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 املقدمة
وأصحابه   آله  وعلى  محمد  سيدنا  النبيين  وخاتم  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العالمين  رّب  هلل  يوم  الحمد  إلى  بإحسان  لهم  والتابعين 

: ))من  الدين.أما بعد:فإّن أعلى ما يناله المرء من الخيرات وأحلى ما قضيت به األوقات الفقه في الدين، والنبي )صلى هللا عليه وسلم( قد قال
عة الغّراء، أال وهي مسألة اشتراط البائع عند  .وهذا البحث في مسألة من مسائل الفقه المعطاء، فقه الشري(1)ُيرِد هللا به خيرًا يفقهُه في الدين(( 

بيعه سلعته البراءة من كل عيب، وذلك حتى ال يتحمل تبعات العقد واحتمال إبطاله بسبب عيب قد يكون غير ظاهٍر، وقد ال يعلمه، أو قد  
ين الفقه الميمونة منثورة في ثنايا بيانهم يختلف فيه عقول المقومين ما بين اعتباره عيبًا أو غير عيب, وهي مسألة أوضحها الفقهاء في دواو 

 ألحكامه في أبواب المعامالت، وفي أبواب البيع منها خاصة.هذا وقد اشتمل البحث الميمون هذا على خمسة مباحث: 
 المبحث األول: في التعريف بالبراءة والعيب واأللفاظ المستعملة في البراءة. 

 العلماء في المسألة وذكر أدلتهم.والمبحث الثاني: في عرض أقوال 
 والمبحث الثالث: في مناقشة األدلة وبيان القول الراجح. 

 والمبحث الرابع: في بيان قضايا فقهية متعلقة بهذه المسألة. 
 والمبحث الخامس: في عرض مسألة الُعهدة وأثرها في اشتراط البراءة. 

 وهللا ولي التوفيق، والحمد هلل رّب العالمين.
 يف التعريف بالرباءة والعيب واأللفاظ املستعملة يف الرباءة األولاملبحث 

 وفروع هذا الباب في لغة العرب يرجع إلى أصلين:  –من الباء والراء والهمزة  –البراءة: من برأ   معنى البراءة: -1
 الخلق، يقال: برأ هللا تعالى الخلق يبرؤهم برءًا، والباري هو هللا جّل ثناؤُه. األصل األول:
الثاني العيب األصل  من  البراءة  ذلك  ومن  َوَبَرأُت،  َبِرْئُت  ُيقال:  السقم،  من  السالمة  وهو  البرُء:  ذلك  من  ومزايلته،  الشيء،  من  التباعد   :

زيٌد من  (2) والمكروه وبريء  المنير:  المصباح  )الباريء(،  .وفي  فهو  َخَلَقها  يبَرُؤها:  الخليقة  تعالى  هللُا  وَبَرَأ  عنه طلبه،  براءًة: سقط  يبرأ  دينه 
.فالصيغ التي (4).وَبريَء من الَدْين والعيب والتهمة: خلص وخال(3) والبرية, فعيل: بمعنى مفعولة.)واستبَرَأت( المرأةُ: طلبت براءتها من الحمل

عنى شرط البائع البراءة من العيب, وهو: التخلص من عيب في سلعة البائع فال يطالب به, والتباعد والمزايلة  مرت معنا في اللغة تعطينا م
 .(5)عنه
اللغة:  -2 في  ابن فارس: وهما والعيب  قال  العيبة،  العيب، واألخرى:  أحدهما  فيه كلمتان:  والباء: أصل صحيح  والياء  َعَيَب: والعين  من 

.وفي بدر المتقي: العيب لغة: ما  (6)يء: معروف، تقول: عاب فالن فالنًا يعيبه، ورجل َعّيابة: وّقاع في الناسمتباعدتان، فالعيب في الش
جاء في كتب الحنفية: العيب هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، وفي قول:  والعيب اصطالحًا:    .(7)يخلو عند أصل الفطرة السليمة

.وجاء في مجلة األحكام العدلية في تعريف العيب: هو ما ينقص ثمن البيع عند التجار وأرباب  (8) ف أهلهالعيب هو ما ينقص القيمة في عر 
. وفي شرح مجلة األحكام: العيب هو الذي يوجب نقصًا في قيمته )أي المبيع( عند التجار الذين يبيعون ويشترون أمثاله، أو الذي  (9) الخبرة

.  وجاء (10)بيع عاريًا وخاليًا منه، أو الذي يفوت الغرض المقصود منه، أو الذي ال يمكن إزالته بال مشقةتقتضي الخلقة السليمة أْن يكون الم
. وفي كتب الشافعية: العيب هو كل ما ينقض العين أو القيمة نقصًا  (11)في كتب المالكية: العيب هو ما وجب لنقٍص العادُة السالمة منه

.وجاء تعريف العيب في كتب الحنابلة (12)جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل القبضيفوت به غرض صحيح إذا غلب في  
، أي نقيصة يقتضي العرف سالمة المبيع منها غالبًا. وفي المغني: العيب هو النقص الموجب لنقص (13) بأّنه: ما نقص قيمة المبيع عادة

 . (14) المالية في عادات التجار
 -ريفات:املالحظات على التع

يمة,  وضح العالمة ابن عابدين في حاشيته بأّن مراد الحنفية في تعريفهم بأّنه: "ما أوجب نقصان الثمن"، بأن المراد بالثمن هنا ما ينقص الق
لتعريف أي من حيث صيغة ا  –وأّن العيب هو المنقص للقيمة.وأخذ بعض أهل العلم على تعريف الحنفية أّنهم لم يفرقوا بين العيب والرداءة  

ُبّرًا، فوجده    –ال من حيث األحكام   مع أّن العيب غير الرداءة، فهما مختلفان.ففي أصل الخلقة السليمة الرداءة ليست بعيب، كمن اشترى 
ان عفنًا، رديئًا، فليس له الرد بخيار العيب؛ ألّن البّر في أصل خلقته إما حسٌن وإما متوسط وإما رديٌء، أما إذا كان مبلواًل فهذا عيب, أو ك

 .  إذن فالرداءة ال تسمَّى عيبًا، وإن كانت في الحقيقة توجب نقصان القيمة.   (15)فهذا عيب
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م منها وتعريف العيب في كتب المالكية أراه مانعًا من دخول الرداءة حين قالوا: العيب ما وجب لنقص العادة السالمة منه؛ ألّن الرداءة ال يسل
حنابلة يمنع من دخول الرداءة في قولهم: نقيصة يقتضي العرف سالمة المبيع منها غالبًا ، وقولهم: إذا غلب  عادة.وكذا تعريف الشافعية وال

في جنس المبيع عدمه.وإدخال كلمة )النقص( في التعريف تعني نقص العين والقيمة، فكاًل من األمرين عيب، فبّين التعريف أّن السالمة من 
بيع يقتضي سالمة المبيع منه.وبعد هذا التوضيح فإنَّ اشتراط البائع براءة السلعة من العيب معناه: أّن النقص هو مقتضى البيع وأّن عقد ال

 البائع عند العقد اشترط أْن تسقط عنه المطالبة من قبل المشتري برّد المبيع إذا خرج معيبًا, وأن يتخلص من تلك المطالبة. 
الفقه ألفاظ تعارف عليها الناس، ُتقال عند التبري من العيوب في السلع التي يبيعونها،  جاء في كتب  -األلفاظ المستعملة في البراءة:  -3

