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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ِكَتاُب اَْلبُ ُيوعِ 

 ََبُب ُشُروِطِو َوَما ُنَُِي َعْنُو ِمْنوُ 
 مقدمة :
 البيع :  تعريف

 لغة :  أخذ شيء وإعطاء شيء ، وٚني بيعاً من الباع ، ألف كبلً من اآلخذ واٞنعطي ديد يده .
 اب وقرض .: ىو مبادلة ماؿ ّناؿ على التأبيػد غًن ر واصطبلحاً 

 .ليس على سبيل التأبيد، فاإلجارة مبادلة ماؿ ّناؿ ولكن ( احرتازاً من اإلجارة على التأبيدقولنا ) 
 مثاؿ : كأف أشرتي منك ىذا البيت ٞندة سنة ، ىذا ليس بيعاً لكن إجارة .

 ـر الربػا ( ، مع أنو مبادلة .و ليس من البيع لقولو تعاىل ) وح(  فإن غري رَبقولنا ) 
 برايليػن . ايؿمثاؿ : كأف أعطيك ر 

 أف التفريق بينهم ُب اٜنكم دليل على التفريق بينهما ُب اٜنقيقة ، فإف حقيقة البيع غًن حقيقة الراب ألف هللا فرؽ بينهما .
حساف، والبيع ( فالقرض ال يسمى بيعًا ، وإف كاف فيو مبادلة ، ألف القصد من القرض اإلرفاؽ واإل وقرضقولنا ) 

 ة .صد منو اٞنعاوضالق
 ( ..كالكتب واألقبلـ والثياب)أو كاف منقواًل  (كالذىب والفضة)كل شيء لو قيمة سواء كاف نقداً   اٞناؿ يطلق على

 .م وىكذا الدواب والبهائ
عترب اإلبل ما من صاحب ماؿ ال يؤدي زكاهتا .. ٍب ذكر الذىب والفضة واإلبل والبقر والغنم ، فا)  ولذلك قاؿ -أ

 .ر والغنم ماالً والبق
 .وقد كاف لو واد من الغنم ( أمسك عليك مالك ) وُب حديث األعمى  -ب

 .ف النفس ٕنيػل إليػو قاؿ العلماء : ٚني اٞناؿ ماالً أل
 ما حكم البيع ؟ 

 والقياس :البيع جائز ابلكتاب والسنة واإلٗناع 
 ( . َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَػْيعَ قاؿ تعاىل )-أ

فهذا دليل على مشروعيتو ، ألف هللا سبحانو وتعاىل ال أيمر ابإلشهاد إال على  (  َأْشِهُدوا ِإَذا تَػَبايَػْعُتمْ وَ  وقاؿ تعاىل )-ب
 أمر مباح .

ٌر َلُكْم ِإْف  اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّبلِة ِمْن يَػْوـِ اْٛنُُمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا الْ وقاؿ تعاىل )-ج بَػْيَع َذِلُكْم َخيػْ
ُتْم تَػْعَلُموفَ  ( فمنع  ْم تُػْفِلُحوفَ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّبلُة فَانْػَتِشُروا ُب اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثًنًا َلَعلَّكُ .  ُكنػْ

ثنائهػا ، ٍب أِذَف فيو بعد الصبلة ، واألمر إذا جاء بعد هني فهو سبحانو من البيع قبل الصبلة بعد األذاف للجمعة وُب أ
 إابحة .

 .متفق عليو ) البيعاف ابٝنيػار (  وقاؿ -د



 ٕ 

 رواه البخاري .) رحم هللا رجبًل ٚنحاً إذا ابع ، وإذا اشرتى ، وإذا اقتضى (  وقاؿ -ىػ
 . رواه البزارع مربور ( بيده وكل بي قاؿ ) عمل الرجلسئل أي الكسب أطيب ؟  أف النيب ) عن رفاعة -و
: إنو أيتيين الرجل يريد البيع ليس عندي فأذىب إىل السوؽ فأشرتيو، فقاؿ لو وعن حكيم بن حزاـ ) أنو قاؿ للنيب -ز

 : ) ال تبع ما ليس عند ( رواه الرتمذي ، فدؿ ّنفهومو على جواز بيع ما عنده . النيب 
 وأٗنع اٞنسلموف على جوازه .

 .ع ُب اٛنملة وأٗنع اٞنسلموف على جواز البي ل ابن قدامة :قا 
و : وذلك ألف مصاحل الناس ٓنتاج إىل البيع ، فقد يكوف عند رجل دراىم وليس عنده لباس أو طعاـ ، أو يواٜنكمة تقتض

  بعباده .صاحب طعاـ و٥نوه ُب حاجة إىل دراىم ، فيتوصل كل منهم إىل مقصوده بواسطة البيع ، وىذا من ر٘نة هللا
  اذكر صيغ البيع: 

 ة .وصيغة فعلي، صيغة قولية  البيع لو صيغتاف :
 الصيغة القولية ) وىي اإلجياب والقبوؿ ( .

 : اللفظ الصادر من البائع أو من يقـو مقامو كالوكيل . اإلجياب
 : اللفظ الصادر من اٞنشتػري . والقبول
 ( .قبوؿ  ىذا )، فيقوؿ اٞنشرتي قبلت ( اب ىػذا إجي) يقوؿ البائع بعتك ىذه السيارة  مثاؿ :

 الصيغة الفعلية ) وتسمى اٞنعاطاة ( .
 وىي أف يدفع اٞنشرتي الثمن ويدفع البائع السلعة بدوف لفظ بينهما .

 ) كما حيصل ُب األسواؽ اٜنديثػة حيث أتٌب وأتخذ السلعػة وتعطيو الثمػن ( .
 ة :وقد اختلف العلماء يف صحة البيع هبذه الصيغ 

 أنو يصح البيػع هبذه الصيغػة ) وىذا مذىب اٞنالكية واٜننابلة واختاره النووي ( . والراج ح
 .ألف هللا قاؿ ) وأحل هللا البيػع ( فأطلق هللا ، ومل يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا 

 . هبػذه الصيغة وىذا مذىب الشافعي يصح البيع : القيل
 .ليسًنة دوف األشياء النفيسػة ا: يصح ُب األشياء وقيل

 اطاة ذلا ص ور :ادلع
 كأف يكوف السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ اٞنشرتي السلعة ويعطي البائع القيمػة .  ( من الطرفني) 
 . يقل قبلت ( فأخرج اٞنشرتي العشرة وأعطاه إايىا وملؿ البائع للمشرتي خذ ىذه بعشرة )إجيابأف يقو  ( من ادلشرتي )

 ( )الشرح اٞنمتع أف يقوؿ اٞنشرتي أعطين ىذه بعشرة ، فأخذىا صاحب احملل وأعطاه إايىا ومل يقل بعت . ( البائعمن ) 
 ما األصل يف البيع احلل أو احلرمة ؟ 

 األصل فيو اٜنل .
 ( .َأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَػْيَع َوَحرَّـَ الّراب قاؿ تعاىل ) و 

، فإذا شككنا ة أي الدليل دعى أهنا حراـ فعلى اٞندعي البينع  يمن صور البيفكل صورة أي : أف األصل ُب البيع اٜنل ، 
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 ُب بيع ىل ىو حبلؿ أو حراـ ، فاألصل أنو حبلؿ . ) وىذا ضابط مهم ( .
 اذكر شروط البيع ؟ 
 وىي سبعة عرفت ابلتتبع واالستقراء لنصوص الشريعة . شروط البيع 
 وىذه الشروط  [ الظلم ، والَغرر ، والرَب] مور ثبلثة : واٞنقصود من ىذه الشروط ٓنصٌن البيع من أ 

 ُب البائع واٞنشرتي ، وبعضها ُب اٞنعقود عليو ، وبعضها ُب الثمن .
 ) واٞنعىن : أف أيتيا ابلبيع اختياراً ( . الشرط األول : الرضا .

 ( .َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكْم  أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ قاؿ تعاىل ) اي-أ
 ) إمنا البيع عن تراض ( رواه ابن حباف . أيب سعيد . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
مسلٍم إال عن طيِب نفٍس منو ( ومن اٞنعلـو أنو إذا مل حيصل رضا مل حيصل طيب نفس  ئ) ال حيل ماؿ امر  وقاؿ -ج
. 
ومن النظر : ألنو لو قلنا ال يشرتط الرضا ألدى ذلك إىل العدواف والفوضى ، فكل من أراد ماؿ غًنه أيخذه قهراً -د

 ويعطيو ٖننو ، وىذا فتح لباب الفوضى والعدواف .
  ، عقوده  لعمـو األدلة الدالة على أف اٞنكره ال يؤاخذ وال يرتتب علىفإف أكره البائع أو اٞنشرتي على البيع مل يصح

ديَاِف شيء كما قاؿ تعاىل )   ( .َمْن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمْن بَػْعِد ِإديَانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ اِبإْلِ
 يصح ألهنا صدرت عن غًن فباعها فإف البيع العلى أف يبيع ىذه السلعة لفبلف  لو أف سلطااًن أرغم شخصاً  مثاؿ :

 ض .ترا
  كمن كاف مدينًا وطالبو الغرماء ابلسداد وعنده سلع ، فيجربه القاضي على مثاؿ :   اه ُنق فإنو جيوز ، لو كاف اإلكر

 البيع لسداد ديونو ، فإف أىب أف يبيع ابع اٜناكم أموالو وسدد .
 مثاؿ آخر : أف يضطر رجل إىل طعاـ وىو عند ىذا الشخص وال يريد بيعو فإنو جيرب على أف يبيعػو .

