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بيع

أوا: القرآن الكرم:
1( قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .

2( قوله  تعالى: )ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم(.
3( قولــه تعالــى: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ا تأكلــوا أموالكــم بينكــم 

بالباطــل(.
4( قولــه تعالــى: ) فــإن لــم يكونــا رجلــن فرجــل وامرأتــان مــن ترضــون 

مــن الشــهداء ( اآيــة
5( قوله تعالى: ) بل اإنسان على نفسه بصيرة (.

ثانيا: اأحاديث واآثار:
مــا ورد أن النبــي صلــى اه عليــه وســلم قــال: ) لــو يعطــى النــاس . 1

بدعواهــم ادعــى رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم ولكــن البينــة علــى 
امدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ( رواه البيهقــي .

حديث: » ا ضرر وا ضرار« .. 2
ــى شــروطهم إا . 3 ــه وســلم :) امســلمون عل ــى اه علي ــي صل قــول النب

شــرطًا حــرم حــاًا أو أحــل حرامــًا ( .
قوله صلى اه عليه وسلم: ) الزعيم غارم (.. 4
مــا ي صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اه عنهمــا أن . 5

النبــي صلــى اه عليــه وســلم قضــى بشــاهد ومــن.
حديــث أبــي هريــرة رضــي اه عنــه قــال: )قضــى رســول اه صلــى . 6

اه عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد( أخرجــه أبــوداود 
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والترمــذي وابــن ماجــة والبيهقــي.
ــع مــا ليــس عنــدك ( رواه . 7 ــه وســلم: ) اتب ــى اه علي قــول النبــي صل

ــن ماجــة والترمــذي. اب
مــا ورد عــن احســن بــن علــي رضــي اه عنهمــا أن النبــي صلــى اه . 8

عليــه وســلم قــال: )مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام امســلمن ولــم 
يجــب فهــو ظالــم ا حــق لــه(.

يــا رســول اه . 9 قلــت  بــن حــزام رضــي اه عنــه  رواه حكيــم  مــا 
ــم أبتاعــه  ــه ث ــه من ــدي أبيع ــع ليــس عن ــي الرجــل فيســألني البي يأتين

مــن الســوق؟ فقــال: ) ا تبــع مــا ليــس عنــدك ( . 
)البينــة علــى امدعــي واليمــن علــى امدعــى عليــه( رواه . 10  حديــث 

الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اه عليــه وســلم وغيرهــم أن البينة علــى امدعي واليمن 

علــى امدعــى عليــه.
 قوله صلى اه عليه وسلم: )) إما أقضي على نحو ما أسمع((. 11
 نهى النبي صلى اه عليه وسلم عن ربح مالم يضمن .. 12
 حديــث ابــن عمــر رضــي اه عنهمــا: وقــد رأيــت النــاس ي عهــد . 13

جزافــا  الطعــام  ابتاعــوا  إذا  وســلم  عليــه  اه  صلــى  اه  رســول 
يضربــون ي أن يبيعــوه ي مكانهــم وذلــك حتــى يــؤوه إلــى رحالهــم. 

البخــاري. أخرجــه 
 حديــث ابــن عبــاس رضــي اه عنهمــا أن رســول اه صلــى اه عليــه . 14

وســلم نهــى أن يبيــع الرجــل طعامــا حتــى يســتوفيه قيــل ابــن عبــاس 
أخرجــه  مرجــأ.  والطعــام  بدراهــم  دراهــم  ذاك  قــال  ذاك  كيــف 
البخــاري، وي روايــة عنــه قــال قــال رســول اه صلــى اه عليــه 
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وســلم: »مــن ابتــاع طعامــا فــا يبيعــه حتــى يقبضــه« قــال ابــن عبــاس: 
ــة الطعــام. أخرجــه مســلم. وأحســب كل شــي منزل

 حديــث زيــد بــن ثابــت رضــي اه عنــه: »نهــى رســول اه صلــى اه . 15
عليــه وســلم أن تبــاع الســلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى 

رحالهــم« أخرجــه أحمــد وأبــو داوود، وإســناده جيــد.
ــت رضــي اه عنهمــا أنهمــا . 16 ــن ثاب ــد ب ــرة وزي ــي هري  مــا جــاء عــن أب