 -منها:
 .(16)قول البائع: بعتك هذا العبد على أّني بريء من كل عيب -1
 .(17) بعتك هذه الدار على أّنها كوم تراب -2
 .(18)يقول في بيع الدابة: مكّسرة محطمة -3
 .(19) يقول في بيع الثوب: حّراق على الزناد، أي أّنه مشتمل على جميع العيوب  -4
عيب   -5 منه  استثنى  لكنه  كان،  عيب  أي  من  فيه  بما  الحاضر  هذا  بيع  ويراد  عابدين:  ابن  قال  حالل،  حاضر  أّنه  على  بعته  قوله: 

 .(20) االستحقاق أي لو ظهر غير حالل أي مسروقًا أو مغصوبًا، يرجع عليه المشتري 
قوله: أبيعك الحاضر المنظور، يراد بذلك جميع العيوب، فلو باع أَمًة، فليس للمشتري رّد األَمة بعيب, ومثله لو قال ذلك في الفرس أو   -6

 .(21) السيارة
 . (22)قول البائع: قد بعتك بغلتي هذه بألف قرش على أْن أكون بريئًا من دعوى العيب -7

 رَط البراءة من العيب، وذكر أهل الفقه قبول السلعة بعيوبها من المشتري أيضًا منها:  وهذا كله عن جانب البائع اشت
 .(23) قول المشتري: قبلته بعيوبه -1
.وذكر الفقهاء جانبًا آخر وذلك  (24) اشترى حيوانًا وقال: قبلته مكسرًا محطمًا أعسر معيبًا، فال صالحية له بعد ذلك أْن يّدعي بعيب قديم  -2

.فال يشترط أْن يكون البائع أو (25) بأن يقول ذلك القول أو ما يفيد ذلك القول، رجل آخر، فاشتراها المشتري على هذا الشرط، فالبيع صحيح
بها   ظهر  لو  فيما  برّدها  المطالبة  من  السلعة  ويبرأ صاحب  فالبيع صحيح  والدالل  كالوكيل  آخر  رجل  ذلك  قال  فلو  القائل،  هو  المشتري 

 عيب.ومثل هذه األلفاظ في حاضرنا:
 يقول البائع: أبيع السيارة على أّنها كوم حديد. -1
 أو يقول: أبيع الثالجة على أّنها صندوق حديد. -2
 يع الغسالة أنت وحّظك.أو أب -3
 يقول على المبيع: به كل العيوب.  -4

ولو أبرأه في بيع   .(26)كشرط البراءة أيضاً   –أي قول البائع أّن بالمبيع جميع العيوب    –قال في حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج: فهذا  
 .(27)العبد من كل غائلة بريء من السرقة واإلباق والزنا

البائع: وقد باع بطيخة: "أي رقي بلهجة العراق"، وقال للمشتري: إّنها قرعة، أي إّنها ليست حمراء بل بيضاء كالقرعة، فوجدها  ومن ذلك قول    -5
 .(28) كذلك فليس له الرد

 املبحث الثاني:يف عرض أقوال العلماء يف اشرتاط الرباءة وذكر أدلتهم
االشتراط على براءة السلعة من كل عيب، كأن اشترط بائع السلعة على المشتري فقال: أبيعك  إذا حصل -البراءة:  اشتراط أقوال العلماء في

بشرط أّني بريء من كل عيب تجده في هذه السلعة. أو أّن المشتري قال: اشتريت هذه السلعة وأنت بريء من كل عيب. فهل للمشتري الرد 
 على مذاهب أربعة:  هذه المسألة بالعيب, أم يلزمه الشرط فال يحّق له الرد؟ 

 (31)والشافعي  (30) , ورواية عن مالك(29) وهذا مذهب الحنفية  قالوا: ليس له الرّد بالعيب سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلمه.المذهب األول:  
 . (33).وروي هذا القول عن ابن عمر وزيد بن ثابت(32)وأحمد
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الثاني:   في  المذهب  الحق  وللمشتري  البائع،  يبرأ  قول  ال  يعلم. وهو  أم ال  بالعيب  البائع  علم  ذلك  في  معيبًا، وسواء  المبيع  إذا ظهر  الرد 
 . (35) , وهو نص الخرقي في مختصره(34)للشافعي

 ال يبرأ البائع من العيب في السلعة المباعة إاّل إذا أعلم المشتري به.وهذا قول شريح. المذهب الثالث: 
 . (36)أبي ليلى والثوري، وبه قال القاضي حسين من أصحاب الشافعي، وهو رواية عن اإلمام أحمدوروي عن عطاء، والحسن وطاووس وابن 

البائع من كل عيب لم يعلمه، وال يبرأ من العيب الذي علمه.وهذا مذهب مالك في الرقيق في العيوب التي لم يعلمها المذهب الرابع:   يبرأ 
 . (37) باطن خاصة إذا كان البائع ال علم له بهالبائع، وأظهر أقوال الشافعي في مرض الحيوان ال

القائلون أّن البائع إذا اشترط براءة السلعة من كل عيب أّنه ال يبرأ من رّدها بالعيب أصاًل، عّللوا ذلك بأّنه ال أدلة أصحاب المذهب األول:
يرتد االبراء بالرّد، حتى لو أبرأ الدائن المدين فرّده المدين لم  يصح االبراء عن الحقوق المجهولة؛ ألّن في االبراء يتحقق معنى التمليك، ولهذا  

, (38)يبرأ فتحقق معنى التملك, وتملك المجهول ال يصح, وألن في إبراء المجهول غرر والنبي صلى هللا عليه وسلم ))نهى عن بيع الغرر((
ل شرٌط على خالف مقتضى العقد؛ ألن مقتضى العقد سالمة  ألنه ال يدري أن المبيع على أي صفة هو.قالوا: وألن اإلبراء على هذه الحا 

. قالوا: وألن الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم  (39)كشرط عدم الملك  -شرط اإلبراء –المبيع, فهذا الشرط 
 .(40)العقد؛ ألنه اسقاط حق قبل وجوبه, وال يسقط قبله كالشفعة

-الثاني القائلون بأن البائع يبرأ من كل عيب اذا اشترط البراءة في العقد, استدلوا بما يأتي:  المذهب  أصحاب-الثاني:  أدلة أصحاب المذهب 
 الدليل من السنة: 

 -روى أبو داود في سننه, واإلمام أحمد في مسنده: .1
إلى رسول اختصما   وتوخيا   استهما: »-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فقال  قد درست،  مواريث  في   -وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا  أن رجلين 

 .(41)«وليحلل كل منكما صاحبه الحق،
أن المواريث قد اندرست, ولم تعرف, فهي إذن مجهولة, ومع ذلك كل واحد من الرجلين أبرأ صاحبه, فدل على أن اإلبراء من    -وجه  الداللة: 

 المجهول جائز.
  -صلى هللا عليه وسلم-ليصلح بين بني خزيمة, وذلك أن النبي    -صلى هللا عليه وسلم-النبي  حين بعثه    -رضي هللا عنه–حديث علي   .2

 إلى علّي مااًل فوداهم حتى َمْيَلَغةِ   -صلى هللا عليه وسلم-بعث أواًل خالد بن الوليد فقتل منهم قتلى بعد ما اعتصموا بالسجود, فدفع النبي  
  عليه   هللا   صلى  -  هللا   رسول   ذلك فبلغ  ، -  وسلم  عليه  هللا صلى  -  يعلمه رسول هللا   وال  تعلمون   ال  مما  لكم   هذا: فقال  مال   يده  في  اْلَكْلِب, وبقي

.وهذا الحديث دليل واضح على أّن الصلح على الحقوق المجهولة تجوز، فقد صالحهم على حقوق ال يعلمها القوم وال (42)به  فسرَّ   -  وسلم
ومن االجماع: ففي االبراء ولو عن مجهول اجماع   أقّره النبي )صلى هللا عليه وسلم( على الصلح.يعلمها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، و 

