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وھ��و یتعل��ق بممارس��ة  ) م��دى ص��حة ونف��اذ بی��ع الف��ضولي  (فھ��ذا بح��ث عنوان��ھ  
  .شائعة في حیاة الناس

ال�رغم م�ن أن بی�ع الف�ضولي یخ�الف طبیع�ة عق�د البی�ع، إال أن�ھ كثی�ًرا م�ا                  على  و
یحصل في الواقع العملي، فاألب قد یبیع ملك ول�ده ال باعتب�اره نائًب�ا عن�ھ؛ ب�ل أص�یًلا                   
عن نفسھ، والزوج قد یبیع مل�ك زوجت�ھ، وال�وارث ق�د یبی�ع عیًن�ا ف�ي الترك�ة ولكنھ�ا            

ن ال��شائعة وال یمل��ك إال ح��صتھ فیھ��ا، لی��ست ف��ي ح��صتھ، وال��شریك ق��د یبی��ع ك��ل الع��ی 
. وكثیًرا ما یبیع الناس أموال الغائبین، فھ�ذه كلھ�ا تعتب�ر م�ن تطبیق�ات بی�ع الف�ضولي         

فلذلك یعتبر بیع الفضولي من المواضیع ذات األھمیة الكبرى؛ نظًرا لما یترت�ب علی�ھ               
  .من آثار تتعلق بالحیاة العملیة للمجتمع

  .د، وخمسة مباحث، ثم الخاتمة، والفھارسویتكون البحث من مقدمة، وتمھی

مقدم�ة البح�ث، وأھمی�ة الموض�وع، والدراس�ات      (أما المقدمة فقد اش�تملت عل�ى        
  ).السابقة، ومنھج البحث، وخطة البحث

بی��ان الف��ارق ب��ین بی��ع الف��ضولي وم��ا یقارب��ھ، ویت��ضمن ثالث��ة     : المبح��ث األول
  :مطالب

  :یع، ویتضمن أربعة مطالبمكان بیع الفضولي من عقد الب: المبحث الثاني

  :حكم بیع الفضولي من حیث الصحة والنفاذ، وفیھ مسائل: المبحث الثالث

  :اآلثار الفقھیة لتصرف الفضولي، وفیھ ثالث مسائل: المبحث الرابع

مقارنة بین حك�م بی�ع الف�ضولي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، وحكم�ھ           : المبحث الخامس 
  .في القانون الوضعي

  .النتائج والتوصیاتالخاتمة وتتضمن أھم 

  .مدى ،صحة، نفاذ ،  بیع، الفضولي: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

 

This is a research entitled "The validity and 
effectiveness of the sale of the inquisitor" and it is 
related to a common practice in people's lives. 

The topic has also gained special importance in the 
entry of banking in general, and Islamic in particular, in 
trying to take advantage of the provisions of the 
actions of the curious in the manufacture of new 
products traded within the scope of Islamic banking. 

Although the sale of the inquisitive is contrary to 
the nature of the sales contract, it is often what 
happens in practice, the father may sell the king of his 
son not as a deputy; He only owns his share of it, and 
people often sell absentee money, all of which are 
considered to be inquisitive sales applications. The 
refore, the sale of the inquisitive is one of the most 
important topics, given its implications for the working 
life of the community. 

,The research consists of an introduction, a preface, 
five investigations, then a conclusion, and indexes. 

mailto:%20Email
mailto:hamj0505@hotmail.com


 
 

 - ٤٠٨٦ - 

The introduction included (introduction to research, 
importance of the topic, previous studies, research 
methodology, research plan). 

The first topic: the difference between the sale of 
the inquisitive and the like, and includes three 
demands: 

The second topic: the place of sale of the curious 
from the sales contract, and includes four demands: 

The third topic: the ruling on the sale of the 
inquisitive in terms of health and access, and it 
contains issues: 

The fourth theme: the doctrinal effects of the 
inquisitive behavior, which contains three issues: 

The fifth thesis: a comparison between the ruling on 
the sale of the inquisitive in Islamic jurisprudence and 
his ruling on positive law. 

The conclusion contains the most important 
findings and recommendations. 

Keyword: The validity, effectiveness, the sale, the 
inquisitor 
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  :مقدمة البحث

إن الحمد هللا، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونتوب إلیھ، من یضلل         
اهللا فال ھادي لھ، ومن یھد اهللا فال مضل لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وح�ده ال ش�ریك                 

  ..وبعد  لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ

ق بممارس��ة وھ��و یتعل��) م��دى ص��حة ونف��اذ بی��ع الف��ضولي  (فھ��ذا بح��ث عنوان��ھ  
  .شائعة في حیاة الناس

كم��ا اكت��سب الموض��وع أھمی��ة خاص��ة ب��دخول الم��صرفیة عام��ة، واإلس��المیة         
خاصة، في محاولة اإلفادة من أحكام تصرفات الفضولي ف�ي ص�ناعة منتج�ات جدی�دة                

  .یتم تداولھا ضمن نطاق المصرفیة اإلسالمیة

 أن��ھ كثی��ًرا م��ا عل��ى ال��رغم م��ن أن بی��ع الف��ضولي یخ��الف طبیع��ة عق��د البی��ع، إال  
یحصل في الواقع العملي، فاألب قد یبیع ملك ول�ده ال باعتب�اره نائًب�ا عن�ھ؛ ب�ل أص�یًلا                   
عن نفسھ، والزوج قد یبیع مل�ك زوجت�ھ، وال�وارث ق�د یبی�ع عیًن�ا ف�ي الترك�ة ولكنھ�ا            
لی��ست ف��ي ح��صتھ، وال��شریك ق��د یبی��ع ك��ل الع��ین ال��شائعة وال یمل��ك إال ح��صتھ فیھ��ا،  

.  الناس أموال الغائبین، فھ�ذه كلھ�ا تعتب�ر م�ن تطبیق�ات بی�ع الف�ضولي       وكثیًرا ما یبیع  
فلذلك یعتبر بیع الفضولي من المواضیع ذات األھمیة الكبرى؛ نظًرا لما یترت�ب علی�ھ               

  .)١(من آثار تتعلق بالحیاة العملیة للمجتمع

وق��د حظ��ي ھ��ذا الموض��وع بدراس��ات متع��ددة م��ن الفقھ��اء ال��شرعیین، وفقھ��اء     
وضعیة، غیر أن البحث العلمي ال ینقطع أبًدا، ولكل باحث أسلوبھ وآراؤه،            القوانین ال 

  .وھذا یثري النتاج العلمي من حیث الوفرة والتنوع

  :الدراسات السابقة

درج الباحثون في البحوث العلمیة أن یبنوا ف�وق بن�اء م�ن س�بق حت�ى ال ت�ضیع           
رت فتتبع�ت م�ا ُكت�ب       الجھود، وتفنى األوقات واألعمار في التك�رار، وعل�ى س�ننھم س�            

  :في ھذا الموضوع استقاًلا أو تضمیًنا فكان أھم ھذه الدراسات ما یلي

   خالد بن عبداهللا اللحیدان، مجل�ة الع�دل، الع�دد الث�اني،      . بیع الفضولي، د
 .ھـ١٤٢٠ربیع اآلخر 

        الف��ضالة ب��ین ال��شریعة اإلس��المیة والق��وانین الوض��عیة، إیھ��اب ظ��اھر
 .الخفاجي

                                                           

 ).٤/٢٧٥(مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي ) ١(
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  ی��ع الف��ضولي، دراس��ة مقارن��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي    التأص��یل الفقھ��ي لب
والق���انون الوض���عي، زین���ة أحم���د خری���سات، جامع���ة ال���شرق األوس���ط، 

 .م٢٠١٣

         بی��ع مل��ك الغی��ر، دراس��ة مقارن��ة ف��ي ض��وء الق��انون الوض��عي والفق��ھ
اإلس���المي، أیم���ن محم���د ح���سین ناص���ر، جامع���ة النج���اح، فل���سطین،        

 .م٢٠٠٦

  :منھج البحث

  :ومنھج البحث یقوم على

استقصاء أقوال الفقھ�اء المتق�دمین والمعاص�رین م�ن الم�ذاھب الفقھی�ة               .١
 .األربعة، وغیرھا من مذاھب أھل السنة، واألئمة المجتھدین

 .عرض األدلة ومناقشتھا والترجیح وأسبابھ .٢

االقت��صار ف��ي مق��دمات البح��ث عل��ى الق��در الك��افي للتأس��یس للم��سألة          .٣
 .الرئیسة وعدم التوسع

 .صادر المعتبرةتوثیق النقوالت من الم .٤

 .عزو اآلیات، وتخریج األحادیث .٥

  :خطة البحث

یتك���ون مخط���ط البح���ث م���ن مقدم���ة، وتمھی���د، وخم���سة مباح���ث، ث���م الخاتم���ة،  
  .والفھارس

مقدم�ة البح�ث، وأھمی�ة الموض�وع، والدراس�ات      (أما المقدمة فقد اش�تملت عل�ى        
  ).السابقة، ومنھج البحث، وخطة البحث

  :التمھید، ویتضمن ثالث مسائل

  .معنى البیع لغة: لمسألة األولىا

  .معنى البیع اصطالًحا: المسألة الثانیة

  .بیان المقصود بالفضولي في الفقھ اإلسالمي: المسألة الثالثة

بی��ان الف��ارق ب��ین بی��ع الف��ضولي وم��ا یقارب��ھ، ویت��ضمن ثالث��ة     : المبح��ث األول
  :مطالب

  .تصریفبیان الفارق بین بیع الفضولي والبیع على ال: المطلب األول

  .بیان الفارق بین بیع الفضولي والبیع على المفلس: المطلب الثاني
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  .بیان الفارق بین بیع الفضولي وبیع الشریك نصیب شریكھ: المطلب الثالث

  :مكان بیع الفضولي من عقد البیع، ویتضمن أربعة مطالب: المبحث الثاني

  .مشروعیة عقد البیع: المطلب األول

  .ملكیة لصحة عقد البیعشرط ال: المطلب الثاني

الحاالت التي یصح فیھا عقد البیع مع فق�د ش�رط الملكی�ة، وفی�ھ           : المطلب الثالث 
  :ثالث مسائل

  .بیع الوكیل مال موكلھ: المسألة األولى

  .بیع الولي مال من ھو تحت والیتھ: المسألة الثانیة

  .بیع الحاكم مال المماطل في أداء الحق الذي علیھ: المسألة الثالثة

النظری��ات الفقھی��ة المؤس��سة للحك��م الفقھ��ي ف��ي م��سألة بی��ع       : المطل��ب الراب��ع 
  :الفضولي، وفیھ ثالث مسائل

  .نظریة الصحة في عقد البیع: المسألة األولى

  .نظریة البطالن: المسألة الثانیة

  .نظریة العقد الموقوف: المسألة الثالثة

  :، وفیھ مسائلحكم بیع الفضولي من حیث الصحة والنفاذ: المبحث الثالث

  .حق الفسخ للمشتري: المسألة األولى

  .التعویضات المستحقة للمشتري: المسألة الثانیة

  :اآلثار الفقھیة لتصرف الفضولي، وفیھ ثالث مسائل: المبحث الرابع

  .آثار بیع الفضولي بالنسبة للمشتري: المسألة األولى

  ).لفضوليا(آثار بیع الفضولي بالنسبة للبائع : المسألة الثانیة

  .آثار بیع الفضولي بالنسبة للمالك الحقیقي: المسألة الثالثة

مقارنة بین حك�م بی�ع الف�ضولي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، وحكم�ھ           : المبحث الخامس 
  .في القانون الوضعي

  .الخاتمة وتتضمن أھم النتائج والتوصیات
  :الفھارس وتشمل اآلتي

 فھرس اآلیات واألحادیث.  
 فھرس المصادر والمراجع.  
 فھرس الموضوعات.  
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  التمهيد

  التعريف بعنوان البحث

  : ویتضمن ثالث مسائل

  .معنى البیع لغة: المسألة األولى
البیع في اللغة من ألفاظ األضداد التي تطلق على الشيء ونقیضھ، فیطل�ق عل�ى               

ب�اع ال�شيء إذا ش�راه أو اش�تراه،     : إخراج الشيء من الملك وعلى إدخال�ھ فی�ھ، یق�ال       
، أي ) ١( ) ال یبع بعضكم على بیع أخیھ: (اشتراه لھ، ومنھ الحدیث الشریفوباع لھ إذا 

: ، وح��دیث)٢()ال یبت��اع الرج��ل عل��ى بی��ع أخی��ھ    : (ال ی��شتره، ب��دلیل روای��ة البخ��اري   
. ، حیث أطلق على كل واحد من المتعاقدین أن�ھ ب�ائع           )٣()البیعان بالخیار ما لم یتفرقا    (

يء بشيء مطلًقا، سواء كان سلعة ب�سلعة،  فینطلق لفظ البیع في اللغة على مبادلة ش    
  .أم سلعة بنقد، ویقال ألحد المتقابلین مبیع واآلخر ثمن

  .البیع اصطالًحا: المسألة الثانیة
  .)٤(بأنھ مبادلة المال بالمال بالتراضي: عرفھ الحنفیة

  .)٥(بأنھ عقد معاوضة على غیر منافع: وعرفھ المالكیة
 مالیة یفید ملك عین أو منفعة على التأبید،     بأنھ عقد معاوضة  : وعرفھ الشافعیة 

  .)٦(ال على وجھ القربة
بأن�ھ تملی�ك ع�ین مالی�ة أو منفع�ة مباح�ة عل�ى التأبی�د بع��وض         : وعرف�ھ الحنابل�ة  

  .)٧(مالي غیر ربا وال قرض
وھ��ذه التعریف��ات جمیًع��ا تفی��د ب��أن البی��ع بمعن��اه الع��ام ال یخ��رج ع��ن أص��ل معن��اه 

، ول�ذا فھ�و تعری�ف ع�ام ی�شمل البی�ع وال�شراء؛ ألن كًل�ا                اللغوي، فھو مطلًق�ا المبادل�ة     
  .منھما مبادلة مال بمال

                                                           

، وم��سلم، كت��اب )٢١٣٩(أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب البی��وع، ب��اب ال یبی��ع عل��ى بی��ع أخی��ھ، رق��م  ) ١(
 ).١٤١٢(ع أخیھ، حدیث البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بی

 ).٢١٦٠(أخرجھ البخاري، باب ال یشتري حاضر لباد، حدیث) ٢(
، ومسلم، كت�اب  )٢٠٧٩(أخرجھ البخاري، كتاب البیوع، باب إذا بیَّن البیعان ولم یكتما، حدیث  ) ٣(

 ).١٥٣٢(البیوع، باب الصدق في البیع والبیان، حدیث 
 ).٦/٤٧٦(فتح القدیر، البن الھمام ) ٤(
 ).٣/١٢(بلغة السالك، للصاوي ) ٥(
 ).٣/٣٣٦(، روضة الطالبین )٩/١٤٨(المجموع، للنووي ) ٦(
 ).٤/٤(المبدع ) ٧(
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  .بیان المقصود بالفضولي في الفقھ اإلسالمي: المسألة الثالثة

  :تعریف الفضولي في اللغة: أوًال

كفل��س وفل��وس، وق��د غل��ب ) ف��ضول(م��أخوذ م��ن الف��ضل وھ��و الزی��ادة، وجمع��ھ 
ف�ضولي لم�ن   : عمل الجمع اس�تعمال المف�رد، فقی�ل   استعمالھ على ما ال خیر فیھ، واست   

  .)١(یشتغل بما ال یعنیھ

  :تعریف الفضولي في االصطالح: ثانًیا
  .)٢(بأنھ من یتصرف في حق الغیر بال إذن شرعي: عرف الحنفیة الفضولي

  .)٣(بأنھ الذي یبیع مال  غیره ممن ال والیة لھ، ولیس وكیًلا لھ:  وعرفھ المالكیة
  .)٤( بأنھ من لیس بوكیل وال ولي على المالك:وعرفھ الشافعیة
  .)٥(بأنھ المتصرف للغیر بغیر إذنھ: وعرفھ الحنابلة

  .وتعریف الحنابلة ھو التعریف المختار؛ ألنھ دل على المقصود بعبارة أقصر
  :)٦(ومن تعریفات المعاصرین

من تصرف في حق�وق غی�ره       : مصطفى الزرقاء الفضولي بأنھ   . تعریف الشیخ د  
  .)٧( قولًیا وفعلًیا دون تفویض مشروعتصرًفا

بأنھ من یت�صرف ف�ي ح�ق    : وجاء في مجلة األحكام العدلیة أن تعریف الفضولي     
  .)٨(الغیر بدون إذن شرعي

أن الف��ضولي ش��خص  : فالتعریف��ات للف��ضولي ت��دور ح��ول معن��ى أساس��ي وھ��و     
  .یتصرف في حقوق غیره المادیة من غیر صفة شرعیة تمكنھ من ذلك

فًلا ابتداًء لیس لھ أي والیة، وقد یكون صاحب والی�ة ف�ي األص�ل               وقد یكون متط  
ولكنھ تعدى نطاق والیتھ وخرج عنھا، مثل الوكیل الذي لم یلتزم بم�ضمون الوكال�ة،               

  .فھو فضولي في الجزء الذي خرج فیھ عن مضمون الوالیة

                                                           

 ).٢٨٢(المصباح المنیر ص) ١(
 ).٤/١٨٦(، حاشیة ابن عابدین )٦/١٦٠(البحر الرائق ) ٢(
 ).٥/١٧(شرح الخرشي ) ٣(
 ).٣/٤٠٣(، نھایة المحتاج )٢/٢٤٧(تحفة المحتاج بشرح المنھاج ) ٤(
 ).٣٤(ص) ١٣(مشروع تقنین الشریعة اإلسالمیة على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، المادة ) ٥(
، الم�دخل للفق�ھ    )٢٩٠(أحم�د ف�راج ح�سین ص      . نظریة العق�د ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة، د         : انظر) ٦(

وھب���ة . ، الفق���ھ اإلس���المي وأدلت���ھ، د )٦٢٥، ٦٢٤(محم���د س���الم م���دكور ص . اإلس���المي، د
 ).٤/٣٧٣(الزحیلي 

 ).٥٠٣(المدخل الفقھي العام ص) ٧(
 ).٢١٨(درر الحكام شرح مجلة األحكام ص) ٨(



 
 

 - ٤٠٩٢ - 

  املبحث األول

  بيان الفارق بني بيع الفضويل وما يقاربه

  : ویتضمن ثالثة مطالب

  اطب اول

  ن ارق ن  او وا  ارف

 أح��د العق��ود الدارج��ة ف��ي األس��واق الی��وم، ول��م ی��ذكر :البی�ع عل��ى الت��صریف ھ��و 
الفقھاء لھذا العقد اسًما خاًصا، وإنما یندرج ضمن صور أخرى من عقد البی�ع، وف�ق           

  .مصطلحات فقھیة معروفة في كتب الفقھ

یف صور متعددة تعرف من االستقراء وتتبع المع�امالت         وللبیع على التصر  
  :الجاریة في األسواق، وأكثرھا تداوًلا صورتان

اش�تریت من�ك ھ�ذه      : " البیع بشرط، ب�أن یق�ول الم�شتري للب�ائع          :الصورة األولى 
: ویقولون ف�ي الع�رف ال�دارج الی�وم    . )١("السلعة على أنھا متى لم تنفق رددتھا علیك    

  ".عة، وإذا لم أتمكن من تصریفھا رددتھا علیكاشتریت منك ھذه السل"

وھ��ذه ال��صورة ھ��ي غال��ب تع��امالت الن��اس الی��وم، وھ��و ی��سمى ف��ي الفق��ھ بی��ٌع      
  :وقد اختلف في حكمھ أھل العلم على ثالثة أقول. )٢(وشرط

، والمالكیة ف�ي الم�شھور      )٣(وبھ قال الحنفیة  . بطالن العقد والشرط  : القول األول 
  .)٦(، وروایة عن اإلمام أحمد)٥(فعیة، وھو مذھب الشا)٤(عنھم

  .)٧(روایة عند الحنابلة ھي المذھب. یصح العقد ویبطل الشرط: القول الثاني

                                                           

، )٣/٢٣٢(، حاش���یة ال���صاوي عل���ى ال���شرح ال���صغیر  )٥١(ال���شاذلي ص. نظری���ة ال���شرط، د) ١(
 ).٣/٥٧(الكافي، البن قدامة 

، )٣/٢٣٢(، حاش��یة ال��صاوي عل��ى ال��شرح ال��صغیر  )٤/٤١(غم��ز عی��ون الب��صائر، للحم��وي  ) ٢(
 ).٤/٥١(، المبدع، البن مفلح )١/٣٧٣(لمنثور في القواعد، للزركشي ا

 ).٥/١٦٥(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/٨١(، الخرشي )٣/٦٥(حاشیة الدسوقي ) ٤(
 ).٣/٤٠٠(روضة الطالبین ) ٥(
 ).٤/٣٥١(اإلنصاف ) ٦(
 ).٦/١٣٢(المغني ) ٧(
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، اختارھ�ا ش�یخ   )١(وھ�و روای�ة عن�د الحنابل�ة    . یصح العقد والشرط : القول الثالث 
وأص�ول أحم�د المن�صوصة عن�ھ أكثرھ�ا یج�ري عل�ى ھ�ذا          : "اإلسالم اب�ن تیمی�ة وق�ال      

  .)٢("القول

أن یكون البیع معلًقا على ش�رط ق�درة الم�شتري عل�ى ت�صریف              : الصورة الثانیة 
السلعة، فإذا تم تصریفھا انعق�د البی�ع، وإذا ل�م ی�تم ت�صریفھا ف�ال بی�ع بینھم�ا، وتع�ود                 