 يكون مقدورًا على تسليمو . ين : أنالشرط الثا
] فهو شبيو وغًن اٞنقدور على تسليمو فيو غرر هنى عن بيع الغرر ( رواه مسلم ،  ٜنديث أيب ىريرة ) أف النيب -أ

 . أـ الإمساكو  ألنو ال يدرى ىل يتمكن من .ابٞنعدـو [ 
ال جيوز بيع غًن اٞنقدور على تسليمو لفوات  قبض اٞنبيع واستيبلء العاقد عليو ىو اٞنقصود من البيع، وعلى ىذا -ب

 الغرض اٞنقصود ، وألنو غرر .
 . أـ الإمساكو  ألنو ال يدرى ىل يتمكن منمن سيده ، ألنو غرر ،  اآلبق العبدبيع أمثلة : فال جيوز 

، ومن آبق  مثلو ، ألنوائع لن يبيعو بسعر ، الف الب] ألنو دائر بٌن اٞنغنم واٞنغـر [ يضًا وأيضًا ىو داخل ُب اٞنيسر أ 
واف مل حيصل و غاًل، فه أف يباع اآلبق ّنثل سعر غًن اآلبق، وكذلك اٞنشرتي إذا حصل على العبدال ديكن اٞنعلـو أنو 
 ، وىذا ىو اٞنيسر .فهو غاـر 

 ألنو غرر .، الشارد وكذلك ال جيوز بيع البعري 
 ر على تسليمو .، ألنو غًن مقدو  وكذلك طري محام يف اذلواء ال جيوز بيعو
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 : لكن إذا كاف أيلف اٞنكاف والرجوع إليو فهل جيوز بيعو ؟ قوالف 
 : اٞننع مطلقاً ، وىذا اٞنذىب . القول األول
 : اٛنواز ، واختاره ابن عقيل ، وىو األظهر ، فإف رجع إىل مكانو فذاؾ ، وإال فللمشرتي الفسخ .  والقول الثاين

  دد بٌن السبلمة والعطب ، ومعىن ىذا : ما كاف مرتددًا بٌن أف يسلم للمشرتي الغرر : قاؿ ابن تيمية : ىو ما تر
 فيحصل اٞنقصود ابلعقد ، وبٌن أف يعطب فبل حيصل اٞنقصود ابلعقد .

 وقاؿ ابن القيم : الغرر ما تردد بٌن اٜنصوؿ والفوات .) الذي ال يدري حصولو ، ىل حيصل اـ ال ( كبيع ٗنل شارد . 
  علم حصولو وجهلت صفتو . مثاؿ : قاؿ اٞنشرتي : أشرتي منك ىذا الكتاب ابٞناؿ الذي ُب جييب اٛنهالة : ىو ما
 .ىذا يسمى جهالة ألننا علمنا حصولو لكننا ال ندري مقدار الدراىم ( ) 
 . والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم ُب ابب البيع يدخل ٓنتو مسائل كثًنة 

ظيم من أصوؿ كتاب البيوع ، ويدخل فيو مسائل كثًنة غًن منحصرة كبيع قاؿ النووي : النهي عن بيع الغرر أصل ع 
 اآلبق واٞنعدـو واجملهوؿ وما ال يقدر على تسليمو .

كل معاملة ١نرمة إمنا ٓنـر لواحد من أمور أربعة : إما لوجود الراب فيها ، وإما ٞنا فيها من اٞنيسر ] إما غامناً   :مهمة قاعدة 
مثل البيع بعد فيها من الظلم والتغرير واٝنداع ، وإما ىذا العقد يتضمن ترؾ واجب أو فعل ١نـر ]  أو غارمًا [ ، وإما ٞنا
 ( .عنباً ٞنن يتخذه ٙنراً  سبلحاً ُب فتنة ، أو ابعابع  نداء اٛنمعة الثاٍل ، أو

والشم فيما يعلم لم ابلصفة ، والصفة فيما يعالعلم ابٞنبيع برؤية أو صفة ، فالرؤية فيما يعلم ابلرؤية ،  الشرط الرابع :
 ابلشم .

 هنى عن الغرر . ألف جهالة البيع غرر ، والنيب 
 يعين أف يصف لو السلعة وإف مل حيضرىا ، ويشرتط لذلك شرطاف : أف يكوف اٞنبيع ٣نا ديكن ضبطو :  العلم ابلصفة

 .وٓنديده ابلصفة ، الشرط الثاٍل : أف يذكر ما خيتلف بو الثمن غالباً 
 :  أمثلة

 بيع ما ُب بطن اٜنمل .-أ
عن بيع الغرر ، فإنو ال يدرى ىل ىو  ر ، وقد هنى النيب ألنو غر  تك ما بطين ىذه الشاة ، ال جيوز مثاؿ : قاؿ بع

 ذكر أو أنثى ، وىل ىو حي أو ميت ، وقد يكوف واحداً أو أكثر .
 بيع ما ُب بطن أمَتو .-ب
نو سيوجد فهو ة ، ىذا ال جيوز ألنو بيع معدـو ، لو قدران أمَ ىذه األَ أَمة يطأىا فقاؿ بعتك ٘نل فلو كاف عنده  
 . نثىوىل ىو ذكر أـ أال ، هوؿ العاقبة : ال ندري ىل متعدد أو ٠ن

 وكذلك ال جيوز بيع لنب ُب ضرع .
 صح وكذلك ال جيوز بيع عبد من عبيده ، مثاؿ : عندي عشرة عبيد ، فقلت : بعت عليك واحداً منهم ّنائة ، فبل ي

 ، ألف فيو غرر ، ألف العبيد خيتلفوف ، ومثل ذلك الغنم .
  لكن لو قاؿ : خذ ما تشاء من ىؤالء العبيد أو من ىذه الغنم ّنائة ، فاٞنذىب ال جيوز ، والصحيح أف ىذه الصورة
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 جائزة ، فإف أخذ اٞنشرتي شيئاً غالياً فنقوؿ : إف البائع ىو الذي فرط .
 ألمرين : الة فهو حراـكل بيع يتضمن الغرر او اٛنه 

 إبعاد الناس عن الشقاؽ والنزاع . والثاين :إبعاد الناس عن أكل األمواؿ ابلباطل ،  األمر األول :
 عًا ) ويثبت تبعًا ما ال يثبت يستثىن من ذلك : ٘نل الشاة وىي حامل ، فإنو ىذا جيوز ، ألف اٜنمل ثبت تب

 تقبلاًل ( .اس
  .معلوماً قدره أف يكوف الثمن  : الشرط الرابع

 .أي البد أف يكوف معلوماً وىو اٞناؿ ] اٞنثمن [ تقدـ أنو ال بد أف يكوف معلوماً فبل يصح بيع آبق ] الثمن [ 
  ، وىل ىو حػاؿ أو مؤجل يشرتط أف يكوف الثمن ) وىو اٞناؿ ( معلوماً قدره. 
اع ، والثمن أحد العوضٌن ، فاٛنهل بو واٝند لثمن ٠نهواًل حصل الغررهنى عن بيع الغرر ، وإذا كاف ا ألف الرسوؿ  

 غرر كاٛنهل ابٞنبيع .
 مثاؿ : لو قاؿ اشرتيت منك ىذه السلعة ّنا ُب جييب من الدراىم ، فهذا ال جيوز .

  فبل جيوز البيع ّنا ينقطع بو السعر ، وىو ما تقف عليو اٞنساومة ، ألنو ٠نهوؿ ، فقد يقف السعر على ٖنن كثًن أو
 الغرر .قليل فيحصل 

: أنو يصح البيع ّنا ينقطع بو السعر ، واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ألف اإلنساف  والقول الثاين
 يطمئن ويقوؿ : يل أسوة ابلناس آخذه ّنا أيخذ بو غًني .

 مالكاً للشيء أو مأذوانً فيو .] البائع واٞنشرتي [ وأف يكوف العاقد :  الشرط اخلامس
 فبل جيوز لئلنساف أف يبيع ملك غًنه ، فلو ابع إنساف سيارة غًنه ، فإف البيع ال يصح .

