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 :الملخص

إن هذا البحث فيه سبر ألحكام القضاء السعودي المنشورة من قبل وزارة العدل السعودية  واستخراج  األحكام القضائية في المسائل 
األحكام القضائية المنشورة  كانت في صور مجمع عليها من الفقهاء أو أن الخالف الخالفية المتعلقة بالبيع  وقد الحظت أن أكثر 

فيها شاذ ال عبرة به وأن األحكام القضائية األقل هي تلك األحكام التي تتعلق بصور من الدعاوى يعتبر الحكم فيها من المسائل 
هو المذهب األساسي المعمول به في القضاء السعودي  فإن الخالفية بين العلماء مع موافقة أكثر تلك األحكام للمذهب الحنبلي  و 

كانت تلك األحكام في المسائل الخالفية هي قليلة من األصل بسبب أن صور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء السعودي فيها  كانت في 
ة أكثر من ام القضاء في المسائل الخالفياألصل قليلة  فإن هذا البحث أراه كافيًا للمختصين والمهتمين وإن كانت القضايا المرفوعة أم

  ذلك فإن قصور هذا البحث يرجع إلى سببين:

 جزء كبير من قصور هذا البحث. عدم نشر تلك األحكام من قبل وزارة العدل السعودية وتتحمل .1
 الخالفية.عدم العناية من قبل اللجان المكلفة من وزارة العدل باستخالص المبادئ والقرارات  بمثل هذه القضايا  .2

 :مقدمة
ه نفإن هللا تبارك وتعالى قد امتن على عباده بأن بعث لهم رسواًل من انفسهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ولم يتركهم سبحا

ه والة قضي بلألهواء ولم يكلهم إلى عقولهم القاصرة وإن من أعظم الحكمة التي أنعم هللا بها أمة اإلسالم أن شرع لهم من الدين ما ي
 األمور بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم وال شك أن من اعظم المصالح التي تقوم عليها أمور العباد والبالد هي تلك األموال

ال و التي يسعى بنوا آدم لجمعها لتقوم بها حياتهم وتقضى بها حوائجهم الدنيوية والدينية ولما كان البيع هو أعظم ما تتحصل به األم
ومما ال غنى ألحد من الناس عنه فإنه أكثر ما يتعامل به الناس في ليلهم ونهارهم وفي الغالب من جميع أحوالهم والناس ليسوا سواء 

في البر والورع وقد يبغي بعضهم على بعض إما بقصد أو بغير قصد لذا فإن الخالفات التي ترفع أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم 
علق بمسائل البيع وليس المجتمع السعودي بمعزل عن هذا األمر وال شك أن القضاء السعودي يأخذ على عاتقة الجمع بين غالبيتها تت

سرعة البت في القضايا المرفوعة  إليه مع دقة األحكام الصادرة وموافقتها للحق وكلما كانت صورة الدعوى واضحة للقاضي وحكمها 
ية أيسر على القاضي للبت فيها وموافقة الصواب ولكن هناك مسائل حقيقة ليست بتلك الصورة الشرعي بين ال خالف فيه كانت القض

السهلة واآلراء الفقهية تختلف فيها ومثل هذه القضايا تأخذ قدرا كبيرا من جهد القاضي وتقصي وسبر أقوال العلماء في الصورة الخالفية 
ا يناسب تلك الصورة  لذا فإني رأيت من المناسب جدًا أن استخلص من القضاء التي أمامه ثم يختار باجتهاده من اآلراء الفقهية م

السعودي ما أمكن لي من السوابق القضائية في المسائل الخالفية المتعلقة بالبيع لعل فيها فائدة لذوي الشأن واالختصاص ولعلها تكون 
هذه البحوث لسرعة الوصول إلى مبتغاهم أو في أقل األحوال عونا لهم وال سيما القضاة فهم أولى الناس بأن يوضع بين يديهم مثل 

  االستئناس بها للصول الى ضالتهم سائاًل هللا جل وعال العون والتوفيق والسداد.
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 Research Problem : مشكلة البحث
ا المتعلقة أهميتها لكثرة القضايعدم وجود دراسات سابقة وجادة لتوضيح اختيارات القضاء السعودي في المسائل الخالفية المالية رغم 

 بالجانب المالي.
  Research Objectives أهداف البحث:

سبر األحكام القضائية السعودية, ودراستها واستخالص السوابق القضائية في المسائل الخالفية المتعلقة بالمعامالت المدنية المالية في 
 واحد.تصين أو المهتمين في مؤَلف باب البيوع, وعرضها للمخ

   Importance of Researchأهمية البحث:
توفير الوقت والجهد على العاملين بالمجال القضائي وللمهتمين من خارجه من الباحثين والدارسين لمعرفة السوابق القضائية واالستنارة 

الوصول بسهولة  مما يعين الباحث على بها أو االستئناس بها في األحكام القضائية المتعلقة بمسائل البيوع  المختلف في حكمها فقهيًا,
إلى مبتغاه, كما أرجو أن يكون ذلك معينًا بعد هللا للقضاة في سرعة تسبيب األحكام، وعدم صرف األوقات الطويلة في ذلك, مما يؤول 

جمع المسائل مرتبة  إلى قلة أو انعدام األخذ والرد بشأن االستدراكات، والمالحظات بين درجات المحاكم في هذا الشأن, وال شك أن
فقهيًا, وذكر خالصة السوابق في القضاء السعودي فيما يتعلق بكل  من تلك المسائل؛ لهو من أعظم اإلجراءات التي تحد من طول 

 أمد القضايا.
   Research Limitationsحدود البحث: 

 : الموضوعية الحدود الفرع األول:
 ولن, السعودية في قضاء المملكة العربية الخالفية في مسائل البيع القضائيةي : السوابق ه البحث لهذا الموضوعية الحدود

 .الفقهية المسائل من لغيرها أتطرق 
 : المكانية الحدود الفرع الثاني:

  السعودية فقط. العربية المملكة هي: البحث لهذا المكانية الحدود
 : الزمانية الحدود الفرع الثالث:

 : هي البحث لهذا الزمانية الحدود
 هـ(, المنشورة من قبل وزارة العدل.1435هـ إلى عام 1434عام  السعودية )من المحاكم من الصادرة القضائية األحكام مجموعة أوال :

 (العليا والمحكمة القضاء األعلى بمجلس والعامة الدائمة والهيئة العليا القضائية الهيئة من الصادرة والقرارات المبادئ مجموعة ثانيا :
 .العدل وزارة قبل من والمنشورة (,ه1437 إلى عام ه1391 عام من

 العدل. قبل وزارة من والمنشورة هـ,1432 عام إلى هـ،1382 عام من عاماً  خمسين خالل التمييز محكمة تقريرات ثالثا : 
  Research Methodologyمنهج البحث: 

نظرها أمام القضاء السعودي في باب البيع, ولن يتم التطرق ألي مسائل استخراج المسائل الخالفية من خالل القضايا التي تم  -1
 مختلف فيها فقهيًا لم يتم العثور على وقائع لها ٌنِظَرت لدى المحاكم السعودية.

 لن يتم التطرق أو النظر ألي مسائل متفق عليها عند الفقهاء, أو كان الخالف فيها شاذًا غير معتبرًا. -2
ن الخالف فقهي قديم أو تكون الوقائع مما تطرق لها الفقهاء قديمًا, فقد تكون المسألة حادثة والخالف فيها بين ال يلزم أن يكو  -3

 العلماء المعاصرين, ولعّل مثلها أولى بالبحث والسبر واستخراج السوابق. 
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ه سبر ما تم بإذن هللا وعونه وتوفيقبعد استخراج المسائل التي تم نظرها أمام القضاء السعودي ومختلف في حكمها فقهيًا؛ سي -4
أمكن من األحكام القضائية التي أستطيع الوصول إليها, من خالل ما تنشره وزارة العدل في هذا الباب, وحصر تلك القضايا 

 المتشابهة واستخالص ما تم الحكم به فيها. 
إن التطرق لمناقشة اآلراء ألنها ليست محّل البحث, ففي كل من المسائل سيتم ذكر أقوال الفقهاء فيها بشكل مختصر, ولن يتم  -5

 البحث لن يكون له عالقة بمدى صحة األحكام وترجيحها وتقوية ما قضت به السوابق على غيره أو العكس.
  سيتم اإليعاز لكل القضايا التي وردت في المسائل, وكذلك ألقوال الفقهاء وأرقام القرارات الصادرة بها األحكام. -6
  خاتمة وتتضمن التوصيات والمراجع والفهرسة.ال -7

 Research Structure  : هيكل البحث
  ة مباحث و إتنان وعشرون مطلبا .يتكون البحث من ست

 المبحث األول: المسائل المتعلقة بشروط البيع.

 أ. أقوال الفقهاء.

يرى بأن الجواز مرتبط بما ينفع الصبي وكان بإذن وليه  (, ومنهم من1فقهاء الحنفية: منهم من يرى جوازه بإذن وليه لعدم أهليته) -1
 (. 2فيصح فيه تصرفه, فإن كان فيما يضره فال يصح)

(: )قلت: أرأيت الصبي إن لم يكن له أب، وأذن له الولي أن يحج عن الميت، 3وعند المالكية: الجواز بإذن الولي, ففي المدونة) -2
ال أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فال أرى ذلك يجوز، ولم أسمع من مالك أيجوز إذنه؟, قال: ال أرى بذلك بأسًا، إ

(: )ليس 5(: )ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي، لم بكن به بأس(, وفي الذخيرة للقرافي)4فيه شيئا(, وفي التهذيب)
(: )فأما 6علية كاالحتطاب ونحوه, فإنه يملك بها(, وفي القوانين الفقهية)للصبي أهلية تعاطي األسباب القولية وال تنعقد منه بخالف الف

الصغير فهو غير البالغ فال يجوز له التصرف في ماله, فإن تصرف بعوض كالبيع والشراء فذلك إلى نظر وليه فإن شاء رد وإن شاء 
 ( 7ؤه، ولكن ال يلزمه ولوليه النظر في إمضائه(.)أجاز(, وفي مواهب الجليل: )فلو باع الصبي المميز أو اشترى انعقد بيعه وشرا

(, سواء بإذن وليه أو بدون إذنه, قاله في المجموع: )قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ال يصح 8يرى الشافعية: عدم صحة بيع الصبي) -3
 ( 9سواء أذن له الولي أم ال(.)

                                                           

 173ص, 6ج :الدر المختار ,523صـ ,8ج :شرح كنز الدقائق ,2612صـ ,5ج :التجريد للقدوري  (1)
 254صـ, 9ج :ة شرح الهدايةلعناياو  454,ص2ج :مجمع األنهر (2)
 367صـ, 4ج :المدونة (3)
 276صـ, 4ج :التهذيب في مختصر المدونة (4)
 372صـ5ج :الذخيرة للقرافي (5)
 211صـ :القوانين الفقهية (6)
 245صـ, 4ج :مواهب الجليل (7)
 169صـ , 5ج :تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8)
 158صـ ,9ج :المجموع شرح التهذيب (9)
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عاقل مميز محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، (, فقد نص ابن قدامه: على أنه 10يرى الحنابلة: صحة تصرف الصبي ) -4
(, حيث جاء ما نصه: )قلت: هل يجوز بيع الصبي؟, قال: ال إال بإذن أهله، إال أن يدفع إليه الشيء 11وري عن اإلمام أحمد خالفه)

 اليسير حتى ينبت(.

[, ووجه الداللة أن االبتالء ال يكون إال 6اَمىى( ]النساء: واستدل القائلون بصحة بيع الصبي بإذن وليه بقول هللا تعالى: )َواْبَتُلوا اْلَيتَ 
(, بينما استدل القائلون بعدم الجواز بذات اآلية على أنها تدل 12بتفويضه في بعض أمور البيع والشراء وُينظر كيف يتصرف فيهما)

(, فلو صح بيع الصبي لوجب منه 14(, لحديث النبي صلى هللا عليه وسلم : "رفع القلم عن ثالث")13أن الصبي ممنوع من ماله )
 ( 15التسليم في أمور البيع والرهن واإلجارة, بينما الحديث يصرح بأن الصبي ال يجب عليه شيء.)

 ب. السوابق القضائية.

 اخذت السوابق القضائية على أن تصرف الصبي ال يصح بدون إذن الولي, وذلك للدالئل اآلتية:

(, ما يلي: من شروط 16هـ من تقريرات محكمة التمييز)7/1/1421/ب(، في 3/ق7م القرار )(، برق93/7نص التقرير رقم ) أوال :
 صحة البيع أن يكون البائع جائز التصرف.

هـ المؤيد بالقرار رقم 1434لعام  34306077: صدر حكم محكمة الدرجة األولى بالمحكمة الجزائية بأبها في القضية رقم ثانيا  
التي تتلخص وقائعها في شراء صبي مميز لحيوانات أليفة بدون إذن وليه؛ حيث طلب الولي فسخ هـ,  و 1/7/1435في  35300159

 عقد البيع, وقد انتهى الحكم بإبطال البيع وإلزام البائع برد الثمن وكان مستند الحكم ما يلي:

 وليهما في إحدى الروايتين". (: "إال الصبي المميز والسفيه, فإنه يصح تصرفهما بإذن17ما جاء في المقنع مع اإلنصاف) -1

 (: "يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه، ووقوعه على إجازة الولي بخالف السفيه".18قول صاحب اإلنصاف ) -2

                                                           

 185صـ, 4ج :المغني البن قدامة (10)
 2855صـ, 6ج :مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن رهويه (11)
 351صـ, 4ج :المغنيو  100صـ, 2ج :االختيار لتعليل المختارو  170صـ, 7ج :دائع الصنائعوب 21صـ, 25ج :المبسوط للسرخسي (12)
 657صـ, 6ج :رد المحتارو  431صـ, 10ج :العناية شرح الهداية (13)
نه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 956(، وأحمد )7346، والنسائي في السنن الكبرى )اعن علي بن أبي طالب  (1423أخرجه الترمذي ) (14) ( حسَّ
(226). 
 140صـ , 8ج :بدائع الصنائع (15)
 53 صـ األول, المجلد األول, اإلصدار التمييز, محكمة تقريرات (16)
 (1/725) المقنع مع اإلنصاف, (17)
 (1/725) اإلنصاف, (18)
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(: "أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف, أي حرًا مكلفًا رشيدًا فال يصح 19ما جاء في زاد المستقنع مع الروض) -3
 صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح".تصرفه 

( ما نصه: سن 20هـ من تقريرات محكمة التمييز)28/11/1430/ش/ب( في 730(، برقم القرار )73/1: جاء في التقرير رقم )ثالثا  
 البلوغ خمسة عشر سنة.

 ف إال بإذن الولي.: بناًء على جميع ما سبق, فإن الصبي المميز, ولم يبلغ سن الخامسة عشر غير جائز التصر رابعا  

 الفرع الثاني: شرط البلوغ وما يثبت به البلوغ.

 أقوال الفقهاء -أ

(, وخالفه أبو يوسف فيرى: أن 21يرى اإلمام أبو حنيفة : : أن البلوغ للصبي أن يتم له ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة) -1
 ( 22سن البلوغ خمس عشرة سنة.)

 (25(, وهو المشهور.)24(, وقيل ثماني عشرة سنة)23ثماني عشرة سنة وأقله خمس عشرة سنة)وعند المالكية: أن أقصاه  -2

(, فقد نص: على أنهما إذا استكمال خمس عشرة سنة 26وجاء عند الشافعية: سن البلوغ للمرأة والرجل هو سن الخامس عشرة سنة) -3
لى هللا عليه وسلم أجازه يوم الخندق, وهو ابن خمس عشرة (, ودليلهم حديث ابن عمرا أن النبي ص27فقد وجبت عليهما فريضة الحج)

 سنة ورآه وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه.

 ( 28وجاء عند الحنابلة: كالشافعية أن السن المعتبر للبلوغ هو سّن خمس عشرة سنة.) -4

 

                                                           

 (1/305) الروض, مع المستقنع زاد (19)
 48صـ األول المجلد األول, اإلصدار التمييز, محكمة تقريرات (20)
الهداية و  203صـ, 5ج :تبيين الحقائقو  270صـ, 9ج :والعناية شرح الهداية 444صـ  ,2ج :ومجمع األنهر 153صـ , 6ج :رد المحتار على الدر المختار (21)

 281صـ, 3ج :في شرح البداية
 172صـ, 7ج :بدائع الصنائع (22)
 188صـ, 4ج :بداية المجتهد (23)
 239، صـ230صـ, 4ج :الذخيرة (24)
 291صـ, 5ج :شرح مختصر خليل للخرشي (25)
 128، 121صـ, 2ج :األم (26)
 135صـ, 3ج :مغني المحتاجو  219صـ, 6ج :البيانو  432صـ, 6ج :نهاية المطلبو  345صـ, 6ج :الحاوي و  363صـ , 13ج :المجموع (27)
 121صـ :وزاد المستقنع 222, صـ2ج :واإلقناع 310, صـ9ج :والمغني البن قدامة 1491, صـ4ج ة:مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي (28)

 309, صـ2ج :وكشاف القناع 173, صـ2ج :ودقائق أولي النهى
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 ب. السوابق القضائية.