 .(43) المسلمين في كافة األعصار واألمصار ألّننا وجدنا أّن من حضره الموت استحل من معامليه من غير نكير
عبيده عتقوا, ولو لم يدر كم هم وال أعيانهم؛ ألّن االسقاط ال يبطله جهالة  ومن المعقول: االبراء اسقاط حق ويتمُّ بال قبول كالعتاق، بأّن عتق  

 . (44)الساقط؛ ألّن جهالته ال تفضي إلى المنازعة، إذ ليس فيها تسليم بل اسقاط
البائع من عيب إاّل إذا أعلم  أدلة أصحاب المذهب الثالث: القائلون ال يبرأ  الثالث  المشتري بما قاله ابن قدامة في  استدّل أصحاب المذهب 

. وأجيب: إّن المبطل لتمليك المجهول ليس (45) المغني: قالوا ألّن االبراء مرفق في البيع ال يثبت إاّل بالشرط، فال يثبت مع الجهل كالخيار
 تاج إلى التسليم.    الجهالة وإّنما عدم القدرة على التسليم، أما االسقاط فال يحتاج إلى ذلك؛ ألّن الساقط يتالشى، فال يح

البيهقي: أّن عبد هللا بن عمر باع غالمًا بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد هللا بن  الرابع  أدلة أصحاب المذهب :روى 
سّمه لي، فقال عبد هللا  عمر: بالغالم داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان بن عفان )رضي هللا عنه(، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داًء لم ي

بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان )رضي هللا عنه( على عبد هللا بن عمر باليمين أْن يحلف له لقد باعه الغالم وما به داء  
 ئة درهم. يعلمه، فأبى عبد هللا أْن يحلف له )توّرعًا من اليمين(، وارتجع العبد، فباعه عبد هللا بن عمر بعد ذلك بألف وخمسما

قال اإلمام مالك في موطئه: األمر الُمجتَمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو حيوانًا بالبراءة فقد بريء من كل عيب،   وجه الداللة من الحديث:
 .(46) إاّل أْن يكون قد علم في ذلك عيبًا فكتمه، فإن كان البائع علم عيبًا فكتمه، لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودًا عليه
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  –وهللا تعالى أعلم    –: في الرجل يبيع العبد أو ما شاء من الحيوان بالبراءة من العيوب، فالذي نذهب إليه  -رحمه هللا تعالى -وقال الشافعي  
 .    (47)قضاء عثمان بن عفان )رضي هللا عنه( أّن البائع بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من العيب الذي علمه ولم يسّمه البائع

  وقضاء عثمان بن عفان )رضي هللا عنه( هذا اشتهر بين الصحابة )رضي هللا عنهم(، ولم ُينكر، فدّل على أّن البيع بالبراءة من العيوب ال
 .  (48) يكون إاّل إذا لم يعلم البائع عيب السلعة

 مناقشة األدلة والرتجيح املبحث الثالث
ى التمليك، ال يصح، وإّنما االبراء اسقاط، ال تمليك، ولذا يتم االبراء بال قبول كالطالق، قول أصحاب المذهب األول: أّن في اإلبراء معن  -1

المنازعة. أما االبراء فإسقاط، والساقط يتالشى فال يحتاج إلى تسليم، فال طريق له   إلى  والعتاق، والتمليك يحتاج إلى تسليم، فال يسلم في 
 المنازعة.

المجهول ال  -2 االبراء عن  االبراء    قولهم:  أما  التسليم،  على  القدرة  عدم  وإّنما  الجهالة  ليس  المجهول  لتمليك  المبطل  إّن  وأجيب:  يصح، 
 .(49)فاسقاط، والساقط يتالشى فال يحتاج إلى التسليم، فال تضر جهالته 

ائع السلعة حينما شرط البراءة من العيوب قولهم: إّنه غرر, وأجيب: الغرر إيهام خالف الثابت، كمن زّوج رجاًل أَمًة وقال إّنها حّرًة، أما ب  -3
كنت جهالة  فقد نّبه المشتري على وجود العيوب فال غرر, ثم أنه ال جهالة في العقد؛ ألّنه المبيع المشار إليه معلوم باإلشارة إلى عينه، فإذا تم

 .(50)بهذا الشرط فال تفضي إلى منازعة
فاشتراط البراءة شرط على خالف مقتضى العقد، واإلجابة على اعتراضهم هذا بأن هذا  وقولهم: إّن العقد يقتضي السالمة من العيوب,    -4

ع يد  سالم في مقتضى العقد المطلق، أما إن أرادوا أّنه العقد المقيد بشرط البراءة فغير صحيح؛ ألّن الكل يقول: إذا بّين البائع العيب ووض
يقتض ال  البيع  هذا  أّن  مع  البيع  صح  فقد  عليه  عيب المشتري  من  البائع  براء  بشرط  البيع  صحة  إذن  العيب.فثبت  من  السالمة  ي 

العيب،  (51) السلعة المعامالت وعدم تركها تحت احتمال اإللغاء بسبب  العقد وهو اللزوم واستقرار  الحقيقة يوافق مقتضى  البراءة في  .وشرط 
 فباعه بشرط البراءة وألزمه العقد. 

مستحق بعد لزوم العقد فلم يجز اسقاطه بشرط قبل اللزوم. وأجيب: بأّن باب االسقاطات باب واسع،    واما قولهم: أّن الرّد بعيب السلعة  -5
وبه،  ولذلك فالمزكي حقه باٍق إلى نهاية الحول، ولكن إذا أراد المزكي أْن يسقط حقه قبل الحول بأن يقدم الزكاة صّح, مع أّنه أسقطه قبل وج

 .(52) فباب االسقاطات واسع وصاحب اليمين له أْن يكّفر قبل الحنث،
ويرد على أصحاب المذهب القائلين باشتراط إعالم المشتري: بأّن حديث ابن عمر )رضي هللا عنهما( يؤيد أّن البيع بالبراءة بيع صحيح،    -6

أّنه باعه بشرط   البراءة، وقد علم عثمان )رضي هللا عنه(  ابن عمر عندما باع بشرط  لم يعترض على  أّن عثمان )رضي هللا عنه(  وذلك 
ينكر عليه، فلو كان ذلك ال يصّح لبّينه عثمان )رضي هللا عنه( له.ودّل هذا الحديث على أّن تعامل الناس جرى على هذا األمر البراءة, ولم  

 . (53)من القديم منذ عهد الصحابة )رضي هللا عنهم(
لثاني القائلين: بأّن البائع يبرأ من وبعد هذه المناقشة واإلجابة على حجج المعترضين تبّين رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب ا :  الترجيح

ية  كل عيب إذا اشترط البراءة في العقد، وقد وجدنا أّن هذا القول قول كثير من الفقهاء، فهو قول الحنفية جميعهم وقول الشافعية، وهو روا 
بالبراءة من مجهول أن ننصر الصحة  إّن األشبه بأصولنا  الحنابلة عنها:  قال  المس(54)ألحمد،  تعالى (55) لمين على شروطهم. وألّن  ، وهللا 

 أعلم. 
 يف بيان قضايا فقهية متعلقة بهذه املسألة املبحث الرابع

القبض: .1 الحادث قبل قبض   ما يحدث من العيوب قبل  العيب  البراءة من كل عيب، فهل يدخل في ذلك  البائع سلعته بشرط  إذا باع 
 السلعة؟ 
 : والجواب

العيب الموجود وقت العقد كأن قال له: بعتك هذه السلعة بشرط البراءة من كل عيب بها، أو فيها، فهذا ال إْن خّص البائع البراءة من    -أ
 .(56) يدخل في البراءة من العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض فال يبرأ منه باتفاق الفقهاء 

الفقهاء    -ب بين  خالف  حصل  فهنا  )فيه(،  أو  )به(  بـ  يخص  ولم  البراءة  أطلق  اشتراط وإن  في  قبضها  قبل  السلعة  عيب  دخول  في 
لب البراءة:فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى دخوله في اشتراط البراءة, فال يطالب به البائع, وقال محمد بن الحسن والشافعي: ال يدخل, فيطا
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انه ال يدخل في اشتراط البراءة العيب    به، أي في قول البائع للمشتري: بعتك بشرط البراءة من كل عيب ولم يذكر لفظ )به( أو لفظ )فيه(،
 الحادث فيه قبل القبض فيطالب به البائع عند األخريين, ويدخل عند األوليين فال يطالب به البائع إذا حدث العيب قبل القبض. 