يسألو فقاؿ : إنو أيتيين الرجل يسألين البيع ليس عندي فأبيعػو منو ٍب  ) أنو جاء إىل النيب حكيم بن حزاـ ٜنديث -أ
  تبع ما ليس ُب ملكك أو ٓنت تصرفك . ، أي ال رواه أ٘ندع ما ليس عندؾ ( أبتاعػو من السوؽ . فقاؿ : ال تب

 ) قاؿ وألف بيع ما ال ديلك تصرؼ ُب ماؿ الغًن ، والتصرؼ ُب ماؿ الغًن حراـ وظلم ومن أكل اٞناؿ ابلباطل وقد -ب
 نفس منػو ( . مسلم إال بطيب امرئال حيل ماؿ 

مقابل ذلك  ٞناؿ فيأكل اٞناؿ اٞندفوع ُبل اغًنه أدى ذلك إىل أف يستح ف ٞنلكِ قلنا َنواز بيع اإلنساوألننا إذا -ج
 .اٞنملوؾ بدوف وجػو حق

  قبل أف ديلكها ، فهذا  ح ) كما يفعلو بعض التجار يبيع السلعةعنده وقت العقد فإف البيع ال يصإذا كاف اٞنبيع ليس
 ( .، وكذلك يفعلو كثًن من البنوؾ  ال جيوز

 : اٜنر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ( .و وى )أف يكوف العاقد جائز التصرؼ  الشرط السادس :
إال إبذف سيده ، ألف العبد ال ديلك ، فما ُب يد ( أي أنو ال يبيع وال يشرتي ) فاٞنملوؾ ال جيوز بيعو وال شراؤه  : احلر

 العبد ملك لسيده .
 فالصغًن دوف التمييز ال يصح بيعو ابإلٗناع ألنو ال يتأتى منو القصد . :البالغ 

 ز دوف البلوغ فمحل خبلؼ بٌن العلماء على قولٌن :وأما اٞنمي
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قيل : يصح تصرفو ، وقيل : ال يصح ، لكن لوليو أف أيذف لو ابلتصرؼ ُب األشياء اليسًنة ليتدرب وىذا القوؿ ىو 
 .الصحيح 

 ح بيعػو لعدـ العقل الذي حيصل بو الرتاضي والقصد .فاجملنوف ال يص : العاقل
 تصرؼ ُب مالو ، وضده السفيو فبل يصح تصرفو .وىو الذي حيسن ال: لرشيد ا

ُهْم ُرْشداً فَاْدفَػُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواَٟنُمْ و دليل على ىذا الشرط قولو تعاىل )وال  .(ابْػتَػُلوا اْليَػَتاَمى َحَّتَّ ِإَذا بَػَلُغوا النَِّكاَح فَِإْف آَنْسُتْم ِمنػْ
( ىذا الشرط  َحَّتى ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاحَ ماؿ وينظر كيف يتصرؼ فيو )  ( أي اختربوىم ، كأف يعطيو ابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمىو ) 

ُهْم ُرْشداً  ( علمتم ) فَِإْن آَنْسُتمْ  األوؿ وىو البلوغ ) فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم ( ىذا الشرط الثاٍل ، والرشد حسن التصرؼ  )  ِمن ْ
 أمواٟنم ، وال يدفع إليهم أمواٟنم ألنو غًن انفذ التصرؼ . ( وأما قبل البلوغ وقبل الرشد ال يدفع إليهم َأْمَواذَلُمْ 

ِه، وَُكل  بَ ْيٍع َعَمُل اَلرىُجِل بَِيدِ  اَْلَكْسِب َأْطَيُب؟ قَاَل:  ُسِئَل: َأي   َأنى اَلنىِبى )  ْبِن رَاِفٍع  َعْن رِفَاَعةَ  - ٕٛٚ
ُروٍر   ُم. َرَواُه اَْلبَ زىاُر، َوَصحىَحُو َاحْلَاكِ ( َمب ْ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟  

 اٜنديث صحيح .
 ما أفضل ادلكاسب ؟ 

 .  اً اختلف العلماء أي اٞنكاسب أفضل ، مع اتفاقهم على أف العمل كلو فاضل إذا كاف مشروع
 .فمنهم من ذىب إىل أف أفضل اٞنكاسب الزراعة 

 .ومنهم من رأى أف أفضلها كسب اليد أي الصناعة  
 تفضيل التجارة على غًنىا ، وفريق آخر رأى أف أفضل اٞنكاسب على اإلطبلؽ ما يكتسب من وذىب آخروف إىل 

 أمواؿ الكفار احملاربٌن عن طريق اٛنهاد ُب سبيل هللا .
وٞنا فيو من إعبلء كلمػة  فهػو مكسب النيب  ( أي الغنيمػة) ا يكسب من األمػواؿ من اٛنهػاد : أفضل م وقال احلافظ

 . هللا
ٌن وما أبيح وىو كسب الغامن والراجح أف أحلها الكسب الذي جعل منو رزؽ رسوؿ هللا :  وقال ، ابن القيم ورجحػو

، على أىلو ما مل يثػن على غًنىػم ، وأثيناء ُب القرآف مدحػو أكثر من غًنه، وىػذا الكسب قد جٟنم على لساف الشارع
بعثت ابلسيف بٌن يدي الساعػة حَّت يعبد هللا وحده ) سلو ، حيث يقوؿ : وٟنػذا اختػاره هللا ٝنًن خلقػو وخاتػم أنبيػائػو ور 

وىػو الرزؽ اٞنأخوذ بعػزة  (ال شريك لو ، وجعل رزقي ٓنت ظل ر١ني ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمػري 
 ( . ٖٜٚ/  ٘زاد اٞنعاد : . ) وشػرؼ وقهػر ألعػداء هللا وجعل أحب شيء إىل هللا فبل يقاومػو كسب غًنه 

قاؿ اٞناوردي : أصوؿ اٞنكاسب الزراعة والتجارة والصنعة ، واألشبو ّنذىب الشافعي أف أطيبها التجارة وقاؿ : واألرجح 
 .عندي أف أطيبها الزراعة ؛ ألهنا أقرب إىل التوكل 

شمل عليو من قاؿ النووي : والصواب أف أطيب الكسب ما كاف بعمل اليد ، فإف كاف زراعة فهو أطيب الكسب ٞنا ي 
كونو عمل اليد ، وٞنا فيو من التوكل ، وٞنا فيو من النفع العاـ لآلدمي والدواب ، وألنو ال بد فيو ُب العادة أف يؤكل منو 
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 .بغًن عوض 
وأصحابو ،  وقاؿ ابن حجر : وفوؽ ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أمواؿ الكفار ابٛنهاد وىو مكسب النيب 

فيو من إعبلء كلمة هللا تعاىل ، وخذالف كلمة أعدائو والنفع األخروي . قاؿ : ومن مل يعمل وىو أشرؼ اٞنكاسب ٞنا 
بيده فالزراعة ُب حقو أفضل ، ٍب قاؿ : واٜنق أف ذلك ٢نتلف اٞنراتب ، وقد خيتلف اختبلؼ األحواؿ واألشخاص ، 

 . والعلم عند هللا تعاىل
سعة أعشار الرزؽ ُب )تأنو قاؿ  يثبت ، وىو ما روي عنو وقد ورد ُب فضل العمل ُب التجارة حديث لكنو مل 

 . التجارة(
 ( والتجارة :  الصنائع وأما ورد ُب تفضيل العمل من كسب اليد )

، وَُكلُّ بَػْيٍع  قَاَؿ : ِقيَل : اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب ؟ قَاَؿ : ) َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ  فهو ما رواه رَاِفُع ْبُن َخِديٍج 
ُروٍر (   .َمبػْ

رًا ِمْن َأْف أَيُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه ، َوِإفَّ َنيبَّ اَّللَِّ َداُوَد قَاَؿ  َعْن َرُسوِؿ اَّللَِّ  وَعْن اْلِمْقَداـِ  ) َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقطُّ َخيػْ
   ) رواه البخاري .َكاَف أَيُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه 
 البيع ادلربور ؟ ما ىو 

بَػْيِعِهَما َوِإْف َكَذاَب وََكَتَما ١نَُِقْت  اْلبَػيَِّعاِف اِبْٝنَِياِر َما ملَْ يَػتَػَفرَّقَا فَِإْف َصَدقَا َوبَػيػََّنا بُورَِؾ َٟنَُما ُب بقولو )  البيع اٞنربور بينو النيب 
 ا ( .بَػرََكُة بَػْيِعِهمَ 

 فالبيع اٞنربور ما ٗنع الصدؽ والبياف .
 الصدؽ : ُب الوصف .

 والبياف : ُب العيب .
 ُب شرح حديث ) ... فإف صدقا وبينا بورؾ .. ( . قال الشيخ السعدي

 ، واٞنعامبلت الضارة ، وأف الفاصل بٌن النوعٌن : الصدؽ والبياف . ةػػىذا اٜنديث أصل ُب بياف اٞنعامبلت النافع
عاملة من األوصاؼ اٞنقصودة ، ومن العيوب والنقص ، فهذه فمن صدؽ ُب معاملتو ، وبٌّن ٗنيع ما تتوقف عليو اٞن

معاملة انفعة ُب العاجل : ابمتثاؿ أمر هللا ورسولو ، والسبلمة من اإلٍب ، ونزوؿ الربكة ُب معاملتو ، وُب اآلجلة : ُنصوؿ 
 الثواب ، والسبلمة من العقاب .

