام  ،أو قاعدة كلية  ،وبعبارة أخرى  :أن ھذه األدلة
جاءت على خالف القياس ). (٢
الرابعة  :إن من شروط األصل في القياس أن ال يكون معدوال به عن سنن القياس

)(٣

 .وما سماه

الحنفية من استحسان ) النص  ،أواإلجماع  ،أوالضرورة  ،أوغيرھا حاشا استحسان القياس ( كلھا
جاءت على خالف القياس ؛ لمعارضتھا لنصوص عامة  ،أو قواعد كلية –كما بُين -فال تصلح أن
يقاس عليھا ) ، (٤ومن ھنا عمل الحنفية بقاعدتھم وھي  :ما ثبت على خالف القياس  ،فغيره عليه ال
يقاس ) . (٥وفي قولھم  :ھذا استحسان بالنص أو باإلجماع تنبيه على شرط القياس المذكور  ،فكأنھم
يقولون  :إن ھذا النص الذي كان وجھا لالستحسان جاء على خالف القياس  ،فال يصلح أصال يقاس
عليه .
لھذا نجد أن الحنفية قد صرحوا أن الفرق بين استحسان القياس وغيره من أنواع االستحسان :ھو
جواز القياس على األول  ،وعدم جواز القياس على الثاني ). (٦
ولعل ھذا ھو السبب في ذكر الشيخ أبي زھرة أن االستحسان عند الحنفية على قسمين ): (٧
القسم األول  :استحسان القياس .
دﻝــﻴﻼن  ،ﻴﻌﻤــل اﻝﻤﺠﺘﻬــد ﺒﺄرﺠﺤﻬﻤــﺎ  ،وﻫــذا ﻴﻘﻀــﻲ أن ﻴﻜــون ﻝﻠﻤﺴــﺄﻝﺔ ﺤﻜﻤــﺎن  ،ﻴﻌــدل اﻝﻤﺠﺘﻬــد ﻋــن أﺤــدﻫﻤﺎ إﻝــﻰ
اﻵﺨر ﺒوﺠﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻌدول " ﺸﻠﺒﻲ  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ . ٢٩٣/١
) (١

ﻴﻘــول اﻝﺸــﻴﺦ ﺨــﻼف  " :ﻓﺎﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻨــد اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــو  :ﺘــرﺠﻴﺢ دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ دﻝﻴــل ﻴﻌﺎرﻀــﻪ ﺒﻤــرﺠﺢ ﻤﻌﺘﺒــر ﺸــرﻋﺎ "
ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻨص ﻓﻴﻪ ص ٧٢

) (٢

ﻤر ﻤﻌﻨﺎ أن ﻤن ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن اﻨﻪ  :اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎس اﻝظﺎﻫر  .اﻨظر ص . ١٠

) (٣

اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :أﺼــول اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ، ١٤٧/٢اﻝﻤﺤﺒــوﺒﻲ  :اﻝﺘوﻀــﻴﺢ ﻝﻤــﺘن اﻝﺘﻨﻘــﻴﺢ  ، ٥٦/٢اﺒــن أﻤﻴــر اﻝﺤــﺎج  :اﻝﺘﻘرﻴــر
واﻝﺘﺤﺒﻴر  ، ١٦٨/٣اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :إﻓﺎﻀﺔ اﻷﻨوار ص . ٢٥٢

) (٤

اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :أﺼــول اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ، ١٩٥/٢اﻝﻤﺤﺒــوﺒﻲ  :اﻝﺘوﻀــﻴﺢ ﻝﻤــﺘن اﻝﺘﻨﻘــﻴﺢ  ، ٨٤/٢اﺒــن أﻤﻴــر اﻝﺤــﺎج  :اﻝﺘﻘرﻴــر
واﻝﺘﺤﺒﻴر  ، ٣٠٠/٣اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :إﻓﺎﻀﺔ اﻷﻨوار ص . ٢٦٨

) (٥

ﻤﺠﻠــﺔ اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻌدﻝﻴــﺔ ﻤــﺎدة ) (١٥ص  ، ٨٨و اﻝزرﻗــﺎ ) اﻷب(  :أﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺤﻤــد )ت ١٣٥٧:ﻫ ـ١٩٣٨ /م( ﺸــرح
اﻝﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ  ،دار اﻝﻘﻠم دﻤﺸق ط١٩٨٩ ٢م ص . ١٥١

) (٦

اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :أﺼــول اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  ، ١٩٥/٢اﻝﻤﺤﺒــوﺒﻲ اﻝﺘوﻀــﻴﺢ ﻝﻤــﺘن اﻝﺘﻨﻘــﻴﺢ  ، ٨٤/٢اﺒــن أﻤﻴــر اﻝﺤــﺎج  :اﻝﺘﻘرﻴــر
واﻝﺘﺤﺒﻴر . ٣٠٠/٣

) (٧

أﺒو زﻫرة  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٢٦٤

٣٠

القسم الثاني  :استحسان سببه معارضة القياس ألدلة شرعية أخرى .
والخالصة  :أن التقسيم السابق له غاية وھدف  ،وليس فيه حشر لشيء في غير موضعه .
تنبيه :
لقد ا ْش َت َھر يبن علماء الحنفية أن ما كان على خالف القياس  ،فغيره عليه ال يقاس  ،حتى غدت
قاعدة كما سبق ذكره

)(١

 ،وال يخفى أن ھذه القاعدة ليست على اإلطالق ؛ فإن النص إذا كان

معدوال به عن القياس  ،وكان معقول المعنى  ،جاز القياس عليه ). (٢
الخامسة  :ذكر األستاذ الزرقا أن سبب التقسيم الس,ابق ھ,و رغب,ة الق,ائلين باالستحس,ان أن يقطع,وا
حجة مخالفيھم الذين يعتب,رون االستحس,ان ق,وال ب,الھوى ب,ال دلي,ل  ،فوس,عوا معن,اه األص,لي ليُفھم,وا
المخالفين أن من معاني االستحسان االستناد إلى النص أو اإلجماع ). (٣
ويمكن أن يعترض على ما ذكره األستاذ الزرقا :
أن الحنفية عندما كتبوا أصولھم استندوا إلى ما جاء عن سلفھم في الفروع  ،ولوال ورود ھذه
األنواع من االستحسان في تلك الفروع  ،لما ذكرھا علماء األصول  ،فھذه األنواع موجودة أصال
قبل تدوين األصول  ،ولم يتكلفوا إقحامھا جوابا عن أحد ). (٤

) (١

اﻝﺴرﺨﺴ ــﻲ  :أﺼ ــول اﻝﺴرﺨﺴ ــﻲ ١٤٧ /٢و ، ١٩٥اﻝﻤﺤﺒ ــوﺒﻲ  :اﻝﺘوﻀ ــﻴﺢ ﻝﻤ ــﺘن اﻝﺘﻨﻘ ــﻴﺢ ٥٦ /٢و ، ٨٤اﺒ ــن أﻤﻴ ــر
اﻝﺤﺎج  :اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر  ١٦٨ /٣و. ٣٠٠

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ١٣٩ /٤و ، ١٤٣ﻴﻘول اﻹﻤـﺎم ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز اﻝﺒﺨـﺎري ﻓـﻲ اﻝﻜﺸـف " :
ـﺎم اﻝﻐ ازﻝـ ـ ــﻲ  -ذﻜ ـ ــر ﻓـ ـ ــﻲ ﺘﺼـ ـ ــﻨﻴف ﻝ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ أﺼـ ـ ــول اﻝﻔﻘـ ـ ــﻪ-ﻴﻌﻨـ ـ ــﻲ
واﻋﻠ ـ ــم ﺒـ ـ ــﺄن ﺒﻌـ ـ ــض اﻝﻤﺤﻘﻘ ـ ــﻴن -ﻴﻌﻨـ ـ ــﻲ اﻹﻤ ـ ـ َ
اﻝﻤﺴﺘﺼــﻔﻰ : -٤٤٤-٤٤٠/٢أﻨــﻪ اﺸــﺘﻬر ﺒــﻴن اﻝﻔﻘﻬــﺎء أن اﻝﻤﻌــدول ﺒــﻪ ﻋــن اﻝﻘﻴــﺎس  ،ﻻ ﻴﻘـﺎس ﻋﻠﻴــﻪ ﻏﻴـرﻩ  ،وﻝﻜﻨــﻪ
ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴل " ﺜم ذﻜر أن اﻝﺨﺎرج ﻋن اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ أوﺠـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ  :ﻤـﺎ اﺴـﺘﺜﻨﻲ ﻋـن ﻗﺎﻋـدة ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻌﻨـﻰ
 ،ﻓﻴﺠــوز أن ﻴﻘــﺎس ﻋﻠﻴــﻪ ﻜــل ﻤﺴــﺄﻝﺔ دارت ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﺜﻨﻰ واﻝﻤﺴــﺘﺒﻘﻰ  ،وﺸــﺎرﻜت اﻝﻤﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻓــﻲ ﻋﻠــﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎء .
وﻤﺜﺎﻝﻪ  :ﻗﻴﺎس ﻤن ﺠﺎﻤﻊ ﻨﺎﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـن أﻜـل ﻨﺎﺴـﻴﺎ  .اﻨظـر  :اﻝﻐ ازﻝـﻲ  :اﻝﻤﺴﺘﺼـﻔﻰ  ، ٤٤٤-٤٤٠/٢اﻝﺒﺨـﺎري :
ﻜﺸف اﻷﺴرار . ٥٥١-٥٥٠ /٣

) (٣

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻤدﺨل اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻝﻌﺎم  ٩٥/١ﻫﺎﻤش رﻗم ). (١

) (٤ﻴﻘــول د .ﻋــﻼء اﻝــدﻴن رﺤــﺎل ﻓــﻲ ﻤﻌــرض ردﻩ ﻋﻠــﻰ ﻜــﻼم اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝزرﻗــﺎ ) رﺤﻤــﻪ اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ (  ":ﻝﻜﻨــﻲ ﻻ أﻤﻴــل ﻝﻬــذا اﻝ ـرأي وﻝﻬــذا
اﻝﺘﺤﻠﻴل ؛ ﻷن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠوا ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎن اﺒﺘداء ﻗﺒل أن ﻴظﻬر اﻝﻤﻌﺎرﻀون ﻝﻪ  ،ﻓﻘد أﻓﺘﻰ أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤﺴـﺎﺌل وﻗـﺎل :
أﺴﺘﺤﺴــن ﻜــذا وأدع اﻝﻘﻴــﺎس  ،ﻗﺒــل أن ﻴظﻬــر اﻝﺨــﻼف ﻓــﻲ اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن  ،وﻜــﺎن اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺒداﻴﺘــﻪ ﻴﺴــﺘﻨد إﻤــﺎ إﻝــﻰ اﻝــﻨص أو
اﻹﺠﻤﺎع أو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻝﻀرورة أو اﻝﻌرف  ،وﻜﺎن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴدﻋون أﺼوﻝﻬم اﻝﻤﻘررة وﻴﻌﻤﻠون ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎن وﻫم ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒرأي

٣١

ويجاب عن ھذا االعتراض :
أن توسعة معن,ى االستحس,ان إنم,ا ج,اءت لتش,ير إل,ى أن المجتھ,د يس,تقرئ م,نھج الش,ارع  ،فيج,د أن
الشارع يقرر األصل الكلي  ،أو القياس العام  ،ثم يستثني منه  ،وھ,ذا ھ,و م,نھج االستحس,ان  ،فھ,ي
إذن عملية استدالل بالمنھج .

المبحث الثاني
مواقف األصوليين من االستحسان  ،وفيه مطلبان :
ﻏﻴرﻫم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن "  .رﺤﺎل  :ﻋﻼء اﻝدﻴن ﺤﺴﻴن ) (٢٠٠٤اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻤﺴﻠك ﻝﻔﻬم اﻝدﻝﻴل اﻝﺸرﻋﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ،أﺒﺤﺎث اﻝﻴرﻤوك
" ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"  (١٢) ٧ص . ٩٠٧

٣٢

المطلب األول  :حجية االستحسان عند األصوليين
المطلب الثاني  :حقيقة الخالف في االستحسان بين األصوليين

المبحث الثاني  -مواقف األصوليين من االستحسان :
المطلب األول  :حجية االستحسان عند األصوليين :
اختلف األصوليون في حجية االستحسان على ثالثة أقوال :
القول األول  :أنه دليل شرعي  ،القول الثاني  :أنه ليس دليال شرعيا  ،القول الثالث  :أنه ليس دليال
مستقال  ،وإليك بيان ھذه اآلراء :
القول األول :
إن االستحسان دليل شرعي يعمل به  ،ويعتمد عليه  ،وبه قال الحنفية) ، (١والمالكية ) ،(٢والحنابلة

)(٣

.

) (١

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ  ١٨٩ /٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ

) (٢

واﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ١٦٢/٤

) (٣

واﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن أﺤﻤــد ) ت ٦٣٠ :ﻫـ ـ ( روﻀــﺔ اﻝﻨــﺎظر وﺠﻨــﺔ اﻝﻤﻨــﺎظر  ،اﻝﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﺴــﻠﻔﻴﺔ
اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﻤﻨــورة  ١٩٦٥م  ،ص  . ٨٥وﻝﻤﻌرﻓــﺔ أدﻝــﺔ ﻜــل رأي اﻨظــر  :اﻝﺒﻐــﺎ  :أﺜــر اﻷدﻝــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠــف ﻓﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘــﻪ

٣٣

ولقد أث َِر القول باالستحسان عن أئمة ھذه المذاھب  ،والجامع المشترك بينھم أن أحدا م,نھم ل,م يض,ع
له تعريفا  ،لكن أتباع كل مذھب من ھذه المذاھب وضعوا تعريف,ات لالستحس,ان ت,تالءم م,ع م,ا قال,ه
إمامھم فيه  ،وقد نسب إلى بعض أتباع ھذه المذاھب نفي حجية االستحسان في مذھبھم  ،وإليك بيان
ھذا اإلجمال :

أوال -الحنفية :
قال محمد بن الحسن الشيباني ) " : (١ك,ان أب,و حنيف,ة ) رحم,ه  ( ين,اظر أص,حابه ف,ي المق,اييس ،
فينتصفون من,ه ويعارض,ونه  ،حت,ى إذا ق,ال  :أستحس,ن  ،ل,م يلحق,ه أح,د م,نھم ؛ لكث,رة م,ا ي,ورد ف,ي
االستحسان من المسائل  ،فيدعون جميعا  ،ويسلمون له " ). (٢
اعتراض :
إن اإلمام الطحاوي ) (٣ال يقول باالسـتحسـان بل ھو ينكره  ،ففي إطالق حجيته عند الحنفية نظر

)(١

.

اﻝﻤـذﻫب ﻓـﻲ أﺼـول اﻝﻤـذﻫب ﻝﻺﺨﺴـﻴﻜﺘﻲ ) ت :
اﻹﺴﻼﻤﻲ ص  ، ١٣٣واﻝﻔرﻓور  :وﻝﻲ اﻝدﻴن " ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ " ُ ،
٦٤٤ﻫـ( ط٢ ،١م  ،دار اﻝﻔرﻓور ،دﻤﺸق ١٩٩٩ ،م  ٢٠٨/٢ ،وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .
) (١اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴن اﻝﺸﻴﺒﺎﻨﻲ  ،أﺒوﻋﺒد اﷲ  ،إﻤﺎم ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ واﻷﺼول  ،وﻝد ﺒواﺴط  ،وﻨﺸﺄ ﺒﺎﻝﻜوﻓـﺔ  ،ﺘﺘﻠﻤـذ ﻋﻠـﻰ ﻴـد
اﻹﻤﺎم أﺒـﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ  ،ﻝـﻪ  :اﻝﺠـﺎﻤﻊ اﻝﻜﺒﻴـر واﻝﺼـﻐﻴر واﻝﻤﺒﺴـوط وﻏﻴرﻫـﺎ  ،ﺘـوﻓﻲ ﺒـﺎﻝري ﺴـﻨﺔ ) ١٨٩ﻫ ـ (  .اﻝﻤ ارﻏـﻲ :
اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن .١١٥/١
) (٢اﻝﻤﻜﻲ  :اﻝﻤوﻓق ﺒن أﺤﻤد ) ت ٥٦٨ :ﻫـ (  ،ﻤﻨﺎﻗب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ١ ،م  ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﺒﻴروت ١٩٨١ ،م . ٨١/١ ،
) (٣

أﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝطﺤــﺎوي  ،أﺒــو ﺠﻌﻔــر  ،ﻓﻘﻴــﻪ ﺤﻨﻔــﻲ ﻤــن اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ  ،ﺒــرز ﻓــﻲ اﻝﺤــدﻴث واﻝﻔﻘــﻪ  ،ﻝــﻪ  :ﻤﻌــﺎﻨﻲ
اﻵﺜــﺎر  ،وﺒﻴــﺎن ﻤﺸــﻜل اﻵﺜــﺎر  ،واﻝﺸــروط اﻝﻜﺒﻴــر واﻝﺼــﻐﻴر  ،وﻏﻴرﻫــﺎ  ،ﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ ) ٣٢١ﻫـ ـ (  .اﻝــذﻫﺒﻲ  :ﺴــﻴر
أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء . ٢٧/ ١٥

٣٤

وأجيب عن الحنفية بجوابين :
ُ
الج واب األول  :ال نس,,لم بص,,حة ھ,,ذه النس,,بة للطح,,اوي  ،إذ ل,,م يُب,,ين م,,نْ نس,,ب إلي,,ه أي,,ن وجدھ,,ذا
االعتراض فيما كتبه الطحاوي ؟ والبينة على المدعي .
الجواب الثاني  :إن الطحاوي من أبناء الطبقة الثالثة م,ن طبق,ات المجتھ,دين الت,ي ال يس,ع أص,حابھا
مخالفة إمامھم في األصول وال في الفروع ) ، (٢وقد ثبت أن اإلمام أبا حنيفة كان يأخذ باالستحسان ،
فال يعتد بمخالفة الطحاوي له .
ثانيا -المالكية :
روى محمد بن أحمد العُتبي )(٣قال  :حدثنا أصبغ بن الفرج

) (٤

قال  :سمعت ابن القاسم ) (٥يقول ويروي عن مالك أنه قال :
" تسعة أعشار العلم االستحسان "

)(٦

وقد نسب أحد المعاصرين ) (١إلى اإلمام مالك أنه قال  " :االستحسان عماد العلم " .

) (١

ﻨﺴب ذﻝك إﻝﻴﻪ اﻹﻤﺎم اﺒن ﺤزم ﻓﻲ ) اﻹﺤﻜﺎم ( ﺤﻴث ﻗﺎل  ":وأﻨﻜرﻩ ﻤن أﺼﺤﺎب ﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ أﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد
اﻝطﺤـﺎوي "  .اﺒــن ﺤــزم  :ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺤﻤــد ) ت  ٤٥٦ :ﻫ ـ ( اﻹﺤﻜــﺎم  ،ط٢ ، ٢م  ،دار اﻝﺤــدﻴث اﻝﻘــﺎﻫرة ١٩٩٢م
 . ١٩٢/٢وﻜــذﻝك ﻨﻘــل إﻨﻜــﺎر اﻝطﺤــﺎوي ﺒﻌــض اﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴن  ،ﻤــﻊ ﻤﻼﺤظــﺔ أن أﺤــدﻫم ﻝــم ﻴﻨﺴــب ذﻝــك إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻜﺘﺒــﻪ
اﻝطﺤــﺎوي  .اﻨظــر  :اﻝﻨﺸــﻤﻲ  :اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ وﻤــذاﻫب اﻷﺼــوﻝﻴﻴن ﻓﻴــﻪ ص  ، ١١٤و أﺒــو اﻝ ـرﻴش  :ﻤوﺴــﻰ
ﻋﺎﻴش ) ١٩٩٨م( اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﻴن اﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻨﻘل واﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻌﻘل  ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺒﻠﻘﺎء (٢) ٥ ،ص ١٤١

) (٢

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﻤﺤﻤد أﻤﻴن ﺒـن ﻋﻤـر ) ت ١٢٥٢ :ﻫ ـ ( رﺴـﺎﻝﺔ ﻓـﻲ ﺸـرح ﻤﻨظوﻤـﺔ ﻋﻘـود رﺴـم اﻝﻤﻔﺘـﻲ  ،ﻤﺠﻤوﻋـﺔ
رﺴﺎﺌل اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن ١ ،م  ،دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﺒﻴروت  ،د.ت . ١٢-١١/١

) (٣

ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒداﻝﻌزﻴز ﺒن ﻋﺘﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ  ،أﺒو ﻋﺒد اﷲ  ،ﻓﻘﻴﻪ اﻷﻨدﻝس  ،ﺼـﺎﺤب ﻜﺘـﺎب ) اﻝﻌﺘﺒﻴـﺔ (  ،ﺴـﻤﻊ
ﻴﺤﻴـﻰ اﻝﻠﻴﺜــﻲ  ،وأﺼــﺒﻎ ﺒـن اﻝﻔــرج  ،وﺴــﺤﻨون ﺒـن ﺴــﻌﻴد وﻏﻴــرﻫم  ،ﺘـوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ ٢٥٥ :ﻫ ـ وﻗﻴـل ٢٥٤ﻫ ـ  .اﻝــذﻫﺒﻲ :
ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء . ٣٣٦-٣٣٥/١٢

) (٤

أﺼـﺒﻎ ﺒـن اﻝﻔـرج ﺒـن ﺴـﻌﻴد اﻝﻤﺼــري اﻝﻤـﺎﻝﻜﻲ  ،ﻤﻔﺘـﻲ اﻝـدﻴﺎر اﻝﻤﺼـرﻴﺔ  ،أﺒـو ﻋﺒــداﷲ  ،طﻠـب اﻝﻌﻠـم وﻫـو ﺸـﺎب ﻜﺒﻴــر
ﻓﻔﺎﺘﻪ ﺴﻤﺎع ﻤﺎﻝك واﻝﻠﻴث  ،ﺴﻤﻊ ﻤن أﺸﻬب واﺒن وﻫب واﺒن اﻝﻘﺎﺴم  ،ﺤدث ﻋﻨـﻪ اﻝﺒﺨـﺎري واﺒـن ﻤﻌـﻴن  ،ﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ
٢٢٥ :ﻫـ  .اﻝذﻫﺒﻲ  :ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء . ٦٥٦/ ١٠

) (٥

ﻋﺒــداﻝرﺤﻤن ﺒــن اﻝﻘﺎﺴــم ﺒــن ﺨﺎﻝــد اﻝﻤﺼــري اﻝﻤــﺎﻝﻜﻲ  ،ﺼــﺤب ﻤﺎﻝﻜــﺎ وروى ﻋﻨــﻪ  ،وﻋﻨــﻪ روى أﺼــﺒﻎ وﺴــﺤﻨون  ،ﻗــﺎل
اﻝﻨﺴﺎﺌﻲ  :ﻫو ﺜﻘﺔ ﻤﺄﻤون  ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ١٩١ :ﻫـ  .اﻝذﻫﺒﻲ  :ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء ١٢٠/٩

) (٦

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ . ١٦٥/٤

٣٥

كما نسب آخر ) (٢لإلمام مالك أنه قال  " :إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة " .
والصحيح أن ھاتين الجملتين من كالم اإلمام أصبغ  ،فقد جاء في ) الموافقات (  " :وقد بالغ أصبغ
في االستحسان حتى قال  :إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة  ،وإن االستحسان عماد العلم "
) . (٣
اعتراض :
لقد نفى القاضي عبد الوھاب المالكي أن يكون اإلمام مالك قد نص على االستحسان ). (٤
والجواب عن ھذا االعتراض من ثالثة وجوه :
الوجه األول  :لقد روى ابن القاسم صاحب اإلمام مالك وتلميذه ثناء اإلمام مالك على االستحسان
 ،بل و ورد في المدونة الكبرى عدة مسائل بنيت على االستحسان  ،وفي ھذا م,ن إثب,ات نس,بته إل,ى
اإلمام مالك ما َي ُر ّد االعتراض  ،مع مالحظة أن اإلثبات مقدم على النفي ؛ ألنه يفيد زيادة العلم .
الوج ه الث اني  :أن المتص,,فح لكت,,ب الف,,روع عن,,د المالكي,,ة يس,,تطيع أن يلم,,س بس,,ھولة ويس,,ر م,,دى
اعتمادھا على االستحسان  ،فإن القارئ ال يكاد يم ّر على باب من أبواب الفقه إال ولالستحسان ذك,ر
عندھم  ،بل قد صُرح بأنه م,ن أص,ول م,ذھب اإلم,ام مال,ك عن,د بع,ض م,ن كت,ب ف,ي أص,ول م,ذھب
اإلمام مالك ). (٥

) (١

ﻤرﻋﻲ  :اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد اﻷﺌﻤﺔ اﻷرﺒﻌﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ص ١٢

) (٢اﻝﺒﻐﺎ  :أﺜر اﻷدﻝﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ١٣١
) (٣
) (٤

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ . ١٦٦ /٤

اﻝﻔﺘـوﺤﻲ  :ﺸــرح اﻝﻜوﻜــب اﻝﻤﻨﻴــر ص  . ٣٨٧اﻝﻘﺎﻀــﻲ ﻋﺒــداﻝوﻫﺎب اﻝﻤــﺎﻝﻜﻲ  :ﻫــو ﻋﺒـد اﻝوﻫــﺎب ﺒــن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻨﺼــر
اﻝﺜﻌﻠﺒــﻲ اﻝﺒﻐــدادي  ،وﻝــد ﺒﺒﻐــداد  ،ووﻝــﻲ اﻝﻘﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺒﻌــض ﻤﻨــﺎطق اﻝﻌـراق  ،ﺜــم رﺤــل إﻝــﻰ ﻤﺼــر  ،ﻝــﻪ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن
اﻝﻤؤﻝﻔﺎت ﻤﻨﻬﺎ  :اﻝﻨﺼرة ﻝﻤذﻫب ﻤﺎﻝك  ،وﺸرح رﺴـﺎﻝﺔ أﺒـﻲ زﻴـد  ،واﻷدﻝـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺌل اﻝﺨـﻼف  .ﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ٤٢٢ﻫ ـ
ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة ودﻓن ﺒﺠوار ﻗﺒر اﺒن اﻝﻘﺎﺴم وأﺸﻬب ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﻗﺒر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  .اﻝﻤ ارﻏـﻲ  :اﻝﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺒـﻴن -٢٤٢ /١
. ٢٤٣

) (٥

اﻨظر  :اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ  . ١٦٢ /٤ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺴودة  ":ﻗﺎل اﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻋﺒـداﻝوﻫﺎب اﻝﻤـﺎﻝﻜﻲ

 :ﻝــﻴس ﺒﻤﻨﺼــوص ﻋــن ﻤﺎﻝــك  ،إﻻ أن ﻜﺘــب أﺼــﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤﻤﻠــوءة ﻤــن ذﻜــرﻩ واﻝﻘــول ﺒــﻪ  ،وﻨــص ﻋﻠﻴــﻪ اﺒــن =
وأﺸ ــﻬب وﻏﻴرﻫﻤ ــﺎ " آل ﺘﻴﻤﻴ ــﺔ  :ﻋﺒ ــد اﻝﺴ ــﻼم ﺒ ــن ﻋﺒ ــد اﷲ ) ت ٦٥٢ :ﻫ ـ ـ( ووﻝ ــدﻩ ﻋﺒ ــداﻝﺤﻠﻴم

=اﻝﻘﺎﺴــم

) ت ٦٨٢ :ﻫ ـ ـ(

وﺤﻔﻴدﻩ أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒداﻝﺤﻠﻴم ) ت ٧٢٨ :ﻫـ(  ،اﻝﻤﺴودة ﻓـﻲ أﺼـول اﻝﻔﻘـﻪ  ،ﻤﺠﻠـد واﺤـد  ،ﺠﻤﻌﻬـﺎ  :أﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد

٣٦

الوجه الثالث  :قد يكون مرادھم أن اإلمام مالك لم يأخذ باالستحسان المبني على الھ,وى والتش,ھي ،
وكذلك أصول مذھبه لم تبن على ھذا النوع من االستحسان .
ثالثا – الحنابلة :
قال القاضي يعقوب بن إبراھيم ) " : (١القول باالستحسان مذھب أحمد ) رحمه  ( "

)(٢

،

وقال ابن مفلح ) " : (٣أطلق أحمد القول به -يعني االستحسان -في مواضع " ). (٤
اعتراض :
استدل القاضي أبو يعلى ) (٥على بطالن القول باالستحسان بما رواه أبو طالب ) (٦عن اإلمام أحمد
أنه قال  " :أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خالف القياس قالوا  :نسـتحسـن ھذا وندع القياس ،
فيدعون ما يزعمون أنه الحق باالستحســان  ،وأنا ذاھب إلى كل حديث جاء  ،وال أقيـس عليه "

) (٧

.

ﺒـن أﺤﻤــد اﻝﺤ ارﻨــﻲ ) ت ٧٤٥ :ﻫ ـ ( ﺘﺤﻘﻴـق وﺘﻌﻠﻴــق  :ﻤﺤﻤــد ﻤﺤﻴــﻲ اﻝـدﻴن ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴــد ، ٠ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻤــدﻨﻲ اﻝﻘــﺎﻫرة ،
 ١٩٦٤م  ،ص  ٤٥١ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﺘوﻀﺢ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴدع ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺸك أن اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻗد اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن .
) (١

) (٢
) (٣

اﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻴﻌﻘـوب ﺒــن إﺒـراﻫﻴم ﺒــن أﺤﻤـد اﻝﻌﻜﺒــري اﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ  ،أﺒـو ﻋﻠــﻲ  ،ﺸـﻴﺦ اﻝﺤﻨﺎﺒﻠــﺔ  ،وﺘﻠﻤﻴـذ اﻝﻘﺎﻀــﻲ أﺒـﻲ ﻴﻌﻠــﻰ ،
ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) ٤٨٦ﻫـ (  .اﻝذﻫﺒﻲ  :ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء . ٩٤-٩٣/١٩
ِ
اﻝﻤﻨﺎظر  ،ص . ٨٥
اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :روﻀﺔ اﻝﻨﺎظر وﺠﻨﺔ ُ
ﻫــو ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻔﻠــﺢ ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﻤﻘدﺴــﻲ اﻝﺼــﺎﻝﺤﻲ اﻝﺤﻨﺒﻠــﻲ  ،أﺒــو ﻋﺒــد اﷲ  ،ﺸــﻤس اﻝــدﻴن  ،ﻜــﺎن آﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــذﻜﺎء ،
وﻏﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻘــل ﻤــذﻫب اﻹﻤــﺎم أﺤﻤــد ﺒــن ﺤﻨﺒــل  ،ﻝــﻪ  :ﺸــرح ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘﻨــﻊ  ،وﺸــرح ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﺘﻘــﻰ  ،وﻜﺘــﺎب اﻝﻔــروع ،
وﻏﻴرﻫﺎ  ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) ٧٦٣ﻫـ (  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ١٨٣ / ٢

) (٤
) (٥

اﻝﻔﺘوﺤﻲ  :ﺸرح اﻝﻜوﻜب اﻝﻤﻨﻴر ص . ٣٨٧
ﻫو ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒـن ﺨﻠـف ﺒـن أﺤﻤـد اﻝﻔـراء اﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ  ،أﺒـو ﻴﻌﻠـﻰ  ،اﻝﻘﺎﻀـﻲ اﻝﻜﻴﺒـر  ،ﻝـﻪ  :أﺤﻜـﺎم اﻝﻘـرآن  ،واﻝﻤﻌﺘﻤـد
وﻤﺨﺘﺼرﻩ  ،واﻝﻌدة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ وﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺜﻴر  ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٤٥٨ﻫـ  .اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن -١٥٨/١
. ٢٦١

) (٦أﺤﻤـد ﺒـن ﺤﻤﻴـد أﺒـو طﺎﻝـب اﻝﻤﺸـﻜﺎﻨﻲ  ،ﺼـﺤب اﻹﻤــﺎم أﺤﻤـد  ،وروى ﻋﻨـﻪ ﻤﺴـﺎﺌل ﻜﺜﻴـرة  ،وﻜـﺎن اﻹﻤـﺎم أﺤﻤـد ﻴﻜرﻤــﻪ
وﻴﻘدﻤــﻪ  ،ﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ ٢٤٤ﻫـ ـ  .أﺒــو ﻴﻌﻠــﻰ)اﻝﺼــﻐﻴر (  :ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺤﻤــد ﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن اﻝﻔ ـراء أﺒــو اﻝﺤﺴــﻴن ) ت :
٥٢١ﻫـ( طﺒﻘﺎت اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴروت د .ت . ٣٩/١
) (٧

آل ﺘﻴﻤﻴﺔ  :اﻝﻤﺴودة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص  . ٤٥٢اﻝﻔﺘـوﺤﻲ  :ﺸـرح اﻝﻜوﻜـب اﻝﻤﻨﻴـر ص  . ٣٨٧وﻗـد أطﻠـق اﻝﻘﺎﻀـﻲ
ﻓــﻲ ﻜــﻼ اﻝﻜﺘــﺎﺒﻴن  ،واﻝــذي ﻴﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ أﻨــﻪ أﺒــو ﻴﻌﻠــﻰ ﻤــﺎ ذﻜـرﻩ اﺒــن ﺒــدران ﻓــﻲ ) اﻝﻤــدﺨل (  ":إن أﺼــﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤﻨــذ ﻋﺼــر

٣٧

فإطالق القول بأن اإلمام أحمد قد أخذ باالستحسان فيه نظر ؛ لورود ھذه الرواية عنه). (١
الجواب :
أوال -بيّن أبو الخطاب ) – (٢تلميذ القاضي – أن إنكار اإلمام أحمد متوجه إلى االستحسان الذي لم
ُبن على دليل  ،وذلك من وجھين ): (٣
ي َ
الوجه األول  :قول اإلمام أحمد  ":يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق باالستحسان "  ،فلو كان
االستحسان مبنيا على دليل لكان حقا  ،وھذا الينكره أحد .
القياس
الوجه الثاني  :قول اإلمام  ":وأنا أذھب إلى كل حديث جاء وال أقيس عليه "  ،أي أنه يترك
َ
بالخبر  ،وھذا ھو عين االستحسان المبني على الدليل .
ثانيا -جاءت عدة روايات عن اإلمام أحمد يقول فيھا باالستحسان  ،وأكتفي بذكر اثنتين منھا ):(٤
الرواية األولى  :روى الميموني ) (٥عن اإلمام أحمد أنه قال  " :أستحسن أن يتيمم لكل صالة ،
والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء " .
الراواية الثانية  :روى بكر بن محمد ) (١عن اإلمام أحمد أنه قال فيمن غصب أرضا فزرعھا :
"الزرع لرب األرض  ،وعليه النفقة  ،وھذا شيء ال يوافق القياس  ،ولكن أستحسن أن يدفع إليه
نفقته " .

اﻝﻘﺎﻀﻲ أﺒﻲ ﻴﻌﻠﻰ إﻝﻰ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﺎﺌﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻴطﻠﻘـون ﻝﻔـظ اﻝﻘﺎﻀـﻲ وﻴرﻴـدون ﺒـﻪ ﻋﻼﻤـﺔ زﻤﺎﻨـﻪ ﻤﺤﻤـد ﺒـن اﻝﺤﺴـﻴن ﺒـن
ﻤﺤﻤد ﺒن ﺨﻠف ﺒن ﺒن أﺤﻤد ﺒـن اﻝﻔـراء اﻝﻤﻠﻘـب ﺒـﺄﺒﻲ ﻴﻌﻠـﻰ  ،وﻜـذا إذا ﻗـﺎﻝوا أﺒـو ﻴﻌﻠـﻰ " .اﺒـن ﺒـدران  :اﻝﻤـدﺨل إﻝـﻰ
ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل ص . ٤٠٩
) (١

اﻝطوﻓﻲ  :ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻋﺒداﻝﻘوي ) ت ٧١٦ :ﻫـ( ﺸـرح ﻤﺨﺘﺼـر اﻝروﻀـﺔ  ،ط ، ٢ﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﺒﻴـروت ١٩٩٨م
 ، ٢٠٢/٢ ،وأﺒواﻝرﻴش  :اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﻴن اﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻨﻘل واﺴﺘﺤﺴﺎن اﻝﻌﻘل ص١٤١

) (٢اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻔوظ ﺒن أﺤﻤد اﻝﻜﻠوذاﻨﻲ  ،أﺒو اﻝﺨطﺎب  ،إﻤﺎم اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ  ،ﻝﻪ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ  ،واﻝﺘﻬذﻴب ﻓـﻲ
اﻝﻔ ـراﺌض  ،واﻝﺘﻤﻬﻴــد ﻓــﻲ أﺼــول اﻝﻔﻘــﻪ  ،وﻏﻴرﻫــﺎ  ،ﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ )  ٥١٠ﻫـ ـ (  .اﻝﻤ ارﻏــﻲ  :اﻝﻔــﺘﺢ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻲ طﺒﻘــﺎت
اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ١١/٢
) (٣

آل ﺘﻴﻤﻴﺔ  :اﻝﻤﺴودة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٤٥٢

) (٤

آل ﺘﻴﻤﻴﺔ  :اﻝﻤﺴودة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٤٥٢ -٤٥١

) (٥

ﻋﺒداﻝﻤﻠك ﺒن ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻴﻤوﻨﻲ اﻝرﻗﻲ اﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ  ،ﺘﻠﻤﻴـذ اﻹﻤـﺎم أﺤﻤـد  ،وﻤـن ﻜﺒـﺎر اﻷﺌﻤـﺔ  ،ﺤـدث ﻋﻨـﻪ اﻝﻨﺴـﺎﺌﻲ ،
ﻜﺎن ﻋﺎﻝم اﻝرﻗﺔ وﻤﻔﺘﻴﻬﺎ ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻪ  ،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٢٧٤ﻫـ  .اﻝذﻫﺒﻲ  :ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝﻨﺒﻼء . ٩٠– ٨٩/١٣

٣٨

والحاصل  :أن إنكار اإلمام أحمد ليس لالستحسان المبني على دليل  ،بل لالستحسان المبني على
الھوى  ،وھذا اليقول به أحد من أھل العلم الفضالء  ،وھو محل إجماع  ،ولقد رويت مسائل عدة
عن اإلمام أحمد يقول فيھا باالستحسان  ،لذلك ال يصح أن يقال  :إن في حجية االستحسان عن
اإلمام أحمد روايتين ). (٢
يتبين لنا مما تقدم أن أبا حنيفة  ،ومالك  ،وابن حنبل يحتجون باالستحسان  ،وھو دليل شرعي معتبر
عندھم .
الرأي الثاني :
ليس االستحسان دليال شرعيا  ،وال يصح العمل به  ،وال االعتماد عليه  ،وھو ما ذھب إليه اإلمام
الشافعي ). (٣
ولقد عقد اإلمام الشافعي في كتابه ) األم ( كتابا خاصا باالستحسان سماه ) كتاب إبطال االستحسان
( ساق فيه األدلة على بطالنه  ،كما ھو ظاھر من عنوانه ). (٤
) (١

ﺒﻜــر ﺒــن ﻤﺤﻤــد  ،أﺒــو أﺤﻤــد  ،اﻝﻨﺴــﺎﺌﻲ اﻷﺼــل  ،اﻝﺒﻐــدادي اﻝﻤﻨﺸــﺄ  ،ﻜــﺎن اﻹﻤــﺎم أﺤﻤــد ﻴﻘدﻤــﻪ وﻴﻜرﻤــﻪ  ،وروى ﻋــن
اﻹﻤــﺎم أﺤﻤــد ﻤﺴــﺎﺌل ﻜﺜﻴ ـرة ،وﻝــم ﻴــذﻜر ﺼــﺎﺤب اﻝطﺒﻘــﺎت ﺴــﻨﺔ وﻓﺎﺘــﻪ  .أﺒــو ﻴﻌﻠــﻰ )اﻝﺼــﻐﻴر (  :طﺒﻘــﺎت اﻝﺤﻨﺎﺒﻠــﺔ
. ١١٩/١

) (٢

ﻝــذﻝك ﻨﺠــد أن اﺒــن اﻝﺤﺎﺠــب واﻵﻤــدي ﻗــد أطﻠﻘــﺎ اﻝﻘــول ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠــﺔ  ،اﻨظــر  :اﻝﺘﻔﺘــﺎزاﻨﻲ  :ﺴــﻌد اﻝــدﻴن
ﻤﺴﻌود ﺒن ﻋﻤر ) ت ٧٩٢ :ﻫـ ( ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﺴﻌد ﻋﻠﻰ ﺸرح اﻝﻌﻀد ﻝﻤﺨﺘﺼر اﻝﻤﻨـﺘﻬىﻼﺒن اﻝﺤﺎﺠـب ١ ،م  ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ
اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٨٣ ،م  . ٢٨٨/٢و اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜـﺎم ﻓـﻲ أﺼـول اﻷﺤﻜـﺎم  . ١٣٦/٤وﻫـذا اﻹطـﻼق
ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺎ ﻤر ﻤـن ﻜـﻼم اﺒـن ﻗداﻤـﺔ ﻓـﻲ روﻀـﺔ اﻝﻨـﺎظر  .وﺒﻬـذا ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤـﺎ ذﻜـرﻩ اﺒـن اﻝﻤﻌﻤـﺎر اﻝﺒﻐـداي ﻤـن أن ﻓـﻲ
ﺤﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد أﺤﻤد ﻗوﻝﻴن  .اﻝطوﻓﻲ  :ﺸرح ﻤﺨﺘﺼر اﻝروﻀﺔ  . ٢٠٢/٢وﻴﻨﺘﻔﻲ ﻗول اﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺸـرﺤﻪ
ﻋﻠــﻰ ) ﺠﻤــﻊ اﻝﺠواﻤــﻊ (  )":ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن  :ﻗــﺎل ﺒــﻪ أﺒــو ﺤﻨﻴﻔــﺔ وأﻨﻜ ـرﻩ اﻝﺒــﺎﻗون( ﻤــن اﻝﻌﻠﻤــﺎء ﻤــﻨﻬم اﻝﺤﻨﺎﺒﻠــﺔ ،
ﺨـﻼف ﻗـول اﺒـن اﻝﺤﺎﺠـب  :ﻗـﺎل ﺒـﻪ اﻝﺤﻨﻔﻴـﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ "  .اﻝﻤﺤﻠـﻲ  :ﻤﺤﻤـد ﺒـن أﺤﻤـد )ت ٨٦٤:ﻫ ـ( ﺸـرح اﻝﻤﺤﻠــﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﻝﺘﺎج اﻝدﻴن ﻋﺒداﻝوﻫﺎب اﺒن اﻝﺴﺒﻜﻲ  ،ط٢ ، ٢م  ،ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒـﻲ اﻝﻘـﺎﻫرة ١٩٣٧
م . ٣٥٣/٢

) (٣

وﻫو ﻗول اﺒن ﺤزم اﻝظﺎﻫري أﻴﻀﺎ  ،ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ) اﻹﺤﻜﺎم (  " :اﻝﺒـﺎب اﻝﺨـﺎﻤس واﻝﺜﻼﺜـون  :ﻓـﻲ اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن
واﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻓﻲ اﻝرأي ٕواﺒطﺎل ﻜل ذﻝك  ...واﻝﺤق ﺤق ٕوان اﺴﺘﻘﺒﺤﻪ اﻝﻨﺎس  ،واﻝﺒﺎطـل ﺒﺎطـل ٕوان اﺴﺘﺤﺴـﻨﻪ اﻝﻨـﺎس ،
ﻓﺼﺢ أن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﺸﻬوة  ،واﺘﺒﺎع ﻝﻠﻬوى  ،وﻀﻼل ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  ،ﻨﻌوذ ﺒـﺎﷲ ﻤـن اﻝﺨـذﻻن"  .اﺒـن ﺤـزم  :اﻹﺤﻜـﺎم

١٩٣. - ١٩٢/٢
) (٤

اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  :ﻤﺤﻤد ﺒن إدرﻴس ) ت  ٢٠٤ :ﻫـ ( اﻷم ٤ ،م  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴروت  ،د.ت . ٢٩٨/٧

٣٩

كما أفرد االستحسان بالذكر في كتابه ) الرسالة ( تحت عنوان ) باب االستحسان ( ) ، (١ومما جاء
فيه ): (٢
أوال ... " -أن حراما على أحد أن يقول باالستحسان إذا خالف االستحسان الخبر " .
ثانيا – " ...كان حالل  وحرامه أولى أن ال يقال فيھما بالتعسف واالستحسان  ،وإنما االستحسان
تلذذ " .
ولقد ذكر اإلمام الشافعي في بداية ) الرسالة (  .. ":فإن القول بما استحسن شيء يحدثه ال على مثال
سبق " ). (٣
ومما تقدم يتبين لنا رفض اإلمام الشافعي لالستحسان ). (٤
اعتراض :
فإن قيل  :ال يصح إطالق القول بأن الشافعي رفض االستحسان ؛ ألنه قد قال به في عدة مواضع
 ،منھا):(٥

أوال -أستحسن في المتعة أن تكون ثالثين درھما .
ثانيا -أستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثالثة أيام .
ثالثا -أستحسن ترك شيء للمكا َتب من نجوم الكتابة ). (٦
أجيب :
أوال -إن صحة نسبة ھذه األقوال لإلمام الشافعي محل بحث ونظر ؛ ألن اآلمدي قبل أن يذكرھا في
)اإلحكام ( قال  " :وقد ُن ِق َل عن الشافعي أنه قال" ) ، (١فلم يجزم بنسبتھا إلى اإلمام الش,افعي  ،إذ ل,و
كان جازما لقال  :قال الشافعي  ،أو ذكر موضعھا فيما كتبه الشافعي .

) (١

اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  :اﻝرﺴﺎﻝﺔ ص . ٥٠٣

) (٢

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ص . ٥٠٧ – ٥٠٤

) (٣

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ص . ٢٥

) (٤ﻝﻜن ﻴﻤﻜن أن ﻴﺠﺎب ﻋن ﻜل أدﻝﺔ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻲ ﺤﺠﻴـﺔ اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن وذﻤـﻪ أﻨﻬـﺎ ﻤﺤﻤوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن اﻝﻤﺒﻨـﻲ
ﻋﻠــﻰ اﻝﻬــوى واﻝﺘﺸــﻬﻲ  ،ﻓﻬــﻲ ﺨﺎرﺠــﺔ ﻋــن ﻤﺤــل اﻝﻨ ـزاع  .اﻝﻨﺸــﻤﻲ  :اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ وﻤــذاﻫب اﻷﺼــوﻝﻴﻴن ﻓﻴــﻪ
ص١٢١
) (٥

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم . ١٣٦/٤

) (٦

ﻨﺠوم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أي أﻗﺴﺎطﻬﺎ .اﺒن ﻤﻨظور  :ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ) ن ج م ( . ٥٧٠/١٢

٤٠

ثانيا -لو صح النقل عن اإلمام الشافعي ؛ فإن معنى االستحسان في عباراته ھو العمل باالجتھاد ،
وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكوال إلى رأي الفقيه  .وال أحد من الفقھاء يخالف ھذا
النوع من االستحسان ). (٢
ثالثا – إن االستحسان المذكور ليس من باب االستحسان المختلف فيه إن تحقق  ،وإنما كالمه مبني
على مآخذ فقھية مبينة في محالھا ومظانھا ). (٣
رابعا -إن االستحسان المذكور ھو من قبيل االستحسان اللغوي أي عد الشيء حسنا  ،وليس من قبيل
االستحسان االصطالحي ). (٤
خامسا -إنما أراد الشافعي باالستحسان العرف ). (٥

الرأي الثالث :
إن االستحسان ليس دليال شرعيا مستقال بنفسه  ،بل ھ,و ت,ابع لغي,ره م,ن األدل,ة الش,رعية المعتب,رة ،
وبه قال الشوكاني

) (١

) (٦

.

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم  ، ١٣٦/٤وﻗد ﺒﺤﺜت ﻓﻲ ) اﻷم ( و) اﻝرﺴﺎﻝﺔ ( و ) أﺤﻜﺎم اﻝﻘـرآن ( ﻓﻠـم أﺠـد
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜر ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل .

) (٢
) (٣

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ  ، ١٩٠ /٢وﻗد ﺴﺎق ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد اﻝﻔﻘﻬﺎء .

اﻝﻤﺤﻠﻲ  :ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ  . ٣٥٤ /٢وﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم  :أن ﻫذﻩ اﻝﺸواﻫد ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﻤﺤل اﻝﻨزاع .

