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 امللخص:
وهو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن ابراهيم الشيخ االمام العالمة جمال    بشخصية االمام االسنوي  التعريف مباحث، البحث ثالثة تضمن

البيع،  كتاب في ترجيحاته والتعريف بكتابه المهمات وثالث مسائل فقهية من العلمية وحياته الدين ويكنى باي محمد االموي االسنوي الشافعي
الثانية قد رجح االمام )ان الخيار يبطل بمفارقة احدهما   والمسألة المجلس للشفيع(،االمام )عدم ثبوت خيار   رجح قد االولى المسألة وفي

 ال يبطل خيار الحي حتى يفارق المجلس(.وفي المسالة الثالثة رجح االمام )، لموضعه الذي هو فيه(
 شافعي -فقه -البيع -االسنوي  -الكلمات المفتاحية: ترجيحات

Abstract 

The research included three topics: the definition of Imam al-Isnawi who is Abd al-Rahim bin al-Hassan bin 

Ali bin Ibrahim, the sheikh, the imam, the scholar Jamal al-Din, and he is nicknamed Bay Muhammad al-

Umayyad al-Asnawi al-Shafi’i, ,and Introducing his book, Al-muhemmat and selected issues from his 

preferences in the selling book in the first issue the imam preferred that he didn’t prove the council's choice 

of the intercessor, and the second issue the imam preferred that The choice is invalidated by the departure of 

one of them from the position in which he is, and the third issue the imam preferred that The choice of alive 

one is not invalidated until the council leaves.Key words: prefrences- Al-isnawi – selling – jurisprudence  - 

shafiee  

 مقدمة البحث
والمعرفة تزدهر الحضاااااارات وتساااااعد اكمم،  ل  لال يتم من خالل مل  العلم من مهانه  ونهله من رهله على مر العصاااااور و اااااتى ان بالعلم 

   علماع الفقهي العلم بهذا ولذا صاااار الشااارعي  العلم لطالبي واساااعوا و دا العلماع يعلمونه رفقا الشاااافعي الفقه اخذ بقاع االرض واكومان، ولقد
 لعلميته عليه العلماع رملقها التي الصاااااافات من وغيرها والعالم باإلمام الذي وصاااااا  االساااااانوي  اإلمام به، ومنهم  يهتدى يحتذى بهم ورئمة

ا في المساالة يرى  عندما المذه ، في مرجحاو  رصابح حتى الفذة، وعقليته الغزيرة على  اك، وان رقل ما يمكن رن يكرم  الرري هذا فيرجح ترجيحو
وردنى ما يوفى به بعد رن روق  حياته ورفناها في خدمة الدين واكمة ان تدرس حياته، رو تطبع مؤلفاته وينشر علمه وتكت  سيرته، به العالم،  

  المذه  الشااافعي،  في البارزين اكئمة من وتسااجل مرثرو ويثنى عليه ورن يبوع المكانة التي يسااتحل وتليل به في حياته رو بعد وفاته، ورصاابح
حياته،   عن  اياا وساأوجز,ينا دراساة  تابه الموساوما المهمات في  ارل الرافعي والروضاة ومنه  تاب البيع وهو موضاوع دراساتنا هذو،  فاساتوج  عل 

 من يتكون  رن بحثي ترجيحاته من  تاب البيع، ورقتضااى له ثالث مسااائل من وقد عرضاا  المهمات في  اارل الروضااة والرافعي، كتابه وعن
 عما يعفو الكريم، وان لوجهه خالصاا العمل هذا يكون  ان تعالى هللا ا رساالوختاماو  مطال ، عدة تحته يندرج منهما و ل مباحث وثالثة مقدمة
 كان وما ,والمنة الفضال فيه وله  ,هللا من فهو صاواب من فيه كان وما ,النبيائه والعصامة ,تعالى وحدو هلل وزلل، فالكمال نقص من فيه وقع
 .جهد من وسعني ما اليه الوصول سبيل في و ذل  الخير نوي  اني فيه وعذري   الشيطان، فمني ومن ونقصان زلل من فيه

 التعريف بشخصية اإلمام االسنوي املبحث األول
 املطلب األول: والدته، وامسه، ولقبه، وكنيته، ونسبته

 . (1) ها واتفل المترجمون له على  لال704في العشر اكواخر من  ي الحجة من سنة  ولد اإلمام االسنوي اوال: والدته:
 .  (3) اإلسنوي الشافعي (2)عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن ابراهيم الشيخ االمام العالمة جمال الدين ابو محمد القر ي اكموي ثانيا: اســمه: 
 ( 4)  المصادر على  لال.يلق  بجمال الدين وقد اتفق  ثالثا: لقبــه: 
 . (5) يكنى بابي محمدرابعا: كنيتـه: 

ينس  الى اكمويين فيقال اكموي  فهو عر ي قر ي، وينس  الى بلدته إسنا بالكسر وهي مدينة باقصى الصعيد تقع على خامسا: نسبته:
 .(6) امام الشافعية في عصرو في مصر امىع النيل من الجان  الغر ي، وينس  الى المذه  الشافعي فيقال الشافعي  النه  ان 

 املطلب الثاني: أسرته وزواجه واوالده

 نشأ االمام االسنوي في رسرة علمية من افرادها عالم وفقيه وردي ، فمنهم ااوال: اسرته:
هااااااااااااااااااا وتوفي سااااانة   660الحسااااان بن علي بن عمرو، الملق  بالساااااراج، ويعرط بابن الخطي ،  ان من الصاااااالحين ولد باسااااانا قبل سااااانة   -والدو  -1

 .(7)ها718
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ها  695رخووا الشااااايخ محمد بن الحساااااين بن علي بن عمرو االسااااانوي  ان فقيها اماما نهارا باحثا فصااااايحا   رو االسااااانوي في مبقاته. ولد سااااانة    -2
 .(8) ه 764وتوفي سنة 

هاااااااااا وسماو ابوو باسم عمه و ناو 704 ان عالما فاضال درس ببالدو وحفظ  تبا وتوفي سنة   عمها الشيخ عبد الرحيم بن علي بن عمرو االسنوي   -4
 .  (9)بكنيته