( برقم القرار 73/1ة سنة؛ حيث جاء في التقرير رقم )قضت السوابق القضائية بأن سّن البلوغ المعتبر هو سن الخامس عشر 
  (ما نصه: سن البلوغ خمسة عشر سنة.29هـ من تقريرات محكمة التمييز)28/11/1430/ش/ب( في 730)

مانصه )عدم صحة إقرار الصغير الذي لم يبلغ الخامسة عشرة وقت  929ورقم  928برقم  273وفي المبادئ والقرارات القضائية صـ 
 إذا دفع بعدم البلوغ( . الجناية

 المطلب الثاني: إذا اشتمل العقد على صفقتين معلومة وأخرى مجهولة.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

(: )لو خلعها على حالل وحرام كخمر ومال 30جاء عند الحنفية أنها تصح فيما هو حالل دون ما هو حرام ففي رد المحتار)  -1
ء في البحر الرائق: )وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده، وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في صّح وال يجب له إال المال(, وجا

القن وعبده والملك(, أما األول: فهو قول أبي حنيفة، وقاال يصح إن سمى لكل واحد ثمنًا، وأفسد البيع زفر في الكل؛ فاألصل عنده أنه 
 (31إذا جمع بين حل، وحرام فإنه يفسد في الكل(.)

وجاء عند المالكية: مثله فتصح فيما هو حالل دون ما هو حرام, ففي المدونة: )أال ترى أن الرجل إذا خالع امرأته على حالل  -2
(, ونقل عن مالك في المدونة: أنها ال تصح في البيوع إذا اشتملت الصفقة على حالل 32وحرام أبطل الحرام وأجيز منه الحالل()

ن الفقهية ما نصه: )فرع إذا اشتملت الصفة على حالل وحرام كالعقد على سلعة وخمر أو خنزير أو غير (, وجاء في القواني33وحرام)
(, وفي منح الجليل: )وقولهم العقد على حالل وحرام 34ذلك؛ فالصفة كلها باطلة, وقيل يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه من الثمن()

 (.35اة وخنزير()باطل فيهما في الحرام بكل حال كبيع خل وخمر وش

وعند الشافعية: قوالن بطالن الصفقة جميعها, وقول ببطالنها في ما هو حرام وصحتها فيما هو حالل, والصحيح من المذهب أنه  -3
يصح, حيث جاء في المجموع ما نصه: )أن يكون متقومًا كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة, فال يصح البيع في عبد غيره وفي 

 (. 36عبده قوالن مشهوران, أحدهما: ال يصح, وأصحهما يصح()صحته في 

وعند الحنابلة: مثل ذلك أيضًا, فيصح الصحيح من الصفقة ويفسد الفاسد, وهو الصحيح من المذهب, جاء في اإلنصاف: )ينبني  -4
بدوس في ويين, واختاره ابن ععلى الروايتين في تفريق الصفقة, إحداهما: يصح, وهو الصحيح من المذهب, صححه في المغني، والحا

                                                           

 48صـ األول, المجلد األول, صداراإل التمييز, محكمة تقريرات (29)
 446صـ, 3ج :رد المحتار (30)
 98صـ, 6ج :البحر الرائق (31)
 289صـ :جامع األمهاتو  389صـ, 2ج :التهذيبو  99صـ , 2ج :المدونة (32)
 194صـ, 2ج :المدونة (33)
 172صـ :القوانين الفقهية (34)
 359صـ, 3ج :منح الجليل (35)
 .397صـ ,2ج :مغني المحتاجو  44-43صـ, 2ج :سنى المطالبوأ 423صـ, 3ج :روضة الطالبينو  381صـ, 9ج :المجموع شرح المهذب (36)
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(, وفي الشرح الممتع: )إذا اشتملت على حالل وحرام، َحلَّ الحالل وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح 37تذكرته()
، ة(, وفي رواية عن اإلمام أحمد رحمه هللا بطالن الصفقتين: )إذا باع ما يجوز بيعه، وما ال يجوز بيعه صفقة واحد38وفسد الفاسد()

 كعبد وحر، وخل وخمر، وعبده وعبد غيره، أو دار له ولغيره ففيه روايتان:

: تفرق الصفقة، فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، ويبطل فيما ال يجوز، ألن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا إحداها
 بقيا على حكمهما، كما لو باع شقصًا وسيفًا.

 (.  39ألنه عقد واحد جمع حالاًل وحرامًا فبطل): يبطل فيهما، وثانيها

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

قضت السوابق القضائية بأن العقد إذا اشتمل على صفقتين معلومة ومجهولة, فيصح في المعلومة دون المجهولة, حيث صدر الصك  
سبيب الحكم ما نصه: )وعليه أجيب أصحاب هـ في قضية مطالبة بتسليم محل وتضمن ت12/1/1426( في 11/31الشرعي رقم )

الفضيلة أن العقد اشتمل على صفقتين معلومة وهي عين المحل ومجهولة وهي البضاعة, كما ذكر أصحاب الفضيلة، والعقد إذا 
والمدعي (, 40اشتمل على معلوم ومجهول وبّين ثمن كل منهما؛ فإنه يصح في المعلوم دون المجهول, كما قرر ذلك الفقهاء الحنابلة)

حصر مطالبته في المعلوم الذي يصح بيعه لذا لم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به سابقًا وأن على المدعى عليه إخالء المحل 
(, ولم أجد سوى هذا الحكم أو حكمًا 41هـ)7/2/1427/أ( في 1/ق55من البضاعة وتسليمه للمدعي(, وصدق الحكم بالقرار رقم )

 مخالفًا له.

 ث: البيع الناتج عن تصرف الفضولي.المطلب الثال

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

عند الحنفية, يصح إجازة المالك فإن أجازه صح وإال فال, قال في المبسوط: )وأصل المسألة أن بيع الفضولي يتوقف على إجازة  -1
ئع: )فإن بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على (, وفي بدائع الصنا42المالك عندنا, ويجعل إجازته في االنتهاء كاإلذن في االبتداء()

 (.43إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل()

                                                           

 323صـ, 4ج :نصاف في معرفة الراجح من الخالفاإل (37)
 360صـ, 3ج :المبدع في شرح المقنعو  169صـ, 11ج :الشرح الممتع (38)
 34صـ, 4ج :المغني البن قدامةو  20صـ, 2ج: حمدأمام الكافي في فقه اإل (39)
  20/2:راداتيشرح منتهى اإل (40)
 186صـ  ,هـ1428( لعام 1مدونة األحكام القضائية اإلصدار ) (41)
 34صـ, 2ج :تحفة الفقهاءو  153صـ, 13ج :المبسوط للسرخسي (42)
 68صـ, 3ج :الهداية شرح بداية المبتديو  147صـ, 5ج :بدائع الصنائع (43)
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يرى المالكية: كالحنفية أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك, قال في الذخيرة: )ولو سلم له دينارًا يشتري به شاة فاشترى  -2
صح عقد الشراء والبيع ولزم بإجازة الملك للحديث المتقدم, وألنه أصلنا في تصرف  به شاتين وباع إحداهما بدينار ورد الدينار والشاة

 (. 45(, وفي مواهب الجليل: )وكذلك بيع الفضولي يقف القبول على رضا ربه على المشهور وإن طال()44الفضولي()

إنه ممنوع في صه: )بخالف بيع الفضولي، فيرى الشافعية: خالفا للحنفية والمالكية بطالن بيع الفضولي, ففي نهاية المطلب ما ن -3
(, وفي المجموع: )قال أصحابنا فإذا اشترى الفضولي لغيره نظران اشترى بعين مال ذلك الغير ففيه هذان القوالن )الجديد( 46الجديد()

ال بيعه بغير نقد البلد، و (, وقال روضة الطالبين )إحداها: وكله في بيع شيء وأطلق، ال يصح 47بطالنه )والقديم( وقفه على اإلجازة()
بثمن مؤجل، وال بغبن فاحش على المشهور, وفي قول: يصح كل ذلك موقوفًا على إجازة الموكل، وهذا هو القول المنقول في بيع 

 (. 48الفضولي، والصواب األول()

وهو المشهور والموافق للشافعية, يرى الحنابلة: في رواية عن اإلمام أحمد موقوف على إجازة المالك, وفي رواية أخرى أنه باطل  -4
(, وقال ابن قدامة: 49قال في كشاف القناع: )فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته لم يصح البيع ولو أجازه المالك()

زة ا)وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي، على ما ذكرنا من الروايتين؛ إحداهما، بطالنها, والثانية، صحتها ووقوفها على إج
(, وللشيخ ابن عثيمين رحمه هللا ما نصه: )فإن أجر ملك غيره فإنه ال تصح األجرة، فإن وافق صاحب العين على ذلك، 50المالك()

 (. 51فعلى المذهب ال يصح؛ بناًء على أنه ال يصح تصرف الفضولي()

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

( 52صراحة, ويحتمل نفاذه استنتاجًا, حيث جاء في مجموعة األحكام القضائية)قضت السوابق القضائية بعدم نفاذ تصرف الفضولي 
هـ, بعدم نفاذ تصرف الفضولي, 1434لعام  3473404الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى العامة بمحافظة جده بالقضية رقم 

لذي القضية في طلب المدعي إبطال العقد ا استنادًا لما هو في المذهب الحنبلي من عدم نفاذ تصرف الفضولي؛ حيث تتلخص وقائع
ار ر قام بإبرامه أخيه مع المدعى عليه إلدارة أمالك الورثة, بينما الورثة لم يقوموا بتوكيل أخيهم في إبرام ذلك العقد, وقد صدق الحكم بق

 هـ .24/5/1435في  35254701محكمة االستئناف, بمنطقة مكة المكرمة, برقم 

                                                           

 14صـ, 8ج :الذخيرة (44)
 98صـ, 4ج :انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  240صـ, 4ج :الجليلمواهب  (45)
 59صـ, 6ج :نهاية المطلب (46)
 260صـ, 9ج :المجموع (47)
 351صـ, 2ج :مغني المحتاجو  304صـ, 4ج :روضة الطالبين (48)
 (3/157كشاف القناع: ) (49)
 205صـ, 5ج :المغني (50)
 37صـ, 10ج :الشرح الممتع على زاد المستقنع (51)
 (175) التسلسلي بالرقم 453 صـ الثاني, المجلد هـ1435 عام القضائية, األحكام مجموعة (52)
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( الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى العامة باألحساء بالقضية 53ر السابق مجموعة األحكام القضائية)كما جاء في ذات المصد
هـ, بعدم نفاذ تصرف الفضولي, استنادًا لما هو في المذهب الحنبلي من عدم نفاذ تصرف الفضولي, 1434لعام  34532952رقم 

كًا له أو مأذونًا له في بيعه فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين (: )الرابع أن يكون مملو 54وجاء في نص التسبيب ما يلي)
( عن هذا القول: )وهو المذهب وعليه أكثر األصحاب وجزم به في الوجيز وغيره 55ماله شيئا بعير أنه لم يصح(, وقال في اإلنصاف)

( من نظام 55تند الحكم أيضًا لما نصت عليه المادة رقم )وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم...(, كما اس
المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية, وتتلخص وقائع القضية في مطالبة المدعي إعادة مبلغ مالي من المدعى عليه كان قد سلمه له 

دق الحكم بعض الورثة بيع العقار، وقد صثمنًا لعقار اشتراه منه, حيث لم يتمكن المدعى عليه من تسليم العقار للمدعي نظرًا لرفض 
 هـ.27/4/1435في  35226964من محكمة االستئناف باألحساء بالقرار رقم 

(, والذي نصه: )ال يستحق الفضولي شيئًا من نماء المال الذي تصرف به لبطالن تصرفه ولعدم 56وفي تقريرات محكمة التمييز)
 هـ. 23/2/1429ي /ب ف1/ق53اإلذن له من صاحب المال( بقرار رقم 

وبعد هذا العرض أرى أن: )نص القرار على أن الفضولي ال يستحق شيئا  لبطالن تصرف الفضولي, ثم قال: ولعدم اإلذن له من 
صاحب المال, ووجود حرف العطف الواو )ولعدم(, يعني: أن ما بعدها مغاير لما قبلها فهما سببان, األول: بطالن تصرفه, والثاني: 

ه، وقد يكون التقرير هنا يحتمل ما لو أن تصرف الفضولي كان بإذن صاحب الشأن لكان جائزًا, وهو خالف المذهب عدم األذن ل
وخالف ما أشير إليه أعاله من األحكام القضائية, وقد يحتمل أنه من باب التأكيد بأنه تصرفه فضوليًا, وهو في المذهب غير نافذ, 

 ون باطاًل قطعًا بكل المذاهب، وما حملني على قول هذا هو التقرير التالي.ولكونه أيضًا بدون إذن صاحب الشأن فيك

هـ, جاء ما نصه: )مرافعة الوكيل غير المخول تقع باطلة أصاًل, ولو 3/1/1431/ق/ب في 13بالقرار رقم  1148/2ففي التقرير رقم 
: التقرير أحسب أن يؤيد ما قاله الباحث, فهو يقولأجازها بعد ذلك صاحب الشأن وليست الوكالة كتصرف الفضولي في المال(, وهذا 

أن الوكالة الفضولية باطلة في األصل سواء أذن صاحب الشأن بعد ذلك أو ال, بخالف التصرف الفضولي في المال ففيه وجهان, 
 أحدهما: النفاذ إذا أذن صاحب الشأن وعدمه بعدم اإلذن, وهللا تعالى أعلم.

 

 

 

 

                                                           

 (61) التسلسلي بالرقم 343 صـ األول, المجلد, هـ1435 عام السابق: (53)
 (4/16) :ما جاء في الشرح الكبير (54)
 (4/283) اإلنصاف: (55)
 1147/1 رقم التقرير 281صـ الثاني الجزء التمييز, محكمة تقريرات (56)
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 بالبيع.المطلب الرابع: الوعد 

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

(, ما نصه: )ولو قال شهدت لم يكن إنشاء عكسه في البيع لو قال أبيعك لم يكن إنشاء للبيع, بل 57جاء عند المالكية في الفروق) -1
على: )وأما إذا كان ( أن الوعد ملزم, فقد نصت 58إخباره ال ينعقد به بيع, بل وعد بالبيع في المستقبل(, وجاء خالفه على المشهور)

هناك حاجة تستدعي الوفاء بالوعد كان الوفاء واجبًا، فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفضولين قوله: لو ذكرا البيع بال شرط، ثم ذكرا 
 (. 59الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذًا المواعيد قد تكون الزمة، فيجعل الزمًا لحاجة الناس)

هور عند المالكية: أن الوعد ملزم ويقضى به إذا دخل الموعد بسبب الوعد في شيء, ففي الفروق ما نصه: )واعلم أن الفقهاء والمش
اختلفوا في الوعد, هل يجب الوفاء به شرعا أم ال؟, قال مالك: إذا سألك أن تهب له دينارًا, فقلت نعم, ثم بدا لك ال يلزمك، ولو كان 

د وإشهاد ألجله لزمك إلبطالك مغرمًا بالتأخير, قال سحنون: الذي يلزم من الوعد قوله: أهدم دارك، وأنا أسلفك ما افتراق الغرماء عن وع
تبني به, أو أخرج إلى الحج، وأنا أسلفك, أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك, ألنك أدخلته بوعدك في ذلك, أما مجرد الوعد فال 

 من مكارم األخالق.يلزم الوفاء به, بل الوفاء 

وقال أصبغ: )يقضى عليك به تزوج الموعود أم ال، وكذا أسلفني ألشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك أم ال، والذي ال يلزم من ذلك 
 (. 60أن تعده من غير ذكر سبب فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم()

فقد جاء في فتواه قوله: )فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدًا عند الحنابلة: يرى اإلمام ابن باز رحمه هللا أن الوعد ملزم,  -2
 ونظرًا, ألن األئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم ال؟, فإني أميل إلى األخذ برأي ابن شبرمة الذي يقول: إن كل وعد بالتزام

تشهد له ظواهر النصوص القرآنية واألحاديث النبوية واألخذ بهذا  ال يحل حرامًا وال يحرم حالاًل يكون وعدًا ملزمًا قضاء وديانة, وهذا ما
 (. 61المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعامالت, لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط()

يكون  -نفرادوهو: الذي يصدر من اآلمر بالشراء أو المأمور على وجه اال -( بأن الوعد62صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي) -3
 ملزمًا للوعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر اإللزام في هذه

 (. 63الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعاًل, بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر)

                                                           

 59صـ, 4ج :الفروق للقرافي (57)
 96صـ, 44ج :الموسوعة الفقهية الكويتية (58)
 120/121صـ, 4ج :حاشية ابن عابدين (59)
 24/25صـ, 4ج :الفروق للقرافي (60)
 61صـ ,حسام الدين عفانه :بيع المرابحة لآلمر بالشراء (61)
 (5/ 3 و 5/ 2) 41 -40 رقم (62)
موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة  المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء  ,13, ع907صـ, 13ج :مجلة مجمع الفقه اإلسالميكتاب  (63)

 .حسن علي الشاذلي :إعداد ,ضوابط العقود المستجدة
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 بق القضائية.الفرع الثاني: السوا

 ( نص على: )الوعد غير ملزم(.64قضت السوابق القضائية بأن الوعد غير ملزم, ففي تقريرات محكمة التمييز)

 المبحث الثاني: الشروط في البيع. 

