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ات واألرض، وجع�ل الظلم�ات      الحمد هللا رب العالمین؛ ال�ذي خل�ق ال�سمو         
والنور، ت�ستفتح باس�مھ مغ�الیق األم�ور، وال�صالة وال�سالم عل�ى س�یدنا              

  . رحمة للعالمین ، الذي بعثھ اهللامحمد 
  وبعـد

فإن الشریعة اإلسالمیة جاءت لُتحِقق م�صالح العب�اد، وت�دفع ع�نھم           
ْل�ُت َلُك�ْم   الَیْوَم َأْكَم :المفاسد التي من شأنھا تؤدي إلى التھلكة، فقال 

  ].٣: المائدة [َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدینًا َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي ِدیَنُكْم
وقد تقرر أن المال ُیَع�دُّ ض�رورة م�ن ض�روریات الحی�اة، وق�د ُجِع�ل                  

 التي ال غنى عنھا في عمارة الكون، ولذا )١(إحدى الضروریات الخمس 
 فجع�ل طل�ب الح�الل       رق م�شروعة فق�ط،    فقد أمر الشرع بتحصیلھ من ط�      

:  ق��ال أن النب�ي  ف�رض ع�ین عل��ى ك�ل م�سلم، فع��ن أن�س ب�ن مال��ك       
   )٢(). طلب الحالل واجب على كل مسلم(

 أن اإلنسان َسُیْسَأُل یوم القیامة عن مالھ م�ن أی�ن   وبیَّن الرسول   
ال َت�ُزوُل   : ( ق�ال  اكتسبھ، وفیما أنفقھ، فروى أبو ال�درداء أن الرس�ول           

َعْن ُعْمِرِه ِفیَم�ا َأْفَن�اُه، َوَع�ْن    : َدَما َعْبٍد َیْوَم اْلِقَیاَمِة َحتَّى ُیْسَأَل َعْن َأْرَبعٍ   َق
َجَسِدِه ِفیَما َأْبالُه، َوَعْن َماِل�ِھ ِفیَم�ا َأْنَفَق�ُھ، َوِم�ْن َأْی�َن َك�َسَبُھ، َوَع�ْن َعِلم�ِھ                  

  )٣ ().َماَذا َعِمَل ِفیِھ؟

  الفردیة، َفَعْن َأَنِس) ٤(ق الملكیة واحترمت الشریعة اإلسالمیة ح

                                                           

ِحْف�ُظ ال�دِّیِن، َوال�نَّْفِس،      : َوَمْجُم�وُع ال�ضَُّروِریَّاِت َخْم�َسٌة، َوِھ�يَ       : "یقول الشاطبي ) ١(
س��ى ب��ن محم��د اللخم��ي  إلب��راھیم ب��ن مو: الموافق��ات" َوالنَّ��ْسِل، َواْلَم��اِل، َواْلَعْق��ِل

: دار اب���ن عف����ان، الطبع����ة األول����ى : ، ط٢/٢٠: الغرن���اطي ال����شھیر بال����شاطبي 
 .م١٩٩٧/ھــ١٤١٧

: ألب�ي القاس�م س�لیمان ب�ن أحم�د الطبران�ي           : أخرجھ الطبران�ي، المعج�م األوس�ط      ) ١(
 . ھــــ١٤١٥: دار الحرمین، القاھرة: ، ط٨/٢٧٧

، ب�اب  ق والورع عن رس�ول اهللا   كتاب صفة القیامة والرقائ   : أخرجھ الترمذي ) ٣(
، ٤/٦١٢: ألب�ي عی�سى محم�د ب�ن عی�سى الترم�ذي         : في القیامة، س�نن الترم�ذي     

 .دار الحدیث، القاھرة، بدون تاریخ: ط
حكم شرعي مقدر في العین، أو المنفع�ة، یقت�ضي تمك�ن م�ن ی�ضاف           : الملك ھو ) ٤(

: الف�روق . إلیھ من انتفاع�ھ ب�المملوك، وأخ�ذ الع�وض عن�ھ، م�ن حی�ث ھ�و ك�ذلك                   
دار الكتب  : ، ط ٣/٢٠٨: لإلمام أبي العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي       

  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٨:العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
اخت��صاص بال��شيء، ُیمكِّ��ن ص��احبھ ش��رعًا االنف��راد باالنتف��اع ب��ھ،        : وقی��ل ھ��و    

ل�ي  ع. د: أحك�ام المع�امالت ال�شرعیة   . والتصرف فی�ھ عن�د ع�دم الم�انع ال�شرعي         
 . م٢٠٠٨/ھــ١٤٢٩: دار الفكر العربي، القاھرة: ، ط٨الخفیف، ص
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َلا َیِح�لُّ َم�اُل اْم�ِرٍئ ُم�ْسِلٍم ِإلَّ�ا          : (َقاَل َرُسوُل اِهللا    :  َقالَ  ْبِن َماِلكٍ 
  )١ ().ِبِطیِب َنْفٍس ِمْنُھ

ولق���د وض���عت ال���شریعة اإلس���المیة وس���ائل كثی���رة لحف���ظ الم���ال،     
لكب�ائر الجالب�ة    وحمایتھ، فحرَّمت التعدي على مل�ك الغی�ر، وجعلت�ھ م�ن ا            

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َت�ْأُكُلوا َأْم�َواَلُكم      : وعذابھ، فقال    لسخط اهللا   
َتْقُتُل�وا َأْنُف�َسُكْم ِإنَّ    َوَال َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم

 َوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِلیِھ َن�اراً  ْل َذِلَك ُعْدَوانًاَوَمن َیْفَع *اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیمًا 
  ].٢٩،٣٠:النساء [َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِھ َیِسیرًا

َیا : ( َأنَُّھ َقاَل ِفیَما َرَوى َعِن اِهللا  َعِن النَِّبيِّ وَعْن َأِبي َذرٍّ 
ُھ َبْیَنُكْم ُمَحرًَّما، َفَلا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُت

...). َتَظاَلُموا
)٢(

  
َفِإنَّ ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، : (....  في حجة الوداع وقد قال الرسول    

َوَأْعَراَضُكْم، َبْیَنُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َھَذا، ِفي َشْھِرُكْم َھَذا، ِف�ي َبَل�ِدُكْم       

).َھَذا
)٣(

  
ت الدنیوی��ة الزاج��رة لم��ن یعت��دي عل��ى م��ال الغی��ر،  وق��ررت العقوب��ا

َوالسَّاِرُق َوال�سَّاِرَقُة َف�اْقَطُعوا      :فأوجبت العقوبة على السارق، فقال      
  ]. ٣٨: المائدة [َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مَِّن اللَِّھ

                                                           

ِكَتاُب اْلَغْصِب، َباُب َمْن َغَصَب َلْوًحا َفَأْدَخَلُھ ِفي َسِفیَنٍة، َأْو َبَنى           : أخرجھ البیھقي ) ١(
ألحم��د ب��ن الح�سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الُخ��ْسَرْو  : َعَلْی�ِھ ِج��َداًرا، ال��سنن الكب��رى 

دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،    : ، ط٦/١٦٦: ب�و بك�ر البیھق�ي   ِج�ردي الخراس�اني أ  
ِكَت��اُب اْلُبُی��وِع، س��نن : م، وأخرج��ھ ال��دار قطن��ي٢٠٠٣/ھـ��ـ١٤٢٤:الطبع��ة الثالث��ة

ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن م��سعود ب��ن   : ال��دار قطن��ي
 مؤسسة الرسالة، بی�روت،   : ، ط ٣/٤٢٤: النعمان بن دینار البغدادي الدار قطني     

 .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٤: الطبعة األولى
: كت�اب الب�ر وال�صلة واآلداب، ب�اب تح�ریم الظل�م، ص�حیح م�سلم                : أخرجھ مسلم ) ٢(

دار إحی�اء  : ، ط٤/١٩٩٤: لمسلم بن الحجاج أبو الح�سن الق�شیري النی�سابوري         
 .التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع

ُربَّ ُمَبلَّ�ٍغ َأْوَع�ى ِم�ْن َس�اِمٍع،         :  النَِّب�يِّ    ِكَتاُب الِعْلِم، َباُب َق�ْولِ    : أخرجھ البخاري ) ٣(
: ، ط ١/٢٤: لمحمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعف�ي        : صحیح البخاري 

ِكَت��اُب اْلَق��َساَمِة،  : ھ��ـ، وأخرج��ھ م��سلم ١٤٢٢:دار ط��وق النج��اة، الطبع��ة األول��ى  
 َتْح���ِریِم ال���دَِّماِء، َواْل���َأْعَراِض، َواْلُمَح���اِرِبیَن، َواْلِق���َصاِص، َوال���دَِّیاِت، َب���اُب َتْغِل���یظِ 

 . ٣/١٣٠٦:َواْلَأْمَواِل، صحیح مسلم
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 َما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھِإن :َّوقررت عقوبة الحرابة، فقال 
ُی��َصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ��َع  َوَی��ْسَعْوَن ِف��ي اَألْرِض َف��َسادًا َأن ُیَقتَُّل��وا َأوْ  َوَرُس��وَلُھ

 َوَأْرُجُلُھم مِّْن ِخالٍف َأْو ُینَفْوا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َأْیِدیِھْم
  ]. ٣٣: المائدة [آلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌمَوَلُھْم ِفي ا

وعلى الرغم من ھذا كلھ قد یعتدي اإلنسان على ملك غیره بطریق            
الغ��صب، وال یب��الي حرم��ة الم��ال، وال حرم��ة االعت��داء علی��ھ، ویمتن��ع        
الغاصب ع�ن رده، إم�ا لعن�اده، أو لقل�ة حیل�ة المغ�صوب من�ھ، خ�صوًصا                

ع�دي عل�ى م�ال الغی�ر، وُوِج�دت      في ھذا الزمان الذي كُثرت فیھ ص�ور الت   
فئة من الن�اس ال تب�الي َأِم�ن ح�الل ك�ان ال�رزق، َأم م�ن ح�رام، وھ�ذا م�ا             

َی�ْأِتي َعَل�ى    : ( َق�الَ   َعِن النَِّب�يِّ     ، فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة     أخبر عنھ النَّبيُّ    
).َأْم ِم�َن الَح�َرامِ  النَّاِس َزَماٌن، َال ُیَباِلي الَمْرُء َما َأَخَذ ِمْن�ُھ، َأِم�َن الَح�َالِل،        

 

)١(
  

وقد ترد على محل الغ�صب ت�صرفات ناقل�ة للملكی�ة، ق�د ت�صدر م�ن           
صاحب الع�ین المغ�صوبة، وق�د ت�صدر م�ن الغاص�ب نف�سھ، ظًن�ا من�ھ أن              

  .ھذا التصرف من شأنھ یجعل الحرام حالًلا
وھذا التصرف الناقل للملكیة قد یك�ون بع�وض ك�البیع، والمت�اجرة،            

  .الھبة، والوصیةوقد یكون بغیر عوض ك
وفي ھذا البحث نحاول إلق�اء ال�ضوء عل�ى ھ�ذا الت�صرف، وموق�ف          

  .الفقھ اإلسالمي منھ

                                                           

ِكَتاُب الُبُیوِع، َباُب َمْن َلْم ُیَباِل ِمْن َحْی�ُث َك�َسَب الَم�اَل، ص�حیح               : أخرجھ البخاري ) ١(
 .٣/٥٥:البخاري
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  . ویتكون ھذا البحث من تمھید، وفصلین، وخاتمة
  .حقیقة التصرف، والغصب    :التمھیــد

  .التصرفات الناقلة للملكیة بعوض  : الفصل األول
  وفیھ مباحث

  .بیع المغصوب  :المبحث األول
  ھ مطالبوفی  

  .حقیقة البیع  :المطلب األول
  .بیع المغصوب لغیر الغاصب  :المطلب الثاني
  .شروط بیع المغصوب لغیر الغاصب  :المطلب الثالث
  . بیع المغصوب للغاصب  :المطلب الرابع

  .بیع الغاصب للمغصوب  : المطلب الخامس
  .شراء الغیر للمغصوب  :المطلب السادس

  . المغصوباالتجار بالمال  :المبحث الثاني
  وفیھ مطالب

  .حقیقة المتاجرة  : المطلب األول
  . حكم االتجار بالمال المغصوب  :المطلب الثاني
  .التصرفات الناقلة للملكیة بدون عوض  :الفصل الثاني

  وفیھ مبحثان
  .ھبة المغصوب  :المبحث األول

  وفیھ مطالب  
  .حقیقة الھبة  :المطلب األول
  . ھبة المغصوب للغاصب  :المطلب الثاني
  . ھبة المغصوب لغیر الغاصب  :المطلب الثالث
  . ھبة الغاصب للمغصوب  :المطلب الرابع
  .الوصیة بالمغصوب  :المبحث الثاني

  وفیھ مطالب  
  . حقیقة الوصیة  :المطلب األول
  .وصیة الغاصب للمغصوب  :المطلب الثاني
  .وصیة المغصوب لغیر الغاصب  : المطلب الثالث
  . وب للغاصبوصیة المغص  :المطلب الرابع

  .وبھا أھم نتائج البحث    : الخاتمة
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  التمهيد

  حقيقة التصرف والغصب

قبل التناول في موضوعات البحث یجدر بن�ا أن نلق�ي ال�ضوء عل�ى         
حقیقة كل من التصرف، والغصب؛ ألن حقیقة الشيء فرع عن تصوره،    

  :وعلى ھذا األساس یتكون ھذا التمھید من مبحثین
  .تصرفحقیقة ال  :المبحث األول
  .حقیقة الغصب  :المبحث الثاني

  املبحث األول

  حقيقة التصرف

الت�صرف م�أخوذ م�ن ال�صرف، م�صدر ت�صرف              : في اللغـة  : أوالً
  : یتصرف تصرفًا، وتأتي ھذه الكلمة في اللغة على عدة معان منھا

المحتال المتصرف في : الصیرف: یقال:  االحتیال والتقلب في األمور-١
  . ي األمر تصریفًا فتصرف، قلبتھ، فتقلبصرفتھ ف: األمور، ویقال

ال�صَّاُد، َوال�رَّاُء،   : قال اب�ن ف�ارس   :  رجع الشيء، وصرفھ عن وجھھ     -٢
َواْلَفاُء ُمْعَظُم َباِبِھ َی�ُدلُّ َعَل�ى َرْج�ِع ال�شَّْيِء، ِم�ْن َذِل�َك َص�َرْفُت اْلَق�ْوَم                   

: ُف ِف��ي اْلُق���ْرآنِ َص��ْرًفا َواْن��َصَرُفوا، ِإَذا َرَجْع��َتُھْم َفَرَجُع��وا، َوال��صَّرْ     
: التَّْوَب��ُة؛ ِلَأنَّ��ُھ ُیْرَج��ُع ِب��ِھ َع��ْن ُرْتَب��ِة اْلُم��ْذِنِبیَن، َوُیَق��اُل ِلَح��َدِث ال��دَّْھرِ   

   .َصْرٌف، َوُسمِّي ِبَذِلَك ِلَأنَُّھ َیَتَصرَُّف ِبالنَّاِس، َأْي ُیَقلُِّبُھْم َوُیَردُِّدُھْم

ھ��ھ، وت��صرَّف ف��الن ف��ي   ص��رَّف األم��ر، دبَّ��ره، ووج : یق��ال:  الت��دبیر-٣
  )١ (.األمر، احتال وتقلب فیھ

تصرَّف فالن في األمر، أنھ قلَّب األمر : ویفھم مما سبق أنھ إذا قیل
وصرفھ من جھة إلى جھة، أو من حال إل�ى ح�ال، فالت�صرف ف�ي الع�ین               
المغصوبة من شأنھ یغیِّرھ�ا م�ن ح�ال إل�ى ح�ال، فبع�د أن كان�ت مملوك�ة                   

  . لى غیره، إما بالبیع، أو بالھبة، أو بالوصیةلصاحبھا تنتقل الملكیة إ
 اس�تعمل الفقھ�اء كلم�ة الت�صرف كثی�ًرا ف�ي           :في االصـطالح  : ثانياً

أبواب الفقھ المختلفة، ك�الحجر، واإلك�راه، وال�رھن، والتفل�یس، ولك�نھم             
  .لم یخصوھا بتعریف مستقل

                                                           

، ٣/٣٤٢: ألحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا القزوین�ي ال�رازي             : معجم مقاییس اللغ�ة   ) ١(
 .م١٩٧٩/ھـــ١٣٩٩: دار الفكر: ، ط٣٤٣
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وإن المتتب���ع لكلم���ة الت���صرف ف���ي أب���واب الفق���ھ یج���د أن الفقھ���اء  
كل ما یصدر من اإلنسان من ق�ول، أو فع�ل،           : كلمة التصرف قصدوا من   

  .یرتب الشرع أثًرا علیھ
وإذا تتبعن���ا الفقھ���اء المعاص���رین یت���ضح أنھ���م عرف���وا الت���صرف     

  : بتعریفات متعددة منھا ما یأتي
ــف األول ك��ل م��ا یك��ون م��ن ت��صرفات ال��شخص  :  الت��صرف ھ��و:التعري

  )١(. القولیة، ویرتب الشارع أثرًا شرعیًا
  :ظ على ھذا التعریف ما یأتيویالح

كلم��ة ت��صرفات ال��واردة ف��ي التعری��ف كلم��ة مبھم��ة، تحت��اج إل��ى       : أوًال
إی���ضاح وبی���ان، ونح���ن ب���صدد تعری���ف الت���صرف، فكی���ف یع���رف    

  .التصرف بكل ما یكون من تصرف
ورد ف�ي التعری�ف كلم�ة ش�خص، وھ�ي تحت�اج إل�ى بی�ان، ألن�ھ ل�م               : ثانیًا

لقًا، سواًء كان ممیزًا، أو     یحدد ھل الشخص المكلف، أم الصبي مط      
  . غیر ممیز، فیكون التعریف غیر مانع من دخول غیره علیھ

ورد في التعریف كلمة قولیة، ویكون قد حصر التصرفات في نوع : ثالثًا
واحٍد فقط، بینما التصرفات تنقسم إلى تصرفات قولی�ة، وت�صرفات           

  .فعلیة
: ْن اْل�َأْقَواِل َواْلَأْفَع�اِل َنْوَع�انِ    ِإنَّ َت�َصرَُّفاِت اْلِعَب�اِد ِم�      : "قال ابن تیمیة  

  )٢(". ِعَباَداٌت َیْصُلُح ِبَھا ِدیُنُھْم، َوَعاَداٌت َیْحَتاُجوَن إَلْیَھا ِفي ُدْنَیاُھْم
ك�ل عم�ل ین�شئ االلت�زام، وین�تج أث�ًرا            :  الت�صرف ھ�و    :التعريف الثـاني  

  )٣(.شرعًیا
 ین�شئ   بأن�ھ ع�رَّف الت�صرف بك�ل عم�ل         : ویالحظ على ھذا التعریف   

االلتزام، والتصرف أعم من االلتزام، ب�ل ھ�و ف�ي حقیقت�ھ یعتب�ر م�صدًرا                 
  )٤(. من مصادره، وھو السبب المنشئ لاللتزام، وااللتزام أثر لھ

                                                           

دار الفك�ر، ب�دون   : ، ط٢٠١للشیخ محمد أب�و زھ�رة، ص      : الملكیة ونظریة العقد  ) ١(
 . تاریخ طبع

لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ب�ن            : الفتاوى الكبرى ) ٢(
 الكت��ب دار: ، ط٤/١٢: عب��د اهللا ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن محم��د ب��ن تیمی��ة الحران��ي   

 . م١٩٨٧/ھـــ١٤٠٨:العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
ص����بحي . د: النظری����ة العام����ة للموجب����ات والعق����ود ف����ي ال����شریعة اإلس����المیة  ) ٣(

 .  الكشاف، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط١/٣٣:المحمصاني
: ، ط٢٤١عب���د الك���ریم زی���دان، ص  . د: الم���دخل لدراس���ة ال���شریعة اإلس���المیة  ) ٤(

 . ون تاریخ طبعمؤسسة الرسالة، بد
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فیك��ون ھ��ذا التعری��ف غی��ر ج��امع؛ ألن بع��ض الت��صرفات ق��د یك��ون   
فیھا التزام بحق، كالدعوى التي یدعیھا الشخص على غیره، وقد یكون          

، إم��ا بإن��شاء ح��ق ك��البیع، والوق��ف، والھب��ة، أو إس��قاطھ،     فیھ��ا الت��زام 
    )١ (.كإبراء المدین من الدین، أو إنھائھ، كما في الطالق

كل ما یصدر عن الشخص بإرادتھ،      : التصرف ھو : التعريف الثالث 
من قول، أو فعل، یرتب علیھ ال�شارع أث�رًا م�ن اآلث�ار، س�واء أك�ان ف�ي                    

  )٢ (.صالح ذلك الشخص، أم ال
  :حظ على هذا التعريف ما يأتيويال

أن��ھ غی��ر ج��امع؛ ألن��ھ ل��م ی��شمل ت��صرفات بع��ض فاق��دي األھلی��ة،     : أوال
كالنائم، والمكره على اعتب�ار أنھ�م ال اختی�ار لھ�م، وال إرادة، عل�ى                
الرغم من أن الفقھ اعتبر كل ما یصدر م�نھم م�ن األق�وال واألفع�ال             

  .تصرفًا
لشخص، ھل ھو الشخص المكل�ف،      ھذا التعریف لم یحدد المراد با     : ثانیًا

  أم الشخص الممیز، أم الشخص الغیر ممیز؟ 
م��ا ی��صدر ع��ن ال��شخص الممی��ز   : الت��صرف ھ��و : التعری��ف الراب��ع

  )٣(. بإرادتھ، قوًلا، أو فعًلا، ویرتب علیھ الشارع نتیجة ما
ویالحظ على ھ�ذا التعری�ف بأن�ھ غی�ر ج�امع؛ ألن�ھ أخ�رج ت�صرفات            

من��ھ ت��صرفات فعلی��ة ُیعَت��ُد بھ��ا ش��رعًا،  ال��صبي الغی��ر ممی��ز، فق��د ی��صدر 
  . كاإلتالف، واالعتداء على الغیر، إذ یلزم بالضمان في مالھ

ولم یشتمل التعری�ف عل�ى ت�صرفات م�ن ال إرادة لھ�م، عل�ى ال�رغم          
  .من أن الفقھ اعتبر كل ما یصدر منھم من األقوال واألفعال تصرفًا

تسلم من النقد، وبعد سوق ھذه التعریفات للتصرف، وبیان أنھا لم       
ك�ل م�ا ص�در م�ن اإلن�سان مطلق�ًا، ورتَّ�ب            : فیمكن تعریف الت�صرف بأن�ھ     

  . الشارع األثر علیھ

                                                           

سلطان إبراھیم س�لطان    . د: أحكام تصرفات الوكیل في عقود المعاوضات المالیة      ) ١(
دار البح�وث للدراس�ات اإلس�المیة وإحی�اء الت�راث، دب�ي،            : ، ط ٣٨الھاشمي، ص 
 . م٢٠٠٢/ھــ١٤٢٢:الطبعة األولى

دار الفك�ر،  : ، ط ٤/٢٩٢٠: َوْھَب�ة م�صطفى الزَُّحْیِل�يّ     . د: الِفْقُھ اإلسالميُّ وأدلَُّت�ھُ   ) ٢(
 .م١٩٨٩/ھـــ١٤٠٩: سوریَّة، دمشق، الطبعة الثالثة

، مطبع����ة ال����سنة  ٦٨عل����ي الخفی����ف، ص . د: مخت����صر المع����امالت ال����شرعیة ) ٣(
 .١٩٤٩: المحمدیة
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فھذا التعریف یشمل كل ما صدر م�ن اإلن�سان، س�واًء أك�ان مكلًف�ا،                
أم غیر مكلف، ممیًزا، أم غیر ممیز، وسواًء كانت التصرفات أقواًل�ا، أو         

  .أفعاًلا
  :اسات القانونيةتعريف التصرف في نطاق الدر

ف��رَّق الق��انون ب��ین ن��وعین م��ن أن��واع الت��صرفات الت��ي ت��صدر م��ن   
  .اإلنسان

وھي كل حدث یرتب القانون علی�ھ      : الواقعة القانونیة : النوع األول 
أث��رًا معین��ًا، وھ��ذه الواقع��ة ق��د تك��ون م��ن فع��ل الطبیع��ة، أو م��ن عم��ل         

  .اإلنسان
 وھ�ي الت�ي تح�دث بفع�ل الطبیع�ة دون أن یك�ون                :الطبيعية الواقعة: أوالً

لإلنسان دخل فیھا، وكثی�رًا م�ا یترت�ب علیھ�ا أث�ار قانونی�ة، فتك�ون                 
س���ببًا ف���ي اكت���ساب الحق���وق، أو ف���ي انق���ضائھا، ومثالھ���ا واقعت���ي 

 .المیالد والوفاة، وغیر ذلك
 وھي األعم�ال المادی�ة الت�ي ت�صدر       :التي من فعل االنسان    الواقعة :ثانياً

عن اإلنسان، فتترتب علیھ�ا آث�ارًا قانونی�ة ب�صرف النظ�ر ع�ن نی�ة                 
  :من صدرت عنھ وھي

ویوج�د ب�صدد ش�خص یث�رى عل�ى          ) اإلثراء بال سبب    : ( الفعل النافع  -١
انوني، لھ�ذا ف�إن الق�انون یرت�ب لم�ن افتق�ر         حساب آخر دون سند ق    

  .حقًا یستطیع بمقتضاه أن یرجع على من أثرى على حسابھ
الفع�ل، وال�ضرر، ورابط�ة    : ویق�وم عل�ى أرك�ان ثالث�ة    : الفع�ل ال�ضار   -٢

  .السببیة بینھما
إل�خ، فك�ل ھ�ذه األفع�ال     ... مثل االستیالء، ووضع الید : وقائع أخرى -٣

  .  قانونیة مؤداھا إنشاء الحقوقیرتب القانون علیھا آثارًا
وھ��ذا الن��وع م��ن الت��صرف ف��ي الق��انون یقاب��ل ف��ي الفق��ھ اإلس��المي  

  .التصرفات الفعلیة
وتع��رف بأنھ��ا اتج��اه اإلرادة إل��ى :  الت�صرفات اإلرادی��ة :النــوع الثــاني

إحداث أثر قانوني، بحیث یترتب األث�ر الق�انوني عل�ى مج�رد اتج�اه               
 ھذا األث�ر ھ�و إن�شاء الح�ق كالھب�ة،            اإلرادة إلى إحداثھ، سواء كان    

  )١(. أو نقلھ، أو تعدیلھ كالتجدید، أو إنھائھ كاإلبراء
                                                           

) النظری�ة العام�ة للح�ق   (الم�دخل لدراس�ة العل�وم القانونی�ة     : عب�د الق�ادر الغ�ار   . د) ١(
: ی���ع، عم���ان، األردن، الطبع���ة األول���ىدار الثقاف��ة والن���شر والتوز : ، ط١٣٥ص

٢٠٠٦ . 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2428
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2428
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وقد اشترط القانون فیھا شروطًا ال بد من توافرھا حتى ینظر إلیھا        
  :كأساس للتصرف القانوني، ھذه الشروط ھي

                   أن یعبر عنھا ف�ي الع�الم الخ�ارجي، وھ�و إم�ا تعبی�ر ص�ریح، أو
  .ضمني

 لتعبیر عن شخص ذي أھلیةأن یصدر ا.  
 أن یكون الباعث لإلرادة مشروًعا.  
 أن تكون اإلرادة خالیة من العیوب.  

وھ��ذا الن��وع م��ن الت��صرفات یطل��ق علیھ��ا األعم��ال القانونی��ة، أو       
  )١(. التصرفات القانونیة

  . وھذا النوع یقابل في الفقھ اإلسالمي التصرف القولي
س���المي والق���انون  وب���النظر ف���ي تعری���ف الت���صرف ف���ي الفق���ھ اإل    

الوضعي یتضح أن كلمة التصرف في الفقھ اإلسالمي أعم، وأشمل منھا       
في القانون الوضعي؛ ألنھا تطل�ق عل�ى ك�ل م�ا ی�صدر ع�ن اإلن�سان م�ن                     
أفعال مادیة، أو أقوال، بینما في القانون الوضعي تطلق عل�ى م�ا ی�صدر            
م��ن اإلن��سان م��ن أق��وال فق��ط، فیك��ون بینھم��ا عم��وم وخ��صوص، فك��ل        

ف قانوني یعتبر تصرفًا ش�رعیًا، ول�یس ك�ل ت�صرف ش�رعي یعتب�ر          تصر
  )٢(. تصرفًا قانونیًا

    

                                                           

 وم�ا بع�دھا،   ١٣٩محاض�رات ف�ي نظری�ة الح�ق، ص       : الشین محمد الغیاتي  . د. أ) ١(
الم���دخل للعل���وم  : محم���د ال���صغیر البعل���ي  . م، د١٩٧٩: المكتب���ة التوفیقی���ة : ط

دار العل��وم، عناب��ة،  : ، ط١٢٩ص) نظری��ة الق��انون، ونظری��ة الح��ق   (القانونی��ة 
 .٢٠٠٦الجزائر، 

: ، ط٢٧س�یف رج�ب قزام�ل، ص    . د. أ: النیابة عن الغیر ف�ي الت�صرفات المالی�ة        ) ٢(
 .م٢٠٠٨: دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى
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  املبحث الثاني

  حقيقة الغصب

  :ویتكون ھذا المبحث من المطالب اآلتیة
  .تعریف الغصب  :المطلب األول
  .الحكم التكلیفي للغصب  : المطلب الثاني
  . ما یتحقق بھ الغصب  :المطلب الثالث

  اطب اول

بف ار  

َغ�َصَب ال�شيَء، َیْغ�ِصُبھ      :  َأْخ�ُذ ال�شيِء ُظْلم�ًا، یق�ال        :في اللغة هـو   

َغْصبًا، واْغَتَصَبھ، فھو غاِصٌب، وَغَصبھ عل�ى ال�شيِء، َقَھ�ره، وَغ�َصَبھ         
  .منھ، واالْغِتَصاُب ِمْثُلھ، والشَّْيُء َغْصٌب، وَمْغُصوب

َت عنھ َشَعَره، َأو َوَبره َغَصْبُت الِجْلَد َغْصبًا، ِإذا َكَدْد: وتقول العرب
  )١ (.َقْسرًا ِبال َعْطن في الدِّباِغ، وال ِإْعماٍل في َندى، َأو َبْوٍل، وال ِإدراج

َوَك�اَن   :ویأتي الغ�صب بمعن�ى الظل�م، والقھ�ر، ومن�ھ ق�ول اهللا               
  ].٧٩: الكھف [َوَراَءُھْم َمِلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َغْصًبا

صب یطل��ق عل��ى أخ��ذ ال��شيء م��ن الغی��ر      أن الغ��: ف��یفھم م��ن ھ��ذا  
بالغلبة، ماًلا كان، أو غیره، فإن أخذه من ح�رز س�را س�مي س�رقة، وإن           
أخ���ذه مك���ابرة ف���ي ص���حراء س���مي محارب���ة، وإن أخ���ذه اس���تالًبا س���مي  

  )٢(. اختالًسا، وإن أخذه من شيء كان مؤتمًنا علیھ سمي خیانة
غ�صب تبًع�ا    اختلف فقھاء الم�ذاھب ف�ي بی�ان حقیق�ة ال     :وفي الشرع 

الخ��تالفھم ف��ي ھ��ل یتحق��ق الغ��صب ف��ي األم��وال العینی��ة فق��ط، أم یتحق��ق 
  :فیھا وفي غیرھا، على النحو اآلتي

                                                           

لمحم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى أب��و الف��ضل جم��ال ال��دین ب��ن منظ��ور    : ل��سان الع��رب) ١(
: دار ص��ادر، بی��روت، الطبع��ة الثالث��ة   : غ��صب، ط: م��ادة: األن��صاري اإلفریق��ي 

 .ھــــ١٤١٤
ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي األن�صار أب�و العب�اس نج�م          : كفایة النبیھ شرح التنبیھ   ) ٢(

دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت،  : ، ط١٠/٤٠٩: ال���دین، المع���روف ب���ابن الرفع���ة  
 .م٢٠٠٩: الطبعة األولى
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أخذ مال متقوم محترم، بغیر إذن المالك، عل�ى   : عرفه الحنفية بأنه  
  )١ (.وجھ یزیل یده
  : شرح التعریف

األخذ ھو تناول الشيء، أو إثبات الید، وھو ج�نس ف�ي           : أخذ: قولھ
  .التعریف، یشمل أي أخذ، ولو كان بحق، فیشمل المغصوب، وغیره

وھو اسم لغیر اآلدمي، خل�ق لم�صالح اآلدم�ي، وأمك�ن            : مال: قولھ
  )٢ (.إحرازه، والتصرف فیھ على وجھ االختیار

وھ��و ی��شمل العین��ي، والمعن��وي، وھ��و قی��د ف��ي التعری��ف خ��رج ب��ھ   
  .المیتة، والحر

في نظر الشارع، ویباح االنتفاع ما كان لھ قیمة : أي: متقوم: قولھ
  )٣(. اْلَخْمُر، َواْلِخْنِزیُر، َواْلَمَعاِزُف: بھ، وھو قید في التعریف، خرج بھ

وھو المال المع�صوم، كم�ال الم�سلم، وال�ذمي، وھ�و        : محترم: قولھ
  .قید في التعریف خرج بھ مال المحارب

ی�ھ،  قی�د ف�ي التعری�ف، خ�رج ب�ھ الم�أذون ف            : بغیر إذن المالك  : قولھ
  )٤(. كالموھوب، والودیعة، والذي نقل عن طریق الشراء

ال بد منھا؛ لتصور معنى الغ�صب،       : أي: على وجھ یزیل یده   : قولھ
وھو قید في التعریف خرج بھ زوائد المغ�صوب، كالول�د، والثم�رة فھ�ي               

  )٥ (.لیست مضمونة

                                                           

ألبي الحسن برھان الدین علي بن أبي بكر ب�ن          : الھدایة في شرح بدایة المبتدي    ) ١(
ألبي بكر ب�ن عل�ي      : ، الجوھرة النیرة  ٤/٢٩٦: لیل الفرغاني المرغیناني  عبد الج 

المطبع���ة : ، ط١/٣٣٨: ب���ن محم���د الح���دادي العب���ادي الزَِّبی���ِدّي الیمن���ي الحنف���ي
 .ھــ١٣٢٢: الخیریة، الطبعة األولى

دار : ، ط٥/٢٧٧: لزین الدین بن نجیم الحنف�ي    : البحر الرائق شرح كنز الدقائق    ) ٢(
 .   ، بدون تاریخ طبعالمعرفة، بیروت

لمحم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز عاب��دین الدم��شقي  : حاش��یة اب��ن عاب��دین) ٣(
 .م١٩٩٢/ھــ١٤١٢: دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة: ، ط٦/١٧٩:الحنفي

لعثم��ان ب��ن عل��ي ب��ن محج��ن الب��ارعي فخ��ر  : تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق) ٤(
 المطبعة الكبرى األمیریة، ب�والق، الق�اھرة،   :، ط ٥/٢٢٢: الدین الزیلعي الحنفي  

 .ھـــ١٣١٣: الطبعة األولى
: ، ط١١/٥٦: لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخ�سي  : المبسوط) ٥(

 .   م١٩٩٣/ھـــ١٤١٤دار المعرفة، بیروت، 
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بأن�ھ غی�ر م�انع؛ ألن�ھ ُی�دِخل ال�سرقة،            : ویالحظ عل�ى ھ�ذا التعری�ف      
 تسمى غصًبا؛ ألنھا تكون على سبیل الخفیة، وغیر جامع؛ ألنھ فھي فال

  .ال یشمل غصب العقار، مع أنھ یتصور غصبھ
  )١(. َأْخُذ َماٍل َقْھًرا، َتَعدًِّیا، ِبَلا ِحَراَبٍة: وعرفھ المالكیة بأنھ

  :شرح التعريف
ْخِذ إْنَساٍن ِجْنٍس في التعریف، َیْشَمُل اْلَغْصَب َوَغْیَرُه، َكأَ   : َأْخُذ: َقْوُلُھ

  . َماَلُھ ِمْن ُموِدٍع، َأْو َمِدیٍن، َأْو َغْیِر َذِلَك
والمقصود بھ الذَّاُت، َفَخَرَج ِبِھ التََّعدِّي، َوُھَو اِلاْس�ِتیَلاُء        : َماٍل: قولھ

َعَل��ى اْلَمْنَفَع��ِة َفَق��ْط، َك��ُسْكَنى َداٍر، َوُرُك��وِب َدابَّ��ٍة ِم��ْن اْس��ِتیَلاٍء َعَل��ى َذاِت     
  .، َأْو الدَّابَِّةالدَّاِر

قی��د ف��ي التعری��ف َخ��َرَج ِب��ِھ اْلَأْخ��ُذ اْخِتَی��اًرا، َكَعاِریَّ��ٍة،    : َقْھ��ًرا: َقْوُل��ُھ
  .َوَسَلٍف، َوِھَبٍة، َوالدَّْیِن ِمْن اْلَمِدیِن اْلَوِدیَعِة، َوَنْحَوَھا َمْن ِعْنَدُه ِباِلاْخِتَیاِر

ْخذ َما َذَكَر َقْھًرا َحْیُث َأْنَكَر قید في التعریف، خرج بھ َأ: َتَعدًِّیا: َقْوُلُھ
َأوًَّل���ا َم���ْن ِھ���َي ِعْن���َدُه، َأْو ِم���ْن َغاِص���ٍب َوَنْح���َوُه؛ َوَخ���َرَج ِب���ِھ ال���سَِّرَقُة،      

   .َواِلاْخِتَلاُس، َفِإنَّ السَّاِرَق َحاَل اْلَأْخِذ َلْم َیُكْن َمَعُھ َقْھٌر
، خ��رج ب��ھ مقاتل��ة، وھ��و قی��د ف��ي التعری��ف : أي: ب��ال ِحَراَب��ٍة: قول��ھ

الم��ال الم��أخوذ بالحراب��ة، ف��ال ی��سمى غ��صًبا؛ ألنھ��ا تختل��ف ف��ي بع��ض       
األحكام عن الغصب ِمْن َحْیُث اْلُجْمَلُة؛ ِلَأنَّ اْلُمَحاِرَب ُیْقَتُل، َأْو ُی�َصلَُّب، َأْو       

  )٢ (.ُیَقطَُّع ِمْن ِخَلاٍف، َأْو ُیْنَفى ِمْن اْلَأْرِض، َوَلا َكَذا اْلَغاِصُب
  )  ٣ (.ھو االستیالء على حق الغیر عدواًنا: ة بأنھوعرفھ الشافعی

  : شرح التعريف
  : وضع الید على الشيء، وھو على نوعینھو : االستیالء

وھو السبق إلى وضع الید على مال ال مالك ل�ھ،        : االستیالء المباح 
  .وھو في ھذه الحالة طریق من طرق التملك

                                                           

: لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا     : شرح مختصر خلیل للخرشي   ) ١(
 .م١٩٩٧/ھــ١٤١٧: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ، ط٦/١٢٩

ألب��ي العب�اس أحم��د ب�ن محم��د الخل�وتي، ال��شھیر    : بلغ�ة ال�سالك ألق��رب الم�سالك   ) ٢(
 .  دار المعارف، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط٥٨٢، ٣/٥٨١:بالصاوي المالكي

ى ب�ن عی�سى ب�ن       لكمال الدین، محمد ب�ن موس�      : النجم الوھاج في شرح المنھاج    ) ٣(
دار المنھ��اج، ج��دة، الطبع��ة   : ، ط٥/١٦٨: عل��ي ال��دَِّمیري أب��و البق��اء ال��شافعي   

 . م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥: األولى



 

- ١٦ -

ل�ك، ومن�ع الغی�ر      وھو وضع الید على م�ال ل�ھ ما        : االستیالء الحرام 
من حقھ، وھو المراد ھنا، وقد یكون االستیالء حكمًا، وذلك كم�وت ول�د             

  .شاة بذبحھا، لتعین اللبن لغذائھ
  : وھو قید في التعریف خرج بھ ما یأتي

               لو منع مال�ك زرع، أو داب�ة م�ن ال�سقي، فھل�ك، ف�ال ض�مان ف�ي
  .ذلك

               ل، ف�ال   لو غصب دابة، فتبعھ�ا ول�دھا، أو أم النح�ل، فتبعھ�ا النح�
  . ضمان في ذلك

             أخذ المال على جھة الخفیة بسرقة، أو اختالس، فإن االس�تیالء
اس�تولى عل�ى ال�شيء      : ینبني على القھر، والغلبة، وإنھ ال یق�ال       

إال أن یكون ل�ھ م�ضاد یمانع�ھ عن�ھ، وأن ذل�ك حقیق�ة اللف�ظ ف�ي                    
     )  ١ (.اللسان

 ْو َنَقَلُھ ِبَلا َقْصِد اْسِتیَلاٍء، َأْو َخوََّفُھ َلْو َأَخَذ ِبَیِد َرِقیٍق، َوَلْم َیْنُقْلُھ، َأ
     )  ٢ (.ِبُتْھَمٍة َنْحِو َسِرَقٍة، َفَماَت، َفَلا َیْضَمُنُھ

  )   ٣ (.مصلحة ذات قیمة مالیة یحمیھا القانون: الحق ھو: حق
وعبر بالحق ألنھ أعم من مال، فیشمل الم�ال، واالخت�صاص، وھ�و     

  . لیس بحققید في التعریف، خرج بھ ما 
وھو ما عدا الذات، وھو قید ف�ي التعری�ف، خ�رج ب�ھ م�ا ل�و                  : الغیر

  . أخذ اإلنسان مالھ، فال یعد غصبًا
أي بالظلم، وھو قید في التعریف خرج بھ م�ا ل�و أخ�ذ م�ال        : عدواًنا

   .غیره یظنھ مالھ، فلیس غصبًا
االستیالء عل�ى م�ال الكف�ار باالغتن�ام، واالس�تیالء      : وخرج بھ أیضاً  

  )   ٤ (. مال الغیر الذي في ید الغاصب؛ لیرده على مالكھعلى
وقد اعترض عل�ى ھ�ذا التعری�ف بأن�ھ غی�ر ج�امع؛ ألن�ھ ی�دخل فی�ھ                     

  )٥(. السرقة، وغیرھا، مع أن السرقة ال تعد غصًبا

                                                           

 .١٠/٤١٠: كفایة النبیھ شرح التنبیھ) ١(
لشھاب الدین أحمد ب�ن أحم�د ب�ن    : حاشیة قلیوبي على شرح جالل الدین المحلي  ) ٢(

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥: بي، بیروتدار الفكر العر: ، ط٣/٢٧:سالمة القلیوبي
دار إحی�اء الت�راث العرب�ي،      : ، ط ١/٥: عبد الرزاق السنھوري  . د: مصادر الحق ) ٣(

 .بیروت، بدون تاریخ طبع
 .١٠/٤١٠: كفایة التنبیھ شرح التنبیھ) ٤(
 .٣/٢٧: حاشیة قلیوبي) ٥(
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فیج��ب إض��افة قی��د ف��ي التعری��ف، وھ��و مج��اھرة م��ع االعتم��اد عل��ى 
  .القوة والغلبة؛ إلخراج السرقة وغیرھا

بأن االس�تیالء ی�شعر ب�القھر،       : واب على ھذا االعتراض   ویمكن الج 
  )   ١(. فھو في قوة جھاًرا

  )   ٢(. اِلاْسِتیَلاُء َعَلى َماِل َغْیِرِه ِبَغْیِر َحقٍّ: وعرفھ الحنابلة بأنھ
  :شرح التعریف

ھ�و وض�ع الی�د عل�ى ال�شيء، وال یك�ون إال عل�ى          : االس�تیالء : قولھ
  .وجھ التعدي، أو القھر بغیر حق

ی���شمل األم���وال المتقوم��ة، والمن���افع، وس���ائر  : م���ال غی��ره : ول��ھ ق
  . االختصاصات، كحق التحجر

قی��د ف��ي التعری��ف، خ��رج ب��ھ االس��تیالء بح��ق،      : بغی��ر ح��ق : قول��ھ
كاس��تیالء ال��ولي عل��ى م��ال ال��صبي، والح��اكم عل��ى م��ال المفل��س، وك��ذا     

  )٣ (.االستیالء على مال الحربي، فھو أخذ بحق
بأن�ھ غی�ر َج�اِمٍع؛ ِلُخ�ُروِج َم�ا َع�َدا َذِل�َك             : ویالحظ على ھذا التعریف   

  )٤ (.ِمَن اْلُحُقوِق، َكاْلَكْلِب، َوَخْمِر الذِّمِّيِّ، َوالسِّْرِجیِن، َفِإنََّھا َقاِبَلٌة ِلْلَغْصِب
انتزاع ملكیة الشيء : عرف الغصب بأنھ : وفي الدراسات القانونیة  

لتھدید، أو االكراه عنوة من صاحبھ، وبدون رضا منھ، بطریق القوة، وا
  )٥ (.على التسلیم

  : التعريف المختار

                                                           

صري لسلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي الم� : حاشیة البجیرمي على الخطیب  ) ١(
 .م١٩٩٥/ھــــ١٤١٥دار الفكر العربي، بیروت، : ، ط٣/١٠٩:الشافعي

ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدام�ة المقدس�ي       : المغني) ٢(
 . م١٩٦٨/ھـــ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : ، ط٥/١٧٧:الحنبلي

ل���شمس ال���دین محم���د ب���ن عب���د اهللا  : ش���رح الزرك���شي عل���ى مخت���صر الخرق���ي ) ٣(
: دار العبیك����ان، الطبع����ة األول����ى: ، ط١٦٨/ ٤: شي الم����صري الحنبل����يالزرك����
 . م١٩٩٣/ھـــ١٤١٣

إلبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ب�ن مفل�ح أب�و            : المبدع في شرح المقنع   ) ٤(
: دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة األول��ى: ، ط٥/١٥: إس��حاق برھ��ان ال��دین

 . م١٩٩٧/ھـــ١٤١٨
 ش��رح ق��انون العقوب��ات العراق��ي وتعدیالت��ھ، المجل��د الث��اني، :عب�اس الح��سني . د) ٥(

 . م١٩٧٢: مطبعة االرشاد، بغداد، الطبعة الثانیة: ، ط٢٢٠القسم الخاص، ص
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بع�د ذك��ر تعری��ف الغ��صب عن��د الفقھ��اء، والق��انونین فإن��ھ یتب��ین أن  
تعریف الشافعیة للغصب بأنھ االستیالء على ح�ق        : التعریف المختار ھو  

  :الغیر عدواًنا؛ لألسباب اآلتیة
  ر أن الغ���صب ی���شمل العق���ارات، والمنق���والت، والمن���افع، وس���ائ

  .االختصاصات
        یتحقق الغصب في كل ما یعتبره العرف استیالء على مال الغی�ر

  .بغیر حق
          لیس المقصود م�ن االس�تیالء، أو أخ�ذ م�ال الغی�ر ھ�و األخ�ذ، أو

االس���تیالء الح���سي بالفع���ل، وإنم���ا یكف���ي الحیلول���ة ب���ین الم���ال   
  .وصاحبھ، ولو أبقاه بموضعھ الذي وضعھ فیھ

  حق فیھأن یكون المأخوذ لیس لآلخذ .  
  