 معاملتو ٣نحوقة الربكة . –مع إٖنو  –و ومن كذب وكتم العيوب ، وما ُب اٞنعقود عليو من الصفات ، فه
 .ومَّت نزعت الربكة من اٞنعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه 
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ُهَماَرِضَي َاَّللىُ عَ -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِى  - ٖٛٚ َع َرُسوَل َاَّللِى  ) -ن ْ ِإنى  -يَ ُقوُل َعاَم اَْلَفْتِح، َوُىَو ِبَكىَة:  أَنىُو َسَِ
َتِة، َواخْلِْنزِيِر، َواأْلَْصَنامِ  َتِة، فَِإنىُو ُتْطَلى  ،  َاَّللىَ َوَرُسوَلُو َحرىَم بَ ْيَع َاخْلَْمِر، َواْلَمي ْ َفِقيَل: اَي َرُسوَل َاَّللِى ! َأرَأَْيَت ُشُحوَم اَْلَمي ْ

:  ِعْنَد َذِلكَ  اَل. ُىَو َحَراٌم "، ُثُى قَاَل َرُسوُل َاَّللِى :  فَ َقالَ  ُس؟هِبَا اَلس ُفُن، َوُتْدَىُن هِبَا َاْْلُُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح هِبَا اَلنىا
 ُمت ىَفٌق َعَلْيِو . (ََبُعوُه، فََأَكُلوا ََثََنُو  قَاَتَل َاَّللىُ اَْليَ ُهوَد، ِإنى َاَّللىَ َلمىا َحرىَم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها ََجَُلوُه، ُثُى 

------------ 
فيو بياف اتريخ ذلك ، وكاف ذلك ُب رمضاف ، سنة ٖناف من اٟنجرة ، وحيتمل أف يكوف (  ْلَفْتِح، َوُىَو ِبَكىةَ َم اَ َعا )

 ليسمعو من مل يكن ٚنعو . قالو ُب الفتح . التحرَل وقع قبل ذلك ، ٍب أعاده 
 قاؿ اٜنافظ : مل أقف تسمية القائل .(  َفِقيَل: اَي َرُسوَل َاَّللىِ ) 
 أي : أخربٍل .( َل: اَي َرُسوَل َاَّللِى !! َأرَأَْيَت َفِقي) 
َتِة، فَِإنى )  أي : تلطخ ، واٞنعىن تدىن السفن ابلشحـو بعد أف تذاب ، ليمنع ذلك  ( ُو ُتْطَلى  هِبَا اَلس ُفنُ ُشُحوَم اَْلَمي ْ

 تسرب اٞناء للخشب .
 هبا اٛنلود . أي : أف تلك الشحـو ُتطلى(  َوُتْدَىُن هِبَا َاْْلُُلودُ ) 
 أي : يُنّوروف هبا مصابيحهم . ؟ ( َوَيْسَتْصِبُح هِبَا اَلنىاسُ  )

 . (  فَ َقالَ ) 
 قيل : أي : البيع حراـ ، وقيل : الضمًن لبلنتفاع ، أي : االنتفاع بشحـو اٞنيتة حراـ .(  اَل. ُىَو َحَرامٌ  )

 أي : أىلكهم ولعنهم .(  قَاَتَل َاَّللىُ اَْليَ ُهودَ ) 
أي : أذابوه حَّت يصًن ودكاً ، فيزوؿ عنو اسم الشحم ، احتياال على الوقوع  ( َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها ََجَُلوهُ ِإنى َاَّللىَ َلمىا َحرىَم  )

 ـ .ُب احملر 
 عرف ادليتة واخلمر وادليتة واألصنام ؟ 

 اٞنيتة : كل ما مل ديت بذكاة شرعية .
 مسكر ٙنر ( . ) كل سكر ، كما قاؿ واٝنمر : كل ما أ

 واألصناـ : ٗنع صنم وىو كل ما عبد من دوف هللا من أشجار أو أحجار أو ٥نو ذلك ، ومثل ذلك الوثن .
  ؟ما حكم بيع اخلمر 

 وىذا ابإلٗناع ، وكذلك شرهبا واقتنائها .حراـ ، 

 وقد حكى غًن واحد من العلماء اإلٗناع على ٓنرَل بيعها كابن اٞننذر والنووي .
ُب اٝنمر عشرة : عاصرىا ، ومعتصرىا ، وشارهبا ، وحاملها ، واحملمولة إليو ،  ؿ ) لعن رسوؿ هللا عن أنس قا

 وساقيها وابئعها ، وآكل ٖننها ، واٞنشرتي ٟنا ، واٞنشرتاة لو ( رواه أبو داود .
 ما احلكمة من حترمي بيعها ؟ 

أيٌب ُب حاؿ سكره وٟنوه أبنواع اٞننكرات والعظائم، وإشاعة ألف هبا تزوؿ عن اإلنساف نعمة العقل اليت كرَّمْو هللا هبا، و
 العداوة والبغضاء بٌن اٞنسلمٌن، والصد عن اٝنًن وعن ذكر هللا.
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 ما حكم بيع ادليتة ؟ 
 حراـ  ، وىذا ابإلٗناع .

 قاؿ النووي : وأما اٞنيتة واٝنمر واٝننزير : فأٗنع اٞنسلموف على ٓنرَل بيع كل واحد منها . 
 ة من حترمي بيع ادليتة ؟ما احلكم 

ألف فيها  مضرة كبًنة على البدف، وىدـ للصحة، ومع ىذا فهي جيفة خبيثة نتنة ٤نسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع 
 إكراىها والتقزز منها، لصارت مرضاً على مرض، وببلء مع ببلء .

 من بيع ادليتة شيء من ادليتات ؟ىنىل يستث  
 .نعم ، يستثىن السمك واٛنراد 

 ٜنديث ) أحلت لنا ميتتاف : اٜنوت واٛنراد ( . - أ
 إمنا حـر بيع اٞنيتة ألنو ال ينتفع هبا ، واٞنيتة اٜنبلؿ ينتفع هبا . - ب

 ؟ بيعو ىل كل ادليتة حرام أم ىناك شيء من ادليتة جيوز 
 ىناؾ أشياء من اٞنيتة جيوز بيعها وىي :

 ل ( والصوؼ ) للضأف ( والريش ) للطًن ( ) ىذا بيعو حبلؿ ( .) لئلبوالوبر ما ال ٓنلو اٜنياة ، كالشعر ) للمعز (  -أ
عظاـ اٞنيتة : وىذا اختيار ابن تيمية ر٘نو هللا ألنو يرى أف عظامها طاىرة ، لكن ٗنهور العلماء على خبلؼ ىذا  -ب

 القوؿ .
 جلد اٞنيتة ، وذلك إذا دبغ ، ألنو يطهر ابلدابغ على القوؿ الراجح . -ج
 زير ؟ما حكم بيع اخلن 

 حراـ .
 أٗنع أىل العلم على أف بيع اٝننزير وشراؤه ١نـر  .قال ابن ادلنذر : 

 : وأما ٓنرَل بيع اٝننزير ، فيتناوؿ ٗنلتو ، وٗنيع أجزائو الظاىرة والباطنة  . وقال ابن القيم
 : واٝننزير أشد ٓنردياً من اٞنيتة  . وقال
 ما احلكمة من حترمي بيع اخلنزير ؟ 
البدف والعقل عظيم؛ ألنو يسمم اٛنسد أبمراضو، ويورث آكلو من طباعو اٝنبيثة، وىو مشاىد ُب األمم  ضرره علىف أل

 اليت أتكلو، فقد عرفوا ابلربودة .
 ما حكم بيع األصنام ؟ 

 حراـ .
 ٓنرَل بيع األصناـ أعظم ٓنردياً وإٖناً وأشد منافاة لئلسبلـ من بيع اٞنيتة واٝننزير .قاؿ ابن القيم : 

  احلكمة من حترمي بيع األصنام ؟ما 
 ألنو ذريعة للشرؾ ومفسدة لؤلدايف .

تفسد  ُب ىذا اٜنديث : اشتملت ىذه الكلمات اٛنوامع على ٓنرَل ثبلثة أجناس: مشارب -ر٘نو هللا-قاؿ ابن القيم 
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 رؾ.العقوؿ، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثاً، وأعياف تفسد األدايف، وتدعو إىل الفتنة والش

العقوؿ عما يزيلها ويفسدىا، وابلثاٍل: القلوب عما يفسدىا من وصوؿ أثر الغذاء اٝنبيث  :فصاف بتحرَل النوع األوؿ
إليها، والغاذي شبيو ابٞنغتذي، وابلثالث: األدايف عما وضع إلفسادىا، فتضمن ىذا التحرَل صيانة العقوؿ والقلوب 

 واألدايف.

 نازير إذا كان ال يبيعها دلسلم ؟ ىل جتوز ادلتاجرة يف اخلمور واخل 
أنو قاؿ ) إف هللا  ال جيوز اٞنتاجرة فيما حـر هللا من األطعمة وغًنىا ، كاٝنمور واٝننزير ولو مع الكفرة ؛ ٞنا ثبت عنو  

ىا لعن اٝنمر وشارهبا وابئعها ومشرتيها وحاملها واحملمولة إليو وآكل ٖننها وعاصر  إذا حـر شيئا حـر ٖننو ( وألنو 
 ( .فتاوى اللجنة ا . ) ومعتصرى

  ما ادلراد بقولو .. (ىل يعود على البيع ، أو على االنتفاع ؟ ) ال ، ىو حرام . 
 اختلف العلماء ُب ىذا على قولٌن :

 : أنو يعود على البيع ، أي ال حيل البيع . القول األول
 وعلى ىذا القوؿ : جيوز االنتفاع بشحـو اٞنيتة دوف بيعها .

