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ABSTRACT 

This study aims to study Imam Mohammed Anuar Al Kashmeery‘s weightings in  terms of the 

sales in his book ( Al Uroof Al Shathi  Shareh  Sunan Al Termithi) and to know to what extend his 

weightings in his doctrine that he has brought up. The problem that this study attempts to address 

lays   in that most scholars who rear in a certain   doctrine of a particular jurist and they learn 

through this doctrine they will be affected by this doctrine and its traditions when they look to the 

legitimacy texts and work out some rules from those texts. One of those scholars is Imam Al 

Kashmeery, Allah mercy him – since he has brought up in Al Hanafi doctrine and learn all his 

teaches and instructions from this doctrine. He has many jurisprudential types of weightings 

through explaining Al Termthi’ sunan and to see to what extend he has influenced by this doctrine. 

The significance of the study lays in the explanation one of the causes of the differentiations 

between the scholars and their opinions varieties in terms of the legitimacy evidences and its 

interpretations and then to know the backwards of their views and judgments. The inductions 

approach is used in this study to trace Al Kashmeeery’s weightings to show its backwards ,the 

comparative approach is used to show what has been corresponded and differentiated with    Al 

Hanafi’ doctrine.  The study comes up with the following results: the researcher find ten sections 

in terms of sales in the book Al Uroof Al Shathi. Al Kashmeery May Allah mercy him , has 

corresponded with evidence when he made his weightings  in six of these sections out of ten and 

the other four were  influenced by his doctrine that is, Al Hanafi doctrine. Imam Al Kashmeery 

depended on Hadiths when he made his weightings. He relayed also on his scholars sayings when 

he made weightings.  

Keywords: Track, Doctrine, Hadith, Al Kashmeery  
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 لخص امل

يف ابب البيوع من كتابه )العرف  -رمحه هللا-يهدف هذا البحث إىل دراسة ترجيحات اإلمام حممد أنور الكشمريي
الشذي شرح سنن الرتمذي(، ومعرفة مدى أتثره يف ترجيحاته مبذهبه الفقهي الذي نشأ عليه. وتكمن إشكالية البحث 

الفقه على أصوله وقواعده، يغلب عليهم التأثر أبصول  يف أن العلماء الذين ينشئون على مذهب فقهي معني، ويتلقون
هذا املذهب وقواعده؛ عند النظر يف النصوص الشرعية واستنباط األحكام منها. فجاء هذا البحث لدراسة أحد هؤالء 

وله  ابعتباره نشأ على املذهب احلنفي، وتلقى تعليمه على أصوله وقواعده، -رمحه هللا-العلماء، وهو اإلمام الكشمريي
ترجيحات فقهية من خالل شرحه لسنن الرتمذي، والنظر يف مدى أتثره مبذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات. وتكمن 
أمهية هذا البحث يف بيان أحد أسباب اختالف العلماء وتباين نظرهم يف األدلة الشرعية وتفسريها؛ ومن مث معرفة مآخذ 

ه املنهج االستقرائي، يف تتبع ترجيحات الكشمريي، واملنهج أحكامهم وأوجه نظرهم. وقد سلك الباحت يف دراست
التحليلي يف دراسة هذه الرتجيحات وبيان مآخذها، واملنهج املقارن يف بيان أوجه االتفاق واالختالف مع هو مدون يف 

ترجيحات   وقف على عشرة  الباحثوقد توصل الباحث، يف هناية دراسته إىل عدة نتائج من أمهها: أن  املذهب احلنفي.  
يف عشرة أبواب من خالل ابب البيوع، الرتجيحات ، وتناوهلا ابلدراسة، وقد كانت هذه -رمحه هللا-لإلمام الكشمريي

، وأتثر مبذهبه يف منها يف ترجيحه يف ست مواضع  الدليل، -رمحه هللا-من كتاب )العرف الشذي(، ووافق الكشمريي
، وقد كان يعتمد يف غالب ترجيحاته، على مدلول احلديث-رمحه هللا–اإلمام الكشمريي، و من ترجيحاته أربعة مواضع

كان له أتثر مبذهبه يف بعض ترجيحاته، ويتَّضح ذلك من خالل -رمحه هللا-ن اإلمام الكشمرييتوصل الباحث، إىل أ
 اعتماده على أقوال علماء مذهبه، يف الرتجيح.

 لكشمرييأثر،املذهب، الرتجيحات، احلديث، االكلمات املفتاحية:  
 
 
 
 
 

 
 املقدمة
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 يوم إىل إبحسان  تبعهم ومن أمجعني، وصحبه آله وعلى املرسلني، سيد  على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد 
 :بعد   الدين، أما

تعددت املذاهب الفقهية، وبرز لكل مذهب العديد من العلماء أيصلون ملذهبهم ويتبعون قواعده يف اختياراهتم   
وترجيحاهتم الفقهية،إال أن البعض من هؤالء العلماء مل يكن متأثراً مبذهبه يف مجيع ترجيحاته بل له أراء وترجيحات خمافة 

حيث تتناول هذه الورقة جمموعة من األمثلة -رمحه هللا-مام الكشممرييملذهبه استنادا على داللة احلديث، ومنهم اإل
 التوضيحية لرتجيحاته الفقهية املوافقة ملذهبه أو للدليل.

 إشكالية البحث:
ترجيحاهتم الفقهية املستنبطه من الدليل،   يف  سبقهم  أو مبن  مبذهبهم،  يغلب عليهم التأثر  مسة بعض الفقهاء  أن   املعلوم  من  

له ترجيحات فقهية يف ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(، فتتمثل إشكالية -رمحه هللا-واإلمام الكشمريي
 يف ترجيحاته ابلدليل، أو مبذهبه، وتنبثق من هذه اإلشكالية سؤالني:-رمحه هللا-البحث يف مدى أتثر الكشمريي

 بيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(؟يف ابب ال-رمحه هللا-ماهي الرتجيحات الفقهية للكشمريي-1
 ؟ما أثر مذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات  -2

 األهداف:
 يف ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(-رمحه هللا-بيان الرتجيحات الفقهية للكشمريي-1
 . أثر مذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات بيان  -2

 أمهية البحث:
بدراسته أحد أسباب االختالف بني الفقهاء، يف احلكم املستنبط من الدليل، ويظهر األدلة ويكتسب البحث أمهية 