ب اطا  

  ام ا ب

الغصب من الكبائر، وھ�و مح�رم بالكت�اب الك�ریم، وال�سنة النبوی�ة،              
  . واإلجماع

  : أما القرآن فمنه
 ].١٨٨: البقرة [َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل : قال اهللا -١

َل�ا َیْأُك�ُل    : ال بالباط�ل، أي    ع�ن أك�ل األم�و      نھ�ى اهللا    : وجھ الدالل�ة  
اْلِقَم���اُر، َواْلِخ���َداُع، : َبْع���ضُكْم َم���اَل َبْع���ٍض ِبَغْی���ِر َح���قٍّ، َفَی���ْدُخُل ِف���ي َھ���َذا  

َواْلُغ��ُصوُب، َوَجْح��ُد اْلُحُق��وِق، َوَم��ا َل��ا َتِطی��ُب ِب��ِھ َنْف��ُس َماِلِك��ِھ، َأْو َحرََّمْت��ُھ  
 اْلَبِغ��يِّ، َوُحْل��َواِن اْلَك��اِھِن،  ال��شَِّریَعُة، َوِإْن َطاَب��ْت ب��ھ نف��س مالك��ھ، كمھ��ر  

  )١(.َوَأْثَماِن اْلُخُموِر، َواْلَخَناِزیِر، َوَغْیِر َذِلَك
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْی�َنُكم ِباْلَباِط�ِل ِإالَّ             : قال اهللا    -٢

ُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم َوَال َتْق
َوَكاَن َذِلَك  َوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِلیِھ َنارًا َوَمن َیْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا *َرِحیمًا

  ]. ٣٠،٢٩: النساء [َعَلى الّلِھ َیِسیرًا

                                                           

ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح     : الج��امع ألحك��ام الق��رآن ) ١(
، دار الكت�ب الم�صریة    : ، ط ٢/٣٢٨: األنصاري الخزرجي شمس ال�دین القرطب�ي      

 .م١٩٦٤/ھـــ١٣٨٤:القاھرة، الطبعة الثانیة
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 نھ�ت اآلی�ة الكریم�ة ع�ن أك�ل األم�وال ب�ین الن�اس                    :وجه الداللـة  
ا َیِحلُّ َشْرًعا، َوَلا ُیِفیُد َمْق�ُصوًدا؛ ِل�َأنَّ ال�شَّْرَع َنَھ�ى َعْن�ُھ،               بالباطل، وِبَما لَ  

   )١ (.َوَمَنَع ِمْنُھ، َوَحرََّم َتَعاِطَیُھ، َواْلَغْصُب ِمَن اْلَباِطِل، فیكون حراًما
  :وأما السنة فمنھا

: الرس�ول   ق�ال   :  َق�الَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْب�ِن َأِب�ي َبْك�َرَة َع�ْن َأِبی�ِھ               -١
ِإنَّ ِدَم��اَءُكْم، َوَأْم��َواَلُكْم، َوَأْعَراَض��ُكْم َعَل��ْیُكْم َح��َراٌم، َكُحْرَم��ِة َی��ْوِمُكْم   (

  )٢ ().َھَذا، ِفي َبَلِدُكْم َھَذا، ِفي َشْھِرُكْم َھَذا
ــة ــه الدالل  ب��یَّن ھ��ذا الح��دیث حرم��ة األم��وال، واألع��راض،   :وج

ن حراًم��ا، كحرم��ة البل��د وال��دماء، وأن االعت��داء علیھ��ا ب��أي وس��یلة یك��و 
  .الحرام، والشھر الحرام، ویوم عرفة

َكاَن�ْت َبْیِن�ي َوَب�ْیَن ُأَن�اٍس        : " َق�الَ   َعْن َأِبي َس�َلَمَة ْب�ِن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن            -٢
َف�َذَكْرُت  ) رضي اهللا عنھ�ا   (ُخُصوَمٌة ِفي َأْرٍض، َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة       

  َس�َلَمَة، اْجَتِن�ْب اْل�َأْرَض، َف�ِإنَّ َرُس�وَل اِهللا            َی�ا َأَب�ا   : َلَھا َذِلَك، َفَقاَلتْ  
َمْن َظَل�َم ِقی�َد ِش�ْبٍر ِم�ْن اْل�َأْرِض ُطوَِّق�ُھ َی�ْوَم اْلِقَیاَم�ِة ِم�ْن َس�ْبِع                     : (َقاَل

  )٣(). َأَرِضیَن
دلَّ ھذا الحدیث على َتْحِریُم الظُّْلِم، َواْلَغ�ْصِب، َوَتْغِل�یُظ          : وجه الداللة 

  )٤ (.ِإْمَكاُن َغْصِب اْلَأْرِض، َوَأنَُّھ ِمَن اْلَكَباِئِرُعُقوَبِتِھ، َو
فق�د َأْجَم�َع اْلُم�ْسِلُموَن َعَل�ى َتْح�ِریِم اْلَغ�ْصِب، َوَأنَّ َم�ْن           : أما اإلجم�اع  

   )٥ (.َفَعَلُھ ُمْسَتِحلا َكاَن َكاِفًرا، َوَمْن َفَعَلُھ َغْیَر ُمْسَتِحلٍّ َكاَن َفاِسًقا
  :الغصبما یتحقق بھ : ثالًثا

                                                           

للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االش�بیلي       : أحكام القرآن ) ١(
: دار الكت�������ب العلمی�������ة، بی�������روت، الطبع�������ة الثالث�������ة : ، ط١/١٣٨:الم�������الكي

ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب   : م، الح��اوي الكبی��ر٢٠٠٣/ھــ��ـ١٤٢٤
 .م١٩٩٤/ھــ١٤١٤دار الفكر العربي، بیروت، : ، ط٧/١٣٣: الماوردي

: كت���اب الح���ج، َب���اُب الُخْطَب���ِة َأیَّ���اَم ِمًن���ى، ص���حیح البخ���اري  : أخرج���ھ البخ���اري) ٢(
ِكَت��اُب اْلَق��َساَمِة، َواْلُمَح��اِرِبیَن، َواْلِق��َصاِص، َوال��دَِّیاِت،  : ، وأخرج��ھ م��سلم٢/١٧٦

 . ٣/١٣٠٦: ْعَراِض، َواْلَأْمَواِل، صحیح مسلمَباُب َتْغِلیِظ َتْحِریِم الدَِّماِء، َواْلَأ
ِكَت�اب الَمَظ�اِلِم َوالَغ�ْصِب، َب�اُب ِإْث�ِم َم�ْن َظَل�َم َش�ْیًئا ِم�َن اَألْرِض،          : أخرجھ البخاري ) ٣(

ِكَت�اُب اْلُم�َساَقاِة، َب�اُب َتْح�ِریِم الظُّْل�ِم،          : ، وأخرج�ھ م�سلم    ٣/١٣٠:صحیح البخ�اري  
 .٣/١٢٣١: ا، صحیح مسلمَوَغْصِب اْلَأْرِض، َوَغْیِرَھ

ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل       : ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري    ) ٤(
 .ھــــ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، : ، ط٥/١٠٥:العسقالني الشافعي

 .٧/١٣٥:الحاوي الكبیر) ٥(
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  :  اختلف الفقهاء فيما يتحقق به الغصب على رأيين

ب���أن : ذھ���ب أب���و حنیف���ة، وأب���و یوس���ف إل���ى الق���ول : رأي األولال

، )وھ�و أخ�ذ الم�ال     (إثبات ید الغاصب    : الغصب یتحقق بأمرین اثنین ھما    
  .بالنقل، والتحویل: وإزالة ید المالك، أي

دم الق�درة عل�ى   ع� : القدرة على التصرف، وعدم الی�د  : والمراد بالید 
  )١ (.التصرف

محم�د، وزف�ر م�ن الحنفی�ة،        ( ذھ�ب جمھ�ور الفقھ�اء         :الرأي الثاني 

بأن الغصب یتحقق بمج�رد  : إلى القول ) والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة  
االستیالء، أي إثبات ید الع�دوان عل�ى ال�شيء المغ�صوب، بمعن�ى إثب�ات                

  .ید المالكالید على مال الغیر بغیر إذنھ، وال یشترط إزالة 
ول��یس المق��صود م��ن االس��تیالء االس��تیالء الح��سي بالفع��ل، وإنم��ا     
یكفي الحیلولة بین المال وبین صاحبھ، ولو أبقاه بموضعھ الذي وض�عھ   

  )٢ (.فیھ

                                                           

لع�الء ال�دین أب�و بك�ر ب�ن م�سعود ب�ن أحم�د         : بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع     ) ١(
: دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الطبع���ة الثانی���ة : ، ط٧/١٤٣:ف���يالكاس���اني الحن

لإلم��ام كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د      : م، ف��تح الق��دیر ١٩٨٦/ھــ��ـ١٤٠٦
دار الكت��ب العلمی���ة،  : ، ط٧/٣٦٨:ال��سیواسي، المع��روف ب��ابن الھم��ام الحنف��ي     

 .م١٩٩٥/ھــ١٤١٥: بیروت، الطبعة األولى
ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عرف�ة             : رحاشیة الدسوقي على ال�شرح الكبی�      ) ٢(

دار الفك��ر العرب��ي، بی��روت، ب��دون ت��اریخ طب��ع، مغن��ي      : ، ط٣/٤٤٢:الدس��وقي
لشمس الدین محمد بن أحمد الخطی�ب       : المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج     

: دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة األول��ى   : ، ط٣/٣٣٥:ال��شربیني ال��شافعي 
لل�شیخ من�صور ب�ن ی�ونس     :  القناع عن م�تن اإلقن�اع   م، كشاف ١٩٩٤/ھــ١٤١٥

دار الكت�������ب العلمی�������ة، بی�������روت، الطبع�������ة  : ، ط٤/٧٦: البھ�������وتي الحنبل�������ي
 .  م١٩٩٧/ھـ١٤١٨:األولى
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  اطب اث

   ق  اب

، )١(اتف���ق الفقھ���اء عل���ى أن الغ���صب یتحق���ق ف���ي الم���ال المنق���ول   
  .حبھ، غیر المباحالمتقوم، المعصوم، المملوك لصا

 فم����ا یملك����ھ الم����سلم، أو ال����ذمي م����ن غی����ر الخم����ر، والخنزی����ر،  
والصلبان، كاألمتعة الشخصیة، والكتب، والحلي، والدواب، والسیارات،    

  )٢ (.یتصور فیھ الغصب
  : ھل یتحقق فیھ الغصب أم ال، على رأیین)٣(واختلفوا في العقار 

بأن الغصب : القولذھب أبو حنیفة، وأبو یوسف إلى   : الرأي األول 
ال یتحقق إال فیما ینقل، ویحول؛ ألن حقیقة الغصب عندھما تكون بإزالة 

  )٤ (.ید المالك بالنقل، فال تتحقق إال فیما ینقل دون غیره
  : واستدلوا بما يأتي

؛  بَأنَّ اْلَغْصَب إَزاَلُة اْلَیِد ِبِفْعٍل ِف�ي اْلَع�ْیِن، َوُھ�َو َل�ا ُیَت�َصوَُّر ِف�ي اْلَعَق�ارِ                   -١
ِلَأنَّ َی�َد اْلَماِل�ِك َت�ُزوُل َعْن�ُھ ِبِإْخَراِج�ِھ، َوُھ�َو ِفْع�ٌل ِفی�ِھ َل�ا ِف�ي اْلَعَق�اِر،                    
َفَصاَر َكَما إَذا َأْبَعَد اْلَماِلَك َع�ْن اْلَمَواِش�ي َحتَّ�ى َتِل�َف َل�ا َی�ْضَمُن؛ ِل�َأنَّ            

  )٥ (.َمْنَع اْلَماِلِك ِبالتَّْبِعیِد ِفْعٌل ِفیِھ، َلا ِفي اْلَمَواِشي
 اِلاْسِتْدَلال ِبَضَماِن اْلَغْصِب، َفِإنَّ َأْخَذ الضََّماِن ِمْن اْلَغاِصِب َتْفِویُت َی�ِدِه            -٢

َعْنُھ ِبِفْعٍل ِفي الضََّماِن، َفَیْسَتْدِعي ُوُجوَد ِمْثِل�ِھ ِمْن�ُھ ِف�ي اْلَمْغ�ُصوِب،           
 َتَحقَّ��َق اْلَغ��ْصُب ِف��ي  ِلَیُك��وَن اْعِت��َداًء ِباْلِمْث��ِل، َوَعَل��ى َأنَُّھَم��ا إْن َس��لََّما  

                                                           

ال��شَّْيُء الَّ��ِذي ُیْمِك��ُن َنْقُل��ُھ ِم��ْن َمِح��لٍّ إَل��ى آَخ��َر، َوَی��ْشَمُل النُُّق��وَد،       : المنق��ول ھ��و ) ١(
: مجل���ة األحك���ام العدلی���ة . ، َواْلَمِكیَل���اِت، َواْلَمْوُزوَن���اتِ َواْلُع���ُروَض، َواْلَحَیَواَن���اتِ 

 .١٢٨: المادة
لمجد الدین أبو الفضل عب�د اهللا ب�ن محم�ود ب�ن م�ودود               : االختیار لتعلیل المختار  ) ٢(

م، ١٩٣٧/ھــ�ـ ١٣٥٦الحلب�ي، الق�اھرة،     : ، ط ٣/٥٨: الموصلي البل�دحي الحنف�ي    
، ك�شاف  ٣/٣٣٥: مغني المحتاج، ٣/٤٤٢: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  

 .  ٤/٧٦: القناع
مرش�د الحی�ران إل�ى      . كل ما لھ أص�ل ثاب�ت، ال یمك�ن نقل�ھ، وتحویل�ھ             : العقار ھو ) ٣(

المطبع�ة الكب�رى األمیری�ة      : ، ط ٣ص: لمحمد قدري باشا  : معرفة أحوال اإلنسان  
 .م١٨٩١/ھـــ١٣٠٨:ببوالق، الطبعة الثانیة

 . ٥/٢٢٤: تبیین الحقائق) ٤(
لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن س��لیمان    : جم��ع األنھ��ر ف��ي ش��رح ملتق��ى األبح��ر   م) ٥(

دار إحی���اء الت���راث : ، ط٢/٤٥٨: الم���دعو ب���شیخي زاده، یع���رف ب���داماد أفن���دي
 .العربي، بدون تاریخ طبع
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اْلَعَقاِر، َفاْلَأْصُل ِفي اْلَغْصِب َأْن َلا َیُكوَن َسَبًبا ِلُوُجوِب ال�ضََّماِن؛ ِل�َأنَّ      
َأْخَذ الضََّماِن ِمْن اْلَغاِصِب إْتَلاُف َماِلِھ َعَلْیِھ، َأَلا َتَرى َأنَُّھ َتُزوُل َی�ُدُه،          

 ُوُجوَد اْلِإْتَل�اِف ِمْن�ُھ، إمَّ�ا َحِقیَق�ًة، َأْو          َوِمْلُكُھ َعْن الضََّماِن، َفَیْسَتْدِعي   
َفَمِن  : َلْم ُیَشرِّْع اِلاْعِتَداَء، إلَّا ِباْلِمْثِل، فَقاَل َتْقِدیًرا؛ ِلَأنَّ اللََّھ   

: البق��رة [اْعَت��َدى َعَل��ْیُكْم َفاْعَت��ُدوا َعَلْی��ِھ ِبِمْث��ِل َم��ا اْعَت��َدى َعَل��ْیُكمْ      
١٩٤ .[  

اُھَن��ا اْلِإْتَل��اُف ِم��ْن اْلَغاِص��ِب َل��ا َحِقیَق��ًة َوَل��ا َتْق��ِدیًرا، َأمَّ��ا   َوَل��ْم ُیوَج��ْد َھ
َفِل���َأنَّ َذِل���َك ِبالنَّْق���ِل، َوالتَّْحِوی���ِل،  : اْلَحِقیَق���ُة َفَظ���اِھَرٌة، َوَأمَّ���ا التَّْق���ِدیرُ 

 َحَبَس َوالتَّْغِییِب َعْن اْلَماِلِك َعَلى َوْجٍھ َلا َیِقُف َعَلى َمَكاِنِھ، َوِلَھَذا َلوْ         
َرُجًلا َحتَّى َضاَعْت َمَواِشیِھ، َوَفَسَد َزْرُعُھ َل�ا َض�َماَن َعَلْی�ِھ، َواْلَعَق�اُر              
َلا َیْحَتِمُل النَّْقَل، َوالتَّْحِویَل، َفَلْم ُیوَجْد اْلِإْتَلاُف َحِقیَقًة َوَتْقِدیًرا َفَیْنَتِفي 

  )١ (.الضََّماُن ِلَضُروَرِة النَّصِّ
 یكون مسروًقا إال بالنقل عن الحرز فكذا المغصوب          ألن المسروق ال   -٣

ال ی��صیر مغ��صوًبا إال بالنق��ل، وتحری��ره قیاًس��ا أن ك��ل م��ا ل��م ی��صر   
  )٢ (.المال بھ مسروًقا، لم یصر بھ مغصوًبا كالمنع، واإلحالة

  :وقد نوقش ما استدل بھ أصحاب ھذا الرأي بما یأتي  
بس، فھو أن المحبوس  بأن ما لم ینقل مختص بالمنع واإلحالة، كالح-١

عن مالھ حصل التعدي علیھ دون مالھ، فل�م ی�صر الم�ال مغ�صوًبا،                
وخالف حال التصرف فیھ مع اشتھار الق�ول عرًف�ا أن فالًن�ا غ�صب        

  . داًرا، أو أرًضا
 وأما الجواب عن المسروق فھو أن القطع فیھا معتبر بھت�ك الح�رز،          -٢

ن س�ارًقا بقط�ع،   وإخراج المال عنھ، حتى لو نقل غیر محرز ل�م یك�       
: وخالف الغصب المعتبر بالتصرف في الم�ال، أال ت�رى أن�ھ ال یق�ال           

  )٣ (.غصب داًرا: سرق داًرا، ویقال
 السَِّرَقُة َلا ُبدَّ ِفیَھا ِمَن اْلِإْخَراِج ِم�َن اْلِح�ْرِز، َوُھ�َو ُمَتَع�ذٌَّر ِف�ي اْلَعَق�اِر،                   -٣

  )٤ (.َتَیسٌَّر ِفیِھَواْلَغْصُب اِلاْسِتیَلاُء ُعْدَواًنا، َوُھَو ُم

                                                           

 .٧/١٤٦: بدائع الصنائع) ١(
 .٧/١٣٥: الحاوي الكبیر) ٢(
 .١٣٦، ٧/١٣٥: الحاوي الكبیر) ٣(
اس شھاب الدین أحمد بن إدری�س ب�ن عب�د ال�رحمن الم�الكي،      ألبي العب : الذخیرة) ٤(

: دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت، الطبع��ة األول��ى : ، ط٨/٢٨٦:ال��شھیر ب��القرافي
 .م١٩٩٤
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محم�د، وزف�ر م�ن الحنفی�ة،        ( ذھ�ب جمھ�ور الفقھ�اء         :الرأي الثاني 
بأنھ یتصور غ�صب العق�ار   : إلى القول) والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة 

من األراضي، والدور، ویجب ضمانھا على غاصبھا؛ ألن�ھ یكف�ي لت�وافر       
ألمتع�ة،  معنى الغصب إثبات ید الغاصب على الشيء بال�سكنى، ووض�ع ا       

وغیرھ�ا، ویترت�ب علی�ھ بال�ضرورة إزال��ة ی�د المال�ك؛ الس�تحالة اجتم��اع        
  )١ (.الیدین على محل واحد في حالة واحدة

  

  : واستدلوا بما يأتي

َم��ْن َظَل��َم ِقی��َد ِش��ْبٍر ِم��ْن اْل��َأْرِض ُطوَِّق��ُھ َی��ْوَم   : ( َق��اَل ق��ول الرس��ول -١
  )٢(). اْلِقَیاَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضیَن

 ف�ي ھ�ذا الح�دیث إش�ارة ِإَل�ى َتْوِجی�ِھ َت�ْصِویِر َغ�ْصِب                    :الداللةوجه  
  )٣(. اْلَأْرِض، َوَأنَُّھ ِمَن اْلَكَباِئِر

َأْعَظ�ُم اْلُغُل�وِل   : (َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ    :  َقاَل َعْن َأِبي َماِلٍك اْلَأْشَعِريِّ  -٢
َھا الرَُّج���ُل، الرَُّجَل���اِن،  َی���ْوَم اْلِقَیاَم���ِة ِذَراُع َأْرٍض َی���ْسِرُقِإَل���ى اللَّ���ِھ

َواْلَج��اَراِن َیُك��وُن َبْیَنُھَم��ا اْل��َأْرُض، َفَی��ْسِرُق َأَح��ُدُھَما ِم��ْن َص��اِحِبِھ،        
  )٤().َفُیَطوَُّقُھ ِمْن َسْبِع َأَرِضیَن

 أطل��ق عل��ى األرض حك��م الغل��ول،  أن الرس��ول :وجــه الداللــة

  )٥ (.والغصب، ومن ثم فیتصور الغصب في العقار

 ما جاز أن یضمن بالقبض في البیع، ج�از أن ی�ضمن بالغ�صب،      ألن  -٣
  )٦(. كالمنقول

ِبِإْثَب���اِت اْلَی���ِد اْلَعاِدَی���ِة، َوِإَزاَل���ِة اْلَی���ِد   :  إنَّ اْلَغ���ْصَب َیَتَحقَّ���ُق ِبَوْص���َفْینِ -٤
َتْیِن َعَل�ى   اْلُمِحقَِّة، َوَذِلَك ُمْمِكٌن ِفي اْلَعَقاِر؛ ِلَأنَّ إْثَباَت اْلَیَدْیِن اْلُمَتَداَفعَ        

                                                           

، مغن�ي  ٣/٤٤٢: ، حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر     ٨/١٢٦: البحر الرائق ) ١(
 . ٤/٧٦: ، كشاف القناع٣/٣٣٥: المحتاج

 .سبق تخریج الحدیث) ٢(
 .٥/١٠٣: ال بن حجر:  فتح الباري)٣(
ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ب�ن ھ�الل ب�ن أس�د             : المسند: أخرجھ أحمد ) ٤(

: ش��عیب األرن��ؤوط، ع��ادل مرش��د، وآخ��رون، ط    : ، تحقی��ق ٣٧/٥٤٥:ال��شیباني
 .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢١: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة األولى

 .٧/١٣٥: الحاوي الكبیر) ٥(
ألب�ي الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن س�الم                : في مذھب اإلمام ال�شافعي    البیان  ) ٦(

: دار المنھ����اج، ج����دة، الطبع����ة األول����ى: ، ط٧/٩: العمران����ي الیمن����ي ال����شافعي
 .م٢٠٠٠/ھـــ١٤٢١
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َشْيٍء َواِحٍد َلا ُیْمِكُن؛ ِلَتَعذُِّر اْجِتَماِعِھَما ِفیِھ، َفِإَذا َثَبَت�ْت اْلَی�ُد اْلَعاِدَی�ُة              
ِلْلَغاِصِب اْنَتَفْت اْلَیُد اْلُمِحقَّ�ُة ِلْلَماِل�ِك َض�ُروَرًة، َوَھ�َذا ِل�َأنَّ اْلَی�َد َلْی�َسْت            

ى التََّصرُِّف، َوَعَدُم اْلَیِد ِعَباَرٌة َعْن َعَدِم ِھَي إلَّا ِعَباَرًة َعْن اْلُقْدَرِة َعَل
اْلُق���ْدَرِة َعَل���ى التَّ���َصرُِّف، َفَكاَن���ْت ِف���ي َی���ِد اْلَغاِص���ِب َض���ُروَرٌة، َوِم���ْن 
َضُروَرِتَھا اْنِتَفاُء َیِد اْلَماِلِك، َفَیْضَمُن ِبِھ َكَم�ا َی�ْضَمُن اْلَمْنُق�وَل ِب�َذِلَك،         

 اْلُم��وَدُع ِب�اْلُجُحوِد، َوِباْل��ِإْقَراِر ِب��ِھ ِلَغْی��ِر اْلَماِل��ِك،  َوَكَم�ا َی��ْضَمُن اْلَعَق��ارَ 
  )١ (.َوِبالرُُّجوِع َعْن الشََّھاَدِة َبْعَد اْلَقَضاِء

  :وقد نوقش ما استدل بھ أصحاب ھذا الرأي بما یأتي
 إن الحدیثین اللذین استدلوا بھما  َبیََّن�ا َج�َزاَء َغاِص�ِب اْلَعَق�اِر اْلَوِعی�َد                -١

 ال�ضََّماَن ِف�ي ال�دُّْنَیا، َف�َذِلَك     ِفي اْلآِخَرِة، َوَلْم َی�ْذُكْر فیمھ�ا الرس�ول      
َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْذُكوَر َجِمیُع َجَزاِئِھ، َوَلْو َك�اَن ال�ضََّماُن َواِجًب�ا َلَك�اَن           

َل��اُق َلْف��ِظ  اْل��َأْوَلى َأْن ُیَب��یَِّن ال��ضََّماَن؛ ِل��َأنَّ اْلَحاَج��َة إَلْی��ِھ َأَم��سُّ، َوِإطْ     
اْلَغْصِب َعَلْیِھ َلا َیُدلُّ َعَلى َتَحقُّ�ِق اْلَغ�ْصِب ِفی�ِھ ُموِجًب�ا ِلل�ضََّماِن؛ ِل�َأنَّ                
ِفي ِلَساِن الشَّْرِع َحِقیَقًة َوَمَجاًزا، َأَلا َتَرى َأنَُّھ َأْطَلَق َلْفَظ اْلَبْی�ِع َعَل�ى             

ُدلُّ َعَل��ى َأنَّ اْلَبْی��َع اْلُموِج��َب َم��ْن َب��اَع ُح��را، َوَھ��َذا َل��ا َی�� : اْلُح��رِّ ِبَقْوِل��ِھ
ِلُحْكِمِھ َحِقیَق�ًة ُیَت�َصوَُّر ِف�ي اْلُح�رِّ، َوَك�َذِلَك ِف�ي ُع�ْرِف اللِّ�َساِن َحِقیَق�ًة            

  )٢ (.َوَمَجاًزا
 وأما القول بأن اْلَغْصَب إنََّما َأْوَجَب الضََّماَن ِلَكْوِنِھ َتَعدًِّیا َفُمَسلٌَّم، َلِك�نَّ          -٢

 ِفي اْلِإَزاَلِة َلا ِفي اْلِإْثَباِت؛ ِلَأنَّ ُوُقوَع�ُھ َتَع�دًِّیا ِبُوُقوِع�ِھ َض�ارا        التََّعدَِّي
ِباْلَماِلِك، َوَذِل�َك ِبِإْخَراِج�ِھ ِم�ْن َأْن َیُك�وَن ُمْنَتَفًع�ا ِب�ِھ ِف�ي َح�قِّ اْلَماِل�ِك،                 

  )٣ (. َوِإَزاَلِتَھاَوِإْعَجاِزِه َعْن اِلاْنِتَفاِع ِبِھ، َوُھَو َتْفِسیُر َتْفِویِت اْلَیِد
بعد ذك�ر آراء ف�ي الفقھ�اء ف�ي ھ�ل یتحق�ق الغ�صب            : الرأي المختار 

في العقار أم ال؟ وذكر أدلة كل فریق، ومناقشة ما أمك�ن مناق�شتھ، فإن�ھ      
یتضح أن أبا حنیفة، وأبا یوسف قد نظر كل منھم�ا إل�ى جان�ب المج�ازاة      

اْعَت�ُدوا َعَلْی�ِھ ِبِمْث�ِل َم�ا اْعَت�َدى          َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم فَ    :اتباًعا لقول اهللا  
  ].١٩٤:البقرة [َعَلْیُكْم

وبناء علیھا لكي نلزم الغاصب بالضمان، ونزیل یده عن مالھ ال بد  
  .أن یكون قد أزال ید المغصوب منھ على مالھ، وھذا ھو األصل عندھما

                                                           

 .٨/١٢٦: ، البحر الرائق٥/٢٢٤: تبیین الحقائق) ١(
 .١١/٧٤: المبسوط) ٢(
 .٧/١٤٣: بدائع الصنائع) ٣(
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 أما جمھور الفقھاء فقد نظروا إل�ى جان�ب االعت�داء فق�ط، وق�رروا               
  )١ (.غصب ما ھو إال واقعة مادیة، تمثل اعتداًء على مال الغیرأن ال

ب��أن ال��رأي المخت��ار ھ��و رأي جمھ��ور    :  وعل��ى ھ��ذا یمك��ن الق��ول  
) محم�د، وزف�ر م�ن الحنفی�ة، والمالكی�ة، وال�شافعیة، والحنابل�ة           (الفقھاء  

بأن��ھ یت��صور غ��صب العق��ار م��ن األراض��ي، وال��دور، لألس��باب      : القائ��ل
  :اآلتیة

  .ل الناس من الغصب حمایة أموا-١
:  إن اش��تراط النق��ل ف��ي الغ��صب ل��م ی��رد علی��ھ دلی��ل، ق��ال ال��شوكاني    -٢

وأما اشتراط النقل الذي ذكره المصنف فلم یرد دلی�ل، وال یتوق�ف      "
  )٢(". علیھ مفھوم الغصب ال شرًعا وال لغة

 وجود حدیث ورد فیھ لفظ الغصب مضاًفا إلى األرض، َفَع�ِن اْلَأْش�َعِث              -٣
َأنَّ َرُجًلا ِمْن ِكْنَدَة، َوَرُجًلا ِمْن َحْضَرَمْوَت اْخَتَصَما ِإَل�ى          : ْبِن َقْیسٍ 

َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ،      :  ِفي َأْرٍض ِباْلَیَمِن، َفَقاَل اْلَح�ْضَرِميُّ      َرُسوِل اللَِّھ   
َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ، َأْرِض�ي     : َأْرِضي اْغَتَصَبَھا َھَذا، َوَأُبوُه، َفَقاَل اْلِكْنِديُّ    

َیا َرُس�وَل اللَّ�ِھ، اْس�َتْحِلْفُھ َأنَّ�ُھ َم�ا        : ِرْثُتَھا ِمْن َأِبي، َفَقاَل اْلَحْضَرِميُّ    َو
َیْعَل��ُم َأنََّھ��ا َأْرِض��ي َوَأْرُض َواِل��ِدي، َوالَّ��ِذي اْغَت��َصَبَھا َأُب��وُه، َفَتَھیَّ��َأ        

ُع، َعْبٌد، َأْو َرُج�ٌل،  ِإنَُّھ َلا َیْقَتطِ  : (اْلِكْنِديُّ ِلْلَیِمیِن، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ      
: ، َفَق�اَل اْلِكْن�ِديُّ  ) َی�ْوَم َیْلَق�اُه َوُھ�َو َأْج�َذمُ    ِبَیِمیِنِھ َماًلا ِإلَّ�ا َلِق�َي اللَّ�َھ      
  )٣(. ِھَي َأْرُضُھ، َوَأْرُض َواِلِده

وقد وافق القانون المصري رأي جمھور الفقھاء في تحقق الغصب 
  :العقوبات على ما یأتي من قانون ٣٦٩في العقار، فنصت المادة 

كل من دخل عقاًرا في حیازة أخ�ر بق�صد من�ع حیازت�ھ ب�القوة، أو         "
بقصد ارتك�اب جریم�ة فی�ھ، أو ك�ان ق�د دخل�ھ بوج�ھ ق�انوني، وبق�ي فی�ھ                    
بق��صد ارتك��اب ش��يء مم��ا ذك��ر یعاق��ب ب��الحبس م��دة ال تج��اوز س��نة، أو   

  .بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنیھ مصري

                                                           

، الطبعة  ٨٤حامد عبده سعد الفقي، ص    / د. أ: الفقھ اإلسالمي أحكام الغصب في    ) ١(
 .م١٩٩٧/ھـــ١٤١٧:األولى

لمحمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د           : السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار     ) ٢(
: دار اب������ن ح������زم، الطبع������ة األول������ى  : ، ط٦٥٤ص: اهللا ال������شوكاني الیمن������ي 

 .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥
 .٣٦/١٦٨: المسند: أخرجھ أحمد) ٣(
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من شخصین أو أكث�ر، وك�ان أح�دھم عل�ى        وإذا وقعت ھذه الجریمة     
األقل حامًلا سًالحا، أو من ع�شرة أش�خاص عل�ى األق�ل، ول�م یك�ن معھ�م          
سالح تكون عقوب�ة الح�بس م�دة ال تج�اوز س�نتین، أو غرام�ة ال تج�اوز            

  ".خمسمائة جنیھ مصري
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  الفصل األول

  )١(التصرفات الناقلة للملكية بعوض 

صب وتك�ون ناقل�ة للملكی�ة    من الت�صرفات الت�ي ت�رد عل�ى مح�ل الغ�           
البی��ع، والمت��اجرة بالم��ال المغ��صوب، وك��ل ت��صرف م��ن ھ��ذین   : بع��وض

  .التصرفین یترتب علیھ أحكام فقھیة إما بالجواز، أو بالمنع
  .وعلى ھذا األساس یتكون ھذا الفصل من مبحثین

  .بیع المغصوب  :المبحث األول
  . المتاجرة بالمال بالمغصوب  :المبحث الثاني

  

  ألولاملبحث ا

  بيع املغصوب
  

األص��ل ف��ي البی��ع أن یك��ون الب��ائع مالًك��ا لمح��ل البی��ع، وق��ادًرا عل��ى  
تسلیمھ للمشتري، إال أنھ قد یكون محل البیع لیس تحت سلطة صاحبھ،      
وربما ال یقدر على تسلیمھ، وذلك في حالة بی�ع المغ�صوب، فھ�ل یج�وز              

  .یحبیعھ؟ ومن ثم یترتب علیھ اآلثار المترتبة على البیع الصح
  :وعلى ھذا األساس یتكون ھذا المبحث من المطالب اآلتیة

  .حقیقة البیع  :المطلب األول
  .بیع المغصوب لغیر الغاصب  :المطلب الثاني
  .شروط بیع المغصوب لغیر الغاصب  :المطلب الثالث
  .بیع المغصوب للغاصب  :المطلب الرابع

  .بیع الغاصب للمغصوب  :المطلب الخامس
  . ء الغاصب للمغصوبشرا  :المطلب السادس

  

                                                           

َم�ْصَدُر  : الَبَدُل، َواْلَجْمُع َأْعواٌض، عاَضھ ِمْن�ُھ َوِب�ِھ، والَع�ْوضُ    : العوض في اللغة  ) ١(
  . َقْوِلَك عاَضھ َعْوًضا، وِعیاًضا، وَمُعوضًة، وَعوََّضھ، وَأعاَضھ

وََّض ُعْضُت ُفَلاًنا، وَأَعْضُتھ، وَعوَّْضُتھ، ِإذا َأعطیتھ َبَدَل َما َذَھَب ِمْنُھ، وَتَع�     : َتُقوُل
س�َأَلھ  : َأخذ الِع�َوَض، واْعتاَض�ھ ِمْن�ُھ واْسَتعاَض�ھ وَتَعوََّض�ھ، كلُّ�ھ            : ِمْنُھ، واْعتاضَ 

  .عوض: مادة: لسان العرب. الِعَوَض
. دف��ع م��ا وج��ب م��ن ب��دل م��الي ب��سبب إلح��اق ض��رر ب��الغیر         : وف��ي االص��طالح 

 .١٣/٣٥: الموسوعة الفقھیة الكویتیة
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  اطب اول

ا   

  :تعريف البيع: أوالً

م��صدر ب��اع ال��شيء یبیع��ھ بیع��ًا، فھ��و ب��ائع، : البی��ع لغ��ة: ف��ي اللغ��ة
  .باع الشيء بیعًا، إذا أخرجھ عن ملكھ: تقول

عقد معھ عقد بیع، فھو مقابلة ش�يء ب�شيء      : باعھ مبایعة : وتقول
       .على جھة المعاوضة

َوَش�َرْوُه ِب�َثَمٍن    :األض�داد كال�شراء، ومن�ھ ق�ول اهللا     والبیع م�ن    
  ]. ٢٠: یوسف [َوَكاُنوا ِفیِھ ِمَن الزَّاِھِدیَن َبْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة

  )  ١(. باعوه بثمن زھید: أي
  :عرَّف الفقھاء البیع بتعاریف متعددة على النحو اآلتي: وفي الشرع

ُة َشْيٍء َمْرُغوٍب ِفیِھ ِبِمْثِلِھ، َعَل�ى    ُمَباَدَل: عرفھ جمھور الحنفیة بأنھ   
    )   ٢(. َوْجٍھ ُمِفیٍد َمْخُصوٍص

َما ِمْن َشْأِنِھ َأْن َتْرَغَب إَلْی�ِھ ال�نَّْفُس، َوُھ�َو     : َأْي: مرغوب فیھ : قولھ
  . ِبَماٍلاْلَماُل، َوِلَذا اْحَتَرَز ِبِھ َعْن التَُّراِب، َواْلَمْیَتِة، َوالدَِّم؛ َفِإنََّھا َلْیَسْت

َخ�رَج ب�ھ َم�ا َل�ا ُیِفی�ُد، َكَبْی�ِع ِدْرَھ�ٍم ِب�ِدْرَھٍم اتََّح�َد َوْزًن�ا،                   : مفی�د : قولھ
  )٣ (.َوِصَفًة، َوُھَو َفاِسٌد

بإیجاب وتعاٍط، فخرج التبرع من الجانبین،      : أي: مخصوص: قولھ
  .والھبة بشرط العوض

 بی�ع  وبالنظر إلى ھذا التعریف یتضح أنھ غیر جامع؛ ألنھ ال ی�شمل    
المنافع، كممر الدار، م�ع أن ذل�ك ی�صلح أن یك�ون محًل�ا للبی�ع، كم�ا أن�ھ                   
غی�ر م��انع؛ ألن�ھ ال یمن��ع م�ن دخ��ول الرب�ا، والق��رض فی�ھ، فھم��ا مبادل��ة      

  .شيء مرغوب بمثلھ، مع أنھما ال یسمیان بیًعا
عقد معاوض�ة عل�ى غی�ر من�افع، وال     : وعرفھ جمھور المالكیة بأنھ   

 عوض��یھ غی��ر ذھ��ب وال ف��ضة، مع��ین غی��ر متع�ة ل��ذة، ذو مكای��سة، أح��د 
       )   ٤ (.العین فیھ

                                                           

 .بیع: مادة: لسان العرب) ١(
 .    ٥/٢٧٨: ، البحر الرائق٥/١١٥: ئع الصنائع بدا)٢(
 . ٥٠٣، ٤/٥٠٢:  حاشیة ابن عابدین)٣(
، ٣/٢: ألبي البركات أحمد الدردیر، مطبوع مع حاشیة الدس�وقي   :  الشرح الكبیر  )٤(

 .    دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع: ط
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  .َأْي َعْقٌد ُمْحَتٍو َعَلى ِعَوٍض ِمْن اْلَجاِنَبْیِن: عقد معاوضة: فقولھ
َعَلى َذَواِت َغْیِر َمَن�اِفِع، لیخ�رج عق�د         : َأْي: َعَلى َغْیِر منافع  : وَقْوُلُھ

  . اإلجارة، والكراء؛ ألنھما عقدان على المنفعة
قید في التعریف خ�رج ب�ھ عق�د النك�اح؛ ألن�ھ        : وال متعة لذة  : ولھوق

  . عقد معاوضة على انتفاع بلذة
المغالب���ة، والم���شاححة، وھ���و قی���د ف���ي : أي: ذو مكای���سة: وقول���ھ

التعریف خرج ب�ھ ھب�ة الث�واب؛ ألنھ�ا ل�یس فیھ�ا م�شاححة، فالواھ�ب ال                   
  . یملك المساومة متى دفع الموھوب لھ العوض

قید في التعریف خرج بھ : ضیھ غیر ذھب وال فضةأحد عو: وقولھ
عقد ال�صرف، وھ�و بی�ع النق�د بنق�د مغ�ایر ل�ھ، ك�ذھب بف�ضة، وعك�سھ،                     

المراطلة، وھو بیع النقد بالنقد من نوعھ، كذھب ب�ذھب،          : ویخرج أیضاً 
  . وفضة بفضة

َأْي ُمَعیٌَّن ِفی�ِھ  إَضاَفُة َغْیُر ِفیِھ ِلْلُعُموِم،    : ُمَعیَُّن َغْیِر اْلَعْیِن ِفیھِ   : َقْوُلُھ
ُكلُّ َما َخاَلَف اْلَعْیَن، فَخَرَج السََّلُم، َفِإنَّ َغْیَر اْلَعْیِن ِفیِھ َلْیَس ُمَعیًَّنا، َبْل ِفي 

  .الذِّمَِّة
َما َلْیَس ِف�ي الذِّمَّ�ِة، َفَی�ْشَمُل اْلَغاِئ�َب، َفَبْی�ُع اْلَغاِئ�ِب          : َواْلُمَراُد ِباْلُمَعیَّنِ 

  .َأنَّ َغْیَر اْلَعْیِن ِفیِھ ُمَعیٌَّنَلْیَس َسَلًما؛ ِل
َأنَّ اْلَعْیَن َلا َیِجُب َأْن َتُكوَن ُمَعیََّنًة ِفي اْلَبْیِع َوالسََّلِم، َوَأمَّا    : َواْلَحاِصُل

      )   ١ (.َغْیُر اْلَعْیِن َفَیِجُب َأْن َیُكوَن ُمَعیًَّنا ِفي اْلَبْیِع، َوَغْیَر ُمَعیٍَّن ِفي السََّلِم
عق��د معاوض��ة مالی��ة، یفی��د مل��ك   : ف��ھ جمھ��ور ال��شافعیة بأن��ھ  وعر

        )   ٢ (.عین، أو منفعة على التأبید، ال على وجھ القربة
قید یخرج الھبة؛ ألنھا لیس فیھ�ا معاوض�ة،       : عقد معاوضة : فقولھ

الق�رض؛  : كما یخرج الربا؛ ألن الزیادة فیھا بغیر عوض، ویخرج أی�ضاً          
  .ألنھ ال یسمى معاوضة عرًفا

  .قید یخرج عقد النكاح: مالیة: وقولھ
قید یخرج النك�اح؛ ألن�ھ عق�د ال یمل�ك ال�زوج ب�ھ               : یفید ملك : وقولھ

  .منفعة البضع
  . الخلع؛ ألن الزوجة ال تملك شیئًا بالخلع: ویخرج أیًضا

ویخرج أیًضا الصلح عن الدم؛ ألن الجاني ال یملك فیھ شیًئا، وإنما           
  .یستفید رفع سلطان مستحق القصاص

                                                           

 .٣، ٣/٢: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ١(
 .     ٢/٣٢٢: محتاجمغني ال) ٢(
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قید خرج ب�ھ اإلج�ارة؛ ألن العق�د فیھ�ا یفی�د             : یفید ملك عین  : وقولھ
  .ملك المنفعة، ولیس ملك العین

  . لیشمل المنافع، كبیع حق الممر ونحوه: منفعة: وقولھ
قید یخرج اإلجارة؛ ألنھا لی�ست بیع�ًا، ولی�ست        : على التأبید : وقولھ

  . انعلى التأبید، وإنما تكون بمدة معینة یتفق علیھا الطرف
       )   ١ (.قید یخرج بھ القرض، فإنھ یفید القربة: بغیر وجھ القربة: وقولھ

مبادلة عین مالیة، أو منفع�ة مباح�ة     : وعرفه جمهور الحنابلة بأنه   
مطلًق��ا بأح��دھما، أو بم��ال ف��ي الذم��ة للتملی��ك عل��ى التأبی��د، غی��ر رب��ا،         

       )   ٢ (.وقرض
ر، والخم��ر، والمیت��ة  خ��رج ب��ھ الخنزی�� : مبادل��ة ع��ین مالی��ة : قول��ھ

  .كمر دار، أو بقعة تحفر بئًرا: منفعة مباحة مطلًقا: قولھ. النجسة
أي عین مالیة، أو منفع�ة مباح�ة مطلًق�ا، نح�و بی�ع             : بأحدھما: قولھ

  .كتاب بكتاب، أو بممر في دار، أو العكس
أي مبادل�ة ع�ین مالی�ة، أو منفع�ة مباح�ة            : أو بمال في الذمة   : قولھ

  . لذمة، من نقد وغیرهمطلًقا بمال في ا
  . قید خرج بھ إعارة ثوبھ؛ لیعیره اآلخر فرسھ: للتملیك: قولھ
ب��ان ل��م تقی��د مبادل��ة المنفع��ة بم��دة، أو عم��ل    : عل��ى التأبی��د : قول��ھ

  )  ٣ (.معلوم، فخرج بھ اإلجارة

إخراج لھما، ف�إن الرب�ا مح�رم، والق�رض          : غیر ربا، وقرض  : قولھ
  .  د األسمى فیھ اإلرفاقوإن قصد فیھ المبادلة، لكن المقصو
بأن���ھ تعری���ف للبی���ع ال���صحیح دون  : ویالح���ظ عل���ى ھ���ذا التعری���ف 

الفاسد؛ ألنھ أخرج الربا، إال أنھ غیر مانع؛ إذا یدخل فیھ البیوع الفاسدة 
  .غیر الربا، كالغرر

واس��تثناء الق��رض یغن��ي عن��ھ التعبی��ر بالمعاوض��ة؛ ألن المعاوض��ة   
    .    نھتقتضي المخالفة بین العوض والمعوض ع

 م�ن خ�الل التع�اریف ال�سابقة یت�ضح أن تعری�ف               :التعريف المختار 

جمھ��ور ال��شافعیة ھ��و ال��راجح؛ ل��سالمتھ م��ن االعتراض��ات، ول��سھولة      
  . ألفاظھ، وقربھا إلى السامع

                                                           

 .     ٢/١٩١:  حاشیة قلیوبي)١(
 .٣/١٦٦: كشاف القناع) ٢(
، ٢/٢٠٥: لل�شیخ من�صور ب�ن ی�ونس البھ�وتي الحنبل�ي           : شرح منتھ�ى اإلرادات   ) ٣(

 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ط
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  :مشروعیة البیع: ثانًیا
األصل في البی�ع أن�ھ م�شروع، واس�تدل عل�ى ذل�ك ب�القرآن الك�ریم،              

  . والمعقولوالسنة النبویة، واإلجماع،
َوَأَح��لَّ اللَّ��ُھ اْلَبْی��َع َوَح��رََّم   : أم��ا الق��رآن الك��ریم فمن��ھ ق��ول اهللا   

  ].٢٧٥:البقرة [الرَِّبا
 َقاَل الشَّاِفِعيُّ في االستدالل بھذه اآلیة على مشروعیة :وجه الداللة

