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 مقدمة:

 أمجعني وبعد:احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 

فإن مادة هذه املذكرة حماضرات مقررة على طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص الفقه املالكي وأصوله 
 يف مقياس الفقه املالكي.

وكانت احملاضرة األوىل يف أحكام بيع الزروع والثمار، مث حماضرة يف البيوع املنهي عنها وأحكامها، 
 أما احملاضرة الثالثة فهي متعلقة ابلشروط يف عقود البيع: أنواعها، أحكامها وآاثرها.  

 وكانت احملاضرة األخرية املقررة على الطلبة يف اإلابحة والتمليك والضمان.

متعلقة مبجال املعامالت املالية عموما، وببيع الزروع والثمار  -كما يالحظ–ملسائل فإن هذه ا
 على وجه اخلصوص وابلبيوع املنهي عنها وأقسامها. 

وقد توخيت يف حبث أحكام هذه املسائل بيان األحكام املتعلقة هبا يف املذهب املالكي فقط، إال 
 يان وجوه وعلل تلك األحكام ومقاصدها.  ما ندر، مع عرض أدلتها من الكتاب والسنة، وبب

من هللا تعاىل القبول  سألهذا وأرجو أن أكون قد وفقت يف عرض تلك املسائل وحبثها، وأ
 والصفح، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 الدكتور شهرالدين قالة                                                                              
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 أحكام بيع الزروع والثمار

 مقدمة:

الزروع والثمار من أبرز ما حيتاجه اإلنسان يف شؤون حياته، ولذلك يتخذ وسائل خمتلفة للحصول 
 عليها؛ كاملزارعة واملغارسة واملساقاة...

وللحاجة املاسة للزروع والثمار فإن صاحبها قد يبيعها قبل بدو صالحها مما قد يؤدي إىل الغرر 
البائع للمشرتي أو العكس، وهذه الزروع والثمار قد تباع بدون أصوهلا، وقد تباع   سواء من
 أبصوهلا.

قد جياح، وقد يرتفع سعره أو ينخفض، مما قد يفضي إىل  -حني يباع–كما أن احملصول الزراعي 
 خصام بني املتبايعني.

 تعلق بتلك االعتبارات.وسنبحث يف هذه احملاضرة، األحكام املتعلقة ببيع الزروع والثمار مما 

 .تعريف بيع الزروع والثمار: أوال

 :تعريف البيع

  :لغةأ ـــــ 

 مصدر ابع، وهو مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ شيء ما عوضا عنه.

والبيع من ألفاظ األضداد مثل الشراء، ويطلق على كل واحد من املتعاقدين أنه ابئع، مث شاع أنه 
انصرف إىل ابذل السلعة، كما يطلق البيع على املبيع، فيقال: بيع جيد، إذا أطلق لفظ البيع 

 .(1)وجيمع على بيوع

يسمى شراء، كما يسمى الشراء بيعا، ويعرف ذلك من مدلوالت األلفاظ،  وسياق  -إذن–فالبيع 
تعاقدين: ؛ أي ابعوه، ويقال لكل من امل(2)َوَشَرْوُه بَِثَمٍن ََبٍْس ﴾ الكالم؛ كما يف قوله تعاىل: ﴿

                                                           

 .01، ص: 10املصباح املنري، الفيومي، ج:  -1
 .01سورة: يوسف، اآلية:  -2
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نـََهى النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَِبيَع بـَْعُضُكْم »، وجاء يف احلديث: (1)ابئع وبيع، ومشرت وشار
َلُه َأْو ََيَْذَن لَُه  ُرَك اخلَاِطُب قـَبـْ َعَلى بـَْيِع بـَْعٍض، َواَل ََيُْطَب الرَُّجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َحَّتَّ يـَتـْ

 متجه إىل املشرتي. -هنا–، أي ال يشرت، ألن النهي (2)«بُ اخلَاطِ 

 .(3)هو إعطاء املثمن وأخذ الثمن -إذن–فالبيع يف اللغة 

 :البيع اصطالحاب ـــــ 

 لقد عرف الفقهاء البيع بعدة تعريفات من أبرزها تعريف املالكية؛ وهو:

 .(4)"عقد معاوضة على غري منافع، وال متعة لذة"

 جارة، والكراء، والنكاح.اإل-بذلك–فتخرج 

 اثنيا: تعريف الزروع والثمار.
 :تعريف الزروعـــــ  0

: زرع يزرع زراعة، فهو زارع، وهو بذر احلب يف األرض لينبت، وزرع الزرع؛ أنبته       لغةأ ـــــ 
 .(5)ومناه

 :اصطالحاب ـــــ 

 .(6)"الزرع نبات كل شيء حيرث"

 :تعريف الثمارـــــ  0

 .(7): الثمار؛ مجع مثر، والثمر محل الشجرلغةأ ـــــ 

                                                           

 .02، ص: 10لسان العرب، ابن منظور، ج:  -1
 .0700، ص: 10اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب النكاح، ابب ال َيطب الرجل على خطبة أخيه، ج:  -2
 .70مفردات القرآن، الراغب األصبهاين، ص:  -3
 .10، ص: 12الشرح الكبري، الدردير، ج:  -4
 .27، ص:2لسان العرب، ابن منظور، ج: -5
 املرجع نفسه. -6
 املرجع نفسه.  -7
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 :اصطالحاب ـــــ 

 .(1)"الثمر إسم لكل ما يستطعم من أمحال الشجر"

 .(2)احلنفية: وإن مل يؤكل دوهو عن

 فيكون تعريف بيع الزروع والثمار على أنه:

 "عقد معاوضة يكون أحد طرفيه نبات كل شيء حيرث، أو ما يستطعم من أمحال الشجر".

 .بيع الثمار بدون األصول وأحكامه: اثلثا

تتعلق أحكام بيع الثمار بدون األصول مبا إذا بيعت بعد بدو صالحها، ومبا إذا بيعت قبل بدو  
 صالحها.

 ـــــ إذا بيعت بعد بدو صالحها: 0

؛ مبعىن جاز بيعها بشرط التبقية (3)إذا بيعت الثمرة بعد بدو صالحها جاز البيع على كل حال
ية على الشجر حَّت يصرفها شيئا فشيئا حَّت ال تفسد على املشرتي(، وجاز بيعها بشرط )أي التبق

 القطع يف احلال.

 ـــــ إذا بيعت الثمرة قبل بدو صالحها: 0

 إذا بيعت الثمرة قبل بدو صالحها، فال َيلو األمر من ثالث حاالت:

 ـــــ احلالة األوىل: أن تباع مع أصلها.

 أن تباع ملالك أصلها.ـــــ احلالة الثانية: 

 ـــــ احلالة الثالثة: أن تباع لغري مالك أصلها مفردة.

 حكم بيع الثمرة قبل بدو صالحها مع أصلها. *احلالة األوىل:
                                                           

 .97، ص: 0، وحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج:000، ص: 0الكليات، أبو البقاء القرميي الكفوي، ج: -1
 .000، ص: 0أبو البقاء القرميي الكفوي، ج: الكليات، -2
 .000، ص: 10بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد، ج:  -3
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؛ ألنه إذا ابعها (1)إذا بيعت الثمرة قبل بدو صالحها مع أصلها جاز ذلك عند السادة املالكية
احتمال الغرر منها، كما احتملت اجلهالة يف بيع اللنب مع األصل جعلت تبعا يف البيع، فلم يضر 

؛ ذلك (2)يف الضرع مع بيع الشاة، والنوى يف الثمر مع التمر، وأساسيات احليطان يف بيع الدار
لكون كل ما ذكر اتبعا ألصله، ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف األصول، والقاعدة الفقهية 

 .(3)املقررة: "التابع اتبع"

 .(4)جائزا ألن الغرر يسقط مع األصل؛ كالغرر يف احلمل يسقط حكمه إذا بيع مع األصل وكونه

َمْن »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–ودليله: حديث ابن عمر 
َتاعُ  ُبـْ

 .(5)«اَبَع ََنْالا َقْد أُبِ َرْت فـََثَمرَُها لِْلَباِئِع، ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط امل

قد جعل الثمرة املؤبرة ملشرتي األصل،  -صلى هللا عليه وسلم–ووجه الداللة يف احلديث أن النِب 
 سواء بدا الصالح أو مل يبد.

 : حكم بيع الثمرة قبل بدو صالحها ملالك أصلها.احلالة الثانية*
ن اب رها بعد أ -مثال–إذا بيعت الثمرة  قبل بدو صالحها ملالك أصلها، وصورهتا أن يبيع النخلة 

فينتقل األصل للمشرتي وتبقى الثمرة للبائع، مث يبدو للبائع أن يبيع الثمرة لصاحب النخلة، فما 
 ، ودليلهم:(6)حكمه؟ جيوز ذلك عند املالكية

                                                           

، 19، واملغين، ابن قدامة، ج: 000، ص: 10، واملهذب، الشريازي، ج: 002جيوز ذلك إمجاعا ) ينظر: القوانني الفقهية، ابن جزي، ص:  -1
 (.010ص: 

 010، ص: 19املغين، ابن قدامة، ج:  -2
 .090األشباه والنظائر، السيوطي، ص:  -3
 .000، ص: 10املهذب، الشريازي، ج:  -4
 .070، ص: 10، كتاب البيوع، ابب بيع النخل أبصله، ج: 0170صحيح البخاري، البخاري، حديث رقم  -5
قول، كما ذهب إليه احلنابلة، وخالف ، )وذهب إليه الشافعية يف 007، ص: 12حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، ج:  -6

، والفروع، البن مفلح، ج: 000،ص: 00الشافعية يف قول، واحلنابلة يف قول فقالوا:  بعدم جوازه، )ينظر: اجملموع شرح املهذب، النووي، ج: 
 (، واستدل املانعون بدليلني:02، ص: 19

 ال دليل على التفريق بني بيعها ملالكها أو لغري مالكها.ــ استصحااب للنهي الشديد عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها، و  0
 ــ قالوا: إن الثمرة هي حمل العقد، وهي ابلتايل حمل الغرر يف حمل العقد مينع صحة العقد. 0

لة أعطاها حكما وسبب اخلالف: نظرهتم إىل الثمرة وأصلها، فمن رأى أن الثمرة اتبعة ألصلها قال ابجلواز، ومن نظر إىل الثمرة على أهنا منفص
 مستقال، وهو حكم بيع الثمرة قبل بدو صالحها.(
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 أ ـــــ حصول التسليم للمشرتي على الكمال مبلكه األصل والقرار، فصح  كبيعها معهما.

 كما لو ابعها مع الشجرة واألرض.ب ـــــ ألنه حيصل ملالك األصل، فجاز  

 : حكم بيع الثمرة قبل بدو صالحها لغري مالك أصلها.احلالة الثالثة*
مل َيتلف الفقهاء مع املالكية يف جواز بيع الثمرة قبل بدو صالحها، بشرط القطع يف احلال، وال 

اهة عليها قبل يغتفر إال الوقت اليسري؛ ألن املنع إمنا كان خوفا من تلف الثمرة، وحدوث الع
 .(1)أخذها

وإن اشرتاها قبل بدو الصالح على شرط القطع، مث أبقاها انفسخ البيع لفساده، وذلك ألن النهي 
 .(2)يقتضي الفساد

يف عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو  -بل اإلمجاع حاصل–كما أن املالكية وافقوا مجيع الفقهاء 
نـََهى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ : »-لى هللا عليه وسلمص–صالحها بشرط التبقية )الرتك(؛ حلديث النِب 

َتاعَ  ُبـْ
 .(3)«َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن بـَْيِع الثِ َمرِة قبل أن يـَْبُدَو َصاَلُحَها، نـََهى الَباِئَع واملشرتي أَو امل

ري يف هذه املسألة يف حكم بيع الثمار قبل بدو صالحها مطلقا، من غ -إذن–فيتعني حمل النزاع 
 ، ودليلهم:(4)شرط قطع وال تبقية، وهنا ذهب املالكية إىل القول بعدم جواز البيع

                                                           

، ص: 10، والذخرية، القرايف، ج: 072، ص: 10، واإلشراف، القاضي عبد الوهاب، ج: 011، ص: 10الفواكه الدواين، النفراوي، ج:  -1
 .001، ص: 10، وبداية اجملتهد، ابن  رشد، ج: 702، ص: 10، والكايف، ابن عبد الرب، ج: 079

 .079، ص: 10، الذخرية، القرايف، ج: 002القوانني الفقهية، ابن جزي، ص:  -2
 .00، ص: 2، كتاب: البيوع، ابب: بيع النخل قبل أن يبدو صالحها ، ج: 0070صحيح البخاري، البخاري، رقم:  -3
افعية واحلنابلة والظاهرية، وهو قول عند احلنفية )ينظر: ، ووافق املالكية فيما ذهبوا إليه الش000، ص: 19املنتقى شرح املوطأ، الباجي، ج:  -4

، 70، ص: 10، واإلنصاف، املرداوية، ج: 020، ص: 10ن وبدائع الصنائع، الكاساين، ج: 977، ص: 10مغين احملتاج، الشربيين، ج: 
، وبدائع 000، ص: 19نتقى، الباجي، ج: (، وذهب إىل اجلواز: املالكية يف قول واحلنفية، )ينظر: امل220، ص: 10واحمللى، ابن حزم، ج: 

من اشرتى َنال قد اب رت فثمرته للبائع إال أن :»-صلى هللا عليه وسلم–(، واستدلوا بـ: أــ حديث النِب 020، ص: 10الصنائع، الكاساين، ج: 
ب ر للمشرتي ابلشرط، فدل على جواز بيعه جعل الثمر املؤ  -صلى هللا عليه وسلم–، سبق خترجيه، ووجه داللة احلديث: أن النِب «يشرتط املبتاع

قالت: مطلقا، ألنه مل يقيد، دخوله يف البيع عند اشرتاط املبتاع بكونه بدا صالحه، ب ــ ما روى الشافعي يف "األم" عن عمرة بنت عبد الرمحن 
فسأل رب احلائط أن يضع له أو يُِقيله، فحلف ال فعاجله وقام حَّت تبني له النقصان  -صلى هللا عليه وسلم–ابتاع رجل مثرة حائط يف زمن النِب »

–، فسمع بذلك رب احلائط  فأتى النِب «َيىب أن ال يفعل خريا»فذكر له ذلك، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم–يفعل، فذهب املشرتي إىل النِب 
احلديث هو أنه لوال صحة البيع مل ترتتب ، وهو مرسل، ووجه داللة 000، ص: 19، األم، الشافعي: ج: «فقال: هو له -صلى هللا عليه وسلم

على اإلقالة عليه، جـ ــ قاعدة احلنفية: التساهل يف املعامالت، ولذلك كانوا يقولون يف قواعدهم: مَّت أمكن محل العقد على الصحة مل حيمل 
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 ـــــ من القرآن الكرمي. 1
َنُكْم اِبْلَباِطِل﴾  .(1)قوله تعاىل: ﴿ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

العريب لآلية: ﴿اِبْلَباِطِل﴾، مال حيل شرعا وال ووجه داللة اآلية على املطلوب  يفهم من تفسري ابن 
يفيد مقصودا؛ ألن الشرع هنى عنه، ومنع منه، وحرم تعاطيه؛ كالراب والغرر وحنومها، والباطل، ماال 

 .(2)فائدة منه، إذ هو يف املعقول عبارة عن املعدوم، ويف املشروع عبارة عما ال يفيد مقصودا

 .(3)بدو صالحها لألكل من الباطل املنهي عنه شرعا والتجارة يف الثمار والزروع قبل

 ـــــ من السنة النبوية. 2
نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن »قال:  -رضي هللا عنه–أ ـــــ حديث جابر 

عن  هنى -صلى هللا عليه وسلم–، ووجه داللة احلديث على املطلوب، أن النِب (4)«اْلُمَحاقـََلةِ 
 .(5)احملاقلة اليت هي بيع الزرع قبل بدو صالحه

نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن بيع »قال:  -رصي هللا عنهما–ب ـــــ عن ابن عباس 
، (7)، ووجه داللة احلديث على املطلوب ابن الغرر فسر مبا تردد بني السالمة والعطب(6)«الغرر

 .(8)فقال: "ما شك يف حصول أحد عوضيه أو مقصود فيه غالبا" وعرفه ابن عرفة

 .(9)بيع الثمار قبل بدو صالحها من بيع الغرر -رمحه هللا–ولقد اعترب اإلمام مالك 

 

                                                                                                                                                                                

ت، ومل يشرتط، فنقول العقد صحيح، ونشرتط الفساد، وهنا قالوا: ميكن محل العقد على ما شرط فيه القطع يف احلال، فإذا ابع بيعا مطلقا وسك
 عليه أن يقطعه يف احلال فتصري جائزة.