 يف ترجيحه، ويبني مدى جترده للدليل، وعدم تعصبه ملذهبه.-رمحه هللا-واملصادر اليت اعتمد عليها الكشمريي
 حدود البحث:

ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي  يف-رمحه هللا-تناول هذا البحث عشرة ترجيحات فقهية لإلمام الكشمريي
 ، يف ابب البيوع -رمحه هللا-شرح سنن الرتمذي(، وذلك لدراسة األبواب اليت وردت فيها الرتجيحات الفقهية للكشمريي
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من كتاب )العرف الشذي(، واألبواب الفقهية: هي: ما جاء يف التجار، وما جاء يف كتابة الشروط، وما جاء يف بيع 
، وما جاء يف التأبري، وماجاء يف املصراة، وما جاء يف البيع الفضويل، وما جاء يف اختلف البيعان، وماجاء يف مثن املدبر

 الكلب، وما جاء يف النهي عن الثنيا، وما جاء يف العرااي( 
 اعتمد الباحث يف هذا البحث على املناهج التالية:

إىل  خالل هذه املناهج من ليصل والتحليلي، مث املقارن؛ ستقرائي،على املنهج: اال الدراسة هذه يف الباحث اعتمد لقد
 الدراسة.  أسئلة على اإلجابة

من خالل كتابه  ، يف ابب البيوعاإلمام الكشمريي الفقهية ترجيحاتومجع  ،وذلك بتتبع  أوالً: املنهج االستقرائي:
 (العرف الشذي)

مث يقوم الباحث   وربطها أبدلتها الشرعية،  ،الرتجيحات الواردة يف األحاديثهذه    بتحليلوذلك  :  اثنياً: املنهج التحليلي
 الشاهد من املسائل اليت رجَّح الكشمريي فيها رأيه عن طريق وسائله يف الرتجيح. موضع  بعرض 

ء من مذهبه مع اقوال العلما ، يف ابب البيوع،الكشمريي الفقهية ترجيحات اإلماموذلك مبقارنة اثلثاً: املنهج املقارن: 
 ، بينه وبني مذهبه. ختالفأوجه االتفاق واالملعرفة  

 الدراسات السابقة:
ماثلة عن كتاب العرف الشذي وجد الباحث دراسة واحدة هلذا الكتاب امللدراسات اخالل قراءة الباحث وتتبعه من 

"ترجيحات الكشمريي واختياراته الفقهية من خالل شرحه جلامع الرتمذي يف كتاب وكانت يف كتاب الصالة وهي: 
، اجلامعي ة، يف جامعة املدينة العاملية العامامصطفى فضل الرمحن عبدالباري، لنيل درجة الدكتور  \للباحث الصالة"

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف صلب املوضوع كوهنا يف كتاب العرف الشذي للكشمريي، ولكن ختتلف هذه 
الدراسة عنها أبنَّ دراسته كانت  يف كتاب الصالة، بينما درس هذا البحث  كتاب البيوع، وختتلف هذه الدراسة عن 

ات من األمور التوقيفية، أم هذا البحث يف كتاب البيوع واليت هي من دراسته كون كتاب الصالة من العبادات والعباد
األمور االجتهادية اليت ختتلف فيها اآلراء واألقوال بني الفقهاء، ومن خالل إطالع الباحث على هذه الدراسة السالفة 

واالختيارات يف هذ الرسالة الذكر، تبينا أنه قد شرح عنوان البحث يف فصول، مث أنه مل يعّرف ما املقصود ابلرتجيحات 
وهذا شيء مهم ألنه صلب الدراسة وأيضاً مل يعَرف بكتاب العرف الشذي خالل دراسته، ومل يضمنها إبشكالية حبث، 
 وال أسئلة، وال أهداف مبعنا أن الرسالة سالفة الذكر تفتقد إيل منهجية البحث، ويف املقابل تقيد الباحث مبنهجية البحث 
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، 1208كتاب البيوع، ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم، رقم احلديث   السنن،أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  4
 432، ص1، ججامع األصول يف أحاديث الرسولن أبو السعادات، اسناده صحيح، يف ، قال ابن األثري، جمد الدي 506، ص3ج

االختيارات الفقهية لإلمام الطحاوي ":اك نوع اخر من الدراسات السابقة اليت وقف عليها الباحث، وهيوهن  يف رسالته،
دار العلوم الشريعة -عماد طه شريف محزة القاهرة" للباحث: (وأثرها يف تقرير مذهب األحناف )أصواًل وفروًعا

كاملة، ولكن وقف على املستخلص منها، وتتفق ومل يقف الباحث على هذه الدراسة  ، 2007اإلسالمية املاجستري 
كوهنا يف أثر املذهب الفقهي يف االختيارات الفقهية، وختتلف دراسيت   هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف عنوان البحث،

ودراسته يف االختيارات  مبذهبه يف الرتجيحات الفقهية،-رمحه هللا-عن دراسته كون دراسيت يف مدى أتثر الكشمريي
 هيةالفق

عتمدة عن املرواية ال، هو صاحب -رمحه هللا-جعفر الطحاوي وأب، و األحناف مذهب لإلمام الطحاوي وأثرها يف تقرير
 ، كما جاء يف مستخلص الرسالة.أئمة املذهب، نقاًل عنهم، وخترجًيا على أقواهلم وأصوهلم

 ، ج ئ ا ت ، ون ة مت ا ، وخ ني ب ل ط ، وم ث ح ب ، وم ة م د ق م يل  إ ث  ح ب ل ا م  س ق ن .وي ت ا ي  وتوص
م ا م إل ا ت  ا ح ي ترج  : ألول ا ث  ح ب مل ة ا ي ه ق ف ل ا مريي  ش ك ل عرف ا ل ا ( ه  ب ا ت ل ك ال خ ن  م  ، يوع ب ل ا ب  اب يف   ،

) ي ذ ش ل  ا
يت  ل ا ت  ا ح ي لرتج ا : ألول ا ب  ل ط مل ث ا ي د ا ح أل ا ظ  ا ف ل أ ة  ل ال د ا  ه ي ف ق  ف  وا

 إايهم-صّلى هللا عليه وسّلم-: ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب  الرتجيح األول
 احلديث

ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِب َواِئٍل، َعْن قـَْيِس ْبِن َأِب غَ    ثـََنا َهنَّاٌد قَاَل: َحدَّ َنا َرُسوُل َحدَّ َرزََة، قَاَل: َخرََج َعَليـْ
،ِإنَّ الشَّْيطَاَن، َواإِلمْثَ ََيُْضرَاِن البَـْيَع، َفُشوبُوا  رْعَشَر التُّجَّااَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن ُنَسمَّى السََّماِسرََة، فـََقاَل: »اَي مَ 