 َی��ُدلُّ َعَل��ى  اْلَبْی��َع ِف��ي َغْی��ِر َمْوِض��ٍع ِم��ْن ِكَتاِب��ِھ، ِبَم��ا َوَذَك��َر اللَّ��ُھ : البی��ع
  : اْلَبْیَع َمْعَنَیْیِنإَباَحِتِھ، َفاْحَتَمَل إْحَلاُل اللَِّھ 

َأْن َیُك��وَن َأَح��لَّ ُك��لَّ َبْی��ِع َتَباَیَع��ُھ اْلُمَتَباِیَع��اِن َج��اِئِزي       : المعن��ى األول
  .اْلَأْمِر، ِفیَما َتَباَیَعاُه َعْن َتَراٍض ِمْنُھَما، َوَھَذا َأْظَھُر َمَعاِنیِھ

 َأَح��لَّ اْلَبْی�َع، إَذا َك��اَن ِممَّ��ا َل��ْم َیْن��َھ  َأْن َیُك��وَن اللَّ��ُھ : عن�ى الثَّ��اِني الم
 َمْعَن�ى َم�ا َأَراَد، َفَیُك�وُن َھ�َذا ِم�ْن             اْلُمَب�یُِّن َع�ْن اللَّ�ِھ        َعْنُھ َرُسوُل اللَّ�ھِ   

ِھَي َعَلى ِلَساِن َنِبیِّ�ِھ    َفْرَضَھا ِبِكَتاِبِھ، َوَبیََّن َكْیَف      اْلُجَمِل الَِّتي َأْحَكَم اللَّھ   
   َأْو ِم��ْن اْلَع��امِّ الَّ��ِذي َأَراَد ِب��ِھ اْلَخ��اصَّ، َفَب��یََّن َرُس��وُل اللَّ��ِھ ، َم��ا ُأِری��َد 

ِبِإْحَلاِلِھ ِمْنُھ، َوَما ُحرَِّم، َأْو َیُكوُن َداِخًل�ا ِفیِھَم�ا، َأْو ِم�ْن اْلَع�امِّ الَّ�ِذي َأَباَح�ُھ          
    )١(.  ِمْنُھ، َوَما ِفي َمْعَناُهَساِن َنِبیِِّھ إلَّا َما ُحرَِّم َعَلى ِل
) َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْنَھ�ا     (َع�ْن َعاِئ�َشَة     : أحادیث كثی�رة منھ�ا    : ومن السنة 

".  اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َیُھوِديٍّ ِإَلى َأَجٍل، َفَرَھَنُھ ِدْرَعھُ        َأنَّ النَِّبيَّ   : "قالت
)٢(  

 م�شروعیة البی�ع إل�ى أج�ل، ول�م       دلَّ ھذا الحدیث عل�ى :وجه الداللة 

.  ، فدلَّ على مشروعیة البیعیكن ذلك مشروًعا لما أقدم علیھ الرسول   
)٣(  

                                                           

ب�ن ش�افع ب�ن عب�د      ألبي عبد اهللا محمد بن إدری�س ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان                : األم) ١(
: دار المعرف�ة، بی�روت    : ، ط ٣/٣: المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي      

  .م١٩٩٠/ھــ١٤١٠
:  ِبالنَِّسیَئِة، صحیح البخ�اري    ِكَتاُب الُبُیوِع، َباُب ِشَراِء النَِّبيِّ      :  أخرجھ البخاري  )٢(

٣/٥٦ . 
حمد بن موسى بن ألبي محمد محمود بن أ  : عمدة القاري شرح صحیح البخاري    ) ٣(

دار إحی�اء  : ، ط١١/١٨٢: أحمد اب�ن ح�سین الغیت�ابي الحنف�ي ب�در ال�دین العین�ي        
 . التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع
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فق��د أجمع��ت اْلُأمَّ��ِة عل��ى م��شروعیة البی��ع ِم��ْن َغْی��ِر : َوَأمَّ��ا اِإلْجَم��اع
 ُكَبَراَء الصََّحاَبِة ِإْنَكاٍر ِبُجْمَلِتِھ، َوِإِن اْخَتَلُفوا ِفي َكْیِفیَِّتِھ، َوِصَفِتِھ، َحتَّى َأنَّ

١ (. اْرَتَسُموا ِبِھ، َوَنَدُبوا ُنُفوَسُھْم َلُھ(  
 البی��ع رفًق��ا بالعب��اد، وتع��اوًن للھ��م عل��ى تح��صیل وق��د ش��رع اهللا 

مع�اش الحی�اة َواْلِحْكَم�ُة َتْقَت�ِضیِھ؛ ِل�َأنَّ َحاَج�َة اْلِإْن�َساِن َتَتَعلَّ�ُق ِبَم�ا ِف�ي َی�ِد            
ا َیْبُذُلُھ ِبَغْیِر ِعَوٍض، َفِفي َشْرِع اْلَبْیِع َوَتْجِویِزِه َشْرُع         َصاِحِبِھ، َوَصاِحُبُھ لَ  

  )٢ (.َطِریٍق إَلى ُوُصوِل ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما إَلى َغَرِضِھ، َوَدْفِع َحاَجِتِھ
  : تعریف البیع في القانون المدني

 م��ن الق��انون الم��دني عل��ى تعری��ف عق��د البی��ع،  ٤١٨ن��صت الم��ادة 
البی�ع عق�د یلت�زم ب�ھ الب�ائع أن ینق�ل للم�شتري ملكی�ة                 : "فجاء في نصھا  

  ". شيء، أو حقًا مالیًا آخر، في مقابل ثمن نقدي
  : ویتضح من ھذا التعریف ما یأتي

أن البیع من عق�ود المعاوض�ة، فك�ل م�ن المتعاق�دین یتلق�ى عوض�ًا               : أوًال
عن الشيء الذي ُیعطیھ للمتعاقد اآلخر، فالب�ائع یأخ�ذ ال�ثمن مق�ابًال        

        )   ٣ (.للمبیع، والمشتري یأخذ المبیع مقابًال للثمن
البی��ع م��ن العق��ود الملزم��ة للج��انبین، فالب��ائع یلت��زم بنق��ل ملكی��ة      : ثانی��ًا

    )   ٤ (.شيء، أو حقًا مالیًا لآلخر، والمشتري یلتزم بدفع الثمن
  : موازنة بین تعریف الشرع والقانون للبیع

المي والقانون المدني يتـضح أن      بعد تعريف البيع في الفقه اإلس     

  . هناك أوجه اتفاق، وأوجه اختالف

  : أوجه االتفاق: أوالً
وقد أكد الشرع على ذلك، فحرَّم أكل أموال        :  الرضا أساس عقد البیع    -١

الناس بالباطل، وأحلَّ مال الغیر إذا كان برضًا منھ، وبطی�ب نف�س،           
ُكُلوا َأْم�َواَلُكم َبْی�َنُكم ِباْلَباِط�ِل ِإالَّ َأن    َت�أْ  َال َیا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا   : فقال

                                                           

 . ٣/١٤٥: ، كشاف القناع٥/١٠:  البیان)١(
 . ٣/٤٨٠:  المغني)٢(
محم���د عل���ي  . ، د١٩٥٧: ، ط٤٤عق���د البی���ع، ص : عب���د الم���نعم الب���دراوي  . د) ٣(

 .   م١٩٩٢، ١٩٩١: ، ط٩وجیز في شرح أحكام عقد البیع، صال: عمران
من����شأة المع����ارف باإلس����كندریة،  : ، ط١٦عق����د البی����ع، ص: س����میر تن����اغو. د) ٤(

 .م١٩٧٣
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َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َت�َراٍض مِّ�نُكْم َوَال َتْقُتُل�وا َأْنُف�َسُكْم ِإنَّ اللَّ�َھ َك�اَن ِبُك�ْم                  
  ]. ٢٩:النساء [َرِحیمًا

فالب��ائع :  البی��ع عق��د ناق��ل للملكی��ة، وملزم��ًا للج��انبین ف��ي ك��ل منھم��ا  -٢
م���شتري ملكی���ة ش���يء، أو حق���ًا مالی���ًا آخ���ر،     یلت���زم ب���أن ینق���ل لل  

  .والمشتري یلتزم بأن یدفع للبائع مقابل ذلك
فالبائع یأخذ الثمن، والم�شتري یأخ�ذ مق�ابًال ل�ھ           :  البیع عقد معاوضة   -٣

        )   ١ (.وھو عین المبیع
  : أوجه االختالف: ثانياً

یختل��ف البی��ع ف��ي الفق��ھ اإلس��المي عن��ھ ف��ي الق��انون الم��دني ف��ي       
قاب��ل، فالمقاب��ل ف��ي البی��ع ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ال یقت��صر عل��ى ال��ثمن  الم

  . فقط، بل ُیمكن أن یكون المقابل نقدي وغیره
أما المقابل في القانون المدني یكون قاصرًا على الثمن فقط، وذل�ك   

ب�اذل ال�سلعة    : للتمیز بین البیع والمقایضة، وبین البائع والم�شتري، أي        
        )   ٢ (.ھو المشتريھو البائع، وباذل النقود 
ف��إن البی��ع ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ی��شمل البی��ع   : وعل��ى ھ��ذا األس��اس

المطل�ق، والمقای��ضة، وال�صرف، وال��سلم، بخالف�ھ ف��ي الق�انون الم��دني،     
فھو خاص بصور واحدة، أال وھي صورة البیع المطلق، لذا كان تعریف 

 ف�ي الق�انون   البیع في الفق�ھ اإلس�المي أوس�ع نطاق�ًا، وأكث�ر ش�موًال عن�ھ         
                         )   ٣ (.المدني

  : تعريف بيع الغصب
وبع���د تعری���ف البی���ع والغ���صب عن���د الفقھ���اء، یمك���ن تعری���ف بی���ع  

مبادلة مال، أو منفع�ة بمغ�صوب عن�د         : المغصوب كمصطلح مستقل بأنھ   
  .غاصب بالتراضي

  :شرح التعريف
ال��ثمن، مفاعل��ة م��ن الب��دل، وھ��و الع��وض، أو : ھ��ي: مبادل��ة: قول��ھ

وھو قی�د ف�ي التعری�ف خ�رج ب�ھ تملی�ك المغ�صوب بغی�ر ع�وض، كھبت�ھ              
  . للغاصب، أو لغیره

                                                           

:  مرض الموت وأثره على عقد البیع، دراس�ة معمق�ة ومقارن�ة بالفق�ھ اإلس�المي            )١(
ي، دار الفك���ر الج���امع: ، ط٩١ح���سني محم���ود عب���د ال���دایم عب���د ال���صمد، ص. د

 .م٢٠٠٨: اإلسكندریة
 .  م١٩٧٦: ، ط٦٤عقد البیع، ص: عبد الناصر توفیق العطار. د) ٢(
 .٩٢ص:  مرض الموت وأثره على عقد البیع)٣(
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    . قید في التعریف، خرج بھ ما لیس بمال، كالقصاص:مال: قولھ
المراد بھا الفائ�دة الم�ستفادة م�ن األعی�ان، عینی�ة      : أو منفعة : قولھ

  )١ (.كانت، أم عرضیة
شرب، وحق المجرى، وح�ق  حقوق االرتفاق، وكحق ال : فیدخل فیھ 

  .   المرور، وحق المسیل، وحق التعلي
ال��شيء المغ��صوب، وھ��و قی��د ف��ي التعری��ف : أي: بمغ��صوب: قول��ھ

خرج بھ ما ُأِخَذ بإذن ال�شارع، كأخ�ذ اإلم�ام، أو الح�اكم الم�ال قھ�ًرا، ف�ال            
  .یسمى غصًبا

وھ��و ال��شخص ال��ذي أخ��ذ م��ال الغی��ر قھ��ًرا      : عن��د غاص��ب : قول��ھ
العق��ل، واالختی��ار، والعل��م ب��التحریم، وأن یك��ون  :  فی��ھوتع��دًیا، وی��شترط

  .  ملتزًما باألحكام، وأن ال یكون لھ شبھة في المال المغصوب
باالختیار، وھو قی�د ف�ي التعری�ف، خ�رج ب�ھ           : أي: بالتراضي: قولھ

  .   اإلكراه بغیر حق على بیع المغصوب، فال یجوز
  

ب اطا  

   اوب ر اب

 الفقهاء في حكم بيع المغصوب لغير الغاصب على أربعـة          اختلف
  :آراء

بأن بیع المغصوب من غی�ر   : ذھب الحنفیة إلى القول   : الرأي األول 
الغاصب صحیٌح موقوٌف على التسلیم، فإن أقرَّ الغاصب، أو جحد، وكان      
للمغصوب منھ بینة، صح البیع، ولزم بالتسلیم، وإن جحد الغاصب، ولم     

  )٢ (.ھ بینة لم یصح البیع؛ لعدم القدرة على التسلیمیكن للمغصوب من
وأم�ا بی�ع المغ�صوب فق�د ذك�ره محم�د            : "جاء في المحیط البرھاني   

أنھ موقوف إن أقرَّ بھ الغاصُب ت�مَّ البی�ُع ول�زم،            : في األصل ) رحمھ اهللا (
وإن جح��د، وك��ان للمغ��صوب من��ھ بین��ة عادل��ة، فك��ذلك الج��واب، وإذا ل��م  

                                                           

  .٧/٦١: تحفة المحتاج) ١(
الزوائد التي تحدث في العین شیئًا ف�شیئًا، فھ�ي ع�رض یق�وم ب�العین،            : وقیل ھي   

 .١١/٧٨: المبسوط. وال تبقى وقتین
 .    ٦/٨٦: ، البحر الرائق٥/١٤٧: ائع الصنائعبد) ٢(
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حت�ى ھل�ك ان�تقض البی�ع، وإن ل�م یك�ن للمغ�صوب               یكن بینة، ولم یسلمھ     
  )١(". منھ بینة، ولم یسلمھ حتى ھلك انتقض البیع بظاھره غیر صحیح

، )٢(لماذا بیع اآلبق یقع باطًلا على ما ف�ي ظ�اھر الروای�ة            : فإن قیل 
وبیع المغصوب ص�حیًحا موقوًف�ا عل�ى الت�سلیم، م�ع أن ك�ًال منھم�ا غی�ر                   

  مقدور على تسلیمھ؟
ب��أن اْلَماِل��َك َق��اِدٌر َعَل��ى التَّ��ْسِلیِم ِبُق��ْدَرِة ال��سُّْلَطاِن،    : "نيق��ال الكاس��ا

َواْلَقاِض��ي، َوَجَماَع��ِة اْلُم��ْسِلِمیَن إلَّ��ا َأنَّ��ُھ َیْنُف��ُذ ِلْلَح��اِل ِلِقَی��اِم َی��ِد اْلَغاِص��ِب        
َمْعُج�وُز التَّ�ْسِلیِم   ُصوَرًة، َفِإَذا َسلََّم َزاَل اْلَماِنُع، َفَیْنُفُذ، ِبِخَلاِف اْلآِبِق؛ ِلَأنَّ�ُھ        

َعَلى اْلِإْطَل�اِق، إْذ َل�ا َت�ِصُل إَلْی�ِھ َی�ُد َأَح�ٍد؛ ِلَم�ا َأنَّ�ُھ َل�ا ُیْع�َرُف َمَكاُن�ُھ، َفَك�اَن                         
  )٣(". اْلَعْجُز ُمَتَقرًِّرا، َواْلُقْدَرُة ُمْحَتَمَلٌة َمْوُھوَمٌة، َفَلا َیْنَعِقُد َمَع اِلاْحِتَماِل

ب�أن بی�ع المغ�صوب لغی�ر      : ة إل�ى الق�ول     ذھ�ب المالكی�    :الرأي الثاني 
الغاصب صحیح إذا ك�ان الغاص�ب تأخ�ذه األحك�ام، وك�ان مق�ًرا بالغ�صب،              
وإن ك��ان الغاص��ب ال تأخ��ذه األحك��ام، أو ك��ان منك��ًرا للغ��صب، ول��و ك��ان   

  )٤(. للمدعي بینة لم یصح البیع
أن الغاص��ب إذا ك��ان مق��ًرا بالغ��صب، وتأخ��ذه     : وحج��تھم ف��ي ذل��ك  

 ھن��اك عج��ز ع��ن ت��سلیم المبی��ع، وإذا ك��ان ق��ادًرا عل��ى   األحك��ام، ل��م یك��ن
  .تسلیم المبیع صح البیع بال إشكال

وأما إذا كان منكًرا لم یصح البیع مطلًقا، سواء كان ھناك بین�ة، أو          
لم تكن ھناك بینة؛ ألن البینة إن لم تك�ن موج�ودة تجع�ل الم�سألة مج�رد                   

  .دعوى غصٍب ال دلیل علیھا

                                                           

 .    ٣٤٢/ ٦/٣٤١: المحیط البرھاني) ١(
األصول، وھي المسائل التي تسمى ظاھر : المقصود بظاھر الروایة عند الحنفیة  ) ٢(

الروایة، وھي ما روي عن أبي حنیفة وأصحابھ، كأبي یوسف، ومحم�د، وزف�ر،          
كثیر من ھذه الم�سائل م�ن أق�وال اإلم�ام       وغیرھم ممن لقي عن اإلمام، غیر أن ال       

، أو قول بعضھم منھم، وق�د جم�ع اإلم�ام محم�د          )أبي یوسف، ومحمد  (وصاحبیھ  
بن الحسن أحد أصحاب أبي حنیفة مسائل األص�ول ف�ي كت�ب س�تة، تع�رف بكت�ب                   

لل��شیخ محم��د عل��ي   : ت��اریخ الفق��ھ اإلس��المي  : راج��ع ف��ي ذل��ك  . ظ��اھر الروای��ة 
ع�ة محم�د عل�ي ص�بیح وأوالده، ب�دون ت�اریخ             مكتب�ة ومطب  : ، ط ٩٣السایس، ص 

 .    طبع
 .    ٥/١٤٧: بدائع الصنائع) ٣(
 . ٣/١١: ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٥/١٦: الخرشي على خلیل) ٤(
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ن الغاص��ب مم��ن تأخ��ذه األحك��ام، ك��ان   وإن كان��ت ھن��اك بین��ة، وك��ا  
المنع بسبب آخر، وھو منع بیع ما فیھ خ�صومة، والم�شھور من�ع بیع�ھ       

   )١(.على المذھب
والمغ��صوب إن بی��ع لغاص��ب، وعل��م أن��ھ ع��ازم : "ج��اء ف��ي ال��شامل

وإن بی�ع لغی�ره وھ�و مق�ر ب�ھ، مق�دور علی�ھ               .... على رده جاز ال عكسھ    
 تأخذه األحكام، ول�و أق�رَّ ب�ھ، وك�ذا إن            جاز اتفاًقا، ال إن كان ممتنًعا، وال      

  )٢(". أنكر وعلیھ بینة، وتأخذه األحكام على المشھور؛ للغرر
 ذھب الشافعیة في ال�صحیح عن�دھم، والحنابل�ة َعَل�ى            :الرأي الثالث 

بأن بیع المغصوب لغیر غاصبھ ی�صح،  : الصَِّحیِح ِمْن اْلَمْذَھِب إلى القول  
  )٣ (.لى أخذه من الغاصببشرط أن یكون المشتري قادًرا ع

بأن المقصود وصول المشتري إلى المبیع، وھو   : وحجتھم في ذلك  
متیسر علیھ، وألن المانع إنما ھو لفقد شرط القدرة على تسلیم المبی�ع،           

إلَّ�ا إْن اْحَتاَج�ْت ُقْدَرُت�ُھ إَل�ى ُمْؤَن�ٍة َفالظَّ�اِھُر              فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع،    
  )٤ (.اْلُبْطَلاُن

 أن اْلُمْشَتِري لو َعِل�َم اْلَح�اَل َفَل�ا ِخَی�اَر َل�ُھ، َوَلِك�ْن       : على هذا  ويترتب
َلْو َعَجَز من اْنِتَزاِعِھ ِلَضْعٍف َع�َرَض َل�ُھ، َأْو ُق�وٍَّة َعَرَض�ْت ِلْلَغاِص�ِب، َفَل�ُھ        

  )٥ (.اْلِخَیاُر
  )٦ (.بانھ ال خیار لھ مطلًقا: بینما ذھب الحنابلة إلى القول

                                                           

ألبي الحسن علي بن أحمد بن      : حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني      ) ١(
 .      م١٩٩٤/ھـــ١٤١٤ بیروت، دار الفكر،: ، ط٢/١٣٨: مكرم الصعیدي العدوي

لبھ�رام ب�ن عب�د اهللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن عم�ر ب�ن                 : الشامل في فق�ھ اإلم�ام مال�ك       ) ٢(
: ، ط ٢/٥٢٣: عوض أبو البقاء ت�اج ال�دین ال�سلمي ال�دَِّمیِرّي ال�دِّْمَیاِطّي الم�الكي              

: مرك��������ز نجیبوی��������ھ للمخطوط��������ات وخدم��������ة الت��������راث، الطبع��������ة األول��������ى  
 .     م٢٠٠٨/ھـــ١٤٢٩

لع�الء ال�دین   : ، اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف        ٤/٣٦: النجم الوھ�اج  ) ٣(
، ٤/٢٩٤: أبو الحسن علي اب�ن س�لیمان الم�رداوي الدم�شقي ال�صالحي الحنبل�ي           

 .    دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع: ط
: ، ط٣/١٧: ألبي حامد محمد ب�ن محم�د الغزال�ي الطوس�ي     : الوسیط في المذھب  ) ٤(

 .    ٣/١٦٣: ھـــ، كشاف القناع١٤١٧: دار السالم، القاھرة، الطبعة األولى
ألب��ي زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف    : روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین  ) ٥(

: المكت�������ب اإلس�������المي، بی�������روت، الطبع�������ة الثالث�������ة : ، ط٣/٣٥٦: الن�������ووي
 .م١٩٩١/ھـــ١٤١٢

 .٤/٢٩٤: اإلنصاف) ٦(
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ب ال�شافعیة ف�ي وج�ھ، والحنابل�ة ف�ي روای�ة إل�ى                ذھ�  :الرأي الرابع 
بأن��ھ ال ی��صح بی��ع المغ��صوب عل��ى غی��ر غاص��بھ؛ لعج��ز الب��ائع    : الق��ول

  )١ (.بنفسھ عن تسلیم المبیع
 بعد ذكر آراء الفقھاء في حكم بیع المغ�صوب لغی�ر        :الرأي المختار 

بأن��ھ یج��وز بی��ع المغ��صوب لغی��ر الغاص��ب  : الغاص��ب، فإن��ھ یمك��ن الق��ول
      . ستأتي في المبحث اآلتيبشروط خاصة

  اطب اث

  روط  اوب ر اب

يشترط في بيع المغصوب لغير الغاصب شروط عامة، وشـروط          

  :خاصة، وذلك على النحو اآلتي

 تختل�ف ش�روط البی�ع تبًع�ا الخ�تالف الم�ذاھب        :الشروط العامة : أولًا
ة الت�ي اش�ترطھا     الفقھیة، وسوف ُیقتصر الكالم ھنا على ال�شروط العام�         

  .الفقھاء للبیع
  : شروط الصيغة: أولًا

  : یشترط في الصیغة التي یتم بھا البیع الشروط اآلتیة
فل�و س�مع أح�د    :  أن یفھم كل من العاقدین ك�الم اآلخ�ر  :الشرط األول 

العاقدین كالم اآلخر، ولكنھ لم یفھمھ؛ ألن لغتھ غیر لغتھ، أو ألن لھجتھ 
  .نعقد العقد بقبولھ؛ لعدم فھم المرادمغایرة للھجتھ، فقبل، لم ی

الفھم العام، دون الفھم الدقیق، وذلك بأن       : والفھم المشترط ھنا ھو   
یعل��م بأن��ھ یری��د البی��ع، ف��إذا عل��م القاب��ل ذل��ك م��ن الموج��ب، انعق��د العق��د    

  .بقبولھ، وإن لم یفھم دقائق معنى اإلیجاب
الصیغ اللفظی�ة،  إال أن ھناك اختالف بین الفقھاء في انعقاد البیع ببعض    

  )٢ (.والكنایات التي اختلفت أنظارھم في وضوح داللتھا على البیع

                                                           

لعبد الكریم بن محمد ب�ن عب�د الك�ریم أب�و القاس�م الرافع�ي             : یزالعزیز شرح الوج  ) ١(
: دار الكت�������ب العلمی�������ة، بی�������روت، الطبع�������ة األول�������ى : ، ط٤/٣٥:القزوین�������ي

 .          ٤/٢٩٤: م، اإلنصاف١٩٩٧/ھـــ١٤١٧
، تحف��ة ٥/٥: ، ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي  ١٣٤، ٥/١٣٣:  ب��دائع ال��صنائع )٢(

 وم��ا ٤/٢١٨: حم��د ب��ن حج��ر الھیتم��يل��شھاب ال��دین أ: ش��رح المنھ��اج المحت��اج
: المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى بم��صر ل��صاحبھا م��صطفى محم��د، م��صر  : بع��دھا، ط

 . ١٤٧/ ٣/١٤٦: م، كشاف القناع١٩٨٣/ھــ١٣٥٧
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ب�أن یك�ون القب��ول   : أن یقب��ل عل�ى وف�ق اإلیج��اب  : الــشرط الثــاني
: موافًقا لإلیجاب، بأن یرد على كل ما أوجب�ھ الموج�ب وبم�ا أوجب�ھ، أي              

عل��ى ك��ل مح��ل العق��د، ومق��دار الع��وض ف��ي عق��ود المعاوض��ات، س��واء     
بعتك ال�شيء بع�شرة، فیق�ول    : الموافقة حقیقیة، كما لو قال البائع     أكانت  

اشتریتھ بعشرة، أو ضمنیة، كما لو قال المشتري ف�ي المث�ال    : المشتري
  .اشتریتھ بخمس عشرة: السابق

  )١. (يشترط تطابق اإليجاب والقبول: وفي القانون المدني

القب�ول  ف�ال ب�د وأن یك�ون        :  ات�صال القب�ول باإلیج�اب      :الشرط الثالث 

متصًلا باإلیجاب، فإن لم یتصل بھ لم ینعقد البیع، وھذا مح�ل اتف�اق ب�ین          
  )٢(. الفقھاء

  :إال أنھم اختلفوا فیما یحصل بھ اتصال القبول باإلجاب على رأیین
ب�أن  :  ذھ�ب الحنفی�ة، والمالكی�ة، والحنابل�ة إل�ى الق�ول            :الرأي األول 

العق��د، م��ع ع��دم  االت��صال ب��ین القب��ول واإلیج��اب یح��صل باتح��اد مجل��س   
  .اإلعراض

فلو صدر اإلیجاب من أحد المتعاقدین ثم قام اآلخر من مجلس العقد    
قبل القب�ول، أو ت�شاغال ف�ي المجل�س ع�ن عق�د البی�ع بغی�ره مم�ا یقطع�ھ                    

  )٣(. عرًفا لم ینعقد البیع بصدور القبول بعد ذلك
بأن االتصال یحصل بأن ال :  ذھب الشافعیة إلى القول    :الرأي الثاني 

ول الفصل بین اإلیجاب والقبول، وأال یتخللھما كالم أجنبي عن العقد، یط
فیضر تخلل كالم أجنبي عن العقد ولو یسیًرا بین اإلیجاب والقبول، وإن       
لم یتفرقا عن المجلس؛ ألن فی�ھ إعراًض�ا ع�ن القب�ول، وخ�رج ب�األجنبي                

  )٤ (.غیره، فال یضر

                                                           

دار : ، ط٥/٤٢: الوس�یط ف�ي ش�رح الق�انون الم�دني     : عبد الرزاق السنھوري  .  د )١(
 . إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع

ل�شمس ال�دین   : ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل٥/١٣٧: دائع الصنائع  ب )٢(
: أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن الطرابل��سي المغرب��ي الحط��اب   

م، ١٩٩٢/ھ���ـ١٤١٢: دار الفك���ر، بی���روت، الطبع���ة الثالث���ة : ، ط٢٤١، ٤/٢٤٠
 . ٢/٦:، شرح منتھى اإلرادات٤/٢٢٣:تحفة المحتاج

، ٣/١٤٧: ، كشاف القناع٢٤١،  ٤/٢٤٠: ، مواھب الجلیل  ٤/٤ :تبیین الحقائق ) ٣(
١٤٨. 

دار : ، ط٢/١٩٢: لج��الل ال��دین المحل��ي: كن��ز ال��راغبین ش��رح منھ��اج الط��البین ) ٤(
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥:الفكر، بیروت
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  : شروط العاقدين: ثانيا
  : لشروط اآلتيةيشترط في العاقدين ا

ویتحق�ق  : أن یكون ك�ل م�ن العاق�دین ج�ائز الت�صرف           : الشرط األول 

  .ذلك بالتكلیف والرشد، فال یصح عقد البیع من الصغیر، والمجنون
بأن�ھ م�ن بل�غ س�فیًھا ال یمن�ع م�ن             : وقد ذھب أب�و حنیف�ة إل�ى الق�ول         

التصرف في مالھ، إال أنھ ال یدفع إلیھ حتى یبلغ عمره خمًسا وع�شرین               
 .ًما، أما من طرأ علیھ السفھ بعد الرشد ال یمنع من التصرف في مالھعا

)١(  
أب��و یوس��ف، ومحم��د م��ن الحنفی��ة،    (بینم��ا ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء   

ب�أن ال�سفیھ ممن�وع م�ن     : عل�ى الق�ول   ) والمالكیة، والشافعیة، والحنابل�ة   
    )٢(. التصرف في مالھ، سواء بلغ سفیًھا، أو طرأ علیھ السفھ بعد الرشد

عل��ى ) الحنفی��ة، والمالكی��ة، والحنابل��ة ( ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء  وق��د
  )٣ (.بأنھ یصح عقد البیع من الصبي الممیز: القول

بأنھ ال یصح عقد البیع م�ن ال�صبي         : بینما ذھب الشافعیة إلى القول    
  ) ٤(.الممیز

إذا بل��غ : " م��ن الق��انون الم��دني عل��ى أن��ھ   ١١٢وق��د ن��صت الم��ادة  
م��ن عم��ره، وُأِذن ل��ھ ف��ي ت��سلم أموال��ھ    ال��صبي الممی��ز الثامن��ة ع��شرة   

إلدارتھ�ا، أو ت��سلمھا بحك�م الق��انون، كان��ت أعم�ال اإلدارة ال��صادرة من��ھ    
  ".صحیحة في الحدود التي رسمھا القانون

                                                           

 .٦/١٤٧: حاشیة ابن عابدین) ١(
: ، تحف��ة المحت���اج ٣/٣٨١: ، ال���شرح ال��صغیر ١٧٠، ٧/١٦٩: ب��دائع ال��صنائع  ) ٢(

 . ٢/١٧٤:  شرح منتھى اإلرادات،٥/١٦٦
: ، م��نح الجلی�ل ش��رح مخت�صر خلی��ل  ٩/٢٥٤: الھدای�ة ف��ي ش�رح بدای��ة المبت�دي   ) ٣(

دار الفك�����ر، بی�����روت،  : ، ط٦/٨٩: لمحم�����د ب�����ن أحم�����د ب�����ن محم�����د عل�����یش   
 .  ٢/٧:م، شرح منتھى اإلرادات١٩٨٩/ھـــ١٤٠٩

 .٤/١٥: العزیز شرح الوجیز) ٤(
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أي یكون كل من المتعاقدین :  االختیار من المتعاقدین:الشرط الثاني
 )١(َعْق�ُد ُمْك�َرٍه    َفَل�ا َی�ِصحُّ      راضًیا بما یترتب على بیعھ وشرائھ م�ن آث�ار،         

  . ِفي َماِلِھ ِبَغْیِر َحقٍّ، لألدلة اآلتیة
  ].٢٩:النساء [ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم : َقْوِل اِهللا -١

 دلَّت اآلیة الكریمة على أن البیع ال یكون حالًلا إال إذا          :وجه الداللة 
  . تم بالتراضي بین أطرافھ

ِإنََّما اْلَبْیُع َعْن : (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :  َیُقوُلیٍد اْلُخْدِريَّ  عن أبي َسِع-٢
  )٢().َتَراٍض

دلَّ الح�دیث عل�ى أن�ھ ال بی�ع ع�ن غی�ر ت�راض، وألن�ھ         : وجھ الداللة 
 .قول أكره علیھ بغیر حق، فلم یصح ككلمة الكفر إذا أكره علیھا الم�سلم      

)٣(  
ض�ي الم�دین عل�ى س�داد دین�ھ،      أما إذا كان اإلكراه بحق، كإكراه القا    

فال یعد ھذا إكراًھا؛ ألنھ قول حمل علیھ بح�ق، ف�صح ككلم�ة االس�الم إذا            
  )٤(. أكره علیھا الحربي

أما إذا كان إكراها بغير حق فقد اختلف الفقهاء في صحة البيـع             
  :على ثالثة آراء

                                                           

ھتھ أكرھھ م�ن ب�اب تع�ب، واألص�ل فیھ�ا ال�ضم،       مأخوذ من كر: اإلكراه في اللغة ) ١(
كرًھ��ا ب��ضم الك��اف، وفتحھ��ا، ض��د أحببت��ھ، فھ��و مك��روه،   : ویج��وز فتحھ��ا، یق��ال 

حملت�ھ علی�ھ   : والكره بالفتح المشقة، وبالضم القھر، وأكرھتھ على األمر إكراًھ�ا    
  .كره: مادة: لسان العرب. إكراًھا: فعلتھ َكَرًھا، أي: قھًرا، یقال

حمل الغیر على أن یفعل ما ال یرضاه، وال یخت�ار مباش�رتھ ل�و خل�ى                 : واصطالحًا  
ل�سعد  : ش�رح التل�ویح عل�ى التوض�یح       . ونفسھ، فیكون معدمًا للرضا، ال لالختی�ار      

مكتب��ة ص��بیح بم��صر، ب��دون   : ، ط٢/١٩٦: ال��دین م��سعود ب��ن عم��ر التفت��ازاني  
 .تاریخ طبع

، ٢/٧٣٧: اِر، س�نن اب�ن ماج�ھ   كت�اب البی�وع، َب�اُب َبْی�ِع اْلِخَی�       : أخرجھ اب�ن ماج�ھ    ) ٢(
وأخرجھ البیھقي، كتاب البیع، َباُب َما َجاَء ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ َوَبْیِع اْلُمْكَرِه، السنن   

 .٦/٢٩: الكبرى
: ألب��ي زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي : المجم��وع ش��رح المھ��ذب) ٣(

 .دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط٩/١٥٨
، أس���نى المطال���ب ف���ي ش���رح روض  ٥/٩: ، ش���رح الخرش���ي٩/٢٧٤: الھدای���ة) ٤(

: لزكریا بن محم�د ب�ن زكری�ا األن�صاري زی�ن ال�دین أب�و یحی�ى ال�سنیكي               : الطالب
 .  ٣/١٥٠: دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ طبع، كشاف القناع: ، ط٢/٦
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بأن البیع ینعقد فاس�ًدا، ف�إن       : ذھب الحنفیة إلى القول   : الرأي األول 
زه المكَره، ورضي بھ بعد ذلك صح البیع، وإال فل�ھ اس�ترداد المبی�ع،     أجا

  )١(. او الثمن، ویلزمھ حینئذ رد ما قبضھ بالبیع
ب�أن البی�ع ینعق�د ص�حیًحا        : ذھ�ب المالكی�ة إل�ى الق�ول       : الرأي الثاني 

غیر الزم في ح�ق المك�ًره، وُیخیَّ�ر فی�ھ المك�َره، ف�إن أج�ازه ص�ح البی�ع،                    
   )٢(. وإال بطل

بأن بیع المكَره :  ذھب الشافعیة، والحنابلة إلى القول : الثالث الرأي
  )٣(. باطل غیر صحیح

یعی����ب إرادة أي م����ن الب����ائع  : وف����ي نط����اق الدراس����ات القانونی����ة 
والم��شتري أن تك��ون م��شوبة بغل��ط، أو ت��دلیس، أو إك��راه، أو اس��تغالل،  

لحة فإذا شاب اإلرادة عیب من ھذه العیوب كان البیع قابًلا لإلبطال لم�ص            
  )٤ (.من شاب إرادتھ العیب

وذل�ك  :  أن یك�ون للعاق�د س�لطة عل�ى المعق�ود علی�ھ               :الشرط الثالث 
بأن یكون للعاقد صفة شرعیة تت�یح ل�ھ التعاق�د، ك�أن یك�ون مالًك�ا للع�ین                   

  .المباعة، أو یشتري لنفسھ، أو یكون ولًیا، أو یكون وكیًلا
أحم��د ف��ي فق��د ذھ��ب الحنفی��ة، والمالكی��ة، وال��شافعي ف��ي الق��دیم، و  

ب��أن ت��صرف الف��ضولي موق��وف عل��ى اإلج��ازة، ف��إن   : روای��ة إل��ى الق��ول
  )٥ (.أجازه المالك صح وإال فال

ب��أن بی��ع : بینم��ا ذھ��ب ال��شافعي ف��ي الجدی��د، والحنابل��ة إل��ى الق��ول  
  )٦ (.الفضولي وشراءه باطل

بأن تصرف  : وقد وافق القانون المدني رأي جمھور الفقھاء القائل       
  : على ما یأتي٤٦٧جازة المالك، فنصت المادة الفضولي موقوف على إ

                                                           

 .  ١٨٤، ٥/١٨٣: تبیین الحقائق) ١(
 . ٤/٢٤٨: مواھب الجلیل) ٢(
 .٤/٢٦٥: ، اإلنصاف٤/١٨: النجم الوھاج) ٣(
 .١١٣، ٤/١١٢: سابق: عبد الرزاق السنھوري. د) ٤(
، نھای���ة ٣/١٢: ، حاش���یة الدس���وقي عل���ى ال���شرح الكبی���ر١٣/١٥٣: المب���سوط) ٥(

لعبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الج�ویني         : المطلب في درایة المذھب   
دار المنھ��اج، ج��دة، الطبع��ة   : ، ط٧/٥٩: أب��و المع��الي، الملق��ب بإم��ام الح��رمین   

 .  ٦/٢٩٥: م، المغني٢٠٠٧/ھـــ١٤٢٨: األولى
لعبد القادر بن عمر    : ، َنْیُل الَمآِرب بَشرح َدِلیُل الطَّاِلب     ٣/٣٥٥: روضة الطالبین ) ٦(

: ، ط١/٣٣٣: بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغل�ب ب�ن س�الم التغلب�ي ال�شَّْیَباني              
 .م١٩٨٣/ھــ١٤٠٣: الطبعة األولىمكتبة الفالح، الكویت، 
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                   إذا أقر المالك البیع س�رى العق�د ف�ي حق�ھ، وانقل�ب ص�حیًحا ف�ي
  .حق المشتري

    وك��ذلك ینقل��ب العق��د ص��حیًحا ف��ي ح��ق الم��شتري إذا آل��ت ملكی��ة
  .المبیع إلى البائع بعد صدور العقد

  :شروط المعقود عليه: ثالثًا
  :  ما یأتيویعبر عنھ بمحل العقد، ویشترط فیھ

فك�ل م�ا یج�وز    :  كون المعقود علیھ منتفعًا ب�ھ ش�رًعا       :الشرط األول 
االنتف��اع ب��ھ ش��رعًا، س��واء أك��ان ذل��ك االنتف��اع ف��ي الح��ال، أم ف��ي الم��آل   

والخی�ل، والبغ�ال،    ) البق�ر، والغ�نم، واإلب�ل     (یصح بیعھ، فیصح بیع النعم      
  .والحمیر، والغزالن، والحمام

  : ن المدني على ما یأتي من القانو٨١وقد نصت المادة 
    ك��ل ش��يء غی��ر خ��ارج ع��ن التعام��ل بطبیعت��ھ، أو بحك��م الق��انون

  .یصح أن یكون محًلا للحقوق المالیة
        واألشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي الت�ي ال ی�ستطیع

أحد أن یستأثر بحیازتھا، وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي         
  .لحقوق المالیةال یجیز القانون أن تكون محًلا ل

 وذل�ك ِلُیوَث�َق     : أن یكون المبیع مقدوًرا على تسلیمھ      :الشرط الثاني 
ِبُحُصوِل اْلِعَوِض، َوِلَیْخُرَج َعْن َبْیِع اْلَغَرِر اْلَمْنِھيِّ َعْن�ُھ، َوَل�ا ُی�ْشَتَرُط ِف�ي              

  )١ (. َكاٍفاْلُحْكِم ِباْلُبْطَلاِن اْلَیْأُس ِمْن التَّْسِلیِم، َبْل ُظُھوُر التََّعذُِّر
ف�ال ب�د وأن     : ك�ون المعق�ود علی�ھ معلوًم�ا للعاق�دین           :الشرط الثالث 

یكون المعقود علیھ معلوم�ًا لطرف�ي العق�د، علًم�ا ینف�ي الجھال�ة المؤدی�ة              
إل��ى الن��زاع، وال ی��شرط العل��م ب��ھ ِم��ْن ُك��لِّ َوْج��ھ، َب��ْل َعْیًن��ا ِف��ي اْلُمَع��یَِّن،      

  )٢ (.ِة؛ ِللنَّْھِي َعْن َبْیِع اْلَغَرِرَوَقْدًرا، َوِصَفًة ِفیَما ِفي الذِّمَّ
إن : وقد وافق فقھاء القانون الفقھ اإلسالمي في ھذا الشرط فقالوا         

محل االلتزام یجب أن یكون معیًنا، أو قابًلا للتعیین، فإذا وقع البیع عل�ى        

                                                           

: ، المغن���ي٩/٢٨٦: ، المجم���وع٥/١٦: ، ش���رح الخرش���ي ١١/٢٢: المب���سوط) ١(
٥/١٤٨  . 

ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن العب�اس أحم�د ب�ن        : نھای�ة المحت�اج إل�ى ش�رح المنھ�اج     ) ٢(
: دار إحی����اء الت����راث العرب����ي، بی����روت، الطبع����ة األول����ى : ، ط٥/٤٠٢: حم����زة
 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢
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. شيء معین بالذات وجب أن یوصف وصًفا مانًعا م�ن الجھال�ة الفاح�شة    
)١(  

ف�ال ب�د    : ن المعق�ود علی�ھ موج�وًدا وق�ت التعاق�د            ك�و  :الشرط الرابع 

وأن یكون المعقود علیھ موج�وًدا بالفع�ل وق�ت العق�د ال بع�ده، ف�ال یكف�ي                   
احتم��ال وج��وده، ب��ل ال ب��د وأن یك��ون وج��وده مقطوًع��ا ب��ھ وق��ت إن��شاء   

  )٢(. العقد
إن : وقد وافق فقھاء القانون الفقھ اإلسالمي في ھذا الشرط فقالوا         

ن موجوًدا، والمعنى المقصود بالوجود ھو ان یك�ون  المحل یجب أن یكو   
  .المبیع موجوًدا وقت انعقاد البیع، أو أن یكون ممكن الوجود بعد ذلك

فإذا كان المبیع غیر موجود أصًلا، وال یمكن وجوده ف�ي الم�ستقبل             
  )٣(. فالبع باطل

  :الشروط الخاصة: ثانيا
ھ إذا ك�ان م�ن   ألن� : أن یعلم المشتري أن مح�ل البی�ع مغ�صوب       : أوًال

أن یك�ون معلوًم�ا للعاق�دین ق�دًرا، وجن�ًسا، وص�فة،             : شروط البیع العامة  
فم��ن ب��اب أول��ى أن یع��رف الم��شتري أن مح��ل البی��ع مغ��صوب، فیك��ون      

  .مقدًما على البیع وھو على بینة من أمره
  : على٤١٩نصت المادة : وفي القانون المدني

       ا، ویعتب�ر العل�م   یجب أن یكون المشتري عالًما ب�البیع علًم�ا كافًی�
كافًی��ا إذا اش��تمل العق��د عل��ى بی��ان المبی��ع، وأوص��افھ األساس��یة    

  .بیاًنا یمكن من تعرفھ
             وإذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع سقط حقھ في

طل��ب إبط��ال البی��ع ب��دعوى ع��دم علم��ھ ب��ھ، إال إذا أثب��ت ت��دلیس   
  .البائع

 أي ل�یس    : قبـضه  أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل      : ثانيا
فی���ھ ح���ق توفی���ة، فل���و أن الغاص���ب غ���صب ص���برة م���ن الطع���ام، وك���ان 
المغ�صوب من�ھ یمل��ك أص�واًعا من�ھ ل��م ی�ستوفھ بع�د، ل��م یج�ز للمال��ك أن        

  .یبیعھ على غیر غاصبھ قبل أن یستوفیھ

                                                           

 .٤/٢٢٥: سابق: د الرزاق السنھوريعب. د) ١(
: ، ك����شاف القن����اع٢/٣٥٧: ، مغن����ي المحت����اج٤/٥٠٥: حاش����یة اب����ن عاب����دین) ٢(

٣/١٦٢. 
 .١٩٢، ٤/١٩١: سابق: عبد الرزاق السنھوري. د) ٣(
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ألن�ھ ل�و ك�ان      : أن يكون العوضان من غير األجناس الربوية      : ثالثًا
ف��ال ب��د م��ن ت��وافر ش��روط   اثلین العوض��ان م��ن األجن��اس الربوی��ة المتم��  

  : ثالثة، باإلضافة إلى شروط البیع العامة، وھي
   والمراد بالمماثلة الحقیقیة، ال بح�سب الح�ز،        : التماثل عند العقد

  . والتخمین
 وھو ثبوت في البدلین في الحال: الحلول .  
     فال بد من القبض الحقیقي،     : التقابض في المجلس قبل االفتراق

، وإن حصل بھا الق�بض ف�ي المجل�س، َوَیْكِف�ي            فال تكفي الحوالة  
َق�ْبُض اْلَوِكی�ِل ِف�ي اْلَق�ْبِض َع�ْن اْلَعاِق�َدْیِن، َأْو َأَح�ِدِھَما، َوُھَم�ا ِف��ي         

 )١ (.اْلَمْجِلِس، َوَكَذا َقْبُض اْلَواِرِث َبْعَد َمْوِت ُمَورِِّثِھ ِفي اْلَمْجِلِس
ن توافر شرطین فال بد موإن كانا من جنسین ربویین غیر متماثلین 

 :باإلضافة إلى الشروط العامة في البیع، وھما
 وھو ثبوت في البدلین في الحال: الحلول . 
     فال بد من القبض الحقیقي،     : التقابض في المجلس قبل االفتراق

 )٢ (.وال یشترط التماثل
وذلك لألدلة الدالة عل�ى ع�دم ج�واز بی�ع األص�ناف الربوی�ة بجن�سھا                 

َال َتِبیُعوا الذََّھَب ِبال�ذََّھِب ِإلَّ�ا ِمْثًل�ا    : (الرسول ل قو: متفاضًلا، ومن ذلك  
ِبِمْثٍل، َوَال ُتِشفُّوا َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض، َوَال َتِبیُعوا ال�َوِرَق ِب�الَوِرِق ِإلَّ�ا ِمْثًل�ا        

  )٣ ().ِبِمْثٍل، َوَال ُتِشفُّوا َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض، َوَال َتِبیُعوا ِمْنَھا َغاِئًبا ِبَناِجٍز
ــا ف��إذا ك��ان :  أال یج��ري ب��ین المغ��صوب والب��دل رب��ا الن��سئة  :رابع

المغصوب ذھًب�ا ف�ال یج�وز أن یب�اع لغی�ر الغاص�ب بف�ضة، وال ب�ذھب إال              
  . بالتقابض في مجلس العقد، حتى ال یجري فیھ الربا النسیئة

 َق�اَل َرُس�وُل اهللاِ  :  َق�الَ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت : ودلیل ھذا الشرط  
) :             ،الذََّھُب ِبالذََّھِب، َواْلِفضَُّة ِباْلِف�ضَِّة، َواْلُب�رُّ ِب�اْلُبرِّ، َوال�شَِّعیُر ِبال�شَِّعیِر

َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر، َواْلِمْلُح ِباْلِمْلِح، ِمْثًل�ا ِبِمْث�ٍل، َس�َواًء ِب�َسَواٍء، َی�ًدا ِبَی�ٍد، َف�ِإَذا            
  )٤ ().وا َكْیَف ِشْئُتْم، ِإَذا َكاَن َیًدا ِبَیٍداْخَتَلَفْت َھِذِه اْلَأْصَناُف، َفِبیُع

                                                           

 .   ٢/٢٢: أسنى المطالب) ١(
 .٤/٧٨: العزیز شرح الوجیز) ٢(

: ِر ِب��التَّْمِر، ص��حیح البخ��اري  كت��اب البی��وع، َب��اُب َبْی��ِع التَّْم��    : أخرج��ھ البخ��اري ) ٣ (
 .٣/١٢٠٨: ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب الرَِّبا، صحیح مسلم: ، وأخرجھ مسلم٣/٧٣

كتاب المساقاة، َباُب الصَّْرِف، َوَبْیِع الذََّھِب ِباْلَوِرِق َنْق�ًدا، ص�حیح    : أخرجھ مسلم ) ٤ (
 .٣/١٢١١:مسلم
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 أن یك�ون الم�شتري ق�ادًرا عل�ى أخ�ذه ب�ال مئون�ة، وم�شقة                   :خامسا
  .فإْن اْحَتاَجْت ُقْدَرُتُھ إَلى ُمْؤَنٍة، َفالظَّاِھُر اْلُبْطَلاُن: كبیرة

ــا ألن��ھ إذا ل��م یك��ن مق��ًرا : أن یك��ون الغاص��ب مق��ًرا بغ��صبھ: سادس
م��ر مج��رد دع��وى، وإن أنك��ر الغاص��ب الغ��صب وَتْأُخ��ُذُه  بالغ��صب ك��ان األ

اْلَأْحَكاُم، َوَعَلْیِھ َبیَِّنٌة َفُیْمَنُع َعَلى اْلَمْشُھوِر في المذھب المالكي؛ ِلَأنَُّھ َبْیُع            
  )١ (.َما ِفیِھ ُخُصوَمٌة، َوُھَو َغَرٌر

ألن :  أن ال یكون ب�ین م�شتري المغ�صوب والغاص�ب ع�داوة         :سابعا
غصوب لمن بینھ وبین المغصوب عداوة ضرر على الغاصب، في بیع الم

 َفَع�ْن َأِب�ي َس�ِعیٍد       وذلك بأن یبالغ ف�ي اقت�ضاء حق�ھ، ویؤذی�ھ، ف�ال یج�وز،              
َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر، َمْن َض�ارَّ َض�رَُّه        : ( َقالَ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا     اْلُخْدِريِّ  

     )٢ ().اُهللا، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اُهللا َعَلْیِھ
أن یقصد مشتري المغ�صوب إعن�ات الغاص�ب،     : وفي معنى العداوة  

  )٣(. أو اإلضرار بھ، ولو لم یكن بینھما سبق عداوة
ألنھ ال یصح بیع المغصوب لغی�ر       :  أن یكون الغاصب حاضًرا    :ثامنًا

الغاصب إال بإقرار الغاصب، وذلك ال بد فیھ من حضور الغاص�ب، قیاًس�ا    
دین لغی�ر م�ن علی�ھ، وھ�ذا م�ا اش�ترطھ             على حضور الم�دین عن�د بی�ع ال�         

  )٤(. المالكیة دون غیرھم

ألنھ ل�و تل�ف     :  أن یكون المغصوب قائًما بعینھ عند الغاصب       :تاسعا

  )٥ (.المغصوب وھو في ید الغاصب وجب الضمان علیھ
) الع��ین المغ��صوبة (وألن��ھ ال ب��د وأن یك��ون وج��ود المعق��ود علی��ھ    

ء بع�د وج�وده یمك�ن أن ن�صفھ     مقطوًعا بھ وقت إنشاء العق�د؛ ألن ال�شي     
بأنھ طاھر، منتفع بھ إلى غیر ذلك، أما قبل وجود المعقود علیھ ال یمكن 

  )٦(.  معرفة ذلك على سبیل القطع

                                                           

 . ٤/٧٥٧: منح الجلیل) ١(
: كت��اب ال��صلح، َب��اُب َل��ا َض��َرَر َوَل��ا ِض��َراَر، ال��سنن الكب��رى        : أخرج��ھ البیھق��ي ) ٢(

٦/١١٤ . 
 . ٤/٢٦٨: ، مواھب الجلیل٥/٤٦: ، منح الجلیل٥/٧٨: شرح الخرشي) ٣(
 . ٥/٩١: مواھب الجلیل) ٤(
، ال��نجم ٣/٤٤٣: ، حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر  ٧/٣٦٣: ف��تح الق��دیر) ٥(

  .٤/١١٦: ، كشاف القناع٥/١٧١:الوھاج
: ، ط ١١٠ص: محمد فھمي ال�سرجاني   . د: أصول عقد البیع في الفقھ اإلسالمي     ) ٦(

 . م١٩٨٦/ھـــ١٤٠٦: دار االتحاد العربي للطباعة، مصر
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َفَل�ا َی�ِصحُّ َبْی�ُع    :  أن یكون الغاصب مما تجري علیھ األحك�ام  :عاشرا
ِضي َعَلْیِھ اْلَأْحَكاُم َأَقرَّ َشْيٍء َمْغُصوٍب ِلَغْیِر َغاِصِبِھ إَذا َكاَن اْلَغاِصُب َلا َتمْ      

  )١(. ِبِھ، َأْم َلا، َفِإْن َكاَن ِممَّْن َتْأُخُذُه اْلَأْحَكاُم، َوَأَقرَّ ِبِھ َجاَز َبْیُعُھ ِلَغْیِرِه
إذا باعھا صاحبھا من غی�ر الغاص�ب، وھ�ي ف�ي ی�د      : "قال القرطبي 

ز الغاص��ب، إن ك��ان مم��ن ل��ھ ال��سلطان، ویق��در عل��ى االمتن��اع، ف��ال یج��و  
البی��ع بإجم��اع؛ ألن��ھ غ��رر، كالعب��د اآلب��ق، والجم��ل ال��شارد؛ إذ ال ی��دري    

: مشتریھ متى یصل إلیھ؟ وھو نص قول مالك في روایة زیاد عنھ، ق�ال        
من ابتاع عبًدا، أو قریة ف�ي ی�د إم�ام ظ�الم م�ن ص�احب األص�ل، ل�م یج�ز                 

  )٢(". ذلك البیع، وكان مردوًدا؛ ألنھ غرر
ن المشتري قادًرا على خالصھ م�ن  أن ال یكو: الشرط الحادي عشر 

  )٣ (.ِلَأنَُّھ َیْأُخُذُه ِباْلبخِس، َفَیُكوُن ِمْن َأْكِل اْلَماِل ِباْلَجاِه: الغاصب بجاھھ
وك��ذلك ال یج��وز أی��ًضا أن یبیع��ھ م��ن غی��ر      : "ج��اء ف��ي التوض��یح  

الغاصب إذا كان المشتري یقدر على خالصھ بجاھھ؛ ألنھ یأخ�ذه ب�بخس              
  )٤ (".بالجاهفیكون من أكل المال 

ف��إذا ت��وفرت ھ��ذه ال��شروط ص��ح البی��ع، ف��إن تمك��ن الم��شتري م��ن     
استالم المبیع صار البیع صحیًحا، وإن عجز المشتري عن االستالم فل�ھ     

  .الفسخ
  
  
  
  

                                                           

 .٤/٤٥٧: منح الجلیل) ١(
ألب�ي الولی�د    : البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لم�سائل الم�ستخرجة        ) ٢(

دار الغ���رب اإلس���المي،  : ، ط١١/٢٥٤: محم���د ب���ن أحم���د اب���ن رش���د القرطب���ي  
 .م١٩٨٨/ھـــ١٤٠٨:بیروت، الطبعة الثانیة

 . ٤/٢٦٨: مواھب الجلیل) ٣(
لخلی��ل ب��ن إس��حاق ب��ن   : التوض��یح ف��ي ش��رح المخت��صر الفرع��ي الب��ن الحاج��ب   ) ٤(

مرك��ز نجیبوی��ھ  : ، ط٥/٢١٢: موس��ى ض��یاء ال��دین الجن��دي الم��الكي الم��صري    
 . م٢٠٠٨/ھــ١٤٢٩: للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى
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راب اطا  

   اوب ب

  :ختلف الفقهاء في بيع المغصوب لمن غصبه على رأيينا

لحنفی�ة، وجمھ�ور المالكی�ة،      ا(ذھب جمھ�ور الفقھ�اء      : الرأي األول 
بأن��ھ إذا ب��اع المال��ك مال��ھ   : إل��ى الق��ول ) وال��شافعیة، وجمھ��ور الحنابل��ة 

المغصوب للغاصب الذي بی�ده الع�ین ص�ح البی�ع مطلًق�ا، س�واء رده إلی�ھ           
قبل البیع، أو لم یرده إلیھ، وسواء باعھ ب�ثمن المث�ل، أو أق�ل، أو أكث�ر،        

  )١ (.عدموألن التسلیم موجود بالفعل، والمانع من
بأن�ھ یج�وز بی�ع      :  ذھ�ب بع�ض المالكی�ة إل�ى الق�ول           :الرأي الثـاني  

  :المغصوب للغاصب بشروط معینة، وھي
 أن یقبضھ ربھ.  
 أن یبقى بیده مدة طویلة، حدھا بعضھم بستة أشھر فأكثر.  
             أن ال یبعھ بثمن بخس مكرًھا وھو مضغوط، استخالًص�ا ل�بعض

  )٢(.حقھ
لمغصوب على غاصـبه إلـى      وقد ذهب ابن رشد إلى تقسيم بيع ا       

  : ثالثة أقسام

أن یعل�م أن�ھ ع�ازم عل�ى رده ل�صاحبھ، فیج�وز بیع�ھ                  : القسم األول 

  .اتفاًقا
أن یعلم أنھ غیر عازم على رده، وإن طلبھ ربھ، فال           : القسم الثاني 
  .یجوز بیعھ اتفاًقا

 أن یشكل أمره، وفیھ قوالن، وبالف�ساد ق�ال مط�رف،            :القسم الثالث 
  )٣( .ورواه عن مالك

                                                           

، التھ��ذیب ف��ي فق��ھ اإلم��ام   ٤/٢٦٨: ، مواھ��ب الجلی��ل ٥/١٤٨: ب��دائع ال��صنائع ) ١(
: ألبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الف�راء البغ�وي ال�شافعي      : الشافعي

م، ١٩٩٧/ھــ�ـ ١٤١٨: دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، الطبع�ة األول�ى         : ، ط ٤/٢٠٧
 .٤/٢٩٤: اإلنصاف

 .٤/٤٥٧: منح الجلیل) ٢(
، ش�رح الزُّرق�اني عل�ى مخت�صر       ٥/٢١٢: التوضیح في شرح المختصر الفرع�ي     ) ٣(

دار الكتب : ، ط٥/٣٣: لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري   : خلیل
 . م٢٠٠٢/ھــــ١٤٢٢: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
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  :ویمكن أن ُیسَتدل على جواز بیع المغصوب لغاصبھ بما یأتي
 بعم��وم األدل��ة الدال��ة عل��ى م��شروعیة البی��ع، م��ا ل��م یوج��د دلی��ل عل��ى -١

خالف ذلك، ولم ی�رد دلی�ل ی�دل عل�ى من�ع بی�ع المغ�صوب لغاص�بھ،              
  .فیكون جائًزا

  )١ (. أن الغاصب في حكم القابض لما في حوزتھ، فبیعھ جائز-٢
  : المغصوب للغاصبشروط بيع

يشترط في بيع المغصوب للغاصب باإلضافة إلى الشروط العامـة    
  : للبيع ما يأتي

 أن ال یكون الغاص�ب ق�د غ�صبھ م�ن ص�احبھ لیجب�ره         :الشرط األول 

حتى ال یكون مكرًھا على البی�ع، ألن األص�ل ف�ي البی�ع أن            : على بیعھ لھ  
   )٢ (.یكون عن تراض، وھذا الشرط قال بھ بعض الحنابلة

َوَلا َیِصحُّ َبْیُع َمْغُصوٍب إلَّ�ا ِلَغاِص�ِبِھ،        : "جاء في مطالب أولى النھي    
الَّ��ِذي َل��ْم َیْق��ِصْد ِبَغ��ْصِبِھ اِلاْس��ِتیَلاَء َعَلْی��ِھ َحتَّ��ى َیِبیَع��ُھ َل��ُھ َربُّ��ُھ؛ ِلاْنِتَف��اِء         

  )٣ (".اْلَغَرِر
  : ویمكن أن یستدل على ھذا الشرط بما یأتي

َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّ�ا      َیا   : قول اهللا    -١
  ].٢٩:النساء [َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم

 ف��ي ھ��ذه اآلی��ة ع��ن أخ��ذ أم��وال بع��ضنا  نھ��ى اهللا : وج��ھ الدالل��ة
ِرَقِة، َواْلِخَیاَن�ِة، َواْلَغ�ْصِب،   بطریق الباطل، وَأْخُذُه َعَلى َوْجِھ الظُّْلِم، َوال�سَّ      

َوَما َجَرى َمْجَراُه، َفاْسَتْثَنى ِمْن اْلُجْمَلِة َما َوَقَع ِمْن التَِّجاَرِة ِبَتَراٍض ِمْنُھْم 
ِب���ِھ، َوَل���ْم َیْجَعْل���ُھ ِم���ْن اْلَباِط���ِل، َوَھ���َذا ُھ���َو ِف���ي التَِّج���اَرِة اْلَج���اِئَزِة ُدوَن       

    )٤(. اْلَمْحُظوَرِة

                                                           

 .٥/١٤٨: بدائع الصنائع) ١(
م��د ب��ن أحم��د ب��ن عل��ي البھ��وتي      لمح: حاش��یة الخل��وتي عل��ى منتھ��ى اإلرادات   ) ٢(

: دار الن�����������وادر، س�����������وریا، الطبع�����������ة األول�����������ى : ، ط٢/٥٦٤:اْلَخْل�����������َوتي
 .م٢٠١١/ھــــ١٤٣٢

لم��صطفى ب��ن س��عد ب��ن عب��ده    : مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى    ) ٣(
 . م١٩٩٤/ھــــ١٤١٥: المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة: ، ط٣/٢٦:الرحیبانى

: ، ط ١/٣٠٤: د بن علي أبو بكر ال�رازي الج�صاص الحنف�ي          ألحم: أحكام القرآن ) ٤(
 . م١٩٩٤/ھــ١٤١٥: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى



 

- ٤٩ -

ِإنََّما اْلَبْیُع َعْن : (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :  َیُقوُل أبي َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ  عن-٢
  )١().َتَراٍض

دلَّ الح�دیث عل�ى أن�ھ ال بی�ع ع�ن غی�ر ت�راض، وألن�ھ         : وجھ الداللة 
 .قول أكره علیھ بغیر حق، فلم یصح ككلمة الكفر إذا أكره علیھا الم�سلم      

)٢(  
َفَل�ْو اْش�َتَرى اْلَغاِص�ُب      :  ب�ثمن المث�ل     أن یك�ون البی�ع      :الشرط الثاني 

السِّْلَعَة ِمْن َربَِّھا ِبَأَقلَّ ِممَّا َباَعَھا ِبِھ ِلْلَأْجَنِبيِّ، فَیُكوُن َلُھ َما َب�ْیَن الثََّمَن�ْیِن؛              
  )٣ (.ِلَأنَّ اْلَغاِصَب َضاِمٌن

وألن البی��ع ف��ي ھ��ذه الحال��ة بأق��ل م��ن ثم��ن المث��ل یك��ون فی��ھ غ��بن    
  .لبائع على ا)٤(فاحش 

ویمك���ن االس���تدالل لھ���ذا ال���شرط بالقی���اس عل���ى الم���شتري ب���الغبن 
  .الفاحش في أنھ یجوز لھ رد المبیع على صاحبھ في ھذه الحالة

ف�یمن اش�ترى ش�یًئا، وص�ار مغبوًن�ا      : " ج�اء ف�ي المح�یط البرھ�اني    
   )٥ (".فیھ غبًنا فاحًشا، لھ أن یرده على البائع بحكم الغبن

إَذا َغرَّ َأَحُد اْلُمَتَباِیَعْیِن اْلآَخَر، َوَتَحقََّق َأنَّ  : "وجاء في مجلة األحكام   
  )٦(".ِفي اْلَبْیِع َغَبًنا َفاِحًشا، َفِلْلَمْغُبوِن َأْن َیْفَسَخ اْلَبْیَع ِحیَنِئٍذ

َوَم�ْن َب�اَع، َأْو اْبَت�اَع َفُغ�ِبَن َغْبًن�ا َفاِح�ًشا           : "وجاء في مواھب الجلیل   
اْلِخَی�اُر  : َق�اَل الطُّْرُطوِش�يُّ َم�ْذَھُب َماِل�كٍ    ... ى اْلَم�ْشُھورِ َثَبَت َلُھ اْلِخَی�اُر َعَل�     

  )٧(".ِفیَما َخَرَج َعْن اْلُمْعَتاِد
فیج�ب  :  أن یسترد المغ�صوب من�ھ م�ا اغت�صب من�ھ            :الشرط الثالث 

على الغاصب قبل شراء الع�ین المغ�صوبة أن یردھ�ا عل�ى ص�احبھا، أم�ا            

                                                           

لإلمام الَحافظ  : كتاب البیوع، َباُب َبْیِع اْلِخَیاِر، سنن ابن ماجھ       : أخرجھ ابن ماجھ  ) ١(
س��الة دار الر: ، ط٢/٧٣٧: أب��ي عب��د اهللا محمَّ��د ب��ن یزی��د ب��ن ماج��ة القزوین��ي      

م، وأخرجھ البیھقي، كتاب البی�ع، َب�اُب      ٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠:العالمیة، الطبعة األولى  
 .٦/٢٩: َما َجاَء ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ َوَبْیِع اْلُمْكَرِه، السنن الكبرى

 .  ٩/١٥٨: المجموع شرح المھذب) ٢(
 . ٤/٢٦٨: مواھب الجلیل) ٣(
 .٧/١٦٩: البحر الرائق.  َتْقِویِم اْلُمَقوِِّمیَنَما َلا َیْدُخُل َتْحَت: الغبن الفاحش ھو) ٤(
ألبي المعالي برھان الدین محمود بن أحمد : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني  ) ٥(

دار الكتب العلمیة، : ، ط٧/٧: بن عبد العزیز ابن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي      
 .   م٢٠٠٤/ھــــ١٤٢٤:بیروت، الطبعة األولى

 .  ٧١، ص٣٥٧: اْلَمادَُّة: حكام العدلیةمجلة األ) ٦(
 .   ٤/٤٧٢: مواھب الجلیل) ٧(
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عل�م رده ل�ھ إن ل�م یبع�ھ، ج�از      إن علم منعھ رب�ھ إن ل�م یبع�ھ ف�سد، وإن         
  )١(. اتفاًقا فیھما، وھذا الشرط قال بھ جمھور المالكیة

ــع ــشرط الراب أن یبق��ى المغ��صوب بع��د رده إل��ى ص��احبھ م��دة  : ال

وق���د ح���دھا بع���ضھم ب���ستة أش���ھر ف���أكثر، َوِإنََّم���ا ُطِلَب���ْت اْلُم���دَُّة  : طویل���ة
َغ�ْصِب؛ ِلَأنَّ�ُھ َل�ْو َقَب�َضَھا َوَبِقَی�ْت ِعْن�َدُه       اْلَمْذُكوَرُة ِلَأْجِل َأْن َیَتَحقََّق اْنِتَف�اُء الْ     

ُمدًَّة َیِسیَرًة، ُثمَّ َردََّھا إَلى اْلَغاِص�ِب آَل اْل�َأْمُر إَل�ى َأنَّ�ُھ َك�اَن َب�اَع َمْغ�ُصوًبا؛                   
  .ِلَعَدِم َتَحقُِّق اْنِتَفاِء اْلَغْصِب

، َفِإنَّ�ُھ َیُج�وُز َل�ُھ َذِل�َك         ِبِخَلاِف َم�ا إَذا َقَب�َضَھا، َوَباَعَھ�ا ِلَغْی�ِر اْلَغاِص�بِ           
ِبُمَجرَِّد اْلَقْبِض؛ ِلَأنَُّھ ِحیَنِئٍذ َلْم َیِبْع َمْغُصوًبا، وھذا الشرط قال بھ جمھ�ور        

  )٢ (.المالكیة
  

  اطب اس

   اب وب

اختلف الفقهاء في بيع الغاصب للمغصوب على رأيين، وذلك تبعا          
  )٣ (.الختالفهم في بيع الفضولي

الحنفیة، والمالكیة، والشافعي   ( ذھب جمھور الفقھاء     :الرأي األول 
بأن�ھ یج�وز بی�ع الغاص�ب     : إل�ى الق�ول  ) في القدیم، وأحمد في روایة عنھ     

للمغصوب، ولكنھ یكون موقوًفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن           
  )٤ (.ردَّه بطل

  :واستدلوا بما يأتي
: البق��رة [َوَأَح��لَّ اللَّ��ُھ اْلَبْی��عَ   :ْح��ِو َقْوِل��ِھ  ُعُموَم��اُت اْلَبْی��ِع ِم��ْن نَ   -١

٢٧٥.[  

                                                           

ألبي عبد اهللا محمد ب�ن محم�د ب�ن عرف�ة ال�ورغمي التون�سي                : المختصر الفقھي ) ١(
مؤس��سة خل��ف أحم��د الخبت��ور لألعم��ال الخیری��ة، الطبع��ة   : ، ط٥/١٠٥:الم��الكي
حم�د ب�ن یوس�ف      لم: م، الت�اج واإلكلی�ل لمخت�صر خلی�ل        ٢٠١٤/ھـــ١٤٣٥:األولى

دار الكت��ب العلمی��ة، : ، ط٦/٧٢:ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن یوس��ف العب��دري الغرن��اطي 
 .  م١٩٩٤/ھـــ١٤١٦:بیروت، الطبعة األولى

 .  ٥/١٧: شرح الخرشي) ٢(
: البح�ر الرائ�ق  . ك�ل م�ن یت�صرف ف�ي ح�ق الغی�ر ب�ال إذن ش�رعي            : الفضولي ھو ) ٣(

٦/١٦٠. 
، نھای�ة  ٣/١٢:  عل�ى ال�شرح الكبی�ر      ، حاش�یة الدس�وقي    ٤/١٠٣: تبیین الحق�ائق  ) ٤(

 .٣/١٥٧: ، كشف القناع٣/٣٩٠:المحتاج
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َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِط�ِل           :َوَقْوِل اهللا   
  ].٢٩: النساء [ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم

َیِت الصَّالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اَألْرِض َواْبَتُغ�وا ِم�ْن         َفِإَذا ُقضِ  :َوَقْوِلِھ  
  ].١٠: الجمعة [َفْضِل اللَِّھ

 َش��َرَع اْلَبْی��َع، َوال��شَِّراَء، َوالتَِّج��اَرَة، َواْبِتَغ��اَء  أن اهللا :وجــه الداللــة
َص�اَلِة، َوَب�ْیَن    اْلَفْضِل ِمْن َغْیِر َفْصٍل َبْیَن َما إَذا ُوِجَد ِمْن اْلَماِلِك ِبَطِریِق اْلأَ           

َما إَذا ُوِج�َد ِم�ْن اْلَوِكی�ِل ِف�ي اِلاْبِت�َداِء، َأْو َب�ْیَن َم�ا إَذا ُوِج�َدْت اْلِإَج�اَرُة ِم�ْن               
اْلَماِلِك ِفي اِلاْنِتَھاِء َوَبْیَن ُوُجوِد الرَِّضا ِفي التَِّج�اَرِة ِعْن�َد اْلَعْق�ِد، َأْو َبْع�َدُه،                

  )١( .إلَّا َما ُخصَّ ِبَدِلیٍلَفَیِجُب اْلَعَمُل ِبِإْطَلاِقَھا 
  ].٢: المائدة [َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى : قال اهللا -٢

  )٢ (. أن بیع الفضولي فیھ ِإَعاَنٌة ِألِخیِھ اْلُمْسِلِم:وجه الداللة
ب�ان ھ�ذا ل�یس م�ن الب�ر          : وقد اعت�رض عل�ى االس�تدالل بھ�ذه اآلی�ة          

  )٣(. دوان المنھي عنھوالتقوى، بل ھو من اإلثم والع
 َأْعَطاُه ِدیَناًرا َیْشَتِري  َأنَّ النَِّبيَّ عن الحسن َعْن ُعْرَوَة اْلَباِرِقيِّ      -٣

 َلُھ َشاًة، َفاْشَتَرى َلُھ َش�اَتْیِن، َفَب�اَع ِإْح�َداُھَما ِب�ِدیَناٍر، َف�َأَتى النَِّب�يَّ                 
َفَك��اَن َل��ِو  :  ِباْلَبَرَك��ِة، َق��الَ ِب��ِدیَناٍر، َوَش��اٍة، َف��َدَعا َل��ُھ َرُس��وُل اللَّ��ِھ    

  )  ٤ (.اْشَتَرى التَُّراَب َلَرِبَح ِفیِھ
 َمْعُلوٌم َأنَّ عروة َل�ْم َیُك�ْن َم�ْأُموًرا ِبَبْی�ِع ال�شَّاِة، َفَل�ْو َل�ْم            :وجه الداللة 

َبَرَكِة َعَل�ى   ِباْلَخْیِر، َواْلَیْنَعِقْد َتَصرُُّفُھ َلَما َباَع، َوَلَما َدَعا َلُھ َرُسوُل اللَِّھ   
  )٥ (.َما َفَعَل، َوَلَأْنَكَر َعَلْیِھ؛ ِلَأنَّ اْلَباِطَل ُیْنَكُر

َوِف��ي اْلَح��ِدیِث َدَلاَل��ٌة َعَل��ى َأنَّ ُع��ْرَوَة َش��َرى َم��ا َل��ْم  : "ق��ال ال��صنعاني
َل�ْو َوَق�َف    ُیوَكْل ِبِشَراِئِھ، َوَباَع َكَذِلَك؛ ِلَأنَُّھ َأْعَطاُه ِدیَناًرا ِلِشَراِء ُأْض�ِحیٍَّة، فَ          

َعَلى اْلَأْمِر َلَشَرى ِبَبْعِض الدِّیَناِر اْلُأْضِحیََّة َوَردَّ اْلَبْعَض، َوَھَذا الَّ�ِذي َفَعَل�ُھ       
  )٦ (".ُھَو الَِّذي ُتَسمِّیِھ اْلُفَقَھاُء اْلَعْقَد اْلَمْوُقوَف الَِّذي َیْنُفُذ ِباْلِإَجاَزة

                                                           

 .٥/١٤٧: بدائع الصنائع) ١(
 .٤/٢٧٠: مواھب الجلیل) ٢(
 .٩/٢٥١: المجموع) ٣(
ِكَت��اُب ال��صََّدَقاِت، َب��اُب اْل��َأِمیِن َیتَِّج��ُر ِفی��ِھ َفَی��ْرَبُح، س��نن اب��ن   : أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ) ٤(

 .٢/٨٠٣:ماجھ
 .٥/١٤٧: نائعبدائع الص) ٥(
لمحم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د الح��سني الكحالن��ي        : س��بل ال��سالم ) ٦(

دار الحدیث، القاھرة، ب�دون ت�اریخ      : ، ط ٢/٤١: الصنعاني أبو إبراھیم عز الدین    
 .طبع
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وة محم�ول عل�ى     بأن حدیث عر  : وقد نوقش االستدالل بھذا الحدیث    
أنھ وكیل مطلق، بدلیل أنھ سلم وتسلم، ول�یس ذل�ك إال للمال�ك، وللوكی�ل       

  )١(. المطلق باتفاق
 بأن�ھ ل�یس ھن�اك دلی�ل عل�ى أن�ھ وكی�ل               :وأجيب على هذه المناقشة   

 أمره أن یشتري لھ     مطلق، إذ ال یمكن إثباتھ بغیر نقل، والمنقول أنھ          
  )٢ (.لھأضحیة، ولو كان لنقل على سبیل المدح 

 إن َھَذا َتَصرُُّف َتْمِلیٍك، َوَقْد َصَدَر ِمْن َأْھِلِھ، َفَوَجَب اْلَقْول ِباْنِعَقاِدِه، ِإْذ -٤
َال َضَرَر ِفی�ِھ ِلْلَماِل�ِك َم�َع َتْخِیی�ِرِه، َب�ل ِفی�ِھ َنْفُع�ُھ، َحْی�ُث َیْكِف�ي ُمْؤَن�َة                      

َوَغْی��ِرِه، َوِفی��ِھ َنْف��ُع  ) َب��َةَأِي اْلُمَطاَل(َطَل��ِب اْلُم��ْشَتِري، َوَق��َراِر ال��ثََّمِن   
اْلَعاِقِد؛ ِلَصْوِن َكَالِم�ِھ َع�ِن اْإلْلَغ�اِء، َوِفی�ِھ َنْف�ُع اْلُم�ْشَتِري؛ ِألنَّ�ُھ َأْق�َدَم                

  )٣ (.َعَلْیِھ َطاِئًعا، َفَثَبَتِت اْلُقْدَرُة الشَّْرِعیَُّة َتْحِصیًال ِلَھِذِه اْلُوُجوِه
َر التََّصرُِّف َشْرًعا ِلُحْكِمِھ َلا ِلَعْیِنِھ،  بإن اْعِتَبا:وقد نوقش هذا الدليل

َواْلُمَراُد ِباْلَأْس�َباِب ال�شَّْرِعیَِّة َأْحَكاُمَھ�ا، َواْش�ِتَراُط اْلِمْل�ِك ِف�ي اْلَمَح�لِّ ِلَأْج�ِل                 
اِلًكا َلَغا اْلُحْكِم، َفالتَّْمِلیُك َلا َیَتَحقَُّق إلَّا ِمْن اْلَماِلِك، َفِإَذا َلْم َیُكْن اْلُمَتَصرُِّف َم

  )٤ (.َتَصرُُّفُھ؛ ِلاْنِعَداِم ُحْكِمِھ
  :وأجيب على هذا من طريقين

 أن نق��ول ال ن��سلم أن الحك��م ال یثب��ت لھ��ذا الت��صرف، ب��ل :أحــدهما

یثبت حكم یلی�ق بال�سبب، فإن�ھ یثب�ت بال�سبب الموق�وف مل�ك الموق�وف،           
ز كما یثبت بالسبب البات مل�ك ب�ات، ولھ�ذا ل�و أعت�ق الم�شتري، ث�م أج�ا                   

المالك البیع نفذ عتقھ؛ ألنھ ال ضرر على المالك في إثبات مل�ك موق�وف      
بھ��ذا ال��سبب، كم��ا ال ض��رر علی��ھ ف��ي انعق��اد ال��سبب، وإنم��ا ال��ضرر ف��ي  

  .زوال ملكھ، وبالملك الموقوف ال یزول ملكھ البات
 أن ال�سبب إنم�ا یلغ�و إذا خ�ال ع�ن الحك�م ش�رًعا، فأم�ا إذا                     :والثاني

ن الحك�م ت�ارة یت�صل بال�سبب، وت�ارة یت�أخر كم�ا          تأخر عنھ الحكم فال؛ أل    
في البیع بشرط الخیار، وھنا الحكم یتأخر إل�ى إج�ازة المال�ك، وال ینع�دم             
أصًلا؛ ألن انعدام الحكم في الحال لرفع ال�ضرر ع�ن المال�ك، وف�ي ت�أخیر          

                                                           

 .٤/١٦: ، المبدع٣/٣٩٠: نھایة المحتاج) ١(
ب�و عب�د اهللا ب�ن    لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل ال�دین أ   : العنایة شرح الھدایة  ) ٢(

دار : ، ط٧/٥٤: ال��شیخ ش��مس ال��دین ب��ن ال��شیخ جم��ال ال��دین الروم��ي الب��ابرتي 
 .الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع

 .٦/١٦٠: البحر الرائق) ٣(
 .١٣/١٥٤: المبسوط) ٤(
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الحك��م إل��ى وج��ود اإلج��ازة ت��وفر المنفع��ة علی��ھ، فإن��ھ إذا ص��ار م��ستنًدا     
 البیع، وإن ش�اء أبطل�ھ، فیك�ون فی�ھ مح�ض منفع�ة               بالنظر إن شاء أجاز   

ل��ھ، فلھ��ذا انعق��د ال��سبب ف��ي الح��ال عل��ى أن یجع��ل إجازت��ھ ف��ي االنتھ��اء   
  )١(. كإذنھ في االبتداء

 َأنَّ َھَذا َتَصرٌُّف َصَدَر ِمْن َأْھِلِھ ِفي َمَحلِِّھ َفَلا َیْلُغو، َكَما َل�ْو َح�َصَل ِم�ْن          -٥
اْلَماِل ِممَّْن َعَلْیِھ الدَّْیُن، َوِبَأْكَثَر ِمْن الثُُّل�ِث ِممَّ�ْن          اْلَماِلِك، َوَكاْلَوِصیَِّة بِ  

  )٢ (.َلا َدْیَن َعَلْیِھ
 بأن�ھ قی�اس م�ع الف�ارق، ف�إن الوص�یة               :وقد نوقش هذا االستدالل   

   )٣ (.تحتمل الغرر، وتصح بالمجھول والمعدوم بخالف البیع
 تحتم��ل إن ك��ون الوص��یة: ب��أن یق��ال: وأجی��ب عل��ى ھ��ذه المناق��شة 

الغ��رر، وت��صح ب��المجھول ل��یس ھ���و المن��اط ف��ي توقفھ��ا عل��ى إج���ازة         
الوارث، وإنما المناط فذ ذلك كون الموصي تصرف بما ال والیة لھ فیھ،  
وھذه العلة موجودة في تصرف الفضولي، فإنھ ال والیة لھ عل�ى المبی�ع    

  )٤ (.أصًلا، فھو أولى بالتوقف على اإلجازة
بأن بیع :  في الجدید، وأحمد إلى القولذھب الشافعي: الرأي الثاني

الغاصب للمغصوب باطل، فال ینقلب صحیًحا ولو أجازه المالك بعد، بناء     
 حت�ى ول�و أج�ازه ص�احب ال�شأن،      على أن بیع الفضولي باط�ل، وال ینف�ذ     

 ألن اإلج��ازة ت��ؤثر ف��ي عق��د    وال یترت��ب علی��ھ أي أث��ر م��ن آث��ار البی��ع؛    
 .نشأتھ، فال تصیره اإلجازة موجوًداموجود، وھذا العقد ال وجود لھ منذ 

)٥(   
  :واستدلوا بما يأتي

  ].١٦٤: األنعام [َوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإال َعَلْیَھا : قول اهللا  -١
ُیْح��َتجُّ ِبھ��ذِه ِف��ي اْمِتَن��اِع َج��َواِز َت��َصرُِّف َأَح��ٍد َعَل��ى   :  ووج��ھ الدالل��ة

 َأنَّ َأْحَك��اَم َأْفَع��اِل ُك��لِّ َنْف��ٍس   ْخَب��اِر اللَّ��ِھ  َغْی��ِرِه إلَّ��ا َم��ا َقاَم��ْت َدَلاَلُت��ُھ، ِلإِ  
  )٦ (.ُمَتَعلَِّقٌة ِبَھا ُدوَن َغْیِرَھا

                                                           

 .١٥٥، ١٣/١٥٤: المبسوط) ١(
 .١٣/١٥٤: المبسوط) ٢(
 .٩/٢٩٢: المجموع) ٣(
عب��د اهللا ب�ن عب�د الواح��د ب�ن عب��د    . د: الفق�ھ اإلس�المي  الت�صرفات الموقوف�ة ف��ي   ) ٤(

 . م١٩٩٣/ھــ١٤١٣: ، الطبعة األولى٥٩الكریم، ص
 .٤/٢٨٣: ، اإلنصاف٤/٣١: العزیز شرح الوجیز) ٥(
 .٣/٣٦: للجصاص: أحكام القرآن) ٦(
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ِبَأنَّ اْلُمَراَد ِباْلآَیِة َتَحمُُّل الثَّ�َواِب َواْلِعَق�اِب   : وقد نوقش ھذا االستدالل 
  )١ (.ُدوَن َأْحَكاِم الدُّْنَیا

 َنَھى َرُسوُل اِهللا : " َقاَلیِھ َعْن َجدِِّه  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب-٢
َعْن َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة، َوَعْن َبْیٍع َوَس�َلٍف، َوَع�ْن ِرْب�ِح َم�ا َل�ْم ُی�ْضَمْن،              

   )٢(".َوَعْن َبْیِع َما َلْیَس ِعْنَدَك
 نھ�ى ع�ن بی�ع م�ا ال یملك�ھ اإلن�سان،                أن الرس�ول     :وجه الداللة 

  )٣(.منھي عنھوالنھي یقتضي فساد ال
 ب��أن الم��راد ب��البیع ھ��و البی��ع :وق��د ن��وقش االس��تدالل بھ��ذا الح��دیث

نھ�ي ع�ن    ) ال تب�ع  : (التام، ال البیع الناقص الموقوف، فق�ول الرس�ول          
البیع المطلق، والمطلق ینصرف إلى الكام�ل، والكام�ل ھ�و المبی�ع الت�ام،        

  )٤ (.فال اتصال لھذا الحدیث بموضوع النزاع
: ھ�ذا الح�دیث َعَل�ى َبْیِع�ِھ ِلَنْف�ِسِھ َل�ا ِلَغْی�ِرِه، َق�اُلوا               یمكن حم�ل    : وقیل

َوال��دَِّلیُل َعَل��ى َذِل��َك َأنَّ النَّْھ��َي ِإنََّم��ا َوَرَد ِف��ي َحِك��یِم ْب��ِن ِح��َزاٍم، َوَق��ِضیَُّتُھ        
  )٥(. َمْشُھوَرٌة، َوَذِلَك َأنَُّھ َكاَن َیِبیُع ِلَنْفِسِھ َما َلْیَس ِعْنَدُه

 یقدر على تسلیمھ، فلم یصح كبیع اآلبق، والسمك في  وألنھ باع ماال-٣
  )٦ (.الماء، والطیر في الھواء

 إن�ھ ال انعق�اد إال بالق�درة ال�شرعیة فم�سلم،             :وقد نوقش هذا الدليل   
لكن القدرة على التسلیم بعد اإلجازة ثابتة، وأما القیاس بیع ما ال یملك�ھ      

اء فھ�و قی�اس م�ع     اإلنسان على بیع الطیر في الھ�واء، وال�سمك ف�ي الم�            
الفارق، فإن السبب في عدم جواز بی�ع الطی�ر ف�ي الھ�واء، وال�سمك ف�ي                 
الماء في ھاتین الحالتین انع�دام المح�ل، ف�الطر وال�سمك ف�ي الم�اء لی�سا             
بمملوكین شرًعا قبلھ، وما لیس بمملوك ألحد ال یكون محًلا للبیع، وأم�ا       

                                                           

 .٢/٢٦٤: البن العربي: أحكام القرآن) ١(
َعْن َبْیِع َما َلْیَس ِعْنَدَك، َوَعْن ِرْبِح َما        كتاب البیع، َباُب النَّْھِي     : أخرجھ ابن ماجھ  ) ٢(

كت�اب البی�ع، َب�اٌب ِف�ي        : ، وأخرج�ھ أب�و داود     ٢/٧٣٨: َلْم ُیْضَمْن، سنن ابن ماج�ھ     
كت�اب  : ، وأخرج�ھ الترم�ذي   ٣/٢٧٣: الرَُّجِل َیِبیُع َما َل�ْیَس ِعْن�َدُه، س�نن أب�ي داود           

 .٣/٥٢٦:  َلْیَس ِعْنَدَك، سنن الترمذيالبیع، َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِھَیِة َبْیِع َما
 .٥/٦٦: البیان) ٣(
 .٥/٣١١: العنایة شرح الھدایة) ٤(
ألبي الولید محمد بن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د      : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٥(

دار الح���دیث، : ، ط٣/١٩٠: ب���ن رش���د القرطب���ي، ال���شھیر ب���ابن رش���د الحفی���د    
 .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥القاھرة،

 .٤/٢٢١: ، المغني٩/٢٦٣: جموعالم) ٦(
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عن�دنا منعق�د لكن�ھ     القیاس على بیع اآلبق فقیاس مردود؛ ألن بیع اآلبق          
  )١(. فاسد

 بع�د ال�رأي المخت�ار ذك�ر آراء الفقھ�اء ف�ي ھ�ذه                   :الرأي المختـار  

المسألة، وذكر أدلة كل فریق، ومناق�شة م�ا أمك�ن مناق�شتھ، فإن�ھ یمك�ن            
بأن��ھ یج��وز بی��ع   : ب��أن ال��رأي المخت��ار ھ��و ال��رأي األول القائ��ل    : الق��ول

ألدل�ة الت�ي اس�تدلوا     الفضولي، ویكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لق�وة ا        
بھا، وس�المتھا م�ن المناق�شة، وفی�ھ تی�سر عل�ى الن�اس ف�ي المع�امالت،            

  .وتحقیق المصالح الضروریة
فیك�ون بی�ع الغاص�ب للمغ�صوب ص�حیًحا، ولكن�ھ یك�ون        : وعلى ھذا 

  .موقوًفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن ردَّه بطل
موقوًفا على إجازة ن وقد أجاز القانون المدني بیع الفضولي، ویكو

  : على ما یأتي٤٦٧المالك، فنصت المادة 
                   إذا أقر المالك البیع س�رى العق�د ف�ي حق�ھ، وانقل�ب ص�حیًحا ف�ي

  .حق المشتري
    وك��ذلك ینقل��ب العق��د ص��حیًحا ف��ي ح��ق الم��شتري إذا آل��ت ملكی��ة

  .المبیع إلى البائع بعد صدور العقد
  

  اطب ادس

  راء ار وب 

 الحنیف طلب الحالل فرض عین عل�ى ك�ل م�سلم، فق�ال     جعل الشرع 
 :             َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكُلوا ِم�ْن َطیَِّب�اِت َم�ا َرَزْقَن�اُكْم َواْش�ُكُروا ِللَّ�ِھ ِإْن

  ].١٧٢: البقرة [ُكْنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن
طلب الحالل واجب على : ( قال أن النبي  وعن أنس بن مالك 

   )٢(. )كل مسلم
وقد اتفق الفقھاء على أنھ یحرم على المسلم أن یشترَي شیًئا وھو 

؛ ألنَّ أخ��ذه )كال��شيء المغ��صوب(یعل��م أن��ھ ُأِخ��َذ م��ن ص��احبھ بغی��ر ح��ق، 
بغیر حق، فیكون شراُؤه لھ شراًء ِممَّن ال َیملك، وھذا ًیعد م�ن ب�اب م�ن         

َتَع�اَوُنوا َعَل�ى    َوَل�ا    :التَّعاُون على اإلْثم والعدوان المنھ�ي عن�ھ، ق�ال           
  ].٢: المائدة [اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب

                                                           

 .٧/٥٤: ، العنایة شرح الھدایة٧/٥٣: فتح القدیر) ١(
 . ٨/٢٧٧: أخرجھ الطبراني، المعجم األوسط) ٢(
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َم�ِن اْش�َتَرى َس�ِرَقًة َوُھ�َو       : (َقاَل النَِّب�يُّ    :  َقالَ وَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة    
  )١ ().َھاَیْعَلُم َأنََّھا َسِرَقٌة َفَقْد َشَرَك ِفي َعاِرَھا، َوِإْثِم

 َأْو َم�َع َغْی�ِرِھْم    -التت�ار :  أي -َوِإْن َكاَن الَِّذي َمَعُھْم     : "قال ابن تیمیة  
َأْمَواٌل ُیْعَرُف َأنَُّھْم َغَصُبوَھا ِمْن َمْعُصوٍم، َفِتْل�َك َل�ا َیُج�وُز اْش�ِتَراُؤَھا ِلَم�ْن                

اِذ؛ ِلُت�ْصَرَف ِف�ي َم�َصاِرِفَھا    َیَتَملَُّكَھا؛ َلِكْن إَذا ُاْشُتِرَیْت َعَلى َطِریِق اِلاْس�ِتْنقَ     
ال���شَّْرِعیَِّة، َفُتَع���اَد إَل���ى َأْص���َحاِبَھا إْن َأْمَك���َن، َوِإلَّ���ا ُص���ِرَفْت ِف���ي َم���َصاِلِح   

  )٢ (".اْلُمْسِلِمیَن َجاَز َھَذا
وإذا وقع العقد فإنَّھ یقع باطًلا؛ ألنَّ المق�صود م�ن العق�د ھ�و انتف�اُع           

بدل، فینتفُع الب�ائع ب�الثَّمن، وینتف�ع الم�شتري         كلِّ واحٍد من المتباِیَعْیِن بال    
  . بالسِّلعة

والواج��ب عل��ى م��ن عل��م أن م��ا سی��شتریھ مغ��صوب أن ُینك��ر عل��ى   
الغاصب، ویأمره بالتوبة من الغصب، ورد المغصوب إلى ص�احبھ، وأن           
یح��اول ھ��و إرج��اع المغ��صوب إل��ى ص��احبھ إن تمك��ن م��ن ذل��ك، وعِل��م        

  .الجھات المسئولة عن ذلكصاحبھ، أو یخبره بمكانھ، أو یخبر 
َم����ا ِف����ي اْلُوُج����وِد ِم����ْن اْل����َأْمَواِل اْلَمْغ����ُصوَبِة،  : "ق����ال اب����ن تیمی����ة

َواْلَمْقُبوَض��ِة ِبُعُق��وٍد َل��ا ُتَب��اُح ِب��اْلَقْبِض، إْن َعَرَف��ُھ اْلُم��ْسِلُم اْجَتَنَب��ُھ، َفَم��ْن       
َغ���َصَبُھ َفَأَخ���َذُه ِم���ْن  َعِلْم���ت َأنَّ���ُھ َس���َرَق َماًل���ا، َأْو َخاَن���ُھ ِف���ي َأَماَنِت���ِھ، َأْو   