أنكــرا علــى مــروان بــن احكــم فقــاا: أحــل بيــع الربــا يــا مــروان! 
قــال أعــوذ بــاه ومــا ذاك فقــاا هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ثــم 
باعوهــا قبــل أن يســتوفوها فبعــث مــروان احــرس يتبعونها فينزعوها 

مــن أيــدي النــاس ويردونهــا إلــى أهلهــا. رواه مســلم.
 حديــث أبــي هريــرة رضــي اه عنــه أن النبــي صلــى اه عليــه وآلــه . 17

وســلم قــال: » كل امســلم علــى امســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه« 
رواه مســلم.

ــه( . 18 ــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤدي ــه وســلم: )عل ــى اه علي ــه صل  قول
رواه اأربعــة.

 قوله صلى اه عليه وسلم: ) البيعان باخيار ما لم يتفرقا (.. 19
 مــا روي عــن النبــي صلــى اه عليــه وســلم أنــه اشــترى ملــوكا . 20

فكتــب )هــذا مــا اشــترى محمــد بــن عبــداه مــن العــداء بــن خالــد 
ــع امســلم امســلم(. ــة بي ــه وا غائل ــدا أو أمــة ا داء ب ــه عب اشــترى من

 قــول النبــي صلــى اه عليــه وســلم :) امســلمون علــى شــروطهم إا . 21
شــرطًا حــرم حــاًا أو أحــل حرامــًا ( .
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ثالثا: القواعد الفقهية: 
اليمن تشرع ي جانب أقوى امتداعين.. 1
اإثبات مقدم على النفي.. 2
خيــار العيــب يثبــت فيــه إمــا اإمســاك مــع اأرش أو الــرد وأخــذ . 3

الثمــن.
اإقرار حجة ملزمة.. 4
ما بني على باطل أخذ حكمه.. 5
تعاطي العقود الفاسدة حرام .. 6
اأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.. 7
امطلق يبقى على إطاقه ما لم يقيد بنص أو دالة.. 8
اإقرار حجة على امقر.. 9

 امرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة امشروعة.. 10
 الدعوى تقام على من بيده العن.. 11
 من سعى ي نقض ما م جهته فسعيه مردود عليه.. 12
 البيع امعلق على شرط ا يصح.. 13
 ا عذر من أقر.. 14

15. الدعوى تقام على اأصيل ا على الوكيل .

رابعًا: أقوال العلماء:
بنيــة . 1 واجبــا  دينــا  غيــره  عــن  أدى  مــن  وكل  الضامــن  ويرجــع   (

.)372/3( القنــاع  كشــاف  ي  الرجــوع(. 
قــال ابــن القيــم رحمــه اه ي الطــرق احكميــة صفحــة )11( مــا . 2

نصــه ) وباجملــة فالبينــة اســم لــكل مــا يبــن احــق ويظهــره ومــن 
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خصهــا بالشــاهدين أو اأربعــة أو الشــاهد لــم يــوف مســماها حقــه 
ولــم تــأت البينــة فقــط ي القــرآن مــرادا بهــا الشــاهدان وإمــا أتــت 

مــرادا بهــا احجــة والدليــل والبرهــان ( .
وأن للحاكــم وايــة علــى مــال الغائــب ويجــوز لــه احكــم عليــه وعلــى 
امســتتر واممتنــع ولــو كان ي البلــد كمــا صــرح بذلــك صاحــب 

امبــدع والكشــاف
ــن . 3 ــة رحمــه اه: )وقــد ثبــت ي صحيــح مســلم عــن اب قــال ابــن تيمي

عبــاس أن النبــي صلــى اه عليــه وســلم قضــى بشــاهد ومــن( رواه 
الترمــذي وابــن ماجــة مــن حديــث جابــر ورواه أبــو داود والترمــذي 
وابــن ماجــة مــن حديــث أبــي هريــرة وروي ذلــك عــن النبــي مــن وجــوه 
كثيــرة وهــذه اأحاديــث أصــح وأشــهر مــا روي عــن النبــي صلــى 
اه عليــه وســلم ي هــذا البــاب وابــن عبــاس رضــي اه عنهمــا الــذي 
يــروي عــن النبــي صلــى اه عليــه وســلم أنــه قضــى باليمــن مــع 
الشــاهد وأن هــذا قضــى بــه ي دعــاوى وأقــر بهــذا بدعــاوى( ا.هـــ  