 .07سورة: النساء، اآلية:  -1
 .77، ص: 10أحكام القران، ابن العريب، ج:  -2
 .27، ص: 0100، 17، عام: 02:  أحكام بيع الثمار والزروع يف الفقه اإلسالمي، سعاد سطحي، جملة البحوث والدراسات، ع -3
 .070، ص: 10السنن، ابن ماجة، كتاب التجارات، ابب املزابنة واحملاقلة، ج:  -4
 .010التعريفات، اجلرجانني ص:  -5
 .970، ص: 10، ج: 0090املسند، أمحد، حديث رقم  -6
 .00، ص: 12، وحاشية ابن عرفة على الشرح الكبري، ج: 002، ص: 10شرح الرسالة، زروق، ج:  -7
 .201، ص: 10عرفة، ابن عرفة، ج: شرح حدود ابن   -8
 .900املوطأ، مالك، ص:  -9
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نـََهى »: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: -رضي هللا عنها–جـ ـــــ عن عمرة بنت عبد الرمحن 
 .(1)«بـَْيِع الثِ َماِر َحَّتَّ تـَْنُجَو ِمَن اْلَعاَهةِ َعْن 

ُهَما:  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، نـََهى َعْن بـَْيِع الثِ َماِر »د ـــ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
َتاعَ  ُبـْ

 .(2)«َحَّتَّ يـَْبُدَو َصاَلُحَها، نـََهى الَباِئَع َوامل

نـََهى النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تـَُباَع الثََّمَرُة َحَّتَّ »ـــــ  عن َجابَِر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: هـ 
َها»َفِقيَل: َوَما ُتَشقِ ُح؟ قَاَل: « ُتَشقِ حَ   .(3)«ََتَْمارُّ َوَتْصَفارُّ َويـُؤَْكُل ِمنـْ

أَرَأَْيَت ِإَذا »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -و ـــــ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
ُ الثََّمَرَة، فَِبَم ََيُْخُذ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيهِ   .(4)«َمَنَع اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن بـَْيِع الثِ َماِر َحَّتَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ي ـــــ َعْن أََنِس 
 .(5)«تـُْزِهَي، َفِقيَل َلُه َي رسول هللا: َوَما تـُْزِهي؟ قَاَل: َحَّتَّ ََتَْمرَّ 

َلْيِه قَاَل: َكاَن النَّاُس يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا عَ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ز ـــــ َعْن َزْيِد ْبِن اَثِبٍت 
َتاُع: ِإنَُّه َأَصاَب الثَّمَ  ُبـْ

َر الدَُّماُن، َوَسلََّم، يـَتَـَبايـَُعوَن الثِ َماَر، فَِإَذا َجدَّ النَّاُس َوَحَضَر تـََقاِضيِهْم، قَاَل امل
ا َكثـَُرْت ِعْنَدُه َأَصابَُه ُقَشاٌم، َعاَهاٌت حَيَْتجُّوَن هِبَا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ 

، َكاْلَمُشورَِة ُيِشرُي هِبَا ِلَكثْـرَِة «فَِإمَّا اَل، َفاَل تـَتَـَبايـَُعوا َحَّتَّ يـَْبُدَو َصاَلُح الثََّمرِ »اخُلُصوَمُة يف َذِلَك: 
عن هذا البيع،  -صلى هللا عليه وسلم–ووجه داللة هذه األحاديث يف منع النِب ، (6)ُخُصوَمِتِهمْ 
ة حلق املشرتي؛ إذ قد هتلك هذه الثمار والزروع، فيخسر املشرتي، ويكون البائع قد وذلك محاي

 .(7)أخذ مال أخيه بدون حق، ويف ذلك أكل ألموال الناس ابلباطل

                                                           

 .700، ص: 10املوطأ، مالك، كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع الثمار حَّت يبدو صالحها، ج:  -1
، ، واملوطأ077، ص: 10، كتاب البيوع، ابب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، ج: 0100( اجلامع الصحيح، البخاري، حديث رقم 2) 

 .700، ص: 10مالك، كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع الثمار حَّت يبدو صالحها، ج: 
 077، ص: 10، كتاب البيوع، ابب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، ج: 0102اجلامع الصحيح، البخاري، حديث رقم  -3
 .املرجع نفسه -4
 .070،  ص: 10املرجع السابق، ج:  -5
 .070املرجع السابق،  ص:  -6
 .91أحكام بيع الزروع والثمار يف الفقه اإلسالمي، سعاد سطحي، ص: -7



10 

 

 ـــــ من املعقول. 3
أ ـــــ من املتعارف عليه أن الثمار يؤجل إخضاعها للمعاملة التجارية إىل حني اقرتاب موعد 

 .(1)عها قبل بدو صالحها مل َيمن عليها من التلف وذلك غررقطفها، فإذا اب

 .(2)ب ـــــ إن تعليق احلكم بغاية معينة يفيد خمالفة ما قبل الغاية ملا بعدها

 اثلثا: بيع الثمار مع أصلها.
، سواء كان ذلك قبل بدو الصالح أم بعده، ألهنا حينها (3)إذا بيعت الثمار مع أصلها، جاز البيع

 .(4)اتبعا، والقاعدة: "أن التابع اتبع"، ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف األصولتكون 

 رابعا: ما يتحقق به بدو الصالح.
: -صلى هللا عليه وسلم–، لقوله (5)يتحقق بدو الصالح بصالحية الثمرة لألكل، وبروز ألواهنا

: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -رضي هللا عنه–، وحلديث أنس (6)«ََتَْمارُّ َوَتْصَفارُّ َويـُؤَْكُل ِمنـَْها»
 .(7)«نـََهى َعْن بـَْيِع الثمرة َحَّتَّ تـَْزُهَو، َوَعْن بـَْيِع اْلِعَنِب َحَّتَّ َيْسَودَّ، َوَعْن بـَْيِع احلَْبِ  َحَّتَّ َيْشَتدَّ »

يصفر، وتربز احلالوة فيه،  فصالح التمر أن حيمر أو يصفر البسر، والعنب صالحه أن يسود  أو
وسائر الفواكه أن تطيب لألكل بظهور ألواهنا احلقيقية وتربز حالوهتا، واحلبوب أن تطيب لألكل 

 وأن تيبس وتشتد، والورود أن تتفتح أكمامها ويظهر ورقها وتنبعث رائحتها.

                                                           

 .000، ص: 10املهذب، الشريازي، ج:  -1
 ويالحظ أن سبب اخلالف بني املالكية القائلني بعدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صالحها، والقائلني ابجلواز وهم احلنفية، هو اختالفهم يف -2

 .0117، ص: 10املعونة، القاضي عبد الوهاب، ج:  ينظر: تفسري التأبري وما يعنيه.تفسري بدر الصالح، ويف 
، واجملموع، 70، ص: 10، واإلنصاف، املرداوي، ج: 000، ص: 10ومل َيالف يف ذلك أحد من الفقهاء، )ينظر: شرح اخلرشي، ج: -3

 (.000، ص19، ورد احملتار، ابن عابدين، ج: 000، ص: 00النووي، ج: 
 .097، 090شباه والنظائر، السيوطي، ص: األ -4
، ولو مل وافق املالكية يف ذلك الشافعية واحلنابلة، وخالف احلنفية، فذهبوا إىل أن بدو الصالح يتحقق مبجرد ظهور الثمرة، وأمن العاهة والفساد -5

نـََهى »د الرمحن: أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فيما روته عمرة بنت عب -صلى هللا عليه وسلم–تظهر أمارات الصالح، ويستدلون بقول النِب 
، واملعونة، القاضي عبد الوهاب، ج: 00، ص: 10، سبق خترجيه، )ينظر: رد احملتار، ابن عابدين، ج: «َعْن بـَْيِع الثِ َماِر َحَّتَّ تـَْنُجَو ِمَن اْلَعاَهةِ 

 (.010، ص: 19، واملغين، ابن قدامة، ج: 000ص:  ،10، واملهذب، الشريازي، ج: 0110، ص: 10
 .0077:.رقم: 00، ص2صحيح البخاري، البخاري، كتاب: البيوع ،ابب: بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، ج:  -6
 .277، ص: 00صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب البيوع، ابب البيع املنهي عنه، ج:  -7
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تابعة، وإال وإذا كانت الثمرة تطعم بطوان، فإن صالحها يكون ببدو صالح األول، إذا كانت مت
فال، )كاجلميز واليامسني(، وإذا بدا صالح يف شجرة من صنف معني جاز بيع مجيع ما يف البستان 

 .(1)منه، كما جيوز بيع ما جاوره من البساتني

وال جيوز بيع صنف مل يبد صالحه ببدو صالح صنف آخر، كالبستان يكون فيه عنب ورمان، فال 
 .(2)جيوز بيع الرمان جملرد صالح العنب

 خامسا: أحكام اجلوائح.
يعدُّ عقد البيع من أهم العقود اليت جيريها اإلنسان لقضاء حاجاته، وتنظيم شؤون حياته، وتتنوع 
جماالت عقد البيع؛ مثل بيع الثمار، ومن صوره بيع الثمار على أصوهلا، ووجود الثمار على رؤوس 

عليه اجلائحة، فما حكمها، وما حكم  الشجر يعرضه لإلصابة ابآلفات اليت تتلفه، وهو ما يطلق
 اآلاثر املرتتبة عليها؟

 ـــــ تعريف اجلائحة: 1
اجلائحة من اجلوح وهو االستئصال، واجلدبة، يقال: جاحتهم السنة جوحا وجياحة إذا  أ ـــــ لغة:

 .(3)استأصلت أمواهلم، وسنة جائحة؛ أي جدبة

واجلوحة واجلائحة: الشد ة والنازلة العظيمة اليت واجلائحة املصيبة َتل  ابلرجل يف ماله فتجتاحه، 
 .(4)جتتاح املال من سنة أو فتنة

 : عرفت اجلائحة بتعريفات عدة منها:ب ــــ اصطالحا

 .(5)عرفها ابن عرفة أبهنا: " َما أُتْـَلَف ِمْن َمْعُجوٍز َعْن َدْفِعِه َعاَدةا َقْدراا ِمْن مَثٍَر َأْو نـََباٍت بـَْعَد بـَْيِعِه"

 
                                                           

، وبداية اجملتهد، 000، والقوانني الفقهية، ابن جزي، ص: 079، ص: 10القاضي عبد الوهاب، ج: خالفا للشافعية، ينظر ) اإلشراف،  -1
 (.000، ص: 10، واملهذب، الشريازي، ج: 002، ص: 10ابن رشد، ج: 

، واملهذب، 011، ص: 10وافق املالكية يف ذلك احلنفية والشافعية واحلنابلة خالف للظاهرية )ينظر: الفواكه الدواين، النفراوي، ج:  -2
 (.900، ص: 10، واحمللى، ابن حزم، ج: 010، ص: 19، وابن قدامة، املغين، ج: 000، ص: 10الشريازي، ج: 

 .970، ص: 10، ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج: 917، ص: 10لسان العرب، ابن منظور، ج:  -3
 .009، ص: 10معجم هتذيب اللغة، األزهري، ج:  -4
 .291، ص: 12ى شرح كفاية الطالب الرابين، علي الصعيدي العدوي، ج: حاشية العدوي عل -5
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 شرح التعريف:
 .(1)ـــــ ما أتلف: أي ما أهلك، إذ التلف هو اهلالك والفناء والعطب

ـــــ من معجوز عن دفعه: قيد يف التعريف أخرج به ما يقدر على دفعه، وهو قيد مهم يف اجلائحة، 
 لبيان اجلنس. -هنا-وهو 

 ـــــ عادة: أي ما جرت به العادة.

 ، ومل يبينه، وسيأيت أنه يف الثمار الثلث.ــــــ قدراا: أطلق املقدار املتلف

 ـــــ مثر: املراد محل األشجار، وأطلق الثمر دون تقييد.

، وغريمها...  ـــــ نبات: كالبقول؛ من جزر وبصل وخس 

 ـــــ أسباب اجلائحة:  2
إىل اعتبار اآلفات الطبيعية )السماوية(، وذلك مثل الريح والنار  -دون خالف–يذهب املالكية 

 .(2)الطري، والدود واحلر، واجلراد، وانقطاع املاء،..و 

 ولكنهم اختلفوا فيما يصيب الزرع والثمار مما هو من فعل البشر إىل قولني:

: اعتبار فعل اآلدميني جائحة، وهو قول أكثر املالكية، وحج تهم أن اجلوائح أ ـــــ القول األول
، والنص على اجلوائح السماوية إمنا هو من اليت هي من فعل اآلدميني تشبه اجلوائح السماوية

 .(3)ابب األعم الغالب الذي ال مينع غريه

واختلف أصحاب هذا القول يف اشرتاط إمكان التحرز من عدمه يف أفعال اآلدميني العتبارها 
 جائحة إىل قولني:

 

                                                           

 .0107، ص: 10لسان العرب، ابن منظور، ج:  -1
 .010، ص: 19مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، احلطاب، ج:  -2
 .090، ص: 10، وبداية اجملتهد، ابن رشد، ج: 20، ص: 00املدونة، مالك بن أنس، ج:  -3
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يكون مما  القول األول: يشرتط أصحابه ذلك، فريون أنه كي يعترب فعل اآلدميني جائحة ينبغي أن
 .(1)ال ميكن التحرو منه، ومثاله: اجليش

القول الثاين: ال يشرتط أصحابه ذلك، وال يفرقون بني أفعال اآلدميني، بل يعترب كل فعل آدمي 
 .(2)سبب للجائحة، قدر على دفعه أو مل يقدر، وهو قول ابن القاسم

يف ذلك: أنه ما دل  عليه : عدم اعتبار فعل اآلدميني جائحة، وحجتهم ب ـــــ القول الثاين
ِإْن ملَْ يـُْثِمْرَها »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–احلديث؛ حيث روى مسلم يف صحيحه أن رسول هللا 

 .(4)، وهو قول مطر ف وابن املاجشون(3)«هللاُ، فَِبَم َيْسَتِحلُّ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيِه؟
يصيب الثمر يعد جائحة؛ سواء كان  هو أن  كل  ما -يف هذه املسألة-والراجح عند املالكية 

مساوَي أم من فعل اآلدميني، ويظهر هذا يف حديثهم عن اجلائحة يف غري موضع، فقد جاء يف  
 كفاية الطالب الرابين: "َونـََقَل الشَّْيُخ َعْن اْبِن اْلَقاِسِم َأنَّ السَّارَِق َجاِئَحٌة ... َوَعَلْيِه َتُكوُن اجْلَاِئَحةُ 

 .(5)َماِويََّة َواجْلَْيَش َوالسَّارَِق"اآْلفَاِت السَّ 

وجاء يف التاج واإلكليل: "قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم: َوَلْو َسَرقـََها َسارٌِق َكاَنْت َجاِئَحةا، قَاَل اْبُن اَنِفٍع: لَْيَس 
ُلوٍق اَل يـَْقِدُر َعَلى السَّارُِق َجاِئَحةا. قال اْبُن يُوُنَس: قـَْوُل اْبِن اْلَقاِسِم َأْصَوُب؛ أِلَنَُّه ِفْعُل خمَْ 

 .(6)َدْفِعِه"

وإذا كان السارق من أبرز ما اختلف فيه املالكية يف عده جائحة أو ال، فإن الراجح يف املذهب 
 .(7)َبصوص السارق هو أن فعله يعد جائحة إذا مل يعرف، فإن عرف فإنه يرجع عليه مبا سرق

 ـــــ أدلة وضع اجلائحة. 3
 أدلة متعددة من السنة النبوية ومن اآلاثر على وضع اجلوائح منها: يذكر السادة املالكية

                                                           

 .000، ص: 10حاشية العدوي، العدوي، ج: - 1
 .010، ص: 19مواهب اجلليل، احلطاب، ج:  -2
 .0071، ص: 12، كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح، ج: 0000صحيح مسلم، مسلم، حديث رقم  -3
 .002، ص: 10القوانني الفقهية، ابن جزي، ج:  -4
 .000،ص: 10كفاية الطالب، أبو احلسن املالكي، ج:   -5
 .010، ص: 19التاج واإلكليل، املواق، ج:  -6
 .010، ص: 19مواهب اجلليل، احلطاب، ج: -7
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صلى هللا عليه –قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه–أ ـــــ ما روى مسلم يف صحيحه عن جابر 
ئاا، ِِبَ ََتُْخُذ َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخيَك مَثَراا، َفَأَصابـَْتُه َجاِئَحٌة، َفاَل حيَِلُّ َلَك َأْن ََتُْخَذ ِمْنُه : »-وسلم َشيـْ

؟  .(1)«َماَل َأِخيَك ِبَغرْيِ َحقٍ 

صلى هللا عليه وسلم أمر –أن النِب : »-أيضا- -رضي هللا عنه–ب ـــــ ما رواى مسلم عن جابر 
 .(2)«بوضع اجلوائح

فـََقْد َوَجَب  ِإَذا اَبَع اْلَمْرُء الثََّمَرةَ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–جـ ـــــ ما رواه ابن وهب أن النِب 
 .(3)«َعَلى َصاِحِب اْلَماِل الضَّمان

 .(4)د ـــــ هو قول وقضاء كثري من الصحابة والتابعني؛ فقد قضى عمر بن عبد العزيز بوضع اجلوائح

 ـــــ شروط اجلوائح: 4
 يشرتط املالكية لوضع اجلوائح شروطا؛ هي: 

وذلك أبن يشرتي املشرتي الثمرة دون أصلها، ؛ (5)أن يكون  شراء الثمرة مستقال عن األصل أ ـــــ
أو يشرتي الثمرة مث يشرتي أصلها، أما إذا اشرتى األصل والثمرة معا، أو اشرتى األصل مث الثمرة 
فال توضع اجلائحة، هذا مشهور املذهب، وهناك رواية ابلوضع؛ فقد جاء يف التاج واإلكليل: "عن 

َوالثََّمَر َمعاا ...َفاَل َجاِئَحَة يف الثََّمرَِة أَْو ُأحلَِْق اأْلَْصُل، اْبُن يُوُنَس: إْن  اْبُن يُوُنَس: إَذا اْشتَـَرى اأْلَْصلَ 
اأْلَْصَل مُثَّ  اْشتَـَرى مَثَراا بـَْعَد َزْهوِِه مُثَّ اْشتَـَرى اأْلَْصَل َفِفيَها اجْلَاِئَحُة اَل َعْكُسُه، اْبُن اْلَموَّاِز: إْن اْشتَـَرى

، َوَرَواُه حَيََْي َوَسْحُنوٌن َعْن اْبِن اْلَقاِسِم، َوَرَوى أَبُو زَْيٍد َعْن اْبِن اْشتَـَرى الثَّمَ  َرَة بـَْعُد َفاَل َجاِئَحَة َأْصالا
 .(6)اْلَقاِسِم َأنَّ ِفيِه اجْلَاِئَحَة"

                                                           

 .0070، ص: 12، كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح، ج: 0009صحيح مسلم، مسلم، حديث رقم  -1
 املرجع نفسه. -2
من خرج هذا احلديث هبذا اللفظ وتقييده ابلثلث،  ، قال حمقق املدونة السيد على هاشم: مل نقف على220، ص: 12شرح الزرقاين، ج:  -3

، وقال عنه «ال جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس املال»واحلديث ضعيف، وروى معناه حديث أيب داود من حديث حيي بن سعيد، وفيه: 
 األلباين: حسن مقطوع.

 .000، ص: 17املنتقى، الباجي، ج:  -4
 .000، ص: 10حاشية العدوي، العدوي، ج:  -5
 .017، ص: 19التاج واإلكليل، املواق، ج:  -6
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 وقد عللوا هذا الشرط أبمرين:

 األول: أن الثمرة اتبعة لألصل ال العكس.

الثمرة بعد بدو صالحها فسقي األصل عليه، لكن إذا ابع األصل فال الثاين: أن البائع إذا ابع 
 .(1)سقي عليه

وبناء على هذا الشرط خر ج املالكية على القاعدة املعتمدة عندهم "كل مثرة اشرتيت مع الرقاب 
هي تبع للرقاب فال جائحة فيها"، خرجوا مسالة ما إذا اشرتى دارا فيها َنالت، وأصابت اجلائحة 

 .(2)النخالت، فال توضع اجلائحة فيها، ولو أتت على مجيع الثمر، لكون الثمر اتبعا للدار مثر هذه

 أن يكون بقاء الثمر ليتم طيبها: ب ـــــ

فإذا نضجت الثمرة، ومر  عليها من الوقت ما ميكن معه للمشرتي قطفها، فلم يفعل، فأصابتها 
 اجلائحة، فال توضع.

 ثالث حاالت:وبقاء الثمرة على أصوهلا هلا 

أن تكون حمتاجة إىل بقائها حَّت يكتمل طيبها، وال خالف من أن اجلائحة توضع يف  األوىل:
 هذه احلالة.

أن تكون غري حمتاجة إىل بقائها يف أصلها لتمام صالحها ونضارهتا، كالتمر اليابس،  الثانية:
 والزرع، وهذا ال جائحة فيه اتفاقا.

َتتاج إىل َتخري لبقاء رطوبته، كالعنب بعد بدو صالحه، وهذه  أن يتناهى طيبها، ولكن الثالثة:
 احلالة فيها قوالن:

القول األول: ال يراعى البقاء حلفظ النضارة، وإمنا يراعى تكامل الصالح، وهو رواية أصبغ عن 
 ابن القاسم.

                                                           

 ،29، ص: 00املدونة، مالك بن أنس، ج:  -1
 .29، ص: 00املدونة، مالك بن أنس، ج:  -2
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 .(1)القول الثاين: توضع فيه اجلائحة، وهي رواية سحنون، وهو املعتمد عند املالكية

 أن يكون الثمر عوضا عن بيع. ـــــ جـ

 وقد ذكر املالكية ضمن هذا الشرط صورا لبعض العقود اليت تتعرض للجوائح؛ منها:

وصورته أن يعطي شخص مثر بستانه مهرا المرأة مث جياح الثمر، واختلف املالكية فيه ملهرا :
 إىل رأيني: 

ليت بناؤها على العرف، وهو قول ابن ال جائحة فيه؛ ألن النكاح مبين على املكارمة ا األول:
 .(2)القاسم

تعترب اجلائحة فيه، لكون املهر عوضا كسائر األعواض، فتجري فيه اجلائحة، وهو قول ابن  الثاين:
 .(3)املاجشون، وهو قول اثن البن القاسم، وصوبه الصقلي واللخمي

لو كان غري مثر، وإمنا أن يكون املهر مثرا، أما  -كما حرره الدسوقي–: وحمل اخلالف تنبيه
 .(4)عوضت فيه مثرا ففيه اجلائحة اتفاقا

والراجح عند املالكية وضع اجلوائح يف املهر، يقول الدردير: "َوَلِكنَّ اْلُمْعَتَمَد الَِّذي عليه اْلَفتـَْوى َأنَّ 
 .(5)ِفيِه اجْلَاِئَحَة"

(6): وهو مفارقة الرجل امرأته على عوض تبذله لهاخللع. 

يف اخللع، وإن وضعت يف املهر، لضعف اخللع عن الصداق؛  -عند املالكية–اجلائحة  ال توضح
 .(7)حيث إن اخللع جيوز الغرر فيه دون الصداق

                                                           

 .009، ص: 12، وحاشية الدسوقي، الدسوقي، ج: 017، ص: 19مواهب اجلليل، احلطاب، ج:  -1
 .002، ص: 12الشرح الكبري، الدردير، ج:  -2
 .002، ص: 12ي، الدسوقي، ج: حاشية الدسوق-3
 املرجع نفسه. -4
 .002، ص: 12الشرح الكبري، الدردير، ج:  -5
 .220، ص: 10املطلع، حممد بن أيب الفتح البعلي، ج:  -6
 .002، ص: 12حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج:  -7
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بيع الثمار مع استثناء بعضها: 

إذا استثىن من ابع مثارا، وكان املستثىن أقل من الثلث، مث أصيبت الثمار جبائحة، فهل توضع 
 ثىن، أم ال توضع، بل من مثن الثمرة.اجلائحة من الكيل املست

 :(1)يف املذهب قوالن

 : توضع اجلائحة من العدد املستثىن بقدره وهو رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك.األول

 : ال توضع من العدد املستثىن قليل وال كثري. الثاين

 .(2)والراجح عند املالكية القول األول، قال أصبغ: "وهو احلق والصواب"

أبو الوليد الباجي أن النقل عن اإلمام مالك قد اختلف، وقد ذكر الرأيني ونقدمها  وذكر
 :(3)ووجههما، وكان مجلة قوله يف املستثىن هل يتناوله البيع أم ال؟ فذكر أنه

على اعتبار أن املستثىن مل يتناوله البيع، وإمنا أبقى املستثىن على ملك البائع، فالبائع يف هذه احلال 
 شريكا للمبتاع، ووجب أن تكون اجلائحة بينهما على قدر فالكل واحد منهما من مثره.أصبح 

أما على اعتبار أن البيع يتناول املستثىن مث ارتفع بعقد االستثناء فال جائحة فيه؛ ألن البائع قد 
ط، ولو ابتاع الثمرة املستثناة من املشرتي، فوجب أن يكون ما استثناه البائع مقدما على مثرة احلائ

 مل يبق من مثرة احلائط شيء.

اإلجارة: 

 إذا تعرض عقد اإلجارة للجوائح، فإن املالكية ذكروا لذلك صورا:

ـــــ أن يستأجر شخص أرضا للزراعة فيفسد الزرع جبائحة، وكانت هذه اجلائحة يف الزرع 
املتعلقة ابألرض  نفسه، كأن يتلف بطري أو جراد، فال حيط شيء من األجرة، خالفا للجائحة 

 كالدود، سقط الكراء مجيعه.
                                                           

 .017، ص: 19مواهب اجلليل، احلطاب، ج:  -1
 .017، ص: 19التاج واإلكليل، املواق، ج:  -2
 .000، ص: 17املنتقى، الباجي، ج:  -3
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ـــــ إذا اكرتى رجل رحى عام فأصاب أهل ذلك البلد فتنة أجلوا بسببها عن املكان، وجال 
معهم املكرتي، أو أقام آمنا إال أنه ال َيتيه طعام جلالء الناس، فهو لبطالن الرحى من نقصان املاء 

لوا فيها، ويستثىن فيه ما إذا استأجر شخص دارا مث أجلى أو كثرته، ويوضع عنه بقدر املدة اليت أج
ففي هذه احلالة يلزمه الكراء كله،  -وهو آمن–أهل ذلك املكان لفتنة، وأقام هو آمنا، أو رحل 

 .(1)أما إذا رحل لسبب اخلوف، فإنه يسقط عنه من الكراء مدة اجلالء

حدث رجل بقربه موضعا آخر ـــــ إذا اكرتى رجل موضعا لغسل الغزل بكراء غايل، مث أ
فنقص من كراء األول، فإنه إن عقد على أنه ال ميكن إحداثه، فجاء من ذلك ما مل يظن، فله 
مقال، كما يكون له إذا خال البلد أو غريه، ملا ذكره العلماء يف مسالة خلو البلد، وأما إذا كان من 

 .(2)املمكن اإلحداث فال مقال له إذا نقصت الغلة

من الصور السابقة أن املالكية اعتربوا اجلوائح مؤثرة يف عقد اإلجارة، ووضعوا من األجرة فاملالحظ 
 مبقدار الضرر الالحق ابملستأجر.

الزكاة : 

إذا أصابت اجلائحة مثار البستان، فهل توضع عن املزك ي، فال يضمن ما تلف من حال الزكاة 
 للفقراء، أم أهنا ال توضع، ويضمن ما تلف هلم؟.

 الكية يف هذه املسالة تفصيل على النحو التايل:للم

 .(3)ـــــ إذا أصابت اجلائحة الثمر قبل خرصه فال زكاة

ـــــ إذا أصابته اجلائحة بني اخلرص واجلذاذ وأحاطت ابلثمر كله سقطت الزكاة؛ ألن الزكاة 
 .(4)جتب ابخلرص بشرط وصول الثمرة إىل أرابهبا، أي بشرط بقاء عينها

                                                           

 .017، ص: 19التاج واإلكليل، املواق، ج:  -1
 املرجع نفسه. -2
 .007، ص: 10التاج واإلكليل، املواق، ج:  -3
 .000، ص: 10املوطأ، مالك، ج:  -4
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بقي من الثمر ما يبلغ مخسة أوسق فأكثر زك ى عن الباقي، وليس عليه فيما أصابت ـــــ إذا 
 .(1)اجلائحة زكاة

الغصب: 

إذا غصب شخص مال غريه، فتلف كله آبية مساوية وجب عليه الضمان، لتعديه ابلغصب، وإن 
وتركه وأخذ تعي ب املال املغصوب أبن تلف بعضه ، خري  املالك بني أخذ املغصوب بال أرش لعيبه، 

 .(2)قيمته يوم غصبه، دون تفريق بني قليل العيب وكثريه

لوديعةا : 

إذا تلف املال جبائحة فال يضمنها املودع؛ ألن يده يد أمانة إال إذا ثبت تقصريه، فإنه يكون حينها 
 (3)ضامنا

 أن يبلغ ما أجيح الثلث: ـد ــــ

 ، وعللوا اشرتاطهم ذلك يف الثمار يـ:(4)وَيتص هذا الشرط عند املالكية ابلثمار دون البقول

 ـــــ أن العادة جرت أن الثمار ال بد  أن يسقط بعضه بسبب اهلواء أو الطري أو ما شابه.

 .(5)ـــــ ما كان أقل  من الثلث يعترب يسريا، وما زاد عنه فهو الكثري

 كما عل لوا عدم اشرتاط الثلث يف البقول:

 تقطع شيئا فشيئا.ـــــ لعسر معرفة ثلثها، ألهنا 

 ـــــ ألن أغلب جوائحها من العطش، فهي حباجة مستمرة للماء أكثر من األشجار.

                                                           

 .00، ص: 10مواهب اجلليل، احلطاب، ج:  -1
 .902، ص: 12الشرح الكبري، الدردير، ج:  -2
 .001، ص: 17رح خمتصر خليل، اخلرشي، ج: ش -3
 .090، ص: 10بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  -4
 .002، ص: 10كفاية الطالب، أبو احلسن املالكي، ج:   -5
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وهناك رواية أخرى يف املذهب يف البقول، وهو عدم الوضع إال قدر الثلث قياسا على الثمار، وهي 
 رواية علي بن زَيد عن مالك.
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 .وأحكامهاالبيوع املنهي عنها: أنواعها 

 :مقدمة

يعد  البيع من مقومات احلياة؛ إذ تعد  من ابرز وسائل تبادل األموال الذي ما منه بد ، 
ولذلك كانت احلاجة إىل معرفة أحكامها؛ ومتييز حالهلا من حرامها من أهم  ما ينبغي تعلمه، 

املالكية يف هذا وضبط مسائله، وسنذكر أهم ما تعلق ابلبيوع املنهي عنها على مذهب السادة 
 البحث.

 .مفهوم النهي ووجوه وروده الشرعي يف العقود: املبحث التمهيدي

 .تعريف النهي: املطلب االول

 .لغة: أوال

النهي مصدر هنى ينهى، وهو ضد األمر، ومعناه: املنع،  يقال: هناه عن كذا؛ أي منعه عنه، ومنه 
 (.1)الف الصواب ومينعه عنهمسي العقل هنيه، ألنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما َي

 .تعريف النهي اصطالحا: اثنيا

 .(2)عر فه ابن احلاجب املالكي أبنه: "اْقِتَضاُء َكفٍ  َعْن ِفْعٍل َعَلى ِجَهِة ااِلْسِتْعاَلِء"

 .صيغ النهي: املطلب الثاين

 صيغ تدل عليه ابلوضع اللغوي حقيقة. -عند أهل اللغة ويف الشرع-للنهي 

عند أهل العربية )ال تفعل(، وما أفاد معناه من أمساء  -يف األصل–وضوعة وصيغة النهي امل
(، و)ذر(، و)اجتنب(، و)اترك(  األفعال، واألفعال اليت هي بصيغة األمر، ومعناها النهي: ك )كف 

 .(3)وحنوها

                                                           

 .029، ص: 19لسان العرب، ابن منظور، ج:  -1
 .79، ص: 10خمتصر ابن احلاجب، ابن احلاجب، ج:  -2
 . 017إرشاد الفحول، الشوكاين، ص:  -3
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بعبارات وأساليب خمتلفة، كوصف  -وهو من أساليب العرب–كما يرد طلب ترك الفعل يف الشرع 
ابلظلم، أو عدم حب هللا، أو ذكر الفعل مقروان ابلوعيد، أو تشبيه مرتكبه ابلصورة العمل 

القبيحة، أو ذكر خماصمة هللا له، أو ابلنص على َترميه، وغريه من األساليب الواردة يف الكتاب 
 .(1)الكرمي والسنة املطهرة

 .داللة النهي: املطلب الثالث

 .داللته على التحرمي: أوال

النهي يف استعماالت أهل اللغة ملعاين عد ة منها: التحرمي والكراهة، والتهديد واإلرشاد ترد صيغة 
 والتحقري وبيان العاقبة، والتيئيس...

وال خالف بني األصوليني يف كون صيغة النهي جمازا يف كل املعاين السابقة عدا التحرمي والكراهة، 
، والذي عليه (2)رمي أو الكراهة على أقوالمث أهنم اختلفوا بعد ذلك يف كوهنا حقيقة يف التح

 احملققون من أهل اللغة واألصول أهنا حقيقة يف التحرمي.

 .داللة النهي على البطالن أو الفساد: اثنيا

للفقهاء واألصوليني خالف مشهور يف داللة النهي على البطالن أو الفساد، وقبل عرض 
 الن والفساد..مذاهبهم يف ذلك، نبني معاين كل من الصحة والبط

 :معىن الصحة ـــــ 0

 .(3): ضد السقم، وهي الرباءة من العيبالصحة لغةأ ـــــ 

 .الصحة اصطالحاب ـــــ 

 

                                                           

 املرجع نفسه. -1
يل قطعيا وذهب فريق إىل أهنا حقيقة يف الكراهة، وقال آخرون أهنا مشرتكة بيت التحرمي والكراهة، وقال احلنفية أهنا تكون للتحرمي إذا كان الدل -2

 (.009، ص: 10وللكراهة إذا الدليل ظنيا، وذهب بعض األصوليني إىل الوقف )ينظر: اإلحكام، اآلمدي، ج: 
 .090، ص: 10القاموس احمليط، الفريوز اابدي، ج:  -3
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 .(1)عرفت الصحة أبهنا: "ترتب املقصود من الفعل عليه"

ويتجه احلنفية يف تعريف الصحة إىل اشرتاط عدم طلب التفاسخ شرعا، ويعربون عن الصحيح أبنه 
شروعا أبصله ووصفه، أو أبنه: "ما استتبع غايته املقصودة منه ومل يطلب فسخه ما كان م

 .(2)شرعا"

 ـــــ معىن البطالن: 2
 .(3)أ ــــ البطالن لغة: مصدر بطل، وهو ذهاب الشيء ضياعا وخسراان، والباطل نقيض احلق

 :البطالن اصطالحاب ـــــ 

فهو: عدم استتباع الفعل غايته، وهو يف  البطالن يف اصطالح مجهور األصوليني نقيض الصحة،
 املعامالت عدم ترتب آاثرها عليها من ثبوت امللك، وحل االنتفاع.

أما عند احلنفية فهو  يف املعامالت كون العقد ال يرتتب عليه آاثره املقصودة منه مع طلب 
  .(4)التفاسخ شرعا، وقالوا عن الباطل: "ما كان غري مشروع ال أبصله وال بوصفه"

 ـــــ معىن الفساد: 3
 .(5): مصدر فسد، وهو ضد الصالح، ويطلق على أخذ املال ظلما وعلى اجلدبالفساد لغةأ ـــــ 

 :الفساد اصطالحاب ـــــ 

الفساد يف اصطالح مجهور األصوليني غري احلنفية مرادف للبطالن، وهو مبعىن واحد، ويقابالن 
 الصحة.

 

                                                           

 .029، ص: 10التحرير مع شرحه التيسري، ابن اهلمام، ج:  -1
 .027، ص: املرجع نفسه -2
 .000، ص: 10لسان العرب، ابن منظور، ج:  -3
 .00، ص: 10، ج: أمري ابد شاه احلنفي تيسري التحرير، -4
 .220، ص: 10القاموس احمليط، الفريوز اابدي، ج:  -5
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فساد والبطالن، حيث إهنم يعتربون البطالن ما ال يرتتب عليه أثره أما احلنفية فإهنم يفرقون بني ال
 .(1)املقصود منه، والفاسد هو ما ترتب عليه أثره، مع أن املطلوب يف كليهما الفسخ شرعا

 .ـــــ أقسام الفعل املنهي عنه من حيث تعلق النهي به 4

 إىل ثالثة أقسام: يقسم األصوليني والفقهاء الفعل املنهي عنه حبسب تعلق النهي به

 -على تفسري جعل الرمي بيعا–: سواء أكان النهي عنه لذاته؛ كبيع احلصاة منهي عنه لعينهأ ـــــ 
أو كان النهي عنه جلزئه؛ كالنهي عن بيع املالحيق واملضامني؛ ألن النهي عنه ألجل جهالة املبيع، 

 .(2)ن العقدأو عدمه أو عدم ماليته أو عدم القدرة على تسليمه، وهو جزء م

ب ـــــ منهي عنه لوصفه املالزم؛ كالنهي عن الراب، فالنهي ليس واردا على ذات العقد أو جزئه، 
الستكمال أركانه وشروطه، بل النهي عنه بسبب الزَيدة يف أحد العوضني بدون مقابل، وهذه 

 ونه.الزَيدة وصف مالزم للعقد ال ينفك عنه، مبعىن أهنا ال تتحقق على ذلك الوجه بد

جـ ـــــ منهي عنه لغريه، ويعربون عنه ابملنهي عنه ألمر خارج، أو لوصف جماور؛ كالبيع عند نداء 
اجلمعة؛ فالنهي عنه ال لذاته، وال لوصف مالزم له، وإمنا هو ألمر خارج، وهو منع السعي إىل 

 صالة اجلمعة.

 هي البطالن أو الفساد.وهلذا التقسيم أثره يف اختالف الفقهاء واألصوليني يف اقتضاء الن

 ـــــ اقتضاء النهي البطالن من عدمه. 5
، واحلاصل أن (3)اختلف الفقهاء واألصوليون يف اقتضاء النهي البطالن من عدمه إىل مذاهب

إذا كان النهي  -كما يف العبادات–املالكية  يذهبون إىل أن النهي يقتضي البطالن يف املعامالت 

                                                           

 .00، ص: 10، ج: البيضاوي منهاج الوصول، -1
 .02، ص: 10حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج:  -2
إىل أن النهي يفيد البطالن مطلقا، وذهب أبو احلسني البصري من املعتزلة ونسبه  -وهو منسوب إىل اإلمام مالك–ذهب احلنابلة والظاهرية  -3

 -كالقفال–زي، وهو اختيار ابن اهلمام، إىل أنه يقتضي البطالن يف العبادات دون املعامالت، وذهب بعض الشافعية ابن السبكي إىل الغزايل والرا
لعني الفعل، ونسب إىل أيب حنيفة إىل أنه ال يفيد البطالن وال الفساد مطلقا، وذهب احلنفية إىل أنه يقتضي البطالن املغاير للفساد إذا كان النهي 

، ص: 10 البطالن إذا كان النهي لوصف مالزم، وال يقتضي أحدمها إذا كان النهي ألمر خارج )ينظر: تيسري التحرير؛ ج: ويقتضي الفساد ال
207.) 
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املنهي عنه كبيع احلصاة، واملضامني واملالقيح، وهذا املذهب هو ما عليه عائدا إىل ذات الفعل 
 .(1)أكثر الشافعية أيضا

 املطلب الرابع: وجوه ورود النهي يف عقود البيع.
ذكر الفقهاء أوجه لورود النهي عند بعض عقود البيع وأسباهبا، ذلك ألن الشارع احلكيم ال َيمر 

كلفني، وال ينهى عن شيء إال وفيه مفسدة ترجع عليهم، بشيء إال وفيه مصلحة تعود على امل
وقد اختلفت طرق الفقهاء يف ذكر تلك الوجوه يف منع البيوع، فمنهم من أوردها مفرقة مع اإلشارة 
إىل أسباب منعها، وذكر أحكامها، ومنهم من قسمها حسب مذهبه يف صحتها وبطالهنا إىل 

 .(2)طلة، ومكروهةثالثة أقسام: حمرمة ابطلة، حمرمة غري اب

 .(3)واحلنفية جعلوا العقود ثالثة أقسام: ابطلة وفاسدة، ومكروهة َترميا

وأكثر فقهاء املالكية حنوا إىل تقعيدها وتصنيفها حسب أسباهبا ومتعلقات النهي الوارد فيها؛ كابن 
ي الغرانطي يف رشد اجلد يف كتابه "املقدمات"، وابن رشد احلفيد يف كتابه "بداية اجملتهد"، وابن جز 

 كتابه "قوانني األحكام الشرعية".

فقد قال ابن رشد اجلد يف املقدمات: "... الوجوه اليت مينع الشرع منها يف عقد البيع عليها كثرية، 
منها ما يعود إىل الثمن واملثمون، ومنها ما يعود إىل حال املتبايعني، ومنها ما يعود إىل احلال اليت 

 .(4)وقع فيها البيع"

 مث ذكر أن البيوع احملظورة أربعة أنواع:

أحدها: ما مل يطابقه هني خاص، ومل َيل فيه بشرط من الشرائط املشرتطة لصحة البيع، مثل البيع 
 ال يفسخ إذا وقع اتفاقا. -مع حرمته–قبل الصالة، ويف موضع مغصوب، وذهب إىل هذا النوع 

شروط الصحة؛ مثل البيع وقت اجلمعة، وبيع الثاين: ما يطابق هنيا، ولكنه مل َيُِل  بشرط من 
 حاضر لباد، وبيع الرجل على بيع غريه، وبيع املنابذة...

                                                           

 .09، ص: 12، وحاشية الدسوقي، الدسوقي، ج: 910، 10مجع اجلوامع، السيوطي، ج:  -1
 .990، ص: 10هناية احملتاج، الرملي، ج:  -2
 .97، ص: 10عابدين، ج: حاشية ابن عابدين، ابن -3
 .912 ص:، 0ج: املقدمات، ابن رشد، -4
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وذكر أن هذا النوع خمتلف فيه بني أهل العلم على قولني إذا وقع، فمن رأى أن النهي ال يقتضي 
ذا كانت الفساد مل يفسخه، إذا كانت السلعة قائمة، ومن رأى أن النهي يقتضي الفساد فسخها إ

 السلعة قائمة، أما إذا كانت السلعة فائتة ردت قيمتها.

وهو أهنا تفسخ ما كانت السلعة قائمة، فإن فاتت مضت  -يف هذا النوع–وذكر قوال اثلثا 
 ابلثمن، ومل ترد إىل القيمة، وهو قول بني القولني ال جيري على القياس.

النوع يفسخ على كل حال، وال اختيار  الثالث: ما أخل فيه بشرط من شرائط صحة البيع، وهذا
لذلك ألحد املتبايعني وترد السلعة إىل البائع إذا كانت قائمة، أو قيمتها يوم القبض إذا كانت 

 فائتة، ويرد البائع الثمن على املشرتي.

 . (1)الرابع: بيوع الشرط )بيوع الثُّنيا(، مث ذكر بعض صورها

البيوع من حيث تعلق النهي فيها ابلبيع من جهة ما هو  وأرجع ابن رشد احلفيد أسباب الفساد يف
 بيع يف أربعة أقسام:

َترمي عني املبيع، الراب، الغرر، الشروط اليت تؤدي إىل أحد هذين: "الراب والغرر" أو جملموعهما، 
وذكر أن هناك بيوعا هني عنها ألسباب من خارج البيع؛ منها الغش، ومنها الغرر، ومنها ملكان 

 .(2)ملستحق مبا هو أهم منه، ومنها ألهنا حمرمة البيعالوقت ا

وارجع ابن جزي الفساد يف البيوع إىل مخسة أوجه: ما يرجع إىل املتعاقدين، وما يرجع إىل الثمن 
 .(3)واملثمون، وما يرجع إىل الغرر، وما يرجع إىل الراب، واخلامس سائر البيوع املنهي عنها

 

 

 

                                                           

 .010، ص: 10املقدمات، ابن رشد، ج:  -1
 .79، ص: 10بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  -2
 .002قوانني األحكام الشرعية، ابن جزي، ص:  -3
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 مناذج من البيوع املنهي عنها                                

 .)احملظورة( يف السنة النبوية، تفسريها وأحكامها ومقاصد النهي عنها 

 :متهيد

عرض أمهها  -يف هذه احملاضرة–هنت نصوص السنة النبوية الشريفة عن جمموعة من البيوع، حناول 
 تفسريا وبياان ألحكامها، وإشارة ألبرز مقاصد النهي عنها.

 .(الركبان) تلقي السلع: ولاملطلب األ

 .مفهوم تلقي الركبان: أوال

 .(1)وهو: "استقبال الذين حيملون املتاع إىل البلد قبل أن يُقدموا"

هو التواصل مع التجار ومالقاهتم لالنفراد بشراء السلع منهم قبل  -إذن–فيكون معىن تلقي السلع 
أهل البلد، فيحبس ما حصل عليه من ورودهم األسواق، فيستأثر املتلقي برخص السلعة دون 
 السلع، ويبيعه مبا شاء، فيضيق على أهل البلد ويضر  هبم.

 .األحاديث الواردة يف حكم تلقي السلع: اثنيا

اَل »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–عن النِب  -رضي هللا عنهما–ـــــ عن عبد هللا بن عمر  0
 .(2)«َلَع َحَّتَّ يـُْهَبَط هِبَا اأْلَْسَواقَ يَِبيُع َحاِضٌر لباٍد، َواَل تـََلقَُّوا الس ِ 

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قال ال تتَـَلقَُّوا »، -رضي هللا عنهما–ـــــ َعِن اْبِن ُعَمَر  0
َلُع َحَّتَّ يـُْهَبَط هِبَا اأْلَْسَواقَ  ُلَغ نـََهى َأْن تـُتَـَلقَّى الس ِ »، ويف رواية مسلم: (3)«السِ  َلُع َحَّتَّ تـَبـْ

 .(4)«اأْلَْسَواقَ 

                                                           

 .097، ص: 12شرح املوطأ، الزرقاين، ج:  -1
 .070، ص: 10، والنسائي، كتاب البيوع، ابب التلقي، ج: 220، ص: 10ى بيع أخيه، ج: تاب البيوع، ابب ال يبع علكالدارمي، -2
 .077، ص: 2، ابب : يف التلقي، ج:  2927سنن أيب داوود، أي داوود، حديث رقم : -3
 .0007، ص: 2صحيح مسلم، مسلم، حديث رقم: ، كتاب: البيوع، ابب: َترمي تلقي اجللب، ج:  -4
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اَل تـََلقَّْوا اجْلََلَب، َفَمْن تـََلقَّاُه فَاْشتَـَرى ِمْنُه، فَِإَذا أََتى َسيِ ُدُه السُّوَق، فـَُهَو »ـــــ حديث:  2
 .(1)«اِبخْلَِيارِ 

 .(2)«أَنَُّه نـََهى َعْن التـََّلقِ ي»ـــــ ما ورد عن النِب صلى هللا عليه سلم:  9

 :حكم التلقي: اثلثا

 حيرم التلقي عند املالكية لألدلة السابقة.

 .علة النهي: رابعا

احملافظة )مراعاة( على مصلحة أهل السوق، وذهب ابن العريب إىل أن  -عند املالكية-علة النهي
 .(3)العلة هي مراعاة مصلحة أهل السوق والبائع كذلك

 .حكم البيع: خامسا

، ألن العقد مت  صحيحا جبميع (4)صحيحا وال يفسد -عند املالكية–يقع إذا وقع هذا البيع  فإنه 
أركانه وشروطه، وألن النهي ال يرجع إىل نفس البيع، إمنا يرجع لسبب خارج عن العقد، فال 

أثبت اخليار للبائع، واخليار ال يكون إال يف  -صلى هللا عليه وسلم-يقتضي الفساد، كما أن النِب 
 عقد صحيح.

إىل أنه إذا تكرر  -رمحه هللا–ل يشرتك أهل السوق يف السلعة إذا مت  البيع، فقد ذهب مالك ـــــ وه
منه هذا الفعل فإنه يؤدب، ولكن ال يشرتك معه أهل السوق يف السلعة، بينما ذهب أكثر 

 .(5)أصحاب مالك إىل أن املشرتي يشرتك مع أهل السوق يف السلعة

 .شروط التلقي :سادسا

 ة جمموعة من الشروط يف تلقي الركبان؛ وهي:اشرتط املالكي
                                                           

 .297، ص: 10م، كتاب البيوع، ما جاء يف كراهية تلقي البيوع، ج: صحيح مسلم، مسل  -1
 .0007، ص: 12املرجع السابق، ج:  -2
 .077، ص: 0بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  -3
 املرجع نفسه. -4
 .00، 09، ص: 10اخلرشي على خمتصر خليل، ج: -5
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فال  -مثال–ـــــ أن يكون الغرض من التلقي التجارة، فإن كان الغرض غريها؛ كاالستهالك  0
 أبس ابلتلقي، النتفاء الضرر على أهل السوق.

ـــــ شرط املسافة، خمتلف فيه بني املالكية؛ فمنهم من اشرتط املسافة، ومنهم من مل يشرتط،  0
من اشرتط فمنهم من اشرتط ستة أميال، ومنهم من اشرتط ميال واحدا، ومنهم من قال ميلني، و 

ومنهم من اشرتط فرسخني، واملشهور أن التلقي منهي عنه بقصد اإلضرار ولو اشرتى من آخر 
 .(1)الدنيا

ـــــ أال تكون هناك ضرورة للتلقي، أما إذا وجدت ضرورة؛ قبل اخلروج لشراء السلع من  2
 .(2)السفن، أو شراء الزروع والثمار من البساتني، فال هني

 .بيع احلاضر للبادي: املطلب الثاين

 .معىن بيع احلاضر للبادي: أوال

: -صلى هللا عليه وسلم–ملا سأله موسى بن طارق، وقال له: قوله  -رمحه هللا–فسره مالك 
رى ألهل البادية سلعهم"، فقال له ما تفسريه؟ فقال مالك: "ال يبع أهل الق« ال يبع حاضر لباد»

موسى بن طارق: فإن بعث ابلسلعة إىل أخ له من أهل القرى، ومل يقدم مع سلعته؟ قال: ال 
ينبغي له، قلت: ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمود، قلت له: القرى املسكونة اليت ال يفارقها 

مة، فيقدم بعض أهل تلك القرى أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا يف نواحي املدينة العظي
 الصغار إىل املدينة ابلسلعة فيبيعها هلم أهل املدينة، قال: نعم، إمنا معىن احلديث أهل العمود.

وأهل العمود يراد هبم أصحاب األخبية، إذ األصل يف العمود اخلشبة القائمة يف وسط اخلباء، 
 واجلمع أعمدة وعمد بفتحتني وضمتني.

 .واردة يف بيع احلاضر للبادياألحاديث ال: اثنيا

                                                           

 .001القوانني الفقهية، ابن جزي، ص: -1
 .00، ص: 10ج: خمتصر خليل، اخلرشي،  -2
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ُهَما، قَاَل: هنى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  0 أن تلقى »ـــــ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
قَاَل: الَ « لَِبادٍ َحاِضٌر »، قَاَل طاووس: قـُْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: َما قـَْولُُه «الرُّْكَباَن، َوأن يَِبيَع َحاِضٌر لَِبادٍ 

 .(1)َيُكوُن َلُه مِسَْساراا

 .(2)«هُنِيَنا َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوِإْن َكاَن َأَخاُه َأْو َأاَبهُ »، قَاَل: -رضي هللا عنه–ـــــ َعْن أََنِس  0

 .(3)«ال يبع حاضر لباد»ـــــ ويف احلديث:  2

 .(4)«لباد، دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعضال يبع حاضر » -أيضا–ـــــ ويف احلديث  9

 .حكم بيع احلاضر للبادي: اثلثا

 .(5)قال ابن عبد الرب مل َيتلف قول مالك يف كراهية بيع احلاضر للبادي

: "محله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن احلاضرة -رمحه هللا- -أيضا–وقال 
 .(6)البادية دون شراء"اجلاهلني ابلسعر فيما جيلبونه من فوائد 

 .شروط النهي عن بيع احلاضر للبادي: رابعا

ـــــ أن يكون هذا البدوي بعيدا عليه من املدينة أو القرية الكبرية، وقيل إن النهي يشمل حَّت  0
 الشخص املقيم يف املدينة إن كان جاهال ابلسعر وابع له شخص آخر.

ان عاملا به فال حرج يف البيع له، وقيل النهي وارد ـــــ أن يكون البدوي جاهال ابلسعر، فإن ك 0
 سواء كان عاملا ابلسعر أم جاهال به.

 ـــــ أن تكون هذه السلع قد حصلت هلم بال مثن كاحلطب والسمن وغريمها. 2

                                                           

 .00، ص: 12،كتاب البيوع، ابب هل يبيع حاضر للبادي بغري أجر ، ج: 0000صحيح البخاري، البخاري، حديث رقم-1
 .0000، ص: 12، كتاب البيوع، ابب َترمي بيع احلاضر للبادي، ج: 0002صحيح مسلم، مسلم، حديث رقم  -2
 .070، ص: 2النكاح، ابب: ما ال جيوز من الشروط يف النكاح ، ج: ، كتاب:  0002حديث رقم:  صحيح البخاري، البخاري، -3
 .0000، ص: 2، كتاب: البيوع، ابب: َترمي بيع احلاضر للبادي، ج: 0001حديث رقم:  صحيح مسلم، مسلم، -4
 .077، ص: 0بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  -5
 املرجع نفسه. -6
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أما ما اشرتوه فهم فيه جتار يقصدون الربح فال حيال بينهم وبينه، وهلم أن يتوصلوا إليه 
 ابلسماسرة وغريهم.

ـــــ ال يشرتط انتقال البدوي ابلسلعة إىل املدينة أو القرية لكي يثبت النهي، إذ بيع احلاضر  9
 للبادي منهي عنه حَّت يف حالة ما إذا بعث البدوي سلعته مع رسول إىل احلضري ليبيعها له.

 .حكم عقد بيع احلاضر للبادي: خامسا

عليه، ويؤدب كل من احلاضر والبادي، إذا  يفسخ العقد إذا كان املبيع قائما، وإذا فات فال شيء 
 .(1)كان كل منهما معتاداا لذلك، وتكرر منه هذا الفعل مع علمه ابلنهي

 حكم الشراء للبادي:

 فرواية ابجلواز وأخرى ابملنع. -رمحه هللا–اختلفت الرواَيت فيه عن مالك 

؛ أي ال «على بيع بعضال يبع بعضكم : »-صلى هللا عليه وسلم–ورواية املنع مستندها قوله 
يشرتي على شراء أخيه، وال يبع على بيع أخيه؛ ألن كلمة البيع من األلفاظ املشرتكة اليت تدل 

 على البيع والشراء يف آن واحد.

 حكم تعريفه ابلسعر:

–ال جيوز تعريف البادي ابلسعر؛ ألنه كالبيع له، وكرهه اإلمام مالك، استنادا إىل قول رسول هللا 
 .(2)«ال يبع حاضر لباد، ذروا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض: »-عليه وسلمصلى هللا 

 ومعىن احلديث؛ أي دعوا أهل املدينة ينتفعون ابلسلع اجمللوبة من البادية بثمن منخفض.

َياَء ِعْنَد أَْهِل "إنَّ اْلَقْصَد هِبََذا النـَّْهِي ُهَو ِإْرفَاُق أَْهِل احلََْضِر، أِلَنَّ اأْلَشْ  -رمحه هللا–قال ابن رشد 
ْي: ِبَغرْيِ اْلَباِديَِة أَْيَسُر ِمْن أَْهِل احْلَاِضَرِة، َوِهَي ِعْنَدُهْم أَْرَخُص، َبْل َأْكثـَُر َما َيُكوُن جَمَّاانا ِعْنَدُهْم )أَ 

 (.3)مَثٍَن( ، َفَكأَنَـُّهْم رََأْوا أَنَُّه ُيْكَرُه َأْن يـَْنَصَح احلََْضرِيُّ لِْلَبَدِويِ "

                                                           

 .00، ص: 00االستذكار، ابن عبد الرب، ج:  -1
 سبق خترجيه. -2
 .007، ص: 10بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  -3
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 .البيع على البيع: ملطلب الثالثا

 : صورة البيع على البيع: أوال

أن تكون سلعة لتاجرين يرغبان يف بيعها، فيأيت شخص فيشرتي السلعة من أحد التاجرين ابخليار، 
مث َييت التاجر اآلخر ويقول للمشرتي رد عليه سلعته وأان أبيعك أبرخص من هذا الثمن أو أبيعك 

ليها السوم على السوم والشراء على الشراء، وذلك لكون كلمة البيع من ما أحسن منها، ويقاس ع
 األلفاظ املشرتكة اليت تصدق على الشراء أيضا.

 :األحاديث الواردة يف النهي عن البيع على البيع :اثنيا

اَل يَِبْع بـَْعُضُكْم »قَاَل:  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النِب  -رضي هللا عنهما–ـــــ َعْن ْبِن ُعَمَر 0
 .(1)«َعَلى بـَْيِع بـَْعضٍ 

نـََهى َأْن يَِبيَع َحاِضٌر »أن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ـــــ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  0
ْرأَُة لَِباٍد، َواَل تـََناَجُشوا، َواَل يَِبيُع الرَُّجُل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، 

َ
َواَل ََيُْطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َواَل َتْسَأُل امل

 .(2)«َطاَلَق ُأْخِتَها لَِتْكَفأَ َما يف ِإاَنِئَها

نـََهى َعِن تَـَّلقِ ي » َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  -رضي هللا عنه–ـــــ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  2
اَم َوَأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوَأْن َتْسَأَل اْلَمْرأَُة َطاَلَق ُأْخِتَها، َوَعِن النَّْجِش َوالتَّْصرِيَِة، َوَأْن َيْستَ الرُّْكَباِن، 

 .(3)«الرَُّجُل َعَلى َسْوِم َأِخيهِ 

 .(4)«َسْوِم َأِخيهِ  اَل َيُسِم اْلُمْسِلُم َعَلى: »-َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ـــــ قال َرُسوَل هللِا  9

 اثلثا: حكم البيع.

 ال خالف يف حرمته دَينة، واختلف يف املذهب يف حكمه قضاء هل يفيد احلرمة أو الكراهة.
                                                           

، ص: 0، كتاب: الزكاة، ابب: َترمي اخلطبة على خطبة أخيه، حَّت َيذن أو يرتك ، ج:  0900حديث رقم: صحيح مسلم، مسلم،  -1
0120. 

، كتاب: البيوع ، ابب: ال يبيع على بيع أخيه، وال يسوم على سوم أخيه، حَّت َيذن له أو  0091حديث رقم:  صحيح البخاري، البخاري-2
 .77، ص: 2يرتك، ج: 

 .070، ص: 2، كتاب: النكاح، ابب: الشروط يف الطالق ، ج:  0000حديث رقم:  صحيح البخاري، البخاري.-3
 .0122، ص: 0اح، ابب: َترمي اخلطبة على خطبة أخيه، حَّت َيذن أو يرتك، ج: ، كتاب: النك0902، حديث رقم: صحيح مسلم، مسلم-4
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والنهي متعلق حبالة الركون والرضا، أما قبل الركون فيجوز البيع على البيع أوالسوم على السوم، قال 
 .(1)هبا غري واحد"مالك: "وال أبس ابلسلعة توقف للبيع، فيسوم 

 رابعا: حكم العقد.

 يفسخ العقد إذا مل يفت البيع، وإال مضى ويقع صحيحا مع اإلمث.

 خامسا: حكم بيع املسلم على غري املسلم.

مسلما أو غري مسلم يف حرمة البيع على بيعه، وقال العلماء إن  -هنا–ال فرق بني كون البائع 
، ال يعترب تقييدا، «ال يسم املسلم على سوم أخيه»يف احلديث:  -صلى هللا عليه وسلم–قوله 

ولكن ذكر ألن املسلم أسرع امتثاال لألوامر واجتنااب للنواهي, وذكر ابن عرفة أبنه إذا كان كسب 
األول حراما جاز السوم على سومه، قياسا على ما قاله ابن العريب يف النجش أبن السلعة إذا مل 

 ، وكذلك قياسا على جواز اخلطبة على خطبة الفاسق.تبلغ قيمتها جاز السوم على السوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط يف عقود البيع: أنواعها، أحكامها وآاثرها

                                                           

 .000، ص: 10االستذكار، ابن عبد الرب، ج:  -1



34 

 

 متهيد:

بعد موضوع الشروط يف عقود البيع موضوعا مهما يف فقه البيوع؛ لتعلقه مبدى صحة تلك العقود 
ها، وبيان أنواعها، أو بطالهنا، وسنحاول حبث ما تعلق ابلبيوع من شروط، من خالل تعريف

وعرض أهم األحكام املتعلقة هبا يف املذهب املالكي، وذلك يف ضوء النصوص الواردة تؤصل 
 ملوضوع الشروط يف عقود البيع.

 املطلب األول: تعريف الشروط.

 أوال: لغة:

 الشروط مجع شرط بسكون الراء، وهو إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه، أو ما يوضع ليلزم يف
 .(1)بيع وحنوه

؛ ومنه قوله تعاىل: )فهل ينظرون إال الساعة أن َتتيهم (2)والشرط بفتح الراء العالمة، ومجعه أشراط
 .(3)بغتة فقد جاء أشراطها(

 اثنيا: اصطالحا.

"الشروط يلزم من عدمها العدم يف املشروط، وال يلزم من وجودها وجود  عر فه اإلمام القرايف بقوله:
 .(4)وال عدم"

 املطلب الثاين: حكم الشروط يف العقود.

أكانت يف عقود املعاوضات أم  -سواء–يذهب فقهاء املالكية إىل أن األصل يف العقود 
 اإلابحة؛ ذلك ألن األصل يف الشروط اإلابحة مامل مينعها الشرع، أو ختالف نصوصه. -التربعات

 وقد استدل املالكية على إابحة الشروط يف العقود مبايلي:

                                                           

 .9/0020لسان العرب، ابن منظور،  -1
 .900املصباح املنري، الفيومي،  -2
 .00سورة حممد: -3
 .0/70الفروق، القرايف،  -4
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 اآلَيت الدالة على األمر ابلوفاء ابلعقود؛ منها: -0
 .(1) َي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود ﴾ قوله تعاىل: ﴿ -أ

 .(2) وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسؤوال ﴾ وقوله سبحانه تعاىل: ﴿ -ب
 .(3) وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد هللا أوفوا ﴾ قوله تعاىل: ﴿-ج

على املطلوب أهنا أمرت ابلوفاء ابلعقود، وال شك أن ما ألزم اإلنسان به  ووجه الداللة اآلَيت
 نفسه من مجلة العقود اليت جيب الوفاء هبا، وال يؤمر ابلوفاء إال مبا كان مشروعا.

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" املسلمون على شروطهم  -0
 .(4)ال"إال شرطا حراما أو حر م حال

 املطلب الثالث: أقسام الشروط يف عقود البيع.

 تنقسم الشروط يف عقود البيع تبعا العتبارات خمتلفة.

أوال: الشروط يف العقود ابعتبار املصدر، وتنقسم الشروط هبذا االعتبار إىل شروط شرعية 
 وشروط جعلية.

اشرتاطها الشرع، الشروط الشرعية: وتسمى ابلشروط احلقيقية، وهي اليت تكون مصدر  -0
فتكون هذه الشروط متصلة إبرادة الشارع احلكيم ال إبرادة املتعاقدين، مثل كون الطهارة 

 شرطا يف املبيع.
الشرط اجلعلية: وهي اليت تكون إرادة املتعاقدين مصدر اشرتاطها: فتنشأ إبرادة العاقد،  -0

قود وال تتحقق إال حبيث جيعل بعض عقوده مرتبطة بتلك الشروط؛ حبيث ال تثبت تلك الع
 بقيام تلك الشروط، ومثاله اشرتاط منفعة ألحد املتعاقدين.

 اثنيا: الشروط يف عقود البيع ابعتبار الصحة والبطالن.

                                                           

 .0سورة املائدة: -1
 .70سورة النحل:-2
 .00سورة التوبة:-3
 .9/2079أبو داود يف سننه يف األقضية ابب الصلح، -4
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تنقسم الشروط هبذا االعتبار إىل شروط صحيحة وشروط ابطلة، وملا كان البطالن يف بعض البيوع 
نا نعرض لألحاديث الواردة يف الشروط، بسبب بعض الشروط اليت وردت نصوص تنهى عنها، فإن

 مث نذكر الشروط الصحيحة يف البيوع والشروط الباطلة فيها، بناء على تلك النصوص.

 األحاديث الواردة يف الشروط: -1
حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: "جاءتين بريرة فقالت، كاتبت أهلي على تسع أواق،  -أ

أحب وا أن أعد ها هلم ويكون والؤك يل، فعلت؟ يف كل عام أوقية، فأعينيين، فقلت إن 
فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم جالس فقالت إين عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء هلم، فسمع 

ه وسلم، فقال خذيه النِب صلى هللا عليه وسلم، فأخربت عائشة النِب صلى هللا علي
واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق، ففعلت عائشة، مث قام رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف الناس فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال:" ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف  

ضاء هللا كتاب هللا؛ ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل، وإن كان مائة شرط، ق
 .(1)أحق وشرط هللا أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق"

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أنه كان يسري على مجل له أعيا، فمر  النِب  -ب
صلى هللا عليه وسلم فضربه فسار سريا ليس يسري مثله، مث قال بعنيه أبوقية فبعته، 

ونقدين مثنه، مث انصرفت، فأرسل على فاستثنيت محالنه إىل أهلي، فلما قدمنا أتيته ابجلمل 
 .(2)إثري، قال: ما كنت لآلخذ مجلك، فخذ مجلك ذلك فهو مالك"

قال:" هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -أيضا–وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه-ج
 .(3)عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة والثنيا، ورخص يف العراَي"

 
ن عمر ؤضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" ال حيل عن عبد هللا ب -د

 .(1)سلف وبيع وال جيوز شرطان يف بيع وال ربح مامل تضمن، وال بيع ما ليس عندك"
                                                           

 .0/2100صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشروط، ابب "الشروط يف الوالء،  -1
 .0/209صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشروط، ابب: إذا اشرتط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسي جاز،  -2
كتاب البيوع، ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها وعن بيع املعاومة" وهو بيع   صحيح مسلم، مسلم، -3

 .2/0009السنني 
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"هنى عن الثنيا إال أن  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -ه
 .(2)تعلم"

 .(3) عليه وسلم:" هنى عن بيع وشرط"ما ورد أن ألنِب صلى هللا -و
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قالت األنصار للنِب صلى هللا عليه وسلم، أقسم  -ي

بيننا وبني إخواننا النخيل، قال: ال، فقالوا، تكفوننا املؤونة، ونشرككم يف الثمرة، قالوا: 
 .(4)مسعنا وأطعنا"

 .(5)ابلشرط، وذلك لتعارض األحاديث السابقةولقد اختلف العلماء يف حكم اقرتان البيع 

ويرى املالكية أبن مذهب مالك رمحه هللا هو أول املذاهب يف حكم اقرتان البيع ابلشرط، إذ 
 .(6)مبذهبه جتتمع األحاديث كلها، واجلمع أحسن من الرتجيح

يف مواضعها، يقول ابن رشد اجلد يف املقدمة:" معرفا مالك رمحه هللا األحاديث كلها واستعملها 
 .(7)وَتوهلا على وجوهها"

 ولقد ذهب مالك يف حكم هذه املسألة إىل أن الشروط تنقسم إىل أربعة أقسام:

 شروط تبطل هي والبيع معا. -
 وشروط جتوز هي والبيع معا. -
 وشروط تبطل ويثبت البيع. -
 وشروط إن متسك هبا املشرتط بطل البيع، وإن تركه جاز البيع. -

                                                                                                                                                                                

 .0/010سنن أيب داود، أبو داود، كتاب البيوع، ابب:" يف الرجل يبيع ما ليس عنده"،  -1
 .0/010لرجل يبيع ماليس عنده"، سنن أيب داود،أبو داود،كتاب البيوع، ابب:" يف ا -2
، وال أصل له يف كتب احلديث، قال ابن حجر، وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي اسناده مقال وهو 000القواعد النورانية، ابن تيمية -3

ي يعود َبلل يف الثمن، ، وأدلة املالكية أبن املقصود من ذلك الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، أو الشرط الذ00200قابل للتأويل، الفتح،
 .9/220التمهيد، ابن عبد الرب، 

 .0/200صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشروط، ابب:" الشروط يف املعاملة"، -4
 لشرطفذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أن البيع فاسد والشرط فاسد، وقال ابن أيب مشرهة جبواز البيع والشرط، وقال ابن أيب ليلة البيع جائز وا -5

 .0/000ابطل وقال أمحد البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطني فال، بداية اجملتهد، ابن رشد، 
 .0/0029بداية اجملتهد، ابن رشد،  -6
 .2/017رشد،  املقدمات،ابن -7
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احلفيد يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد أن إعطاء فروق بينه وبني هذه الشروط وقد ذكر ابن رشد 
عسري، وهي ترجع إىل كثرة ما تتضمنه الشروط من صنفي الفساد الذي َيل بصحة البيوع؛ ومها 
الراب والغرر إىل قلته  أو التوسط بني ذلك، أو إىل ما يفيد نقصا يف امللك، فما كان دخول هذه 

 ه كثريا من قبل الشرط أبطله، وأبطل الشرط.األشياء في

 الشروط الباطلة.  -2

وهي أنواع؛ فمنها ما يبطل العقد أصال، ومنها ما يصح العقد إذا أسقطها املشرتط، ومنها ما 
 يصح العقد معها مع سقوطها.

 الشروط الباطلة املبطلة للعقد: -

، أو  (1)شرتط اختاذه مكاان للفسادوهي الشروط احملرمة، واملفسدة للعقد يف آن؛ كمن ابع حمال وا
كاشرتاط ما فيه غرر يف الثمن أو املثمن، وذلك ملا ورد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "هنى 

 .(2)عن بيع الغرر"

"من الغرر واملخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق عالمة،  يقول اإلمام مالك رمحه هللا:
دينارا، فإن وجده املبتاع ذهب من البائع ثالثون دينارا، وإن مل جيده ومثن الشيء من ذلك مخسون 

ذهب البائع من املبتاع بعشرين دينارا، قال مالك: ويف ذلك أيضا عيب آخر: إن تلك الضالة إن 
 .(3)وجدت مل يدر أزادت أم نقصت أم ما أحدث هبا من العيوب فهذا أعظم املخاطرة"

 أسقطها مشرتطها: شروط ابطلة تبطل العقد إال إذا -

، (4)كالشروط اليت تتناىف مع املقصود من العقد؛ مثل اشرتاط ما مينع من تصرف عام أو خاص
وكاشرتاط البائع على املشرتي أال يركب ما اشرتاه أو ال يلبس الثياب املشرتاة أو أال يبيع أو يسكن 

 .(5)ما اشرتى من دار

                                                           

 .0/001االتقان واألحكام شرح َتفة احلكام، ابن عاصم،  -1
 سبق خترجيه. -2
 .970"بيع الغرر"، املوطأ، مالك، كتاب البيوع، ابب  -3
 .0/002بداية اجملتهد، ابن رشد،  -4
 .0/20الشرح الصغري، الدردير،  -5
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شرط يقتضي التحجري على املشرتي بطل الشرط :" إن كان ال-رمحه هللا تعاىل–يقول ابن جزي 
والبيع إال أن يسقط عن املشرتي شرطه، فيجوز البيع، وذلك مثل أن يشرتط عليه أال يبيع وال 

 .(1)يهب"

شروط ابطلة تسقط ويصح العقد، مثل اشرتاط الرباءة من العيوب، أو اشرتاط ما َيالف  -
 مقتضى العقد.

ل أبيعك هذا على أن تقرضين ماال، للحديث:" وال حيل كأن يشرتط عليه عقدا آخر، كأن يقو 
 .(2)سلف وال بيع، وال شرطان يف بيع"

 املطلب الرابع: عالقة الشروط ببعض البيوع ومدى أتثريها فيها.

 هناك بيوع كثرية هلا عالقة ابلشروط، نذكر كنماذج منها:

 أوال: الثنيا.

 واملقصود ابلثنيا االستثناء يف البيع.

اء املالكية أن البائع له أن يستثين من حائط له عدة َنالت غري معنيات إال بتعيني ويتفق علم
املشرتي هلا بعد البيع، حاملني ما ورد عن النِب صلى هللا عليه وسلم عن الثنيا كما يف حديث 

ا إال أن جابر رضي هللا عنه:" هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة والثني
 ، حاملني احلديث على ما زاد عن الثلث، أما يف الثلث وما دونه فزادوا اجلواز.(3)تعلم"

 اثنيا: بيع العينة.

بيع العينة: أن تبيع سلعة ما بثمن حمدد إىل أجل مسمى إىل شخص ما، وتسلمها إليه، مث تشرتيها 
 من نفس املشرتي قبل قبض الثمن املؤجل بثمن أقل منه نقدا.

 ومسيت ابلعينة ألن البائع يشرتي نفس العني اليت ابعها.
                                                           

 .000القوانني الفقهية، ابن جزي،  -1
 .002، ص: 2، كتاب: البيوع، ابب: يف الرجل يبيع ما ليس عنده، ج: 2019سنن أيب داوود، أبو داوود، حديث رقم: -2
، كتاب: البيوع، ابب: النهي عن احملاقلة واملزابنة، وعن املخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، 0027صحيح مسلم، مسلم، حديث رقم: -3

 .0000، ص: 2وعن بيع املعاومة وهو بيع السنني، ج: 
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وهو حرام ألنه ذريعة إىل الراب، وقد ورد النهي عنه يف حديث ابن عمر: قال مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول:" إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر، ورضيتم ابلزرع وتركتم اجلهاد 

 .(1)زعه حَّت ترجعوا إىل دينكم"سلط هللا عليكم ذال ال ين

 اثلثا: بيع وسلف.

وصورته تتمثل يف أن يقول املشرتي لبائع السلعة بعين سلعتك بثمن منخفض، وأسلفك مبلغا من 
املال أو العكس، أبن يقول البائع للمشرتي اشرت مين هذه السلعة بثمن زائد على مثنها املعتاد، 

 وأسلفك مبلغا من املال، وهو منهي عنه.

وشرط البيع مع السلف يف اإلخالل ابلثمن؛ ألنه يقتضي إما كثرته إن كان الشرط من البائع، أو 
 نقصه إن كان من املشرتي.

أما اجتماع البيع والسلف من غري شرط، فال مينع على املعتمد، وقيل يصح البيع إذا حذف شرط 
ه هنى عن بيع وسلف، فعن السلف، ويدل على النهي ما ورد عن النِب صلى هللا عليه وسلم أن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن بيعتني يف بيعة 
 .(2) وعن بيع وسلف

 رابعا: بيع العربون.

 تعريفه: 

 كلمة أعجمية معربة: نقول العربون والعربون والعرابن وعربنته أعطيته.  لغة:

فيدفع إىل البائع من مثن املبيع جزءا من الثمن تقدميا، فإن أن يشرتي الرجل شيئا  اصطالحا:
 أمضى البيع دفعه بقية الثمن، وإن مل يرض ابلبيع فقد العربون.

إذا مت البيع واعترب العربون من الثمن فذلك جائز، وإذا مل يتم البيع وأعيد العربون إىل  حكمه:
 املشرتي فذلك جائز أيضا.

                                                           

 .009، ص: 2، كتاب: اجلهاد، ابب: يف النهي عن العينة ، ج:  2970حديث رقم: سنن أيب داوود، أبو داوود،  -1
 .009، ص: 0، مسند عبد هللا بن عمرو رضى هللا تعاىل عنهما ، ج:  7700حنبل، أمحد بن حنبل، حديث رقم: مسند أمحد بن  -2
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ربون بدون عوض فهو غري جائز، ويقع العقد ابطال، وذلك ملا روي عن وإذا مل يتم العقد وأخذ الع
 .(1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن بيع العرابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابحة والتمليك والضمان

 مقدمة:

                                                           

 .200، ص: 2، كتاب: التجارات، ابب: بيع العرابن، ج:  0070 سنن ابن ماجة، ابن ماجة، حديث رقم: -1
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تعد امللكية وتوابعها من أهم ما يقوم عليه االقتصاد يف العامل، وهي أبحكامها حمور أساسي للتمايز 
بني األنظمة االقتصادية العاملية، لذا كان حبث امللكية وتوابعها وما تعلق هبا من أحكام من أهم 

 .(1)القضاَي اليت تشغل العامل

ولقد امتاز النظام االقتصادي اإلسالمي وهو ينظم امللكية مبراعاة مصلحة الفرد واجملتمع على حد  
 بضوابط متعددة ليكفل حق اجملتمع يف املال.سواء، كما راعى حق الفرد يف التملك مع ضبطه 

وسنحاول يف هذه احملاضرة حبث ما تعلق ابمللكية وتوابعها، بتعريفها، وبيان أسباهبا، وأنواعها، 
 وإبراز موقع اإلابحة منها، وكذا الضمان.

 مث نعرض لنماذج من التملك؛ كأحكام اللقطة وإحياء املوات، مث نبحث أسباب الضمان.

 ول: حقيقة امللكية وامللك.املطلب األ

امللكية أو امللك عالقة بني اإلنسان واملال أقرها الشرع جتعل اإلنسان خمتصا به، ويتصرف فيه بكل 
 التصرفات مامل يقم مانع مينع عنه.

على الشيء اململوك، وبناء عليه فامللك أعم  -أيضا–وامللك كما يطلق على هذه العالقة يطلق 
 .(2)من املال

ل يف هذا املطلب أن نتبني حقيقة امللك بتعريفه وبيان قابلية املال للتملك من عدمه، وسنحاو 
 ونذكر أنواع امللك، مث أسباب امللك.

 الفرع األول: تعريف التملك.

 أوال: يف اللغة.

 .(3)التملك من امللك وهي يف اللغة: احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به والتصرف فيه ابنفراد

                                                           

 .9090، ص: 7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 1
 .9090فسه، ص: املرجع ن - 2
 .90، ص: 07املوسوعة الفقهية الكويتية، ج:  - 3
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قاموس احمليط: ملك الشيء ميلكه إذا احتواه وكان قادرا على االستبداد به، يقال ملك ويف ال
 .(1)الشيء حازه وانفرد ابلتصرف فيه، فهو مالك، ومتلك الشيء امتلكه أو ملكه قهرا

 اثنيا: التملك يف اإلصطالح.

دثون فإهنم إن اللفظ الذي كان معروفا ومتداوال بني الفقهاء قدميا هو "امللك"، وأما احمل
 يتسخدمون لفظ "امللكية" واملالحظ أن استعمال الفقهاء للفظ امللك ال َيرج عن املعىن اللغوي.

"امللك استحقاق التصرف يف الشيء بكل أمر جائز فعال أو حكما ال  فقد عر فه ابن عرفه أبنه:
 ".(2)بنيابة

نتفاع ابلعني واملنفعة ومن أخذ وعر فه القرايف أبنه:"متكن اإلنسان شرعا بنفسه أو بنائبه من اال
 .(3)العوض أو متكنه من االنتفاع خاصة"

من خالل التعريفني يتبني أن امللكية ال تثبت إال إبثبات الشرع وتقريره، فاحلق ليس انشئا عن 
 طبائع األشياء، ولكنه انشئ عن إذن الشارع وجعله السبب منتجا ملسببه شرعا.

 للتملك من عدمها.الفرع الثاين: قابلية املال 

األصل يف املال أنه قابل للتملك بطبيعته، لكن قد يعرض له عارض جيعله غري قابل للتملك يف  
 :(4)كل األحوال، أو يف بعضها، فاملال يتنوع من حيث قابليته للتملك من عدمها إىل ثالثة أنواع

 أوال: ما ال يقبل التمليك وال التملك حبال.

خمصص للنفع العام، كاملستشفيات العمومية، واملؤسسات العمومية،  وهو املال العام الذي هو
 والطرقات العامة، واجلسور، واملتاحف واملكتبات....

فهذه األشياء غري قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة، فإذا زالت عنها تلك الصفة، عادت 
 أو ألغيت جاز متلكها.حلالتها األصلية؛ وهي قابلية التملك؛ كالطريق إذا استغين عنها 

                                                           

 .املعجم الوسيط - 1
 .977شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص:  - 2
 .270، ص: 2الفروق، القرايف، ج:  - 3
 .9090، ص: 7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 4
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 اثنيا: ما ال يقبل التملك إال مبسوّغ شرعي.

كاألموال املوقوفة، وأمالك الدولة) بيت املال(، فاملال املوقوف ال يباع وال يوهب إال إذا هتدم أو 
 .(1)أصبحت نفقاته أكثر من إيراده فيجوز للمحكمة اإلذن ابستبداله

 حلكومة لضرورة أو مصلحة عامة راجحة.فأمالك الدولة ال متتلك إال بقرار من ا

 اثلثا: ما جيوز متلكه متلكا مطلقا بال قيد.

 .(2)وهو ما سوى النوعني السابقني

 الفرع الثالث: أنواع امللك.

 امللك نوعان: اتم وانقص.

 أوال: امللك التام.

بكونه مطلقا وهو ملك ذات الشيء رقبة ومنفعة، وبه يثبت للمالك مجيع احلقوق الشرعية، ويتميز 
دائما ال حيد بزمان ما دام حمله قائما، فال يقبل اإلسقاط،؛ كأن يسقط املغصوب منه حقه 

 للغاصب، ويقبل النقل بعقد أو مرياث أو وصية.

ولصاحب احلق حرية االستعمال والتصرف فيها ميلك كما يشاء يف حدود الشرع، وإذا أتلف ما 
 .(3)دَينة ميلكه فال ضمان عليه قضاء، وإمنا يؤاخذ

 اثنيا: امللك الناقص.

 وهو ملك العني وحدها، أو املنفعة وحدها، وهو ثالثة أقسام:

 ملك العني فقط. -1

                                                           

 .9190، ص: 7، والفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج: 900ص: ، 2الدر املختار ورد احملتار، ابن عابدين، ج:  - 1
 .9090، ص: 7الفقه اإلسالمي وادلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 2
 .9097املرجع نفسه، ص:  - 3
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وهو أن يتقاسم امللك شخصان؛ أحدمها ميلك العني، وميلك اآلخر الرقبة؛ كأن يوحي شخص 
وللموصي له لآلخر بسكن داره مدة حياته، وإذا مات املوصي انتقلت امللكية لورثة امليت، 

املنفعة مدة حياته، فإذا مات املوصى له صارت املنفعة ملكا لورثة املوصي، وتعود ملكيتهم 
 .(1)اتمة

ويف هذا القسم ليس املالك العيين االنتفاع هبا وال التصرف مبنفعتها، وجيب عليه تسليم العني 
 للمنتفع حَّت يستويف حقه يف منفعتها.

 .(2)ع(ملك املنفعة الشخصي)حق اإلنتفا  -2

 وملك املنفعة له أسباب مخسة، وهي:

اإلعارة، وهي عند املالكية متليك املنفعة بغري عوض؛ فللمستعري أن ينتفع بنفسه، وله  -أ
أن يعري الشيء لغريه، لكن ليس له إجارته لكون اإلجارة عقد غري الزم؛ أي جيوز 

قوى منه، كما الرجوع عنه يف أي وقت، واإلجارة عقد الزم ، والضعيف ال يتحمل األ
 أن يف إجارة املستعار إضرار ابملالك األصلي.

اإلجارة، وهي متليك املنفعة بعوض، وللمستأجر استيفاء املنفعة بنفسه أو لغريه جماان  -ب
أو بعوض إذا مل ختتلف املنفعة ابختالف املنتفعني، حَّت ولو اشرتط املؤجر على 

 .(3)كان البد من إذن املالك املؤجراملستأجر االنتفاع بنفسه، فإن اختلف نوع املنفعة  

 الوقف: وهو حبس العني عن متليكها ألحد من الناس وصرف منفعتها إىل املوقوف عليه. -ج

الوصية ابملنفعة: وهي ملك املنفعة فقط يف املوصى به وله استيفاء املنفعة بنفسه أو بغريه  -د
 بعوض أو بغري عوض إن أجاز له املوصي االستغالل.

                                                           

 .9000املرجع نفسه، ص:  - 1
بنفسه، وأن ميلكها لغريه، بعوض او بغري  يفرق املالكية بني ملك املنفعة وحق االنتفاع؛ فملك املنفعة اختصاص يكسب صاحبه أن ينتفع - 2

ت، أو عوض، وأم حق االنتفاع فهو جمردرخصة ابالنتفاع الشخصي بناء على اذن عام حلق االنتفاع ابملنافع العامة كالطرقات واملدارس واملستشفيا
 (.21، ص: 0إذن خاص؛ حلق االنتفاع مبلك شخص أذن له بذلك،) ينظر: الفروق، القرايف، ج: 

 .9002-9000، ص: 7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 3
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اإلابحة: وهي اإلذن ابستهالك الشيء أو ابستعماله، سواء أكان إذان عاما؛ كاإلذن  -د
ابستغالل الطرقات العامة واملدارس، أو كان إذان خاصا كاإلذن بتناول الطعام أو السكن يف 

 الدار...

تفيد جمرد االنتفاع لشخص ابلشيء املباح ال إحرازه، وليس للمنتفع  -عند املالكية–واإلابحة 
 انبة غريه يف االنتفاع ابملباه له، ال إبعارة وال إبابحة لغريه.إ

 الفرق بني امللك واإلابحة:

امللك يكسب صاحبه حق التصرف يف الشيء اململوك ما مل يوجد مانع، أما اإلابحة فهي حق 
اإلنسان أبن ينتفع بنفسه بشيء مبوجب إذن، واإلذن قد يكون من املالك؛ كركوب سيارته، 

 .(1)كاالنتفاع ابملرافق العامة  أو الشرع

 الفرع الرابع: أسباب امللك.

 :(2)ترجع أسباب امللك التام إىل أربعة أسباب، وهي

 أوال: االستيالء على املباح.

 تعريف املباح: -1
املعلن واملأذون، ابح الشيء بوحا، ويتعدى ابحلرف، فيقال ابح به صاحبه وأابحه، أذن  لغة: -أ

 .(3)يف األخذ والرتك
 صطالحا:ا -ب

هو املال الذي مل يدخل يف ملك شخصي معني، ومل يوجد مانع شرعي من متلكه؛ كاملاء يف منبعه، 
 .(4)والكأل واحلطب والشجر يف الرباري، وصيد الرب والبحر

                                                           

 .9002املرجع نفسه، ص:  - 1
 .9070املرجع نفسه، ص:  - 2
 .07التوقيف على مهمات التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، ص:  - 3
 .9072، ص: 7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 4
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 مميزات االستيالء على املباح:  -2

 يتميز االستيالء على املباح مبا يلي:

ألحد، خالفا ألسباب امللكية األخرى؛   أنه سبب منشئ للملكية على شيء مل يكن مملوكا -أ
 كالعقد واملرياث، فإن امللكية احلادثة مسبوقة مبلكية أخرى، فهي سبب انقل.

أنه سبب فعلي ال قويل: يتحقق ابلفعل أو وضع اليد، فيصح من كل شخص وإن كان  -ب
كون انقص األهلية، كالغِب واجملنون واحملجور عليه، خالفا للعق فال يصح من هؤالء، أو ي

 موقوف على إرادة أخرى، وهو سبب قويل.
 شروط إحراز املباح: -3

 يشرتط إلحراز املباح شرطني، مها:

 أال يسبق إىل إحرازه شخص آخر؛ ألن من سبقه إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له. -أ
قصد التملك، فلو دخل الشيء يف ملك إنسان دون قصد منه ال يتملكه، كما لو إذا  -ب

 إنسان دون قصد مبلكها. سقطت فاكهة يف حجر
 صور االستيالء على املباح. -9

 لالستيالء على املباح صور أربع:

 إحياء املوات. -أ

أي استصالح األراضي البور، واملوات ما ليس مملوكا من األراضي، وال ينتفع هبا أبي وجه من  
االنتفاع، وتكون خارج البلد، فال يعد مواات ما كان ملكا ألحد، وال ما كان داخل البلد، أو 

 خارجا عنها ولكن مرفق هلا كمرعى ألنعامهم.

-ه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"، ويشرتطواإلحياء يفيد امللك لقول النِب صلى هللا علي
 ابإلحياء إذن احلاكم. -عند املالكية

 االصطياد. -ب
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الصيد من أسباب امللكية، ويشرتط فيه قصد التملك، فإذا دخل طائر يف دار إنسان فأغلق 
 صاحبه الباب ألخذه ملكه، وإن أغلقه صدفة مل ميلكه.

 االستيالء على الكأل واآلجام. -ج

أال ميلك، وكذلك األمر  -وهو احلشيش الذي ينبت أبرض غري زرع– امتالك الكأل يشرتط يف
غري أنه يشرتط  -وهي األشجار الكثيفة يف الغاابت أو األراضي غري اململوكة–ابلنسبة لآلجام 

 يف اآلجام االلتزام مبا تصدره الدولة من قوانني حلماية األشجار إن استلزم األمر ذلك.

 ى املعادن والكنوز.االستيالء عل -د

 واملعادن ما يوجد يف ابطن األرض طبيعة.

 أما الكنز: فهو ما دخنه الناس يف ابطن األرض.

هو ما دفن يف اجلاهلية واملالكية يذهبون إىل أن مجيع املعادن ال ميلك  -عند املالكية-والركاز
وهذا هو مشهور  ابالستيالء عليها، بل هي ملك الدولة، كما ال متلك تبعا مللكية األرض،

 .(1)مذهبهم

 .(2)وأجاز املالكية متلك الكنز واالنتفاع به بشرط ضمانه لصاحبه إن ظهر بعد ذلك

 العقود الناقلة للملكية. -اثنيا

العقود كالبيع واهلبة والوصية من أهم مصادر امللكية، ويدخل يف العقود اليت هي السبب 
 :(3)املباشر للملكية حالتان

 كبيع مال املدين جربا لوفاء ديونه وبيع األموال احملتكرة....  العقود اجلربية، -0
 نزع امللكية اجلربي، وله صوراتن: -0
 الشفعة: وهي مقصورة عند املالكية على الشريك . -أ

                                                           

 .010جزي، ص: القوانني الفقهية، ابن  - 1
 .210، ص: 0بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد، ج:  - 2
 .010املدخل الفقهي العام، مصطفى، مصطفى الزرقا، ص:  - 3
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اإلستمالك للصاحل العام: وهو استمالك األرض بسعرها العادل جربا عن صاحبها  -ب
 للضرورة أو املصلحة العامة.

 إما أن يكون جربا أو رضائيا. والعقد املسبب للملكية

 اثلثا: اخللفية.

 وهي أن َيلف شخص غريه فيما كان ميلك وهي نوعان:

خلفية شخص عن شخص وهي اإلرث، وهو سبب جربي للتملك يتلقى به الوارث  -0
 حبكم الشرع ما يرتكه املورث من أموال الرتكة.

التعويض  خلفية شيء عن شيء: وهي الضمان؛ والتضمني هو إجياب الضمان او -0
على من أتلف شيئا لغريه، أو غصب فيه شيئا فهلك أو فقد، أو أحلق ضررا بغريه 
جبناية أو تسبب، ويدخل فيه الدَيت وأروش اجلناَيت؛ أي األعواض املالية املقدرة 

 شرعا الواجبة على اجلاين يف اجلرمات.

 رابعا:التولد من اململوك.

ألن مالك األصل مالك للفرع، سواء أكام التولد وهو ما يتولد مما هو مملوك أصال للشخص، 
 بفعل مالك األصل أو ابلطبيعة واخللقة.

 املطلب الثاين: أحكام بعض صور االستيالء على امللك.

 سنبحث أحكام بعض الصور اليت يتم من خالهلا االستيالء على امللك، وهي:

 اللقطة. -
 إحياء املوات. -

 الضمان.أسباب  -أيضا–ونبحث يف هذا املطلب 

 الفرع األول: أحكام اللقطة.

 أوال: تعريف اللقطة: 
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بسكون القاف أو فتحا، ما وجد بعد طلب، أي ما يلتقط، قال تعاىل: فالتقطه  لغة: -0
، واللقطة هبذا املعىن اللغوي العام تشمل ما يلتقطه اإلنسان من بين آدم (1)آل فرعون

ثري االلتقاط، واللقطة بتسكني أو األموال أو احليوان، واللقطة: بفتح القاف الك
القاف: اسم للشيء الذي جتده ملقي فتأخذه، وااللتقاط: أن يعثر على الشيء من 

 .(2)غري قصد وطلب
 اصطالحا:  -2

 .(3)عرفها اخلرشي املالكي أبهنا:"مال معصوم عرض للضياع"

 اثنيا: حكم اللقطة:

  حكم التقاطها: -1

ابن عمر رضي هللا عنهما؛ وقول ابن عباس رضي هللا يذهب املالكية إىل كراهة االتقاط، لقول   
من التقصري فيما جيب هلا من  -أيضا–عنهما وألنه تعريض لنفسه ألكل احلرام، وملا َيشى عليه 

 تعريفها وردعا لصاحبها وترك التعدي عليها .

 حكم ضماهنا: -0

وإذا مل يشهد قال املالكية اللقطة أمانة، وال يشرتط اإلشهاد عليها، وإمنا يستحب فقط، 
اآلخذ فال يضمن ودليلهم؛ ما جاء من حديث سليمان بن بالل وغريه أنه قال: "إن جاء 

 .(4)صاحبها وإال فلتكن وديعة عندك"

أما دليل عدم اشرتاط اإلشهاد؛ فألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر زيد بن خالد وأيب بن  
 .(5)كعب بتعريف اللقطة فقط دون اإلشهاد

 أنواع اللقطة وما يصنع هبا.اثلثا: 
                                                           

 00القصص: - 1
 .270، ص: 0لسان العرب، ابن منظور، ج:  - 2
 .010، ص: 00شرح خمتصر، خليل اخلرشي، ج:  - 3
 .290نيل األوطار: الشوكاين، ص:  - 4
 صحيح البخاري، البخاري - 5
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 أنواع اللقطة: اللقطة نوعان: -1

 وهو املال الساقط الذي ال يعرف مالكه.لقطة غري احليوان،  -أ

 وهو الضالة من اإلبل و البقر والغنم.لقطة احليوان:  -ب

 .(1)وذهب مالك رمحه هللا إىل كراهة التقاط الضالة من احليوان، وضالة املال أيضا

 صلى هللا عليه وسلم أنه سأله رجل عن ضالة اإلبل فقال له: "ما لك وهلا، حلديث رسول هللا
دعها، فإن معها حذائها وسقائها، ترد املاء، وَتكل الشجر حَّت جيدها رهبا، وسأله عن الشاة 

 .(2)فقال: "خذها فإمنا هي لك، أو ألخيك أو للذئب"

مر بطرد بقرة حلقت ببقرة حَّت توارت، ويف حديث أيب داوود وأمحد وابن ماجة عن عبد هللا أنه أ
 .(3)فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:"ال َيوي الضالة إال ضال"

 إىل عدم جواز التقاطها. -وهو حمل إمجاع –أم لقطة احلج فذهب املالكية 

 ما يصنع ابللقطة. -2

اجلهين، قال: "سأل رجل على امللتقط أن يعرف اللقطة ملا روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد 
، وقال صلى هللا عليه وسلم: " ال (4)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة"

 .(5)َتل اللقطة، فمن التقط شيئا فليعرف سنة"

ويكون التعريف ابللقطة ابملناداة عليها أو اإلعالن عليها حيث وجدها، ويف اجملتمعات العامة  
واألسواق، ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي....، وأن يبينوا وعاءها  كأبواب املساجد

ووكاءها الذي يربط كيسها،  وال يصف أوصافها التفصيلية؛ ألنه لو فعل مل تبق صفاهتا دليلها 
 على ملكها.

                                                           

 .077، ص: 0بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  - 1
 صحيح مسلم، مسلم. - 2
 أمحد و أبو داوود و ابن ماجه. - 3
 رواه البخاري ومسلم - 4
 الرباز يف مسنده، والدارقطين يف سننه. - 5
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 .(1)وحكم التعريف الوجوب، وللملتقط أن يتوىل تعريفها بنفسه أو يستنيب عنه من يقوم ابلتعريف

ولو وجد ضالة الغنم يف املكان القفر أن َيكلها لقوله صلى هللا عليه وسلم: هي لك أو ألخيك أو 
 .(2)للذئب"

 ويف ضمان قيمتهما لصاحبها قوالن؛ أشهرمها أنه ال يضمن.

 وأما غري ضالة الغنم فإنه يعرفها سنة.

 ...وأما الشيء التافه فيباح أخذه واالنتفاع به من غري تعريف؛ كالتمرة

وإذا أنفق امللتقط نفقات على تعريف اللقطة؛ كأجور اإلعالن يف الصحف أو يف وسائل اإلعالم، 
فإنه َيري صاحبها بني أن يفتديها من امللتقط بدفع نفقتها أو يسلم اللقطة مللتقطها مقابل 

 .(3)نفقتها

 صاحب اللقطة.أما ما َتتاجه الضالة أو اللقطة من نفقة فإن للملتقط الرجوع ابلنفقة على 

 رابعا: شروط رد اللقطة إىل صاحبها.

 يشرتط لرد اللقطة إىل صاحبها شروط ، منها: 

أن يذكر عالمة من العالمات اليت متيزها عن غريها؛ كأن يصف عناصرها )وعاءها(  -0
 ووكاءها )ماتربط به( ووزهنا، أو عددها.

بعالمة أو بينة ردها إليه  أن يثبت انه له ابلبينة؛ كشهادة شاهدين، فإذا أثبت أهنا له -0
 .(4)امللتقط، وإن شاء أخذ منه كفيال

وذهب املالكية إىل أن امللتقط جيرب على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها له، سواء غلب 
 على ظنه صدقه أو مل يغلب، وال حيتاج إىل بينة.

                                                           

 .001، ص: 9الشرح الكبري، الدردي، ج:  - 1
 صحيح مسلم، مسلم. - - 2
 .002، ص: 9رح الكبري، الدردي، جك الش - 3
 210، ص: 0بداية اجملتهد، ابن رشد، ج:  - 4
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 خامسا: حكم متلك اللقطة.

، وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم جيوز للملتقط أن يتملك اللقطة بعد تعريفها سنة
 فقريا، ملا روي عن مجاعة من الصحابة؛ كعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر رضي هللا عنهم.

 وقال املالكية ميتلك امللتقط اللقطة بنية امتالكها جتديد قصد التملك لعدم اإلجياب من الغري.
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 إحياء املوات
توابع امللكية، وهي استصالح األراضي والبناء عليها، أو الغرس فيها، وسنبحث إحياء املوات من 

يف هذه احملاضرة األحكام املتعلقة إبحياء املوات، وذلك بتعريفها وذكر أدلة مشروعيته، وكيفيته، 
 وشروطه...

 املطلب األول: تعريف إحياء املوات وأدلة مشروعيته.

 الفرع األول: تعريف إحياء املوات.

 وال: لغة:أ

 انمية. : جعل الشيء حيا، أي ذا قوة حساسة أواإلحياء لغة-0

 واإلحياء مصدر أحيا، وأحياه إحياء.

 .(1) وأحيا القوم إذا أخصبوا ومطروا وحسنت حال مواشيهم

 املوات لغة: -0

األرض اليت  -أيضا-املوات من املوت، وهو ضد احلياة، واملوت ابلفتح ماال روح فيه، واملوات 
س هلا مالك وال ينتفع هبا أحد، واملوااتن ضد احليوان، وهي األرض اليت مل َتَي بعد الزرع وال لي

 .(2)إصالح

 اثنيا: اصطالحا:

 تعريف املوات اصطالحا:-0

                                                           

، واملعجم 017، ص:20اتج العروس، الزبيدي، ج:-0 1
. 002، ص: 0الوسيط، إبراهيم مصطفى، ج:  

.007، ص: 2جممل اللغة، ابن فارس، ج: - 2  
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املوات يف االصطالح ال َيرج كثريا عن معناه اللغوي وقد ذكر الفقهاء تعريفات كثرية للموات، 
ة أبنه: "األرض اليت ليس هلا مالك وال هبا ماء وال حجارة وال ينتفع منها ما عرفه به السادة املالكي

 .(1)هبا"

 تعريف إحياء املوات اصطالحا:-0

كما اختلف الفقهاء يف تعريف املوات اصطالحا، فإهنم اختلفوا يف تعريفهم إلحياء املوات، وقد 
انصراف املعمر عن انتفاعه عرفه السادة املالكية أبنه: "لقب لتعمري دامر األرض مبا يقتضي عدم 

 .(2)هبا"

من خالل التعريف يتبني أن إحياء املوات هو بث احلياة يف األرض اليت تكون حبكم امليت، 
لالنتفاع هبا، واصالحها ابلبناء أو الغرس، أو احلرث، أو السقي. واالستفادة منها بكل الوسائل 

خمصوصة عرفا تتناسب مع طبيعة  اليت تعود ابلنفع على اإلنسان ضمن شروط معينة، وأعمال
 .(3)األرض والغرض املقصود منها 

 الفرع الثاين: أدلة مشروعية إحياء املوات:

 ثبتت مشروعية إحياء املوات أبحاديث نبوية كثرية، نذكر منها:

 .(4)قوله صلى هللا عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل حق" -0

 .(5)ت ألحد، فهو أحق هبا""من عمر أرضا ليس -0

 .(6)"من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون" -2

                                                           

.710، ص:0مواهب اجلليل، احلطاب، ج:- 1  
.020ص: ،0شرح احلدود، الرصاع، ج:- 2  
.00إحياء األرض املوات، حممد الزحيلي، ص:- 3  

جر، فتح الباري، السنن الكربى ، البيهقي، كتاب: إحياء املوات، كتاب من أحيا أرضا ميتا ليست ألحد، وهو حديث ضعيف، ينظر ابن ح-
07، ص:0ج: 4  
.00، ص: 0صحيح البخاري، كتاب: املزارعة، ابب: من أحيا أرضا مواات، ج:  - 5  
.7، ص: 7سنن أيب داود، ج:  - 6  
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فهذه األحاديث دلت على ترغيب الشرع احلنيف يف إحياء األرض املوات، حلاجة الناس إىل موارد 
للناس رفاها اقتصادَي،  الزراعة، ولكوهنا عصب االقتصاد، وألمهيتها يف عمارة األرض، مما حيقق

 .(1)ويوفر هلم ثروة عامة

على إابحة إحياء األرض امليتة اليت ال مالك هلا، ومل يسبق إىل االنتفاع هبا  -أيضا–كما دلت 
 أحد، فيحييها اإلنسان بسقيها، وزرعها وغرسها، أو ابلبناء أو التحويط على األرض.

ياء وإن اختلفوا يف شروطه، وبعض األحكام وعامة فقهاء األمصار على أن املوات ميلك ابإلح
 املتعلقة به.

 املطلب الثاين: املوات القابل لإلحياء وكيفية إحيائه وشروطه.

 الفرع األول: املوات القابل لإلحياء.

 ليس كل أرض قابلة لإلحياء، وإمنا منها ما يقبل اإلحياء ومنها ماال يقبله.

هلا مالك معروف بشراء أو عطية، مل ينقطع ملكه ال وقد اتفق الفقهاء على أن األراضي اليت -
 جيوز إحياؤها ألحد غري أصحاهبا.

كما اتفقوا على أن األرض اليت مل ميلكها أحد، ومل يوجد فيها أثر لعمارة أو انتفاع، أهنا متلك -
 ، واختلفوا يف أنواع أخرى من األرض، وهي:(2)ابإلحياء

ترك حَّت دثر ودرس حَّت عاد مواات، ومذهب املالكية فيه أن النوع األول: ما ملك ابإلحياء مث -0
، (3)هذه النوع من األرض جيوز امتالكها ابإلحياء، لعموم احلديث:"من أحيا أرضا ميتة فهي له"

 .(4)وألن أصل هذه األرض مباح، فإذا تركت حَّت صارت مواات عادت إىل اإلابحة

                                                           

.9707، ص:7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:- 1  
.9700املرجع نفسه، ص:- 2  
سبق خترجيه.- 3  
.77، ص:9الشرح الكبري، الدردير، ج:- 4  
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اجلاهلية، كاآلاثر الرومانية، ومساكن األمم  النوع الثاين: ما يوجد فيه آاثر ملك قدمي من-0
الغابرة، كثمود وحنوها...، وهي ما ميلك ابإلحياء عند املالكية، لقوله صلى هللا عليه وسلم:"عادي 

 ، أي قدمي اخلراب الذي مل ميلك يف اإلسالم.(1)األرض هلل ورسوله مث هو بعد لكم"

ملسلم أو ذمي غري معني، أي أنه مل يعرف النوع الثالث: ما جرى عليه امللك يف اإلسالم -2
، لعموم األخبار الواردة يف مشروعية اإلحياء، وألنه (2)مالكه، فهذا ميلك ابإلحياء عند املالكية 

 أرض موات الحق فيها لقوم أبعياهنم، فأشبهت ما مل جيز عليه ملك مالك.

 الفرع الثاين: كيفية إحياء املوات وطرقه.

إحياء املوات الذي هو سبب من أسباب االختصاص يكون أبحد أمور ذهب املالكية إىل أن 
 :(3)سبعة وهي

 تفجري ماء أبرض، كأنه حيفر بئرا، أو يفتق عينا فيختص هبا وابألرض اليت تزرع عليها.-0

إخراج املاء من األرض وإزالته عنها حيث كانت مملوءة غامرة به ألجل زراعة، أو غرس، أو -0
 زالة املاء إخراجه منها.بناء، وليس املراد إب

 إقامة البناء على األرض. -2

 غرس الشجر يف األرض. -9

 احلرث وَتريك األرض وقلبها. -0

 قطع الشجر يف األرض وإزالته عنها ولو حبرق من أجل إصالحها. -7

 كسر حجر األرض وتسويتها وتعديلها.  -0

 الفرع الثالث: شروط إحياء املوات.

                                                           

سعيد بن منصور يف سننه عن طاووس، وأبو عبيدة يف األموال.- 1  
.00، ص:9الشرح الصغري، الدردير، ج:- 2  

املرجع نفسه.  - 3  
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إلحياء املوات شروطا، بعضها حمل اتفاق بينهم، وبعضها  - تعاىلرمحهم هللا–اشرتط الفقهاء 
خمتلف فيها، نذكر أوال الشروط اليت وافق املالكية فيها اجلمهور، أي املتفق عليها، مث نذكر 

 الشروط اليت هي حمل خالف، ونورد يف هذا النوع من الشروط ما ذهب إليه املالكية.

 أوال: الشروط املتفق عليها.

 الفقهاء على ثالثة شروط إلحياء املوات: اتفق

 أن تكون األرض غري مملوكة ألحد.-0

لكي يكون اإلحياء سببا للملكية اشرتط الفقهاء، ومنهم املالكية يف األرض املوات اليت يراد 
إحياؤها أن ال تكون ملكا ألحد معني، مسلما كان أو ذميا، ودليلهم يف هذا االشرتاط حديث 

، ووجه الداللة من (1)عليه وسلم: "عادي األرض هلل ورسوله، مث هي لكم بعد"النِب صلى هللا 
احلديث مبفهوم املخالفة على أن األرض اليت تعلق هبا حق املسلم ال ميكن متلكها ابإلحياء، لكوهنا 

 .(2)اتبعة للمالك هلا، ولو أننا أجزان إحياؤها، إذن لبطل ذلك امللك  يف العامر على أهله

نصوص الشريعة وردت تدعو إىل احلفاظ على أموال الناس وامتالكهم، وحرمت االعتداء كما أن 
 .(3)عليها، واغتصاهبا، واالستيالء عليها، ووضع اليد عليها إال إبذن صاحبها

 انتفاء كون املوات حرميا للعامر. -0

أصحاب العامر أوىل  ، ذلك ألن(4)املراد ابحلرمي عند الفقهاء ما متس احلاجة إليه لتمام االنتفاع 
حبرميه من غريه ابلتبعية، وإذا كان صاحب العامر ليس له أن مينع غريه ابلتبعية، وإذا كان صاحب 
العامر ليس له أن مينع غريه من املرور يف حرمي ملكه، أو رعي كإل فيه وحنوه، إال أن له أن مينع 

الدار ومسيل املاء، ومرتكض اإلبل،  غريه من إحياءه، ومن أمثلة حرمي العامر، حرمي البئر، وفناء
 ومطرح الرماد وغري ذلك...

                                                           

سبق خترجيه.- 1  
.097، ص:0املغين، ابن قدامة، ج:- 2  
.01-97إحياء األرض املوات، حممد الزحيلي، ص:- 3  
.229، ص:0هناية احملتاج، الرملي، ج:- 4  



59 

 

 .(1)ووافق املالكية يف اشرتاط انتفاء كون املوات حرميا للعامر مجهور الفقهاء

 جترد املوات من احلقوق املثقل هبا. -2

 جلواز إحياء املوات جترده من أربعة حقوق، وهي: -موافقني اجلمهور–يشرتط فقهاء املالكية 

 حق التحجري:-أ

والتحجري هو وضع األحجار، أو ما قام مقامها حول األرض لتعليمها ومنعها من وضع يد الغري 
، وذلك كأن يغرس حوهلا أغصان، أو يضع سياج حوهلا، أو ما دل على أنه يريد الشروع (2)عليها

 يف إحيائها.

إحياء للموات، وال يفيد متفقون على عدم اعتبار التحجري  -وغريهم–ومع أن فقهاء املالكية 
 .(3)التمليك، إال أهنم يذهبون إىل أن من حجر أرضا فإنه أوىل ابالنتفاع هبا من غريه

 حق اإلقطاع: -ب

لإلمام أن جيعل بعض األراضي املوات يف يد من حيييها للمصلحة العامة، ومبا يعود على األمة 
بيه: أن النِب صلى هللا عليه وسلم أقطعه ابلعمارة واخلري، ودليله ما حدث به علقمة بن وائل عن أ

 (.4)أرضا حبضرموت وبعث له معاوية ليقطعها إَيه

ولذلك اشرتط فقهاء املالكية لإلحياء عدم تعلق حق املقطع له، ووافقوا يف ذلك مجهور الفقهاء، 
ت يعد الذين اختلفوا يف حكم اعتبار املوات ابإلقطاع، فذهب السادة املالكية إىل أن إقطاع املوا

متليكا جمردا، فقد جاء يف فتح اجلليل: "فإذا أقطع اإلمام رجال أرضا كانت ملكا له، وإن مل يعمرها 
وال عمل فيها شيئا يبيع ويهب ويتصرف ويورث عنه، وليس هو من اإلحياء بسبيل، وإمنا هو 

 .(5)متليك جمرد"

                                                           

.097، ص:0املغين، ابن قدامة، ج:- 1  
00التعريفات الفقهية، الرتكنيت، ص:- 2  
.210، ص:01البيان والتحصيل، ابن رشد، ج:- 3  
.707، ص:2سنن الرتمذي، كتاب األحكام، ابب ما جاء يف القطائع، ج:- 4  
.00، ص:0منح اجلليل، عليش، ج:- 5  
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 حق احلمى: -ج

، (1)عنه أن يستغلوه، بل َيتص به دوهنم واحلمى هو أن حيمي اإلمام موضعا معينا مينع الناس
 .(2)ويدل على جوازه قوله صلى هللا عليه وسلم: "ال محى إال هلل ورسوله"

حق  -إذن–خليل املسلمني فاحلمى    (3)كما أنه ثبت أن النِب صلى هللا عليه وسلم محى النقيع
عام يتعلق مبصاحل املسلمني يف األراضي املوات، واحلق العام مقدم على احلق اخلاص وهلذا ذهب 

 إىل أن جترد املوات من حق احلمى شرط من شروط اإلحياء. -وغريهم– (4)املالكية 

 حقوق عامة أخرى. -د

رقات والعمران والشوارع ال جيوز إحياؤها، ألهنا تتعلق فاألراضي اليت هلا تعلق ابحلقوق العامة، كالط
 (.5)مبصاحل املسلمني، وال ختتص أبحد

 اثنيا: شروط إحياء املوات املختلف فيها.

 اختلف الفقهاء يف مجلة من الشروط املتعلقة إبحياء املوات، نذكر مذهب املالكية فيها.

 اإلسالم: -0

بني املسلم والذمي  -عندهم–إلسالم يف احمليي، فال فرق يذهب السادة املالكية إىل عدم اشرتاط ا
، وألن اإلحياء أحد (6)يف اإلحياء لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم:"من أحيا أرضا ميتة فهي له"

.هذا هو مشهور مذهب (7)أسباب التمليك، فاشرتك فيه املسلم والذمي، كسائر أسباب امللكية

                                                           

.070، ص:0املغين، ابن قدامة، ج:- 1  
.000، ص: 0صحيح البخاري، كتاب:الشرب واملساقاة، ابب ال محى إال هلل ورسوله، ج:- 2  
عشرين فرسخا.النقيع: موضع قرب املدينة، يبعد عنها - 3  
.712، ص: 0مواهب اجلليل، احلطاب، ج:- 4  
.070، ص:0املغين، ابن قدامة، ج:- 5  
سبق خترجيه.- 6  

.9700، ص:7الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج: 7  
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جواز إحياء الذمي للموات إال أن يكون يف جزيرة  مالك، وهناك قول اثن يف املذهب وهو
 .(2)، ودليل هذا القول قول النِب صلى هللا عليه وسلم:"ال يبقني دينان يف جزيرة العرب"(1)العرب

 القصد:-0

ذهب املالكية إىل اشرتاط القصد العام لإلحياء، وهو شرط وافق فيه املالكية اجلمهور، ومل يشرتط 
، وذلك كأن يقصد من عمله منفعة خاصة يف األرض املراد إحياؤها،  (3) املالكية الشرط اخلاص

 كبناء دار للسكن، أو مزرعة، أو حظرية.

 إذن احلاكم: -2

يذهب املالكية يف مشهور مذهبهم إىل اشرتاط إذن احلاكم وذلك يف املوات القريب من العمران 
صلى هللا عليه وسلم: "ليس للمرء إال ، أما حكم املوات القريب فقد استدلوا بقوله (4)دون البعيد

 (.5)ما طابت به نفس إمامه"

وإذا مل يستأذن اإلمام مل تطب نفسه ابإلحياء، فيكون اإلحياء غري جائز، كما استدلوا بقياس 
 املوات على الغنيمة الفتقاره إىل إذن اإلمام يف االختصاص به كسائر الغنائم.

ليه بقوله صلى هللا عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي وأما حكم املوات البعيد فقد استدلوا ع
 .(6)له"

 (.7)وحد البعيد من العمران عند املالكية ماال تناله املواشي يف غدوها ورواحها

 انتفاء القرب من العامر: -9

 ينقسم املوات  القريب من العمران إىل قسمني:
                                                           

.90، ص:0منح اجلليل، عليش، ج:- 1  
.000،ص:0املوطأ، مالك بن أنس، ج:- 2  
.090،ص:7الذخرية، القرايف، ج:- 3  
02،ص:0منح اجلليل، عليش، ج:- 4  
.071،ص:9رواه الطرباين من حديث معاذ، وفيه ضعف، ينظر: نصب الراية للزيلعي، كتاب إحياء املوات، ج:- 5  
سبق خترجيه.- 6  
.070،ص:01البيان والتحصيل، ابن رشد،ج:- 7  
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 األول: ما كان متعلقا مبصاحل العامر تعلقا مباشرا.

 ما الثاين: فهو غري متعلق مبصاحل العامر تعلقا مباشرا.أ

 ذهبوا إىل عدم جواز إحيائه. -وغريهم أيضا–أما األول منهما فإن املالكية 

 .(1)وإمنا حصل اخلالف يف القسم الثاين منهما، وذهب السادة املالكية إىل جواز إحيائه ومتلكه

 واستدلوا مبا يلي:

 (.2)عموم قوله صلى هللا عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له"-0       

أن النِب صلى هللا عليه وسلم أقطع بالل بن احلارث املزين العقيق وهو يعلم أنه بني  -0       
 عمارة املدينة.

 أنه موات مل يتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالعبيد.-2      

 ملوات يف بالد اإلسالم.أن تكون األرض ا -0

ذهب املالكية إىل أنه جيوز للمسلم متلك موات أهل الكفر ابإلحياء، سواء أكان هذا املوات يف 
بني دار احلرب ودار اإلسالم يف اإلحياء،  -عندهم–أرض العنوة أو يف أرض الصلح، وال فرق 

 .(3)واهلملعموم األخبار، وألن عامر دار احلرب ميلك ابلقهر والغلبة كسائر أم

 
 

 

 

 
                                                           

.000، ص:0جممع األهنر، داماد افندي، ج:- 1  
سبق خترجيه.- 2  
.00، ص:7:املنتقى الباجي، ج- 3  