  .وھذا یعرف في الفقھ بالبیع المعلق على شرط في المستقبل. السلعة إلى صاحبھا

  :نوقد اختلف أھل العلم في حكمھ على قولی

، )٤(، والمالكی���ة)٣(وب���ھ ق���ال الحنفی���ة. ال ی���صح عق���د البی���ع معلًق���ا: الق���ول األول
  .)٦(، والحنابلة)٥(والشافعیة

وھ�و  . ف�إن تحق�ق ال�شرط انعق�د البی�ع وإال ف�ال         . ی�صح البی�ع معلًق�ا     : القول الثاني 
  .)٩(، وتلمیذه ابن القیم)٨(، اختارھا شیخ اإلسالم ابن تیمیة)٧(روایة عن اإلمام أحمد

؛ ألن�ھ إذا قلن��ا  )بی�ع الف�ضولي  (ف�البیع عل�ى الت�صریف ب�صورتیھ ال ی��دخل نط�اق      
بصحة البیع على التصریف فالمشتري عندما یعید السلعة ھ�و مال�ك ول�یس ف�ضولًیا،                
وإذا قلنا بعدم صحة البیع على الت�صریف فالم�شتري یت�صرف فیھ�ا ب�إذن مالكھ�ا ف�ال                  

  . غیره بال إذن منھیكون فضولًیا؛ ألن الفضولي من یتصرف في ملك

ب اطا  

  ن ارق ن  او وا  اس

أن یكون الدَّین الذي على الرجل أكثر من مالھ، وسواء أك�ان غی�ر       : اإلفالس ھو 
وإنم�ا ُس�مي    : "ق�ال اب�ن قدام�ة     . )١٠(ذي مال أصًلا أم كان لھ مال إال أنھ أقل م�ن َدْین�ھ             

                                                           

 ).٤/٣٥١(اإلنصاف ) ١(
 ).٢٦/٢٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).١٧/١٣(ط المبسو) ٣(
 ).١/٢٢٨(الفروق ) ٤(
 ).٣/٤٤٦(روضة الطالبین ) ٥(
 ).٦/٥٠٧(المغني ) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(
 ).٢٢٧(نظریة العقد، البن تیمیة ص) ٨(
 ).٣/٣٨٧(أعالم الموقعین ) ٩(
 ).٢/٢٨٤(بدایة المجتھد ) ١٠(
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إن كان لھ مال؛ ألن مالھ مستحق الصرف من جھة دین�ھ          من غلب دینھ مالھ مفلًسا و     
  .)١("فكأنھ معدوم

  . ھو من ال یفي بَدْینھ، أو الذي أحاط الدَّین بمالھ:المفلس

  :وقد اختلف أھل العلم في جواز بیع الحاكم لمالھ وفاًء ِبَدْینھ على قولین

حب�سھ والت�ضییق    عدم جواز الَحْجر على المفلس، وإنما یكتف�ي الح�اكم ب   :القول األول 
  .)٢(-رحمھ اهللا-علیھ حتى یبیع ممتلكاتھ ویوفي دیونھ، وبھ قال أبو حنیفة 

  . الَحْجر علیھ وبیع ممتلكاتھ وفاء لدینھ:القول الثاني

، )٦(، والحنابل��ة)٥(، وال��شافعیة)٤(، والمالكی��ة)٣(وب��ھ ق��ال ال��صاحبان م��ن الحنفی��ة 
 مالھ ف�ي دی�ن ك�ان علی�ھ وق�سمھ       ، فقد باع  ودلیلھم فعل النبي    . وھو قول الجمھور  

  .بین غرمائھ

عن�د  -أن البی�ع عل�ى المفل�س        : والفارق بین البیع عل�ى المفل�س وبی�ع الف�ضولي          
 ت�صرف م�ن الح�اكم ب��إذن م�ن ال�شارع، وأم�ا بی�ع الف�ضولي فھ��و         -م�ن یق�ول ب�صحتھ   

  .تصرف من الفضولي في ملك الغیر من غیر إذن وبال والیة شرعیة

  اطب اث

ن ار ب كرا و وا  ن رق  

  : وفیھ مسألتان

إذا باع مشترًكا بینھ وبین غیره ك�أرٍض فق�د اختل�ف أھ�ل العل�م               : المسألة األولى 
  :في صحة بیعھ لنصیبھ على قولین

، )٧(وب����ھ ق����ال الجمھ����ور م����ن الحنفی����ة.  أن ھ����ذا البی����ع ص����حیح:الق����ول األول
  .)١(، والمذھب عند الحنابلة)٩(فعیة، وھو الصحیح عند الشا)٨(والمالكیة

                                                           

 ).٤/٤٠٨(المغني ) ١(
 .)٥/١٩٩(، تبیین الحقائق )٧/١٣٧(بدائع الصنائع ) ٢(
 .المصدرین السابقین) ٣(
 ).٣/٣٥٣(الشرح الصغیر ) ٤(
 ).٢/١٤٦(مغني المحتاج ) ٥(
 ).٣/٤٠٥(كشاف القناع ) ٦(
 ).٢/١٧٥(، فتاوى قاضي خان بھامش الفتاوى الھندیة )٣/١٥٥(الفتاوى الھندیة ) ٧(
 ).١١٤، ٦/١١٣) (٨/١٢٥(، المعیار المعرب )٢/٦٨(البھجة في شرح التحفة ) ٨(
 ).٣/٤٠(، مغني المحتاج )٤٢٤، ٣/٤٢٣(، روضة الطالبین )٢٥٢، ٨/٢٥١(لعزیز فتح ا) ٩(
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وھ�و ق�ول   .  أن ھ�ذا البی�ع ال ی�صح ف�ي ق�سطھ وال ف�ي ق�سط غی�ره             :القول الثاني 
، )٥(، واب�ن المن�ذر    )٤(، وھ�و ق�ول أب�ي ث�ور        )٣(، وروایة للحنابلة وقیل وجھ    )٢(للشافعیة

  .)٦(وبھ قال الظاھریة

ول بصحة البیع ظاھر، فعلى الق) بیع الفضولي(والفارق بین ھذه الصورة وبین   
وعل��ى الق��ول بع��دم . فھ��و بی��ع م��أذون فی��ھ ش��رًعا وص��ادر ع��ن م��ن یمل��ك والی��ة البی��ع

ص��حتھ فھ��و ی��شبھ بی��ع الف��ضولي م��ن وج��ھ، ویفارق��ھ م��ن وج��ھ آخ��ر، ووج��ھ ال��شبھ   
والف��ارق . أن��ھ ت��صرف م��ن ش��خص ف��ي م��ال غی��ره م��ن غی��ر إذن وال والی��ة   : بینھم��ا
للمبیع، أما الفضولي فإنھ ینسب البیع أن الشریك یكشف عن المالك الحقیقي    : بینھما

  .إلى نفسھ

  ).تصرف الفضولي(في حكم بیع نصیب شریكھ : المسألة الثانیة

  :وقد اختلف الفقھاء في حكم بیعھ لنصیب شریكھ على قولین

 أن البیع ینعقد موقوًف�ا عل�ى إج�ازة المال�ك، ف�إن ش�اء أج�از البی�ع،                   :القول األول 
، )٩(، وھ��و الق��ول الق��دیم لل��شافعیة)٨(، والمالكی��ة)٧(وب��ھ ق��ال الحنفی��ة. وإن ش��اء ف��سخ
  .)١١(، وھو روایة عن اإلمام أحمد، وبھ قال إسحاق)١٠(وقول في الجدید

وب��ھ ق��ال ال��شافعیة ف�ي الجدی��د وھ��و األظھ��ر  .  أن ھ��ذا البی��ع باط�ل :الق�ول الث��اني 
 ، وأب�و ث�ور، واب�ن   )١٤(، وب�ھ ق�ال الظاھری�ة   )١٣(، وھو المذھب عند الحنابلة )١٢(عندھم
  .)١٥(المنذر

                                                                                                                                                     

، غای���ة المنتھ���ى  )٤/٣٨(، ال���شرح الكبی���ر م���ع المغن���ي   )٣٢، ٢/٣١(الك���افي، الب���ن قدام���ة   ) ١(
)٢/١٥.( 

 ).٣/٤٦٣(، نھایة المحتاج )٣/٤٢٤(روضة الطالبین ) ٢(
 ).٤/٢٦١(المغني ) ٣(
 ).٤/٢٦١(المغني ) ٤(
 ).١/١١٠(ع، البن المنذر اإلجما) ٥(
 ).١٧، ٩/١٦(المحلى ) ٦(
 ).٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )١٤/١٥٤(المبسوط ) ٧(
 ).٤/٣٦٩(، التاج واإلكلیل بھامش مواھب الجلیل )٣٧٠، ٤/٣٦٩(مواھب الجلیل ) ٨(
 ).٢/١٦٠(، حاشیة عمیرة )٢٤٨، ٩/٢٤٧(المجموع ) ٩(
 ).١/٣١٠(المحرر ) ١٠(
 ).٤/١٦(رح الكبیر مع المغني ، الش)٤/٢٣٧(المغني ) ١١(
 ).٣/٢٥٣(، روضة الطالبین )٩/٢٤٨(المجموع شرح المھذب ) ١٢(
 ).٣/١٥٧(، كشاف القناع )٤/٢٨٣(اإلنصاف ) ١٣(
 ).٤٣٨-٨/٤٣٤(المحلى ) ١٤(
 ).٤/٢٢٧(المغني ) ١٥(
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: وھذه الصورة من البیع مطابقة لصورة بی�ع الف�ضولي إال ف�ي أم�ر واح�د وھ�و                   
أن الشریك ینسب المبیع إلى مالكھ وھ�م ال�شركاء، أم�ا الف�ضولي فإن�ھ ین�سب المبی�ع                   

  .إلى نفسھ
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  املبحث الثاني

  مكان بيع الفضويل من عقد البيع

  : ویتضمن أربعة مطالب

  اطب اول

د ا رو  

  .البیع جائز بالكتاب، والسنة، واإلجماع

  .)١(﴿َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع﴾: قال اهللا تعالى

البیع�ان بالخی�ار م�ا ل�م     : " ق�ال   أن النب�ي     ومن السنة حدیث حكیم بن حزام       
  .)٢("یتفرقا، فإن صدقا ُبورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما ُمِحق بركة بیعھما

  .)٣( جواز البیع في الجملةوانعقد اإلجماع على

ب اطا  

د ا  رط ا  

من المَسلَّْم بھ أن للعقد أركاًنا یجب توفرھا لیترت�ب األث�ر المطل�وب من�ھ، وب�ذلك        
نجد أن الفقھ اإلسالمي قد اشترط إلتمام العاقد ووقوعھ صحیًحا نافًذا أن یكون للعاقد      

  :مر ال یتحقق إال بوسیلة من الوسائل التالیةسلطة على المعقود علیھ، وھذا األ
 وھي الملك، فیكون المبیع وھ�و ال�شيء المعق�ود علی�ھ مملوًك�ا             :الوسیلة األولى 

للبائع وق�ت البی�ع، ف�ال ی�صح بی�ع م�ا ل�یس مملوًك�ا ل�ھ، واس�تثنى الفقھ�اء بی�ع ال�سلم                           
  .فأجازوه للضرورة، ولحاجة الناس إلیھ

 ولًی��ا أو وص��ًیا عل��ى ص��احب ال��شيء المعق��ود   أن یك��ون العاق��د:الوس��یلة الثانی��ة
  .علیھ، ومعنى ذلك أن یكون مأذوًنا لھ بالتصرف من الشرع

 أن یكون العاقد وكیًلا في التصرف الذي قام بھ نیابة عن غیره، :الوسیلة الثالثة
بناًء على وكالة بین الوكیل والموكل، على أن یتصرف الوكی�ل ف�ي ح�دود وكالت�ھ وال            

  .یتجاوزھا

                                                           

 ).٢٧٥(سورة البقرة من اآلیة ) ١(
ن البیع�ان ول�م یكتم�ا ون�صحا، ح�دیث      متفق علی�ھ، أخرج�ھ البخ�اري، كت�اب البی�وع، ب�اب إذا ب�یَّ             ) ٢(

 ).١٥٣٢(، ومسلم في البیوع، باب الصدق في البیع والبیان، حدیث )٢٠٧٩(
 ).٣/٤٨٠(، المغني )٨/٩٧(، فتح العزیز )٤/٢(، تبیین الحقائق )٢/٦(تحفة الفقھاء ) ٣(
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ون بأحد ھذه الوسائل الثالثة صفة شرعیة للمتعاقد، فإذا لم تتوافر فیھ صفة فیك
  .)١(من ھذه الصفات تبیح لھ التصرف في المعقود علیھ سمي التصرف فضولًیا

  اطب اث

رط ا د  د ا   ت اا  

  : ویتضمن ثالث مسائل

  .وكلھبیع الوكیل مال م: المسألة األولى
یج��وز للوكی��ل بموج��ب عق��د الوكال��ة الت��صرف ف��ي م��ال موكل��ھ إذا ك��ان ھ��ذا ھ��و  

ف�إذا فع�ل   . موضوع الوكالة، ویجب علیھ التقید بمضمون الوكالة وعدم الخروج عن�ھ      
ذلك كان تصرفھ في مال موكل�ھ ب�البیع أو غی�ره بیًع�ا ص�حیًحا وناف�ًذا، وتترت�ب علی�ھ                 

  .)٢(كافة آثاره الشرعیة
مخالفة الوكیل لم�ضمون الوكال�ة، فھ�ل ی�صح بیع�ھ وش�راؤه              وأما في حالة    

  :أم ال؟فألھل العلم في ذلك قوالن
، إل�ى أن    )٥(، وروای�ة ع�ن أحم�د      )٤( ، والمالكی�ة   )٣( فقد ذھب الحنفیة   :القول األول 

شراء الوكیل وإن خالف موكلھ صحیح، لكنھ موقوف على إجازة الموكل، فإن أجازه              
  لنقذ وإال فإنھ ینفذ على الوكی

 وذھبت الشافعیة وھي الروایة األخرى ع�ن أحم�د إل�ى أن ال�شراء               :القول الثاني 
  .)٦(في ھذه الحالة باطل في حق الموكل ویقع الشراء للوكیل

  .بیع الولي مال الیتیم الذي تحت والیتھ: المسألة الثانیة
، عل��ى وج��وب العنای��ة  تظ��افرت الن��صوص م��ن كت��اب اهللا، وم��ن س��نة النب��ي    

﴿َوَلا َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم : حسان إلیھ، والمحافظة على أموالھ، قال اهللا تعالىبالیتیم واإل
  .)٧(ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّىٰ َیْبُلَغ َأُشدَُّه﴾

أن الوص��ي مقی��د ف��ي ت��صرفھ  : والقاع��دة العام��ة ف��ي عق��ود الوص��ي وت��صرفاتھ  
 ال یكون للوصي سلطة مباشرة بالنظر والمصلحة العامة لمن في وصایتھ، وعلى ھذا

                                                           

ني ، بی�ع مل�ك الغی�ر ف�ي الق�انون الم�د            )١٢٩(ما سبق في مصادر الحق، لل�سنھوري ص       : انظر) ١(
 ).١١٤(والفقھ اإلسالمي ص

، بلغ�ة ال�سالك   )٣/٣٨٣(، حاش�یة الدس�وقي     )٤/٢٧١(، تبیین الحقائق    )٦/٢٧(بدائع الصنائع   ) ٢(
، )٥/١١٢(، المغن��ي )٤٠٩، ٢/٤٠٨(، حاش��یة الجم��ل  )٥/٣١(، نھای��ة المحت��اج  )٢/١٨٤(

 ).٩/١١٤(، المحلى، البن حزم )٥/٣٧٨(اإلنصاف 
 ).٦/٢٩(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٦/٧٣( شرح الخرشي )٤(
 ).١٠٨، ٥/١٠٧(المغني ) ٥(
 ).٥/٤٧(نھایة المحتاج ) ٦(
 ).٣٤(سورة اإلسراء من اآلیة ) ٧(
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التصرفات الضارة ضرًرا محًضا كالھب�ة والت�صدق، أو البی�ع وال�شراء بغ�بن ف�احش،                  
فإذا باشر الوصي تصرًفا من ھذه التصرفات ك�ان ت�صرفھ باطًل�ا ال یقب�ل اإلج�ازة م�ن                    
أحد، ویكون لھ سلطة مباشرة التصرفات النافعة نفًعا محًضا، كقب�ول الھب�ة وال�صدقة       

ة واإلجازة والقسمة والشركة، ف�إن للوص�ي أن یباش�رھا إال إذا ترت�ب علیھ�ا                 والوصی
  .ضرر ظاھر فإنھا ال تكون صحیحة

ویجوز لولي الیت�یم أن یبی�ع م�ن م�ال الیت�یم لینف�ق علی�ھ، ون�ص بع�ض الفقھ�اء            
عل���ى أن���ھ ی���ستحب ل���ھ أن یت���اجر بم���ال الیت���یم تج���ارة مأمون���ھ لُینّمی���ھ، ول���ئال تأكل���ھ 

  .)١(الصدقة

  .بیع الحاكم مال المماطل في أداء الدَّین الذي علیھ: ة الثالثةالمسأل
 المدین الذي یجد المال والقدرة على السداد ویماطل بالوفاء، فھ�ل            :المماطل ھو 

  یجب على الحاكم أن یبیع مالھ وفاًء لدینھ أم ال؟
  :اختلف أھل العلم في ذلك على قولین

، )٣(، والحنابل�ة  )٢( م�ذھب المالكی�ة    وھو.  یجب على الحاكم بیع مالھ     :القول األول 
  .)٤(وبعض الحنفیة

 ال یبی�ع الح�اكم مال�ھ وإنم�ا ی�أمره أن یبی�ع، ف�إن أب�ى حب�سھ حت�ى                  :القول الث�اني  
  .)٧(، وقول عند المالكیة)٦(، والشافعیة)٥(وھو مذھب الحنفیة. یبیع

وبناًء على القول األول فإن الح�اكم یبی�ع مل�ك غی�ره، وت�م تج�اوز ش�رط الملكی�ة                  
ل��صحة البی��ع؛ ألن��ھ م��أذون ل��ھ ش��رًعا ف��ي ذل��ك، ص��یانة لح��وق الغی��ر، وم��ع أن ش��رط  
الرضا ھنا منتٍف واإلك�راه ق�ائم إال أن البی�ع ص�حیح؛ ألن اإلك�راه ك�ان بح�ق، وھ�ذا ال           

  .)٨(ُیبِطل البیع، وال یجعلھ موقوًفا على إجازة المالك بل ھو نافذ من فوره

راب اطا  

ؤا د اوااوا    م ا   

یدور بیع الفضولي بین أن یكون بیًعا صحیًحا نافًذا، أو موقوًفا، أو باطًل�ا، فل�زم            
  .بیان ھذه التقسیمات للعقد التي ھي قواعد في الوصف الشرعي للعقد

                                                           

 ).٧/٢١٣(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
 ).٣/٣٦٦(، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )٦/٥٩٧(التاج واإلكلیل ) ٢(
 ).٣/٤٣٢ (، كشاف القناع)٤/٣٠٨(، المبدع )٥/٥٣٧(المغني ) ٣(
 ).٢٠/٨٨(المبسوط ) ٤(
 ).٥/١٩٩(، تبیین الحقائق )٩/٢٧٥(شرح العنایة ) ٥(
 ).٥/١٢٨(، تحفة المحتاج )٣/١٠٣(شرح البھجة ) ٦(
 ).٦٠٥-٦/٥٩٧(منح الجلیل ) ٧(
 ).١٢/٣١٧(فتح الباري شرح صحیح البخاري ) ٨(
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  :أقسام العقد باعتبار الوصف الشرعي لھ عند الفقھاء

  :قد بھذا الوصف على قولیناختلفت آراء الفقھاء في أقسام الع

  .)١(وإلیھ ذھب جمھور العلماء.  أن العقد ینقسم إلى صحیح وباطل:القول األول

  .)٢(وإلیھ ذھب الحنفیة.  أن العقد ینقسم إلى صحیح وباطل وفاسد:القول الثاني

  ارت

  . العقد الصحیح:أوًلا

ي یظھ��ر أث��ره  عرف��ھ الفقھ��اء بتعریف��ات متع��ددة تفی��د ب��أن العق��د ال��صحیح ال��ذ       
العق��د الم��شروع م��ستوفًیا األرك��ان وال��شروط، س��الًما م��ن ال��شروط        : بانعق��اده ھ��و  

  .)٣(الفاسدة المفسدة للعقد

  :وینقسم العقد الصحیح إلى قسمین

عقد نافذ وھو الذي ال یتعلق بھ حق الغیر، ویك�ون ك�ذلك إذا ك�ان              :القسم األول 
  .صادًرا ممن لھ والیة إصداره

فالملكیة التي ھي أثر للبیع تثبت . ترتب أثر التصرف في الحالومعنى النفاذ أي 
  .)٤ (في الحال، ویصبح المشتري مالًكا للمبیع بمجرد عقد البیع

وھ��و العق��د ال��ذي ال یترت��ب علی��ھ أث��ره إال عن��د    . عق��د موق��وف  :الق��سم الث��اني 
  .)٥(اإلجازة، وال یعرف لھ حكم في الحال؛ الحتمال اإلجازة والرد من المالك

البیع الموقوف ھو بیع صحیح ال فاسد؛ ألن الحك�م ف�ي البی�ع ال�صحیح ھ�و أن�ھ         ف
  .)٦(یفید الملكیة من دون قبض، والموقوف یفید الملكیة من دون قبض أیًضا