مجمــوع الفتــاوى 391/35،
قــال ابــن القيــم رحمــه اه تعالــى ي كتابــه الطــرق احكميــة ي . 4

السياســة الشــرعية ص 172مانصــه: )احكــم بالشــاهد واليمــن 
وهــو مذهــب فقهــاء احديــث كلهــم ومذهــب فقهــاء اأمصــار مــا 

خــا أبــي حنيفــة وأصحابه(أ.هـــ.
ــه الــكاي 128/6 مــا . 5 قــال ابــن قدامــة رحمــه اه تعالــى ي كتاب

نصــه: )فــإن امتنــع اخصــم مــن احضــور عنــد احاكــم حكــم عليــه 
أنــه لــو لــم يحكــم عليــه جعــل اامتنــاع وااســتتار طريقــًا لتضييــع 

احقــوق( ا.هـــ.
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ــه معــن . 6 ــن احســن رحمــه اه ي كتاب ــم ب ــو إســحاق إبراهي قــال أب
احــكام 615/2 مــا نصــه: ) مســألة: قــال امــاوردي ي تفســير قــول 
اه تعالــى: »وإذا دعــوا إلــى اه ورســوله ليحكــم بينهــم« اآيــة دليــل 
علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام امســلمن فعليــه اإجابــة 
ــي رضــي اه عنهمــا  ــن عل ويجــرح إن تأخــر وقــد ورد عــن احســن ب
أن النبــي صلــى اه عليــه وســلم قــال: » مــن دعــي إلــى حاكــم مــن 

حــكام امســلمن فلــم يجــب فهــو ظالــم ا حــق جميــع ذلــك( .
ــم . 7 ــه ل ــرد ب ــم العيــب وأخــر ال ــاع: )فمــن عل مــا جــاء ي كشــاف القن

يبطــل خيــاره بالتأخيــر إا أن يوجــد منــه مــا يــدل علــى الرضــا مــن 
تصــرف ي امبيــع أو نحــوه( 460/7 .

عقد العينة عقد محرم على رأي جمهور العلماء.. 8
 قــرار امجمــع الفقهــي: ) صحــة شــرط مــن تأخــر عــن قســط مــن . 9

اأقســاط فيحــل امبلــغ كامــا (.
 مــا ذكــره امجــد أبــو البــركات رحمــه اه ي محــرره بقولــه: ومــن . 10

أدعــى علــى غائــب أو مســتتر ي البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون 
ولــه بينــة ســمعت وحكــم لــه ويســتحلفه احاكــم علــى بقــاء حقــه.

 البيــع مــع رهــن امبيــع للبائــع ا منــع مــن بقــاء العــن ي يــد امشــتري . 11
وعــدم قبــض الرهــن.

 منافــع امغصــوب مضمونــة والغاصــب يضمــن أجــرة امغصــوب إلــى . 12
حــن رده أو تلفــه. شــرح امنتهــى 403/2و 421 والكشــاف 187/4

ي . 13 اه  رحمــه  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيخ  قــول   
امصــاب  ينفقــه  مــا  يتحمــل  ا  »اجانــي  الفتــاوى)342-341/11(: 

مرضــه«.  مــدة  عليــه  امجنــي  علــى  امتســبب 
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تســليمه. . 14 علــى  مقــدورا  أن يكــون  الصحيــح  البيــع  مــن شــروط   
.)332/7( القنــاع  كشــاف 

ــم مــن أنــه ا يحــق للراهــن أن يتصــرف ي . 15  مــا نــص عليــه أهــل العل
ــإذن مــن امرتهــن. ــة إا ب العــن امرهون

 قــول ابــن القيــم رحمــه اه ي الطــرق احكميــة )160(: »احكــم . 16
بالشــاهد واليمــن هــو مذهــب فقهــاء احديــث كلهــم، ومذهــب 

فقهــاء اأمصــار مــا خــا أبــي حنيفــة وأصحابــه«.
 ذكــر ابــن قدامــة رحمــه اه ي الــكاي )128/6( مــا نصــه: »فــإن . 17

ــو لــم  ــه ل امتنــع اخصــم مــن احضــور عنــد احاكــم حكــم عليــه أن
يحكــم عليــه جعــل اامتنــاع وااســتتار طريقــًا لتضييــع احقــوق«.