 أو حادث.  أّن المراد في شرط البراءة لزوم العقد وأن ال يطالب البائع بحال، وذلك عن كل عيب موجود وتعليل المذهب األول
 .(57): أّن البراءة عن العيب تتناول الثابت فقط، فينصرف الشرط إلى الموجود منه عند العقد ال الحادثوتعليل المذهب الثاني

بدخول ولعل الراجح أّن العيب الحادث ال يدخل بالبراءة؛ ألّن الثمن حدد على مقدار البراءة من عيوب موجودة حين انعقد البيع، فلو قلنا  
 العيب الحادث بالبراءة صار اجحافًا بالمشتري. 

ذهب الفقهاء إلى بطالن الشرط إذا قال البائع للمشتري: بعتك بشرط البراءة مما سيحدث من العيوب بعد  ما يحدث من العيوب بعد العقد:
.هذا هو األصل, وأما ما تلتزمه الشركات  (58) لمشتري عقد البيع؛ وذلك ألّن االبراء ال يحتمل اإلضافة إلى ما بعده النتقال ملكية المبيع إلى ا

البائع على نفسه, وليس من باب آثار البائع والمشتري والذي التزمه   من الضمان سنة )مثاًل( للسلع فهذا من باب الوفاء بالعقد الذي بين 
َها  ﴿البيع, وااللتزام بالعقود مأمور به قال تعالى:   يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ِ   ٱَّلذ ۡوفُواْ ب

َ
وهذا الضمان جائز وال محذور فيه شرعًا ألن األصل في    (59)﴾  ٱلُۡعُقوِد  َءاَمُنٓواْ أ

 . (60) المعامالت الحل, وألن اشتراط البائع الضمان على نفسه فيه معنى التوثيق لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن اتقان سلعته
 المبيع مستحقًا لغير مالكه، أما بأن يكون مسروقًا أو يكون مغصوبًا أو نحوهما. :الدرك بفتحتين: هو ظهور حكم درك المبيع -2

.ومسألتنا التي تتعلق بدرك المبيع أّن البائع إذا باع المبيع بشرط البراءة من (61)وسمي دركًا اللتزامه الغرامة عند إدراكه المستحق عين ماله
يس للبائع وإّنما هو لشخص آخر. فهذا باتفاق الفقهاء، أّن شرط البراءة ال يؤثر على  كل عيب، ثم بعد ذلك ظهر أّن المبيع مستحقًا، أي ل

الشيء المستحق، بل يجب ارجاع الحق إلى مالكه ويبطل العقد.ومسألة أخرى إذا قال المشتري للبائع: كل حق لي أبرأتك منه, فيدخل فيه  
بخالف الدرك.فظهور الشيء المباع مستحقًا ال يدخل في هذه البراءة، وإّنما ُيلزم  ابراء العيب نصًا وال يدخل الدرك؛ ألّن العيب حق للمشتري  

 .(62) البائع بإرجاع الثمن لبطالن العقد؛ ألّنه قد تبّين أّنه باع ما ال يملك وهللا تعالى أعلم
 يف بيان مسألة الُعهدة وتأثريها على اشرتاط الرباءة املبحث اخلامس

, ويقال: عهدته على فالن: اي ما أدرك فيه من (63)اإللزام وااللتزام، وهو بمعنى الوصية واألمان والموثق والذمة  العهدة لغة: العهد: والعهد
.واصطالحًا: تعلق ضمان المبيع بالبائع في زمن معين.والعهدة قسمان: عهدة سنة: وهي قليلة الضمان؛ ألّن الرّد فيها  (64) درك فصالحه عليه
الجذام والبرص والجنون، وهي كثيرة الزمان فهي إلى سنة.وعهدة ثالث: أي ثالثة أيام وهي بالعكس كثيرة الضمان فيرد  بعيوب ثالثة فقط:  

. فالعهدة فيمن باع بغير اشتراط البراءة تعني: أن ما أصاب العبد أو األمة في األيام الثالثة من حين  (65)بكل عيب حادث في دينه وبدنه
.والذين تكلموا  (66)البائع, ثم عهدة السنة من الجنون والجذم والبرص, فإذا مضت السنة, برئ البائع من العهدة  يشتريه حتى تنقضي من مال 

ا راواه عن العهدة هم المالكية، والعهدة لها ارتباط وثيق ببحثنا من حيث تأثيرها على اشتراط البراءة, ولهم فيها فروع كثيرة, وحجيتهم فيها م
 يشترى   حين  من   الثالثة  األيام  في   الرقيق  عهدة  خطبتهما  في   يذكران  كانا  إسماعيل   بن   وهشام  عثمان  بن  أبان   : أن اإلمام مالك في موطئه

, وذلك أّنهم يرون أّن البيع بالبراءة غير صحيح إاّل في الرقيق إذا كان به عيب ولم يعلم (67)السنة, ويأمرون بذلك  وعهدة  الوليدة  أو  العبد
لف البائع  البائع به فإن اشترط البراءة في هذه الحالة فقد برئ, وذكروا من األحكام أن المشتري إن أّدعى أّن بائع الرقيق يعلم بالعيب، فهنا يح

الذي استدلوا به حديث عبد هللا بن عمر )رضي هللا عنهما( الذي مر معنا, وفيه: طلب عثمان بن عفان  أّنه ما يعلمه أو يجيء ببينة.والدليل  
البائع أو جاء ببّينة، فحينئذ يبرأ من عهدة الثالث وعهدة السنة، ويبرأ من كل عيب لم يعلم   )رضي هللا عنه( من البائع الحلف.فإن حلف 

جعل لذلك حدًا وذلك  البائع لكي يستطيع من خاللها االطالع على العيب، وبعض فقهاء المالكية  البائع به، بشرط أْن تطول مدة العبد عند  
فإن باع البائع عبدًا بشرط البراءة من العيوب وهو يعلم العيب الذي فيه وكتمه أو باعه بعد شرائه بزمن يسير فال ينفعه شرط بستة أشهر.  