الت�صرف الم�شروع بأص�لھ ووص�فھ ال�ذي      : وعرف آخرون العقد الموقوف بأن�ھ   
  .)٧(یتوقف أثره علیھ بالفعل على اإلجازة ممن یملكھا شرًعا

                                                           

د والفوائ�د األص�ولیة، الب�ن      ، القواع�  )١/٩٩(، المستصفى، للغزال�ي     )٢/١٢٩(الفواكھ الدواني   ) ١(
 ).٦٣(اللحام ص

 ).٤/٣(، حاشیة ابن عابدین )٥/١٨٥(فتح القدیر، البن الھمام ) ٢(
، المدخل إلى مذھب اإلم�ام أحم�د، الب�ن          )١/١٧٦(، األحكام، لآلمدي    )١/٦٧(اإلبھاج، للسبكي   ) ٣(

 ).٦٩(بدران ص
 ).١/٩٥(درر الحكام، علي حیدر ) ٤(
 ).٤/٢٠٥(، المغني )٩/٢٥٩(، المجموع )٢/١٤١(بدایة المجتھد ) ٥(
 ).١/٩٥(درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حیدر ) ٦(
 ).٤٣(نظریة العقد الموقوف في الفقھ اإلسالمي، عبدالرزاق حسین ص) ٧(
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  .العقد غیر الصحیح: ثانًیا

یرى جمھور الفقھاء أن العقد غیر الصحیح ھو م�ا ل�م ی�ستوف ركن�ھ أو محل�ھ،              
أو ما لم یشرع بأصلھ وال بوصفھ لخلل في ص�یغتھ، فھ�ذه العق�ود ال تعق�د وال یترت�ب         

  .)١(علیھا أي أثر شرعي، وال فرق في ذلك بین تسمیتھا فاسدة أو باطلة

  .)٢(ون العقد غیر الصحیح إلى عقد باطل وعقد فاسدوأما الحنفیة فإنھم یقسم

م��ا ل��یس م��شروًعا بأص��لھ وال وص��فھ، ك��أن یك��ون    : فالعق��د الباط��ل عن��دھم ھ��و  
اإلیجاب والقب�ول ص�ادرین مم�ن ل�یس أھًل�ا للعق�د، فھ�ذا الن�وع م�ن المعامل�ة ال ینعق�د                 

  .)٣(ابتداء، وال یفید الملك في األعیان المالیة ولو بالقبض

م�ا ك�ان م�شروًعا بأص�لھ ال بوص�فھ، أي یك�ون         : لفاس�د عن�دھم فھ�و     وأما العق�د ا   
ص��حیًحا باعتب��ار أص��لھ ال خل��ل ف��ي ركن��ھ وال ف��ي محل��ھ، فھ��و فاس��د باعتب��ار بع��ض     

والعق�د  . أوصافھ الخارجة، كأن یك�ون المعق�ود علی�ھ أو بدل�ھ مجھ�وًال جھال�ة فاح�شة                 
  .)٤(الفاسد ال یفید الملك في المعقود علیھ إال بقبضھ برضا صاحبھ

وغی��ر الحنفی��ة م��ن الفقھ��اء ی��ستثنون م��ن التفرق��ة ب��ین الباط��ل والفاس��د عق��د        
  .)٥(الزواج، فالعقد الفاسد ال یعد باطًلا

وذھ��ب المالكی��ة وال��شافعیة إل��ى التفرق��ة ب��ین العق��د الباط��ل والفاس��د ف��ي بع��ض     
 .)٦(التصرفات كالشركة والقرض

                                                           

، الم��دخل )٤/٢٥٢(، المغن��ي )٣٦٩، ٩/٣٦٧(، المجم��وع، للن��ووي )٢/١٠٩(بدای��ة المجتھ��د ) ١(
 ).٦٩(بن بدران صإلى فقھ اإلمام أحمد، ال

 ).٥/١٨٥(، شرح فتح القدیر )٥/٥٩٩(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٧٦٧(، المدخل، محمد شلبي ص)٣١٣(المادة ) ٦٠(مرشد الحیران ص) ٣(
 ).٢/٣٨٢(، فتح القدیر، البن الھمام )٣١٣(المادة ) ٦٠(مرشد الحیران ص) ٤(
 ).٢/٣٨(فتح القدیر، البن الھمام ) ٥(
 ).٣١٢(، األشباه والنظائر، للسیوطي ص)٤/١٤(الفروق، للقرافي ) ٦(
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  املبحث الثالث

  اذحكم بيع الفضويل من حيث الصحة والنف

اختلفت كلمة الفقھاء بالنسبة لمشروعیة بیع الف�ضولي، وتع�ددت آراؤھ�م ح�ول              
حكمھ، ھل ھو عقد باطل؛ لصدوره من غیر ذي صفة ف�ي ص�دوره ب�دون إذن المال�ك               
الحقیقي لھ؟ أم أن العقد ال یعتبر باطًلا، ولكن األمر فیھ یعود إل�ى ص�احب ال�شأن ف�ي                     

 ویجعلھ سارًیا إن رأى فی�ھ م�صلحة ل�ھ،          ذلك، الذي لھ أن یضیف آثار التصرف إلیھ،       
كما لھ أن یبطلھ ویجعلھ كأن لم یكن إن ُقدِّر عدم وجود مصلحة لھ، وحق المالك ف�ي          

  .انفاذ البیع أو إبطالھ بعرف الفقھ اإلسالمي بوقف العقد
ولإلجابة على ھذا التساؤل فإنني سوف أستعرض الم�ذاھب اإلس�المیة ف�ي ھ�ذه               

دة، ثم أتبع ھذا االستعراض بخالصة اآلراء التي قیلت في  المسألة، كل مذھب على ح    
  .ھذه المسألة

  :مذھب األحناف
اتفقت كلمة فقھاء األحناف على أن المتصرف ف�ي ش�ؤون غی�ره ب�دون إذن�ھ إذا          
كشف عن شخص المالك، ب�أن أض�اف العق�د إل�ى المال�ك، ف�إنَّ ت�صرفھ ینعق�د موقوًف�ا                     

  .)١(ه، وإن لم یرَض بھ ردَّه وأبطلھعلى إجازة صاحب الشأن، فإن رضي بھ أجاز
بی�ع الف�ضولي موق�وف إال    : "ولقد جاء في األشباه والنظائر البن نجیم م�ا ن�صھ         

في ثالث فباطل، إذا شرط الخیار فیھ للمالك، وھي في التلقیح، وفیما إذا باع لنف�سھ،        
وھي في البدائع، وفیما إذا باع عرًضا من غاصب عرض آخ�ر للمال�ك ب�ھ، وھ�ي ف�ي            

  .)٢("ح القدیرفت
  :مذھب المالكیة

یرى جمھور المالكیة أن البیع الصادر من غیر المال�ك أو م�ن غی�ر الم�أذون ل�ھ                   
فیھ، ینعقد موقوًفا على إجازة صاحب الشأن، فإن أجازه نفذ في حق�ھ، وإن ل�م یج�زه                   
بطل منذ انعقاده، سواء عل�م الم�شتري أن الب�ائع ف�ضولي أو ل�م یعل�م، فھ�و الزم م�ن                      

  .تري، منحل من جھة المالكجھة المش
وقی��د أش��ھب ص��حة ت��صرف الف��ضولي موقوًف��ا عل��ى اإلج��ازة، بم��ا إذا ل��م یعل��م       
المتعاق��د م��ع الف��ضولي بع��دم ملكیت��ھ لمح��ل العق��د، أم��ا إذا عل��م بع��دم المل��ك فل��یس ل��ھ   
اإلمضاء، وذل�ك ب�شرط أال یك�ون المال�ك حاض�ًرا بی�ع الف�ضولي، ف�إن ح�ضره وس�كت                      

ن�ا بجھ�ل، ف�إن س�كت بع�د انق�ضاء المجل�س الحاض�ر ل�ھ حت�ى              لزمھ البیع، وال ُیعذر ھ    
  .)٣(مضى عام ونحوه ولم یطالب بالثمن سقط حقھ فیھ، وال شيء لھ على البائع

                                                           

 ).٦/١٦٠(، البحر الرائق، البن نجیم )٥/٣١٠(شرح فتح القدیر، البن الھمام ) ١(
ھ���ـ، ١٤٠٥(، طبع���ة دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت   )٢١١(األش���باه والنظ���ائر، الب���ن نج���یم  ص  ) ٢(

 ).م١٩٨٥
 ).٤/٢٧٠(، مواھب الجلیل، للحطاب )٣/١٢(حاشیة الدسوقي ) ٣(
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إن بیع الفضولي باطل وإذا وقع ُفِسخ، جاء في كتاب لب�اب اللب�اب الب�ن                : "وقیل
  .)١("بل یفسخ: المشھور أنھ موقوف على رضا المالك، وقیل: "راشد ما نصھ

  :مذھب الشافعیة
یرى الشافعیة أن تصرف الشخص في مال غی�ره ب�البیع دون أن یك�ون ل�ھ                 

  :والیة التصرف فیھ، وال مأذوًنا لھ، فیھ قوالن
.  أن البی�ع باط�ل، وال ت�صححھ اإلج�ازة وھ�و ال�صحیح ف�ي الم�ذھب          :القول األول 

) الصحیح(ن فلو باع مال غیره بغیر إذن وال والیة فقوال: "قال النووي في المجموع  
اإلم�ام ال�شیرازي ص�احب    (أن العقد باطل، وھذا نصھ في الجدید، وبھ قط�ع الم�صنف    

، وجم��اھیر الع��راقیین، وكثی��رون أو األكث��رون م��ن الخراس��انیین لم��ا ذك��ره    )المھ��ذب
  .)٢("المصنف

أن البیع ینعقد موقوًفا على إجازة المالك، إن أجازه ص�ح، وإال ل�م           :القول الثاني 
ھب الق��دیم، وق��وٌل ف��ي الجدی��د، وأی��ده اإلم��ام الن��ووي ف��ي المجم��وع ی��صح، وھ��و الم��ذ

ثم إن ك�ل م�ن حك�اه إنم�ا حك�اه ع�ن الق�دیم خاص�ة، وھ�و ن�ص لل�شافعي ف�ي                        : "بقولھ
إن صح : "البویطي، وھو من الجدید، قال الشافعي في آخر باب الغصب من البویطي    

ث�م رض�ي؛ ف�البیع      حدیث عروة البارقي فكل م�ن ب�اع أو أعت�ق مل�ك غی�ره بغی�ر إذن�ھ                    
  .)٣(ھذا نصھ، وقد صح حدیث عروة البارقي" والعتق جائزان

ومحل الخالف ما لم یحضر المالك مجل�س العق�د، فل�و ب�اع مل�ك غی�ره بح�ضرتھ           
أن�ھ ف�ي الغائ�ب ربم�ا تقت�ضي الم�صلحة            : ، ولع�ل وجھ�ھ    )٤(وھو ساكت لم ی�صح قطًع�ا      

  .)٥( الحاضرالبیع في غیبتھ، والتأخیر إلى مراجعتھ یفّوت ذلك بخالف
  :مذھب الحنابلة

  :یرى الحنابلة أن تصرف الفضولي بالبیع فیھ روایتان
 أن البیع باط�ل، وال یقب�ل اإلج�ازة، ول�و ت�م ذل�ك بح�ضرة المال�ك               :الروایة األولى 

  .وسكوتھ، وعلیھا أكثر الفقھاء
 أن البیع ینعقد موقوًفا عل�ى إج�ازة المال�ك، ف�إن أج�ازه نف�ذ وإال                  :الروایة الثانیة 

وإن اشترى بعین مال اآلمر أو باع بغیر : "طل، جاء في المغني البن قدامة ما نصھ   ب
  :إذنھ، أو اشترى لغیر موكلھ شیًئا بعین مالھ، أو باع مالھ بغیر إذنھ، ففیھ روایتان

  . البیع باطل ویجب رّده:إحداھما

                                                           

 ).٢/٥(جواھر اإلكلیل، للشیخ عبدالسمیع االبي : ، وانظر)١٢٩(لباب اللباب، البن راشد ص) ١(
 ).٩/٢٨٢(المجموع، للنووي ) ٢(
 ).٣/٣٥٣(روضة الطالبین للنووي : ، وانظر)٩/٢٨٢(المجموع، للنووي ) ٣(
 ).٣/٣٢(حاشیة الجمل ) ٤(
، أسنى المطالب ف�ي ش�رح   )٨/١٢٣(لرافعي ، فتح العزیز، ل)٢/١٥(مغني المحتاج، للشربیني   ) ٥(

 ).٢/١٠(روض الطالب، لزكریا األنصاري 
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 البی��ع وال��شراء ص��حیحان ویق��ف عل��ى إج��ازة المال��ك، ف��أن أج��ازه نف��ذ  :والثانی��ة
  .)١(زم البیع، وإن لم یجزه بطلول

ف�إن ب�اع مل�ك غی�ره بغی�ر إذن�ھ أو اش�ترى بع�ین               : "وجاء في المبدع البن مفل�ح     
وعن��ھ ی�صح ویق�ف عل�ى إج��ازة    ... ل��م ی�صح، اخت�اره األكث�ر   ... مال�ھ ش�یًئا بغی�ر إذن�ھ    

  .)٢(..."المالك
  :أقوال ألھل العلم في غیر المذاھب األربعة

  : بیع ملك الغیر لعدة آراءاختلف النقل عن بعض الفقھاء في
  .)٣(أنھ موقوف، وإلیھ ذھب أبو ثور، وابن المنذر: الرأي األول
  .)٤(أنھ باطل، وإلیھ ذھب إسحاق بن راھویھ، وابن أبي لیلى: الرأي الثاني

وبع��د ھ��ذا الع��رض یتب��ین لن��ا أن الفق��ھ اإلس��المي بالن��سبة لحك��م ت��صرف        
  :الفضولي بالبیع ینقسم إلى مذھبین

 أن ت��صرف الف��ضولي ب��البیع یق��ع ص��حیًحا موقوًف��ا عل��ى إج��ازة    :ألولالم��ذھب ا
. المالك، فإن أجازه نفذ وترتبت علیھ آثاره، وإن لم یجزه بط�ل، واعتب�ر ك�أن ل�م یك�ن       

، واألحن�اف،  وإلى ھ�ذا ذھ�ب اب�ن عب�اس، وب�ن عم�ر، وب�ن م�سعود، وأب�و ھری�رة             
 والحنابل��ة ف��ي روای��ة، وجمھ��ور المالكی��ة، وال��شافعیة ف��ي الق��دیم، وق��وٌل ف��ي الجدی��د،

  .وإسحاق بن راھویھ، وابن أبي لیلى
 أن تصرف الفضولي ب�البیع باط�ل، والباط�ل ال ت�صححھ اإلج�ازة        :المذھب الثاني 
، وال�شافعیة عل�ى     وإلیھ ذھب أمیر المؤمنین عمر بن الخط�اب         . من صاحب الشأن  

لیھ�ا أكث�ر    قول في الجدید وھو الصحیح عن�دھم، والحنابل�ة ف�ي إح�دى ال�روایتین، وع               
  .فقھاء المذھب، وابن حزم الظاھري، وأبو ثور، وابن المنذر

  :سبب اختالف كلمة الفقھاء
یرجع تعدد آراء الفقھاء في حكم بیع ملك الغیر ب�دون إذن�ھ عل�ى النح�و ال�سابق             
إلى اختالف كلمتھم في شرط المل�ك للبی�ع، ھ�ل ھ�و م�ن ش�روط النف�اذ أم م�ن ش�روط                         

  االنعقاد أو الصحة؟
ى أنھ من شروط النفاذ ذھب إلى أن البیع في ھذه الحالة ال یفسد بفقده،         فمن رأ 

بل ینعقد موقوًفا إلى حین حصولھ، ومن رأى أنھ من شروط الصحة أو االنعقاد ذھب 
إل��ى أن البی��ع یف��سد بفق��ده؛ وبالت��الي یق��ع باطًل��ا، ق��ال ص��احب الب��دائع بع��د أن ق��رر أن 

وأم�ا ال�ذي یرج�ع إل�ى النف�اذ      : "م�ا ن�صھ  ) انعق�اد وص�حة ونف�اذ   (البیع لھ عدة شروط     
أحدھما الملك أو الوالیة، أما الملك فھو أن یكون المبیع مملوًكا للب�ائع، ف�ال           : فنوعان

                                                           

 ).٤/١٦(الشرح الكبیر، البن قدامة المقدسي : ، وانظر)٤/٢٢٧(المغني، البن قدامة ) ١(
 ).٢/١٤٣(، شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي )٤/٢٨٣(اإلنصاف، للمرداوي : انظر) ٢(
 ).١/٣٠٨(نار السبیل، البن صویان ، م)٩/٢٨٥(المجموع، للنووي ) ٣(
 ).٤/١٦(، المبدع في شرح المقنع، البن مفلح )٥/٢٢٧(المغني، البن قدامة ) ٤(
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ینفذ بیع الفضولي؛ النع�دام المل�ك والوالی�ة، لكن�ھ ینعق�د موقوًف�ا عل�ى إج�ازة المال�ك،                     
  .)١("بدونھ ھو شرط االنعقاد أیًضا حتى ال ینعقد -رحمھ اهللا-وعند الشافعي 

  أد اذب اول

استدل أصحاب المذھب األول على م�ا ذھب�وا إلی�ھ م�ن أن عق�د الف�ضولي ب�البیع               
ینعقد صحیًحا موقوًفا على إجازة صاحب الشأن، فإن أجازه نفذ، وإن ردَّه بطل، بأدلة 
من الكتاب، والسنة، والقیاس، والمصلحة، والمعقول، وس�وف أذك�ر ال�دلیل ث�م أتبع�ھ        

  .قشة الواردة علیھ إن وجدتبالمنا
  .)٢(﴿َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا﴾:  قال تعالى:الدلیل األول
 أن اآلیة دلت بطریق العموم على مشروعیة البیع من غی�ر تفرق�ة              :وجھ الداللة 

بین المالك األصلي أو وكیلھ، وكذا من غیر تفرقة بین الوكالة في االبتداء أو الوكالة          
ي االنتھ��اء، ولم��ا كان��ت الف��ضالة م��ن قبی��ل الوكال��ة ف��ي االنتھ��اء، فت��دل اآلی��ة عل��ى    ف��

  .)٣(مشروعیتھا
  :مناقشة االستدالل باآلیة الكریمة

ھ��ذا : اعت��رض الم��انعون ب��أن أدل��ة المن��ع مخص��صة لعم��وم اآلی��ة الكریم��ة، قل��ت 
 ول�م  -كما سنرى في مبح�ث أدل�ة الم�انعین       -صحیح؛ ألن أدلتھم لم تسلم من المناقشة        

یثبت بھا صالحیة االحتجاج على نھي األجنبي من التصرف في مال غیره بدون إذنھ 
  .مطلًقا، لورودھا في غیر محل النزاع، فال یصح اعتبارھا دلیًلا مخصًصا لعموم اآلیة

  .)٤(﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوىٰ﴾: قال تعالى :الدلیل الثاني
  :وجھ الداللة من اآلیة

ظاھر أن الفضولي لم یقدم عل�ى ھ�ذا العق�د وی�سارع إل�ى إبرام�ھ إال رغب�ة ف�ي               ال
  .، وقد ُأمرنا أن نحكم بالظاھر)٥(تحصیل المصلحة ألخیھ

وعلى ذلك فعمل الفضولي یعتب�ر م�ن قبی�ل التع�اون عل�ى الب�ر والتق�وى، فیك�ون            
  .مشروًعا

  :المناقشة الواردة على االستدالل باآلیة الكریمة
 االس�تدالل باآلی�ة الكریم�ة ب�أن بی�ع الف�ضولي       -رحم�ھ اهللا  -الن�ووي   ناقش اإلم�ام    

  .)٦(لیس من البر والتقوي، بل ھو من اإلثم والعدوان
: ع��ن ع��روة ب��ن أب��ي الجع��د الب��ارقي ق��ال:  ح��دیث ع��روة الب��ارقي:ال��دلیل الثال��ث

فانطلقت فاشتریت شاتین : اشتر لنا بھ شاة، قال:  دیناًرا فقالأعطاني رسول اهللا "

                                                           

 ).٢٣٩، ٣/١٣٥(الفروق، للقرافي : ، وانظر)٥/١٤٨(بدائع الصنائع، للكاساني ) ١(
 ).٢٧٥(سورة البقرة من اآلیة ) ٢(
 ).١٤٩، ٥/١٤٨(بدائع الصنائع، للكاساني ) ٣(
 ).٢(سورة المائدة من اآلیة ) ٤(
 ).٣/٢٤٣(، الفروق، للقرافي )٥/١٤٩(بدائع الصنائع، للكاساني ) ٥(
 ).٩/٢٨٦(المجموع، للنووي ) ٦(
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:  فقل�ت دینار، فلقیني رجل في الطریق فساومني بشاة فبعتھا بدینار، فأتیت النبي  ب
:  وص�نعت كی�ف؟ ق��ال  النب��ي : فق�ال : ی�ا رس�ول اهللا ھ��ذا دین�اركم وھ�ذه ش��اتكم، ق�ال     

إني ألقوم في الكناس�ة فم�ا       : فقال: اللھم بارك لھ في صفقة یمینھ، قال      : فأخبره، فقال 
  .)١(" ألًفأأرجع إلى أھلي حتى أربح أربعین

  :وجھ الداللة
 اش��رى م��ا ل��م یوك��ل ب��شرائھ، وب��اع ك��ذلك، حی��ث ل��م یك��ن   أن ع��روة الب��ارقي 

موكًلا إال بشراء شاة واح�دة، ف�شراؤه الثانی�ة وبیع�ھ لھ�ا ك�ان فی�ھ ف�ضولًیا، وق�د أق�رَّ                 
 فعلھ وأجازه، ودعا لھ بالبركة ولم یبطلھ، فدل ذلك على مشروعیة ت�صرف              النبي  