 ذكــر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حســن رحمــه اه ي كتابــه معــن . 18
احــكام علــى القضايــا واأحــكام مــا نصــه » مســألة قــال امــاوردي 
ليحكــم  ورســوله  اه  إلــى  دعــوا  »وإذا  تعالــى:  قولــه  تفســير  ي 
بينهــم« اآيــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام 

امســلمن فعليــه اإجابــة ويحــرج إن تأخــر(.
 امشــتري مخيــر بــن فســخ البيــع أو إمســاكه مــع أرش نقصــه وهــو . 19

امذهــب. نــص عليــه ي كشــاف القنــاع.
 قــول البهوتــي رحمــه اه ي الكشــاف: »فمــن اشــترى معيبــا لــم . 20

يعلــم حــال العقــد عيبــه ثــم علــم بعيبــه فلــه اخيــار ســواء علــم البائــع 
بعيبــه فكتمــه عــن امشــتري أو لــم يعلــم البائــع بعيبــه أو حــدث بــه 
أي بامبيــع عيــب بعــد العقــد وقبــل القبــض فيمــا ضمانــه علــى البائــع 
علــى  بذلــك وكثمــر  بيــع  ومــذروع  ومعــدود  ومــوزون  كمكيــل 
شــجر ونحــوه كمبيــع بصفــة أو رؤيــة متقدمــة خيــر امشــتري بــن 
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رد اســتدراكا مــا فاتــه وإزالــة مــا يلحقــه مــن الضــرر ي بقائــه ي 
ــة  ــار الــرد مؤن ملكــه ناقصــا عــن حقــه وعليــه أي امشــتري إذا اخت
رده إلــى البائــع حديــث »علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« وإذا رده 
أخــذ الثمــن كامــا أن امشــتري بالفســخ اســتحق اســترجاع جميــع 

الثمــن« 446/7.
 قــول ابــن قدامــة رحمــه اه: »وا حديــد للغــن ي امنصــوص عــن . 21

أحمــد وقيــل بالثلــث وهــو قــول مالــك أن النبي صلى اه عليه وســلم 
قــال »والثلــث كثيــر« أخرجــه البخــاري ومســلم وقيــل » بالســدس« 
ــه  ــرد الشــرع ب ــه ي العــادة أن مــا ا ي ــاس ب ــن الن ــل » مــاا يتغاب وقي

يرجــع فيــه إلــى العــرف« امغنــي )36،37/6(.
 قــول شــيخ اإســام ابــن تيميــة رحمــه اه : »فــا يجــوز أن يبــاع . 22

أحــد  يجــوز  وا  غيــره،  فيــه  يبــاع  الــذي  بالســعر  إا  امسترســل 
استرســل إليــه أن يغــن ي الربــح غبنــا يخــرج عــن العــادة«. الفتــاوى 

.)360/29(
امــرداوي رحمــه اه: »فتلخــص أن امسترســل هــو اجاهــل . 23 قــول   

.)397/4( اإنصــاف  مشــتريًا«.  أو  بايعــًا  كان  ســواء  بالقيمــة 
 قــول البهوتــي رحمــه اه: »وامــراد هنــا اجاهــل بالقيمــة مــن بائــع و . 24

مشــتر وا يحســن ماكــس فلــه اخيــار إذا غــن امذكــور الذي يخرج 
عــن العــادة أنــه حصــل جهلــه بامبيــع فثبــت لــه اخيــار«.  كشــاف 

ــاع )435/7(. القن
الــروض امربــع ) وإذا كان احــال . 25  مــا قــرره الفقهــاء كمــا ي 

ــه  ــال رضــي رجــع بدين ــم يكــن احت ــيء ول ــر مل ــه مفلســا أو غي علي
علــى احيــل واملــيء هــو القــادر علــى الوفــاء غيــر امماطــل ومكنــه 
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حضــوره مجلــس احكــم (
 قــول ابــن قدامــة رحمــه اه ي امغنــي: »وي تصــرف امشــتري ي . 26

امبيــع مــدة اخيــار ببيــع ونحــوه فهــو يــدل علــى الرضــاء امبطــل للخيــار 
حيــث إن اخيــار يبطــل بالتصريــح بالرضــاء أو مــا يــدل عليــه«.