.واستثنى  (69)ط البراءة فال يبرأ إاّل من عيب عّينه وسّماه ونظر إليه المشتري فاشتراه على ذلك.أما إذا باعه غير الرقيق بشر (68)البراءة هذا
ائم المالكية السلطان والوارث والوصي، أما السلطان فقد أطلق المالكية له البراءة في كل بيٍع يقع تحت سلطانه رقيق, أو غيره كأموال الغن

الغائب   وأموال  المفلس  الراجح  (70) وغيرهاوأموال  وهذا  خاصة،  الرقيق  في  براءة  بيع  باع  إْن  بيعه  السلطان  أّن  إلى  بعضهم  ذهب  .بينما 
.هذا بالنسبة للسلطان، أما الوارث إذا باع أموال االرث لقضاء دين أو تنفيذ وصية فبيعة بشرط البراءة صحيح في الرقيق خاصة،  (71)عندهم

جل قسم التركة فقد صحح بعضهم هذا البيع مطلقًا، بينما ذهب بعضهم إلى أّنه غير صحيح وللمشتري  أما إذا باع أموال االرث بيع براءة أل
.لكنهم اشترطوا على الحاكم والوارث في هذه الحالة أن يبّين للمشتري أّن ذلك مال المفلس (72)الرّد إذا اطلع على عيب ولو مع شرط البراءة
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.واشترطوا أيضًا أن  (73) ن لم يكن ثمَّ تبيين فالمشتري عند وجود العيب بالخيار بين الرد واالستمساكأو الغائب أو أّنه مال ارث ونحو ذلك. فإ 
ًا لغير يكون الحاكم أو الوارث ال يعلم بالعيب، فإن علمه وكتمه فال ينفعه اشتراط البراءة.وكذلك أْن ال يكون المبيع مستحقًا، فإن خرج مستحق

 .(74)مانع البائع فال يمنع حينئذ من الرد
 اخلامتة

 بعد هذا البحث الميمون نكون قد خلصنا إلى النقاط التالية: 
 أّن البائع يريد من اشتراط البراءة التخلص من المطالبة فيما بعد العقد. -1
 أّن العيب نقيصة في المبيع يقتضي الُعرف السالمة منها. -2
العيب، فمن اشترى سلعة وظهرت رديئة    -3 الرداءة غير  إذا أّن  أما حسٌن أو رديء، بخالف ما  السلع  بالعيب؛ ألّن  الرد  له خيار  ليس 

 ظهرت السلعة معيبة. 
 لقد ذكر الفقهاء ألفاظ مستعملة عرفًا في البراءة، وذكرنا ألفاظًا معاصرة مستعملة في البراءة. -4
فه  -5 السلعة،  البراءة من كل عيب في هذه  المشتري وباعه على  البائع على  اشترط  في هذه إذا  الفقهاء  اختلف  بالعيب؟ هنا  الرد  له  ل 

 المسألة على مذاهب أربع. 
 ذهب أصحاب المذهب األول: أّن المشتري ليس له الرد بالعيب سواء علم البائع العيب أم لم يعلمه. -6
 ظهر المبيع معيبًا. وذهب أصحاب المذهب الثاني: أّن البائع ال يبرأ ولو مع هذا الشرط، وأّن للمشتري الحق في الرّد إذا  -7
 وذهب أصحاب المذهب الثالث: أّن البائع ال يبرأ إاّل إذا أعلم المشتري بعيب السلعة. -8
 وذهب أصحاب المذهب الرابع: أّن البائع بشرط البراءة، يبرأ من كل عيب لم يعلمه وال يبرأ من عيب يعلمه. -9

مستفيضة خلصنا إلى ترجيح المذهب األول القائل بأّن البائع إذا باع بشرط البراءة واتفق وبعد بسط أدلة المذاهب ومناقشتها مناقشة    -10
 البائع والمشتري عليه وتعاقدا على ذلك فقد بريء البائع. 

البراءة يؤدي إلى استقرار المعامالت ولزومها وابعادها عن اح  -11 الفقهاء, كما أن اشتراط  القول الراجح هو قول كثير من  تمال إن هذا 
 األبطال بالعيب. 

َها  ﴿إّن الشروط في اإلسالم, لها موقعها، فال تهمل،   -12 يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ِ  ٱَّلذ ۡوفُواْ ب

َ
 .(76), ))والمسلمون على شروطهم(((75)﴾ٱلُۡعُقوِد  َءاَمُنٓواْ أ

المالكية ولها ارتباط وثيق ببحثنا من حيث تأثيرها على اشتراط    -13 البراءة, ولهم فيها فروع وتفصيالت ذكرناها في ثنايا الُعهدة قال بها 
 البحث. وهللا ولي التوفيق.

 ثبت املصادر
دار(هـ587:  ت)  الحنفي  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  الشرائع, عالء  ترتيب  في  الصنائع  بدائع -1 العلمية,   الكتب  , 

 م. 1986  -  هـ1406 الثانية،: الطبعة
ه(، مطبوع مع مجمع األنهر، دار إحياء التراث العربي، 1088شرح الملتقى, عالء الدين بن علي الحصكفي )ت:  بدر المتقى في   -2

 بيروت, لبنان. 
خليل -3 لمختصر  واإلكليل  ),  التاج  المالكي  المواق  هللا  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  : تمحمد 

 ل. , مطبوع بهامش مواهب الجليهـ(897
 ه. 1314ه(، ط/ بوالق، مصر، 743تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي )ت:  -4
ه, 1404ه(, دار القلم, دمشق,  476ه(, والتنبيه ألبي اسحاق الشيرازي )ت:  676تحرير الفاظ التنبيه, يحيى بن شرف النووي )ت:   -5

 م. 1988
 ه(، دار صادر, لبنان.  974مد بن محمد الهيتمي )ت: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أح -6
 . دار الفكر, بيروت, لبنان.(ه745: ت) المرديني علي  بن الدين عالء التركماني البن الكبرى، السنن  بذيل النقي  الجوهر -7
ابن عابدين )ت:   -8 أمين بن عمر  الدر المختار(، محمد  المحتار على  ابن عابدين )رد  العربي، ه(، دار إحياء  1252حاشية  التراث 

 لبنان، بيروت. 
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 ه(, عيسى الحلبي, مصر, القاهرة.1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت:  -9
 ه(، دار صادر، بيروت.1301حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني الداغستاني )ت:  -10
ه(، دار  1241ح الصغير للدردير )بلغة السالك ألقرب المسالك( للصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد )ت:  حاشية الصاوي على الشر  -11

 المعارف, مصر.
 ه(، تحقيق: محمود سطومي، المكتبة التجارية, مصر. 456الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت:  -12
 ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت, لبنان.1088ي الحصكفي )ت: الدر المختار في شرح تنوير األبصار، عالء الدين بن عل -13
أفندي )ت:   -14 أمين  الحكام في شرح مجلة األحكام، علي حيدر خواجة  الكتب  1353درر  الحسيني، دار  المحامي فهمي  ه(، تعريب: 

 العلمية، بيروت، لبنان.
 ه, مصر, القاهرة.1408ه(، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، 458دالئل النبوة للبيهقي )ت:   -15
 ه(، مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, بيروت.275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت:  -16
 ه(، دار الفكر، بيروت.458البيهقي )ت:  السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي -17
 البيهقي, دار الفكر, بيروت, لبنان. الكبرى، السنن -18
 ه(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، مصر. 213سيرة ابن هشام، عبد الملك بن هشام )ت:  -19
لمذهب   -20 المسالك  أقرب  لكتابه  الدردير  الشيخ  )شرح  الصغير  )الشرح  العدوي  الدردير  محمد  بن  أحمد  مالك(،  دار  1201اإلمام  ه(، 

 المعارف, مصر.
الحنفي )ت:    -21 الرومي  البابرتي محمد بن محمد  الهداية،  العناية على  الحلبي، 786شرح  األفكار، مصطفى  نتائج  أسفل  ه(، مطبوع 

 مصر.
 حلبي, مصر, القاهرة.ه(, عيسى ال1201الشرح الكبير على مختصر خليل, أحمد بن أحمد الدردير )ت:  -22
  ,أبو عبدهللا  البخاري,,  (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامهصحيح البخاري, )  -23

الطبعة:  هـ(, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(,  256ت:  الجعفي )بن إبراهيم  محمد بن إسماعيل  
 . هـ1422األولى، 

الحجاج  -24 الحسن مسلم بن  أبو  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(,  العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  الجامع  )المسند  صحيح مسلم 
 .بيروت لبنان –ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 261النيسابوري )ت: 

المعهد االسالمي للبحوث    قا,االستثمارات االسالمية المعاصرة, االستاذ الدكتور مصطفى أحمد الزر قد االستصناع ومدى أهميته في  ع -25
 م. 1995هـ , 1416والتدريب, جدة, الطبعة األولى  

ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، ط/ دار  583الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري )ت:   -26
 المعرفة. 