 4بـَيـَْعُكْم اِبلصََّدَقِة«
 وأصل املسألة يف الكسب، وختلفوا الفقهاء، يف أنواع الكسب، أيهما أفضل.
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 7، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  5
 64ص الكسب، الشيباين، حممد بن احلسن،  6
 172-171، ص4، جاالختيار يف تعليل املختاراملوصلي، عبد هللا بن حممود،  7

ل جيوز له أن احلديث على جواز الداللة والسمسرة، ويف كتبنا أن الدالَّ  "دلَّ -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 
ن كان العرف كذلك، واختلف يف املفاضلة بني التجارة والزراعة، إأيخذ األجرة من املشرتي أو البائع أو من كليهما 

 5"لالتجارة أفض  وخمتاران أنَّ 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

قال التجارة أفضل يف التجارة والزراعة فقال بعضهم -رمحهم هللا -اختلف مشاخينا احلسن: و قال: حممد بن 

تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اّللَِ ٱ)ٱتعاىل: ، واملراد ابلضرب يف األرض (20:اآلية( )سورة املزمل، َّ َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ
ن أموت إل-رضي هللا عنه -ة املرسلني، وهلذا قال عمروسنَّ  ،الذي هو سنام الدينمه يف الذكر على اجلهاد  فقدَّ   ،التجارة

 -وأكثر مشاخينا ، يف سبيل هللا من أن أقتل جماهداً  بني شعبيت رحلي أضرب يف األرض أبتغي من فضل هللا أحب إيلَّ 
 6الصدقة يف الزراعة أطهروألن  ، ألهنا أعم نفعا ؛على أن الزراعة أفضل من التجارة  -رمحهم هللا  

فيه اجلمع بني حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو  وأفضل أسباب الكسب اجلهاد( ألنَّ ") :قال شارح االختيار
حث عليها فقال: »التاجر الصدوق مع الكرام الربرة«؛ وقال: -عليه الصالة والسالم  -النيب    )مث التجارة( ألنَّ   .هللا تعاىل

 7تاجر الصدوق«.)مث الزراعة(هللا َيب ال  »إنَّ 
وافق حديث الباب، يف املفاضلة بني التجارة -رمحه هللا-اخلالصة: بعد دراسة األقوال السابقة تبنيَّ للباحث أنَّ الكشمريي

 والزراعة، ورجح التجارة.
قد استنبط من احلديث املفاضلة بني التجارة والزراعة، واحلديث مل يذكر -رمحه هللا-ويف هذا احلديث نرى الكشمريي

 الزراعة، إمنا ذكر التجارة. 

 : ابب ما جاء يف كتابة الشروطالرتجيح الثاين
 احلديث

ُد ْبُن َبشَّاٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعبَّاُد ْبُن لَْيٍث َصاِحُب الَكرَابِيِسيِّ الَبْصرِيُّ قَاَل: َأْخربََ  ثـََنا حُمَمَّ ِجيِد ْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ
َ
اَن َعْبُد امل

اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َهْوَذَة: َأاَل أُْقرُِئَك ِكَتااًب َكتَـَبُه يل رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قـُْلُت: بـََلى، فََأْخرََج قَاَل يل الَعدَّ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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  512، ص3، ج1216، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كتابة الشروط، رقم احلديث السنن الرتمذي، حممد بن عيسى، يفأخرجه،  8
 58، ص3، كتاب البيوع، ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا، جصحيحه أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، يف 9

 11، ص3ج، العرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  10
 101، ص8، جأمحد، البناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن  11
 102، ص8، جأمحد، البناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن  12
 355، ص6، جفتح القدير ينظر: ابن اهلمام، كمال الدين حممد، 13

ُ َعَلْيهِ  ٍد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َهْوَذَة ِمْن حُمَمَّ ًة،  َوَسلََّم، اْشرَتَى ِمْنُه َعْبًدا َأْو أَمَ يل ِكَتااًب: »َهَذا َما اْشرَتَى الَعدَّ
َثَة، اَل َداَء َواَل َغائَِلَة َواَل   ْسِلَم«ِخبـْ

ُ
ْسِلِم امل

ُ
 8بـَْيَع امل

ابئعاً كما جاء يف رواية  -صلى هللا عليه وسلم-وأصل املسألة يف كتابة الشروط، واختلفوا يف احلديث هل كان النيب 
عن العداء بن خالد، قال: كتب يل النيب صلى هللا الرتمذي؟ أم كان مشرتايً كما جاء يف رواية البخاري؟ وهي: ويذكر 

هللا عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع املسلم من املسلم، ال داء  عليه وسلم: »هذا ما اشرتى حممد رسول هللا صلى
 9  غائلة«وال خبثة، وال  

وظاهر حديث فقال:" ابئعاً،النيب صلى هللا عليه وسلم كان  أنَّ -رمحه هللا-رجَّح-رمحه هللا-الكشمرييترجيح اإلمام 
 ه كان ابئعًا فإنَّ مشرتاًي والعداء ابئعاً، واألوفق ابملراد واأللفاظ عندي أنَّ كان -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم -البخاري أن النيب

 10"الكتابة تكون من البائع 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

واملشرتي: هو العداء، وأثبت يف الفائق كما يف املعجم. ويف "املغرب": الصحيح أن املشرتي كان العداء قال: العيين: "
 11"–صلى هللا عليه وسلم  -والبائع هو رسول هللا  

ووقع عند البخاري ابلعكس، فقيل: إن الذي وقع عنده مقلوب وقيل: هو وأجاب العيين عن حديث البخاري، فقال "
 12"صواب وهو من الرواية ابملعىن؛ ألن اشرتى وابع مبعىن واحد 

، أنه جاء -رمحه هللا-ن ابئعاً، وأجاب عن حديث البخاريكا-صلى هللا عليه وسلم-"ذهب ابن اهلمام، إىل أن النيب
رضي هللا -علق حديث العداء-رمحه هللا-معلقاً، وتعليق، إمنا يكون صحيحاً، إذا مل يكن بصيغة التمريض، والبخاري

 13"-رضي هللا عنه-بقوله ويذكر عن العداء-عنه
 وافق حديث الباب.-رمحه هللا-شمرييوبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أن الكاخلالصة:  
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، 3، ج1244وع، ابب ما جاء يف ابتياع النخل بعد التأبري والعبد وله مال، رقم احلديث كتاب البي  السننأخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  14
، 3، ج2379، كتاب املساقاة، ابب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل، رقم احلديث صحيحه ، والبخاري، حممد بن إمساعيل، يف538ص
 115ص
 4، ص4، ر، فصل األلف، جمادةلسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم،  15
 27، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  16
 26، ص4، ج5587رقم احلديث شرح معاين اآلاثر،ينظر: الطحاوي، أبو جعفر أمحد،   17
 290، ص13، جالتمهيد ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا، 18

 ابب ما جاء يف ابتياع النخل بعد التأبري والعبد وله مال الرتجيح الثالث:
 احلديث

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن أَبِيِه قَاَل: مسَِ ثـََنا اللَّْيُث، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ َبُة قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َصلَّى  َحدَّ اَّللَّ
َتاُع، َوَمْن ابـْتَ  ُبـْ

اَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل َفَمالُُه لِلَِّذي اَبَعُه ِإالَّ »َمْن ابـَْتاَع خَنْاًل بـَْعَد َأْن تـَُؤبَـَّر فـََثَمَرهُتَا لِلَِّذي اَبَعَها ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط امل
َتاُع« ُبـْ

 14َأْن َيْشرَتَِط امل
هو "  :تأبريالو املسألة يف بيع األصول و الثمار، واختلفوا يف بيعها قبل التأبري، هل يكون للبائع أم للمشرتي؟  وأصل

 15"تلقيحه؛ يقال: خنلة مؤبرة مثل مأبورة، واالسم منه اإلابر على وزن اإلزار
ي وبعده للبائع فعمل ابملفهوم قال الشافعي: إن الثمرة قبل التأبري للمشرت " :-رمحه هللا-الكشمرييترجيح اإلمام 

والصحيح يف اجلواب من ه، أقول: واملنطوق، وقال أبو حنيفة: إن الثمرة للبائع يف احلالني إال إذا صرح املشرتي أبهنا ل
 16"ما ذكر الطييب وأبو عمر يف التمهيد  جانب أِب حنيفة

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
إيل أن الثمرة للبائع يف احلالني، إال إذا اشرتط املشرتي أبهنا له، وذلك بناء على أصلهم، "ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف،  
 17يف عدم العمل مبفهوم املخالفة"

قال أبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي من ابع خنال فثمرها للبائع إال أن يشرتط املبتاع وسواء أبرت أو قال: ابن عبد الرب: "
  18"إال أن يشرتطها املبتاع  مل تؤبر هي للبائع أبداً 

وافق حديث الباب، عندما صوب  -رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي
 قول أبو حنيفة يف مسألة بيع الثمرة  هي للبائع سواء كان ذلك قبل، أو بعد التأبري، وحديث الباب مل يتعرض، للبيع 
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، ومسلم، بن احلجاج أبو  545، ص 3، ج1251كتاب البيوع ابب ما جاء يف املصراة، رقم احلديث   السنن أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف 19
 1158، ص3، ج1524كتاب البيوع، ابب حكم بيع املصرَّاة، رقم احلديث   صحيحه،احلسن، يف 

 32، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي، حممد أنور،  الكشمريي، 20
 21-19، ص4، ج5552رقم احلديث شرح معاين اآلاثر،ينظر: الطحاوي، أبو جعفر أمحد،   21

ا يف ذلك، وهم متفقون، يف بيع الثمرة بعد التأبري تكون للبائع، إال أن قبل التأبري، ال بنفي، وال إثبات، لذلك اختلفو 
 يشرتط املبتاع، وكل فريق جاء إبستدالالت تؤيد قوله يف مسألة بيع الثمرة، قبل التأبري، وتلك األدلة موجود يف كتبهم.

 : ابب ما جاء يف املصّراةالرتجيح الرابع
 احلديث

ثـََنا أَبُو   ِد ْبِن زاَِيٍد، َعْن َأِب ُهَريـْرََة قَاَل: قَ َحدَّ ثـََنا وَِكيٌع، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ ُ َعَلْيِه ُكَرْيٍب قَاَل: َحدَّ اَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 19َوَردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن مَتٍْر«  َوَسلََّم: »َمْن اْشرَتَى ُمَصرَّاًة فـَُهَو اِبخلَِياِر ِإَذا َحَلبَـَها، ِإْن َشاَء َردََّها

 وأصل املسألة يف خيار العيب، يف املصراة: وهي حبس اللنب يف ضرع الشاة أايماً، وختلفوا يف ردها ومعها صاٌع من متر.
املذكور يف عامة كتبنا هو حكم القضاء وأما داينة فالرد واجب فيحمل   إنَّ ":  -رمحه هللا-قال  :الكشمرييترجيح اإلمام  

واحلاوي القدسي،  ،والتهذيب ،واحلكم يكون وجوابً، وأما حكم الرد داينة فمذكور يف الوجيز ،احلديث على الداينة
 ومجعت هذا املضمون يف البيتني:

 20بزايدة املنفصل املتولد ... أو عكسه متعيب مل يردد"
 اهد من كالم الشارح أنَّه محل الرد يف مسألة خيار العيب اليت يف احلديث على الداينةوالش
 :املسألة  يف  األحناف  فقهاء  آراء

بل جتب القيمة، وهو   ،ومذهب احلنفية يف مسألة خيار العيب "أنه اليرد البيع بعيب التصرية، وال جيب رد صاعاً من متر
أن يعطي البائع للمشرتي عوضًا عن النقص يف مثن الشاة، إذا تبني أهنا مصراة، وإيل هذا ذهب أبو حنيفة، حممد بن 
احلسن، والطحاوي، وعامة فقهاء احلنفية، ومل خيالف، إال اإلمام زفر، ووافق اجلمهور يف مسألة خيار العيب كما نقل 

  21اآلاثر"  ذلك الطحاوي يف شرح معاين
مل يتأثر مبذهبه يف مسألة املصرَّاة، بل -رمحه هللا-احلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي

 إن مذهبه خالف أصل املسألة، فضل عن خمالفتهم حلديث الباب، وجاءوا إبستدالالت ال حجة فيها منها حديث 
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، وقال ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي، 550ــ، ص3، ج1257، كتاب البيوع، ابب، رقم احلديثالسنن أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف 22
 12، ص3، جالتلخيص احلبريمتصل يف 

 160، ص6الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جابن جنيم، زين  23
 37، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  24
 68، ص3، ج، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين، علي بن أِب بكر 25

خمالفة احلديث للقياس، ومنها قالوا إن حديث الباب منسوخ، نسخ، حبديث "البيعان ابخليار"، "اخلراج ابلضمان"، ومنها  
 وافق حديث الباب.-رمحه هللا-وغريها من األدلة اليت ال حجة فيها، والكشمريي

 ما جاء يف البيع الفضويلابب الرتجيح اخلامس:  
 احلديث:

ثـََنا أَبُ  ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب قَاَل: َحدَّ ، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِب اَثِبٍت، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َأنَّ َحدَّ و َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِب ُحَصنْيٍ
ْرِبَح ِفيَها ِديَنارًا، ى ُأْضِحيًَّة، فَأُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَث َحِكيَم ْبَن ِحزَاٍم َيْشرَتِي لَُه ُأْضِحيًَّة ِبِديَناٍر، فَاْشرتََ 
ْق  فَاْشرَتَى ُأْخَرى َمَكاهَنَا، َفَجاَء اِبأُلْضِحيَِّة َوالدِّيَناِر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َضحِّ اِبلشَّاِة، َوَتَصدَّ

 22اِبلدِّيَنار«
، واختلف 23"يتصرف يف حق الغري بال إذن شرعي كاألجنيب يزوج أو يبيع من  وأصل املسألة يف البيع الفضويل: "وهو

 الفقهاء هل ينعقد أو ال ينعقد إذا أجازه املالك؟ 
يف حديث الباب حجة لنا على الشافعي يف معرض شرحه للحديث "قال  -رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام 

 والشاهد من كالم الشارح أنه رجَّح جواز البيع الفضويل إذا أجازه املالك.    24"على جواز بيع الفضويل
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

"ومن ابع ملك غريه بغري أمره فاملالك ابخليار، إن شاء أجاز البيع؛ وإن شاء  يف اهلداية: -رمحه هللا-قال املرغيناين
ا ابمللك أو إبذن املالك وقد فقدا، وال ألهنَّ  ،ه مل يصدر عن والية شرعيةألنَّ فسخ" وقال الشافعي رمحه هللا: ال ينعقد 

ه تصرف متليك وقد صدر من أهله يف حمله فوجب القول ابنعقاده، إذ ال ضرر فيه  ابلقدرة الشرعية. ولنا أنَّ انعقاد إاًل 
 25للمالك مع ختيريه
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 17، ص2، جاالختيار يف تعليل املختاراملوصلي، عبد هللا بن حممود،  26
، ومسلم، بن 577، ص3، ج1290كتاب البيوع، ابب ما جاء يف النهي عن الثنيا، رقم احلديث   السنن، أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  27

هو بيع كتاب البيوع، ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة، وعن املخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع املعاومة و   صحيحه، احلجاج أبو احلسن ، يف 
  1175، ص3، ج1536السنني، رقم احلديث 

 51، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  حممد أنور،، الكشمريي 28
  العناية شرح اهلداية،، وينظر: البابريت، حممد بن حممد بن حممود، 75-74، ص3،جاالختيار يف تعليل املختارينظر: املوصلي، عبد هللا بن حممود،  29
 . 479، ص9ج

ملك غريه فاملالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان املبيع )ومن ابع " يف االختيار: -رمحه هللا-قال املوصلي
تصرفات الفضويل منعقدة موقوفة على إجازة املالك لصدورها من األهل وهو احلر العاقل  علم أنَّ أ واملتبايعان حباهلم(

 26"  البالغ 
ق حديث الباب يف ترجيحه، وأتثر واف-رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبنيَّ للباحث أنَّ الكشمريي

 به يف جواز البيع الفضويل، إذا أجازه املالك.

 : س د ا س ل ا ح  ي لرتج يا ن ث ل ا ن  ع ي  ه ن ل ا يف  ء  ا ج ا  م ب   ااب
 احلديث

ثـََنا زاَِيُد ْبُن أَيُّوَب البَـْغَداِديُّ قَاَل: َأْخرَباََن َعبَّاُد ْبُن الَعوَّاِم، قَاَل: َأْخرَبين  ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعبَـْيٍد، َعْن َحدَّ
ُزَابـََنِة، وَ 

َُحاقـََلِة، َوامل
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَى َعِن امل َيا، ِإالَّ َأْن تـُْعَلَم«َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُخابـََرِة، َوالثُـّنـْ

 27  امل
 يف تفسريها هل هي املزارعة، أم عمله أبهل خيرب  ااملسألة يف النهي عن املخابرة، واختلفو وأصل  

قوله: )املخابرة إخل( قيل: املزارعة فيكون احلديث دليل أِب حنيفة للنهي عن "-رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام  
 28"القول األولاملزارعة وقيل: املخابرة هو عمله أبهل خيرب، ولكن األرجح هو  

 والشاهد من كالم الشارح أنَّه رجَّح القول األول ملعىن املخابرة، وهي املزارعة. 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

 29"ذهب األحناف إيل أن املخابرة هي: املزارعة، ومل جيوز أبو حنيفة، وزفر املزارعة، وقاال: هي فاسدة"  
عن زيد بن اثبت قال: »هناان رسول واستدلوا حبديث الباب يف النهي عن املزارعة، وكذلك استدلوا برواايت أخرى منها،  

 بثلث، أو نصف، أو ربع«.   وما املخابرة؟ قال: أن أتخذ أرضاً عن املخابرة. قال: قلت:  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  
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، والبخاري، حممد بن  515، ص3، ج1219كتاب البيوع، ابب ما جاء يف بيع املدبر، رقم احلديث السنن، جه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف أخر  30
 73، ص9، ج7186، كتاب األحكام، ابب بيع اإلمام على الناس أمواهلم وضياعهم، رقم احلديث صحيحه إمساعيل، يف

 15، ص3جي شرح سنن الرتمذي، ،  العرف الشذحممد أنور الكشمريي، 31
 299صموطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين،  مالك، بن أنس بن مالك،  32

هنى -صلى هللا عليه وسلم -النيب   حىت ذكر رافع بن خديج " أنَّ  وعن ابن عمر قال: »كنا خنابر، وال نرى بذلك أبساً 
 .عن املخابرة"، فرتكناه من أجل قوله

وافق حديث الباب، يف النهي، عن -رمحه هللا-الكشمريياخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ 
 املخابرة، ابعتبار أحاديث أخرى تنهى عن "املخابرة وهي: املزراعة"

مريي ش ك ل ا ا  ه ي ف ر  ث أت يت  ل ا ت  ا ح ي لرتج ا  : ين ا ث ل ا ب  ل ط مل هللا-ا ه  ه-رمح ب ه ذ مب  ، 
ألول ا ح  ي لرتج را ّب د مل ا ع  ي ب يف  ء  ا ج ا  م ب  اب  : 

 احلديث
ثـََنا اْبُن َأِب  َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ »َدبَـَّر ُغاَلًما ُعَمَر قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْشرَتَا  30  ُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن النَّحَّاِم«لَُه، َفَماَت َوملَْ َيرْتُْك َمااًل َغرْيَُه، فـََباَعُه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ؟أم ال  اختلفوا يف املدبر هل جيوز بيعهوأصل املسألة يف بيع املدبر، و 

"املدبر مطلق ومقيد، املطلق من قال له مواله: أنت حر عن فقال:-رمحه هللا-: بنيَّ -رمحه هللا-ترجيح اإلمام الكشمريي
يقول: لو ُمتُّ يف هذا املرض أو ُمتُّ من هذا السفر فأنت حر، وال جيوز بيع املطلق وجيوز بيع دبر مويت، واملقيد أن 
رمحه -البيع الذي يف احلديث على املدبر املقيد، ويف املطلق صوب-رمحه هللا-، ومحل الكشمريياملقيد قبل حتقق شرط

-، والشاهد أن الكشمريي31مبعىن اإلجارة يف لغة املدينة"  ه مل يبعه بل إجاره وقد ثبت البيع نَّ أ-رمحه هللا-قول العيين-هللا
 قال: إنَّ جواب العيين انفذ.-رمحه هللا

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
أما َنن فال نرى أن يباع املدبر، وهو قول زيد بن اثبت، وعبد هللا بن عمر، وبه ": -رمحه هللا-بن احلسن قال حممد

 32".العامة من فقهائناأنخذ، وهو قول أِب حنيفة، و 
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ببيع خدمة املدبر فكان :  -رمحه هللا-قال الطحاوي

 فقال قائل: أفيجوز أن   ،يف هذا احلديث أن الذي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببيعه من املدبر خدمته ال رقبته
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 452، ص12، ج4934، رقم احلديثشرح مشكل اآلاثرالطحاوي، أبو جعفر أمحد،  33
 179، ص7، جاملبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد،  34
، قال الذهيب، 562، ص3،ج1270تاب البيوع، ابب ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم احلديث ك  السنن، أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  35

 91، ص2، ج تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليقمشس الدين حممد بن أمحد، منقطع، يف 
 44، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  الكشمريي، حممد أنور، 36

يقال يف هذا: ابعه وإمنا آجره؟ فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق هللا عز وجل: أن هذا مما قد جيوز أن يذكر ابلبيع، وإمنا 
 33".يراد منه اإلجارة
-هللا عليه وسلم  صلى-النيب  أن-تعاىلرمحه هللا -حديث انفع عن ابن عمر  ،وحجتنا: "-رمحه هللا-قال السرخسي

 يقال له   ابع رجالً   أنه-هللا عليه وسلم    صلى-روي »عن النيب و  ،»ال يباع املدبر وال يوهب وهو حر من الثلث«  قال
وما  ،ال يباع املدبر قاال-هللا تعاىل عنهما  رضي-سرق يف دينه« مث انتسخ ذلك احلكم، وعن زيد بن اثبت وابن عمر

 34".حممول على املدبر املقيد ليكون مجعا بينهما أنه-عنها    هللا تعاىل  رضي-نقل عن عائشة 
أتثر -رمحه هللا-وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أن األحناف خالفوا حديث الباب، والكشمريياخلالصة:  

الذي يف احلديث إيل مبذهبه يف بيع املدبر، ومحلوا البيع الذي يف احلديث على املدبر املقيد، ويف املطلق، أولوا البيع 
اإلجارة، وذلك بسبب تعارض حديث الباب مع أحاديث أخرى يف النهي عن بيع املدبر، ولكن األحاديث اليت استدل 

 هبا احلنفية، ال حجة فيها، ألهنا ضعيفة..
 ابب ما جاء إذا اختلف البّيعانالرتجيح الثاين: 

 احلديث
َبُة قَاَل:  ثـََنا قـُتَـيـْ ، َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  َصلَّى َحدَّ

َتاُع اِبخلَِياِر« ُبـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا اْختَـَلَف البَـيَِّعاِن فَالَقْوُل قـَْوُل الَباِئِع َوامل  35اَّللَّ

ملسألة يف اختالف البائع واملشرتي يف قدر الثمن أو يف شرط اخليار ومل يكن ألحد منهما بيِّنة فمن يقبل قوله وأصل ا
 منهما؟ حمل خالف بني العلماء

 حنيفة: إنَّ أبو الفا وتراّدا، قال ح فتالبائع وإالَّ  قال الشافعي: القول قولُ "-رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام 
 36"الف والرتاد عند كون املبيع قائماً، واحلديث عندان أيضاً حممول بهحالعربة للت

 .الف والرتاد عند كون املبيع قائماً حالعربة للت  إنَّ  ويتبنيِّ من كالم الشارح أنَّه رجَّح القول الثاين القائل:
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 339، ص11، ج4484رقم احلديث شرح مشكل اآلاثر،الطحاوي، أبو جعفر أمحد،  37
 31، ص13، جاملبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد،  38
، جاء عند مسلم، بن  46، ص3، ج1275كتاب البيوع، ابب ما جاء يف مثن الكلب، رقم احلديث   لسننأخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف ا 39

، برواية »شر الكسب مهر البغي، ومثن الكلب، وكسب احلجام«، كتاب املساقاة، ابب حترمي مثن الكلب، وحلوان الكاهن، صحيحه احلجاج أبو احلسن، يف
  1199، ص3،ج1568ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، رقم احلديث 

 46، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  40

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
إذا اختلفا يف مثن املبيع، حتالفا وترادا إذا كان املبيع قائما، وإذا اختلفا " : إيل أن البيعان،حنيفة، وأِب يوسف وأبذهب 

قال أبو حنيفة: ألن الذي يوجبه القياس عندي يف ذلك كله أن يكون ، و فيه وهو فائت، كان القول فيه قول املشرتي
 »البينة   -صلى هللا عليه وسلم    -استدال بقوله    -رمحهما هللا تعاىل    -ف  وأبو حنيفة وأبو يوس، "37"القول قول املشرتي

على من ادعى واليمني على من أنكر« والبائع هو املدعي واملشرتي منكر فكان القول قوله مع اليمني فأما املشرتي ال 
 38"يدعي لنفسه شيئا على البائع 

بني  ختالفكان اإلأتثر مبذهبه، إذا  -رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي
-، وال حتالفا بينهما، والكشمرييفالقول قول املشرتي ت السلعة فائتةحتالفا، وإن كان والسلعة قائمة البائع واملشرتي،

 خالف حديث الباب.-رمحه هللا
 ابب ما جاء يف كراهية مثن الكلبالث:  الرتجيح الث

 احلديث
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب كَ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع قَاَل: َحدَّ ِثرٍي، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحدَّ

، يَزِيَد، َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َكْسُب احَلجَّاِم َخِبيثٌ قَارٍِظ، َعْن السَّاِئِب ْبِن 
 39َوَمْهُر الَبِغيِّ َخِبيٌث، َومَثَُن الَكْلِب َخِبيٌث«

 ، أم ال؟ جيوز بيعه، وهل بلالك  وأصل املسألة يف بيع الكلب، واختلف األحناف إيل فريقني يف مثن
جيوز بيع الكلب وإن مل يكن معلماً، وقال شيخه "قال صاحب اهلداية:  -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 
 40"جواز البيع منحصر على الكلب املعلم، والراجح ما قال السرخسي  السرخسي: إنَّ 

 الغري معلم.النهي الذي يف احلديث على الكلب  -رمحه هللا-ومحل الكشمريي
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 754، ص2، جاحلجة على أهل املدينة احلسن،  الشيباين، حممد بن 41
 379-378، ص8، جلبناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد، ا 42
 380، ص8، جلبناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد، ا 43
 ،3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  44
 55، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيأنور،  الكشمريي، حممد 45

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
قال أبو  -رمحه هللا-وقال العيين، 41.الأبس بثمن كلب الصيد، والأبس ببيعه"" قال: أبو حنيفة، وحممد بن احلسن،

"إال كلب ، واستدلوا، برواية، 42"وال أجيز بيع الكلب العقور ،أجيز بيع كلب الصيد واملاشية": -رمحه هللا  -يوسف 
 صلى   -ديث عبد هللا بن عمرو بن العاص، فإنه قال: »قضى رسول هللا  صيد"، وهذا استثناء من النهي، واستدلوا حب

يف كلب أبربعني درمها« فذكره مطلقا من غري ختصيص يف أنواع الكلب ابلتضمني وتضمني املتلف  -هللا عليه وسلم 
 43"دليل على تقومه وماليته

أتثر مبذهبه، وخالف حديث الباب، -رمحه هللا-ستعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريياخلالصة: وبعد ا
يف جواز بيع الكلب املعلم، دون غريه، ومستنده يف ذلك، ورود رواايت أخرى، منها "أال كلب صيداً"، وهذا استثناء  

 خالف حديث الباب.-رمحه هللا-من النهي، والكشمريي
  ابب ما جاء يف العرااي والرخصة يف ذلك  :الرتجيح الرابع

 احلديث
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن اَنِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن َزْيِد بْ  ثـََنا َعْبَدُة، َعْن حُمَمَّ ثـََنا َهنَّاٌد قَاَل: َحدَّ ُ َحدَّ ِن اَثِبٍت، »َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَـ 
ُ
ُزَابـََنِة، ِإالَّ أَنَُّه َقْد أَِذَن أِلَْهِل الَعرَااَي َأْن يَِبيُعوَها مبِْثِل َخْرِصَها«َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَى َعِن امل

 44َلِة، َوامل
ا نوع من املزابنة، أالَّ أنَّ النيب رخَّص -صلى هللا عليه وسلم-وأصل املسألة النهي، وهو بيع الثمار على رؤوس النخل، الهنَّ

 أوسق منها، واختلفوا يف أتويلهايف العرية ما دون مخسة  
بيع العرية صورته أن يقول: اشرتيت  إنَّ  اهلبة، من اللغة: للعرية تفسريان"و -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 

لصورة جائزة وهي صورة العرية هذه امخسة أوسق، من مثار هذه الشجرة بدل هذا التمر ويكون املبيع مخسة أوسق، ف
 أنه رجَّح املعىن اللغوي يف تفسري معىن العرية، وهي اهلبة.-رمحه هللا-والشاهد من كالم الكشمريي،  45عندان"

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 65 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 155-154، ص8، جالبناية على شرح اهلدايةينظر: العيين، أبو حممد حممود بن أمحد،  46
 34، ص4، ج5619رقم احلديث  شرح معاين اآلاثر،الطحاوي، أبو جعفر أمحد،  47

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
، وجاء هذا التفسري عن الصحابة قال 46"ذهب اإلمام أِب حنيفة، وأِب يوسف، إيل أن العرية هي العطية أي دون البيع"

فيبيعهما خبرصهما  ،توهبان للرجل ،يف النخلة والنخلتني"، قال زيد بن اثبت "رخص يف العرااي: "-رمحه هللا-الطحاوي
فقد أخرب أهنا   ،مترا فهذا زيد بن اثبت رضي هللا عنه وهو أحد من روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم الرخصة يف العرية

  47"وهللا أعلم،  اهلبة
أتثر مبذهبه يف تفسري معىن العّرِية،  -رمحه هللا-تعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريياخلالصة: وبعد اس

 وهي: العطية أو اهلبة املعىن، واحد، الن العرية عند احلنفية ليست حقيقة البيع.
 اخلامتة

 النتائج والتوصيات:
 فبعد دراسة املوضوع توصل الباحث ووقف على نتائج من خالل دراسته، وميكن تلخيص تلك النتائج يف النقاط التالية: 

 :النتائجأوالً:  
، وتناوهلا ابلدراسة، وقد كانت هذه املسائل -رمحه هللا-قد وقف الباحث على عشرة ترجيحات لإلمام الكشمريي -1

، حديث الباب يف -رمحه هللا-يف عشرة أبواب من خالل ابب البيوع، من كتاب )العرف الشذي(، ووافق الكشمريي
 يحاته. ترجيحه يف ست مواضع، وأتثر، مبذهبه يف أربعة مواضع، من ترج

 كان يعتمد يف غالب ترجيحاته، على مدلول احلديث.-رمحه هللا–كشمريياإلمام ال  نَّ إ-2
كان له أتثر مبذهبه يف بعض ترجيحاته، ويتَّضح ذلك من خالل اعتماده على أقوال  -رمحه هللا-إن اإلمام الكشمريي-3

 علماء مذهبه، يف الرتجيح. 
 اثنياً: التوصيات:

يف شروح احلديث، وأن يقفوا عليها كشرحه لصحيح البخاري -رمحه هللا-العلم بتتبع كتب الكشمريييوصي الباحث طلبة  
 وإخراج ما فيه، من الرتجيحات الفقهية، وغريها من الفوائد، اليت ينتفع هبا أهل العلم.
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 املصادر واملراجع:
جامع ، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ،ثريابن األ-

، مكتبة دار البيان   -مطبعة املالح    -مكتبة احللواين  ، )د.م،  عبد القادر األرنؤوط، حتقيق  األصول يف أحاديث الرسول
 ، د.ت(1ط
الرومي،  الدين مجال الشيخ ابن الدين مشس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد  بن البابريت، حممد  -

 د.م، د.ط، د.ت(-الفكر  ، )داراهلداية  شرح  العناية
صلى هللا -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا، أبو عبدهللا اجلعفيالبخاري، حممد بن إمساعيل -

 ه(.1422،  1)د.م، دار طوق النجاة، ط، حتقيق حممد زهري،  وسننه وأايمه-عليه وسلم
أمحد حممد   حتقيق:،  سنن الرتمذي،  حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسىالرتمذي،  -

 (م 1975-هـ    1395  ،2ط ،مصر-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِب احلليب ر، )شاك
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  ،لعسقالينأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ا ،حجرابن -

 م(1989ه/1419،  1، طدار الكتب العلمي)د.م،  ،  الكبري
، حتقيق تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْيازالذهيب، -

 (م 2000  -هـ  1421،  1ط،  الرايض  -دار الوطن ، )مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب
 (م1993-هـ  1414، د.ط،   بريوت  –دار املعرفة  )،  املبسوط  ،حممد بن أمحد بن أِب سهل مشس األئمةالسرخسي،  -
 ،1ط  ،دمشق-عبد اهلادي حرصوين  )  سهيل زكار:  حتقيق،  ، الكسبأبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين،  -

1400) 
 )عامل، الكيالين حسن مهدي: حتقيق، ، احلجة على أهل املدينةحممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين، -

 (1403 ،3ط  بريوت،-  الكتب
شرح مشكل املصري،  احلجري األزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد  بن أمحد جعفر الطحاوي، أبو -

 م( 1494 هـ، 1415،  1د.م، ط-الرسالة    األرنؤوط، )مؤسسة  شعيب:  ، حتقيقاآلاثر
، شرح معاين اآلاثراملصري،    احلجري  األزدي  سلمة  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  الطحاوي، أبو  -

 م(  1994  هـ،  1414  ،1د.م، ط-الكتب  احلق، )عامل  جاد  سيد  حممد -  النجار  زهري  حممد : حتقيق
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 املعاين  من  املوطأ يف ملا التمهيدالقرطيب،  النمري عاصم بن حممد بن هللا عبد  بن يوسف عمر أبو الرب، عبد  ابن -
 – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم )وزارة، البكري الكبري عبد حممد العلوي، أمحد  بن مصطفى حتقيق:واألسانيد، 

 ه(   1387املغرب، د.ط،
 (،الطحاوي وأثرها يف تقرير مذهب األحناف )أصواًل وفروًعااالختيارات الفقهية لإلمام ، عماد طه شريف محزة-

 (2007  ،القاهرة،  دار العلوم الشريعة اإلسالمية- اجستري)رسالة م
 )دار   البناية شرح اهلداية،الدين،    بدر  احلنفى  الغيتاىب  حسني  بن  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد   بن  حممود  حممد  العيىن، أبو  -

 م( 2000- هـ  1420 ،1لبنان، ط  بريوت،-  العلمية  الكتب
، تصحيح حممود شاكر، )دار العرف الشذي شرح سنن الرتمذيكشمريي، حممد أنور شاه بن معظم شاه اهلندي،  ال-

 م(  2004  -هـ  1425،،1ط ،بريوت، لبنان -الرتاث العرِب 
حتقيق: عبد ، الشيباينموطأ مالك برواية حممد بن احلسن ، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدينمالك، -

 ، د.ت(2، طاملكتبة العلمية)د.م،  ،  الوهاب عبد اللطيف
، اهلداية يف شرح بداية املبتدي،  علي بن أِب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين  املرغيناين،-

 د.ت(، د.ط،  لبنان  –بريوت  -دار احياء الرتاث العرِبحتقيق طالل يوسف، )
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  سلم،م-

 (.د.ت  د.ط،،  ، حتقيق حممد فؤاد، )بريوت: دار إحياء الرتاث العرِبصلى هللا عليه وسلم-هللا
خالل شرحه جلامع الرتمذي يف  ترجيحات الكشمريي واختياراته الفقهية من، مصطفى فضل الرمحن عبدالباري-

 (2014 ، ماليزاي،جامعة املدينة العاملية العام اجلامعي  ،دكتورة )رسالة،  كتاب الصالة"
)بريوت:  العرب،، لسان اإلفريقى منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعىابن -

 هـ(  1414 ،3ط  صادر،دار  
، االختيار يف تعليل املختاراحلنفي عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل املوصلي، -

-هـ  1356بريوت، د.ط، –وصورهتا دار الكتب العلمية  القاهرة-مطبعة احلليب ، )تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة
 م(  1937
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 د.م،-اإلسالمي ، )دار الكتابالدقائق  كنز  شرح الرائق  البحراملصري،  حممد بن إبراهيم بن الدين زين جنيم، ابن-
 ، د.ت(2ط
 د.م، د.ط، د.ت(-الفكر  ، )دارفتح القديرالسيواسي،   الواحد   عبد بن  حممد  الدين  ابن اهلمام، كمال  -
 
 

 

 

 