 العقــد الــازم هــو الــذي ا يقبــل الفســخ إا برضــا الطرفــن .انظــر . 27
: بدائــع الصنائــع للكاســاني رحمــه اه )299/5(.

28 . :)304/2( القواعــد  ي  امنثــور  ي  اه  رحمــه  الزركشــي  قــال   
)الــازم: مــا ا يقبــل الفســخ ،أو ا مكــن للغيــر إبطالــه ،و اجائــز 

.) عكســه 
 ذكــر صاحــب امقنــع )44/2( مــا نصــه: » فمــن اشــترى معيبــا لــم . 29

يعلــم عيبــه فلــه اخيــار بــن الــرد واإمســاك«.
 ذكــر ابــن قدامــة ي امغنــي )522/6( مــا نصــه: »أنــه متــى علــم . 30

بامبيــع عيبــا لــم يكــن عامــا بــه فلــه اخيــار بــن اإمســاك والفســخ 
ســواء كان البائــع علــم بالعيــب وكتمــه أو لــم يعلــم«.

 ذكــر الزحيلــي ي الفقــه اإســامي وأدلتــه )261/4( مــا نصــه: . 31
»يثبــت خيــار العيــب متــى ظهــر العيــب ولــو بعــد العقــد بزمــن طويــل 
مبــدأ  أيضــًا  يتحقــق  لــم  الســامة  تتوافــر  لــم  وإذا  أيضــا:  ويقــول 
التعــادل ي التبــادل الــذي تقــوم عليــه عقــود امعاوضــات فشــرع هــذا 
اخيــار حفاظــا علــى مبــدأ امســاواة وقــد أثبــت الشــرع هــذا اخيــار مــن 
فوجــئ بالعيــب بأحاديــث نبويــة متعــددة منهــا )امســلم أخــو امســلم( 
)ا يحــل مســلم بــاع مــن أخيــه بيعــًا وفيــه عيــب إا بينــه( وقولــه: )مــن 
غشــنا فليــس منــا( وقــال أيضــا »ومــا يثبــت فيــه اخيــار مــا كان 
محــل العقــد عينــا معينــة أو مشــخصة مــن اأعيــان كمــا اأرض 
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ــة والســيارة«. ــدار والداب وال
 قــول البهوتــي رحمــه اه ي كشــاف القنــاع »وأمــا مــن لــه خبــرة . 32

بســعر امبيــع ويدخــل علــى بصيــرة بالغــن ومــن غــن اســتعجاله ي 
البيــع ولــو توقــف فيــه ولــم يســتعجل لــم يغــن فــا خيــار لهمــا لعــدم 

التغريــر« ) 435/7 (.
 ومــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحد مــع من امدعي . 33

ي امــال ومــا يقصــد بــه امــال ، ومــن ذلــك مــا ذكره صاحــب الروض 
امربــع ونصــه : )ويقبــل ي امــال ومــا يقصــد بــه امــال كالبيــع واأجــل 

واخيــار فيــه أي ي البيــع ونحــوه .. رجــل ومــن امدعي(
ثبــوت حــق خيــار الفســخ. شــرح امنتهــى . 34  وجــود الغــن كاف ي 

.)195/3(
 جــاء ي شــرح الزركشــي ) وبيــع امســلم فيــه مــن بائعــه أو غيــره قبــل . 35

قبضــه فاســد وامعتمــد علــى نهــي النبــي صلــى اه عليــه وســلم عــن 
بيــع الطعــام قبــل قبضــه وعــن ربــح مــا لــم يضمــن (.