 المطلب األول: إذا باع المعيب وأراد األرش.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

فال أرش, ففي بدائع الصنائع: والحاصل أن كل تصرف يوجد من المشتري في  عند الحنفية: أنه إذا علم بالعيب قبل البيع -1
(, وفي البحر الرائق: قال في 65المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار ويلزم البيع, وهللا عز وجل أعلم)

صان وكذا أو أقر به لغيره ثم علم بالعيب ال يرجع بالنق المحيط ولو أخرج المبيع عن ملكه, بحيث ال يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهبه
(, وفيه أيضًا: فإن كان يقدر على رد المبيع والمطالبة بأرش العيب, فالصلح 66لو باع بعضه وإن تصرف تصرفا ال يخرجه عن ملكه)

 (. 67باعه)جائز وإن لم يقدر فالصلح باطل نحو أن يكون المشتري باع المعيب لكونه أبطل حقه في الرد متى 

وعند المالكية: ال يرجع بشيء على البائع إذا علم قبل البيع واختلف إذا لم يعلم بالبيع, وقال مالك: ال يرجع بشيء, وجاء في التاج  -2
 قواإلكليل )فقال اللخمي: من اشترى سلعة أو عبدًا فوجد به عيبًا بعد أن انتقل ملكه عنها وصارت آلخر ببيع أو هبة أو صدقة أو أعت

أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولد، فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده ثم باع أو وهب لم يرجع بشيء، وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب 
(, وفي المدونة كذلك )قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه إذا باعها من 68إذا وهب أو أعتق، واختلف في البيع, فقال مالك: ال يرجع بشيء()

ى أن يرجع على البائع بشيء، وإنما هو على أحد أمرين: إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب وقد رضي به، وإن كان أجنبي فال أر 
 (. 69ال يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب, وهو الذي سمعت من قول مالك()

ع باألرش, وإذا علم لم يرجع, ومنهم من قال: ال يرجوعند الشافعية كذلك: فقد اختلفوا, فمنهم من قال: إذا لم يعمل رجع على البائع  -3
بشيء علم أم لم يعلم, كما جاء في الحاوي ما نصه: )فإن علم بالعيب قبل بيعها فقد سقط حق المشتري من العيب سقوطًا مستقرًا، فال 

هب عبيد علم بالعيب قبل بيعها, فقد ذرد وله وال أرش سواء عادت إليه السلعة أم ال؛ ألن بيعها بعد علمه بعيبها رضى منه, وإن لم ي
هللا بن الحسين وابن أبي ليلى إلى أن للمشتري الرجوع باألرش على البائع ليستدرك به نقص العيب، وقال الشافعي وسائر الفقهاء ال 

 (. 70أرش في الحال وال رد له()

                                                           

 هـ.3/1/1429 في ب/3ق/2 رقم اربالقر  355 صـ 1451/1 رقم التقرير الثاني الجزء, الثاني اإلصدار التمييز, محكمة تقريرات (64)
 282صـ, 5ج :بدائع الصنائع (65)
 54صـ, 6ج :البحر الرائق (66)
 55صـ, 6ج :البحر الرائق (67)
 362صـ, 6ج :( التاج واإلكليل68)
 359صـ, 3ج :المدونة (69)
 255صـ, 5ج :الحاوي الكبير (70)
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ل ليس له شيء, كما في المغني: )أنه إذا باع المعيب، وعند الحنابلة كذلك: منهم من رأى أن له األرش إذا لم يعمل, ومنهم من قا -4
ثم أراد أخذ أرشه. فظاهر كالم الخرقي، أنه ال أرش له سواء باعه عالما بعيبه، أو غير عالم وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ ألن 

قال القاضي: له أرش، كما لو زال العيب, و  امتناع الرد كان بفعله، فأشبه ما لو أتلف المبيع، وألنه قد استدرك ظالمته ببيعه، فلم يكن
إن باعه مع علمه بالعيب، فال أرش له؛ لرضاه به معيبا، وإن باعه غير عالم بالعيب، فله األرش. نص عليه أحمد؛ ألن البائع لم يوفه 

ال، سواًء هب، أن له األرش بكل حما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه الرضا به ناقصًا، فكان له الرجوع عليه، كما لو أعتقه, وقياس المذ
 باعه عالمًا بعيبه أو جاهاًل به؛ ألننا خيرناه ابتداًء بين رده، وإمساكه وأخذ األرش، فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه، وألن األرش

تري وقولهم: إنه ا المشعّوض الجزء الفائت من المبيع، فلم يسقط ببيعه، وال رضاه، كما لو باعه عشرة أقفزة وسلم إليه تسعة، فباعه
استدرك ظالمته ال يصح، فإن ظالمته من البائع، ولم يستدركها منه، وإنما ظلم المشتري، فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له، وهذا هو 

 بالصحيح من قول مالك، وذكر أبو الخطاب عن أحمد في رجوع بائع المعيب باألرش روايتين، من غير تفريق بين علم البائع بالعي
(, وقال: )وإن فعل شيئا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب، فمفهوم كالم الخرقي: أنه ال أرش له, وهو مذهب أبي حنيفة، 71وجهله به()

والشافعي وهو قياس قول القاضي؛ لقوله في من باع المعيب عالمًا بعيبه: ليس له أرش؛ ألنه رضي به معيبًا بتصرفه فيه مع علمه 
 (. 72أن له األرش؛ ألن له إمساك المبيع، والمطالبة بأرشه، وهذا يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه( ) بعيبه, وقياس المذهب،

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

 قضت السوابق القضائية بأن بيع المعيب يعد تصرفًا مسقطًا لألرش.

( 73ه)1437لعام  2569التجارية األولى( في القضية رقم جاء في الحكم القضائي من المحكمة العامة بالمدينة المنورة )الدائرة  –
( ريال سعودي من المدعى عليها كأرٍش 6045046المقام من مؤسسة).....( ضد شركة )......(, حيث يطالب المدعي بمبلغ )

أن الوزن الفعلي  طن(, وقد تبين بعد تقطيع البارجة لبيعها خردة 16000عن نقص وزن العين المشتراه )بارجة( المتفق على أنه )
 طن(...إلخ, وقد حكمت الدائرة برد الدعوى مسببًة الحكم بما يلي: 6.655لها )

هـ, مما يتعين معه واألمر ما 1437رجب  27هـ, وقد تقدم المدعي بهذه الدعوى بتاريخ 1433ذي القعدة  24وحيث تم البيع بتاريخ 
مسقطات حق الخيار في العيب تصرف المشتري بالمبيع بما يدل على  ذكر رفض دعوى المدعي، إذ من المقرر عند الفقهاء أن من

رضاه, إذ نصت مجلة األحكام الشرعية على أنه: )إذا وجد من المشتري بعد علمه بالعيب ما لم يدل على الرضا به من قول أو 
رة الحكم من محكمة االستئناف )الدائتصرف؛ كإجارة وإعارة وعرض للبيع أو استعمال لغير تجربة سقط خياره وال أرض له...(, وأيد 

 هـ.24/6/1439التجارية األولى(, بالمدينة المنورة, بتاريخ 

المصدق  34244543هـ في الدعوى رقم 3/7/1434في  34257807( بالصك رقم 74وجاء في مجموع األحكام القضائية) –
 اق األرش المطالب به من قبل المدعيهـ, برد دعوى وعدم استحق6/8/1434في  34288442بقرار محكمة االستئناف رقم 

                                                           

 ٦/٢٤٣ :المغني (71)
 ٤/٤٥٧ :كشاف القناعو  123صـ, 4ج :المغني (72)
 .الموقع اإللكتروني لوزارة العدل (73)
 .236 صـ الثاني الجزء ه1434 لعام السعودية العربية بالمملكة العدل وزارة من الصادر القضائية, األحكام مجموع (74)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 الثالثونوالواحد  العدد

 م 2021 –آيار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

188 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

حيث طالب باألرش الناتج عن بيع عقار عبارة عن )محطة محروقات( كان قد اشتراها من المدعى عليه, وقد تعرض للغش  –
والتدليس, حيث اتضح أن المحطة مخالفة لشروط العقد وأنه ال يمكن الحصول على رخصة نظامية لتشغيلها مما اضطره لبيعها 

 قدر بمبلغ )مليون ومائتين ألف ريال...الخ(, ولم أجد خالف هذه األحكام أو حكمًا مخالفًا لها.بخسارة ت

 المطلب الثاني: الشرط المجهول.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

ان الثمن ك جاء عند الحنفية: أن األجل المجهول يفسد البيع, قال في بدائع الصنائع: )فإن لم يضرب له األجل فالبيع فاسد سواء -1
له حمل، ومؤنة أو لم يكن؛ ألنه إذا لم يضرب له األجل كان شرط التسليم في موضع على سبيل التأجيل، وأنه أجل مجهول فيوجب 

 (. 75فساد العقد()

 كما جاء أيضًا اختالف الحكم باختالف األجل, فإن كان فاحشًا كاألجل إلى هبوب ريح أو نزول مطر ال يجوز, وإنكار األجل غير
متفاحش ومتقارب كوقت حصاد فإنه يجوز؛ قاله في الهداية: )ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ال 

 (. 76يجوز، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز()

و ين عائشة رضي هللا عنها, وهكما نقل اإلمام فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق: جواز البيع إلى أجل مجهول عند أم المؤمن
 (. 77مذهب علي رضي هللا عنه وابن أبي ليلى وجماعة, كذا قال القاضي أبو زيد في اإلسرار)

وجاء عند المالكية: صحة البيع وبطالن الشرط المجهول ويصبح الثمن حااّلً, جاء في المدونة )قال: أرى أن ذلك حالل؛ ألن  -2
(, ومنهم من يرى فساد العقد, كما في التهذيب: 78ى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت()مالكًا قال في البيوع من باع إل

 ا)وال يجوز بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول، فإن نزل لم يكن للمبتاع تعجيل النقد إلجازة البيع، ألنه عقد فاسد، وللبائع أخذها أو قيمته
 (. 80ز بيع الحر والخنزير...حتى قال: والبيع بثمن مجهول وإلى أجل مجهول( )(, )وقال اإلمام الحطاب: ال يجو 79في الفوت()

وعند الشافعية: ال يجوز الى أجل مجهول, قال في المهذب: )وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء,  -3
 (. 81ألنه عوض في بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه()

                                                           

 3ص, 6ج و 179ص ,5ج :بدائع الصنائع (75)
 532, صـ4ج ,رد المحتار :وانظر 60صـ, 3ج :الهداية شرح بداية المبتدئ (76)
 54صـ, 4ج :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (77)
 242صـ, 2ج :المدونة (78)
 255صـ, 3ج :البيان والتحصيلو  104ص :الرسالة للقيروانيو  155صـ, 3ج :التهذيب (79)
 265, ص4ج :مواهب الجليل (80)
 340صـ, 9ج :المجموع شرح المهذبو  19/20ص, 2ج :مام الشافعيالمهذب في فقه اإل (81)
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لة: ذكر ابن قدامة رحمه هللا في بيع حبل الحبلة عدم جواز ذلك لعلتين: األولى بيع العدم, والثانية األجل وعند الحناب -4
(, وقال اإلمام ابن عثيمين رحمه هللا في الشرح الممتع: بصحة ذلك خالفا للمذهب بدليل األثر والنظر, فقد جاء ما نصه: 82المجهول)

فهل يجوز؟, الجواب: ال؛ ألنه مجهول ال ُيدرى متى يقدم، وال ُيدرى أيضًا هل يقدم أم ال؟ فهو  )فإن قال: بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد؛
 أجل مجهول فال يصح هذا الشرط, وإذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجاًل إلى أن يوسر هللا عليه؟

رثه، هللا عليه بعد ساعة، فيموت قريب له غني وي فالمذهب: ال يجوز؛ ألن األجل مجهول، إذ ال ُيدرى متى يوسر هللا عليه، فقد يوسر
وقد يبقى سنين في عسرة، فالمذهب أن هذا الشرط ال يصح، ويكون الثمن حااًل غير مؤجل، والعلة في ذلك الجهالة, ولكن الصحيح 

 أنه يصح لدليل أثري ونظري: 

بيعك "إن فالنًا قدم له بزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه أن يأواًل: حديث عائشة رضي هللا عنها أنها قالت للنبي صلى هللا عليه وسلم: 
(, ولعله امتنع؛ ألنه أراد أن يصفي البضاعة، ويأتي بأخرى، وال بأس من امتناعه من البيع 83ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع")
معسر, فإنه ال يحق له مطالبته شرعًا إال بعد  (, أما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري 84إذا كان ال يناسبه، كما امتنع جابرا)

[، فما زاد هذا 280: ةاإليسار، ولزم أن ينظره، سواء شرطه أو لم يشرطه لقول هللا تعالى: "َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة" ]البقر 
 (. 85في هذه المسألة أنه جائز() الشرط إال تأكيد اإلنظار فقط، واإلنظار واجب؛ ولهذا كان القول الصحيح

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

بالقرار  744/9والتقرير رقم  251/6قضت السوابق القضائية بإن الشرط واألجل المجهوالن يعتبران ملغيان, وهذا هو نص التقرير رقم 
 (. 86هـ من تقريرات محكمة التمييز)3/7/1415/ب في 1/ق308رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 28صـ, 4ج :الشرح الكبير على متن المقنعو  157صـ, 4ج :المغني (82)
 .( : رجاله ثقات857( وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي؛ وقال الحافظ في البلوغ )6/25(؛ والبيهقي )2/23أخرجه الحاكم ) (83)
 .(111( )715ب بيع البعير واستثناء ركوبه )با ,(؛ ومسلم في المساقاة2097باب شراء الدواب والحمير ) ,أخرجه البخاري في البيوع (84)
 228صـ  ,8ج :الشرح الممتع (85)
 181صـ و 59صـ األول, الجزء األول, اإلصدار التمييز, محكمة تقريرات (86)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 الثالثونوالواحد  العدد

 م 2021 –آيار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

190 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الثالث: اشتراط عقد في عقد.المطلب 

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

جاء عند الحنفية: فساد الشرط والعقد, قال االمام السرخسي: )وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضًا أو يهب له هبة أو يتصدق  -1
يع وسلف وعن هللا عليه وسلم عن ب عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن, فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهي النبي صلى

 (.  87بيعتين في بيعة()

لم أجد عند المالكية ما ينص على هذه الصورة: )أبيعك كذا بكذا على أن تبيعني كذا بكذا(, إال ما نقله ابن رشد في بداية المجتهد  -2
ا الغالم بكذا، فنص الشافعي على أنه ال بقوله: )أما الوجه األول، وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذ

 (. 88يجوز()

يرى اإلمام الشافعي رحمه هللا: عدم جواز اشتراط عقد في عقد, جاء في األم, قال الشافعي: )وال خير في أن أبتاع منك جزافًا وال  -3 
ان كذا، بكذا حاضرًا كان ذلك أو غائبًا، مضمونًا ككياًل وال عددًا وال بيعًا كائنًا ما كان على أن أشتري منك مدًا بكذا، وعلى أن تبيعني 

 (. 90(, ونقل الماوردي: أنه باطل قواًل واحد عند سائر الشافعية)89ذلك أو غير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة()

راهم، وشرط أن (, وقال الزركشي: )إذا شرط عقدًا في عقد، مثل أن باعه شيئا بد91ويرى اإلمام أحمد رحمه هللا: عدم جواز ذلك) -4
يصارفه عن الدراهم بدنانير معلومة, أو بذهب وشرط أن يأخذ دراهم، أو باعه داره على أن يبيعه داره األخرى، أو على أن يبيعه 

 (. 92المشتري داره، أو على أن يؤجرها له، ونحو ذلك، فالمذهب المشهور أن العقد يبطل()

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

(: على أن من الشروط الفاسدة أن 93القضائية بفساد اشتراط عقد في عقد, فقد نص تقرير من تقريرات محكمة التمييز)قضت السوابق 
 .181هـ صـ16/9/1422/ب في 3/ق397يشترط أحد المتبايعين على صاحبه عقدًا آخر, كسلف أو قرض أو بيع وذلك بالقرار رقم 

 

 

                                                           

 186ص, 8ج :البناية شرح الهدايةو  16صـ, 13ج :المبسوط (87)
 172 ـص, 3ج :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (88)
 186صـ, 8ج :مختصر المزنيو  75صـ, 3ج :األم (89)
 320, صـ5الحاوي الكبير: ج (90)
 176صـ, 4ج :المغنيو  3022صـ, 6ج :مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهوية (91)
 659, صـ3ج :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (92)
 740/5 األول, التقرير رقم الجزء األول التمييز, اإلصدار محكمة تقريرات (93)
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 األقساط. المطلب الرابع: اشتراط حلول الدين حال تأخر

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

جائز ويصبح الدين حااًل بتأخرها, قال اإلمام الكاساني: )وكذلك لو  -أن اشتراط حلول الدين حال تأخر األقساط -يرى الحنفية:  -1
؛ ألنه ز على ما شرطجعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه فهو جائ

 (.  94جعل اإلخالل بنجم شرطًا لحلول كل المال عليه، وأنه صحيح( )

(, بشأن بيع التقسيط, جاء في البند خامسًا ما نصه: )جوز اتفاق المتداينين على حلول 95وفي قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي) -2
 ( 96األقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا(.)سائر األقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من 

وعند الحنابلة: جاء أن ذلك االشتراط ال يصح ويعتبر شرطًا ملغيًا, قال في الكشاف: )وإن أذن( المرتهن )له( أي: للراهن )في  -3
طًا من ألن التأجيل أخذ قس بيعه( أي: الرهن والدين مؤجل )بشرط أن يجعل دينه من ثمنه( فباعه )صح البيع( لإلذن )ولغا الشرط(؛

الثمن، فإذا أسقط بعض مدة األجل في مقابلة اإلذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة األجل من الثمن، وهذا ال يجوز أخذ 
 ( 97العوض عنه فيلغو(.)