ینفذ على صاحب الشأن، وتترتب علیھ آثاره متى رضي بھ وأج�ازه،         الفضولي، وأنھ   
رد ال�دینارین عل�ى الم�شتري لل�شاة األول�ى واس�ترجعھا       : إذ لو لم یكن جائزًا لق�ال ل�ھ        

منھ؛ ألن ھذا ھو سبیل البیع الفاسد، وألن الباطل ال یجاز وال ی�ستحق فاعل�ھ ال�دعاء               
  .من 

  :ث من وجوهناقش اإلمام الماوردي االستدالل بالحدی
  .أنھ في غیر محل النزاع: األول
  .أنھ مأذون لھ؛ فیكون وكیًلا: الثاني

ھذا الحدیث مرسل ال یلزمنا القول بھ، ولو صرنا إلی�ھ ل�م یك�ن               : "قال الماوردي 
 والبی�ع ال�ذي ال   -األحناف-فیھ داللة، لما فیھ من الشراء الذي ال یصح وقوفھ عندھم         

 والثن�اء ال ی�ستحقھ بمخالفت�ھ، ف�دل ذل�ك عل�ى            ب�ي   یصح وقوفھ عندنا، وقد أثنى الن     
  .)٢("أنھ فعل ذلك عن إذنھ

  :اإلجابة عن مناقشة اإلمام الماوردي للحدیث
 ل�م  ب�أن النب�ي   " وأجیب عن القول بورود الحدیث في غیر محل الن�زاع،      :أوًلا

 یأمره في الشاة الثانی�ة ال بال�شراء وال البی�ع، ف�صار ذل�ك حج�ة عل�ى أب�ي حنیف�ة ف�ي                 
  .)٣("صحة الشراء للغیر، وعلى الشافعي في األمرین جمیًعا

 یقتضي اإلذن؛ ب�أن دع�اء النب�ي     وأجیب عن القول بأن الثناء من النبي      :ثانًیا
                 لھ بالبركة دلیل على أن شكر ال�صنیع لم�ن فع�ل، ومكافأت�ھ م�ن األم�ور الم�ستحبة 

كر اهللا م��ن ال ی��شكر ال ی��ش: "، وھ��ذا م��ن ب��اب األدب النب��وي، ق��ال  )٤(ول��و بال��دعاء
، فالثن�اء ف�ي الح�دیث ال یقت�ضي اإلذن كم�ا ادعی�تم؛ ألن م�ا ج�اء ف�ي ص�در                )٥("الناس

                                                           

باب ف�ي الم�ضارب   ) ٣٣٨٥، ٣٣٨٤(تحت رقمي ) ٣/١٢٥٦(الحدیث رواه أبو داود في سننھ   ) ١(
 .وعكتاب البی) ٣٠، ٢٩(تحت رقمي ) ٣/٩(یخالف، والدارقطني في سننھ 

 ).٩٠(بعض البیوع المنھي عنھا وغیرھا من كتاب البیوع من الحاوي، للماوردي ص: انظر) ٢(
 ).٢/١٤١(بدایة المجتھد، البن رشد ) ٣(
 .في البیوع) ٧٧٢) (٣/٥٨(سبل السالم، للصنعاني ) ٤(
، وف�ي  ) ٤٨١١(رقم ) ٥/١٥٧(الحدیث في سنن أبي داود، في األدب، باب في شكر المعروف       ) ٥(

: ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�شكر لم�ن أح�سن إلی�ك، وق�ال             ) ١٩٥٥) (٢٩٩،  ٤/٢٩٨(ن الترمذي   سن
 ".حسن صحیح"
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الحدیث ینفي الریب على أنھ فضولي لم یؤذن لھ عرًفا، فقد جاء في الحدیث أن النبي 
    فضًلا عن أن الثابت داللة ما ال ضرر فیھ، وذل�ك   . )١( سألھ، وكیف صنعت؟ فحدثتھ

 موقوًف�ا عل�ى رأي المال�ك، فیثب�ت بھ�ذا الق�در، فأم�ا نف�اذه ب�ال رأی�ھ ففی�ھ                   ھو االنعق�اد  
إضرار بھ، إذ ال یرید بیعھ فیثبت، وعلى ھذا ال یك�ون ال�شراء والبی�ع م�ن ب�اب اإلذن              

  .)٢(العرفي بل من باب الفضولي
ولو سلمنا بصحة الح�دیث، فإن�ھ محم�ول عل�ى أن ع�روة ك�ان وكیًل�ا مطلًق�ا ع�ن                     

لیھ أنھ باع الشاة وسلمھا، ولیس ذلك إال للمالك أو الوكیل المطل�ق           ، ویدل ع  النبي  
باتفاق، أو أن ھذا من قبیل الوكالة التي خالف فیھا الوكیل إل�ى خی�ر، فتك�ون ج�ائزة،         

  .)٣(وتلزم الموكل
  :رد المناقشة

القول بأن عروة كان وكیًلا مطلًقا تأویل بعید، ودعوى بال دلیل، وال یمكن إثبات       
نقل، ولیس ف�ي الح�دیث م�ا ی�دل علی�ھ؛ ب�ل فی�ھ م�ا ینافی�ھ ویدفع�ھ، ذل�ك أن                   ذلك بغیر   

 أمره أن یشتري أضحیة أو شاة فال یكون وكیًل�ا مطلًق�ا، وھ�ذا م�ا ی�دل علی�ھ          النبي  
، فدل ذل�ك  " ألشتري لھ شاة فاشتریت شاتینبعثني رسول اهللا  : "صدر خبر عروة  

 بم�ا رأى فی�ھ الم�صلحة ل�ھ،      على أن وكالتھ مقیدة وأنھ ب�اع واش�ترى لرس�ول اهللا           
-وھ�ذا م�ا فھم�ھ اإلم�ام ال�شافعي         . )٤(ولو كان وكیًلا مطلًقا لنقل على سبیل الم�دح ل�ھ          

 حیث لم یأخذ بھ�ذا الح�دیث ول�م یعل�ق األخ�ذ ب�ھ عل�ى التأوی�ل، لعلم�ھ ب�أن                 -رحمھ اهللا 
إن ص�ح ح�دیث   : "التأویل في ھذا الحدیث بعید، بل علق القول بھ على ص�حتھ بقول�ھ        

روة البارقي فكل من باع أو أعتق مل�ك غی�ره بغی�ر إذن�ھ ث�م رض�ي؛ ف�البیع والعت�ق           ع
إن ھ�ذا التأوی�ل عجی�ب، یت�رك         : "وما قرره اإلمام العین�ي الحنف�ي بقول�ھ        . )٥("جائزان

  .)٦("الظاھر حقیقة ویعمل باالحتمال
 بع�ث حك�یم    روى الترمذي، عن حك�یم ب�ن ح�زام أن رس�ول اهللا           :الدلیل الرابع 

م ی�شتري ل�ھ أض�حیة ب�دینار، فاش�ترى أض�حیة ف�ُأرِبح فیھ�ا دین�اًرا، فاش�ترى                   بن ح�زا  
ض��ح بال��شاة  : " فق��الأخ��رى مكانھ��ا، فج��اء باألض��حیة وال��دینار إل��ى رس��ول اهللا       

  .)٧("وتصدق بالدینار

                                                           

 ).٧/٥٨٣(مفتاح الكرامة، للعاملي ) ١(
 ).٥/٣١٠(شرح فتح القدیر، البن الھمام ) ٢(
، المغن�ي، الب�ن قدام�ة       )٣/١٥٧(، ك�شاف القن�اع، للبھ�وتي        )٢/١٥(مغني المحت�اج، لل�شربیني      ) ٣(

)٥/٢٢٨.( 
 ).٨٧(، الغرة المنیفة، للغزنوي ص)٥/٣١١( شرح العنایة على الھدایة، للبابرتي )٤(
 ".وقد صح حدیث عروة البارقي: "قال اإلمام النووي) ٩/٢٨٢(المجموع، للنووي ) ٥(
 ).٧/٥٨٢(عمدة القاري لشرح صحیح البخاري ) ٦(
 .في البیوع) ١٢٣٢(رقم ) ٢/٥٢٥(سنن الترمذي ) ٧(
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حدیث حكیم بن حزام ال نعرفھ إال من ھذا الوج�ھ، وحبی�ب ب�ن              : "قال أبو عیسى  
  .)١("ن حزامأبي ثابت لم یسمع عندي من حكیم ب

  :وجھ الداللة من الحدیث
 بغی�ر أم�ره، ث�م أج�از النب�ي       باع ما اشترى لرس�ول اهللا  أن حكیم بن حزام    

    بیع��ھ، فل��و ل��م ینعق��د ت��صرفھ لم��ا أج��از  الرس��ول    فعل��ھ، ولم��ا دع��ا ل��ھ ب��الخیر 
  .والبركة على ما فعل، وألنكر علیھ؛ ألنھ باطل والباطل ُینكر

  .)٢( الفضولي، وأنھ ینعقد موقوًفا على اإلجازةفدل ذلك على مشروعیة بیع
  :مناقشة االستدالل بھذا الحدیث

 ھ��ذا الح��دیث ض��عیف؛ ألن إس��ناد أب��ي داود فی��ھ ش��یخ مجھ��ول، وإس��ناد         :أوًال
  .)٣(الترمذي فیھ انقطاع بین حبیب بن أبي ثابت وحكیم بن حزام

  :رد ھذه المناقشة
بأن الحدیث قد روي من وجھ آخر یجاب عن القول بالجھالة في إسناد أبي داود 

ثنا أبو كریب، ثنا أبو بكر بن عیاش ع�ن أب�ي ح�صین،    : "ال جھالة فیھ، قال الترمذي   
  .)٤("عن حبیب بن أبي ثابت، عن حكیم بن حزام، فذكره

ویج��اب ع��ن الق��ول باالنقط��اع ف��ي إس��ناد الترم��ذي بم��ا قال��ھ اب��ن الھم��ام ص��احب  
یسمع من حكیم، دخل في اإلرسال عن�دنا إذا         إذا ثبت أن حبیب لم      : "شرح فتح القدیر  

وحبی�ب ب�ن أب�ي ثاب�ت م�ن ثق�ات الت�ابعین، روى ع�ن اب�ن                   . )٥("كان حبی�ب إماًم�ا ثق�ة      
عم�ر، واب��ن عب��اس، وأن��س ب��ن مال��ك، وزی�د ب��ن أرق��م، وخل��ق كثی��ر، وأرس��ل ع��ن أم   

ث�ة  فإذا ثبت ھذا فیصح االحتجاج بھ اتفاًقا، أم�ا األئم�ة الثال           . )٦(سلمة وحكیم بن حزام   
فالحتج��اجھم بالمرس��ل، وأم��ا ال��شافعي لت��وافر ش��رط االحتج��اج بالمرس��ل عن��ده، فق��د    

  .)٧(عضد بالحدیث المسند
 وكالة مطلق�ة، ش�أنھ ش�أن ع�روة         أنھ محمول على أنھ كان وكیًلا للنبي         :ثانًیا

  .)٨(البارقي
  :رد ھذه المناقشة

ل، ول�م ینق�ل إلین�ا،    ال یجوز كونھ وكیًل�ا مطلًق�ا؛ ألن ھ�ذا یحت�اج إل�ى إثبات�ھ بالنق�            
، )١(وإنما المنقول أمره أن یشتري لھ أضحیة، وبھذا ال یعتبر وكیًلا بمطل�ق الت�صرف              

                                                           

 .السابق) ١(
 ).٩/٢٨٥(، المجموع، للنووي )٥/١٤٩(ائع الصنائع، للكاساني بد) ٢(
 ).٩/٢٨٦(المجموع، للنووي ) ٣(
 ).٦/١١٣(الجوھر النقي، البن التركمان ) ٤(
 ).٤/٥٥٣(باب الوكالة، حاشیة ابن عابدین ) ٦/١٠٣(شرح فتح القدیر ) ٥(
لن���بالء، لل���ذھبي  ، س���یر أع���الم ا )٣٢٣) (٢/١٧٨(تھ���ذیب التھ���ذیب، الب���ن حج���ر الع���سقالني   ) ٦(

)١٣٧) (٥/٢٨٩.( 
 ).١/٩(إرشاد الساري شرح صحیح البخاري، للقسطالني ) ٧(
 ).٩/٢٨٦(المجموع، للنووي ) ٨(



 
 

 - ٤١٠٩ - 

 أمره أن یتصدق بالدینار، فلو كانت فضًلا عن أنھ ال یستقیم القول بذلك؛ ألن النبي 
،وق��د س��بق بی��ان ذل��ك تف��صیًلا عن��د رد دع��وى أن  )٢(الوكال��ة مطلق��ة طاب��ت ل��ھ الزی��ادة

، وإنم�ا أم�ره أن یت�صدق بال�دینار؛          )٣( بارقي كان وكیًلا مطلًقا ع�ن رس�ول         عروة ال 
ألن ق��صده أن ی��صرف األض��حیة إل���ى الفق��راء، وھ��ذا ال���دینار م��ستفاد منھ��ا، فك���ره        

  .)٤(إمساكھ
 ف��ي ق��صة أص��حاب الغ��ار، وھ��م )٦( وم��سلم)٥( م��ا رواه البخ��اري:ال�دلیل الخ��امس 

ا إل�ى اهللا ب�صالح أعم�الھم، وأن واح�ًدا      الثالثة ال�ذین وقع�ت عل�یھم ال�صخرة، ف�التجئو          
اللھ�م إن�ي اس�تأجرت أج�راء ف�أعطیتھم أج�رھم غی�ر واح�د ت�رك ال�ذي ل�ھ            : "منھم قال 

ی�ا عب�داهللا أدي     : وذھب، فثمرت أجره حتى كثرت من األموال فجاءني بعد ح�ین فق�ال            
یا :  كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقیق، فقال: إلي أجري، فقلت لھ

عبداهللا ال تستھزئ بي، فقلت إني ال أستھزئ بك، فأخذه كل�ھ فاس�تاقھ فل�م یت�رك من�ھ        
  ".شیًئا

  :)٧(وجھ الداللة من الحدیث
أن الحدیث یفید أن المؤجر تصرف في مال غیره، وھو أجر األجیر بدون إذن�ھ،           
وأن صاحب المال أجاز تصرف المؤجر، فدل ذلك على صحة ت�صرفھ، إذ ل�و ل�م یك�ن                  

  .ا ما تقبل اهللا منھ الدعاء بصالح العمل؛ ألن اهللا ال یقبل إال طیًباصحیًح
  :مناقشة االستدالل بالحدیث

أن ھذا شرع من كان قبلنا، وفي كونھ شرًعا لنا خالف مشھور، فإن قلنا فلیس                
بشرع لنا، فلم یكن فیھ حجة، وإال فھو محمول على أنھ استأجره على ف�رق أرز ف�ي                

 ف�ي م�ال الم�ستأجر؛ ألنھ�ا ف�ي ض�مانھ، ف�صح ت�صرفھ، س�واء                 الذمة، فوقعت التجارة  
اعتقده لھ أو لألجیر، فیكون الربح لھ؛ ألنھ المالك، وإنما تبرع بم�ا اجتم�ع من�ھ عل�ى         

  .)٨(األجیر بتراضیھما

                                                                                                                                                     

 ).١٣/١٥٤(المبسوط، للسرخسي ) ١(
 ).٣/٣١(، وسبل السالم، للصنعاني )٥/٥٠(معالم السنن، للخطابي ) ٢(
 ).٥/٣١١(شرح العنایة على الھدایة ) ٣(
 ).٥/٢٧١(نیل األوطار، للشوكاني ) ٥/٥٠(م السنن، للخطابي معال: انظر) ٤(
صحیح البخاري، كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجیًرا فترك أجره فعمل فیھ المستأجر ف�زاد أو          ) ٥(

 ).٢/٣٥(من عمل في مال غیره فاستفضل 
 )٤/٢٠٩٩(ص��حیح م��سلم، كت��اب ال��ذكر، ب��اب ق��صة أص��حاب الغ��ار والتوس��ل ب��صالح األعم��ال   ) ٦(

)٢٧٤٣.( 
 ).٩/٢٨٥(استدل بھذا الحدیث النووي في المجموع، ولم یذكر وجھ الداللة منھ ) ٧(
 ).١٤٦٢) (٩/٤٤٦(، المحلى، البن حزم )٩/٢٨٧(المجموع، للنووي ) ٨(
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  :رد المناقشة
ھذا القول ال حجة لھم فیھ؛ ألن ھذا قول ثناء ومدح استحقھ ھذا الرجل في أم�ر   

 من جھة الحكم، فُحمد علیھ، وإنما ھو الترغی�ب ف�ي االح�سان         تبرع بھ لم یكن یلزمھ    
  .)١(والندب إلیھ، ولیس من باب ما یجب ویلزم في شيء

 أن بیع الفضولي مال یتعلق بھ حق الغی�ر، فج�از أن یق�ف عل�ى               :الدلیل السادس 
  .)٢(إجازتھ كالوصیة من المدین المفلس، حیث یتوقف على إجازة الغرماء باإلجماع

  :الواردة على ھذا الدلیلالمناقشة 
أن ھذا قیاس غیر صحیح؛ ألنھ قی�اس م�ع الف�ارق؛ ألن الوص�یة تحتم�ل الغ�رر،                  
وتصح بالمجھول والمعدوم، بخالف البیع، كما أن القبول في الوصیة على التراخ�ي،             

  .)٣(فجاز أن تكون موقوفة على اإلجازة
  :رد ھذه المناقشة

 لكن مورد ال�دلیل ل�یس ف�ي الوص�یة           نسلم لكم وجود الفرق بین الوصیة والبیع،      
بملك الغیر مطلًقا، بل في حكم الوصیة إذا تعلق بھا حق الغیر كالوص�یة م�ن المفل�س            
وبأكثر من الثلث، فإن ذلك موق�وف عل�ى إذن الغی�ر ص�احب الح�ق فی�ھ، أم�ا الوص�یة                     

ف�ي  بملك الغیر مطلًقا، فالغالب من أقوال الفقھاء أنھا ال تقبل الوقف، وعند ال�شافعیة          
  .روایة راجحة تقبل الوقف

 أن العق��ود والت��صرفات م��ا ُش��رعت إال لتحقی��ق م��صالح الن��اس،   :ال��دلیل ال��سابع
والتصرف الذي یبرمھ الفضولي إن لم یكن فیھ نفع لمن وقع ل�ھ ف�ال ض�رر فی�ھ؛ ألن               
الظاھر أن الفضولي ما أقدم على التصرف، وسارع إلیھ من غیر إذن ص�احب ال�شأن      

  .)٤(قد تفوت إذا انتظر حصول اإلذن منھإال لمصلحة عاجلة 
 أن تصرف الفضولي بالبیع صدر من أھلھ في محلھ فال ُیلغى كما            :الدلیل الثامن 

لو حصل من المالك، وإذا صدر من أھلھ في محلھ وجب القول بانعقاده، ثم قد یمتن�ع        
 عدم نفوذه شرًعا لمانع، فیتوقف على زوال ذلك المانع، وباإلجازة یزول المانع وھو       

رض���ا المال���ك ب���ھ، ف���ال ض���رر فی���ھ للمال���ك، فتثب���ت الق���درة ال���شرعیة تح���صیًلا لھ���ذه   
 .)٥(الوجوه

                                                           

 ).٥/٥٢(معالم السنن، للخطابي ) ١(
، البن ، المغني)٤/١٦(، المبدع في شرح المقنع، البن مفلح    )١٣/١٥٤(المبسوط، للسرخسي   ) ٢(

 ).٤/٢٢٧(قدامة 
 ).٩١(، الحاوي، للماوردي ص)٩/٢٨٧(المجموع للنووي، ) ٣(
حاش��یة الشبرامل��سي، طب��ع م��ع نھای��ة المحت��اج، للرمل��ي       : ، وانظ��ر)٥/١٨(حاش��یة الع��دوي  ) ٤(

)٣/٤٠٤.( 
، تبی��ین )٦/٥٨٧(، البنای��ة ش��رح الھدای��ة، للعین��ي   )٥/٣١٠(ش��رح ف��تح الق��دیر، الب��ن الھم��ام   ) ٥(

 ).٤/١٠٣(للزیلعي الحقائق، 
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ب اذا أد  

استدل أص�حاب الم�ذھب الث�اني عل�ى م�ا ذھب�وا إلی�ھ م�ن أن عق�د الف�ضولي یق�ع                
  .باطًلا وال تصححھ اإلجازة بأدلة من الكتاب، والسنة، والقیاس، والمعقول

  .)١ (﴿َوَلا َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإلَّا َعَلْیَھا﴾: ل تعالى قا:الدلیل األول
  :وجھ الداللة من اآلیة

أن اآلی��ة أف��ادت بطری��ق الح��صر أن ك��سب اإلن��سان یك��ون علی��ھ ال عل��ى غی��ره،    
وتصرف الفضولي لغیره ال على نفسھ، فھو بھذا یناقض ما تقضي بھ اآلیة الكریمة؛ 

  .)٢(لما فیھ من إسناد كسب اإلنسان غیره
  :مناقشة االستدالل باآلیة الكریمة

 قیل أن ھذه اآلی�ة وردت ف�ي الث�واب والعق�اب األخ�رویین، وال تتن�اول بی�ع             :أوًال
  .)٣(الفضولي

فع�ل، وھ�و ف�ي معن�ى النك�رة، والنك�رة إذا            " تك�سب "ب�أن قول�ھ     : أجیب ع�ن ذل�ك    
  .)٤(لدنیويوقعت في سیاق النفي فإنھا تفید العموم، فتكون اآلیة متناولة لألخروي وا