 قــال اخرقــي رحمــه اه مــن احنابلــة: إن الصبــرة امتعينــة امبيعــة . 36
جزافــا تدخــل ي ضمــان امشــتري بالعقــد وا يجــوز للمشــتري بيعهــا 
حتــى ينقلهــا. )مجمــوع فتــاوى شــيخ اإســام ابــن تيميــة 400/29(.

 قــال شــيخ اإســام ابــن تيميــة رحمــه اه ) ومــن جعــل التصــرف . 37
تابعــا للضمــان فقــد غلــط فقــد ثبــت ي الصحيــح عــن ابــن عمــر 
رضــي اه عنهمــا أنــه قــال كنــا نبتــاع الطعــام جزافــا علــى عهــد 
ننقلــه  حتــى  نبيعــه  أن  فنهــى  وســلم  عليــه  اه  صلــى  اه  رســول 
ــل مضــت الســنة أن مــا أدركــت  ــن عمــر هــو القائ ــا. واب ــى رحالن إل
الصفقــة حيــا مجموعــا فهــو مــن ضمــان امشــتري فتبــن أن مثــل 
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هــذا الطعــام مضمــون علــى امشــتري وا يبيعــه حتــى ينقلــه فالســنة 
ي هــذا البــاب فرقــت بــن القــادر علــى القبــض وغيــر القــادر ي 

. الفتــاوى 344/20  والتصــرف( مجمــوع  الضمــان 
 وقــال شــيخ اإســام رحمــه اه: ) إن النهــي إمــا كان للتاجــر الــذي . 38

يربــح فــا يبيــع بربــح حتــى يصيــر ي حوزتــه ويعمــل فيهــا عمــا مــن 
ــذي يشــتري ي  ــى مــكان آخــر كال ــا إل أعمــال التجــارة إمــا بنقله

بلــد ويبيــع ي آخــر وإمــا حبســها إلــى وقــت آخــر ...( 
 قــال ابــن تيميــة رحمــه اه: »إن كل مــا يوجــد بامبيــع مــا ينقــص . 39

العــن أو القيمــة نقصــا يفــوت بــه غــرض صحيــح يثبــت بــه الــرد« 
حاشــية ابــن قاســم 442/4 .

 قــال الشــيرازي -رحمــه اه- ي امهــذب )286/1(: »والعيــب الــذي . 40
يــرد بــه امبيــع مــا يعــده النــاس عيبــا فــإن خفــي منــه شــيء رجــع فيــه 

إلــى أهــل اخبــرة بذلــك اجنــس« .
 قــال امــرداوي ي اإنصــاف: »العيــب هــو مــا ينقــص قيمــة امبيــع . 41

نقيصــة يقتضــي العــرف ســامة امبيــع عنهــا غالبــا«.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط قــال ابــن . 42

عابديــن ي حاشــيته 3/5 : »خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط« .
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب علــى التراخــي قــال البهوتــي . 43

ي شــرح منتهــى اإرادات 211/3: »وخيــار عيــب متــراخ أنــه لدفــع 
ضــرر متحقــق فــا يســقط بالتأخيــر كالقصــاص ، إا إن وجــد 

دليــل رضــاه أي امشــتري«.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه إذا اختلــف البائــع وامشــتري ي عيــب . 44

امبيــع مــع ااحتمــال فالقــول قــول امشــتري بيمينــه قــال البهوتــي 
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رحمــه اه: »وإن اختلفــا أي البائــع وامشــتري ي معيــب عنــد مــن 
حــدث العيــب مــع ااحتمــال فقــول مشــتر بيمينــه إن لــم يخــرج عــن 

يــده« الــروض امربــع 4/ 454.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه متــى علــم امشــتري بالعيــب فهــو باخيــار . 45

بــن اإمســاك مــع اأرش أو الــرد قــال ابــن قدامــة رحمــه اه ي 
امغنــي 108/4: »ومتــى علــم -يعنــي امشــتري- بامبيــع عيبــا لــم يكــن 
عامــا بــه فلــه اخيــار بــن اإمســاك والفســخ ســواء كان البائــع علــم 
العيــب وكتمــه أو لــم يعلــم ، ا نعلــم بــن أهــل العلــم ي هــذا خافــا«.