خالها محيي الدين سااااليمان بن جعفر االساااانوي  ان عالما فاضااااال في العلوم ماهرا في الجبر والمقابلة ودرس بالمشااااهد النفيس وصاااان  مبقات   -5
 . (10)ها756ها وتوفي سنة 700الشافعية ولد سنة 

لم اجد فيما بين يدي من المصاااااادر   را لزواجه او اوالدو، فلعله لم يتزوج وهذا هو الغال  فلو  ان ثمة  ااااايع من  لال  ثانيا: زواجه وأوالده: 
يتزوج وهللا  انه لم    -عندي  -فهذا مما ال يمكن الجهل به، وما لم يذ ر فالراجح  -رحمه هللا تعالى  -لذ ر وا تهر والسيما امثال االمام االسنوي 

 اعلم. 
 املطلب الثالث: موطنه و نشأته ووفاته.

 . (11)تبين لنا من نسبته انه ينس  الى اسنا والى مصر فهو مصري إسنوي، مولدا وحياة ووفاةو اوال: موطنه:
باساااانا في رساااارة علمية متدينة، و ان والدو من  بار علماع بلدة اساااانا وتر ى وترعرع في  ن  والدو العالم   نشااااأ االمام االساااانوي ثانيا: نشـــ:ته:  

بلة مالب ورخذ العلم والتقوى عنه و ذا بقية رساارته العلمية.حفظ القران في صااغرو وتعلم مبادى القراعة والكتابة ثم قصااد القاهرة مدينة العلوم وق
هااااااااااااا فاقبل على العلوم المختلفة بشغ  وعرط عنه جودة الحفظ واستقر بها حتى صار اماما يشار اليه  721نة العلم في  لال العصر و لال س
 . (12)في القاهرة  احد اعالم عصرو -رحمه هللا تعالى -وعلما ال يجهل. الى ان توفي

ولى، من سااانة اثنتين وسااابعين وسااابعمائة، و ان  توفي االمام جمال الدين االسااانوي فجأة ليلة االحد، الثامن عشااار من جمادى االثالثا: وفاته:
 . (13)جنازته تنطل له بالوالية والجاللة ودفن بتر ة قرب مقابر الصوفية في القاهرة

 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه 
الدب وقد   رت المراجع  رخذ االمام االساانوي عن جملة ميبة من  بار  اايور عصاارو واعالم الفقه والحديث والنحو، والتفسااير، وااوال: شـيوخه 

 اسماع مائفة منهم وهما
ا هو الشايخ العالمة علي بن اساماعيل بن يوسا  قاضاي القضااة و ايخ الشايور فريد العصار عالع الدين ابي الحسان بن نور الدين ابو القونوي  -1

هاا، وولي مشيخة 700هاا ثم الى مصر سنة  693هاا وا تغل هناك وقدم دمشل في سنة  668الفداع القونوي التبريزي. ولد في مدينة قونوو سنة 
 . (14)ها. 728ولى القضاع في دمشل توفي بها سنة ها وت710الشيور سنة 

هااااااااااااااااا، وتفقه على  677الزنكلونيا هو الشااايخ ابو بكر بن اساااماعيل بن عبد العزيز العالمة الصاااالح مجد الدين الزنكلوني المصاااري ولد سااانة   -2
ها  740حساان التعبير، توفي ساانة   مشااايخ عصاارو وساامع الحديث، تصاادى لال ااتغال والتدريس و ان اماما في الفقه اصااوليا محدثا نحويا   يا

 . (15)وينس  الى زنكلون وهي قرية من بالد الشرقية من اعمال مصر
 تتلمذ على يديه الكثير منهما ثانيا: تالميذه : 

هااااااااااااااااا في مصااار ، له  745االمام بدر الدين الزر شااايا محمد بن بهادر بن عبدهللا ربو عبدهللا الشاااافعي المصاااري رصاااله من االتراك ولد سااانة  -1
هااااااااااااااااا بمصااار ودفن  794مصااانفات عهيمة في مختل  العلوم لكالبرهان في علوم القران والمنثور في القواعد الفقهية، وغيرها  ثير  توفي سااانة 

 . (16)بالقرافة الصغرى 
ل تخريج هااااااااااااااااا بالقاهرة، له مصاانفات  ثيرة منها 723االمام سااراج الدين ابو حفص عمر االنصاااري االندلسااي المشااهور بابن الملقن ولد ساانة  -2

 . (17)ها804احاديث الرافعيل ولالوسيطل ولالمهذبل ولالمنهاجل توفي سنة 
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

رخذ العلم عن  بار علماع عصاااااااارو وفي مختل  العلوم فكان بارعا في العلوم  افة منذ صااااااااغرو قال صاااااااااح  حوا ااااااااي  أوال: مكانته العلمية:  
المحليا ان المجتهد إ ا قدر على الترجيح دون االسااااااااااتنباد فهو مجتهد الفتوى، وان قدر على االسااااااااااتنباد من القواعد التي رمامه فهو مجتهد 

 ، فيتبين لنا ان اإلمام االسنوي هو في مرتبة النهار في المذه  الشافعي.(18)المذه 
 ثانيًا: ثناء العلماء عليه:
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 اااهادة عادلة بما يساااتحقه هذا اإلمام فهذا ابن قاضاااي  اااهبة يقول في حقها اإلمام العالمة منقح اكلفا  محقل فقد  اااهد له رصاااحاب التراجم 
 . (19)المعاني،  و التصانيف المشهورة المفيدة

 املطلب السادس: مناصبه العلمية
مناصاااااا  عدة خالل حياته. فمنها المناصاااااا  العلمية والتي تشااااااتمل على التدريس واالفتاع. ومنها المناصاااااا  الحكومية  تولى االمام االساااااانوي 