) (٤اﻝﺒﻨﺎﻨﻲ  :ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺠﺎداﷲ ) ت ١١٩٨ :ﻫـ ( ﺤﺎﺸـﻴﺔ اﻝﺒﻨـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺸـرح ﺠﻤـﻊ اﻝﺠواﻤـﻊ ﻝﻠﻤﺤﻠـﻲ  ،ﻤطﺒـوع ﻤـﻊ
اﻝﺸرح اﻝﻤذﻜور . ٣٥٤/٢
) (٥

ﻤﻨﺼور  :اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ص . ٢٠٢

) (٦

اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ  :إرﺸﺎد اﻝﻔﺤـول إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺤـق ﻤـن ﻋﻠـم اﻷﺼـول ص  . ٢٤١اﻝﺸـوﻜﺎﻨﻲ  :ﻫـو ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻋﻠـﻲ  ،أﺒـو
ﻋﻠــﻲ  ،ﺒــدر اﻝــدﻴن  ،ﻝــﻪ  :ﻨﻴــل اﻷوطــﺎر ﺸــرح ﻤﻨﺘﻘــﻰ اﻷﺨﺒــﺎر  ،ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر اﻝﺠــﺎﻤﻊ ﻴــن اﻝرواﻴــﺔ واﻝد ارﻴــﺔ ﻤــن ﻋﻠــم
اﻝﺘﻔﺴــﻴر  ،وﻏﻴرﻫــﺎ ﻜﺜﻴــر  .ﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ  ١٢٥٠ﻫ ـ اﻝﻤ ارﻏــﻲ  :اﻝﻔــﺘﺢ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻲ طﺒﻘــﺎت اﻷﺼــوﻝﻴﻴن ،١٤٥-١٤٤/٣
وﻗد ﻤر ﻤﻌﻨﺎ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻤش ص . ٢٨

٤١

المطلب الثاني -حقيقة الخالف في االستحسان بين األصوليين :
بعد استعراض مذاھب األصوليين في حجية االستحسان نجد أن َمن أثبت حجية االستحسان أراد به
االستحسان المبني على الدليل الشرعي المعتبر  ،وأن من نفى حجية االستحسان إنما أراد به
االستحسان المبني على الھوى والتشھي دون دليل .
فيمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادھا  :أن األصوليين في البداية لم يحرّ روا موضع النزاع في حجية
االستحسان  ،لكن انتھى األمر إل ى بي ان أن الخ,الف ب,ين األص,وليين ف,ي حجي,ة االستحس,ان خ,الف
لفظي ال حقيقي ) . (١وھذا ما قرره األصوليون من مذھب اإلمام الشافعي ). (٢
) (١

ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨص ﻓﻴﻪ ص . ٨١

) (٢

اﻨظر اﻝﺸﻴرازي  :إﺒـراﻫﻴم ﺒـن ﻋﻠـﻲ ) ت ٤٧٦ :ﻫ ـ (  ،اﻝﺘﺒﺼـرة  ،ص ، ٤٩٤واﻝﺸـﻴرازي  :إﺒـراﻫﻴم ﺒـن ﻋﻠـﻲ  ،اﻝﻠﻤـﻊ
ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ  ،ص  ، ٢٤٥واﻝﻐزاﻝﻲ  :اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول  ، ٦٣٣/١واﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓـﻲ أﺼـول
اﻷﺤﻜﺎم  ، ١٣٦/٤واﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ . ٨١/٢

٤٢

و أحسب أن سؤالين يجوالن في الخاطر يحتاجان إلى جواب :
السؤال األول  :لماذا اتسعت رقعة الخالف بين األصوليين في حجية االستحسان ؟
والسؤال الثاني  :ما تفسير موقف اإلمام الشافعي من االستحسان ؟
جواب السؤال األول :
نستطيع أن ُنرجع اتساع رقعة الخالف بين األصوليين في حجية االستحسان إلى األسباب التالية :
السبب األول :
إن أئمة المذاھب القائلين باالستحسان لم يبيّنوا المراد منه ،ولم يضعوا له حدا أو تعريفا  ،مم,ا أدى
إلى قضيتين غاية في الخطورة :
القض ية األول ى  :ل,,م يظھ,,ر معن,,ى االستحس,,ان ال,,دقيق بتفاص,,يله عن,,د األئم,,ة وأتب,,اعھم م,,ن زم,,رة
المنكرين له  ،وھذا ظاھر في كالم اإلمام الشافعي الذي سبق وذكرنا طرفا منه .
القضية الثانية ُ :نسب إلى القائلين باالستحسان تعريفات له تخالف المعنى الذي أرادوه  ،ودليله ما
جاء في)التبص,رة (  " :وحك,ى الش,افعي ) رض,ي  عن,ه ( وبش,ر المريس,ي الق,ول ع,ن أب,ي حنيف,ة
باالستحسان  ،وھو  :ترك القياس لما استحسنه اإلنسان من غير دليل " ). (١
ونجد المعنى ذاته في ) اللمع (  ":واالستحسان المحكي عن أبي حنيفة ھو  :الحكم بما يستحسنه من
غير دليل " ). (٢
ثم نجد ھذا التعريف تتكرر نسبته ألبي حنيفة حتى عند َمن قال باالستحسان  ،يق,ول اب ن قدام ة بع د
أن ذكر أوال معنى االستحسان عند اإلمام أحمد  " :الثاني أنه ما يستحسنه المجتھد بعقله  ،حكي عن
أبي حنيفة أنه قال ھو حجة " ). (٣
السبب الثاني :
عدم تحرير موضع النزاع في االستحسان  ،فالمثبتون ل,ه يري,دون ب,ه  :الع,دول م,ن حك,م إل,ى حك,م
بدليل  ،ونفاته يريدون به  :العدول من غير دليل  .مع أن العدول من حكم إلى حكم من غير دليل ال
خالف في عدم جوازه ). (٤
السبب الثالث :
) (١

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﺘﺒﺼرة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٤٩٢

) (٢

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻠﻤﻊ ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص. ٢٤٤

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :روﻀﺔ اﻝﻨﺎظر وﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎظر ص . ٨٥

) (٤

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم  ، ١٣٦ /٤واﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ . ٨١/٢

٤٣

غلو بعض أتباع المذاھب  ،ورغبتھم في نصرة أئمتھم  .يقول الشيخ
التعصب المذھبي المتمثل في ّ
عبد الوھاب خالّف  " :ك,ان الواح,د م,نھم ) يعن,ي المتعص,بين م,ن أتب,اع الم,ذاھب ( إذا ظف,ر بعب,ارة
إلمام غير إمامه  ،ووجد ظاھرھا فيه بعض المخالفة استمسك بھذا الظاھر  ،وأخذ في الرد واإلبطال
 ،وجاء سلفه مؤيدا ومبالغا " ). (١
وھذا ما أشار إليه التفتازاني بقوله  " :ومبنى الطعن من الجانبين على الجرأة وقلة المباالة " ). (٢
جواب السؤال الثاني :
ال شك أن موقف اإلمام الشافعي من االستحسان يحتاج إلى تفسير ؛ وذلك ألن اإلمام الش,افعي تلق,ى
العلم من اإلمام مالك واإلمام محمد بن الحس,ن الش,يباني  ،وكالھم,ا م,ن الق,ائلين باالستحس,ان  ،فھ,ل
يعقل أن اإلمام الشافعي ال يعرف معنى االستحسان عندھما ؟ وھل يعقل أن اإلمام الشافعي ال يعرف
أن ما كتبه في إبطال االستحسان بعي,د ك,ل البع,د ع,ن االستحس,ان ال,ذي ق,ال ب,ه اإلمام,ان أب,ي حنيف,ة
ومالك ؟ إليك محاولة لتفسير ھذا الموقف :
التفسير األول :
إن اإلمام الشافعي إنما نازع في إطالق االستحسان على العدول عن حكم شرعي بسبب العادة التي
قصد بھا  :عادة من ال يحتج بعادته  ،ومثلھا ال يترك به الدليل الشرعي  .أما إن كان المقصود بھا :
ما اتفق عليه أھل الحل والعقد في األمة  ،فال شك في صحتھا  ،وصحة االستحسان المبن,ي عليھ,ا ؛
ألنھا استدالل باإلجماع ) .(٣فخالف الشافعي في ھذا النوع فقط .
ويمكن أن يعترض على ھذا التفسير  :بأن,ه ك,ان يس,ع اإلم,ام الش,افعي أن يب,يّن أن استحس,ان الع,ادة
غير المعتبر شرعا ھو الباطل ؛ لكنه أبطل االستحسان جملة وتفصيال .
ويمكن أن يجاب عن ھذا االعتراض  :بأن أنواع االستحسان لم تكن متمايزة  ،فأنكره جملة .
التفسير الثاني :

) (١

ﺨﻼف  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨص ﻓﻴﻪ ص . ٨٢

) (٢

اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ ٨١/٢

) (٣

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم ١٣٨ /٤

٤٤

إن ما وقع م,ن اإلم,ام الش,افعي س,بق قل,م  ،فق,د فات,ه أن ينبّ,ه عل,ى ن,وعين م,ن االستحس,ان  :أح,دھما
مقب,,,ول واآلخ,,,ر م,,,ردود ) . (١ومم,,,ا يؤي,,,د ھ,,,ذا التفس,,,ير أن أدل,,,ة اإلم,,,ام الش,,,افعي غي,,,ر متجھ,,,ة إل,,,ى
االستحسان الذي ذكره الحنفية  ،ھذا من جھة  .وم,ن جھ,ة أخ,رى ل,و أن الش,افعي قص,د االستحس,ان
المعروف عند الحنفية ألبطل دليل القياس عنده .
و يمكن أن يعترض على ھذا التفسير  :بأن اإلمام الشافعي قد نسب إلى أبي حنيف,ة أن االستحس,ان
ھو  :ترك القياس لما استحسنه اإلنسان من غير دليل ) . (٢وبالتالي ھو يبطل ھذا المعنى الذي وصله
 ،فليس ھناك إال نوع واحد من االستحسان بالنسبة له .
ويجاب عن ھذا االعتراض :
أوال -من غير المعقول أن ينسب اإلمام الشافعي ألبي حنيفة تعريف,ا لالستحس,ان ف,ي الوق,ت ال,ذي ل,م
نجد ھذا التعريف عند تالميذ أبي حنيفة أنفسھم  ،ففي صحة ھذه النسبة إلى الشافعي وإلى أبي حنيفة
نظر .
ثانيا -من غير المعقول أن اإلمام الشافعي لم يدرك المعنى الحقيقي لالستحسان عند الحنفية  ،وھو
الذي أخذ وقر بعير من العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ). (٣
التفسير الثالث :
إن اإلمام الشافعي قد وجد بعض مناظريه من أتباع المذھب الحنفي –كبشر المريسي ) -(٤يحتج,ون
باالستحسان دون أن يكون ل,ه س,ند عن,دھم  ،فوج,ه حملت,ه ض,دھم ) . (١ومم,ا يؤي,د ھ,ذا التفس,ير أن
) (١

اﻝﻜــوﺜري  :ﻤﺤﻤــد ازﻫــد  ،ﻤﻘدﻤــﺔ اﻝﻜــوﺜري ﻋﻠــﻰ ﻨﺼــب اﻝ ارﻴــﺔ  ،ﻨﺼــب اﻝ ارﻴــﺔ ﻝﻠزﻴﻠﻌــﻲ  ،دار إﺤﻴــﺎء اﻝﺘ ـراث اﻝﻌرﺒــﻲ
ط١٩٨٧ ،٣م ص ، ٢٤-٢٣وﻗـد ﻨﺴــب د .اﻝﻨﺸــﻤﻲ ﻫــذا اﻝﻜــﻼم ﻝﻠزﻴﻠﻌــﻲ ﻓﻘـﺎل  " :وﻗــد ﺠﻤــﻊ اﻹﻤــﺎم اﻝزﻴﻠﻌــﻲ ﺠﻤــﺎع
اﻝﺤﻜــم ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ ﺤــﻴن ﻗــﺎل  . "... :اﻝﻨﺸــﻤﻲ :اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ وﻤــذاﻫب اﻷﺼــوﻝﻴﻴن ﻓﻴــﻪ ص  .١٢٣وﺴــﺎق
ﻨص اﻝﻜوﺜري .

) (٢

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﺘﺒﺼرة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص  ، ٤٩٢و اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻠﻤﻊ ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص . ٢٤٤

) (٣

اﻝﺴــﺎﻴس  :ﻤﺤﻤــد ﻋﻠــﻲ  ،ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ  ،ط١ ، ١م  ،دار اﻝﻔﻜــر دﻤﺸــق ١٩٩٩م ص  ، ١٧٦ﻨﻘــﻼ ﻋ ــن
اﻝﺨطﻴب اﻝﺒﻐدادي ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ . ١٧٥/٢

) (٤

ﻫو ﺒﺸر ﺒن ﻏﻴﺎث اﻝﻤرﻴﺴﻲ  ،أﺒو ﻋﺒداﻝرﺤﻤن  ،ﻓﻘﻴﻪ ﻤﻌﺘزﻝﻲ  ،ﻴرﻤﻰ ﺒﺎﻝزﻨدﻗﺔ  ،وﻫـو رأس اﻝطﺎﺌﻔـﺔ اﻝﻤرﻴﺴـﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠـﺔ
ﺒﺎﻹرﺠﺎء ٕ ،واﻝﻴﻪ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ،ﺘﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ أﺒﻲ ﻴوﺴف ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ  ،ﻨﺎظر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  ،وﻝم ﻴرﺠﻊ ﻋﻤﺎ

ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺴوء اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺘوﻓﻲ ﺒﺒﻐداد ﺴـﻨﺔ ٢١٩ﻫ ـ  .اﻝﻤ ارﻏـﻲ  :اﻝﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺒـﻴن ﻓـﻲ طﺒﻘـﺎت اﻷﺼـوﻝﻴﻴن -١٤٢/١

. ١٤٥

٤٥

بشرا المريسي قد نسب إلى أبي حنيفة أن االستحسان ھ,و  :ت,رك القي,اس لم,ا استحس,نه اإلنس,ان م,ن
غير دليل ). (٢
ويمكن أن يعترض على ھذا التفسير :
 -١إن الثاب,,ت أن اإلم,,ام الش,,افعي ق,,د ن,,اظر بش,,ر المريس,,ي ف,,ي مس,,ائل اعتقادي,,ة كالمي,,ة  ،ال ف,,ي
مسائل فقھية ). (٣
 -٢إذا كان بشر المريسي من أھل البدع  ،فكيف يُبنى على ما يقوله وينسبه !
و يمكن أن يجاب عن ھذا االعتراض :
 -١ال يوجد ما يمنع من مناظرة اإلم,ام الش,افعي لبش,ر المريس,ي ف,ي مس,ائل فقھي,ة  ،وإن كان,ت
مناظراته له أكثرھ,ا ف,ي مس,ائل اعتقادي,ة  ،أم,ا إن ل,م يج,د المعت,رض المس,ائل الفقھي,ة الت,ي
تناظر فيھا بشر واإلمام الشافعي  ،فنفي الوجدان ال يلزم منه نفي الوجود .
 -٢إن بدعة بشر في عقيدته  ،فما الذي يمنع أن نقبل منه مايقوله في غيرھا .
التفسير الرابع :
إن اإلمام الشافعي وجد أن االستحسان غير متضح المعنى عند بعض مناظريه من الحنفية الذين
لجؤوا لالستحسان دون بيان ماھيته عند عجزھم عن المناظرة الصحيحة ). (٤
ويمكن أن يعترض على ھذا التفسير  :بأن االستحسان إن لم يكن واضحا في أذھان البعض ،
فالمفروض أن يُطلب بيانه  ،ال أن يُبطل  ،وإن كان ھؤالء المناظرون عاجزين عن بيانه  ،فھل كان
محمد بن الحسن عاجزا عن ھذا البيان ؟
التفسير الخامس :
إن ترك الدليل للمصلحة  ،واألخذ بمبدأ المصلحة المجرد  ،من غير محاولة الحمل على النص,وص
 ،ھو ما سماه الشافعي استحسانا وأنكره  ،أي أن إنكاره متوجه لھذا النوع من االستسحان المشتھر
عند المالكية
) (١

)(١

.

ﺸــﻠﺒﻲ  :ﻤﺤﻤــد ﻤﺼــطﻔﻰ  ،اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺒﺎﻻﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻓــﻲ اﻝﺘﺸ ـرﻴﻊ ص ١٧٢-١٢٥ﻤــن
ﻨدوة ) اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ أﺴﺎس اﻝﺘﺸرﻴﻊ ( اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺸﺌون اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة  ١٩٧١ ،م  ،ص ١٦١
.

) (٢

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﺘﺒﺼرة ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص ٤٩٢

) (٣

اﻝﻤراﻏﻲ  :اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن . ١٤٥-١٤٢/١

) (٤

ﺸﻠﺒﻲ  :أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ص  ، ٢٧٢و رﺤﺎل  :اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻤﺴﻠك ﻝﻔﻬم اﻝدﻝﻴل اﻝﺸرﻋﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ص . ٩٠١

٤٦

ومم ا يؤي د ھ ذا التفس ير  :أن اإلم,,ام الش,,افعي ف,,ي إبطال,,ه لالستحس,,ان شّ ,دد عل,,ى أن المرجعي,,ة ف,,ي
األحكام ينبغي أن تك,ون للكت,اب والس,نة واإلجم,اع والقي,اس  ،واستحس,ان الحنفي,ة مبن,ي عليھ,ا  ،أم,ا
استحس,,,ان المالكي,,,ة  ،فيق,,,ول في,,,ه الش,,,اطبي  " :ومقتض,,,اه ) أي االستحس,,,ان ( الرج,,,وع إل,,,ى تق,,,ديم
االستدالل المرسل) أي المصلحة المرسلة( على القياس " ) ، (٢وھذا ما ال يراه اإلمام الشافعي جائزا
.
ويمكن أن يعترض على ھذا التفسير  :بأن أصوليي المذھب الشافعي شنوا حربا ال ھوادة فيھا على
االستحسان الذي قال به الحنفية  ،وشنعوا على الحنفية في بعض الفروع التي بنيت على االستحسان
 ،ھذا ولم يرد ذكر للمالكية في ھذه المعركة ).(٣
ويجاب عن ھذا االعتراض :
أوال -إن الحنفية -وفي مقدمتھم اإلمام أبو حنيفة -ھم أول َمنْ أطلق لفظ االستحسان إلى فضاء الفقه ،
فدار في فلكھم  ،فصاروا يعرفون به  ،وبھم يعرف .
ثانيا -إن الحنفية من أكثر الفقھاء استعماال لالستحسان  ،بال منازع .
ثالثا -نسب لإلمام أبي حنيفة تعريفات لالستحسان غير مقبولة .
من أجل ھذا توھم بعض الشافعية أن َح ْملة إمامھم ضد االستحسان قد ش,نت عل,ى الحنفي,ة  ،فس,اروا
وراء ھذا الوھم دون تحقيق  ،حتى جاء من حقق فقال  :إن الخالف لفظي ). (٤
والحاصل :
إن اإلمام الشافعي أنكر نوعين من أنواع االستحسان ھما ) استحسان العادة  ،واستحسان المصلحة (
)(٥

ولما لم تكن ھذه األنواع متمايزة في عصره  ،حيث كان يُكتفى بذكر حكم المسألة  ،واالستدالل

) (١

أﺒو زﻫرة  :ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ) ت ١٩٧٤ :م(  ،ﻤﺎﻝك ) ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻋﺼـرﻩ  ،آراؤﻩ وﻓﻘﻬـﻪ(  ،ط١، ٣م  ،دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ ،
اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٩٧ ،م  .ص . ٢٨٦

) (٢

اﻝﺸﺎطﺒﻲ  :اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ . ١٦٢/٤

) (٣

اﻨظ ــر  ،اﻝﺸ ــﻴرازي  :اﻝﺘﺒﺼـ ـرة ﻓ ــﻲ أﺼ ــول اﻝﻔﻘـ ـﻪ ص ٤٩٢وص . ٤٩٤واﻝﻐ ازﻝ ــﻲ  :اﻝﻤﺴﺘﺼ ــﻔﻰ ﻤ ــن ﻋﻠ ــم اﻷﺼ ــول
 ٦٦٢/١وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .

) (٤

اﻵﻤدي  :اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم  ، ١٣٨ /٤واﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ  :ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤـﺘن اﻝﺘﻨﻘـﻴﺢ ، ٨١ /٢
اﺒن اﻝﺴﺒﻜﻲ  :ﺘﺎج اﻝدﻴن ﻋﺒداﻝوﻫﺎب ) ت ٧٧١ :ﻫ ـ ( ﺠﻤـﻊ اﻝﺠواﻤـﻊ  ،ﻤطﺒـوع ﻤـﻊ ﺸـرح اﻝﻤﺤﻠـﻲ وﺤﺎﺸـﻴﺔ اﻝﺒﻨـﺎﻨﻲ
٣٥٣/٢

) (٥

إن اﻝﺘطﺒﻴﻘــﺎت اﻵﺘﻴــﺔ ﺴــﺘﺒﻴن ﺼــﺤﺔ ﻫــذا اﻻﺴــﺘﻨﺘﺎج  ،ﺤﻴــث ﺴــﻨرى اﺘﻔــﺎق اﻝﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻤــﻊ اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻤﺴــﺎﺌل
اﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ  ،واﺨﺘﻼﻓﻬم ﻤﻌﻬم ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ .

٤٧

عليه بقولھم  ":استحسانا " أبطل الشافعي االستحسان جملة  ،فخالفه في ھذين النوعين خالف
حقيقي  ،أما سائر األنواع فال خالف للشافعي فيھا سواء سميت استحسانا أو غير ذلك  ،أي أن
خالفه فيھا لفظي .
وبھذا يجاب عن السؤال  :كيف يعقل أن ينكر اإلمام الشافعي االستحسان الذي ق,ال ب,ه اإلم,ام مال,ك
ومحمد بن الحسن  ،اللذان د ّرساه  ،ثم يكون خالفه معھما لفظيا فقط ؟ مما يعني أن,ه ل,م يفھ,م الم,راد
من االستحسان عندھما  .وھذا ما نج ّل اإلمام الشافعي عنه  ،بل وال نتص,وره ف,ي حق,ه ) رض,ي 
عنه ( .

الفصل الثاني
تطبيقات االستحسان في الشروط المقترنة بعقد البيع عند الحنفية ،
وفيه ثالثة مباحث :

٤٨

المبحث األول  :حقيقة الشروط المقترنة بعقد البيع  ،وموقف الفقھاء منھا .
المبحث الثاني  :الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكن جرى به العرف .
المبحث الثالث  :الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكنه مالئم للعقد .

المبحث األول
حقيقة الشروط المقترنة بعقد البيع  ،وموقف الفقھاء منھا ،

٤٩

وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف الشرط المقترن بعقد البيع .
المطلب الثاني  :خصائص الشرط المقترن بعقد البيع .
المطلب الثالث  :موقف الفقھاء من الشروط المقترنة بعقد البيع .

المبحث األول -حقيقة الشروط المقترنة بعقد البيع  ،وموقف الفقھاء منھا :
المطلب األول -تعريف الشرط المقترن بعقد البيع :
الشك أن كل طرف في عقد البيع يحاول أن يحقق لنفسه صفقة رابحة  ،يضمن خاللھا حقه  ،ويحقق
غايته من العقد  ،فيتجه كل طرف إلى إضافة شروطه الخاصة به عند إنشاء العق,د  ،وھ,ذه الش,روط
تسمى  :الشروط المقترنة بعقد البيع أو الشروط الجعلية .
فالش رط المقت رن بالعق د ھ و  " :الت,,زام ف,,ي التص,,رف الق,,ولي ال يس,,تلزمه ذل,,ك التص,,رف ف,,ي حال,,ة
إطالقه " ).(١
وبعبارة أخرى  :ھو التزام واقع في العقد حال إنشائه  ،زائد عن أصل العقد ومقتضاه  ،لكنه أصبح
جزءا من أجزائه التي تم التراضي عليھا ). (١

) (١

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻤدﺨل اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻝﻌﺎم  ، ٥٧٥ /١واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﺼرف اﻝﻘوﻝﻲ  :اﻝﻌﻘد .

٥٠

المطلب الثاني -خصائص الشرط المقترن بعقد البيع :
من خالل تعريف الشرط المقترن بالعقد  ،نستطيع أن نستخلص أبرز خصائصه ): (٢
أوال -ھو التزام زائد عن أصل العقد ؛ ألن العقد ينعقد دونه  ،فال يتوق,ف انعق,اد العق,د عل,ى ھ,ذا
الشرط  ،لذلك لم يكن من أصل العقد أي أركانه وشروط انعقاده .
ثانيا -ھو التزام زائد عن مقتضى العقد ؛ ألن عقد البيع عند اإلطالق ال يقتضيه .
ثالثا -يقع في حال إنشاء العقد  ،ويقترن بصيغته  ،فيصبح جزءا من أجزائه  ،ف,إن ك,ان الش,رط
سابقا على العقد أو ال حقا بعد إنشائه فھو وعد ). (٣
رابعا -يبنى ھذا الشرط على أمر مستقبلي غير قائم في محل العقد .
خامسا -إمكانية وقوع ھذا الشرط  ،فال يجوز أن يكون شرطا مستحيال ال يمكن تحقيقه .
ويمكن أن نمثل لھذه الش,روط بمث,ال واح,د ھ,و  :إذا اش,ترى ت,اجر س,لعة م,ن آخ,ر عل,ى أن يوص,لھا
البائع إلى متجرالمشتري في السوق  ،نجد أن الخصائص الخمس منطبقة على ھ,ذا الش,رط ف,ي ھ,ذه
الصورة .

) (١

ﺸـ ــﺒﻴر  :ﻤﺤﻤـ ــد ﻋﺜﻤـ ــﺎن  ،اﻝﻤـ ــدﺨل إﻝـ ــﻰ ﻓﻘـ ــﻪ اﻝﻤﻌـ ــﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ  ،ط١ ، ١م  ،دار اﻝﻨﻔـ ــﺎﺌس ﻋﻤ ـ ـﺎّن ٢٠٠٤ ،م ،
ص. ٢٥١

) (٢

ﺸﺒﻴر  :اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ص. ٢٥٣-٢٥١

) (٣

وﻓﻲ إﻝﺤﺎق اﻝﺸرط اﻝﻔﺎﺴد ﺒﻌد اﻝﻌﻘد ﺒﺎﻝﻌﻘد ﺨﻼف ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  ،واﻝﺼواب أﻨـﻪ ﻻ ﻴﻠﺤـق  ،اﺒـن ﻋﺎﺒـدﻴن  :ﺤﺎﺸـﻴﺔ رد
اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٠/٤

٥١

المطلب الثالث  -موقف الفقھاء من الشروط المقترنة بالعقد :
نستطيع أن نقسم مذاھب الفقھاء من الشروط المقترنة بالعقد إلى مذھبين اثنين :
المذھب األول :
ذھب الحنفية) (١والمالكية

)(٢

والشافعية ) (٣إلى أن األصل في الشروط المقترنة بالعقد الحظر والمن,ع

 ،ودليلھم على ذلك ما رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول  ) ص,لى
 عليه وسلم ( " نھى عن بيع وشرط " ). (٤
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ٥٣/٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ،اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر  ١٢٠ /٤وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .

) (٢

اﺒن ﺠزي  :اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ص  ،١٧١اﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر ، ٦٥/٣

)(٣اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٦٨/١واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢/٢
) (٤

ﺤــدﻴث ﺤﺴــن ﻏرﻴــب  :رواﻩ اﻝطﺒ ارﻨــﻲ  :ﺴــﻠﻴﻤﺎن ﺒــن أﺤﻤــد ) ت٣٦٠:ﻫـ ـ ( اﻝﻤﻌﺠـــم اﻷوﺴـــط دار اﻝﺤــرﻤﻴن اﻝﻘــﺎﻫرة
١٩٩٥م رﻗم) ، ٣٣٥/٤ (٤٣٦١واﻝﺤﺎﻜم  :ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒـد اﷲ )ت٤٠٥:ﻫ ـ ( ﻤﻌرﻓـﺔ ﻋﻠـوم اﻝﺤـدﻴث ط٢،١م  ،دار
اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴروت ١٩٧٧م ص  . ١٢٨ﻗـﺎل اﺒـن ﺤﺠـر ﻓـﻲ ﺒﻠـوغ اﻝﻤـرام  " :وﻫـو ﻏرﻴـب "  ،وأﻀـﺎف أﺴـﺘﺎذﻨﺎ

٥٢

وقد اتفق أصحاب ھذا المذھب على أن ھذا األصل يدخله االستثناء  ،فاتفقوا على بعض االستثناءات
 ،ولم يتفقوا على البعض اآلخر ). (١
اﻝدﻜﺘور ﻨور اﻝدﻴن ﻋﺘر  " :ﻗﻠﻨﺎ وﺤﺴن "  .اﻨظر ﻋﺘـر  :ﻨـور اﻝـدﻴن  ،إﻋـﻼم اﻷﻨـﺎم ﺸـرح ﺒﻠـوغ اﻝﻤـرام ﻤـن أﺤﺎدﻴـث
اﻷﺤﻜﺎم ) ﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﻌﺒﺎدات  ،اﻝﻠﺒﺎس  ،اﻝﺒﻴوع ( ص  ، ٦٢٢وﻗﺎل ص  " : ٥٩٩وﻫو ﺤدﻴث ﺜﺎﺒت" .
وأﻋﻠﻪ اﺒن اﻝﻘطﺎن ﺒﻘوﻝﻪ  " :وﻋﻠﺘﻪ ﻀﻌف أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث " اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ . ١٧/٤
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد  " :وﻓﻲ طرﻴق ﻋﺒداﷲ ﺒن ﻋﻤرو ﻤﻘﺎل "  ،اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ  :ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد . ٨٥/٤
ﻋﻠق أﺴﺘﺎذﻨﺎ اﻝدﻜﺘور اﻝﻌﺘـر ﻋﻠـﻰ ﻜـﻼم اﻝﻬﻴﺜﻤـﻲ ﺒﻘوﻝـﻪ  ":وﻫـو ﻗـول ﻋﺠﻴـب إذ ُﻋﻠـم اﻻﺤﺘﺠـﺎج ﺒﺴـﻨد ﻋﻤـرو ﺒـن ﺸـﻌﻴب
ﻫذا " .
وﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻜﻼم اﺒن اﻝﻘطﺎن ﺒﻘوﻝﻪ  ":وأﻋﺠـب ﻤﻨـﻪ ) ﻴﻌﻨـﻲ ﻤـن ﻜـﻼم اﻝﻬﻴﺜﻤـﻲ ( ﻗـول اﺒـن اﻝﻘطـﺎن  " :وﻋﻠﺘـﻪ..اﻝـﺦ " ،
وﻫذا ﻨﺎﺸﺊ ﻤن ﺘﻌﺼب اﺒن اﻝﻘطﺎن اﻝﻤﻘﻴت  ،وﻤن ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻤردود ﻓﻲ اﻝﺠرح  ،واﻹﻤﺎم اﻷﻋظم أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓـوق أن
ﻴﺤﺘﺎج ﻝﺘوﺜﻴق  ،وﻫو إﻤﺎم أﻫل اﻝﺠرح واﻝﺘﻌـدﻴل ) رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ( "  .اﻝﻌﺘـر  :إﻋـﻼم اﻷﻨـﺎم ﺸـرح ﺒﻠـوغ اﻝﻤـرام ﻤـن
أﺤﺎدﻴث اﻷﺤﻜﺎم ) ﻗﺴم اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ( ص  ٦٢٢ﻫﺎﻤش رﻗم ) . (٣وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨرى :
أوﻻ  :إن ﻗول اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐﻨﻲ) (١٦١/٤ﻋن ﻫذا اﻝﺤدﻴث  ":ﻻ ﻴﺼﺢ  ،وﻝـﻴس ﻝـﻪ أﺼـل  ،وﻗـد أﻨﻜـرﻩ أﺤﻤـد  ،وﻻ
ﻨﻌرﻓﻪ ﻤروﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻨد  ،وﻻ ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ "  .ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ :إن ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ ﻤن أن ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻗد رواﻩ ﺒﻌض أﺼﺤﺎب اﻝﺴﻨن ﻏﻴر دﻗﻴق ؛ ﻷﻨﻨـﻲ
ﻝم أﺠد أﺤدا ﻴﻌزوﻩ إﻝﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﺴﻨن  .ﺸﻠﺒﻲ  :ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ،اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒﺎﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ

ص

. ٤٧٧
ﺜﺎﻝﺜﺎ  :إن ﻨﺴﺒﺔ أ.د .ﻤﺤﻤد ﻋﺜﻤﺎن ﺸﺒﻴر ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻝﺴﻨن أﺒﻲ داود  ،ﻜﺘﺎب اﻹﺠﺎرة  ،ﺒﺎب اﻝرﺠل ﻴﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻋﻨـدﻩ
رﻗم )  ( ٣٥٠٤ﻝﻴﺴت إﻻ ﺴﺒق ﻗﻠم ﻤﻨﻪ ؛ ﻷن اﻝﺤدﻴث اﻝوارد ﻋﻨد أﺒﻲ داود ﺘﺤت ﻨﻔس اﻝﻜﺘـﺎب واﻝﺒـﺎب واﻝـرﻗم ﻫـو
 " :ﻻ ﻴﺤل ﺴﻠف وﺒﻴﻊ وﻻ ﺸرطﺎن ﻓﻲ ﺒﺒﻴﻊ  "...أﺒو داود  :ﺴﻨن أﺒﻲ داود  ، ٢٨٣/٣وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إن= =اﻝﺤﻜـم اﻝـذي
أﺼـدرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﺤــدﻴث ﺒﻘوﻝـﻪ  " :وﻫـو ﺤﺴــن ﺼـﺤﻴﺢ " ﻻ ﻴﺼـﺢ  .إﻻ إن ﻗﻴــل  :إن اﻝﺴـﻠف واﻝﺒﻴـﻊ ﻫــﻲ ﻤـن ﺼــور :
ﺒﻴﻊ وﺸرط؛ ﻷن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺴـﻠف ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـﻊ  :اﻝﺒﻴـﻊ ﺒﺸـرط أن ﻴﻘرﻀـﻪ  ،ﻓﻴﺘﺠـﻪ ﻜـﻼم ﺸـﺒﻴر  .وﺤـدﻴث " ﻻ ﻴﺤـل ﺴـﻠف
وﺒﻴــﻊ " أﺨرﺠــﻪ أﺼــﺤﺎب اﻝﺴــﻨن إﻻ اﺒــن ﻤﺎﺠــﻪ  ،وﻋﻨــدﻫﺎ ﻴﺘﺠــﻪ ﻜــﻼم ﺸــﻠﺒﻲ أﻴﻀــﺎ  .اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر
ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر.٧٧/٦و اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ  . ١٨/٤ﻝﻜن اﻨظر ص . ٦٥
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ٥٣/٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ،اﺒن ﻨﺠـﻴم  :اﻝﺒﺤـر اﻝ ارﺌـق ﺸـرح ﻜﻨـز اﻝـدﻗﺎﺌق ٢٨١/٥
 ،اﻝﺤﺼــﻜﻔﻲ  :اﻝــدر اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ١٢٠ /٤وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ  .اﺒــن ﺠــزي  :اﻝﻘ ـواﻨﻴن اﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ ص  ،١٧١اﻝدﺴــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ
اﻝدﺴ ــوﻗﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺸ ــرح اﻝﻜﺒﻴ ــر  ، ٦٥/٣اﻝﺸ ــﻴرازي  :اﻝﻤﻬ ــذب  ، ٢٦٨/١واﻝﺸـ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨ ــﻲ اﻝﻤﺤﺘ ــﺎج إﻝ ــﻰ ﻤﻌرﻓ ــﺔ
ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  . ٣٨٢/٢واﻨظر  :اﻝزرﻗﺎ  :ﻤﺼطﻔﻰ أﺤﻤد  ،اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴـﻤﺎة ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ) ﻋﻘـد
اﻝﺒﻴ ـ ــﻊ ( ط١ ،١م  ،دار اﻝﻘﻠ ـ ــم  ،دﻤﺸ ـ ــق ١٩٩٩م ص  ، ٣٨و ﺸ ـ ــﺒﻴر  :اﻝﻤ ـ ــدﺨل إﻝ ـ ــﻰ ﻓﻘـ ــﻪ اﻝﻤﻌ ـ ــﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ
ص. ٢٥٨-٢٥٣

٥٣

أما الشروط التي اتفقوا على استثنائھا من األصل السابق فھي :
أوال -سبعة شروط ورد جواز اشتراطھا بالكتاب والسنة ). (١
وحجتھم في ذلك قوله ) صلى  عليه وسلم (  :ما بال أناس يش,ترطون ش,روطا ليس,ـت ف,ي كت,اب
  ،من اشترط شرطا ليس في كتاب  فليس له  ،وإن شرط مائة مرة  ،شرط  أحق وأوث,ق "
) . (٢
وجه االستدالل  :أن الشرط ال يجوز في العقد إال إن كان في كتاب   ،وسنة نبيه ) صلى  عليه
وسلم( ؛ ألنه المبيّن عن  تعالى  ،وھو الذي ال ينطق عن الھوى .
وھذه الشروط ھي :
أوال -اشـتراط أداء الثمن إلى الميسـرة ). (٣
ثانيا -اشتراط تأخير الثمن إلى أجل مسمى ). (٤
ثالثا -اشتراط الرھن في بيع األجل ). (٥
رابع,,ا -اش,,تراط ص,,فة ف,,ي المبي,,ع يتراض,,ى عليھ,,ا البيع,,ان  ،كاش,,تراط ل,,ون الس,,يارة  ،أو مق,,دار
صرفھا للوقود ). (٦
خامسا -اشتراط خيار الشرط ). (٧

) (١

ﺸﺒﻴر  :اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ص ٢٥٣

) (٢

ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ  ،اﻝﺒﺨﺎري  :ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻜﺘﺎب اﻝﻌﺘق  ،ﺒـﺎب ﻤـﺎ ﻴﺠـوز ﻤـن ﺸـروط اﻝﻤﻜﺎﺘـب  ،وﻤـن اﺸـﺘرط ﺸـرطﺎ
ﻝﻴس ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ  . ١١٧-١١٥/٥ﻤﺴﻠم  :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﻌﺘق ،ﺒﺎب ﺒﻴـﺎن أن اﻝـوﻻء ﻝﻤـن أﻋﺘـق٣٣٨/٦
.

) (٣
) (٤

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ٕ ":وان ﻜﺎن ذو ﻋﺴرة ﻓﻨظرة إﻝﻰ ﻤﻴﺴرة "  .ﺴورة اﻝﺒﻘرة . ٢٨٠ /
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ  ":ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝذﻴن آﻤﻨوا إذا ﺘداﻴﻨﺘم ﺒدﻴن إﻝﻰ أﺠل ﻤﺴﻤﻰ ﻓﺎﻜﺘﺒوﻩ "  .ﺴورة اﻝﺒﻘرة . ٢٨٢ /

) (٥ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ٕ " :وان ﻜﻨﺘم ﻋﻠﻰ ﺴﻔر وﻝم ﺘﺠدوا ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻓرﻫن ﻤﻘﺒوﻀﺔ "  .ﺴورة اﻝﺒﻘرة . ٢٨٣ /
) (٦ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ  ":ﻴــﺎ أﻴﻬــﺎ اﻝــذﻴن آﻤﻨ ـوا ﻻ ﺘــﺄﻜﻠوا أﻤ ـواﻝﻜم ﺒﻴــﻨﻜم ﺒﺎﻝﺒﺎطــل إﻻ أن ﺘﻜــون ﺘﺠــﺎرة ﻋــن ﺘ ـراض ﻤــﻨﻜم "  .ﺴــورة
اﻝﻨﺴﺎء . ٢٩ /
) (٧

ﻋن اﺒن ﻋﻤر ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( أﻨﻪ ﻗﺎل  :ذﻜر رﺠل ﻝﻠﻨﺒﻲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( أﻨـﻪ ﻴُﺨـدع ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـوع ﻓﻘـﺎل
 " :إذا ﺒﺎﻴﻌت ﻓﻘل ﻻ ِﺨﻼﺒﺔ "  .ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ  .اﻝﺒﺨﺎري  :ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب ﻤﺎ ﻴﻜـرﻩ ﻤـن ﺨـداع
ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ  .٢٣٢/٤ ،ﻤﺴﻠم  :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب ﻤن ﻴﺨدع ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ . ٣٨١/٦ ،

٥٤

سادسا -اشتراط المشتري أخذ ثمر النخل المؤبر ) الملقح ( ؛ ألن األصل أن ثمرتھا من نصيب
البائع ). (١
سابعا -اشتراط المشتري أخذ مال العبد المباع كله أو بعضه من البائع ). (٢
ثانيا -اش تراط م ا يك ون مالئم ا لمقتض ى العق د ) أي مؤك,دا لموجب,ه ومقتض,اه (  ،كاش,تراط ال,رھن
المعين في بيع األجل .
أما ما لم يتفقوا عليه جميعا فشرطان :
أوال -اشتراط ما يتضمن معنى من معاني البـِ ّر  ،فجوازه محل اتفاق بين المالكية والشافعية .
ثانيا -اشتراط ما جرى العرف على التعامل به  ،وليس من مقتضى العقد  ،فھو محل اتفاق بين
الحنفية والمالكية  ،وھذا قد يكون أحد دالالت رفض الشـافعي السـتحسان العرف والعادة كما مر
).(٣

المذھب الثاني :
ذھب الحنابلة إلى أن األصل في الشروط المقترنة بالعقد اإلباحة  ،ويستثنى م,ن ذل,ك ك,ل ش,رط ق,ام
ال,,دليل عل,,ى حرمت,,ه  ،أو ك,,ان مناقض,,ا لمقتض,,ى العق,,د ) ، (٤وال ش,,ك أن الش,,رط إذا ك,,ان مناقض,,ا
لمقتضى العقد  ،فھو مخالف للشرع ؛ ألن الشرع ھو الذي وضع لكل عقد مقتض,اه  .ودل,يلھم عل,ى
أصلھم  :أن رسول  ) صلى  عليه وسلم ( قال  " :الصلح جائز بين المس,لمين إال ص,لحا ح,رم
حالال  ،أو أحل حراما  ،والمسـلمون على شروطھم إال شـرطا حرم حالال  ،أو أحل حراما "
) (١

) (٥

.

ﻋن اﺒن ﻋﻤر ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( أﻨﻪ ﻗﺎل  :ﺴﻤﻌت رﺴول اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( ﻴﻘول  " :ﻤن اﺒﺘﺎع ﻨﺨـﻼ
ﺒﻌـد أن ﺘــؤﺒر ﻓﺜﻤرﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺒــﺎﺌﻊ إﻻ أن ﻴﺸـﺘرط اﻝﻤﺒﺘــﺎع  ،وﻤـن اﺒﺘــﺎع ﻋﺒـدا وﻝــﻪ ﻤـﺎل  ،ﻓﻤﺎﻝــﻪ ﻝﻠـذي ﺒﺎﻋــﻪ إﻻ أن ﻴﺸــﺘرط
اﻝﻤﺒﺘــﺎع "  .ﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ  .اﻝﺒﺨــﺎري  :ﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﺒﻴــوع ﺒــﺎب اﻝرﺠــل ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﻤــر أو ﺸــرب أو ﻓــﻲ
ﻨﺨل  ، ٣٢/٥ﻤﺴﻠم  :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴـﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب ﻤن ﺒﺎع ﻨﺨﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻤر . ٣٩٧/٦

) (٢

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٣

اﻨظر ص ٤٤و. ٤٧

) (٤
) (٥

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق(  :اﻝﻤﻐﻨﻲ  ، ١٦٢/٤اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص . ٢٤٧

اﻝﺘرﻤـذي  :ﺴــﻨن اﻝﺘرﻤــذي  ،ﻜﺘــﺎب اﻷﺤﻜــﺎم ﻋــن رﺴــول اﷲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم (ﺒــﺎب ﻤــﺎ ذﻜــر ﻋــن رﺴــول اﷲ )
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( ﻓﻲ اﻝﺼﻠﺢ  ،وﻗﺎل  ":ﻫذا ﺤدﻴث ﺤﺴن ﺼﺤﻴﺢ " ص. ٣٨٩

٥٥

وجه االستدالل :
أنه يجب الوفاء بكل شرط بين المتعاقدين إال شرطا فيه مخالفة للشريعة المطھرة .
والخالصة :
إن ما ذھب إليه الحنابلة يوسّـع من دائرة الشروط المقترنة بالعقد  ،حتى قال بعض المعاص,رين " :
وبالجملة فإن مذھب الحنابلة يعتبر -بحق – أوس,ع الم,ذاھب الفقھي,ة ف,ي إباح,ة الش,روط  ،فھ,و ال,ذي
يتفق ورغبات المتعاقدين  ،وفيه مسايرة للعرف التجاري الحديث " ). (١
وال يخفى أن دائرة الشروط المقترنة بالعقد متسعة أيض,ا عن,د الحنفي,ة والمالكي,ة ؛ التخ,اذھم الع,رف
سبيال إلى تصحيح الشروط ما لم يصادم نصا أو يھدم قاعدة شرعية  ،وھوما يعرف باالسـتحسان

)(٢

.
ومن خالل استعراض االستثناءات الواردة عل,ى أًص,ل حظ,ر الش,روط ف,ي عق,د البي,ع عن,د أص,حاب
المذھب األول نخلص إلى ما يلي :
أوال -إن ما ورد من الشروط المستثناة من أصل الحظر عند الحنفية كان االستحسان عمادھا  ،بل
وما تم من توسعة لدائرة الشروط المقترنة بالعقد عن طريق تصحيح الشروط المفسدة عرفا كان
االستحسان أساسھا :
فإن الشرط الذي ورد به نص ھو ما يعرف باستحسان النص  ،كخيار الشرط .

) (١

ﺸﻠﺒﻲ  :اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٤٨١

) (٢

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ص  . ٤٧٩وﻤﺎ أﺠﻤل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝزرﻗـﺎ  ":ﻫـذا  ،وﺒﻤـﺎ أن ﻋـرف اﻝﻨـﺎس –
ﻜﻤــﺎ أرﻴــت – ﻤﺼــﺤﺢ ﻝﻠﺸــروط اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻌﺎرﻓوﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨظــر اﻝﻔﻘﻬــﺎء اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ  ،ﻓﻜــل ﺸــرط ﻓﺎﺴــد ﻓــﻲ اﻷﺼــل ﻴﻨﻘﻠــب
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﻠزﻤﺎ إذا ﺘﻌﺎرﻓﻪ اﻝﻨﺎس  ،وﺸﺎع ﺒﻴـﻨﻬم اﺸـﺘراطﻪ  ،وﻫـذا ﺘوﺴـﻊ ﺤﺴـن ﻓـﻲ ﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻝﺸـروط ﻗﻠﻤـﺎ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﻌـﻪ
ﺸــرط ﻓﺎﺴــد ...واﻝﻤﺠﻠــﺔ ﻝــم ﺘﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺸــرط اﻝﻤﻔﺴــد ٕ ،واﻨﻤــﺎ ذﻜــرت اﻝﺸــرطﻴن اﻝﺼــﺤﻴﺢ واﻝﻠﻐــو  ،ﻓــﻲ اﻝﻤـواد -١٨٦/

 /١٨٩وﻋﻠﻠت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻗدﻤﺘﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﺄن اﻝﺸرط اﻝﻤﻔﺴد ﻗد أﺼﺒﺢ ﺒﺤﺴب ﻗواﻋد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻨـﺎد ار= =ﺒﺴﺒب
ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌـرف  ،ﻓﻠـم ﻴﻌـد ﻴﺴـﺘوﺠب اﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ واﻝﺒﺤـث "  .اﻝزرﻗـﺎ  :اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺴـﻤﺎة ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ) ﻋﻘـد اﻝﺒﻴـﻊ (
ص  . ٣٩وﻴﺠب أن أﺒﻴن أﻤرﻴن :

اﻷﻤر اﻷول  :اﻝﻤراد ﺒﺎﻝﺸرط اﻝﻤﻔﺴد ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  " :ﻫو ﻜـل ﺸـرط ﻓﻴـﻪ ﻨﻔـﻊ ﻷﺤـد اﻝﻤﺘﺒـﺎﻴﻌﻴن إذا ﻝـم ﻴﻜـن اﻝﺸـرط ﻗـد ورد
ﺒــﻪ اﻝﺸــرع  ،أو ﺠــرى ﺒــﻪ اﻝﻌــرف  ،أو ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻝﻌﻘــد أو ﻴﻼﺌﻤــﻪ "  .اﻝزرﻗــﺎ  :اﻝﻌﻘــود اﻝﻤﺴــﻤﺎة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ )
ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ٣٨
اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻓرق اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرط اﻝﻔﺎﺴد واﻝﺒﺎطل  ،ﻓـﺎﻷول ﻤﺸـروع ﺒﺄﺼـﻠﻪ  ،ﻏﻴـر ﻤﺸـروع ﺒوﺼـﻔﻪ  ،ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻠﺜـﺎﻨﻲ
؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺸروع ﻻ ﺒﺄﺼﻠﻪ وﻻ ﺒوﺼﻔﻪ .

٥٦

والشرط الذي جرى به الع,رف ھ,و استحس,ان الع,رف  .كش,راء الس,لعة بش,رط إيص,الھا إل,ى المك,ان
الذي يرغبه البائع  ،إذا كان البيع في داخل المصر .
والشرط الذي يالئم العقد  ،ج ُّوز استحسانا توثيقا لمقتضى العق,د  .ك,البيع ب,ثمن مؤج,ل عل,ى أن يق,دم
المشتري رھنا معينا). (١
ثانيا -إنّ المالكية قد استثنوا الشرط الذي جرى به العرف من أصل الحظر  :من باب ْ
األول,ى ؛ ألن
الشرط الذي جرى به العرف بين الناس أولى بالتصحيح من الشرط ال,ذي ل,م يج,ر ب,ه الع,رف  ،أم,ا
الحنفية فقد صححوه استحسانا بالعرف خروجا عن أصل المنع ). (٢
وإن كان المالكية والشافعية قد استثنوا الشرط المالئم لمقتضى العقد قياسا على الشروط المنصوص
عليھا  ،والشروط المؤكدة لمقتضى العقد  ،والمصلحة التي تقتضي ذلك  ،فإن الحنفية قد استثنوا ھذا
الشرط استحسانا ؛ ألن فيه توثيقا لمقتضى العقد ). (٣
ومما ُيبنى على ھذا الكالم :
أوال -إن أصحاب المذھب األول وإن اختلفوا في طريقة االستثناء إال أنھم بالنھاية اتفقوا عل,ى
جواز وقوع ھذا االستثناء  ،فإنْ قال الحنفية في االستثناء بالنص  :ھذا استحسان بالنص  ،و قال
غي,,رھم  :ب,,ل ھ,,و اس,,تثناء ثب,,ت ب,,النص ابت,,داء  ،كان,,ت النتيج,,ة واح,,دة  .وإن ق,,ال الحنفي,,ة ع,,ن
االس,تثناء ب,,العرف  :ھ,و استحس,,ان ب,العرف  ،وق,,ال المالكي,ة  :ب,,ل ھ,و م,,ن ب,اب ْ
األول,,ى  ،كان,,ت
النتيجة واحدة .
ثانيا -إن النص والعرف قد عارضا األصل العام عند الحنفية  ،فت ّم استثناء ما ثبت بالنص وما
جرى به العرف استحسانا من ذلك األصل العام  .وبھذا يتأكد لنا ما ذكر سابقا أن المعارضة في
االستحسان ال تقتصر على القياس األصولي بل قد يقصد بھا  :معارضة الدليل لألصل الع,ام أو
القاعدة الكلية ). (٤
ثالثا -على الرغم من اتفاق أصحاب المذھب األول على بع ض االس تثناءات ) كالش,رط المالئ,م
الذي اتفقوا عليه جميعا  ،والشرط الذي جرى به العرف الذي اتفق عليه الحنفية والمالكية ( إال
أن خالفا دارا بينھم في تطبيق ھذه االستثناءات على الفروع الفقھية المختلفة .
) (١

ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻨظر اﻝﺼﻔﺤﺎت . ٧٦، ٥٩ ، ٩٤ :

) (٢

ﺸﺒﻴر  :اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ص . ٢٥٦

) (٣

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ص . ٢٥٦-٢٥٥

) (٤

اﻨظر :ص . ١١

٥٧

رابعا -إن الخالف بين الجمھور والحنابلة في األصل في الشروط المقترنة بعقد البيع لم يمنع من
تقاطع بعض أحكام الفروع بين الحنابلة وغيرھم ممن ذھب مذھب الجمھور  ،ويتجلى ھذا الكالم
باالتفاق على الشروط الواردة بالنص أو المالئمة لمقتضى العقد ؛ العتبارھا من مصلحة البيع ). (١
وإذا أردنا التعرف على قيمة االستحسان في الشرط المقترن بعقد البيع عند الحنفية  ،ومن أجل
المقارنة بين مواقف الفقھاء عمليا في ذلك ال بد من ضرب المثال وھذا ما نجده في المبحثين
التاليين .

المبحث الثاني
الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،وفيه منفعة ألحد المتعاقدين  ،لكن جرى
به العرف  ،وفيه مطلبان :
) (١

اﻨظر  :اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص٢٤٧

٥٨

المطلب األول  :الشراء بشرط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده
المشتري .
المطلب الثاني  :الشراء بشرط ترك الثمر المتناھي على الشجر .

المبحث الثاني  :الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكن جرى به العرف :
المطلب األول -الشراء بشرط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده المشتري :
إذا تم عقد البيع بين طرفين فاألصل أن يتسلم البائع الثمن  ،وأن يتسلم المشتري المبيع  ،وھذا من
مقتضى عقد البيع ؛ ألن البائع قد ملك الثمن بعقد البيع  ،و المشتري قد ملك المبيع بنفس العقد .
فإذا اشترى تاجر سلعة  ،وشرط على البائع حملھا إلى مكانه من السوق أو أي مكان يحدده
المشتري  ،فما صحة ھذا الشرط؟
اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه فساد العقد بھذا الشرط مطلقا  ،وإليه ذھب الشافعية ) ، (١ومحمد بن الحسن ) من
الحنفية ( ). (٢
المذھب الثاني :

) (١

اﻝﻨـووي  :ﻴﺤﻴـﻰ ﺒـن ﺸـرف ) ت ٦٧٦ :ﻫ ـ ( روﻀـﺔ اﻝطـﺎﻝﺒﻴن  ،ط٢،١٢م  ،اﻝﻤﻜﺘـب اﻹﺴـﻼﻤﻲ  ،ﺒﻴــروت ١٩٨٥م
 ، ٣٩٩/٣واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  ٣٨٢/٢وﻓﻴﻪ  :أﻨﻪ ﻝو أطﻠق اﻝﻌﻘد ﺼﺢ .