 نــص ابــن قدامــة رحمــه اه ي امغنــى: »إذا اشــترى معيبــًا فباعــه . 46
ســقط رده أنــه قــد زال ملكــه عنــه« 242/6.

 نــص امــرداوي رحمــه اه ي اإنصــاف: »وإن فعلــه عامــًا بعيبــه . 47
فــا شــيء لــه وكــذا لــو تصــرف فيــه مــا يــدل علــى الرضــا أو 
عرضــه للبيــع أواســتغله وهــو امذهــب ي ذلــك كلــه وعليــه جماهيــر 
اأصحــاب وقطــع بــه كثيــر منهــم«398/11 اإنصــاف مــع الشــرح 

الكبيــر علــى امقنــع.
 قــال ابــن قدامــة رحمــه اه: ) وأن اليمــن تشــرع ي حــق مــن ظهــر . 48

صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك شــرعت ي حــق صاحــب اليــد لقــوة 
جنبــه بهــا ، وي حــق امنكــر لقــوة جنبــه فــإن اأصــل بــراءة الذمــة، 
وامدعــي ههنــا ) أي ي بــاب الشــاهد واليمــن ( قــد ظهــر صدقــه 

فوجــب أن تشــــرع اليمــن ي حقــه ( ا.هـــ امغــــني ) 131/14 ( 
 قــال ابــن القيــم رحمــه اه : »وليــس ي القــرآن مــا يقتضــي أنــه ا . 49

ــا  ــن فــإن اه ســبحانه إم يحكــم إا بشــاهدين، أو شــاهد وامرأت
أمــر بذلــك أصحــاب احقــوق أن يحفظــوا حقوقهــم بهــذا النصــاب ، 
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ولــم يأمــر بذلــك احــكام أن يحكمــوا بــه، فضــًا عــن أن يكــون 
قــد أمرهــم أا يقضــوا إا بذلــك ولهــذا يحكــم احاكــم بالنكــول 
واليمــن امــردودة وامــرأة الواحــدة والنســاء امنفــردات ا رجــل معهــن 
ومعاقــد القمــط ووجــوه اآجــر وغيــر ذلــك مــن طــرق احكــم التــي 
لــم تذكــر ي القــرآن .... فطــرق احكــم شــيء وطــرق حفــظ احقــوق 
شــيء آخــر وليــس بينهمــا تــازم فتحفــظ احقــوق مــا ا يحكــم بــه 
ــه حقــه ، ويحكــم  ــه يحفــظ ب ــم صاحــب احــق أن احاكــم مــا يعل
احاكــم مــا ا يحفــظ بــه صاحــب احــق حقــه وا خطــر علــى بالــه 
ـ  الطــرق احكميــة ص )145( مــن نكــول ورد مــن وغيــر ذلــك ( اهــ

 مــا ذكــره صاحــب امقنــع -رحمــه اه- مــن قولــه: »وإن ســكت . 50
امدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت 
وإا جعلتــك نــاكا، وقضيــت عليــك« امقنــع مــع الشــرح الكبيــر 

.)28/446( واإنصــاف 
 قــال امــرداوي -رحمــه اه- وهــو امذهــب قــال صاحــب الشــرح . 51

الكبيــر: أنــه نــاكل عمــا توجــب عليــه اجــواب فيــه.
 مــا ذكــره صاحــب الــروض امربــع: )ويقبــل ي امــال ومــا يقصــد بــه . 52

امــال كالبيــع واأجــل واخيــار فيــه أي ي البيــع ونحــوه ... رجــل ومــن 
امدعي(. 

 جــاء ي الــروض امربــع 103/5: )ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن . 53
يضمــن الثمــن إذا اســتحق امبيــع(.