 أن تصرف اإلنسان وإن كان لھ عل�ى اعتب�ار األص�ل؛ إال أن�ھ یج�وز ل�ھ أن        :ثانًیا
یجعل���ھ لغی���ره بح���ق الوكال���ة وغی���ر ذل���ك، وھن���ا جعل���ھ لغی���ره فینعق���د موقوًف���ا عل���ى  

  .)٥(إجازتھ
  .)٦( أنھ نھى عن بیع الغرر ما روي عن النبي :الدلیل الثاني
  :وجھ الداللة

ي بیع الغرر؛ لتردده بین اللزوم وعدمھ؛ ألن الم�شتري     أن بیع الفضولي داخٌل ف    
  .)٧(ال یدري ھل یجیزه مالكھ أو ال یجیزه؟ فیكون منھًیا عنھ

  :ونوقش االستدالل بھذا الحدیث
 نھى عن بیع الغرر، لم�ا فی�ھ م�ن    بأنھ وارد في غیر محل النزاع ؛ ألن النبي       

 الف��ضولي ال یت��ضمن أك��ل المخ��اطرة الت��ي تت��ضمن أك��ل أم��وال الن��اس بالباط��ل، وبی��ع 
أموال الناس بالباطل حتى یكون غررًا منھًیا عنھ، فإن البیع لم یلزم المالك، بل العق�د   
موقوف على إجازتھ، فإن رض�ي ب�ھ أج�ازه وت�م البی�ع، وإن ل�م ی�رَض ب�ھ ردَّه وبط�ل             

                                                           

 ).١٦٤(سورة األنعام من اآلیة ) ١(
 ).١٤٦٢) (٩/٤٤٤(المحلى، البن حزم ) ٢(
 ).م١٩٦٥(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت )٧/١٥٦(تفسیر القرطبي ) ٣(
 ).٥٨(عقد البیع، للدكتور الشافعي عبدالرحمن ص) ٤(
 ).٥/١٥٠(بدائع الصنائع، للكاساني ) ٥(
 .في البیوع) ١٥١٣) (٣/١١٥٣(صحیح مسلم ) ٦(
 ).٨/١٤٠(شرح السنة، للبغوي ) ٧(
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البیع، وال یتحقق مع ذلك تردد، إنما یتحقق التردد إذا بی�ع م�ا ھ�و غ�رر، أي إذا ورد                  
  .)١(بیع على شيء قد یحصل وقد ال یحصلال

ی�ا رس�ول اهللا     : قل�ت : " ق�ال  روى الترمذي عن حكیم بن ح�زام        : الدلیل الثالث 
یأتیني الرجل فیسألني عن البیع ل�یس عن�دي م�ا أبیع�ھ من�ھ، ث�م أبتاع�ھ م�ن ال�سوق؟               

  .)٢("ال تبع ما لیس عندك: فقال
  :وجھ الداللة

یملك���ھ، والنھ���ي یقت���ضي ال���بطالن،   نھ���ى الب���ائع ع���ن بی���ع م���ا ال   أن النب���ي 
والفضولي یبیع م�ا ال یملك�ھ، وھ�و منھ�ي عن�ھ، ف�ال یك�ون بیع�ھ م�شروًعا، وم�ا ك�ان                 

أي م��ا ل��یس ف��ي ملك��ك  " م��ا ل��یس عن��دك : "ك��ذلك ك��ان باطًل��ا، ذل��ك أن الم��راد بقول��ھ  
  .)٣(وقدرتك

  :المناقشة على االستدالل بھذا الحدیث
  :دة وجوهنوقش االستدالل بحدیث حكیم بن حزام من ع

أن المراد من النھي في الحدیث  النھ�ي ع�ن بی�ع المع�دوم، فمعن�ى ال تب�ع م�ا              .١
  .)٤ (لیس عندك أي ال تبع المعدوم

أن ھذا الحدیث ینفي وقوع البی�ع لغی�ر مال�ك الع�ین، وال ینف�ي وقوع�ھ لمال�ك                     .٢
 .العین إذا رضي بھ وأجازه كما ھو فرض المسألة

 فیك�ون الم��راد من�ھ ال بی��ع الزم إال   أن النھ�ي ف�ي الح��دیث یرج�ع إل��ى الل�زوم،     .٣
" ال تب�ع : "فیما تملك، وعلى ھ�ذا فالح�دیث ل�یس ف�ي مح�ل الن�زاع؛ ألن قول�ھ            

نھ��ي ع��ن البی��ع المطل��ق، والمطل��ق ین��صرف إل��ى الكام��ل، والكام��ل ھ��و البی��ع  
وعلى ذل�ك ف�المراد م�ن الح�دیث نھ�ي       . )٥(البات النافذ، وھذا ما نقول بموجبھ     

ي ملكھ ویضمن تخلیصھ؛ ألنھ غرر، ودلیلھ قول�ھ       اإلنسان عن بیع ما لیس ف     
" :والغلة للمشتري فیكون الضمان منھ، فما باع إال . )٦("الخراج بالضمان

  .)٧(مضموًنا، فلم یتناول الحدیث محل النزاع
أن النھ��ي ف��ي الح��دیث محم��ول عل��ى أن��ھ ك��ان یبیع��ھ لم��ا ل��یس ف��ي ملك��ھ ث��م      .٤

: قد، والدلیل على ذل�ك أن�ھ ق�ال        یشتریھ ویلزم المشتري تسلیمھ بحكم ذلك الع      

                                                           

 ).٤/١٠٣(وما بعدھا، تبیین الحقائق، للزیلعي ) ٢٢٤(نظریة العقد، البن تیمیة ص) ١(
 .في البیوع) ١٢٣٢(رقم ) ٢/٥٢٥(سنن الترمذي ) ٢(
، اإلی����ضاح، لل����شماخي   )٨/١٢١(، ف����تح العزی����ز، للرافع����ي   )٩/٢٨٥(المجم����وع، للن����ووي  ) ٣(

)٣/١٠٨.( 
 ).٧٧٢) (٣/٥٨(سبل السالم، للصنعاني ) ٤(
 ).٨٧(، الغرة المنیفة، للغزنوي ص)٥/٣١١(شرح العنایة على الھدایة، للبابرتي ) ٥(
ف�ي  ) ١٢٨٥) (٣/٥٨١(في البیوع واإلج�ارات، والترم�ذي     ) ٣٥٠٨) (٣/٧٧٧(رواه أبو داود    ) ٦(

 .البیوع، وصححھ الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القطان
 ).٣/٢٨١(الفروق، للقرافي ) ٧(
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یا رسول اهللا إن الرجل یأتیني فیطلب مني سلعة لیست عندي فأبیعھا منھ ثم           
  .)١("ال تبع ما لیس عندك: "أدخل السوق فأشتریھا فأسلمھا، فقال 

أن ھ��ذا الح��دیث محم��ول عل��ى أن��ھ ك��ان یبی��ع ال��شيء عل��ى أن��ھ ممل��وك ل��ھ ال    .٥
ي بی��ع الغاص��ب ال ف��ي بی��ع الف��ضولي،  لغی��ره، وبھ��ذا یك��ون الح��دیث وارًدا ف�� 

  .)٢(فیكون خارًجا عن محل النزاع
:  قال ما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي   :الدلیل الرابع 

وزاد اب�ن  " ال طالق إال فیم�ا تمل�ك، وال عت�ق إال فیم�ا تمل�ك، وال بی�ع إال فیم�ا تمل�ك                      "
  .)٣("وال وفاء نذر إال فیما تملك: "الصباح

  :الداللة من الحدیثوجھ 
أن الحدیث نفى البیع في غیر الملك، ولم یفصل ب�ین الوق�ف عل�ى إج�ازة المال�ك           

  .)٤(أو رّده، وھو یقتضي الفساد، وعلى ذلك فبیع الفضولي باطل
  :المناقشة الواردة على االستدالل بھذا الحدیث

 وإن أرید أجاب المالكیة عن ھذا الحدیث بأنھ إن أرید نفي اللزوم، قلنا بموجبھ،        
منھا نفي ال�صحة حملن�اه عل�ى م�ا قب�ل اإلج�ازة؛ ألن الع�ام ف�ي األش�خاص مطل�ق ف�ي                
األح��وال، س��لمنا بعموم��ھ ف��ي األح��وال لكن��ھ مع��ارض بح��دیث ع��روة الب��ارقي، وال��ذي  

  .)٥(سبق الوقوف علیھ في أدلة المجیزین
إن دم��اءكم وأم��والكم  : " أن��ھ ق��ال  م��ا روي ع��ن رس��ول اهللا  :ال��دلیل الخ��امس 

  .)٦("عراضكم علیكم حراموأ
  :وجھ الداللة

أنھ لیس ألحد أن یحل ما حرم اهللا تعالى م�ن مال�ھ وال م�ن عرض�ھ وال م�ن دم�ھ         
إال بالوج��ھ ال��ذي أباح��ھ ب��ھ ن��ص الق��رآن الك��ریم أو ال��سنة النبوی��ة ال��شریفة، وبی��ع         
الفضولي لم یرد بإباحتھ نص من القرآن الكریم أو السنة المطھ�رة، فیك�ون م�ردوًدا؛                

  .)٧("من عمل عمًلا لیس علیھ أمرنا فھو رد: "ول النبي لق

                                                           

 ).٦/٥٨٨(، شرح البنایة على الھدایة، للعیني )١٣/١٥٥(المبسوط، للسرخسي ) ١(
 ).٢/١٤٢(بدایة المجتھد، البن رشد ) ٢(
) ٣/٤٨٦(ف���ي الط���الق، والترم���ذي   ) ٢١٩٠) (٢/٦٤٠(الح���دیث رواه أب���و داود ف���ي س���ننھ    ) ٣(

 ".و أحسن شيء روي في ھذا البابحدیث حسن، وھ: "في الطالق، وقال عنھ) ١١٨١(
 ).٩/٢٨٦(المجموع، للنووي ) ٤(
 ).٣/٢٤١(تھذیب الفروق، للشیخ محمد على حسین ) ٥(
كت�اب  ) ١٦٧٩) (٣/١٣٠٥(كتاب الحج، وص�حیح م�سلم      ) ١٧٤١) (٢/١٧٦(صحیح البخاري   ) ٦(

 .القسامة
ري ف��ي ص��حیحھ  ، والح��دیث بھ��ذا اللف��ظ رواه البخ��ا   )١٤٦٢) (٩/٤٤٤(المحل��ى، الب��ن ح��زم   ) ٧(

 .في األقضیة) ١٧١٨) (٣/١٣٤٣(في البیوع، باب النجش، ومسلم في صحیحھ ) ٣/٦٩(



 
 

 - ٤١١٤ - 

  :وقد نوقش االستدالل بھذا الحدیث
بأن بیع الفضولي ال یترتب علیھ ح�ل م�ا ح�رم اهللا تع�الى؛ ألن�ھ ی�تم عل�ى الوج�ھ                       
المتف��ق م��ع عموم��ات الق��رآن الك��ریم الدال��ة عل��ى م��شروعیة البی��ع عموًم��ا، وأحادی��ث 

بی�ع الف�ضولي خ�صوًصا، والت�ي س�بق عرض�ھا عن�د               الدالة عل�ى م�شروعیة       النبي  
بیان مشروعیة توقف بیع الفضولي على اإلجازة، وبالتالي فإن بیع الفضولي ال یرد، 

؛ ألنھ " من عمل عمًلا لیس علیھ أمرنا فھو رد "وال ینطبق علیھ حدیث رسول اهللا 
ة من ، فھو یستند إلى نصوص شرعی   وأمر رسولھ    -عز وجل -من العمل بأمر اهللا     

ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن األصل في العقود اإلباح�ة، ف�ال یح�رم منھ�ا إال م�ا ح�رم             
اهللا وسولھ، ولم یحرم اهللا عقًدا فیھ مصلحة للمسلمین بال مفسدة تق�اوم ذل�ك، ب�ل ق�د              
یحت���اج الن���اس إل���ى العق���ود الموقوف���ة، كم���ا إذا تع���ذر اس���تئذان الم���ستحق أو جھ���ل    

  .)١(وجوده
  .ولي یستند إلى أدلة شرعیة؛ فیكون مشروًعاوعلى ذلك فبیع الفض

 أن بی��ع الف��ضولي بی��ع بغی��ر رض��ا م��ن یل��زم رض��اه، فوج��ب أن :ال��دلیل ال��سادس
  .)٢(یكون باطًلا كبیع المكره
  :مناقشة ھذا الدلیل

  :أن ھذا القیاس غیر صحیح لما یأتي
أنھ قیاس م�ع الف�ارق، ذل�ك أن الف�ضولي ق�صد اللف�ظ ف�ي البی�ع، والمك�ره ل�م                     .١

 اللف��ظ ول��م ینط��ق ب��ھ إال تح��ت ض��غط وتھدی��د، فھ��و ناق��ل لم��ا یف��رض     یق��صد
، فالرضا في بیع المكره معدوم، فھ�و حاض�ر وغی�ر راض، وف�ي بی�ع       )٣(علیھ

الف��ضولي محتم��ل م��ع وج��ود رض��ا النائ��ب، وأی��ًضا اإلك��راه ظل��م یج��ب رفع��ھ،  
والفضالة تعاون على البر والخیر لمصلحة الجانبین أو أحدھما، فكیف یقاس    

 .)٤(اون على الظلمالتع
، ول��م تتف��ق كلم��ة  )٥(م��ن ش��روط القی��اس أن یك��ون حك��م األص��ل متفًق��ا علی��ھ    .٢

 .الفقھاء على أثر اإلكراه على البیع
أن الفضولي باع ما ال یقدر على تسلیمھ، فوجب أن یك�ون باطًل�ا             : الدلیل السابع 

  .)٦(كبیع الطیر في الھواء، والحوت في الماء
  :مناقشة ھذا الدلیل

 قیاس مع الفارق؛ ألن عدم القدرة على التسلیم في بیع الفضولي راجع�ة   أن ھذا 
إلى تعلق البیع بملك الغیر، والقدرة على التسلیم ثابتة وحاصلة إذا أجاز المالك؛ ألنھ              
                                                           

 ).٢٢٦(نظریة العقد، البن تیمیة ص) ١(
 ).٩٠(ص" المحقق"الحاوي، للماوردي ) ٢(
 ).١٠/١٨٤(تفسیر القرطبي ) ٣(
 ).٥/١١٥(رد المحتار، البن عابدین ) ٤(
 ).٢٤١(أصول الفقھ، لألستاذ البردیسي ص) ٥(
 ).٩/٢٨٦(، المجموع، للنووي )٩٠(الحاوي، للماوردي ص) ٦(
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ھو المخاطب باإلیف�اء والت�سلیم، وھ�و ق�ادر عل�ى ذل�ك، ول�یس الف�ضولي إال كالوكی�ل                     
 وال تسلیم، بینما عدم القدرة على التسلیم في على إیقاع الصیغة، ال یترقب منھ إیفاء 

بیع الطیر ف�ي الھ�واء، والح�وت ف�ي الم�اء، راجع�ة إل�ى تخل�ف رك�ن البی�ع أو ش�رطھ              
وھو انعدام المحل، فإن الطیر لیس بمملوك أصًلا ألحد قبلھ، وم�ا ل�یس بممل�وك ألح�د      

  .)١(ال یكون محًلا للبیع، فافترقا، فإن أمكن حیازتھ جاز بیعھ
لك فالقدرة على التسلیم في بیع الف�ضولي محتمل�ة إذا أج�از المال�ك، ف�ال           وعلى ذ 

  .یكون باطًلا؛ بل یكون صحیًحا موقوًفا على إجازة المطالب بالتسلیم وھو المالك
أن عقد بیع الفضولي لم ینفذ عند عقده، فوجب أال ینفذ من بع�ده              : الدلیل الثامن 

  .)٢( خًلاأصًلا، كما لو كان محل البیع خمًرا ثم صارت
  :مناقشة ھذا الدلیل

أن ھ��ذا قی��اس م��ع الف��ارق؛ ألن بط��الن العق��د فیم��ا ل��و ك��ان المعق��ود علی��ھ خم��ًرا  
یرج��ع إل��ى انع��دام رك��ن البی��ع أو ش��رطھ، إذ ی��شترط ف��ي البی��ع أن یك��ون ماًل��ا متقوًم��ا  
شرًعا، فلم ینعقد العقد ولم ینفذ لھذا، بینما المحل ف�ي بی�ع مل�ك الغی�ر ب�دون إذن�ھ ل�م                        

عدم، وھو مال متقوم شرًعا، وقد تعلق ب�ھ ح�ق الغی�ر فینعق�د موقوًف�ا عل�ى اإلج�ازة             ین
ممن لھ الوالیة على ھذا المحل، فبیع الفضولي ینعقد صحیًحا وتلحقھ اإلجازة، وبی�ع              
غیر المملوك كالخمر ال ینعقد أصًلا، وال تلحق�ھ اإلج�ازة وال ت�صححھ؛ ألن�ھ ل�یس م�ن             

 أن یقل��ب الح��رام حالًل��ا، اللھ��م إال إذا ك��ان م��رادھم ش��أن اإلج��ازة أو التراض��ي عموًم��ا
توقف بیع الخمر على التخلل، فإنا نق�ول ببطالن�ھ كق�ولھم؛ ألن العق�د ورد عل�ى مح�ل                
غیر محترم شرًعا ساعة انعقاده، وھذا المعنى أف�صح عن�ھ اإلم�ام ال�سبكي ف�ي كتاب�ھ             

ه فھو باط�ل قطًع�ا وال   إذا ورد العقد على غیر قابل لمقصود    : "األشباه والنظائر بقولھ  
أن��ھ متوق��ف عل��ى تخلل��ھ أو : وق��ف فی��ھ، كم��ا ل��و ب��اع خم��ًرا أو نك��ح معت��دة، ف��ال یق��ال

  .)٣("انقضاء عدتھا، بل یجزم ببطالنھ
  .فھذا القول یستفاد منھ ورود القیاس في غیر محل النزاع

 أن عق��د الف��ضولي ال تترت��ب علی��ھ آث��اره، وھ��ذا مخ��الف لحقیق��ة  :ال��دلیل التاس��ع
د الشرعیة، إذ ال معنى النعق�اد العق�د إال إذا ترتب�ت آث�اره علی�ھ، فعق�د الف�ضولي           العقو

كل عقد تقاعد : "باطل؛ ألنھ ال تترتب علیھ آثاره، لذلك قال اإلمام السبكي في قواعده
  .)٤("عنھ مقصوده بطل من أصلھ

  :مناقشة ھذا الدلیل
بت متى صدر اإلیجاب أن االنعقاد وھو االرتباط الحاصل بین االیجاب والقبول یث       

والقب��ول م��ن أھلھم��ا، وص��ادفا محًل��ا قابًل��ا لحكمھم��ا، وأم��ا زوال الحك��م فیبن��ى عل��ى       

                                                           

 ).٤/١٨٦(، مفتاح الكرامة، للعاملي )٥/٣١٠(شرح فتح القدیر، البن الھمام ) ١(
 ).٩٠(الحاوي، للماوردي ص) ٢(
 ).٢٥٥(األشباه والنظائر، للسبكي ص) ٣(
 ).٨٥٨(األشباه والنظائر، للسبكي ص) ٤(
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الوالیة على المحل، والوالیة على المحل ثابتة للمالك أو لمن یأذن ل�ھ المال�ك، فف�رق               
  .بین االنعقاد والحكم المترتب علیھ

 وقد ال یت�صل ب�ھ، ب�ل         وتناقش القاعدة بأن السبب وھو العقد قد یتصل بالمسبب        
قد یتأخر عنھ كما في البیع في مدة الخیار، وھذا الحكم قد یت�أخر إل�ى إج�ازة المال�ك،                
وف��ي ت��أخیر الحك��م إل��ى وج��ود اإلج��ازة م��ن المال��ك مح��ض منفع��ة للمال��ك، ول��ذا انعق��د 
السبب في الحال على أن یجع�ل إجازت�ھ ف�ي االنتھ�اء كإذن�ھ ف�ي االبت�داء، أم�ا إذا خ�ال            

 الحك��م ش��رًعا فإن��ھ یلغ��و؛ ألن انع��دام الحك��م ف��ي الح��ال لرف��ع ال��ضرر ع��ن ال��سبب ع��ن
 .)١(المالك

  الترجیح
یتبین لن�ا بع�د ع�رض ومناق�شة أدل�ة ك�ل م�ن الف�ریقین ف�ي حك�م بی�ع مل�ك الغی�ر                 
بدون إذنھ، ضعف أدلة المانعین في مقابلة أدلة المجیزین؛ ألن حدیث حكیم بن ح�زام    

 المانعین عم�دة لھ�م ف�ي االحتج�اج عل�ى م�ا ذھب�وا                الذي جعلھ ) ال تبع ما لیس عندك    (
إلیھ معارٌض بحدیث عروة البارقي، ف�ضًلا ع�ن أن�ھ ق�د أمك�ن تأوی�ل ح�دیث حك�یم ب�ن                       
حزام بأن النھي في الحدیث محمول على حالة ما إذا باع ملك غی�ره عل�ى أن�ھ ملك�ھ؛                 

على التسلیم، لعدم القدرة على التسلیم، وألن فیھ ربح في مال الغیر إذا فرض القدرة 
وبھذا یمكن العمل بأدلة كل من الفریقین، فُتحمل أدلة المانعین على النھ�ي عل�ى بی�ع                 
مال الغیر إذا أدى إلى المخاطرة أو أكل أموال الناس بالباطل، وُتحمل أدل�ة المجی�زین      

