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 2019/2020السنة اجلامعية:



 .القسم األول: دروس تطبيقية

 الدرس التطبيقي األول: أحكام اجلوائح من خالل منت الشيخ خليل رمحه للا 

 :املنت

، قال الشيخ خليل رمحه هللا:" َوُتوَضُع َجاِئَحُة الثِ َماِر: َكاْلَمْوِز َواْلَمَقاِثئِ  ؛ َوِإْن بِيَعْت َعَلى اجْلَذِ 
. َوبُ قِ َيْت لِي َ  َتِهَي  َوِإْن ِمْن َعرِيَِّتِه ََل َمْهٍر إْن بَ َلَغْت ثُ ُلَث اْلَمِكيَلِة، َوَلْو ِمْن َكَصْيَحاِن ٍ َوبَ ْرِن ِ ن ْ

ِصيَب ِمَن اْلُبُطوِن إََل َما بَِقَي  ِطيبُ َها َوأُْفرَِدْت، أَْو ُأْلَِْق َأْصُلَها، ََل َعْكُسُه أَْو َمَعُه، َونُِظَر َما أُ 
اِر ََتِْوياَل  ِن. َوَهْل  ِف َزَمِنِه، ََل يَ ْوَم اْلبَ ْيِع، َوََل ُيْستَ ْعَجُل َعَلى اْْلََصحِ . َوِف اْلُمْزِهَيِة التَّاِبَعِة لِلدَّ

 "تَ َعي ُّبُ َها َكَذِلكَ ِهَي َما ََل ُيْسَتطَاُع َدفْ ُعُه: َكَسَماِويٍ  َوَجْيٍش أَْو َوَسارٍِق ِخاَلٌف وَ 

 :الفهــم

 :الشـرح

 .ُتوَضُع: بضم الفوقية وفتح الضاد املعجمة أي تسقط عن املشرتي

 .الثِ َماِر: املراد هبا هنا مطلق ما ينبت َل املعىن املصطلح عليه، وهو ما جيىن مع بقاء أصله

 ...ما يشمل القثاء واخليار والبطيخ والقرع والباذجنان  اْلَمَقاِثئ: املراد هبا

َصْيَحاِن : بفتح الصاد املهملة وسكون التحتية فحاء مهملة فنون مكسورة فمثناة حتتية ِصْنٌف  
 .من التمر

 .بَ ْرِن : بفتح املوحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية صنف من التمر 

 .اْلُمْزِهَيِة: الثمرة اليت بدا صالحها 

 :استخالص املضامني

 .أستخرج من املنت مفهوم اجلائحة وحكم وضعها عن املشرتي .1

 .أستخرج من املنت شروط وضع اجلائحة ومقدار ما يوضع منها  .2

 

 



 :التحليـل

 :يشتمل الدرس على ثالثة حماور

 أوَل: مفهوم اجلائحة وحكم وضعها عن املشرتي 

 :ائحةاجلمفهوم 
قال اجلوهري:" اجلوح: اَلستئصال ُجحت الشيء أجوحه ومنه اجلائحة، وهي  لغة: •

الشدة اليت جتتاح املال من سنة أو فتنة، يقال: جاحتهم اجلائحة، واجتاحهم، وجاح هللا  
 ماله وأجاحه مبعىًن أي أهلكه ابجلائحة"  

فتجتاحه   ] الصحاح مادة جوح [ وقال اْلزهري: اجلائحة: املصيبة حتل ابلرجل ِف ماله 
كله. ] هتذيب اللغة مادة جاح [ وقال ابن منظور: اجلوح: اإلهالك واَلستئصال  

كاإلجاحة واَلجتياح، ومنه اجلائحة للشدة اجملتاحة للمال، واملِْجَوح كمنرب الذي جيتاح  
كل شيء واجلاح: السرت، واْلجوح الواسع من كل شيء، وجوحت رجلي أحفيتها،  

 ]حسان العرب مادة جو وجاح عدَل عن احملجة. ] ل

كل ما أهلك واستأصل الثمرة كلها أو أذهب بعضها    يتبني مما سبق أن مجاع اجلوائح 
 .بسبب فتنة أو أمر مساوي 

: قال املصنف رمحه هللا:" َوَهْل ِهَي َما ََل ُيْسَتطَاُع َدفْ ُعُه: َكَسَماِويٍ  َوَجْيٍش أَْو  اصطالحا •
ِف اللغة هي املصيبة العامة املذهبة ملال أو نفس أو  َوَسارٍِق ِخاَلٌف" سبق أن اجلائحة 

غريمها، ومل خيتلف مفهومها ِف اَلصطالح الفقهي عن التعريف اللغوي كثريا؛ فكل ما َل 
يستطيع صاحب الثمرة دفعه من اآلفات اليت تتلف الثمرة ُكال أو بعضا فهو جائحة، وِف 

أُْتِلَف من معجوز عن دفعه عادة قدرا  معىن اجلائحة ِف العرف الشرعي قال ابن عرفة:" ما 
من مثر أو نبات بعد بيعه" ] حدود ابن عرفة بشرح الرصاع كتاب اجلوائح [ فقوله:" من  

من لبيان اجلنس الذي وقعت عليه ما، واملعجوز عن دفعه عادة كالربد والنار    معجوز"
ئح. وِف مفهوم والريح والغرق، وأخرج به ما مل يعجز عن دفعه فليس إتالفه من اجلوا

 :اجلائحة قال ابن عاصم ِف حتفته

ْفُع َلهْ  ْرَسَلة     **      وُكلُّ َما َلَ ُيْسَتطَاُع الدَّ
ُ
 َجاِئَحٌة ِمْثُل الر ايح امل



 : حكم وضع اجلوائح 

قال املصنف:" َوُتوَضُع َجاِئَحُة الثِ َمارِ " أي أن من ابع مثارا فأصابتها جائحة فأتلفتها أو   
ان املتلف إن بلغ الثلث من البائع، وهو مذهب مالك رمحه هللا. قال ابن بعضها فإن ضم

رشد اْلفيد: اختلف العلماء ِف وضع اجلوائح ِف الثمار فقال ابلقضاء هبا مالك وأصحابه،  
ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي ِف قوله اجلديد والليث؛ فعمدة من قال بوضعها حديث  

 عليه وسلم قال:" مْن اَبَع مَثَراً فََأَصابَ ْتُه َجاِئَحٌة َفالَ ََيُْخْذ ِمْن  جابر أن رسول هللا صلى هللا
َأِخيِه َشْيئاً َعَلى َما ََيُْكُل َأَحدُُكْم َماَل َأِخيِه؟" خرجه مسلم عن جابر، وخرج عنه أيضا أنه  

اجلوائح حديثا   قال: "أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبَوْضِع اجْلََواِئِح" ؛ فعمدة من أجاز
جابر هذان، وقياس الشبه أيضا، وذلك أهنم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية،  
بدليل ما عليه من سقيه إَل أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه، أصله سائر املبيعات  

  اليت بقي هلا حق توفية... وأما عمدة من مل يقل ابلقضاء هبا فتشبيه هذا البيع بسائر
املبيعات، وأن التخلية ِف هذا املبيع هو القبض، وقد اتفقوا على أن ضمان املبيعات بعد 

القبض من املشرتي، ومن طريق السماع أيضا حديث أيب سعيد اخلدري قال: أجيح َرُجٌل ِف  
ُ َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِف مثَاٍر ابْ َتاَعَها وََكثُ َر َديْ نُ  ُه فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُلْغ َذِلَك َوفَاَء َديِْنِه فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:" َتَصدَُّقوا َعَلْيِه" فَ َتَصدَُّقوا َعَلْيِه َوملَْ يَ ب ْ  َصلَّى اَّللَّ
َك" قالوا: فلم حيكم ابجلائحة. ] بداية اجملتهد  َعَلْيِه َوَسلََّم:" ُخُذوا َما َوَجْدُُتْ َولَْيَس َلُكْم ِإَلَّ َذلِ 

 ]. بتصرف 150/ 2

بصيغة اجلمع معرفا أبل اجلنسية يفيد أن اجلائحة توضع ِف    وتعبري املصنف ب:" الثِ َماِر"
الثمار سواء أكانت مما ييبس كالتمر والعنب واجلوز واللوز، أو مما َل ييبس كاخلوخ واملوز وما  

وله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كاملقاثي والورد واليامسني.والكاف  كان بطوان وَل حيبس أ
للتمثيل َل لالستقصاء، والقاعدة ِف املثال أنه َل    ِف قول املصنف:" َكاْلَمْوِز َواْلَمَقاِثِئ"
 .خيصص كما عند مجهور اْلصوليني

وإن بيعت على  وتوضع جائحة الثمار عن املشرتي إذا بيعت على التبقية لينتهي طيبها، بل  
اجلذ أي القطع وعدم التأخري َلنتهاء طيبها فأجيحت، فلو اشرتاها بعد تناهي طيبها وأخر  

جذها فال جائحة، كما توضع اجلائحة عن املشرتي وإن كانت من عريته كما إذا اشرتى  



املعرِي الثمار من املعَرى خبرصها فأجيحت فإهنا توضع عنه، وَل توضع اجلائحة إذا كانت  
اً فمن دفع مثارا مهرا لزوجته فأجيحت فليس للزوجة قيام جبائحتها على الزوج؛ ْلن  مهر 

النكاح مبين على املكارمة، هذا قول ابن القاسم، واملعتمد الذي به الفتوى أن فيه اجلائحة  
فكان على املصن ف أن يق ول: "ولو من عرية أو مهر" قاله الدردير. وِف ذلك يقول 

، َوِإْن ِمْن َعرِيَِّتِه ََل َمْهرٍ املصنف:" َوِإْن بِي  . "َعْت َعَلى اجْلَذِ 

 اثنيا: مقدار ما يوضع من اجلوائح

اختلف الفقهاء ِف مقدار التلف الذي جتب فيه اجلائحة، فذهب املالكية إَل أنه ِف الثمار  
قاسم والُبقول الثلث، وقيل ِف الُبقول ِف القليل والكثري. واخُتلف ِف اعتبار الثلث فابن ال

يعترب ثلث الثمر ابلكيل، وأشهب يعترب الثلث ِف القيمة؛ فإذا ذهب من الثمر ما قيمته  
الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن وإن كان أقل من ثلث الكيل، وعند ابن القاسم 

َل يعترب جائحة إَل إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل، فإن كان الثمر نوعا واحدا َل  
بطونه فأصابته جائحة وضع عن املشرتي من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعا  ختتلف قيمة 

كثرية خمتلفة القيم، أو كان بطوان خمتلفة القيم أيضا نُظر إَل قيمة ذلك الثلث الذاهب من  
قيمة اجلميع، يوم إجاحته َل يوم بيعه فتوضع عن املشرتي. وِف كيفية احتساب القدر اجملاح 

قال املصنف:" َونُِظَر َما ُأِصيَب ِمْن اْلُبُطوِن إََل َما بَِقَي ِف َزَمِنِه، ََل يَ ْوَم   مما تتكرر بطونه 
 ." اْلبَ ْيِع، َوََل ُيْستَ ْعَجُل َعَلى اْْلََصح ِ 

ِف مصريهم إَل التقدير ابلثلث ِف وضع اْلوائج أبن   -كما قال ابن رشد   -واحتج املالكية 
القليل يذهب من كل مثر، فكأن املشرتي دخل على هذا  القليل خيالف الكثري، ومعلوم أن 

 .الشرط ابلعادة وإن مل يدخل ابلنطق، واملعروف عرفا كاملشروط شرطا

واْلكمة من وضع اجلوائح عن املشرتي هي ما ورد ِف ق ول النيب صلى هللا عل يه وسلم: "  
ُ الثََّمَرَة، فَِبَم ََيُْخُذ َأحَ  دُُكْم َماَل َأِخيِه؟ " وِف رواية أخرى:" إْن مل يُ ْثِمرها هللا،  أَرَأَْيَت ِإَذا َمَنَع اَّللَّ

فَِبَم َتسَتِحلُّ َماَل أخيك؟ ". ] صحيح البخاري كتاب البيوع ابب: إذا ابع الثمار قبل أن  
 .[ يبدو صالحها مث أصابته عاهة فهو من البائع 

 اثلثا: أسباب اجلائحة وشروط وضعها 

 : أسباب اجلائحة



" َوَهْل ِهَي َما ََل ُيْسَتطَاُع َدفْ ُعُه: َكَسَماِويٍ  َوَجْيٍش أَْو َوَسارٍِق ِخاَلٌف، َوتَ َعي ُّبُ َها  قال املصنف: 
اختلف الفقهاء ِف أسباب اجلوائح فقيل: أسباب اجلوائح هي اآلفات السماوية    َكَذِلَك"

لغبار والنار وحنو ذلك، اليت َل دخل ملخلوق فيها: كالربد واْلر والثلج واملطر واجلراد والفأرة وا
وقيل: مجيع اآلفات اليت َل ميكن دفها من اجلوائح مساوية كانت أو غريها كاجليش والسارق  

كما قال املصنف. قال ابن رشد: َل فرق بني فعل اآلدمي وغريه ِف ذلك؛ ملا بقي على 
يعلم اجليش  البائع من حق التوفية، وقُيد كون اجليش والسرقة من أسباب اجلوائح مبا إذا مل

والسارق، وأما إذا ُعلما تبعهما املشرتي، وقيل من أسباب اجلائحة تعيب الثمرة أي نقص  
قدرها بغبار أصاهبا أو ريح أسقطتها قبل تناهي طيبها فنقص مثنها فاملشهور أن ذلك 

  جائحة، وقيل إنَّ تعيب الثمرة ليس جائحة، وإمنا هو عيب فيخري املشرتي بني التمسك 
 .بال شيء وبني رده للبائع واسرتجاع مثنه  ابملبيع 

 : شروط وضع اجلائحة

َتِهَي ِطيبُ َها،   ، َوبَِقَيْت لِيَ ن ْ قال املصنف:" إْن بَ َلَغْت ثُ ُلَث اْلَمِكيَلِة، َوَلْو ِمْن: َكَصْيَحاِن ٍ َوبَ ْرِن ِ
لوضع اجلائحة عن املشرتي ثالثة  ذكر املصنف   َوأُْفرَِدْت أَْو ُأْلَِْق َأْصُلَها، ََل َعْكُسُه أَْو َمَعُه"

 :شروط وهي

إن بلغت اجلائحة ثلث املبيع مكيال أو موزوان أو معدودا؛ ْلن الشرع اعترب الثلث بداية   •
جاح من أحد صنفي نوع واحد

ُ
   الكثري وهناية القليل ِف كثري من اْلحكام، ولو كان امل

وبَرن من التمر بِيَعا معا ِف صفقة واحدة وأجيح أحدمها وكانت اجلائحة ثلث  كصيحان
 .اجملموع فإنه يعترب ثلُث املبيع ِف اجلملة، وَل ينظر لثلث اجملاح وحده كما قال املصنف

إن بقيت الثمرة على رؤوس الشجر ليكتمل طيبها، فإن تركت لغري ذلك فتعرضت للتلف  •
 .ريط حينئذ من املشرتيفال جائحة فيها؛ ْلن التف

إن أفردت الثمرة ابلشراء عن أصلها، أو يتم شراؤها مث يُلَحق أصُلها هبا ِف الشراء؛ ْلن   •
التابع ِف حكم املتبوع، فإن ُت شراء اْلصل مث أْلقت الثمرة به أو ُت شراؤها معه فال 

 .ان منهجائحة فيهما؛ ْلن الثمرة حينئذ اتبعة لألصل، وهو ِف ملكية املشرتي فالضم

واملقصد من هذه الشروط حفظ مصاحل املتبايعني حىت َل يتحول مصطلح اجلائحة إَل 
 .ذريعة بيد املشرتي َيكل هبا مال البائع ابلباطل



 التقوي 

 .عرُف اجلائحة ُوبنُي حكمها .1

 .حدد شروط وضع اجلوائح وأسباهَبا  .2

 قياس الشبه، فما هو قياس الشبه؟  مما استدل به القائلون بوضع اجلوائح .3

 .ما هي الطريقة اليت يتم هبا احتساب نسبة القدر اجملاح   .4

 :االستثمار

قال الرباذعي: وأما ما بيع من الثمر مما ييبس ويدخر ويرتك حىت جيذ مجيعه، مما خيرص أم َل،  
حة قدر ثلث  كالعنب والنخل والزيتون واللوز والفستق واجلوز وما أشبه ذلك، فأصابت اجلائ

الثمرة فأكثر، ِف كيل أو مقدار َل ِف القيمة، وضع عن املبتاع قدر ذلك من الثمن، فإن  
أجيح أقل من ثلث الثمرة ِف املقدار مل يوضع عنه لذلك شيء، وَل تقومي ِف هذه اْلشياء؛  

ْلن ملبتاعها تعجيل جذها وَتخريه حىت تيبس. ] هتذيب مسائل املدونة خللف بن أيب 
 ]151/ 3القريوان  القاسم

 :م ابآليتقَتمل النص جيدا و 

ستخرج منه ما توضع فيه اجلائحة ومقدار ما يوضع من ذلك، وقارن ذلك مبا ِف ا 1-
 .الدرس

 .هل يعترب املقدار ابلكيل أو القيمة؟ مع التعليل 2-

 ." أعد ورقة عرف فيها ابلرباذعي وأبرز قيمة كتابه " هتذيب املدونة  3-

 .ب اهتمام املالكية بكتاب املدونة أبرز جوان 4-

 

 

 

 

 



 

التطبيقي الثان: وجوه النهي الشرعي عن العقد من خالل بداية اجملتهد وهناية  الدرس 
 املقتصد البن رشد احلفيد ومقارنتها بوجوه النهي عن العقد عند ابن رشد اجلد.

ِإَذا اْعُتربَِت اْْلَْسَباُب الَّيِت ِمْن ِقَبِلَها َوَرَد الن َّْهُي   قال ابن رشد ِف بداية اجملتهد وهناية املقتصد:"
ُوِجَدْت أَْربَ َعٌة: َأَحُدَها: حَتْرمُِي َعنْيِ  (َوِهَي َأْسَباُب اْلَفَساِد اْلَعامَّةُ ) الشَّْرِعيُّ ِف اْلبُ ُيوِع،

وُل ِإََل َأَحِد َهَذْيِن أَْو  ؤ الشُُّروُط الَّيِت ت :رَّاِبعُ َوال .اْلَغَررُ  :َوالثَّاِلثُ  .الر ابَ  :َوالثَّاِن  .اْلَمِبيعِ 
 .ِلَمْجُموِعِهَما

َا تَ َعلََّق ِفيَها اْلبَ ْيُع مِ  ْن ِجَهِة َما  َوَهِذِه اْْلَْربَ َعُة ِهَي اِبْْلَِقيَقِة ُأُصوُل اْلَفَساِد، َوَذِلَك َأنَّ الن َّْهَي ِإمنَّ
 .ُهَو بَ ْيٌع ََل ِْلَْمٍر ِمْن َخارِجٍ 

َها ِلَمَكا َها الضََّرُر; َوِمن ْ ; َوِمن ْ َها اْلِغشُّ ِن  َوأَمَّا الَّيِت َوَرَد الن َّْهُي ِفيَها ِْلَْسَباٍب ِمْن َخارٍِج; َفِمن ْ
َا حُمَرََّمُة اْلبَ ْيعِ  َها ِْلَهنَّ د، ابن )بداية اجملتهد وهناية املقتص  ."اْلَوْقِت اْلُمْسَتَحقِ  مبَا ُهَو أََهمُّ ِمْنُه; َوِمن ْ

 ( 219ص:  2رشد، ج،
 .البيع عقود ِف النهي ورود وجوه

 َل اْلكيم الشارع  ْلن ذلك  وأسباهبا،  البيع عقود بعض عن النهي لورود هاأوج الفقهاء ذكر
 ترجع مفسدة وفيه إَل شيء عن ينهى وَل املكلفني، على تعود مصلحة وفيه إَل بشيء مرَيَ 

 أوردها من فمنهم  البيوع،  منع ِف الوجوه تلك  ذكر ِف الفقهاء طرق اختلفت وقد عليهم،

 ِف مذهبه حسب قسمها من ومنهم أحكامها،  وذكر منعها، أسباب  إَل اإلشارة مع مفرقة
 .ومكروهة ابطلة، غري حمرمة ابطلة، حمرمة :أقسام ثالثة  إَل وبطالهنا صحتها

 .رمياحتَ  ومكروهة وفاسدة، ابطلة :أقسام ثالثة  العقود جعلوا واْلنفية

 فيها؛  الوارد  النهي ومتعلقات  أسباهبا  حسب وتصنيفها  تقعيدها إَل حنوا  املالكية  فقهاء  وأكثر

 وابن ،"اجملتهد بداية" كتابه ِف اْلفيد رشد وابن ،"املقدمات " كتابه ِف اجلد رشد كابن

 ."الشرعية اْلحكام قوانني" كتابه  ِف الغرانطي جزي



 عليها  البيع عقد ِف منها الشرع مينع اليت الوجوه ..." :املقدمات  ِف اجلد رشد ابن قال فقد

 إَل يعود  ما ومنها  املتبايعني، حال إَل يعود ما ومنها  واملثمون،  الثمن إَل يعود ما  منها   كثرية،

 . البيع فيها وقع اليت اْلال
 :أنواع أربعة احملظورة  البيوع أن ذكر مث

 مثل البيع،  لصحة املشرتطة الشرائط من بشرط فيه َيل ومل خاص،  هني  يطابقه  مل ما :أحدها

 إذا يفسخ َل  -حرمته مع- النوع هذا إَل وذهب مغصوب، موضع وِف الصالة،  قبل البيع

 قا.اتفا وقع
  وبيع  اجلمعة، وقت البيع مثل الصحة؛ شروط من بشرط لخيُ  مل ولكنه هنيا، يطابق ما :الثان

 ...املنابذة  وبيع غريه، بيع على الرجل وبيع لباد، حاضر
 َل النهي أن رأى فمن وقع، إذا قولني على العلم أهل بني فيه خمتلف  النوع هذا أن وذكر

 الفساد يقتضي النهي  أن رأى ومن قائمة، السلعة كانت إذا يفسخه، مل الفساد يقتضي

 .قيمتها  ردت  فائتة  السلعة كانت إذا أما قائمة،  السلعة كانت إذا فسخها

  مضت فاتت فإن  قائمة، السلعة كانت ما تفسخ أهنا وهو -النوع هذا ِف- اثلثا قوَل وذكر
 .القياس على جيري َل القولني بني قول وهو القيمة، إَل ترد ومل ابلثمن،

 وَل حال، كل على يفسخ النوع وهذا البيع،  صحة  شرائط من بشرط فيه أخل ما :الثالث

 القبض يوم قيمتها  أو  قائمة، كانت إذا البائع إَل السلعة وترد املتبايعني ْلحد لذلك  اختيار 

 .املشرتي على الثمن البائع  ويرد فائتة،  كانت إذا

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

 جهة من ابلبيع فيها النهي تعلق حيث من البيوع ِف الفساد أسباب  اْلفيد رشد  ابن وأرجع

 :أقسام أربعة ِف بيع  هو ما

 أو "والغرر الراب" :هذين أحد إَل تؤدي اليت الشروط الغرر، الراب، املبيع، عني رميحتَ 

 ومنها الغش،  منها البيع؛ خارج من ْلسباب  عنها  هني  بيوعا هناك أن وذكر جملموعهما، 

 . البيع حمرمة ْلهنا  ومنها منه، أهم هو مبا املستحق الوقت ملكان ومنها الغرر،

 إَل يرجع وما املتعاقدين، إَل يرجع ما  :أوجه  مخسة إَل البيوع  ِف الفساد جزي  ابن وارجع

  .عنها املنهي البيوع سائر واخلامس الراب، إَل يرجع  وما الغرر، إَل يرجع  وما  واملثمون، الثمن



 التقوي: 

 أجب عن اْلسئلة التالية: 

 القول ِف الفرق بني اْلسباب واْلوجه ِف النهي عن العقد بعد تعريفهما.  حرر-1

 خلص أوجه النهي عن العقد عند ابن رشد اجلد واْلفيد.-2

 اذكر أهم جوانب اَلتفاق واَلختالف بني اوجه النهي عند الفقيهني-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالث: شروط البيع ومقتضياهتا عند الشيخ خليل من خالل خمتصره.  الدرس 

 أهداف الدرس 

 .بقية شروط البيع على تعرفال •

 .اْلكمة من هذه الشروط إدراك •

 الطالب.  متثل مقتضيات هذه الشروط ِف معامالت  •

 متهـيد 

وكان من دقة نظر الفقهاء استقراُء املسائل   نظراي ِف احملاضرة، طائفة من شروط البيع درسنا
واجلزئيات املندرجة حتت الشروط، حىت َل تغفل جزئية مندرجة حتتها، أو تُلحَق جزئية متومهة  

 .خارجة عنها، أو حيكم على جزئية أبهنا ممنوعة البيع وهي مما جيوز بيعه

 فما بقية شروط البيع؟ وما املسائل اليت قد يُتوهم منع بيعها؟

 ملنتا

 :قال الشيخ خليل رمحه هللا

َوُوِقَف َمْرُهوٌن َعَلى ِرضا ُمْرهَتِِنِه،َوِمْلُك َغرْيِِه َعَلى ِرَضاُه . َوَلْو َعِلَم اْلُمْشرَتِي؛...َوَجاَز بَ ْيُع  
َضاَعُة، َوأُِمَن َكْسرُُه .َونَ َقَضُه اْلَبائِ  ُع؛ َوَهَواٌء فَ ْوَق َهَواٍء،ِإْن  َعُموٍد َعَليِه بَِناءٌ لِْلَبائِِع، ِإن اِنْ تَ َفْت اإْلِ

ًة، فَإَجاَرٌة تَ ن َْفِسُخ  ُوِصَف اْلِبَناُء؛ َوَغْرُز ِجذٍْع ِف حاِئٍط. َوُهَو َمْضُموٌن، إَل  َأْن يَْذُكَر ُمدَّ
داِمِه، َوَعَدُم ُحْرَمٍة، َوَلْو لِبَ ْعِضِه، َوَجْهٍل مبَْثُموٍن، أَْو مَثٍَن، َوَلْو تَ ْفِصياًل،  ...أَْو رِْطٍل ِمْن اِبهنِْ

 .َشاٍة، َوتُ رَاِب َصائٍِغ، َوَردَُّه ُمْشرَتِيِه، َوَلْو َخلََّصُه، َوَلُه اْْلَْجرُ 

 الفهم أوال: 

 الشرح-1

 غرز جذع: وضعه ِف ثقب اجلدار •

 تنفسخ : تنتقض •



غراما؛ فالرطل يعادل:   4،25رطل: اثنتا عشرة أوقية، واْلوقية: سبعة مثاقيل، واملثقال:  •
 ا غرام357

 صائغ: من حيرتف صياغة الذهب والفضة وغريمها  •

 

 استخالص مضامني املنت-2

 . استنادا إَل املنت بقية شروط البيع حدد •

 .انطالقا من املنت أمثلة يُتوهَّم فيها خالف ما تقتضيه الشروط استخرج •

 التحليل اثنيا: 

 :يشتمل الدرس على حمورين

 بقية شروط عقد البيع  -1

ترجع إَل أنواع بعضها يبطل  وهيِف البيع، شروط العن مجلة من  ِف احملاضرة سبق اْلديث
وهذه بعض الشروط اليت ذكرها الشيخ خليل نعرضها للمقارنة بينها   العقد وبعضها َليبطله،

 وبني الشروط السالفة الذكر، وتسجيل ماميكن أن يكون شرطا زائدا عما درس: 

 :، أو بعضا، مع العلم حبرمته؛ ومن أمثلته الصور اآلتيةعدم اْلرمة؛فال جيوز بيع كل حمرم كال

من اشرتى شيئني فاسُتِحق أحدمها، أو قليت خل فإذا إحدامها مخر، أو دارين فتبني وقف 
إحدامها، أو شاتني مذبوحتني فتبني أن إحدامها ميتة، فيفسخ البيع، وللمشرتي التمسك 

 ."َمٍة، َوَلْو لِبَ ْعِضهِ ابلباقي. وِف ذلك يقول املصنف: "َوَعَدُم ُحرْ 

 :عدم جهل العاقدين ابملثمون أو الثمن، وِف ذلك التفصيل اآليت

اجلهل بقدر الثمن أو املثمون: كالبيع بوزن حجر، أو صنجة جمهولة القدر، أو أن يقول:  •
 .بعتك مبا يظهر من السعر ِف السوق



ح أو السلخ، للجهل اجلهل بصفة الثمن أو املثمون: كبيع رطل من ْلم شاة قبل الذب •
بصفة اللحم بعد خروجه. لكن إن كان املشرتي للرطل هو البائع ، ووقع الشراء عقب 

 .العقد ولو قبل الذبح جاز 

اجلهل بتفصيل الثمن: كبيع متاعني لشخصني لكل منهما واحد، أو أحدمها لواحد  •
ائة مثال؛ واشرتكا ِف اآلخر، أو اشرتكا فيهما ابلتفاوت، وُت بيعهما صفقة واحدة مب

فالصور الثالث فاسدة للجهل مبا خيص كل واحد من املشرتيني. لكن إن انتفى اجلهل 
على القيم والنسب. وِف  -موزعا -جاز، أو فات املبيع مضى البيع ابلثمن مفضوضا 

 ."ذلك يقول املصنف: "َوَجْهٍل مبَْثُموٍن، أَْو مَثٍَن... إَل قوله: َرْطٍل ِمْن َشاةٍ 

اجلهل بتفصيل املثمون: كبيع تراب حانوت صائغ، أو عطار، إن مل يُر منه شيٌء، ويرده   •
مشرتيه، وَل يفوِ ته ختليُصه، وله اْلجرة إن كانت أقل من قيمة اخلارج، أو مساوية هلا، أما  

إن كانت أزيد فله ما خلصه أو قيمته، وَل شيء له إن مل خيرج شيء. وِف ذلك يقول 
 ."ِمْن َشاٍة، َوتُ رَاِب َصائٍِغ، َوَردَُّه ُمْشرَتِيِه، َوَلْو َخلََّصُه، َولَُه اْْلَْجرُ  املصنف: "رِْطلٍ 

وأما اجلهل ابجلملة مع العلم ابلتفصيل فال يضر، كاملثال املتقدم إن رئي منه شيء، وكبيع  
 .صربة جمهولة القدر، كل صاع بكذا

 مسائل جائزة يُ َتوهم منُع بيعها  -2

تباع أشياء يظهر أهنا غري مقدور على تسلمها أو تسليمها، أو أهنا جمهولة الصفة متضمنة  قد
 :للغرر، وهي على خالف ذلك، منها

جيوز بيعه من ِقبل الراهن مع   الشيء املرهون حتت يد املرهتن مقابَل دين له على املالك -أ
دينه، وله رد البيع ِف  توقف بيعه على رضا مرهتنه، إن حازه، وله إمضاء البيع، ويتعجل

حاَلت منها: ما لو بيع أبقل من الدين ومل يكمل له. وِف ذلك يقول املصنف: "َوُوِقَف  
 ."َمْرُهوٌن َعَلى ِرضا ُمْرهَتِِنهِ 

 :السلعة اململوكة للغري يبيعها الفضويل وفيها التفصيل اآليت-ب 

 أعلم املشرتي أم َل جيوز بيع الفضويل، ويتوقف إمضاؤه على رضا مالك السلعة، سواء •

 يطاِلب املالُك الفضويلَّ ابلثمن فقط ؛ ْلنه إبجازته بيَعه صار الفضويل وكيال له •



يسقط حق املالك إن مضى عام بعد علمه ابلبيع، وهو ساكت بال مانع، وبيعت السلعة   •
 .حبضرته

 .ِف حال غيابه يسقط حقه مبضي مدة اْليازة عشرة أعوام •

 فللمشرتي الغلة، إن اعتقد أن البائع مالك، أو َل علم عنده إن نقض املالك بيع الفضويل •
بشيء، أو علم أنه غري مالك، وقامت شبهة يظن معها أن املالك وكله. وِف بيع الفضويل  

 "يقول املصنف: "َوِمْلُك َغرْيِِه َعَلى ِرَضاُه. َوَلْو َعِلَم الْ ُمْشرَتِي

 بيع عمود وحنوه، وعليه بناء للبائع أو غريه -ج

 :فيجوز ويصح بشرطني

عدم إضاعة بناء البائع، أبن قدر على تعليق ما عليه، فإن مل تنتف اإلضاعة فال جيوز،   •
 والبيع صحيح؛ ْلهنا من املالك، وقد رضي هبا وأدخلها على نفسه، فيتحمل تبعة نفسه

اْلمن من كسر العمود؛ إذ َل يتم البيع مع إفساد املبيع، فإن مل يؤمن كسره مل جيز البيع،   •
ونقُض البناِء على البائع، أما قلعه من اْلرض فقيل: على البائع، وقيل:   ومل يصح؛ للغرر.

 على املشرتي، والضمان اتبع. وِف ذلك يقول املصنف: "َوَجاَز بَ ْيُع َعُموٍد َعَليِه بَِناءٌ 
َضاَعُة، َوأُِمَن َكْسرُُه، َونَ َقَضُه اْلَبائِعُ   ."لِْلَبائِِع، ِإن اِنْ تَ َفْت اإْلِ

 بيع هواء فوق هواء جيوز -د

إن وصف البناء اْلسفل واْلعلى دفعا للجهالة والغرر، ويكون املعقود عليه مضموان ِف الذمة  
أذرع مثال، فوق   حمموَل على التأبيد. وصورته: أن يقول شخص لصاحب أرض: بعين عشرة

ما تبنيه أبرضك؛ فيبيعه، فيملك اْلعلى مجيع اهلواء الذي فوق بناء اْلسفل، وَل حيق له أن  
يبين إَل برضا اْلسفل بقدر ما يبنيه. وِف ذلك يقول املصنف: "َوَهَواٌء فَ ْوَق َهَواٍء، ِإْن ُوِصَف  

 ."اْلِبَناءُ 

 :وفيه التفصيل اآليت أو إجارةالعقد على غرز جذع أو حنوه ِف حائط آلخر بيعا -ه

جيوز إن وصف الغرض منه، وَخرُق موضع اجلذع على املشرتي أو املكرتي، ويكون املعقود  •
 عليه مضموان ِف الذمة حمموَل على التأبيد

 يلزم البائَع أو وارثَه أو املشرتيَّ منه إعادُة اْلائط إن اهندم •



 يستمر ملك موضع اجلذع للمشرتي أو وارثه  •

 .صالح على املشرتي إن حصل خلل ِف موضع اجلذع ومل يكن من اْلائطجيب اإل •

ويعترب العقد على غرز جذع إجارًة إن حدد)ي( له ِف العقد مدة معينة، فتنفسخ ابهندام 
وِف ذلك يقول املصنف: "َوَغْرُز ِجذٍْع ِف َحاِئٍط. َوُهَو   اْلائط قبل املدة، ويرجع للمحاسبة

داِمهِ َمْضُموٌن إَل  َأْن يَذْ  َفِسُخ اِبهنِْ ًة، فَإَجاَرٌة تَ ن ْ  ."ُكَر ُمدَّ

 التقـوي 

ببعض املعامالت املالية   بني صور اجلهل ابلثمن أو املثمن وحكمها مع التمثيل-1
 املعاصرة. 

 واذكر بعض تطبيقاته املعاصرة.  القول ِف بيع الفضويل فصل-2

 .حكم العقد على غرز جذع ِف حائط الغري أوضح-3

بني شروط البيع عند خليل ِف خمتصره وبني الشروط ِف عقود البيع كما درستها   قارن-4
 نظراي ِف احملاضرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 الدرس الرابع: أحكام اللقطة من خالل رسالة ابن ايب زيد. 

 

َوَمْن َوَجَد لُْقطََة فَ ْليُ َعر ِفْ َها َسَنًة مبَْوِضٍع يَ ْرُجو الت َّْعرِيَف هِبَا زيد ِف رسالته:" قال ابن أيب  

َا إ  .ْن َجاءَ فَِإْن مَتَّْت َسَنًة َوملَْ ََيِْت هَلَا َأَحٌد فَِإْن َشاَء َحَبَسَها َوِإْن َشاَء َتَصدََّق هِبَا َوَضِمنَ َها لَِرهبِ 

َها  َوِإنْ   .انْ تَ َفَع هِبَا َضِمنَ َها َوِإْن َهَلَكْت قَ ْبَل السََّنِة أَْو بَ ْعَدَها ِبَغرْيِ حَتْرِيٍك ملَْ َيْضَمن ْ

 .َوِإَذا َعَرَف طَالِبُ َها اْلِعَفاَص َواْلوَِكاَء َأَخَذَها

 َوََل ََيُْخُذ الرَُّجُل َضالَّةَ 

ِبِل ِمْن الصَّْحرَاِء َوَلُه َأْخُذ الشَّاةِ  َفاَء ََل ِعَماَرَة ِفيَهااإْلِ  . َوَأْكُلَها إْن َكاَنْت ِبَفي ْ

 التقوي: 

 اقرأ النص قراءة متأنية مث اذكر مضمونه وذلك ببيان أهم العناصر الفقهية اليت يضمها. -1

ضمن   قارن-2 اللقطة  أحكام  حماضرة  تضمنتها  اليت  الفقهية  واملسائل  العناصر  تلك  بني 
 موضوع اإلابحة والتمليك والضمان. 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الثان:األحباث املقرتحة على الطلبة إلجنازها.

اليت  العناوين  من  جمموعة  الطلبة  على  اقرتح  املالكي  الفقه  ملقياس  النظرية  للمادة  استكماَل 
اث فرعية، يتم من خالهلا إثراء املادة العلمية، ميكن للطالب أن ينجز حبثا خيتار  تصلح كأحب

 عنوانه ضمن العناوين التالية : 

 التطبيقات املعاصرة للبيوع املنهي عنها. -1

 التطبيقات املعاصرة للشروط ِف عقود البيع املنهي عنها.  -2

 (. 19أحكام عقود الكراء ِف ظل جائحة كوروان)كوفيد  -3

 حكم البيع عن طريق التسويق الشبكي.-4

 موظفا الرصيد املعرِف املكتسب من خالل ما درست من:

 وجوه النهي الشرعي عن العقد.  -أ

 البيوع اليت ورد النهي عنها ِف السنة. -ب 

 الشروط ِف عقود البيع.-ج

 يتم تقييم الطالب إبحدى الطريقتني: -1مالحظة:

 املوضوعات السالفة ِف القسم اْلول. أوَل:اإلجابة عن أسئلة موضوع واحد من 

 اثنيا:أو إجناز حبث ضمن العناوين املقرتحة. 

 ميكن أن ينجز البحث الواحد عدد من الطلبة اليزيد عددهم عن الثالثة. -2



 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