شتري عن تسديد أحد وفي فتوى اللجنة الدائمة حول سؤال ينص على صحة عقد أحد شروطه ما نصه: )وفي حالة تأخر الم -4
األقساط الشهرية المستحقة للشركة, خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ االستحقاق, فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد 

ؤجلة مفورًا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبياالت(, فكان الجواب: )إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور, وهو حلول المبالغ ال
بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد األقساط, خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ االستحقاق، غير صحيح؛ ألنه 

 ( 98ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة... الخ(.)

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

ووجوب نفاذه خالفًا للفتوى, كما جرى العمل بعدم صحة الشرط, ففيما يتعلق بالعمل على قضت السوابق القضائية بصحة الشرط، 
( الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى بجدة في القضية رقم 99صحة الشرط, فقد جاء في مجموع األحكام القضائية)

ًا لشروط العقد, وذلك بعد ثبوت الدعوى وصدق هـ, بإلزام المشتري بدفع الثمن حااًل لتأخر األقساط وفق1434( لعام 34492182)
(, 100هـ, وقد أستند الحكم إلى ما جاء في بدائع الصنائع المصدر المذكور أعاله)30/7/1435في  35336252الحكم بالقرار رقم 

                                                           

 248, صـ5ج :ورد المحتار 200, صـ2ج :ودرر الحكام 132, صـ4ج :وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 45, صـ6ج :الصنائعبدائع  (94)
 هـ7/12/1412 في بجدة المنعقد( 7/2)64 رقم (95)
 .الموقع اإللكتروني لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي على الشبكة العنكبوتية (96)
 338ـص, 3ج: كشاف القناع (97)
 181, صـ13المجموعة األولى, ج :اوى اللجنة الدائمةفت (98)
 32 التسلسلي بالرقم 181صـ هـ,1435 عام األول, الجزء القضائية, األحكام مجموع (99)
 45, صـ6ج :بدائع الصنائع (100)
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, وكذلك لما نص (: من جواز ذلك الشرط لمن خاف عدم سداد الدين واستيفائه من المدين101ولما ذكره ابن القيم في إعالم الموقعين)
(, في كتابه درر الحكام: )إذا اشترط الدائن في الدين المقسط, بأنه إذا لم يدفع المدين األقساط في 102عليه الشيخ علي حيدر خواجة)

ه لأوقاتها المضروبة يصبح الدين معجاًل, فيجب مراعاة الشرط, فإذا لم يدفع المدين بالشرط ولم يدفع القسط األول مثاًل عند حلول أج
هـ من محكمة االستئناف بمنطقة مكة 30/7/1435( في 35336252(, وصدق الحكم بالقرار رقم )103يصبح الدين جميعه معجاًل()

 المكرمة(.

( ما نصه: )الشرط الجزائي ال يستحق بمجرد النص على اشتراطه في العقد, وإنما يستحق 104وجاء في تقريرات محكمة التمييز)
هل العلم(, فهذا النص يدل على جوازه بشروط معينة, أما ما يتعلق بعدم صحة الشرط, فقد صدر في بتوافر شروط معينة ذكرها أ 
بالمحكمة العامة بحائل,  3421853هـ في الدعوى رقم 27/1/1434في  3425012( الحكم رقم 105مجموع األحكام القضائية)

د مل األقساط المتبقية, سواء الحاّل منها أو غير الحاّل لوجو والتي تتلخص وقائعها في طلب المدعي إلزام كفيل المدعى عليه بدفع كا
شرط جزائي يقضي بدفع كامل األقساط دفعة واحدة في حال تأخر المشتري في دفع قسطين, وقد حكم فضيلة ناظر القضية بإلزام 

ئمة للبحوث نادًا لفتوى اللجنة الداالكفيل بدفع مبلغ األقساط الحالة المتأخرة فقط, وصرف النظر عن الشرط الجزائي لعدم صحته است
 هـ من محكمة االستئناف بحائل.2/3/1434في  3453472(, وصدق الحكم بالقرار رقم 106العلمية واإلفتاء)

( ما نصه: )ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه, ألنه عبارة عن دين 107كما جاء في تقريرات محكمة التمييز)
 اط الزيادة في الديون عند التأخير(, وهذا النص يوحي بعدم صحة هذا الشرط, وهللا أعلم.وال يجوز اشتر 

 المطلب الخامس: فسخ البيع بالمماطلة.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

, ومفهوم هذا إن ةيرى أبو حنيفة وأبي يوسف رحمهما هللا: أن العقد ال ينفسخ إال إذا اشترط البائع الفسخ عند المماطلة دفعًا للمطال -1
 لم يشترط فال يفسخ بالمماطلة, قال اإلمام الزيلعي في تبيين الحقائق: )ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثالثة أيام فال بيع صح

ال وهو صوإلى أربعة ال(, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام وأكثر، وقال زفر: ال يجوز هذا الشرط أ
القياس؛ ألنه شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بشرط عدم النقد ولو شرط فيه الصحيحة منها فسد فهذا أولى، وجه االستحسان أنه في 

معنى شرط الخيار بل هو عينه؛ ألنه يتخير في األيام الثالثة بين الفسخ واإلمضاء غير أن ترك النقد جعل أمارة الفسخ والنقد أمارة 

                                                           

 52, صـ4ج :إعالم الموقعين (101)
في في الدولة العثمانية ومدرس مجلة األحكام العدلية بمدرسة الحقوق باألستانة تو فقيه حنفي كان الرئيس األول لمحكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية  (102)

 .هـ من مصنفاته: درر الحكام شرح مجلة األحكام1353سنة 
 85صـ, 1ج :درر الحكام في شرح مجلة األحكام (103)
 هـ17/5/1427 في ب/3ق/213 رقم بالقرار 748/13 رقم التقرير 182صـ األول المجلد التمييز, محكمة تقريرات (104)
 220 صـ هـ1434 لعام الخامس المجلد القضائية, األحكام مجموع (105)
 182-181صـ 13الجزء (106)
 هـ17/5/1427 في ب/3ق/213 رقم بالقرار 749/14 رقم بالتقرير182صـ األول المجلد التمييز, محكمة تقريرات (107)
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وهذا الشرط محتاج إليه لدفع المماطلة, كما أن شرط الخيار محتاج إليه لدفع الغبن غير أنه هنا بمضي المدة مع عدم النقد اإلمضاء, 
 (108ينفسخ العقد وفي تلك يتم وذلك ال يوجب اختالف الحكم(.)

ن من غير فلس لعدم التعذر, فيأخذ وعند المالكية: كما في الذخيرة, فإن مماطلة الغني تفسخ العقد: )وال إذا منع المبتاع الثم -2
الحاكم الثمن قهًرا ويسلمه له أو نقول أحد المتبايعين يثبت له الخيار عند التعذر في حقه, كالمشتري إذا طلع على العيب بل أولى ألن 

بي عنه إذا ا العقد بأجنتعذر الكل أعظم من تعذر الوصف, وألن نسبة العقد إليهما نسبة واحدة فوجب استواؤهما في آثارها وألنا فسخن
 (  109تعذر وهو الرهن فأولى تعذر الركن(.)

وعند الشافعية: وجهان, أحدهما: ال ينفسخ العقد والصحيح أن العقد ينفسخ بالمماطلة, ويحق لصاحب المال أن يأخذ ماله بدون  -3
رًا عليه بينة أو كان يرجو إقراره لو حضر عند الترافع إلى القضاء: )وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرًا مماطاًل أو منك

القاضي وعرض عليه اليمين, فهل يستقل باألخذ أو يجب الرفع إلى القاضي؟, فيه للشافعية وجهان أصحهما عند أكثرهم جواز 
 (  110األخذ(.)

المرداوي في اإلنصاف )تنبيه: (, قال اإلمام 111والمذهب عند الحنابلة: أن المماطلة ال تفسخ العقد, ومنهم من قال بخالفه) -4
مفهوم قوله "والمشتري معسرًا" أنه لو كان موسرًا مماطاًل ليس له الفسخ, ]وهو الصحيح في الحال وهو المذهب، وعليه األصحاب إال 

 ( 112الشيخ تقي الدين فإنه قال: له الفسخ[, قلت: وهو الصواب(.)

حمه هللا: أن المماطلة يجوز معها الفسخ, كما نص على ذلك في الفتاوى الكبرى: وخالفًا للمذهب, فقد اختار شيخ االسالم ابن تيمية ر 
 ( 113)وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ(.)

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

(, الحكم 114ائية)قضت السوابق القضائية بالعمل بفسخ العقد بالمماطلة, خالفًا لمشهور المذهب, حيث جاء في مجموع األحكام القض
هـ القاضي 1435لعام  35352249الصادر من محكمة الدرجة األولى لدوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة في القضية رقم 

بفسخ عقد شراء عقار من مزاد علني أجراه قاضي التنفيذ كان مملوكًا للمنفذ ضده, وقدم الشخص الذي رسا عليه المزاد شيكًا بعشر 
عقار المعلن عنه, ولم يراجع المحكمة بعد ذلك وتبين لفضيلته مماطلة المشتري في سداد القيمة مدعيًا التغرير به في قيمة قيمة ال

المزاد, وطلب إمهاله مدة ليتمكن من توفير المبلغ, وعليه قرر فضيلته إلغاء المزاد كأنه لم يكن, وقد استند الحكم إلى ما جاء في 

                                                           

 (.7-6/6والبحر الرائق: ) 171, صـ4ج :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (108)
 (.8/174الذخيرة: ) (109)
 (226/227, صـ8ج :طرح التثريب (110)
 (362-8/361(، الشرح الممتع: )3/136(، مطالب أولي النهى: )3/240كشاف القناع: ) (111)
 459ـص, 4ج :اإلنصاف (112)
 (5/391الفتاوى الكبرى: ) (113)
 401 التسلسلي بالرقم 349صـ الخامس المجلد هـ1435 لعام القضائية, األحكام مجموع (114)
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خ له أي للبائع: الفسخ إذا كان المشتري مماطاًل دفعًا لضرر المخاصمة, قال في اإلنصاف وهو الصواب... كشاف القناع: )قال الشي
 (.115إلخ()

كما استند الحكم إلى ما جاء في مطالب أولي النهى, )قال الشيخ تقي الدين: بل له أي للبائع الفسخ إن كان المشتري موسرًا 
 هـ.21/7/1435في  35324796ر محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم (, وقد صدق الحكم بقرا116مماطاًل...الخ()

( ما نصه )الشروط الصحيحة إذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبائع فسخ البيع وحينئذ ال يكون 5كما جاء بالمبادئ والقرارات القضائية) 
 المشتري مالكًا للمبيع بعد الفسخ، ومن أتى من قبله مثله(.

 السابع: بيع العربون.المطلب 

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

يرى المالكية: حرمة بيع العربان إذا لم تتم الصفقة, قال في التلقين: )وبيع العربان على وجهين, أحدهما: ممنوع وهو أن يشتري  -1
م يعد ن من الثمن أو األجرة وإن كره لسلعة بثمن معلوم, أو يكتري دابة بأجرة معلومة ويعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربو 

(, وفي بداية المجتهد, قال ابن رشد: )ومن هذا الباب بيع العربان, فجمهور علماء األمصار 117إليه فهذا من أكل المال بالباطل()
صورته: أسلم، و  على أنه غير جائز; وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه، منهم مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن الحارث، وزيد بن

أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما, كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن 
طرة، الم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به; وإنما صار الجمهور إلى منعه ألنه من باب الغرر والمخ

وأكل المال بغير عوض، وكان زيد يقول: أجازه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول هللا 
 ( 118صلى هللا عليه و.)

(, في اللباب ما نصه: )وأما الذي هو مكروه 119يرى الشافعية أيضًا: حرمة بيع العربون, قال أبو الحسن المحاملي الشافعي) -2
فتسعة: تلّقي الركبان، والّنَجش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر الخمر والسيف ممن يقتل المسلمين 

 ( 120ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ المالهي، وبيع العربان، وبيع التدليس(.)

                                                           

 240صـ, 3ج :كشاف القناع (115)
  173, صـ3ج :مطالب أولي النهى (116)
  43( المبادئ والقرارات القضائية صـ 5)
, 3ج :حاشية الدسوقيو  46صـ, 5ج :منح الجليلو  149صـ :مختصر الخليلو  171ص, 1ج :القوانين الفقهيةو  153ـص, 2ج :التلقين في الفقه المالكي (117)

 63ص
 180, صـ3ج :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (118)
 هـ415أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعّي المتوفى: هو  (119)
 335صـ, 9ج :المجموع شرح المهذبو  338ـص, 5ج :الحاوي الكبيرو  215صـ :اللباب في الفقه الشافعي (120)
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يشتري  ح الكبير: )فال يصح البيع، إال بيع العربون, وهو أنيرى الحنابلة: خالفًا لجمهور الفقهاء صحة بيع العربون, قاله في الشر  -3
 شيئًا ويعطي البائع درهمًا, ويقول إن أخدته وإال فالدرهم لك.

(, وفي الفروع, وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد 121فقال أحمد: يصح ألن عمر فعله وعند أبي الخطاب أنه ال يصح)
(, وفي اإلنصاف قوله: )إال بيع 122ك على الثمن, صح الشراء والرهن, وبيع العربون على األصح)بعتك, فقال اشتريت ورهنته عند

 ( 123العربون(. الصحيح من المذهب: أن بيع العربون صحيح. وعليه أكثر األصحاب(.)

جل من رجل، دابة وفي رواية عدم صحة بيع العربون, جاء في مسائل اإلمام احمد وإسحاق بن راهوية ما نصه )قلت: إذا اكترى ر 
 (124بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟, قال: هذا مكروه(.)

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

ولى ادر من محكمة الدرجة األقضت السوابق القضائية بالمشهور من المذهب الحنبلي بصحة بيع العربون, فقد جاء في الحكم الص
(, وحيث تتلخص القضية في طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد عربون كان قد أعطاه مقابل شراء عقار ثم عدل 125بأبي عريش)

 ءالمدعي عن شراء ذلك العقار, وقد جاء في الحكم بما نصه: )ونظرًا ألن العرف عند التجار هو عدم رد العربون, وإذا كان ترك الشرا
من قبل المشتري, ما لم يكن ثمة عيب في المبيع ولعدم وجود العيب وال المماطلة من البائع, وألن المعروف عرفًا, كالمشروط شرطًا, 

هـ من 3/4/1435في  35194825لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه(, وصدق الحكم بالقرار رقم 
 محكمة االستئناف بعسير. 

( من ذات المصدر السابق, حيث قضى محكمة الدرجة األولى 6بالرقم التسلسلي رقم ) 1434لعام  34440788وبمثله القضية رقم 
بالمدينة المنورة بصحة بيع العربون وصرف النظر عن دعوى المدعي ومطالبته برد العربون, وقد صدق الحكم من محكمة االستئناف 

  هـ, ولم أجد خالف هذه األحكام أو حكمًا مخالفًا لها.1/3/1435في  35165011بالمدينة المنورة برقم 

( ما نصه: )استحقاق البائع للعربون عند من يرى صحته إنما يكون في حال تراجع المشتري 126كما جاء بتقريرات محكمة التمييز)
  عن الشراء أما إذا تراجع البائع فال حق له في العربون(.