 كو الة بي  المال والحسبة وغيرهما. وقد تولى امامنا االسنوي من المناص  الحكومية منصبين. 
 . (20)ها ا  عزل نفسه عن هذا المنص  للتفرغ667ها واستمر في هذا المنص  الى سنة 759رحدهماا و الة بي  المال في سنة  -1
 . (21)ها فعزل نفسه عنها بسب   الم وقع بينه و ين الوزير ابن قزوينة762ها واستمر فيها الى سنة 759الثانيا الحسبةا وتوالها في سنة  -2

 واما المناص  العلمية فكان التدريس رغلبهاا ا  تولى التدريس في مدارس القاهرة ومنهاا 
وقد   رها المقريزي فقالا هذو المدرسة بخط المشهد الحسيني من القاهرة. بناها االمر الحاج سيف الدين الملال الجو ندار.    المدرسة الملكية: -1

 . (22)عتبرة وجعل لها عدة روقاط وهي اآلن من المدارس المشهورةوعمل بها درسا للفقهاع الشافعية وخزانة  ت  م
  رها المقريزي فقالا هذو المدرساااة من اول العطوفية بالقاهرة.  ان موضاااعها  نيساااة تعرط بكنيساااة الفهادين فلما  ان  المدرســة الفارســية:  -2

يف الدين الملال الجو ندار و نى هذو المدرسة ووق  عليها  هااااااا وهدمها االمير فارس الدين البكي قري  االمير س756واقعة النصارى في سنة 
 . (23)وقفا يقوم بما تحتاج اليه

ها  580قال المقريزيا هذو المدرسااة تقع بدرب ملوخيا في القاهرة بناها القاضااي عبد الرحيم البيساااني بجوار دارو في ساانة  المدرســة الفاةــلة: -3
 . (24)كيةووقفها على مائفتين من الفقهاع الشافعية والمال

 املطلب السابع: مؤلفاته 
 ترك االمام االسنوي عددا  بيرا من المؤلفات منهاا

 ها. 738وهو  تاب في فروع الشافعية، وقد فرغ االمام االسنوي من تصنيف هذاالكتاب سنة  تذكرة النبيه الى تصحيح التنبيه: -1
فروع الشااااااافعية. نساااااابته اليه بعه المصااااااادر وله نسااااااخ مخطومة في دار  وهو  تاب في   مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: -2

 .(25)الكت  المصرية والمكتبة االزهرية والهاهرية بدمشل ومكتبة االوقاط في بغداد
ها انها 760وهو  تاب في فروع الشافعية من رجّل  ت  وقد فرغ االسنوي من تاليف المهمات سنة   المهمات في شرح الرافعي والروةة: -3

 قد  غل  من بعدو افكار العلماع فتناولوها بالتعقي  والتعليل والشرل والتلخيص. 
 املبحث الثاني: التعريف بكتاب املهمات

 املطلب االول: اسم كتاب املهمات 
رو المهمات في  اااارل الرافعي والروضااااة، وهو االساااام الذي غل  عليه،    (26)باساااام المهمات -رحمه هللا تعالى  -ي ا ااااتهر  تاب اإلمام االساااانو 

ز  وروردو الفقهاع في  تبهم عند نقلهم عنه، وعنوان الكتاب يدل بوضااول على ان له عالقة بكتابين رخرين هما  اارل الرافعي وهو المساامى العزي 
الوجيز وهو الشااارل الكبير للرافعي، مؤلفه اإلمام ربو القاسااام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي   رو فتح العزيز  ااارل (27) ااارل الوجيز

والكتاب اآلخر هو  تاب روضة الطالبين وعمدة المفتين لإلمام النووي، مؤلفه اإلمام ربو بكر ز ريا محيي الدين    ه623القزويني المتوفى سة  
 هويدل عنوان الكتاب ريضا على  تاب المهمات هو  رل لكتابي العزيز والروضة. 676سنة متوفىيحيى بن  رط النووي الدمشقي ال
 املطلب الثاني: سنة تاليفه

ي  رغل  من ترجم لإلمام االسنوي ر ار إلى سنة فراغه من  تابه المهمات في  رل الرافعي والروضة قالا اإلمام ابن حجر في الدرر الكامنة ف 
ترجمة   ر فيها  ثيرا من فضائله ومناقبه... إلى رن قال و  ر ان    (28)مة اإلمام االسنويا وقد افرد له  يخنا العراقيرثناع  المه على ترج

. وريد الشيخ ربو بكر (29)ها وقررت بخط القاضي تقي الدين االسدي...760ها ومن المهمات سنة    735فراغه من تصنيف جواهر البحرين سنة  
 . (30)جواهر البحرين...ل والمهمات فرغ منها سنة َوِستِّيَن لبن قاضي  هبة في مبقاته في رثناع ترجمة اإلمام االسنوي قالا لومن تصانيفه 

 املطلب الثالث: سبب تاليفه

صاااااارل االساااااانوي في مواضااااااع متفرقة من مقدمته في  تاب المهمات إلى اكسااااااباب التي دعته إلى تأليف هذا الساااااافر الكبير من رساااااافار الفقه  
 الشافعي وهيا
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 . (31)ة رراد اإلمام االسنوي ان يكش  عنها وقع في الكتابين زوايا معتمة ورمور خفي -1
 . (32)رراد اإلمام االسنوي من خالل  تابه المهمات الكش  عن الغامه والغري  في رقوال الشيخين -2
 . (33)يعد  تاب المهمات تنهيما وترتيبا ومكمال لكتابي الرافعي والنووي  -3
قدم اإلمام االسااااااااانوي اعتذارو للشااااااااايخين عما بدر منه من االعتراض والقدل لهما في  تبهما من خالل  تابه المهمات في  ااااااااارل الرافعي    -5

 .(34)والروضة 
 املبحث الثالث: املسائل الفقهية

 الة االوىلاملطلب االول: املس
 حكم ثبوت خيار اجمللس للشفيع يف عقد الشفعة

هل يملال الشفيع حل خيار المجلس الذي فيه يطل  حقه في الشفعة، فيكون له حل التراجع عن مطالبته بحل  وهيالتعريف بالمسالة:
هوم الشفعة في مجلس العقد، ام ال؟ وسأبين اراع الفقهاع واختالفهم في هذو المسالة.وقبل الشروع في فروع المسالة فقهياو البد من توضيح مف