إذا حق�ق ل�ھ م�صلحة ول�م یت�ضمن      إذا بیع مال الغیر ب�دون إذن�ھ ووق�ف عل�ى إجازت�ھ             
  .وذلك جمًعا بین األحادیث. مضرة

ال�شیخان اب�ن   ) خب�ر ع�روة  (وممن ذھب إلى القول بالجواز لقوة أدلة المجی�زین       
  .، وغیرھما)٢(حجر الھیتمي والشربیني من فقھاء الشافعیة

وعل��ى ذل��ك یمك��ن الق��ول ب��أن م��ا ذھ��ب إلی��ھ غالبی��ة الفقھ��اء م��ن أن ت��صرف           
 . موقوف على إجازة صاحب الشأن ھو الراجح، وھو ما أمیل إلیھالفضولي بالبیع

                                                           

 ).٤/١٠٤(، تبیین الحقائق، للزیلعي )١٣/١٥٥(المبسوط، للسرخسي ) ١(
، مغني المحتاج، لل�شربیني  )٤/٢٤٧(تحفة المحتاج بشرح المنھاج، البن حجر الھیتمي       : انظر) ٢(

)٢/١٥.( 
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  املبحث الرابع

  اآلثار الفقهية لتصرف الفضويل

  : وفیھ ثالث مسائل

علمن��ا أن العق��د الموق��وف ال یفی��د الحك��م ف��ي الح��ال، أي ال ین��تج آث��اره إل��ى أن      
 المبی�ع إل�ى    تلحقھ ممن توقف العق�د لم�صلحتھ، فالعق�د إذا ك�ان بیًع�ا ف�ال تنتق�ل ملكی�ة                   

المشتري، ویتوقف تنفیذ التزام المشتري بدفع الثمن، أي أن العقد لھ وج�ود ش�رعي               
ولك��ن ال یمك��ن اإلجب��ار عل��ى تنفی��ذه ف��ي الح��ال، وبعب��ارة أخ��رى أن العق��د الموق��وف     

  .)١(معرض للبطالن قبل اإلجازة

وبذلك یمر بیع الفضولي الموقوف في مرحلتین، مرحلة ما قبل صدور اإلجازة، 
حی��ث یك��ون الت��صرف فیھ��ا موق��وف النف��اذ وال ین��تج آث��اره، ومرحل��ة م��ا بع��د ص��دور   

  .)٢(اإلجازة، حیث تفعیل ھذا العقد، وینتج آثاره بمجرد صدور اإلجازة

الف�ضولي أي الب�ائع،    : ونصل إلى أن آثار بیع الفضولي تخص ثالثة أطراف ھ�م          
ا یخ�ص ك�ل ط�رف،       والمشتري، والمالك الحقیقي، وسنعرض آثار بی�ع الف�ضولي فیم�          

  :وذلك على النحو التالي

  .آثار بیع الفضولي بالنسبة للمشتري: المسألة األولى

أخذ الفقھ اإلسالمي بفكرة ف�سخ البی�ع، واس�تبعد ب�ذلك فك�رة طل�ب اإلبط�ال الت�ي                    
تخص الفقھ الغربي، ولك�نھم اختلف�وا ف�ي م�سألة م�ن ل�ھ الح�ق ب�ذلك، أھ�و الم�شتري                 

  دون الفضولي؟

 یمنحون حق ف�سخ بی�ع الف�ضولي للم�شتري والب�ائع مًع�ا، ولھ�م         نجد أن الحنفیة  
لو ف�سخ الب�ائع البی�ع قب�ل اإلج�ازة      : "في ھذا الحكم ما یبرره، ویتضح ذلك من قولھم  

فھ�م  . )٣("انفسخ واس�ترد المبی�ع إن ك�ان ق�د س�لم، وك�ذا إذا ف�سخھ الم�شتري ینف�سخ                    
 ألن عقد الف�ضولي ف�ي   یمنحون المشتري ھذا الحق تحرًزا من لزوم العقد في جانبھ؛    

نظرھم یبقى موقوًفا مھما طالت المدة إلى أن یتدخل المالك الحقیقي بإجازة ھذا البیع 
أو رف��ضھ، وأم��ام ھ��ذه الم��دة الت��ي ق��د تط��ول إل��ى أم��د بعی��د فق��د م��نح الفق��ھ الحنف��ي      

  .المشتري الحق في التخلص من ھذا البیع

                                                           

 ).١٧٨(العقد الموقوف في القانون المدني العراقي، الكزنبي ص) ١(
 ).١٧٦(نظریة العقد الموقوف في الفقھ اإلسالمي، عبدالرزاق فرج ص) ٢(
 ).٥٨١(صنائع البدائع، للكاساني ص) ٣(
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ذلك حت�ى ی�تخلص م�ن    أما ع�ن م�نحھم الب�ائع ح�ق التحل�ل م�ن بی�ع الف�ضولي، ف�                
الم��سؤولیة الت��ي س��وف تلح��ق ب��ھ إذا أج��از المال��ك الحقیق��ي البی��ع، فالف��ضولي بع��د       
اإلجازة بعد بمثابة الوكیل الملتزم بحق�وق العق�د، فیطال�ب بالت�سلیم ویخاص�م بالعی�ب،              
وإن في ذلك ضرر بھ، ولھ دفعھ عن نفسھ قبل ثبوتھ، أما المالك الحقیقي فلھ إج�ازة               

  .)١(ذ في حقھ، ولھ رده فیسقط البیعھذا البیع فینف

وعلى العكس من ذلك یذھب فقھاء المالكیة، فعند ھؤالء بیع الفضولي الزم م�ن     
جھة ك�ل م�ن الب�ائع والم�شتري، وغی�ر الزم بالن�سبة للمال�ك الحقیق�ي، ویقول�ون ف�ي                      

وھ�ي حال�ة ح�ضور المال�ك العق�د،      : الحكم بالنسبة للمالك ب�ین ح�التین، الحال�ة األول�ى          
حضر المالك وسكت فھو یعتبر مجیًزا للعقد، وكان من حقھ مطالبة البائع بالثمن     فإن  

وھ�ي حال�ة إب�رام العق�د دون         : خالل عام من العقد وإال سقط حق�ھ، أم�ا الحال�ة الثانی�ة             
حضرة المال�ك، فف�ي ھ�ذه الحال�ة یك�ون أم�ام المال�ك  ع�ام واح�د یب�دأ م�ن وق�ت البی�ع                            

ذا ل�م یق�رر خ�الل ھ�ذا الع�ام وبق�ي س�اكًتا یف�سر                 لیقرر فیھ إج�ازة العق�د أو رف�ضھ، ف�إ          
سكوتھ على أنھ إجازة للعقد، وفي ك�ل ح�ال یبق�ى الح�ق بمطالب�ة الب�ائع ب�الثمن خ�الل          

  .)٢(عشرة أعوام من وقت علمھ بالبیع، فإذا انقضت ھذه المدة سقط حقھ

إن رأي الحنفی��ة ھ��و ال��راجح؛ ألن ف��ي ھ��ذا ال��رأي م��ا یحق��ق الحمای��ة لك��ل م��ن      
والم��شتري والمال��ك، ھ��ذه الحمای��ة تتمث��ل ف��ي ع��دم ل��زوم العق��د ف��ي ح��ق       الف��ضولي 

المشتري، وتحل�ل الب�ائع م�ن االلتزام�ات الت�ي علی�ھ قب�ل إج�ازة العق�د، وع�دم خ�روج                       
  .)٣(الملك من صاحبھ دون رضاه

ویرى بع�ض الب�احثین أن م�ا ج�اء ف�ي موق�ف الفق�ھ الم�الكي ھ�و اآلخ�ر فی�ھ م�ا                          
ضولي وإن كان موقوًفا، إال أن م�دة وقف�ھ ال تتج�اوز      یحقق ھذه الحمایة؛ ألن عقد الف     

العام، إذ في خالل ھذه المدة یجب أن یقرر المال�ك موقف�ھ م�ن العق�د، ف�إن أج�ازه نف�ذ             
البیع، وفي ھذا القول مصلحة للجمیع؛ ألن الفضولي ھ�و م�ن تف�ضل بھ�ذا الت�صرف،        

 فیھ ف�ال ض�یر م�ن    والمشتري ھنا یقبل ھذا التفضل لرغبتھ فیھ، وبما أن المالك بارك       
ذلك، أما إن رفضھ فھو وحده من یكون المتضرر من ھ�ذا البی�ع، ول�ھ ف�ي خ�الل أق�ل             

  .)٤(من عام إبطالھ

أم��ا م��سألة التعوی��ضات الم��ستحقة للم��شتري م��ن الف��ضولي، فیف��رق الفقھ��اء         
المسلمون بین حالتین، حالة علم المشتري بالفضالة، وحالة جھلھ بقیامھا، فإذا ك�ان            

لم بأن البائع فضولي غیر مالك لما یبیع فال یجوز لھ الرجوع علیھ بأكثر المشتري یع
من الثمن الذي دفعھ لھ، حتى وإن ألزم ھذا المشتري بدفع بعض التعوی�ضات للمال�ك          

                                                           

 ).٥٣٠(المبسوط، للسرخسي ص) ١(
 ).٤٥٧(الشرح الكبیر، الدردیر ص) ٢(
 ).١٨٩(نظریة العقد الموقوف في الفقھ اإلسالمي، عبدالرزاق فرج ص) ٣(
 ).١٢١(العقد الموقوف في القانون المدني األردني، المومني ص) ٤(
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نتیج��ة ھ��الك المبی��ع أو منافع��ھ تح��ت ی��ده؛ ألن��ھ ب��سوء نیت��ھ یك��ون غاص��ًبا فی��ستقر       
  .)١(الضمان علیھ

 أن المشتري وإن كان یعلم أنھ ی�شتري م�ن   -اجحوھو الرأي الر-ویرى الحنفیة  
، فالبائع في ھذه الحالة یعد ف�ي مرك�ز الغاص�ب ال�ذي أخ�ذ        )٢(فضولي وقت أداء الثمن   

شيء بغیر حق، فیرجع على البائع ب�الثمن ال�ذي دفع�ھ، وال یرج�ع عل�ى الب�ائع إال إن             
  .)٣(حصل من ھذا األخیر تعٍد تسبب في ھالك الشيء

جھل بقیام البیع من فضولي، أي المشتري حسن النیة، فقد          أما المشتري الذي ی   
  :انقسم الفقھاء في حكمھ إلى قسمین

فالحنفی���ة والمالكی���ة ال یجعل���ون م���ن ح���ق الم���شتري الرج���وع عل���ى الف���ضولي   
لمطالبتھ بالتعویض عن الزیادة التي دفعھا للمالك، سواء كانت ھذه الزیادة تتمثل في 

  .لیھ منھاقیمة العین أو النفع الذي عاد ع

أما الشافعیة والحنابلة فقد أعطوا المشتري حسن النیة حق الرجوع على البائع         
بما دفعھ للمالك زیادة عن قیمة العین المستردة إذا كانت ھذه الزیادة مقابل منفعة لم                
یح��صل علیھ��ا، بینم��ا ی��رى ال��بعض اآلخ��ر م��ن ال��شافعیة والحنابل��ة بأن��ھ ال یح��ق ل��ھ      

  .)٤(لبتھ بھذه الزیادةالرجوع على البائع لمطا

والمستقر علی�ھ ف�ي الفق�ھ الحنف�ي ھ�و اس�ترداد الم�شتري لل�ثمن إذا ك�ان ح�سن                      
النی��ة، أم��ا إذا ك��ان س��يء النی��ة ف��ال یمك��ن اس��ترداده إال إذا وق��ع م��ن الب��ائع تع��ٍد، أم��ا   
بالنسبة للبائع سيء النیة فلم یتحدث الفقھ اإلسالمي ع�ن ذل�ك ص�راحة، وب�ذلك نلج�أ                  

  .)٥(لعامة للضمانإلى القواعد ا

وتشیر ھذه القواعد إلى أنھ إذا وقع الضرر م�ن الب�ائع س�يء النی�ة فإن�ھ یوج�ب                  
الضمان للمشتري، ومصدر ھذا ال�ضمان ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ھ�و ض�مان اإلت�الف أو           
بعبارة أعم ضمان الفعل، أي أن یأتي شخص فعًلا یلحق الضرر ب�آخر، ك�أن یتل�ف ل�ھ        

لفضولي یعد في مركز الغاصب، وھو م�ا یقاب�ل الم�سؤولیة            ماًلا أو یغصب لھ ماًلا، وا     
التق��صیریة ف��ي الق��انون، ف��ال ف��رق إذا ك��ان الب��ائع ح��سن النی��ة أو س��يء النی��ة؛ ألن       

  .)٦(القاعدة في الفقھ اإلسالمي تجعل كل إضرار بالغیر ُیلِزم الضمان

                                                           

 ).٢٥٩(اإلسالمي، عبدالھادي الحكیم صعقد الفضولي في الفقھ ) ١(
 ).٥٨١(بدائع الصنائع، للكاساني ص) ٢(
 ).١١٤(رد المحتار، ابن عابدین ص) ٣(
 ).١٠٣(الفضالة، لمحمد جبر األلفي ص) ٤(
 ).٢٥٥(المدخل الفقھي العام، الزرقاء ص) ٥(
 ).١٢٥( صمصادر االلتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، عبدالقادر الفار) ٦(
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وخالصة القول أن أساس التعویض في الفقھ اإلسالمي سواء كان الب�ائع ح�سن              
لنیة أو سیئھا ھو الفعل ال�ضار، فالم�سؤولیة ع�ن الفع�ل ال�ضار ف�ي الفق�ھ اإلس�المي                ا

  .تقوم على اإلضرار، وھو ما أخذ بھ القانون األردني كما سنرى

  ).الفضولي(آثار بیع الفضولي بالنسبة للبائع : المسألة الثانیة

 كم�ا  یحق للبائع التحل�ل م�ن البی�ع أس�وة بالم�شتري، وذل�ك وف�ق الفق�ھ الحنف�ي،                 
یتمثل دور البائع في بیع الفضولي في حالة تملك المبیع، وقد اختلف الفقھ اإلسالمي            
حول مسألة طروء الملك البات أي تملك البائع المبیع بعد العقد وقبل اإلجازة، فالحكم  
لدى أكثریة الحنفیة ھو بطالن بیع الفضولي ف�ي ح�ال تمل�ك الب�ائع المبی�ع ل�سبب م�ن           

إذا طرأ ملك : "كان ذلك الحًقا للعقد، استناًدا إلى قاعدة مؤداھا     أسباب كسب الملكیة و   
  .)١("نافذ على موقوف فكان مبطًلا للموقوف، إذ ال یتصور اجتماعھما في محل واحد

أما إذا كان س�بب ملكی�ة ال�شيء المبی�ع س�ابًقا عل�ى العق�د، كم�ا ل�و غ�صب ش�یًئا              
التضمین أصبح مالًكا من وق�ت      وباعھ ثم ضمنھ المالك، فإن العقد یصح وینفذ؛ ألنھ ب         

  .الغصب

ومع ذلك فھناك من الحنفیة من قال بنفاذ العقد في حال تملك المبی�ع بع�د العق�د؛      
  .)٢(ألن المانع من نفاذ العقد قد زال بكسب البائع ملكیة الشيء المبیع

أما المالكیة فقد فرَّقوا في الحكم بین المیراث كسبب لملكیة البائع للمبیع، وب�ین           
 آخر غیر المیراث، ف�إذا تمل�ك الب�ائع ال�شيء المبی�ع ب�اإلرث، فیك�ون الب�ائع ف�ي                     سبب

ھذه الحالة قد ورث حقوق المورث، والت�ي تجی�ز ل�ھ نق�ض البی�ع أو إجازت�ھ، أم�ا إذا                   
كان سبب التملك سبب آخر غیر المیراث كالھبة أو البیع، فیصح البی�ع ال�صادر من�ھ،         

  .)٣(وال یجوز نقضھ

ببطالن بیع الفضولي إذا ملك البائع ال�شيء المبی�ع یتع�ارض            والراجح أن القول    
، )٤(م�ن مجل�ة األحك�ام العدلی�ة      ) ١٠٠(مع القاعدة الفقھیة العام�ة المقنن�ة ف�ي الم�ادة            

فالب�ائع  ". من سعى في نق�ض م�ا ت�م م�ن جھت�ھ ف�سعیھ م�ردود علی�ھ              : "والتي تقضي 
ی��نقض البی��ع ال��سابق لمل��ك الغی��ر بع��د أن ی��صبح مالًك��ا لل��شيء المبی��ع ال ی��ستطیع أن  

الذي تم من قبلھ، وإال فسعیھ مردود علی�ھ، وال اعتب�ار لت�صرفھ ف�ي نق�ض العق�د ب�ل                     
، لھذا یعتبر بیع الفضولي بیًعا صحیًحا نافًذا إذا ملك البائع المبیع،            )٥(یصبح ملزًما لھ  

  .أیًا كان سبب الملك

                                                           

 ).٣١٤(المبسوط، للسرخسي ص) ١(
 ).١١٧(رد المحتار، ابن عابدین ص) ٢(
 ).١٩٠(نظریة العقد الموقوف في الفقھ اإلسالمي، عبدالرزاق فرج ص) ٣(
 ).٨٨(درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حیدر ص) ٤(
 ).١٠٧(العقد الموقوف في القانون المدني األردني، المومني ص) ٥(
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  .آثار بیع الفضولي بالنسبة للمالك الحقیقي: المسألة الثالثة

نقلن��ا المال��ك وح��ده م��ن مرحل��ة م��ا قب��ل اإلج��ازة إل��ى مرحل��ة م��ا بع��د اإلج��ازة،     ی
  .فالمالك وحده إما أن یقر البیع، وإما أن یرفض إقراره

وتصدر اإلجازة في الفقھ اإلسالمي م�ن المال�ك وح�ده ال�ذي ب�اع الف�ضولي مال�ھ                 
م��ن غی��ر إذن��ھ، وم��صطلح اإلج��ازة ف��ي الق��انون الوض��عي یختل��ف عن��ھ ف��ي الفق��ھ            

سالمي، ذلك أن لمصطلح اإلج�ازة مدلول�ھ الخ�اص ف�ي الق�انون الوض�عي، كم�ا ھ�و            اإل
حال اإلقرار في الفقھ اإلسالمي، وسنالحظ ذلك الحًقا عند التحدث عن آثار ھذا البی�ع               

  .في القانون المصري

ففي اصطالح الفقھ�اء الم�سلمین أن اإلج�ازة تعن�ي ت�صرف انف�رادي ی�صدر م�ن                   
رف ق�انوني أو م�ادي موق�وف النف�اذ ف�ي حق�ھ، فیترت�ب        صاحب الحق فیھ؛ إلبقاء تص 

علی��ھ نف��اذ الت��صرف وإنتاج��ھ كاف��ة آث��اره ب��أثر رجع��ي أو ب��أثر ح��اْل ح��سب طبیع��ة          
  .)٢(، وقد تأخذ ھذه اإلجازة الشكل الصریح أو الشكل الضمني)١(التصرف الموقوف

واإلج��ازة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ت��رد عل��ى العق��د الموق��وف وال ت��رد عل��ى العق��د        
 عق�د موق�وف، فھ�و إم�ا أن یج�از م�ن المال�ك           -كم�ا م�ر معن�ا     -لباطل، وبیع الف�ضولي     ا

فینفذ، وإما أن ال یجاز منھ فیبطل، وحتى تصح ھ�ذه اإلج�ازة ش�رًعا ال ب�د م�ن ت�وافر            
  .شروط معینة

ی�شترط ل�صحة    : "من مرش�د الحی�ران عل�ى أن�ھ        ) ٣٩٥(وقد نصت علیھا المادة     
غی��ر إذن��ھ أن یك��ون ك��ل م��ن الب��ائع والم��شتري   اإلج��ازة م��ن المال��ك ال��ذي بی��ع ملك��ھ ب 

  ".وصاحب المتاع المبیع حیا وأن یكون المبیع قائًما معین

  :وبذلك تكون اإلجازة معتبرة شرًعا في الفقھ اإلسالمي بتوافر الشروط التالیة

 وجود الفضولي حین اإلجازة. 

 وجود المالك عند اإلجازة. 

 وجود المجیز حین العقد. 

 اإلجازةوجود المشتري عند . 

 ٣(وجود المعقود علیھ عند اإلجازة(. 