 ه(، مصطفى الحلبي، مصر, القاهرة.861فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام )ت:  -27
 م. 1985-ه1405ه(، مراجعة: عبد الستار أحمد فرج، ط/ 763الفروع، أبو عبد هللا محمد بن مفلح الراميني الحنبلي )ت:  -28
 ه(، دار الباز، مكة المكرمة.741حمد بن أحمد ابن جزي )ت: القوانين الفقهية في فقه المالكية، م -29
 م. 1979ه, 1399ه( دار الهدى, 463الكافي في فقه أهل المدينة, ابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري )ت:  -30
 ه. 1414 ،3ه(، دار صادر، لبنان، بيروت، ط/711لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور )ت:   -31
ه(، طبع جامعة أم القرى، تحقيق: عبد الكريم 581المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، محمد بن أبي بكر األصفهاني )ت:   -32

 العزباوي.
 ه(، المكتبة العالمية بالفجالة، مصر.756المجموع، تكملة السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي )ت:   -33
 بالطحاوي   المعروف  المصري   الحجري   األزدي  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سالمة  بن  محمد  بن  أحمد  رجعف  مختصر اختالف الفقهاء, أبو -34

 ه. 1417 الثانية،: بيروت, الطبعة – اإلسالمية البشائر أحمد, دار نذير هللا  عبد. د: , تحقيق(هـ321: ت)
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 م، المكتب اإلسالمي، بيروت.1978ه/1398،  2ه(، ط/241مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل )ت:   -35
 ه(، المكتبة العلمية، لبنان، بيروت.770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي )أبو العباس(، )ت:   -36
 ادر، محمد النجار، دار الدعوة، قسم اللغة العربية، مصر, القاهرة.  المعجم الوسيط، أحمد الزيات، حامد عبد الق -37
ه(، ط/ دار الفكر، بيروت, 395(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون )ت:  395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا )ت:    -38

 ه.  1399لبنان, 
  دار :  حسن, ط  كردي  سيد:  تحقيق  ،( ه458:  ت)  البيهقي  لحسينا  بن  أحمد  تعالى،  هللا  رحمه  الشافعي  اإلمام  عن  واآلثار  السنن  معرفة -39

 . ه1402 ،1ط العلمية، الكتب
ه,  1409ه( الناشر دار االعلمي, بيروت لبنان, ط: الثالثة  207المغازي, أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي )ت:   -40

 م. 1989
 ه(، المكتبة اإلسالمية, مصر.977أحمد الخطيب الشربيني )ت: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، محمد بن  -41
 م.1988-ه1408ه(، تحقيق: د. عبد هللا التركي، هجر للطباعة والنشر، 620المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي )ت:  -42
 القاهرة. ه(، عيسى البابي الحلبي، مصر,676منهاج الطالبين وعمدة المفتين، النووي، يحيى بن شرف )ت:  -43
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.476المهذب في فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  -44
 م، دار الفكر.1978-ه1398,  2، ط:  (هـ954مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب )ت:  -45
 ه.1406ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،, بيروت, لبنان, 179الموطأ، اإلمام مالك بن أنس )ت:  -46
ه(، تحقيق: محمود محمد الطناحي،  606النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت:   -47

 المكتبة اإلسالمية. 
 ه(، ط/ مصطفى الحلبي، مصر، القاهرة. 592ت: الهداية، علي بن أبي بكر المرغيناني )  -48

 اهلوامش
 

 ,أبــو عبــدهللا البخــاري, ,(الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه)صــحيح البخــاري: (  1(
(, دار طـوق النجـاة 25/ 1(, )71هــ(, كتـاب العلـم, بـاب: مـن يـرد هللا بـه خيـرا يفقهـه فـي الـدين)256الجعفـي )بـن إبـراهيم محمد بن إسماعيل 

)المســند الجــامع المختصــر بنقــل  :هـــ, صــحيح مســلم1422)مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(, الطبعــة: األولــى، 
ه(، كتاب الزكـاة, بـاب النهـي عـن 261دل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(, أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت: العدل عن الع

 بيروت لبنان. –(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي 2/719(, )1037المسألة, رقم الحديث )
, بيـروت الفكـر، دار /ط ،(ه395: ت) هـارون  محمـد السـالم عبـد: تحقيـق ،(395: ت) زكريـا بـن ارسفـ بـن أحمد اللغة،  مقاييس  معجم(   2(

 .130-129ص ه, 1399, لبنان
مـادة ه(، المكتبـة العلميـة، لبنـان، بيـروت, 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيـومي )أبـو العبـاس(، )ت: (  (3 

 .1/53)بريء(،  
 (.1/46مادة: )برأ(, )المعجم الوسيط، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، قسم اللغة العربية، مصر, القاهرة, ( (4 
 (.1/46معجم الوسيط, مادة: )برأ(, )ال, و 1/53مادة )بريء(،  ,( المصباح المنير, الفيومي(5 

 .722)عيب(، صحيفة: ، مادة اللغة, ابن فارس  معجم مقاييس(  6(
 العربــي، التــراث إحيــاء دار األنهــر، مجمــع مــع مطبــوع ،(ه1088: ت) الحصــكفي علــي بــن الــدين عــالء, الملتقــى شــرح فــي المتقــىبــدر (  7(

 .2/40 لبنان,,  بيروت
القدير شرح الهدايـة، كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد المعـروف بـابن الهمـام  فتح ،(ه592: ت) المرغيناني بكر أبي  بن  الهداية, علي(   8(

 .6/357، ه(، مصطفى الحلبي، مصر, القاهرة861)ت: 
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 الكتــب دار الحســيني، فهمــي المحــامي: تعريــب ،(ه1353: ت) أفنــدي أمــين خواجــة حيــدر علــي األحكــام، مجملــة شــرح فــي الحكــامدرر (  9(
 (.338، مادة )1/290لبنان,  بيروت، العلمية،

 (.338، مادة )1/290 المصدر نفسه,(  10(
 ،2/53 ،(ه1201) العـدوي  الـدردير محمـد بـن أحمـد ،(مالـك اإلمـام لمـذهب المسالك أقرب لكتابه الدردير الشيخ شرح) الصغير  لشرحا(   11(

ــد خليـــل، مختصـــر لشـــرح الجليـــل ، مواهـــبمصـــر, المعـــارف دار ــد بـــن محمـ ــد بـــن محمـ ـــ954: ت) الحطـــاب الـــرحمن عبـ , 2:ط ،4/427 ،(هـ
 هللا عبد أبو الغرناطي، العبدري  يوسف بن =القاسم أبي= بن يوسف بن محمد, خليل لمختصر واإلكليلالتاج الفكر,   دار  م،1978-ه1398
 .الجليل مواهب بهامش , مطبوع4/459(, هـ897: ت) المالكي المواق