ا  فع، الشفعا هو الزوج، وهو خالط الوتر، تقولا  ان وترا فشفعته  فعا، والشفعة في الدار واكرض، الشفعة لغةً الشفعة، لغة واصطالحاوا 
والشفيعا صاح  الشفعة، وصاح  الشفاعة، والشفعةا اسم للملال المشفوع بملكال، من قولهما  ان وترا فشفعته برخر، ري جعلته زوجا له،  

ا لحل تملال قهري يثب  للشريال القديم على  واصطالحاً .35من ضم المبيع إلى ملال الشفيعوهي من الشفع، وهو الضم سمي  بها لما فيها 
 .36الحادث فيما ملال بعاوض، بماا ملال به، لدفع الضررل 

ى قول  للشفيع وجهان، قإن رثبتناو فقيلا معناو رنه بالخيار بين اكخذ والترك مادام في المجلس مع تفريعنا علثبوته وفي لقولها  نص الترجيح:
أن األصح  الفور قال إمام الحرمينا هذا غلط، بل الصحيح رنه على الفور، ثم له الخيار في نقه الملال وردو. انتهى.فيه رمورا ...الثانيا 
 .37من الوجهين اكخيرين هو ما استصو ه اإلمام.  ذا صرل بتصحيحه في ل رل المهذبل، وهو مقتضى  الم الرافعي في الشفعةل

 المام االسنوي الى ان االصح هو عدم ثبوت خيار المجلس للشفيع.  ه  اترجيحه:
 اختل  الفقهاع في هذو المسالة على قولينا اقوال الفقهاء في هذه المسالة:

، وهو قول 40، واالمامية39، والحنابلة في الصحيح من المذه 38اليثب  خيار المجلس للشفيع، و ه قال الشافعية في االصح القول االول:
 االسنوي رحمه هللا تعالى. االمام

َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي َّللاهُ َعْنُه َقاَلا َقاَل َرُسوُل َّللاهِ َصلهى  واستدلوا بالسنة النبوية وبالقياس وبالمعقول: ادلة القول االول:من السنة النبوية:
َقا، َفِإْن َصَدَقا َوَ يهَنا ُبوِرَك َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما، وإن  تما و ذبا محق  بر ة اْلَبيَِّعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَما )  َقا، َرْو َقاَلا َحتهى َيَتَفره

 .42"الحديث بمنطوقه  لعلى اختصاص الخيار بالبيع  كنه وص  علل عليه حكم، فينتفي بانتفائه دلوجه الداللة:.41بيعهما( 
 من المعقول:

 .43لرن تخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين بعيدل  .1
 .44له  كنه يؤخذ منه المبيع قهرا، والشفيع بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأ به فسخ البيع بالرد بالعي ل  لان المشتري الخيار .2
 .45يجوزل  ، فعلى من رلحقه بالبيع، الداللة والقياس عندنا الالبيع المجلس يثب  في لخيار .3
 .لآلخذ  كن له العفو واإلسقادوكن الخيار ال يثب  للمشتري  كنه يؤخذ الملال منه قهرا، وال  .4

 .نعم، لو رخذ وثب  الملال له، لم يكن له الخيار في الفسخ  لألصل 
، وجه القياس فيها 46حل الشفعة هو عبارة عن ازالة ملال لدفع الضرر، فلم يثب  فيه خيار المجلس قياساو على الرد بالعي  انمن القياس:

 ان الرد بالعي  انما هو لدفع الضرر، وايضاو حل الشفعة فانما ثب  لدفع الضرر عن الشريال، فلم يثب  فيهما خيار المجلس.
 .فالرد بالعي  ثب  لرد عي  قديم موجود عند البائع وقد يكون رخفاو، رما حل الشفعة فلايس  ذلال بأن هذا قياس ماع الفاارق،واعترض:

، والحنابلة  47خيار المجلس للشفيع، ويمتد خيارو الى ان يفارق المجلس، و ه قال الشافعية في رحد الوجهين في المذه  يثب القول الثاني:
 .48في رواية 

ُسوُل َّللاهِ َصلهى  َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي َّللاهُ َعْنُه َقاَلا َقاَل رَ  واستدلوا بالسنة النبوية وبالقياس والمعقول:ادلة القول الثاني:من السنة النبوية
َقا، َرْو َقالَ َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم)  َقا، َفِإْن َصَدَقا َوَ يهَنا ُبوِرَك َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما، وإن  تما و ذبا محق  بر ة بيعهما(  اْلَبيَِّعاِن ِباْلِخَياِرَماَلْم َيَتَفره  .49َحتهى َيَتَفره
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ان لكل من المتبايعين الحل في خيار المجلس فألي منهما الحل في فسخ العقد ما دام مجلس العقد   دل الحديث بعمومه علىوجه الداللة:
 ،  ما ان حل الشفعة هو في حقيقته عقد بيع فيشمله خيار المجلس. 50باقياو، وقبل ان يتفرقا باالبدان

َقا َوِإن  ، مصداقه قوله تعالىا حمس 51ان التفرق المقصود في الحديث هو التفرق باكقوال وليس التفرق باكبداناعترض: ن َيَتَفره  مِّ
ا
ُيۡغِن ٱَّللهُ ُ اّل

ا ىجس ا َحِكيما ِسعو ۦۚ َوَ اَن ٱَّللهُ وََٰ لان االيجاب والقبول اليعد تفرقاو في االقوال، ورن التفارق ال يكاون إال عان اجتماع، فإ ا تفرقا اجيب:.52َسَعِتِه
اع في القول حين العقد وعان اجتمااع باكبدان، وال يصح تفرقهما بالكالم  كنهما حال التساوم باكبدان بعد البيع،  ان تفرقا عن اجتم

 .53فتارقين فيهلمفترقان  كن البائع يقاولا ال ربياع إال بكذا، والمشتري يقولا ال ر تري إال بكذا، فإ ا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد رن  انا م
 .54الشفعة سبل المعاوضات رال ترى رنه يثب  فيه الرد بالعي  والرجوع بالعهدةل لرن سبل االخذ بمن المعقول:
 من القياس:

، ووجه القياس فيه ان  ال من عقد البيع وحل 55لان حل الشفعة عبارة عن تملال مال بالثمن، فثب  فيه خيار المجلس، بالقياس على البيع .1
ان  قياس حل الشفعة على البيع، هو قياس مع الفارق  كن البيع إنما يتم عن تراض، رما البيع اعترض:  الشفعة هما تملال مقابل الثمن

 .بيع، وال يثب  في حل الشفعة، فافترقا في ثبوت خيار المجلس، فيثب  في عقد ال-كن الشفعة حل تملاال قهري -بالشفعة فيكون بالجبر
 .56رن الشفيع قد قبل بالمبيع بثمنه، فأ به بذلال المشتري  .2

بعد عرض اقوال الفقهاع في هذو المسالة و يان ادلتهم ومناقشتها، يبدو لي ان الراجح هو قول اصحاب القول االول القائلينا بعدم الترجيح:
ا قلنا بثبوته يكون لكال المتبايعين، ومن المعلوم رن المشتري في عقد الشفعة ال يحل ثبوت خيار المجلس للشفيع  و لال إن خيار المجلس إ  

له فسخ العقد في مجلس البيع، فكيف يثب  كحد العاقدين دون اآلخر، وهذا مخال  لما جاعت به قواعد التشريع اإلسالمي العادل، وان  
ثبات الخيار له ينافي هذو الفورية  كن الشفيع يكون قد حسم رمرو في المشفوع اكخذ بالشفعة في حل الشفيع يكون على الفور، وان القول بإ

عن  فياه قبال ملبه الشفعة،  ما ان الدليل الذي احتج به رصحاب القول االول، رقوى من ردلة الفريل الثاني، فالقياس الذي قالوا به ساالم  
استدل به رصحاب القول اكول هو عام في البيوع، وليس خاصاو بالبيع المعارضة، ومتفل مع رصول القياس الصحيح، وان الحديث الذي  

 بحال الشفعة، وهللا تعالى اعلم. 
 املطلب الثاني: املسالة الثانية

 حكم خيار المجلس بين متعاقدين متباعدين عن طريق المناداة 
لمتبايعان وهما متباعدين، واختلفوا في حكم خيار المجلس على صحة البيع ان تناديا ا  (57) اتفل فقهاع الشافعية واالماميةالتعريف بالمسالة:

لهما ما على احتمالين قال بهما االمام الجويني، احدهماا ال خيار لهما  كن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته، والثانيا يثب   
، و ذلال قال به االمامية، وهل يبطل خيار اآلخر بمفارقة االول 59، وفي حال فارق احدهما موضعه بطل خيارو قطعا(58) داما في موضعهما ًو

 لموضعه؟ ام يبقى خيارو الى ان يفارق هو ايضاو موضعه؟  فيه احتماالن لالمام ايضاو سنبينهما ونبين اراع الفقهاع با ن هللا تعالى.  
إلمام، قطع صاح  لالتتمةل بثبوته. وعلى هذا فإ ا فارق رحدهما  لقولها ولو تناديا متباعدين وتبايعا ففي ثبوت الخيار احتماالن لنص الترجيح:

ا.   ا. انتهى ملخصو ، وإن اختيار اآلخر يبطل بالمفارقة  ذا  واألصح ثبوت الخيارموضعه فهل يبطل خيار اآلخر؟ فيه احتماالن لإلمام ريضو
 .60صححه في لزيادات الروضةلل 

 خر. ه  االمام االسنوي الى ثبوت الخيار لآلترجيحه:
 اختل  الفقهاع في هذو المسالة على قولينا اقوال الفقهاء في هذه المسالة:

، 62او صّفة   61يثب  لهما الخيار، ويبطل خيارو بمجرد مفارقة االول لموضعه، وسواع ركانا متباعدين في بيتين من دار رو صحن القول االول:  
، 66، والهاهرية 65، والحنابلة 64، وقطع به المتولي وصححه النووي 63الشافعية في وجه او  انا في صحراع او ساحة، و ه قال الجويني من  

 )رحمه هللا تعالى(. االمام االسنوي ، وهو قول  67واالمامية
 .68ان تحقل معنى االفتراق، يحصل بقيام رحدهما عن موضعه الذي نودي فيهمن المعقول:ادلة القول االول:

 .69، قال به االمام الجويني من الشافعية في وجه ويدوم ما لم يفارق موضعهيبقى له الخيار القول الثاني: 
، فان عدم مفارقته لموضعه التسقط حقه في الخيار  70انه يكون خيار  ل واحد منهما منقطعاو عن خيار االخرادلة القول الثاني:من المعقول:

 فيه.   ا  انه ثاب  له حتى يغادر هو ايضا موضعه الذي هو



   

         

 سؤولية ثالث مسائل فقهية من ترجيحات االمام االسنوي يف كتاب البيع  

  

  

الذي يبدو لي رجحانه هو ما قال به اصحاب القول االول القائلينا بأن الخيار يبطل بمفارقة احدهما لموضعه الذي هو فيه، وينقطع الترجيح:
 بذلال خيارهما جميعاو  لتحقل معنى االفتراق عن موضعهما الذي فيه مجلس العقد، وهللا اعلم. 

 املطلب الثالث: املسالة الثالثة
 وت الخيار للوارث والحيحكم ثب

اصل المسالة هي فيما ا ا مات احد المتعاقدين في المجلس فاختل  الفقهاع في ثبوت الخيار للوارث هل ينتقل اليه ام ال؟  التعريف بالمسالة:
جه، سأبينها بذ ر اراع  والتفريع عليه على القول بعدم ثبوت الخيار للوارث من مورثه فقد انقطع خيار المي  بموته، وفي خيار الحي عدة او 

 الفقهاع فيها تفصيالو. 
  ر االمام االسنوي  الم االمام الرافعي واالمام النووي رحمها هللا تعالى في حكم ثبوت الخيار للوارث والحي، ثم علل بعد  لال نص الترجيح:

ي في انه )ينقطع خيارو بموت صاحبه فإ ا بلغ  على ما ورد في الروضة من   رو للوجه الرابع في ما جاع في خيار الحي الذي حكاو الرويان
دنا الخبر للوارث جذب لهذا الخيار معه(، فقال االمام االسنوي ما نصها لوما   رو النووي هنا سهو كنه مفرع على عدم الخيار للوارث..استف

ا على القول بثبوت الخيار للوارث رنه ينقطع خيار الحى حتى يعلم الوارث فيثب  لهم تفريعهما على    والصواب،  والصحيح خالفها،  منه وجهو
اقوال المذاهب في هذه  ه  االمام االسنوي الى القول بأن خيار الحي الينقطع حتى يفارق المجلس الذي هو فيه. ترجيحه:.71القول بالبقاعل

نّص االمام الشافعي  القول االول:  مات رحد المتبايعين في مجلس العقد، اختل  الفقهاع في خيارو على قولين وعلى التفصيل االتيا  إ االمسالة
إ ا  ان الخيار حقا للمشتري، جرى مجرى سائر الحقوق   ا رنهودليلهم من المعقول.73ا رن الخيار لوارثه، و ه قال االماميةاحدهماا72على قولين 

ا قاله الشافعي في  تاب المكات ا إ ا باع ولم يتفرقا حتى  والثاني .74من  يع منها فعليه ان ياتي بدليل  منع التي تورث بهاهر التنزيل، فمن
رنه قد تعذر منه الخيار، والخيار ال يورث، وعليه ليس للوارث خيار، و ه   اودليلهم من المعقولمات المكات  وج  البيع، ري انقطع خيارو.

رن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج و ه قال الغزالي وربو   أظهرها:واختل  اصحاب الشافعي في القولين على ثالثة مرقا.(75) قال الحنابلة
ا رنه ال يلزم، بل يثب   وأصحهما.76ر يسقط بمفارقة المكان، فبمفارقة الدنيا رولىا رنه يلزم البيع  كنه خياأحدهماإسحاق المروزي  واالماميةا 

  والثاني: .77واآلخر في المجلس، رو اآلخر والوارث  المي  ما دام للوارث   والنتفاع افتراق اكبدان، فيثب للوارث والسيد  خيار الشرد والعي 
تقرير النصين، فيثب  للوارث وال يثب  للسيد. والفرق رن الوارث خليفة المورث  فيقوم مقامه في   والثالث:القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد.

 .(78)الخيار، والسيد ليس خليفة للمكات   وإنما يأخذ ما يأخذ بحل الملال 
ا رر عة  وأما الحي ففي خيارهالقول بعدم ثبوت الخيار للوارث فقد انقطع خيار المي .بعد هذا التمهيد كصل المسالة، سأبين التفريع فيهاا فعلى  

، والحنابلة في وجه  (79)ال يبطل خيار الحي حتى يفارق المجلس، و ه قال الشافعية  الوجه األول:روجه للشافعية، ووجهين للحنابلة، واالماميةا
ا  انه ال يبطل  كن التفرق باكبدان لم  دليلهم من المعقولقول االمام االسنوي.، وهو  (81)ان حمل المي  بطل خيارو  اال انهم قالوا    (80)

يلزم العقد من الجانبين، و ه قال االمام   الوجه الثاني:.(83) ، وإن حمل المي  بطل الخيار  كن الفرقة حصل  بالبدن والرول معاو  (82)يحصل
رنه ينقطع خيارو   الوجه الرابع:.(85)رن الخيار يمتد حتى يجتمع هو والوارث اآلخر، وهذا حكاو القاضي حسين  الوجه الثالث:.  (84)الجويني

، وحكم عليه النووي بأنه  ا   (86) بموت صاحبه، فإ ا بلغ الخبر إلى وارثه، حدث لهذا الحي الخيار معه، وقد حكى هذا الوجه الروياني  
ا رنه يبطل بالتفرق، والتفرق دليلهم من المعقول.89، واالمامية   (88)يبطل خيارو، وهو الصحيح عند الحنابلة  لخامس:الوجه ا.   (87)   وضعيف

 بالموت رعهم.
عرض اقوال الفقهاع في اصاااااااال المسااااااااالة والتفريع فيها و يان ادلتهم، يبدو لي ان الراجح هو الوجه االول القائلا بأن خيار الحي   بعدالترجيح:

 اليبطال حتى يفاارق المجلس، و ه جزم البغوي فقاالا ل فإن قلنااا ال يورث خياار المكاان، فيبطال خياار الميا ، وال يبطال خياار الحي حتى يفاارق 
  هللا اعلم.  و (90)المجلسل
 والنتائج اخلامتة

المهمات في  كتابه البيع من كتاب في االمام االسنوي  ترجيحات من ثالث مسائل فقهية  :الموسوم بحثي مضامين السابقة الصفحات تضمن 
والتعريف بكتابه  العلمية وحياته بشخصية االمام االسنوي  التعريف مباحث ثالثة الذي تضمن  )مقارنة  رل الروضة والرافعي )دراسة فقهية

 :اكتية بالنتائج البحث ، وخرج البيع كتاب في ترجيحاته مختارة من المهمات ومسائل
 االسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن ابراهيم الشيخ االمام العالمة جمال الدين ويكنى باي محمد االموي االسنوي الشافعي. االمام ان .1
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 وقلما واالصطالحية، اللغوية، التعريفات المؤل  يعتمد ولم المذه  علماع رراع من وعرض ، لشافعية الفقهيةكت  ا من كثيراو  المؤل  عرض  .2
 ..فقط اآلراع   ر على واقتصر ررائهم، في العلماع اعتمدها التي الشرعية اكدلة يذ ر

 .كتابه في عليه  اعتمد الذي اكساس وجعلها الشافعية،  علماع من  سبقه من  مصادر على كتابه في هللا رحمه المؤل  اعتمد . 3
 االمام عدم ثبوت خيار المجلس للشفيع.  . رجح4
 . رجح االمام ان الخيار يبطل بمفارقة احدهما لموضعه الذي هو فيه.5
 ال يبطل خيار الحي حتى يفارق المجلس رجح االمام انه . 6