 

                                                           

 58ـص, 4ج :لشرح الكبير على متن المقنعا (121)
 189صـ, 6ج :الفروع وتصحيح الفروع (122)
 357صـ, 4ج :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (123)
 108ص, 4ج :األسئلة واألجوبة الفقهيةو  2719صـ, 6ج :حمد واسحاق بن راهويةأمام مسائل اإل (124)
 األول المجلد 1435 لعام العدل وزارة من الصادر القضائية األحكام مجموع من( 5) التسلسلي بالرقم هـ1434 لعام 3440228 رقم القضية (125)
   763/3 ورقم 351/21 رقم , بالتقرير186صـ , 83 صـ ,1ج األول, اإلصدار (126)
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 جوائز التجار.المطلب السابع: أخذ 

 قبل البدء بعرض اآلراء, فإن الصورة الترويجية محل النقاش هي كالتالي: )الوعد بجائزة عند الشراء في المحل التجاري(.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

ها ما نصه: )من كان (, وفي15/178الرأي األول: بعدم جواز الجوائز الترويجية للبضائع, وهو ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برقم )
عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضاعتهم قبل العلم بالتحريم فإنه ال حرج عليه في استعمالها لكونه 
معذور بالجهل، أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم, فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر, وذلك 

 ( 127ص منها مع التوبة إلى هللا سبحانه من ذلك.)للتخل

الرأي الثاني: هو التفريق بين الجوائز حسب قيمتها, فما كان منها ذو قيمة عالية فال يجوز وما كان ذو قيمة قليلة فهي جائزة, وهو 
 (128رأي الشيخ الزرقا.)

 ( 129الرأي الثالث: هو القول بجواز تلك الصورة.)

 لقضائية.الفرع الثاني: السوابق ا

( في القضية 130قضت السوابق القضائية بحرمة الصورة المشار إليها أعاله, وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الجزئية بالرياض)
هـ, حيث نص فضيلة ناظر القضية على 26/6/1434في  34252675هـ, بالصك رقم 22/5/1432في  32591306المقيدة برقم 

 ذلك استنادًا لما نصه:

جمع من العلماء, على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز بعدم جواز جعل التجار جوائز للمشترين  ما أقره -1
 ( 131من بضائعهم، والمنع منه تنظر.)

(: )من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضاعتهم قبل 132ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة) -2
لم بالتحريم؛ فإنه ال حرج عليه في استعمالها لكونه معذور بالجهل، أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق الع

بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر, وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى هللا سبحانه من ذلك, وصدق الحكم من محكمة االستئناف 
 هـ, ولم أجد خالف هذا الحكم أو مخالفًا له في هذا الشأن.25/6/1434في  34250915رقم  بالرياض بالقرار

                                                           

 1195صـ :فتاوى علماء البلد الحرامو  398صـ, 19ج :مجموع فتاوى ابن باز (127)
 514-513صـ :فتاوى مصطفى الزرقا (128)
 30صـ ,محمد بن عثمان شبير :أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي (129)
 47 صـ الثالث, المجلد هـ,1434 لعام القضائية األحكام مجموعة (130)
 . 19/398 :وفتاوى ابن باز ,77/7 :فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (131)
 (15/178) الدائمة اللجنة فتاوى  (132)
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 المبحث الثالث: في موانع صحة البيع.

  (133).المطلب األول: بيع العينة )شراء ما باع بأقل مما باع(

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

المشتري العين من البائع بأقل مما اشتراها به, قال ابن الهمام: )ومن باع جارية من الحنفية: من يرى أن بيع العينة محرمًا إذا باع  -1
بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن بمثل ثمنه أو أكثر جاز, وإن باعها من البائع بأقل ال يجوز 

ناية: )وإن كانت قيمته تبلغ الفضة كثوب يساوي خمسة جاز بال (, ومنهم من يراه مكروهًا كراهة تنزيه؛ كما جاء في الع134عندنا()
كراهة، وإن لم تبلغ فهو جائز مع الكراهة ككف من زبيب أو جوزة أو بيضة، والكراهة إما ألنه احتيال لسقوط الربا فيصير كبيع العينة 

هللا: )وقال محمد: هذا البيع في قلبي  (, ومنهم من قال بحرمته, نص على ذلك ابن عابدين رحمه135في أخذ الزيادة بالحيلة( )
(, ومنهم من 136كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا, وقال ق: "إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم")

من الصحابة  نه فعله كثيرصرح بجوازها خالفًا لجمهور الحنفية, كما نقل عن أبي يوسف رحمه هللا, حيث قال: )ال يكره هذا البيع أل
 ( 137وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا(.)

ويرى المالكية: حرمة بيع العينة وأنها سبب لفساد العقدين, قال اإلمام القرطبي في المقدمات: )فإذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل  -2
 ( 138ابن الماجشون، وهو الصحيح في النظر(.)ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا، فسخت البيعتان جميعًا عند 

يرى اإلمام الشافعي صراحة: جواز بيع العينة, قاله في األم: )فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل  -3
(, وكرهه بعض 141(, والنووي)140(, ووافقه البغوي)139فال بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر()

 (142المتأخرين منهم.)

                                                           

 163صـ, 4ج :تبيين الحقائق (133)
 432صـ, 6ج :شرح فتح القدير (134)
 216صـ, 6ج :البحر الرائقو  148صـ, 7ج :العناية شرح الهداية (135)
 273صـ, 5ج :رد المحتار (136)
 273صـ, 5ج :,حاشية ابن عابدين (137)
 77صـج, 3 :حاشية الدسوقيو  53صـ, 2ج :المقدمات الممهدات (138)
 78, صـ3ج :األم (139)
 489, صـ3ج :التهذيب (140)
 416, صـ3ج :روضة الطالبين (141)
 477, صـ3ج :نهاية المحتاج شرح المنهاجو  41, صـ2ج: أسنى المطالب (142)
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يرى الحنابلة حرمة بيع العينة, قال اإلمام المرداوي في اإلنصاف قوله: )ومن باع سلعة نسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها  -4
ائل الحرام ناع: )ووسنقدًا، إال أن تكون قد تغيرت صفتها(. هذه مسألة العينة، فعلها محرم على الصحيح من المذهب(, وفي كشاف الق

 (. 143حرام كبيع العينة()

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

( بالصك الصادر من المحكمة العامة بمكة 144قضت السوابق القضائية بحرمة بيع العينة, فقد جاء في مجموع األحكام القضائية)
عى عليه بدفع رأس المال دون األرباح لحرمة , بإلزام المد3392948هـ في الدعوى رقم 10/5/1433في 33238846المكرمة رقم 

بيع العينة؛ حيث تتلخص وقائع الدعوى في عقد عينه, حيث قام المدعى عليه بشراء مكيفات بثمن مؤجل ومن ثم بيعها على البائع 
هـ, من 23/2/1434في  3444605بثمن حال, وقد استند الحكم إلى رأي جمهور الفقهاء بحرمة بيع العينة وصدق الحكم بالقرار رقم 

 مة. ولم أجد حكمًا مخالفًا لهذا.محكمة االستئناف بمكة المكر 

 المطلب الثاني: بيع الوصي لنفسه أو من يعول.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

 اختلف الحنفية في حكم بيع الوصي لنفسه أو من يعول على قولين: فمنهم من منعه بأي حال, ومنهم من جّوزه بشرط المنفعة -1
للوصي, ذكره ابن عابدين رحمه هللا بما نصه: )ومنهم من ال يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرًا, وهو الوصي إذا باع ما له من اليتيم 
أو اشترى، فعند محمد ال يجوز بحال، وعندهما إن خيرًا فخير وإال لم يجز, قلت: وفي وصايا الخانية, فسر السرخسي الخيرية, بما إذا 

 (. 145ي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية()اشترى الوص

وعند المالكية: يمنع الوصي من ذلك ابتداء, فإن وقع منه ُتعِقب فإن ظهر مصلحة للوصي وإال بطل, قاله في التهذيب: )وال  -2
ل من يشتري له، فإن فعل تعقب ذلك، فإن كان فيه فضل كان لليتامى وإال يشتري الوصي لنفسه من تركة الميت وال يدس أو يوك

 (. 146مضى()

ذكر السادة الشافعية: أن الوكيل ال يبيع ويشتري لنفسه من مال موكله, وعللوا ذلك بأن العقد باطل لكون الشخص ذاته تولى  -3
بيع الوصي لنفسه قياس على الوكالة في البيع, قال ابن  طرفي العقد, ولم يصح هذا عندهم إال في فعل األب في مال ولد, وجعلوا

حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: )وال يبيع لنفسه إلخ.. قوله فال يشتري من نفسه ومحجوره(, أي وال بأكثر من ثمن المثل وال بنسيئة 
البيع والشراء مطلقًا ال يبيع وال يشتري (, وكذا في مغني المحتاج: والوكيل ب147وال بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع( )

                                                           

 216صـ, 8ج :الشرح الممتعو  284صـ, 3ج :كشاف القناع (143)
  182صـ هـ,1434 لعام األول, المجلد القضائية, األحكام مجموع (144)
 68, صـ5ج :واالختيار لتعليل المختار 522, صـ5ج :رد المحتار (145)
 589, صـ9ج :منح الجليلو  401, 399, صـ6ج :مواهب الجليلو  575, صـ8ج :التاج واإلكليلو  242+ صـ 61, صـ4ج :التهذيب في اختصار المدونة (146)
 320, صـ5ج :تحفة المحتاج (147)
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لنفسه وال لولده الصغير ونحوه من محاجيره، ولو أذن له فيه لتضاد غرضي االسترخاص لهم واالستقصاء للموكل، وكذا لو قدر له 
 (. 148الثمن ونهاه عن الزيادة؛ ألن األصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة()

أحمد: روايتان بالجواز, إذا كان في غبطة, ورواية بالمنع جاء في الشرح الكبير, مسألة: )وال يجوز للوكيل في البيع وعند اإلمام  -4
ل من يبيع وكان هو أحد المشترين، وال في الشراء أن يشتري من  أن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكَّ

 نفسه(.

ل في بيع شيء لم يجز أن يبيعه لنفسه وال للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه في إحدى الروايتين نقلها وجملة ذلك: أن من وك
منها, وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك الوصي ال يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا لنفسه في إحدى الروايتين, وهو 

ك فيهما, والرواية الثانية عن أحمد: )يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما أن مذهب الشافعي, وحكي عن مالك واألوزاعي جواز ذل
يزيد على مبلغ ثمنه(, والمذهب عدم جوازه, كما جاء في اإلنصاف قوله: )وال يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه(. هذا المذهب, 

 ( 149وعليه الجمهور.)

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

( ما نصه: 150عدم صحة تصرف الولي في بيعه وشراءه من مال الوصي لنفسه, جاء في تقريرات محكمة التمييز)قضت السوابق ب
ما نصه: )الوكيل  1478/8جاء بالتقرير رقم  362الولي على القاصر ال يبيع لنفسه براءة للذمة ودفعًا للشبهة, وفي ذات المصدر صـ

 والناظر ال يبيع وال يؤجر لنفسه(.

 ( ما نصه: )الوكيل والناظر ال يبيع وال يؤجر لنفسه(.151قريرات محكمة التمييز)كما جاء بت

 المطلب الثالث: اآلثار المترتب على العقد الفاسد.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

حكام البيع الفاسد أيرى الحنفية: أن العقد الفاسد منعقد وتترتب عليه آثاره, ذكر ذلك ابن نجيم رحمه هللا في البحر الرائق: )بيان  -1
قدمنا أن فعله معصية فعليه التوبة منها بفسخه, كما سيأتي قوله: قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وكل من عوضيه 

ة يمال ملك المبيع بقيمته(, وقال الشافعي: )ال يملكه، وإن قبضه ألنه محظور فال تنال به نعمة الملك، وألن النهي نسخ للمشروع
للتضاد، ولهذا ال يفيده قبل القبض، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم، ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى 

 ( 152محله فوجب القول بانعقاده(.)

                                                           

 35صـ, 5ج :نهاية المحتاجو  245صـ, 3ج :مغني المحتاج (148)
 335, صـ4ج :و المبدع في شرح المقنع 646, صـ2ج :وشرح منتهى اإلرادات 375, صـ5ج :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (149)
   1240/2 رقم بالتقرير 303 صـ الثاني التمييز, الجزء محكمة تقريرات (150)
 13/12 رقم , بالتقرير3صـ األول, الجزء األول, اإلصدار التمييز, محكمة تقريرات (151)
 304, صـ5ج :وبدائع الصنائع 21-22, صـ13ج :و المبسوط 100-99, صـ6ج :البحر الرائق (152)
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وكذا في البيع ليل ما نصه: )يرى المالكية: أن المبيع إذا كان قد فات فيلزم قيمته, وإن لم يفت فترد عينه, كما جاء في التاج واإلك -2
 الفاسد ترد الجميع وال شيء عليك في غلة, )فإن فات مضى المختلف فيه(, وفي المدونة قال مالك: )يرد الحرام البّين فات أو لم يفت(.

 (153قال ابن يونس: معناه يرد بيعه, فإن كان قائمًا رد عين المبيع، وإن فات رد قيمته ورجع بثمنه.)

ية: أن العقد الفاسد ال يترتب عليه شيء وال ينعقد به شيء مطلقًا, قال في األشباه والنظائر: )ويفسخ بيع فاسد مطلقًا وعند الشافع -3
 ( 154وال يسامح فيه من عن الحق حواًل(.)

جل بعد أن ن ر وعند الحنابلة: أن العقد الفاسد ال يفيد الملك وال يترتب عليه شيء ويجب رد األعيان وكأن العقد لم يكن, قال اب -4
ذكر ثالثة أنواع من األعيان المضمونة سواء كانت بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله, وجعل مثال المحظور ما نصه: )والثاني 

(, وقال في اإلنصاف: )يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا, فلو فعاًل لم يملك به وال ينفذ 155كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما()
 ( 156صحيح من المذهب(.)تصرفه على ال

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

قضت السوابق القضائية بأن العقد الفاسد ال يترتب عليه شيء من آثار التمليك, فهو كأن لم يكن, واألعيان التي تم العقد عليها تصبح 
 32350265رقم  ( الحكم الصادر بالصك157لدى المشتري, كالمغصوبة التي يجب ردها, جاء في مجموع األحكام)

, والتي تتلخص وقائعها في طلب المدعي إلزام المدعى 32543116هـ من المحكمة العامة بحائل في الدعوى رقم 17/12/1432في
عليه بإكمال بناء منزله بناًء على عقد بينهما مع تكليفه بدفع قيمة الشرط الجزائي عن الـتأخير في اإلنجاز, حيث أن المدعى عليه 

بناء وتوقف عن إكمال الباقي, وقد حكم فضيلته ببطالن العقد وعدم ترتب أي من اآلثار عليه كون العقد فاسد ففيه أنجز بعض ال
هـ من 29/10/1434في  34344963جهالة كبيرة لم يتم فيها تحديد مواصفات ومقاييس المنزل, وقد صدق الحكم بالقرار رقم 

 ور على أحكام أخرى في هذا الشأن. محكمة االستئناف بحائل. علمًا أنه لم يتم العث

( ما نصه )المصادقة على حكم تضمن أن البيع الفاسد ال تلزم فيه األجرة المدعى عليه ألن 158وجاء في المبادئ والقرارات القضائية)
 الغرم بالغنم فهو قد انتفع بالعين والبائع انتفع بالثمن(.

 

                                                           

 (1/389) :وحاشية الدسوقي 148صـ4ج,  :والمدونة 256, صـ6ج :التاج واإلكليل (153)
 446-445, صـ3ج :ونهاية المحتاج 541صـ: األشباه والنظائر للسيوطي (154)
 54صـ :القواعد البن رجب (155)
 473, صـ4ج :اإلنصاف (156)
 15صـ هـ1435 لعام الثامن المجلد األحكام, مجموع (157)
  97المبادئ والقرارات القضائية, ص (158)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 الثالثونوالواحد  العدد

 م 2021 –آيار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

201 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  (159).داري هذه بكذا إن جاء والدي من السفر(المطلب الرابع: البيع المعلق على شرط )نحو بعتك 

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

يرى الحنفية: عدم صحة البيع المعلق على شرط, فقد جاء في منحة الخالق: )والثاني ما ال يصح تعليقه بالشرط بأن صدر العقد  -1
 ( 160معلقًا بأداة الشرط كبعتك العبد إن قدم زيد(.)

: عدم صحة البيع المعلق على شرط, فقد ذكر الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة وترى المالكية كذلك -2
هـ(، وفيها اختصر كتاب الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض معانيه, في كتابه تهذيب الفروق ما نصه: )وال يصح التعليق 1367)

األمالك يعتمد الرضا, والرضا إنما يكون مع الجزم وال جزم مع  عليه بأن يقول إن قدم زيد فقد بعتك أو آجرتك ألن انتقال
 ( 161التعليق(.)

يرى الشافعية كذلك: عدم صحته, قاله اإلمام النووي رحمه هللا في المجموع: )وال يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء  -3
 ( 162الشهر وقدوم الحاج, ألنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز(.)

لحنابلة: قولين بصحته وعدم صحته والمذهب عن الحنابلة عدم صحته, قال اإلمام ابن قدامة في الشرح الكبير: )الثالث أن وعند ا -4
 ( 163يشترط شرطًا يعلق البيع, كقوله: بعتك إن جئتني بكذا أو أن رضي فالن فال يصح البيع(.)