                                                           

 ).٥٤(باح المنیر، المقري صالمص) ١(
 ).٤١(مصادر االلتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، عبدالقادر الفار ص) ٢(
 ).٢١٣(مرشد الحیران، محمد قدري ص) ٣(
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وإج��ازة المال��ك لبی��ع الف��ضولي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي تعتب��ر وكال��ة الحق��ة ب��البیع،  
والوكالة الالحقة كالوكالة ال�سابقة، بمعن�ى آخ�ر لإلج�ازة ح�سب المفھ�وم الفقھ�ي أث�ر            

جھ�ة كاش�فة   رجعي یستند إلى تاریخ إبرام العقد ال إلى تاریخ ص�دوره، فاإلج�ازة م�ن       
لألحكام المترتبة على التصرف، ومنشئة لھا من جھ�ة أخ�رى، وھ�ذا م�ا ن�صت علی�ھ                   

إذا أجاز المال�ك بی�ع الف�ضولي      : "من مرشد الحیران إذ تنص على أنھ      ) ٣٩٦(المادة  
الذي تصرف في مالھ بغیر إذنھ إجازة معتبرة بالقول أو بالفعل تعتب�ر إجازت�ھ توكیًل�ا                 

 الفضولي بالثمن إن كان قبضھ من المشتري، وإن لم یك�ن  لھ عنھ في البیع، ویطالب    
قب��ضھ من��ھ ف��ال یجب��ر الم��شتري عل��ى أدائ��ھ للمال��ك، لك��ن إن دفع��ھ إلی��ھ ص��ح ال��دفع       

  ".وبرئ

أما إن رفض المالك البیع فھنا فال تنصرف آثاره وال یلزم بأي التزام، أي یبط�ل               
ب�ر البی�ع ك�أن ل�م یك�ن، حت�ى       البیع ویعود إلى الحالة التي كانت علیھا قبل البی�ع، ویعت    

  .وإن كان المشتري حسن النیة

  ولكن ما ھو الحل إذا ما ھلك المبیع، فكیف یسترد المالك ملكھ؟

 یفرق��ون ب��ین حال��ة الھ��الك عن��د الف��ضولي وحال��ة -ورأیھ��م ال��راجح-إن الحنفی��ة 
الھالك عند المشتري، فإذا ھلك المبیع عند الفضولي وكانت ی�د ھ�ذا األخی�ر ی�د أمان�ة           

أم�ا  . )١(فال ضمان علیھ إال بالتعدي، أما إذا كانت ید ضمان فإن�ھ ی�ضمن ف�ي ك�ل ح�ال              
إذا ھل��ك ال��شيء المبی��ع عن��د الم��شتري، فالم��شتري یك��ون م��سؤوًلا ع��ن الھ��الك؛ ألن   
الم��شتري تك��ون ی��د ض��مان عل��ى المبی��ع، فالم��شتري یح��وز المبی��ع لم��صلحة نف��سھ،    

أم یجھل ذلك، وللمال�ك ھن�ا الخی�ار ف�ي       فیضمن المبیع سواء كان یعلم أن البائع مالك         
  .أن یضمن أًیا من البائع أو المشتري

أم��ا المالكی��ة فھ��م یفرق��ون ب��ین الم��شتري الع��الم بأن��ھ ی��شتري م��ن غاص��ب مل��ك   
غیره، وبین المشتري الجاھل بذلك، فیضمن المشتري سيء النیة ھالك المبیع مھم�ا      

ة ت��ضمینھ أو ت��ضمین  ك��ان س��بب الھ��الك، ویك��ون م��ن ح��ق المال��ك ف��ي ھ��ذه الحال��        
الفضولي أیھم�ا ش�اء، أم�ا الم�شتري ح�سن النی�ة ال�ذي یجھ�ل واقع�ة الغ�صب، فل�یس                     

  .)٢(للمالك أن یرجع علیھ إال إذا كان الھالك نتیجة تعدیھ

أما الشافعیة والحنابلة فھم یجعلون المشتري مسؤوًلا عن ھالك المبیع، ال فرق       
للمال�ك الح�ق ف�ي ت�ضمین أي م�ن      بین عل�م الم�شتري بالغ�صب أو جھل�ھ ب�ھ، ویك�ون              

  .البائع أو المشتري

                                                           

 ).٥٨٠(بدائع الصنائع، الكاساني ص) ١(
 ).١٧٥(المبسوط، للسرخسي ص) ٢(
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نخلص بالقول إلى أن آثار بیع الفضولي في الفقھ اإلسالمي تتمثل بتوقف نف�اذه       
إلى حین اإلجازة الصادرة م�ن المال�ك األص�لي، وع�دم ل�زوم البی�ع بالن�سبة للم�شتري              

 .)١(والبائع قبل صدور اإلجازة

                                                           

 ).٢/٢٠٤(األم، لإلمام الشافعي ) ١(
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  املبحث اخلامس

  سالمي والقانون الوضعي مقارنة بني الفقه اإل

  يف احلكم على تصرف الفضويل

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

   ك ار ن اد اووف واد ال طل

إن القوانین المتأثرة بالفقھ الغربي جعلت حكم تصرف ناقص األھلیة والتصرف            
 القوانین المتأثرة بالفقھ في ملك الغیر تصرًفا قابًلا لإلبطال، على خالف ما ذھبت إلیھ

  .اإلسالمي والتي عملت على وقف آثار ھذه التصرفات على إجازة من یملك اإلجازة

وھذا یعني أن النظامین یتقابالن في الحكم، على ما بینھما م�ن ف�ارق ج�وھري،            
 ال ین�تج آث�اره حت�ى تلحق�ھ اإلج�ازة، أم�ا العق�د        -كما م�ر معن�ا  -ذلك أن العقد الموقوف    

بطال فھو جائز إلى أن یلحقھ ال�بطالن، فاإلج�ازة ف�ي العق�د الموق�وف تح�رر                  القابل لإل 
العقد وتجعل�ھ ین�تج آث�اره، بینم�ا یقت�صر دور اإلج�ازة ف�ي العق�د القاب�ل لإلبط�ال عل�ى                       

لھذا قلنا بأن العقد القاب�ل لإلبط�ال عق�د ص�حیح     . زوال خطر البطالن الذي كان یتھدده 
بن�اء عل�ى طل�ب م�ن ش�رع ھ�ذا ال�بطالن حمای�ة         منتج لكل آث�اره حت�ى یحك�م ببطالن�ھ،      

  .لمصلحتھ

واآلن أي الحكم��ین أن��سب لحال��ة بی��ع مل��ك الغی��ر، الق��ول بقابلی��ة بی��ع مل��ك الغی��ر 
لإلبطال، أم القول بوقف ھذا البیع على إجازة المال�ك؟ بعب�ارة أخ�رى إذا ب�اع ش�خص               

ل ف�ي الفق�ھ   ملك غیره، ھل األولى أن تق�ف آث�ار ھ�ذا البی�ع حت�ى یج�از، كم�ا ھ�و الح�ا          
  اإلسالمي، أم ینفذ البیع حتى یبطل كما ھو الحال في الفقھ الغربي؟

ثم إن القول بوقف بیع ملك الغیر على إجازة المالك أفضل من القول بقابلیة ھذا 
البیع لإلبطال لمصلحة المشتري من ناحیة اآلثار القانونیة التي یرتبھا ھذا البیع، فلو 

ع، لما خفنا من أیة آثار لعدم ترتبھا أص�ًلا م�ا دام المال�ك    كان الحكم ھو وقف آثار البی 
أما في حالة حكم القابلیة لإلبطال فاآلثار تترتب كامل�ة، وھ�ذا م�ن              . لم یجیز ھذا البیع   

  .شأنھ أن یضر بالمالك، كما لو تم بیع ملكھ مرة ثانیة من مشتٍر ثاٍن ومن دون إذنھ
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م��شتري ولكن��ھ موق��وف عل��ى  إض��افة إل��ى أن العق��د الموق��وف ھ��و عق��د مل��زم لل  
إجازة المالك، أما العقد القابل لإلبط�ال فھ�و أعط�ى للم�شتري ح�ق اإلج�ازة، ولك�ن ل�و            

  أجاز المشتري العقد وبقي المالك یرفض العقد فما ھي فائدتھ؟

أخیًرا ننتھي إلى تفوق فكرة العقد الموقوف على فكرة العقد القاب�ل لإلبط�ال ف�ي             
ی�رجح العق�د   : "ما قصده الدكتور السنھوري م�ن قول�ھ   شأن بیع ملك الغیر، وھذا ھو       

الموقوف العقد القابل لإلبطال لشمولھ واستغنائھ بذاتھ عن أي ش�يء آخ�ر، ف�إذا قلن�ا                
عقد الفضولي في الفقھ اإلسالمي موقوف فقد قلنا كل شيء، أما إذا كنا قلنا بیع ملك         

 جانب ذلك أنھ أیًضا عقد الغیر في الفقھ الغربي عقد قابل لإلبطال، وجب أن نقول إلى
  .)١(..."غیر سار في حق المالك الحقیقي

ب اطا  

وا  وا وا ن ا را  

نخلص مما سبق أن بیع الفضولي في الفقھ اإلسالمي یرادف بیع ملك الغیر في              
  .القانون الوضعي

إذا ب�اع  : "ت�نص عل�ى أن�ھ    من القانون المدني المصري     ) ٤٦٦(ونجد أن المادة    
  ".شخص شیًئا معیًنا بالذات وھو ال یملكھ جاز للمشتري أن یطلب إبطال البیع

ویؤخذ على المشرع المصري إغفالھ لحالة النیابة الشرعیة، حیث یفتقر ال�نص    
إلى الدقة، فالمفھوم من النص المصري أن البائع ال یملك المبی�ع، ولك�ن ق�د ال یك�ون           

نائب ش�رعي، وإغفال�ھ أی�ًضا ل�ضرورة ع�دم وج�ود اتف�اق أو ن�ص           مالًكا في حین ھو     
  .قانوني یعلق نقل الملكیة على القیام بعمل ما، أو أن یضیفھ إلى أجل معین

أما الفق�ھ اإلس�المي فك�ان تعریف�ھ أش�مل وأدق لبی�ع مل�ك الغی�ر، فعن�دھم أن بی�ع            
یت�صرف  الفضولي بی�ٌع ص�ادٌر م�ن غی�ر إذن ص�احبھ، وھ�ذا یعن�ي ع�دم وج�ود وكال�ة                      

  .)٢(بموجبھا البائع

أن : "من خالل التعرف على معنى الف�ضالة ف�ي الق�انون الوض�عي نج�ده یعرفھ�ا              
یتولى شخص عن قصد القیام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن یك�ون ملزًم�ا    

  :ومن ذلك فالفضالة حسب القوانین الوضعیة تقوم على ثالثة شروط. )١("بذلك

                                                           

 ).١٦٩(ي الفقھ اإلسالمي، السنھوري صمصادر الحق ف) ١(
 ).١٥، ١٤(راجع ما جاء في ھذا البحث ص) ٢(
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 . عاجل لحساب شخص آخربشأن) الفضولي(أن یقوم الشخص  .١

 .أن یقصد الفضولي من عملھ تحقیق مصلحة رب العمل .٢

 .)٢(أن ال یكون الفضولي ملتزًما بالقیام بالعمل .٣

فالفضالة في القانون ھ�ي أح�د التطبیق�ات لم�صدر م�ن م�صادر االلت�زام أال وھ�و                    
 ، وقد بین الفق�ھ الفرن�سي أحك�ام الف�ضالة وأدرجھ�ا تح�ت عن�وان ش�بھ                )٣(الفعل النافع 

 فھ��ي أن یق��وم -كم��ا ذكرن��ا-العق��د، أم��ا الف��ضالة أو الف��ضولي ح��سب الفق��ھ اإلس��المي  
بعمل لحساب الغیر دون أن یكون مأذوًن�ا ل�ھ ب�ذلك، وعلی�ھ ف�إن الفقھ�اء الم�سلمین ال         

  .یشترطون أن یكون تصرف الفضولي ألمر عاجل أو ضروري

 ت��صرف یتب��ین لن��ا مم��ا س��بق أن الق��وانین الوض��عیة ق��د ق��صرت الف��ضالة عل��ى    
، بینما أعطت حكًما آخر للتصرف في       )٤(الفضولي وتدخلھ ألمر عاجل وضروري فقط     

ملك الغیر، وعلى ذلك فالفضالة في القانون ال تعني بیع ملك الغیر، أما بیع الفضولي       
  .حسب الفقھ اإلسالمي فیقابلھ بیع ملك الغیر في القانون

 ألمر عاجل أو ضروري، فلم یشترط الفقھاء المسلمین أن یكون تدخل الفضولي  
فالف��ضولي عن��دھم م��ن الف��ضل أي الت��صرف ف��ي ش��ئون الغی��ر، وإن انتف��ى أو تحق��ق    

  .عنصر الضرورة

                                                                                                                                                     

م���ن الق���انون الم���دني ) ٣٠١(م���ن الق���انون الم���دني الم���صري، یقابلھ���ا الم���ادة ) ١٨٨(الم���ادة ) ١(
من قام بفعل نافع لغیره دون أمره، ولكن أذنت ب�ھ المحكم�ة، أو أوجبت�ھ ض�رورة،               : "األردني

 ".نھ یعتبر نائًبا عنھ وتسري علیھ األحكامأو قضى بھ عرف، فإ
 ).٣٨١-٣٧٩(النظریة العامة لاللتزامات، أمجد منصور ص) ٢(
 ).٤٥٩(مصادر االلتزام في القانون المدني األردني، أنور سلطان ص) ٣(
 ).١٢٢(مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي، السنھوري ص) ٤(
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  الخاتمة

الحم��د هللا، وال��صالة وال��سالم عل��ى رس��ول اهللا، وعل��ى آل��ھ وص��حبھ وم��ن وااله   
  ..وبعد  

قد تبین من خالل ھ�ذا البح�ث أن الق�ول ال�راجح ف�ي بی�ع الف�ضولي أن�ھ موق�وف                 
  .إجازة  المالك، فإن أجازه نفذ، وإال أصبح باطًال ال أثر لھعلى 

ویكت��سب ھ��ذا الق��ول ق��وة ف��ي الت��رجیح م��ن خ��الل التطبیق��ات المعاص��رة لبی��ع         
الفضولي في المصرفیة اإلسالمیة، حیث تتم أعداد كبیرة من التع�امالت المالی�ة ربم�ا         

، ول�و قلن�ا ب�بطالن       تبلغ اآلالف من المعامالت، وكلھا قائم على أس�اس بی�ع الف�ضولي            
  .بیع الفضولي ابتداًء؛ ألدَّى ذلك إلى انھیار جزء كبیر من المصرفیة اإلسالمیة

  .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  فھرس اآلیات

 الصفحة السورة اآلیة

 ٢٣، ١٣ ٢٧٥: البقرة  َّ َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَعُّ

اْلَیِتیِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َوَلا َتْقَرُبوا َماَل ُّ 
  ََّأْحَسُن َحتَّىٰ َیْبُلَغ َأُشدَُّه

 ١٥ ٣٤: اإلسراء

 ٣٢ ١٦٤: األنعام  ﴾ َوَلا َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإلَّا َعَلْیَھا﴿

 ٢٤ ٢: المائدة ََّوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوىُّٰ

  



 
 

 - ٤١٢٩ - 

 
  فھرس األحادیث

 الصفحة الحدیث

لخیار ما لم یتفرق�ا، ف�إن ص�دقا ُب�ورك لھم�ا ف�ي               البیعان با (
 )بیعھما، وإن كذبا وكتما ُمِحق بركة بیعھما

١٣، ٥ 

 ٣٤ )الخراج بالضمان(

 ٣٣، ٣٢ ) أنھ نھى عن بیع الغررأن النبي (

 ٣٥ )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام(

ق��صة أص��حاب الغ��ار، وھ��م الثالث��ة ال��ذین وقع��ت عل��یھم     (
 ...)التجئوا إلى اهللا بصالح أعمالھمالصخرة، ف

٢٩ 

ال طالق إال فیما تمل�ك، وال عت�ق إال فیم�ا تمل�ك، وال بی�ع                 (
 )إال فیما تملك

٣٥ 

 ٥ )ال یبتاع الرجل على بیع أخیھ(

 ٥ )ال یبع بعضكم على بیع أخیھ(

 ٢٦ )ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس(

 ٣٦ )من عمل عمًلا لیس علیھ أمرنا فھو رد(

 بعث حكیم بن حزام یشتري أن رسول اهللا (یث حكیم حد
لھ أضحیة بدینار، فاشترى أضحیة فُأرِبح فیھا دیناًرا، فاشترى         

 ...)أخرى مكانھا
٢٧ 

 دین�اًرا   أعط�اني رس�ول اهللا      : (حدیث عروة البارقي ق�ال    
فانطلق���ت فاش���تریت ش���اتین  : اش���تر لن���ا ب���ھ ش���اة، ق���ال  : فق���ال
 ...)بدینار

٢٥ 

 )ال تبع ما لیس عندك(ن حزام ما رواه حكیم ب
٣٤،       ٣٣ ،
٤٠ 
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  المصادر والمراجع
           اإلبھاج في شرح المنھاج عل�ى منھ�اج الوص�ول إل�ى عل�م األص�ول، للقاض�ي

، ت��ألیف ش��یخ اإلس��الم عل��ي ب��ن عب��دالكافي ال��سبكي،  )ھ��ـ٦٨٥(البی��ضاوي ت
، دار  )ھـ٧٧١(، وولده تاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي ت        )ھـ٧٥٦(ت

 .علمیة، بیروت، لبنانالكتب ال
                   أب�و  : اإلجماع، ألب�و بك�ر محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري، تحقی�ق

عبداألعلى خالد بن محمد ب�ن عثم�ان، دار اآلث�ار للن�شر والتوزی�ع، الق�اھرة،             
 ).م٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥(مصر، الطبعة األولى 

              اإلحكام في أصول األحكام، لسیف ال�دین أب�ي الح�سن عل�ي ب�ن أب�ي عل�ي ب�ن 
 ).ھـ١٣٤٧(محمد اآلمدي، مطبعة محمد علي صبیح، 

    أس���نى المطال���ب ش���رح روض���ة الطال���ب، ل���شیخ اإلس���الم أب���ي یحی���ى زكری���ا
 .المكتبة اإلسالمیة: األنصاري، الناشر

          األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعم�ان، ل�زین العاب�دین ب�ن إب�راھیم
د الوكی��ل، مط��ابع عب��دالعزیز محم��: ، تحقی��ق وتعلی��ق)ھ��ـ٩٧٠(ب��ن نج��یم، ت
 ).م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٧(سجل العرب 

                   األشباه والنظائر ف�ي قواع�د فق�ھ ال�شافعیة لل�سیوطي، عی�سى الب�ابي الحلب�ي
 .وشركاه، دار إحیاء الكتب العربیة

    ھ��ـ، ١٤٠٧(أص��ول الفق��ھ، لألس��تاذ محم��د زكری��ا البردی��سي، الطبع��ة الثالث��ة
 ).م١٩٨٧

         تعلی�ق )ھ�ـ ٧٥١(الجوزی�ة، ت أعالم الموقعین عن رب الع�المین، الب�ن ق�یم ، :
 .، مكتبة الكلیات األزھریة)ھـ١٣٨٨(طھ عبدالرؤوف سعد 

         األم، لإلم��ام ال��شافعي أب��و عب��داهللا محم��د ب��ن إدری��س، ن��شر مكتب��ة الكلی��ات
 ).ھـ١٣٨١(األزھریة بمصر، الطبعة األولى 

             ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل
ء الدین أبي الحسن علي ب�ن س�لیمان الم�رداوي الحنبل�ي، ص�ححھ               لإلمام عال 

محم���د حام���د الفق���ي، مطبع���ة الفجال���ة الجدی���دة، الطبع���ة الثانی���ة        : وحقق���ھ
 ).م١٩٧٢ھـ، ١٣٩٢(
 محمد بن : عامر بن علي الشماخي، مع حاشیة علیھ تألیف: اإلیضاح، تألیف

 .عمر أبو ستة القصبي التنوسي، الناشر دار الدعوى
  ائق شرح كنز ال�دقائق، للعالم�ة زی�ن ال�دین اب�ن نج�یم الحنف�ي، دار                  البحر الر

 .المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان
          طبع�ة   )ھ�ـ ٥٩٥(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد ت ،

 ).ھـ١٣٩٥(مصر 
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                      بدائع الصنائع في ترتی�ب ال�شرائع، اإلم�ام ع�الء ال�دین أب�ي بك�ر ب�ن م�سعود
، الطبع���ة الثانی���ة  )ھ���ـ٥٨٧(نف���ي، الملق���ب بمل���ك العلم���اء، ت   الكاس���اني الح

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان)م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦(
      ،بلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك إل��ى م��ذھب مال��ك، أحم��د ب��ن محم��د ال��صاوي

، المعروف��ة بحاش��یة ال��صاوي عل��ى ال��شرح ال��صغیر لل��دردیر،   )ھ��ـ١٢٤١(ت
 ).ھـ١٣٧٢(مطبعة مصطفى الحلبي 

 ای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة، ألب��ي محم��د محم��ود ب��ن أحم��د العین��ي، دار الفك��ر  البن
 ).م١٩٨١ھـ، ١٤٠١(للطباعة والنشر، الطبعة األولى 

                     البھجة في ش�رح التحف�ة، ألب�ي الح�سن عل�ي ب�ن عبدال�سالم الت�سولي، عل�ى
 .، مصطفى الحلبي)ھـ١٣٧١(تحفة الحكام، البن عاصم، الطبعة الثانیة 

 خلی���ل، ألب���ي عب���داهللا محم���د ب���ن یوس���ف الم���واق  الت���اج واإلكلی���ل لمخت���صر 
، طب��ع بحاش��یة مواھ��ب الجلی��ل للحط��اب، طبع��ة عی��سى الحلب���ي        )ھ��ـ ٨٩٧(
 ).ھـ١٣٤٥(
                تبیین الحقائق شرح كن�ز ال�دقائق، لفخ�ر ال�دین عثم�ان الزیلع�ي الحنف�ي، دار

المعرفة للطباعة والنشر، بی�روت، لبن�ان، الطبع�ة الثانی�ة، وبھام�شھ حاش�یة                
ل��دین أحم�د ال�شلبي عل��ى ھ�ذا ال�شرح الجلی��ل، الطبع�ة األول��ى      ال�شیخ ش�ھاب ا  

 ).ھـ١٣١٣(بالمطبعة الكبرى األمیریة، بوالق، مصر 
        حقق�ھ وعل�ى علی�ھ د       )ھ�ـ ٥٣٩(تحفة الفقھاء، لعالء ال�دین ال�سمرقندي، ت ، .

، مطبع��ة جامع��ة )م١٩٥٩ھ��ـ، ١٣٧٩(محم��د زك��ي عب��دالبر، الطبع��ة األول��ى  
 .دمشق

  ج، ل�شھاب ال�دین أحم�د ب�ن حج�ر الھیتم�ي، طب�ع        تحفة المحتاج بشرح المنھا
 .مع حاشیتي الشرواني وابن قاسم العبادي، نشر دار صادر، بیروت

        تھ���ذیب التھ���ذیب، ل���شھاب ال���دین أب���ي الف���ضل أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر
الع��سقالني، الناش��ر دار الفك��ر العرب��ي، الطبع��ة األول��ى، حی��در أب��اد، الھن��د         

 ).ھـ١٣٢٥(
    لسنیة في األسرار الفقھیة، للشیخ محمد علي اب�ن         تھذیب الفروق والقواعد ا

 .بھامش الفروق) ھـ١٣٤٦(الشیخ حسین مفتي المالكیة، الطبعة األولى 
    محم�د ب�ن عی�سى ب�ن َس�ْورة ب�ن موس�ى ب�ن            )سنن الترم�ذي  (الجامع الكبیر ،

ب�شار ع�واد مع�روف،    : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٢٧٩(الضحاك، الترمذي، أب�و عی�سى ت   
 ).م١٩٩٨ (دار الغرب اإلسالمي، بیروت

   الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا وس��ننھ وأیام��ھ 
، لإلمام محمد بن إسماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري الجعف�ي،             )صحیح البخاري (

 ).ھـ١٤٢٢(محمد زھیر بن ناصر الناصر، الطبعة األولى : تحقیق
    حمد بن أب�ي  ، أبو عبد اهللا محمد بن أ)تفسیر القرطبي(الجامع ألحكام القرآن

، )ھ���ـ٦٧١(بك���ر ب���ن ف���رح األن���صاري الخزرج���ي ش���مس ال���دین القرطب���ي ت
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دار الكت��ب الم��صریة،  : أحم��د البردون��ي وإب��راھیم أطف��یش، الناش��ر   : تحقی��ق
 ).م١٩٦٤ھـ، ١٣٨٤(القاھرة، الطبعة الثانیة 

          جواھر اإلكلیل شرح مختصر العالم�ة خلی�ل ف�ي م�ذھب اإلم�ام مال�ك إم�ام دار
ح عبدالسمیع اآلب�ي األزھ�ر، توزی�ع دار الفك�ر، بی�روت،             التنزیل، للشیخ صال  

 .لبنان
  الجوھر النقي على سنن البیھقي، لعالء الدین علي بن عثمان بن إبراھیم بن

، )ھ���ـ٧٥٠(م���صطفى الم���اردیني، أب���و الح���سن، ال���شھیر ب���ابن التركم���اني ت
 .دار الفكر: الناشر

  ادي العب��ادي أب��و بك��ر ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الح��د    : الج��وھرة النی��رة، المؤل��ف
 ).ھـ١٣٢٢(، الطبعة األولى )ھـ٨٠٠(الزَِّبیِدّي الیمني الحنفي ت

                حاشیة الجمل على ش�رح الم�نھج، ت�ألیف ال�شیخ س�لیمان الجم�ل عل�ى ش�رح
 .المنھج لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري، مطبعة مصطفى محمد، مصر

               حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، للعالمة ش�مس ال�دین ال�شیخ محم�د ب�ن 
أحم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي، عل��ى ال��شرح الكبی��ر ألب��ي البرك��ات س��یدي أحم��د   
الدردیر على مختصر خلی�ل، طب�ع ب�دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، عی�سى الب�ابي          

 .الحلبي
    حاش��یة الشبرامل��سي، ألب��ي ال��ضیاء ن��ور ال��دین عل��ي ب��ن عل��ي الشبرامل��سي

 .، طبع على نھایة المحتاج ألبي حجر)ھـ١٠٨٧(القاھري، ت
 الع��دوي عل��ى الخرش��ي، طب��ع م��ع ش��رح الخرش��ي، الطبع��ة الثانی��ة       حاش��یة 

 ).ھـ١٣١٧(بالمطبعة الكبرى األمیریة 
   أحم��د س��المة القلی��وبي وأحم��د البرل��سي    : حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة، ت��ألیف

 ).م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥(دار الفكر، بیروت، بدون طبعة : عمیرة، الناشر
             ش�رح مخت�صر المزن�ي،    الحاوي الكبیر في فق�ھ م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي وھ�و 

أبو الحسن علي بن محمد بن محم�د ب�ن حبی�ب الب�صري البغ�دادي،                : المؤلف
الشیخ علي محمد معوض، والشیخ : ، تحقیق)ھـ٤٥٠(الشھیر بالماوردي ت 

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبع�ة   : عادل أحمد عبد الموجود، الناشر    
 ).م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩(األولى 

    عل�ي حی�در تعری�ب المح�امي فھم�ي          : لة األحكام، ت�ألیف   درر الحكام شرح مج
 .الحسیني، منشورات النھضة، بیروت، بغداد

  رد المحت���ار عل���ى ال���در المخت���ار ش���رح تن���ویر األب���صار، لمحم���د أم���ین اب���ن
 ).١٩٦٢(عابدین، دار الفكر 

  روضة الطالبین، لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي، المكتب
 .ة والنشراإلسالمي للطباع

           ،س��بل ال��سالم ش��رح بل��وغ الم��رام، لإلم��ام محم��د ب��ن إس��ماعیل ال��صنعاني
-ف��واز أحم��د زم��ولي : ، ص��ححھ وعل��ق علی��ھ وخ��رج أحادیث��ھ)ھ��ـ١١٨٢(ت
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 الناش���ر دار الری���ان للت���راث، الق���اھرة، دار الكت���اب   -إب���راھیم محم���د الجم���ل 
 ).م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧(العربي، بیروت، الطبعة الرابعة 

 لح��افظ أب��ي داود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني األزدي   س��نن أب��ي داود، ل
ھ����ـ، ١٣٨٨(، دار الح����دیث، حم����ص، س����وریا، الطبع����ة األول����ى  )ھ����ـ٢٧٥(

 ).م١٩٦٩
         ،س���یر أع���الم الن���بالء، لإلم����ام ش���مس ال���دین محم����د ب���ن عثم���ان ال����ذھبي

ھ���ـ، ١٤٠٥(، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، الطبع���ة الثالث���ة     )ھ���ـ١٣٧٤(ت
 ).م١٩٨٥

    خلیل، وبھامشھ حاشیة العدوي، الطبعة الثانی�ة        شرح الخرشي على مختصر 
 .، المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق)ھـ١٣١٧(
    حققھ )ھـ٥١٦(شرح السنة، ألبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي ،

ش��عیب األرن��اؤوط ومحم��د زھی��ر ال��شاویش،    : وعل��ق علی��ھ وخ��رج أحادیث��ھ  
 .)م١٩٧١ھـ، ١٣٩٠(المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى 

               الشرح الصغیر على أقرب المسالك، ألبي البركات أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د
 .، طبع بھامش بلغة السالك للصاوي)ھـ١٢٩١(الدردیر، ت

                      ،شرح العنای�ة عل�ى الھدای�ة، لإلم�ام أكم�ل ال�دین محم�د ب�ن محم�ود الب�ابرتي
 ).ھـ٧٨٦(ت

      أب�ي  الشرح الكبیر على متن المقنع، لشمس الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن 
، مطب�وع م�ع المغن�ي       )ھ�ـ ٦٨٢(عمر محمد بن أحمد ب�ن قدام�ة المقدس�ي، ت          

 ).ھـ١٣٤٨(البن قدامة، مطبعة المنار المصریة، الطبعة األولى 
                  الشرح الكبیر، ألبي البركات سیدي أحمد ال�دردیر عل�ى مخت�صر خلی�ل، طب�ع

 .مع حاشیة الدسوقي
         یواسي ث�م ال�سكندري     شرح فتح القدیر، لكمال الدین محمد بن عبدالواحد الس

 . المعروف بابن الھمام الحنفي
   ش��رح منتھ��ى اإلرادات الم��سمى دق��ائق أول��ي النھ��ى ب��شرح المنتھ��ى، لل��شیخ

 ).ھـ١٠٥١(منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ت
    ش��رح م��نح الجلی��ل عل��ى ھ��امش العالم��ة خلی��ل، وبھام��شھ حاش��یتھ الم��سماة

مكتب��ة النج��اح، : لناش��رمحم��د عل��یش، ا: ت��سھیل م��نح الجلی��ل، ت��ألیف ال��شیخ
 .طرابلس، لیبیا

       عقد البیع، دراسة مقارنة للدكتور ال�شافعي عب�دالرحمن ال�سید، دار الطباع�ة
 ).م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢(المحمدیة، الطبعة األولى 

               عمدة القاري، ل�شرح ص�حیح البخ�اري، للعالم�ة العین�ي الحنف�ي، مطبع�ة دار
 ).ھـ١٣٠٨(الطباعة العامرة 
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   اإلقناع والمنتھى، لمرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي غایة المنتھى في جمع 
مؤسسة غراس للنشر والتوزیع والدعایة واإلعالن،      : ، الناشر )ھـ١٠٣٣(ت

 ).م٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٨(الكویت، الطبعة األولى 
     الغ��رة المنیف��ة ف��ي تحقی��ق بع��ض م��سائل اإلم��ام أب��ي حنیف��ة، ت��ألیف ال��شیخ :

، ق�دم ل�ھ وعلَّ�ق    )ھ�ـ ٧٧٣(شراج الدین أبي حف�ص عم�ر الغزن�وي الحنف�ي ت         
، )م١٩٥٠ھـ،  ١٣٧٠(محمد زاھدین الحسن الكوثري، الطبعة األولى       : علیھ

 .مطبعة السعادة بمصر
       ،غم��ز عی��ون الب��صائر ش��رح األش��باه والنظ��ائر، ألحم��د ب��ن محم��د الحم��وي

، مطبوع مع األشباه والنظائر البن النجیم، مطبعة دار الطباعة        )ھـ١٠٩٨(ت
 ).ھـ١٣٩٠(العامرة 

 اوى الخانیة لقاضي خان، اإلمام فخر الدین حسن بن منصور األوزجندي         الفت
 .، مطبوع بھامش الفتاوى الھندیة)ھـ٥٩٢(الفرغاني ت

               الفتاوى الھندیة، لجماعة من علماء الھند، الطبع�ة الثانی�ة، المطبع�ة الكب�رى
 .األمیریة ببوالق، مصر

               قالني، دار فتح الباري ش�رح ص�حیح البخ�اري، للح�افظ أحم�د ب�ن حج�ر الع�س
 ).ھـ١٣٧٩(المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

   ،ف���تح العزی���ز ش���رح ال���وجیز، ألب���ي القاس���م عب���دالكریم ب���ن محم���د الرافع���ي
 .، طبع مع المجموع للنووي، المطبعة العربیة بمصر)ھـ٦٢٣(ت

  دار إحیاء الكتب العربیة)ھـ١٣٤٦(الفروق للقرافي، طبعة أولى ،. 
       أحم�د ب�ن  غن�یم ب�ن س�الم ب�ن مھن�ا النف�راوي               الفواكھ الدواني، شرح ال�شیخ

على رس�الة أب�ي محم�د عب�داهللا ب�ن أب�ي زی�د        ) ھـ١١٢٠(المالكي األزھري ت 
 ش���ركة مكتب���ة -ملت���زم الطباع���ة والن���شر-عب���دالرحمن القیروان���ي الم���الكي، 

 .ومطبعة مصطفى البابي
           یخ القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھا من األحكام الفرعیة، تألیف الش

عل��ي ب��ن عب��اس البعل��ي الحنبل��ي،     ) اب��ن اللح��ام (أب��ي الح��سن ع��الء ال��دین    
محم��د حام��د الفق��ي، دار الكت��ب العلمی��ة،     : ، بتحقی��ق وت��صحیح )ھ��ـ٨٠٣(ت

 ).م١٩٨٣، ١٤٠٣(بیروت، الطبعة األولى 
   شیخ اإلس�الم أب�ي محم�د موف�ق     : الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف

قدس��ي، من��شورات المكت��ب اإلس��المي للطباع��ة    ال��دین عب��داهللا ب��ن قدام��ة الم  
 ).ھـ١٣٨٢(والنشر بدمشق، الطبعة األولى 

  كشاف القناع على متن اإلقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، نشر
 .مكتبة النصر الحدیثة، الریاض

   أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا بن راش�د البك�ري القف�صي            : لباب اللباب، تألیف
محم��د األم��ین وأخی��ھ  :  نفق��ة المكتب��ة العلمی��ة ل��صاحبھا  الم��الكي، طب��ع عل��ى 

 ).ھـ١٣٤٦(الطاھر بسوق الكتیبیة بتونس، المطبعة التونسیة 
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              المبدع شرح المقنع، ألبي إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عب�داهللا
ب��ن محم��د ب���ن مفل��ح، طبع���ة المكت��ب اإلس��المي للطباع���ة والن��شر، بی���روت       

 ).م١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠(
 ھ�ـ ٤٨٣(ط، لإلمام أبي بكر محمد بن أحمد ب�ن س�ھل السرخ�سي ت              المبسو( ،

 ).ھـ١٣٢٤(مطبعة السعادة بمصر، الطبعة األولى 
  م١٨٦٩(مجلة األحكام العدلیة، لسنة.( 
                  مجموع الفتاوى، لشیخ اإلسالم أبي العب�اس تق�ي ال�دین أحم�د ب�ن عب�دالحلیم

 .ابن تیمیة، الطبعة األولى، مطابع الریاض
   زكریا علي یوسف، مطبع�ة    : لمھذب، لإلمام النووي، الناشر   المجموع شرح ا

 .اإلمام
         المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف الشیخ مج�د ال�دین

أبي البركات، ومعھ النكت والفوائ�د ال�سنیة عل�ى م�شكل المح�رر لمج�د ال�دین         
ش���مس ال���دین اب���ن مفل���ح الحنبل���ي المقدس���ي، مكتب���ة    : اب���ن تیمی���ة، ت���ألیف 

 .لمعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیةا
 ھـ٤٥٦(المحلى البن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي، ت( ،

 .مطبعة اإلمام، مصر، تصحیح محمد خلیل ھراس
   ،الطبع��ة الثانی��ة، )م٢٠٠٤(الم�دخل الفقھ��ي الع��ام، م��صطفى أحم��د الزرق��اء ،

 .دار القلم
 عب��دالقادر ب��ن أحم��د ب��ن :  حنب��ل، ت��ألیفالم��دخل إل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن

عب�داهللا  . د: ، المحق�ق  )ھ�ـ ١٣٤٦(مصطفى بن عبدالرحیم بن محمد ب�دران ت       
مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، الطبع�ة الثانی�ة       : بن عبدالمحسن الترك�ي، الناش�ر     

 ).ھـ١٤٠١(
   الم��دخل للفق��ھ اإلس��المي، تاریخ��ھ وم��صادره ونظریات��ھ العام��ة، محم��د س��الم

 ).م١٩٦٦ھـ، ١٣٨٦( العربیة، الطبعة الثالثة مدكور، دار النھضة
         ،مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان، محمد قدري باشا، الطبعة األولى

 .الدار العربیة للتوزیع والنشر، عمان
         المستصفى من علم األصول، لإلمام حجة اإلسالم أبي حامد محم�د ب�ن محم�د

عالمة عبدالعلي محم�د ب�ن     بن محمد الغزالي، ومعھ كتاب فواتح الرحموت، لل       
نظ��ام ال��دین األن��صاري ب��شرح م��سلم الثب��وت ف��ي أص��ول الفق��ھ أی��ًضا لإلم��ام    
الشیخ محب اهللا بن عبدال�شكور، الطبع�ة األول�ى، بالمطبع�ة األمیری�ة بب�والق           

 .، مصر)ھـ١٣٢٢(
         المسند الصحیح المختصر بنقل العدل ع�ن الع�دل إل�ى رس�ول اهللا)   ص�حیح

 الحج����اج أب���و الح����سن الق���شیري النی����سابوري   ، لإلم���ام م����سلم ب���ن  )م���سلم 
دار إحی��اء الت��راث  : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٦١(ت

 .العربي، بیروت



 
 

 - ٤١٣٦ - 

   ،م��شروع تقن��ین ال��شریعة اإلس��المیة عل��ى م��ذھب اإلم��ام األعظ��م أب��ي حنیف��ة
إعداد اللجنة التحضیریة لتقنین الشریعة اإلس�المیة بإش�راف مجم�ع البح�وث             

 ).م١٩٧٢ھـ، ١٣٩٢ (-الطبعة التمھیدیة-، اإلسالمیة
     م�صادر االلت��زام ف��ي الق�انون الم��دني األردن��ي، الطبع�ة األول��ى، أن��ور س��لطان

 .، َعمَّان، منشورات الجامعة األردنیة)م١٩٨٠(
                    ،مصادر االلت�زام م�صادر الح�ق الشخ�صي ف�ي الق�انون الم�دني، ب�دون طبع�ة

 .عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع
 در الح���ق ف���ي الفق���ھ اإلس���المي، دراس���ة مقارن���ة بالفق���ھ العرب���ي، د     م���صا .

، المجم����ع العلم����ي اإلس����المي، )م١٩٥٤، ١٩٥٣(عب����دالرزاق ال����سنھوري 
 .بیروت، لبنان

      ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ألحمد بن محمد الفیومي الرافع�ي
 ).ـھ١٩٢٥(، الطبعة السادسة بالمطبعة األمیریة بالقاھرة )ھـ٧٧٠(ت

      ،مع���الم ال���سنن، لإلم���ام أب���ي س���لیمان محم���د ب���ن محم���د الخط���ابي الب���ستي
، وھو شرح مسند اإلمام أب�ي داود، من�شورات المكتب�ة العلمی�ة،              )ھـ٣٨٨(ت

 ).م١٩٨١ھـ، ١٤٠١(بیروت، الطبعة الثانیة 
       المعی��ار المع��رب والج���امع المغ��رب ع���ن فت��اوى علم���اء أفریقی��ة واألن���دلس

: نشریس، خرجھ جماعة من الفقھ�اء بإش�راف       والمغرب، ألحمد بن یحیى الو    
، دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت، وزارة  )م١٩٨١ھ��ـ، ١٤٠١(محم��د حج��ي  

 .األوقاف والشئون اإلسالمیة بالمملكة المغربیة، الرباط
     مغن���ي المحت���اج إل���ى معرف���ة مع���اني ألف���اظ المنھ���اج، ش���رح ال���شیخ محم���د

-ش��رف الن��ووي، ال��شربیني الخطی��ب عل��ى م��تن المنھ��اج ألب��ي زكری��ا یحی��ى 
 ش���ركة مكتب���ة ومطبع���ة م���صطفى الب���ابي الحلب���ي     -ملت���زم الطب���ع والن���شر  

 ).م١٩٥٨ھـ، ١٣٧٧(
        عل�ى  ) ھ�ـ ٦٢٠(المغني، ألبي محمد عبداهللا بن أحمد بن محم�د ب�ن قدام�ة، ت

: مختصر أبي القاسم عمر بن حسین بن عب�داهللا ب�ن أحم�د الخرق�ي، ت�صحیح              
 .محمد خلیل ھراس، مطبعة اإلمام بمصر. د
 تاح الكرامة في شرح قواعد العالمة، تصنیف السید محمد الجوادین محمد مف

 ).ھـ١٣٣١(بن محمد الحسیني العاملي، مطبعة الفیحاء بدمشق 
        منار السبیل في شرح الدلیل على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف ال�شیخ

زھی�ر ال�شاویش، المكت�ب    : إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن س�الم ب�ن ض�ویان، تحقی�ق        
 ).م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩(مي، بیروت، دمشق، الطبعة الرابعة اإلسال

    المنث��ور ف��ي القواع��د للزرك��شي ب��در ال��دین محم��د بھ��ادر ال��شافعي، تحقی��ق :
تیسیر فائق أحمد محمود، نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت، 

ھ����ـ، ١٤٠٢(طباع���ة مؤس����سة الفل����یج للطباع����ة والن����شر، الطبع����ة األول����ى  
 ).م١٩٨٢



 
 

 - ٤١٣٧ - 

 لی��ل ب��شرح مخت��صر خلی��ل، ألب��ي عب��داهللا المع��روف بالحط��اب،        مواھ��ب الج
) ھ��ـ١٣٢٩(، وبھام��شھ الت��اج واإلكلی��ل للم��واق، الطبع��ة األول��ى )ھ�ـ ٩٥٤(ت

 .مطبعة السعادة
         ،الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة

 .الكویت
    ،لفق��ھ اإلس��المي  دراس��ة مقارن��ة ب��ین ا -نظری��ة ال��شرط ف��ي الفق��ھ اإلس��المي

ح��سن عل��ي ال��شاذلي، دار االتح��اد العرب��ي للطباع��ة     .  د-والق��انون الوض��عي 
 .بمصر

  محم��د حام��د الفق��ي، محم��د ناص��ر ال��دین   : نظری��ة العق��د الب��ن تیمی��ة، تحقی��ق
 ).م١٩٤٩ھـ، ١٣٨٦(مكتبة السنة المحمدیة : األلباني، الناشر

   ام ال��شافعي، نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حم�زة اب�ن ش�ھاب ال�دین          : تألیف

، مطبع�ة  )ھـ١٠٠٤(الرملي المنوفي األنصاري الشھیر بالشافعي الصغیر، ت 
 ).م١٩٦٧ھـ، ١٣٨٩(مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخیرة 

      ة نی�ل األوط��ار ش�رح منتق��ى األخب�ار م��ن أحادی�ث س��ید األخی�ار، لقاض��ي ق��ضا
، دار الحدیث،  )ھـ١٢٥٥(القطر الیماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني،         

  .القاھرة، دار الریان للتراث
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