 وابن القيم .، ىذا القوؿ ابن تيمية  ورجح
 وىذا ىو األظهر  . : قال الصنعاين
ٞنا أخربىم أف هللا حـر بيع اٞنيتة ، قالوا : إف ُب شحومها  : قاؿ شيخنا ، ىو راجع إىل البيع فإنو  قال ابن القيم

ىو الراجح ، ألف السياؽ ابلبيع فبل من اٞننافع كذا وكذا ، فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقاؿ : ال ، ىو حراـ . وىذا القوؿ 
 حيل بيعها  .

وألف االنتفاع ابلشحـو ُب غًن األكل انتفاع ١نض ال مفسدة فيو ، فيجوز االنتفاع هبا ُب مثل دوف بيعها ، وقد ذكر ابن 
 القيم أف ابب االنتفاع أوسع من ابب البيع .

ابب البيع ، فليس كل ما حـر بيعو حـر االنتفاع بو بل ال : وينبغي أف يعلم أف ابب االنتفاع أوسع من  فقال رمحو هللا
 تبلـز بينهما ، فبل يؤخذ ٓنرَل االنتفاع من ٓنرَل البيع .

 : أف الضمًن يعود على االنتفاع ، أي ال جيوز االنتفاع بشحـو اٞنيتة . القول الثاين
 :  قالواوعزاه النووي للجمهور . 

 نو أقرب مذكور .إف الضمًن يعود على االنتفاع ، أل-أ
 وألف إابحة االنتفاع ذريعة إىل اقتناء الشحـو وبيعها ، واختاره الشيخ ابن ابز ر٘نو هللا . -ب

 أصح . واألوؿ
 عرف احليلة ؟ 

 ) إبسقاط واجب أو فعل ١نـر ( .اٜنيلة : ىي التوصل إىل أمر ١نـر بفعٍل ظاىره اإلابحة . 
 ما حكم احليل ؟ 

 حراـ .
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فقد مسخ هللا تلك القرية قردة َلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ُب السَّْبِت فَػُقْلَنا َٟنُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئٌَن( وَ لقولو تعاىل )  -أ
 ٞنا ٓنايلوا على ارتكاب احملـر .

عاقبهم أبنو أرسل على وألف هللا سبحانو أخرب عن أىل اٛننة الذين ببلىم ّنا ببلىم بو ُب سورة ) القلم ( وأنو  -ب
جنتهم طائفاً وىو انئموف فأصبحت كالصرَل ، وذلك ٞنا ٓنيلوا على إسقاط نصيب اٞنساكٌن ، أبف يصرموىا مصبحٌن ، 

 قبل ٠نيء اٞنساكٌن ، فكاف ُب ذلك عربة لكل ١نتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاىل أو حقوؽ عباده .
 اٜنيل ( . هود فتستحلوا ١ناـر هللا أبدٌل) ال ترتكبوا ما ارتكبت الي لقولو -ج
 وألف اٞنتحيل فيو نوع استهزاء ابهلل تعاىل .-د
، ىل اٞنفاسد بكل ٣نكن إف الشارع يسد الطريق إف، وْنويز اٜنيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاىرة قاؿ ابن القيم : -ىػ

 و .الوقوع ُب احملـر اىل من يعمل اٜنيلة ُب التوصل الي فأين من دينع من اٛنائز خشية، ليها ُنيلة إواحملتاؿ يفتح الطريق 
قاؿ ابن القيم ر٘نو هللا : بعد أف ذكر ٓنرَل اٜنيل : فهذه الوجوه اليت ذكرانىا وأضعافها تدؿ على ٓنرَل اٜنيل والعمل هبا 

قط فرائضو ابٜنيل ، كقولو : واإلفتاء هبا ُب دين هللا ، ومن أتمل أحاديث اللعن وجد عامتها ٞنن استحل ١ناـر هللا ، وأس
 ) إعبلـ اٞنوقعٌن (( .  )لعن هللا احمللل واحمللل لو( )لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحـو فجملوىا وابعوىا وأكلوا ٖننها

 كم مفسدة ارتكب ادلتحايل ؟ 
 كل من ٓنيل الرتكاب ١نـر ] إما إبسقاط واجب أو فعل ١نـر [ فقد ارتكب مفسدتٌن :

 مفسدة فعل احملـر  . الثانية :سدة التحايل : مف األوىل
 اذكر بعض األمثلة على سد الذرائع ؟ 

 جاءت الشريعة بسد الذرائع اٞنؤدية إىل احملرمات :
o . هنى سبحانو عن سّب آٟنة اٞنشركٌن ، لكونو ذريعة إىل أف يسّبوا هللا سبحانو وتعاىل عدواً وكفراً على وجو اٞنقابلة 
o  وأخرب النيب  ( : من أكرب الكبائر شْتم الرجل والديو ، قالوا : وىل يشتم الرجل والديو ؟ قاؿ : نعم ، يسب أف

 أاب الرجل ، فيسب أابه ، ويسب أمو فيسب أمو ( .

o  وأمسك  عن قتل اٞننافقٌن ، مع ما فيو من مصلحة ، لكونو ذريعة إىل التنفًن ، وقوؿ الناس : إف دمحمًا يقتل
 أصحابو .

o خرجن إىل اٞنسجد من الطيب والبخور . ومنع النساء إذا 

o . وهنى اٞنرأة أف تصف لزوجها امرأة غًنىا ، حَّت كأنو ينظر إليها 

o . وهنى عن بناء اٞنساجد على القبور ، ولعن فاعلو 

o  وهنى عن الصبلة عند طلوع الشمس ، وعند غروهبا ، لكوف ىذين الوقتٌن وقت سجود الكفار للشمس. 
 من احلديث ؟ اذكر بعض الفوائد العامة 
o . أف التحليل والتحرَل هلل ورسولو ، فما حرمو هللا ورسولو فهو حراـ ، وما أحلوه فهو حبلؿ 

o . ٓنرَل بيع اٝنمر ، ويقاس عليو ما يضر العقل كاٞنخدرات واٜنشيش وغًنمها 
o . حكمة الشرع ُب ٓنرَل اٝنمر 
o . ٓنرَل بيع اٞنيتة 
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o . ٓنرَل بيع اٝننزير 
o  ، دين كاجملبلت الفاسدة ، وكتب الضبلؿ والبدع .دخل فيو كل ما فيو منفعة مضرة للويٓنرَل بيع األصناـ 
o . جواز االنتفاع بشحـو اٞنيتة . ) لقولو : ال ، ىو حراـ ( عائد على البيع ، كما ىو الصحيح كما تقدـ 
o . جواز لعن اليهود 

o . أف التحيل على ١ناـر هللا سبب لغضب هللا 

o اٞنغضوب عليهم . أف اٞنتحيل متشبو ابليهود 

 فائدة : 
 فاٞنسخ على صورة القردة واٝننازير واقع ُب ىذه األمة وال بد ، وىو واقع ُب طائفتٌن : قال ابن القيم :

علماء السوء الكاذبٌن على هللا ورسولو ، الذين قلبوا دين هللا وشرعو ، فقلب هللا تعاىل صورىم كما قلبوا دينو ، واجملاىرين 
 .سق واحملاـر ، ومن مل ديسخ منهم ُب الدنيا مسخ ُب قربه أو يـو القيامة اٞنتهتكٌن ابلف

ْعُت َرُسوَل َاَّللِى  َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد  - ٗٛٚ نَ ُهَما بَ يَِّنٌة،  لَْيَس  ِإَذا ِاْختَ َلَف اَْلُمتَ َباِيَعانِ )  يَ ُقولُ  قَاَل: َسَِ بَ ي ْ
 م .ُو َاحْلَاكِ  َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحىحَ ( َأْو يَ تَ َتارََكاِن  ْلَعةِ فَاْلَقْوُل َما يَ ُقوُل َرب  اَلسِّ 

---------- 
َيُكْن َأْي ِإَذا ِاْختَػَلَف اْلَبائُِع َواْلُمْشرَتِي ُب َقْدِر الثََّمِن أَْو ُب َشْرِط اْٝنَِياِر أَْو ُب َشْيٍء آَخَر َوملَْ (  ِإَذا ِاْختَ َلَف اَْلُمتَ َباِيَعانِ ) 
ُهَما بَػيَِّنٌة . قَاَؿ ُِب النػَّْيِل : ملَْ يَْذُكْر اأْلَْمَر الَِّذي ِفيِو ااِلْخِتبَلُؼ ، َوَحْذُؼ اْلُمتَػَعلِّ أِلَ  ِق ُمْشِعٌر اِبلتػَّْعِميِم ُِب ِمْثِل َىَذا َحٍد ِمنػْ