م في الرهن المعلق على شرط وانتصر لصحته خالفًا للمذهب, حيث وممن قال بصحته اإلمام ابن القيم في أعالم الموقعين, بعد أن تكل
(, وقال 164قال: )فلم يبطله كتاب وال سنة وال إجماع وال قياس صحيح وال مفسدة ظاهرة، وغاية ما فيه أنه بيع علق على شرط()

 ( 165بصحته اإلمام السغدي رحمه هللا وانتصر له في المناظرات الفقهية.)

 بق القضائية.الفرع الثاني: السوا

(, ببطالن البيع المعلق على 166قضت السوابق القضائية بعدم صحة البيع المعلق على شرط, فقد جاء في مجموع األحكام القضائية)
, 156780615هـ الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة بالدعوى رقم 28/7/1433في  33359710شرط, وذلك بالصك رقم 

التي تتلخص وقائعها في دعوى المدعية بوجود اتفاق سابق مع أختها المدعى عليها أنه في حال قامت المدعية بإكمال بناء الدور 

                                                           

 132, صـ5ج ,وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته (159)
 254, صـ5ج :ابن عابدين وحاشية 131صـ, 4ج :وتبيين الحقائق 194, صـ6ج :والبحر الرائق 194, صـ6ج :منحة الخالق البن عابدين (160)
 229, صـ1ج :والفروق للقرافي 229, صـ1ج :تهذيب الفروق  (161)
وجواهر العقود ومعين القضاة  19, صـ2ج :والمهذب في فقه اإلمام الشافعي 89صـ :والتنبيه في الفقه الشافعي 340, صـ9ج :المجموع شرح المهذب (162)

 251صـ :والموقعين والشهود
 195صـ, 3ج :كشاف القناعو  356صـ, 4ج :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفو  58صـ, 4ج :متن المقنع الشرح الكبير على (163)
 58, صـ4ج :والمبدع في شرح المقنع 282, صـ3ج :أعالم الموقعين عن رب العالمين (164)
 86, 83المثال الثاني عشر, صـ :المناظرات الفقهية (165)
 423صـ هـ1434 لعام القضائية, األحكام مجموع (166)
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من  %85الذي عبارة عن شقة أنها ستكون مناصفة ألختها المدعى عليها في أرض البناء, حيث أن المدعى عليها تملك نسبة الثالث و 
هـ من محكمة االستئناف بمكة المكرمة. ولم 2/4/1434في  34177916األرض المقام عليها البناء, وقد صدق الحكم بالقرار رقم 

 أجد حكمًا آخر أو مخالفًا له.

(ما نصه )من الشروط الفاسدة أن يشترط أحد المتبايعين على صاحبه عقدًا آخر كسلف أو 167ء في تقريرات محكمة التمييز)كما جا
( ما نصه )إذا وجد شرط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشرع فهي 168قرض أو بيع(. وجاء في المبادئ والقرارات القضائية)

 صها إال من أبرمها(.محترمة وليس ألحد أن يبطلها أو يخص

 المبحث الرابع: الخيار في البيع.

 المطلب األول: خيار الغبن للمسترسل.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

اختلف الحنفية رحمهم هللا: في ثبوت خيار الغبن, فمنهم من قال به ومنهم من يرى أن العقد الزم وال خيار للمغبون, وقد بّين ذلك  -1
ووضح خالفات المذهب وأن المحرر من المذهب عدم الرد, حيث جاء عنه ما نصه: )فقد تحرر أن المذهب عدم  اإلمام ابن النجيم,

الرد بغبن فاحش، ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد به، وفي خزانة الفتاوى: خدع بغبن فاحش فالمذهب ليس له الرد، وقال أبو بكر 
 الزرنجري: يفتى بالرد(.

آلخر، وبعضهم أفتى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقًا، وفي الصيرفية اختار عماد الدين: الرد بالغبن وبعضهم أفتى به إن غره ا
الفاحش إذا لم يعلم به المشتري، وكذا في واقعات الجصاص، وعليه أكثر روايات المضاربة، وبه يفتي، واختاره النسفي وأبو اليسر 

فله الرد، وإال فال، والصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقّومين فيسير، وما ال  البزدوي، وقال اإلمام جمال الدين جدي: إن غره
 (  169ففاحش. اهـ(.)

وعند المالكية: ثبوت خيار الغبن للمسترسل, كما جاء في التاج واإلكليل )قال: والقيام بالغبن والشراء إذا كان على وجه االسترسال  -2
 (170واالستمانة واجب بإجماع(.)

افعية: ثبوت غبن المسترسل في حال أن المغبون استنصح البائع إن لم يستنصحه لزم البيع وال خيار, نص عليه في وترى الش -3
المجموع: )وقد قال أصحابنا: يكره غبن المسترسل وإطالق الكراهة في ذلك محمول على ما إذا لم يستنصحه المسترسل, أما إذا 

محرمة هكذا اعتقده من غير نقل, والمنقول عن مذهبنا, ومذهب أبى حنيفة من  أستنصحه فيجب نصحه ويصير غبنه إذ ذاك خديعة

                                                           

 740/5 رقم , بالتقرير181 األول, ص التمييز, الجزء محكمة تقريرات (167)
 45صـ القضائية, والقرارات المبادئ (168)
 79, صـ4ج :وتبيين الحقائق 143, صـ5ج :ورد المحتار 126, صـ6ج :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (169)
 471, صـ4ج :ومواهب الجليل 400, صـ6ج :التاج واإلكليل (170)
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القول يلزم العقد لعله ال ينافي التحريم أو محمول على ما إذا لم يستنصحه كما تقدم, قال ابن المنذر: وقال بعضهم كل بيع باعه رجل 
 ( 171له ذلك(.) من مسترسل واختدعه فيه أو كذبه, فالمشترى في ذلك بالخيار إذا تبين

يرى الحنابلة: ثبوت خيار الغبن في حق المسترسل, نص على ذلك اإلمام البهوتي )الثالث المسترسل: وهو اسم فاعل من استرسل  -4
إذا اطمأن واستأنس, والمراد هنا: )الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر وال يحسن أن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور(, أي الذي 

ج عن العادة ألنه حصل لجهله الخيار فثبت له الخيار كما ثبت. ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة, ألنه األصل ما لم تكن يخر 
قرينة تكذبه في دعوى الجهل فال تقبل منه, وقال ابن نصر هللا: )األظهر احتياجه يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينة ألنه ليس 

 ( 172ينة به(.)مما تتعذر إقامة الب

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

الصورة التي معنا من وقائع الدعوى يترجح فيها أن الغبن المقصود: هو غبن المسترسل الذي اطمأن للبائع, فقد جاء في مدونة 
ورة تنطبق عليه ص (: أن الغبن يثبت بثالث صور وفقًا لمذهب الحنابلة ومنها المسترسل, ولكون المدعي ال173األحكام القضائية)

المسترسل, فقد حكم فضيلة ناظر القضية بصرف النظر على الدعوى ولزوم العقد, وتتلخص وقائع الدعوى في دعوى المدعي ضد 
ريال سعودي(, بينما هي ال تساوي قيمتها الفعلية 16000أخيه المدعى عليه بأنه غبنه غبنًا فاحشًا, حيث باعه سيارة بقيمة )

د صرف النظر عن دعواه كونه لم يتقدم بدعوى الغبن إال بعد ستة أشهر, وبعد أن تم مطالبته بالمبلغ المتبقي, وقد ريال(, وق 80000)
 هـ 12/2/1429في  6/1/ق76صدق الحكم بالقرار رقم 

 , وهللا أعلم. يوهذه الصورة تثبت أن السابقة القضائية أخذت بثبوت خيار الغبن بحق المسترسل, إال أن الصورة لم تنطبق بحق المدع

( ما نصه: )إذا غبن المشتري وكان مثله يغبن ثبت له الخيار بين اإلمضاء أو الفسخ وال 174كما جاء في تقريرات محكمة التمييز)
 أرش مع إمساك المبيع(.

 البيع في ال ( ما نصه: )غير المسترسل الذي يحسن البيع والشراء والمماكسة إذا استعجل في175وفي المبادئ والقرارات القضائية)
 خيار له فالذي يعمل في العقار له خبرة باألسعار، ويحسن المماكسة ولو فرض أنه فّرط في ذلك فال خيار له(.

 

 

 المطلب الثاني: المعتبر في الغبن الذي يثبت به الخيار.

                                                           

 328-327, صـ12ج :المجموع شرح المهذب (171)
 360, صـ29ج :وشيخ اإلسالم في الفتاوى  397, صـ4ج :واإلنصاف 211, صـ3ج :كشاف القناع (172)
 هـ24/11/1428 في 243/31 رقم بالصك 257-254صـ الثالث اإلصدار القضائية, األحكام مدونة (173)
 هـ6/3/1430 في ب/1ق/176 رقم بالقرار 1097/1 رقم بالتقرير 268صـ الثاني الجزء التمييز, محكمة تقريرات (174)
  55صـ القضائية والقرارات المبادئ (175)
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 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

في خيار الغبن هو: ما ال يدخل تحت تقويم المقّومين, ذكره ابن يرى الحنفية: على األصح من مذهبهم أن مقدار الغبن المعتبر  -1
النجيم رحمه هللا فقال: )وفسر المؤلف ما يتغابن الناس فيه بما يدخل تحت تقويم المقومين, فعلم منه أن الغبن الفاحش ما ال يدخل 

ار ما كان الخمس وفي الحيوان (, ونقل خالفه ممن قال: نصف العشر وفي العق176تحت تقويم المقومين وهذا هو األصح()
(, وفي شرح مجلة األحكام العدلية: نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع 177العشر)

 ( 178العشر في الدراهم(.)

بن رج عن العادة, قال اإلمام ايرى بعض المالكية: أن الغبن الذي يثبت به الخيار بمقدار الثلث عن قيمة األصل, والمشهور ما خ -2
 الخطاب في مواهب الجليل: قال ابن الحاجب بعد أن حكى ما تقدم: والغبن قيل الثلث, وقيل ما خرج عن المعتاد.

قال ابن عبد السالم: حيث يكون للمغبون الرجوع بالغبن, إما في محل الوفاق، أو في محل الخالف, فقيل قدر الغبن في حق البائع أن 
ما ينقص عن ثمن المثل الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن تزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر، وقيل ال يحد بالثلث، وال يبيع ب

 ( 179بغيره من األجزاء سوى ما دلت العادة.)

(, ونقل 180لث()الثيرى الشافعي رحمه هللا: أن الغبن يقدر بالثلث قاله في األم: )على أصل ما ذهبنا إليه من أن الغبن يكون في  -3
الماوردي أن الصحيح ما يرجع إلى العرف: )فإذا ثبت ما ذكرنا وأن المثل معتبر وأن البيع بما ال يتغابن الناس بمثله باطل, فاالعتبار 

 ( 181بالغبن عرف الناس في مثل المبيع وليس له حد مقدر(.)

ا خرج عن العادة, وقيل بخالفه, ذكره اإلمام المرداوي في يرى الحنابلة: على الصحيح من المذهب أن المعتبر في الغبن هو م -4
اإلنصاف: )يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير األصحاب, وقيل: يقدر الغبن بالثلث. 

, وحده ال يتغابن الناس بمثلهاختاره أبو بكر، وجزم به في اإلرشاد. قال في المستوعب: والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما 
 (182أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع. انتهى. وقيل يقدر بالسدس(.)

 

 

                                                           

 338, صـ7ج :وحاشية ابن عابدين 169, صـ7ج :البحر الرائق (176)
 169, صـ7ج :البحر الرائق (177)
 (1/131) :درر الحكام شرح مجلة األحكام (178)
 (468/ 4) :والتاج واإلكليل 472-469, صـ4ج :مواهب الجليل (179)
 108, ص4األم: ج (180)
 540, صـ6ج :الحاوي الكبير (181)
 41, صـ2ج :وشرح منتهى اإليرادات 211, صـ3ج :و كشاف القناع 394, صـ4ج :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (182)
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 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

(: )ما عده الناس غبنًا 183قضت السوابق بأن المعتبر في مقدار الغبن هو: ما خرج عن العادة, كما جاء في تقريرات محكمة التمييز)
( ما نصه: )إذا غبن المشتري في المبيع غبنًا يخرج عن العادة ثبت له 184أوجب الخيار(, وفي ذات المصدر)ويخرج عن العادة 

 الخيار(.

 المطلب الثالث: استحقاق األرش مع العيب من عدمه.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

رغيناني في الهداية: "وإذا اطلع المشتري على عند الحنفية: إما اإلمساك وإما الرد وال إمساك مع أرش, نص على ذلك اإلمام الم -1
عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده", ألن مطلق العقد يقتضي وصف السالمة، فعند فوته يتخير كي 

القدير: )وإذا اطلع  (, وقال اإلمام ابن همام في فتح185ال يتضرر بلزوم ما ال يرضى به، "وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان" )
المشتري على عيب في المبيع, ولم يكن شرط البراءة من كل عيب فهو بالخيار، إن شاء أخذ ذلك المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده 

(, وكذا في تحفة الفقهاء: )فأما حكم المسلم فيه إذا وجد رب السلم 186هذا إذا لم يتمكن من إزالته بال مشقة, ولم يذكر األرش()
(, ومنهم من يرى اإلمساك مع األرش في 187لمسلم فيه عيبًا بعدما قبضه فإن له خيار العيب إن شاء تجوز به وإن شاء رده()با

 ( 188مواضع منها: إذا كان المعيب عبدًا أو أمًة امتنع الرد.)

رح المختصر فقال: )وإن جنى يرى المالكية: كما عند الحنفية, إما اإلمساك بال أرش أو الرد, نص عليه اإلمام الخرشي في ش -2
البائع على المبيع في أيام الخيار جناية خطأ عيبته فقط من غير إتالف, فإن أجاز البيع بماله فيه من خيار التروي, فإنه يثبت 

ميع جللمشتري الخيار في المبيع فإن شاء رده بما له فيه من خيار النقيصة وأخذ ثمنه إن كان دفعه، وإن شاء أجاز البيع ولزمه 
 ( 189الثمن, ألن العيب الحادث في أيام الخيار كالعيب القديم(.)

يرى البعض من الشافعية: جواز اإلمساك مع األرش, قال ذلك إمام الحرمين في نهاية المطلب: )فال يبعد أن يطرد هذا المعنى   -3
ل بأرش العيب، وال مدخل ألرش العيِب في في خيار العيب في البيع؛ إذ غرض الخيار في البيع استدراك مالية، ولذلك قد يقاب

(, ومنهم من يرى عدمه, إما اإلمساك أو الرد, كما في البيان, قال بما نصه: )إذا اشترى معيًبا، ولم يعلم بعيبه، ثم علم 190النكاح()

                                                           

  هـ21/8/1432 في ب/1ق/322 رقم بالقرار 1098/1 رقم , التقرير268ص  الثاني, التمييز, الجزء محكمة تقريرات (183)
 هـ15/6/1431 في ب/1ق/575 رقم بالقرار 1099/1 رقم السابق: بالتقرير (184)
 :والعناية شرح الهداية 31, صـ4ج :وتبيين الحقائق 18, صـ2ج :واالختيار لتعليل المختار 133صـ :وبداية المبتدئ 36, صـ3ج :الهداية في شرح البداية (185)
 354, صـ6ج
 355, صـ6ج :فتح القدير (186)
 23, صـ2ج :تحفة الفقهاء (187)
 398, صـ6ج :المحيط البرهاني في الفقه النعماني (188)
 135, صـ5ج :ومنح الجليل 105, صـ3ج :وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 121, صـ5ج :شرح المختصر للخرشي (189)
 469, صـ12ج :نهاية المطلب (190)
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األرش, وفي أسنى (, ولما ذكر اإلمساك مع 191فهو بالخيار بين أن يرضى به معيًبا، ويقر البيع، وبين أن يرده ألجل العيب()
 ( 192المطالب ما نصه: )فرع لو صالحه البائع باألرش, أي بجزء من الثمن, أو غيره عن الرد لم يصح(.)

يرى الحنابلة: أن للمشتري اإلمساك مع األرش أو الرد, نص عليه اإلمام الخرقي: )وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء  -4
(, ونص عليه ابن قدامة في المغني, فقال: )أنه إذا اختار المشتري إمساك 193رد أو األرش()أو قبله حلف المشتري, وكان له ال

المعيب، وأخذ األرش، فله ذلك. وهذا قول إسحاق. وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليس له إال اإلمساك، أو الرد، وليس له أرش، إال أن 
 ( 194يتعذر رد المبيع(.)

 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

(, حيث جاء في التقرير ما نصه: )من أدعى بعيوب 195قضت السوابق بصحة األرش مع العيب وذلك وفقًا لتقريرات محكمة التمييز)
( جاء فيه ما نصه: )خيار 196في العمل كشف عليه من قبل أهل الخبرة, فإن أمكن إصالحه وإال قدر أرش العيب(, وكذلك التقرير)

 , ما لم يدل دليل على قناعة صاحب الحق بقبول العيب أو التنازل عنه(.المطالبة بأرش العيب على التراخي

من اشترى دابة واستعملها بركوب وغيره ثم بان له عيب ونقص المبيع فله أن يرد  1086/3( بالتقرير رقم 197وفي المصدر السابق)
 المعيب مع أرش النقص عنده.

إذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها أو قبولها مع األرش الذي هو (, بما نصه: )198وجاء في المبادئ والقرارات القضائية )
 الفرق بين السالمة والعيب(. 

 

 

 

 

                                                           

 278, صـ5ج :مذهب الشافعيالبيان في  (191)
 68, صـ2ج :أسنى المطالب (192)
 51-48وصـ 6-5, صـ2ج :والكافي في فقه اإلمام أحمد 67صـ :مختصر الخرقي (193)
 :وكشاف القناع 46, صـ2ج :وشرح منتهى اإليرادات 329صـ :والروض المربع 97, صـ2ج :واإلقناع 428, صـ4ج :واإلنصاف 111, صـ4ج :المغني (194)
 221, صـ3ج
 هـ11/4/1416 في ب/2ق/228 رقم بالقرار 1095/12 رقم , التقرير267صـ الثاني التمييز, الجزء محكمة تقريرات (195)
 هـ17/9/1421 في ب/3ق/414 رقم بالقرار 1087/4 رقم (196)
 265التمييز, ص محكمة تقريرات (197)
 (14/3/1427) ،(724/4( )د ق م) برقم( 34) رقم , المبدأ40صـ األول, الجزء القضائية, والقرارات المبادئ (198)
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 المطلب الرابع: خيار العيب بين الفورية والتراخي.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

قه وله أخذه بكل الثمن أو رده( أطليرى الحنفية في المعتمد: أن ثبوت خيار العيب على التراخي, جاء نصه في رد المحتار )ق -1
(, ومنهم يرى الفورية خالف المعتمد, كما نص عليه 199فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة؛ ألنه على التراخي كما سيذكره المصنف()

أنه على  عتمدابن النجيم: )وفي الحاوي القدسي أنه إذا أمسكه بعد االطالع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا وهو غريب والم
 ( 200التراخي(.)

من المالكية: من يرى أن خيار العيب على الفورية إن كان عالمًا بالعيب وعلى التراخي إن لم يعلم به, جاء ذلك عند اإلمام  -2
 ( 201جلس فقط(.)مالقرافي حيث قال: )غير العالم بالبيع حقه أبدًا, كالرد بالعيب إذا لم يعلم به والعالم على الفور وأخره إلى انقضاء ال

يرى الشافعية: كما عند المالكية, بأن خيار العيب يثبت على الفور, جاء ذلك منصوصًا في الحاوي )والوجه الثاني: يثبت له  -3
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة األن عنده أن بالبذل والقبول، قد تم العقد. فعلى هذا إن وجدها على ما وصفت  -بالرؤية خيار العيب

 ( 202يكن له خيار، وإن وجدها ناقصة، كان له الخيار في الفسخ على الفور(.)لم 

يرى الحنابلة في رواية عن اإلمام أحمد: أنه على الفورية واألخرى على التراخي, ولكن المعتمد أن خيار العيب يثبت على  -4
م بالعيب على التراخي، فمتى علم العيب، فأخر الرد، لالتراخي, نص عليه اإلمام ابن قدامة رحمه هللا, في المغني بقوله: )خيار الرد 

يبطل خياره، حتى يوجد منه ما يدل على الرضا(. ذكره أبو الخطاب وذكر القاضي شيئًا يدل على أن فيه روايتين؛ إحداهما، هو على 
ا به، ل خياره؛ ألنه يدل على الرضالتراخي. والثانية هو على الفور, وهو مذهب الشافعي، فمتى علم العيب، فأخر رده مع إمكانه، بط

(، وفي الكشاف: وهو أي خيار الغبن كخيار 203فأسقط خياره، كالتصرف فيه, ولنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي)
 (204العيب، في الفورية وعدمها, ويأتي أنه على التراخي ال يسقط إال بما يدل على رضاه.)

 

 

 

                                                           

 5, صـ5ج :رد المحتار (199)
 41, صـ6ج :البحر الرائق (200)
 390, صـ2ج :ومغني المحتاج 196, صـ1ج :وفتح الوهاب بشرح منهج الطالب 35, صـ12ج :والمجموع 371, صـ7الذخيرة للقرافي, ج (201)
 297, صـ9ج :والبيان في مذهب الشافعي 22, صـ5ج :الحاوي الكبير (202)
 109, صـ4ج :المغني (203)
 :وشرح منتهى اإليرادات 200, صـ3ج :واإلقناع 426, صـ4ج :واإلنصاف 160, صـ7ج: والمبدع 284, صـ7ج :والفروع 93, صـ9ج :كشاف القناع (204)
 13, صـ2ج
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 ئية.الفرع الثاني: السوابق القضا

في  3577502(, بالقضية رقم 205قضت السوابق القضائية  بأن خيار العيب على التراخي, وفقًا لما جاء بمجموع األحكام القضائية)
هـ, من محكمة الدرجة األولى بالمحكمة العامة بمحافظة جدة, حيث تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة وكيل المدعيات بإلزام 1435

ر كان قد استأجره منهن, ودفع المدعى عليه بصدور حكم قضائي سابق بعدم أحقية المدعيات في األجرة المدعى عليه بإخالء عقا
لوجود عيب في العقار وقد تكبد فيه خسائر كبيرة, وحكم فضيلة ناظر القضية بفسخ العقد وأفهم المدعى عليه بالمطالبة بالتعويض في 

: )وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به قضية أخرى, وسبب الحكم بما جاء في الروض المربع
تفاوت األجر فله الفسخ إن لم يزل بال ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى الستيفائه المنفعة فيه، وله اإلمضاء مجانًا والخيار على 

 ناف بمكة المكرمة.هـ من محكمة االستئ3/6/1435في  35264819التراخي(. وصدق الحكم بالقرار رقم 

(, جاء فيه ما نصه: )خيار المطالبة بأرش العيب على التراخي, ما لم يدل دليل على قناعة 206ووفقًا لتقريرات محكمة التمييز)
 صاحب الحق بقبول العيب أو التنازل عنه(.

فه ر رفها صارف معتبر، يبين وجهة ص( إذا ثبت العيب في البيع ترتب على ثبوته آثاره مالم يص207وفي المبادئ والقرارات القضائية)
  لآلثار الناتجة عنه.

 المطلب الخامس: المعتبر في قيمة تقدير األرش حال اختالف التقدير.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.

ل فيه أن صعند الحنفية يؤخذ باألكثر, كما جاء نصه في بدائع الصنائع, وأما حكم تعارض البينتين القائمتين على قدر الملك, فاأل -1
ريته تالبيّنة المظهرة للزيادة أولى, كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن, فقال البائع: بعتك هذا العبد بألفي درهم, وقال المشتري: اش

بعتك هذا  :منك بألف درهم, وأقاما البينة فإنه يقضى ببينة البائع ألنها تظهر زيادة ألف, وكذا لو اختلفا في قدر المبيع, فقال البائع
العبد بألف, وقال المشتري اشتريت منك هذا العبد وهذه الجارية بألف وأقاما البينة يقضى ببينة المشتري, ألنها تظهر زيادة, وكذا لو 
 اختلف الزوجان في قدر المهر, فقال الزوج: تزوجتك على ألف وقالت المرأة على ألفين, وأقاما البينة يقضى ببينة المرأة ألنها تظهر

فضاًل ثم إنما كانت بينة الزيادة أولى ألنه ال معارض لها في قدر الزيادة, فيجب العمل بها في ذلك القدر لخلوها عن 
 ( 209(, وفي تبيين الحقائق: )وكذا إذا قّوم المقومون، فإن اختلف المقومون في القيمة يعتبر أقصى القيمتين(.)208المعارض()

                                                           

 327 التسلسلي بالرقم 455 صـ الرابع المجلد القضائية, األحكام مجموع (205)
 هـ17/9/1421 في ب/3ق/414 رقم بالقرار 1087/4 رقم , التقرير267صـ الثاني, الجزء التمييز, محكمة تقريرات (206)
 55 صـ القضائية, والقرارات المبادئ (207)
 241, صـ6ج :بدائع الصنائع (208)
 455صـ :ومجمع الضمانات 377, صـ10ج :والبناية شرح الهداية 154-153, صـ5ج :تبيين الحقائق (209)
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المقّومين يؤخذ باألقل, نص عليه اإلمام الجويني بقوله: )وأما الُغرم، فال يثبت عندنا إال أقل يرى الشافعية: في حال اختالف  -3
(, وفي الحاوي: )فإذا تقرر أن البائع يأخذ النخل بحسابه من الثمن, فاعتبار ذلك أن تقوم النخل مع الثمرة في أقل 210القيمتين()

ذكره اإلمام الشيرازي في التنبيه, فقال: )وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبًا  (, كما211الحالين قيمة من وقت العقد إلى وقت القبض()
 ( 212قيمته عشرة دراهم وشهد آخران أن قيمته عشرون درهمًا لزمه أقل القيمتين(.)

، فشهدت اً يرى الحنابلة: كما هو عند الشافعية اعتبار أقل القيمتين, نص عليه اإلمام المرداوي في اإلنصاف قوله: )وإن أتلف ثوب -4
بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثالثون, لزمه أقل القيمتين(, هذا المذهب وعليه جماهير األصحاب, وجزم به في 

 ( 213الوجيز والمنور وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والمصنف، والشارح، ونصراه(.)

 ائية.الفرع الثاني: السوابق القض

اختلفت السوابق القضائية  في ذلك, فقد جاء ما يوضح األخذ بالتقدير األقل معلاًل ذلك بأن األقل هو المتيقن, فقد جاء ذلك في مجموع 
هـ الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا بالدعوى رقم 20/5/1434في  34219920( بالصك رقم 214األحكام القضائية)

ريال(, حيث تسبب  6000ها في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة سيارته المقدرة بمبلغ ), والتي تتلخص وقائع3418825
ريال( للمدعي, بعد أن اختلفت تقديرات  5000المدعى عليه بإتالفها جراء قطعة لإلشارة, وقد انتهى الصك بالحكم بدفع مبلغ )

هـ من محكمة 10/7/1434في  34263758وصدق الحكم بالقرار رقم المقّومين, حيث أن األقل هو القدر المتيقن من األرش, 
 االستئناف بمنقطة الجوف.

 (: ما يؤيد ذلك, حيث جاء ما نصه )المتعين هو األقل من تقديرات األرش وليس األوسط(.215كما جاء في تقريرات محكمة التمييز)

ديرات المختلفة وقسمتها على عددها والناتج مع المقدار, حيث (: أن المعتبر هو جمع التق216بينما جاء في تقريرات محكمة التمييز )
 جاء بما نصه: )ينبغي جمع التقادير لألرش إذا وجد تقادير مختلفة ثم قسمته على عددها والناتج هو المقدار(.

                                                           

 54, صـ19ج :نهاية المطلب (210)
 281, صـ6ج :الحاوي الكبير (211)
 467, صـ2ج :والغرر البهية في شرح البهجة الوردية 320, صـ6ج :ونهاية المطلب 273صـ :التنبيه في فقه اإلمام الشافعي (212)
 399, صـ6ج :وكشاف القناع 407, صـ11ج :اإلنصاف (213)
 74صـ العاشر المجلد هـ1434 لعام القضائية, األحكام مجموع (214)
 هـ6/6/1430 في ب/4ج/352 رقم بالقرار 1266/6 رقم بالتقرير 309صـ الثاني الجزء (215)
 هـ6/5/1417 في ب/3ج/283 رقم بالقرار 1188/4 رقم بالتقرير 290صـ الثاني التمييز, الجزء محكمة تقريرات (216)
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 المبحث الخامس: التصرف في المبيع. 

 المطلب األول: التصرف في المبيع قبل القبض )العروض والعقار(.

 ع األول: أقوال الفقهاء.الفر 

اختلفت الحنفية في صحة بيع العروض والعقار قبل القبض, فمنهم من قال بصحته, ومنهم من قال بطالنه, وقد نص اإلمام  -1
الكاساني على صحته عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد ابن الحسن: ال يجوز قياسًا, وأما بيع المشتري العقار قبل القبض 

 ( 217ه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف استحسانًا، وعند محمد، وزفر، والشافعي رحمهم هللا: ال يجوز قياسًا(.)فجائز عن

واختلفت المالكية على قولين: فمنهم من أجازه, ومنهم من منعه, فقد جاء في الذخيرة ما نصه: )يمتنع التصرف في المبيع قبل  -2
وال: العقد ال ينفسخ بهالكه قبل القبض(, قال صاحب القبس: في البيع قبل القبض ستة أققبضه مطلقًا واستثنى أبو حنيفة العقار, ألن 

(, وفي بداية المجتهد: )وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فال خالف في مذهب مالك في 218المنع مطلقًا, والمنع إال في العقار)
 ( 219إجازته(.)

قبل قبضه, قاله اإلمام الماوردي: قال الشافعي, وإذا نهى صلى هللا عليه وسلم عن ويرى الشافعية: عدم جواز بيع العقار, وخالفه  -3
بيع الطعام حتى يقبض, ألن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك, فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل 

ذا كما قال كل من إبتاع شيئًا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل القبض, ألنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن". قال الماوردي: وه
 ( 221(, وقال اإلمام النووي: )فمذهبنا أنه ال يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقواًل(.)220قبضه)

يء من فقال: )ال يجوز بيع شويرى الحنابلة في رواية عن اإلمام أحمد: أنه ال يصح مطلقًا كان عقارًا أو غيره, واختاره ابن القيم  -4
المبيعات قبل قبضه بحال, وهذا مذهب بن عباس ومحمد بن الحسن, وهو إحدى الروايات عن أحمد, وهذا القول هو الصحيح الذي 

(, وفي رواية عن اإلمام أحمد: جواز بيع ما عدا المكيل والموزون قبل قبضه, نص عليه اإلمام ابن قدامة: )ومن اشترى 222نختاره( )
(, وهو 223كياًل أو موزونًا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كالم أحمد ا والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض()م

 ( 224المذهب.)

 

                                                           

 56, صـ3ج :, الهداية في شرح البداية111, صـ2ج :وتحفة الفقهاء 181, صـ5ج :بدائع الصنائع (217)
 134, صـ5ج :الذخيرة (218)
 163, صـ3ج :بداية المجتهد (219)
 220, ص5الحاوي الكبير: ج (220)
 264, ص9المجموع شرح المهذب: ج (221)
 277, صـ9ج :حاشية ابن القيم (222)
 252, صـ5، ج 86, صـ4، ج498, صـ 3ج :والمغني البن قدامة 118, صـ2ج ,الكافي في فقه اإلمام أحمد (223)
 461, صـ4ج :اإلنصاف (224)
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 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

التصرف ( على أن العروض والعقارات يجوز 225من تقريرات محكمة التمييز) 1157/6قضت السوابق كما في نص التقرير رقم  
 هـ.25/5/1432/ب  5/ق136فيها قبل قبضها وذلك بالقرار رقم 

 المبحث السادس: في بيع السلم.

 المطلب األول: اشتراط دفع كامل المبلغ في مجلس العقد.

 الفرع األول: أقوال الفقهاء. 

قد جاء في فضي لبطالن العقد, فيرى الحنفية: أن قبض الثمن قبل التفرق شرط لصحة السلم, وتأخير القبض عن مجلس العقد ي -1
 تحفة الفقهاء: )تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين بأنفسهما, فهو شرط الجواز عند عامة العلماء, سواًء كان رأس المال عيناً 

 أو دينًا(.

ز ولين هذا أحدهما, وثانيهما: يجو قال اإلمام مالك: إن كان رأس المال عينًا ال يشترط تعجيله وإن كان دينًا يشترط في قول من ق -2
, وعند جمهور المالكية: ذكر اإلمام ابن الحاجب جواز تأخر الثمن عن مجلس العقد ليوم أو يومين والثالثة (226)التأخير يومًا أو يومين

تسليم  شروط األولإذا شرط قبضه في بلد آخر, والخالف فيما زاد عن ذلك على قولين بين الجواز والمنع, فقد ذكر بما نصه: )له 
  (227)جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم واليومين بالشرط وفيها وثالثة وقيل ال يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقوالن(.