البائــع . 54 قــال  )وإن  القنــاع  كشــاف  ي  اه  رحمــه  البهوتــي  قــال   
إن بعتــك تنقدنــي الثمــن إلــى ثاثــة أيــام أو إلــى مــدة معلومــة أقــل 
ــع وهــو قــول عمــر  ــا صــح البي ــع بينن ــر وإا فــا بي مــن ذلــك أو أكث
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كشــرط اخيــار ويفســخ البيــع إن لــم يفعــل أي إن لــم ينقــده امشــتري 
الثمــن ي امــدة(

 جــاء ي امغنــي 235/14 »وأمــا إذا حلــف أي امدعــي وقضــي لــه . 55
فعــاد امدعــى عليــه وبــذل اليمــن لــم يســمع منــه وهكــذا لــو بذلهــا 
بعــد احكــم عليــه بنكولــه لــم يســمع أن احكــم قــد م فــا ينقــض 

كمــا لــو قامــت بينــة«.
 جــاء ي امغنــي: )ومــا يحصــل مــن غــات امبيــع ومائــه امنفصــل ي . 56

مــدة اخيــار فهــو للمشــتري أمضيــا العقــد أم فســخاه (..إلــى أن قــال: 
)ولنــا قــول النبــي صلــى اه عليــه وســلم: »اخــراج بالضمــان« قــال 
الترمــذي هــذا حديــث صحيــح . وهــذا مــن ضمــان امشــتري فيجــب 
أن يكــون خراجــه لــه وأن املــك ينتقــل بالبيــع علــى مــا ذكرنــا 

فيجــب أن يكــون مــاؤه لــه كمــا بعــد انقضــاء اخيــار(.
 جــاء ي امغنــي 243/6 )إذا بــاع امعيــب ثــم أراد أخــذ أرشــه فظاهــر . 57

كام اخرقــي أنــه ا أرش لــه ســواء باعــه عامــا بعيبــه أو غيــر عالــم 
وهــذا مذهــب أبــي حنيفــة والشــافعي ..( ينظــر أيضــًا كشــاف القناع 

.457/7
 قــال ي رد احتــار علــى الــدر امختــار 328/327/7 ) بــاع عبــد . 58

غيــره بغيــر إذنــه فبرهــن امشــتري مثــًا علــى إقــرار البائــع الفضولــي 
أوعلــى إقــرار رب العبــد أنــه لــم يأمــره بالبيــع للعبــد وأراد امشــتري 
رد البيــع ردت بينتــه ولــم يقبــل قولــه للتناقــض كمــا لــو أقــام البائــع 
البينــة أنــه بــاع بــا أمــر أو برهــن علــى قــرار امشــتري بذلــك وأصلــه 

أن مــن ســعى  ي نقــض مــا م مــن جهتــه ا يقبــل( .
 قــال ي كشــاف القنــاع 159/15) وان ادعــى علــى غائــب مســافة . 59
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قصــر ولــو ي غيــر عملــه أو ادعــى علــى متنــع مــن احضــور مجلــس 
احكــم أي مســتتر إمــا ي البلــد أو ي مــادون مســافة قصــر أو ادعــى 
علــى ميــت أو صغيــر أو مجنــون بــا بينــة لــم تســمع دعــواه أنــه ا 
ــاس  ــو يعطــى الن ــث )ل ــه مــا ادعــاه حدي ــم يحكــم ل ــا ول ــدة فيه فائ
بهــا ي  احاكــم وحكــم  ســمعها  بينــه  لــه  وإن كان  بدعواهــم( 

حقــوق اآدميــن.
 قــال ي الــروض امربــع )ص247( الشــرط الرابــع: »أن يكــون العقد . 60

مــن مالــك للمعقــود عليــه أو مــن يقــوم مقامه«.
مــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحــد مــع مــن امدعــي . 61

ي امــال ومــا يقصــد بــه امــال، ومــن ذلــك مــا ذكــره صاحــب الــروض  
امربــع ونصــه: ) ويقبــل ي امــال ومــا يقصــد بــه امــال كالبيــع واأجــل 

واخيــار فيــه أي ي البيــع ونحــوه ... رجــل ، ومــن امدعــي (.
امنتهــى . 62 شــرح  الفســخ.  خيــار  حــق  ثبــوت  الغــن كاٍف ي  وجــود 

.)195/3(
مــا ذكــره الفقهــاء رحمهــم اه تعالــى مــا نصــه: )البيــع امعلــق علــى . 63

شــرط ا يصــح(.
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20

امادة )56( من نظام امرافعات الشرعية.. 6
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