ِبيِع َوالثََّمِن َوُب ُكلِّ أَْمٍر يَػْرِجُع إِلَْيِهَما َوُب َسائِِر الشُُّروِط اْلَمَقاـِ َعَلى َما تَػَقرََّر ُِب ِعْلِم اْلَمَعاٍل فَػيَػُعمُّ ااِلْخِتبَلَؼ ُِب اْلمَ 
 تَػَفاَد ِمْن اْٜنَْذِؼ .اْلُمْعتَػبَػَرِة َوالتَّْصرِيُح اِباِلْخِتبَلِؼ ُب الثََّمِن ُب بَػْعِض الّرَِوااَيِت اَل يُػَناُب َىَذا اْلُعُموـَ اْلُمسْ 

نَ ُهَما ب َ  لَْيَس )  والبينة ىنا )ُب األمواؿ( رجبلف، أو ، ّينة : كل ما يَبٌن اٜنق ويظهره، سواء كاف شهوداً أو قرينةالب(  يَِّنةٌ بَ ي ْ
 اٞندِعي .، أو رجل وديٌن رجل وامرأاتف

ْلَعةِ )   ( أي : مالكها ، وىو البائع . فَاْلَقْوُل َما يَ ُقوُل َرب  اَلسِّ
 بيع .( أي : على فسخ ال َأْو يَ تَ َتارََكانِ ) 
  ؟وليس ألحدمها بينة  البائع وادلشرتي فيمن حدث عنده العيبلو اختلف ما احلكم 

مثاؿ : لو اشرتى سيارة ، وبعدما ذىب هبا رجع وقاؿ : السيارة فيها عيب ، فقاؿ البائع : العيب حدث عندؾ ؟ وقاؿ 
 اٞنشرتي بل العيب من عندؾ ؟

 اً ) وىو عرج ( .مثالو : ابعو عبداً ٍب ادعى اٞنشرتي أف بو عيب
 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على أقواؿ :

 : القوؿ قوؿ اٞنشرتي . القول األول
 وىذا مذىب اٜننابلة .

 قالوا : ألف األصل عدـ قبض اٛنزء الفائت ابلعيب .
 أف القوؿ قوؿ البائع . ) بيمينو ( . القول الثاين :
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 وىذا قوؿ اٛنمهور .
 ٜنديث الباب . -أ

 ألصل السبلمة وعدـ وجود العيب .وألف ا -ب
 . قاؿ ) البينة على اٞندعي واليمٌن على من أنكر ( ) فاٞندعي ىنا اٞنشرتي فليأت ببينة ( وألف النيب -ج
 أف دعوى اٞنشرتي وجود العيب تستلـز استحقاؽ الفسخ واألصل عدـ الفسخ .-د

 وىذا القوؿ ىو اختيار ابن تيمية وىو الراجح .
َنُو َوبَػٌْنَ اْلمُ : َكاٍلُّ قَاَؿ الشَّْو  ْشرَتِي ُِب أَْمٍر ِمْن َقْد ِاْسَتَدؿَّ اِبْٜنَِديِث َمْن قَاَؿ ِإفَّ اْلَقْوَؿ قَػْوُؿ اْلَبائِِع ِإَذا َوَقَع ااِلْخِتبَلُؼ بَػيػْ

نَػُهَما َعَلى التػَّرَادِّ ، فَِإْف اأْلُُموِر اْلُمتَػَعلَِّقِة اِبْلَعْقِد . َوَلِكْن َمَع دَيِيِنِو َكَما َوَقَع ُِب الّرَِوايَِة  اآْلِخَرِة . َوَىَذا ِإَذا ملَْ يَػَقْع التػَّرَاِضي بَػيػْ
 . تَػرَاَضَيا َعَلى َذِلَك َجاَز ِببَل ِخبَلؼ

 إذاً القوؿ قوؿ البائع مع ديينو ) ألف كل من قلنا : إف القوؿ قولو ، فالقوؿ قولو بيمينو ( .
  ي يف قدر َثن ادلبيع ؟ما احلكم لو اختلف البائع وادلشرت 

: أان بعتها عليك ( رايؿ، فقاؿ البائعٓٓٔ، أعطيتو )نقده الثمن، فلما جئت ألمثاؿ: اشرتيت ىذه الساعة منك
( اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن ٕٓٔ( والبائع يقوؿ بعتها بػ)ٓٓٔ، فاٞنشرتي يقوؿ اشرتيتها بػ)( رايؿٕٓٔبػ)
: 

 حالفاف .أهنما يت القول األول :
 وىذا ىو اٞنشهور من اٞنذىب .

) إذا اختلف اٞنتبايعاف والسلعة قائمة وال بينة ألحدمها ٓنالفا( ىذا اٜنديث هبذا اللفظ  واستدلوا ّنا روي عن النيب -أ
 ال أصل لو .

وينكر أف  ٕٓٔ وقالوا : ألف كبًل منهما مدٍع ومنكر ، والقاعدة أف اليمٌن على اٞننكر ، البائع يدعي أف القيمة -ب
 ، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد . ٕٓٔوينكر أف القيمة  ٓٓٔ، واٞنشرتي يدعي أف القيمة  ٓٓٔالقيمة 

وكيفية اٜنلف : نص الفقهاء أنو يبدأ بيمٌن البائع ألف القاعدة ُب األدياف أنو يبدأ بيمٌن أقوى اٞنتداعيٌن ، وأقوامها البائع 
 ألف اٞنبيع يرد عليو .

، حيلف فيقوؿ وهللا ما بعت الكتاب بػ ٌن أهنا للنفي، يبدأ ابلنفي ألف األصل ُب اليمع ابلنفي واإلثباتحيلف البائ
( ٍب ٓٓٔ( وهللا لقد اشرتيتو بػ)ٕٓٔ، ٍب يقوؿ اٞنشرتي وهللا ما اشرتيت الكتاب بػ)(ٕٓٔ( وهللا لقد بعتو بػ)ٓٓٔ)

 ع والثمن للمشرتي .يفسخ العقد إذا مل يرض بقوؿ صاحبو ، فرتد السيارة للبائ
ائع فذاؾ وإال فسخ البيع من غًن بينة وال يعين إذا رضي اٞنشرتي بقوؿ البأف القوؿ قوؿ البائع ، أو يرتاداف البيع )  :القول الثاين 

 ( . شيء 
 وىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ر٘نو هللا .

 فالقوؿ قوؿ البائع ، أو يرتاداف ( رواه أبوداود وأ٘ند .ٜنديث الباب ) إذا اختلف اٞنتبايعاف وليس بينهما بينػة ، -أ
 وألف البائع مل يرض إبخراج ىذا اٞنبيع عن ملكو إال هبذا الثمن ، فكيف ٤نربه على قبوؿ ما ىو أقل .-ب

 . الصحيحوىذا القوؿ ىو 
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 : حاالت مستثناة 
 ب .القوؿ قوؿ من ال حيتمل قولو الكذ ، فهنا-البائع أو اٞنشرتي  -ديتنع صدؽ أحدمها إذا كاف:  احلالة األوىل
اإلصبع الزائدة، فإذا اشرتى عبداً فوجد فيو إصبعًا زائدة، فأراد رده، فقاؿ البائع: حدث ىذا العيب عندؾ، مثاؿ ذلك : 

وقاؿ اٞنشرتي: أبداً، فالقوؿ قوؿ اٞنشرتي؛ إذ ال ديكن أف حيدث لو إصبع زائدة، ولو أمكن أف حيدث لكاف كل إنساف 
 قع أف حيدث لو ذلك، وإذا قبلنا قوؿ اٞنشرتي فبل يشرتط أف حيلف؛ ألنو ال حاجة للحلف.يتو 

 ذا كاف ال حيتمل أف يكوف قوؿ اٞنشرتي .إ احلالة الثانية :
اشرتى هبيمة ٍب ردىا، والعيُب الذي فيها ُجرٌْح، ادعاه اٞنشرتي فنظران إىل اٛنرح وإذا ىو يثعب دماً، جرح طري  مثالو :
 لو مدة أسبوع، فالقوؿ قوؿ البائع ببل ديٌن؛ ألنو ال حيتمل أف يكوف ىذا اٛنرح قبل العقد. والبيع

، َوُحْلَواِن اَْلَكاِىنِ نَ َهى َعْن ََثَِن اَْلَكْلِب، َوَمْهِر اْلبَ  َأنى َرُسوَل َاَّللِى )  َمْسُعوٍد َوَعْن َأِب  - ٗٛٚ  ُمت ىَفٌق َعَلْيوِ  .(ِغيِّ
---------- 

 ( الثمن : ما وقع عليو العقد ، وٖنن الكلب : ما يعطى بدالً عنو . ََثَِن اَْلَكْلبِ  َعنْ ) 
 ىو ما أتخذه الزانية على الزان ، وٚناه مهراً لكونو على صورتو .(  ْهِر اْلَبِغيِّ م )
ببل كلفة وال ُب مقابلة  يعطاه على كهانتو ، شبو ابلشيء اٜنلو من حيث أنو أيخذه سهبلً ( ىو ما  َوُحْلَواِن اَْلَكاِىنِ  )