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٤٧٥/٥

٥٩

ويرى أصحابه جواز العقد بھذا الشرط  ،لكنْ وضع كل منھم للجواز قيدا  ،فإن أھمِل القيد فسد العقد
 ،وإليه ذھب الشيخان من الحنفية ) إن كان المتعاقدان داخل المصر( ) ، (١والمالكية ) إن لم يشترط
الضمان على البائع ( ) ، (٢والحنابلة ) إن كان المكان معلوما( ). (٣
تنبيه :
يمكننا أن نلحظ أن الشافعية  ،ومحمد بن الحسن من الحنفية  ،ھما من ذھب إلى إطالق الفساد  ،مما
يعني أنھما يرفضان ھذا الشرط ويفسدانه من أصله  .بينما نجد أن الفساد عند الباقين يتعلق بحاالت
معينة وليس فسادا مطلقا  ،فھم ال يفسدون الشرط من أصله  ،فاألصل عندھم جواز ھذا الشرط  ،ثم
إنھم اختلفوا في الحاالت المفسدة  ،لكنھا ال تخرج عن واحدة من ثالث حاالت :
الحالة األولى  :أن يكون مكان أحد العاقدين داخل المصر واآلخر خارجه .
الحالة الثانية  :أن يشترط ضمان السلعة على البائع .
الحالة الثالثة  :أن يكون المكان الذي يحدده المشتري مجھوال .
والسبب في اختالفھم في ھذه الحاالت المفسدة للشرط أمران :
األمر األول  :اختالفھم في الدليل الذي بنوا عليه جواز ھذا الشرط  )،ويظھر ھذا االختالف بين
الحنفية والحنابلة ( حيث بنى الحنفية الجواز على االستحسان بالعرف  ،بينما بناه الحنابلة على
تجويز عقدين في عقد  ،فھو عقد بيع وإجارة عندھم ). (٤
األمر الثاني  :مسألة ضمان المبيع  ،فھل يكون المبيع مضمونا على المشتري بمجرد العقد  ،أو أن
ضمان المبيع ال ينتقل إلى المشتري إال بعد قبضه ؟ ) ويظھرھذا االختالف بين الحنفية من جھة

) (١اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٤٧٥/٥
) (٢

اﺒن رﺸد) اﻝﺠد( :ﻤﺤﻤد ﺒـن أﺤﻤـد ) ت٥٢٠ :ﻫ ـ ( اﻝﺒﻴـﺎن واﻝﺘﺤﺼـﻴل ٢٠ ،م  ،ﺘﺤﻘﻴـق ﺴـﻌﻴد أﻋـراب  ،دار اﻝﻐـرب
اﻹﺴــﻼﻤﻲ  ،ﺒﻴــروت ١٩٨٤م  ، ٢٢٧/٧واﻝﻤـواق  :ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻴوﺴــف ) ت ٨٩٧ :ﻫ ـ (  ،اﻝﺘــﺎج واﻹﻜﻠﻴــل  ،ط،٢
٦م  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل ﻝﻠﺤطﺎب  ،دار اﻝﻔﻜر ﺒﻴروت ١٩٧٨ ،م٢٨٠/٤،و ، ٣٠٠

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق(  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ  ، ٧٠/٤واﻝﺒﻬـوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒـﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴـﺘﻘﻨﻊ ص
. ٢٤٨

)(٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٤٧٥/٥واﺒن
ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗـﻲ  ، ٧١ /٤واﻝﺒﻬـوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒـﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴـﺘﻘﻨﻊ ص ٢٤٨
.

٦٠

والمالكية والحنابلة من جھة أخرى ( فعند الحنفية ال يكون ضمان المبيع على المشتري إال بعد
قبضه ) ، (١وعند المالكية والحنابلة ينتقل الضمان للمشتري بمجرد العقد إال إذا كان فيه حق توفية ،
فال ينتقل ضمانه إال بعد توفيته وقبضه من قبل المشتري ). (٢
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على فساد شرط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده المشتري بما
يلي :
أوال :عموم نھيه ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع وشرط ). (٣
وجه الداللة من الحديث الشريف :
إن البيع مع وجود الشرط ال يجوز  ،إال ما استثني لمعنى  ،وھذه المعاني ھي  :ما ورد الشرع
باستثنائه  ،أو جرى به العرف  ،أو كان مالئما لمقتضى العقد  ،أو كان متضمنا لمعنى من معاني
الب ّر ). (٤
ِ
وھذا الشرط لم يتضمن معنى من ھذه المعاني  ،فيبقى على أصل المنع .
واعترض على ھذا االستدالل بما يلي :
االعتراض األول :

) (١

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ٢٣٨ /٥وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ،ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ اﻝﻤـﺎدﺘﻴن ) ٢٩٣و(٢٩٤
ص ، ١٣٦

) (٢

اﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر  ،١٤٦ /٣واﺒن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓـق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ
 ٧٩ /٤وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  .وﺘوﻓﻴﺔ اﻝﺸﻲء  :ﺘﺄدﻴﺘﻪ  ،وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوزون واﻝﻤﻜﻴل واﻝﻤﻌدود  ،ﻓﻴﻀـﻤن اﻝﺒـﺎﺌﻊ اﻝﻤﻜﻴـل
ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻜﻴﻠــﻪ إﻝــﻰ أن ﻴﻘﺒﻀــﻪ اﻝﻤﺸــﺘري  ،وﻗــﺒض اﻝﻤﺸــﺘري ﻴﻜــون ﺒﺘﻔرﻴﻐــﻪ ﻓــﻲ أوﻋﻴﺘــﻪ  .اﻝــدردﻴر  :اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر
 . ١٤٤/٣ﻓﻤن اﺸﺘرى ﺴﻠﻌﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﺎﺌﻌﻬﺎ ﺼﺎر ﻤﺒﺘﺎﻋﺎ ﻝﻠﻀﻤﺎن  ،وﻫـذا ﻻ ﻴﺠـوز .اﻝﻤـواق :
اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل . ٢٨٠/٤

) (٣

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺞ اﻝﺤـدﻴث اﻝﺸـرﻴف ص  ٥٢ﻤـن ﻫـذا اﻝﺒﺤـث .اﻝﻜﺎﺴـﺎﻨﻲ  :ﺒـداﺌﻊ اﻝﺼـﻨﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴـب اﻝﺸـراﺌﻊ ، ١٧١/٥
واﺒ ــن اﻝﻬﻤ ــﺎم  :ﺸ ــرح ﻓ ــﺘﺢ اﻝﻘ ــدﻴر ﻝﻠﻌ ــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴ ــر  ، ٤٧٥/٥واﻝﺸ ــﻴرازي  :اﻝﻤﻬ ــذب  ، ٢٦٨/١واﻝﺸـ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨ ــﻲ
اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢/٢

) (٤

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٥٣/٢واﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج
 . ٣٨٢/٢وﻻ ﻴﺨﻔ ــﻰ أن اﻝﺸ ــرط اﻝ ــذي ورد ﺒ ــﻪ اﻝﺸ ــرع  ،واﻝﺸ ــرط اﻝﻤﻼﺌ ــم ﻝﻤﻘﺘﻀ ــﻰ اﻝﻌﻘ ــد  ،اﺘﻔ ــق ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ اﻝﺤﻨﻔﻴ ــﺔ
واﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ،أﻤﺎ اﻝذي ﻫو ﻤن اﻝﻌرف ﻓﻘد اﺴﺘﺜﻨﺎﻩ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  ،واﻝﺸرط اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒر ﻓﻘد اﺴﺘﺜﻨﺎﻩ
اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ،اﻨظر ص . ٥٤

٦١

إنّ المروي من نھي النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع وشرط  ،لم يصح  ،بل ليس له أصل ،
وقد أنكره اإلمام أحمد  ،وبالتالي ال يُعوّ ل عليه  ،وھو قابل للتأويل ). (١
وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن الترمذي قد أخرج بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد  بن عمرو بن العاص أنه قال
 :قال رسول  ) صلى  عليه وسلم (  " :اليحل سلف وبيع  ،وال شـرطان في بيع  ،وال ربح
مالم يضمن  ،وال بيع ما ليس عندك " ).(٢
والشاھد من الحديث :
قوله ) صلى  عليه وسلم (  " :ال يحل سلف وبيع " .
ووجه االستشھاد :
إن معنى ) سلف وبيع ( أن يبيع الشخص بشرط أن يقرضه المشتري ماال  ،وھذه صورة من صور
البيع الذي شرط فيه منفعة ألحد المتعاقدين  ،ال يقتضيھا العقد ). (٣
والحاصل :
إن ھذه الرواية الصحيحة تؤكد نھي النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع وشرط .
االعتراض الثاني :
إن ھذا الشرط قد جرى به العرف بين الناس  ،وذلك إذا كان البيّعان داخل المصر ،فيستثنى من
النھي عن بيع وشرط استحسانا  ،أما الذي لم يجر به العرف  ،فكون أحدھما داخل المصر واآلخر
خارجه فھذا يبقى على القياس وھو المنع . (٤) .
ثانيا  :إن المشتري قد ملك ما اشتراه بعقد البيع  ،وفي ھذا الشرط منفعة له يختص بھا زائدة ال
يقتضيھا عقد البيع  ،وما كانت ھذه صفته من الشروط  ،كان مفسدا للعقد ؛ ألن ھذه الزيادة
عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا  ،وألنھا ال يقتضيھا العقد  ،تقع بسببھا المنازعة ).(١
) (١

اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺨرﻗــﻲ  ، ١٦١/٤اﺒــن ﺤﺠــر  :أﺤﻤــد ﺒــن ﻋﻠــﻲ ) ت ٨٥٢ :ﻫـ ـ (
ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺒﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ط١٣ ،١م  ،اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺨﻴرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ١٨٩٩م . ٣١٥/٥

) (٢

اﻝﺘرﻤذي  :ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع ) ﺒﺎب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜراﻫﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻤﺎﻝﻴس ﻋﻨدك ( ص.٣٥٩ﺤﺴن ﺼﺤﻴﺢ

) (٣اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٧٧/٦
) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٤٧٥/٥

٦٢

واعترض ھذا االستدالل :
نعم إن ھذا الشرط ال يقتضيه عقد البيع لكنه جرى به العرف  ،وما كانت ھذه صفته استثني من
أصل المنع والفساد  ،وما جرى به العرف ال يقع بسببه منازعة ). (٢
ثالثا  :القياس على مسألة إذا اشترى المشتري سلعة  ،وكان أحدھما خارج المصر  ،واآلخر داخله
 ،فإن ھذا الشرط مفسد للعقد  ،وھو موضع اتفاق بين أئمة المذھب الحنفي الثالثة ؛ ألنه شرط فيه
منفعة للمشتري يختص بھا زائدة ال يقتضيھا عقد البيع  ،والعلة في المسألتين واحدة  ،فالتفريق
بينھما تحكم وخروج عن األصل دون دليل ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل :
إن ھذا القياس ال يصح ؛ ألنه قياس مع الفارق  ،فإن المسألة محل االتفاق لم يجر بھا العرف  ،لذلك
بقيت على أصل المنع  ،بخالف المسألة المختلف فيھا ). (٤
واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز أن يشترط المشتري إيصال السلعة إلى المكان الذي
يحدده بما يلي :
أوال  :االستحسان  ،وبيانه :
إن العرف قد جرى بين الناس أن يشتروا الحطب والشعير على الدابة داخل المصر  ،وال
يستأجرون دابة أخرى لحمل ما اشتروه عليھا  ،بل يقوم البائع بحمله إلى المكان الذي يحدده
المشتري  ،ولم يجر ھذا العرف فيمن اشترى منْ خارج المصر  ،فيُكتفى بتجويز ما جرى به
العرف  ،وما لم يجر به العرف يظل على أصل المنع ). (٥
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن ھذا العرف مصادم للنص  ،فإن في إعماله إلغا ًء للنص  ،وھذا ال يجوز  ،فال يعمل بھذا الشرط
وإن اعتيد ).(٦
وأجيب عن ھذا االعتراض :
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٥٣/٢اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٧٧/٦

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ،١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٤٧٥/٥

) (٣

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧١/٥

) (٥اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧١/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٤٧٥/٥
) (٦

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢ /٢

٦٣

بأن علة النھي في الحديث ھي وقوع النزاع  ،ووقوع النزاع مخرج للعقد عن المقصود به ؛ ألن
المقصود بالعقد ھو قطع المنازعة  ،وال يخفى أن العرف ينفي وجود النزاع  ،فكان موافقا لمعنى
الحديث الشريف ). (١
ثانيا  :ما روي أن محمد بن مسـلمة

)(٢

اشترى من نبطي جرزة حطب  ،وشارطه على حملھا

).(٣
ثالثا  :إن ھذه الصورة ھي بيع وإجارة  ،وھي جائزة  ،لذلك ال بد أن تكون المنفعة معلومة ،
وإال بطلت  .لذلك اشترط أن يكون المكان معلوما للبائع ). (٤
واعترض على ھذا االستدالل :
بعدم جواز الجمع بين بيع وإجارة ؛ ألنه بيع وشرط  ،وھو منھي عنه  ،أو ھو صفقتين في صفقة ،
وھو منھي عنه أيضا ). (٥
أجيب :
بأن معنى النھي عن الصفقتين في صفقة ھو  " :الرجل يبيع البيع فيقول  :ھو بنساء بكذا وكذا ،
وھو بنقد كذا وكذا " ). (٦
الترجيح :
) (١

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٧٧/٦واﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٣/٤

) (٢

ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺴــﻠﻤﺔ ﺒــن ﺴــﻠﻤﺔ اﻷﻨﺼــﺎري  ،ﺼــﺤﺎﺒﻲ ﺠﻠﻴــل  ،وﻫــو أﻜﺒــر َﻤــن اﺴــﻤﻪ ﻤﺤﻤــد ﻤــن اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ  ،ﻤــﺎت ﺒﻌــد
اﻷرﺒﻌﻴن  .اﺒن ﺤﺠر  :أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت ٨٥٢ :ﻫـ (  ،ﺘﻘرﻴب اﻝﺘﻬذﻴب  ،ط١ ،١م  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﻋواﻤـﺔ ،
دار اﻝرﺸﻴد دﻤﺸق  ١٩٨٦ ،م  ،ص . ٥٠٧

) (٣

اﺒـن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺨرﻗــﻲ  ، ٧٠/٤و اﻝﺒﻬــوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒــﻊ ﺸــرح زاد اﻝﻤﺴــﺘﻘﻨﻊ
ص . ٢٤٨

) (٤

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ  .وﻫذا ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  ،واﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻤـﺜﻠﻬم ﻴﺠـوزون ذﻝـك  ،ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻤدوﻨـﺔ " :وﻻ ﺒـﺄس أن
ﺘﺠﻤﻊ اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻝواﺤدة ﺸراء ﺴﻠﻌﺔ وﻜراء " ﻤﺎﻝـك  :اﻝﻤدوﻨـﺔ اﻝﻜﺒـرى ،ﺒـﺎب اﻝرﺠـل ﻴﺸـﺘري اﻝطﻌـﺎم ﺒﺎﻝﻔﺴـطﺎط ﻋﻠـﻰ أن
ﻴوﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝرﻴف . ٩٨/٩

) (٥

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر  ، ٨٠/٦اﻝﺸـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨـﻲ اﻝﻤﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻨﻲ أﻝﻔـﺎظ اﻝﻤﻨﻬـﺎج
. ٣٨١/٢

وﺤــدﻴث اﻝﻨﻬــﻲ ﻋــن ﺼــﻔﻘﺘﻴن ﻓــﻲ ﺼــﻔﻘﺔ  ،رواﻩ اﻹﻤــﺎم أﺤﻤــد ﻓــﻲ ﻤﺴــﻨدﻩ ﻤرﻓوﻋــﺎ ﻋــن اﺒــن ﻤﺴــﻌود ) رﻀــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ ( ،
أﺤﻤد  :ﻤﺴﻨد أﺤﻤد  ،رﻗم ) ، ٣٩٨/١ (٣٧٨٣ﻗﺎل اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ  " :ورﺠﺎل أﺤﻤد ﺜﻘﺎت "  .اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ  :ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌـد )
ﺒﺎب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺼﻔﻘﺘﻴن ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ  ،أو اﻝﺸرط ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ ( . ٨٤/٤
) (٦

أﺤﻤد  :ﻤﺴﻨد أﺤﻤد  ،رﻗم )  ، ٣٩٨/١ (٣٧٨٣وﻫذا ﺘﻔﺴﻴر َﺸ ِرﻴك .

٦٤

بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما أجيب به عن بعض ھذه االعتراضات  ،فإنه يترجح في
نظري ما ذھب إليه القائلون بجواز أن يشترط المشتري إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده ولو
خارج المصر  ،وبشرط الضمان على المشتري  ،وذلك لما يلي :
أوال :إن عمدة األدلة عند َمن قال بعدم جواز اشتراط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده
المشتري ھو  :ما روي عن رسول  ) صلى  عليه وسلم ( أنه " نھى عن بيع وشرط "). (١
وإذا تأملنا ما قاله العلماء في سند ھذا الحديث علمنا أن أحسن ما قيل فيه  :إنه حسن  ،على الرغم
من طعن كثير منھم فيه .
وإذا قورن ھذا الحديث الشريف بحديث النھي عن شرطين في بيع  ،والذي يفيد جواز الشرط في
البيع  ،علمنا أن حديث النھي عن الشرطين " حسن صحيح " ) ، (٢فال يقوى الحديث األول على
معارضته  ،ھذا من حيث درجة كل حديث .
أما ما قيل  :إن النھي عن " بيع وسلف " يفيد النھي عن بيع وشرط  ،فھو يقوي حديث النھي عن
بيع وشرط  ،فغير مسلم لسببين :
السبب األول  :إن خصوص النھي عن بيع وسلف ال يمكن أن يفيد عموم النھي عن بيع و شرط .
السبب الثاني  :إن ذات الحديث الذي ورد به النھي عن بيع وسلف  ،ورد به النھي عن شرطين في
بيع  ،مما يفيد جواز الشرط  ،فإن سُلم بما قاله أصحاب المذھب األول  ،وقعنا في التعارض  ،وال
سبيل للخلوص إال أن نقول  :إن اشتراط شرط واحد في البيع جائز  ،ويخرج من ھذا الجواز
ويستثنى البيع والسلف ؛ لورود النص بمنعه وحرمته .
وبعد التسليم بصحة االستشھاد بحديث النھي عن بيع وشرط  ،نجد أن الفقھاء الذين اعتمدوه قد
استثنوا من عمومه شروطا  ،اتفقوا على بعضھا  ،واختلفوا في البعض اآلخر ). (٣
وقد علمنا أن الحنفية والمالكية قد استثنوا الشرط الذي جرى به العرف  ،و حجتھم في ذلك أن علة
النھي عن بيع وشـرط ھي قطع المنازعة  ،وتحقيق التوازن في مضمون العقد والتزاماته).(٤
) (١

ﺴﺒق ﺘﺨرﻴﺠﻪ ص . ٥٢

) (٢

اﻝﺘرﻤذي  :ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ص ، ٣٥٩وﻗﺎل ":ﺤﺴن ﺼﺤﻴﺢ " .

) (٣اﻨظر اﻝﺘﻔﺼﻴل ص  ، ٥٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ
) (٤

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸـرح اﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻬداﻴـﺔ  ، ٧٧/٦واﺒـن ﻋﺎﺒـدﻴن  :ﺤﺎﺸـﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻝـدر اﻝﻤﺨﺘـﺎر  ، ١٢٣/٤و
اﻝدرﻴﻨﻲ  :اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﺒﺎﻝرأي ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٤٦٧

٦٥

وإذا نظرنا إلى الشرط الذي جرى به العرف نجده يتميز بمزيتين :
المزية األولى  :أنه ال يكون سببا للنزاع  ،فانتفى الحكم ) وھو عدم جواز بيع وشرط ( ؛ النتفاء
العلة ) وھي وقوع المنازعة ( ). (١
المزية الثانية  :أن البيّعين يكونان على علم تام بھذا الشرط مسبقا قبل العقد  ،فيالحظ في الصفقة ،
ويدخل في الحسابات عند التعاقد  ،فيحصل التوازن في التزامات العقد ؛ فينتفي الغبن الذي كان من
المتوقع حدوثه إذا لم يكن العرف جاريا بھذا الشرط ). (٢
والحاصل  :أن العمل بھذا الشرط ھو عمل بمعنى حديث النھي عن بيع وشرط .
ثانيا  :إن في اعتبار ھذا الشرط الذي تعارف الناس عليه منذ ذلك الزمن إلى وقتنا الحاضر تحقيقا
لمصلحة العباد ؛ ألن فيه رفعا للحرج عنھم  ،فليس كل أحد يملك الوسيلة التي يستطيع أن ينقل بھا
بضاعته التي اشتراھا  ،وليس كل أحد يملك الوقت لذلك  .فلو أننا أبطلنا ھذا الشرط لوقع كثير من
الناس في الحرج والضيق  ،وھذا مخالف لمقاصد الشريعة التي جاءت لرفع الحرج  .فلو أن إنسانا
اشترى أثاثا لمنزله  ،فقيل له  :أحضر سيارة لحمل األثاث  ،لتكبد من الجھد والوقت الكثير حتى
يحصل على سيارة تناسب المقدار المراد نقله  ،ثم ھو مضطر ألن يدفع مبلغا قد يكون فيه مغبونا ؛
ألنه ال يملك إال أن ينقل مااشتراه  .لكنه إن اشترط على البائع أن يوصل له ما اشتراه إلى منزله ،
ال شك أن جھدا ووقتا سيدخرھما لممارسة حياته الطبيعية  ،موفرا على نفسه زيادة –قد تكون
فاحشة – على السعر الحقيقي لنقل البضاعة  .مع مراعاة أن البائع يراعي ھذا الشرط ابتداء  ،فإما
أن يقدم خدمة إيصال السلعة مجانا ودون شرط بل بمجرد الطلب  ،أو أن يحسبھا بثمن معقول .
ثالثا  :لقد أصبح ھذا الشرط عرفا دوليا على مستوى العالم  ،حيث نجد أن البالد اإلسالمية تستورد
البضاعة من قارات أخرى – كأوروبا وأمريكا واستراليا -وأن عقود الشراء تبرم على أساسين
اثنين :
األساس األول  :إيصال البضاعة إلى ميناء البلد المستورد  ،فيقال  :ھذا السكر مباع إليكم بكذا لكل
)طن( واصال  :العقبة  ،أو جدة  ،أو دبي  ،أو أم قصر  ،وھو الغالب في العقود .
األساس الثاني  :إيصال البضاعة إلى مخازن المشتري  .وھو أقل من األول  ،لكنه متعارف عليه
أيضا .

) (١

اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .

) (٢

اﻝدرﻴﻨﻲ  :اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﺒﺎﻝرأي ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٤٦٧

٦٦

أما بالنسبة للضمان فإن المستورد حال فتحه العتماده المصرفي يقوم المصرف مباشرة بالتعاقد مع
إحدى شركات التأمين  -وبشكل إجباري  -على تأمين البضاعة ضد الغرق والحريق والقرصنة
والتلف والحروب حتى تدخل المخازن  ،ويقوم المصرف بخصم ما دفعه لشركة التأمين من
المستورد .
وألن العرف العام معتبر عند الحنفية  ،أرى صحة ھذا الشرط استحسانا بالعرف  ،وإن كان أحد
المتعاقدين خارج المصر  ،وخالفا لما ذكره الحنفية في كتبھم إذ لم يكن ذلك من أعرافھم  ،لكنه
يسير على وفق قواعدعم من تصحيح الشرط الفاسد الذي جرى به العرف ) ، (١فقد أصبح في زماننا
عرفا دوليا عاما  ،يشمل بالد المسلمين وغيرھا  ،أما إن لم نقل بجواز ھذا الشرط إذا كان أحد
البيّعين خارج المصر  ،لوقع الناس في حرج وضيق ال يخفيان على أحد ؛ بسبب خنق حركة
التجارة الخارجية  ،وعمليات االستيراد والتصدير .

المطلب الثاني  -الشراء بشرط ترك الثمر المتناھي على الشجر ): (٢
إذا اشترى تاجر ثمرا على الشجر  ،و كانت الثمرة قد تناھى عظمھا  ،واشترط المشتري تركھا
على الشجر  ،فھل يصح ھذا الشرط  ،أم أنه شرط فاسد ؟
اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه فساد العق,د بھ,ذا الش,رط  ،وإلي,ه ذھ,ب  :الش,يخان م,ن الحنفي,ة ) اإلم,ام أب,و حنيف,ة ،
واإلمام أبو يوسف ( ). (٣
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه صحة ھذا الشرط  ،وصحة عقد البيع به  ،وإليه ذھب  :المالكية ) ، (١والشافعية
والحنابلة

) (١

)(٣

) (٢

،

 ،ومحمد بن الحسن الشيباني ) من الحنفية ( ).(٤

اﻨظر ص ٥٥

) (٢ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺜﻤرة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻫﻰ ﻋظﻤﻬﺎ  :أي اﻝﺘﻲ ﻨﻀﺠت ﻨﻀوﺠﺎ ﻜﺎﻤﻼ .
) (٣اﻝﻤرﻏﻴﻨـ ــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـ ــﺔ ﺸـ ــرح ﺒداﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘـ ــدي  ، ٢٩/٢واﺒـ ــن اﻝﻬﻤ ـ ـﺎم  :ﺸـ ــرح ﻓـ ــﺘﺢ اﻝﻘـ ــدﻴر ﻝﻠﻌـ ــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـ ــر ، ٤٨٩/٥
واﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٩/٤

٦٧

وسبب الخالف بين المذھبين أمران :
األمر األول  :ھل إطالق بيع الثمر على الشجر يقتضي القطع أو التبقية ؟ فإن قيل  :إنّ اإلطالق
يقتضي التبقية كما ھو الحال عند الجمھور  ،فإن اشتراطه يكون مؤكدا لمقتضى العقد  ،وإن قيل :
إن اإلطالق يقتضي القطع كما ھو الحال عند الحنفية  ،فإن ھذا الشرط ال يقتضيه العقد  ،فال يصح .
وھذا ھو سبب الخالف بين الحنفية والجمھور ). (٥
األمر الثاني  :ھل جرى العرف أن يشترط المشتري ترك الثمر المتناھي على الشجر ؟ فإن قيل :
إن العرف لم يجر باشتراطه  ،كان ھذا الشرط شرطا فاسدا عند الحنفية ؛ ألن العقد ال يقتضيه ،
وإن قيل  :قد جرى به العرف  :لم يكن شرطا فاسدا ؛ ألن العرف مصحح للشرط الفاسد الذي ال
يقتضيه العقد  .وھذا ھو سبب الخالف بين الشيخين و محمد بن الحسن الشيباني ). (٦
تنبيھان :
أوال -إذا بدا صالح الثمرة أو لم يبد  ،جاز البيع عند الحنفية باتفاق  ،وعلى البائع قطع مااشترى في
الحال  ،سواء اشتراھا مطلقا أو بشرط القطع  .فإن شرط تركھا على الشجر  ،ولم يكن قد تناھى
عظمھا  ،فالبيع فاسد باتفاق األئمة الثالثة  ،أما إذا تناھى عظمھا ولم يشترط بقاءھا على الشجر ،
جاز البيع اتفاقا ). (٧

) (١

اﺒن ﻨﺼر  :اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت ٤٢٢ :ﻫـ( اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب ﻋﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨﺔ  ،ط١،٢م ،ﺘﺤﻘﻴق :
ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴـروت ١٩٩٨م  ، ٤٠/٢واﻝﺤطـﺎب  :ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد
اﻝرﻋﻴﻨــﻲ ) ت ٩٥٤ :ﻫـ ـ ( ﻤواﻫــب اﻝﺠﻠﻴــل ﻓــﻲ ﺸــرح ﻤﺨﺘﺼــر ﺨﻠﻴــل ،ط٦ ،٢م  ،دار اﻝﻔﻜــر ﻴﺒــروت ١٩٧٨ ،م ،
٥٠٠/٤

) (٢

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٨١/١واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج ٤٩٦ /٢

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٦٤/٤واﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒـﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴـﺘﻘﻨﻊ ص
٢٦٦

) (٤

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٢٩ /٢اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٩/٤

) (٥

اﻝﻤرﻏﻴﻨ ــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴ ــﺔ ﺸ ــرح ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘ ــدي  ، ٢٩/٢اﺒ ــن ﻨﺼ ــر  :اﻝﻤﻌوﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــذﻫب ﻋ ــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ ، ٤٠ /٢
واﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٨١/١و اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٥/٤

) (٦
) (٧

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥واﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٢٩ /٢
اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴـب اﻝﺸـراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥واﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـﺔ ﺸـرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي  ، ٢٩/٢واﺒـن
اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٤٨٩/٥واﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٩/٤

٦٨

ثانيا -إذا بدا صالح الثمرة جاز بيعھا مطلقا  ،وبشرط الترك والتبقية  ،عند المالكية والشافعية
والحنابلة  ،بخالف محمد الذي يشترط أن تكون الثمرة قد تناھى عظمھا ؛ الشتراط التبقية  ،وال
يكتفي بمجرد بدو صالحھا ). (١
والحاصل  :أنه إذا تناھى عظم الثمرة  ،جاز بيعھا مطلقا  ،وبشرط التبيقية عند المالكية والشافعية
والحنابلة من باب أولى ؛ ألنھم يجوزون ما دون ذلك  ،وھو جواز البيع بشرط التبقية بمجرد بدو
الصالح .
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على فساد شرط ترك الثمر المتناھي على الشجر  ،بما يلي :
أوال  :عموم نھي النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع وشرط ). (٢
وجه الداللة من الحديث :
إن البيع مع وجود الشرط ال يجوز  ،وھو مفسد للعقد  ،إال ما استثني لمعنى  ،وھذه المعاني ھي :
ورود الشرع به  ،أو مالءمته للعقد  ،أو جريان العرف به ). (٣
وشرط ترك الثمر المتناھي على الشجر عند الشراء  ،ال يقتضيه العقد  ،وليس من المعاني السابقة
في شيء  ،فال يمكن أن يستثنى من أصل المنع وعمومه  ،فيبقى على أصل المنع ).(٤
وقد ُب ّين وجه االعتراض على ھذا االستدالل سابقا  ،وال أرى موجبا لإلعادة ). (٥
ثانيا  :إن مطلق عقد البيع يقتضي تسليم المعقود عليه  ،فھو وشرط القطع سواء  ،أما ش,رط التبقي,ة
فال يقتضيه العقد  ،بل فيه منفعة ألحد المتبايعين دون اآلخر ). (٦
واعترض على ھذا االستدالل :

) (١

اﺒــن ﻨﺼــر  :اﻝﻤﻌوﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب ﻋــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨــﺔ  ، ٤٠/٢اﻝﺸــﻴرازي  :اﻝﻤﻬــذب  ، ٢٨١/١اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق ( :
اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٤/٤

) (٢

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺠﻪ ص . ٥٢

) (٣اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٥٣ /٢واﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٠/٤
) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٣/٥

) (٥

اﻨظر ص . ٦٤

) (٦

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٢٩/٢واﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ ٤٨٩/٥

٦٩

بأن اإلطالق في العقود محمول على العرف  ،و إطالق بيع الثمار الت,ي ب,دا ص,الحھا محم,ول عل,ى
التبقية عرفا  ،فإذا شرطت التبقية فقد شرط ما يقتضيه العقد  ،فكان الشرط مؤكدا لمقتضى اإلطالق
). (١
ثالثا  :إن تجويز ھذا الشرط ليس إال تجويزا لصفقتين في صفقة ؛ ألن,ه إن قوب,ل الش,رط ب,ثمن فھ,و
إجارة في بيع  ،وإن لم يقابل فھو إعارة في بيع  ،ومثل ھذا ال يجوز  ،وھو منھي عنه ). (٢
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن معنى النھي عن صفقتين في صفقة ھو أن يبيع الرجل البيع فيقول  :ھو بنساء بكذا  ،و ھو
بالنقد بكذا  ،وما نحن فيه ليس كذلك ). (٣
واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز اشتراط ترك الثمر المتناھي على الشجر بما يلي :
أوال  :جواز البيع بشرط لم ين َه عنه الشارع  ،أو لم يكن مناقض,ا لمقتض,ى العق,د ؛ لقول,ه تع,الى " :
وأحل  البيع وحرم الربا " ) ، (٤ثم إن الصحيح أن النھي قد ورد عن شرطين في بيع ال عن شرط
واحد ). (٥
ثانيا  :عن ابن عمر ) رض,ي  عنھم,ا ( أن النب,ي ) ص,لى  علي,ه وس,لم ( نھ,ى ع,ن بي,ع الثم,ر
حتى يبدو صالحھا  ،نھى البائع والمبتاع ). (٦
وجه الداللة من الحديث الشريف :
إن الحديث يفيد النھي عن بي,ع الثم,رة قب,ل أن يب,دو ص,الحھا  ،فك,ان للنھ,ي غاي,ة يق,ف عن,دھا  ،وال
يتعداھا  ،فمفھوم الحديث  :أن بيع الثمرة بعد بدو صالحھا جائز  ،وإال فما فائدة ذكر ب,دو الص,الح
) (١اﺒــن ﻨﺼــر  :اﻝﻤﻌوﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب ﻋــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨــﺔ  ، ٤٠/٢واﻝﺸــﻴرازي  :اﻝﻤﻬــذب  ، ٢٨١/١اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق ( :
اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٥/٤
) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼـﻨﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴـب اﻝﺸـراﺌﻊ  ، ١٧٣ /٥واﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـﺔ ﺸـرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي  . ٢٩/٢وﻗـد
ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺞ ﺤدﻴث اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺼﻔﻘﺘﻴن ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ص . ٦٤

) (٣

أﺤﻤد  :ﻤﺴﻨد أﺤﻤد رﻗم ) . ٣٩٨/١ (٣٧٨٣

) (٤

ﺴورة اﻝﺒﻘرة ٢٧٥ /

) (٥

و ﻻ ﻴﺨﻔـﻰ أن ﻫـذا اﻝــدﻝﻴل ﻴﺼـﻠﺢ ﺸــﺎﻫدا ﻝﻠﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺴــﺒق وﺒﻴﻨـﺎ  .اﻨظــر  :اﺒـن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ١٦١/٤وﻗد ﺘﻘدم ﺤدﻴث اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺸرطﻴن ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ص . ٦٥

) (٦

ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ  ،اﻝﺒﺨﺎري  :ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴـوع  ،ﺒـﺎب ﺒﻴـﻊ اﻝﺜﻤـﺎر ﻗﺒـل أن ﻴﺒـدو ﺼـﻼﺤﻬﺎ  ، ٢٦٩/٤ﻤﺴـﻠم
 :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺒﻴﻊ اﻝﺜﻤﺎرﻗﺒل ﺒدو ﺼﻼﺤﻬﺎ ﺒﻐﻴر ﺸرط اﻝﻘطﻊ . ٣٨٣/٦

٧٠

؟ ولماذا جعل غاية للنھي ؟ ال شك أن تعليق حكم المنع بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدھا

)(١

.

واعترض على ھذا االستدالل :
ب,أن الح,,ديث معن,اه  :ال تبيع,,وا الثم,,رة قب,ل ب,,دو ص,الحھا بش,,رط تبقيتھ,,ا إل,ى أن تص,,لح  ،إذ إن بي,,ع
الثمرة قبل بدو الصالح بشرط الترك ممنوع بإجماع ؛ ألنھا ال تأمن العاھة ). (٢
ثالثا  :عن ابن عمر ) رضي  عنھما ( أن النبي ) صلى  عليه وسلم ( نھى عن بيع الثمرة

حتى يبدو صالحھا  ،وكان إذا سئل عن صالحھا قال  :حتى تذھب عاھته ). (٣
وجه الداللة من الحديث الشريف :
إن ذكره ) صلى  عليه وسلم ( للعاھة يدل عل,ى التبقي,ة ؛ ألن م,ا يقط,ع عل,ى الف,ور ال يخ,اف م,ن
العاھة عليه  ،وإذا بدا الصالح فقد أمنت الثمرة م,ن العاھ,ة  ،فيج,وز بيعھ,ا بش,رط بقائھ,ا ؛ ألن عل,ة
المنع قد زالت ). (٤
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن مقص,ود الح,ديث ھ,والنھي ع,ن بي,ع الثم,رة الت,ي ل,م يبُ ,د ص,الحھا بش,رط التبيق,ة ؛ ألنھ,ا ال ت,أمن
العاھة  ،فإن بيعت قبل بدو الصالح  ،فقطعھا الزم على المشتري  ،اشترط التبقية أم أطلق الشراء ؛
ألنه بقطعھا يأمن عاھتھا ). (٥
رابع ا  :إن إط,,الق البي,,ع يقتض,,ي التبقي,,ة إل,,ى أوان الج,,ذاذ والحص,,اد  ،كم,,ا ھ,,ي ع,,ادة الن,,اس  ،ف,,إذا
شرطت التبقية فقد شرط ما يقتضيه اإلطالق  ،فجاز ). (١

) (١اﺒ ــن ﻨﺼ ــر  :اﻝﻤﻌوﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــذﻫب ﻋ ــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ  ، ٤٠ /٢اﻝﺸـ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨ ــﻲ اﻝﻤﺤﺘ ــﺎج إﻝ ــﻰ ﻤﻌرﻓ ــﺔ ﻤﻌ ــﺎﻨﻲ أﻝﻔ ــﺎظ
اﻝﻤﻨﻬﺎج  ، ٤٩٦/٢واﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق(  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٤/٤
) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٢٩/٢واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٤٨٩/٥

) (٣

اﻝﺒﺨﺎري  :ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨـﺎري  . ٢٧٠/٤اﻝﻤﺴـؤول ﻋـن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺼـﻼح ﻫـو اﺒـن ﻋﻤـر ) رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ( ﺒـدﻝﻴل ﻤـﺎ
ﺠﺎء ﻋﻨد ﻤﺴﻠم  " :ﻓﻘﻴل ﻻﺒن ﻋﻤر  :ﻤﺎ ﺼﻼﺤﻪ ؟ ﻗﺎل  :ﺘذﻫب ﻋﺎﻫﺘﻪ "  .ﻤﺴﻠم :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم. ٣٨٥/٦

) (٤

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٥/٤

) (٥

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٤٩١/٥

٧١

واعترض على ھذا االستدالل :
بأن إطالق البيع يقتضي القطع  ،وتفريغ ملك البائع  ،كما ھي عادة الناس  ،فإذا شرطت التبقي,ة فق,د
ش,رط م,ا ال يقتض,,يه العق,د وفي,ه منفع,,ة ألح,د المتب,ايعين  ،وھ,,ذا الش,رط ال يالئ,م العق,,د وال ج,رى ب,,ه
العرف  ،وال نص فيه  ،فيفسد العقد به ). (٢
خامسا -االستحسان  ،وبيانه  :إن شرط ترك الثمر المتناھي على الشجر وإن ك,ان ال يقتض,يه عق,د
البيع  ،لكن جرى به العرف  ،وال عرف في غير المتناھي  ،والف رق بينھم ا  :أن المش,تري للثم,ر
غير المتناھي قد شرط ف,ي العق,د الج,زء المع,دوم ) وھ,و ال,ذي يزي,د بتغذيت,ه م,ن األرض والش,جر (
وھذه الزيادة تحصل بعد البيع من ملك البائع  ،فكأن المشتري بھذا الشرط ضم المعدوم إلى الموجود
واشتراھما  ،فيفسد العقد  ،وھذا بخالف الثمرة إذا تناھى عظمھا ؛ ألن ما يحص,ل لھ,ا تغي,ر وص,ف
بسبب إنضاج الشمس  ،فيثبت جواز الشرط في المتعارف عليه ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن " دعوى تعامل الناس شرط الت,رك ف,ي المبي,ع ممنوع,ة  ،وإنم,ا التعام,ل بالمس,امحة ب,الترك م,ن
غير شرط في عقد البيع " ). (٤
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما تأول به الفقھاء بعض ھذه األدلة  ،فإنه يترجح في نظري
ما ذھب إليه القائلون بجواز بيع الثمر الذي بدا صالحه مطلقا  ،وذلك لما يلي :
أوال -جواز البيع مع وجود الشرط إذا لم يكن الشرط منھيا عنه أو مناقضا لمقتضى العقد  ،والشرط
الذي نحن فيه ليس منھيا عنه شرعا  ،وال مناقضا لمقتضى عقد البيع .
ثانيا – إن األصل في اإلطالق في العقود يحمل على العرف  ،واإلطالق في مسألة شراء الثمر
المتناھي على الشجر يقتضي الترك في زماننا  ،فاشتراط الترك والتبقية إنما ھو اشتراط لما يقتضيه
) (١

اﺒن ﻨﺼر  :اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـذﻫب ﻋـﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨـﺔ  ، ٤٠/٢واﻝﺸـﻴرازي  :اﻝﻤﻬـذب  ، ٢٨١/١واﺒـن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓـق ( :
اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٦٤ /٤

) (٢

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٨٩ /٥

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٢٩/٢اﻝﻜرﻻﻨﻲ  :اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٨٩ /٥ ،

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٣/٥

٧٢

إطالق عقد البيع  ،وھذا ما نبه عليه ابن عابدين من الحنفية حيث قال  " :وال يخفى أنھم في ھذا
الزمان  ،وإن لم يشترطوا الترك لكنه معروف عندھم  ،وقد قالوا  :إن المعروف عرفا كالمشـروط
شرطا  ،ولو علم المشـتري أن البائع يأمره بالقطع لم يرض بشـرائه بعشـر الثمن " ).(١
والظاھر أن موقف أبي حنيفة وأبي يوسف قد بني على عرف زمانھم  ،الذي يقتضي إطالق العقد
فيه القطع  ،حتى إذا تغير ھذا العرف في زمن محمد بن الحسن  ،بنى المسألة على عرف زمانه.
ثالثا – إن مفھوم المخالفة ھو األصل فيما بناه الجمھور من أحكام  ،حيث جوزوا بيع الثمر بعد بدو
الصالح مطلقا ،وھذا مفھوم قوله  ":حتى يبدو صالحھا "  ،وإن كان الحنفية ينازعون في حجية
األخذ بمفھوم المخالفة في كالم الشارع  ،إال أن الصحيح أنه متى تبيّن يقينا أو بغالب الظن أن القيد
معتبر في تشريع الحكم  ،صح األخذ بمفھوم المخالفة ). (٢
رابعا -إن الفتوى في المذھب على قول محمد بن الحسن الشيباني  ،وإن اختار بعض علماء المذھب
قول الشيخين للفتوى إال أن ابن عابدين نبه بقوله ... ":لكن حيث كان قول محمد ھو االستحسان
يترجح على قولھما " ). (٣
وھذا الترجيح مقبول ؛ ألن قواعد الحنفية ال تأباه إذ مبناه على العرف .
وبناء عليه :
أرى تصحيح بيع الثمر الذي بدا صالحه مطلقا وبشرط الترك  ،سواء تناھى عظمه أو ال ؛ ألن
العرف كما ھو معلوم في بالدنا أن يشتري التاجر ) الزيتون أو العنب أو غيرھما ( بمجرد بدو
صالحھا من المزارع  ،ثم يتركھا على الشجر حتى يحين موعد قطفھا  ،مشترطا ذلك في بعض
األحيان أو غير مشترط  ،وفي حالة عدم االشتراط ال يطالب المشتري بقطف ما اشتراه قبل موعد
القطف المتعارف عليه  ،وقد يكون ھذا عرفا عاما أو خاصا  ،وإذا عرفنا أن العرف العام معتبر
عند الحنفية في تخصيص النص  ،والعرف الخاص معتبر وإن خالف ظاھر الرواية في

المذھب

) ، (٤حكم بتصحيح ھذا البيع عند الحنفية كما ھو عند الجمھور  ،وقواعد الحنفية ال تأباه.
) (١

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﻤﺠﻤوﻋﺔ رﺴﺎﺌل اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  ،رﺴﺎﻝﺔ ﻨﺸر اﻝﻌرف ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺒﻌض اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻌرف .١٣/٢ ،

) (٢

اﻝدرﻴﻨﻲ  :اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﺒﺎﻝرأي ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٣٥٦

) (٣

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٩/٤

) (٤

اﺒــن ﻋﺎﺒــدﻴن  :ﻤﺠﻤوﻋــﺔ رﺴــﺎﺌل اﺒــن ﻋﺎﺒــدﻴن  ،رﺴــﺎﻝﺔ ) ﻨﺸــر اﻝﻌــرف ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﺒﻌــض اﻷﺤﻜــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــرف ( ص
. ١٣١

٧٣

المبحث الثالث
الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،لكنه مالئم للعقد  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :اشتراط البائع أن يعطيه المشتري بالثمن رھنا معينا .
المطلب الثاني  :اشتراط البائع أن يقدم المشتري بالثمن كفيال حاضرا .

٧٤

المبحث الثالث -الشرط الذي ال يقتضيه عقد البيع  ،ولكنه مالئم للعقد ): (١
المطلب األول -اشتراط البائع أن يعطيه المشتري بالثمن رھنا مع ّينا أو غير معين ): (٢
إذا باع التاجر سلعته بثمن مؤجل  ،واشترط على المشتري أن يعطيه بالثمن رھنا معيّن,ا  ،فق,د اتف,ق
الفقھاء على جواز اشتراط الرھن المعيّن في عقد البيع ) (٣؛ ومع أن عباراتھم مختلفة ف,ي تج,ويزه ،
وتوجيھه إال أن مؤداھا واحد  ،ولنستعرض نموذجا من توجيھاتھم بغرض المقارنة و التحليل :
أوال -الحنفية :

) (١

اﻝﺸرط اﻝﻤﻼﺌم :ﻫو اﻝﺸرط اﻝذي ﻴؤﻜد ﻤوﺠب اﻝﻌﻘد  ،وﻴﻘرر ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ  ،واﻝﺜﻤن ﻤن ﻤوﺠﺒـﺎت اﻝﻌﻘـد ؛ ﻝـذﻝك ﻋﺒـر اﺒـن
اﻝﻬﻤـﺎم ﻋﻨــﻪ ﺒﻘوﻝــﻪ  :ﻤــﺎ " ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﺘوﺜــق ﺒــﺎﻝﺜﻤن "  .اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٧٨/٦واﺒــن
ﻋﺎﺒدﻴن  :رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٢/٤

) (٢

رﻫﻨــﺎ ﻤﻌﻴﻨــﺎ  :أي رﻫﻨــﺎ ﺒﻌﻴﻨــﻪ  ،وذاﺘــﻪ  ،ﻓــﻼ ﻴﺤــل ﻏﻴ ـرﻩ ﻤﺤﻠــﻪ  .واﻝﺘﻌﻴــﻴن ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻴﻜــون ﺒﺎﻹﺸــﺎرة أو اﻝﺘﺴــﻤﻴﺔ ،
وﻋﻨ ـد اﻝﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎﻫدة أو اﻝوﺼــف ﺒﺼــﻔﺎت اﻝﺴــﻠم  .اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر
 ، ٧٨/٦واﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘـﺎر  ، ١٢٢/٤واﻝﺸـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨـﻲ اﻝﻤﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻨﻲ
أﻝﻔ ــﺎظ اﻝﻤﻨﻬ ــﺎج  ، ٣٨٢/٢و اﺒ ــن ﻗداﻤ ــﺔ ) اﻝﻤوﻓ ــق (  :اﻝﻤﻐﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺨﺘﺼـ ـر اﻝﺨرﻗ ــﻲ  . ٢٦٩/٤واﻝظ ــﺎﻫر أن
اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺤــﺎﻝﺘﻴن واﺤــد  :ﻓﺎﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ اﻝــرﻫن ﺘﻘﺘﻀــﻲ ﻤﺸــﺎﻫدﺘﻪ ٕواﻻ ﻜﻴــف ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ ﻏﻴــر ﻤﺸــﺎﻫد ؟ وﺘﺴــﻤﻴﺔ
اﻝــرﻫن ﺘﻘﺘﻀــﻲ ﻤﻌرﻓــﺔ ﺼــﻔﺎﺘﻪ ٕواﻻ ﻜﻴــف ﻴﺴــﻤﻲ ﺸــﻴﺌﺎ ﻻ ﻴﻌرﻓــﻪ ؟ أو ﻝﻨﻘــل أن ﻤــن ﺴــﻤﻰ اﻝــرﻫن رﻀــﻲ ﺒﻤــﺎ ﻴﻌﻠــم ﻤــن

ﺼﻔﺎت اﻝﻤﺴﻤﻰ ٕوان ﻝم ﻴﺤط ﺒﻬﺎ إﺤﺎطﺔ أوﺼﺎف اﻝﺴﻠم .
) (٣اﻝﻜﺎﺴ ــﺎﻨﻲ  :ﺒ ــداﺌﻊ اﻝﺼ ــﻨﺎﺌﻊ ﻓ ــﻲ ﺘرﺘﻴ ــب اﻝﺸـ ـراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥واﻝﻤرﻏﻴﻨ ــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴ ــﺔ ﺸ ــرح ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘ ــدي ، ٤٨٠/٢
اﻝﺤطـ ــﺎب  :ﻤواﻫـ ــب اﻝﺠﻠﻴـ ــل  ، ١٧/٥واﻝدﺴـ ــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸـ ــﻴﺔ اﻝدﺴـ ــوﻗﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺸـ ــرح اﻝﻜﺒﻴـ ــر  ، ٢٤٧/٣اﻝﺸـ ــﻴرازي :
اﻝﻤﻬ ـ ــذب  ، ٢٦٨/١واﻝﺸـ ـ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨ ـ ــﻲ اﻝﻤﺤﺘ ـ ــﺎج إﻝ ـ ــﻰ ﻤﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻤﻌـ ـ ـﺎﻨﻲ أﻝﻔ ـ ــﺎظ اﻝﻤﻨﻬ ـ ــﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒ ـ ــن ﻗداﻤ ـ ــﺔ
) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٢٦٩/٤واﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص. ٢٤٧

٧٥

ھو شرط ال يقتضيه العقد  ،لكنه مالئم للعقد ؛ ألنه مقرر لحكم العقد من حيث المعنى مؤك,د

إي,اه

) . (١

ثانيا -المالكية :
ھو شرط ال يقتضيه عقد البيع وال ينافيه  ،بل يعود على البيع بمصلحة ). (٢
ثالثا -الشافعية :
ھو شرط ال يقتضيه العقد  ،لكن فيه مصلحة  ،والحاجة تدعو إليه ). (٣
رابعا  :الحنابلة :
ھو شرط غير مناف لمقتضى العقد  ،بل فيه مصلحته ). (٤
ونلحظ من خالل ما سبق :
أوال – إن سبب تخصيص ھذا الشرط أو استثنائه من عموم النھي عن بيع وشرط عند الحنفية ھو :
مالءمته لعقد البيع ؛ ألن فيه توثيقا لمقتضاه  ،ومقتضى البيع أن تنتقل ملكية الثمن إلى البائع فيقبضه
 ،وملكية السلعة إلى المشتري فيقبضھا  ،وألن البيع تم ب,ثمن مؤج,ل  ،ول,م يقبض,ه الب,ائع  ،اش,ترط
الرھن توثيقا للثمن  ،و تحقيقا للموازنة بينه وبين المشتري  ،وھنا يبرز االستحسان .
ثانيا – إن سبب خروج ھذا الشرط عن محم,ل النھ,ي عن,د المالكي,ة وع,دم منافات,ه للعق,د  ،المص,لحة
التي يعود بھا اشتراط ھذا الشرط على عقد البيع  ،وھذه المصلحة ھي  :حفظ ح,ق الب,ائع ف,ي ال,ثمن
 ،ومثال ما ينافي مقتضى العقد  :أن يبيعه السلعة بشرط أال يبيعھا ) (٥؛ ألن مقتضى العقد أن يتمل,ك
المشتري السلعة  ،وھذا يضمن له حرية التصرف فيما ملكه .

) (١

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥واﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٢ /٤

) (٢

اﻝﻤواق  :اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل  ، ٣٧٥/٤اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ٦٧/٣

) (٣

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٦٨/١وﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢/٢

) (٤

اﺒـن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓــق(  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ  ، ٢٦٩ / ٤واﻝﺒﻬــوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒــﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴــﺘﻘﻨﻊ
ص . ٢٤٧

) (٥

اﻝﻤـواق  :اﻝﺘــﺎج واﻹﻜﻠﻴــل  ، ٣٧٢ /٤وﻓﻴــﻪ  :أن اﻝﺒﻴــﻊ ﺒﻬــذا اﻝﺸــرط ﻴﻔﺴــﺦ ﻤــﺎ دام اﻝﺒــﺎﺌﻊ ﻤﺘﻤﺴــﻜﺎ ﺒﺸــرطﻪ  ،ﻓــﺈن ﺘــرك
اﻝﺸرط ﺼﺢ اﻝﺒﻴﻊ  ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻬور ﻓﻲ اﻝﻤذﻫب .