عند الشافعية: أن القبض قبل التفرق من مجلس العقد, نص عليه اإلمام المزني فقال: )وال يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل  -3
 .(229), وقال اإلمام الماوردي: )أن يكون الثمن معلومًا يتقايضانه قبل االفتراق فإن تفرقا قبل قبضه بطل((228)قه(يفار 

, (230)يرى الحنابلة: بطالن العقد إن كان التفرق قبل القبض منصوص عليه في الشرح الكبير )وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد( -4
 .(231)ض إذا كان ألجل قريب كاليوم ونحوهوفي المبدع: يجوز التفرق قبل التقاب

 

                                                           

 283صـ الثاني الجزء ,تقريرات محكمة التمييز (225)
ومجلة  195, صـ2ج :ودرر الحكام شرح غرر األحكام 103, صـ7ج :والمحيط البرهاني 203, صـ5ج :وبدائع الصنائع 21, صـ2ج :تحفة الفقهاء (226)

 75صـ :األحكام العدلية
 :ومنح الجليل 263, صـ3ج :وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 197, صـ3ج :وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 370, صـ1ج :امع األمهاتج (227)
 336, صـ5ج
 216صـ :واللباب في الفقه الشافعي 188, صـ8ج :زنيممختصر ال (228)
 93, صـ13ج :والمجموع 393, صـ5والبيان, ج 97صـ :والتنبيه في الفقه الشافعي 95صـ :اإلقناع للماوردي (229)
 163, صـ4ج :الشرح الكبير (230)
 354صـ :والروض المربع 84, صـ5ج :واإلنصاف 170, صـ4ج :المبدع (231)
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 الفرع الثاني: السوابق القضائية.

من المحكمة العامة بمحافظة طبرجل  (232)قضت السوابق ببطالن عقد السلم اذا تأخر القبض كما جاء في مجموع األحكام القضائية
هـ, ما يقضي بإبطال عقد سلم لتأخر قبض الثمن عن مجلس العقد وإلزام برد رأس المال, 1434في  34323770في القضية رقم 

 ةحيث تتلخص وقائع الدعوى: في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه برد رأس مال الذي سلمه له مقابل شراء كمية من محصول الذر 
 يسلمها له بعد ثالثة أشهر من تاريخ العقد, حيث قام المدعي بتحويل المبلغ بعد يوم من االتفاق للمدعى عليه الذي بدوره لم يقم بتسليم

هـ من محكمة االستئناف بمنطقة 12/5/1435في  35242095المدعي المحصول المتفق عليه وقد صدق الحكم بالقرار رقم 
  الجوف. 

 التوصيات:
وزارة العدل السعودية نشر أكبر قدر ممكن من األحكام القضائية  على صفحتها ليتسنى للمختصين والمهتمين دراستها  على -1

  واستخالص النتائج مما يعود باألثر على تطوير القضاء ومعالجة ما يظهر من مالحظات.
 القضائية فيها عن مدى موافقتها للراجح من أقوال أهلدراسة األحكام القضائية في الصور الخالفية بين العلماء وترجيح األحكام  -2

  العلم من عدمه .
ادعوا الباحثين لمزيد من األبحاث في هذا الجانب في جميع أبواب الفقه وجوانب القضاء سواء المالي أو الجنائي أو األحوال  -3

للقضاة  ودي فيها لتكون مرجع ذو قوة وأهمية كبرى الشخصية بسبرها واستخراج الصورة الخالفية منها وبيان ما قضى به القضاء السع
 ال سيما أن الصورة الخالفية هي التي تستقطع جزء كبير من جهد ووقت القاضي للوصول الى الحكم المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 49 التسلسلي بالرقم 268 صـ هـ1435 لعام األول القضائية, المجلد األحكام مجموع (232)
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 قائمة المصادر والمراجع

, تحقيق: مركز الدراسات الفقهية التجريد للقدوري م(: 2006 -هـ 1427القدوري, أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان )
 , القاهرة. 2محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد, دار السالم, ط -واالقتصادية 

, تحقيق: خليل مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ومعه الدر المنتقىم(: 1998 –هـ 1419شيخي زادة داماد, العالء الحصكفي )
 وت. , دار الكتب العلمية, بير 1عمران المنصور, ط

 , دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان.1, طالمدونةم(: 1994 -هـ 1415األصبحي, مالك بن أنس بن مالك بن عامر )

, تحقيق: محمد أمين ولد التهذيب في اختصار المدونةم(: 2002 -هـ 1423البراذعي, خلف بن أبي القاسم محمد األزدي القيرواني )
 ، دبي, اإلمارات.1لبحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث, طمحمد سالم الشنقيطي بن الشيخ, دار ا

تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب و محمد بو خبزة, دار الغرب  الذخيرةم(: 1994القرافي, أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )
 , بيروت, لبنان1اإلسالمي, ط

 يق: خليل المنصور, )د. ط(, عالم الكتب العلمية, بيروت., تحقالفروق أو أنوار البروق في أنواءم(: 1998 -هـ1418) 
 

, دار ابن 1, تحقيق: ماجد الحموي, طالقوانين الفقهيةم(: 2013 –هـ 1434ابن جزي الكلبي, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا )
 حزم, الرياض, السعودية.

, مواهب الجليل في شرح مختصر خليلم(: 1995 -هـ 1416) الحطاب الرُّعيني, محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي
 , بيروت, لبنان.1تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, ط

, روجعت وصححت على عدة نسخ تحفة المحتاج في شرح المنهاجم( 1983 -هـ 1357ابن حجر الهيتمي, أحمد بن محمد بن علي)
 الكبرى )د. ط(, القاهرة, مصر.بمعرفة لجنة من العلماء, المكتبة التجارية 

, تحقيق: محمد نجيب المطيعي, مكتبة اإلرشاد, )د. ط(, جدة, المجموع شرح المهذبالنووي, محيي الدين يحيى بن شرف )د. ت(: 
 المملكة العربية السعودية. 

 -يق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي, تحقالمغنيم(: 2003هـ 1424ابن قدامة المقدسي, عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بهاء الدين )
 , الرياض, السعودية.2وعبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم الكتب, ط

، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهم(: 2002 -هـ 1425الكوسج, إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي )
 دينة المنورة، المملكة العربية السعودية., الجامعة اإلسالمية, الم1عمادة البحث العلمي، ط

 , )د. ط(, دار المعرفة, بيروت.المبسوطم(: 1993 -هـ 1414السرخسي, محمد بن أحمد بن أبي سهل )
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 , )د. ط(, دار الفكر, دمشق, سوريا.العناية شرح الهدايةالبابرتي ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا )د.ت(: 

, دار الكتب العلمية، بيروت, 2, طفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعم(: 1986 -هـ 1406أبو بكر بن مسعود بن أحمد )الكاساني, 
 لبنان.

 تقريرات محكمة التمييز الجزء األول والثاني الصادر من وزارة العدل السعودية.

 المبادئ والقرارات القضائية السعودية الصادرة عن وزارة العدل السعودية

, تحقيق: عبد هللا بن عبد الشرح الكبير على متن المقنعم(: 1993 -هـ 1414ابن قدامة المقدسي, عبد الرحمن بن محمد بن أحمد )
 , القاهرة, مصر.1عبد الفتاح محمد الحلو, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع, ط -المحسن التركي 

, تحقيق: محمد حامد اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفم(: 1956 – 1375المرداوي, علي بن سليمان عالء الدين أبو الحسن, )
 , بيروت, لبنان.2الفقي, دار إحياء التراث العربي, ط

وتعليقات , بن عثيمينالروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ام(: 1977 -هـ 1397البهوتي, منصور بن يونس بن إدريس )
 , خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير )د. ط( دار المؤيد, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان.الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

, دار الفكر, 2, طرد المحتار على الدر المختارم(: 1992 -هـ 1412ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )
 بيروت.

, دار الكتب العلمية، بيروت, 2, طفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعم(: 1986 -هـ 1406كاساني, أبو بكر بن مسعود بن أحمد )ال
 لبنان.

, دار بداية المجتهد ونهاية المقتصدم(: 2004 -هـ 1425ابن رشد الحفيد, محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )
 مصر.الحديث )د. ط(, القاهرة, 

تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب و محمد بو خبزة, دار الغرب  الذخيرةم(: 1994القرافي, أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )
 , بيروت, لبنان.1اإلسالمي, ط

 ., المطبعة األميرية الكبرى, القاهرة, مصر2, طشرح مختصر خليل للخرشيهـ(: 1317الخرشي, محمد بن عبد هللا المالكي )

منحة الخالق  -الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية البحرم(: 1997-هـ1418) ابن نجيم المصري, زين الدين بن إبراهيم بن محمد
 , عمان, األردن.2, تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتاب اإلسالمي, ط-البن عابدين

  , دار الفكر )د. ط(, بيروت لبنان.يلخل منح الجليل شرح مختصرم(: 1989هـ/1409عليش, محمد بن أحمد بن محمد )
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, تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان, دار ابن الجوزي, الشرح الممتع على زاد المستقنعم(: 2002 –هـ 1422العثيمين، محمد بن صالح )
 , دار ابن الجوزي, الدمام, السعودية.1ط

, عالم هى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتدقائق أولي النم(: 1977 -هـ 1397البهوتي, منصور بن يونس بن إدريس )
 , بيروت, لبنان.1الكتب, ط

 , بيروت, لبنان.1, عالم الكتب, طكشاف القناع عن متن اإلقناعم(: 1983 -هـ 1403)

 , بيروت, لبنان.1, عالم الكتب, طكشاف القناع عن متن اإلقناعم(: 1983 -هـ 1403)

, جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش, رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء, اإلدارة العامة للطبع, فتاوى اللجنة الدائمة واإلفتاء
 الرياض, السعودية.

 هـ1435مجموعة األحكام القضائية لعام 

 هـ 1434مجموعة االحكام القضائية لعام 

 .مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية الصادرة من ديوان المظالم السعودي

, تحقيق: عبد نهاية المطلب في دراية المذهبم(: 2007-هـ1428الجويني إمام الحرمين, عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد )
 , الرياض, السعودية.  1العظيم محمود الّديب, دار المنهاج, ط

قيق: زهير الشاويش, مكتبة اإلرشاد, , تحوعمدة المفتين روضة الطالبينم(: 1991هـ / 1412النووي, محيي الدين يحيى بن شرف)
 , المكتب اإلسالمي، دمشق, عمان. 3ط

, تحقيق: عبد هللا بن المغنيم(: 1994 -هـ 1414ابن قدامة المقدسي, موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي )
 , السعودية., الرياض2وعبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم الكتب, ط -عبد المحسن التركي

, )د. ط(, دار الفكر اإلسالمي الحديث, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرم(: 2001الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة ), 
 القاهرة، مصر. 

 لدراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت الما -بيع المرابحة لآلمر بالشراء م(: 1996ابن عفانة, حسام الدين بن موسى محمد )
 , فلسطين.1, ُطبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي, طالفلسطيني العربي

المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة  المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود م( 2001الشاذلي, حسن علي: )
 ف والشؤون اإلسالمية, الكويت., مجلة مجمع الفقه اإلسالمي, الموسوعة الفقهية, وزارة األوقاالمستجدة
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, دار 1، طالتاج واإلكليل لمختصر خليلم(: 1994-هـ1416المواق, محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي )
 الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 

في فقه مذهب اإلمام الشافعي الحاوي الكبير م(: 1999-هـ 1419الماوردي, علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )
  ، بيروت, لبنان.1, تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, طوهو شرح مختصر المزني

 الموقع اإللكتروني لوزارة العدل.

, أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل ْلِبيُّ تبيين هـ(: 1313بن يونس ) الزيلعي, عثمان بن علي بن محجن البارعي، الشِّ
ْلبِّي ِّ  الحقائق شرح كنز الدقائق  , المطبعة الكبرى, األميرية, بوالق، القاهرة.1, طوحاشية الش ِّ

, تحقيق: عبد هللا بن عبد الرحمن (: شرح الزركشي على مختصر الخرقيم1993 -هـ 1413الزركشي, محمد بن عبد هللا المصري )
 , الرياض, السعودية.1العبيكان, طبن عبد هللا الجبرين, دار 

الم , تحقيق: محمد عبد السإعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
 بيروت. –, دار الكتب العلمية 1إبراهيم, ط

 , )د.ط(, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة. ماألحكا شرح درر الحكام شرح غررمال خسرو, محمد بن فرامرز بن علي )د.ت(: 

, تحقيق: محمد سيد طرح التثريب في شرح التقريبم(: 2018 -هـ1438العراقي, زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن )
 , دار ابن الجوزي, الدمام, السعودية.1بن عبد الفتاح درويش, ط

, تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا, دار البن تيمية الكبرى  الفتاوى : ابن تيمية الحراني, أحمد بن عبد الحليم
 , بيروت, لبنان.1الكتب العلمية, ط

, تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة التلقين في الفقه المالكيم(: 2004-هـ1425الثعلبي, أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر )
 الكتب العلمية, بيروت, لبنان., دار 1الحسني التطواني ط

, تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري, الشافعي اللباب في الفقههـ(: 1416المحاملي, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي )
 , المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.1دار البخارى، ط

, الفروع ومعه تصحيح الفروعم(: 2003 -هـ 1424سليمان عالء الدين )المقدسي, محمد بن مفلح بن محمد و المرداوي, علي بن 
 , بيروت, لبنان.1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط

, أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر, دار مجموع فتاوى ومقاالت متنوعةهـ(: 1420ابن باز, عبد العزيز بن عبد هللا )
 للنشر, الرياض, السعودية.  القاسم 
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, تحقيق: محمد بن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخه(: 1399آل الشيخ, محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف )
 , مكة المكرمة, السعودية. 1عبدالرحمن بن قاسم, مطبعة الحكومة بمكة المكرمة, ط

, شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتديم(: 2003 -هـ1424حد السيواسي )ابن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الوا
 , دار الكتب العلمية, بيروت.1تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, ط

, تحقيق: محمد حجي, دار الغرب اإلسالمي، المقدمات الممهداتم(: 1988 -هـ 1408ابن رشد القرطبي, أبو الوليد محمد بن أحمد )
 يروت, لبنان., ب1ط

 , بيروت, لبنان.1, دار الكتب العلمية, طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني, محمد بن أحمد الخطيب : 

, روجعت وصححت على عدة نسخ تحفة المحتاج في شرح المنهاجم( 1983 -هـ 1357ابن حجر الهيتمي, أحمد بن محمد بن علي)
 المكتبة التجارية الكبرى )د. ط(, القاهرة, مصر.بمعرفة لجنة من العلماء, 

 , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, القاهرة.1, طوالنظائر األشباهم(: 1990 -هـ 1411السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر)

 , دمشق, سوريا.4ة والنشر والتوزيع, ط, دار الفكر المعاصر للطباعالفِّْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ م(: 1997الزَُّحْيِلّي, َوْهَبة بن مصطفى )

منحة الخالق  -الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية البحرم(: 1997-هـ1418) ابن نجيم المصري, زين الدين بن إبراهيم بن محمد
 , عمان, األردن.2, تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتاب اإلسالمي, ط-البن عابدين

, تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود, مكتبة أضواء السلف, 1, طالمناظرات الفقهيةـ(: ه1420السعدي, عبدالرحمن بن ناصر )
 , القاهرة, مصر.1ط

, شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتديم(: 2003 -هـ1424ابن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )
 كتب العلمية, بيروت., دار ال1تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, ط

, شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتديم(: 2003 -هـ1424ابن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )
 , دار الكتب العلمية, بيروت.1تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, ط

 , دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان 2, طالفقهاء تحفةم(: 1994 -هـ 1414السمرقندي, محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر)

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي م(: 1999-هـ 1419الماوردي, علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )
  ، بيروت, لبنان.1ي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, ط, تحقيق: علوهو شرح مختصر المزني

, عالم 1, ط, تحقيق: مركز الخدمات واألبحاث الثقافيةالتنبيه في الفقه الشافعيالشيرازي, إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي: 
 الكتب عابدين, القاهرة, مصر.
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, دار الكتب العلمية، بيروت, 2, طفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعم(: 1986 -هـ 1406مد )الكاساني, أبو بكر بن مسعود بن أح
 لبنان.

, الكافي في فقه اإلمام أحمدم(: 1994 -هـ 1414ابن قدامة المقدسي, موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي )
 , بيروت, لبنان.1دار الكتب العلمية, ط

, تحقيق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري جامع األمهاتم(: 2000 -هـ 1421, عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس)ابن الحاجب
 , اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان.2ط

الشافعي  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمامم(: 1999-هـ 1419الماوردي, علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )
  ، بيروت, لبنان.1, تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, طوهو شرح مختصر المزني

, بيروت, 1, دار الكتب العلمية، طشرح المقنع المبدع فيم(: 1997 -هـ 1418ابن مفلح, إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد )
 لبنان.

 

Abstract: 

This research explores the judgments of the Saudi judiciary published by the Saudi Ministry of Justice and extracts the 

judicial rulings on controversial issues related to the sale. Judgments relating to forms of cases are considered as one of the 

controversial issues among scholars, with the approval of most of those rulings of the Hanbali school of thought, which is 

the basic doctrine in force in the Saudi judiciary. Originally, this research is scarce. I think this research is sufficient for the 

specialists and those interested. Although the cases filed before the judiciary on controversial issues are more than that, the 

deficiency of this research is due to two reasons: 

1- The Saudi Ministry of Justice does not publish these provisions and bears a large part of the deficiency of this research 

2- Lack of attention by the committees assigned by the Ministry of Justice to extract principles and decisions regarding 

such controversial issues 
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