، تحفـة 42، صـحيفة:  القـاهرة, مصـر الحلبـي، البـابي عيسـى ،(ه676: ت) شـرف بـن يحيـى النـووي،  المفتـين،  وعمـدة  الطالبينمنهاج  (   12(
 معـاني معرفـة إلـىمغنـي المحتـاج و ، لبنـان, صـادر , دار4/357 ،(ه974: ت) الهيتمـي محمـد بـن أحمـد  ,ابن حجر  المنهاج،  بشرح  المحتاج
 .مصر, اإلسالمية , المكتبة52-2/51 ،(ه977: ت) الشربيني الخطيب أحمد بن محمد  المنهاج،

 .4/100: م1985-ه1405 /ط فرج، أحمد  الستار  عبد:  مراجعة  ،(ه763: ت) الحنبلي الراميني مفلح  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  ,الفروع(   13(
ــي(  14( ــق ،المغنـ ــدين موفـ ــن هللا عبـــد الـ ــد بـ ــق ،(ه620: ت) المقدســـي أحمـ ــد. د: تحقيـ ــي، هللا عبـ ــر التركـ ــة هجـ -ه1408 والنشـــر، للطباعـ

 .6/235: م1988
 (.338، مادة )1/290شرح مجلة األحكام العدلية، علي حيدر أفندي: (  15(
 الــدر مــع مطبــوع ،4/95 ،(ه1252: ت) عابــدين ابــن عمــر بــن محمــد المختــار، الــدر علــى حاشــية المحتــار , ردحاشــية ابــن عابــدين(  16(

 , بيروت, لبنان.دار إحياء التراث العربي المختار, ط:
 .4/95: المصدر نفسه (  17(
 .4/95: المصدر نفسه (  18(
 .4/95: المصدر نفسه(  19(
 .4/95حاشية ابن عابدين: (  20(
 .4/95: المصدر نفسه (  21(
 (343، مادة )1/296: , علي حيدر أفنديشرح مجلة األحكامدرر الحكام (  22(
 .4/95حاشية ابن عابدين: (  23(
 (343، مادة )1/296: حيدر أفندي علي, األحكام مجلة شرح الحكام درر(  24(
 .1/296: المصدر نفسه(  25(
 .4/361: ه(، دار صادر، بيروت1301حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني الداغستاني )ت: (  26(
: لبنــان, بيــروت العربــي، التــراث إحيــاء دار ،(ه1088: ت) الحصــكفي علــي بــن الــدين عــالء األبصــار، تنــوير شــرح فــي المختــار الــدر(  27(
4/96. 
 .4/361حاشية العالمة الشرواني على تحفة المحتاج: (  28(
ه. والـــدر 1314(، الناشـــر: بـــوالق، 4/43(، ه 743تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي )ت: (  29(

، الناشــر دار إحيــاء التــراث العربــي. رد 4/95(، هـــ1088المختــار شــرح تنــوير االبصــار، محمــد بــن عــالء الــدين بــن علــي الحصــكفي )ت: 
، مطبـوع مـع الـدر المختـار. درر الحكـام شـرح مجلـة 4/95ه(، 1252محمد بـن عمـر ابـن عابـدين )ت: المحتار حاشية على الدر المختار، 

 .1/295األحكام، علي حيدر أفندي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 
 .175صحيفة  المكرمة: مكة الباز، دار ،(ه741: ت) جزي  ابن أحمد بن محمد المالكية، فقه فيالقوانين الفقهية (  30(
، ط: دار 1/288ه(، 476سحاق إبراهيم بن علـي الفيروزآبـادي الشـيرازي )ت: إالمهذب في فقه اإلمام الشافعي )رضي هللا عنه(، أبو (   31(

ــد الكـــافي الســـبكي )ت: ـــ( 756 الفكـــر. المجمـــوع، التكملـــة، تقـــي الـــدين علـــي ابـــن عبـ ــة المحتـــاج بشـــرح 11/537هـ ، ط: مكتبـــة االرشـــاد، تحفـ
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، حاشية عبد الحميد الشرواني مطبوعة على تحفة 361-4/360، ابن حجر الهيتمي أحمد بن علي )ت:  ه(، دار صادر، بيروت، المنهاج
، ط: المكتبة اإلسـالمية، منهـاج 2/53ه(، 977المحتاج، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت: 

 هـ( )مطبوع(، مع مغني المحتاج أعلى مفصواًل بينهما بجدول.676يى بن شرف النووي )ت: الطالبين, عمدة المفتين، يح
 ـ4/65، الفروع، البن مفلح، 6/264( المغني، البن قدامة، (32 
، تكملـــة المجمـــوع 329-5/328، بيـــروت الفكـــر، دار ،(ه458: ت) البيهقـــي علـــي بـــن الحســـين بـــن أحمـــد بكـــر أبـــو( الســـنن الكبـــرى، (33 

 .11/538للسبكي، 
، مغني المحتـاج للشـربيني 361-4/360، تحفة المحتاج ابن حجر الهيتمي، 11/537، المجموع، للسبكي 1/288( المهذب للشيرازي (34 

2/53. 
 .6/264( المغني شرح مختصر الخرقي، البن قدامة، (35 
 .11/538، تكملة المجموع للسبكي، 6/264( المغني، البن قدامة، (36 

, 3/119، القــاهرة, مصــر, الحلبــي عيســى(, ه1230: ت) الدســوقي عرفــة بــن أحمــد بــن محمــد, الكبيــر الشــرح علــى الدســوقي حاشــية(  37(
 .361-4/360وتحفة المحتاج البن حجر, )حاشية الشرواني(، 

 (.1513(, )1153/ 3( صحيح مسلم, كتاب البيوع, باب بطالن بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر, )(38 
, فـتح 6/331، مصـر, التجاريـة المكتبـة سـطومي، محمـود: تحقيـق ،(ه456: ت) المـاوردي حبيـب بـن محمـد بـن علـي الكبيـر،حاوي  ال(   39(

 ـ4/65, الفروع، البن مفلح، 6/397القدير شرح الهداية، للكمال ابن الهمام، 
 ـ4/65, الفروع، البن مفلح، 6/397للكمال ابن الهمام، , فتح القدير شرح الهداية، 6/331الحاوي في فقه الشافعي للماوردي، (  40(
. وسكت اإلمام ابو 320(, مسند االمام احمد /3584(, )301/ 3سنن ابي داود: كتاب األقضية, باب في قضاء القاضي إذا أخطأ, )(   41(

 داود عنه.
, 5/96 مصـر ، المتحـدة الفنيـة الطباعـة شـركة سـعد، الـرؤوف عبـد طـه: تحقيـق ،(ه213: ت) الملـك عبـد  هشـام,  البـن  ,السيرة النبويـة(   42(

, ه1409 الثالثـــة: ط, لبنـــان -بيـــروت, األعلمـــي دار الناشـــر( ه207: ت) الواقـــدي الســـهمي واقـــد بـــن عمـــر بـــن محمـــد هللا عبـــد أبـــو ,زي امغـــ
, 5/115 القـاهرة, مصر, ه1408 العلمية، الكتب دار قلعجي، المعطي عبد: تحقيق ،(ه458:  ت)  , دالئل النبوة للبيهقي3/882.  م1989

: بغـداد, الطبعـة – العـاني الجبـوري, مطبعـة هللا عبـد. د: , تحقيـق(هــ276: ت) الدينوري  قتيبة بن مسلم بن  هللا  عبد  محمد  أبو  ,غريب الحديث
ي وذكـر محققـه: عزيـت , المجمـوع المغيـث لفصـفهان2/142سحاق في المغـازي امن حديث محمد بن   :ه(, وقال276)ت:    1397  األولى،