 مشقة .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد : ٓنرَل بيع الكلب ، وقد اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على أقواؿ :
 : أنو ال يصح بيعو وال حيل ٖننو سواء اٞنعلم أو غًنه . القول األول
، والبصري ، وربيعة ، واألوزاعي ، واٜنكم ، و٘ناد  وهبذا قاؿ ٗناىًن العلماء منهم : أبو ىريرة ، واٜنسن قاؿ النووي :

 والشافعي ، وأ٘ند ، وداود ، وابن اٞننذر وغًنىم  .
ـّ ُب ُكّل َكْلب ُمَعلًَّما َكاَف أَْو َغًْنه ٣نَّا جَيُوز اِْقتِ  زِـ َناُؤُه أَْو ال جَيُوز ، َوِمْن الوقاؿ اٜنافظ : ظَاِىر النػَّْهي َٓنْرَل بَػْيعو ، َوُىَو َعا

 َذِلَك َأْف ال ِقيَمة َعَلى ُمْتِلفو ، َوِبَذِلَك قَاَؿ اْٛنُْمُهور " انتهى . 
 .ال خَيَْتِلُف اْلَمْذَىُب ُب َأفَّ بَػْيَع اْلَكْلِب اَبِطٌل ، َأيَّ َكْلٍب َكاَف  :وقاؿ ابن قدامة 

 ٜنديث الباب . -أ
َوَمْهُر اْلَبِغيِّ َخِبيٌث ، وََكْسُب  اٜنَْجَّاـِ ، ) َٖنَُن اْلَكْلِب َخِبيٌث  قَاؿَ    َأْف َرُسوَؿ اَّللَِّ   رَاِفِع ْبِن َخِديٍج وٜنديث  -ب

 متفق عليو . َخِبيٌث (
َفَة وٜنديث  -ج  ب ( رواه البخاري .َعْن َٖنَِن اْلَكلْ  نَػَهى النَّيبُّ  )قَاَؿ  َأيب ُجَحيػْ
 إف جاء يطلب ٖنن الكلب فامؤل َكفَُّو تراابً ( ن الكلب وقاؿ :عن ٖن ) هنى رسوؿ هللا  وٜنديث ابن عباس مرفوعاً  -د

 رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قاؿ اٜنافظ ابن حجر .
رواه ) ال حيَِلُّ َٖنَُن اْلَكْلِب ، َوال ُحْلَواُف اْلَكاِىِن ، َوال َمْهُر اْلَبِغيِّ (  قاؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  أيب ُىَريْػرََة وٜنديث  -ىػ

 قاؿ اٜنافظ : إسناده حسن .أبو داود ، 
 : يصح بيع الكلب . القول الثاين
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 وىذا مذىب أيب حنيفة .
 وعللوا أبف فيو منفعة مباحة فتجوز اٞنعاوضة عليها .

 : جيوز بيع كلب الصيد دوف غًنه . القول الثالث
 والنخعي .، وىذا جاء عن عطاء 

 ال كلب صيد ( .هنى عن ٖنن الكلب إ ٜنديث ) أف النيب 
 القوؿ األوؿ .والراجح 

  إال كلب صيد ( ؟ما اْلواب عن رواية ( 
 غًن صحيحة .

 اَؿ النسائي بعد روايتو للحديث : َىَذا ُمْنَكٌر . ق
 ضعيف ابتفاؽ احملدثٌن .  ( حاشية النسائي)وقاؿ السندي ُب 

َٖنَن اْلَكْلب ِإال َكْلب َصْيد ، َوأَفَّ ُعْثَماف َغرَّـَ ِإْنَسااًن َٖنَن َكْلب قَػتَػَلُو  َوأَمَّا اأَلَحاِديث اْلَوارَِدة ُب النػَّْهي َعنْ :  وقاؿ النووي
 ث .  ) شرح مسلم ( .يِعْشرِيَن بَِعًنًا ، َوَعْن اِْبن َعْمرو ْبن اْلَعاِص التػَّْغرَل ُِب ِإْتبلفو َفُكّلَها َضِعيَفة اِبتَِّفاِؽ أَئِمَّة اْٜنَدِ 

شخصاً عنده كلب ماشية ، وأىب أف يعطيو أحداً احتاج إليو إال بثمن ، فإنو جيوز أف يدفع مااًل ليأخذه : لو وجدان  مثال
 واإلٍب على البائع .

 مع أف البائع الذي ابع الكلب إذا كاف مستغنياً عنو حراـ عليو اقتناؤه فضبًل عن بيعو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o  ، ّنعىن أنو لو أتلف كلب الصيد أو اٜنرث فبل قيمة لو شرعاً ، وأف إتبلفو ىدر .أف الكلب غًن متقـو 

o ىذه األشياء الثبلثة ] ٖنن الكلب ، ومهر البغي ، وحلواف الكاىن [ ١نرمة  قال الشيخ دمحم بن عثيمني رمحو هللا :
يعو إال بعشرة آالؼ ، على اآلخذ و١نرمة على اٞنعطي ، فهذا رجل جاء إىل رجل عنده كلب صيد ، وأىب أف يب

: هنى عن ٖنن الكلب ، فنقوؿ إما أف ترجع  فقبل اٞنشرتي ، ٍب قاؿ : : ال أعطيك عشرة آالؼ ألف الرسوؿ 
الكلب إف كاف ابقيًا ، وإال أعطنا الدراىم ، فنأخذ الدراىم منو و٤نعلها ُب بيت ماؿ اٞنسلمٌن ، وال نعطيها 

ذا قاؿ صاحب الكلب ردوا علي كليب ، نظران ، إف كاف حيتاجو رددانه لصاحب الكلب ، ألنو ال يستحق ذلك ، فإ
 .“ عليو وإف مل يكن ُب حاجة إليو قلنا : أنت لست ُناجة إليو وال حيل لك أف تقتنيو 

o  أف النيب ( : جاء ُب رواية عن جابر  . ) ىو القط . والسنورزجر عن ٖنن الكلب والسنور : 
 نور :وقد اختلف العلماء يف بيع الس

 : ال جيوز بيعو . القول األول
عن  وحكاه ابن اٞننذر عن أيب ىريرة وطاووس و٠ناىد وجابر بن زيد ، واحتجوا ابٜنديث الذي سبق ، وفيو هني النيب 

 ٖنن السنور .
 : جيوز بيعو . القول الثاين

 وستأٌب اٞنسألة إف شاء هللا .
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o  ع بو .خبث الكلب ، وٟنذا حـر ٖننو حَّت مع جواز االنتفا 
o  ، وىو حراـ إبٗناع اٞنسلمٌن  قال النوويٓنرَل مهر البغي  : . 

 وىو حراـ على الزانية وعلى الزاٍل .
 : ألف ىذا عوض عن ١نـر ، والقاعدة : أف هللا إذا حـر شيئاً حـر ٖننو . واحلكمة

o . ٓنرَل الكهانة 
، وألنو أكل اٞناؿ ابلباطل .ألنو عوض عن  أٗنع اٞنسلموف على ٓنرَل حلواف الكاىن، قاؿ البغوي والقاضي عياض:  ١نـر

o أحواؿ إتياف الكاىن ؟ 
 إتياف الكاىن ينقسم إىل أقساـ :

 : أف أيتيو فيسألو ويصدقو ، فهذا كفر . أوالً 
 ) من أتى كاىناً فصدقو فقد كفر ّنا أنزؿ على دمحم ( رواه أبو داود . لقولو 

 حراـ وال تقبل لو صبلة أربعٌن ليلة . : أف أيتيو فيسألو ومل يصدقو ، فهذا اثنياً 
 ) من أتى عرافاً مل تقبل لو صبلة أربعٌن ليلة ( رواه مسلم . لقولو 
ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِى  - ٘ٛٚ  فََأرَاَد َأْن ُيَسيَِّبُو.،   ع َعَلى ََجٍَل َلُو َأْعَياأَنىُو َكاَن ] َيِسريُ )  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

ِبْعِنيِو " " قُ ْلُت: اَل. ُثُى قَاَل:  ِبْعِنيِو ِبُوِقيىةٍ  َلَْ َيِسْر ِمثْ َلُو، قَاَل:  َفَدَعا ِل، َوَضَربَُو، َفَساَر َسرْياً  قَاَل: فَ َلِحَقِِن اَلنىِب  
 َأْرَسَل يف أَثَِري. فَ َقاَل: ُتُو َِبْْلََمِل، فَ نَ َقَدين ََثََنُو، ُثُى رََجْعُت فَ فَِبْعُتُو ِبُوِقيىٍة، َواْشتَ َرْطُت مُحْاَلنَُو ِإىَل َأْىِلي، فَ َلمىا بَ َلْغُت أَتَ ي ْ 

َياُق ِلُمْسِلٍم ( فَ ُهَو َلْك  ؟ ُخْذ ََجََلَك َوَدرَامِهَكَ أَتُ َراين َماَكْسُتَك آِلُخَذ ََجََلكَ   .ُمت ىَفٌق َعَلْيِو ، َوَىَذا اَلسِّ
---------  

رجح اٜنافظ اهنا  ُب سفر ( وقد أي : ُب سفر ، كما ُب الرواية األخرى ) كنت مع النيب (  َعَلى ِسرُي أَنىُو َكاَن  يَ ) 
 غزوة ذات الرقاع .