 

 اهلوامش

،البدر الطالع المحاسااااان من بعد القرن  222/  6.  اااااذرات الذه  في رخبار من  ه  البن العمادا  250/ 2مبقات الشاااااافعية البن قاضاااااى  اااااهبةا   ( 1) 
 . 142/ 1  حسن المحاضرة في رخبار مصر والقاهرةا 242/ 7 المنهل الصافي والمستوفي بعد  الوافي البن تغريا  352/ 1السابع للشو انيا  

 .1/484،  ش  الهنونا 1/352البدر الطالعا  (2)
 الدرر الكامنة في اعيان الماة الثامنةا 2/115. المنهل الصاااااااافي والمساااااااتوفي بعد الوافيا  3/98البن قاضاااااااى  اااااااهبةا  -مبقات الشاااااااافعية  (3)

 . 5/203ا   معجم المؤلفين ل  حالة2/123 هدية العارفين في رسماع المؤلفين ورثار المصنفين، للبغداديا  2/109
 .3/98البن قاضى  هبةا -ينهر امبقات الشافعية  (4)
ن    ر ابن هاداياة هللا في مبقااتاه اناه  اان يكنى باابي عبادهللا جماال الادين عباد الرحيم، وفي فهرساااااااااااااا  االزهرياة يلقا  بزين الادين عباد الرحيم ب  (5)

 .11/184لالمع الهل القرن السابع للسخاويا . الضوع ا2/474الحسن . ينهرا مبقات الشافعية البي بكر بن هداية هللا ا
 (.11/114  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةا ) 2/208ينهرا البدر الطالعا  (6)
 ( .2/304، هدية العارفين في رسماع المؤلفين ورثار المصنفينا )1/246  حسن المحاضرةا 2/208، البدر الطالعا 2/109الدرر الكامنة   (7)
 .1/242  وحسن المحاضرةا 4/42لكامنة الدرر ا (8)
 . 1/308ينهرا الدرر الكامنة  (9)
 .1/429  حسن المحاضرةا 2/240ينهرا الدرر الكامنة  (10)
 . 3/147ينهرا الدرر الكامنة  (11)
 .1/237المواعظ واالعتبار المعروط بالخطط المقريزيةا  (12)
 . 2/93. و غية الوعاة )دار الفكر(ا 2/464الدرر الكامنة  (13)
 . 1/439. والبدر الطالعا 3/24. والدرر الكامنة 14/147، 14/104ينهرا البداية والنهاية إلسماعيل بن عمر بن  ثير القر يا  (14)
 .6/123ا -.  ذرات الذه  في رخبار من  ه  1/441ينهرا الدرر الكامنة  (15)
 .134و5/133درر الكامنة ينهرا وال (16)
 .4/373  ومبقات ابن قاضي  هبة 1/100(، والضوع الالمع 7/43.  ذرات الذه  في رخبار من  ه  ا )1/508البدر الطالعا  (17)
 (. 4/215م، بيروتا ) 1998-ها1419، 1ها( تحقيل مكت  البحوث والدراسات، دار الفكر د1069ينهرا، )ت  (18)
 .  1/160ينهرا الطبقات البن قاضي  هبة  (19)
 .229/ 4، 2/115. والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 1/307ينهرا الدرر الكامنة في اعيان الماة الثامنة  (20)
 .229/ 4 ا 7/242  والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي 3/149ينهرا الدرر الكامنة في اعيان الماة الثامنة  (21)
 .2/392هرا الخطط للمقريزي ين (22)
 .2/393ينهرا المصدر نفسها  (23)
 .2/383ينهرا المصدر نفسها  (24)
 -(، الكتاب محقل من قبل الطال ا ابراهيم عبد سااعود الجنابي لنيل درجة الماجسااتير في الفقة االسااالمي2/1718ينهرا  شاا  الهنونا ) (25)

 .40774نه في مر ز الملال فيصل للبحوث والدراسات برقم م . وتوجد نسخة م 1996ا -بغداد -الجامعة العراقية
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 . 3/344  اإلعالم للزر لي  5/203معجم المؤلفين ، (2/123) 1/215ينهر مبقات الشافعية البن قاضي  هبة  (26)
لسبكي وهناك خالط في تسميته با )العزيز( فقد سماو اإلمام الرافعي با )العزيز  رل الوجيز( بقولها ولقبته با)العزيز في  رل الوجيز( و  ر ا (27)

 ( .8/281ان اسم الكتاب)العزيز( ثم قال قد تورع بعضهم عن إمالق لفظ العزيز مجردا على غير  تاب هللا تعالى . ينهر للسبكيا )
الااااعااااراقاااايا رحاااا  (28) اباااان  الااااااادياااان،  ولااااي  زرعاااااااة  ربااااو  الاااامصاااااااااااااااااري،  ثاااام  الاااارازياااااااانااااي  الااااكااااردي  الااااحساااااااااااااااااياااان  باااان  الاااارحااااياااام  عااااباااااااد  باااان   ماااااااد 

م( قاضي الديار المصرية، مولدو ووفاته بالقاهرة، رحل به ربوو )الحافظ العراقي( إلى دمشل فقرر فيها، 1423  -1361هاااا   826-762)ت 
ها، بعد الجالل البلقيني، وحمدت سيرته، ولم يدار رهل الدولة فعزل قبل تمام 824نة  وعاد إلى مصر فارتفع  مكانته إلى رن ولي القضاع س

(،  7/172العام على واليته، من  تبه )البيان والتوضايح لمن رخرج له في الصاحيح وقد مس بضارب من التجريح(. ينهرا  اذرات الذه ا )
 (، 1/148(، اكعالم للزر ليا ) 4/80مبقات الشافعية ا البن قاضى  هبةا )

 ( .3/45الدرر الكامنة في رعيان المائة الثامنةا ) (29)
 ( .3/100مبقات الشافعيةا البن قاضى  هبها ) (30)
 .309)المهمات في  رل الرافعي والروضة( للد تور وليد منفيا ص (31)
 .311المصدر نفسها ص (32)
 . 395المصدر نفسه ص  (33)
 .395المصدر نفسها ص (34)

 . 100، انيس الفقهاعا 3/1238ينهرا الصحالا  35
 . 5/194نهاية المحتاج إلى  رل المنهاجا  36

 . 5/164المهمات:  37

 . 3/437، روضة الطالبين وعمدة المفتينا 9/177المجموع  رل المهذبا ، 2/222ينهرا المهذبا  38
 11/272االنصاط في معرفة الراجح من الخالطا ، 6/49ينهرا  المغنيا  39
 . 12/250، تذ رة الفقهاعا 3/14ينهرا الخالطا  40
(، وصحيح مسلما  تاب البيوع، 1973رقم الحديث ) 2/732صحيح البخاريا  تاب البيوع، بابا ا ا بين البيعان ولم يكتما ونصحاا  41

 (. 1532رقم الحديث ) 5/10بابا الصدق في البيع والبيانا  
 . 12/250تذ رة الفقهاعا  42
 . 5/35دراية المذه ا  نهاية المطل  في 43
 . 49-48ينهرا المغنيا  44
 . 3/14ينهرا الخالطا  45
 . 2/222ينهرا المهذبا  46
 . 2/222ينهرا المهذبا  47
 . 6/49ينهرا المغنيا  48
البيوع، (، وصحيح مسلما  تاب 1973رقم الحديث ) 2/732صحيح البخاريا  تاب البيوع، بابا ا ا بين البيعان ولم يكتما ونصحاا  49

 (. 1532رقم الحديث ) 5/10بابا الصدق في البيع والبيانا  
 . 6/219ينهرا فتح المنعم  رل صحيح مسلما  50
 . 6/474االستذ ارا ، 4/13 رل معاني اآلثارا  51
 (. 130سورة النساعا االية ) 52
 . 5/33الحاوي الكبيرا  53
 . 8/298فتح العزيز في  رل الوجيزا  54
 . 2/222ينهرا المهذبا  55
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 . 6/49ينهرا المغنيا  56
 . 440/ 3روضة الطالبين وعمدة المفتينا  ، 9/181، المجموع  رل المهذبا 8/304فتح العزيز في  رل الوجيزا ( ينهرا 57)
، روضة الطالبين وعمدة 9/181، المجموع  رل المهذبا 8/304، فتح العزيز في  رل الوجيزا 5/23( ينهرا نهاية المطل ا 58)

 . 3/440المفتينا 
 . 11/25ينهرا المصادر السابقة، وتذ رة الفقهاعا  59
 . 5/168المهمات في  رل الروضة والرافعيا  60
 (. 173(، مختار الصحال للرازي ) 174الدار وسطها، والجمع رصحن مثلا فلس ورفلس. المصبال المنير للفيومي)  صحن: 61
في مسجد المدينة  ان يأوي إليه فقراع المهاجرين ويرعاهم الرسول، وهو الهلة، والبهو الواسع العالي السق ، ومكان مهلل  الصّفة: 62

 (. 2/517(، المعجم الوسيط ) 179() 177رصحاب الصفة. وجمعها صف  مثل غرفة وغرط. انهرا مختار الصحال للرازي ) 
 . 3/440روضة الطالبين  ، 9/181، المجموع  رل المهذبا 8/304، فتح العزيز في  رل الوجيزا 5/23ينهرا نهاية المطل ا  63
 . 3/440، روضة الطالبين وعمدة المفتينا 9/181ينهرا المجموع  رل المهذبا  64
   .3/88ينهرا مطال  اولي النهراا  65
 . 7/254ينهرا المحلىا  66
 . 11/25ينهرا تذ رة الفقهاعا  67
 ،  3/88ينهرا مطال  اولي النهرا  68
 . 3/440، روضة الطالبين وعمدة  9/181، المجموع  رل المهذبا  8/304، فتح العزيز في  رل الوجيزا  5/23ينهرا نهاية المطل ا    69
 . 5/23ينهرا نهاية المطل ا  70
 . 169-5/168المهماتا  71
 . 441/  3الطالبينا ، روضة  9/207، المجموع  رل المهذبا 8/305، فتح العزيزا 105-3/104ينهرا الوسيطا  72
 . 3/26ينهرا الخالطا  73
 . 3/26ينهرا الخالطا  74
 . 334/ 11، اإلنصاط للمرداويا 14/ 6( انهرا المغني البن قدامةا 75)

 .11/25، تذ رة441/  3، روضة الطالبينا 9/207، المجموع  رل المهذبا 8/305، فتح العزيزا 105-3/104ينهرا الوسيطا  76
 ينهرا المصادر نفسها. 77
 . 441/ 3، روضة الطالبينا 9/207، المجموع  رل المهذبا 8/305، فتح العزيزا  104-103/ 3( ينهرا الوسيط للغزاليا 78)
 . 247/ 9، المجموعا 3/317( ينهرا التهذي ا 79)
 . 275/ 11، اإلنصاط للمرداويا 14/ 6( ينهرا المغني البن قدامةا 80)
 . 14/ 6( ينهرا المغني البن قدامةا 81)
 . 275/ 11، اإلنصاط للمرداويا 14/ 6المغني البن قدامةا ( ينهرا 82)
 . 14/ 6( ينهرا المغني البن قدامةا 83)
 . 207/ 9، المجموعا 441/ 3، روضة الطالبينا 8/305، فتح العزيزا 5/24( ينهرا نهاية المطل  84)
 . 441/  3، روضة الطالبينا 207/ 9( ينهرا المجموعا 85)
 . 441/  3لطالبينا ، روضة ا 207/ 9( ينهرا المجموعا 86)
 . 207/ 9( ينهرا المجموعا 87)
 . 14/ 6( ينهرا المغني البن قدامةا 88)

 . 11/26ينهرا تذ رة الفقهاعا  89
 . 3/317( التهذي ا 90)