اْلَمْغُصوِب َقْھًرا ِبَغْیِر َحقٍّ، َلْم َیُج�ْز ِل�ي َأْن آُخ�َذُه ِمْن�ُھ؛ َل�ا ِبَطِری�ِق اْلِھَب�ِة،                  
َوَلا ِبَطِریِق اْلُمَعاَوَضِة، َوَلا َوَفاًء َعْن ُأْجَرٍة، َوَلا َثَمَن َمِبیٍع، َوَلا َوَفاًء َعْن 

  )٣ (".اِل َذِلَك اْلَمْظُلوِمَقْرٍض، َفِإنَّ َھَذا َعْیُن َم
  :ضمان المشتري للمغصوب

 فإنھ یترتب علی�ھ ال�ضمان،   – مع حرمتھ   -إذا تم شراء المغصوب     
  : ولكن الفقھاء اختلفوا فیمن یجب علیھ الضمان على النحو اآلتي

بَأنَُّھ ِإَذا َتَصرََّف اْلَغاِصُب ِفي : ذھب اْلَحَنِفیَُّة إلى القول: الرأي األول
َمْغ��ُصوِب ِب��اْلَبْیِع، َفِلْلَماِل��ِك َت��ْضِمیُن اْلَغاِص��ِب اْألوَّل، َأِو اْلُم��ْشَتِري ِم��َن       اْل

اْلَغاِص��ب، َف��ِإْن َض��ِمَن اْلَغاِص��ُب اْألوَّل اْس��َتَقرَّ ال��ضََّماُن َعَلْی��ِھ، َوَل��ْم َیْرِج��ْع   
 ِبال��ضََّماِن؛ ِب��َشْيٍء َعَل��ى َأَح��ٍد، َوِإْن َض��ِمَن اْلُم��ْشَتِري َرَج��ع َعَل��ى اْلَغاِص��ِب

                                                           

 .سبق تخریج الحدیث) ١(
لتق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة         : مجم��وع الفت��اوى ) ٢(

حف ال�شریف، المدین�ة     مجم�ع المل�ك فھ�د لطباع�ة الم�ص         : ، ط ٢٩/٢٧٦:الحراني
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦:النبویة، المملكة العربیة السعودیة

 .٢٩/٣٢٣: مجموع الفتاوى) ٣(
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ِألنَّھ َعِمل َلُھ، َواْلُم�ْشَتِري ِإَذا َض�ِمَن اْلِقیَم�َة َیْرِج�ُع ِب�الثََّمِن َعَل�ى اْلَغاِص�ِب             
  )١ (.اْلَباِئِع؛ ِألنَّ اْلَباِئَع َضاِمٌن اْسِتْحَقاَق اْلَمِبیِع، َوَردُّ اْلِقیَمِة َكَردِّ اْلَعْیِن

أن اْلُمْشَتِري ِمْن اْلَغاِص�ِب     ب: ذھب المالكیة إلى القول   : الرأي الثاني 

إذا علم بالغصب فعلیھ َض�َماُن اْلِمْثِل�يِّ ِبِمْثِل�ِھ، َواْلِقَیِم�يِّ ِبِقیَمِت�ِھ، َوَی�ْضَمُن         
اْلَغلََّة، َواْلَح�اِدَث ال�سََّماِويَّ؛ ِألنَّ�ھ كالغاص�ب ِبِعْلِم�ھ ِباْلَغ�ْصِب، َوِلْلَماِل�ِك َأْن                

  .َشاَءُیْتِبَع ِبالضََّماِن َأیَُّھَما 
َف��ِإْن اتََّب��َع اْلَغاِص��ب َفاْلِقیَم��ُة ُتْعَتَب��ُر َی��ْوَم اِلاْس��ِتیَلاِء، َوَل��ا َیْرِج��ُع َعَل��ى   
اْلُم���ْشَتِري، َوِإْن اتََّب���َع اْلُم���ْشَتِرَي َف���اْلُمْعَتَبُر َی���ْوُم التََّع���دِّي، َوَرَج���َع َعَل���ى     

  .اْلَغاِصِب ِبَثَمِنِھ
تره مغصوب فإنھ َل�ا َی�ْضَمُنھ       أما إذا كان المشتري ال یعلم أنا ما اش        

إذا تلف بآفة َسَماِویٍّة، َوَلا ِفي َغلٍَّة اْس�َتَغلََّھا؛ ِلَأنَّ�ُھ ُذو ُش�ْبَھٍة ِبَع�َدِم ِعْلِم�ِھ             
ِباْلَغ��ْصِب، َوَل��ا َیْرِج��ُع َعَل��ى اْلَغاِص��ِب ِبَھ��ا؛ ِلَأنَّ��ُھ َل��ْم َی��ْسَتْعِمْل، َفَل��ْیَس ِلَربِّ��ِھ  

  )٢ (.لَّا َعَلى اْلَغاِصِبُرُجوٌع ِفي السََّماِويِّ إ
بأن األیدي المترتب�ة عل�ى      : ذھب الشافعیة إلى القول   : الرأي الثالث 

ید الغاص�ب أی�دي ض�مان، وإن جھ�ل ص�احبھا الغ�صب؛ ألن واض�ع الی�د                   
وضع یده على ملك غیره بغیر إذنھ، والجھل لیس مسقًطا لل�ضمان، ب�ل              

 ی�ستقر ال�ضمان   یسقط اإلثم فقط، فیطالب المالك من شاء منھما، لك�ن ال  
عل��ى اآلخ��ذ م��ن الغاص��ب إال بعلم��ھ بالغ��صب، حت��ى ی��صدق علی��ھ معن��ى   
الغ��صب، أو إن جھ���ل ب���ھ وكان��ت ی���د الواض���ع ف��ي أص���لھا ی���د ض���مان،    

  )٣ (.كالمشتري؛ ألنھ تعامل مع الغاصب على الضمان، فلم یغره
ب�أن للمال�ك ت�ضمین أي        :  ذھ�ب الحنابل�ة إل�ى الق�ول          :الرأي الرابع 
غاص�ب، أو الم�شتري؛ ألن الغاص�ب ح�ال ب�ین المال�ك              الشخصین شاء، ال  

علی�ھ، وأم�ا الم�شتري فألن�ھ     ) ال�ضامنة (وبین ملكھ، وأثبت الی�د العادی�ة      
  .أثبت یده على ملك معصوم بغیر حق

وی���ستقر ال���ضمان عل���ى الغاص���ب إذا ك���ان الم���شتري غی���ر ع���الم     
بالغصب، فإن علم المشتري بالغصب اس�تقر ال�ضمان علی�ھ، ول�م یرج�ع               

                                                           

 .٦/١٩٨: حاشیة ابن عابدین) ١(
، روض��ة الم��ستبین ف��ي ش��رح   ٧/١٣٥: ، م��نح الجلی��ل ٣/٤٥٧: ال��شرح الكبی��ر ) ٢(

لعب��د العزی��ز ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د القرش��ي التمیم��ي التون��سي       : كت��اب التلق��ین 
: دار اب�����ن ح�����زم، الطبع�����ة األول�����ى   : ، ط٢/١١٦١:المع�����روف ب�����ابن بزی�����زة  

 .م٢٠١٠/ھـــ١٤٣١
 .٥/١٧٥: ، النجم الوھاج٦/١٤: تحفة المحتاج) ٣(



 

- ٥٨ -

غاصب بشيء؛ ألن یده ید ضمان، وإذا رد الم�شتري ال�شيء إل�ى              على ال 
  )١ (.الغاصب برئ من الضمان

 بعد ذكر آراء الفقھاء في ھذه المسألة، فإن�ھ یمك�ن         :الرأي المختار 

القول بأن رأي الحنابلة ھ�و أول�ى ب�القبول؛ ألن الق�ول ب�ضمان الغاص�ب                 
مشتري إذا علم   أمر مقبول؛ ألنھ متعد على مال الغیر، والقول بضمان ال         

أن محل البیع مغصوًبا أمر مقبول أیًضا؛ ألن إقدام�ھ عل�ى ال�شراء وھ�و              
یعل��م أن مح��ل البی��ع مغ��صوب فإن��ھ ُیع��د م��ن ب��اب التع��اون عل��ى اإلث��م         

  . والعدوان، وھذا منھي عنھ، فوجب الضامن علیھ في ھذه الحالة
أما إذا ك�ان جاھًل�ا ب�أن مح�ل البی�ع مغ�صوًبا ف�ال ض�مان علی�ھ؛ ألن                    

  . لجھل قد یسقط الضمان في ھذه الحالةا
كل من جھل تحریم ش�يء مم�ا ی�شترك فی�ھ غال�ب               ":قال السيوطي 

الناس، لم یقبل، إال أن یكون قریب عھد باإلس�الم، أو ن�شأ ببادی�ة بعی�دة           
یخفى فیھا مثل ذلك، كتحریم الزنا، والقتل، وال�سرقة، والخم�ر، والك�الم           

:  بال��شھادة إذا رجع��ا، وق��اال  ف��ي ال��صالة، واألك��ل ف��ي ال��صوم، والقت��ل     
تعم��دنا، ول��م نعل��م أن��ھ یقت��ل ب��شھادتنا، ووطء المغ��صوبة، والمرھون��ة      
بدون إذن الراھن، فإن كان بإذنھ قبل مطلًقا؛ ألن ذلك یخفى على العوام             

  )٢ (".من الناس
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد      : الكافي في فقھ اإلمام أحمد    ) ١(
: دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت، الطبع�����ة األول�����ى    : ، ط٢/٢٢٧:ب�����ن قدام�����ة 

 . ٤/٦٢: م، مطالب أولي النھى١٩٩٤/ھـ١٤١٤
ألبي الفضل جالل ال�دین عب�د      : األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة      ) ٢(

: دار الفك�����ر، بی�����روت، الطبع�����ة الثالث�����ة   : ، ط٢٥٦ال�����رحمن ال�����سیوطي، ص 
 .                          م١٩٩٦/ھــ١٤١٦
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  املبحث الثاني

  املتاجرة باملال املغصوب
  

صوب المت��اجرة ب��ھ، م��ن الت��صرفات الت��ي ق��د ت��رد عل��ى الم��ال المغ�� 
وم��ن المعل��وم أن التج��ارة معروف��ة من��ذ الق��دم، وق��د أباحتھ��ا ال��شریعة        
اإلس��المیة، ووض��عت ل��ذلك ش��روًطا مح��ددة فیم��ا ب��ین المتب��ایعین، وف��ي    

َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َال َت�ْأُكُلوا َأْم�َواَلُكم              :الشيء الذي ُیّتجُر بھ، قال      
  ].٢٩: النساء [ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْمَبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإالَّ

َفِإَذا ُقِضَیِت ال�صََّلاُة َفانَت�ِشُروا ِف�ي اْل�َأْرِض َواْبَتُغ�وا ِم�ن               :وقال  
  ]. ١٠: الجمعة [َفْضِل اللَِّھ

ِرَجاٌل لَّا ُتْلِھ�یِھْم ِتَج�اَرٌة َوَل�ا َبْی�ٌع َع�ن       :أما ما ورد في قول اهللا   
  ].٣٧: النور [ اللَِّھِذْكِر

فلیس فیھ نھي عن التجارة، وال كراھی�ة لھ�ا، وإنم�ا ھ�و نھ�ي ع�ن          
  )١ (.التھافت بھا، واالشتغال عن الصلوات، والعبادات بھا

والتجارة من أفضل طرق الكسب، وأشرفھا إذا توقى الت�اجر ط�رق            
َق��اَل : َق��اَل َفَع��ْن َأِب��ي َس��ِعیٍد اْلُخ��ْدِريِّ  الك��سب الح��رام، والت��زم بآدابھ��ا،

التَّ����اِجُر ال���صَُّدوُق اْل����َأِمیُن َم���َع النَِّبیِّ����یَن، َوال����صِّدِّیِقیَن،   : (َرُس���وُل اهللاِ 
  )٢ ().َوالشَُّھَداِء

  .وعلى ھذا األساس یتكون ھذا المبحث من مطلبین
  .حقیقة المتاجرة  : المطلب األول
  .حكم االتجار بالمال المغصوب  :المطلب الثاني

  
  
  
  

                                                           

 بن جریر بن یزید بن كثی�ر ب�ن غال�ب           لمحمد:  جامع البیان عن تأویل آي القرآن      )١(
دار ھج�ر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع     : ، ط١٧/٣٢١: اآلملي أب�و جعف�ر الطب�ري    
 .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢٢:واإلعالن، الطبعة األولى

، َب��اُب َم��ا َج��اَء ِف��ي التُّجَّ��اِر  كت��اب اْلُبُی��وِع َع��ْن َرُس��وِل اللَّ��ِھ  :  أخرج��ھ الترم��ذي)٢(
كت��اب  : ، وأخرج��ھ البیھق��ي ٣/٥٠٧:  ِإیَّ��اُھْم، س��نن الترم��ذي  َوَت��ْسِمَیِة النَِّب��يِّ  

 .٥/٤٣٧: البیوع، َباُب َكَراِھَیِة اْلَیِمیِن ِفي اْلَبْیِع، السنن الكبرى
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  اطب اول

   ارة
  

 َتَجَر، َیْتُجُر، َتْجًرا، وِتَج�اَرًة، َب�اَع َوَش�َرى، َوَك�َذِلَك اتََّج�َر،          :في اللغة 

الح���اذق ب���األمر، : َوُھ���َو اْفَتَع���ل، تقلی���ب الم���ال لغ���رض ال���ربح، والت���اجر
  :َواْلَعَرُب ُتَسمِّي َباِئَع اْلَخْمِر َتاِجًرا؛ َقاَل اَألسود ْبُن َیْعُفَر

  َمِذًلا ِبمالي َلیِّنًا َأْجیادي...  َأروُح َعَلى التَِّجاِر ُمَرجًَّلا وَلَقْد 
  .َماِئًلا ُعُنقي ِمَن السُّْكِر: َأي

ورجٌل تاِجٌر، َواْلَجْمُع ِتجاٌر، ِباْلَكْسِر َوالتَّْخِفی�ِف، وُتجَّ�اٌر وَتْج�ٌر ِمْث�ُل           
  .َصاِحٍب وَصْحٍب

 ب�ھ، ع�ارف الوج�ھ       ح�اذق : فالن ت�اجر بك�ذا، أي     : قال ابن األعرابي  
  )١ (.المكتسب منھ

 )٢ (. ھي التصّرف في رأس المال طلًبا للربح:في االصطالح
  )٣ (.االسترباح بالبیع:  وقیل ھي
 )٤(. عبارة عن شراء شيء بشيء لیبیع بالربح: وقیل ھي

تنمیة المال بشراء البضائع، ومحاولة بیعھ�ا       : وعرفھا ابن خلدون بأنھا   
م�ا بانتظ�ار حوال�ة األس�واق، أو نقلھ�ا إل�ى بل�د        بأغلى من ثمن الشراء، إ    

    )٥ (.ھي فیھ أنفق، وأغلى، أو بیعھا بالغالء على اآلجال
أن یبی��ع الغاص��ب، أو ی��شتري : ویق��صد باالتج��ار بالم��ال المغ��صوب

  . بالمال المغصوب بقصد الربح لنفسھ

                                                           

لمج�د ال�دین أب�و ط�اھر محم�د ب�ن            : تج�ر، الق�اموس المح�یط     : مادة:  لسان العرب  )١(
 للطباع��ة مؤس��سة الرس��الة: ب��اب ال��راء ف��صل الت��اء، ط : یعق��وب الفی��روز آب��ادى

 . م٢٠٠٥/ھـــ١٤٢٦:والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الثامنة
ألبي القاسم الحسین بن محمد، المعروف بالراغ�ب      :  المفردات في غریب القرآن    )٢(

 .ھـــ١٤١٢: دار القلم، دمشق، الطبعة األولى: ، ط١٦٤ص: األصفھاني
ب�د ال�رحمن عم�ر      ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن ع         :  البركة في ف�ضل ال�سعي والحرك�ة        )٣(

: دار المنھاج للنشر والتوزیع، الطبعة األول�ى      : ، ط ١٩٤ص: الوصابي الحبیشي 
 .م٢٠١٦/ھـــ١٤٣٧

دار : ، ط٥٣ص: لعلي بن محمد بن عل�ي ال�زین ال�شریف الجرج�اني    :  التعریفات )٤(
 .م١٩٨٣/ھــــ١٤٠٣: الكتب العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة األولى

، ٣٩٥ص: عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن خل�دون      ل�دین   ل�ولي ا : مقدمة ابن خلدون )٥(
 .م٢٠١٤المكتبة العصریة للطباعة والنشر، : ط
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  : الحكم التكليفي للمتاجرة
ة ش��رًعا حت��ى المت��اجرة أم��ر م��شروع ف��ي اإلس��الم، ب��ل ھ��ي مطلوب��

ُیحَمي رأس المال من التناقص، والتآك�ل ب�سبب الف�روض الواجب�ة عل�ى              
المال، كالزكاة، والكفارات، وغیر ذلك من النفقات األخ�رى، وق�د اس�تدل            

  : على مشروعیتھا بما یأتي
ِط�ِل ِإالَّ   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْی�َنُكم ِباْلَبا          : قال اهللا    -١

  ].٢٩: النساء [َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم
 َنَھ�ى َع�ْن َأْكِلِھ�ْم َأْم�َواَلُھْم َبْی�َنُھْم ِباْلَباِط�ِل،                أن اهللا     :وجه الداللة 

َوِبالرَِّب��ا، َواْلِقَم��اِر، َواْل��َبْخُس َوالظُّْل��ُم، ِإلَّ��ا َأْن َتُك��وَن ِتَج��اَرًة؛ ِلَی��ْرَبَح ِف��ي        
  )١(. ْرَھِم َأْلًفا ِإِن اْسَتَطاَع، فدل ذلك على مشروعیة التجارةالدِّ
َفِإَذا ُقِضَیِت الصََّلاُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْلَأْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل  : قال -٢

  ].١٠: الجمعة [اللَِّھ َواْذُكُروا اللََّھ َكِثیًرا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
 َفِإذا ُقِضَیِت الصَّالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْلَأْرِض :َقْوُلُھ  :وجھ الداللة

ِإَذا ُفِرَغ ِمَن ال�صََّلاِة َفاْنَت�ِشُروا ِف�ي اْل�َأْرِض ِللتَِّج�اَرِة، َوالتَّ�َصرُِّف ِف�ي           : َأْي
  )٢ (.َحَواِئِجُكْم، َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّھ، َیْعِني الرِّْزَق، َوَھَذا َأْمُر ِإَباَحٍة

اتَِّج�ُروا ِف�ي َأْم�َواِل    : (َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ    :  َقاَلَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك   -٣
  )٣(). اْلَیَتاَمى، َلا َتْأُكْلَھا الزََّكاُة

دلَّ ھ��ذا الح��دیث عل��ى م��شروعیة االتج��ار بالم���ال،      : وج��ھ الدالل��ة  
  )٤ (.والعمل على نمائھ

َأيُّ اْلَك��ْسِب :  ُس��ِئَل َرُس��وُل اِهللا : َق��اَلَع��ْن َأِب��ي ُب��ْردَة اْلَأْن��َصاِريِّ  -٤
  )٥ ().َعَمُل الرَُّجِل ِبَیِدِه، َوُكلُّ َبْیٌع َمْبُروٌر: (َأْطَیُب؟، َفَقاَل

                                                           

 . ٦/٦٢٦:  جامع البیان عن تأویل آي القرآن)١(
لمحی�ي ال�سنة أب�ي محم�د الح�سین ب�ن م�سعود        :  معالم التنزیل في تفسیر الق�رآن   )٢(

اث العرب��ي، دار إحی�اء الت��ر : ، ط٥/٩٣: ب�ن محم��د اب�ن الف��راء البغ�وي ال��شافعي   
 . ھـــ١٤٢٠: بیروت، الطبعة األولى

 . ٤/٢٦٤: المعجم األوسط:  أخرجھ الطبراني)٣(
لمحم��د ب��ن عب��د الب��اقي ب��ن یوس��ف    :  ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك   )٤(

مكتب���ة الثقاف���ة الدینی���ة، الق���اھرة،  : ، ط٢/١٥٤: الزرق���اني الم���صري األزھ���ري
 .م٢٠٠٣/ھــــ١٤٢٤:الطبعة األولى

، ٥/٤٣٢: ِكَت��اُب اْلُبُی�وِع، َب��اُب ِإَباَح�ِة التَِّج��اَرِة، ال�سنن الكب��رى   : أخرج�ھ البیھق�ي   )٥(
ألبي عبد اهللا الح�اكم     : ِكَتاُب اْلُبُیوِع، المستدرك على الصحیحین    : وأخرجھ الحاكم 

دار الكت��ب : ، ط٢/١٣: محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن حمدوی��ھ النی��سابوري  
 .م١٩٩٠/ھـــ١٤١١:ولىالعلمیة، بیروت، الطبعة األ
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 ف�ي ھ�ذا الح�دیث أن البی�ع المب�رور،            ب�یَّن الرس�ول     : وجھ الداللة 
 من أفضل ما یأكلھ العبد، وفي ھذا )١(وھو الذي ال غش فیھ، وال خیانة  

   )٢( . التجارةإشارة إلى
َوق��د َأْجَم��َع اْلُم��ْسِلُموَن َعَل��ى َج��َواِز التَِّج��اَرِة ِف��ي اْلُجْمَل��ِة، َوَتْقَت��ِضیِھ       -٥

اْلِحْكَمُة، ِألنَّ النَّاَس َیْحَتاُج َبْع�ُضُھْم ِإَل�ى َم�ا ِف�ي َأْی�ِدي َبْع�ٍض، َوَھ�ِذِه         
َو الطَِّری�ُق ِإَل�ى ُوُص�ول       ُسنَُّة اْلَحَیاِة، َوَتْشِریُع التَِّج�اَرِة َوَتْجِویُزَھ�ا ُھ�        

  ) ٣( .ُكل َواِحٍد ِمْنُھْم ِإَلى َغَرِضِھ، َوَدْفِع َحاَجِتِھ
والربح المشروع ھو ما ن�تج ع�ن ت�صرف مب�اح ك�العقود الج�ائزة،               

  .مثل البیع، والمضاربة، والشركة، وغیرھا
ھ��و م��ا ن��تج ع��ن ت��صرف مح��رم كالرب��ا،    : وال��ربح غی��ر الم��شروع 

َوَأَح��ل اللَّ��ُھ اْلَبْی��َع َوَح���رََّم     :حرم��ات، فق���ال  والقم��ار، والتج��ارة بالم  
  ].٢٧٥: البقرة [الرَِّبا

فمن�ھ م�ا ن�تج ع�ن الت�صرف فیم�ا ك�ان              :   وأما الربح المختلف فی�ھ    
تحت ید اإلنسان من م�ال غی�ره، س�واء كان�ت ی�د أمان�ة ك�المودع، أم ی�د                     

  )٤ (.ضمان كالغاصب، وخالفھ
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

أن الغش ت�دلیس یرج�ع إل�ى ذات المبی�ع، ك�أن یجع�د       :  الفرق بین الغش والخیانة )١(
شعر الجاریة، ویحمر وجھھا، والخیان�ة أع�م؛ ألن�ھ ت�دلیس ف�ي ذات�ھ، أو ص�فتھ،            

  إعان��ة .أو أم��ر خ��ارج، ك��أن ی��صفھ ب��صفات كاذب��ة، وك��أن ی��ذكر ل��ھ ثمن��ًا كاذب��اً     
ألبي بكر عثم�ان ب�ن محم�د ش�طا ال�دمیاطي            : ح المعین الطالبین على حل ألفاظ فت    

: دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع، الطبع���ة األول���ى    : ، ط٣/٦: ال���شافعي
  . م١٩٩٧/ھـــ١٤١٨

عی�سى الب�ابي الحلب�ي، ب�دون ت�اریخ      : ، ط ٢/٣:  حاشیة الشرقاوي على التحری�ر     )٢(
 .طبع

 . ٣/٥٦٠:  المغني)٣(
مط��ابع دار ال��صفوة، م��صر،   : ، ط٨٤، ٢٢/٨٣:  الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة  )٤(

 .الطبعة األولى
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ب اطا  

 رم اوبل ا  
  

إذا اتجر الغاصب في الشيء المغصوب، وكان المغصوب مالًـا،          
  :وربح فيه فعلًا، فال يخلو األمر من حالين

فق�د  : أن ی�شترى الغاص�ب بع�ین الم�ال المغ�صوب           : الحالة األولـى  

  : اختلف الفقھاء في ھذه الحالة على رأیین
ــرأي األول  الحنفی���ة، والمالكی���ة، (ذھ���ب جمھ���ور الفقھ���اء   : الـ

العق�د ف�ي ھ�ذه الحال�ة ص�حیح؛ ألن الغاص�ب              ب�أن : إلى الق�ول  ) والحنابلة
لما تصرف في المغصوب صار مضموًنا علیھ بمثل�ھ، أو قیمت�ھ، فیك�ون              

   )١ (.ملكھ علیھ صحیًحا، وتصرفھ فیھ نافًذا
  :إال أنهم اختلفوا فيمن يستحق الربح على النحو اآلتي

الحنابل�ة ف�ي ق�ول إل�ى     ذھب أبو حنیفة، ومحمد بن الح�سن، و  : أوًلا
  )٢ (.بأنھ یتصدق بالربح إذا اشترى بعین المغصوب: القول

َوَل�و غ�صب َدَراِھ�م، َأو َدَن�اِنیر، َأو غی�ر        : "جاء في فتاوى ال�سغدي    
َذِلك من الكیل�ي، وال�وزني، ف�اتجر ِفی�ِھ، َورب�ح فان�ھ یَت�َصدَّق ِب�الرِّْبِح ِف�ي           

  )٣ ( ".األفضل، َوَلْیَس ِباْلَواِجِب
 .ب�أن ال�ربح للغاص�ب     : ذھب أبو یوسف، والمالكیة إلى القول     : اثانًی

)٤ (  

َفَم�ْن َغ�َصَب َدَن�اِنیَر ِم�ْن َرُج�ٍل، َفاْش�َتَرى ِبَھ�ا                ":جاء في المدونـة   
  )٥ (".ِسْلَعًة، َلْم َیُكْن ِلْلَمْغُصوِب ِمْنُھ إلَّا ِمْثُل َدَناِنیِرِه

غ��صوب أن ت��صرف الغاص��ب باالتج��ار بالم��ال الم  : ویفھ��م م��ن ھ��ذا 
  . صحیح، وأن الربح لھ، والخسارة علیھ

ب�أن ال�ربح للمال�ك إذا ك�ان         :  ذھ�ب بع�ض المالكی�ة إل�ى الق�ول           :ثالثًا
   .الغاصب معسًرا

                                                           

 .٤/١١٣: ، كشاف القناع٥/٢٨٠: ، المنتقى٧/١٤٩:  بدائع الصنائع)١(
 .٧/٢٤٨: ، الفروع٣٣١، ٩/٣٣٠:  العنایة شرح الھدایة)٢(
، ٢/٧٣٨: ألبي الحسن علي بن الحسین بن محم�د ال�سُّْغدي         :  النتف في الفتاوى   )٣(

 .م١٩٨٤/ھـــ١٤٠٤:  مؤسسة الرسالة، عمان، الطبعة الثانیةدار الفرقان،: ط
 .٨/٣١٧: ، الذخیرة٣٣١، ٩/٣٣٠: العنایة شرح الھدایة) ٤(
، ٣/٦١٩: لإلمام مالك بن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر األص�بحي الم�دني              : المدونة) ٥(

 .م١٩٩٤/ھـــ١٤١٥: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ط
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ِإَذا َغَصَب َدَراِھَم، َأْو َدَناِنیَر َف�َرِبَح ِفیَھ�ا، َفَثَلاَث�ُة     ":جاء في الذخيرة  
ْيَء َل��َك ِإلَّ��ا َرْأُس اْلَم��اِل؛ ِلَتَق��رُِّر   َل��ا َش�� : َأْق��َواٍل، َق��اَل َماِل��ٌك، َواْب��ُن اْلَقاِس��مِ  

ِإْن : الضََّماِن َعَلْیِھ ِبالتَّ�َصرُِّف اْس�َتْنَفَقَھا، َأْو َتَج�َر ِفیَھ�ا، َوَع�ِن اْب�ِن َحِبی�بٍ        
َتَجَر ِفیَھا ُموِسًرا َفَلُھ الرِّْبُح؛ ِلَقُبوِل ِذمَِّتِھ ِللضََّماِن، َأْو ُمْع�ِسًرا َفَل�َك؛ ِلَع�َدِم     

  )١(". َھا ِفي اْلَوِليِّ َیتَِّجُر ِفي َماِل َیِتیِمِھَقُبوِل
ب��أن : ذھ��ب ال��شافعیة، وروای��ة للحنابل��ة إل��ى الق��ول  : ال��رأي الث��اني

. تصرف الغاصب في ھذه الحالة یكون باطًل�ا، وم�ن ث�م ف�ال یح�صل رب�ح               
)٢(  

والغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب عرًض�ا،        ":جاء في الحاوي  
خل عقد ابتیاعھ من أن یكون بع�ین الم�ال، أو بغی�ر             وأفاد فیھ ربًحا، لم ی    

عین��ھ، ف��إن ك��ان بع��ین الم��ال فال��شراء باط��ل؛ ألن العق��د عل��ى المغ��صوب 
باط��ل، وم���ع بط���الن ال���شراء یف���وت ال���ربح، ف���ال یح���صل للغاص���ب، وال  

  )٣(". للمغصوب منھ
وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي، على ما  " :قال ابن قدامة

ص��حتھا، ووقوفھ��ا : بطالنھ��ا، والثانی��ة:  إح��داھماذكرن��ا م��ن ال��روایتین؛
  )٤(". على إجازة المالك

ــة  ــة الثاني  أن ی��شتري بذمت��ھ، وینق��د ال��ثمن م��ن الم��ال     :الحال

  .ففي ھذه الحالة یكون الشراء صحیًحا؛ لثبوتھ في ذمتھ: المغصوب
  : واختلفوا فیمن یستحق الربح على النحو اآلتي

القاس�م، وال�شافعي ف�ي الجدی�د،        ذھب الحنفی�ة، ومال�ك، واب�ن        : أوًلا
بأن�ھ ل�یس للمغ�صوب إال رأس مال�ھ مطلًق�ا،            : وبعض الحنابلة إلى القول   

  )٥ (.سواء ربح فیھا الغاصب، أو لم یربح
  :ووجه ذلك شيئان

 أن كل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لمال�ك ذل�ك                :األول
لم�ال،  ال�سبب، ورب�ح الم�ال المغ�صوب ح�ادث ع�ن التقل�ب والعم�ل دون ا        

فاقتضى أن یكون ملًكا لمن فھ التقل�ب والعم�ل دون م�ن ل�ھ الم�ال، وھ�و             
  .الغاصب دون المغصوب منھ

                                                           

 . ٨/٣١٧: الذخیرة) ١(
 .٥/٥٩: ، روضة الطالبین٧/٤٩٧: نھایة المطلب) ٢(
 . ٧/٣٣٦: الحاوي الكبیر) ٣(
 . ٥/٢٠٥: المغني) ٤(
 .٥/١٩٥: ، المغني٧/٣٩: ، البیان٥/٧٣: ، المدونة٨/١٢٩: البحر الرائق) ٥(
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أال ترى أن الثمار والنت�اج لم�ا كان�ت حادث�ة ع�ن الم�ال دون العم�ل                   
كان��ت لم��ن ل��ھ الم��ال دون م��ن ل��ھ العم��ل، وھ��و المغ��صوب من��ھ دون           

  .الغاصب
غ�صبھ، وھ�و إنم��ا    أن الغاص�ب م��أخوذ بمث�ل م�ا اس�تھلك ب    :الثـاني 

اس���تھلك الم����ال المغ����صوب دون ال����ربح، فوج���ب أن ی����رد مث����ل الم����ال   
  )١(.المغصوب دون الربح

بأن�ھ إن اتج�ر فیھ�ا       : ذھب ابن مسلمة من المالكیة إلى القول      : ثانيا

  )٢ (.وھو موسر كان الربح لھ، وإن كان معسًرا فالربح لصاحبھا
 ع�ن أحم��د إل��ى   ذھ��ب ال�شافعي ف��ي الق��دیم، وظ�اھر الروای��ة  :ثالثًــا

  )٣ (.بأن الربح للمالك: القول
  :ووجه ذلك شيئان

 لما كان ما حدث عن المال المغصوب من ثمار، ونتاج ملًكا :األول
لربھ دون غاصبھ، وجب أن یكون ما حدث عنھ من الربح ملًكا لربھ 

  .دون غاصبھ؛ ألنھما معا نماء عن ملكھ
، ك�ان ذل�ك      أن ك�ل س�بب محظ�ور توص�ل ب�ھ إل�ى مل�ك م�ال                   :الثاني

السبب المحظور مانًعا من ملك ذلك المال، كمیراث القاتل لما ك�ان القت�ل           
محظوًرا علیھ منع م�ن المی�راث ب�ھ؛ ألن�ھ ال ی�صیر المی�راث ذریع�ة إل�ى          
القتل، كذلك الغاصب لما ك�ان الغ�صب محظ�وًرا علی�ھ من�ع م�ن أن یمل�ك                  

لیرد المال الربح بھ؛ ألنھ لو ملك الربح بغصبھ لصار ذریعة إلى الغصب 
  )٤ (.بعد استفادة الرب

:  ذھب أحمد في روایة، واب�ن تیمی�ة، واب�ن الق�یم إل�ى الق�ول                :رابعا
بأن الغاص�ب والمال�ك ش�ریكان ف�ي ال�ربح؛ ألن ال�ربح ل�م یح�صل بالم�ال                    
فق��ط، وال بعم��ل الغاص��ب فق��ط، وإنم��ا النم��اء ح��صل م��ن م��ال المغ��صوب  

، وال تج�ب علیھم�ا   منھ، ومن عمل الغاصب، فال یختص أح�دھما ب�الربح       

                                                           

 .٧/٣٣٧: الحاوي الكبیر) ١(
 .٦/١٤٣: شرح الخرشي) ٢(
لألب�ي الف�رج ش�مس      : م�تن المقن�ع   ، الشرح الكبیر عل�ى      ٥/٥٩: روضة الطالبین ) ٣(

، ٥/٤٤٠: الدین عبد الرحمن اب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي الحنبل�ي            
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، بدون تاریخ طبع: ، ط٤٤١

 .٣٣٧، ٧/٣٣٦: الحاوي الكبیر) ٤(
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الصدقة بالنماء؛ ألن الح�ق لھم�ا، ال یع�دوھما، ب�ل یجع�ل ال�ربح بینھم�ا،                 
  )١ (.كما لو كانا مشتركین شركة مضاربة

بع�د ذك�ر آراء الفقھ�اء ف�یمن ی�ستحق ال�ربح إذا                : الرأي المختـار  

اش��ترى الغاص��ب بذمت��ھ، ونق��د ال��ثمن م��ن الم��ال المغ��صوب، فإن��ھ یمك��ن 
بأن��ھ ل��یس للمغ��صوب إال : ت��ار ھ��و ال��رأي القائ��لب��أن ال��رأي المخ: الق��ول

  :رأس مالھ مطلًقا، سواء ربح فیھا الغاصب، أو لم یربح، لما یأتي
  ح����دث نتیج����ة عم����ل م����ن الغاص����ب وھ����و ) النم����اء(أن ال����ربح

المتاجرة، وكل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النم�اء لمال�ك             
  .ذلك السبب

          ن�ھ یج�ب ال�ضمان     إذا استھلك المال المغ�صوب بالمت�اجرة فی�ھ فإ
  .على الغاصب، وال یتحمل المغصوب منھ شیًئا من الخسارة

         أم���ا القی���اس عل���ى الم���ضاربة فھ���و قی���اس م���ع الف���ارق؛ ألن
المضاربة یكون فیھا االتفاق بین الطرفین بالتراض�ي م�ن بدای�ة            
العقد، ومن ثم یتحمل الطرف�ان الخ�سارة، كم�ا ف�ي حال�ة ال�ربح،               

  .ضاربة أصًلاأما ھنا لم یحدث اتفاق على الم
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

: زی�ة ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب اب�ن الق�یم الجو          : مدارج السالكین ) ١(
 .م١٩٩٦/ھـــ١٤١٦: دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثالثة: ، ط١/٣٩٥
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  الفصل الثاني

  التصرفات الناقلة للملكية بدون عوض
  

م��ن الت��صرفات الناقل��ة للملكی��ة ب��دون ع��وض وال��واردة عل��ى مح��ل  
  .الھبة، والوصیة: الغصب

  .وعلى ھذا األساس یتكون ھذا الفصل من مبحثین
  .ھبة المغصوب  : المبحث األول
  الوصیة المغصوب  : المبحث الثاني

  

  املبحث األول

  هبة املغصوب
  

من المعلوم أن الھبة ف�ي األص�ل قرب�ة مندوب�ة إلیھ�ا، وأنھ�ا تق�رب               
:  َقاَل َأنَّ النَّبيِّ النفوس، وتشیع الحب بین الناس، فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

     )١().َتَھاُدْوا َتَحابُّوا(

واألصل في الھبة أن یكون المھدي مالًك�ا لمح�ل الھب�ة، وأن یك�ون               
  .قدوًرا على تسلیمھم

إال أنھ قد ترد الھبة على محل الغصب، سواء أكان للغاصب نفسھ،      
  .أم لغیره، وفي ھذا المبحث نلقي الضوء على ذلك

  : وعلى ھذا األساس یتكون ھذا المبحث من المطالب اآلتیة
  . حقیقة الھبة  : المطلب األول
  .ھبة المغصوب للغاصب  :المطلب الثاني
  . بة المغصوب لغیر الغاصبھ  :المطلب الثالث
  . ھبة الغاصب للمغصوب  :المطلب الرابع

  
  
  
  

                                                           

ِكَت�اُب اْلِھَب�اِت، َب�اُب التَّْح�ِریِض َعَل�ى اْلِھَب�ِة َواْلَھِدیَّ�ِة ِص�َلًة َب�ْیَن                 : أخرجھ البیھقي ) ١(
 .٦/٢٨٠: النَّاِس، السنن الكبرى
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  اطب اول

ا   

  :تعريف الهبة: أوالً

 العطیة الخالی�ة ع�ن األع�واض، واألغ�راض، ومن�ھ ق�ول              :في اللغة 
َواَألْرِض َیْخُل�ُق َم�ا َی�َشاُء َیَھ�ُب ِلَم�ن َی�َشاُء        ِللَِّھ ُمْل�ُك ال�سََّمَواتِ   :اهللا 
  ].٤٩: الشورى [َوَیَھُب ِلَمن َیَشاُء الذُُّكوَر ِإَناثًا

والھب�ة إذا كث�رت س��مي ص�احبھا وھاًب��ا، وھ�و م��ن أبنی�ة المبالغ��ة،      
  .كثیر الھبة ألموالھ: رجل واھٌب، ووھَّاٌب، ووھوٌب، ووھابٌة، أي: یقال

س�ؤال الھب�ة،   : وھ�ب بع�ضھم ل�بعض، واالس�تھاب     : وتواھب الناس 
  )   ١(. ةقبل الھب: واتََّھَب

تع�ددت تعریف�ات الھب�ة عن�د الفقھ�اء، وكلھ�ا تفی�د أن                  : في الشرع 

  :الھبة تملیك في الحیاة من غیر عوض، ومن ھذه التعریفات ما یأتي
   )   ٢ (.تملیك العین بال عوض: عرف الحنفیة الھبة بأنھا: أوًال

  : شرح التعریف
ج�نس ف�ي التعری�ف ی�شمل ك�ل تملی�ك، س�واء أك�ان                    : تمليك: قوله

تملیًك��ا ل��ذات، أم تملیًك��ا لمن��افع، وس��واء أك��ان تملیًك��ا بع��وض، أم بغی��ر     
  .عوض

م��ن إض��افة الم��صدر إل��ى مفعول��ھ، وھ��و قی��د ف��ي : العــين: قولــه
      )٣ (.التعریف خرج بھ تملیك المنافع، كاإلجارة، واإلعارة، ونحوھما

تملی�ك م�ن ل�ھ التب�رع ذات�ًا، تنق�ل            : عرف المالكیة الھبة بأنھا   : ثانیًا
  )  ٤ (.رعًا بال عوض ألھل بصیغة، أو ما یدل علیھش

                                                           

 .  وھب: مادة: لسان العرب) ١(
، تكمل��ة ش��رح ف��تح الق��دیر، الم��سمى نت��ائج األفك��ار ف��ي  ٧/٢٨٤: البح��ر الرائ��ق) ٢(

لشمس الدین أحمد ب�ن ق�ودر، المع�روف بقاض�ي زاده            : كشف الرموز واألسرار  
دار الكت���ب العلمی���ة، : ، ط٩/٢٠: أفن���دي، عل���ى الھدای���ة ش���رح بدای���ة المبت���دي

 .  م١٩٩٥/ھــ١٤١٥: بیروت، الطبعة األولى
 .٣٥٣، ٣٥٢/ ٢: مجمع األنھر شرح ملتقى األبحر) ٣(
 .٣٨، ٤/٣٧: بلغة السالك ألقرب المسالك) ٤(
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  : شرح التعريف

 ج�نس ف�ي التعری�ف ی�شمل ك�ل تملی�ك، س�واء أك�ان                     :تمليك: قوله

تملیًك��ا ل��ذات، أم تملیًك��ا لمن��افع، وس��واء أك��ان تملیًك��ا بع��وض، أم بغی��ر     
  .عوض

ــه الح��ر، الب��الغ، العاق��ل، الغی��ر  : الم��راد ب��ھ: م��ن ل��ھ التب��رع : قول
 وھو قی�د ف�ي التعری�ف خ�رج ب�ھ م�ن أح�اط ال�دین بمال�ھ،                    محجور علیھ، 

وال��سكران، وال��صغیر، وال��سفیھ، والمجن��ون، وك��ذا الم��ریض، والزوج��ة 
   )   ١(.فیما زاد على الثلث

قی�د ف�ي التعری�ف خ�رج ب�ھ تملی�ك المنفع�ة، كاإلج�ارة،                  : ذاتًا: قوله
   .والعاریة والوقف، والعمرى، وإخدام الرقیق

د في التعریف یخ�رج ب�ھ أم الول�د والمكات�ب،            قی: تنقل شرعا : قوله
  . فإنما ال یصح تملیك ذاتھما للغیر

ــه ــل: قول أي الم��ستحق، وھ��و قی��د ف��ي التعری��ف خ��رج ب��ھ   : أله

الحربي؛ ألنھ لیس أھًلا للملك، وخ�رج ب�ھ أی�ًضا ھب�ة الم�صحف، والعب�د                 
  )٢ (.المسلم لذمي

الصیغة قید في التعریف متعلق بتملیك، سواء كانت : بصيغة: قوله
    )٣(. صیحة كوھبت، أم ضمنیة تدل على إرادة الھبة

تمليك عين بال عوض، حال الحياة، : عرفها الشافعية بأنها: ثالثاً
  )٤.(تطوعا

                                                           

 .٧/٤٠٦: شرح الخرشي على مختصر خلیل) ١(
 .٣٨، ٤/٣٧: بلغة السالك ألقرب المسالك) ٢(
 .  ٤/٩٨: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٣(
 .٥/٥٣٦: النجم الوھاج) ٤(
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  : شرح التعريف
جنس في التعریف خرج بھ نق�ل الی�د ع�ن اخت�صاص           : تملیك: قولھ

فی��صح، وال ی��سمى ھب��ة العاری��ة، وال��ضیافة؛ ألن المل��ك یترت��ب علیھ��ا      
بالوضع في الفم، أو باالزدراد على األصح، ومثلھ الوقف؛ ألنھ ال تملیك 
فی��ھ، وش��مل التملی��ك م��ا یھ��دى لغن��ي م��ن نح��و أض��حیة، أو ھ��دي، فإن��ھ   

   )١ (.تملیك، وإن امتنع علیھ التصرف فیھ بنحو بیع
قید ف�ي التعری�ف، خ�رج ب�ھ تملی�ك المن�افع، وتملی�ك               : بالعین: قولھ

  . العین
ی�د ف�ي التعری�ف، خ�رج ب�ھ التملی�ك بع�وض                 ق: بال عـوض  : قوله

  . كالبیع
 قید في التعریف، یخ�رج ب�ھ الوص�یة؛ ألن�ھ وإن             :حال الحياة : قوله

  .كان تملیك بال عوض، إال أنھ بعد الموت
قی��د ف��ي التعری��ف خ��رج ب��ھ الواجب��ات، كالزك��اة، : اتطــوع: قولــه

  )٢(. والكفارة، وغیرھما
 تملی�ك ج�ائز الت�صرف م�اال     : عرف الحنابلة الھبة فقالوا ھي     :رابعاً

معلوًم��ا، أو مجھوًل��ا تع��ذر علم��ھ، موج��وًدا مق��دوًرا عل��ى ت��سلیمھ، غی��ر   
واجب في الحیاة، بال عوض، بما یعد ھبة عرًفا من لف�ظ ھب�ة، وتملی�ك،      

    )٣(. ونحوھما
  : شرح التعريف

 ی�ساوي ف�ي التعبی�ر ق�ول المالكی�ة م�ن ل�ھ               :جائز التـصرف  : قوله

  .التبرع، وقد سبق بیانھ
ص�فة لم�ال، وج�اءت أو ف�ي التعری�ف            : معلوًم�ا، أو مجھوًل�ا    : قوله

الكلم��ة إم��ا اس��م، أو فع��ل، أو    : للتنوی��ع، ولی��ست لل��شك، كق��ول النح��اة    
  .حرف

 یعود إلى المجھول، بأن اخ�تلط م�ال اثن�ین عل�ى         :تعذر علمه : قوله
وج��ھ ال یتمی��ز فوھ��ب أح��دھما اآلخ��ر مال��ھ، فغ��ن الھب��ة ف��ي ھ��ذه الحال��ة   

  . صحیحة
  .قید في التعریف، خرج بھ السلم، والمعدوم: موجوًدا: قولھ

                                                           

 .   ٤/١١: حاشیة قلیوبي) ١(
 .٣/٥٥٩: مغني المحتاج) ٢(
 .٤/٣٥٩،٣٦٠:  كشاف القناع)٣(
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قید في التعریف، خرج بھ المال الغی�ر        : مقدوًرا على تسلیمھ  : قولھ
  .مقدرو على تسلیمھ، كالسمك في الماء، والطیر في الھواء، والحمل

قید خ�رج ب�ھ ال�دیون، والنفق�ات، وك�ذلك ك�ل م�ا        : غیر واجب : قولھ
  .لنذرأوجبھ اإلنسان على نفسھ، كا

  . قید في التعریف؛ لیخرج بھ الوصیة: الحیاة: "قولھ
  . قید في التعریف، خرج بھ عقود المعاوضات: بال عوض: قولھ
 متعل�ق   :بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة، وتمليك، ونحوهما        : قوله

بتملیك، والباء للسببیة، وھو قید في التعری�ف خ�رج ب�ھ األلف�اظ الت�ي ال                
    )١(.  واشتریت، وأجرتتنعقد بھا الھبة، كبعت،