 أي تعب ، وعجز عن السًن . ( َأْعَيا) 
اٛناىلية ، ألنو ال جيوز يطلقو ، وليس اٞنراد أف جيعلو سائبة ال يركبو أحد كما كانوا يفعلوف ُب : أي (  فََأرَاَد َأْن ُيَسيَِّبوُ ) 

 ُب اإلسبلـ .
 كاف ُب آخر اٛنيش انتظاراً للعاجزين ، ورفقاً ابٞننقطعٌن .  أي : ألنو (  فَ َلِحَقِِن اَلنىِب  ) 
ىذا يفيد أف الدعاء كاف ٛنابر ، وُب رواية ) فضربو برجلو ودعا لو ( وىذا يفيد أف الدعاء كاف (  َفَدَعا ِل، َوَضَربَوُ ) 

 دعا لو وٛنملو . مل ، وجيمع بينهما أبنو للج
أي : ُب اإلسراع ، وعند البخاري ُب الوكالة ) .... فضربو ، فزجره ، فكاف من ذلك اٞنكاف (  َفَساَر َسرْيًا ََلْ َيِسْر ِمثْ َلوُ ) 

 . من أوؿ القـو (
ة أيضاً أل٘ند ) ال ، بل ىو لك اي رسوؿ اية أل٘ند : ) فكرىت أف أبيعو ( وُب روايوُب رو  ( بعنيو أبوقية ، قلت : ال) 

 هللا ( .
 بضم اٜناء ، أي استثنيت ٘نلو إايي .(  مُحْاَلنَُو ِإىَل َأْىِلي) 
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ُتُو َِبْْلََملِ )   اٞندينة غدوت إليو ابلبعًن ( . جاء ُب رواية : ) فلما قدـ رسوؿ هللا (  أَتَ ي ْ
ية : ) فأعطاٍل ٖننو ورده ٖنن اٛنمل ، واٛنمل وسهمي مع القـو ، وُب روا اٍلجاء ُب رواية : ) فأعط(  فَ نَ َقَدين ََثََنوُ ) 

 لو بواسطة ببلؿ ، كما رواه مسلم . : وىذا كلو بطريق اجملاز ، ألف العطية إمنا وقعت قاؿ اٜنافظ ابن حجرعلي ( 
 ( بضم التاء ، واٟنمزة لبلستفهاـ ، أي : أتظنين . أَتُ َراين ) 
 كسة اٞنناقصة ُب الثمن ، وأشار بذلك إىل ما وقع بينهما من اٞنساومة عند البيع .اٞنما ( َماَكْسُتَك ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 أنو  جيوز للبائع أف يشرتط نفعاً ُب اٞنبيع . نستفيد :
 كأف يقوؿ : أبيع عليك داري ، بشرط أف أسكن فيو ٞندة أسبوع .مثالو :  

 شرتي أف أسافر هبا إىل مكة .بعت سيارٌب واشرتطت على اٞنآخر :  مثال
 على قولٌن :وقد اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة 

 جيوز . : أنو الالقول األول 
 والشافعي .، وىو مذىب أيب حنيفة 

 ٜنديث ) هنى عن بيع وشرط ( وسيأٌب إف شاء هللا أنو ال يصح . -أ
 قالوا : ألف الشرط اٞنذكور يناُب مقتضى العقد .-ب

 : أنو جيوز .القول الثاين 
 وىذا مذىب األوزاعي ، وإسحاؽ ، وأبو ثور ، وطائفة .

 الصحيح . وىذا القوؿ ىو
 اٛنمل ، واشرتط أف حيملو إىل أف يصل اٞندينة . ٜنديث الباب ، فإف جابراً ابع على النيب 

 ماذا يشرتط يف ىذا النفع ؟ 
 يشرتط أف يكوف معلوماً .

 ويكوف ابٞنسافة .ابلزمن ويكوف ابلعمل والعلم يكون : 
 : بعت بييت واشرتطت أف أسكن ىذا البيت ٞندة شهر . مثال الزمن
 : لو بعت عبداً ، واشرتطت أف خييط يل ثوابً . مثال العمل

 : لو بعت سيارة ، واشرتطت أف أسافر هبا إىل مكة . مثال ادلسافة
 ما احلكم لو كان النفع رلهوالً ؟ 

 ال يصح .
 أف أسكنو إىل قدـو زيد .: أبيعك بييت بشرط  مثال

 ىذا ال يصح ، ألف قدـو زيد ٠نهواًل .
  ( ما احلكم لو اشرتط النفع يف غري ادلبيع ؟. ) ًكما لو قاؿ : بعتك بييت على أف تسكنين بيتك شهرا 

 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن :
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 أنو ال يصح . القول األول :
 وىذا ىو اٞنشهور من اٞنذىب .

 ) وسيأٌب اٜنديث إف شاء هللا ( . ُب بيعة ( . ٌن) هنى عن بيعتٜنديث 
 إال إذا تضمن ١نظوراً شرعياً .: أنو يصح القول الثاين 

 واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ السعدي . 
 ٜنديث الباب . -أ

 ) اٞنسلموف على شروطهم ( .وٜنديث -ب
 اً :إذا تضمن ١نظوراً شرعػي مثاؿ :

 مثاؿ : لو قلت أقرضتك ألف رايؿ بشرط أف تسكنين بيتك ٞندة شهػر ، ألنػو قرض جػر منفعػة .
 أما حديث ) هنى عن بيعتٌن ُب بيعػة ( فقد قاؿ بعض العلماء إف اٞنقصود هبا : مسألة العينة .

 عرف الشرط ؟ 
 ػا .أي عبلماهتا ( فقد جػاء أشراطه )العبلمة ومنو قولو تعاىل :  الشرط لغة
 ما يلـز من عدمو العدـ ، وال يلـز من وجوده وجػود .:  واصطبلحاً 

  ؟ع والشروط يف البياليت سبقت يف أول الباب وىي سبع ( ) الفرق بني شروط البيع ما 
 ة :البيع وشروط البيع، من وجوه أربعالفرؽ بٌن الشروط ُب 

 ن وضع اٞنتعاقدين.أف شروط البيع من وضع الشارع، والشروط ُب البيع م : األول
شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط ُب البيع يتوقف عليها لزـو البيع، فهو صحيح، لكن ليس  : الثاين

؛ ألف من لو الشرط إذا مل يوؼ لو بو فلو اٝنيار.  ببلـز
 أف شروط البيع ال ديكن إسقاطها، والشروط ُب البيع ديكن إسقاطها ٣نن لو الشرط. : الثالث
أف شروط البيع كلها صحيحة معتربة؛ ألهنا من وضع الشرع، والشروط ُب البيع منها ما ىو صحيح معترب، ومنها  : الرابع

 ) الشرح اٞنمتع ( .ب ع البشر، والبشر قد خيطئ وقد يصيما ليس بصحيح وال معترب؛ ألنو من وض

 لعقد، أو ما قبل العقد؟ىل ادلعترب من الشروط يف البيع ما كان يف صلب العقد، أو ما بعد ا 
 . اٞنذىب: أف اٞنعترب ما كاف ُب صلب العقد، أو ُب زمن اٝنيارين: خيار اجمللس، وخيار الشرط

 مثاؿ: بعتك ىذه السيارة واشرتطت أف أسافر عليها إىل مكة، فهذا ١نلو ُب نفس العقد وىو صحيح.
بوؿ، قلت: أان أشرتط عليك أف أسافر هبا إىل مكة مثاؿ آخر: بعتك ىذه السيارة، وبعد أف ًب العقد ابإلجياب والق

يصح؛ ألنو ُب زمن اٝنيار؛ ألنك لو قلت: ال، قلُت: فسخت اآلف؛ ألف بيدي اٝنيار ما دمنا مل نتفرؽ فلنا أف نزيد 
 الشرط.

هبا إىل مكة مثاؿ آخر: بعتك ىذه السيارة ويل اٝنيار ثبلثة أايـ، وُب اليـو الثاٍل جئت إليك، وقلت: أشرتط أف أسافر 
 يصح؛ ألنو ُب زمن اٝنيارين.

 وأما ما كاف قبل ذلك ٣نا اتفق عليو قبل العقد، فاٞنذىب أنو غًن معترب.



 ٜٔ 

مثالو: اتفقت أان وأنت على أف أبيع عليك السيارة، واشرتط: أف أسافر عليها إىل مكة، وعند العقد مل نذكر ىذا الشرط 
 هل يعترب ىذا أو ال؟ اٛنواب: ال يعترب على اٞنذىب.إما نسياانً وإما اعتماداً على ما تقدـ، ف

 ي : أنو يعترب ٞنا يل: والصحيح
 مل أدخل معك ُب العقد إال على ىذا األساس. وأان(  اٞنسلموف على شروطهم)  لعمـو اٜنديث أواًل:
ف النكاح جيوز فيو تقدـ وإذا كا؟  أي فرؽ بٌن ىذا وىذاأهنم جوزوا ُب النكاح تقدـ الشرط على العقد، فيقاؿ:  اثنياً:

 الشرط على العقد، فالبيع مثلو، وال فرