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 وذلك من خالل نقل،(بيان حقيقة النقل والتخريج الفقهي يف املذهب الشافعي1) :يهدف هذا البحث إىل
وختريج مسألة ما يتبع األرض من بناء وشجر إذا بيعت على مسألة ما يتبعها من بناء وشجر إذا كانت
( اسة كلّ مسألة وأقوال الشافعيّة فيها وذكر من وافقهم من باقي املذاهب األربعة وبيان قول2) ;مرهونة
:منهج البحث. ( دراسة مسلك التخريج والنقل يف املسألتني وبيان قوّة التخريج وضعفه3) ;الراجح فيها
( النقل والتخريج هو أن1) : نتائج البحث.تقوم دراسة هذا املوضوع على املنهج االستقرائي االستنباطي
 ّمث جاء بعض أصحاب املذهب ورأى عدم وجود،ص اإلمام حكم مسألة غري حكم مسألة مشاهبة هلا
ّ ين
:الفرق بني املسألتني فقام بتخريج كلّ مسألة ونقل حكمها إىل صاحبها فأصبح عندهم يف كلّ مسألة قوالن
( ;وصل البحث إىل النتيجة أنّ نقل وختريج مسألة ما يتبع األرض من بناء2) .قول منصوص وقول خمرّج
وشجر إذا بيعت إىل مسألة ما يتبعها من بناء وشجر إذا كانت مرهونة ختريج ضعيف؛ لوجود الفرق املؤثر
.الذي مينع تسويتهما يف احلكم
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The study aimed at 1) determining the meaning of naql and takhrij in madzhab syafi'i
through the example case of naql and takhrij regarding land transaction on which are trees
and buildings, if the trees and buildings are not excluded in the contract, are they automatically
sold with the land with the problem of land used as collateral for debt, if on the land are trees
and buildings, do they automatically become parts of the collateral, 2) explaining each of the
problems and khilaf of syafi'i scholars in it as well as the opinions of other Islamic scholars of
different mazhab fiqh, 3) explaining the naql and takhrij method in both of these problems
and explaining their strong and weak sides. This research employed deductive-inductive
method. The result shows that 1) Naql and takhrij are analogizing the two problems
mentioned by the imam mazhab with different laws, then they who make takhrij see that the
two problems have no significant difference so that they analogize their laws with each other,
then the result is that each problem has two laws: the law mentioned by the imam mazhab
and the law resulting from the takhrij method, 2) equalizing the problem of land transaction
on which are trees and buildings, if the trees and buildings are not excluded in the contract
with the problem of land used as collateral for debt if on the land are trees and buildings are
they automatically included in the contract is a weak analogy because there is a significant
difference between the two that causes the law of the both unable to be equated in in this
matter.
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أحبِّها عند اهلل وأشبهها باحلقّ فيما ترى» ...
)(1
 .قال القاضي أبو يعلى" :وهذا كتاب

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدّمة

تلقته األمّة بالقبول وفيه أمر صريح
بالقياس"( ،)2وقال ابن القيم" :وهذا كتاب
تلقته العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم
والشهادة واحلاكم واملفيت أحوج شيء إليه

احلمد هلل الذي أرسل رسوله
باهلدى ودين احلقّ ليظهره على الدين كلّه
وكفى باهلل شهيدًا ،وأشهد أن ال إله إلّا اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أ ّن حم ّمدًا عبده

وإىل تأمله والتفقه فيه"(.)3
فإحلاق األمثال باألمثال يف احلكم
لتشاهبهما وظيفة جليلة يف الدين ،وهي آلية

ورسوله ،الله ّم ص ّل وسلّم على نبيّنا حممّد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين ،أمّا بعد:

مهمّة لبيان األحكام الشرعيّة على مرّ العصور
واألزمنة.
واإلمام الشافعي -رمحه اهلل -وهو
أحد أئمّة املذاهب األربعة قد بىن مذهبه على

فإ ّن اإلسالم دين للناس كافّة،
شامل جلوانب احلياة ،صاحل لكلّ األزمنة منذ
ظهوره إىل قيام الساعة .وإن كانت النصوص
الشرعيّة قد توقّفت -والنوازل واملستجدّات

أصول واضحة يف بيان األحكام الشرعيّة يف
أغلب القضايا الفقهيّة املوجودة يف زمنه وفق
الكتاب والسنّة ،ولك ّن القضايا والنوازل مل

ال تنتهي -إلّا أنّها قد مجعت األصول
والقواعد اليت ترجع إليها كلّ األحكام.
والعلماء ورثة األنبياء ،هلم أمهّية كبرية يف بيان

تزل تتجدّد مع تطوّر األزمنة فجاء أصحاب
املذهب وسلكوا يف بيان هذه األحكام
مسالك منها :مسلك التخريج.
ومن التخريج الفقهي أن ينصّ

األحكام املستجدّات بإحلاقها إىل أصوهلا من
الكتاب والسنّة.
وقد اشتهر كتاب عمر بن اخلطاب
وممّا جاء فيه  :أليب موسى األشعري 
«...الفهم الفهم فيما يَخْتَلِجُ يف صدرك ممّا
مل يبلغك يف الكتاب أو السنّة ,اعرف األمثال

اإلمام يف مسألة حبكم وينصّ يف مسألة مشاهبة
هلا حبكم غري حكمه يف املسألة األوىل ،ويرى
املخرّج عدم الفرق بني املسألتني فحمل حكم

واألشباه ّمث قس األمور عند ذلك فاعْمِدْ إىل

ال حييل حكم القاضي على املقضي له ( ،)252/10احلديث رقم

( )1أخرجه الدارقطين يف سننه ،باب كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب

 .20537وقال األلباين" :صحيح"[ .إرواء الغليل (.])258/8

موسى األشعري ( ،)367/5احلديث رقم  4471و  ،4472وأخرجه
البيهقي يف سننه الصغري ،باب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود

العدة يف أصول الفقه (.)1299/4
إعالم املوقعني (.)163/2
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( ،)133/4احلديث رقم  ،3259ويف سننه الكربى ،باب ما يقضى
به القاضي ويفيت به املفيت ( ،)197/10احلديث رقم  ،20347وباب
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املبحث
 .1معىن النقل والتخريج.
 .1،1معىن النقل والتخريج يف اللغة.
قال ابن فارس(" :نقل) النون والقاف والالم :أصل
صحيح يدل على حتويل شيء من مكان إىل مكان ،مث يفرع
ذلك"(.)4

والتخريج يف اللغة :مصدر من
الفعل خَرَّج  -يُخَرِّج وهو فعل رباعيّ.
والثالثيّ منه خَرَج  -يَخْرُج  -خُرُوج من
باب دَخَل  -يَ ْدخُل ،وقال ابن فارس:
"(خرج) اخلاء والراء واجليم أصالن ،وقد
ميكن اجلمع بينهما ،إلّا أنّا سلكنا الطريق
الواضح .فاألوّل :النفاذ عن الشيء .والثاين:
اختالف لونني"(.)5
 .2،1معىن النقل والتخريج يف االصطالح.
كلمة التخريج عند الفقهاء واألصوليّني هلا عدّة
االستعماالت :ختريج األصول من الفروع ،وختريج الفروع من
األصول ،وختريج الفروع من الفروع ،وختريج املناط .ختريج
الفروع على الفروع هو ما أريده يف هذا البحث ،وهو التوصّل
إىل معرفة رأي اإلمام وبيانه يف املسائل اليت مل ينصّ عليها بردّها
إىل ما يشبهها من املسائل اليت نصّ عليها اإلمام أو إىل قاعدة من
قواعده الفقهيّة(.)6
قال ابن السبكي يف جمتهد املذهب" :وإن مل يُعْرَفْ
للمجتهد قول يف املسألة ،لكن يف نظريها ،فهو قوله املخرّج فيها
على األصحّ ال يُنْسَبُ إليه مطلقًا بل مقيّدًا ،ومن معارضة نصّ
آخر للنظري تنشأ الطرق"(.)7
وأمّا النقل والتخريج فهو :نقل حكم كلٍّ من
مسألتني متشاهبتني اللتني نصّ عليهما اإلمام حبكمني خملتفني على
أخرى جلامع مشترك بينهما مع عدم وجود فرق مؤثّر عند
املخرّج.
انظر :التخريج عند الفقهاء واألصوليني (ص .)13
مجع اجلوامع (ص .)112
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كلّ من املسألتني إىل صاحبها ،فتكون يف ك ّل
املسألة قولني :قول منصوص وقول خمرّج.
وقد انتشر يف كتب الشافعيّة
نصوص ألصحاب املذهب يف ختريج الفروع
على الفروع اليت ذكرها اإلمام ،واالطالع
على هذه األمور ودراستها مفيد لطلبة العلم
لتكوين ملكتهم الفقهيّة وزيادة على قدرهتم
يف استخراج األحكام الشرعيّة.
مشكلة البحث
ختريج الفروع على الفروع فنّ من
الفنون الفقهيّة املهمّة اليت مارسها فقهاء مجيع
ص
املذاهب منهم الفقهاء الشافعيّة ،وقد ن ّ
اإلمام الشافعي يف مسألة البيع أ ّن بناء وشجر
يتبعان األرض عند إطالقها بالبيع ونصّ يف
مسألة الرهن أنّهما ال يتبعان األرض عند
اإلطالق برهنهاّ ،مث جاء بعض أصحاب
املذهب ورأى عدم وجود الفرق بني
املسألتني فقام بتخريج ك ّل مسألة ونقل
حكمها إىل صاحبها فأصبح عندهم يف ك ّل
مسألة قوالن :قول منصوص وقول خمرّج.
فدراسة هذا التخريج وتقييمه ضروريّ ملعرفة
قوّة التخريج وضعفه؛ أل ّن مسألة البيع والرهن
من املسائل اليت ال يستغين عنها املسلم يف
معاملتهم اليوميّة.
معجم مقاييس اللغة ،مادة ن ق ل (.)463/5
املرجع نفسه ،مادة خ ر ج (.)175/2
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املسألة األوىل املخرّجة :عدم دخول ما يف
األرض من بناء وشجر يف البيع.
املسألة األوىل املخرّج عليها :عدم دخول ما
يف األرض من بناء وشجر يف الرهن.
املسألة الثانية املخرّجة :دخول ما يف األرض
من بناء وشجر يف الرهن.
املسألة الثانية املخرّج عليها :دخول ما يف
األرض من بناء وشجر يف البيع.
فهذه املسائل األربعة ترجع إىل
مسألتني ،ومها:
املسألة األوىل :ما يتبع األرض من بناء
وشجر يف البيع.
املسألة الثانية :ما يتبع األرض من بناء وشجر يف الرهن.

 .3مسألة ما يتبع األرض من بناء وشجر يف
البيع.
 .1،3صورة املسألة واألقوال فيها.
صورة هذه املسألة :لو باع رجل أرضًا فيها بناء أو
شجر ،هل يدخل البناء والشجر يف البيع عند عدم التنصيص
عليهما؟.

ص اإلمام الشافعي -
ذكر املزين ن ّ
رمحه اهلل -يف خمتصره ،باب بيع الثمر من
كتاب البيع" :وك ّل أرض بيعت فللمشتري
مجيع ما فيها من بناء وأصل ،واألصل ما له
مثرة بعد مثرة من ك ّل شجرة مثمرة وزرع

( )9احلاوي الكبري (.)176/5

29

قال الرافعي" :إذا ورد نصّان عن صاحب املذهب
خمتلفان يف صورتني متشاهبتني ومل يظهر بنهما ما يصلح فارقًا
فاألصحاب خيرّجون نصّه يف كلّ واحدة من الصورتني يف الصورة
األخرى الشتراكهما يف املعىن فيحصل يف كلّ واحدة من
الصورتني قوالن منصوص وخمرّج"(.)8
والفرق بني العمليّتني :يكون التخريج يف مسألة مل
ينصّ عليها اإلمام على مسألة مشاهبة هلا نصّ عليها فرأى املخرّج
تسوية احلكم يف املسألتني حبمل حكم املنصوص على غري
املنصوص ،وأمّا النقل والتخريج فيكون يف مسألتني متشاهبتني نصّ
عليهما اإلمام حبكمني خمتلفني مثّ رأى املخرّج تسوية املسألتني
فقام بنقل حكم كلّ مسألة على أخرى.
 .2النصّ الذي ذكر فيه نقل وختريج املسألتني.
قال املاوردي" :قال الشافعي -رمحه اهلل تعاىل:-
"وكلّ أرض بيعت فللمشتري مجيع ما فيها من بناء وأصل واألصل
ما له مثرة بعد مثرة من كلّ شجر مثمر وزرع مثمر" .قال
املاوردي" :ومجلة ذلك أنّ من ابتاع أرضًا ذات بناء وشجر مل
خيل حال ابتياعه من ثالثة أحوال :إمّا أن يشترط دخول البناء
والشجر يف البيع لفظًا فيدخل .وإمّا أن يشترط خروجه لفظًا
فيخرج .وإمّا أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه األرض؛
فنصّ الشافعي يف البيع أنّ ما يف األرض من بناء وشجر يدخل يف
البيع ،ونصّ يف الرهن أنّ ما يف األرض من بناء وشجر ال يدخل
يف الرهن؛ فاقتضى الختالف نصّه يف املوضعني أن اختلف
أصحابنا يف املسألتني على ثالثة طرق :إحداها :وهي طريقة أيب
الطيّب ابن سلمة وأيب حفص الوكيل أن نقلوا جوابه يف البيع إىل
الرهن وجوابه يف الرهن إىل البيع وخرّجوا املسألتني على قولني
الختالف نصّه يف املوضعني .أحدمها :أنّ البناء والشجر ال يدخل
يف البيع وال يف الرهن مجيعًا ،كما ال تدخل الثمرة املؤبّرة يف البيع
وال يف الرهن .والقول الثاين :أنّ البناء والشجر يدخل يف البيع
والرهن مجيعًا خبالف الثمرة املؤبّرة؛ ألنّ الثمرة املؤبّرة تستبقى
مدّة صالحها مثّ تزال عن خنلها وشجرها؛ فصارت كالشيء
املتميّز فلم تدخل إلّا بالشرط ،والبناء والشجر يراد للتأبري والبناء
جيري جمرى أجزاء األرض فصار داخلًا يف العقد"(.)9

يظهر من النصّ أنّ:

الشرح الكبري (.)207 ،206/2
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أدلّة القول األوّل:
الدليل األوّل:

مثمر"( ،)10إلّا أ ّن للشافعيّة يف هذه املسألة
قوالن:

أل ّن البناء والشجر ملتصقان
باألرض فيتبعاهنا يف البيع وإن مل يذكرا يف
العقد كلوازم البيت من أبواب ونوافذ تتبعه
يف البيع من دون ذكرها يف العقد(.)24

القول األوّل :ما يف األرض من بناء
وشجر يدخل يف البيع ،هو ظاهر نصّ اإلمام
الشافعي ،وقال به أبو إسحاق املروزي ،وأبو
علي ابن أيب هريرة ،ومجهور الشافعيّة(،)11

ونوقش :بأ ّن البناء والشجر ال
يدخالن يف جممل حقوق األرض ،فإ ّن جممل
حقوقها يف تفاوض أهل العرف :جمرى املاء،

وقال النووي :هو األصحّ( ،)12وهو ظاهر
()14
املذهب( .)13وقال به احلنفيّة
واملالكيّة( ،)15وهو املذهب عند احلنابلة (.)16

ومطرح التراب ،واملمرّ ،وما أشبهها(.)25
وأجيب عنه :بأ ّن البناء والشجر
ثابتان يف األرض وعند بيعها بدوهنما وانتقال
امللك ال يستطيع البائع إبقاءمها فيها؛ فعند

القول الثاين :ما يف األرض من بناء
وشجر ال يدخل يف البيع ،وجه خرّجه أبو
الطيّب ابن سلمة ،وأبو حفص الوكيل(.)17
وقال به أبو العبّاس ابن سريج( ،)18واختاره

إطالقه يف البيع وسكوته عن إخراجهما عنه
دليل على أ ّن مراده مشوهلما يف البيع(.)26
الدليل الثاين:

إمام احلرمني( ،)19والغزايل( ،)20وقال
الرافعي :هو األصحّ( ،)21وقال السبكي :هو
الراجح( .)22وهو وجه عند احلنابلة(.)23
 .2،3أدلّة القولني ومناقشتها.

انظر :احلاوي الكبري ()17( .)176/5

خمتصر املزين ( ،)177/8وانظر :األم ()10( .)45/3

انظر :البيان ( ،)228/5والشرح الكبري ()18( .)18/9

()11

انظر :هناية املطلب ()19( .)124/5
انظر :الوسيط ()20( .)169/3
انظر :الشرح الكبري (.)18/9

()21
22

انظر :تكملة اجملموع () ( .)259/11
انظر :اهلداية (ص  ،)244الكايف يف فقه اإلمام أمحد (،)42/2

()23

انظر :روضة الطالبني () ( .)539/3
انظر :الشرح الكبري (.)19/9
انظر :بدائع الصنائع ( ،)141/6والبناية شرح اهلداية

انظر :هناية املطلب ( ،)124/5والبيان (.)229/5

24

انظر :هناية املطلب (.)125/5

25

( )

()13
14

( )

( ،)32/8ودرر احلكام شرح غرر األحكام ( ،)150/2والنهر
الفائق شرح كنز الدقائق (.)355/3
انظر :املدونة الكربى ( ،)241/4والكايف يف فقه أهل املدينة

واإلنصاف (.)56/5

30

انظر :احلاوي الكبري (.)177/5

12

15

( )

( ،)687/2وديوان األحكام الكربى (ص .)285

( )

انظر :اهلداية (ص  ،)244والكايف يف فقه اإلمام أمحد

انظر :تكملة اجملموع ()26( .)260/11

( ،)42/2واإلنصاف (.)56/5
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وأجيب عنه :بأ ّن البناء والشجر
شبيه بأجزاء األرض لكوهنما متّصلني هبا

أل ّن البناء والشجر متّصالن
باألرض وثبوهتما ودوامهما مراد فيها فأشبها

ومرادين بقاؤمها وثبوهتما معها ،والثمرة ال
تراد للبقاء فليست من حقوق النخلة(.)31

أجزاءها(.)27

دليل القول الثاين:
()32

أل ّن لفظ األرض اسم للعرصة
دون ما فيها فال يتناول البناء وال الشجر لغة،
وكذلك ال دليل عرفّا على تبعيتهما هلا(.)33
ونوقش :بأ ّن الرواية دلّت على أ ّن
لفظ األرض قد يراد هبا األرض مع ما فيها،
أنّه أصاب منها رواية عن عمر بن اخلطاب
يستأمره فيها ،أرضًا خبيرب ،فأتى النيب
فقال :يا رسول اهلل ،إنّي أصبت أرضًا خبيرب
مل أصب مالًا قط أنفس عندي منه ،فما تأمر
به؟ قال« :إن شئت حبست أصلها،
وتصدّقت هبا»(.)34

« :من ابتاع خنلًا بعد وقد قال رسول اهلل
أن تؤبّر ،فثمرهتا للبائع إلّا أن يشترط املبتاع،
ومن ابتاع عبدًا وله مال ،فماله للذي باعه،
إلّا أن يشترط املبتاع»(.)28
وجه الداللة :هذا احلديث مفهومه دخول
الثمرة غري املؤبّرة يف البيع مع أ ّن اسم النخلة
ال يشملها ولكن التّصاهلا هبا ،وكذلك البناء
والشجر بالنسبة لألرض بل أوىل بالدخول يف
البيع أل ّن البناء والشجر ثابتان خبالف الثمرة
فإنّها غري ثابتة(.)29
ونوقش :بأ ّن بينهما فرق؛ فإ ّن
الثمرة غري املؤبّرة شبيهة باجلزء احلقيقي
للنخلة؛ فهي كاحلمل ،خبالف البناء
والشجر ،والثمرة املؤبّرة مع كوهنا متّصلة
فإنّها ال تتبع النخلة يف البيع وكذلك البناء
والشجر(.)30

العرصة( :ع ر ص) العني والراء والصاد أصالن صحيحان:

()32

أحدمها يدل على إظالل شيء على شيء ،واآلخر يدل على
االضطراب .وكان األصمعي يقول :كل جوبة منفتقة ليس فيها

()33

املذهب ( ،)481/4والوسيط ( ،)169/3والبيان (،)228/5
والشرح الكبري ( ،)18/9وتكملة اجملموع (.)249/11
34

( )

الشروط يف الوقف ( ،)199/3احلديث رقم  ،2737وأخرجه مسلم

31

()28

يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل ( ،)115/3احلديث

(.])268 ،267/4

متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتاب الشروط ،باب

وهناية املطلب ( ،)124/5وحبر املذهب ( ،)481/4والشرح الكبري
(.)18/9
متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتاب املساقاة ،باب الرجل

بناء فهي عرصة[ .ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة ع ر ص
انظر :املهذب ( ،)39/2وهناية املطلب ( ،)124/5وحبر

انظر :احلاوي الكبري ( ،)176/5واملهذب (،)39/2

()27

رقم  ،2379وأخرجه مسلم يف كتاب البيوع ،باب من باع
خنال عليها مثر ( ،)1173/3احلديث رقم .1543
انظر :تكملة اجملموع (.)251/11
انظر :املرجع نفسه ،وحبر املذهب (.)481/4

()29
()30

()31
انظر :تكملة اجملموع ( ،)260/11وحبر املذهب
(.)481/4
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ص اإلمام الشافعي -
ذكر املزين ن ّ
رمحه اهلل -يف خمتصره ،باب الرهن من كتاب
البيع" :إذا رهن أرضًا ومل يقل ببنائها
وشجرها فاألرض رهن دون بنائها وشجرها،
ولو رهن شجرًا وبني الشجر بياض فالشجر
رهن دون البياض وال يدخل يف الرهن إلّا ما
مسّى"(.)36
واختلف الشافعية يف هذه املسألة إذا
أطلق من غري ذكر أي شروط إىل قولني:
القول األوّل :ما يف األرض من بناء
ص
وشجر ال يدخل يف الرهن ،وهو ظاهر ن ّ
اإلمام الشافعي ،قال به أبو إسحاق املروزي،
وأبو علي ابن أيب هريرة ،ومجهور
الشافعية( .)37وقال به أبو العبّاس ابن
سريج( ،)38واختاره إمام احلرمني(،)39
والغزايل( ،)40وقال الرافعي والنووي هو
األصحّ( .)41وقال السبكي هو الراجح(.)42
وهو ظاهر املذهب( .)43وهو وجه عند
احلنابلة(.)44
القول الثاين :ما يف األرض من بناء
وشجر يدخل يف الرهن ،وهو وجه خرّجه
أبو الطيّب ابن سلمة ،وأبو حفص
انظر :الوسيط ()40( .)169/3

وجه الداللة :يظهر من لفظ األرض أنّه يراد
أمر حببس به األرض مع ما فيها؛ أل ّن النيب
أصلها والتصدّق بثمرها ،فإن كثر استعماله
هلذا املعىن أصبح حقيقة عرفية وإلّا فيحمل
عليه بقرينة سكوت البائع عن استثنائه عند
معرض البيع ممّا يد ّل على أ ّن املراد
الشمول(.)35
 .3،3الترجيح.
بعد النظر يف أدلّة القولني ومناقشتها
يظهر يل أ ّن الراجح هو القول األوّل ،وهو
أ ّن البناء والشجر يدخالن يف البيع؛ لقوّة أدلّة
هذا القول وإمكان اجلواب على املناقشة
الواردة عليها ،وورود املناقشة على دليل
أعلم بالصواب.القول الثاين ،واهلل
 .4مسألة ما يتبع األرض من بناء وشجر يف
الرهن.
 .1،4صورة املسألة واألقوال فيها.
صورة هذه املسألة :لو رهن رجل أرضًا فيها بناء أو
شجر ،هل يدخل البناء والشجر يف الرهن عند عدم التنصيص
عليهما؟.

يف كتاب الوصية ،باب الوقف ( ،)1255/3احلديث رقم .1632
()35
انظر :تكملة اجملموع (.)260/11

()41
انظر :الشرح الكبري ( ،)18/9وروضة الطالبني
(.)539/3

خمتصر املزين ( ،)198/8وانظر :األم () ( .)155/3

انظر :تكملة اجملموع ()42( .)259/11

()37

انظر :الشرح الكبري (.)19/9

()43
44

انظر :اإلنصاف () ( .)56/5

32

36

انظر :احلاوي الكبري (.)177/5

انظر :البيان ( ،)228/5والشرح الكبري ()38( .)18/9
39

انظر :هناية املطلب () ( .)124/5
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دليل القول الثاين:
الدليل األوّل:

الوكيل( .)45قال به احلنفيّة( )46واملالكيّة(،)47
ووجه عند احلنابلة وهو املذهب(.)48

أل ّن البناء والشجر من حقوق
األرض فيتبعاهنا يف الرهن وإن مل يذكرا يف
العقد كلوازم البيت من أبواب ونوافذ تتبعه
يف البيع من دون ذكرها يف العقد(.)52

 .2،4أدلّة القولني ومناقشتها.

ونوقش :بأ ّن البناء والشجر ال
يدخالن يف جممل حقوق األرض ،فإ ّن جممل
حقوقها يف تفاوض أهل العرف :جمرى املاء،
ومطرح التراب ،واملمرّ ،وما أشبهها(.)53
الدليل الثاين:
خترجيًا على البيع ،فإ ّن البناء
والشجر دخلت يف بيع األرض؛ ألنّها متّصلة
هبا وأ ّن ثبوهتا ودوامها مراد فيها؛ فأشبهت
أجزاءها ،وكذلك يف الرهن(.)54
ونوقش :بأ ّن بينهما فرق ،فإ ّن البيع

أدلّة القول األوّل:
الدليل األوّل:
أل ّن الرهن معقود باسم األرض
وهو اسم للعرصة دون ما فيها من البناء
والشجر فال يتناوله وضعًا ،ودعوى الشمول
عرفًا غري مطّرد فيه(.)49
الدليل الثاين:

« :ال يغلق الرهن قال رسول اهلل
من صاحبه الذي رهنه له غُنْمُه وعليه
غُرْمُه»(.)50
وجه الداللة :إ ّن ما حدث يف الرهن وينتج
منه ال يدخل فيه وللراهن غنمه ،فاقتضى ذلك
أن يكون ما تقدّم الرهن أوىل أن ال يدخل
فيه(.)51

يزيل امللك خبالف الرهن ،وإ ّن ما حيدث بعد
 ،5934وأخرجه الدارقطين يف سننه ،يف كتاب البيوع

انظر :احلاوي الكبري ()45( .)176/5

( ،)437/3رقم احلديث  ،2920وأخرجه احلاكم يف

انظر :املبسوط ( ،)73/21وبدائع الصنائع ()46( .)141/6

مستدركه ،كتاب البيوع يف حديث أيب هريرة ،رقم احلديث

47

 ،2315وقال" :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل

48

انظر :اإلنصاف () ( .)56/5

خيرجاه خلالف فيه على أصحاب الزهري" ( ،)58/2وأخرجه

ينظر :املهذب ( ،)39/2وهناية املطلب ( ،)124/5وحبر

()49

البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الرهن باب ما جاء يف زيادة

املذهب ( ،)481/4والوسيط ( ،)169/3والبيان (،)228/5

الرهن ( ،)65/6احلديث رقم .11210

والشرح الكبري (.)18/9

انظر :التبصرة () ( .)5694/12

ينظر :احلاوي الكبري (.)177/5
ينظر :هناية املطلب ( ،)124/5والبيان (.)229/5

()51
()52

ينظر :هناية املطلب (.)125/5
ينظر :احلاوي الكبري ( ،)176/5واملهذب (،)39/2

()53
()54

وهناية املطلب ( ،)124/5وحبر املذهب ( ،)481/4والشرح الكبري
(.)18/9

33

أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب الرهن باب ال يغلق الرهن

()50

( ،)816/2احلديث رقم  ،2441ومسند الشافعي من كتاب
الرهن ،وقال" :غنمه :زيادته ،وغرمه :هالكه ونقصه أخربنا
الثقة عن حيىي"[ .مسند الشافعي (ص  ،])148وأخرجه ابن
حبان يف صحيحه ،كتاب الرهن يف ذكر ما حيكم للراهن
واملرهتن إذا كان ارهن حيوانا ( ،)258/13رقم احلديث
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البيع عقد قويّ يزيل امللك فيتبع األوّل:
البناء والشجر فيه األرض التّصاهلما هبا،
خبالف الرهن فال يتبعها البناء والشجر فيه
لعدم زوال امللك(.)56
الثاين :النماء احلادث لألرض بعد البيع
للمشتري فجاز أن يتبعها البناء والشجر،
خبالف النماء احلادث لألرض بعد الرهن فإنّه
للراهن وال يدخل يف الرهن فجاز أن ال يتبعها
البناء والشجر(.)57
وأيّد هذا الفرق أبو إسحاق
املروزي ،وأبو علي ابن أيب هريرة ،ومجهور
الشافعية( ،)58وقال الروياين :هو الصحيح،
واختاره القاضي أبو الطيّب( ،)59وقال
الرافعي :هو ظاهر املذهب( ،)60وقال
النووي :هو األصحّ(.)61
وأمّا الذين ال يرون الفرق بني البيع
والرهن من الشافعية ،منهم :أبو العبّاس ابن
سريج( ،)62وإمام احلرمني( ،)63والغزايل(،)64
وقال الرافعي :هو األصحّ( ،)65وقال
السبكي :هو الراجح( .)66واعترضوا بأ ّن
انظر :حبر املذهب ()59( .)481/4
انظر :الشرح الكبري (.)19/9

()60
61

انظر :روضة الطالبني () ( .)539/3
انظر :البيان ( ،)228/5والشرح الكبري ()62( .)18/9

 .3،3الترجيح.
بعد النظر يف أدلّة القولني ومناقشتها يظهر يل أنّ
الراجح هو القول األوّل ،وهو أنّ البناء والشجر ال يدخالن يف
الرهن؛ لقوّة أدلّة هذا القول وإمكان اجلواب على املناقشة الواردة
أعلم عليها ،وورود املناقشة على أدلّة القول الثاين ،واهلل
بالصواب.

 .4احلكم على نقل وختريج كلّ من
املسألتني على األخرى.
يف نقل وختريج مسألة ما يتبع
األرض ذات الشجر والبناء إذا بيعت على
مسألة ما يتبع األرض ذات الشجر والبناء إذا
كانت مرهونة بأن يكون لكلّ مسألة مسألة
خمرّجة عن أخرى -ولع ّل علّة التخريج أ ّن
كلتا املسألتني عقد على اسم -األرض -فيتبع
ما يتناوله االسم يف العقد دون غريه ،فيلزم أن
يكون ما يتناوله ذلك االسم واخلالف فيه يف
العقدين سواء -الظاهر أنّه ختريج ضعيف،
لوجود الفرق:
()55
انظر :احلاوي الكبري ( ،)177/5والشرح الكبري
(.)19 ،18/9
انظر :احلاوي الكبري ( ،)177/5والبيان ( ،)229/5والشرح

انظر :هناية املطلب ()63( .)124/5
انظر :الوسيط ()64( .)169/3

املذهب ( ،)481/4والوسيط ( ،)170/3والبيان (،)229/5

()65

والشرح الكبري (.)18/9

انظر :الشرح الكبري (.)18/9

انظر :تكملة اجملموع () ( .)259/11

()56

الكبري (.)18/9
انظر :احلاوي الكبري ( ،)177/5واملهذب ( ،)39/2حبر

66

34

البيع ملك للمشتري خبالف ما حيدث بعد
الرهن فهو للراهن خارج عن الرهن(.)55

انظر :احلاوي الكبري (.)177/5
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.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9

.1
.2

ختريج الفروع على الفروع هو :التوصّل إىل معرفة رأي
اإلمام وبيانه يف املسائل اليت مل ينصّ عليها بردّها إىل ما
يشبهها من املسائل اليت نصّ عليها اإلمام أو إىل قاعدة من
قواعده الفقهية.
النقل والتخريج هو :نقل حكم كلٍّ من مسألتني متشاهبتني
اللتني نصّ عليهما اإلمام حبكمني خملتفني على أخرى ألمر
جامع بينهما مع عدم وجود فرق مؤثّر عند املخرّج.
التخريج وكذلك النقل والتخريج هو القياس نفسه ،إنّما
الفرق يف األصل املقيس عليه :األصل املقيس عليه يف
القياس هو النصوص الشرعيّة من اآليات القرآنيّة أو
األحاديث النبويّة بينما األصل املقيس عليه يف النقل
والتخريج هو نصّ اإلمام.
الفرق بني التخريج والنقل والتخريج هو :التخريج يكون
يف ختريج غري املنصوص على املنصوص ،وأمّا النقل
والتخريج يكون يف ختريج املنصوص على املنصوص.
التخريج مسلك من مسالك اليت مارسها الفقهاء يف معاجلة
النوازل واملستجدات.
القول املخرّج ينسب إىل املذهب وال ينسب إىل اإلمام.
الراجح أنّ بيع األرض يشمل ما عليها من بناء وشجر عند
إطالق البيع عن شرط اشتماهلما.
الراجح أنّ رهن األرض ال يشمل غري ما نصّ عليه يف
العقد من بناء وشجر.
طريقة نقل وختريج مسألة ما يتبع األرض من بناء وشجر
يف البيع على مسألة ما يتبع األرض من بناء وشجر يف
الرهن الذي ذهب إليه أبو الطيّب ابن سلمة وأبو حفص
الوكيل أنّها ليست بتخريج قوي؛ لوجود فرق مؤثّر مينع
صحّة التخريج.

35

تفريق املسألتني ،فما دام أنّه ال وجه لدخول
البناء والشجر يف لفظ األرض لغةً وال عرفًا
فال فرق بني املسألتني(.)67
وأجيب عن هذا االعتراض برواية
السابقة بأ ّن لفظ األرض عمر بن اخلطاب
قد يراد األرض وما تشملها ،فإن مل يكن
إطالق لفظ األرض هلذا املعىن -األرض وما
تشملها -كثريًا ليكون عرفًا مطّردًا إلّا أنّه ال
ميتنع من محله على هذا املعىن لوجود قرينة
دلّت عليه ،والقرينة موجودة يف البيع وهي
سكوت البائع عن استثنائه مع كونه مُعْرِضًا
عن البيع ،وانتقال األرض من ملكه إىل
املشتري ،وكون البناء والشجر متّصالن هبا
مرادًا دوامهما ،فإطالق لفظ األرض وترك
إخراج البناء والشجر دالّ على أ ّن مراده
الشمول ،خبالف الرهن فإ ّن املراد منه الوثيقة
على الدين مع بقاء امللك للراهن فغابت فيه
أعلم بالصواب(.)68هذه القرينة ،واهلل

فهرس املصادر واملراجع
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد
ناصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة الثانية 1405 ،ه  1985 /م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن
أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم اجلوزية ،احملقق:
حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمي -
بريوت ،الطبعة األوىل 1411 ،ه  1991 /م.
انظر :تكملة اجملموع (.)260/11

املتّبع هو االسم -لفظ األرض -وال أثر لقوّة
العقد أو ضعفه وال زوال امللك أو عدمه على

()68

اخلامتة
من خالل هذا البحث
الـمتواضع ،خلصت إلـى أه ّم نتائج
البحث اآلتية:
انظر :هناية املطلب ( ،)125/5وتكملة اجملموع ()67( .)253/11
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أبو احلسن علي بن حممّد بن حممّد
بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري
باملاوردي ،احملقّق :الشيخ علي حممّد
معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،دار الكتب العلميّة ،بريوت
 -لبنان ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ

.3

.4

 1999 /م.

.11
.12

.13

.14

.15

.16

36

درر احلكام شرح غرر األحكام ،حممّد بن فرامرز بن
علي الشهري مبال  -أو منال أو املوىل  -خسرو ،دار
إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

.5

ديوان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام
وقطر من سري احلكام ،عيسى بن سهل بن عبد اهلل
األسدي اجلياين القرطيب الغرناطي أبو ا َألصْبَغ،
احملقّق :حييي مراد ،دار احلديث ،القاهرة  -مجهورية
مصر العربية ،بدون طبعة 1428 ،هـ 2007 /
م.

.6

روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين
حيىي بن شرف النووي ،احملقّق :زهري الشاويش،
املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان ،الطبعة
الثالثة 1412 ،ه  1991 /م.

.7

سنن ابن ماجة ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممّد بن يزيد
القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد ،احملقّق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى
البايب احلليب ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

.8

األمّ ،الشافعي أبو عبد اهلل حممّد بن إدريس بن العبّاس
بن عثمان بن شافع بن عبد املطّلب بن عبد مناف
املطّليب القرشي املكّي ،دار املعرفة  -بريوت ،بدون
طبعة 1410 ،هـ  1990 /م.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين
أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد املرداوي ،احملقّق:
د .عبد اهلل بن عبد احملسن التركي  -د .عبد الفتاح
حممد احللو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،القاهرة  -مجهوريّة مصر العربية ،الطبعة
األوىل 1415 ،هـ  1995 /م.

حبر املذهب يف فروع املذهب
الشافعي ،الروياين ،أبو احملاسن عبد
الواحد بن إمساعيل ،احملقّق :طارق
فتحي السيد ،دار الكتب العلميّة،
الطبعة األوىل 2009 ،م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو
بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ،دار
الكتب العلميّة ،الطبعة الثانية 1406 ،هـ /
 1986م.
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أبو احلسني حيىي بن
أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي ،احملقّق:
قاسم حممد النوري ،دار املنهاج  -جدة ،الطبعة
األوىل 1421 ،هـ  2000 /م.
التخريج عند الفقهاء واألصوليني دراسة نظريّة
تطبيقيّة تأصيليّة ،د .يعقوب بن عبد الوهّاب
الباحسني ،مكتبة الرشد ،الرياض  -اململكة العربيّة
السعوديّة ،الطبعة السادسة 1436 ،ه  2015 /ه.

سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي
الدارقطين ،احملقّق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد
املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم،
مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل،
 1424هـ  2004 /م.

.9

السنن الصغري للبيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن
موسى اخلُسْرَوْجِردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي،
احملقّق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،

 .10احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام
الشافعي وهو شرح خمتصر املزين،

مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،تاج الدين عبد الوهاب
بن علي السبكي التعليق :عبد املنعم خليل إبراهيم،
دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية،
 1424ه  2003 /م.
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شهبة ،احملقّق :د .احلافظ عبد العليم
خان ،عامل الكتب  -بريوت ،الطبعة
األوىل 1407 ،ه.
 .24العدة يف أصول الفقه ،القاضي أبو
يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن
خلف ابن الفراء ،احملقق :د .أمحد بن
علي بن سري املباكري ،بدون نشر،
الطبعة الثانية 1410 ،ه 1990 /
م.

.25

.26

.27
.28
.29

.18
.19

الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد
اهلل بن حممّد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب،
احملقّق :حممّد حممّد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض  -اململكة العربيّة السعوديّة،
الطبعة الثانية 1400 ،ه  1980/م.

.20

الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،أبو حممّد موفق الدين عبد
اهلل بن أمحد بن حممّد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي
مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي ،دار
الكتب العلميّة ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ /
 1994م.

.21

املبسوط ،حممّد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمّة
السرخسي ،دار املعرفة  -بريوت ،بدون طبعة،
 1414ه  1993 /م.
اجملموع شرح املهذّب (مع تكملة السبكي
واملطيعي) ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف
النووي ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
خمتصر املزين (مطبوع ملحقا باألم للشافعي)،
إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،أبو إبراهيم املزين ،دار
املعرفة  -بريوت ،بدون طبعة 1410 ،ه 1990 /
م.

 .30املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي،
د .أكرم يوسف عمر القوامسي ،دار
37

.17

.22

بريوت  -لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 ،هـ /
 2003م.
السنن الكربى للبيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن
موسى اخلُسْرَوْجِردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي،
احملقّق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 ،هـ /
 2003م.
الشرح الكبري (فتح العزيز بشرح الوجيز) ،عبد
الكرمي بن حممد الرافعي القزويين ،دار الفكر ،بدون
طبعة وبدون تاريخ.
شرح خمتصر أصول الفقه ،تقي الدين أيب بكر بن زيد
اجلراعي املقدسي احلنبلي ،احملقق :عبد العزيز حممد
عيسى حممد مزاحم القايدي ،عبد الرمحن بن علي
احلطاب ،د .حممد بن عوض بن خالد رواس ،لطائف
لنشر الكتب والرسائل العلمية ،الشامية  -الكويت،
الطبعة األوىل 1433 ،ه  2012 /م.
صحيح ابن حبان (اإلحسان يف تقريب صحيح ابن
حبان) ،حممّد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ
بن َمعْبدَ ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت،
احملقّق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1408 ،هـ  1988 -م.
صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح املختصر
من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه) ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،احملقّق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانيّة بإضافة ترقيم
حممّد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األوىل 1422 ،ه.
صحيح مسلم (املسند الصحيح املختصر بنقل العدل
عن العدل إىل رسول اهلل  ،)مسلم بن احلجاج أبو
احلسن القشريي النيسابوري ،احملقّق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء التراث العريب  -بريوت ،بدون
طبعة وبدون تاريخ.

 .23طبقات الشافعيّة ،أبو بكر بن أمحد
بن حممّد بن عمر األسدي الشهيب
الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي
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.39

.40

الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1422 ،ه 2002 /
م.
اهلداية على مذهب اإلمام أمحد ،حمفوظ بن أمحد بن
احلسن ،أبو اخلطاب الكلوذاين ،احملقّق :عبد اللطيف
مهيم  -ماهر ياسني الفحل ،مؤسسة غراس للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل 1425 ،هـ  2004 /م.
الوسيط يف املذهب ،أبو حامد حممّد بن حممّد الغزايل
الطوسي ،احملقّق :أمحد حممود إبراهيم ,حممّد حممّد
تامر ،دار السالم  -القاهرة ،الطبعة األوىل1417 ،
ه.

النفائس ،األردن ،الطبعة اخلامسة،
 1353ه  2012 /م.

.31
.32

.33

.34
.35
.36
.37

.38

38

املدونة الكربى ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر
األصبحي املدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
 1415ه  1994 /م.
املستدرك على الصحيحني للحاكم ،أبو عبد اهلل
احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم
بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن
البيع،احملقّق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل 1411 ،ه /
 1990م.
مسند اإلمام الشافعي (ترتيب سنجر) ،الشافعي أبو
عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي
املكي ،رتبه :سنجر بن عبد اهلل اجلاويل ،أبو سعيد،
علم الدين ،احملقّق :ماهر ياسني فحل ،شركة غراس
للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1425 ،ه
 2004 /م.
املسودة يف أصول الفقه ،آل تيمية ،احملقّق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار الكتاب العريب ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين
الرازي ،أبو احلسني ،احملقّق :عبد السالم حممّد
هارون ،دار الفكر 1399 ،ه  1979 /م.
املهذّب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم
بن علي بن يوسف الشريازي ،دار الكتب العلمية،
بدون طبعة بدون تاريخ.
هناية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل
بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن الدين،
امللقب بإمام احلرمني ،احملقّق :أ .د .عبد العظيم حممود
الدّيب ،دار املنهاج ،الطبعة األوىل 1428 ،ه /
 2007م.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،سراج الدين عمر بن
إبراهيم بن جنيم احلنفي ،احملقّق :أمحد عزو عناية ،دار
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