, ومحمد بن اسحاق حجة في المغازي وكذلك الواقدي وهذا 3/453إضافة الحديث في النهاية للهروي فقط ولكنه جاء أيضًا في نسخ المغيث 
 غازي والسير.مالحديث من أحاديث ال

 .6/398 الهمام، ابن للكمال الهداية، شرح القدير فتح( (43 
 محمــد بــن محمــد البــابرتي الهدايـة، علــىالعنايــة شــرح ، 6/331المــاوردي،  ,، الحـاوي 6/398,397الهدايــة، الكمــال، ( فـتح القــدير شــرح (44 

 .6/396 مصر الحلبي، مصطفى األفكار، نتائج أسفل مطبوع ،(ه786: ت) الحنفي الرومي
 .6/265المغني، ابن قدامة، (  45(
، ط: دار الحديث، صححه: محمد فؤاد عبـد 4/9، 613، صحيفة: 4الرقيق، رقم الحديث كتاب البيوع، باب العيب في مالك,  الموطأ،(   46(

 ، مصر، القاهرة.-رحمه هللا-الباقي
، 1ه(، ط: دار الكتــب العلميــة، ط458معرفــة الســنن واآلثــار عــن اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا تعــالى، أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت: (  47(

، الجــوهر النقــي بــذيل الســنن الكبــرى، البــن التركمــاني 5/328ردي حســن. الســنن الكبــرى، البيهقــي، ، تحقيــق: ســيد كــ4/366,365ه، 1402
 .5/329,328ه(، 745عالء الدين بن علي المرديني )ت: 

 .4/361,360، تحفة المحتاج شرح المنهاج، البن حجر وحاشية الشرواني، 3/119الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي، (  48(
 .399,  6/397لقدير، للكمال بن الهمام، فتح ا(  49(
 .399,  6/397 المصدر نفسه:(  50(
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 .399,  6/397 المصدر نفسه:(  51(
 .4/124الحاوي للماوردي، (  52(
 .399,  6/397فتح القدير، للكمال بن الهمام، (  53(
 .4/65الفروع البن مفلح، (  54(
حـديث ))المســلمون علــى شــروطهم(( رواه أبــو داود فــي ســننه: أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو  ( 55(

ِجْستاني )ت:   ْورة بـن3/304( , 3594هـ( كتاب األقضية, باب فـي الصـلح رقـم )275األزدي السِّ  =. سـنن الترمـذي, محمـد بـن عيسـى بـن سـَ
هـــ(, تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر, ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي, وإبــراهيم عطــوة 279أبــو عيســى )ت:  موســى بــن الضــحاك، الترمــذي،=

(, وقــال 626/ 3, )1352عــوض, كتــاب األحكــام, بــاب مــا ذكــر عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فــي الصــلح بــين النــاس, رقــم الحــديث 
 م. 1975 -هـ  1395مصر, الطبعة: الثانية،  –مصطفى البابي الحلبي  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, الناشر: شركة مكتبة ومطبعة

. حاشـــية ابــن عابـــدين عليـــه. 96-4/95. الـــدر المختــار للحصـــكفي، 4/43. تبيـــين الحقــائق، 6/399الهدايــة، وفـــتح القــدير والعنايـــة، (  56(
. 64-2/63،   م1979,  ه1399,  الهدى  دار(  ه463:  ت)  النمري  هللا  عبد بن يوسف عمر أبو,  البر عبد  ابن, المدينة  أهل فقه  فيالكافي،  

 .2/53. مغني المحتاج، 11/552. المجموع، تكملة السبكي، 3/119الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، 
. عليـــه عابـــدين ابــن حاشـــية. 96-4/95 للحصـــكفي، المختــار الـــدر. 4/43 الحقــائق، تبيـــين. 6/399 والعنايـــة، القــدير وفـــتح الهدايــة،(  57(

ــافي، ــن الكـ ــد ابـ ــر، عبـ ــر الشـــرح .64-2/63 البـ ــع للـــدردير الكبيـ ــية مـ ــوقي، حاشـ ــة المجمـــوع،. 3/119 الدسـ ــي. 11/552 الســـبكي، تكملـ  مغنـ
 .2/53 المحتاج،

 .2/65, مغني المحتاج 4/16 ق, تبيين الحقائ5/135بدائع الصنائع (  58(
 .1سورة المائدة: (  59(
, المعهــد 42قــا, صــحيفة االســتاذ الــدكتور مصــطفى أحمــد الزر عقــد االستصــناع ومــدى أهميتــه فــي االســتثمارات االســالمية المعاصــرة, (  60(

 م.1995هـ , 1416سالمي للبحوث والتدريب, جدة, الطبعة األولى اإل
, ه1404, دمشـق, القلـم دار(, ه476: ت) الشيرازي  اسحاق ألبي والتنبيه(, ه676: ت) النووي  شرف  بن  يحيىتحرير ألفاظ التنبيه،  (   61(

 .204صحيفة:  م,1988
 .7/25، 6/410. المغني البن قدامة، 51، 49, منهاج الطالبين، صحيفة 3/118حاشية الدسوقي على شرح الدردير الشرح الكبير، (  62(
 ، مادة: ع ه د.2/430المصباح المنير، (   63(
مــادة:  ه1414 ،3/ط بيــروت، لبنــان، صــادر، دار ،(ه711: ت) منظــور ابــن الــدين جمــال علــي بــن مكــرم بــن محمــدلســان العــرب، (   64(

 .312، 3/311عهد، 
 .2/68الدردير في الشرح الكبير، (  65(
 .100-3/98مختصر اختالف الفقهاء (  66(
بـي شـيبة )المصـنف فـي اآلثـار(, مسـألة فـي رد أمصـنف ابـن  ,1273, رقـم 2/612 موطأ مالك, كتاب البيوع, باب ما جـاء فـي العهـدة(   67(

 هــ(,235أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي العبسـي )ت:   .7/306(,  36329)البيع رقم الحديث  
ه. موطـأ اإلمـام مالـك روايـة 1409األولـى، = =الريـاض, الطبعـة: –تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت, مكتبـة الرشـد   ,كتاب الرد على أبي حنيفـة

هـــ. وينظــر:  1412محمــود خليــل, مؤسســة الرســالة, ســنة النشــر:  -قيــق: بشــار عــواد معــروف , تح2/308(, 3479أبــي مصــعب الزهــري, )
 100-3/98مختصر اختالف الفقهاء, 

. والشرح 3/141  3/119,118. الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي،  175. القوانين الفقهية، ص2/64,63الكافي البن عبد البر،  (   68(
 .2/61وي، الصغير للدردير مع حاشية الصا

. والشرح 3/141  3/119,118. الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي،  175. القوانين الفقهية، ص2/64,63الكافي البن عبد البر،  (   69(
 .2/61الصغير للدردير مع حاشية الصاوي، 
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ــية الصـــاوي (  70( ــالك بلغـــة) للـــدردير الصـــغير الشـــرح علـــى حاشـ ــالك ألقـــرب السـ ــد العبـــاس أبـــو ،(المسـ ــد بـــن أحمـ  دار ،(ه1241: ت) محمـ
 .2/61 مصر, المعارف

 .2/68. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 3/141، 3/119,118، على شرح الدردير الشرح الكبير حاشية الدسوقي(  71(
 المصادر نفسها.(  72(
 المصادر نفسها.(  73(
 المصادر نفسها.(  74(
 .1سورة المائدة: (  75(
 (.16سبق تخريجه ص )(  76(