  :تعریف الھبة في القانون المدني
عق�د یت�صرف بمقت�ضاه الواھ�ب        : " الھبة بأنھ�ا   ٤٨٦عرفت المادة   

  ".في مالھ دون عوض
  :ویستفاد من ھذا التعریف أن للھبة مقومات أربع

 الھبة عقد ما بین األحیاء.  
 بموجبھ یتصرف الواھب في مالھ.  
 دون عوض.  
 ٢(. بنیة التبرع(    

  : لتعريف المختارا
بعد ذكر تعریف الھبة لدى الفقھاء، والقانون الم�دني، فإن�ھ یت�ضح             

  : أن تعریف المالكیة ھو األولى بالقبول؛ وذلك لألسباب اآلتیة
 أن��ھ ورد ف��ي تعری��ف ك��ل م��ن الحنفی��ة، وال��شافعیة لف��ظ تملی��ك ع��ین، -١

وكلمة عین مشترك لفظي؛ ألن العین لھا عدة إطالقات، فق�د تطل�ق           
ى عین الماء، وقد تطلق عل�ى الع�ین الجارح�ة، وق�د تطل�ق عل�ى        عل

ع��ین ال���ذھب، أو الف��ضة، وال ب���د وأن یك��ون التعری���ف خالًی��ا م���ن     
  .االشتراك اللفظي

 ورد في تعریف الحنابل�ة أن الھب�ة تملی�ك ص�ادر مم�ن ل�ھ الت�صرف،          -٢
وكلم�ة الت�صرف لف��ظ ع�ام، ألن ال��صغیر ال ت�صح الھب��ة من�ھ؛ لع��دم      

 وألن الھب��ة ت��صرف ض��ار ض��رًرا مح��ًضا بالن��سبة   أھلیت��ھ للتب��رع،
للصغیر، في الوقت نف�سھ یج�وز الت�صرف ال�صادر م�ن ال�صبي إذا                

  . كان نافًعا نفًعا محًضا، كقبول الھبة
                                                           

 . ٣/١٥٨: ، شرح منتھى اإلیرادات٦/٢٥٢: المغني) ١(
 . ٥/٥: سابق: عبد الرزاق السنھوري. د) ٢(
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غی��ر واج��ب، بینم��ا ورد ف��ي   :  ورد ف��ي تعری��ف ال��شافعیة قی��د وھ��و   -٣
مق�دورًا عل�ى ت�سلیمھ، ف�ي ح�ین ل�م ی�رد          : تعریف الحنابلة قید وھو   

: د في تعریف الحنفیة، وورد في تعریف المالكیة قی�د وھ�و         ھذا القی 
ذاًتا تنتقل شرًعا لمن ھ�و أھ�ل الس�تحقاقھا، وھ�ذا القی�د أف�ضل م�ن             
قی��د ال��شافعیة، والحنابل��ة، وذل��ك ألن ال��ذي ی��صح أن ینق��ل ش��رًعا،   

  . یصح أن یتملك شرًعا
  : أدلة مشروعية الهبة: ثانيا

القرآن الك�ریم، وال�سنة     الھبة عقد مشروع، وقد ثبتت مشروعیتھ ب      
  .النبویة، واإلجماع، والمعقول
  :أما القرآن الكریم فمنھ

 َواْلَیَت���اَمى َوآَت���ى الَم���اَل َعَل���ى ُحبِّ���ِھ َذِوي الُقْرَب���ى : ق���ال اهللا -١
 ].  ١٧٧: البقرة [َوِفي الرَِّقاِب َوالسَّاِئِلیَن َواْبَن السَِّبیِل َواْلَمَساِكیَن

  َوآَت�ى الَم�اَل َعَل�ى ُحبِّ�ھِ       :  ذك�ر ف�ي اآلی�ة        أن اهللا  :وجه الداللة 
والمراد بھ لیست الزكاة المفروضة؛ ألنھ قد ورد في اآلی�ة ذاتھ�ا الزك�اة          

َوآَت��ى الَم��اَل َعَل��ى  :المفروض��ة، وذل��ك دلی��ل عل��ى أن الم��راد بقول��ھ  
  .لیس الزكاة المفروضة، فإن ذلك یكون تكراًرا ُحبِِّھ

   َعَلى ُحبِِّھ :د الضمیر في قولھ وقد اختلف العلماء في عو
یع��ود عل��ى المعط��ي للم��ال، وح��ذف المفع��ول وھ��و الم��ال،       : فقی��ل

  . فیكون التقدیر على حب المعطي ذوي القربى
یع���ود ال���ضمیر عل���ى الم���ال، فیك���ون الم���صدر م���ضافًا إل���ى  : وقی���ل

  .المفعول
  ویك�ون  َوَلِك�نَّ الِب�رَّ   : یعود الضمیر على المصدر في قولھ     : وقیل

المعنى أنھ أعطى المال حبًا في الب�ر، وعل�ى ھ�ذا تك�ون اآلی�ة دال�ة عل�ى         
   )١(.مشروعیة الھبة

 َف�ِإن ِط�ْبَن َلُك�ْم َع�ن َش�ْيٍء مِّْن�ُھ َنْف�سًا َفُكُل�وُه َھِنیئ�ًا مَِّریئ�اً                    : قال   -٢
  ]     ٤:النساء[

 أباح أكل مھ�ر الزوج�ة ع�ن طری�ق الھب�ة،          أن اهللا    :وجه الداللة 

    )٢ (.كل عن طریق الھبة دلیل على جوازھاوإباحة األ

                                                           

 .٢/٢٤٦: الجامع ألحكام القرآن الكریم) ١(
 .  ١٢/٤٨: المبسوط) ٢(
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  :وأما السنة فمنھا
     )١ ()تھادوا تحابوا: (قال الرسول :  قالعن أبي ھریرة -١

الدالل�ة م�ن الح�دیث عل�ى م�شروعیة الھب�ة واض�حة،        : وجھ الدالل�ة  
  )٢(.  بالھدیة دلیل على جوازھا فأمر الرسول

 َیْقَب�ُل اْلَھِدیَّ�َة،     س�ول اهللا    كان  : قالت) رضي اهللا عنھا  ( عن عائشة    -٢
   )  ٣(. َوُیِثیُب َعَلْیَھا
 كان یقبل الھدیة، وفي ھ�ذا دلی�ل عل�ى         أن الرسول    :وجه الداللة 

 أن یقبلھ�ا،    مشروعیتھا؛ ألنھا لو لم تكن مشروعة لما ج�از للرس�ول            
 الھدیة نوع من الكرم، وباب من حسن الخلق، یتألف بھ وقبول النبي 

  )  ٤ (.القلوب
 فقد أجم�ع الم�سلمون عل�ى ج�واز الھب�ة، واس�تحبابھا            :أما اإلجماع 

بجمی��ع أنواعھ��ا؛ ألن الھب��ة م��ن ب��اب التع��اون عل��ى الب��ر والتق��وى، وق��د  
]. ٢: المائ�دة  [َوالتَّْق�َوى  َوَتَعاَوُنوا َعَل�ى الِب�رِّ   : إلیھ، فقالندبنا اهللا 

)٥   (  
  :الحكـم التكليفي للهبـة: ثالثًا

ھا األحكام التكلیفیة الخمسة، فق�د تك�ون مندوب�ة، وھ�ذا            الھبة تعتری 
  )    ٦ (.ھو األصل فیھا؛ لشمولھا معنى التوسعة على الغیر

وذلك إذا كان الموھوب لھ م�ضطًرا محتاًج�ا إل�ى           : وقد تكون واجبة  
  .  أمرنا بمد ید العون، والمساعدة إلى المضطر المال، فاهللا

                                                           

: ِكَت��اُب اْلِھَب��اِت، ب��اب التح��ریض عل��ى الھب��ة، ال��سنن الكب��رى   : أخرج��ھ البیھق��ي) ٣(
٦/٢٨٠ . 

ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا ب�ن      : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید      ) ٢(
وزارة عم��وم : ، ط٢١/١٢: محم��د اب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م النم��ري القرطب��ي    

 . ھـــ١٣٨٧: األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب
ي كت��اب الھب��ة وف��ضلھا والتح��ریض علیھ��ا، ب��اب المكاف��أة ف��    : أخرج��ھ البخ��اري ) ٣(

 . ٣/١٥٧: الھبة، صحیح البخاري
 .٣/٩٣: ، سبل السالم٥/٥١١: فتح الباري) ٤(
لعل�ي ب��ن محم�د ب�ن عب��د المل�ك الكت�امي الحمی��ري      : اإلقن�اع ف�ي م��سائل اإلجم�اع   ) ٥(

دار الف�اروق الحدیث�ة، للطباع�ة،       : ، ط ٢/١٨٥: الفاسي أب�و الح�سن اب�ن القط�ان        
 . م٢٠٠٤/ھــ١٤٢٤:والنشر، الطبعة األولى

 .٤/٣٦١: شاف القناعك) ٦(
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ھب�ة ألرب�اب الوالی�ات العام�ة،         وذل�ك إذا كان�ت ال       :وقد تكون حراما  
فإنھ یحرم علیھم قبول الھبة من أھل والیاتھم ممن لیس لھ ع�ادة ب�ذلك                

  .قبل والیتھ
   ) ١ (. إذا كان المتھب یستعین بھا على فعل المعصیة:وتحرم أيضا

إذا ق�صد بھ�ا الری�اء وال�سمعة، لق�ول الرس�ول       : وقد تكون مكروھة 
) :َّ٢(). ُھ ِبِھ، َوَمْن ُیَراِئى ُیَراِئى اللَُّھ ِبِھَمْن ُیَسمِّْع ُیَسمِِّع الل   (  

         ب اطا  

   اوب ب   
  

اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن��ھ یج��وز ھب��ة المغ��صوب إل��ى الغاص��ب؛ ألن    
العین المغصوبة ما زالت على ملك المغصوب منھ، ولھ مطلق التصرف       

  )٣ (.فیھا
  :شروط هبة المغصوب للغاصب

  ) ٤: (أن يكون الواهب من أهل التبرع:  األولالشرط
وذلك ألن ھب�ة المغ�صوب تب�رع، ف�ال یملكھ�ا إال م�ن یمل�ك التب�رع،               
ویتحقق التب�رع ب�أن یك�ون الواھ�ب بالًغ�ا، ح�ًرا، رش�یًدا، ف�ال ت�صح ھب�ة                  
المغصوب من الصبي، والمجنون؛ ألنھما لیسا من أھل التبرع، ولكونھا 

دنی��وي، ف��ال یملكھ��ا ال��صبي، والمجن��ون، ض��رًرا مح��ًضا، ال یقابلھ��ا نف��ع 
  . كالطالق، والعتاق

وكذا األب ال یمل�ك ھب�ة م�ال ال�صغیر م�ن غی�ر ش�رط الع�وض؛ ألن            
المتبرع بمال الصغیر قربان مالھ ال على وجھ األح�سن؛ وألن�ھ ال یقابل�ھ        

 َتْقَرُب��وا َم��اَل الَیِت��یِم ِإالَّ ِب��الَِّتي ِھ��َي َوَال :نف��ع دنی��وي، وق��د ق��ال اهللا 
  ]. ١٥٢: األنعام [َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَُّه

                                                           

 .٢/٥٣٧: مغني المحتاج) ١(
: ِكَت���اُب الرَِّق���اِق، َب���اُب الرَِّی���اِء َوال���سُّْمَعِة، ص���حیح البخ���اري  : أخرج���ھ البخ���اري) ٢(

كتاب الزھد والرقائق، َباُب َم�ْن َأْش�َرَك ِف�ي َعَمِل�ِھ َغْی�َر         : ، وأخرجھ مسلم  ٨/١٠٤
 .٤/٢٢٨٩: ، صحیح مسلماِهللا 

: ، المغن���ي٨/١٢١: ، البی���ان٨/١٧٦: ، م���نح الجلی���ل ٨/١٣٢: البح���ر الرائ���ق ) ٣(
٦/٤٦  . 

، ٢/٥٣٨: ، مغن�ي المحت�اج    ٧/٤٠٥: ، حاشیة الخرشي  ٦/١٧٩: بدائع الصنائع ) ٤(
 . ٤/٣٥٩:كشاف القناع
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وألنھ إذا لم یقابلھ عوض دنیوي كان التبرع ضرًرا مح�ًضا، وت�رك       
 َفَع�ْن َأِب�ي َس�ِعیٍد       المرحمة في حق الصغیر، فال یدخل تحت والیة ال�ولي،         

ْن َض�ارَّ َض�رَُّه    َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر، مَ    : ( َقالَ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا     اْلُخْدِريِّ  
     )١ ().اُهللا، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اُهللا َعَلْیِھ

ولھ��ذا ل��م یمل��ك ط��الق امرأت��ھ، وإعت��اق عب��ده، وس��ائر الت��صرفات    
   .الضارة المحضة

وإن ش�رط األب الع��وض ال یج��وز عن��د أب��ي حنیف��ة، وأب��ي یوس��ف،  
فھب�ة المكات�ب، والم�أذون ال تج�وز، س�واء ك�ان بع�وض، أو             : وعلى ھذا 

ر عوض؛ ألن كل من ال یملك التب�رع ال یمل�ك الھب�ة، ال بع�وض، وال             بغی
  .بغیر عوض

والھب���ة ب���شرط الع���وض تق���ع تبرًع���ا ابت���داء، ث���م ت���صیر بیًع���ا ف���ي  
االنتھاء، بدلیل أنھا تفی�د المل�ك قب�ل الق�بض، ول�و وقع�ت بیًع�ا م�ن ح�ین                 

لك بنفسھ، وجودھا لما توقف الملك فیھا على القبض؛ ألن البیع یفید الم
دل أنھا وقعت تبرعًا ابتداء، وھؤالء ال یملكون التبرع، فلم تصح الھب�ة              

  . حین وجودھا، فال یتصور أن تصیر بیًعا بعد ذلك
بینم�ا ذھ��ب محم��د ب�ن الح��سن إن ش��رط األب الع�وض فإن��ھ یج��وز؛    
ألن الھب��ة تملی��ك، ف��إذا ش��رط فیھ��ا الع��وض كان��ت تملیًك��ا بع��وض، وھ��ذا  

اختلف��ت العب��ارة، وال عب��رة باختالفھ��ا بع��د اتف��اق     تف��سیر البی��ع، وإنم��ا   
  )٢(.المعنى، كلفظ البیع مع لفظة التملیك

یتبین أنھ یت�شدد ف�ي أھلی�ة الواھ�ب ویتطل�ب            : وفي القانون المدني  
أھلیة التبرع، وھي أقوى من أھلیة التصرف؛ ألنھ یقوم بعم�ل ض�ار ب�ھ                

  .ضررًا محضًا

                                                           

 . سبق تخریج الحدیث) ١(
 . ٦/١٧٩: بدائع الصنائع) ٢(
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م��ن ال��صبي غی��ر  ف��ال ت��صح ھب��ة المغ��صوب للغاص��ب  : وعل��ى ھ��ذا
 ، والمجن�ون، والمعت�وه  )١(الممیز، وھو من لم یبل�غ ال�سابعة م�ن عم�ره           

، فكل ھبة مغصوب للغاصب تصدر من أحد ھؤالء، تكون باطل�ة، وال          )٢(
  . تلحقھا اإلجازة

أیا كان س�نھ ول�و زاد عل�ى الثامن�ة ع�شرة،             (وكذلك الصبي الممیز    
 فھ��و ال یمل��ك أھلی��ة غی��ر أھ��ل ألن یھ��ب،) وك��ان مأذوًن��ا ل��ھ ف��ي التج��ارة

التبرع أصًلا، وإن كان یملك أھلی�ة التعاق�د، وأھلی�ة الت�صرف ف�ي ح�دود                  
رسمھا القانون، والھبة التي تصدر م�ن ال�صبي الممی�ز باطل�ة، ف�ال ت�رد          
علیھا اإلج�ازة، س�واء ص�درت ھ�ذه اإلج�ازة م�ن ال�ولي، أو الوص�ي، أو                   

  : لك أمرینالقیم، أو صدرت من المحكمة، وقد استثنى القانون من ذ
م�ن ق�انون    ) ٣٨(والم�ادة   ) ٥( ما ن�صت علی�ھ الم�ادة         :األمر األول 

الوالیة على المال من أنھ لیس للولي، أو الوصي، التبرع بم�ال القاص�ر     
  .إال ألداء واجب إنساني، أو عائلي وبإذن المحكمة

من قانون الوالیة على الم�ال م�ن        ) ٣٩( نصت المادة    :األمر الثاني 

یم تج�وز ل�ھ مباش�رة الت�صرفات اآلتی�ة ب�إذن المحكم�ة            أن الوصي أو الق�    
  : وھي

التن��ازل ع��ن الحق���وق، وال��دعاوى، قب��ول األحك���ام القابل��ة للطع���ن      
ب�الطرق العادی��ة، والتن��ازل ع��ن ھ��ذه الطع�ون بع��د رفعھ��ا، والتن��ازل ع��ن   

  .  التأمینات وأضعافھا
وبھذا نجد القانون المدني قد اتفق مع الفقھ اإلسالمي ف�ي اش�تراط        

لیة التبرع للواھب، م�ا ع�دا ح�التي االس�تثناء فق�د خ�الف فیھم�ا الفق�ھ                   أھ
  .اإلسالمي

                                                           

 .  مدني٤٥/٢المادة ) ١(
  : ني على أنھ من القانون المد١١٤وقد نصت المادة ) ٢(

 یقع باطًال تصرف المجن�ون والمعت�وه، إذا ص�در الت�صرف بع�د ت�سجیل ق�رار                    -١
  . الحجر

 أما إذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر، ف�ال یك�ون ب�اطًال إال إذا كان�ت           -٢
 .  حالة الجنون أو العتھ شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف اآلخر على بینة منھا
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  : أن يكون الواهب غير مفلس: الشرط الثاني
أم��ا ال���سفیھ فق��د اختل���ف الفقھ��اء ف���ي حك��م ھب���ة المغ��صوب من���ھ      

  : للغاصب على رأیین
بصحة ت�صرفات ال�سفیھ،    :  ذھب أبو حنیفة إلى القول     :الرأي األول 

ھبة المغصوب منھ، وذلك ألنھ مخاطب عاقل، فال یج�وز          وبالتالي صحة   
   )١ (.الحجر علیھ

ــاني ــرأي الث ال��صاحبین، والمالكی��ة، (ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء : ال

بأن تصرف المحج�ور علی�ھ لل�سفھ ال         : إلى القول ) والشافعیة، والحنابلة 
  )٢(. ینفذ، وأنھ غیر صحیح

ال�سفھ، أم  إال أنھم اختلفوا في ھل تصرف ال�سفیھ ال ی�صح بمج�رد            
  ال بد من حكم القاضي؟  

فذھب البعض إلى أن تصرف السفیھ ال یصح بمجرد السفھ، وعلى      
  )٣(. ھذا یكون تصرفات السفیھ قبل الحجر علیھ باطلة

بینم��ا ذھ��ب ال��بعض اآلخ��ر إل��ى أن ت��صرفھ ال ی��صح بحك��م الح��اكم،   
  )٤ (.وعلى ھذا فإن تصرفھ قبل الحجر علیھ یكون صحیًحا

  :األدلـة

 ب�أن ال�سفیھ مخاط�ب       :استدل أبو حنيفة على ما ذهب إليـه       : أوالً

 غاد، ورائ�ح؛ وألن ف�ي الحج�ر إھ�داًرا لحریت�ھ،        وألن مال اهللاعاقل،
وإنسانیتھ، وأھلیتھ، ف�ذلك أخط�ر م�ن ض�رر خ�اص یلح�ق ال�دائن، فتنف�ذ               

  )٥(. تصرفاتھ
استدل جمهور الفقهاء على مشروعية الحجر علـى الـسفيه          :  ثانياً

  .الكريم، والسنة النبويةبالقرآن 
  : أما القرآن الكريم فمنه

                                                           

 .  ٩/٢٦٥: لقدیرتكملة شرح فتح ا) ١(
للشیخ صالح عبد   : ، جواھر اإلكلیل شرح مختصر خلیل     ٥/١٩٩: تبیین الحقائق ) ٢(

دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الطبع���ة   : ، ط٢/١٤٦ال���سمیع اآلب���ي األزھ���ري،  
: ، ش��رح منتھ��ى اإلرادات ٢/٢٠٠: م، مغن��ي المحت��اج ١٩٩٧/ھ��ـ١٤١٨:األول��ى

٢/٣٩٧   . 
 .  ٣/٢٤٠: بلغة السالك) ٣(
 .٢٥٩للسیوطي، ص: شباه والنظائراأل) ٤(
  .   ٥/١٩٩: تبیین الحقائق) ٥(
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 ُتْؤُتوا السَُّفَھاَء َأْمَواَلُكُم اَلِت�ي َجَع�َل اللَّ�ُھ َلُك�ْم ِقَیام�اً      َوَال : قال اهللا -١
  ]. ٥: النساء[ َوُقوُلوا َلُھْم َقْوًال مَّْعُروفًا َواْكُسَوُھْم َواْرُزُقَوُھْم ِفیَھا

 ف��ي ھ��ذه اآلی��ة األولی��اء ع��ن إعط���اء      نھ��ى اهللا  : وج��ھ الدالل��ة  
السفھاء أموالھم؛ ألن في إعطائھم تعریضًا ل�ضیاعھا، ف�دل ال�نص عل�ى              

  )١ (.منعھم من التصرف في أموالھم، وھو معنى الحجر علیھم
َواْبَتُلوا الَیَتاَمى َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَن�ْسُتم مِّ�ْنُھْم     : قال اهللا    -٢

  ].٦: النساء [ اْدَفُعوا ِإَلْیِھْم َأْمَواَلُھْمُرْشدًا َف
 باختب�ار الیت�امى ف�ي حف�ظ أم�والھم،           فق�د أم�ر اهللا      : وجھ الدالل�ة  

بأن یدفع لھم شيء م�ن أم�والھم، لمعرف�ة خب�رتھم ف�ي الت�صرفات، ف�إن               
آنس منھم الرشد قبل البلوغ، سلموا أموالھم، فدل النص على منع دف�ع           

  )٢ (.د وحجرھم عنھا، حتى ال یتصرفوا فیھاأموالھم إلیھم قبل الرش
  حج��ر عل��ى مع��اذ ب��ن جب��ل  فق��د ثب��ت أن النب��ي  : وأم��ا ال��سنة

  )٣(.مالھ، وباعھ في دین كان علیھ
  )٤(. بسبب التبذیر على عبد اهللا بن جعفروحجر عثمان 
 ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھ�اء ف�ي ج�واز الحج�ر            :الرأي الراجح 

دل�تھم، وألن الحج�ر عل�ى ال�سفیھ ك�ان لحكم�ة       على السفیھ، وذلك لق�وة أ  
وھي عدم إضاعة المال، والسفیھ ال یحسن التصرف في مالھ، فلو ت�رك     

  . بدون حجر علیھ لضیع مالھ، فكان الحجر علیھ مصلحة لھ
 ف�ال  یعتبر تصرف السفیھ، وذي الغفلة باطًلا،  : وفي القانون المدني  

منھم��ا باطل��ة، ول��و أذن یملك��ان أن یھب��ا أموالھم��ا، والھب��ة الت��ي ت��صدر  
القیم، أو القاضي، ذل�ك ألن ال�سفیھ، وذا الغفل�ة ال یملك�ان أھلی�ة التب�رع               

أم�ا  )  م�دني  ١١٦/١م(إال في الوقف، والوصیة إذا أذنت المحكمة فیھما         
  .الھبة فال یملكانھا، ولو بإذن القیم، والمحكمة

وبالت��الي نج��د أن الق��انون الم��دني اتف��ق م��ع م��ا ذھ��ب إلی��ھ جمھ��ور  
  . لفقھاء في جواز الحجر على السفیھا

                                                           

  .   ١/٤١٦: البن العربي: أحكام القرآن) ١(
  .   ٢/٧٩: للجصاص: أحكام القرآن) ٢(
ِكَتاُب التَّْفِلیِس، َباُب اْلَحْجِر َعَلى اْلُمْفِلِس َوَبْی�ِع َماِل�ِھ ِف�ي ُدُیوِن�ِھ،              : أخرجھ البیھقي ) ٣(

ِكَتاٌب ِفي اْلَأْقِضَیِة، َواْلَأْحَكاِم، َوَغْیِر     : ، وأخرجھ الدار قطني   ٦/٨٠:رىالسنن الكب 
، وأخرج��ھ ٥/٤١٣: َذِل��َك، ب��اب ِف��ي اْلَم��ْرَأِة ُتْقَت��ُل ِإَذا اْرَت��دَّْت، س��نن ال��دار قطن��ي     

  . ٢/٦٧: كتاب البیع، المستدرك: الحاكم
، ٥/٢٩٣: وكاني الیمن�ي لمحمد بن علي بن محمد ب�ن عب�د اهللا ال�ش        : نیل األوطار ) ٤(

  .  م١٩٩٣/ھــ١٤١٣: دار الحدیث، مصر، الطبعة األولى: ط
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أم��ا الھب��ات ال��صادرة منھم��ا قب��ل ت��سجیل ق��رار الحج��ر، فھ��ي ف��ي      
األص��ل ص��حیحة، وال ی��سري ق��رار الحج��ر ف��ي ح��ق الغی��ر إال م��ن وق��ت    

  )١(.تسجیل القرار
والقانون في ھذا الرأي یتفق مع رأي بعض الفقھاء الذي ی�رى أن         

ھ��ذا ف��إن ت��صرفھ قب��ل   ت��صرف المفل��س ال ی��صح بحك��م الح��اكم، وعل��ى    
  . صدور حكم الحجر علیھ یكون صحیًحا

  : أن يكون الواهب مختارا: الشرط الثالث
   :وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على النحو اآلتي

 ذھ��ب أب��و حنیف��ة، وص��احباه، وبع��ض المالكی��ة إل��ى :الــرأي األول

ب���أن اإلك���راه عل���ى ھب���ة المغ���صوب للغاص���ب یوج���ب ف���سادھا،   : الق���ول
د لعدم الرضا، فكان الرضا شرط الصحة، ال شرط الحكم، وانعدام           والفسا

  .شرط الصحة ال یوجب انعدام الحكم، ولكنھ یصح إذا أجازه
وألن ركن الھبة وھو المبادلة صدر مطلًقا من أھل الھبة في محل، 

   )٢ (.وھو مال مملوك الواھب، فیفید الملك عند التسلیم
:  وجمھور المالكیة إلى القول     ذھب زفر من الحنفیة،    :الرأي الثاني 

بصحة انعقاد ھبة المغصوب للغاصب من المك�ره، لكنھ�ا ال تك�ون الزًم�ا               
إال إذا أجازھا المكره، فھو بالخیار ب�ین اإلج�ازة، والف�سخ، وذل�ك قیاًس�ا                

    )٣(. على بیع الفضولي
 ذھ�ب بع�ض الحنفی�ة، وال�شافعیة، والحنابل�ة إل�ى                :الرأي الثالـث  

 عل�ى ھب�ة المغ�صوب للغاص�ب ال ی�صح، ألن اإلك�راه              بأن اإلك�راه  : القول
   )٤ (.ینافي التكلیف فیمنع ھبة المغصوب للغاصب

مم�ا س�بق م�ن أق�وال الفقھ�اء یت�بن أن ال�راجح ھ�و                 : الرأي الراجح 
الرأي القائل ببطالن ھبة المغصوب للغاصب ب�اإلكراه؛ ألن اإلك�راه یع�دم             

ق بكلم��ة الكف��ر عن��د    نف��ى اإلث��م عل��ى النط��   االختی��ار، وإذا ك��ان اهللا  
َوَقْلُب�ُھ   َم�ن َكَف�َر ِباللَّ�ِھ ِم�ْن َبْع�ِد ِإیَماِن�ِھ ِإالَّ َم�ْن ُأْك�ِرهَ         :اإلك�راه، فق�ال   

 َغ�َضٌب مِّ�َن اللَّ�ھِ    َوَلِكن مَّن َش�َرَح ِب�اْلُكْفِر َص�ْدرًا َفَعَل�ْیِھمْ     ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن

                                                           

 .  ٩٩، ٥/٩٨سابق، : عبد الرازق السنھوري. د) ١(
 .  ٢/٣٧٠: ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٧/٢٧٥: بدائع الصنائع) ٢(
، حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح   ٧/٢٧٥: ، ب��دائع ال��صنائع ١٢/٥٢: المب��سوط) ٣(

 .  ٣/٦:بیرالك
: ، الت���اج الم���ذھب٢/٢٠٧: ، ش���رح منتھ���ى اإلرادات٢/٥٣٨: مغن���ي المحت���اج) ٤(

٢/٣٠٨   . 
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اب أولى یجب عدم المؤاخ�ذة      فمن ب ]. ١٠٦: النحل [َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیمٌ  
  .بالتصرفات عند اإلكراه
إن اهللا تج��اوز ع��ن أمت��ي الخط��أ، والن��سیان،  : (ویق��ول الرس��ول 

   )   ١( ).وما استكرھوا علیھ
اإلك�راه یف�سد رض�اء الواھ�ب، ویجع�ل الھب�ة            : وفي القانون المدني  

قابلة لإلبطال، وأكثر ما یكون اإلك�راه ف�ي الھب�ة ع�ن طری�ق الت�أثیر ف�ي                   
فس الواھ�ب بنف�وذ أدب�ي یك�ون للموھ�وب ل�ھ علی�ھ، فی�ؤثر ف�ي إرادت�ھ             ن

  .ویحملھ على التجرد من مالھ لمصلحتھ
كما أن النفوذ األدبي إذا قصد بھ الوصول إلى غرض غیر مشروع  
یعد إكراًھا، كذلك العطف، والحن�و إذا اس�تغل البت�زاز الم�ال م�ن الواھ�ب              

االس��تھواء، والت��سلط عل��ى یع��د إكراًھ��ا، وف��ي ھ��ذه الحال��ة تطب��ق قواع��د 
      )٢ (.اإلرادة

 والق��انون ف��ي ھ��ذا ال��رأي یتف��ق م��ع رأي الحنفی��ة م��ا ع��دا زف��ر،       
وبعض المالكیة؛ ألن قابلیة العق�د لإلبط�ال تعن�ي أن العق�د ص�حیح، حت�ى        

  .یثبت إبطالھ
  

  اطب اث

   اوب ر اب

)عیة، والحنابلةالمالكیة، والشافالحنفیة، و(ذھب جمھور الفقھاء   
)٣ (.بأنھ یجوز ھبة المغصوب لغیر غاصبھ في الجملة: إلى القول  

  :شروط هبة المغصوب لغير الغاصب

ــشرط األول : أي:  أن یك��ون الموھ��وب ل��ھ ق��ادًرا عل��ى انتزاع��ھ :ال

انتزاع العین الموھوب�ة م�ن غاص�بھا، أم�ا إذا ك�ان الموھ�وب ل�ھ ع�اجًزا                

                                                           

، ١/٦٥٩:، س�نن اب�ن ماج�ھ    َوالنَّاِس�ي ،َباُب َطَلاِق اْلُمْك�َرهِ كتاب الطالق، : أخرجھ ابن ماجھ ) ١(
 .٧/٥٨٤:الكبرى، السنن َباُب َما َجاَء ِفي َطَلاِق اْلُمْكَرِهكتاب الطالق، : وأخرجھ البیھقي

محی�ي ال�دین إس��ماعیل   . ، د١١١، ٥/١١٠س�ابق،  : عب�د ال�رازق ال�سنھوري   . د) ٢(
عل��م ال��دین، العق��ود المدنی��ة ال��صغیرة ف��ي الق��انون الم��دني وال��شریعة اإلس��المیة   

دار النھ���ضة العربی���ة، الطبع���ة الثانی���ة، ب���دون : ، ط٢١والق���وانین العربی���ة، ص
 .   تاریخ طبع

، ٣/٥٥٨: ، مغن��ي المحت��اج  ٨/١٧: ، الت��اج واإلكلی��ل  ٦/١٨٠: ب��دائع ال��صنائع ) ٣(
 .     ٦/٤٦: المغني
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الھبة تملیك في الح�ال، والعج�ز ع�ن         على انتزاعھا فال تصح الھبة؛ ألن       
     )١ (.التسلیم ینافي ذلك
ِلَأنَُّھ َعْقٌد َیْفَتِقُر إَلى اْلَق�ْبِض،   :  قبض العین الموھوبة   :الشرط الثاني 

َفَل��ْم َی��ِصحَّ لغی��ر ق��ادر عل��ى انتزاع��ھ م��ن الغاص��ب، َك��اْلَبْیِع، َوَل��ْیَس ِلَغْی��ِر   
  .اِھِباْلَغاِصِب اْلَقْبُض إلَّا ِبِإْذِن اْلَو

َفِإْن َوكََّل اْلَماِلُك اْلَغاِصَب ِفي َتْقِبیِضِھ، َصحَّ، ولو وكل الموھوب ل�ھ          
الغاصب في قبض ما ف�ي ی�ده ف�ي نف�سھ، وقب�ل، ص�ح، وإذا م�ضت م�دة                   

   )٢(. یتأتى فیھا القبض، برئ الغاصب من الضمان
َس��یُِّدُه َم�ْن اْغَت��َصَبُھ َرُج�ٌل َعْب��ًدا، َفَوَھَب�ُھ    : "ج�اء ف��ي الت�اج واإلكلی��ل  

ِلَرُجٍل آَخَر، َواْلَعْبُد ِبَیِد اْلَغاِصِب، َج�اَزْت اْلِھَب�ُة إْن َقَب�َضَھا اْلَمْوُھ�وُب َقْب�َل                 
  )٣(". َمْوِت اْلَواِھِب، َوَلْیَس َقْبُض اْلَغاِصِب َقْبًضا ِلْلَمْوُھوِب َلُھ

أما إن أمره ب�ھ الواھ�ب، ورض�ي بح�وزه للموھ�وب ل�ھ ص�ح؛ ألن�ھ              
  )٤ (.صار كالمودع

وإن وكل الغاصب في القبض لھ، فمضى زم�ان          ":وجاء في البيان  

یمك��ن فی��ھ الق��بض ص��ارت مقبوض��ة للموھ��وب ل��ھ، وزال ال��ضمان ع��ن   
الغاصب؛ ألن الملك الذي صار مضموًنا زال، وصار مقبوًضا لمالك آخر           
بإذنھ، بخالف ما إذا وھبھ الغاصب، وأذن لھ في قبضھ، فإن ال�ضمان ال   

  ) ٥ (". لك باق لم یزلیزول عنھ؛ ألن الم
إذا ل��م یك��ن : " عل��ى أن��ھ٤٩٣وف��ي الق��انون الم��دني ن��صت الم��ادة  

الموھ��وب ل��ھ ق��د ت��سلم ال��شيء الموھ��وب ف��إن الواھ��ب یلت��زم بت��سلیمھ،  
  ".وتسري في ذلك الحكام المتعلقة بتسلیم المبیع

 أن یكون الموھوب ل�ھ فی�ھ أھلی�ة المل�ك لم�ا یوھ�ب                :الشرط الثالث 
لمغصوب للحی�وان، والجم�اد، وم�ا ش�ابھھ مم�ا ل�یس             فال تصح ھبة ا   : لھ

ھو أھًلا للتملك، وتصح ھبة المغصوب للمحجور علیھ، والذي یقبل عنھ 
    )٦ (.ولیھ، فإن لم یكن لھ ولي قبل عنھ الحاكم

                                                           

 .     ٦/٤٦: ، المغني٢/٥٤١: ، مغني المحتاج٦/١٨٠: بدائع الصنائع) ١(
 .٦/٤٦: ، المغني٥/٣٧٤: روضة الطالبین) ٢(
 .٨/١٧: التاج واإلكلیل) ٣(
 .٧/١٨٢: شرح الزرقاني على مختصر خلیل) ٤(
 .٨/١٢١: البیان) ٥(
 .  ٢/٥٣٨: ، مغني المحتاج٤/٨٧: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٦(



 

- ٨٢ -

أن یكون الموھوب لھ موجوًدا وج�وًدا حقیقی�ا وق�ت     : الشرط الرابع 
 وجوًدا حكمًیا، كالحمل فإن كان الموھوب لھ معدوًما، أو موجوًدا : الھبة

المستكن، فال تصح ھبة المغصوب؛ ألن القب�ول رك�ن م�ن أرك�ان الھب�ة،         
   )١ (.وال یتصور القبول من المعدوم

ویوافق القانون المدني ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء في أن�ھ یج�ب       
أن یكون الموھوب لھ موجودًا حقیقة، فال یكفي أن یكون موجودًا حكمًا            

 أم���ھ، فالھب���ة للحم���ل الم���ستكن باطل���ة؛ ألن ھب���ة      ك���الجنین ف���ي بط���ن  
المغصوب إیجاب وقبول، والجن�ین ال یق�در عل�ى القب�ول ول�یس ل�ھ ول�ي             

   )٢(. یقبل عنھ
وھذا الشرط ق�د اختل�ف     : قبول الموھوب لھ الھبة   : الشرط الخامس 

  :فیھ الفقھاء على رأیین
ب�أن الھب�ة تنعق�د      :  ذھ�ب جمھ�ور الحنفی�ة إل�ى الق�ول           :الرأي األول 

اإلیج���اب فق���ط، وال ی���شترط القب���ول م���ن الموھ���وب ل���ھ، فتنعق���د ھب���ة     ب
   )٣(. المغصوب لغیر الغاصب دون التوقف على قبولھ

  .واستدلوا بما يأتي
  م��ا روي َع��ْن ال��صَّْعِب ْب��ِن َجثَّاَم��َة اللَّْیِث��يِّ َأنَّ��ُھ َأْھ��َدى ِلَرُس��وِل اللَّ��ِھ   -١

َأْو ِبَودَّاَن، َف�َردَُّه َعَلْی�ِھ، َفَلمَّ�ا َرَأى َم�ا     ِحَماًرا َوْحِشیا، َوُھَو ِباْلَأْبَواِء،     
   )٤ ().ِإنَّا َلْم َنُردَُّه َعَلْیَك، ِإلَّا َأنَّا ُحُرٌم: (ِفي َوْجِھِھ، َقاَل

أن الراوي أطلق اسم اإلھداء بدون القبول، واإلھ�داء         : وجھ الداللة 
  )٥ (.من ألفاظ الھبة، فدل على أن الھبة ال تتوقف على القبول

إنا لم نرده علیك : (بأن قول الرسول : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
فیھ دلیل على أن المھدى إلیھ ل�ھ ح�ق القب�ول، وال�رد، ول�و         ) إال أنا حرم  

                                                           

 .    ٥/١٠٢سابق، : عبد الرازق السنھوري. د) ١(
محی��ي ال��دین إس��ماعیل عل��م   . ، د٥/١٠٧س��ابق، : عب��د ال��رازق ال��سنھوري  . د) ٢(

 .  ٢١السابق، ص: الدین
  .       ٦/١٧٤: بدائع الصنائع) ٢(
 كت��اب الھب��ة، وف��ضلھا، والتح��ریض علیھ��ا، ب��اب قب��ول     ف��ي: أخرج��ھ البخ��اري ) ٣(

ِكَت��اُب اْلَح��جِّ، َب��اُب َتْح��ِریِم  : ، وأخرج��ھ م��سلم٣/١٥٥: الھدی��ة، ص��حیح البخ��اري
  .         ٢/٨٥٠:الصَّْیِد ِلْلُمْحِرِم، صحیح مسلم

  .        ٦/١٧٤: بدائع الصنائع) ٤(
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، فھ�ذا دلی�ل عل�یكم، ال      لم یكن لھ حق القبول وال�رد، م�ا رده الرس�ول             
    )١ (.لكم
 َكاَن َنَحَلَھا ُج�َذاَذ  ِإنَّ َأَبا َبْكٍر :  َأنََّھا َقاَلتْ  َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة      -٢

َواللَِّھ َیا  : ِعْشِریَن َوْسًقا ِمْن َماِلِھ ِباْلَعاِلَیِة، َفَلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة، َقالَ        
ُبَنیَُّة، َما ِمَن النَّاِس َأَحبُّ ِإَليَّ ِغًنى َبْع�ِدي ِمْن�ِك، َوال َأَع�زُّ َعَل�يَّ َفْق�ًرا             

ي ُكْن�ُت َنَحْلُت�ِك ِم�ْن َم�اِلي ُج�َذاَذ ِع�ْشِریَن َوْس�ًقا، َفَل�ْو ُكْن�ِت                 ِمْنِك، َوِإنِّ�  
َجَذْذِتیِھ، َواْحَتْزِتیِھ َكاَن َلِك، َفِإنََّم�ا ُھ�َو اْلَی�ْوَم َم�اُل َواِرٍث، َوِإنََّم�ا ُھ�َو            

ِھ َیا َأَب�ِت، َواللَّ�  : ، َقاَلْتَأُخوِك، َوُأْخَتاِك، َفاْقِسُموُه َعَلى ِكَتاِب اللَِّھ      
ُذو : َلْو َكاَن َكَذا َوَكَذا َلَتَرْكُتُھ، ِإنََّم�ا ِھ�َي َأْس�َماُء، َفَم�ِن اُألْخ�َرى؟ َق�الَ           

   )٢ (.َبْطِن ِبْنِت َخاِرَجَة ُأَراَھا َجاِرَیًة، َفَوَلَدْت َجاِرَیًة
 أطل�ق اس�م النحل�ى ب�دون الق�بض،              أن أب�ا بك�ر        :وجه الداللـة  

لھب��ة ف��ي اللغ��ة عب��ارة ع��ن نف��س  والنحل��ى م��ن ألف��اظ الھب��ة، فثب��ت أن ا 
  )٣(. إیجاب الملك

 بأن االس�تدالل ب�ھ غی�ر ص�حیح؛ ألن           :ونوقش االستدالل بهذا األثر   

األثر المذكور قد دل على أن الھبة تمل�ك ب�القبض حت�ى ل�و س�بقھا قب�ول         
م��ن جان��ب الموھ��وب ل��ھ، وال دالل��ة فی��ھ عل��ى أن الھب��ة تمل��ك باإلیج��اب   

  .وحده
قبل��ت، أو م��ا : اللفظ كق�ول الموھ��وب ل��ھ كم�ا أن القب��ول ق��د یك��ون ب�� 

یقوم مقام ھذا اللفظ عرفًا، وقد یكون بالفع�ل، كم�ا ل�و ق�ام الموھ�وب ل�ھ                  
بق��بض الموھ��وب دون أن ی��تلفظ ب��القبول، وق��د دل ھ��ذا األث��ر عل��ى أن       
القبول الفعلي ھو الذي ت�تم ب�ھ الھب�ة، وب�ذلك یك�ون االس�تدالل عل�یكم ال                   

   )٤ (.لكم

                                                           

: ب�د المل�ك ب�ن بط�ال    ألب�ي الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن ع            :  شرح صحیح البخاري   )١(
: مكتب��������ة الرش��������د، ال��������سعودیة، الری��������اض، الطبع��������ة الثانی��������ة  : ، ط٧/٩٠

  .        م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٣
لإلم�ام  : ِكَتاُب اْلُبُیوِع ِفي التَِّجاَراِت، َوال�سََّلِم، ب�اب النحل�ى، الموط�أ     : أخرجھ مالك ) ٢(

بع��ة دار القل��م، دم��شق، الط: ، ط٣/٢٣٠:مال��ك ب��ن أن��س أب��و عب��د اهللا األص��بحي 
 .م١٩٩١/ھـــ١٤١٣:األولى

  .      ٦/١٧٤: بدائع الصنائع) ٣(
حسن محم�د   . د: موانع الرجوع في الھبة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي        ) ٤(

 . م٢٠٠٤دار الجامعة الجدیدة للنشر، : ، ط٤٢بودي، ص
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ب�ة ھ�و اكت�ساب الم�دح، والثن�اء بإظھ�ار الج�ود،         أن المقصود من الھ  -٣
  )١(. والسخاء، وھذا یحصل بدون القبول، بخالف البیع

بأن�ھ اس�تدالل ب�المعقول ف�ي مقابل�ة      : ویمكن مناقشة ھ�ذا االس�تدالل     
ن��ص، فیك��ون م��ردودًا، ول��و س��لم ج��دًال ع��دم وج��ود ن��ص، ف��إن االكتف��اء   

مباش�رة دون توق�ف   باإلیجاب وحده من شأنھ أن یؤدي الملك إلى الغی�ر          
على قبول ذلك الغیر، والمعروف ش�رعًا أن اإلن�سان ال یتمل�ك إال بإذن�ھ،        
حت��ى یتحق��ق لل��سؤال وجھ��ھ م��ن أی��ن اكت��سبھ، وفیم��ا أنفق��ھ، كم��ا أن          
الموھ��وب ل��ھ ق��د ی��ؤثر رف��ض الھب��ة، إذا است��شف م��ن ورائھ��ا غای��ات       

  . للواھب ال یحمدھا الموھوب لھ
منفردة، فتتوقف على القبول حتى     كما أن عقد الھبة عقد، ال إرادة        
   )٢ (.ال یتملك الموھوب لھ حقًا دون رضاه

زفر م�ن الحنفی�ة، والمالكی�ة،       ( ذھب جمھور الفقھاء     :الرأي الثاني 
بأنھ ال بد من اإلیجاب والقبول النعقاد : إلى القول) والشافعیة، والحنابلة

  )٣(. ھبة المغصوب للغاصب
  : يواستدلوا بما يأت

َلْو ُأْھَدى ِإَليَّ ِذَراٌع َلَقِبْلُت، َوَل�ْو ُدِعی�ُت   : ( قال ما روي أن الرسول  -١
  )٥().  َألَجْبُت)٤(ِإَلى ُكَراٍع 

: وقول��ھ) لقبل��ت: (ف��ي الح��دیث ق��ول الرس��ول : وجــه الداللــة
   )٦ (.دلیل على أن القبول ال بد من تحققھ في عقد الھبة) ألجبت(
لم�ا  : قال�ت ) رض�ي اهللا عنھ�ا  ( بن�ت أب�ي س�لمة    أم كلثوم ما روي عن   -٢

ِإنِّ�ي َق�ْد   : (ق�ال لھ�ا  ) رضي اهللا عنھ�ا ( أم سلمة  تزوج رسول اهللا
َأْھ�َدْیُت ِإَل�ى النََّجاِش�يِّ َأَواٍق ِم�ْن ِم��ْسٍك، َوُحلَّ�ًة، َوِإنِّ�ي َل�ا ُأَراُه ِإلَّ�ا َق��ْد         

                                                           

 . ٦/١٧٥: بدائع الصنائع) ١(
 . ٤٢ص: قانون الوضعيموانع الرجوع في الھبة في الفقھ اإلسالمي وال) ٢(
، ك�شاف   ٢/٥٣٨: ، مغني المحتاج  ٧/٤١١: ، الخرشي ٦/١٧٤: بدائع الصنائع ) ٦(

  .        ٤/٣٦٠:القناع
َم�ا ُدون اْلَكْع�ب، َوَخ�صَّ ال�ذَِّراَع، َواْلُك�َراَع ِبال�ذِّْكِر ِلَیْجَم�َع َب�ْیَن          : الكراع من الدابة  ) ٤(