٧٦

ثالثا -إن سبب تخصيص الشافعية لھذا الشرط من عموم النھي ھو  :المص,لحة العائ,دة عل,ى العق,د ،
والحاجة الداعية  ،أما المصلحة فقد تقدم الحديث عنھا  ،أما الحاج,ة ف,ألن كثي,را م,ن التج,ار ال يبي,ع
بآجل – على الرغم من الحاجة إلى البيع باألجل -إال باشتراط الرھن حفظا لحقه ). (١
سادسا -لنا أن نقول  :إن تعبير الحنفية بالمالءم,ة يعن,ي تحق,ق مص,لحة العق,د ؛ ألن مص,لحته تك,ون
بتأكيد موجبه .
والحاصل  :إن وجود ھذا الشرط يوثق حق البائع في ثمن سلعته التي باعھا بالثمن المؤجل ويحفظه
.
ذكرنا أن الفقھاء اتفقوا على جواز اشتراط الرھن المعيّن في عقد البيع  ،ولكنھم اختلف,وا ف,ي ج,واز
اشتراط الرھن غير المعيّن في عقد البيع  -أي أنھم اختلفوا ھل يجب أن يكون الرھن المش,روط ف,ي
عقد البيع معيّنا أم ال ؟  -على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه عدم جواز اشتراط الرھن غير المعيّن  ،فإن شـُرط كان شرطا فاسدا  ،وإليه ذھب :
الحنفية ) ، (٢والشافعية ) ، (٣والحنابلة ). (٤
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه جواز اشتراط الرھن غير المعيّن  ،وأنه شرط صحيح  ،وإليه ذھب المالكية ). (٥
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على فساد شرط الرھن غير المع ّين في عقد البيع بما يلي :
أوال -إن جواز اشتراط الرھن المعيّن في عقد البيع ثبت استحسانا على خالف القي,اس ) ،(٦ف,إنْ ك,ان
الرھن غير معيّن بقي على أصل المنع وھو القياس  .وبيانه :
إن القياس المعدول عنه ھو  :عدم جواز ھذا الشرط  ،لألسباب اآلتية ): (١
) (١

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢/٢

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ ، ١٧٣/٥واﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي ٤٨٠/٢

) (٣

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج ٣٨٢/٢

) (٤

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤

) (٥

اﻝﻘ ارﻓ ــﻲ  :أﺤﻤ ــد ﺒ ــن إدرﻴ ــس ) ت  ٦٨٤ :ﻫ ـ ـ ( اﻝـــذﺨﻴرة  ،ط١٤ ، ١م  ،ﺘﺤﻘﻴ ــق  :د .ﻤﺤﻤ ــد ﺤﺠ ــﻲ  ،دار اﻝﻐ ــرب
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴروت ١٩٩٤م ، ٨٢/٨ ،واﻝﺤطﺎب  :ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل . ٣٧٦/٤

) (٦

ﻏﻴر ﺨﺎف أن ﻫذا اﻝدﻝﻴل ذﻜرﻩ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ .

٧٧

السبب األول  :أنه بيع وشرط وھو منھي عنه ). (٢
السبب الثاني  :أنه صفقتين في صفقة  ،وھو منھي عنه ). (٣
السبب الثالث  :أنه شرط ال يقتضيه العقد  ،وفيه منفعة ألحد المتبايعين دون اآلخر  ،وبمثله يفسد
البيع .
لكن عدل عن ھذا القياس أخذا باالستحسان ووجه االستحسان ) وبه يظھر السبب في التفرقة بين
الرھن المعيّن وغير المعيّن ( :
إن اش,,تراط ال,,رھن المع,يّن ف,,ي عق,,د البي,,ع مالي,,م للعق,,د ؛ ألن ال,,رھن لالس,,تيثاق  ،واالس,,تيثاق يالئ,,م
مقتضى العقد وموجبه  ،فيُلحق بالشرط الذي ھو من مقتضيات العقد  ،فإذا كان الرھن معيّنا  ،اعتبر
معنى الشرط وھو االستيثاق  ،وبه يتأكد حق البائع  ،فصح الشرط .
أما إذا لم يكن الرھن معيّنا  ،لم يبق معنى الشرط  ،وھو االستيثاق ؛ بسبب الجھالة ؛ ألن المش,تري
ربما يأتي بشيء يرھنه ال يزيد عن عُشر الثمن المطلوب  ،ول,يس ف,ي ذل,ك م,ن التوث,ق ف,ي ش,يء ،
فبقي االعتبار لعين الشرط  ،فإن ل,م يع,ين ال,رھن يبق,ى الش,رط عل,ى األص,ل والقي,اس وھ,و المن,ع ،
فيفسد ). (٤
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن المشتري ) الراھن ( يُجبر على دفع رھن ثقة  ،وھو الرھن الذي يقع به الوفاء ب,الثمن  ،وبمثل,ه
يحصل االستيثاق ). (٥
ثانيا -إذا لم يكن الرھن معيّنا  ،فإنه يختل,ف ويتب,اين تباين,ا فاحش,ا  ،ول,يس ل,ه ع,رف ينص,رف إلي,ه
حال اإلطالق فيفضي إلى المنازعة  ،فيفسد العقد باشتراطه  ،بخالف المعيّن ). (٦
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٤٨٠/٢

) (٢

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺞ ﺤدﻴث اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺒﻴﻊ وﺸرط ص .٥٢

) (٣

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺞ اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺼﻔﻘﺘﻴن ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ص  . ٦٥وﻫذﻩ ﻫﻲ أدﻝﺔ زﻓر ﻓﻲ ﻤﻨﻊ اﻝرﻫن اﻝﻤﻌﻴن وﻏﻴر اﻝﻤﻌﻴن.

) (٤

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸ ـراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥و اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي ، ٤٨٠/٢
واﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  . ٩٨-٩٧/٩وﻓﻲ ﻫـذا رد ﻋﻠـﻰ اﻹﻤـﺎم زﻓـر اﻝـذي ﻤﻨـﻊ ﺸـرط اﻝـرﻫن ﻓـﻲ ﻋﻘـد
اﻝﺒﻴﻊ وﻝو ﻜﺎن ﻤﻌﻴﻨﺎ أﺨذا ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدﺘﻪ  .اﻨظر  :اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٧٨/٦

) (٥

اﺒــن ﻨﺼــر  :اﻝﻤﻌوﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب ﻋــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨــﺔ  ، ١٤٦/٢اﻝــدردﻴر  :اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  ، ٢٤٧/٣اﻝدﺴــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ اﻝدﺴــوﻗﻲ ﻋﻠــﻰ
اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ٢٤٧/٣

) (٦

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤

٧٨

ثالثا – إن البائع إذا أطلق الرھن ولم يعيّنه  ،فقد شرط رھنا مجھوال  ،وھو عقد يختلف في
المعقود عليه فال يصح مع الجھالة كالبيع ). (١
ودليل أصحاب المذھب الثاني على جواز اشتراط الرھن غير المع ّين في عقد البيع :
القي اس عل ى اش تراط الش ھود  ،فكم,,ا أن اش,,تراط الش,,ھود غي,,ر المعيّن,,ين عل,,ى عق,,د البي,,ع ج,,ائز ،
فاشتراط الرھن غير المعيّن في عقد البيع جائز ؛ ألن الرھن أجنبي عن العقد كالشاھد  ،فال مانع من
إلحاقه به  ،ثم إن الرھن وثيقة فجاز اشتراطھا مطلقا كالشھادة ). (٢
واعترض على ھذا االستدالل :
إن قياس الرھن غير المعيّن على اإلشھاد قياس مع الف,ارق  ،ألن للش,ھادة عرف,ا ف,ي الش,رع تحم,ل
عليه  ،بخالف الرھن  ،فليس له عرف يحمل عليه ). (٣
وھذا يعني  :أن,ه ل,و أطل,ق اش,تراط الش,ھود  ،فص,فات م,ن تقب,ل ش,ھادتھم معروف,ة  ،ومت,ى اس,تجمع
الشاھد ھذه الشروط  ،كان مقبول الشھادة  ،فليس لشاھد مزية على ش,اھد ب,ل يحص,ل المقص,ود م,ن
اإلشھاد بأي شاھد كان من مقبوليي الشھادة سواء أكان معينا أم لم يكن كذلك .
والرھن بخالفه  ،فإن الرھن ليس له عرف ينص,رف إلي,ه  ،فق,د ي,أتي الم,رتھن ب,رھن ال يبل,غ عش,ر
معشار الثمن المطلوب  ،فيفقد الرھن معناه  ،وھو االس,تيثاق  ،وبھ,ذا ال ي,تم المقص,ود م,ن ال,رھن ،
فخالف الشھادة ). (٤
وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن الرھن يلزم بنفس العقد كالبيع  ،فإذا أطلق اشتراط الرھن ولم يعيّن  ،يُجبر المشتري على تقديم
رھن يكون فيه الثقة باعتبار ذلك ال ّدين ) أي في,ه وف,اء بال,دين (  ،ف,إن ل,م يج,د الب,ائع عن,د المش,تري

) (١

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٢

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٨٢/٨

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤

) (٤

اﻝﺸــرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج  ، ٣٨ /٢وﻓﻴــﻪ  " :ﻻ ﻴﺸــﺘرط ﺘﻌﻴــﻴن اﻝﺸــﻬود ﻓــﻲ
اﻷﺼﺢ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود ﺜﺒوت اﻝﺤق  ،وﻫو ﻴﺜﺒـت ﺒـﺄي ﺸـﻬود ﻜـﺎﻨوا  ،وﻝـو ﻋﻴـﻨﻬم ﻝـم ﻴﺘﻌﻴﻨـوا "  ،واﺒـن ﻗداﻤـﺔ
اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩ /٤

)

٧٩

رھنا تحصل ب,ه الثق,ة  ،مل,ك الب,ائع نق,ض البي,ع  ،وأخ,ذ س,لعته  ،أو أن يت,رك المش,تري ب,ال رھ,ن ،
فاشتراط الرھن الثقة ينفي الجھالة ).(١
واعترض على ھذا الجواب بثالثة اعتراضات :
االعتراض األول  :إن الرھن ال يلزم قبل القبض ؛ لقوله تعالى  " :فرھن مقبوضة " ). (٢
ووجه االستدالل من اآلية الكريمة :
إن كلمة ) فرھن ( مصدر مقرون بحرف الفاء في محل الجزاء ) جواب الشرط (  ،وما ك,ان ك,ذلك
فالمراد به األمر  ،والمعنى  :ارھنوا وارتھنوا  ،ولما لم يكن ھذا األمر للوجوب في حق نفس الرھن
 ،وجب أن يعمل به في شرطه  ،وھو القبض ). (٣
االعتراض الثاني  :إن قياس الرھن على البيع قياس مع الفارق لوجھين :
الوجه األول  :إن الجھالة في عقد البيع تفسد العقد  ،فال يصح القياس عليه في محل الدعوى الم,راد
إثباتھا  ،وھي تجويز رھن المجھول ). (٤
الوجه الثاني  :إن البيع ينعق,د ويل,زم بمج,رد اإليج,اب والقب,ول ) أي ب,القول ( بخ,الف ال,رھن  ،ف,ال
يلزم إال بالقبض ). (٥
االعتراض الثالث  :إن من األعيان م,ا يس,ھل حفظ,ه  ،ومنھ,ا م,ا يس,ھل بيع,ه واالس,تيفاء م,ن ثمن,ه ،
وجوزنا ھذه الصورة  ،فقد ال
وھكذا فإن الغرض يختلف باألعيان  ،فإن أطلق الرھن ولم يعيّن ّ ،
يتمكن البائع من تحقيق غرض توخاه في الرھن  ،فتقع المنازعة ). (٦
الترجيح :

) (١

اﺒن ﻨﺼر  :اﻝﻤﻌوﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـذﻫب ﻋـﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨـﺔ  ، ١٤٦/٢واﻝـدردﻴر  :اﻝﺸـرح اﻝﻜﺒﻴـر ، ٢٤٧ /٣واﻝدﺴـوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸـﻴﺔ
اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ٢٤٧/٣

) (٢

ﺴورة اﻝﺒﻘرة . ٢٨٣ /

) (٣

ﻨظﻴ ـرﻩ  :ﻗوﻝــﻪ ) ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم (  " :اﻝﺤﻨطــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻨطــﺔ ﻤــﺜﻼ ﺒﻤﺜــل "  ،واﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺒﻴﻌ ـوا  ،وﻝﻤــﺎ ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﺒﻴــﻊ

) (٤
) (٥

ﺼرف اﻝوﺠوب إﻝﻰ ﺸرطﻪ وﻫو اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  .اﻨظر  :اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٦٧ /٩
واﺠﺒﺎُ ،
اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤
اﻝﻤﺼـدر اﻝﺴــﺎﺒق  ، ٢٧٠ /٤وﺘﺠـدر اﻹﺸــﺎرة إﻝـﻰ أن اﺒــن ﻗداﻤـﺔ أﺘــﻰ ﺒﻬـذا اﻝﺠـواب ﻋﻠـﻰ أﺴــﺎس ﻗﻴﺎﺴـﻬم اﻝــرﻫن ﻋﻠــﻰ
اﻝﺨﻴﺎر  ،ﻝﻜن ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون ردا ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻬﻬم اﻝـرﻫن ﺒـﺎﻝﺒﻴﻊ ؛ ﻓـﺈﻨﻲ ﻝـم أﺠـد ﻤـن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ ﻤـن ﻗـﺎس اﻨﻌﻘـﺎد اﻝـرﻫن
ﺒﻤﺠرد اﻝﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻴﺎر  ،ﺒل اﻝﻤوﺠود اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﻊ .

) (٦

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

٨٠

بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما أجيب به عن بعض ھذه االعتراضات  ،فإنه يترجح في
نظري ما ذھب إليه القائلون بعدم جواز اشتراط الرھن غير المعيّن ) أي إطالق شرط الرھن ( في
عقد البيع  ،وذلك لما يلي :
أوال -إن عمدة المالكية في أن النھي عن بيع وشرط ال يتناول شرط الرھن في عقد البيع ھو عدم
منافاته لمقتضى العقد ؛ ألن فيه مصلحة تعود على العقد .
وإذا تأملنا شرط الرھن غير المعين ) وھو رھن الثقة ( نجد أنه ال يحقق مقتضى العقد ؛ ألنه يوقع
المرتھن في خطر عدم التمكن من االستيفاء  ،وذلك من وجھين :
الوجه األول :
إن الراھن إذا قدم رھنا يختاره ھو  ،وسلمنا أنه رھن ثقة يحصل به الوفاء  ،فإن ھذا الرھن قد ال
يكون رائجا  ،فال يسھل بيعه  :كسيارة قديمة وإن وقع بھا االستيفاء  ،فإمكانية االستيفاء موجودة
لكنھا صعبة  ،وتحتاج إلى وقت وجھد  .لكن إذا عين المرتھن الرھن كان أعلم بما يسھل بيعه و ما
ال يسھل .
الوجه الثاني :
إن الراھن يقدم رھنا يناسبه  ،ويتماشى مع مصالحه  ،وفي ھذا إغفال واضح لمصلحة المرتھن ،
فقد يقدم الراھن رھنا ال يسھل حفظه  ،ويشق على المرتھن حفظه  ،فيقع المرتھن في نار حفظ
الرھن  ،خشية أن يھلك بتقصير منه  ،فيكون له ضامنا .
فإن قيل  :إن البائع ال يجبر على قبول ھذا الرھن غير المعين  ،بل ينظر مصلحته  ،فإن علم أنه ال
يحصل به وفاء  ،أو يشق عليه حفظه  ،فله أن ال يقبل الرھن ويرضى بالبيع دونه  ،أو أن يلغي
الصفقة .
يجاب  :أن ال مصلحة للبائع في انتظار المشتري تقديم رھن ثقة  ،فقد يمضي وقت غير يسير حتى
يتمكن البائع من الحصول عليه  ،في الوقت الذي لو طلب رھنا معينا  ،فلم يؤمّن مباشرة ألغى
الصفقة  ،وبحث عن مشتر جديد  ،ففي انتظار رھن الثقة  ،واعتبار أن الرھن يلزمه بمجرد العقد ،
وعلى البائع انتظاره  ،حتى يجد رھنا مناسبا وإال ألغى الصفقة  ،تضييع للوقت والجھد  ،وعسى
البائع أن يجد مشتريا أفضل .

٨١

ثانيا -إن بعض السلع تتذبذب أسعارھا من يوم إلى آخر ) ، (١وفي ارتفاعھا وانخفاضھا خسارة على
البائع أو المشتري  ،وبيانه :
إن المشتري إن لم يقدّم رھن الثقة حتى انخفض سعر المبيع  ،اضطر البائع إلى بيعھا بثمن أقل من
األول  ،حال إلغاء البيع األول  ،وھذا تفويت لربح كان يرجوه  ،فإن تم البيع األول خسر المشتري
ربحا كان يأمله ؛ ألن الصفقة تمت بسعر مرتفع قبل الھبوط وقد لزمه البيع .
أما إن ق ّدم رھن الثقة بعد ارتفاع السعر  ،خسر البائع ؛ ألنه لو كان معينا ولم يقبض ف,ي الح,ال ف,ال
بيع بينھما  ،فيبيع سـلعته بالثمن الجديد  ،فإمھاله للمشـتري فوّ ت عليه إمكانية البي,ع ب,ثمن أعل,ى م,ن
األول  ،فيبدأ البائع يحتال لعدم قبول الرھن الثق,ة بش,تى الوس,ائل حت,ى يلغ,ي الص,فقة  ،وف,ي إلغائھ,ا
تضييع لحق المشتري  ،وخسارة عليه إذ لم يستفد من ارتفاع السعر  ،بل سيضطر إلى شراء السلعة
بالثمن الجديد .
لذلك أرى أن في عدم تعيين الرھن وإتمام الصفقة نوعا من تعليقھا  ،فيقع الخداع  ،والنزاع بين
البائع والمشتري  ،والشرط إنما وضع لضمان الحق  ،ومنع النزاع  ،فعاد الشرط على سبب جوازه
بالبطالن  ،فمصلحة العقد تقضي بعدم جواز الرھن غير المعين .

) (١

ﻤﺜﺎﻝﻪ  :أن اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻗد اﻨﺨﻔض ﺴﻌرﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﻌد ﺼدور ﻗﺎﻨون ﺘﺨﻔﻴض اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻴﺎرات اﻝﺤدﻴﺜــﺔ  ،وﻜــﺎن ﻫــذا اﻻﻨﺨﻔــﺎض ﺒﻌــد ﺼــدور اﻝﻘـرار ﻤﺒﺎﺸـرة  ،ﺜــم ارﺘﻔــﻊ ﺴــﻌرﻫﺎ ﺒﻌــد إﻗﺒــﺎل اﻝﻌـراﻗﻴﻴن
ﻋﻠــﻰ ﺸ ـراﺌﻬﺎ ﻤــن اﻝﺴــوق اﻝﺤ ـرة وﺒﺄﺜﻤــﺎن ﻤﻐرﻴــﺔ  ،ﺜــم ﻋــﺎود اﻻﻨﺨﻔــﺎض ﺒﻌــد ﺼــدور ﻗ ـرار اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﺒﻌــدم
اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﺴﺘﻴراد اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ  ،واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﺤدﻴﺜﺔ .

٨٢

المطلب الثاني – اشتراط البائع أن يقدم المشتري بالثمن كفيال حاضرا ): (١
إذا باع التاجر سلعته بثمن مؤجل  ،واشترط على المشتري أن يقدم بالثمن كفيال حاضرا كي يضمن
حقه ويوثقه  ،فقد اتفق الفقھاء على جواز ھذا الشرط إذا كان الكفي,ل حاض,را ف,ي المجل,س  ،وواف,ق
على كفالة المشتري ). (٢
وإليك نماذ َج من نصوصھم بغرض التحليل :
أوال -الحنفية :
" )...أو ال يقتضيه لكن ( يالئمه  ،كشرط رھن معلوم وكفيل حاضر " ). (٣
ثانيا -المالكية :
" قوله ) كشرط رھن وحميل وأجل ( أي أن البيع يصح مع اشتراطه ھذه األمور " ). (٤
ثالثا -الشافعية :
" ويستثنى عن النھي عن بيع وشرط  :البيع بشرط الرھن والكفيل المعينين " ). (١
) (١

ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ  ،وﻤﺎ ﻗﻴل ﻫﻨﺎك ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم  ،ﻝذﻝك ﻨﺠد اﻗﺘراﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻋﻨد اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻘـﺎل  " :اﺸـﺘراط
اﻝرﻫن واﻝﻜﻔﻴل "  ،إﻻ أﻨﻨﻲ أﻓردﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝذﻜر ﻷﺒﻴن ﺒﻌـض اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺘـﻲ ﻴﺨـﺘص ﺒﻬـﺎ اﺸـﺘراط اﻝﻜﻔﻴـل دون اﻝـرﻫن ،
وﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق وذﻜر ﻓـﻲ ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝـرﻫن  .وﻝـﻴﻌﻠم أن ﻤﺴـﺎﻝﺔ اﺸـﺘراط اﻝﺤواﻝـﺔ ﻜﺎﻝﻜﻔﺎﻝـﺔ ﻋﻨـد اﻝﺤﻨﻔﻴـﺔ  ،ﻓﻘـد ﻗـﺎل
اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  " :وﺸــرط اﻝﺤواﻝــﺔ ﻜﺎﻝﻜﻔﺎﻝــﺔ "  .اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٧٨/٦ﻴﻌﻨــﻲ  :ﻝوﺒــﺎع
اﻝﺘﺎﺠر ﺒﺸرط أن ﻴﺤﺘﺎل ﺒﺎﻝﺜﻤن  ،و اﻝﺼورة ﻫﻲ  :ﻝو ﺒﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻴﺤﻴل اﻝﻤﺸﺘري اﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـرﻩ ﺒـﺎﻝﺜﻤن  ،ﻓﺴـد
ﻗﻴﺎﺴﺎ  ،وﺠﺎز اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﺸـرط ﻤﻼﺌـم ﻝﻠﻌﻘـد  ،إذ اﻝﺤواﻝـﺔ ﻋـﺎدة ﺘﻜـون ﻋﻠـﻰ اﻷﻤـﻸ واﻷﺤﺴـن ﻗﻀـﺎء  ،ﻓﻴﻜـون
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸرط ﺘﻌﺠﻴل اﻗﺘﻀﺎء اﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻝﻠـﺜﻤن  .أﻤـﺎ ﻝـو ﺒـﺎع ﻋﻠـﻰ أن ﻴﺤﻴـل اﻝﺒـﺎﺌﻊ رﺠـﻼ ﺒـﺎﻝﺜﻤن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﺘري ﻓﺴـد
اﻝﺒﻴـﻊ ﻗﻴﺎﺴـﺎ واﺴﺘﺤﺴـﺎﻨﺎ ؛ ﻷﻨـﻪ ﺸـرط ﻻ ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪ اﻝﻌﻘـد  ،وﻓﻴــﻪ ﻨﻔـﻊ ﻝﻠﺒـﺎﺌﻊ ؛ ﻷﻨـﻪ ﻴـدﻓﻊ ﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﻏرﻴﻤـﻪ ﻝـﻪ  ،وﻴﺴــﻠطﻪ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري  .اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٩٤ /٤

) (٢

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸ ـراﺌﻊ  ، ١٧٣ /٥واﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي ، ٤٨٠/٢
اﻝﺤطــﺎب  :ﻤواﻫــب اﻝﺠﻠﻴــل  ، ٣٧٥/٤واﻝدﺴــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ اﻝدﺴــوﻗﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  ، ٦٧/٣اﻝﻨــووي  :روﻀــﺔ
اﻝطﺎﻝﺒﻴن  ، ٤٠٠/٣و اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒـن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓـق
(  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٢٦٩/٤واﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص . ٢٤٧

) (٣

اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ١٢٢/٤

) (٤

اﻝدﺴوﻗﻲ :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ٦٧/٣

٨٣

رابعا -الحنابلة :
" وإذا اش,ترى س,لعة عل,ى أن يرھن,ه بھ,ا ش,يئا م,ن مال,ه يعرفان,ه  ،أو عل,ى أن يعطي,ه ب,الثمن حم,يال
يعرفانه  ،فالبيع جائز ...أن البيع بشرط الرھن أو الضمين صحيح " ). (٢
وإذا تأملنا النصوص السابقة وغيرھا مما ورد في تفصيالت المسألة نجد ما يلي :
أوال -استخدم الفقھاء ألفاظا مترادفة للداللة على ذات المعنى  ،فقالوا  :كفيل  ،وحميل  ،وضمين ،
وال يخفى أن فعيال ھنا بمعنى فاعل  ،أي  :كافل  ،وحامل  ،وضامن ). (٣
وزاد بعضھم عليھا  :قبيل  ،وزعيم  ،وصبير  ،وذكر أنھا بمعنى واحد ). (٤
وفرق بعضھم بينھا فقال  :إن العرف جار بأن الضمين مستعمل في األموال  ،والحميل في الديات
 ،والزعيم في األموال العظام  ،والكفيل في النفوس  ،والصبير في الجميع ). (٥
ثانيا -جعل الفقھاء الكالم عن شرط تقديم الرھن أو الكفيل مقرونا  ،فھم يجمعون بينھما كتوأمين في
رحم واحد ؛ الشتراكھما في دليل الجواز عندھم  ،فھما يمشيان تحت مظلة االستثناء من النھي عن
بيع وشرط عند الجمھور ؛ ألن المقصود بھما واحد وھو االستيثاق  ،وھو مالئم للعقد  .واتحاد
المقصود بھما ھو السبب في اقترانھما عند الحنابلة  ،فما قيل من دليل على جواز تقديم الرھن
المعيّن في المسألة السابقة يقال ھنا ). (٦

) (١اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٣٨٢/٢
) (٢

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤

) (٣

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸــﺎﺌﻊ  ، ١٧٣/٥اﻝﺤطــﺎب  :ﻤواﻫــب اﻝﺠﻠﻴــل  ، ٣٧٥/٤اﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ
اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺨرﻗ ــﻲ
٢٦٩/٤

) (٤

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٦٩/٤

) (٥

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ١٩٨/٣

) (٦

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸ ـراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥اﻝﺤطــﺎب  :ﻤواﻫــب اﻝﺠﻠﻴــل  ، ٣٧٥/٤اﻝﺸـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ
اﻝﻤﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻨﻲ أﻝﻔـﺎظ اﻝﻤﻨﻬـﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒــن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓـق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗــﻲ /٤
. ٢٦٩

٨٤

ثالثا – إن المالكية يخالفون الجمھور في اشتراط تقديم الكفيل المعيّن  ،كما خالفوھم في اشتراط
تقديم الرھن المعيّن  -وھذا يفھم من إطالقھم شرط الرھن والكفيل  -وما قيل ھناك يقال ھنا ،
والحاصل  :أن المالكية لم يشترطوا التعيين ال في الرھن وال في الكفيل ). (١
رابعا -انفرد الحنفية بذكر صفة الحضور للكفيل بدال من التعيين كما ھو في الرھن  ،والفرق
بينھما  :أن " وجوب الثمن في ذمة الكفيل يضاف إلى البيع  ،فيصير الكفيل كالمشتري  ،فال بد من
حضوره العقد  ،بخالف الرھن ال يشترط حضرته " ) ، (٢لكن مالم يقبضه البائع ال يثبت فيه حكم
الرھن  ،وإن انعقد عقد الرھن عند الجمھور خالفا للمالكية ). (٣
خامسا -اتفق الشافعية والحنابلة أن الكفيل يجب أن يكون معيّنا  ،وتعيين الكفيل عندھم يكون باالسم
والنسب اتفاقا  ،وأضاف الشافعية  :المشاھدة  ،والحنابلة  :اإلشارة إليه ) . (٤وھنا نلمس أمرين :
األمر األول -إن المشاھدة أو اإلشارة إلى الكفيل تعني  :حضور الكفيل  ،إذ كيف يش,اھد غائ,ب  ،أو
يشار إلى غير موجود  ،فھما بھذا يتفقان مع الحنفية ال,ذين اش,ترطوا حض,ور الكفي,ل مجل,س العق,د ،
وموافقته على الكفالة  ،ولكن الفرق بينھما  :أن الحض,ور متع,ين عن,د الحنفي,ة  ،ول,يس ك,ذلك عن,د
الشافعية والحنابلة .
األمر الثاني – إن تعيين الكفيل باالسم والنسب  ،يفھم منه عدم حضوره  ،فكأنھم يجوزون أن
يكون الكفيل معينا باالسم والنسب وإن كان غائبا عن مجلس العقد  ،وبھذا يتفقون مع المالكية في
جواز أن يكون الرھن أو الحميل غائبين

)(٥

 ،بخالف الحنفية الذين اشترطوا حضور الكفيل مجلس

العقد لما بينا .
سادسا – فرق المالكية بين غيبة الرھن وغيبة الكفيل  :فغيبة الرھن جائزة إن قربت غيبته أو بعدت
 ،لكن توقف السلعة حتى يقبض الرھن الغائب  ،أما اشتراط الكفيل الغائب فجائز إن كانت غيبته

) (١

اﻝﺤطﺎب  :ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل . ٣٧٥/٤

) (٢

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٧٨ /٦

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤٤٦/٢اﺒــن ﻨﺼــر  :اﻝﻤﻌوﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب ﻋــﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ، ١٤٤/٢
اﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج  ، ٥٨ /٣اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٣٦/٤

) (٤

اﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘ ــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬ ــﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓ ــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠ ــﻰ
ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢٧٠/٤

) (٥اﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ٦٧/٣

٨٥

قريبة ال بعيدة  ،ووجه الفرق بينھما  :أن الكفيل قد يرضى بالكفالة  ،وقد ال يرضى بھا  ،فلذلك
اشترط فيه القرب ). (١
سابعا -ال خالف أن شرط الكفالة ال يتم إال بموافقة الكفيل ). (٢
ونخلص من كل ما سبق إلى ما يلي :
أوال -إن حضور الكفيل مجلس العقد ال نزاع في ج,وازه عن,د الجمھ,ور  ،أم,ا الحنفي,ة فق,د اش,ترطوه
لصحة شرط الكفالة  ،بينما نجد الجمھور أكثر تساھال على درجتين :
الدرجة األولى :
يكفي التعيين  ،باإلشارة أو المشاھدة أو االسم والنسب  ،وھذا ما ذھب إليه الشافعية والحنابلة .
الدرجة الثانية :
يجوز اشتراط الكفيل  ،وإن لم يكن معينا  ،وھذا ما ذھب إليه المالكية .
ثانيا -إن الخالف بين الفقھاء يظھر في صورتين :
الصورة األولى :
إذا اشترط الكفيل ولم يك,ن حاض,را ف,ي مجل,س العق,د  ،وت,م تعيين,ه باالس,م والنس,ب  ،فھ,ذه الص,ورة
أجازھا الشافعية والحنابلة  ،وأدلتھم ھنا ھي أدلتھم في اشتراط تعيين الرھن  ،أما المالكي,ة فجوازھ,ا
من باب أولى  ،كيف ال  ،وھم يجوزون أن يكون الكفيل غير معين أصال !
ومنعھا الحنفية ؛ ألنھم فرقوا بين الرھن والكفيل كما مر ). (٣
الصورة الثانية :
إذا اشترط الكفيل ولم يكن حاضرا أو معينا  ،صحت ھذه الصورة عند المالكية فقط ؛ ألنھم يجوزون
أن يكون الكفيل غير معين  ،كما جوزوا أن يك,ون ال,رھن غي,ر مع,ين ل,ذات ال,دليل ال,ذي م,ر معن,ا .
وأفسد الجمھور ھذا الشرط لذات األسباب التي أفسدوا بھا اشتراط الرھن غير المعين  ،وقد مر معنا
الكالم فيه ). (٤
) (١

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٣/٥اﻝدﺴـوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸـﻴﺔ اﻝدﺴـوﻗﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرح اﻝﻜﺒﻴـر ، ٦٧/٣
واﻝﺸـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج  ، ٣٨٢/٢اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ ٢٧٠/٤

) (٣

اﻨظر ص .٨٦

) (٤

اﻨظرص . ٧٨

٨٦

الترجيح :
الصورة األولى :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه الصورة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه فإنه
يترجح في نظري ما ذھب إليه الحنفية من وجوب أن يكون الكفيل المشترط حاضرا مجلس العقد ،
وذلك لما يلي :
إن سبب الخالف بين الحنفية والجمھور مبناه على أن اشتراط الكفيل ھل يعامل معاملة اشتراط
الرھن  ،أم ال ؟
فمن عامله معاملة اشتراط الرھن  :من حيث وجوب التعيين سار عل,ى ذات القواع,د كم,ا ھ,و الح,ال
عند الشافعية والحنابلة .
أو عدم اشتراط التعيين سار على نفس القواعد كما ھو الحال عند المالكية .
ومن لم يعامله ذات المعاملة و فرق بينھما  ،اشترط حضور الكفيل  ،ولم يكتف بمجرد التعيين  ،كما
ھو الحال عند الحنفية .
وإذا أنعمنا النظر وجدنا أن الفرق الذي ذكره الحنفية معتبر  ،وله حظ من النظر  ،وذلك ألن الرھن
يكون – غالبا -في ملك المشتري  ،فإذا وافق على شرط البائع برھنه  ،لم يبق عليه سوى إحض,اره
ليقبضه البائع إن لم يكن حاضرا أصال  ،وھذه من فوائد التعيين في الرھن .
أما الكفيل فإن ُعيّن  ،ولم يكن حاضرا  ،فإن احتمال رده للكفال,ة وع,دم قبولھ,ا وارد  ،ف,إن رفض,ھا
فإما أن يُبحث عن كفيل معيّن آخر  ،أو يكون البائع بالخيار إن شاء ل,م يم,ض البي,ع  ،وإن ش,اء قب,ل
البيع دون كفيل .
وھذه الخيارات بالنسبة للبائع أحالھا م ّر ؛ لما يلي :
الخيار األول  -إنّ انتظار معرفة موافقة الكفيل من عدمھا قد تأخذ وقتا  ،ثم إن رفض الكفيل المقترح
 ،بُحث عن غيره  ،وھذا يتطلب وقت,ا وجھ,دا م,ن الب,ائع والمش,تري أيض,ا ؛ ألن الب,ائع يحت,اج كف,يال
مليئا ثقة  ،يسھل عليه األداء حال تعثر المشتري وعجزه عن األداء .
الخيار الثاني  -إنْ لم يُم,ض الب,ائع البي,ع بس,بب عج,ز المش,تري ع,ن تق,ديم الكفي,ل المع,ين  ،فإن,ه ق,د
يضطر إلى بيع سلعته بعد أن أضاع وقتا وجھدا مع المشتري  ،وعله ال يج,د مش,تريا مناس,با ؛ ألن,ه

٨٧

كان ممتنعا عن البيع بسبب التزامه مع المشتري  ،وإذا عرفنا أن األسعار ترتف,ع وت,نخفض بس,رعة
مذھلة  ،فقد يخسر ھذا البائع الكثير عند بيع سلعته بعد أن أوقف بيعه لألول .
الخيار الثالث – إذا رضي البائع ببيع سلعته للمشتري دون كفيل  ،فقد خسر شرط االستيثاق  ،وفيه
م,,ن الخط,,ر م,,ا في,,ه  ،وال أرى الب,,ائع يرض,,ى بھ,,ذا إال إنْ ك,,ان ال يج,,د لس,,لعته مش,,تريا  ،أو ليمن,,ع
خسارته بسبب تذبذب األسعار .
أما اشتراط حضور الكفيل ففيه راحة مما سبق ؛ ألن العادة أن ھذا الكفي,ل ال,ذي حض,ر المجل,س ل,م
يأت إال وھو يعلم أنه سيكفل المشتري  ،وإال بأي صفة كان حضوره لمجلس بيع وعقد .
أما إن كان حضوره عرضيا  ،فذات المشكلة ستتكرر ل,و رف,ض إال أن في,ه ت,وفيرا ل,بعض الوق,ت ،
حيث علم الطرفان مباشرة برفضه .
الصورة الثانية :
أما ھذه الصورة التي تفترض أن الكفيل لم يكن حاضرا وال معيّنا  ،فالقول فيھا ھو ذات القول في
مسألة كون الرھن غير معين .
ولذات األسباب المذكورة في مسألة تعيين الرھن أرجح اشتراط تعيين الكفيل أو حضوره على عدمه
.

٨٨

الفصل الثالث
تطبيقات االستحسان في خيارات عقد البيع عند الحنفية  ،وفيه ثالثة مباحث
:
المبحث األول  :خيار الشرط .
المبحث الثاني  :خيارا النقد و التعيين .
المبحث الثالث  :خيار العيب .

٨٩

المبحث األول
خيار الشــرط  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف خيار الشرط  ،ومشروعيته .
المطلب الثاني  :مدة خيار الشرط .
المطلب الثالث  :إذا شرط الخيار ألجنبي عن العقد .

٩٠

تمھيد :
ال يخفى أن العقد إما أن يكون الزما أو غير الزم  ،وھذا من رحمة  تعالى ؛ ألنه لو ل,م يك,ن ف,ي
العقود سوى العقد الالزم  ،لوقع الناس في الضيق والحرج  ،ومقصد الشريعة إنما ھ,و رف,ع الض,يق
والحرج عن العباد لتحقيق مصالحھم  ،وبيانه :
إن عقد البيع في األصل متى استكمل أركانه وشروطه صار عقدا الزما  ،ومعنى اللزوم ھو  :أن ال
يملك أحد المتعاقدين االنفراد بفسخه دون رضا اآلخر .
وليس كل أحد من الناس يملك من الخبرة والحذق ما يؤھالنه للبيع والشراء  ،ف,إن كثي,را م,ن الن,اس
ق,,د يحت,,اج إل,,ى استش,,ارة غي,,ره م,,ن أھ,,ل الخب,,رة والممارس,,ة واالختص,,اص  ،فيحت,,اج لوق,,ت لھ,,ذه
االستشارة مع عدم تضييعه للصفقة التي بين يديه في الوق,ت نفس,ه  ،ف,إنْ نص,ح بإتمامھ,ا أو بفس,خھا
فعل  ،ولم يكن مغبونا في الحالتين  ،فإن لم يكن لديه ھذه الفسحة من الوقت يغبن في أغلب أحواله ؛
لنقص خبرته  ،وعجالته وعدم تريثه .
وقد يشتري اإلنسان سلعة ثم يطلع على عيب فيھا  ،لم يكن قد رآه  ،وال اطلع علي,ه  ،وال عل,م ب,ه ،
فيشعر بالغبن  ،فال بد من تعويض عن ھذا الغبن .
وقد يحار في شراء سلعة تنتمي إلى جنس واحد _ كثالثة أثواب مثال – ال يعرف الجيد م,ن الوس,ط
من الرديء  ،فيحتاج إلى مشورة .
وقد يعلق شراءه على دفع الثمن ؛ ألنه يتأمل وفق حساباته أن يصله مبلغ من المال  ،فيش,ترط عل,ى
البائع  :إنْ لم أحضرْ المال حتى ثالثة أيام فال بيع بيننا  ،فالمشتري يقدر أنه إن لم يصله المال  ،فلن
يشتري ھذه السلعة  ،لعدم رغبته في الدين – مثال . -
وھكذا ھذه صور من صور الخيارات  :خيار الشرط  ،والعيب  ،والتعيين  ،والنقد  ،ونلحظ كيف تم
من خاللھا رفع الضيق والحرج .
فلو قلنا  :إن عقد البيع ليس له إال صورة اللزوم  ،لوقع الناس في الحرج والضيق ). (١
وإن االستحس,,ان ق,,د س,,اھم مس,,اھمة فاعل,,ة ف,,ي تحقي,,ق ھ,,ذا المقص,,د الش,,رعي – وھ,,و رف,,ع الض,,يق
والح,,رج  -ف,,ي عق,,د البي,,ع ع,,ن طري,,ق الخي,,ارات ،م,,ن حي,,ث مش,,روعيتھا أو تطبيقاتھ,,ا  ،وس,,وف
نستعرض نماذ َج عملية تطبيقية تشھد على دعوانا ھذه .

) (١

ﺸﻠﺒﻲ  :اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٥٩٦

٩١

المبحث األول – خيار الشرط :
المطلب األول  :تعريف خيار الشرط  ،ومشروعيته .
أوال -تعريف خيار الشرط :
ھو أن يكون ألحد المتعاقدين أو لكليھما الحق في إمضاء العقد أو فسخه خالل ثالثة أيام  ،إذا ش,رط
ذلك في العقد ). (١
ص َوره :
ُ
أن يقول المشتري للبائع  :اشتريت منك ھذه السلعة على أني بالخيار ثالثة أيام  ،فيقبل البائع  ،أو
أن يقول البائع للمشتري  :بعتك ھذه السلعة على أني بالخيار ثالثة أيام  ،فيقبل المشتري ،
أو أن يشترطاه جميعا  :بأن نضيف على الصورة األولى قبول الب,ائع عل,ى أن,ه يمل,ك ذات الخي,ار ،
وفي الصورة الثانية قبول المشتري على أنه يملك نفس الخيار .

ثانيا – مشروعيته :
إن مقتضى العقد أن يكون الزما بمجرد اجتماع أركانه وشروطه  ،لكن خيار الشرط يخالف ھذا
المقتضى فيعلق اللزوم خالل المدة المشترطة للخيار ). (٢
وعلى الرغم من أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد إال أن الفقھاء قد اتفقوا على جوازه ؛ لورود
النص بإباحته ). (٣
وقد علمنا سابقا أن الحنفية والمالكية والشافعية قد استثنوا من عموم النھي عن بيع وشرط  :الشرط َ
الذي ورد به النص ). (٤

) (١

ﺸــﻠﺒﻲ  :اﻝﻤــدﺨل ﻓــﻲ اﻝﺘﻌرﻴــف ﺒﺎﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ص  ، ٥٩٧ﺒﺘﺼــرف ﻴﺴــﻴر  .ﻫــذا ﻫــو اﻝﻘــدر اﻝﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﻴن
اﻝﻔﻘﻬﺎء ٕ ،واﻻ ﻓﻤـﻨﻬم ﻤـن أﺠـﺎز اﺸـﺘراطﻪ ﻝﻐﻴـر اﻝﻌﺎﻗـدﻴن ) ﻷﺠﻨﺒـﻲ (  ،وﻤـﻨﻬم ﻤـن ﺠﻌـل ﻤدﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـب ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق
ﻋﻠﻴﻪ اﻝطرﻓﺎن  ،وﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﻝﻤﺒﻴﻊ .وﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻜل ذﻝك إن ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ .

) (٢

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ص . ٥٩٤

) (٣

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒ ــداﺌﻊ اﻝﺼ ــﻨﺎﺌﻊ ﻓ ــﻲ ﺘرﺘﻴ ــب اﻝﺸـ ـراﺌﻊ  ، ١٧٤/٥و اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴ ــﺔ ﺸ ــرح ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘ ــدي ، ٣١/٢
اﻝﺤط ــﺎب  :ﻤواﻫ ــب اﻝﺠﻠﻴ ــل  ، ٤٠٩/٤واﻝدﺴ ــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸ ــﻴﺔ اﻝدﺴ ــوﻗﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺸ ــرح اﻝﻜﺒﻴ ــر  ، ٩١ /٣اﻝﺸ ــﻴرازي :
اﻝﻤﻬذب  ، ٢٥٨/١واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻨﻲ أﻝﻔـﺎظ اﻝﻤﻨﻬـﺎج  ، ٤٠٩/٢اﺒـن ﻗداﻤـﺔ ) اﻝﻤوﻓـق(
 :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٤١٥/٣و اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص . ٢٥١

) (٤

اﻨظر ص . ٥٤

٩٢

أما الحنابلة فاألصل عندھم – كما مّ ,ر – ج,واز الش,رط ف,ي عق,د البي,ع م,ا ل,م يك,ن مخالف,ا للش,رع أو
مناقضا لمقتضى العق,د  ،وخي,ار الش,رط ق,د ورد ب,ه ال,نص  ،ف,ال خ,الف ف,ي ج,وازه عن,دھم  .لك,نھم
يختلفون عن الجمھور في أنھم يرون أن شرط الخيار ال يناقض مقتضى العقد ). (١
و الفرق بين الحنفي,ة م,ن جھ,ة  ،وب,ين الجمھ,ور م,ن جھ,ة أخ,رى  ،أن الجمھ,ور أثبت,وا ھ,ذا الخي,ار
بس,,بب ورود ال,,,نص ابت,,,داء  ،أم,,,ا الحنفي,,ة فنص,,,وا عل,,,ى أن ھ,,,ذا الش,,رط ج,,,ائز استحس,,,انا  ،ووج,,,ه
االستحسان النص الوارد .
وھذا حسب منھجھم إذ جعلوا حديث النھي عن بيع وشرط أصال وعمموا علته  ،حتى إذا اصطدمت
ھذه العلة وھذا التعميم مع نص آخر  ،ظھر فساد ھذه العلة في الصورة التي ورد بھا النص  ،ف َع َدلوا
عن أصلھم وتعميمھم  ،واستثنوا الصورة التي ورد بھا النص من ذاك العموم  ،وسم ّْوا ھذا االستثناء
استحسانا  ،مشيرين بذلك إال أن ھذه الصورة خارجة عن األصل والقياس .
وھذا ليتنبه الناظر في النص الذي كان سببا في االستثناء  ،فإن كان معل,ال ج,از القي,اس علي,ه  ،وإال
فال ؛ ألنه خارج عن القياس  ،وھو غير معلل  ،ومثله ال يقاس عليه غيره .
أما دليل مشروعية ھذا الشرط ) وجه االستحسان عند الحنفية( ھو :
عن ابن عمر ) رضي  cعنھما ( أنه قال  :ذ َ َك َر رجل للنبي ) صلى  cعليه وسلم ( أنه ُيخدع
في البيع  ،فقال  " :إذا بايعت فقل  :ال خِالبة " ). (٢
وجه االستدالل من الحديث الشريف :
إن ھذا الحديث دليل على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع ؛ ألن قوله ) صلى  عليه وس,لم ( "
فقل  :ال خالبة " اشتراط لعدم الخداع  ،فيترتب على اإلخالل بھذا الشرط حق الفسخ .
وكأن تلقينه ) صلى  عليه وسلم ( ھذه المقولة لھذا الرج,ل لي,تلفظ بھ,ا عن,د بيع,ه وش,رائه  ،ليطل,ع
العاقد اآلخر على أنه ال يملك الخبرة الكافية في البيع والشراء  ،فإذا ظھر غبن بعد ھذه المقولة

) (١

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٢

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺠﻪ ص . ٥٤واﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻫذا اﻝرﺠل اﻝﻤﺒﻬم ﻫﻨﺎ  ،ﻓﻘﻴل  :ﻫو َﺤّﺒﺎن ﺒن ﻤﻨﻘذ  ،وﻗﻴل  :ﻫو ﻋﻤرو ﺒن ﻤﻨﻘذ
 ،ﺼــﺤﺢ اﻝﻨــووي اﻝﺜــﺎﻨﻲ ؛ ﻷن اﻝﺘﺼ ـرﻴﺢ ﺒﺎﺴــﻤﻪ ﻗــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺴــﻨن اﺒــن ﻤﺎﺠــﻪ رﻗــم )  ، ٧٨٩/٢ (٢٣٥٥وﻫــو ﻤــﺎ
رﺠﺤﻪ أﺴﺘﺎذﻨﺎ اﻝدﻜﺘور ﻨور اﻝـدﻴن ﻋﺘـر  .ورﺠـﺢ اﺒـن اﻝﻬﻤـﺎم اﻷول ؛ ﻷن اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺘﺼـرﻴﺢ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﻨﻘـذ ﺒـن
ﻋﻤــرو ﻤﻨﻘطﻌــﺔ ﻓــﻼ ﻴﻌﺘــد ﺒﻬــﺎ  .اﻨظــر  :اﺒــن ﺤﺠــر  :ﺘﻠﺨــﻴص اﻝﺤﺒﻴــر  ، ٢٣/٣واﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر
ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ،٤٩٨ /٥و ﻋﺘر  :إﻋﻼم اﻷﻨﺎم ﺸرح ﺒﻠوغ اﻝﻤرام ﻤن أﺤﺎدﻴث اﻷﺤﻜﺎم ص. ٦٧٨

٩٣

المعرّ فة التي تقوم مقام الشرط  ،فسخ العقد ). (١
اعتراض :
إن االستدالل بھذا الحديث الشريف على جواز خيار الشرط غير صحيح ؛ ألنه ليس فيه دليل على
جوازه ).(٢
وأجيب :
بأن قوله " ال خالبة " يحمل معنيين يدالن على شرط الخيار ): (٣
المعنى األول :
إن عدولي عن البيع الالزم بسبب الخيار  ،ليس من باب الخداع والغرر  ،ولكن للتروي .
المعنٮالثاني :
إني أشترط لنفسي الخيار كي أتروى  ،وأدفع الغبن عن نفسي  ،إن كان في ھذا البيع غبن .
فمعنى الشرط موجود ومفھوم  ،فكان الحديث دليال على الجواز .

) (١

اﺒن ﺤﺠر  :ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري  ، ٣٣٧/٤وﻋﺘر  :إﻋﻼم اﻷﻨﺎم ﺸرح ﺒﻠوغ اﻝﻤرام ﻤن أﺤﺎدﻴث اﻷﺤﻜﺎم ص . ٦٧٨

) (٢

اﺒـن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  . ٤٩٩/٥وﻴــرى اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم أن ﻤــﺎ رواﻩ اﻝﺤــﺎﻜم ﻴﺼــﻠﺢ دﻝــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ
ﺸرط اﻝﺨﻴﺎر  ،ﻓﻘد روى ﻋن اﺒن ﻋﻤر ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( أﻨﻪ ﻗـﺎل ) :ﻜـﺎن َﺤ ّﺒـﺎن ﺒـن ﻤﻨﻘـذ رﺠـﻼ ﻀـﻌﻴﻔﺎ  ،وﻜـﺎن
ﻗد ﺴﻔﻊ  ،ﻓﻲ رأﺴﻪ ﻤﺄﻤوﻤﺔ  ،ﻓﺠﻌل ﻝﻪ رﺴول اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( اﻝﺨﻴـﺎر ﻓﻴﻤـﺎ اﺸـﺘرى ﺜﻼﺜـﺎ  ،و ﻜـﺎن ﻗـد
ﺜﻘل ﻝﺴﺎﻨﻪ  ،ﻓﻘﺎل ﻝﻪ رﺴول اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم (  ":ﺒﻊ ،وﻗل  :ﻻ ِﺨﻼﺒﺔ"  ،ﻓﻜﻨت أﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘول  :ﻻ ﺨذاﺒﺔ

 ،ﻻ ﺨذاﺒــﺔ  ،وﻜــﺎن ﻴﺸــﺘري اﻝﺸــﻲء وﻴﺠــﻲء ﺒــﻪ أﻫﻠــﻪ  ،ﻓﻴﻘوﻝــون  :ﻫــذا ﻏــﺎل  ،ﻓﻴﻘــول  :إن رﺴــول اﷲ ) ﺼــﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗد ﺨﻴرﻨﻲ ﻓـﻲ ﺒﻴﻌـﻲ ( اﻝﺤـﺎﻜم  :اﻝﻤﺴـﺘدرك ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺤﻴﺤﻴن  ،ﻜﺘـﺎب اﻝﺒﻴـوع  ،رﻗـم ) ، ٢٦/٢ (٢٢٠١
وﺴﻜت ﻋﻨﻪ اﻝﺤﺎﻜم  .ﻝﻜن اﻋﺘرض ﻋﻠﻰ اﺴﺘدﻻل اﺒن اﻝﻬﻤﺎم اﻝﺴﺎﺒق  :ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘـروك ﺒﺎﻹﺠﻤـﺎع  ،؛ ﻷن اﻝﺨﻴـﺎر ﻗـد
ﺠﻌل ﻝﻪ ﺒﻤﺠرد اﻝﻌﻘد  ،وﻝو ﻗﺎل  :اﺸﺘرﻴت ﻻ ﺨﻼﺒﺔ  ،ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﺨﻴﺎر اﻝﺸـرط ؛ ﻷن ﺨﻴـﺎر اﻝﺸـرط ﻻ ﺒـد أن ﻴﻜـون
ﻤﺸروطﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد  .اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٢٤/٥
) (٣اﻝﻜرﻻﻨﻲ  :اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٩٩ /٥

٩٤

المطلب الثاني -مدة خيار الشرط :
اتفق الفقھاء على جواز اشتراط الخيار لمدة ثالثة أيام فما دونھا  ،كما أنھم اتفقوا على فساد اشتراط
الخيار لمدة مجھولة غير معينة

)(١

 ،و لكنھم اختلفوا في شرط الخيار لمدة تزيد على الثالثة أيام ،

على مذھبين :
المذھب األول :
أفسد أصحابه شرط الخيار إذا زادت مدته على الثالثة أيام  ،وإليه ذھب أبوحنيفة وزف,ر ب,ن ھ,ذيل
جوز ھذه الصورة وصححھا إذا أنجز البيع وتمّم قبل الدخول ف,ي
) ، (٢والشافعية ) ، (٣لكنّ أبا حنيفة ّ
اليوم الرابع .
المذھب الثاني :
أجاز أصحابه شرط الخيار إذا زادت مدته على الثالثة أيام  ،وإليه ذھب

 :المالكية

)(٤

،

والحنابلة) ،(٥والصاحبان من الحنفية ) القاضي أبو يوسف  ،و محمد بن الحسن الشيباني ( ). (٦
لكنّ الحنابلة والصاحبين من الحنفية فوضا أمر المدة إلى العاقدين وما يتفقان عليه  ،بخالف
المالكية الذين رأوا أن مدة الخيار تعتمد على نوع السلعة  ،فكل سلعة مدة الخيار فيھا بحسبھا).(١

) (١

اﻝﻜﺎﺴ ــﺎﻨﻲ  :ﺒ ــداﺌﻊ اﻝﺼ ــﻨﺎﺌﻊ ﻓ ــﻲ ﺘرﺘﻴ ــب اﻝﺸـ ـراﺌﻊ  ، ١٧٤ /٥واﻝﻤرﻏﻴﻨ ــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴ ــﺔ ﺸ ــرح ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺘ ــدي ، ٣١/٢
اﻝﺤط ــﺎب  :ﻤواﻫ ــب اﻝﺠﻠﻴ ــل  ، ٤١٤/٤واﻝ ــدردﻴر  :اﻝﺸ ــرح اﻝﻜﺒﻴ ــر  ، ٩٥/٣اﻝﺸ ــﻴرازي  :اﻝﻤﻬ ــذب ، ٢٥٩-٢٥٨/١
واﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﻬــﺎج  ٤١٧ /٢وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ  ،اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق ( :
اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٤١٧/٣ ، ٤١٤/٣اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒﻊ ﺸرح زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ص . ٢٥١

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٤ /٥واﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـﺔ ﺸـرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي  ، ٣١/٢وﻓﻴـﻪ
 " :إﻻ أﻨﻪ إذا أﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺜﻼث ﺠﺎز ﻋﻨد أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ( ﺨﻼﻓﺎ ﻝزﻓر  ،ﻫو ﻴﻘول – أي زﻓر : -إﻨﻪ
اﻨﻌﻘـد ﻓﺎﺴـدا ﻓـﻼ ﻴﻨﻘﻠـب ﺠـﺎﺌ از  ،وﻝـﻪ – أي ﻝﻺﻤـﺎم اﻷﻋظـم – أﻨـﻪ أﺴـﻘط اﻝﻤﻔﺴـد ﻗﺒـل ﺘﻘـررﻩ  ،ﻓﻴﻌـود ﺠـﺎﺌ از  ،ﻜﻤــﺎ إذا
ﺒ ــﺎع ﺒ ــﺎﻝرﻗم وأﻋﻠﻤ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﻠ ــس ؛ وﻷن اﻝﻔﺴ ــﺎد ﺒﺎﻋﺘﺒ ــﺎر اﻝﻴ ــوم اﻝ ارﺒ ــﻊ  ،ﻓ ــﺈذا أﺠ ــﺎز ﻗﺒ ــل ذﻝ ــك ﻝ ــم ﻴﺘﺼ ــل اﻝﻤﻔﺴ ــد
ﺒﺎﻝﻌﻘد".اﻫـ

) (٣

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٥٨ /١واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  ٤١٧/٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .

) (٤

اﻝﺤطﺎب  :ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل  ، ٤١٠/٤واﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر ٩١/٣

) (٥

اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺨرﻗــﻲ  ، ٤١٤/٣واﻝﺒﻬــوﺘﻲ  :اﻝــروض اﻝﻤرﺒــﻊ ﺸــرح زاد اﻝﻤﺴــﺘﻘﻨﻊ
ص ٢٥١

) (٦

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٤/٥واﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٣١/٢

٩٥

وسبب الخالف بين المذھبين األول والثاني :
إن الحكم إذا ورد على خالف األصل  ،ھل يقتصر به على أقصى ما ورد فيه أم ال ؟
فمن قال بأنه يقتصر به على أقصى ما ورد فيه لم يُجز الزيادة على ثالثة أيام  ،ومن ال  ،فال .
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على فساد شرط الخيار إذا جاوز الثالثة أيام بما يلي :
أوال -عن ابن عمر ) رضي  عنھما ( أنه قال  :سمعت رجال من األنصار -وكانت بلسانه لوثة-
يشكو إلى رسول  ) صلى  عليه وسلم ( أنه ال يزال يغبن في البيع  ،فقال له رسول  )
صلى  عليه وسلم (  " :إذا بايعت فقل ال خالبة  ،ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتھا ثالث ليال ،
فإن رضيت فأمسك  ،وإن سخطت فاردد" ). (٢
وجه االستدالل بالحديث الشريف :
إن القياس يقضي بفساد ھذا الشرط ؛ ألنه مخالف لمقتضى العقد  ،وھو اللزوم  ،إال أنه أجيز
استحسانا لورود النص به على خالف القياس  ،فوجب االقتصار على المدة المذكورة في النص ،
وما جاوزھا وجب أن يظل على القياس  ،وھو الفساد ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل بثالثة اعتراضات :
االعتراض األول :
إن الثابت في الصحيحين وكتب السنن قوله  ":إذا بايعت فقل  :ال خالبة " أما رواية االشترط إلى
ثالثة أيام فھي منكرة ال أصل لھا ). (٤
االعتراض الثاني :
روي أن السائل كان يتجر في الرقيق  ،فكانت مدة الثالثة أيام كافية له  ،فال تتناول غيره من السلع
). (١
) (١
) (٢

اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .
رواﻩ اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ  :أﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ) ٤٥٨ﻫـ(  ،ﺴﻨن اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ اﻝﻜﺒرى ١٠ ،م  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﻋﺒـداﻝﻘﺎدر ﻋطـﺎ ،دار
اﻝﺒــﺎز ،ﻤﻜــﺔ اﻝﻤﻜرﻤــﺔ ١٩٩٤ ،م  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﺒﻴــوع  ،ﺒــﺎب اﻝــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻻ ﻴﺠــوز ﺸــرط اﻝﺨﻴــﺎر ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﻊ أﻜﺜـر ﻤــن
ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم  ،رﻗم ) ، ٢٧٣/٥ (١٠٢٣٦واﻝﺤدﻴث ﻀﻌﻴف  ،اﻨظر اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ ٦/٤

) (٣

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸ ـراﺌﻊ  ، ١٧٤/٥واﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻝﻔــﺎظ
اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٤١٧/٢

) (٤

اﺒن ﺤﺠر  :اﻝﺘﻠﺨﻴص اﻝﺤﺒﻴر  ، ٢٣/٣وﻨﺴب ﻫذا اﻝﻘول ﻻﺒن اﻝﺼﻼح .

٩٦

وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن ھذا الكالم يحتاج إلى دليل وال يكفي فيه مجرد االحتمال ). (٢
االعتراض الثالث :
إن دعوى منافاة خيار الشرط لمقتضى العقد غير صحيحة ؛ ألنّ مقتضى البيع نقل الملك  ،والخيار
)(٣

ال ينافيه

.

وإن سـُلم بقولھم " ،فإن األصل متى خولف لمعنى في محل  ،وجب تعدية الحكم لتعدي ذلك المعنى
").(٤
ثانيا -إن تقدير النبي ) صلى  عليه وسلم ( الخيار بثالثة أيام يكون إما لمنع الزيادة أو النقصان ،
وإال لم يكن لھذا التقدير فائدة .
أما منع النقصان فغير مراد اتفاقا بين المذاھب  ،فلم يبق إال منع الزيادة  ،وھو المطلوب ). (٥
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن التقدير بالثالث قد خرج مخرج الغالب ؛ ألن النظر يحصل فيھا غالبا  ،لكن ھذا ال يمنع أن
الحاجة قد تدعو إلى الزيادة عليھا  ،فإن حجارة االستنجاء قدرت بالثالثة  ،ثم تجب الزيادة عليھا
عند الحاجة إذا لم تف بالغرض

)(٦

.

ثالثا – إن اشتراط الثالثة أيام مع ما فيھا م,ن غ,رر ج,وزت ب,النص  ،فيتس,اھل بھ,ذا الغ,رر ويعتب,ر
يسيرا  ،أما إن زادت المدة على الثالثة أيام ازداد الغرر  ،فال يُعفى عنه  ،بل يصير مفسدا .
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن شرط الخيار في العقد مستثنى من بيع الغرر  -كما ذكر  -لكن سبب ھذه الرخصة ھو أن يك,ون
َمن له الخيار على بص,يرة ب,الثمن والس,لعة ؛ لينف,ي الغ,بن ع,ن نفس,ه  ،ث,م إنْ ج,وزت الزي,ادة عل,ى
الثالث فھي تربط بقدر الحاجة  ،فيضرب من األجل أقل ما يمكن تقليال للغرر المذكور).(١
) (١

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٢٥/٥

) (٢

اﺒن ﺤﺠر  :ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري  ، ٢٣٢/٤واﺴﺘﻐرﺒﻪ اﺒن ﺤﺠر ﻤن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ .

) (٣اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣
) (٤

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٥

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺴﻬل ) ت ٤٨٣ :ﻫـ ( اﻝﻤﺒﺴوط  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴروت ١٩٨٦م . ٤١/١٣ ،

) (٦

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٥٠٠ /٥اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ  ، ٨/٤وﻨﺴﺒﺎﻩ ﻻﺒن اﻝﺠوزي.

٩٧

وأجيب عن ھذا االعتراض :
إن التقدير بالحاجة غير صحيح ؛ ألن الحاجة ال يصح ربط الحكم بھا لخفائھا وتباينھا

)(٢

.

واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز شرط الخيار إذا جاوز الثالثة أيام  ،بما يلي :
أوال -ما روي عن ابن عمر ) رضي  عنھما ( أنه أجاز الخيار إلى شھرين ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل بخمسة اعترضات :
االعتراض األول :
إن حديث ابن عمر ) رضي  عنھما ( ال يعرف في كتب الحديث واآلثار  ،فال يصح االستشھاد
به حتى يعلم ثبوته ). (٤
االعتراض الثاني :
إن مفھوم العدد في حديث ابن عمر ال ينھض على مقارعة منطوق حديث َحبّان ). (٥
االعتراض الثالث :
إن حديث َحبّان مشھور  ،فكيف يعارضه حديث ابن عمر وھو حكاية حال ! ). (٦
االعتراض الرابع :
إن المذكور في حديث ابن عمر ) رضي  عنھما ( مطلق الخيار  ،فقد يحمل على خيار الرؤية أو
العيب  ،للرد بھما  ،إلى شھرين ). (١

) (١

اﻝﺤطﺎب  :ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل . ٤٠٩/٤

) (٢

اﺒن ﻗداﻤﺔ) اﻝﻤوﻓق ( اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٣

ﺤــدﻴث اﺒــن ﻋﻤــر ﻤوﻗــوف ﻋﻠﻴــﻪ  ،وﻗــد وﻫـم اﻝﺒــﺎﺒرﺘﻲ ﻓﺠــﺎء ﺒــﻪ ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝرﻓــﻊ ﻓﻘــﺎل  ":ﻝﻬﻤــﺎ  -ﻴﻌﻨــﻲ اﻝﺼــﺎﺤﺒﻴن : -
ﺤدﻴث اﺒـن ﻋﻤـر ) رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ( أن اﻝﻨﺒـﻲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( أﺠـﺎز اﻝﺨﻴـﺎر إﻝـﻰ ﺸـﻬرﻴن " اﻝﺒـﺎﺒرﺘﻲ :
ﺸــرح اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬداﻴــﺔ  . ٤٩٩/٥وﻤﻌﻠــوم أن اﻝﻜــﻼم أو اﻝﻔﻌــل ﻝــو ﻜــﺎن ﻝﻠﺼــﺤﺎﺒﻲ ﻗﻴــد ﺒﺎﺴــﻤﻪ ﻓﻴﻘــﺎل  :ﺤــدﻴث
ﻋﺎﺌﺸﺔ ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ( وﺤدﻴث اﺒن ﻋﻤر ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ أﻨـﻪ ﻤـن ﻜـﻼم اﻝﺼـﺤﺎﺒﻲ أو ﻓﻌﻠـﻪ ،
وﻝــﻴس ﻤرﻓوﻋــﺎ ﻝﻠﻨﺒــﻲ ) ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم (  .إﻻ أن ﻴﻘــﺎل  :إن ﻫــذا ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎدﻴر اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺴــﻊ اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ أن
ﻴﺠﺘﻬدوا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺄﺨذ ﺤﻜم اﻝرﻓﻊ .

) (٤

اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٥٠٠/٥ﻗــﺎل ﻓﻴــﻪ اﻝزﻴﻠﻌــﻲ  :ﻏرﻴــب ﺠــدا  .اﻝزﻴﻠﻌــﻲ  :ﻨﺼــب اﻝ ارﻴــﺔ
. ٨/٤

) (٥

اﻝﻤﻔﺘﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺴﻌدي ﺠﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ . ٤٩٩ /٥

) (٦

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٤٩٩/٥وﻤﻌﻠوم أن ﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺤﺎل ﻻ ﺘﻌم ﻋﻨـد اﻝﺤﻨﻔﻴـﺔ  .اﻨظـر  :اﻝﻤﺤﺒـوﺒﻲ :
اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ . ٦٢ /١

٩٨

االعتراض الخامس :
إن العمل بقول سيد البشر ) صلى  عليه وسلم ( أولى من العمل بقول ابن عمر ) رضي 
عنھما ( ). (٢
ثانيا – إن النص الوارد في خيار الثالثة أيام معلل بالحاجة إلى دفع الغبن  ،وقد ال تف,ي الثالث,ة أي,ام
بتلك الحاجة  ،فيلحق ما زاد عن الثالثة أيام بھا من حيث اتحاد علة الجواز داللة أو قياسا ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن النبي ) صلى  عليه وسلم ( ضرب الثالثة أيام لمن كان غاية ف,ي ض,عف المعرف,ة  ،فق,د ك,ان
رجال ضعيفا به مأمومة أفسدت صحته  ،وعقدت عقله ولسانه  ،وبلغ م َِن ال ِك َبر عتيّا  .فال نك,اد نج,د
رجال أضعف حاال أو أكثر حاجة منه إال من فقد عقله بالكلية  ،وعلى الرغم من ذلك  ،لم يجع,ل ل,ه
النبي ) ص,لى  علي,ه وس,لم ( س,وى ثالث,ة أي,ام  ،فالثالث,ة أي,ام م,دة ص,الحة ل,دفع الغ,بن  ،وب,ه ي,تم
المقصود وتراعى الحاجة  ،فال مبرر إللحاق ما زاد على الثالثة بھا داللة أو قياسا ). (٤
ثالثا -القياس على التأجيل في الثمن  ،فإن,ه ج,ائز ف,ي قلي,ل الم,دة و كثيرھ,ا  ،والج امع بينھم ا ثالث ة
أمور ):(٥
األمر األول  :الحاجة الداعية إليھما .
األمر الثاني  :أنھما حقان مستندان إلى الشرط  ،فيرجع تقديرھما إلى مشترطھما .
األمر الثالث  :أنھما مدتان ملحقتان بالعقد  ،فيرجعان إلى تقدير العاقدين .
واعترض على ھذا االستدالل باعتراضين :
االعتراض األول :

) (١

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٩٩ /٥

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٤/٥

) (٣اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٤/٥و اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة ، ٢٥/٥
) (٤

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥٠٠ /٥

) (٥

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٤٩٩ /٥واﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ ٤١٥/٣
.

٩٩

إن قياس الخيار على األجل قياس مع الفارق ؛ ألن األجل في الثمن إنما يشترط ابتغ,اء الق,درة عل,ى
األداء  ،والقدرة علٮاألداء تك,ون بالكس,ب والعم,ل  ،وھ,ذا ال يحص,ل ف,ي ك,ل وق,ت  ،ب,ل الغال,ب في,ه
الحاجة إلى وقت طويل ). (١
االعتراض الثاني :
نسلم بصحة القياس على األجل  ،لكنّ األجل قد ش,رع عل,ى خ,الف القي,اس مطلق,ا ول,م يقيّ,د ب,زمن ،
فعمل بإطالقه  ،أما الخي,ار فق,د ش,رع عل,ى خ,الف القي,اس مقي,دا بثالث,ة أي,ام  ،فيج,ب أن يعم,ل بھ,ذا
التقييد  .ولو أن األجل قد شرع مقيدا بمدة  ،لقلنا بھا ولم نزد عليھا ؛ لوجوب االقتصار عل,ى م,ورد
النص ). (٢
رابع ا – إن الخي,,ار ش,,رع الس,,تدراك المص,,لحة  ،فوج,,ب أن يش,,رع من,,ه م,,ا يحص,,لھا -كي,,ف كان,,ت
تحصيال لمقصود الشارع  -وإال فاتت المصلحة بذلك  ،وضاع مقصود الشارع ). (٣
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على م,ا ذھب,وا إلي,ه  ،وم,ا
اعت,رض ب,ه عل,,ى بع,ض ھ,ذه األدل,,ة  ،وم,ا أجي,,ب ب,ه ع,ن بع,,ض ھ,ذه االعتراض,ات  ،وم,,ا ت,أول ب,,ه
العلماء بعض ھذه األدلة  ،فإنه يترجح في نظري ما ذھب إليه القائلون بع,دم فس,اد خي,ار الش,رط إذا
ج,,اوز الثالث,,ة أي,,ام  ،وھ,,م أص,,حاب الم,,ذھب الث,,اني  ،ب,,ل أخ,,ص ب,,الترجيح م,,ا ذھ,,ب إلي,,ه الحنابل,,ة
والصاحبين من الحنفية  ،وذلك لما يلي :
أوال -إن الح,,ديث الش,,ريف ال,,وارد ف,,ي المس,,ألة – وھ,,و عم,,دة الق,,ائلين بالتأقي,,ت بثالث,,ة أي,,ام -ق,,د رواه
أصحاب الكتب الستة حاشا ابن ماجه دون ذكر الشتراط الثالثة أيام ) ، (٤وھذا مما يشكك في صحة
ھذه الزيادة .
ثاني ا -بع,,د التس,,ليم بص,,حة الزي,,ادة ال,,واردة ف,,ي الح,,ديث  ،فإن,,ه ال تخف,,ى عل,,ة الحك,,م  ،وھ,,ي الحاج,,ة
الداعية للسالمة من الغبن  ،فإن لم تتحق,ق ھ,ذه الس,المة ف,ي ثالث,ة أي,ام  ،ل,م يب,ق لھ,ذه العل,ة معن,ى ،

) (١

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٩٩/٥

) (٢

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥٠٠/٥

) (٣

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٢٥/٥

) (٤

ﻴﻜﻔــﻲ أﻨﻬــﺎ ﻝــم ﺘــرد ﻋﻨــد اﻝﺸــﺨﻴن اﻝﺒﺨــﺎري وﻤﺴــﻠم  .اﻝﺒﺨــﺎري  :ﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﺒﻴــوع  ،ﺒــﺎب ﻤــﺎ ﻴﻜ ـرﻩ ﻤــن
اﻝﺨداع ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ  ، ٢٣٢/٤و ﻤﺴﻠم  :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب ﻤن ﻴﺨدع ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ . ٣٨١/٦

١٠٠

ونكون بذلك قد أھملنا معن,ى ال,نص ب,دال م,ن إعمال,ه  .و نح,ن نعل,م أن ال,نص مت,ى ك,ان معل,ال ج,از
القياس عليه  ،أو لنقل أنه يشمل الزيادة من باب داللة النص .
ثالثا -إن البيوع الحالية والتي تكون بأثمان فلكية أحيانا  ،ال شك أن مدة الثالثة أيام غير كافية فيھا ،
فإن المرء ال يسعه اختبار الثمن وال المثمن فيھا  ،خصوص,ا أن التج,ارة أص,بحت عالمي,ة  ،فيحت,اج
التاجر لمزيد من الوقت كي يحسم أمره .
رابعا -إن ما ذھب إليه الحنابلة  ،والصاحبان من الحنفية أكثر دقة مما ذھب إليه المالكي,ة ؛ ألنن,ا ل,و
قدرنا مدة الخيار بحسب السلعة  ،فلكل بلد ولكل مخمن وجھة نظر  ،قد تتالقى أحيانا وتختلف أحيانا
أخرى  ،وقد يكون فيھا تعسف في بعض األحيان  ،وقد تكون تلك المدة كافية لشخص بخالف آخر ؛
فالن,,اس متف,,اوتون ف,,ي ق,,دراتھم  ،وإمكاني,,اتھم  ،فك,,الم المالكي,,ة يالح,ظ تف,,اوت الس,,لع ال األش,,خاص ،
والخي,,ار كم,,ا ھ,,و ظ,,اھر م,,ن ن,,ص الح,,ديث الش,,ريف روع,,ي في,,ه الت,,اجر ال الس,,لعة  ،فك,,الم الحنابل,,ة
والصاحبين أكثر انسجاما مع النص .
فلو تركنا تحديد المدة للعاقدين فك ٌل منھما يعرف مصلحته ويقدرھا  ،وتبق,ى األم,ور عل,ى التراض,ي
ما أمكن .

المطلب الثالث -إذا شرط الخيار ألجنبي عن العقد :

١٠١

اتفق الفقھاء على صحة خيار الشرط إذا اشترطه أحد المتبايعين لنفسه أو كالھما  ،لكنھم اختلفوا إذا
ُ
شرط الخيار ألجنبي عن العقد  -أي إذا اشترط لغير المتعاقدين – على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه عدم جواز اشتراط الخيار ألجنبي عن العقد  ،وإليه ذھب الشافعية في الصحيح )، (١
وزفر من الحنفية ) ، (٢والقاضي من الحنابلة إال أنه يرى جوازه إذا جعل األجنبي وكيال ). (٣
المذھب الثاني :
ويرى أص,حابه ج,واز اش,تراط الخي,ار ألجنب,ي ع,ن العق,د  ،وإلي,ه ذھ,ب الحنفي,ة ) ، (٤والمالكي,ة )، (٥
والشافعية في األصح عندھم ) ، (٦والحنابلة ). (٧
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على عدم جواز اشتراط الخيار ألجنبي عن العقد بما يلي :
أوال -القياس  ،وبيانه :
إن الخيار إذا شرط في العقد يصير حقا من حقوق العقد وواجبا من واجباته  ،وحكما من أحكامه ،
وما كان ھذه صفته ال يجوز اش,تراطه لغي,ر العاق,دين  ،وذل,ك قياس,ا عل,ى اش,تراط ال,ثمن عل,ى غي,ر
المشتري  ،واشتراط ملك المبيع لغير المشتري ). (٨
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن اشتراط العاقد الخيار لألجنبي ف,ي معن,ى اش,تراطه لنفس,ه ؛ ألن,ه جع,ل األجنب,ي نائب,ا عن,ه  ،وال
يكون ذلك إال بعد أن يثبت الخيار للعاقد  .فصار كأنه اشترط الخيار لنفسه ثم وكل غيره بالتص,رف
بحكمه  ،ثم إن األجنبية عن العقد إنما تكون مانعة لو أجيز األجنبي مستقال  ،لكنه ل,م يعتب,ر إال تبع,ا

) (١

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع . ١٩٦/٩

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٤/٥

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق(  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ ١٧٤ /٥

) (٥

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة ٢٩/٥

) (٦

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع ١٩٦/٩

) (٧

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٨

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٥١٦/٥اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب . ٢٥٨/١

١٠٢

لثبوت االشتراط للعاقد  ،فباشتراطه لألجنبي يثبت اشتراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه  ،فيثبت
لھما ). (١
وأجيب عن ھذا االعتراض بجوابين :
الجواب األول :
إن ثبوت الشرط للعاقد بطريق االقتضاء يلزم منه  :ثبوت ما ھو األصل بطريق االقتضاء  ،مع أن
الثابت باالقتضاء إنما يكون تبعا ). (٢
والجواب الثاني :
"إن اشتراط الخيار للغير لو جاز اقتضاء تصحيحا  ،لجاز اشتراط وجوب الثمن على الغير بطريق
الكفالة  ،بأن يجب الثمن على العاقد  ،أم ال  ،ثم على الغير كفالة عنه " ). (٣
و ُر ّد على الجواب األول :
بأن ھذه المالزمة ممنوعة في ھذه الصورة ؛ ألن األصالة والتبعية إنما تكون بالنسبة إلى ما ھو
المقصود أوال وبالذات  ،ال بالنسبة إلى الوجود  ،فالمقصود أوال وبالذات ھو االشتراط لألجنبي ؛
ألن العاقد يحصل مقصوده من خالله فكان ھو األصل نظرا إلى الخيار  ،فكان ثبوته للعاقد تبعا
للمقصود ؛ ليصح المقصود به  ،والعاقد ھو األصل من حيث التملك ال من حيث الخيار  ،فكان
ثبوت الخيار للعاقد بطريق االقتضاء موافقا لما ھو األصل في االقتضاء ). (٤
ورد على الجواب الثاني :
بأن ثبوت المقتضى لتصحيح المقتضي ال إلبطاله .
وبيانه :
إن الثمن دين على العاقد  ،وال يجب على الكفيل في الصحيح ؛ ألن الكفالة ليست من باب نقل
الدين على الكفيل  ،بل ھي التزام المطالبة  ،فلو ثبتت الكفالة اقتضاء الشتراطه الثمن على األجنبي

) (١

اﻝﺴرﺨﺴــﻲ  :اﻝﻤﺒﺴــوط  ، ٤٧/١٣اﻝﺒــﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸــرح اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬداﻴــﺔ  ، ٥١٦/٥اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر
ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٥١٦/٥اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٢

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٥١٧/٥اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥١٧/٥

) (٣اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٥١٧/٥
) (٤

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٥١٧/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥١٧/٥

١٠٣

المشترط عليه  ،على ما
أبطلت المقتضي  ،وھو اشتراطه ؛ ألن معنى الشرط  :ثبوت الدين على
َ
ھو ثابت على العاقد  ،والكفالة ليس فيھا نقل الدين على الكفيل ). (١
ثانيا -القياس على خيار العيب وخيار الرؤية ؛ فإنھما ال يثبتان لغير العاقد  ،فكذلك ھذا ). (٢
ثالث ا – إن في,,,ه تعليَ ,
,,ق انفس,,,اخ البي,,,ع وانبرام,,,ه بفع,,,ل الغي,,,ر  ،والبي,,,ع ال يحتم,,,ل ذل,,,ك ؛ ألن عق,,,ود
المعاوضات ال تحتمل التعليق أصال ).(٣
واعترض على ھذا االستدالل :
إن الخيار صفة في العقد  ،وأصل العقد ال يتعلق بالشرط ؛ ألن أصل الموصوف ال يتعلق بالصفة ،
وإنما يدخل الخيار في الحكم  ،فيجعله في معنى المعلق بالشرط  ،وصار كتأخير تسليم الثمن بشرط
األجل ). (٤
رابعا -إن اشتراط الخيار للعاقد – مع أن القياس يأباه – ثبت بالنص  ،فبقي اشتراط ھذا الخيار لغير
العاقد على أصل القياس  ،وھو المنع ). (٥
خامسا -شرع الخيار على خالف األصل لمصلحة المشترط  ،واإلنسان أعلم بمصلحته  ،ف,ال يق,اس
عليه غيره ). (٦
واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز اشتراط الخيار لألجنبي عن العقد بما يلي :
أوال -االستحسان  ،وبيانه . (٧) :
إن النص معلل بالحاجة إلى التأمل لدفع الغبن  ،والناس يتفاوتون في بصارتھم في السلع  ،فإذا عل,م
اإلنسان من نفسه قصورا في الرأي والتدبير  ،وأن,ه ل,ن ينتف,ع بالخي,ار إن اشَ ,ترطه لنفس,ه  ،ص,ارت

) (١

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٥١٧/٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥١٧/٥

) (٢

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :اﻝﻤﺒﺴوط  ، ٤٧/١٣واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥١٦/٥

) (٣

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :اﻝﻤﺒﺴوط  ، ٤١/١٣واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥١٦/٥

) (٤اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :اﻝﻤﺒﺴوط . ٤١/١٣
) (٥

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٤ /٥

) (٦

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة  ، ٢٩/٥اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٧

اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ووﺠﻬﻪ دﻝﻴل اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻﻴﺨﻔﻰ  ،ﻝﻜن اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ذﻜـروا ﻤـﺎ ذﻜـر اﻝﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ
اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻨدﻫم  .اﻨظر  :اﻝﺒﻐﺎ  :أﺜر اﻷدﻝﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ . ١٥٦

١٠٤

حاجته داعي,ة إل,ى اش,تراطه للغي,ر مم,ن يُع,رف برجاح,ة عقل,ه وس,داد فك,ره  ،ليتحق,ق المقص,ود م,ن
شرعية الخيار ). (١
ثانيا -القياس على الوكالة في سائر التصرفات ). (٢
ثالثا -إن الخيار يعتمد شرطھما  ،ويفوض إليھما  ،وقد أمكن تصحيح ھذا الشرط  ،فال يجوز إلغاؤه
مع إمكان تصحيحه ؛ لقول النبي ) صلى  عليه وسلم (  " :المسـلمون على شـروطھم " ).(٣
الترجيح :
بعد استعراض أدل,ة الم,ذھبين يت,رجح ف,ي نظ,ري م,ا ذھ,ب إلي,ه أص,حاب الم,ذھب الث,اني م,ن ج,واز
اشتراط الخيار لألجنبي وذلك لما يلي :
أوال -قوله ) صلى  عليه وسلم (  ":المسلمون على شروطھم " ). (٤
ثانيا -إن الحكمة من تشريع خيار الشرط ھي دفع الغبن عن المشتري  ،وال شك أن استمرار الغبن
يوقع اإلنسان في الحرج ؛ ألن الغاية من عقد البيع ھي االسترباح  ،واإلنسان إذا ظل يُغبن في بيعه
وشرائه ال شك أنه سيخسر ماله  ،مما يوقعه في الشدة والحرج .
وإذا كانت ھذه الحكمة -وھي دفع الغبن  -ال تتحقق إال باشتراط الخيار ألجنبي عن العقد وجب أن
يصحح ھذا الشرط  ،وإال عدنا على حكمة مشروعية خيار الشرط باإلبطال .
ثالثا -إن في منع جواز اشتراط الخيار لألجنبي مع الحاجة إلي,ه  ،تعط,يال ل,روح ال,نص ال,ذي أج,از
الخيار  ،وھدرا لمعناه .
رابعا -إن في تعطيل روح النص ومعن,اه وقوف,ا عن,د ظ,واھر النص,وص واأللف,اظ مم,ا يعن,ي الجم,ود
الفكري والفقھي  ،وفي ھذا تعطيل لمصالح العباد  ،وتعطيل لمقاصد الشريعة .
خامسا -إن الحاجة تدعو – خصوصا في زماننا – إلى مثل ھذا الشرط ؛ ألن كثيرا م,ن المع,امالت
التجارية التي يقوم بھا التجار  ،والتي تبنى على مبالغ ضخمة تحتاج إلى انتظار رأي الخبراء فيھا ؛
ألن التاجر قد اليملك الخبرة التقنية والفنية لتحديد جدوى صفقته  ،فھو يساوم ويشتري بشرط موافقة
) (١

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼـﻨﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴـب اﻝﺸـراﺌﻊ  ، ١٧٤/٥واﺒـن اﻝﻬﻤـﺎم  :ﺸـرح ﻓـﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌـﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر ، ٥١٦/٥
اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب ٢٥٨/١

) (٢

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :اﻝﻤﺒﺴوط  ، ٤٧/١٣اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة  ، ٢٩/٥اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ
. ٤١٦/٣

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤١٥/٣

) (٤

ﺘﻘدم ﺘﺨرﻴﺠﻪ ص ٥٥

١٠٥

الخبير الذي قد يكون عامال عنده أو مستأجرا لبحث موضوع الصفقة  ،فإن وافق الخبير ووقع على
العقد تمت الصفقة وإال فال .

١٠٦

المبحث الثاني
خيارا النقد والتعيين  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :خيار النقد .
المطلب الثاني  :خيار التعيين .

المبحث الثاني – خيارا النقد والتعيين :
المطلب األول  -خيار النقد :
أوال -تعريفه :

١٠٧

" أن يشترط المتبايعان في عقد البيع بالنسيئة أن المشتري إذا لم يدفع الثمن في األجل المعين  ،ف,ال
بيع بينھما " ). (١
ثانيا -مذاھب الفقھاء في خيار النقد :
اختلف الفقھاء في جواز اشتراط خيار النقد على ثالثة مذاھب :
المذھب األول :
ويرى أصحابه أنه شرط فاسـد  ،مفسد للعقد  ،وإليه ذھب  :الشـافعية ) في الوجه الصحيح عندھم (
) ،(٢وزفر من الحنفية

)(٣

.

المذھب الثاني :
ويرى أصحابه صحة العقد مع الكراھة  ،وبطالن الشرط  ،وإليه ذھب المالكية ). (٤
المذھب الثالث :
وي,,رى أص,,حابه ص,,حة الش,,رط والعق,,د  ،وإلي,,ه ذھ,,ب  :الحنفي,,ة ) ، (١واإلم,,ام مال,,ك ف,,ي ق,,ول )، (٢
والشافعية ) في الوجه المقابل للصحيح عندھم( ) ، (٣والحنابلة ). (٤
) (١

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٠٩

) (٢

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع ١٩٣/٩

) (٣

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٧٥ /٥

) (٤

ﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة ﻫﻨــﺎ أن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴــﺔ ﻓرﻗ ـوا ﺒــﻴن اﺸــﺘراط دﻓــﻊ اﻝﻤﺸــﺘري اﻝــﺜﻤن ﻓــﻲ ﻤــدة ﻤﻌﻴﻨــﺔ ٕواﻻ ﻓــﻼ ﺒﻴــﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ  ،وﺒــﻴن
اﺸــﺘراط أﻨــﻪ ﻤﺘــﻰ ﻤــﺎ رد اﻝﺒــﺎﺌﻊ اﻝــﺜﻤن ﻓــﻼ ﺒﻴــﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ  .ﻓﺎﻝﺼــورة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻏﻴــر ﺠــﺎﺌزة ﻋﻨــدﻫم  ،ﻓــﺈذا أﺴــﻘط اﻝﺸــرط
ﻓﻌﻨدﻫم ﻗوﻻن  :اﻷول  :اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸرط ﺒﺎطﻼن  ،وﻫو اﻝﻤﺸﻬور  ،واﻝﺜﺎﻨﻲ  :اﻝﺒﻴﻊ ﺠﺎﺌز  .وﻋﻠﻠـوا ﻋـدم ﺠـواز اﺸـﺘراط
ﻫذا اﻝﺸرط ﺒﺄن اﻝﻌﻘد ﺘﺎرة ﻴﻜون ﺒﻴﻌﺎ  ،وﺘﺎرة ﻴﻜون ﺴﻠﻔﺎ  ،وأﻨﻪ ﺴﻠف ﺠر ﻤﻨﻔﻌﺔ  ،وﺼﻨﻔوا ﻫذا اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﻴـﻊ اﻝﺜﻨﻴـﺎ
 ،وﻫو ﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ  .أﻤﺎ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ  ،ﻓﻘد ذﻜر ﻋن اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻝك ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ أﻗوال :

اﻷول  :ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﻊ  ،وﺒطﻼن اﻝﺸرط  ،وﻫو اﻝﻤروي ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨـﺔ  ،وﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ  ،وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻨﻔـذ اﻝﺒﻴـﻊ وﻴﻠـزم
ﺴـواء أﺘــﻰ اﻝﻤﺸــﺘري ﺒﺎﻝﻤــﺎل أو ﻻ  ،وﻴﻠــزم اﻝﺒــﺎﺌﻊ ﺒــدﻓﻊ اﻝﻤﺒﻴــﻊ  ،وﻴﻠــزم اﻝﻤﺸــﺘري أﺨــذﻩ  ،وﻴﺠﺒــر ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ اﻝــﺜﻤن .
واﻝﻔ ـرق ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة  ،وﺼــورة اﻝﺒﻴــﻊ اﻝﺼــﺤﻴﺢ اﻝــذي ﻝــم ﻴﺸــرط ﻓﻴــﻪ اﻝﻨﻘــد ﻝﻜــن ﺤﺒﺴــت ﻓﻴــﻪ اﻝﺴــﻠﻌﺔ ﺤﺘــﻰ ﻴــﺄﺘﻲ
اﻝﻤﺸـﺘري ﺒــﺎﻝﺜﻤن  :ﺒـﺄن ﻫــﻼك اﻝﺴـﻠﻌﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴـﻊ اﻝﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺨـﺎﻝﻲ ﻋــن ﻫـذا اﻝﺸــرط ﻴﻜـون ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸـﺘري وﻓــﻲ ﻫــذﻩ
ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ .
اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸرط .
اﻝﺜﺎﻝث  :ﻓﺴﺦ اﻝﺒﻴﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﺎﺴد ٕ ،وان أﺴﻘط اﻝﺸرط  ،اﻨظر  :ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى  ،٨٣/٧و ، ١٣٥/ ٨واﻝﺤطـﺎب :
ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل ، ٣٧٣/٤واﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٧٥/٣

١٠٨

تنبيھان :
التنبيه األول  :إن سبب االخ تالف ب ين أص حاب الم ذھب األول والث اني ھ و  :أن أص,حاب الم,ذھب
األول يرون ھذا الشرط فاسدا ويسري فساده للعقد  .أما أصحاب المذھب الثاني فيرون أنه وإن كان
غير صحيح إال أنه خفيف ؛ ألنه لم يقع عليه حصة من الثمن  ،فال يسري فساده للعقد ). (٥
التنبيه الثاني  :إن الذين اتفقوا على جواز ھذا الشرط وصحته في مدة معينة – وھم أصحاب
المذھب الثالث – اختلفوا في ھذه المدة  ،فاإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف  ،والشافعية في الوجه
المقابل للصحيح  ،يرون صحته إلى ثالثة أيام  .أما محمد  ،واإلمام مالك في قول  ،والحنابلة ،
فيرون فيه ما رأوا في خيار الشرط  ،من صحة مجاوزته للثالثة أيام ). (٦
ونلحظ أن الجميع قد سار على أصله في خيار الشرط – حاشا أبا يوسف – وما قيل ھناك يقال ھنا .
أما أبو يوسف فقد اضطرب النقل عنه  ،فقيل  :إنه م,ع اإلم,ام  ،وقي,ل  :إن,ه رج,ع إل,ى ق,ول محم,د .
فإن كان مع محمد فال إشكال  ،فھو ماض على ذات األصل في خيار الشرط  ،أما إن كان مع اإلمام
أبي حنيفة  ،فموقفه يحتاج إلى تفسير وبيان ). (٧
بيان موقف أبي يوسف :

) (١

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ ١٧٥/٥

) (٢

اﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر

) (٣

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع ١٩٣/٩

) (٤

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤٢٠ /٣

) (٥

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع  ، ١٩٣/٩اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ  ،١٧٥/٥ :اﻝﻤواق  :اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل . ٤٩٩/٤

) (٦

اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٥٠٣ /٥واﺒــن ﻨﺠــﻴم  :اﻝﺒﺤــر اﻝ ارﺌــق  ، ١٠-٩ /٦ﻤﺎﻝــك  :اﻝﻤدوﻨــﺔ

اﻝﻜﺒرى  ، ١٣٥/٨واﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرح اﻝﻜﺒﻴـر  ، ١٧٥/٣اﻝﻨـووي  :اﻝﻤﺠﻤـوع  ، ١٩٣/٩اﺒـن ﻗداﻤـﺔ
) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤٢٠/٣
) (٧

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ١٠-٩/٦

١٠٩

لقد بُين موقف أبي يوسـف بما نصه  " :وأبو يوسـف أخذ في األصـل باألثر  ،وفي ھذا بالقياس "
) ، (١ولھذا الكالم معنيان ): (٢
المعنى األول :
األصل  :ھو شرط الخيار .
قوله  " :وفي ھذا " يعني  :خيار النقد إذا زاد على الثالثة أيام .
والمقصود باألثر  :ما روي عن ابن عمر ) رضي  عنھما ( أنه أجاز الخيار إلى شھرين ). (٣
والمعنى :
إن أب,,ا يوس,,ف ت,,رك القي,,اس – وھ,,و ع,,دم ج,,واز الزي,,ادة عل,,ى ثالث,,ة أي,,ام  -ف,,ي ش,,رط الخي,,ار ) وھ,,و
الملحق به ( لورود األثر عن ابن عمر ) رضي  عنھما (  ،وأخذ بالقي,اس ف,ي خي,ار النق,د ؛ لع,دم
وجود النص فيه .
المعنى الثاني :
األصل  :جواز خيار النقد في ثالثة أيام .
قوله  " :وفي ھذا " يعني  :أي ما زاد على الثالثة أيام في خيار النقد .
والمقصود باألثر  :ما روي عن ابن عمر ) رضي  عنھما ( أنه باع ناقة له من رج,ل بش,رط أن,ه
إن لم ينقد الثمن إلى ثالثة أيام فال بيع بينھما ). (٤
والمعنى :
إن أبا يوسف أخذ في جواز خيار النقد إلى ثالثة أيام بأثر ابن عمر ) رضي  عنھما (  ،أما ما
زاد على الثالثة أيام فقد أبقاه على القياس  ،وھو يقتضي عدم الجواز .
أدلة المذاھب :
استدل أصحاب المذھب األول على فساد اشتراط خيار النقد  ،وفساد عقد البيع به  ،بما يلي :
أوال -القياس  ،وبيانه :

) (١اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٣٢/٢
) (٢

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٥٠٣/٥

) (٣

ﺘﻘدم ص . ٩٩

) (٤

ﻝم أﺠد ﻫذا اﻷﺜر اﻝذي ذﻜرﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ .

١١٠

إن ھذا البيع قد شرط فيه إقالة فاسدة ) (١؛ لتعلقھا بالشرط ) وھو عدم النقد (  ،واألصل أن اإلقال,ة
ال تتعلق بالشرط ؛ ألن فيھا معنى التمليك  ،حتى جعلت بيعا جديدا في ح,ق ثال,ث ) ، (٢وإن اش,تراط
اإلقالة الصحيحة  -التي لم تعلق بالشرط  -في العقد مفسد ؛ ألن,ه ش,رط ال يقتض,يه العق,د  ،فاش,تراط
الفاسد أولى بالفساد ).(٣
ثانيا – إن في ھذا الشرط تعليق البيع على الغرر ) خطر انعقاد العقد أو عدم انعقاده ( فأشبه م,ا ل,و
باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فال بيع بينھما  ،و ما كان ھذه صفته من الشروط كان ش,رطا فاس,دا
مفسدا لعقد البيع

) (٤

.

واستدل أصحاب المذھب الثاني على فساد اشتراط نقد الثمن  ،مع صحة عقد البيع معه  ،بما يل ي
:
أوال -وجود الغرر والمخاطرة ). (٥
وبيانه :
إن المشتري كأنه زاد البائع في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك األجل فالمبيع له  ،وإال فال شيء له
). (٦
ثانيا – إن ھذا الشرط وإن كان غير صحيح إال أنه خفيف ؛ ألنه لم يقع عليه حصة من الثمن ،
وما كانت ھذه صفته بطل وحده  ،وصح العقد ). (٧
واستدل أصحاب المذھب الثالث على جواز اشتراط خيار النقد  ،وصحة العقد معه  ،بما يلي :
أوال -االستحسان  .ووجھه :

) (١

اﻹﻗﺎﻝﺔ  :ﻫﻲ ﻓﺴﺦ اﻝﺒﻴﻊ اﻝذي ﺘم ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴن .

) (٢

اﻹﻗﺎﻝﺔ ﻓﺴﺦ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن  ،وﻝﻬذا ﺒطل ﻤﺎ ﻨطـق ﺒـﻪ ﻤـن اﻝزﻴـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻝـﺜﻤن اﻷول واﻝﻨﻘﺼـﺎن ﻤﻨـﻪ  ،وﻫـﻲ ﺒﻴـﻊ
ﺠدﻴد ﻓﻲ ﺤق ﺜﺎﻝث  ،وﻝﻬذا ﺘﺠب اﻝﺸﻔﻌﺔ ﻝﻠﺸﻔﻴﻊ إذا ﺒﺎع دا ار ﻓﺴﻠم اﻝﺸﻔﻌﺔ ﺜم ﺘﻘﺎﻴﻼ  ،وﻋﺎد اﻝﻤﺒﻴﻊ إﻝـﻰ ﻤﻠـك اﻝﺒـﺎﺌﻊ
 ،وﻝو ﻜﺎﻨت اﻹﻗﺎﻝﺔ ﻓﺴﺨﺎ ﻓﻲ ﺤق ﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ذﻝك  .اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ ١١٤/٦

) (٣

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٥٠٣/٥واﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق .١٠-٩/٦

) (٤

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع . ١٩٣/٩

) (٥ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى . ١٣٥/٨
) (٦

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٧

اﺒن ﺠزي  :اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ص  ، ١٧٢و اﻝﻤواق  :اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل . ٤٩٩/٤

١١١

إن شرط نقد الثمن في معنى شرط الخيار  ،من حيث الحاجة إليھما  ،ووجود التعليق بشرط في ك,ل
واحد منھما  ،أما الحاجة لخيار الشـرط فقد بين,ا وجھھ,ا  ،أم,ا ھھن,ا ف,إن الحاج,ة ق,د مس,ت إل,ى فس,خ
العقد ) (١عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسـخ  ،وإذا تبين لنا أن خيار النقد في
معنى خيار الشـرط جاز إلحاقه به داللة ال قياسا ). (٢
واعترض على ھذا االستدالل باعتراضين :
االعتراض األول :
إن خيار النقد ليس في معنى خيار الشرط ؛ ألنه بالسكوت حتى مُضي الم,دة ف,ي خي,ار الش,رط ي,تم
العقد  ،وفي خيار النقد ينفسخ ). (٣
وأجيب عن ھذا االعتراض :
إن المعنى الذي نيط به الحكم في الخيارين ھو الحاجة  ،وھي موجودة فيھما  ،وھ,و م,ا يالح,ظ عن,د
اإللحاق  ،وأما الزائد على ذلك فال معتبر به ). (٤
االعتراض الثاني :
إن الحاجة تندفع باشتراط الخيار ثالثة أيام  ،فإن لم يُنقد الثمن فسخ المشترط العقد  ،وبھذا يجوز
البيع من غير خالف ). (١
) (١

اﺨﺘﻠــف ﻓــﻲ ﺘوﺼــﻴف اﻝﻌﻘــد إن ﻝــم ﻴﻨﻘــد اﻝﻤﺸــﺘري اﻝــﺜﻤن ﺨــﻼل اﻝﻤــدة اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ  :ﻫــل ﻴﻜــون ﻓﺴــﺨﺎ أو أﻨــﻪ ﻓﺎﺴــد وﻻ
ﻴﻨﻔﺴﺦ ؟ إن اﻝرأي اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ اﻝﻤذﻫب أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻔﺴد اﻝﺒﻴﻊ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ  .اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن
 :ﺤﺎﺸــﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻝــدر اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٤٩/٤ﻤﺠﻠــﺔ اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻌدﻝﻴــﺔ ﻤــﺎدة ) (٣١٤وﻨﺼــﻬﺎ  " :إذا ﻝــم ﻴــؤد
اﻝﻤﺸﺘري اﻝﺜﻤن ﻓﻲ اﻝﻤدة اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎن اﻝﺒﻴﻊ اﻝذي ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎر اﻝﻨﻘد ﻓﺎﺴدا "  .وﺒﻌد ﺘﻘرر اﻝﻔﺴﺎد ﻴﺴـﻌﻰ إﻝىﻔﺴـﺦ = =اﻝﻌﻘـد ،
واﻝﻔرق ﺒﻴن ااﻝﻔﺴﺦ واﻝﻔﺴﺎد  :أن اﻝﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒـل اﻝﻔﺴـﺦ وﺤـﺎل ﺘﻘـرر اﻝﻔﺴـﺎد ﻴﻜـون ﻋﻠـﻰ ﻤﻠـك اﻝﻤﺸـﺘري  ،وﻴﻜـون ﺘﺼـرﻓﻪ
ﻓﻴﻪ ﻨﺎﻓذا  ،وﻋﻠﻴﻪ اﻝﺜﻤن  .ﻝذﻝك ﻝم ﻴرﺘض اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝزرﻗﺎ ﺒﻬذا اﻝرأي اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄن اﻝﻌﻘـد ﻓﺎﺴـد
 ،ﺒل رأى ﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻘول ﺒﻔﺴﺦ اﻝﻌﻘد  ،وﻫذا ﻨﺼـﻪ  " :ﻏﻴـر أن اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻏـرض اﻝﺒـﺎﺌﻊ اﻝﺸـﺎرط  ،وﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻌﺎﻗـدﻴن
ﺒﺄﻨﻪ إن ﻝم ﻴﻨﻘد اﻝﻤﺸﺘري اﻝﺜﻤن ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻘول ﺒﺎﻨﻔﺴﺎخ اﻝﺒﻴـﻊ ﻤـن ﻨﻔﺴـﻪ ﻋﻨـد
ﻋدم اﻝﻨﻘد  ،وﻫذا اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺄﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺠﻠﺔ  ،ﻓﺈن اﻝﻔﺴﺎد إﻨﻤﺎ ﺸرع ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻝﻌدم إﺨﻼل اﻝﻌﺎﻗـدﻴن ﺒﺸـراﺌط
اﻝﻌﻘــد اﻝﺸــرﻋﻴﺔ  ،ﻻ ﻝﻌــدم إﺨﻼﻝﻬﻤــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴــذ "  .اﻝزرﻗــﺎ  :اﻝﻌﻘــود اﻝﻤﺴــﻤﺎة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ) ﻋﻘــد اﻝﺒﻴــﻊ ( ص
. ١١٠-١٠٩

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٧٥/٥واﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٥٠٢/٥

) (٣

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٥٠٢ /٥اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ ٤٢٠/٣

) (٤

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

١١٢

وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن م,ن ل,ه الخي,ار ال يق,در عل,ى الفس,خ ف,ي ق,ول الط,رفين ) أب,ي حنيف,ة  ،ومحم,د ب,ن الحس,ن ( إال
بحضرة اآلخر  ،ولنا أن نفرض أن ذلك قد يتعذر  ،فيصبح البيع الزما على خ,الف إرادة أح,دھما ،
فكانت الحاجة إلى خيار النقد باقية ). (٢
ثانيا -إن ھذا الخيار يروى جوازه عن سيدنا عمر ) رضي  عنه ( ). (٣
ثالثا -ليس في ھذا الخيار إال تعليق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار  ،وھذا جائز  ،وصار كما
لو شرط الخيار ). (٤
رابعا -ھو نوع بيع يجوز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف ). (٥
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على م,ا ذھب,وا إلي,ه  ،وم,ا
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما أجيب ب,ه ع,ن بع,ض ھ,ذه االعتراض,ات  ،فإن,ه يت,رجح ف,ي
نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب الثال,ث ال,ذين ق,الوا بص,حة ھ,ذا الش,رط  ،وص,حة العق,د مع,ه ،
وذلك لما يلي :
أوال -إن الغاية من ھذا الخي,ار ھ,ي تحقي,ق الموازن,ة ب,ين الب,ائع والمش,تري  ،ف,إن المش,تري إذا عق,د
البيع على ثمن مؤجل  ،دخلت السلعة في ملكه بمجرد العقد  ،وإن لم يقبضھا  ،فال يتمكن البائع م,ن
التصرف فيھا  ،وربما ماطل المشتري بدفع الثمن  ،فيقع البائع بين مماطلة المشتري  ،وعدم قدرته
على التصرف بالمبيع  ،فيصير غير قابض للثمن  ،وغير قادر على الفسخ  .ف,إذا ش,رط خي,ار النق,د
في العقد  ،وانتھت المدة دون أن يحضر المشتري الثمن  ،فسخ العقد تلقائيا  ،وعادت له قدرته على
التصرف بالمبيع  ،فيكون قد سلم من مماطلة المشتري بالثمن أو الفسخ  .فنكون قد أعطينا الطرفين
حقا  ،أما البائع فألننا حفظنا حقه في عدم المماطلة  ،و أما المشتري فحفظنا حقه ف,ي الس,لعة ض,من
الوقت المشروط في العقد .
) (١

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

) (٢

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

) (٣

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع  ، ١٩٣/٩واﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٤٢٠/٣وﻝم أﺠدﻩ ﻓﻲ ﻜﺘب
اﻝﺤدﻴث  ،واﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ذﻜروا أﺜ ار ﻤروﻴﺎ ﻋن اﺒن ﻋﻤر  ،وﻗد ﺘﻘدم ذﻜرﻩ .

) (٤

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

) (٥

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٤٢٠/٣

١١٣

ثانيا – إذا كان خيار الشرط قد جاز بالنص  ،ف,إن خي,ار النق,د ينبغ,ي أن يج,وز بداللت,ه ؛ ألن حكم,ه
بمعنى خيار الش,رط  ،وف,ي ھ,ذا نظ,ر إل,ى ال,نص ومعن,اه  ،ونك,ون ق,د تجنبن,ا الوق,وف عل,ى ظ,واھر
النصوص وحرفيتھا  ،مما يوسع من دائرة االجتھاد  ،ويجعلھا تشمل الكثير من الوقائع والنوازل .
ثالثا – إذا نظرنا إلى واقع السوق اليوم وما يحصل فيه من مماطالت فاحشة  ،وإذا علمنا أن للوقت
ثمنا غاليا ؛ بسبب السرعة في تغير األسعار وتبدلھا  ،علمن,ا أن خي,ار النق,د يحق,ق نوع,ا م,ن األم,ان
للبائع  ،فرب بائع يعلم أن ثمن بضاعته سينخفض بعد أسبوع مثال لظ,رف م,ا  ،وج,اءه م,ن يش,تري
ھذه البضاعة بالنسيئة  ،وتم,ت الص,فقة  ،ف,إذا م,ر األس,بوع  ،ج,اءه المش,تري ليلغ,ي الص,فقة  ،فيق,ع
البائع في خسارة ؛ ألنه سيبيعھا بثمن منخفض  .أما لو اشترط البائع خيار النقد إلى ثالثة أيام  ،وإال
فال بيع بينھما  ،فمرت األيام الثالث,ة  ،عم,ل عل,ى تص,ريف بض,اعته م,ن ت,اجر آخ,ر  ،وذل,ك ض,من
الثمن المطلوب .
أما بالنسبة لمدة ھذا الخيار فال أزيد عما قلته في مدة خيار الشرط ). (١

المطلب الثاني  :خيار التعيين :
أوال -تعريفه :
) (١

اﻨظر ص . ١٠١

١١٤

حق يثبت ألحد المتعاقدين في تأخير تعيين أحد الشيئين أو الثالثة إلى أجل معلوم  ،إذا شرط ذلك في
العقد ). (١
ثانيا -صورتا خيار التعيين :
لخيار التعيين صورتان ؛ ألنه إما أن يكون للبائع  ،أو للمشتري ).(٢
الصورة األولى :
أن يبيع تاجر واحدة من ثالث سيارات مبينا ثمن كل واحدة منھا على أن يعيّن المشتري إحداھا في
مدة ال تزيد على ثالثة أيام ) ، (٣وير ّد الباقي .
الصورة الثانية :
أن يشتري الشخص واحدة من ثالث سيارات بعد علمه بثمن كل واحدة منھا على أن يعين له
البائع إحداھا في مدة ال تزيد على ثالثة أيام  ،ويرد الباقي .
ثالثا – شروط خيار التعيين ): ( ٤
لخيار التعيين عند الحنفية أربعة شروط ): (٥
أولھا  :أن يكون الخيار بين اثنتين  ،أو ثالثة من السلعة المشتراة ال يتجاوزھا ؛ ألنه شرع للحاجة ،
فيكتفى بما يحققھا  ،والثالثة كافية ؛ ألنھا تشمل الجيد  ،والرديء  ،والوسط .
) (١

ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف ﻴﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ ﻤــذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ إﻻ أﻨﻨــﺎ ﻝــو ﻗﻠﻨــﺎ  :ﺤــق ﻴﺜﺒــت ﻷﺤــد اﻝﻤﺘﺒــﺎﻴﻌﻴن ﻓــﻲ ﺘﻌﻴــﻴن اﻝﻤﺒﻴــﻊ إﻝــﻰ أﺠــل
ﻤﻌﻠوم إذا ﺸرط ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﻘد  .ﻝﻜﺎن ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤذﻫب اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ؛ ﻷﻨﻬـم ﻝـم ﻴﺸـﺘرطوا ﺘﻌﻴـﻴن ﻤﺒﻴـﻊ ﻤـن ﺒـﻴن ﺜﻼﺜـﺔ

) (٢

ﻓﻤﺎ دوﻨﻬﺎ  .اﻨظر اﻷﺼﺒﺤﻲ  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى . ١٢٣/٧
ذكر ابن الھمام أن خيار التعيين يخ,تص بالمش,تري وح,ده  ،؛ ألن الب,ائع ال حاج,ة ل,ه إلي,ه  ،ألن المبي,ع ك,ان عن,ده

وف,ي حوزت,ه  ،فيبق,ى الب,ائع عل,ى القي,اس  .اب,ن الھم,ام  :ش,رح ف,تح الق,دير للع,اجز الفقي,ر  . ٥٢٢/٥والص حيح ج,واز
اش,,تراطه للب,,ائع كم,,ا يج,,وز اش,,تراطه للمش,,تري ؛ ألن المبي,,ع م,,ا دام ف,,ي مل,,ك المش,,تري ال يتأم,,ل فيم,,ا يالئم,,ه  ،وإنم,,ا
يحتاج إلى التأمل بعد البيع  ،وقد يحتاج أيضا إلى مشورة غيره  .ثم إن البائع قد ي,رث قيمي,ا ويقبض,ه وكيل,ه  ،فيبيع,ه
بھذا الشرط  ،فتظھر حاجته إليه  .انظر  :ابن نج,يم  :البح,ر الرائ,ق  ، ٣٥/٦الحص,كفي  :ال,در المخت,ار  ، ٥٨/٤اب,ن
عابدين  :رد المحتار على الدر المختار . ٥٩-٥٨/٤
) (٣

اﻝﺜﻼﺜــﺔ أﻴــﺎم ﻤﺤــل اﺘﻔــﺎق ﺒــﻴن اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ  ،وﻓــﻲ ﻤــدة ﻫــذا اﻝﺨﻴــﺎر ﻓﻴﻤــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻼﺜــﺔ أﻴــﺎم ﺨــﻼف ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻫــو
ﻜﺎﻝﺨﻼف ﻓﻲ ﻤدة ﺨﻴﺎر اﻝﺸرط.

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴـب اﻝﺸـراﺌﻊ  ، ١٥٧-١٥٦/٥اﻝﻤرﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴـﺔ ﺸـرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي ، ٣٥/٢
اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ٣٥/٦اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥٢٢-٥٢١/٥

) (٥

وﻫﻨــﺎك ﺸــرط ﻤﺨﺘﻠــف ﻓﻴــﻪ وﻫــو  :ﻫــل ﻴﺸــﺘرط ﺨﻴــﺎر اﻝﺸــرط ﻤــﻊ ﺨﻴــﺎر اﻝﺘﻌﻴــﻴن أو ﻻ ؟ واﻝﺼــﺤﻴﺢ أﻨــﻪ ﻻ ﻴﺸــﺘرط اﺒــن
ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ٣٦/٦اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٥٩ /٤ :

١١٥

ثانيھا  :أن تكون السلع المخيّر فيھا متفاوتة ؛ ليكون للتخيير معنى  ،والتفاوت إنما يحصل في
األموال القيمية  ،أو المثلية المختلفة الجنس .
ثالثھا  :أن تكون األشياء المخير فيھا معيّنة محددة األثمان .
رابعھا  :أن تكون مدة الخيار معلومة  ،والخالف فيھا كالخالف في خيار الشرط

)(١

 .فإذا انقضت

المدة دون أن ّ
يبت صاحب الخيار أجبر قضا ًء على ذلك .
رابعا -مذاھب الفقھاء في خيار التعيين :
اختلف الفقھاء في اشتراط خيار التعيين في عقد البيع على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه فسـاد ھذا الخيار  ،وأنه ال يصح اشـتراطه  ،وإليه ذھب  :الشافعية

)(٢

 ،والحنابلة

) ، (٣وزفر من الحنفية ). (٤
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه صحة ھذا الخيار  ،وصحة اشـتراطه في عقد البيع  ،وإليه ذھب  :الحنفية

)(٥

،

والمالكية ). (٦
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على عدم صحة اشتراط خيار التعيين في عقد البيع بما يلي :
) (١ﻓﺈن ﻗﻴل  :ﻝﻤﺎذا ﺠﺎزت اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﻴﺎر اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻋﻨد أﺒـﻲ ﻴوﺴـف  ،وﻝـم ﺘﻜـن اﻝﻤـدة ﻜﺨﻴـﺎر اﻝﻨﻘـد ﻻ ﺘﺠـوز
ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ؟ أﺠﻴب  :ﺒﺄن ﺨﻴﺎر اﻝﻨﻘد ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴق ؛ ﻷن اﻝﻤﺸﺘرط ﻴﻘول  " :إن ﻝـم ﺘﻨﻘـدﻨﻲ اﻝـﺜﻤن
إﻝـﻰ أرﺒﻌــﺔ أﻴــﺎم ﻓـﻼ ﺒﻴــﻊ ﺒﻴﻨﻨــﺎ "  ،ﻓــﻼ ﻴﻠﺤـق ﺒﺨﻴــﺎر اﻝﺸــرط  ،ﻓﻴﻜــون اﻷﺜـر اﻝـوارد ﻓــﻲ ﺨﻴــﺎر اﻝﺸـرط ﻝــﻴس واردا ﻓــﻲ ﺨﻴــﺎر
اﻝﻨﻘــد  ،أﻤــﺎ ﺨﻴــﺎر اﻝﺘﻌﻴــﻴن ﻓﺈﻨــﻪ ﻤــن ﺠــﻨس ﺨﻴــﺎر اﻝﺸــرط ؛ ﻷن ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﺨﻴــﺎ ار ﺒﻐﻴــر ﺤــرف اﻝﺘﻌﻠﻴ ـق  ،ﻓﻜــﺎن اﻷﺜــر
اﻝوارد ﻓﻲ ﺨﻴﺎر اﻝﺸرط واردا ﻓﻲ ﺨﻴﺎر اﻝﺘﻌﻴﻴن  .اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٥٢٢/٥
) (٢

اﻝﻨووي  :اﻝﻤﺠﻤوع ٢٨٦/٩

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق(  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ ٩٥/٤

) (٤

أن ﻗــوﻻ ﻗــدﻴﻤﺎ ﻋﻨــد اﻝﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﺤﻜــﺎﻩ اﻝﻤﺘــوﻝﻲ
اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  . ٣٥/٢وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ ّ
ﻴﺠﻴــز ﺨﻴــﺎر اﻝﺘﻌﻴــﻴن إذا ﻜﺎﻨــت ﻤدﺘــﻪ ﺜﻼﺜــﺔ أﻴــﺎم ﻓﻤــﺎ دوﻨﻬــﺎ  ،وﻋﻠــﻰ أن ﻴﺨﺘــﺎرﻤن ﺒــﻴن ﺜﻼﺜــﺔ أﺸــﻴﺎء أو ﺸــﻴﺌﻴن  ،وﻗــد
ذﻜرﻩ اﻹﻤﺎم اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع وﻋﻠق ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻘوﻝـﻪ  " :وﻫـذا ﺸـﺎذ ﻤـردود ؛ ﻷﻨـﻪ ﻏـرر " اﻝﻨـووي  :اﻝﻤﺠﻤـوع ٢٨٦/٩
.

) (٥

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٥٦/٥اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي ٣٥/٢

) (٦

ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى  ، ١٢٣/٧اﻝﺤطﺎب  :ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل . ٤٢٥-٤٢٣/٤

١١٦

أوال -القياس  ،وبيانه :
إن المعقود عليه مجھول  ،جھالة مفضية إلى النزاع ؛ لتفاوته في نفسه  ،الختالف أجزائه وقيمته ،
وما كان كذلك فھو مفسد للبيع ). (١
واعترض على ھذا االستدالل باعتراضين :
االعتراض األول :
إن القول بجھالة المعقود عليه غير صحيح ؛ ألنه إذا شرط الخيار بقوله  :على أن تأخذ أيھا شـئت ،
فقد انعقد البيع موجبا للملك عند اختياره للحال  ،والمعقود عليه عند اختياره معلوم ال مجھول ). (٢
االعتراض الثاني :
لو سلمنا بوجود الجھالة  ،فھي جھالة يسيرة ال تفضي إلى المنازعة ؛ ألنه من خالل الموافقة على
ھذا الشرط تم تفويض األمر إلى اختيار المشترط  ،يأخذ أو يعطي أيھا شاء  ،فمن اشترط الخيار
لنفسه فقد استبد بالتعيين فلم يبق له منازع  ،فال تقع المنازعة ). (٣
ثانيا -إذا اشترط تعيين واحد من أربعة أشياء فسد العقد باتفاق الحنفية  ،فينبغي أن يفسد في أحد
الشيئين والثالثة  ،كما يفسد في األربعة ؛ ألن الجھالة موجودة في الجميع  ،والتفريق بينھا محض
تحكم  ،وھذا ھو مقتضى القياس ). (٤
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن ھذا الخيار رخصة  ،والرخصة شرعت للحاجة  ،والحاجة تندفع بالشيئين والثالثة ؛ ألنھا تضم
الجيد والرديء والوسط  ،فال تشرع الرخصة في الزائد  ،ويبقى على أصل القياس ). (٥
ثالثا -إن في خيار التعيين غررا دون حاجة  ،فيفسد البيع به ). (٦
واعترض على ھذا االستدالل :

) (١

اﻝﻜﺎﺴــﺎﻨﻲ  :ﺒــداﺌﻊ اﻝﺼــﻨﺎﺌﻊ ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب اﻝﺸ ـراﺌﻊ  ، ١٥٦/٥اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  . ٣٥/٢اﺒــن
ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ ٩٥/٤

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ١٥٧/٥

) (٣اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٥٧/٥و اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ ٥٢٢/٥
) (٤

اﻝﺴرﺨﺴﻲ  :اﻝﻤﺒﺴوط  ، ٥٥/١٣اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٩٥/٤

) (٥

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥٢٢/٥

) (٦

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب . ٢٦٣/١

١١٧

بأن الحاجة إلى ھذا النوع من الخيار متحققة ؛ ألن المشتري قد يشتري شيئا لعياله  ،وال يعجبه
استصحاب العيال مع نفسه إلى السوق لسبب أو آلخر  ،وھو ال يدري ما الذي يعجب األھل والعيال
 ،والبائع ال يسمح للمشتري أخذ البضاعة دون أن يعقد معه على أحدھا  .أو أنه يريد الشراء وال
يحسنه فيفتقر إلى مشورة من يحسنه  ،وال يتمكن من مشورته إال بالحمل إليه ). (١
وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن االختيار ممكن قبل العقد  ،فال حاجة إلى اشتراطه فيه ). (٢
واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز اشتراط خيار التعيين بـِ ):(٣
االستحسان  ،وبيانه :
إن خيار التعيين ملحق بخيار الشرط من حيث الجواز داللة  ،والجامع بينھما  :الحاجة إلى دفع
الغبن  ،وألن دفع الغبن يتحقق بھما  ،اعتبر ورود الشـرع في خيار الشـرط ورودا في خيار التعيين
). (٤
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن خيار الشرط يغني عن خيار التعيين  ،فالحاجة إليه غير متحققة ). (٥
وأجيب عن ھذا االعتراض :
بأن الحاجة إليه متحققة  ،ووجھھا  :أن م َِن الناس َمنْ ال يحسن البيع والشراء  ،فربما احتاج إلى
اختيار من يثق به ممن يحسن البيع والشراء  ،أو أنه يحتاج إلى اختيار من يشتريه ألجله  ،والبائع
ال يم ّكنه من الحمل إلى المستشار أو المشترى له إال بالبيع  ،فيحتاج إلى أن يشتري بشرط خيار
التعيين .
فإن قيل للحنفية  :لماذا قصرتم الخيار على ثالثة أشياء ؟
الجواب  :إن األشياء مقتصرة على الجيد والرديء والوسط  ،فالحاجة تندفع بھا  ،أما ما زاد عليھا
فيرد إلى أصل القياس ). (٦
) (١

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٥٢١/٥و اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٥٢١/٥

) (٢

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٩٥/٤

) (٣

ﻻ ﻴﺨﻔﻰ أن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻫو دﻝﻴل اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  ،وﻝم أﺠد دﻝﻴل اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ  ،وﻝﻌﻠﻪ ﻜدﻝﻴل اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ .

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٥٦/٥و اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٥٢١/٥

) (٥اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٩٥/٤
) (٦

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ١٥٦/٥اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ ٥٢٣-٥٢٢/٥

١١٨

الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما أجيب به عن بعض ھذه االعتراضات  ،فإنه يترجح في
نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب الثاني القائلون بصحة اشتراط خيار التعيين في عقد البيع ،
وذلك لما يلي :
أوال -إن عمدة األدلة عند القائلين بفساد ھذا الخيار في عقد البيع ھو  :جھالة المبيع  ،وقد م ّر معنا
جواب الحنفية عنه  ،بما يقطع بعدم صحته .
ثانيا -إن في تصحيح ھذا الخيار إعماال لروح النص ومعناه  ،وبيانه  :أن فقھاء المذاھب متفقون
على صحة خيار الشرط للنص الوارد  ،وال يخفى أن حكم خيار الشرط إنما جاء – كما ھو مفھوم
من سبب ورود الحديث الشريف – لدفع الغبن عن النفس  ،وإذا علمنا أن العلة تدور مع الحكم
وجودا وعدما  ،فإن وجدت وجد الحكم والعكس  ،فإننا نرى أن ھذه العلة متحققة في خيار التعيين ،
فال بد لھا أن تأخذ حكمه  ،ھذا من جھة .
ومن جھة أخرى  :ال يخفى أن قول النبي ) صلى  عليه وسلم (  ":ال خالبة " المقصود منه دفع
الغش والخداع  ،وإن كان ھذا الغش والخداع يندفع بخيار التعيين – وھو كذلك – فھو مشمول
بالنص داللة .
ثالثا -ال شك أن للناس حاجة متحققة لھذا الخيار  ،وخاصة في ھذا الزمان مع وجود األصناف
المختلفة من السلع  ،والتي تتفاوت تفاوتا كبيرا  ،سواء كانت ھذه السلع من القماش أو من )
اإللكترونيات ( أو الكھربائيات أو األخشاب أو غيرھا  .فالحاجة ماسة للتشاور والعرض ؛ ألن
مجرد الوصف قد ال يكون كافيا وال يحقق الطلب .
وإذا علمنا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة بات من الضروري القول بصحة ھذا الخيار .
أما بالنسبة لتحديد نطاق الخيار باإلثنين والثالثة أشياء  ،فال أراه ملبيا لحاجات العصر  ،وليس من
المصلحة في شيء ؛ ألن السلع من الصنف الواحد أصبحت في زماننا تتفاوت تفاوتا كبيرا وعلى
درجات مختلفة في الجودة واإلتقان  ،وذلك بسبب تطور الصناعة  .ولعل ذلك ھو السبب في إطالق
مجلة األحكام العدلية جواز خيار التعيين دون تحديد نطاق السلع التي يُختار من بينھا  ،وأيده

١١٩

العالمة األستاذ مصطفى الزرقا ) رحمه  تعالى (

)(١

 .وإن كان التحديد باإلثنين والثالثة مناسبا

في الزمن السابق  ،فليس كذلك في ھذا الزمن  ،وعليه فإن اإلطالق أنسب وأحسن كما ھو عند
المالكية  ،وقواعد الحنفية ال تأباه  ،فإن مراعاة مصالح الناس ھي علة الحكم  ،والحكم يدور مع
علته وجودا وعدما .
أما المدة فأرى فيھا ما ذكرته في مدة خيار الشرط  ،أن تكون باالتفاق والتراضي  ،كي يأخذ كل
طرف وقته وحقه في النظر والسؤال  ،وھذا ما اعتمِد في مجلة األحكام العدلية ). (٢

) (١

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  :اﻝﻤﺎدة )  ( ٣١٦ص  ، ١٤١و اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ) ﻋﻘـد اﻝﺒﻴـﻊ (
ص . ٥٣

) (٢

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  :اﻝﻤﺎدة )  ( ٣١٧ص . ١٤١

١٢٠

المبحث الثالث
خيار العيب  ،وفيه  :تمھيد  ،ومطلبان :
المطلب األول  :إذا اشترى مستور العاقبة فوجد بعضه فاسدا .
المطلب الثاني  :حكم الطعام بعد أكله ثم االطالع على عيب فيه .

المبحث الثالث -خيار العيب :
تمھيد :
أوال -تعريف خيار العيب :

١٢١

ھو حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد عيبا خفيا في محل العقد المُعيّن بالتعيين  ،لم
يكن قد اطلع عليه عند التعاقد ). (١
إن البيع المطلق – وھو الذي لم يذكر فيه أن المبيع معيب أو سالم  ،أو لم يشترط فيه البراءة من
وخلوه من العيوب  ،فإن ظھر عيب بالمبيع كان موجودا فيه قبل
العيوب – يقتضي سالمة المبيع ،
ّ
انتقاله إلى يد المشتري  ،ولم يظھر من المشتري ما يدل على رضاه به  ،فإن خيار العيب يثبت في
ھذه الصورة للمشتري ؛ النعدام رضاه بالمبيع المعيب حيث كان عقده يقتضي سالمة ھذا المبيع من
العيوب  ،ليتمكن من االنتفاع به االنتفاع التام  ،وبفوات السالمة بوجود العيب ثبت للمشـتري شـرعا
حرية إمضاء العقد أو فسـخه ؛ حماية لحقه  ،وتداركا لما قد يلحقه من ضرر ). (٢
ثانيا -العيب الذي يثبت به ھذا الخيار :
إن السبب في ثبوت ھذا الخيار ھو العيب الذي يفوت به الرضا  ،فليس كل عيب يوجب ھذا الخيار
 ،بل ما كان مفوتا للرضا ) ، (٣وقد اختلف الفقھاء في تحديد ھذا العيب المفوت للرضا  ،كما يلي :
إن العيـب المـوجـب للخيار :
عند الحنفية ھو  " :ما ينقص ثمن المبيع عند التجار  ،وأرباب الخبرة "). (٤
وعند المالكية ھو  :إما انعدام وصف مشـروط للمشـتري فيه غرض  ،سـواء كان فيه مالية  ،أم ال
). (٥
أو ھو كل ما كانت العادة السـالمة منه مما ينقص الثمن  ،أو المبيع  ،أو التصرف  ،أو يخاف
عاقبته ). (٦
وعند الشافعية ھو  " :كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في
جنس المبيع عدمه " ). (٧
وعند الحنابلة ھو  " :النقيصة الموجبة لنقص المالية  ،والمرجع في ذلك إلى العادة " ). (١
) (١

ﺸــﻠﺒﻲ  :اﻝﻤــدﺨل ﻓــﻲ اﻝﺘﻌرﻴــف ﺒﺎﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ص ، ٦٠٦و ﺸــﺒﻴر  :اﻝﻤــدﺨل إﻝــﻰ ﻓﻘــﻪ اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ص
. ٢٨٣

) (٢

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  :ﻤﺎدة )  ( ٣٣٦ص  ، ١٤٤و ﺸﻠﺒﻲ  :اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٦٠٦

) (٣

ﺸﻠﺒﻲ  :اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ص . ٦٠٧

) (٤

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  :ﻤﺎدة )  ( ٣٣٨ص . ١٤٥

) (٥

ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷوﺼﺎف  :ﻫو ﻤﺎ ﻴزﻴد اﻝﺜﻤن ﻋﻨد وﺠودﻩ وﻴﻨﻘص ﻋﻨد ﻋدﻤﻪ .

) (٦

اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٠٨ /٣

) (٧

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٤٢٨/٢

١٢٢

ومن خالل ما تقدم نلحظ ما يلي :
أوال -اتفقت المذاھب على أن ما يسبب نقص المالية ھو عيب .
ثانيا -إن العادة والعرف ھما ضابطان مھمان في تقرير نقص المالية أو عدمھا .
ثالثا -نجد عند المالكية والشافعية تداخال بين خيار العيب وخيار الوصف خالفا للحنفية الذين مي,زوا
بينھما  ،ولم يدخلوا أحدھما في اآلخر  ،ول,يس منب,ع ھ,ذا الت,داخل ھ,و الس,ھو أو الخط,أ ب,ل الم,نھج ،
فمن قال بخيار الوصف ميّز  ،ومن ال فال  ،والتمييز بينھما يشير إلى الدقة في التقسيم .
رابعا -ما ينقص العين يعتبر عيبا عند الشافعية مطلقا  ،وليس كذلك عند الحنفية ). (٢
ثالثا -شروط ثبوت الخيار بالعيب ): (٣
أوال -وجود العيب في محل العقد قب,ل أن يقبض,ه المش,تري  ،س,واء ك,ان وج,ود العي,ب قب,ل العق,د أو
بعده ). (٤
ثانيا -أال يرضى المشتري بذلك العيب  ،ويمكن أن نعرف رضاه من خالل حالتين :
الحالة األولى  :أن يعلم بوجود العيب وقت التعاقد  ،فيمضي فيه .
الحالة الثانية  :أن يتصرف في المعقود عليه تصرف المالك بعد علمه بوجود العيب .
ثالثا -بقاء ذلك العيب بعد القبض  ،فإن زال قبل الحكم برده  ،فال رد .
رابعا -أال يشترط البائع في العقد براءته من كل عيب يظھر في المعقود عليه  ،وھذا عند الحنفية ،
وھو قول عند الشافعية .

) (١
) (٢
) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق ( اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ١١٠/٤
اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٤/٦واﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج ٤٢٨/٢

.

اﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ٢/٦وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ  ،اﻝــدردﻴر  :اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  ١٠٨/٣وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ ،
اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  ٤٢٥/٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ،اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓـق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ١١٠/٤وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .

) (٤

وﻫذا ﻗول اﻝﺸﻴﺨﻴن ﻤـن اﻝﺤﻨﻔﻴـﺔ  ،وﻫـو ظـﺎﻫر اﻝرواﻴـﺔ  ،وﻋﻨـد ﻤﺤﻤـد وزﻓـر ﻻ ﻴـدﺨل اﻝﻌﻴـب اﻝﺤـﺎدث ﺒﻌـد اﻝﻌﻘـد وﻗﺒـل
اﻝﻘﺒض  ،وﻗد ذﻫﺒت اﻝﻤﺠﻠـﺔ إﻝـﻰ اﻋﺘﻤـﺎد ﻗـول اﻝﺸـﻴﺨﻴن  ،وﻫـو ﻤـﺎ اﻋﺘﻤـدﻩ ﺸـﻠﺒﻲ أﻴﻀـﺎ  ،ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻠﺸـﻴﺦ اﻝزرﻗـﺎ اﻝـذي
اﻋﺘﻤد اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ  .اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌـﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر  ، ٤٠/٦ﻤﺠﻠـﺔ اﻷﺤﻜـﺎم اﻝﻌدﻝﻴـﺔ  :ﻤـﺎدة ) ٣٤٠
( ص  ، ١٤٥اﻝزرﻗ ــﺎ  :اﻝﻌﻘ ــود اﻝﻤﺴ ــﻤﺎة ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘ ــﻪ اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ) ﻋﻘ ــد اﻝﺒﻴ ــﻊ( ص  ، ١٣٦ﺸ ــﻠﺒﻲ  :اﻝﻤ ــدﺨل  ،ص
. ٦٠٨

١٢٣

أما المالكية فشرط البراءة عندھم باطل والعقد صحيح  ،فإذا شرطت البراءة  ،ثم ظھر ف,ي المعق,ود
عليه عيب  ،كان للمشتري رد المعقود عليه ؛ لبطالن الشرط .
واستثنوا من ذلك بيع الرقيق إذا كان من الحاكم  ،أو الوارث  ،أوغيرھما بشرطين :
الشرط األول  :أن يتبرأ من عيب لم يعلم به .
الشرط الثاني  :أن تطول إقامته عند بائعه بحيث يغلب على الظ,ن أن,ه ل,و ك,ان ب,ه عي,ب لظھ,ر ل,ه ،
وقدرت ھذه المدة بستة أشھر .
والشرط األول يعم الجميع  ،أما الشرط الثاني فيختص بغير الحاكم والوارث ). (١
أما الشـافعية فشـرط البراءة ال يصح إال إن اشـترط من عيب باطن في الحيوان لم يعلمه الب,ائع ).(٢
فشروط صحة البراءة عند الشافعية ثالثة :
الشرط األول  :أن تكون البراءة من عيب باطن  ،وھو ما اليطلع عليه عادة .
الشرط الثاني  :أن يكون ھذا الشرط في الحيوان خاصة دون غيره .
الشرط الثالث  :أال يكون البائع عالما بھذا العيب الباطن في الحيوان .
أما الحنابلة  :فعن اإلمام أحمد روايتان في البراءة من العيب :
الرواية األولى  :ال يبرأ إال أن يُعلم المشتري بالعيب .
الرواية الثانية  :أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه  ،وال يبرأ من عيب يعلمه .
أما ما ذكر في ) مختصر الخرقي ( فإنه ال يبرأ مطلقا سواء علم به البائع  ،أو لم يعلم .
وإن اعتمد عدم صحة شرط البراءة من العيوب  ،فھل يفسد العقد به  ،أو ال ؟
ظاھر المذھب أن العقد اليفسد  ،وفي رواية عن اإلمام أحمد أن الشرط الفاسد يفسد العقد ). (٣
) (١

اﻝــدردﻴر  :اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  ، ١١٨/٣واﻝدﺴــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ اﻝدﺴــوﻗﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  . ١١٩/٣وﻗــد أطﻠــق ﺸــﻠﺒﻲ
ﻋــدم ﺼــﺤﺔ ﻫــذا اﻝﺸــرط ﻋﻨــد اﻝﻤﺎﻝﻜﻴــﺔ  ،وﻝــم ﻴﻔﺼــل  ،وﻝﻌــل ذﻝــك ﻷن ذﻜــر اﻝرﻗﻴــق ﻻ ﻓﺎﺌــدة ﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــزﻤن .
ﺸﻠﺒﻲ ص  ، ٦٠٩أﻤﺎ ﺸﺒﻴر ﻓﻘد ذﻜر أن ﻤذﻫب اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻴﻌﻠـم ﺒﺎﻝﻌﻴـب ﻓـﻼ ﻴﺼـﺢ اﻝﺸـرط
 ،واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ  ،ﺸﺒﻴر  :اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ص  . ٢٨٥وﻫذا اﻝﻜﻼم ﻏﻴر دﻗﻴق ﻝﺴﺒﺒﻴن :

اﻝﺴﺒب اﻷول  :أن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻨﺼوا ﻋﻠﻰ أن ﻏﻴر اﻝرﻗﻴق ﻻ ﺘﻨﻔﻊ ﻓﻴـﻪ اﻝﺒـراءة ﻤطﻠﻘـﺎ  ،ﻓﻴﺠـب أن ﻴﺤﺼـر اﻝﺘﻔﺼـﻴل اﻝﺴـﺎﺒق
وﻴﻘﻴد ﺒﻜوﻨﻪ ﻓﻲ اﻝرﻗﻴق ﻓﻘط .
اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻝم ﻴذﻜر اﻝﺸرط اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻫو طول اﻹﻗﺎﻤﺔ .
) (٢

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  . ٤٣٠/٢ﻨﺠد د .ﺸﺒﻴر ﻴطﻠـق ﻋـدم ﺼـﺤﺔ ﻫـذا اﻝﺸـرط
ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ،وﻗد ﺒﻴن ﻤﺎ ﻓﻴﻪ  .ﺸﺒﻴر  :اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ص . ٢٨٥

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ١٢٩/٤

١٢٤

مستور العاقبة  ،فوجد بعضه فاسدا :
المطلب األول -إذا اشترى
َ
قد يشتري شخص سلعة ال يطلع على عيب فيھا إال إنْ أحدث فيھا عيبا وذلك  :كالبيض  ،والبطيخ ،
والجوز  ،واللوز  ،والقثاء  ،وغيرھا  ،فإن اشترى الش,خص كمي,ة م,ن واح,دة م,ن ھ,ذه الس,لع فوج,د
أوق,ور البط,,يخ فوج,,د بعض,ه ُمّ ,را  ،أوكس,,ر
بعض,ھا معيب,,ا  ،ك,أن كس,,ر الب,,يض فوج,د بعض,,ه م,,ذرا ،
ّ
الجوز فوجد بعضه فاسدا  ،فھل يجوز البيع  ،أم ال ؟ وھل ي ُر ّد المشتري الفاس,د بالعي,ب ال,ذي اطل,ع
عليه  ،أو يأخذ نقصانه  ،أو ال شيء له ؟ اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة على ثالثة مذاھب :
المذھب األول :

١٢٥

ويرى أصحابه صحة البيع  ،وال يرجع المشتري على البائع بشيء  ،وإليه ذھب الحنفية )في الجوز
وما شابھه ( ) ، (١و المالكية  ،إال أنھم ذكروا أن المشتري له حق الرد في حالتين :
الحالة األولى  :أن يشترط المشتري الرد  ،والحالة الثانية  :وجود عرف بالرد ). (٢
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه أن البيع صحيح  ،لكن البائع يرجع بقسـط الفاسـد من الثمن ) حصته من الثمن (:
فإن كان الفاسـد النصف  ،رجع بنصف الثمن  ،وإن كان الربع  ،رجع بربعه  ،وھكذا  ،وإليه ذھب
الحنفية ) في البطيخ والرمان والسفرجل وما شابھھا( ) ، (٣و الحنابلة ).(٤
المذھب الثالث :
ويرى أصحابه أن البيع غير صحيح  ،وأن السلعة المشتراة تعاد بالكامل  ،وھو مذھب المالكية )في
البيض فقط ( ) ، (٥وھو مذھب الشافعية في البطيخ والبيض ).(٦
تنبيھات :
أوال -مذھب الحنفية أن البعض الفاسد الذي يصح معه العقد ھو ما كان قليال في الجوز وما شابھه ،
واختلفوا في نسبة القليل  ،فقيل :
إن ھذا القليل نسبته اثنان في المائة فما دونھا ) ، (٧و قيل  :ثالثة ف,ي المائ,ة فم,ا دونھ,ا ) ، (٨وقي,ل :
ستة في المائة فما دونھا ) . (١والذي يظھر لي أن ھذا الخالف في تحديد نسبة القليل راجع للعرف ؛
ألنه ال نص فيه .
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي ٤٣-٤٢/٢

) (٢

اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر  ، ١١٣/٣واﻝﺒﻴض ﺨﺎرج ﻋن ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻝك .

) (٣

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق ٦٠/٦

) (٤

اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع ٥٥/٣

) (٥

ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى ٣٥/٨

) (٦

اﻝﻬﻴﺘﻤﻲ  :اﺒـن ﺤﺠـر  ،ﺘﺤﻔـﺔ اﻝﻤﺤﺘـﺎج  ، ٥/٤اﻝـدﻤﻴﺎطﻲ  :اﻝﺴـﻴد اﻝﺒﻜـري ﺒـن اﻝﺴـﻴد ﻤﺤﻤـد ﺸـطﺎ  :إﻋﺎﻨـﺔ اﻝطـﺎﻝﺒﻴن
 . ٣٦/٣وﻝم أﺠد ﻨﺼـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻋﻨـد اﻝﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﻠﻴـل اﻝﻔﺎﺴـد إﻻ ﻤـﺎ ذﻜـرﻩ اﺒـن ﺤﺠـر ﻓـﻲ ﺘﺤﻔﺘـﻪ  ،وﻨﺼـﻪ ":
وﻝو اﺸﺘرى ﻨﺤـو ﺒـﻴض أو ﺒطـﻴﺦ ﻜﺜﻴـر  ،ﻓﻜﺴـر واﺤـدة ﻓوﺠـدﻫﺎ ﻤﻌﻴﺒـﺔ = =ﻝـم ﻴﺘﺠﺎوزﻫـﺎ ؛ ﻝﺜﺒـوت ﻤﻘﺘﻀـﻰ رد اﻝﻜـل
ﺒذﻝك "  .ﻤن أﺠل ﻫذا ذﻜرت أﻨﻪ ﻤذﻫﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﺒﻴض و اﻝﺒطﻴﺦ  ،وﻫل اﻝﺠوز ﻓﻲ ﻫـذا ﻜـﺎﻝﺒﻴض واﻝﺒطـﻴﺦ ؟ ﻝـم أﺠـد
ﻨﺼﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨدﻫم .

) (٧

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٤٣/٢

) (٨

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٦٠/٦

١٢٦

ثانيا -إذا تجاوز الفاسد نسبة قد اتفق على أنھا تمثل القليل فإن الحك,م عن,د أب,ي حنيف,ة أن البي,ع غي,ر
صحيح  ،وأن المشتري يرج,ع بك,ل ال,ثمن  ،وعن,د الص,احبين  :يص,ح العق,د ف,ي الص,حيح  ،ويرج,ع
المشتري بحصة الفاسد من الثمن  ،وھو األصح ). (٢
ثالثا -إن الحكم السابق عند المالكية ال يشمل القليل فقط  ،بل يشمل كام,ل المبي,ع ول,و ك,ان فاس,دا أو
معيبا  ،وھو المنصوص عليه في كتبھم فيما كان مستور العاقبة ). (٣
رابع ا -م,,ذھب الحنفي,,ة ف,,يمن اش,,ترى ع,,ددا م,,ن البط,,يخ أو الرم,,ان أو الس,,فرجل  ،فكس,,ر واح,,دا مم,,ا
اشتراه  ،فوجده معيب,ا  ،رج,ع بحص,ته م,ن ال,ثمن ال غي,ر  ،وال ي,رد الب,اقي إال أن يب,رھن أن الب,اقي
فاسد  ،ألنه ال يكتفى بمجرد القياس على الفاسد ). (٤
أدلة المذاھب :
استدل أصحاب المذھب األول على صحة البيع  ،وأنه ال شيء على البائع بما يلي :
أوال -االستحسان  ،وبيانه :
أن ما كان مبيعا من ھذه األصناف ال يخلو عادة عن قليل فاسد  ،و ال يخفى أن في تصحيح ھذا
البيع مع ھذا القليل الفاسد الذي ال يخلو المبيع عنه عادة ضرورة ظاھرة ). (٥
والقياس المعدول عنه ھنا ھو  :فساد البيع  ،ورجوع المشتري بكل الثمن ؛ ألنه جمع بين مال
وغيره) أي بين ما يباع وله قيمة  ،وما ليس كذلك (  ،فصار كالجمع بين الحر والعبد في صفقة
واحدة  ،وھذا يبطل العقد ). (٦
ثانيا – القياس  ،وبيانه :

) (١

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ١٩-١٨/٦وﻗد ﻨﺴب اﺒن اﻝﻬﻤﺎم ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر ﻷﺒﻲ اﻝﻠﻴث اﻝﺴﻤرﻗﻨدي
.

) (٢اﺒن ﻨﺠﻴم اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ٦٠/٦اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٨٥/٤

) (٣ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒـرى  ، ٣٤٠-٣٣٩/١٠و اﻝـدردﻴر  :اﻝﺸـرح اﻝﻜﺒﻴـر  . ١١٣/٣وﻓـﻲ ﻏﻴـر ﻤﺴـﺘور اﻝﻌﺎﻗﺒـﺔ إن ﻜـﺎن
اﻝﻌﻴب ﻗﻠﻴﻼ  ،ﺠﺎء ﻤﺎ ﻨﺼﻪ  :وﻻ ﻜﻼم ﻝواﺠد ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﻠـﻲ ﻤـن ﻤﻜﻴـل وﻤـوزون وﻤﻌـدود ﻗﻠﻴـل ﻋﻴﺒـﻪ  ،ﺒـﺄن ﻻ ﻴزﻴـد
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺘﺎد  ،وﻻ ﻴﻨﻔك ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺜﻠﻲ  . " ...اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٤٩/٣
) (٤

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٦٠/٦

) (٥

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٤٣/٢واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ١٩/٦

) (٦

اﺒــن ﻨﺠــﻴم  :اﻝﺒﺤــر اﻝ ارﺌــق  . ٥٩/٦وﻫــذا اﻝﻘﻴــﺎس ﻫــو ﺤﻜــم ﻤــﺎ ﻝــو ﻜــﺎن اﻝﻔﺎﺴــد ﻜﺜﻴ ـ ار ﻋﻨــد اﻹﻤــﺎم  ،وﻋﻨــدﻫﻤﺎ ﻴرﺠــﻊ
ﺒﺤﺼﺔ اﻝﻔﺎﺴد  ،وﻴﺠوز اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ اﻝﺼﺤﻴﺢ .

١٢٧

إن الحنطة والشعير وما شاكلھما تباع وال تخلوعن قليل التراب  ،وقليل التراب يعفى عنه  ،لصعوبة
خلو الحنطة والشعير منه  ،فكذلك ما كان مستور العاقبة  ،يعفى عن فاسده إذا كان قليال ؛ لعدم خلوه
منه  ،ثم إن المشتري في المسألتين ال يرجع بشيء ). (١
ثالثا -إن العيب في ھذه األشياء باطن  ،وال يتمكن البائع من معرفته  ،فانتفى التدليس عنه  ،فال
يتحمل مسئولية المبيع  ،بعد أن يقبضه المشتري  ،ويطلع على عيبه بعد إحداث تغيير في ذات
المبيع إال إن اشترط الرد أو كان في الرد عرف ؛ ألنه كالشرط ).(٢
واستدل أصحاب المذھب الثاني على صحة البيع  ،وأن المشتري يرجع بحصة الفاسد من الثمن
بما يلي :
أن المعيب مستحق الرد  ،وال ضرر فيه على الب,ائع  ،فج,از قياس,ا عل,ى رد الجمي,ع  ،ألن,ه ل,و وج,د
الجميع معيبا رده .
فالعقد يصح في الصحيح  ،وفي الفاسد والمعيب يرجع المشتري بحصته م,ن ال,ثمن ؛ إلمك,ان رده
دون ضرر يعود على البائع ). (٣
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن فيه تفريق الصفقة على البائع  ،وھذا ال يخلو من إضرار به ؛ ألن عادة التجار ضم الجيد إلى
الرديء ؛ لترويج الرديء  ،فإن ألزم البائع بأخذ المعيب تحمل الضرر وحده  ،لذلك كان على
المشـتري أن يأخذ الك ّل  ،أو يذر الكل  ،قياسا على من وجد العيب قبل القبض بجامع دفع الضرر .
أو قياسـا على خيار الرؤية  ،أو خيار الشـرط في  :أن الصفقة ال تتم إذا كان فيھا أحد ھذين
الخيارين ). (٤
وأجيب عن ھذا االعتراض :
) (١

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ١٩– ١٨/٦

) (٢

اﻷﺼﺒﺤﻲ  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى  ، ٣٤٠/١٠اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١١٣/٣

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤٥ - ٤٤/٢اﺒــن ﻗداﻤــﺔ ) اﻝﻤوﻓــق (  :اﻝﻤﻐﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺨرﻗــﻲ
١١٦/٤

) (٤

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  . ٤٥-٤٤/٢واﺒن اﻝﻬﻤـﺎم  :ﺸـرح ﻓـﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌـﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر ٣٠/٦وﻓﻴـﻪ :
إن ﻫذا اﻻﻋﺘراض ﻝزﻓر  .ﺜم إن اﻝﺘﻔرﻴق ﻓﻲ اﻝﻘﺒض ﻜﺎﻝﺘﻔرﻴق ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ؛ ﻷن ﻝﻠﻘـﺒض ﺸـﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻘـد  ،ﻤـن ﺤﻴـث أن
اﻝﻘــﺒض ﻴﺜﺒــت ﻤﻠــك اﻝﺘﺼــرف وﻤﻠــك اﻝﻴــد  ،ﻜﻤــﺎ أن اﻝﻌﻘــد ﻴﺜﺒ ـت ﻤﻠــك اﻝرﻗﺒــﺔ  ،واﻝﻐــرض ﻤــن ﻤﻠــك اﻝرﻗﺒــﺔ ﻫــو ﻤﻠــك
اﻝﺘﺼرف وﻤﻠك اﻝﻴد  .وﻤﺜﺎل ﺘﻔرق اﻝﺼـﻔﻘﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـد  :ﻝـو ﻗـﺎل اﻝﺒـﺎﺌﻊ  :ﺒﻌﺘـك ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﺴـﻴﺎرﺘﻴن  ،ﻓﻘـﺎل اﻝﻤﺸـﺘري :
ﻗﺒﻠت أﺤدﻫﻤﺎ  .وﻫذا ﻻ ﻴﺼﺢ .

١٢٨

بأن في حكم ھذه المسألة تفريق الصفقة لكن بعد التمام ؛ ألن الصفقة تتم بالقبض في خيار العيب ،
أما في خيار الرؤية والشرط ال تتم بالقبض .
وتفريق الصفقة بعد التمام جائز شرعا ؛ ألنه لو باع عبدين فاس ُتحِق أحدھما بعد القبض  ،ليس له أن
يرد اآلخر  ،بل يرجع بحصة المسْ َت َحق على البائع ). (١
واستدل أصحاب المذھب الثالث على فساد ھذا البيع  ،وأن المشتري يرد المبيع كامال بما يلي :
أوال -إن معرفة فساد البيض أمر ظاھر  ،يعرف دون حاجة إلى كسره  ،فليس بباطن  ،وعليه فإن
الفساد ال يخفى على البائع  ،فإذا باعه فتبين المشـتري فسـاده أعاده ؛ ألن البائع كأنه دلس العيب

)(٢

.
ثانيا -إن المشـتري اطلع على عيب فيما اشتراه  ،وھذا يقتضي رد الكل بذلك ؛ المتناع رد البعض
فقط ؛ ألن فيه تفريق الصفقة على البائع دون ضرورة ). (٣
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،و ما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه األدلة  ،وما أجيب به عن بعض ھذه االعتراضات  ،فإنه يترجح في
نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب األول الذين قالوا إن البيع صحيح  ،وال يرجع المشتري على
البائع بشيء  ،لكن وفق التفصيل اآلتي :
أوال -إذا كان الفساد في الجوز وما شابھه  ،فإن الفساد اليسير عفو  ،ونسبة الفساد تحدد بالعرف ،
أو االشتراط  ،وإن تجاوز الفساد ھذه النسبة نظرنا إلى ما اتفق عليه البيعان  :فإما الرجوع بحصة
الفاسد أو إعادة البضاعة كاملة  ،وإرجاع الثمن كامال .
ثانيا -إذا كان الفساد في البطيخ وما شابھه  ،فال يرجع المشتري على البائع بشيء  ،سواء كان
الفساد في بطيخة أو أكثر إال أن يكون ھناك عرف يحكم أو شرط يلتزم به .
وسبب ھذا الترجيح ما يلي :

) (١
) (٢
) (٣

اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ  :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٣٠/٦اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٣١- ٣٠/٦
اﻷﺼﺒﺤﻲ  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى ٣٤٠/١٠

اﻝﻬﻴﺘﻤــﻲ  :ﺘﺤﻔــﺔ اﻝﻤﺤﺘــﺎج  ،اﻝــدﻤﻴﺎطﻲ  :إﻋﺎﻨــﺔ اﻝطــﺎﻝﺒﻴن  ، ٣٦/٣واﻝﺸ ـرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨــﻲ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌــﺎﻨﻲ
أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٤٤٤/٢

١٢٩

أوال -مراعاة حاجة الناس ؛ ألن ما كان مستور العاقبة ال يخلو عادة من فساد في بعضه  ،فإن كان
من حجم صغير تراعى نسبة الفاسد ؛ ألن الفاسد فيه أكثر من الكبير عادة  ،ألن كميته أكبر وإن
كان الوزن متحدا مع الكبير  ،ومثال ذلك  :لو اشترى إنسان بطيخة تزن ستة ) كيلو غرام ( ،
واشترى بنفس الوزن جوزا  ،فإن البطيخة إما صالحة أو معيبة وھذا أمر ال يخفى على البائع
والمشتري  ،لذلك إن لم يكن في األمر عرف  ،فالمشتري يملك حق االشتراط  ،وعدم اشتراطه في
حال غياب العرف تفريط منه  .أما الجوز فإن كان صحيحا فال يخلو عادة من قليل فاسد  .أما في
حال البطيخة فننظر  :إن اشترط المشتري الرد أو كان في الرد عرف ردھا ؛ ألنه ال يمكنه االنتفاع
بھا  ،خاصة في زماننا لسكان المدن خالفا لبعض سكان القرى حيث يتمكنون من إطعامھا لبھائمھم
.
أما الجوز فھذا القليل وإن كان ال ينتفع به  ،لكن الكثير منتفع به بخالف البطيخة الواحدة  ،فإن
تجاوز الفاسد النسبة المعروفة بأنھا يتساھل فيھا كان له حق التعويض .
فإن حكم بالرد مطلقا فإن أحدا لن يبيع أو يشتري كي ال يتكدس عنده الفاسد ويخسر في تجارته ،
لذلك تراعى حاجة الناس للبيع والشراء  ،وأن الفاسد ال يعود إال إن جاوز نسبة معينة بما كان
صغير الحجم  ،وفي كبيره ال يرد إال بالعرف أو بالشرط .
ثانيا -تحقيق الموازنة بيع البائع والمشتري ؛ فإن البائع يستوي مع المشتري بعدم علمه بما بداخل
مستور العاقبة ؛ لذلك كان في العرف أو الشرط محافظة على حق المشتري باإلرجاع  ،كما حوفظ
على حق البائع بعدم اإلرجاع إذا لم يكن ھناك عرف أو شرط .

١٣٠

المطلب الثاني -إذا أكل المشتري الطعام ثم اطلع على عيب فيه :
إذا أكل المشتري الطعام ثم اطلع على عيب فيه

)(١

 ،مثاله  :إذا اشترى سمنا ذائبا وأكله  ،ثم أقر

البائع أنه كانت وقعت فيه فأرة ) ، (٢فھل يرجع المشتري بنقصان العيب  ،أم ال ؟ اختلف الفقھاء في
حكم ھذه المسألة على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه أن المشتري يرجع بأرش العيب  ،وإليه ذھب  :المالكية

)(٣

 ،والشافعية

)(٤

،

والحنابلة ) ، (٥و صاحبا أبي حنيفة ) أبو يوسف القاضي  ،ومحمد بن الحسن ( ). (١
) (١

اﻝﻤراد أن اﻝﻤﺒﻴﻊ ﻗد أﺘﻠف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸﺘري  ،ﻓﻬل ﻴﻜون ذﻝك ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤن اﻝرﺠوع ﺒﺎﻝﻨﻘﺼﺎن أو ﻻ ؟

) (٢

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٥٩/٦

) (٣

اﻝﻤواق  :اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل  ، ٤٤٤/٤و اﻝدﺴوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر ١٢٤/٣

) (٤

اﻝﺸﻴرازي  :اﻝﻤﻬذب  ، ٢٨٦/١و اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج ٤٣٣/٢

) (٥

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓـق (  :اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺨرﻗـﻲ  ، ١١٨/٤و اﻝﺒﻬـوﺘﻲ  :اﻝـروض اﻝﻤرﺒـﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴـﺘﻘﻨﻊ
ص ٢٥٤

١٣١

المذھب الثاني :
المشتري ال يرجع بشيء على البائع  ،وھو قول اإلمام أبي حنيفة ). (٢
ويرى أصحابه أنّ
َ
وسبب الخالف في ھذه المسألة :
أنّ الجمھور لم يفرقوا في ھالك المبيع بين أن يكون بسبب سماوي أو باستھالك المشتري فقد
جعلوا األرش في الحالتين  ،أما أبو حنيفة فقد فرق بينھما فجعل األرش في األول دون الثاني).(٣
تنبيھان :
أوال -أكل البعض كأكل الكل عند الحنفية ؛ ألن الطعام كشيء واحد ). (٤
) (١

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٤٢/٢و اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٥٨/٦

اﻝرﺠوع ﺒﺎﻝﻨﻘﺼـﺎن ﻋﻨـد اﻝﺼـﺎﺤﺒﻴن ﻗﻴـل  :إﻨـﻪ ﻗﻴـﺎس ) وﻫـو ﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻬداﻴـﺔ واﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ واﻝﻔـﺘﺢ واﻝﺘﺒﻴـﻴن ( وﻴﻜـون ﻗـول اﻹﻤـﺎم
اﺴﺘﺤﺴــﺎن  ،وﻗﻴــل  :إﻨــﻪ اﺴﺘﺤﺴــﺎن وﻴﻜــون ﻗــول اﻹﻤــﺎم ﻗﻴــﺎس ) وﻫــو ﻤــﺎ ذﻜ ـرﻩ ﻓــﻲ اﻻﺨﺘﻴــﺎر  ،وﺘﺒﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــر ،
وﻤﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدر ( ﻗﺎل اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن ﻓـﻲ ﺤﺎﺸـﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝـدر اﻝﻤﺨﺘـﺎر  ":واﻝﺤﺎﺼـل  :أﻨﻬﻤـﺎ ﻗـوﻻن ﻤﺼـﺤﺤﺎن –
ﻴﻌﻨﻲ ﻗول اﻹﻤﺎم  ،وﻗول اﻝﺼﺎﺤﺒﻴن – وﻝﻜن ﺼﺤﺤوا ﻗوﻝﻬﻤﺎ ﺒﺄن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﺘوى  ،وﻝﻔظ اﻝﻔﺘـوى آﻜـد أﻝﻔـﺎظ اﻝﺘﺼـﺤﻴﺢ
 ،وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻫو أرﻓق ﺒﺎﻝﻨﺎس ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  ،ﻓﻠذا اﺨﺘﺎرﻩ اﻝﻤﺼﻨف ﻓﻲ ﻤﺘﻨﻪ  ،وﻫذا ﻓﻲ اﻷﻜل أﻤﺎ اﻝﺒﻴﻊ وﻨﺤوﻩ ﻓﻼ رﺠـوع
ﻓﻴﻪ إﺠﻤﺎﻋﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤت "  .اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٨٤-٨٣ /٤
) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٤٢/٢و اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٥٨/٦

) (٣

اﻝﻌﻴﺴ ــﺎوي  :إﺴ ــﻤﺎﻋﻴل ﻜ ــﺎظم  ،أﺤﻜ ــﺎم اﻝﻌﻴ ــب ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘ ــﻪ اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ  ،ط١ ، ١م  ،دار ﻋﻤ ــﺎر ودار اﻝﺒﻴ ــﺎرق ﻋﻤ ــﺎن
١٩٩٨م ص . ٤٢٠

) (٤اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ٥٨/٦ﺤﺎﺼل اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  :أن أﻜل اﻝﺒﻌض ﻜﺄﻜل اﻝﻜل ﻋﻨد اﻹﻤـﺎم أﺒـﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ  ،أﻤـﺎ اﻝﺼـﺎﺤﺒﺎن
ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ أﻜل اﻝﺒﻌض ﻋﻨﻬﻤﺎ رواﻴﺘﺎن :
اﻷوﻝﻰ  :ﻴرﺠﻊ ﺒﻨﻘﺼﺎن اﻝﻜل  ،وﻻ ﻴرد اﻝﺒﺎﻗﻲ .
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻴرﺠﻊ ﺒﻨﻘﺼﺎن ﻤﺎ أﻜل ﻓﻘط  ،وﻴرد ﻤﺎ ﺒﻘﻲ .
ﻗﺎل اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر  " :وأﻨت ﺨﺒﻴر ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذا ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـد أن إﺤـدى ﻫـﺎﺘﻴن اﻝـرواﻴﺘﻴن ﻗﻴـﺎس
واﻷﺨــرى اﺴﺘﺤﺴــﺎن  ،ﻜﻤــﺎ ﻓﻬﻤــﻪ اﻝﺸــﺎرح  ،ﺒــل ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻗﻴــﺎس ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻬداﻴــﺔ  ،واﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن ﻗــول اﻹﻤــﺎم ﺒﻌــدم
اﻝرﺠوع ﺒﺸﻲء أﺼﻼ  .وﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ اﺴﺘﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎر  ،واﻝﻘﻴﺎس ﻗول اﻹﻤﺎم اﻝﻤذﻜور ﻓﺘﻨﺒـﻪ " .
ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٨٤/٤

اﺒـن

١٣٢

ثانيا -لو أكل بعض الطعام ثم اطلع على عيب  ،فأراد أن يرد الباقي له ذلك عند المالكية لكن عليه
حصة المأكول من الثمن ). (١
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على رجوع المشتري بأرش العيب بما يلي :
أوال -القياس  ،وبيانه :
إن المشتري صنع في المبيع ما يقصد بشرائه  ،ويعتاد فعله  ،فالمقصود من شراء األكل تناوله ،
وھو المعتاد فعله  ،فتقاس ھذه المسألة على مسألة إعتاق العبد  ،وبيانھا :
أنه لو اشترى عبدا فأعتقه ثم اطلع على عيب فيه رجع بالنقصان ؛ ألن العتق إنھاء للملك  ،وامتناع
الرد من جھة الشرع ؛ ألن الملك إنما يثبت في اآلدمي مؤقتا إلى وقت العتق  ،والمنتھي متقرر ،
فصار كالموت  ،فتعذر الرد  ،وتعين أخذ النقصان ). (٢
واعترض على ھذا االستدالل :
بأنه ال حجة في كون الفعل الصادرعن المشتري مقصودا أو معتادا ؛ ألن البيع مقصود بالشراء ،
ومع ذلك يمنع الرجوع ). (٣
ثانيا -إن األصل إذا وجد المشتري في المبيع عيبا فإن له

حق الرد بالعيب  ،والرد في ھذه

المسألة متعذر ؛ لفوات المبيع  ،فيتعين األرش ). (٤
ثالثا -إن مبنى العقد على التراضي  ،والمشتري لم يرض بھذا العيب  ،ولم يستدرك ظالمته فيه ،
فكان له األرش ). (٥
واستدل أبو حنيفة على عدم رجوع المشتري بشيء على البائع بـِ :
االستحسان  ،وبيانه :

) (١
) (٢

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٧١/٥

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸـرح ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺘـدي  ، ٤٢/٢واﺒـن ﻤـودود  :اﻻﺨﺘﻴـﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴـل اﻝﻤﺨﺘـﺎر  ، ٢٥٣/١واﺒـن ﻨﺠـﻴم :
اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ٥٨/٦اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ١١٨/٤

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٤٢/٢واﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٥٣ /١

) (٤اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج  ، ٤٣٣/٢اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :اﻝروض اﻝﻤرﺒـﻊ ﺸـرح زاد اﻝﻤﺴـﺘﻘﻨﻊ
ص . ٢٥٤
) (٥

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ١١٨/٤

١٣٣

إن الرد قد تعذر بسبب فعل مضمون من المشتري في المبيع  ،فقد أتلف الطعام بفعل مضمون منه
لو وجد في ملك غيره  ،لكن الضمان قد سقط عنه بسبب ملكه للمبيع  ،فكان كالمستفيد عوضا  ،فال
المشترى ). (١
يرجع  ،فتقاس ھذه المسألة على قتل المشتري العبد
َ
وبيان المقيس عليه :
إن المشتري إذا قتل العبد المشترى ثم اطلع على عيب فيه  ،كان قتله مانعا من رجوعه بالنقصان ؛
ألنه أتلف المبيع بفعل مضمون منه  ،فصار كأنه وصل إليه عوضه معنى  ،وھو سقوط
الضمان عنه ). (٢
واعترض على ھذا االستدالل :
بأن قطع الثوب وخياطته موجبان للضمان في ملك الغير  ،مع أن له أن يرجع بالنقصان فيھما ).(٣
وأجيب عن ھذا االعتراض :
"بأن امتناع الرد فيھما لحق الشرع بخالف مسألتنا حيث امتنع الرد لفعل المشتري ال لحق الشرع ،
وھذا يتم في الخياطة للزيادة  ،أما في مجرد القطع فال يتم  ،ولذا لو قبله البائع مقطوعا كان له ذلك
بخالفه مخيطا  ،ومصبوغا بغير السواد" ). (٤
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،وما
اعترض به على بعض ھذه االستدالالت  ،وما أجيب به عن بعض ھذه االعتراضات  ،فإنه يترجح
في نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب األول من أن المشتري يرجع بالنقصان  ،وذلك لما يلي :
أوال -إن تصرف المشتري في المبيع تصرف طبيعي معتاد قبل اطالعه علٮالعيب ال بعده  ،فإن ھلك
في ھذا التصرف بأن كان طعاما فأكله  ،فھو تصرف في خالص ملكه  ،فعند ظھور العيب وعدم
رضى المشتري به يثبت له حق الرد

)(٥

 ،ولما كان الرد متعذرا  ،فال بد من أخذ األرش تعويضا

) (١اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٤٢/٢اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴــل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٥٣/١اﺒــن ﻨﺠــﻴم :
اﻝﺒﺤر اﻝ ارﺌـق  . ٥٨/٦وﺘﺠـدر اﻹﺸـﺎرة أن ﺠﻌـل اﻻﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻗـوﻻ ﻝﻺﻤـﺎم أﺒـﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﻫـو ﻤـﺎ ذﻜـر ﻓـﻲ اﻝﻬداﻴـﺔ ﺨﻼﻓـﺎ
ﻝﻼﺨﺘﻴﺎر .
) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٤٢/٢اﻝﻤوﺼﻠﻲ  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٥٣/١

) (٣

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ١٧ /٦

) (٤

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٥

اﻨظر ص . ١٢٦

١٣٤

للمشتري عن العيب الذي كان موجودا في المبيع  ،وبھذا يتحقق الرضا منه بالصفقة التي أساسھا
التراضي .
ثانيا -إذا أجزنا عدم الرجوع فھذا يعني أننا نجيز أن يباع المعيب بسعر السليم  ،وفي ھذا من الظلم
والغبن ما فيه  ،فبالرجوع يحفظ المشتري من الغبن  ،ويحمى من الظلم .
ثالثا -إن أخذ األرش أرفق بالناس  ،وأوفق لھم  ،وفيه قطع لمنازعتھم التجار  ،وتحقيق للموازنة
بين البائع الذي أخذ ثمن السليم  ،وللمشتري الذي استرد حقه  ،وال أرى مانعا من كونه استحسانا
وجھه  :حاجة الناس .

الفصل الرابع
تطبيقات االستحسان في بعض عقود البيع الخاصة عند الحنفية ،
وفيه ثالثة مباحث :
المبحث األول  :عقد السلم .

١٣٥

المبحث الثاني  :عقد االستصناع .
المبحث الثالث  :عقد بيع الوفاء .

المبحث األول
عقد السلم  ،وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :تعريف عقد السلم  ،ومشروعيته .

١٣٦

المطلب الث اني  :ھ ل يج ب ق بض رأس م ال الس لم ف ي مجل س العق د إذا ك ان
َع ْينا ؟
المطلب الثالث  :مقاصة رأس مال السلم بدين آخر .

المبحث األول -عقد السلم :
المطلب األول  :تعريف عقد السلم ومشروعيته :
أوال -تعريف عقد السلم :
إن السَّلم في اللغة كالسَّلف وزنا ومعنى ). (١
وسمي سلما  :لتسليم رأس المال في المجلس  ،وسلفا ؛ لتقدمه ). (٢
والسلم لغة أھل الحجاز  ،والسلف لغة أھل العراق ). (٣
أما في االصطالح فإن تعريفات المذاھب األربعة لعقد السـلم تكاد تكون متفقة  ،وذلك كما يلي :
تعريف الحنفية :
ھو بيع مؤجل بمعجل ). (٤
تعريف المالكية :
ھو بيع يتقدم فيه رأس المال  ،ويتأخر المثمن ألجل ). (٥
تعريف الشافعية :
بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال ).(١

) (١

اﻝﻔﻴوﻤﻲ  :أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ) ت٧٧٠ :ﻫـ ( اﻝﻤﺼﺒﺎح اﻝﻤﻨﻴـر  ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻝﺒﻨـﺎن  ،ﺒﻴـروت  ١٩٩٠ ،م  ،ص  ١٠٩ﺒـﺎب
)سلم(.

) (٢اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع . ٢٨٨/٣
) (٣

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٤

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ ﻤﺎدة )  ( ١٢٣ص . ١٠٢

) (٥

اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٩٥ /٣

١٣٧

تعريف الحنابلة :
عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ). (٢
ويتبين لنا مما تقدم أن أصحاب الم ذاھب اتفق وا عل ى أن عق,د الس,لم ھ,و عق,د بي,ع يعج,ل في,ه تس,ليم
الثمن  ،ويؤخر فيه تسليم المثمن .
ثانيا -مشروعية عقد السلم :
إن عقد السلم قد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع  ،فمشروعيته ال مراء فيھا بين أھل المذاھب :
أما الكتاب :
فقوله تعالى  " :ياأيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  (٣) " ...اآلية .
وال َّدين  " :كل معاملة كان أحد العوضين فيھا نقدا  ،واآلخر في الذمة نسيئة " ). (٤
يقول ابن عباس ) رضي  عنھما (  " :أشھد أن  تعالى أحل السلف المضمون  ،وأنزل فيه
أطول آية في كتابه " وتال اآلية السابقة ). (٥
وأما السنة :
فما رواه ابن عباس ) رضي  عنھما ( أنه قال  :قدم النبي ) صلى  عليه وسلم ( المدينة وھم
يسلفون بالتمر السنتين والثالث  ،فقال  " :من أسلف في شيء  :ففي كيل معلوم  ،ووزن معلوم ،
إلى أجل معلوم " ). (٦
وأما اإلجماع :
فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة المقدسي اإلجماع على جواز عقد السلم ). (٧
وال يخفى أن مشروعيته عند الجمھور ثبتت بالنص ابتداء  ،بينما نجد أن الحنفية يصرحون بأنه ثبت
استحسانا على خالف القياس .
) (١

اﻝﻨووي  :روﻀﺔ اﻝطﺎﻝﺒﻴن . ٣/٤

) (٢

اﻝﺒﻬوﺘﻲ  :ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع . ٢٨٩-٢٨٨/٣

) (٣

ﺴورة اﻝﺒﻘرة ٢٨٢ /

) (٤

اﻝﻘرطﺒﻲ  :ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد  ،اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن ١٠،م  ،دار ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب  ،اﻝرﻴﺎض ٢٠٠٣م ٣٧٧/٢ ،

) (٥

اﻝﺤــﺎﻜم  :اﻝﻤﺴــﺘدرك ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﺤﻴﺤﻴن  ،رﻗــم )  ، ٣١٤/٢ (٣١٣٠وﻗــﺎل ﻓﻴــﻪ  " :ﺼــﺤﻴﺢ ﻋﻠــﻰ ﺸــرط اﻝﺸــﻴﺨﻴن وﻝــم
ﻴﺨرﺠﺎﻩ "  .وﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴﻠف اﻝﻤﻀﻤون  :اﻝﻤؤﺠل  .اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٠٥/٦

) (٦

اﻝﺒﺨﺎري  :ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻠم  ،ﺒﺎب اﻝﺴﻠم ﻓﻲ وزن ﻤﻌﻠوم ٢٩١/٤

) (٧

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق ( اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٣٣٨/٤اﻝﻘرطﺒﻲ  :اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن ٣٧٨/٢

١٣٨

ووجه االستحسان ما تقدم من أدلة مشروعيته  ،أما وجه القياس المعدول عنه فھو  :أن المسلم فيه
) المبيع ( معدوم  ،؛ و قد نھى النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع ما ليس عند اإلنسان  ،فإذا
كان بيع الموجود غير المملوك  ،أو المملوك غير مقدور التسليم ممنوعا  ،فبيع المعدوم أولى بالمنع
). (١
وتصريح الحنفية أن عقد السلم قد ثبت استحسانا إنما ھو منھج لھم  ،حيث عمموا علة النھي عن بيع
المعدوم  ،وأثبتوا النھي في كل صورة وجدت فيھا ھذه العلة  ،وسموا ھذا النھي قياسا .
حتى إذا اصطدم النص وعلته بنص آخر مجيز لعلة أخرى راعاھا الشارع  ،استثنوا صورة الجواز
من أصل المنع ) القياس ( وسموه استحسانا ؛ ألنه يتبين لھم أن النص المانع ال يشمل الصورة التي
جاء الشارع بتجويزھا ).(٢
ثم إن النص الذي جاء على خالف القياس ال يقاس عليه غيره ؛ ألن من شروط القياس أال يكون
معدوال باألصل عن سنن القياس  ،ولكن ما كانت علته مفھومة وواضحة جاز القياس عليه  ،وإن
كان معدوال به عن سنن القياس .
اعتراض :
اعترض بعض من نقل الھداية على قول الحنفية  ":السلم على خالف القياس ؛ ألنه بيع المعدوم " ،
ورأى أنه على وفق القياس ؛ ألن السلم يقاس على االبتياع بثمن مؤجل  ،وھذا أصح من قياسه على
بيع المعدوم ). (٣
والجواب :
أجيب عن االعتراض السابق بأن السلم على خالف القياس ؛ ألنه ھو نفسه بيع للمعدوم  ،فھو على
خالف القياس األصلي  ،ال أنه قيس على بيع المعدوم كما توھم ). (٤

) (١

اﻝﻜرﻻﻨﻲ  :اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٢٠٤/٦واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٤٢/٦

) (٢

اﻨظر ص ١٢و. ١٥

) (٣

ﻨﻘل اﺒن اﻝﻬﻤﺎم ﻫذا اﻻﻋﺘراض  ،اﻨظر  :اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٠٦/٦

) (٤

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٠٦/٦

١٣٩

المطلب الثاني -ھل يجب قبض رأس مال السلم في مجلس العقد إذا كان عينا ؟
اتفق الفقھاء على أن رأس مال السلم يقبض قبل المسلم فيه  ،سواء كان دينا  ،أم عينا .
فإذا كان رأس مال السلم عينا  ،فھل يجب قبضه في المجلس أم ال ؟ اختلف الفقھاء على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه عدم جواز تأخير قبض رأس مال السلم عن مجلس العقد مطلقا ) عينا ودينا ( وإال
فسد العقد  ،وھو ما ذھب إليه  :الحنفية ) ، (١والشافعية ) ، (٢والحنابلة ). (٣
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه جواز تأخير قبض رأس مال السلم مطلقا)عينا ودينا ( عن مجلس العقد مدة ال تزيد
على ثالثة أيام  ،وھو مشھور مذھب المالكية ). (٤
سبب الخالف :
إن سبب الخالف بين المذھبين السابقين أمران ): (٥
األمر األول :
ھل يسمى رأس مال السلم إذا تأخر قبضه عن مجلس العقد دينا أم ال ؟
األمر الثاني :
ھل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم ال ؟
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على عدم جواز تأخير قبض رأس مال السلم إذا كان عينا بما يلي
:
) (١

ااﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ  ، ٢٠٣ /٥واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر ٢٢٧/٦

) (٢

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج ٤/٣

) (٣

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢١١/٤

) (٤

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة  ، ٢٣٠ /٥وﻓﻴﻪ  ":واﻝزاﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻼث ﺒﺎﻝﺸـرط ﻤﻔﺴـد ﻝﻠﻌﻘـد  ،وﺒﻐﻴـر اﻝﺸـرط ﻓﻔـﻲ اﻝﻔﺴـﺎد ﻗـوﻻن" ،
و اﻝﻤواق  :اﻝﺘﺎج واﻹﻜﻠﻴل  ، ٥١٤/٤واﻝدردﻴر :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٩٥ /٣

) (٥

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٢٣٠/٥

١٤٠

أوال -االستحسان  ،وبيانه من ثالثة وجوه :
الوجه األول  :إن رأس مال السلم يكون في الغالب دينا في الذمة  ،وال يكون عينا إال نادرا ،
والنادر حكمه حكم الغالب  ،فتلحق العين بالدين كما ھو األصل في الشرع  ،حيث يتم إلحاق المفرد
بالجملة .
وإذا ثبت ھذا فيكون االفتراق دون قبض لرأس مال السلم افتراقا عن دين بدين  ،وھو منھي عنه).(١
ثم إن مأخذ العقد في الداللة على اعتبار ھذا الشرط ال يوجب فصال بين الدين والعين في كونھما
رأس مال السلم ). (٢
الوجه الثاني  :إن في اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد إعماال لمقتضى االسم الشرعي
لإلسالم واإلسالف في الشيء ؛ ألنھما ينبئان عن تعجيل المسلم دون المسلم فيه  ،فھما مصطلحان
شرعيان معناھما  :بيع مؤجل بمعجل  ،فيلزم التعجيل برأس المال  ،ووجه التعجيل أن يقبض رأس
مال السلم في مجلس العقد ). (٣
الوجه الثالث  :إن ھذا العقد وُ ضع في األصل لدفع حاجة المسلم إليه إلفالسه  ،فال بد من قبضه
لرأس مال السلم كي يتمكن من تقليبه  ،وتحصيل المسلم فيه خالل األجل المسمى ). (٤
ثانيا -إن في عقد السلم غررا  ،وھو بيع المعدوم  ،لكنه رخص فيه شرعا للحاجة  ،فال يضم إليه
غرر آخر  ،وھو تأخير تسليم رأس مال السلم ). (٥
ثالثا -إن عقد السلم عقد معاوضة ال يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق  ،فال يجوز التفرق فيه
قبل القبض قياسا على الصرف ). (٦
) (١

ﻴروي اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب  :ﻨﻬﻰ اﻝﻨﺒـﻲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( ﻋـن ﺒﻴـﻊ اﻝﻜـﺎﻝﺊ ﺒﺎﻝﻜـﺎﻝﺊ )أي اﻝـدﻴن ﺒﺎﻝـدﻴن(  ،رواﻩ
اﻝدار ﻗطﻨﻲ  :ﺴﻨن اﻝدارﻗطﻨﻲ رﻗم)  ، ٧٢/٣ (٢٧٠ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  ":أﻫـل اﻝﺤـدﻴث ﻴوﻫﻨـون ﻫـذا اﻝﺤـدﻴث "  ،و ﻗـﺎل أﺤﻤـد

اﺒن ﺤﻨﺒـل " :ﻝـﻴس ﻓـﻲ ﻫـذا ﺤـدﻴث ﻴﺼـﺢ  ،ﻝﻜـن إﺠﻤـﺎع اﻝﻨـﺎس ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـوز ﺒﻴـﻊ دﻴـن ﺒـدﻴن " اﺒـن ﺤﺠـر  :ﺘﻠﺨـﻴص
اﻝﺤﺒﻴر .٢٩/ ٣
) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ٢٠٣/٥

) (٣

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٢/٢اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٢٧/٦

) (٤

اﻝﻤﺼدران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ .

) (٥

اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج . ٤/٣

) (٦

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢١١/٤

١٤١

واعترض على ھذا االستدالل :
"بأن البابين مختلفان بأخص أوصافھما ؛ فإن الصرف بابه ضيق وكثرت فيه الشروط  ،بخالف
السلم فإن شوائب المعامالت عليه أكثر" ). (١
واستدل أصحاب المذھب الثاني على جواز تأخير قبض رأس مال السلم إذا كان عينا بما يلي :
أوال -القياس  ،وبيانه :
إن اشــتراط القبض لالحتراز عن االفتراق عن بيع دين بدين  ،و العين غير الدين  ،فالعين ال تثبت
في الذمة بخالف الدين  ،فعدم قبض العين في المجلس ليس من قبيل بيع الدين بالدين المنھي عنه

)(٢

.
ثانيا -إن التأخير إلى ثالثة أيام خفيف وقريب  ،وما قارب الشيء يعطى حكمه ). (٣
ثالثا -نجد الستثناء الثالثة أيام من الحرمة نظائر في الشرع  :كجواز إحداد المرأة ثالثة أيام على
غير الزوج ). (٤
الترجيح :
بعد استعراض أدلة المذھبين يترجح في نظري ما ذھب إليه المالكية من جواز تأخير قبض رأس
مال السلم إذا كان عينا مدة ال تزيد على الثالثة أيام إذا كان عينا  ،وذلك لما يلي :
أوال -إن إلحاق العين بالدين في وجوب القبض بحجة ندرة كون العين رأس َمال السلم ليست في
محلھا  ،ألن فرقا حقيقيا بين العين والدين يوجب اختالف حكمھما  ،وھو أن العين ال تثبت في الذمة
بخالف الدين .
ثم إن كانت العين نادرا ما تكون رأس مال السلم في زمان  ،فھل يتغير الحكم إذا صار ھذا النادر
شائعا ؟

) (١
) (٢

اﻝﻘرطﺒﻲ  :اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن . ٣٧٩/٢

اﻝﻤـواق  :اﻝﺘــﺎج واﻹﻜﻠﻴــل  ، ٥١٤/٤وﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴر اﻝﻘرطﺒــﻲ اﻝﻤــﺎﻝﻜﻲ  " :ﺤــد ﻋﻠﻤﺎؤﻨــﺎ –رﺤﻤــﺔ اﷲ ﻋﻠــﻴﻬم -اﻝﺴــﻠم
ﻓﻘﺎﻝوا  :ﻫو ﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠوم ﻓﻲ اﻝذﻤﺔ ﻤﺤﺼور ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺒﻌﻴن ﺤﺎﻀرة أو ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ إﻝـﻰ أﺠـل ﻤﻌﻠـوم "  .ﺜـم ﺒـﻴن
اﻝﺤد ﻓﻘﺎل  " :وﻗوﻝﻬم ﺒﻌﻴن ﺤﺎﻀرة  :ﺘﺤرز ﻤن اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن  ،وﻗوﻝﻬم أو ﻤﺎ ﻫـو ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ  :ﺘﺤـرز ﻤـن اﻝﻴـوﻤﻴن
واﻝﺜﻼﺜـﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺠـوز ﺘــﺄﺨﻴر رأس ﻤـﺎل اﻝﺴــﻠم إﻝﻴــﻪ " اﻝﻘرطﺒـﻲ  :اﻝﺠــﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜـﺎم اﻝﻘـرآن  . ٣٧١/٢وﻨﻔﻬـم ﻤــن ﻜﻼﻤــﻪ
أن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﻤون اﻝﺘﻔرق ﻻ ﻋن ﻗﺒض دﻴﻨﺎ  ،وأن اﻝﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ﻤدة ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴر اﻝﻘﺒض إﻝﻴﻬﺎ .

) (٣

اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر . ١٩٥ /٣

) (٤

اﻝﻘراﻓﻲ  :اﻝذﺨﻴرة . ٢٣٠/٥

١٤٢

فإن قيل  :نعم  ،عرفنا أن مبنى الحكم في ھذه المسألة ھو العرف  ،وال نص فيھا  ،وإن قيل  :ال ،
طلبنا الدليل  ،وال دليل .
ثانيا -إن معنى اإلسالم واإلسالف في الشيء تقدمه  ،وال يلزم من التقدم القبض في المجلس  ،لكن
يكتفى بأن يكون رأس المال متقدما قبضه على المسلم فيه  ،ليتحقق المعنى اللغوي والشرعي للسلم .
ثالثا -إن تجويز عقد السلم خالفا للقياس مراعاة لحاجة وإفالس المسلم إليه  ،ال يعني وجوب القبض
في المجلس  ،بل تراعى حاجته بتقدم قبض رأس المال على المسلم فيه  ،والثالثة أيام لن تضر به
غالبا .
رابعا -لقد علل الحنفية كثيرا من مسائلھم بقولھم  :ما قارب الشيء يعطى حكمه  ،فما المانع من
اعتبارھا ھنا والعمل بھا كما عمل بھا المالكية ؟ ). (١
خامسا -أن مذھب المالكية في ھذه المسألة فيه تيسير على المتعاملين وال يھضم حق أحد منھم  ،فقد
يتفق طرفان على عقد السلم في مجلس  ،ولكن المسلم ال يحمل رأس ماله خاصة إذا كان عينا  ،فھل
نقضي بفساد العقد لمجرد تفرقھما دون قبض ؟ وھل يعقل أن يسير اإلنسان دائما معه المال
واألعيان تحسبا لعقد السلم ؟ إن مذھب المالكية في ھذه المسألة أكثر واقعية  ،وانسجاما مع ظروف
العصر الحاضر .

المطلب الثالث -مقاصة رأس مال السلم بدين آخر :
إذا وجب على المسلم إليه دين مثل رأس مال السلم للمسلِم  ،فھل يصير رأس المال قصاصا بذلك
الدين  ،أم ال ؟
) (١

إﻝﻴك ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻤن ﺘﻌﻠﻴل اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻌض اﻷﺤﻜﺎم ﺒﻘوﻝﻬم  :ﻤﺎ ﻗﺎرب اﻝﺸﻲء ﻴﻌطﻰ ﺤﻜﻤﻪ :

أوﻻ -ﻤــن ﺴــﻬﺎ ﻋــن اﻝﻘﻌــدة اﻷوﻝــﻰ ﺜــم ﺘــذﻜر وﻫــو إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻘﻌــود أﻗــرب ﻋــﺎد وﻗﻌــد وﺘﺸــﻬد ؛ ﻷن ﻤــﺎ ﻴﻘــرب ﻤــن اﻝﺸــﻲء
ﻴﺄﺨذ ﺤﻜﻤﻪ  .اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي . ٨١/١
ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﻓﻨﺎء اﻝﻤﺼر ﻝﻪ ﺤﻜم اﻝﻤﺼر ﻓﻲ ﺤق ﺼﻼة اﻝﺠﻤﻌﺔ واﻝﻌﻴدﻴن ؛ ﻷن ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن اﻝﺸﻲء ﻴﺄﺨذ ﺤﻜﻤﻪ  .اﻝﺒﺎﺒرﺘﻲ
 :ﺸرح اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ . ٤٤٣/١
ﺜﺎﻝﺜﺎ -ﻓﻨﺎء اﻝدار ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ٕ ،وان ﻝم ﻴﻜـن ﻤﻠﻜـﺎ ﻝـﻪ ؛ ﻷن ﻤـﺎ ﻴﻘـرب ﻤـن اﻝﺸـﻲء ﻴﺄﺨـذ ﺤﻜﻤـﻪ  .اﺒـن ﻋﺎﺒـدﻴن :
ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٥٩ /٣

١٤٣

مثاله :
أن يك,,ون للمس,,لم ) المش,,تري ( عل,,ى المس,,لم إلي,,ه ) الب,,ائع ( دي,,ن قيمت,,ه أل,,ف دين,,ار  ،واتفق,,ا عل,,ى أن
المُسلم إليه يُسلم المسلِم كمية من الحنطة تساوي قيمة الدين – وھي األلف دينار -عند حلول األجل ،
أي أن المسلم والمسلم إليه اتفقا على أن يجعال الدينين قصاصا .
اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة على مذھبين :
المذھب األول :
ويرى أصحابه أنه إذا كان للمسلم في ذمة المسلم إليه دين  ،فجعله س,لما ف,ي طع,ام  ،ف,إن ذل,ك غي,ر
جائز  ،وإليه ذھب  :المالكية ) ، (١والشافعية

) (٢

 ،والحنابلة ) ، (٣وزفر من الحنفية ). (٤

المذھب الثاني :
ويرى أصحابه جواز أن يجعل الدين رأس مال  ،وتقع المقاصة به عند تسلم المسلم في,ه إن تراض,يا
بالمقاصة  ،وإن أبى أحدھما ال يصير قصاصا  ،وإليه ذھب الحنفية ). (٥
أدلة المذھبين :
استدل أصحاب المذھب األول على عدم جواز مقاصة رأس مال السلم إذا كان دينا في ذمة المسلم
إليه بما يلي :
أوال -اإلجماع :
نقل ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أھل العلم على عدم جواز أن يجعل الدين رأس مال لتقع
المقاصة به بعد ذلك ). (٦
ثانيا -القياس  ،وبيانه :
إن قبض رأس مال السلم في مجلس العقد شرط من شروط عقد السلم  ،والحاصل بالمقاصة ليس
بقبض حقيقة  ،فإذا اتفقا على المقاصة كان افتراقھما ال عن قبض رأس المال  ،فبطل السلم ). (٧
) (١ﻤﺎﻝك  :اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻜﺒرى ٢٩٨/٦
) (٢
) (٣

اﻷردﺒﻴﻠﻲ  :ﻴوﺴف  ،اﻷﻨوار ﻷﻋﻤﺎل اﻷﺒرار  ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤﻠﺒﻲ وﺸرﻜﺎﻩ ١٩٦٩ ،م ٣٨٩/١ ،
اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ ٢١٢ /٤

) (٤

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ٢٠٦/٥

) (٥

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ٢٠٦/٥

) (٦

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ٢١٢/٤

) (٧

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ٢٠٦/٥

١٤٤

ثالثا -أنه بيع دين بدين وھو منھي عنه  ،وبيانه :
أن المسلم فيه دين  ،فإذا جعل الثمن دينا ولم يقبض في المجلس  ،ك,ان بي,ع دي,ن ب,دين  ،وھ,و منھ,ي
عنه ). (١
استدل أصحاب المذھب الثاني على جواز مقاصة رأس مال السلم إذا كان دينا في ذمة المسلم إليه
بالتراضي بـِ :
االستحسان  ،وبيانه :
" إن العقد ينعقد موجبا للقبض حقيقة ل,وال المقاص,ة  ،ف,إذا تقاص,ا تب,ين أن العق,د انعق,د موجب,ا قبض,ا
بطريق المقاصة " ). (٢
وجه االستحسان :
)(٣

القياس على الزيادة على الثمن والمثمن بعد العقد

 ،وبيانه :

أن الزيادة في الثمن والمثمن بعد العقد جائزة استحسانا  ،وتلحق بأصل العقد ؛ ألن الزيادة تبين أن
العقد قد وقع على كل من الزيادة والمزيد عليه

)(٤

 ،ومثلھا المسألة محل البحث  ،حيث يعتبر

القبض الذي سبق العقد من أصل العقد عند وقوع المقاصة  ،وكأن العقد وقع على ھذا القبض .
الترجيح :
بعد استعراض ما ذھب إليه الفقھاء في حكم ھذه المسألة  ،وما استدلوا به على ما ذھبوا إليه  ،فإنه
يترجح في نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب الثاني من جواز جعل ما على المسلم إليه من دين
للمسلم رأس مال تقع به المقاصة  ،وذلك لما يلي :
أوال -إن ھذه الصورة ليست من بيع الدين بالدين وھو المنھي عنه ؛ ألن أحدھما ثابت في الذمة
واآلخر سيثبت  ،والمنھي عنه  :اللذان سيثبتان في الذمة .

) (١

اﺒن ﻗداﻤﺔ ) اﻝﻤوﻓق (  :اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ  ، ٢١٢/٤وﻗد ﻤر ﻤﻌﻨـﺎ ﻨﻬـﻲ اﻝﻨﺒـﻲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم
( ﻋن ﺒﻴﻊ اﻝﻜﺎﻝﺊ ﺒﺎﻝﻜﺎﻝﺊ ص . ١٤٤

) (٢

اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  :ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ . ٢٠٦/٥

) (٣اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .
) (٤

ﻝﻠﺒـﺎﺌﻊ أن ﻴزﻴـد ﻓـﻲ ﻤﻘـدار اﻝﻤﺒﻴــﻊ ﺒﻌـد اﻝﻌﻘـد  ،ﻓـﺈذا ﻗﺒﻠﻬــﺎ اﻝﻤﺸـﺘري ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﻠـس ﻜـﺎن ﻝــﻪ ﺤـق اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺘﻠـك اﻝزﻴــﺎدة ،
وﻝﻠﻤﺸﺘري أن ﻴزﻴد ﻓﻲ اﻝﺜﻤن ﺒﻌد اﻝﻌﻘد ﻓﺈذا ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺌﻊ ﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس  ،ﻜﺎن ﻝﻪ ﺤق اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة
 ،ﻓزﻴﺎدة اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻴﻊ  ،واﻝﻤﺸـﺘري ﻓـﻲ اﻝـﺜﻤن ﺒﻌـد اﻝﻌﻘـد ﺘﻠﺤـق ﺒﺄﺼـل اﻝﻌﻘـد  ،وﻜـﺄن اﻝﻌﻘـد وﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺤﺼـل
ﺒﻌد اﻝزﻴﺎدة  .ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ اﻝﻤواد )  (٢٥٧ -٢٥٤ص . ١٢٩– ١٢٨

١٤٥

ثالثا -إن أصل تسمية العقد بالسلم والسلف يقتضي التعجيل  ،وھذا التعجيل إنما يكون لرأس مال
السلم  ،وھو ھنا معجل .

١٤٦

المبحث الثاني
عقد االستصناع  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :تعريف عقد االستصناع  ،وتكييفه الفقھي .
المطلب الثاني  :مشروعية عقد االستصناع .

المبحث الثاني  -عقد االستصناع :
المطلب األول  :تعريف عقد االستصناع  ،وتكييفه الفقھي :
أوال -تعريف االستصناع لغة واصطالحا :
يقال في اللغة  :استصنع الشيء أي دعا إلى صُنعه  ،والصّناعة  :حرفة الصانع  ،وعمله  :الصَّنعة
). (١
) (١

اﺒن ﻤﻨظور  :ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﺒﺎب ) ص ن ع ( . ٢٠٩/٨

١٤٧

واالستصناع في االصطالح ھو  " :عقد مقاولة مع أھل الصنعة على أن يعمل شيئا " ). (١
ويقال للعامل  :صانع  ،وللمشتري  :مستصنع  ،وللشيء  :مصنوع .
صورته :
أن يقول شخص لنجار – مثال –  :اصنع لي سريرا من خشب البلوط  ،طوله كذا  ،وعرضه ك,ذا ،
وارتفاعه كذا  .وقبل النجار ) الصانع (  ،انعقد البيع استصناعا .
ثانيا -التكييف الفقھي لعقد االستصناع :
لقد اختلف علماء الحنفية في تخريج عقد االستصناع  ،ھل ھو بيع  ،أو مواعدة ) وعد بالبيع(  ،أو
إجارة ) (٢؟
فإن قيل  :ھو عقد إجارة ). (٣
أجيب  :إن عق,د االستص,ناع ال يمك,ن أن يك,ون إج,ارة ؛ ألن,ه يك,ون اس,تئجارا عل,ى العم,ل ف,ي مل,ك
األجير  ،كما لو قيل للصانع  :استأجرك عل,ى ص,باغة ثوب,ك ب,اللون األخض,ر بك,ذا دين,ار  ،وھ,ذا ال
يصح ) . (٤وإن قيل  :ھو مواعدة ال معاقدة ).(٥
أجيب ): (٦
أوال -إن محمدا ذكر أن عقد االستصناع يجوز قياسا واستحسانا  ،وھما ال يجريان في المواعدة .
ثانيا -يقتصر جواز عقد االستصناع على ما فيه تعامل بين الناس فقط  ،ولو كان مواع,دة لج,از ف,ي
الكل .
ثالثا -أن محمدا سماه شراء  ،فقال  " :إذا رآه المستصنع فھو بالخيار ؛ ألن,ه اش,ترى م,ا ل,م ي,ره " ،
وھذا دليل على أنه بيع ومعاقدة  ،وليس مواعدة .
) (١

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  ،ﻤﺎدة ) ( ١٢٤ص . ١٠٢

) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٦ /٢و اﺒن ﻤـودود  :اﻻﺨﺘﻴـﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴـل اﻝﻤﺨﺘـﺎر  ، ٢٧٥/١اﺒـن اﻝﻬﻤـﺎم
 :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٢٤٢/٦واﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٢٨٣ /٦

) (٣

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٤٢ / ٦

) (٤

اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ .

) (٥اﻝﻤﺼــدر اﻝﺴــﺎﺒق ﻨﻔﺴــﻪ  ، ٢٤٤/٦وﻓﻴــﻪ  :أﻨـﻪ ﻗــول اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﺸــﻬﻴد  ،واﻝﺼــﻔﺎر ،وﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺴــﻠﻤﺔ ﺤﻴــث ﻗــﺎﻝوا  :ﻫــو
ﻤواﻋ ــدة وﻴﻨﻌﻘ ــد ﻋﻨ ــد اﻝﻔـ ـراغ ﺒﻴﻌ ــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌ ــﺎطﻲ  ،وﻤﻤ ــﺎ ﻴﻨﺒﻨ ــﻲ ﻋﻠﻴ ــﻪ  :أن اﻝﺼ ــﺎﻨﻊ ﻻ ﻴﻠ ــزم ﺒﺎﻝﻌﻤ ــل  ،ﺨﻼﻓ ــﺎ ﻝﻠﺴ ــﻠم ،
وﻝﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ أن ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﺎ ﺼﻨﻌﻪ اﻝﺼﺎﻨﻊ  .ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر ﻻزﻤﺔ .
) (٦

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٢٤٤/٦

١٤٨

رابعا -إن الصانع يملك المال بقبضه له  ،ولو كان االستصناع مواعدة لم يملك المال .
والحاصل :
أن الراجح ھو أن االستصناع عقد بيع ). (١
فإذا قلنا  :إن االستصناع عقد بيع  ،فھل ھو بيع للعين أو للعمل ؟
الجواب  :أنه عقد بيع على العين ال على العمل ). (٢
والدليل  :أن الصانع لو جاء بالمصنوع على الوصف المطلوب  ،ولم يكن من صنعته  ،أو كان م,ن
صنعته قبل العقد  ،فقبله المستصنع جاز ). (٣
تنبيھان :
التنبيه األول :
إن لالستصناع شبھا بكل من السلم واإلجارة  ،والفرق بينه وبين اإلجارة  :أن المواد الت,ي سيص,نع
منھا الشيء المتفق عليه ) المصنوع ( في عقد االستصناع تكون من عند الصانع ) البائع( ومن ماله
 ،أما في اإلجارة فتكون من عند المستأجر ومن ماله ). (٤
والفرق بين السـلم واالسـتصناع ) :(٥أن في عقد االستصناع ال تجب ثالثة شروط تجب في السلم :
) (١

ﻴﻘــول اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝزرﻗــﺎ  ":رﺠﺤﻨــﺎ ذﻜــر اﻻﺴﺘﺼــﻨﺎع ﻫﻨــﺎ ﻤــﻊ أﻨ ـواع اﻝﺒﻴــﻊ ؛ ﻷن ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ  :ﺒﻴــﻊ اﻝﻤﺼــﻨوع اﻝﻤطﻠــوب ﻗﺒــل
ﺼـﻨﻌﻪ  ،ﻓﻬـو ﻨـوع ﻤـن اﻝﺒﻴــﻊ  ،ﻤطﻠـوب ﻓﻴـﻪ ﻤـن اﻝﺒــﺎﺌﻊ ﻋﻤـل " اﻝزرﻗـﺎ  :اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺴــﻤﺎة ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ) ﻋﻘــد
اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٣

) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٦/٢اﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٧٥/١

) (٣

اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴــل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٧٥/١واﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٢٤٣/٦وﻓﻴــﻪ
ﻨﺴــب اﻝﻘــول ﺒــﺄن اﻻﺴﺘﺼــﻨﺎع ﻋﻘــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤــل دون اﻝﻌــﻴن ﻷﺒــﻲ ﺴــﻌﻴد اﻝﺒردﻋــﻲ  .وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة ﻫﻨــﺎ أن ﻤﺠﻤــﻊ
اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺒﺠــدة ﻗــد ﻗــرر أن ﻋﻘــد اﻻﺴﺘﺼــﻨﺎع  :ﻋﻘــد وارد ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤــل واﻝﻌــﻴن ﻓــﻲ اﻝذﻤــﺔ  .اﻨظــر  :ﻗ ـ اررات
وﺘوﺼـ ــﻴﺎت ﻤﺠﻤـ ــﻊ اﻝﻔﻘـ ــﻪ اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ﺒﺠـ ــدة ﻝﻠـ ــدورات ) ( ١٠ -١واﻝﻘ ـ ـ اررات ) ، ( ٩٧-١ط١، ٢م  ،ﺘﻨﺴـ ــﻴق  :د.
ﻋﺒداﻝﺴ ــﺘﺎر أﺒ ــو ﻏ ــدة  ،دار اﻝﻘﻠ ــم دﻤﺸ ــق ١٩٩٨ ،م  .ﻗـ ـرار رﻗ ــم ) (٦٥ص  . ١٤٤وﻻ ﻴﺨﻔ ــﻰ أﻨ ــﻪ ﺒﻬ ــذا ﻴﺨ ــﺎﻝف
اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴن .

) (٤

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٣

) (٥

وﻤــن ﻀــﻤن اﻝﻔـوارق أن ﻋﻘــد اﻝﺴــﻠم ﻴﻠــزم ﺒﻤﺠــرد اﻝﻘــﺒض  ،أﻤــﺎ ﻋﻘــد اﻻﺴﺘﺼــﻨﺎع ﻓﻬــو ﻋﻘــد ﻏﻴــر ﻻزم ﻜﻤــﺎ ﻫــو ظــﺎﻫر
اﻝرواﻴﺔ ﺤﺘﻰ ٕوان ﺠﺎء اﻝﻤﺼﻨوع ﻋﻠﻰ اﻝوﺼف اﻝﻤطﻠوب ؛ ﻷن اﻝﻤﺸﺘري ﻴﻤﻠـك ﺨﻴـﺎر اﻝرؤﻴـﺔ ؛ ﻷﻨـﻪ اﺸـﺘرى ﺸـﻴﺌﺎ ﻝـم

ﻴـرﻩ  .اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  . ٨٦/٢وﻗــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﻗـ اررات ﻤﺠﻤــﻊ اﻝﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ " :إن ﻋﻘــد

اﻻﺴﺘﺼﻨﺎع ...ﻤﻠزم ﻝﻠطرﻓﻴن إذا ﺘـواﻓرت ﻓﻴـﻪ اﻷرﻜـﺎن واﻝﺸـروط "  .ﻗـرار )  (٦٥ص  .١٤٤وﻫـو ﻗـول أﺒـﻲ ﻴوﺴـف
 ،وﻗد أﺨذت ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ أﻨﻪ ﻝو ﺠﺎء اﻝﻤﺸروط ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝوﺼـف اﻝﻤرﻏـوب  ،ﻜـﺎن اﻝﻤﺸـﺘري

١٤٩

أوال -ال يجب تعجيل الثمن ). (١
ثانيا -ال يجب بيان مدة الصنع والتسليم ). (٢
ثالثا -ال يجب أن يكون المصنوع مما يوجد في األسواق ). (٣
التنبيه الثاني :
إن جمھور الفقھاء من المالكية  ،والشافعية  ،والحنابلة  ،لم يفردوا االستص,ناع ف,ي مبح,ث مس,تقل ؛
ألنھم لم يعتبروه عقدا مستقال  ،بل ھو عندھم داخل في عقد السلم وجزء منه  ،وبالتالي يشترط

في االستصناع عندھم ما يشترط في السلم ). (٤
وقد مرت معنا بعض أھم الفروق بين عقد االستصناع والسلم  ،وھي ذاتھ,ا أھ,م الف,روق ب,ين م,ذھب
الجمھور ومذھب الحنفية في عقد االستصناع ). (٥

ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر  ،ﻤﺎدة ) (٣٩٢ص  . ١٥٥واﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﺠﻴﺢ أن ﻻ ﻴﻘﻊ اﻝﺒﺎﺌﻊ ) اﻝﺼﺎﻨﻊ ( ﻓﻲ ﻏﺒن  ،ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺼـﻨﻊ
ﻝﻠﻤﺸﺘري ﻤﺎ أراد  ،ﻓرﻓﻀـﻪ اﻝﻤﺸـﺘري  ،وﻗـد ﻻ ﻴﺠـد ﻤـن ﻴﻘﺒـل اﻝﻤﺼـﻨوع ﺒـذﻝك اﻝوﺼـف  ،ﻓﻴﺨﺴـر ﻤـﺎ ﺒـذل  .واﻋﺘﻤـﺎد
ﻫذا اﻝﻘول ﻤن اﻝﻤﺠﻤﻊ ﻻ ﺸك أﻨﻪ وﺠﻴﻪ .
) (١

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  ،ﻤﺎدة ) (٣٩١ص . ١٥٥

) (٢

اﻝﻤرﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴﺔ ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘدي  ، ٨٦/٢وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗ اررات ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ  :أن ﻤـن ﺸـروط ﻋﻘـد
اﻻﺴـﺘﺼﻨﺎع  " :أن ﻴﺤدد ﻓﻴﻪ اﻷﺠل "  .ﻗرار ) (٦٥ص  . ١٤٤وﻤذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـب ﻀـرب اﻷﺠـل ﺒـل :
ﻝو ﻀرب اﻷﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﻴﺼﻴر اﻝﻌﻘد ﺴﻠﻤﺎ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺼﺎﺤﺒﻴن  ،أﻤﺎ ﻝو ﻀرب اﻷﺠـل
ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﺘﻌﺎﻤــل ﻓﻴــﻪ ﻴﺼــﻴر ﺴــﻠﻤﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔــﺎق  .اﻝﻤرﻏﻴﻨــﺎﻨﻲ  :اﻝﻬداﻴــﺔ ﺸــرح ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺒﺘــدي  ، ٨٦/٢وﻝﻜــن ﻓﺴــﺎد اﻝــذﻤم
اﻝذي ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ طول اﻝﻤﻤﺎطﻠﺔ ﻴؤﻴد ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤن وﺠوب ﺘﺤدﻴد اﻷﺠل .

) (٣

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٣

) (٤اﻝدردﻴر  :اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر  ، ٢١٧/٣اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ  :ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻨﻲ أﻝﻔـﺎظ اﻝﻤﻨﻬـﺎج  ، ٢٤/٣اﺒـن ﻗداﻤـﺔ
) اﻝﻤوﻓق ( اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺨرﻗﻲ . ١٩٧/٤
) (٥

ﺘطرق د .ﺘوﻓﻴق اﻝﺒوطﻲ ﻝﺨﻼف اﻝﺠﻤﻬور ﻤﻊ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﺤول ﺘﻜﻴﻴف ﻋﻘد اﻻﺴﺘﺼﻨﺎع  :ﻫـل ﻫـو ﻋﻘـد ﻤﺴـﺘﻘل أو ﺘـﺎﺒﻊ
ﻝﻠﺴﻠم ؟ ورﺠﺢ ﻤذﻫب اﻝﺠﻤﻬور  .ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل اﻨظر  :اﻝﺒوطﻲ ) اﻻﺒن(  :ﺘوﻓﻴق " ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد " رﻤﻀـﺎن ،
اﻝﺒﻴوع اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ وأﺜر ﻀواﺒط اﻝﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ  ،ص . ١٧٢

١٥٠

المطلب الثاني -مشروعية عقد االستصناع :
انقسم أئمة الحنفية في مشروعية عقد االستصناع إلى فريقين :
الفريق األول :
يرى أن االستصناع عقد غير جائز  ،وغير مشروع  ،وإليه ذھب  :زفر بن ھذيل ). (١
الفريق الثاني :
يرى أن االستصناع عقد جائز  ،ومشروع  ،وإليه ذھب  :اإلمام أبو حنيفة وصاحباه ). (٢
األدلة :
استدل الفريق األول على عدم جواز عقد االستصناع بما يلي :

) (١

اﺒن ﻤودود  :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر  ، ٢٧٥/١واﺒن اﻝﻬﻤـﺎم  :ﺸـرح ﻓـﺘﺢ اﻝﻘـدﻴر ﻝﻠﻌـﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴـر ، ٢٤٢/٦
ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٢٨٣/٦

) (٢

اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .

واﺒـن

١٥١

أوال -القياس  ،وبيانه :
إن االسـتصناع بيع للمعدوم  ،وقد نھى النبي ) صلى  عليه وسلم ( عن بيع ما ليس عن,د اإلنس,ان
) ، (١فإذا كان بيع الموجود غير المملوك  ،أو المملوك غي,ر مق,دور التس,ليم ممنوع,ا  ،فبي,ع المع,دوم
أولى بالمنع ). (٢
ثانيا -إن عقد االستصناع إما ان يك,ون عق,د بي,ع أو عق,د إج,ارة  :وال يص,لح أن يك,ون عق,د إج,ارة ؛
ألنه استئجار على العمل في ملك الغير  ،وھذا اليجوز  .وليس عقد بي,ع ؛ ألن,ه بي,ع للمع,دوم  ،وھ,و
غير جائز  ،والحاصل أن عقد االستصناع ليس عقدا جائزا أو مشروعا ). (٣
واستدل الفريق الثاني على جواز عقد االستصناع بما يلي :
أوال -االستحسان  ،وبيانه :
لقد تعامل الناس باالسـتصناع من غير نكير  ،من لدن رسـول  ) صلى  عليه وسلم ( إلى
العصور المتأخرة  ،فصار إجماعا عمليا  " ،وبمثله – أي التعامل الذي جرى في كل البالد  -يترك
القياس والنظر  ،ويخص الكتاب والخبر"
 " :ال تجتمع أمتي على ضاللة "

)(٥

)(٤

 ،وھو أصل مندرج في قوله ) صلى  عليه وسلم (

 ،وقوله  " :ما رآه المسلمون حسنا فھو عند  حسن "

)(٦

.

فيقتصر جوازه على مافيه تعامل  ،وما ال تعامل فيه رجع فيه إلى القياس .

) (١

اﻨظر ص ٢٢

) (٢

اﻝﻜرﻻﻨﻲ  :اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬداﻴﺔ  ، ٢٠٤/٦واﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر . ٤٢٤/٦

) (٣

اﺒن اﻝﻬﻤﺎم  :ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر ﻝﻠﻌﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴر  ، ٢٤٢ /٦و اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ٢٨٣ /٦

) (٤

اﺒــن ﻤــودود  :اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻝﺘﻌﻠﻴــل اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ،واﺒــن اﻝﻬﻤــﺎم  :ﺸــرح ﻓــﺘﺢ اﻝﻘــدﻴر ﻝﻠﻌــﺎﺠز اﻝﻔﻘﻴــر  ، ٢٤٢/٦واﺒــن ﻋﺎﺒــدﻴن :
ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٧/٥

) (٥

ﺤدﻴث ﻀﻌﻴف رواﻩ أﺒو داود واﻝﺘرﻤـذي  .ﻗـﺎل اﻝﻨـووي  " :وأﻤـﺎ ﺤـدﻴث )ﻻ ﺘﺠﺘﻤـﻊ أﻤﺘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻼﻝﺔ( ﻓﻀـﻌﻴف " .
اﻝﻨووي  :ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم . ٦٧/١٣

) (٦

رواﻩ اﻹﻤـــﺎم أﺤﻤـــد ﻓ ــﻲ ﻤﺴ ــﻨدﻩ ﻤوﻗوﻓ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﺒ ــن ﻤﺴ ــﻌود ﺒﺴ ــﻨد ﺤﺴ ــن  .اﻝﺸ ــﻴﺒﺎﻨﻲ  :ﻤﺴ ــﻨد أﺤﻤ ــد  ،رﻗ ــم )(٣٦٠٠
 ، ٢٧٩/١واﻝﻌﺠﻠوﻨﻲ  :ﻜﺸف اﻝﺨﻔﺎء رﻗم ) . ٢٤٥/٢ (٢٢١٤

ورواﻩ اﻝﺤــﺎﻜم ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘدرك ﻤوﻗوﻓــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺒــن ﻤﺴــﻌود أﻴﻀــﺎ  ،وﻗــﺎل  ":ﻫــذا ﺤــدﻴث ﺼــﺤﻴﺢ اﻹﺴــﻨﺎد  ،وﻝــم ﻴﺨرﺠــﺎﻩ " .
اﻝﺤﺎﻜم  :اﻝﻤﺴﺘدرك ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺤﻴن . ٨٣/٣
ﺘﻨﺒﻴﻬﺎت :
اﻝﺘﻨﺒﻴــﻪ اﻷول  :ﻝﻘــد وﻫــم اﻝﻌﺠﻠــوﻨﻲ ﻓﻘــﺎل  " :رواﻩ أﺤﻤــد ﻓــﻲ ﻜﺘــﺎب اﻝﺴــﻨﺔ  ،وﻝــﻴس ﻓــﻲ ﻤﺴــﻨدﻩ "  .اﻨظــر  :اﻝﻌﺠﻠــوﻨﻲ :
ﻜﺸف اﻝﺨﻔﺎء . ٢٤٥/٢ ،

١٥٢

ثانيا -ما روي أن رسول  ) صلى  عليه وسلم ( استصنع خاتما ) (١و منبرا ). (٢

اﻝﺘﻨﺒﻴــﻪ اﻝﺜــﺎﻨﻲ  :ذﻜــر اﻝﻌﺠﻠــوﻨﻲ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق ﻜﻼﻤــﻪ ﻋــن ﺤــدﻴث رﻗــم )  ١٩٢/١ ( ٥٠٤ﻤــﺎ ﻨﺼــﻪ  " :وﻗــد ﺼــﺢ ﻋــن اﺒــن
ﻤﺴﻌود ﻤرﻓوﻋﺎ و ﻤوﻗوﻓﺎ  :ﻤﺎر آﻩ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﺤﺴﻨﺎ ...اﻝﺦ " وﻫﻨﺎ إﺸﻜﺎﻻن :
اﻹﺸــﻜﺎل اﻷول  :ﺤﻜ ــم اﻝﻌﺠﻠــوﻨﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺤ ــدﻴث اﻝﻤوﻗ ــوف ﺒﺎﻝﺼ ــﺤﺔ ﻤـ ـرة  ،وﺒﺎﻝﺤﺴ ــن أﺨ ــرى  ،ﻗ ــﺎرن ﺒ ــﻴن  ، ١٩٢/١و
. ٢٤٥/٢
اﻹﺸﻜﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺼﺤﺢ رواﻴﺔ اﻝرﻓﻊ .
واﻝﺠواب ﻋن اﻷول  :أن اﻝﺤدﻴث اﻝﻤوﻗوف ﺼﺤﻴﺢ ﻤن طرﻴق  ،ﻜﻤﺎ ﻋﻨـد اﻝﺤـﺎﻜم  ،وﺤﺴـن ﻤـن أﺨـرى  ،ﻜﻤـﺎ ﻋﻨـد أﺤﻤـد
 ،وﺒﻬذا ﻴرﺘﻘﻲ اﻝﺤﺴن ﻝﻴﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻝﻐﻴرﻩ  ،ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل ﺤﺴن .
وﻫم ﻤن اﻝﻌﺠﻠوﻨﻲ  ،وﻴدل ﻋﻠﻴﻪ أﻤران :
واﻝﺠواب ﻋن اﻝﺜﺎﻨﻲ  :أن ﺘﺼﺤﻴﺢ رواﻴﺔ اﻝرﻓﻊ ٌ
اﻷﻤر اﻷول  :ﻝم أﺠد أﺤدا ﻤﻤن اطﻠﻌت ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻪ ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻗد ﺤﻜم ﺒﺼﺤﺔ رواﻴﺔ اﻝرﻓﻊ  ،وﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل ﻗـﺎل
اﻝزﻴﻠﻌﻲ  ":ﻏرﻴب ﻤرﻓوﻋﺎ "  ،وﻗـﺎل اﺒـن ﺤﺠـر اﻝﻌﺴـﻘﻼﻨﻲ  ": :ﻝـم أﺠـدﻩ ﻤرﻓوﻋـﺎ "  .اﻝزﻴﻠﻌـﻲ  :ﻨﺼـب اﻝ ارﻴـﺔ  ،ﺒـﺎب
اﻹﺠــﺎرة اﻝﻔﺎﺴــدة  ،اﻝﺤــدﻴث اﻷول  ، ١٣٣/٤ ،اﺒــن ﺤﺠــر  :أﺤﻤــد ﺒــن ﻋﻠــﻲ ) ت ٨٥٣ :ﻫـ ـ ( اﻝد ارﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺨ ـرﻴﺞ
أﺤﺎدﻴث اﻝﻬداﻴﺔ ٢ ،م  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﺒداﷲ ﻫﺎﺸم ﻴﻤﺎﻨﻲ  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،د.ت  ،رﻗم ). ١٧٨/٢ (٨٦٣
اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ  :أن اﻝﻌﺠﻠوﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻝم ﻴذﻜر رواﻴﺔ اﻝرﻓﻊ ﻋﻨد ﺘﺨرﻴﺠﻪ ﻝﻠﺤـدﻴث  ،ﺒـل ﻝـم ﻴﺼـﺤﺢ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﻤوﻗوﻓـﺔ  .اﻨظـر
 :اﻝﻌﺠﻠوﻨﻲ  :ﻜﺸف اﻝﺨﻔﺎء . ٢٤٥/٢
اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﺜﺎﻝث  :ﻗﺎل أ.د .ﺤﺴن أﺤﻤد ﻤرﻋﻲ  " :أﻗول  :واﻝﺤدﻴث ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻊ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﺒن ﻤﺴﻌود  ،ﻓﻘـد روي ﻤرﻓوﻋـﺎ
"  .ﻤرﻋ ــﻲ  :اﻻﺴﺘﺤﺴ ــﺎن اﻷﺼ ــوﻝﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘ ــﻪ وﺤﺠﻴﺘ ــﻪ ص  . ٢٩وﻻ ﻴﺨﻔ ــﻰ اﻨﻌ ــدام اﻝﻌﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴن ﺼ ــﺤﺔ اﻝﺤ ــدﻴث
ﻤوﻗوﻓﺎ  ،وﺒﻴن رﻓﻌﻪ ؛ ﻷن اﻝﺠﻬﺔ ﻤﻨﻔﻜﺔ  ،ﻓﺎﻝﻤوﻗوف ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺤﺎﺒﻲ ﻗـد ﻴﻜـون ﺼـﺤﻴﺤﺎ  ،أو ﺤﺴـﻨﺎ  ،أو ﻀـﻌﻴﻔﺎ .
وﻜذﻝك اﻝﻤرﻓوع ﻝﻠﻨﺒﻲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم (  .ﻓﻜون اﻝﺤـدﻴث ﻤرﻓوﻋـﺎ  ،ﻻ ﻴﻠـزم ﻤﻨـﻪ أن ﻴﻜـون اﻝﺤـدﻴث اﻝﻤوﻗـوف
ﺼﺤﻴﺤﺎ .
) (١

ﻋــن ﻨــﺎﻓﻊ أن ﻋﺒــد اﷲ ﺤدﺜــﻪ  " :أن اﻝﻨﺒــﻲ ) ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ( اﺼــطﻨﻊ ﺨﺎﺘﻤــﺎ "  .ﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ  ،اﻝﺒﺨــﺎري :
ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﺎس  ،ﺒﺎب ﻤن ﺠﻌـل ﻓـص اﻝﺨـﺎﺘم ﻓـﻲ ﺒطـن ﻜﻔـﻪ  ،رﻗـم )  ، ٢٢٠٥/٥ (٥٥٣٨ﻤﺴـﻠم:
ﺼـﺤﻴﺢ ﻤﺴـﻠم  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﻠﺒـﺎس واﻝزﻴﻨـﺔ ،ﺒــﺎب ﺘﺤـرﻴم ﺨـﺎﺘم اﻝــذﻫب ﻋﻠـﻰ اﻝرﺠـﺎل وﻨﺴــﺦ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤــن إﺒﺎﺤﺘـﻪ ﻝﻠرﺠــﺎل ،
رﻗم )  . ١٦٥٥/٣ (٢٠٩١وﻤﻌﻨﻰ اﺼطﻨﻊ  :أي أﻤر أن ﻴﺼﻨﻊ ﻝﻪ  .اﺒن ﻤﻨظور  :ﻝﺴﺎن اﻝﻌـرب  ،ﺒـﺎب ) ص ن
ع ( . ٢٠٩/٨

) (٢

ﻋن ﺴﻬل ﺒن ﺴﻌد ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ( أن اﻝﻨﺒـﻲ ) ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ( أرﺴـل إﻝـﻰ اﻤـرأة ﻤـن اﻝﻤﻬـﺎﺠرﻴن  ،وﻜـﺎن
ﻝﻬــﺎ ﻏــﻼم ﻨﺠــﺎر  ،ﻗــﺎل ﻝﻬــﺎ  :ﻤــري ﻋﺒــدك ﻓﻠﻴﻌﻤــل ﻝﻨــﺎ أﻋ ـواد اﻝﻤﻨﺒــر  ،ﻓــﺄﻤرت ﻋﺒــدﻫﺎ  . "... ،اﻝﺒﺨــﺎري  :ﺼــﺤﻴﺢ
اﻝﺒﺨــﺎري  ،ﻜﺘــﺎب اﻝﻬﺒــﺔ  ،ﺒــﺎب ﻤــن اﺴــﺘوﻫب ﻤــن أﺼــﺤﺎﺒﻪ ﺸــﻴﺌﺎ  ،رﻗــم ) . ٩٠٨/٢ (٢٤٣٠وﻻ ﻴﺨﻔــﻰ أن ﺘرﺠﻤــﺔ
اﻹﻤﺎم اﻝﺒﺨﺎري ﺘﻨﺴف ﻤﺎ اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ؛ ﻷن اﻝﺒﺨـﺎري ﺠﻌﻠـﻪ ﻤـن ﺒـﺎب اﻻﺴـﺘﻴﻬﺎب ﻻ ﻤـن ﺒـﺎب اﻻﺴﺘﺼـﻨﺎع ،
وﻴﺸﻬد ﻝﻠﺒﺨﺎري ﻤﺎ رواﻩ ﻤـن ﺤـدﻴث ﺠـﺎﺒر ) رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ( ... " :ﻓﻘﺎﻝـت اﻤـرأة ﻤـن اﻷﻨﺼـﺎر أو رﺠـل  :ﻴﺎرﺴـول
اﷲ  ،أﻻ ﻨﺠﻌــل ﻝــك ﻤﻨﺒـ ار ؟ ﻗــﺎل  :إن ﺸــﺌﺘم  ،ﻓﺠﻌﻠـوا ﻝــﻪ ﻤﻨﺒـ ار "  .اﻝﺒﺨــﺎري  :ﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري  ،ﻜﺘـﺎب اﻝﻤﻨﺎﻗــب ،

١٥٣

الترجيح :
بعد استعراض أدلة الفريقين  ،فإنه يترجح في نظري ما ذھب إليه اإلمام وصاحباه من حجية
االستصناع ومشروعيته  ،وذلك لما يلي :
أوال -لقد ثبت بالحديث الصحيح أن النبي ) ص,لى  علي,ه وس,لم ( اص,طنع خاتم,ا  ،وھ,ذا م,ن ب,اب
الس,,,نة العملي,,,ة  ،وفعل,,,ه ) ص,,,لى  علي,,,ه وس,,,لم ( ھ,,,ذا يفي,,,د الج,,,واز و اإلباح,,,ة إذ ال دلي,,,ل عل,,,ى
الخصوصية .
ثانيا -وجود الحاجة المُل ّحة إلى مثل ھذا العقد  ،فال نكاد نتصور زمانا يمكن أن يخلو من وجود مثل
ھذا العقد  ،لقضاء حاجات الناس  ،وصنع ما يطلبون وفق مشيئتھم .
ثالثا -إن اإلجماع العملي متحق,ق فع,ال ؛ لوج,ود الحاج,ة الم,ذكورة آنف,ا  .وبمث,ل ھ,ذا اإلجم,اع يت,رك
القياس  ،وتخص القواعد الشرعية العامة ). (١

تنبيه :
من الملفت للنظر أن الحنفية في كتب األصول ي,أتون باالستص,ناع مث,اال عل,ى استحس,ان اإلجم,اع ،
وعندما يذكرون االستصناع في كتب فروعھم يذكرون أن حجية االستص,ناع مس,تمدة م,ن استحس,ان
اإلجماع ) اإلجماع العملي (  ،ويستدلون أيضا بحديث  :اصطنع النبي ) صلى  عليه وسلم( خاتما
 .فلماذا لم يجعلوا االستصناع من باب استحسان النص ؟
ال شك أن النص في المسألة سابق على اإلجم,اع  ،ف,ال أرى الن,اس أجمع,ت إال عل,ى م,ا في,ه ن,ص ،
ولھذا يترجح في نظري كون االستصناع مثاال على استحسان النص ال اإلجماع  .و تعالى أعلم.

ﺒـﺎب ﻋﻼﻤــﺎت اﻝﻨﺒــوة ﻓـﻲ اﻹﺴــﻼم  ،رﻗــم ) . ١٣١٤/٣ (٣٣٩١وﺒﻨـﺎء ﻋﻠﻴــﻪ  :ﻻ أرى ﻓــﻲ ﻫـذا اﻝﺤــدﻴث ﺸــﺎﻫدا ﻋﻠــﻰ
ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻻﺴﺘﺼﻨﺎع .
) (١

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٣٧ /٥

١٥٤

المبحث الثالث
عقد بيع الوفاء  ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :تعريف بيع الوفاء  ،و تكييفه الفقھي .

١٥٥

المطلب الثاني  :حكم عقد بيع الوفاء .

المبحث الثالث -بيع الوفاء :
المطلب األول -تعريف بيع الوفاء  ،و تكييفه الفقھي :
أوال -تعريف بيع الوفاء

)(١

:

البائع متى ر ّد الثمن َير ّد المشتري إليه المبيع " ). (٢
" ھو البيع بشرط أن
َ

) (١

ﻝﺒﻴﻊ اﻝوﻓﺎء ﺘﺴﻤﻴﺎت أﺨرى ﻤﺜل  :ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ،و اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺠﺎﺌز  .وﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل ﻤﺼر  :ﺒﻴﻊ اﻷﻤﺎﻨﺔ  ،وﻴﺴـﻤﻴﻪ أﻫـل
اﻝﺸﺎم  :ﺒﻴﻊ اﻹطﺎﻋﺔ  .اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٦ /٤

) (٢

ﻤﺠﻠـﺔ اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻌدﻝﻴــﺔ  ،ﻤــﺎدة رﻗـم )  (١١٨ص  . ١٠٢وﻋرﻓــﻪ اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝزرﻗــﺎ ﺒﻘوﻝـﻪ  " :ﻫــو أن ﻴﺒﻴــﻊ اﻝﻤﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ
اﻝﻨﻘـد ﻋﻘــﺎ ار  ،ﻋﻠــﻰ أﻨـﻪ ﻤﺘــﻰ رد اﻝــﺜﻤن اﺴـﺘرد اﻝﻌﻘــﺎر اﻝﻤﺒﻴــﻊ "  .اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺴــﻤﺎة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ) ﻋﻘــد اﻝﺒﻴــﻊ (
ص  . ١٥٥واﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﺘﻌ ـرﻴﻔﻴن أن اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝزرﻗــﺎ ﺨــص اﻝﻤﺒﻴــﻊ ﺒﺎﻝﻌﻘــﺎر  ،وﻫــو ﻤﺤــل اﺘﻔــﺎق ﺒــﻴن اﻝﺤﻨﻔﻴــﺔ ،أﻤــﺎ
ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘد أطﻠق اﻝﻘول ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻴـﻊ  ،ﻓﻴﺸـﻤل اﻝﻤﻨﻘـول وﻏﻴـر اﻝﻤﻨﻘـول  ،ﻫـذا ﻫـو اﻝظـﺎﻫر وﻴؤﻴـدﻩ ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ
اﻝﻤــﺎدة اﻝﻼﺤﻘــﺔ ) (١١٩ص  " : ١٠٢ﺒﻴــﻊ اﻻﺴــﺘﻐﻼل  :ﻫــو ﺒﻴــﻊ اﻝﻤــﺎل وﻓــﺎء ﻋﻠــﻰ أن ﻴﺴــﺘﺄﺠرﻩ اﻝﺒــﺎﺌﻊ "  .وﻜﻠﻤــﺔ
اﻝﻤﺎل ﺘﺸﻤل اﻝﻤﻨﻘول وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘول  .اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺴـﻤﺎة ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ) ﻋﻘـد اﻝﺒﻴـﻊ ( ص  . ١٦٣ﻗـﺎل
ﺼﺎﺤب اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر  " :وﻓﻲ اﻝدرر  :ﺼﺢ ﺒﻴﻊ اﻝوﻓﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ  ،واﺨﺘﻠـف ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﻘـول"  .اﻝﺤﺼـﻜﻔﻲ
 :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر  . ٢٤٨/٤وﻤـن اﻝﺠـدﻴر ﺒﺎﻝـذﻜر أن ﻝﺒﻴـﻊ اﻝوﻓـﺎء ﺸـﺒﻬﺎ ﺒﺨﻴـﺎر اﻝﻨﻘـد ﻝـذﻝك ذﻜـرﻩ اﺒـن ﻨﺠـﻴم وﻏﻴـرﻩ ﺒﻌـد

١٥٦

سبب تسميته بيع الوفاء :
" أن في ھذا البيع عھدا بالوفاء من المشتري بأن ير ّد المبيع على البائع حين ر ّد الثمن " ). (١
صورته :
أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا عنده بألف دينار  ،على أنه إذا رد على المشتري الثمن  ،رد
المشتري عليه العقار .
ثانيا -تكييفه الفقھي :
لقد اختلف علماء الحنفية في تخريج بيع الوفاء  ،ھ,ل ھ,و رھ,ن  ،أم بي,ع ص,حيح  ،أم بي,ع فاس,د  ،أم
بيع مركب من كل ما ذكر ) (٢؟
فإن قيل  :ھو رھن محض ). (٣
أجي ب  :ب,,أن ال,,رھن عق,,د ت,,وثيقي مح,,ض  ،ال يوج,,د في,,ه تملي,,ك منفع,,ة للمق,,رض ف,,ي مقاب,,ل الق,,رض
بصورة مشـروعة  ،فبينما يجوز للمشـتري في عقد الوفاء أن يؤجر المبي,ع م,ن الب,ائع نفس,ـه أو م,ن
غيره  ،فال يجوز للمرتھن إيجار المرھون من الراھن  ،وال من غيره ؛ ألنه غير مالك للمنفعة ).(٤
وإن قيل  :ھو عقد بيع صحيح ). (٥
أجيب  :كيف يكون بيعا صحيحا و ال يملك المشتري بيعه ؟ ال شك أن ھذا الشرط مخالف لمقتض,ى
البيع الصحيح الذي يعطي للمشتري الحرية الكاملة بالتصرف فيما اشتراه ). (٦
وإن قيل  :ھو عقد بيع فاسد ). (٧
جوزه الكثير من علماء الحنفية  ،وتعامل به الناس  ،وجرت به أعرافھم ؟
أجيب  :كيف وقد ّ
فلم يبق إال أنه عقد مركب من ثالثة عقود  ،له ش,به بك,ل واح,د منھ,ا  ،وحكم,ه مرك,ب  ،مس,تمد م,ن
أحكام العقود الثالثة ). (١
ﺨﻴﺎر اﻝﻨﻘد  ،وﻤﻬّد ﺒﻘوﻝﻪ  " :وذﻜرﻩ ﻫﻨﺎ أﻨﺴب ؛ ﻷﻨﻪ ﻤن أﻓـراد ﻤﺴـﺄﻝﺔ ﺨﻴـﺎر اﻝﻨﻘـد " اﺒـن ﻨﺠـﻴم  :اﻝﺒﺤـر اﻝ ارﺌـق ٨/٦
.
) (١

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٦ /٤

) (٢

ذﻜر اﺒن ﻨﺠﻴم ﻓﻴﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻗوال  .اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ١١/٦

) (٣

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ١١/٦و اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٦/٤

) (٤

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٩

) (٥

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ١١/٦واﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧-٢٤٦/٤

) (٦

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧/٤

) (٧

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ١١/٦

١٥٧

وأھم األحكام التي يستمدھا ) بيع الوفاء( من أحكام الرھن ھي :
أوال -إن المشتري ال يملك المبيع ). (٢
ثانيا -ليس لطرفي العقد بي ُع مبيع الوفاء لشخص آخر  ،وال رھنه ). (٣
ثالثا -إن يد المشتري على المبي,ع يُ ,د ض,مان بمق,دار ال,ثمن ال,ذي يعتب,ر دين,ا  ،أي أن,ه يض,من مق,دار
الثمن ) ال ّدين ( إذا ھلك المبيع  ،فيسقط الدين في مقابلته  ،س,واء ھل,ك بتع,د أو تقص,ير  ،أم ال  .أم,ا
الزائد عن الثمن فيد المشـتري علي,ه ي,د أمان,ة  ،بمعن,ى أن,ه ال يض,منه إذا ھل,ك إال بتع,د أو تقص,ير .
وھذه ھي أحكام ضمان المرھون على المرتھن ). (٤
أما استمداد ) بيع الوفاء ( من البيع الفاسد فيتجلى في  :أن لطرف,ي العق,د ح,ق الفس,خ والت,راد)، (٥
فإن مات أحد الطرفين حل وارثه محله وانتقل إليه ھذا الحق ). (٦
و أھم ما استمده ) بيع الوفاء ( من البيع الصحيح ما يلي :
أوال -إن المشتري يملك منافع المبيع دون حاجة الشتراط ذلك في عقد الوفاء ). (٧
ثانيا -يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع وفاء من المشتري أو من غيره  ،ويأخذ األجرة ). (٨
ثالثا -إن البائع إذا شرط في عقد بيع الوفاء على المشتري أن يستأجر منه العين المبيعة وفاء  ،جاز
ذلك  ،ويسمى ھذا البيع بيع استغالل ). (٩

) (١

اﺒــن ﻨﺠــﻴم  :اﻝﺒﺤــر اﻝ ارﺌــق  ، ١٢/٦اﺒــن ﻋﺎﺒــدﻴن  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻝــدر اﻝﻤﺨﺘــﺎر  . ٢٤٧/٤وﻋــرف ﻫــذا
اﻝﺤﻜم ﺒﺄﻨﻪ ) اﻝﻘول اﻝﺠﺎﻤﻊ (  ،وﻫو ﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻪ رأي اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن  .اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ )
ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٨

) (٢

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق . ١١/٦

) (٣

اﺒ ــن ﻋﺎﺒ ــدﻴن  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــدر اﻝﻤﺨﺘ ــﺎر  ، ٢٤٧/٤و ﻤﺠﻠ ــﺔ اﻷﺤﻜ ــﺎم اﻝﻌدﻝﻴ ــﺔ  ،ﻤ ــﺎدة ) ( ٣٩٧ص
. ١٥٧

) (٤

اﺒن ﻨﺠﻴم  :اﻝﺒﺤر اﻝراﺌق  ، ١١/٦وﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  ،اﻝﻤواد )  (٤٠١_٣٩٩ص . ١٥٨

) (٥

اﺒــن ﻋﺎﺒــدﻴن  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻝــدر اﻝﻤﺨﺘــﺎر  ، ٢٤٧ /٤وﻤﺠﻠــﺔ اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻌدﻝﻴــﺔ  ،ﻤــﺎدة )  ( ٣٩٦ص
. ١٥٧

) (٦

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  ،ﻤﺎدة )  (٤٠٢ص . ١٥٨

) (٧

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧/٤

) (٨

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٩

) (٩

ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌدﻝﻴﺔ  ،ﻤﺎدة )  (١١٩ص  ، ١٠٢واﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘـد اﻝﺒﻴـﻊ ( ص
. ١٥٩

١٥٨

المطلب الثاني -حكم عقد بيع الوفاء :
لقد اختلف الفقھاء في مشروعية عقد بيع الوفاء على ثالثة مذاھب :
المذھب األول :
ويرى أصحابه بطالن ھذا العقد  ،وإليه ذھب  :المالكية  ،والحنابلة ). (١
المذھب الثاني :
ويرى أصحابه أن ھذا العقد بيع صحيح  ،يترتب عليه جميع أحكام البيع الصحيح  ،إذا ك,ان االتف,اق
بين المتبايعين مسبقا غير مقترن بمجلس العقد  ،وال يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع  ،بل ال
يرجع المبيع للبائع إال بعقد جديد  ،وإليه ذھب  :الشافعية ). (٢
المذھب الثالث :
ويرى أصحابه جواز ھذا العقد بشرط صحة البدلين لصاحبيھما  ،وإليه ذھب  :الحنفية ). (٣
األدلة :
استدل أصحاب المذھب األول على عدم جواز عقد بيع الوفاء بما يلي :
) (١

اﻝدﺴــوﻗﻲ  :ﺤﺎﺸــﻴﺔ اﻝدﺴــوﻗﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرح اﻝﻜﺒﻴــر  ، ١٧٥/٣اﻝﺒﻬــوﺘﻲ  :ﻜﺸــﺎف اﻝﻘﻨــﺎع  ،١٧٢/٣وﻫوﻤــﺎ ﻗــررﻩ ﻤﺠﻤــﻊ
اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺠدة  ،ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻝﻘرار  " :إن ﻫذا اﻝﻌﻘد ﻏﻴر ﺠﺎﺌز ﺸـرﻋﺎ "  .ﻗـ اررات وﺘوﺼـﻴﺎت ﻤﺠﻤـﻊ
اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺠدة  ،ﻗرار رﻗم) (٦٦ص.١٤٦

) (٢

اﻝﻬﻴﺘﻤﻲ  :اﺒن ﺤﺠر  ،اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻜﺒرى اﻝﻔﻘﻬﻴـﺔ ٤ ،م  ،دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ  ،ﺒﻴـروت ١٩٨٣ ،م ،١٥٩-١٥٨/٢ ،
. ٢٣٠-٢٢٩

) (٣

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧/٤

١٥٩

أوال -إن صورة ھذا العقد بيع وسلف  ،وھو منھي عنه ). (١
ثانيا -إن ھذا العقد قرض بعوض أي سلف جر منفعة  ،وھو منھي عنه ). (٢
ثالثا -إن صورة ھذا العقد ليست إال من صور بيع الثنيا وھو منھي عنه ). (٣
واستدل أصحاب المذھب الثاني على صحة بيع الوفاء إذا تم االتفاق مسبقا دون اقتران بمجلس
العقد بما يلي :
إن االتفاق إذا كان مسبقا غير مقترن بمجلس العقد  ،فقد خال العقد عن شرط فاسد في صلبه  ،وال
)(٤

عبرة بما يسبق العقد من تواطؤ على ما لو وقع في العقد ألفسده

.

واستدل أصحاب المذھب الثالث على صحة بيع الوفاء بشرط صحةالبدلين لصاحبيھما :
باالستحسان  ،وبيانه :
أصبح أصحاب رؤوس األموال ال يتعاملون بالقرض الحسن الخالي عن أي منفعة  ،وال يثقون
بإمكانية رد المقترض المال  ،إذا تعاملوا بالقرض الحسن  ،إما لسوء األحوال  ،أو لفساد الذمم .
ولما كانت حاجة عامة الناس من البسطاء للمال موجودة  ،وخوفھم من الربا يم,نھعھم م,ن االقت,راب
منه  ،ظھر بيع الوفاء

)(٥

.

فوجه االستحسان ھو  :حاجة الناس إلى ھذا العقد ). (٦
أم,,ا ش,,ـرط ص,,حة الب,,دلين ؛ ف,,ألن المواعي,,د إذا كان,,ت عل,,ى ص,,ورة التعلي,,ق تك,,ون الزم,,ة  ،لحاج,,ة
الناس

)(٧

.

الترجيح :
بعد استعراض أدلة كل مذھب  ،فإنه يترجح في نظري ما ذھب إليه أصحاب المذھب األول من
بطالن ھذا العقد  ،وذلك لما يلي :

) (١

اﻨظر ﺘﺨرﻴﺠﻪ ص  ٥٢و ص . ٥٣

) (٢

ﻗوﻝﻪ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم (  " :ﻜل ﻗرض ﺠر ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻓﻬـو رﺒـﺎ "  .روي ﺒﺄﺴـﺎﻨﻴد وأﻝﻔـﺎظ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ،ﻻ ﻴﺨﻠـو أﺤـدﻫﺎ
ﻤن ﻤﻘﺎل  .اﻨظر  :اﻝزﻴﻠﻌﻲ  :ﻨﺼب اﻝراﻴﺔ . ٦٠/٤

) (٣

ﻤﺴﻠم  :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع  ،ﺒﺎب اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻗﻠﺔ واﻝﻤزاﺒﻨﺔ . ٣٣٧/٦ ،

) (٤

اﻝﻬﻴﺘﻤﻲ  :اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻜﺒرى اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ . ٢٣٠-٢٢٩ ،١٥٩-١٥٨/٢

) (٥

اﻝزرﻗﺎ  :اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ( ص . ١٥٦

) (٦

اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧/٤

) (٧

اﻝﺤﺼﻜﻔﻲ  :اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر  ، ٢٤٧/٤واﺒن ﻋﺎﺒدﻴن  :ﺤﺎﺸﻴﺔ رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر . ٢٤٧/٤

١٦٠

أوال -إذا كانت الحاجة ھي الداعية إلى مثل ھذا العقد  ،فإني ال أراھا متحققة  ،وذلك ألن في
الشريعة حلوال أخرى تعالج قضية الحصول على المال  ،مع ضمان حق الدائن  ،فعلى سبيل المثال
:
عقد الرھن  :فصاحب العقار من الممكن أن يرھن عقاره عند الدائن  ،و تسير األمور على وفق
أحكام الرھن كاملة  ،وھو عقد المراء في مشروعيته .
و الكفالة  :فمن الممكن أن يجد طالب المال من يكفله  ،بسبب قرابته له  ،أو صداقته  ،أو وجاھته
.
فكل من عقد الرھن والكفالة وسيلة لتوثيق الدين وحفظه .
ثانيا -إذا كان استحسان الحنفية واتفاقھم اتجه نحو بيع العقار وفاء  ،فھذا آية عدم جوازه  ،وانتفاء
الحاجة المزعومة  ،وذلك لسببين :
السبب األول  :إن مالك العقار يستطيع أن يبيع عقاره  ،ويحصل على المال  ،فانتفت الحاجة  ،أما
رغبته في االحتفاظ به  ،فھي مشكلته وقضيته  .لكن المخرج موجود فال وجود للحاجة عندھا ؛ ألن
ھذه الحاجة في ھذه الصورة ليست إال ھوى .
السبب الثاني  :إن مالك العقار يستطيع أن يؤجره  ،ويحصل على المال  ،ومعلوم أن األجرة في ھذه
األيام يدفعھا المستأجر مق َّدما لسنة أو لستة أشھر  ،فلم يبق للحاجة موضع .
ثالثا -دأبت كثير من الدول على إيجاد مؤسسات تقوم بتقديم القروض الحسنة والمساعدات
للمحتاجين  ،وھذا تعويض عن بخل بعض األثرياء  ،وھروبھم من واجباتھم نحو المجتمع .
رابعا -لو افترضنا أن ھناك حاجة حقيقية  ،فأرى أن تحل عن طريق الوعظ واإلرشاد  ،والترغيب
والترھيب بدال من إيجاد الحيل  ،وفتح أبواب التعامل الربوي أو المشبوه  ،فيطمع الذي في قلبه
مرض .
وأخيرا أرى أن قرار المجمع الفقه اإلسـالمي  -بجدة كان صائبا حيث نص على بطالن ھذا العقد .

١٦١

النتائج والتوصيات
إن من أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث :
أوال -إن اختالف فقھاء الحنفية في تعريف االستحسان نابع من تطور ھذا المصطلح عبر العصور
واألزمنة  ،وھو أمر طبيعي  ،ومع ذلك ظل لالستحسان معنى واحد  ،وإن اختلفت العبارات في
وصف معناه .
ثانيا -إن المقصود بالقياس الظاھر إذا جعل مقابال للقياس الخفي القياسُ األصولي  ،أما إذا جعل
مقابال للدليل فالمقصود منه القواعد العامة  ،واألصول الكلية .
ثالثا -إن مبدأ االستحسان من حيث كونه استثناء من دليل بدليل محل اتفاق بين األئمة .
رابعا -إن معارضة اإلمام الشافعي لالستحسان تنصب على استحسان العادة  ،واستحسان المصلحة
.
خامسا -إن استحسان العرف  ،واستحسان الضرورة والحاجة  ،من أھم أنواع االستحسان ؛ ألنھا
تمنح المجتھد قدرة على مواكبة روح العصر .
سادسا -إن ماكان راجحا عند الحنفية من أحكام استحسانية ليس بالضرورة أن تظل كذلك في زماننا
 ،خصوصا تلك التي بنيت على العرف أو الحاجة  ،فإنھما يتغيران .
سابعا -إن االستحسان وإن كان حكمه راجحا في المذھب الحنفي – إال فيما ندر – إال أنه قد يكون
مرجوحا عند معارضة أدلة أصحاب المذاھب األخرى .
ثامنا -تلتقي أحكام الحنفية االستحسانية مع أحكام غيرھم من المذاھب  ،وإن لم يكن مأخذھم فيھا
االستحسان  ،وھذا دليل على مصداقية ھذا الدليل .
وإن من أھم التوصيات التي يوصي بھا الباحث :
أوال -أن تعمق دراسة االستحسان في الكليات الشرعية  ،خصوصا في مرحلة الدراسات العليا .

١٦٢

ثانيا -أن تخصص محاضرات وأبحاث حول كثير من المسائل االستحسانية التي بنيت على العرف
أو الحاجة أو المصلحة  ،ولم تعد كذلك ؛ ألنھا يجب أن يعاد النظر في أحكامھا .

المراجع والمصادر
• اآلمدي  ،علي بن محمد ) ت٦٣١:ھـ(  .اإلحكام في أصول األحكام ٢ ،م  ،مؤسسة الحلبي ،
القاھرة ١٩٦٧ ،م .
• األنصاري  ،عبد العلي محمد بن نظام الدين ) ت١١٠٢ :ھـ(  .فواتح الرحموت شرح
مسلم الثبوت ٢ ،م  ،دار األرقم بيروت .
• ابن أمير الحاج  ،محمد بن محمد ) ت٨٧٩ :ھـ(  .التقرير والتحبير  ،ط ،١دار الفكر ،
بيروت ١٩٩٦ ،م .
• األردبيلي  ،يوسف )ت٧٩٩ :ھـ(  .األنوار ألعمال األبرار ٢،م ،مؤسسة الحلبي وشركاه ،
١٩٦٩م.
• البصري  ،محمد بن علي الطيب )ت٤٣٦ :ھـ(  .المعتمد  ،ط٢ ،١م  ،دار الكتب العلمية ،
بيروت ١٩٨٣ ،م .
• البخاري  ،عبدالعزيز بن أحمد ) ت٧٣٠ :ھـ(  .كشف األسرار  ،ط٤ ،٣م ،دار الكتاب
العربي  ،بيروت ١٩٩٧ ،م .
• البزدوي  ،علي بن محمد )ت٤٨٢ :ھـ(  .أصول البزدوي  ،على ھامش كشف األسرار.
• البخاري  ،محمد بن إسماعيل )ت٢٥٦ :ھـ(  .صحيح البخاري  ،ط١٣ ، ١م  ،المطبعة
الخيرية ١٨٩٩ ،م  ،على ھامش فتح الباري .
• البوطي  ،محمد سعيد رمضان )١٩٩٦م(  .ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية
،ط٢،١م  ،بيروت  :مؤسسة الرسالة .
• البغا  ،مصطفى ديب ) ١٩٩٣م(  .أثر األدلة المختلف فيھا في الفقه اإلسالمي  ،ط١، ٢م
 ،دمشق  :دار القلم .
• البابرتي  ،محمد بن محمود  .شرح العناية على الھداية  ،على ھامش فتح القدير .
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• البكري  ،عبد الجليل العطا ) ١٩٩٦م(  .الوشاح على نور اإليضاح  ،ط١ ، ٢م  ،دمشق :
دار النعمان .
• البھوتي  ،منصور بن يونس ) ت١٠٥١ :ھـ(  .الروض المربع شرح زاد المستقنع ١ ،م ،
دار األرقم  ،بيروت  ،د.ت .
• البھوتي  ،منصور بن يونس )ت١٠٥١ :ھـ(  .كشاف القناع ٦ ،م  ،مكتبة النصر الحديثة ،
الرياض  ،د.ت .
• ابن بدران  ،عبد القادر الدمشقي )ت١٣٤٦ :ھـ(  .المدخل إلى مذھب األمام أحمد بن حنبل
 ،ط١ ، ٢م  ،تحقيق  :د .عبد التركي  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ١٩٨١ ،م .
• البناني  ،عبدالرحمن بن جاد  )ت١١٩٨ :ھـ(  .حاشية البناني على شرح المحلي ،
مطبوع مع شرح المحلي .
• الترمذي  ،محمد بن عيسى )ت٢٧٩ :ھـ(  .سنن الترمذي  ،ط١ ، ١م  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيروت ٢٠٠٠ ،م .
• التفتازاني  ،مسعود بن عمر )ت٧٩٢ :ھـ(  .التلويح على التوضيح ١ ،م  ،محمد علي
صبيح  ،القاھرة ١٩٥٧ ،م .
• آل تيمية  ،عبد السالم بن عبد  )ت٦٥٢ :ھـ( وولده عبد الحليم)ت٦٨٢ :ھـ(  ،وحفيده
أحمد )ت٧٢٨:ھـ(  .المسودة في أصول الفقه ١ ،م  ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد
الحميد  ،مطبعة المدني  ،القاھرة ١٩٦٤ ،م .
• الجصاص  ،أحمد بن علي الرازي )ت٣٧٠ :ھـ(  .الفصول في األصول  ،ط٢ ، ١م  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت ٢٠٠٠ ،م .
• ابن حنبل  ،أحمد بن حنبل الشيباني ) ت٢٤١ :ھـ(  .المسند ٦ ،م  ،مؤسسة قرطبة ،
القاھرة  ،د.ت .
• ابن حزم  ،علي بن أحمد )ت٤٥٦ :ھـ(  .اإلحكام  ،ط٢ ، ٢م  ،دار الحديث  ،القاھرة ،
١٩٩٢م .
• الحطاب  ،محمد بن محمد الرعيني )ت٩٥٤ :ھـ( مواھب الجليل شرح مختصر سيدي
خليل  ،ط٦ ، ٢م  ،دار الفكر  ،بيروت ١٩٧٨ ،م .
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• الحاكم  ،محمد بن عبد  )ت٤٠٥ :ھـ(  .المستدرك على الصحيحين  ،ط٤، ١م  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ١٩٩٠ ،م .
• ابن حجر  ،أحمد بن علي )ت٨٥٣ :ھـ(  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،ط١٣، ١م
 ،المطبعة الخيرية ١٨٩٩ ،م .
• ابن حجر  ،أحمد بن علي )ت٨٥٣ :ھـ(  .تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي
الكبير ٣ ،م  ،مكتبة الكليات األزھرية  ،د.ت .
• الخطيب  ،عبداللطيف محمد )٢٠٠٣م(  .المستقصى في علم التصريف  ،ط٢ ، ٢م ،
الكويت  :مكتبة دار المعرفة .
• خالف  ،عبدالوھاب ) ١٩٧٨م(  .مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه  ،ط١ ، ٤م ،
الكويت  :دار القلم .
• الدبوسي  ،عبد بن عمر ) ت٤٣٠ :ھـ(  .تقويم األدلة في أصول الفقه  ،ط١ ، ١م  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت ٢٠٠١ ،م .
• الدريني  ،محمد فتحي ) ١٩٩٧م(  .المناھج األصولية في االجتھاد بالرأي في التشريع
اإلسالمي  ،ط١، ٣م  ،بيروت  :مؤسسة الرسالة .
• الدردير  ،أحمد بن محمد )ت١٢٠١ :ھـ(  .الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل ٤ ،م ،
دار الفكر  ،بيروت  ،د.ت .
• أبو زھرة  ،محمد أحمد )١٩٩٥م(  .أصول الفقه ١ ،م  ،القاھرة  :دار الفكر العربي .
• أبو زھرة  ،محمد أحمد ) ١٩٩٧م(  .أبو حنيفة ١ ،م  ،القاھرة  :دار الفكر العربي .
• أبو زھرة  ،محمد أحمد )١٩٩٧م(  .مالك ١ ،م  ،القاھرة  :دار الفكر العربي .
• الزرقا  ،مصطفى أحمد )١٩٩٨م(  .المدخل الفقھي العام  ،ط٢ ، ١م  ،دمشق  :دار القلم.
• الزرقا  ،مصطفى أحمد )١٩٩٩م (  .العقود المسماة في الفقه اإلسالمي )عقد البيع( ،
ط١، ١م  ،دمشق  :دار القلم .
• زيدان  ،عبدالكريم ) ١٩٧٥م(  .الوجيز في أصول الفقه ١ ،م  ،بيروت  :مؤسسة الرسالة
.
• الزيلعي  ،عبد  بن يوسف )ت٧٦٢ :ھـ(  .نصب الراية لتخريج أحاديث الھداية  ،ط، ١
٤م  ،مؤسسة الريان  ،بيروت ١٩٩٧ ،م .
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• السرخسي  ،محمد بن أحمد )ت٤٨٣ :ھـ(  .أصول السرخسي  ،ط٢ ،١م  ،دار المعرفة ،
بيروت ١٩٩٧ ،م .
• السرخسي  ،محمد بن أحمد )ت٤٨٣ :ھـ(  .المبسوط  ،دار المعرفة ١٨،م  ،بيروت .
• السايس  ،محمد علي ) ١٩٩٩م(  .تاريخ الفقه اإلسالمي  ،ط١ ، ١م  ،دمشق  :دار الفكر.
• شلبي  ،محمد مصطفى )١٩٨١م(  .تعليل األحكام ١ ،م  ،بيروت  :دار النھضة .
• شلبي  ،محمد مصطفى ) ١٩٨٣م(  .أصول الفقه اإلسالمي  ،ط١ ، ٤م  ،بيروت  :الدار
الجامعية .
• الشوكاني  ،محمد بن علي )ت١٢٥٠ :ھـ(  .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم
األصول  ،ط١ ، ١م  ،مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٧ ،م .
• الشاطبي  ،إبراھيم بن موسى )ت٧٩٠ :ھـ(  .الموافقات في أصول الشريعة  ،ط٤ ، ١م ،
تعليق  :عبد دراز  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ٢٠٠١ ،م .
• الشيرازي  ،إبراھيم بن علي )ت٤٧٦ :ھـ(  .التبصرة في أصول الفقه  ،ط١ ، ١م  ،تحقيق
د .محمد حسن ھيتو  ،دار الفكر  ،دمشق ١٩٨٠ ،م .
• الشيرازي  ،إبراھيم بن علي )ت٤٧٦ :ھـ(  .اللمع في أصول الفقه  ،ط١، ١م  ،تحقيق :
محيي الدين مستو  ،و يوسف بديوي  ،دار الكلم الطيب  ،ودار ابن كثير  ،دمشق ١٩٩٥ ،م
.
• الشربيني  ،محمد بن محمد الخطيب )ت٩٧٧ :ھـ(  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنھاج  ،ط٦ ، ١م  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٩٤ ،م .
• الشافعي  ،محمد بن إدريس )ت٢٠٤ :ھـ(  .األم ٤ ،م  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،د.ت .
• الشافعي  ،محمد بن إدريس )ت٢٠٤ :ھـ(  .الرسالة ١ ،م  ،تحقيق  :أحمد شاكر  ،دار
الفكر  ،بيروت  ،د.ت .
• الطوفي  ،سليمان بن عبدالقوي )ت٧١٦ :ھـ(  .شرح مختصر الروضة  ،ط٣ ،٢م ،
مؤسسة الرسالة  ،بيروت ١٩٩٨ ،م .
• ابن عصفور ،علي بن مؤمن )ت٦٦٩ :ھـ(  .الممتع الكبير في التصريف  ،ط١ ،١م ،
تحقيق :د .فخرالدين قباوة  ،مكتبة لبنان  ،بيروت  ،د.ت .
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• ابن عابدين  ،محمد أمين بن عمر )ت١٢٥٢ :ھـ(  .حاشية رد المحتار على الدر المختار ،
٧م  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،د.ت .
• الفرفور  ،محمد عبداللطيف )١٩٨٥م(  .نظرية االستحسان في التشريع اإلسالمي وصلتھا
بالمصلحة ١ ،م  ،دمشق  :دار دمشق .
• ابن فارس  ،أحمد بن فارس )ت٣٩٥ :ھـ(  .معجم مقاييس اللغة  ،ط٢ ،١م  ،تحقيق :
عبدالسالم ھارون  ،دار الجيل  ،بيروت ١٩٩١ ،م .
• ابن قدامة )الموفق(  ،عبد بن أحمد )ت٦٣٠ :ھـ(  .المغني على مختصر الخرقي  ،ط،١
دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٩٤ ،م .
• ابن قدامة )الموفق(  ،عبد بن أحمد )ت٦٣٠ :ھـ(  .روضة الناظر وجنة المناظر ،
المطبعة السلفية  ،المدينة المنورة ١٩٦٥ ،م .
• ابن قيم الجوزية  ،محمد بن أبي بكر )ت٧٥١ :ھـ(  .إعالم الموقعين عن رب العالمين ،
تحقيق  :د .طه سعد  ،دار الجيل  ،بيروت ١٩٧٣ ،م .
• القرافي  ،أحمد بن إدريس )ت٦٨٤ :ھـ(  .الذخيرة  ،ط١٤ ، ١م  ، ،تحقيق  :محمد حجي ،
دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت . ١٩٩٤ ،
• الكاساني  ،أبو بكر بن مسعود )ت٥٨٧ :ھـ(  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،ط، ٢
٤م  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ١٩٨٢ ،م .
• ابن منظور  ،محمد بن مكرم )ت٧١١ :ھـ(  .لسان العرب  ،ط١٥ ، ١م  ،دار صادر
بيروت ١٩٦٨ ،م .
• المكي  ،الموفق بن أحمد )ت٥٦٨ :ھـ(  .مناقب أبي حنيفة ١ ،م  ،دار الكتاب العربي ،
بيروت ١٩٨١ ،م .
• المراغي  ،عبد مصطفى )١٩٩٩م(  .الفتح المبين في طبقات األصوليين ٣ ،م ،
القاھرة :المكتبة األزھرية للتراث .
• المرغيناني  ،علي بن أبي بكر )ت٥٨٣ :ھـ(  .الھداية شرح بداية المبتدي  ،ط٢ ، ١م ،
دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٩٠ ،م .
• ابن مودود  ،عبد الموصلي )ت٦٨٣ :ھـ(  .االختيار لتعليل المختار ٢ ،م  ،دار األرقم ،
بيروت  ،د.ت .
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• مسلم  ،مسلم بن الحجاج )ت٢٦١ :ھـ(  .صحيح مسلم  ،ط١٠ ، ٦م  ،المطبعة الكبرى
األميرية  ،بوالق ١٨٨٥ ،م .
• المواق  ،محمد بن يوسف )ت٨٩٧ :ھـ(  .التاج واإلكليل ،ط٦ ، ٢م  ،دار الفكر  ،بيروت ،
 ، ١٩٧٨على ھامش مواھب الجليل للحطاب .
• النووي  ،يحيى بن شرف )ت٦٨٦ :ھـ(  .روضة الطالبين ،ط١٢ ،٢م  ،المكتب اإلسالمي
 ،بيروت ١٩٨٥ ،م .
• النووي  ،يحيى بن شرف )ت٦٨٦ :ھـ(  .المجموع شرح المھذب ١٢ ،م  ،دار الفكر ،
بيروت  ،د.ت .
• ابن نصر  ،القاضي عبدالوھاب بن علي )ت٤٢٢ :ھـ(  .المعونة على مذھب عالم المدينة
 ،ط٢ ، ١م  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٩٨ ،م .
• ابن الھمام  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد )ت٨٦١ :ھـ(  .شرح فتح القدير للعاجز
الفقير ٩ ،م  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،د.ت .
• الھيتمي  ،أحمد بن حجر )ت٩٧٤ :ھـ (  .الفتاوى الكبرى الفقھية ٤ ،م  ،دار الكتب
العلمية ١٩٨٣ ،م .
• ابن يعيش  ،موفق الدين يعيش بن علي )ت٦٤٣ :ھـ(  .شرح المفصل للزمخشري  ،ط، ١
٥م  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ٢٠٠١ ،م .
• أبو يعلى ) الصغير(  ،محمد بن محمد الفراء )ت٥١١ :ھـ(  .طبقات الحنابلة ٢ ،م  ،دار
المعرفة  ،بيروت  ،د.ت .

IMPLEMENTATION OF AL ISTIHSAN( APPLICATION OF
DISCRETION IN LEGALMATTERS) IN THE PROVISIONS OF
SALES ACCORDING TO THE HANAFI SCHOOL OF THOUGHT

١٦٨

IN ISLAMIC JURISPRUDENCE ( A COMPARATIVE ANALYSIS
STUDY FOR CHOSEN INSTANCES )
By
Hassan Awad Abu Arqoub
Supervisor
Dr . Mohammed A. Amr
Abstract
This study aim at examining the problem of multi-meanings for the
preference, then comes the rule of preference in the Fiqh issues, that are
chosen from "Al-Boyou' Book" (the Transactions Book" applied by the
Hanafis, which considered a fortified place that keeps the peoples' money, so
as to achieve an important legal purpose.
There is no doubt that such a study uncovers the skill of the Hanafi Ulama'
(Islamic Scientists) in applying the preference issues, in terms of solving
various issues that measurement failed to solve; as the preference has been
able to achieve the soul of legislation, and the religious objectives.
Moreover, to examine the power of Preference in the filed of the
religious evidence, it was necessary to make a comparison between
preference and other evidences on which the Ulama' (Islamic Scientists)
methodologies emerges in such issues, the fact that provides them with the
necessary training to understand the method of their thinking, excellence in
their approaches, and consequently, to get trained on the following their
tracks and imitate their methodologies in this regard.