. َع َكاَنْت َأَحبَّ ِإَلْی�ِھ ِم�ْن َغْیِرَھ�ا، َواْلُك�َراَع َل�ا ِقیَم�َة َل�ھُ       اْلَحِقیِر، َواْلَخِطیِر؛ ِلَأنَّ الذَِّرا 
   .          ٥/٢٠٠:فتح الباري

في كتاب الھبة، وفضلھا، والتح�ریض علیھ�ا، َب�اُب الَقِلی�ِل ِم�َن             :  أخرجھ البخاري  )٥(
 . ٣/١٥٣: الِھَبِة، صحیح البخاري

   .         ٦/٩٤: ، نیل األوطار٥/٥١٣:  فتح الباري)٦(
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ِھ ِإلَّ��ا َس��ُتَردُّ، َف��ِإَذا ُردَّْت ِإِل��يَّ َم�اَت، َوَل��ا َأَرى اْلَھِدیَّ��َة الَِّت��ي َأْھ��َدْیُت ِإَلْی�� 
  ).َفِھَي َلِك، َأْو َلُكنَّ

، َفَلمَّا ُردَّْت ِإَلْیِھ اْلَھِدیَُّة َأْعَطى ُك�لَّ         َفَكاَن َكَما َقاَل، َھَلَك النََّجاِشيُّ      
 َس�َلَمَة،  اْمَرَأٍة ِمْن ِنَساِئِھ ُأوِقیًَّة ِم�ْن َذِل�َك اْلِم�ْسِك، َوَأْعَط�ى َس�اِئَرُه ُأمَّ        

  )١(.َوَأْعَطاَھا اْلُحلََّة
 لم�ا ق�بض الھدی�ة الت�ي بع�ث بھ�ا إل�ى                أن الرس�ول     :وجه الداللة 

 بع���د رجوعھ���ا، دل ذل���ك عل���ى أن الھدی���ة ال تمل���ك بمج���رد  النجاش���ي
اإلھداء، بل ال بد فیھا من القب�ول، ول�و كان�ت تمل�ك بمج�رد اإلھ�داء لم�ا                    

   )٢ (. بھا ي عند بعثھ؛ ألنھا صارت ملًكا للنجاشقبضھا الرسول
 قاس أصحاب ھذا الرأي الھب�ة عل�ى البی�ع، بج�امع انتق�ال المل�ك ف�ي            -٣

  )٣(. كل، والبیع ال ینعقد إال باإلیجاب والقبول، فكذلك الھبة
 ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من ضرورة توافر :الرأي الراجح

ھم، وس�المتھا   اإلیجاب والقبول مًعا حتى یتم عقد الھبة، وذلك لقوة أدل�ت          
من المناقشة، وقد یكون الموھوب شیًئا یتضرر بھ الموھوب لھ، كالعبد           
األعمى والزمن والمقعد ونح�و ذل�ك، أو أن یك�ون الموھ�وب یحت�اج إل�ى           
نفقة من غیر أن یكون لھ منھم نف�ع، فل�و لزم�ھ المل�ك م�ن غی�ر قبول�ھ،              

  . للحقھ الضرر
ش�تراط قب�ول الھب�ة      وقد وافق القانون المدني جمھور الفقھاء في ا       

ال ت�تم الھب�ة إال إذا      : "  عل�ى أن�ھ    ٤٨٧من الموھوب ل�ھ، فن�صت الم�ادة         
  ". قبلھا الموھوب لھ، أو نائبھ

  : أن یكون الموھوب المغصوب مفرًزا: الشرط السادس
ذھب الحنفیة إلى القول بكون الموھوب المغصوب مفرًزا، أي غیر  

سم، وتج�وز ھبت�ة فیم�ا    مشاع، فال تجوز ھبة المغصوب المشاع فیما یق�    
  .ال یقسم

                                                           

: كت�اب البی�وع، ب�اب الم�سك ط�اھر یح�ل بیع�ھ، ال�سنن الكب��رى        :  أخرج�ھ البیھق�ي  )١(
كتاب الھبة، ِذْكُر ِإَباَحِة َأْخِذ اْلُمْھِدي َھِدیََّة َنْفِسِھ َبْع�َد         : ، وأخرجھ ابن حبان   ٦/٤٣

ِل اْلَھِدیَِّة ِإَلْی�ِھ، ص�حیح اب�ن        َبْعِثِھ ِإَلى اْلُمْھَدى ِإَلْیِھ، َوَمْوُت اْلُمْھَدى ِإَلْیِھ َقْبَل وُصو        
لمحم���د ب���ن حب���ان ب���ن أحم���د أب���و ح���اتم التمیم���ي     : حب���ان بترتی���ب اب���ن بلب���ان  

مؤس������������سة الرس������������الة، بی������������روت، الطبع������������ة : ، ط١١/٥١٥الب������������ستي،
 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤:الثانیة

 .٥/٤١٦:  نیل األوطار)٢(
 .٤/٤٢٢: ، روضة الطالبین٦/٣٠٧:  العزیز شرح الوجیز)٣(
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 ب�أن الق�بض ش�رط ج�واز ھ�ذا      :واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه   
العق��د، وال��شیوع یمن��ع م��ن الق��بض؛ ألن معن��ى الق��بض ھ��و ال��تمكن م��ن   
التصرف في المقبوض، والتصرف في النصف الشائع وحده ال یتصور،      

 وال ف��إن س��كنى ن��صف ال��دار ش��ائًعا، ول��بس ن��صف الث��وب ش��ائًعا مح��ال،
. یتمكن من التصرف فیھ بالتصرف ف�ي الك�ل؛ ألن العق�د ل�م یتن�اول الك�ل        

)١(  
إل�ى  ) المالكی�ة، وال�شافعیة، والحنابل�ة     (بینما ذھب جمھور الفقھ�اء      

 .بأنھ بجواز ھبة المشاع مطلًق�ا، س�واء ك�ان یقب�ل الق�سمة، أم ال            : القول
)٢(   

ة، واس��تدل جمھ��ور الفقھ��اء عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ بال��سنة النبوی���        
  . والمعقول

: ما روي َعْن َعْمِرو بن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َجدِّهِ     : أما السنة فمنها  

:  ِباْلِجْعَراَن�ِة َوَق�ْد َأْس�َلُموا، َق�اُلوا    َأنَّ َوْفَد َھَواِزَن َلمَّا َأَتْوا َرُس�وَل اللَّ�ِھ     "
ال َیْخَفى َعَلْیَك، َفاْمُنْن َعَلْیَنا     ِإنَّا َأْصٌل َوَعِشیَرٌة، َوَقْد َأَصاَبَنا ِمَن اْلَبالِء َما         

  ..." َمنَّ اللَُّھ َعَلْیَك
اخت���اروا م���ن أم���والكم، أو م���َن ِن���َساُؤُكْم،  : (َفَق���اَل َرُس���وُل اللَّ���ِھ  

َیا َرُس�وَل اللَّ�ِھ، َخیَّْرَتَن�ا َب�ْیَن َأْمَواِلَن�ا َوِن�َساِئَنا، َب�ْل َت�ُردُّ                 : فَقاُلوا) وَأْبَناُؤُكْم
َأمَّ�ا َم�ا َك�اَن ِل�ي، َوِلَبِن�ي َعْب�ِد اْلُمطَِّل�ِب        : (ْمَواَلَنا َوِن�َساَءَنا، َفَق�اَل   َعَلْیَنا أَ 

   )٣ ().َفُھَو َلُكْم
َأمَّا َما َكاَن ِلي َوِلَبِني َعْب�ِد اْلُمطَِّل�ِب         : ( قول الرسول    :وجه الداللة 

  )٤(. دلیل على جواز ھبة المشاع) َفُھَو َلُكْم
 المشاع عل�ى البی�ع، بج�امع انتق�ال المل�ك            فقیاس ھبة : أما المعقول 

ف��ي ك��ل، فبی��ع الم��شاع ص��حیح، س��واء ك��ان یقب��ل الق��سمة أو ال، فك��ذلك   
  )٥ (.تصح ھبتھ

                                                           

 .      ١٢/٦٤: ، المبسوط٦/١٨١: ائعبدائع الصن) ١(
 .     ٦/٢٥٣: ، المغني١٦/٣٤٥: ، تكملة المجموع٢/٤٠٣: بدایة المجتھد) ٢(
ألب�ي عب�د ال�رحمن      : كتاب الھبة، ھبة الم�شاع، ال�سنن الكب�رى        : أخرجھ النسائي ) ٣(

دار الری�ان  : ، ط٢٦٣، ٦/٢٦٢: أحمد ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ي الخراس�اني الن�سائي        
 .      ١١/٣٣٩: ریخ طبع، وأخرجھ أحمد، مسند اإلمام أحمدللتراث، بدون تا

 .       ٦/٢٥٤: المغني) ٤(
 .      ١٦/٣٤٦: تكملة المجموع) ٥(
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 ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ جمھ�ور الفقھ�اء؛ لق�وة أدل�تھم،                   :الرأي الراجح 
  .وألن المشاع الذي یقبل القسمة یجوز بیعھ، فجازت ھبتھ

 المغ�صوب الم�شاع لغی�ر       أنھ یج�وز ھب�ة    : ومن ثم فإنھ یمكن القول    
  .غاصبھ

  : على ما یأتي) ٨٢٦( نصت المادة :وفي القانون المدني
ك��ل ش��ریك ف��ي ال��شیوع یمل��ك ح��صتھ ملك��ًا تام��ًا، ول��ھ أن یت��صرف   
فیھ��ا، وأن ی��ستولي عل��ى ثمارھ��ا، وأن ی��ستغلھا بحی��ث ال یلح��ق ال��ضرر 

  . بحقوق سائر الشركاء
 ال��شائع ال��ذي  فھ��ذا ال��نص یفی��د ج��واز المال��ك الت��صرف ف��ي الم��ال   

  )١(. یملكھ بالبیع والھبة، سواء كان المشاع یقبل القسمة أو ال یقبلھا
وعلى ھذا یكون القانون المدني قد وافق جمھور الفقھاء في جواز 

  . ھبة المال الشائع
مم�ا یقب�ل النق�ل       ) المغ�صوب ( أن یك�ون الموھ�وب         :الشرط السابع 

 ِلِمْل��ٍك آَخ��َر َش��ْرًعا، َھ��َذا إَذا َقِب��َل النَّْق��َل  َیْقَب��ُل النَّْق��َل ِم��ْن ِمْل��ٍك: َأْي: ش��رًعا
ِبَجِمیِع َأْوُجِھِھ الشَّْرِعیَِّة، َبْل َوَل�ْو َقِبَل�ُھ ِف�ي اْلُجْمَل�ِة، َأْي ِب�َبْعِض اْلُوُج�وِه،                 

 ِب�اْلَبْیِع،  َفَدَخَل ِبَھَذا ِجْلُد اْلُأْضِحیََّة، َوَكْلُب الصَّْیِد َفِإنَُّھَما َوِإْن َلْم َیْقَبَلا النَّْقلَ         
  .َلِكنَُّھَما َیْقَبَلاِنِھ ِبالتََّبرُِّع، الَِّذي ُھَو َأَعمُّ ِمْن اْلِھَبِة

َوَخَرَج اْلُمَكاَتُب، َوُأمُّ اْلَوَلِد؛ َفِإنَُّھَما َلا َیْقَبَلاِن النَّْقَل ِبَوْجٍھ ِمْن اْلَأْوُجِھ      
  )٢ (.النَّاِقَلِة ِلْلِمْلِك َشْرًعا
ف�ال  : م�اًال متقوم�اً   ) المغ�صوب (یك�ون الموھ�وب      أن   :الشرط الثامن 

تصح ھبة مغصوب ما لیس بمال أصًال، ك�الحر، والمیت�ة، وال�دم، كم�ا ال       
تجوز ھبة ما لیس بمتقوم من األموال، كالخمر، والخنزیر، والكلب غیر    

  )٣ (.المأذون فیھ

اشترط في الشيء الموھوب أن یكون صالًحا : وفي القانون المدني
 عل��ى األش��یاء الت��ي یج��وز التعام��ل  ٨١ وق��د ن��صت الم��ادة للتعام��ل فی��ھ،

  .فیھا

                                                           

 .       ٥/١٢٤السابق، : عبد الرزاق السنھوري. د) ١(
 .       ٨/١٧٨: منح الجلیل) ٢(
شاف ، ك�  ٢/٥٤١: ، مغن�ي المحت�اج    ٧/٤٠٥: ، الخرشي ٦/١٨٠: بدائع الصنائع ) ٣(

 .     ٤/١٥٧:القناع



 

- ٨٨ -

 كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون ی�صح أن          -١
 .یكون محًال للحقوق المالیة

 واألشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا، ھي التي ال یستطیع أحد -٢
 الت�ي ال یجی�ز   أن یتأثر بحیازتھا، وأما الخارجة بحكم القانون فھ�ي      

  .القانون أن تكون محًال للحقوق المالیة
أن ما یخ�رج ع�ن التعام�ل فی�ھ بطبیعت�ھ أو            : فیستفاد من ھذا النص   

بحكم القانون ال یصلح أن یكون محًال للحقوق المالیة، وھبة المغ�صوب            
  . من ھذه الحقوق

  

راب اطا  

   اب وب

مملوًك�ا  ) مح�ل الھب�ة  (وھ�وب   األصل في الھبة أن یكون ال�شيء الم       
للواھب، فال تجوز ھبة مال الغی�ر بغی�ر إذن�ھ؛ الس�تحالة تملی�ك م�ا ل�یس                 

  )١ (.مملوك
وقد اختلف الفقهاء في هبة الغاصب للمغصوب لغير مالكه تبعـا           

  :الختالفهم في هبة الفضولي، وذلك على النحو اآلتي

ي الق�دیم،    ذھب الحنفیة، وقول للمالكیة، وال�شافعي ف�        :الرأي األول 
ب�أن ھب�ة الف�ضولي كبیع�ھ، موق�وف عل�ى       : وأحمد في روایة، إلى الق�ول   

  )٢ (.إجازة المالك، فإن أجازھا نفذ، وإن ردھا بطل

َوَص��حَّْت ِف��ي ُك��لِّ َمْمُل��وٍك، َفَظ��اِھُرُه َأنَّ : "ج��اء ف��ي حاش��یة ال��سوقي
َأنَّ :  اْلَماِلُك، َوَذَكَر َبْعُضُھمْ   َوْقُفُھ، َوِھَبُتُھ َباِطٌل، َوَلْو َأَجاَزهُ    : َغْیَر اْلَمْمُلوكِ 

َوْقَفُھ، َوِھَبَتُھ، َوَصَدَقَتُھ، َوِعْتَقُھ َكَبْیِعِھ، ِفي َأنَّ ُكلا َصِحیٌح َغْیُر َلاِزٍم، َفِإْن 
  )٣(". َأْمَضاُه اْلَماِلُك َمَضى، َوِإْن َردَُّه ُردَّ

ین بی�ع   ب�التفریق ب�   :  ذھب جمھور المالكیة إلى القول     :الرأي الثاني 

الفضولي وبین ھبتھ، فیصح بیعھ موقوًفا على إجازة المال�ك، وال ت�صح         
  .ھبتھ

                                                           

، ٣/٥٥٨: ، مغن�ي المحت�اج  ٧/٤٠٥: ، ش�رح الخرش�ي  ٦/١٨٠: ب�دائع ال�صنائع  ) ١(
 .٤/١٥٧:كشاف القناع

، نھای��ة ٩٨/ ٤: ، حاش�یة الدس��وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر    ٦/١٦٣: البح�ر الرائ�ق  ) ٢(
 . ٨/٦٧: ، اإلنصاف٣/٣٩٠:المحتاج

 . ٩٨/ ٤: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٣(
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 أن البیع تملیك في نظیر ع�وض، ف�صح        :والفرق بين البيع والهبة   
 .موقوًفا على إجازة المالك، أما الھبة فالتملی�ك فیھ�ا مجاًن�ا، لھ�ذا بطل�ت               

)١(  
 َباِطَلٌة ِبِخَلاِف َبْیِعِھ، َفِإنَّ�ُھ      َحاِصُلُھ َأنَّ ِھَبَة اْلُفُضوِليِّ    ":قال الدسوقي 

َصِحیٌح، َوِإْن َكاَن َغْیَر َلاِزٍم، َفَیُجوُز ِلْلُم�ْشَتِري التَّ�َصرُُّف ِف�ي اْلَمِبی�ِع َقْب�َل           
إْم��َضاِء اْلَماِل��ِك اْلَبْی��َع؛ ِل��َأنَّ ِص��حََّة اْلَعْق��ِد َتَرتَّ��َب َأَث��ُرُه َعَلْی��ِھ ِم��ْن َج��َواِز           

َمْعُق�وِد َعَلْی�ِھ، َواْلَف�ْرُق َب�ْیَن َبْی�ِع اْلُف�ُضوِليِّ َوِھَبِت�ِھ ِم�ْن َأنَّ                 التََّصرُِّف ِفي الْ  
َوْقُف�ُھ،  : َبْیَعُھ ِفي َنِظیِر ِعَوٍض َیُعوُد َعَلى اْلَماِلِك، ِبِخَل�اِف ِھَبِت�ِھ،  َوِمْثُلَھ�ا             

ْن ُف�ُضوِليٍّ َك�اَن   َوَصَدَقُتُھ، َوِعْتُقُھ، َفَمَتى َص�َدَر َواِح�ٌد ِم�ْن َھ�ِذِه اْلَأْرَبَع�ِة ِم�         
  )٢(".َباِطًلا، َوَلْو َأَجاَزُه اْلَماِلُك 

 ذھ�ب ال�شافعي ف�ي الجدی�د، والم�شھور م�ن م�ذھب                  :الرأي الثالث 

بأن ھبة الفضولي باطلة، إذ یستحیل على المرء أن         : الحنابلة إلى القول  
  )٣ (.یملك ما ال یملكھ

  .ا األدلة فهي نفس أدلة بيع الفضوليأم

 بعد ذكر آراء الفقھاء في ھذه المسألة، فإن�ھ یمك�ن         :رالرأي المختا 

بأن ھبة الغاصب للمغصوب : بأن الرأي المختار ھو الرأي القائل : القول
كبیع الفضولي، موقوف على إجازة المالك، فإن أجازھا نف�ذ، وإن ردھ�ا            

  .بطل
  : من القانون المدني على ما یأتي٤٩١وقد نصت المادة 

 مع��ین بال��ذات غی��ر ممل��وك للواھ��ب، إذا وردت الھب��ة عل��ى ش��يء"
 ٤٦٦وقد نصت الم�ادة  "  مدني ٤٦٧،  ٤٦٦سرت علیھ أحكام المادتین     

  : مدني على ما یأتي
 إذا باع شخص شیئًا معینًا بالذات وھ�و ال یملك�ھ، ج�از للم�شتري أن              -١

یطلب إبطال البیع، ویكون األمر كذلك، ولو وقع البی�ع عل�ى العق�ار             
  .سجل العقد، أم لم یسجل

 وفي كل حال ال یسري ھذا البیع في حق المالك للع�ین المبیع�ة، ول�و     -٢
  .أجاز المشتري
  :  مدني عل ما یأتي٤٦٧ونصت المادة 

                                                           

 . ٩٨/ ٤:  الشرح الكبیر)١(
 . ٩٨/ ٤: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٢(
 . ٤/٣٥٢: ، وكشاف القناع٢/٢٠١: حاشیة قلیوبي) ٣(
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 إذا أقر المالك البیع سرى العق�د ف�ي حق�ھ، وانقل�ب ص�حیًحا ف�ي ح�ق                -١
  . المشتري

 وكذلك ینقلب العقد صحیًحا في حق المشتري، إذا آلت ملكی�ة المبی�ع          -٢
  . ئع بعد صدور العقدإلى البا

فی�ستفاد م��ن ھ��اتین الم�ادتین أن ھب��ة مل��ك الغی�ر كبی��ع مل��ك الغی��ر،    
تكون باطلة بطالن نسبي لمصلحة الموھوب لھ، وأنھ�ا ال تنف�ذ ف�ي ح�ق                

  .المالك األصلي
  :ضمان الموهوب له للمغصوب

اختل��ف الفقھ��اء ف��ي ض��مان الموھ��وب ل��ھ للع��ین المغ��صوبة عل��ى      
  :النحو اآلتي

بأنھ إذا تصرف الغاصب في :  ذھب الحنفیة إلى القول :الرأي األول 
المغصوب بالھبة فإن الضمان یستقر على الموھوب لھ، وإن كان جاھًلا    

  )١ (.ألنھ یعمل في القبض لنفسھ الغصب؛
بأن�ھ إذا وھ�ب الغاص�ب     : ذھ�ب المالكی�ة إل�ى الق�ول      :الرأي الثـاني  

  .ًتاالعین المغصوبة فال یخلو من أن یكون قائًما، أو فائ
لم یكن للمالك إال : فإن كان الشيء الموھوب قائًما بید الموھوب لھ

  . أخذه، ونقضھ للھبة
ف�إن ك�ان اإلت�الف ب�سبب س�ماوي      : وإن كان الشيء الموھوب فائًتا  

  .فال یخلو من أن یكون الموھوب لھ عالًما بالغصب، أو غیر عالٍم
 المثلي فحكمھ حكم الغاصب، فعلیھ ضمان : فإن كان عالًما بالغصب   

بمثلھ، والقیمي بقیمتھ، ویضمن الغلة، والحادث السماوي؛ ألنھ غاصب         
بعلم��ھ بالغ��صب، وللمال��ك أن یتب��ع بال��ضمان أیھم��ا ش��اء، وإن ل��م یعل��م     

   .الموھوب لھ بأن ما أھدي إلیھ مغصوب فال ضمان علیھ
مثل أن یكون عبًدا، فأعتقھ،     : وإن كان اإلتالف بسبب الموھوب لھ     

اًبا فلبسھا، حتى أبالھ�ا، أو طعاًم�ا فأكل�ھ، ث�م اس�تحق ذل�ك       أو قتلھ، أو ثی  
  .رجل العضب، فال یخلو الغاصب من أن یكون موسًرا، أو معسًرا

فال خالف أن المستحق بالخیار إن شاء َجوَّز فعل    : فإن كان معسًرا  
الغاصب، وأتبعھ بقیمتھ، إما یوم الغصب على قول، وإما یوم الھبة على 

 الموھوب لھ بقیمة شیئھ یوم استھلكھ، ثم ال رجوع قول، وإن شاء أتبع
  .للموھوب لھ على الواھب بذلك

                                                           

 . ١٢/٧١: المبسوط) ١(
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هل يخير المستحق في التبدئة أم ال؟ علـى         : وإن كان الغاصب موسرا   
  :ثالثة أقوال

 أن�ھ ال خی�ار ل�ھ، ف�إن طلب�ھ عل�ى الواھ�ب أوًل�ا، فیأخ�ذ من�ھ                       :أحدها

الموھوب لھ، وھ�و    قیمة شیئھ، فإن لم یقدر علیھ، فعند ذلك یرجع على           
  .قول ابن القاسم في المدونة

 أن الموھوب ل�ھ ھ�و الُمَب�دَّىء، وال یرج�ع عل�ى الغاص�ب              : والثاني

  .إال في عدم الموھوب لھ، وھو ظاھر قول ابن القاسم
 أنھ مخیر یرجع على أیھم�ا ش�اء، وھ�ذا الق�ول حك�ي ع�ن                 :والثالث

  )١ (.أشھب، واختاره سحنون
بأن الموھ�وب ل�ھ إن ك�ان        : یة إلى القول   ذھب الشافع  :الرأي الثالث 

جاھًلا بالغ�صب ف�ال ی�سقط عن�ھ ال�ضمان، ب�ل ی�سقط اإلث�م فق�ط، فیطال�ب                     
المالك م�ن ش�اء منھم�ا، لك�ن ال ی�ستقر ال�ضمان عل�ى الموھ�وب ل�ھ م�ن               

  .الغاصب إال بعلمھ بالغصب، حتى یصدق علیھ معنى الغصب
ده ی�د  أما إن جھل الواضع یده عل�ى المغ�صوب بالغ�صب، وكان�ت ی�             

أمان��ة ب��ال اتھ��اب، كودی��ع، وش��ریك، م��ضارب، فی��ستقر ال��ضمان عل��ى       
الغاصب دون اآلخذ؛ ألنھ تعامل مع الغاص�ب عل�ى أن ی�ده نائب�ة ع�ن ی�د                 
الغاصب، وأما الموھوب لھ فقرار ال�ضمان علی�ھ ف�ي األظھ�ر؛ ألن�ھ وإن           

  .كانت یده لیست ید ضمان بل ید أمانة، إال أن أخذه الشيء للتملك
یك��ون عل��ى الغاص��ب؛ ألن ی��د االتھ��اب لی��ست ی��د   : ظھ��رومقاب��ل األ

  )٢(.ضمان
َوِإَذا َوَھَب الرَُّجُل ِللرَُّجِل َطَعاًما َفَأَكَلُھ اْلَمْوُھ�وُب َل�ُھ،         : "جاء في األم  

َأْو َثْوًب��ا َفَلِب��َسُھ َحتَّ��ى َأْبَل��اُه، َوَذَھ��َب؛ ُث��مَّ اْس��َتَحقَُّھ َرُج��ٌل َعَل��ى اْلَواِھ��ِب،         
 ِباْلِخَی��اِر ِف��ي َأْن َیْأُخ��َذ اْلَواِھ��َب؛ ِلَأنَّ��ُھ َس��َبُب إْتَل��اِف َماِل��ِھ، َف��ِإْن  َفاْلُم��ْسَتِحقُّ

َأَخَذُه ِبِمْثِل َطَعاِمِھ، َأْو ِقیَمِة َثْوِبِھ َفَل�ا َش�ْيَء ِلْلَواِھ�ِب َعَل�ى اْلَمْوُھ�وِب َل�ُھ،                
َب َلُھ ِبِمْث�ِل َطَعاِم�ِھ، َوِقیَم�ِة    إَذا َكاَنْت ِھَبُتُھ إیَّاُه ِلَغْیِر َثَواٍب، َوَیْأُخُذ اْلَمْوُھو   

َثْوِب��ِھ؛ ِلَأنَّ��ُھ ُھ��َو اْلُم��ْسَتْھِلُك َل��ُھ، َف��ِإْن َأَخ��َذُه ِب��ِھ َفَق��ْد ُاْخُتِل��َف ِف��ي َأْن َیْرِج��َع  
اْلَمْوُھوُب َلُھ َعَلى اْلَواِھِب، َوِقیَل َلا َیْرِجُع َعَلى اْلَواِھ�ِب؛ ِل�َأنَّ اْلَواِھ�َب َل�ْم          

                                                           

ألب�ي  : مَناِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة وَح�لِّ ُم�شِكالتھا    ) ١(
دار اب����ن ح����زم، الطبع����ة  : ، ط٨/٤٢٧ :الح����سن عل����ي ب����ن س����عید الرجراج����ي 

 .٧/٣١٣:م، التاج واإلكلیل٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨:األولى
 .٥/١٧٦: ، النجم الوھاج١٣/٣٤٩: العزیز شرح الوجیز) ٢(
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 ِعَوًضا، َفَیْرِجُع ِبِعَوِضِھ، َوِإنََّما ُھَو َرُجٌل َغرَُّه ِمْن َأْمٍر، َق�ْد َك�اَن     َیْأُخْذ ِمْنھُ 
  )١(".َلُھ َأْن َلا َیْقَبَلُھ

بأن�ھ إذا َوَھ�َب الغاص�ب        :  ذھ�ب الحنابل�ة إل�ى الق�ول          :الرأي الرابع 

َفَمْھَم�ا َغ�ِرَم ِم�ْن      اْلَمْغُصوَب ِلَعاَلٍم ِباْلَغْصِب اْسَتَقرَّ الضََّماُن َعَلى اْلُمتَِّھ�ِب،         
ِقیَم�ِة اْلَع��ْیِن، َأْو َأْجَزاِئَھ��ا َل��ْم َیْرِج��ْع ِب��ِھ َعَل�ى َأَح��ٍد؛ ِل��َأنَّ التََّل��َف َح��َصَل ِف��ي   
َیَدْیِھ، َوَلْم َیُغرَُّه َأَحٌد، َوَكَذِلَك َأْجُر ُمدَِّة ُمَقاِمِھ ِف�ي َیَدْی�ِھ، َوَأْرُش َنْق�ِصِھ إْن                

  .َحَصَل
 َفِلَصاِحِبَھا َتْضِمیُن َأیِِّھَما َشاَء، َفِإْن َضمََّن اْلُمتَِّھَب َرَجَع َوِإْن َلْم َیْعَلْم

وَألنَّ اْلُمتَِّھ�َب َدَخ�َل َعَل�ى        َعَلى اْلَواِھِب ِبِقیَمِة اْلَعْیِن َواْلَأْجَزاِء؛ ِلَأنَُّھ َغرَُّه،      
  )٢(.  ِقیَمِتَھاَأْن ُتَسلََّم َلُھ اْلَعْیُن، َفَیِجُب َأْن َیْرِجَع ِبَما َغِرَم ِمْن

 بعد ذكر آراء الفقھ�اء ف�ي ھ�ذه لم�سألة فإن�ھ یمك�ن               :الرأي المختار 
بأن الموھوب لھ إن  :بأن الرأي المختار ھو رأي الشافعیة القائل: القول

كان جاھًلا بالغصب فال یسقط عنھ الضمان، بل یسقط اإلثم فقط، فیطالب 
موھ�وب ل�ھ م�ن    المالك م�ن ش�اء منھم�ا، لك�ن ال ی�ستقر ال�ضمان عل�ى ال           

  .الغاصب إال بعلمھ بالغصب، حتى یصدق علیھ معنى الغصب
أما إن جھل الواضع یده عل�ى المغ�صوب بالغ�صب، وكان�ت ی�ده ی�د               
أمان��ة ب��ال اتھ��اب، كودی��ع، وش��ریك، م��ضارب، فی��ستقر ال��ضمان عل��ى       
الغاص��ب دون اآلخ��ذ؛ ل��صیانة أم��وال الن��اس، وحفظ��ًا لھ��ا م��ن ال��ضیاع،    

  )٣ ().لید ما أخذت حتى تؤدیھعلى ا: (ولقول الرسول 
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٣/٢٦٢: األم) ١(
 .٥/٢٠٤: المغني) ٢(
: في كت�اب البی�وع، ب�اب ف�ي ت�ضمین العاری�ة، س�نن أب�ي داود                :  أخرجھ أبو داود   )٣(

٣/٢٩٤. 
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  املبحث الثاني                         

  الوصية باملغصوب
 

 ش��رع الوص��یة  لتح��صیل ذك��ر الخی��ر ف��ي    م��ن المعل��وم أن اهللا  

ال���دنیا، ون���وال الث���واب، وال���درجات العالی���ة ف���ي اآلخ���رة، وإن ت���شریع    

ین الوص��یة م���ن ب��ین الت���شریعات المحكم��ة الت���ي ی��شع نورھ���ا ف��ي جب���     

 مكاف���أة م���ن أس���دى للم���رء   فلق���د ش���رعھا اهللا ال���شریعة اإلس���المیة،

معروًفا، وصلة الرحم، واألقارب غیر ال�وارثین، وس�د خلَّ�ة المحت�اجین،             

  .وتخفیف الكرب عن الضعفاء، والبؤساء، والمساكین

وذل��ك ب��شرط الت��زام المع��روف، أو الع��دل، وتجن��ب اإلض��رار ف��ي        

 ُم�َضارٍّ  َغْی�رَ  َدْی�نٍ  َأْو ِبَھ�ا  ُیوَص�ى  ِص�یَّةٍ َو َبْع�دِ  ِم�نْ  :الوصیة، لقول�ھ  

  ].١٢: النساء [َحِلیٌم َعِلیٌم َواللَُّھ اللَِّھ مَِّن َوِصیًَّة

  .وعلى ھذا األساس یتكون ھذا المبحث من المطالب اآلتیة

  .حقیقة الوصیة  :المطلب األول

  .وصیة الغاصب للمغصوب  :المطلب الثاني

  . وب لغیر الغاصبوصیة المغص  :المطلب الثالث

  .وصیة المغصوب للغاصب  :المطلب الثالث
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  اطب اول

وا   

  :تعريف الوصية

 م�شتقة م�ن وص�ي ال�شيء بال�شيء إذا وص�لھ ب�ھ، ك�أن                     :في اللغة 
الموص��ي لم��ا أوص���ى بھ��ا وص��ل م���ا بع��د الم��وت بم���ا قبل��ھ ف��ي نف���وذ         

ُھ بول��ده اس��تعطفتھ الت��صرف، وَأْوَص��ْیُت إلی��ھ بم��ال جعلت��ھ ل��ھ، وَأْوَص��ْیتُ  
 ِب�ھِ  َوصَّ�اُكم  َذِلُكْم :علیھ، وَأْوَصْیُتُھ بالصالة أمرتھ بھا، وعلیھ قولھ 

  ].١٥١: األنعام [َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم
  ].١١: النساء [َأْوالِدُكْم ِفي اللَُّھ ُیوِصیُكُم : وقولھ

  )١(. أي یأمركم
  : النحو اآلتي تعددت تعریفات الفقھاء للوصیة على:في الشرع

بأنھا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت   :  عرفھا جمھور الحنفیة   :أوالً
  )٢ (.بطریق التبرع، سواء أكان الموصى بھ عیًنا، أم منفعة

أنھ ال یشمل جمیع صور الوص�یة، وذل�ك       : ویؤخذ على ھذا التعریف   
كالوصیة بتقسیم التركة، : ألنھ ال یشمل صور الوصیة التي ال تبرع فیھا

  .لوصیة ببیع مال من شخص معینوا
عق�د یوج�ب حًق�ا ف�ي ثل�ث عاق�ده، یل�زم              :  عرفھا المالكیة بأنھا   :ثانياً

  )٣(. بموتھ، أو نیابة عنھ بعده
أنھ ال ی�شمل بع�ض ص�ور الوص�یة، مث�ل            : ویؤخذ على ھذا التعریف   

  .الوصیة بتقسیم التركة، وذلك ألنھا ال تتقید بالثلث
لكی���ة م���ن ع���اداتھم ی���دخلون    أن الما: ویالح���ظ ف���ي ھ���ذا التعری���ف   

الشروط، واألركان في التعریف، والوصیة فیما زاد على الثل�ث موقوف�ة         
على إجازة الورثة، فإن شاءوا أمضوھا، وإن ش�اءوا ردوھ�ا، والتحدی�د             

  .بالثلث ھو شرط من شروط الوصیة، ولیس داخًلا في ماھیتھا
 لم�ا بع�د   تبرع بحق مضاف ولو تق�دیًرا :  عرفھا الشافعیة بأنھا :ثالثا

   )٤ (.الموت

                                                           

: للعالم��ة أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي المق��ري الفی��ومي، م��ادة    : نی��ر الم��صباح الم)١(
 .  دار القلم، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط٩١٢وصي، ص

 .   ١٠/٢٧٥: ، حاشیة ابن عابدین١٠/٤٤٠:  تكملة شرح فتح القدیر)٢(
 . ٤/٤٢٢: ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٨/٤٥٦: شرح الخرشي) ٣(
    .  ٤/٦٦:  مغني المحتاج)٤(
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أنھ ال یشمل الوصیة التي ال تب�رع فیھ�ا،          : ویؤخذ على ھذا التعریف   
  .كالوصیة بتقسیم التركة

  )١(. التبرع بالمال بعد الموت:  عرفھا جمھور الحنابلة بأنھا:رابعاً

أنھ ال ی�شمل الوص�یة الت�ي ال تب�رع فیھ�ا        : ویؤخذ على ھذا التعریف   
 ی����شمل الوص����یة باإلس����قاط المح����ض، كالوص����یة بتق����سیم الترك����ة، وال

كالوص��یة ب��إبراء الكفی��ل م��ن الكفال��ة، والوص��یة بتأجی��ل ال��دین الح��ال إال  
بنوع من التأویل والتكل�ف، وال ی�شمل الوص�یة بفع�ل العب�ادات، وق�ضاء                

  .الواجبات
 أن الموصي یصل م�ا بع�د        :العالقة بين التعريف اللغوي والشرعي    

  . بخیر دنیاهالموت بما قبلھ، أو یصل خیر آخرتھ 
تصرف في التركة مضاف إلى : "وقد عرَّف القانون المصري بأنھا

  )٢(". ما بعد الموت
  :التعريف المختار

بالتأم��ل ف��ي التع��اریف ال��سابقة یت��ضح أن تعری��ف الق��انون للوص��یة 
یعتب��ر أجم��ع التع��اریف، وأش��ملھا لم��سائل الوص��یة، وجزئیاتھ��ا، ب��دون     

  . تأویل، أو تكلف
نھ قد أخرج م�ن م�دلول الوص�یة م�ا ال یع�د وص�یة        ألنھ فضًلا عن كو   

اصطالًحا، كالتملیكات المنجزة من البیع، والھبة، واإلبراء م�ن ال�دیون،            
وكاإلقرار، وكذا التملیكات المضافة إلى غیر الموت، كاإلج�ارة الم�ضافة           
إلى أول الشھر مثًال، قد شمل على عكس التعاریف األخرى سائر أن�واع   

  . ت تملیكًا أم إسقاطًا، وما لیس بتملیك وال إسقاطالوصایا، سواء أكان
ذلك أنھ یشمل ما إذا كان الموصى بھ ماًال أو منفع�ة، والموص�ى ل�ھ          
من أھل التملك، كالوص�یة لألش�خاص المعین�ین باإلس�م، أو الوص�ف، أو             
ل��م یك��ن الموص��ى ل��ھ م��ن أھ��ل التمل��ك، كالوص��یة للجھ��ات الخیری��ة م��ن    

  .المساجد، والمصحات وغیرھا
م��ا ی��شمل م��ا إذا ك��ان الموص��ي ب��ھ إس��قاًطا فی��ھ معن��ى التملی��ك،         ك

كالوصیة باإلبراء من الدین، وكما یشمل ما إذا كان الموصى بھ حًقا من 
الحق��وق الت��ي لی��ست ماًل��ا، وال منفع��ة، وال إس��قاًطا، ولكن��ھ م��الي لتعلق��ھ 
بالمال، كالوصیة بأن تباع عین معینة من مالھ لفالن بثمن معین، وغیر 

                                                           

 .  ٤/٥٠٥: ، كشاف القناع٦/١٣٧:  المغني)١(
أن أث�ر الت�صرف ال�ذي ت�م ف�ي ح�ال       :  معنى إض�افة الت�صرف إل�ى م�ا بع�د الم�وت           )٢(

 .      الحیاة ال یكون إال بعد الموت



 

- ٩٦ -

من سائر التصرفات، إذ ال یراد بالتصرف إال ما یصدر من الموصي ذلك 
   )١ (.من قول، أو فعل یترتب علیھ ثبوت حق في التركة

الوصیة بتقسیم التركة، والوصیة بأداء الواجب�ات،  : كما یشمل أیضاً 
  .وغیر ذلك من كل صور الوصایا وأنواعھا المختلفة

  : أدلة مشروعية الوصية
كت��اب الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة، واإلجم��اع،     الوص��یة م��شروعة بال 

  .والمعقول
 َأْو ِبَھ��ا ُیوِص��ي َوِص��یٍَّة َبْع��ِد ِم��ْن :ق��ول اهللا : أم��ا الكت��اب فمن��ھ

  ]. ١١: النساء  [َدْیٍن
 ھ�ذان الن�صان جع�ال المی�راث حًق�ا م�ؤخًرا ع�ن تنفی�ذ                  :وجه الداللة 

: ي الوص��یة وأداء ال��دین، لك��ن ال��دین مق��دم عل��ى الوص��یة، لق��ول عل��  
 وأن َدْی�نٍ  َأْو ِبَھ�ا  ُیوِص�ي  َوِص�یَّةٍ  َبْع�دِ  ِم�نْ : إنك�م تق�رؤون ھ�ذه اآلی�ة    "

   )٢(. قضى بالّدین قبل الوصیةرسول اهللا 
 جاء النبي: " قال عن سعد بن أبي وقاص     :وأما السنة فمنها  

: یعودني وأنا بمكة وھو یكره أن یموت باألرض الت�ي ھ�اجر منھ�ا، ق�ال              
: ، قل��ت ی��ا رس��ول اهللا، أوص��ي بم��الي كل��ھ؟ ق��ال )ف��راءی��رحم اهللا اب��ن ع(
فالثلث، والثلث كثیر،   : (الثلث؟ قال : ، قلت )ال: (فالشطر؟ قال : قلت). ال(

إنك إن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة یتكفف�ون الن�اس ف�ي                 
أیدیھم، وإنك مھما أنفقت من نفقة فإنھا صدقة حتى اللقمة التي ترفعھا            

، وع��سى اهللا أن یرفع��ك فینتف��ع ب��ك ن��اس وُی��ضر ب��ك       إل��ى ف��ي امرأت��ك  
    )٣ (.، ولم یكن لھ یومئذ إال ابنٌة)آخرون
  

    )٤ (.فقد أجمع العلماء على جواز الوصیة: وأما اإلجماع
  

                                                           

أحم���د ف���راج ح���سین،  . د:  أحك���ام الوص���ایا واألوق���اف ف���ي ال���شریعة اإلس���المیة  )١(
 . م١٩٩٧دار المطبوعات الجامعیة، : ، ط١٣، ١٢ص

: ف��ي كت��اب الوص��ایا، ب��اب م��ا ج��اء ُیب��دأ بال��دین قب��ل الوص��یة  :  أخرج��ھ الترم��ذي)٢(
٤/٤٣٥  . 

ِكَت��اُب الَوَص��اَیا، َب��اُب َأْن َیْت��ُرَك َوَرَثَت��ُھ َأْغِنَی��اَء َخْی��ٌر ِم��ْن َأْن       :  أخرج��ھ البخ��اري )٣(
یَِّة، َب��اُب ِكَت��اُب اْلَوِص��: ، وأخرج��ھ م��سلم٤/٣: َیَتَكفَُّف��وا النَّ��اَس، ص��حیح البخ��اري 

 . ٣/١٢٥٠: اْلَوِصیَِّة ِبالثُُّلِث، صحیح مسلم
 .     ٦/١٣٧: ، المغني٤/٦٦: ، مغني المحتاج٧/٣٣٠:  بدائع الصنائع)٤(
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 فھو حاجة الن�اس إل�ى الوص�یة زی�ادة ف�ي القرب�ات،              :وأما المعقول 
  )١ (.الخیروالحسنات، وتدارًكا لما فرط بھ اإلنسان في حیاتھ من أعمال 

ب اطا  

  و اب وب
  

  )٢ (.األصل في الوصیة أن یكون الموصى بھ مملوًكا للموصي
ولكن اختلف الفقهاء فيما لو أوصى إنسان بشيء ال يملكه على           

  :رأيين

ذھ�ب الحنفی�ة، وال�شافعیة ف�ي وج�ھ، والحنابل�ة إل�ى                : الرأي األول 

 یك���ون الموص���ى ب���ھ ملًك���ا بأن���ھ ال ی���شترط ل���صحة الوص���یة أن: الق���ول
للموص�ي ح��ین الوص��یة؛ ألن��ھ حینئ��ذ یك��ون ف��ضولًیا، ووص��یة الف��ضولي  
منعق��دة موقوف��ة عل��ى إج��ازة المال��ك؛ ف��إن أج��از فھ��و بالخی��ار إن ش��اء      

  )٣ (.سلمھا، وإن شاء لم یسلم، كالھبة
وم��ن ث��م فتك��ون وص��یة الغاص��ب للمغ��صوب موقوف��ة عل��ى إج��ازة    

  . وإن لم یجزھا فتكون باطلةالمالك، إن أجازھا فتكون صحیحة،
 ذھ�ب المالكی�ة، وال�شافعیة ف�ي وج�ھ، والحنابل�ة ف�ي                :الرأي الثاني 
بأن�ھ ی�شترط ل�صحة الوص�یة أن یك�ون الموص�ى ب�ھ            : المذھب إلى القول  

المعین ملًكا للموصي حین الوصیة، فال تصح الوصیة بم�ال الغی�ر، ول�و              
  )٤ (.ل إلى غیرهملكھ الموصي بعد الوصیة؛ لفساد الصیغة بإضافة الحا

ومن ثم فتكون وصیة الغاصب للمغصوب باطلة، وال یترتب علیھ�ا           
  . أي أثر

  :  على ما یأتي١٠وقد نص قانون الوصیة في المادة 
  :أنھ یشترط في الموصى بھ ثالثة شروط

      أنھ یكون مما یجري فیھ اإلرث، او یصح أن یكون محًلا للتعاق�د
  .حال حیاة الموصي

 د الموصي إن كان ماًلاأن یكون متقوًما عن.  
                                                           

 .١١/ ٨:  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ)١(
، ف�تح   ٤/٤٢٢: ، حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر          ٧/٥٢٢:  بدائع الصنائع  )٢(

 .٤/٤٤٦: اف القناع، كش٧/٣٤: العزیز شرح الوجیز
 . ٤/٣٦٧: ، كشاف القناع٦/١١٩: ، روضة الطالبین٦/١٦٤:  البحر الرائق)٣(
: ، مطال���ب أول���ي النھ���ى٦/١١٩: ، روض���ة الط���البین٨/١٧٥:  ش���رح الخرش���ي)٤(

٤/٤٨٩ . 
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           أن یكون موجوًدا عند الوصیة في مل�ك الموص�ي إن ك�ان معیًن�ا
  .بالذات

  اطب اث

  و اوب ر اب
  

بأن��ھ : ذھ��ب الحنفی��ة، المالكی��ة، وال��شافعیة، والحنابل��ة إل��ى الق��ول    
تج��وز الوص��یة بالمغ��صوب لغی��ر الغاص��ب؛ ألنھ��م أج��ازوا الوص��یة بغی��ر  

  )١ (. تسلیمھ، وبالمعدومالمقدور على
ــتدلوا  ب��أن الموص��ى ل��ھ یخل��ف الموص��ي ف��ي الموص��ى ب��ھ،   :واس

كخالف الورثة في باقي المال، والوارث یخلفھ ف�ي األش�یاء كلھ�ا، ك�ذلك              
  )٢(.الموصى لھ

  )٣ (.وألن الوصیة مبنیة على المساھلة
ْع�َد َم�ْوِت    َوَك�ْوُن اْلُموَص�ى ِب�ِھ َقاِبًل�ا ِللتََّملُّ�ِك بَ           ":جاء في رد المحتار   

  )٤(". اْلُموِصي ِبَعْقٍد ِمْن اْلُعُقوِد َماًلا، َأْو َنْفًعا، َمْوُجوًدا ِلْلَحاِل، َأْم َمْعُدوًما
َوَت��ِصحُّ اْلَوِص��یَُّة ِبُك��لِّ َمْمُل��وٍك َیْقَب��ُل النَّْق��َل، َوَل��ا : " ف�ي ش��رح می��ارة 

اْلَوِص��یَُّة ِباْلَحْم��ِل، َوَثَم��َرِة   ُی��ْشَتَرُط َكْوُن��ُھ َمْوُج��وًدا، َأْو َعْیًن��ا، َب��ْل َت��ِصحُّ      
ال��شََّجِر، َواْلَمْنَفَع��ِة، َوَل��ا َكْوُن��ُھ َمْعُلوًم��ا، َوَل��ا َمْق��ُدوًرا َعَلْی��ِھ، َب��ْل َت��ِصحُّ          

  )٥(". ِباْلَحْمِل، َوَتِصحُّ ِباْلَمْغُصوِب، َواْلَمَجاِھیِل
فت��صح ب��المجھول، كالحم��ل ف��ي ال��بطن،  : "ج��اء ف��ي ال��نجم الوھ��اج

 الضرع، وبم�ا ال یق�در عل�ى ت�سلیمھ، ك�الطیر الط�ائر، والعب�د                 واللبن في 
اآلب��ق؛ ألن الموص��ى ل��ھ یخل��ف المی��ت ف��ي ثلث��ھ كم��ا یخلف��ھ ال��وارث ف��ي 

                                                           

: ، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ٨/١٦٨: ، شرح الخرشي٥/٩٤:  تبیین الحقائق)١(
 . ٢/٢٦٩: ، الكافي١٢/٢٠٣

لعبد الرحمن ب�ن إب�راھیم ب�ن أحم�د أب�و       : ، العدة شرح العمدة   ٢٨/٢٥:  المبسوط )٢(
دار الح�������دیث، الق�������اھرة، : ، ط٣٢٤ص: محم�������د بھ�������اء ال�������دین المقدس�������ي 

 . م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٤
 . ٣/٥٧٣:  مغني المحتاج)٣(
 .  ، مطبوع مع حاشیة ابن عابدین٦/٦٤٩:  رد المحتار على الدر المختار)٤(
ألب�ي عب�د اهللا،   : ام في شرح تحفة الحكام، المعروف بشرح میارة      اإلتقان واإلحك  )٥(

دار الح����دیث، : ، ط٢/٤٠٧: محم����د اب����ن أحم����د اب����ن محم����د الفاس����ي می����ارة    
 . م٢٠١١/ھـــ١٤٣٢القاھرة،
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ثلثیھ، فلما جاز أن یخلف الوارث المیت في ھذه األشیاء، جاز أن یخلفھ 
  )١ (".الموصى لھ

َلى َتْسِلیِمِھ، َكاْلآِبِق َتِصحُّ اْلَوِصیَُّة ِبَما َلا ُیْقَدُر عَ    : "وجاء في المبدع  
ِف��ي الرَِّقی��ِق، َوال��شَّاِرِد ِم��َن ال��دََّوابِّ، َوالطَّْی��ِر ِف��ي اْلَھ��َواِء، َواْلَحْم��ِل ِف��ي       
اْلَبْطِن، َواللََّبِن ِفي الضَّْرِع؛ ِلَأنََّھا ِإَذا َصحَّْت ِباْلَمْعُدوِم، َفَھَذا َأْوَلى، َوِلَأنََّھا           

ِث، َوَھَذا ُیَورَُّث، َفُیوَصى ِبِھ، َوِلْلَوِص�يِّ ال�سَّْعُي ِف�ي        ُأْجِرَیْت ُمْجَرى اْلِمیَرا  
  )٢ (".َتْحِصیِلِھ

  : شروط الوصية بالمغصوب
یجب أن تتوافر عدة شروط في الوصیة بالمغ�صوب لغی�ر الغاص�ب             

  :ھي على النحو اآلتي
ف�ال ت�صح الوص�یة      :  أن یك�ون الموص�ي أھًل�ا للتب�رع         :الشرط األول 

ز، والمجن��ون، والمعت��وه، والمغم��ى علی��ھ؛ ألن    م��ن ال��صبي الغی��ر ممی��   
  )٣ (.عبارتھم ال اعتبار لھا

  :واختلف الفقهاء في وصية الصبي المميز على رأيين

بأن�ھ ال   :  ذھب الحنفیة، والشافعیة في قول إلى الق�ول        :الرأي األول 
ت��صح وص��یة ال��صبي الممی��ز، ول��و ك��ان مأذوًن��ا ل��ھ ف��ي التج��ارة؛ ألن         

ضارة ض�رًرا مح�ًضا؛ إذ ھ�ي تب�رع، كم�ا أنھ�ا          الوصیة م�ن الت�صرفات ال�      
  )٤(. لیست من أعمال التجارة

 ذھ�ب المالكی�ة، وال�شافعیة ف�ي ق�ول، والحنابل�ة إل�ى                :الرأي الثاني 

بأنھ تصح الوصیة من الصبي الممیز إذا كانت في القرب�ة؛ ألنھ�ا         : القول
  )٥ (.تصرف تمحض نفًعا لھ، فصح منھ كاإلسالم، والصالة

على جواز الوصیة من المحجور علیھ ل�سفھ؛ ألنھ�ا   واتفق الفقھاء  
  )٦ (.تمخطت نفًعا من غیر ضرر، فصحت منھ كعباداتھ

                                                           

 . ٦/٢٣٢:  النجم الوھاج)١(
 .٥/٢٦٥:  المبدع في شرح المقنع)٢(
، العدة شرح   ١٢/١٢٩: ، كفایة النبیھ  ٧/١٠: ، الذخیرة ٧/٣٣٤:  بدائع الصنائع  )٣(

 . ٣٣٤ص: العمدة
 .   ٧/٣: ، العزیز شرح الوجیز٨/٤٦٠:  البحر الرائق)٤(
 .   ٤/٤٣٦: ، كشاف القناع١٢/١٢٩: ، كفایة النبیھ٧/١٠:  الذخیرة)٥(
، ك��شاف ١٢/١٢٩: ، كفای��ة النبی��ھ ٧/١٠: ، ال��ذخیرة٧/٣٣٤:  ب��دائع ال��صنائع )٦(

 .   ٤/٤٣٦: القناع
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ی��شترط ف��ي  : " عل��ى أن��ھ ٥وق��د ن��ص ق��انون الوص��یة ف��ي الم��ادة    
الموصي أن یك�ون أھًل�ا للتب�رع قانوًن�ا عل�ي أن�ھ إذا ك�ان محج�وًرا علی�ة              

یة ج��ازت ل��سفة، أو غفل��ة، أو بل��غ م��ن العم��ر ثم��اني ع��شرة س��نة شم��س 
   . "وصیتة بإذن المجلس الحسبي

ِل�َأنَّ الوص�یة إیَج�اُب      :  أن یك�ون الموص�ي مخت�اًرا        :الشرط الثـاني  
ِمْلٍك، َأْو َما َیَتَعلَُّق ِباْلِمْلِك، َفَلا ُب�دَّ ِفی�ِھ ِم�ْن الرَِّض�ا، َكِإیَج�اِب اْلِمْل�ِك ِب�َساِئِر               

اْلُمْك���َرِه، َواْلَخ���اِطِئ؛ ِل���َأنَّ َھ���ِذِه  اْلَأْش���َیاِء، َفَل���ا َت���ِصحُّ، َوِص���یَُّة اْلَھ���اِزِل، وَ 
  )١(.اْلَعَواِرَض ُتَفوُِّت الرَِّضا

 أال یك�ون الموص�ى ل�ھ وارًث�ا للموص�ي عن�د م�وت                    :الشرط الثالث 
 ألنھ في ھذه الحالة یكون نفاذ الوصیة متوقف عل�ى إج�ازة         )٢(:الموصي

 َیُقوُل ِف�ي    ُت َرُسوَل اِهللا    َسِمْع:  َقالَ الورثة، َفَعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِھِليِّ      
ِإنَّ اَهللا َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّھ، فَلا َوِص�یََّة  : (ُخْطَبِتِھ َعاَم ِحجَِّة اْلَوَداعِ   

  )٣ ().ِلَواِرٍث
َل�ا َتُج�وُز اْلَوِص�یَُّة    : (َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ     :  َق�الَ  وَعِن اْبِن َعبَّ�اٍس     

  )٤ ().َشاَء اْلَوَرَثُةِلَواِرٍث ِإلَّا َأْن َی
فإن كان مجھول الع�ین ف�ال   :  كون الموصى لھ معیًنا   :الشرط الرابع 

أوص��ي : ت��صح ل��ھ الوص��یة، ویكف��ي العل��م بالوص��ف، كق��ول الموص��ي       
  )٥ (.للمساكین، والفقراء، أو أوصي لفالن بن فالن

ی��شترط ف��ي : " م��ن ق��انون الوص��یة عل��ى أن��ھ ٦وق��د ن��صت الم��ادة 
  :الموصي لھ

  .ن معلوًما أن یكو-١

                                                           

 .   ٧/٣٣٥:  بدائع الصنائع)١(
لجمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحی�ى  : اللباب في الجمع بین السنة والكتاب     ) ٢(

دار القل���م، : ، ط٢/٧٩٢: زكری���ا ب���ن م���سعود األن���صاري الخزرج���ي المنبج���ي     
م، التوض���یح ف���ي ش���رح المخت���صر  ١٩٩٤/ھ���ـ١٤١٤:س���وریا، الطبع���ة الثانی���ة 

 .٢/٤٥٦: ، شرح منتھى اإلیرادات٨/١٥٥: ، البیان٨/٤٩٠: الفرعي
: ِكَت��اُب اْلَوَص��اَیا، َب��اُب َل��ا َوِص��یََّة ِل��َواِرٍث، س��نن اب��ن ماج��ھ    :  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ )٣(

كتاب الوصایا، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي اْلَوِص�یَِّة ِلْل�َواِرِث،              : ، وأخرجھ أبو داود   ٢/٩٠٥
 .٣/١١٤: سنن أبي داود

 ِكَت���اُب :، وأخرج���ھ البیھق���ي ٥/١٧١: كت���اب الف���رائض :  أخرج���ھ ال���دار قطن���ي  )٤(
: اْلَوَص��اَیا، َب��اُب َن���ْسِخ اْلَوِص��یَِّة ِلْلَواِل��َدْیِن َواْل���َأْقَرِبیَن اْل��َواِرِثیَن، ال��سنن الكب���رى      

٦/٤٣١. 
 .٨/١٨٦: ، شرح الخرشي٣/٦٤:  البحر الرائق)٥(
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  . أن یكون موجوًدا عند الوصیة إن كان معیًنا-٢
ف��ان ل��م یك��ن معیًن��ا ال ی��شترط أن یك��ون موج��وًدا عن��د الوص��یة وال   

  .٢٠وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص علیة في المادة 
  الوصیة للجھات
ف�إن ك�ان مم�ن ال       : كون الموصى ل�ھ أھ�ًال للتمل�ك       : الشرط الخامس 

 .صح الوصیة لھ، كالجني، والبھیمة، والمی�ت، ونح�وه        یصح تملكھ فال ت   
)١(  

ف�ال یثب�ت مل�ك إن�سان     :  قبول الموصي لھ الوصیة:الشرط السادس 

باختیاره من غیر قبول�ھ وس�عیھ، وألن إثب�ات المل�ك ل�ھ م�ن غی�ر قبول�ھ                    
یؤدي إلى اإلضرار بھ، بخالف المیراث، ف�إن المل�ك فی�ھ ثب�ت جب�ًرا م�ن                  

  )٢ (.قبولالشارع، فال یشترط فیھ ال
تل�زم الوص�یة    : "عل�ى أن�ھ   ٢٠مادة    وقد نص قانون الوصیة في ال     

بقبولھا من الموصي لھ صراحة أو دالل�ة بع�د وف�اة الموص�ي، ف�اذا ك�ان        
الموصي لھ جنیًنا، أو قاصًرا، أو محجوًرا علیة یكون قبول الوصیة، أو   

ل ردھا من لھ الوالیة على مالة بعد إذن المجلس الحسبي، ویكون القب�و      
عن الجھات، والمؤسسات، والمنشأت ممن یمثلھ�ا قانوًن�ا، ف�ان ل�م یك�ن               

  . "لھا من یمثلھا لزمت الوصیة بدون توقف على القبول
  

                                                           

 . ٢/٢٦٨: ، الكافي٨/١٦٣:  البیان)١(
: ت��اج، مغن��ي المح٣١٧، ٤/٣١٦: ، ال��شرح ال��صغیر ٧/٤٨٩:  ب��دائع ال��صنائع )٢(

 .  ٣/١٨٥: ، شرح منتھى اإلرادات٣/٥٠
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  الخاتمة
  وبھا أھم نتائج البحث

 كل ما صدر من اإلنسان مطلقًا، ورتَّب الشارع األثر علیھ: التصرف ھو.  
 االستیالء على حق الغیر عدواًنا: الغصب ھو.  
 قق الغصب بإثبات الید على مال الغیر بغیر إذنھ، وال یشترط إزال�ة ی�د               یتح

  .المالك
     یت��صور غ��صب العق��ار م��ن األراض��ي، وال��دور لحمای��ة أم��وال الن��اس م��ن

  .الغصب
  مبادل���ة م���ال، أو منفع���ة بمغ���صوب عن���د غاص���ب    : بی���ع المغ���صوب ھ���و

  .بالتراضي
 یجوز بیع المغصوب لغیر الغاصب بشروط خاصة.  
   وب للغاصب سواء رده قب�ل البی�ع، أو ل�م ی�رده، وس�واء               یجوز بیع المغص

  .باعھ بثمن المثل، أو أقل، أو أكثر
 یجوز بیع الفضولي، ویكون موقوفًا على إجازة المالك.  
                     یحرم على المسلم أن یشترَي ش�یًئا وھ�و یعل�م أن�ھ ُأِخ�َذ م�ن ص�احبھ بغی�ر

ش�راًء  ؛ ألنَّ أخذه بغیر حق، فیكون ش�راُؤه ل�ھ           )كالشيء المغصوب (حق،  
ِممَّن ال َیملك، وھذا ًیعد من باب من التَّعاُون على اإلْث�م والع�دوان المنھ�ي                

  .عنھ
          إذا اش��ترى الغاص��ب بذمت��ھ، ونق��د ال��ثمن م��ن الم��ال المغ��صوب، فل��یس

  . للمغصوب إال رأس مالھ مطلًقا، سواء ربح فیھا الغاصب، أو لم یربح
               م�ا زال�ت عل�ى      یجوز ھبة المغ�صوب إل�ى الغاص�ب؛ ألن الع�ین المغ�صوبة

  .ملك المغصوب منھ، ولھ مطلق التصرف فیھا
 یجوز ھبة المغصوب لغیر الغاصب بشروط معینة.  
                     الموھوب لھ إن ك�ان جاھًل�ا بالغ�صب ف�ال ی�سقط عن�ھ ال�ضمان، ب�ل ی�سقط

اإلثم فق�ط، فیطال�ب المال�ك م�ن ش�اء منھم�ا، لك�ن ال ی�ستقر ال�ضمان عل�ى                
حت��ى ی��صدق علی��ھ معن��ى الموھ��وب ل��ھ م��ن الغاص��ب إال بعلم��ھ بالغ��صب،  

  .الغصب
            أما إن جھل الواض�ع ی�ده عل�ى المغ�صوب بالغ�صب، وكان�ت ی�ده ی�د أمان�ة

ب��ال اتھ��اب، كودی��ع، وش��ریك، م��ضارب، فی��ستقر ال��ضمان عل��ى الغاص��ب     
  .دون اآلخذ؛ لصیانة أموال الناس، وحفظًا لھا من الضیاع

 وصیة الغاصب للمغصوب باطلة، وال یترتب علیھا أي أثر .  
  وصیة بالمغصوب لغیر الغاصب؛ ألن الوصیة بغی�ر المق�دور عل�ى           تجوز ال

  . تسلیمھ، وبالمعدوم جائزة
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  أھـــم المـــراجـــع
ألب�ي عب�د   : المع�روف ب�شرح می�ارة   اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحك�ام،      

دار الح����دیث، : اهللا، محم����د ب����ن أحم����د اب����ن محم����د الفاس����ي می����ارة، ط    
  .م٢٠١١/ھـــ١٤٣٢القاھرة،

دار : ألحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي، ط    : ك��ام الق��رآن أح
  . م١٩٩٤/ھــ١٤١٥: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى

للقاض��ي محم��د ب��ن عب��د اهللا أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي المع��افري         : أحك��ام الق��رآن 
دار الكت��������ب العلمی��������ة، بی��������روت، الطبع��������ة : االش��������بیلي الم��������الكي، ط

  .م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٤:الثالثة
دار الفك����ر العرب����ي،  : عل����ي الخفی����ف، ط .  د:أحك����ام المع����امالت ال����شرعیة  

  . م٢٠٠٨/ھــ١٤٢٩:القاھرة
: أحم�د ف�راج ح�سین، ط   .  د:أحكام الوصایا واألوقاف في الشریعة اإلسالمیة 

  .م١٩٩٧: دار المطبوعات الجامعیة
س�لطان إب��راھیم  .  د:أحك�ام ت�صرفات الوكی��ل ف�ي عق��ود المعاوض�ات المالی��ة    

دار البح��وث للدراس��ات اإلس��المیة وإحی��اء الت��راث،  : لھاش��مي، طس��لطان ا
  .م٢٠٠٢/ھــ١٤٢٢: دبي، الطبعة األولى
 لمجد الدین أبو الفضل عبد اهللا بن محمود بن م�ودود      :االختیار لتعلیل المختار  

  .م١٩٣٧/ھـــ١٣٥٦الحلبي، القاھرة، : الموصلي البلدحي الحنفي، ط
لزكری���ا ب���ن محم���د ب���ن زكری���ا  : أس���نى المطال���ب ف���ي ش���رح روض الطال���ب 

دار الكت�اب اإلس�المي، ب�دون    : األنصاري زین الدین أبو یحیى ال�سنیكي، ط    
  .تاریخ طبع

 ألب�ي الف�ضل ج�الل ال�دین     :األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ ال�شافعیة   
دار الفك���������ر، بی���������روت، الطبع���������ة : عب���������د ال���������رحمن ال���������سیوطي، ط

  .   م١٩٩٦/ھــ١٤١٦:الثالثة
دار : محم��د فھم��ي ال��سرجاني، ط. د: ع ف��ي الفق��ھ اإلس��الميأص��ول عق��د البی��

  . م١٩٨٦/ھـــ١٤٠٦: االتحاد العربي للطباعة، مصر
 ألبي بكر عثمان اب�ن محم�د ش�طا         :إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین      

دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع، الطبع���ة  : ال���دمیاطي ال���شافعي، ط
 .م١٩٩٧/ھـــ١٤١٨: األولى

 لعلي ب�ن محم�د ب�ن عب�د المل�ك الكت�امي الحمی�ري            :ناع في مسائل اإلجماع   اإلق
دار الف���اروق الحدیث���ة، للطباع���ة،  : الفاس���ي أب���و الح���سن ب���ن القط���ان، ط  

  . م٢٠٠٤/ھــ١٤٢٤: والنشر، الطبعة األولى
 ألبي عبد اهللا محمد بن إدری�س ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن ش�افع ب�ن عب�د                         :األم

دار المعرف����ة، : ب����ي القرش����ي المك����ي، طالمطل����ب ب����ن عب����د من����اف المطل
  .م١٩٩٠/ھــ١٤١٠:بیروت



 

- ١٠٤ -

 لع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن         :اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف       
دار إحی���اء الت���راث : س���لیمان الم���رداوي الدم���شقي ال���صالحي الحنبل���ي، ط 

 .العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع
دار : یم الحنف��ي، ط ل��زین ال��دین ب��ن نج��   :البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق    

  .المعرفة، بیروت، بدون تاریخ طبع
 ألب�ي الولی��د محم��د ب��ن أحم�د ب��ن محم��د ب��ن   :بدای�ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد 

دار الح��دیث،  : أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي، ال��شھیر ب��ابن رش��د الحفی��د، ط       
  .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥القاھرة،

سعود ب�ن أحم�د    لعالء الدین أبو بكر ب�ن م�       :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع    
: دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، الطبع����ة الثانی����ة  : الكاس����اني الحنف����ي، ط

  .م١٩٨٦/ھـــ١٤٠٦
ألبي عبد اهللا محمد ب�ن عب�د ال�رحمن عم�ر        : البركة في فضل السعي والحركة    

دار المنھ������اج للن������شر والتوزی������ع، الطبع������ة   : الوص������ابي الحبی������شي، ط 
  .م٢٠١٦/ھـــ١٤٣٧:األولى

ألبي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د الخل�وتي، ال�شھیر       : سالكبلغة السالك ألقرب الم  
  .  دار المعارف، بیروت، بدون تاریخ طبع: بالصاوي المالكي، ط

 ألبي الحسین یحیى بن أبي الخی�ر ب�ن س�الم            :البیان في مذھب اإلمام الشافعي    
دار المنھ��������اج، ج��������دة، الطبع��������ة : العمران��������ي الیمن��������ي ال��������شافعي، ط

  .م٢٠٠٠/ھـــ١٤٢١:األولى
 ألب�ي   : والتحصیل وال�شرح والتوجی�ھ والتعلی�ل لم�سائل الم�ستخرجة           البیان

دار الغ���رب اإلس���المي، : الولی���د محم���د ب���ن أحم���د ب���ن رش���د القرطب���ي، ط  
  .م١٩٨٨/ھـــ١٤٠٨: بیروت، الطبعة الثانیة

 لمحم�د ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن یوس�ف          :التاج واإلكلیل لمختصر خلیل   
ی�������ة، بی�������روت، الطبع�������ة  دار الكت�������ب العلم: العب�������دري الغرن�������اطي، ط 

  .م١٩٩٤/ھـــ١٤١٦:األولى
مكتبة ومطبع�ة محم�د     :  للشیخ محمد علي السایس، ط     : تاریخ الفقھ اإلسالمي  

  .    علي صبیح وأوالده، بدون تاریخ طبع
 لعثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي فخ�ر         :تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق    

ری��ة، ب��والق، الق��اھرة،  المطبع��ة الكب��رى األمی : ال��دین الزیلع��ي الحنف��ي، ط 
  .ھـــ١٣١٣: الطبعة األولى

: ل��شھاب ال��دین أحم��د ب��ن حج��ر الھیتم��ي، ط  : تحف��ة المحت��اج ش��رح المنھ��اج 
المكتب������ة التجاری������ة الكب������رى بم������صر ل������صاحبھا م������صطفى محم������د،       

  .م١٩٨٣/ھــ١٣٥٧:مصر
عبد اهللا بن عبد الواح�د ب�ن عب�د        .  د :التصرفات الموقوفة في الفقھ اإلسالمي    

  . م١٩٩٣/ھــ١٤١٣: طبعة األولىالكریم، ال
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دار الكت�ب  :  لعلي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال�زین ال�شریف الجرج�اني، ط                :التعریفات
  .م١٩٨٣/ھــــ١٤٠٣: العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة األولى

:  المسمى نت�ائج األفك�ار ف�ي ك�شف الرم�وز واألس�رار           :تكملة شرح فتح القدیر   
دار الكت�ب   : اده أفن�دي، ط   لشمس الدین أحمد بن قودر المعروف بقاض�ي ز        

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
 ألبي عمر یوسف بن عب�د اهللا   :التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید      

وزارة عم��وم : ب��ن محم��د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م النم��ري القرطب��ي، ط      
 . ھـــ١٣٨٧: األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب

 ألبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن     :ھ اإلمام الشافعي  التھذیب في فق  
دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، الطبع����ة    : الف����راء البغ����وي ال����شافعي، ط  

 .م١٩٩٧/ھـــ١٤١٨:األولى
لخلی�ل ب�ن إس�حاق ب�ن        : التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاج�ب       

ب�د  أحم�د ب�ن ع   . د: موسى ضیاء ال�دین الجن�دي الم�الكي الم�صري، تحقی�ق           
مرك��ز نجیبوی��ھ للمخطوط��ات، وخدم��ة الت��راث، الطبع��ة   : الك��ریم نجی��ب، ط

  .م٢٠٠٨/ھـــ١٤٢٩: األولى
لمحم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن               : جامع البیان ع�ن تأوی�ل آي الق�رآن        

دار ھج�ر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع     : غالب اآلملي أبو جعف�ر الطب�ري، ط      
  .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢٢: واإلعالن، الطبعة األولى

 ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح  :الج��امع ألحك��ام الق��رآن
دار الكت���ب الم���صریة، : األن���صاري الخزرج���ي ش���مس ال���دین القرطب���ي، ط

 .م١٩٦٤/ھـــ١٣٨٤: القاھرة، الطبعة الثانیة
 لل���شیخ ص���الح عب���د ال���سمیع اآلب���ي :ج���واھر اإلكلی���ل ش���رح مخت���صر خلی���ل

 بی�������������روت، الطبع�������������ة دار الكت�������������ب العلمی�������������ة،: األزھ�������������ري، ط
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨:األولى

ألبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العب�ادي الزَِّبی�ِدّي الیمن�ي      : الجوھرة النیرة 
  .ھــ١٣٢٢: المطبعة الخیریة، الطبعة األولى: الحنفي، ط

لمحم�د أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز عاب�دین الدم�شقي               : حاشیة ابن عاب�دین   
  .م١٩٩٢/ھــ١٤١٢: ، الطبعة الثانیةدار الفكر، بیروت: الحنفي، ط

 ل��سلیمان ب��ن محم��د ب��ن عم��ر الُبَجْیَرِم��ّي     :حاش��یة البجیرم��ي عل��ى الخطی��ب   
  .م١٩٩٥/ھــــ١٤١٥دار الفكر العربي، بیروت، : المصري الشافعي، ط

 لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن عل��ي البھ��وتي  :حاش��یة الخل��وتي عل��ى منتھ��ى اإلرادات
  .م٢٠١١/ھــــ١٤٣٢: ، الطبعة األولىدار النوادر، سوریا: اْلَخْلَوتي، ط

لشمس الدین محمد بن أحمد ب�ن عرف�ة       : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر    
  دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع: الدسوقي، ط
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 ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن :حاش��یة الع��دوي عل��ى ش��رح كفای��ة الطال��ب الرب��اني 
: روتدار الفك�������ر، بی�������: أحم�������د ب�������ن مك�������رم ال�������صعیدي الع�������دوي، ط

  .      م١٩٩٤/ھـــ١٤١٤
لشھاب الدین أحمد ب�ن أحم�د   : حاشیة قلیوبي على شرح جالل الدین المحلي    

 .م١٩٩٥/ھــــ١٤١٥: دار الفكر العربي، بیروت: بن سالمة القلیوبي، ط
دار الفك�ر  :  ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الم�اوردي، ط :الحاوي الكبیر 

 .م١٩٩٤/ھــ١٤١٤العربي، بیروت، 
 ألبي العباس شھاب الدین أحمد ب�ن إدری�س ب�ن عب�د ال�رحمن الم�الكي                :لذخیرةا

دار الغ�������رب اإلس�������المي، بی�������روت، الطبع�������ة : ال�������شھیر ب�������القرافي، ط
  .م١٩٩٤:األولى

ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف              : روضة الطالبین وعم�دة المفت�ین     
: المكت��������ب اإلس��������المي، بی��������روت، الطبع��������ة الثالث��������ة    : الن��������ووي، ط

  .م١٩٩١/ـھــ١٤١٢
 لعب�د العزی�ز ب�ن إب�راھیم ب�ن أحم�د       :روضة المستبین في شرح كتاب التلق�ین      

دار ابن حزم، الطبع�ة     : القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة، ط      
  .م٢٠١٠/ھـــ١٤٣١: األولى

 لمحم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د الح��سني الكحالن��ي       :س��بل ال��سالم 
دار الح�دیث، الق�اھرة، ب�دون ت�اریخ        :  ط الصنعاني أب�و إب�راھیم ع�ز ال�دین،        

  .طبع
دار الح���دیث، :  ألب���ي عی��سى محم���د ب��ن عی���سى الترم��ذي، ط   :س��نن الترم��ذي  

  .القاھرة، بدون تاریخ طبع
 ألبي الحسن علي بن عمر بن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن م�سعود              : سنن الدار قطني  

مؤس�سة الرس�الة، بی�روت،      : بن النعمان بن دینار البغدادي الدار قطني، ط       
  .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٤: الطبعة األولى

 ألحم���د ب���ن الح���سین ب���ن عل���ي ب���ن موس���ى الُخ���ْسَرْو ِج���ردي :ال���سنن الكب���رى
دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الطبع���ة : الخراس���اني أب���و بك���ر البیھق���ي، ط

  .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٤:الثالثة
 لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن       :السیل الجرار المتدفق عل�ى ح�دائق األزھ�ار     

: دار اب�����ن ح������زم، الطبع�����ة األول������ى  : كاني الیمن������ي، طعب�����د اهللا ال�����شو  
  .م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥

 لبھرام بن عب�د اهللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن عم�ر ب�ن                 :الشامل في فقھ اإلمام مالك    
مرك�ز  : عوض أبو البقاء تاج الدین السلمي الدَِّمیِرّي الدِّْمَیاِطّي الم�الكي، ط   

: نجیبوی���������ھ للمخطوط���������ات وخدم���������ة الت���������راث، الطبع���������ة األول���������ى    
  .م٢٠٠٨/ھـــ١٤٢٩
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 لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرق�اني  :شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل 
دار الكت�������������ب العلمی�������������ة، بی�������������روت، الطبع�������������ة  : الم�������������صري، ط

  . م٢٠٠٢/ھــــ١٤٢٢:األولى
 لمحم�د ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن یوس�ف       :شرح الزرق�اني عل�ى موط�أ اإلم�ام مال�ك        

الدینی�ة، الق�اھرة، الطبع��ة   مكتب�ة الثقاف�ة   : الزرق�اني الم�صري األزھ�ري، ط   
  .م٢٠٠٣/ھــــ١٤٢٤:األولى

 ل��شمس ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا  : ش��رح الزرك��شي عل��ى مخت��صر الخرق��ي 
دار العبیك�����������ان، الطبع�����������ة : الزرك�����������شي الم�����������صري الحنبل�����������ي، ط

  . م١٩٩٣/ھـــ١٤١٣:األولى
 لألب�ي الف�رج ش�مس ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن               :الشرح الكبیر على متن المقن�ع     

دار الكتاب العرب�ي للن�شر      : مد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ط     محمد ابن أح  
  .والتوزیع، بدون تاریخ طبع

:  ألبي البركات أحمد ال�دردیر، مطب�وع م�ع حاش�یة الدس�وقي، ط             :الشرح الكبیر 
  .دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع

 ألبي الحسن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن بط�ال،           :شرح صحیح البخاري  
: مكتب���������ة الرش���������د، ال���������سعودیة، الری���������اض، الطبع���������ة الثانی���������ة  : ط

  .م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٣
عب���اس . الق���سم الخ���اص، د : ش���رح ق���انون العقوب���ات العراق���ي وتعدیالت���ھ   

  .م١٩٧٢: مطبعة االرشاد، بغداد، الطبعة الثانیة: الحسني، ط
 لمحمد ب�ن عب�د اهللا الخرش�ي الم�الكي أب�و عب�د               :شرح مختصر خلیل للخرشي   

  .م١٩٩٧/ھــ١٤١٧: لكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولىدار ا: اهللا، ط
دار :  لل��شیخ من��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتي الحنبل��ي، ط:ش��رح منتھ��ى اإلرادات

  .م٢٠٠٥/ھــــ١٤٢٦: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
لمحم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د أب�و ح�اتم        : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان 

:  الرس����الة، بی����روت، الطبع����ة الثانی����ة   مؤس����سة:  الب����ستي، طالتمیم����ي
  .م١٩٩٣/ھـــ١٤١٤

دار : لمحم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�د اهللا البخ�اري الجعف�ي، ط              : صحیح البخاري 
  .ھــ١٤٢٢: طوق النجاة، الطبعة األولى

دار :  لم�سلم ب�ن الحج�اج أب�و الح�سن الق�شیري النی�سابوري، ط               :صحیح م�سلم  
  . بعإحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ ط

لعبد الرحمن ب�ن إب�راھیم ب�ن أحم�د أب�و محم�د بھ�اء ال�دین                  : العدة شرح العمدة  
  . م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٤: دار الحدیث، القاھرة: المقدسي، ط

 لعبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم أبو القاس�م الرافع�ي             :العزیز شرح الوجیز  
دار الكت�������������ب العلمی�������������ة، بی�������������روت، الطبع�������������ة  : القزوین�������������ي، ط

  .          م١٩٩٧/ـھــ١٤١٧:األولى
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  .م١٩٧٣منشأة المعارف باإلسكندریة، : سمیر تناغو، ط. د :عقد البیع
  .  م١٩٧٦: عبد الناصر توفیق العطار، ط.  د:عقد البیع

العق����ود المدنی����ة ال����صغیرة ف����ي الق����انون الم����دني وال����شریعة اإلس����المیة 
ضة دار النھ� : محیي الدین إسماعیل عل�م ال�دین، ط     .  د :والقوانین العربیة 

  .العربیة، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ طبع
ألبي محمد محمود بن أحمد بن موس�ى      : عمدة القاري شرح صحیح البخاري    

دار إحی��اء : ب��ن أحم��د اب��ن ح��سین الغیت��ابي الحنف��ي ب��در ال��دین العین��ي، ط   
  . التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع

مل الدین أبو عبد اهللا بن  لمحمد بن محمد بن محمود، أك     : العنایة شرح الھدایة  
دار الفك�ر  : الشیخ شمس الدین بن الشیخ جمال الدین الرومي الب�ابرتي، ط  

  .العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع
 لتقي الدین أبو العباس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم                 :الفتاوى الكبرى 

ت�ب  دار الك: بن عب�د اهللا اب�ن أب�ي القاس�م ب�ن محم�د ب�ن تیمی�ة الحران�ي، ط              
  . م١٩٨٧/ھـــ١٤٠٨: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى

 ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل  :ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري 
  .ھــــ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، : العسقالني الشافعي، ط

 لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف ب�ابن    :فتح القدیر 
 الكت���������ب العلمی���������ة، بی���������روت، الطبع���������ة  دار: الھم���������ام الحنف���������ي، ط

 .م١٩٩٥/ھــ١٤١٥:األولى
دار :  لإلم��ام أب��ي العب��اس أحم��د ب��ن إدری��س ال��صنھاجي القراف��ي، ط      :الف��روق

  . م١٩٩٨/ھــــ١٤١٨: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
دار الفك��ر، دم��شق، الطبع��ة   : وھب��ة الزحیل��ي، ط . د: الفق��ھ اإلس��المي وأدلت��ھ  

  .     م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤:الثالثة
:  لمجد الدین أبو طاھر محمد ب�ن یعق�وب الفی�روز آب�ادى، ط          :القاموس المحیط 

مؤس�����سة الرس�����الة للطباع�����ة والن�����شر والتوزی�����ع، بی�����روت، الطبع�����ة       
  .م٢٠٠٥/ھـــ١٤٢٦:الثامنة

 ألب�ي محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن         :الكافي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د      
لمی�������ة، بی�������روت، الطبع�������ة  دار الكت�������ب الع: محم�������د اب�������ن قدام�������ة، ط 

  .م١٩٩٤/ھـــ١٤١٤:األولى
 للشیخ منصور ب�ن ی�ونس البھ�وتي الحنبل�ي،        :كشاف القناع عن متن اإلقناع     

  .م١٩٩٧/ھــــ١٤١٨: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ط
 ألحمد بن محمد بن علي األنصار أبو العب�اس نج�م   : كفایة النبیھ شرح التنبیھ  

دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة    : ب��ابن الرفع��ة، ط ال��دین، المع��روف  
 .م٢٠٠٩: األولى
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دار الفك��ر، : لج��الل ال��دین المحل��ي، ط: كن��ز ال��راغبین ش��رح منھ��اج الط��البین
  .م١٩٩٥/ھــــ١٤١٥: بیروت

لجم�ال ال�دین أب�و محم�د عل�ي ب�ن أب�ي              : اللباب في الجمع بین السنة والكت�اب      
دار القل��م، : ج��ي المنبج��ي، ط یحی��ى زكری��ا ب��ن م��سعود األن��صاري الخزر    

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤:سوریا، الطبعة الثانیة
 لمحم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى أب��و الف��ضل جم��ال ال��دین ب��ن منظ��ور  :ل��سان الع��رب

  .ھــــ١٤١٤: دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة: األنصاري اإلفریقي، ط
ح  إلبراھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن مفل�                  :المبدع في شرح المقنع   

دار الكت����������ب العلمی����������ة، بی����������روت، الطبع����������ة  : أب����������و إس����������حاق، ط
  .م١٩٩٧/ھــــ١٤١٨:األولى
دار :  لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس األئم��ة السرخ��سي، ط   :المب��سوط

 .م١٩٩٣/ھـــ١٤١٤المعرفة، بیروت، 
 للمولى الفقیھ المحق�ق عب�د اهللا ب�ن ال�شیخ            :مجمع األنھر شرح ملتقى األبحر    

دار إحی�اء الت�راث الع�رب،       : وف ب�دامار أفن�دي، ط     محمد ابن سلیمان المعر   
  بیروت، 

 لتق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة       :مجم��وع الفت��اوى 
مجم���ع المل���ك فھ���د لطباع���ة الم���صحف ال���شریف، المدین���ة    : الحران���ي، ط

  .م١٩٩٥/ھـــ١٤١٦: النبویة، المملكة العربیة السعودیة
: محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي، ط     ألبي زكریا   : المجموع شرح المھذب  

  .دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع
المكتب����ة : الش����ین محم����د الغی����اتي، ط  . د: محاض����رات ف����ي نظری����ة الح����ق  

  .م١٩٧٩:التوفیقیة
ألب�ي المع�الي برھ�ان ال�دین محم�ود ب�ن            : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني    

دار الكت�ب  : البخ�اري الحنف�ي، ط  أحمد ابن عب�د العزی�ز ب�ن عم�ر ب�ن َم�اَزَة             
  .   م٢٠٠٤/ھــــ١٤٢٤: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى

 ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عرف�ة ال�ورغمي التون�سي              :المختصر الفقھي 
مؤس���سة خل���ف أحم���د الخبت���ور لألعم���ال الخیری���ة، الطبع���ة   : الم���الكي، ط

  .م٢٠١٤/ھـــ١٤٣٥:األولى
 عل������ي الخفی������ف، مطبع������ة ال������سنة    . د:مخت������صر المع������امالت ال������شرعیة  

  .١٩٤٩:المحمدیة
 ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن القیم الجوزی�ة،       :مدارج السالكین 

  .م١٩٩٦/ھـــ١٤١٦: دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثالثة: ط
مؤس���سة : عب���د الك���ریم زی���دان، ط  . د: الم���دخل لدراس���ة ال���شریعة اإلس���المیة   

  .  طبعالرسالة، بدون تاریخ
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عبد القادر الغ�ار،   . د) النظریة العامة للحق  : (المدخل لدراسة العلوم القانونیة   
: دار الثقاف����ة والن����شر والتوزی����ع، عم����ان، األردن، الطبع����ة األول����ى      : ط

  .م٢٠٠٦
محم�د ال�صغیر    . د) نظری�ة الق�انون، ونظری�ة الح�ق       (: المدخل للعلوم القانونی�ة   

  .م٢٠٠٦، دار العلوم، عنابة، الجزائر: البعلي، ط
دار :  لإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي الم��دني، ط :المدون��ة

  .م١٩٩٤/ھـــ١٤١٥: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى
المطبع�ة  :  لمحم�د ق�دري باش�ا، ط    :مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلن�سان      
 .م١٨٩١/ھـــ١٣٠٨: الكبرى األمیریة ببوالق، الطبعة الثانیة

 دراس���ة معمق���ة ومقارن���ة بالفق���ھ  :لم���وت وأث���ره عل���ى عق���د البی���ع  م���رض ا
دار الفك���ر : ح���سني محم���ود ع���ب ال���دایم عب���د ال���صمد، ط    . د: اإلس���المي

  .م٢٠٠٨:الجامعي، اإلسكندریة
 ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عب�د اهللا ب�ن محم�د     :المستدرك على الصحیحین  

كت���ب العلمی���ة، دار ال: ب���ن حمدوی���ھ ب���ن ُنع���یم ب���ن الحك���م النی���سابوري، ط 
   . م١٩٩٠/ھـــ١٤١١:بیروت، الطبعة األولى

ألب�ي عب�د اهللا أحم��د ب�ن محم�د ب��ن حنب�ل ب�ن ھ��الل ب�ن أس�د ال��شیباني،         : الم�سند 
مؤس�سة الرس�الة،   :  شعیب األرنؤوط، ع�ادل مرش�د، وآخ�رون، ط      :تحقیق

  .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢١: بیروت، الطبعة األولى
دار إحی���اء الت���راث العرب���ي، : عب���د ال���رزاق ال��سنھوري، ط .  د:م��صادر الح���ق 

  .بیروت، بدون تاریخ طبع
دار :  للعالم�ة أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري الفی�ومي، ط                 :المصباح المنی�ر  

  .  القلم، بیروت، بدون تاریخ طبع
 لم�صطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده      :مطالب أول�ي النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى        

  .م١٩٩٤/ھــــ١٤١٥: المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة: الرحیبانى، ط
لمحیي السنة أبي محمد الحسین ب�ن م�سعود   : معالم التنزیل في تفسیر القرآن  

دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،   : ب��ن محم��د اب��ن الف��راء البغ��وي ال��شافعي، ط    
  . ھـــ١٤٢٠: بیروت، الطبعة األولى

دار الح��رمین، : ألب��ي القاس��م س��لیمان ب��ن أحم��د الطبران��ي، ط  :المعج��م األوس��ط

. ـــھـ١٤١٥: القاھرة
  

دار :  ألحم��د ب�ن ف��ارس ب�ن زكری��ا القزوین�ي ال��رازي، ط   :معج�م مق��اییس اللغ�ة  
  .م١٩٧٩/ھـــ١٣٩٩: الفكر

ل�شمس ال�دین محم�د اب�ن      : مغني المحتاج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج           
دار الكت����ب العلمی����ة، : ، ط٣/٣٣٥: أحم����د الخطی����ب ال����شربیني ال����شافعي

  .م١٩٩٤/ھــ١٤١٥: بیروت، الطبعة األولى
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 ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس�ي           :المغني
 .م١٩٦٨/ھـــ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : الحنبلي، ط

ألب��ي القاس��م الح��سین ب��ن محم��د، المع��روف     : المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن   
  .ھـــ١٤١٢: دار القلم، دمشق، الطبعة األولى: بالراغب األصفھاني، ط

المكتب�ة  : عبد الرحمن بن محمد بن خل�دون، ط        لولي الدین    :دونمقدمة ابن خل  
  .م٢٠١٤العصریة للطباعة والنشر، 

  . دار الفكر، بدون تاریخ طبع: محمد أبو زھرة، ط.  د:الملكیة ونظریة العقد
ألب�ي  : مَناِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة وَح�لِّ ُم�شِكالتھا          

دار اب�����ن ح�����زم، الطبع�����ة   : ي ب�����ن س�����عید الرجراج�����ي، ط الح�����سن عل����� 
  .م٢٠٠٧/ھـــ١٤٢٨:األولى

دار :  لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش، ط           :منح الجلیل شرح مختصر خلیل    
  .م١٩٨٩/ھـــ١٤٠٩الفكر، بیروت، 

 إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن�اطي ال�شھیر بال�شاطبي،       :الموافقات
  .م١٩٩٧/ھــ١٤١٧: ىدار ابن عفان، الطبعة األول: ط

ح�سن  .  د:موانع الرجوع في الھبة في الفقھ اإلس�المي والق�انون الوض�عي      
  . م٢٠٠٤دار الجامعة الجدیدة للنشر، : محمد بودي، ط

ل�شمس ال�دین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن       : مواھب الجلی�ل ف�ي ش�رح مخت�صر خلی�ل          
دار الفك���ر، : محم���د ب���ن عب���د ال���رحمن الطرابل���سي المغرب���ي الحط���اب، ط  

  .م١٩٩٢/ھــ١٤١٢: روت، الطبعة الثالثةبی
  .مطابع دار الصفوة، مصر، الطبعة األولى:  ط:الموسوعة الفقھیة الكویتیة

دار القل��م، : ، ط٣/٢٣٠:لإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س أب��و عب��د اهللا األص��بحي  : الموط��أ
  .م١٩٩١/ھـــ١٤١٣:دمشق، الطبعة األولى

دار : حم�د ال�سُّْغدي، ط   ألبي الحسن علي ب�ن الح�سین ب�ن م     :النتف في الفتاوى  
  .م١٩٨٤/ھـــ١٤٠٤: الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان، الطبعة الثانیة

 لكم�ال ال�دین، محم�د ب�ن موس�ى ب�ن عی�سى        :النجم الوھاج في شرح المنھ�اج    
دار المنھ��اج، ج��دة، الطبع��ة   : ب��ن عل��ي ال��دَِّمیري أب��و البق��اء ال��شافعي، ط    

  . م٢٠٠٤/ھـــ١٤٢٥:األولى
ص��بحي .  د:جب��ات والعق��ود ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة    النظری��ة العام��ة للمو 

  .  الكشاف، بیروت، بدون تاریخ طبع: المحمصاني، ط
لشمس الدین محم�د ب�ن العب�اس أحم�د ب�ن         : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج    

دار إحی���������اء الت���������راث العرب���������ي، بی���������روت، الطبع���������ة    : حم���������زة، ط
  م١٩٩٢/ھـ١٤١٢:األولى

د الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محم�د      لعب :نھایة المطلب في درایة المذھب    
دار المنھ��اج، ج��دة،  : الج��ویني أب��و المع��الي، الملق��ب بإم��ام الح��رمین، ط     

  .م٢٠٠٧/ھـــ١٤٢٨:الطبعة األولى
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دار : س��یف رج��ب قزام��ل، ط. د. أ: النیاب��ة ع��ن الغی��ر ف��ي الت��صرفات المالی��ة
  .م٢٠٠٨: الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى

دار :  لمحمد بن علي بن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني الیمن�ي، ط                :نیل األوطار 
   .  م١٩٩٣/ھــ١٤١٣: الحدیث، مصر، الطبعة األولى

لعبد القادر ب�ن عم�ر ب�ن عب�د الق�ادربن عم�ر        : َنْیُل الَمآِرب بَشرح َدِلیُل الطَّاِلب    
مكتب��ة الف��الح، الكوی��ت،   : ب��ن أب��ي تغل��ب ب��ن س��الم التغلب��ي ال��شَّْیَباني، ط     

  .م١٩٨٣/ھــ١٤٠٣:عة األولىالطب
ألبي الحسن برھان ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر      : یة في شرح بدایة المبتدي    الھدا

دار احی���اء الت���راث العرب���ي، : ب���ن عب���د الجلی���ل الفرغ���اني المرغین���اني، ط
  .بیروت، بدون تاریخ طبع

، ١٩٩١: محم��د عل��ي عم��ران، ط  .  د:ال��وجیز ف��ي ش��رح أحك��ام عق��د البی��ع    
  .م١٩٩٢

دار : ألب��ي حام��د محم�د ب��ن محم��د الغزال��ي الطوس��ي، ط : لم��ذھبالوس�یط ف��ي ا 
  .ھـــ١٤١٧: السالم، القاھرة، الطبعة األولى

  




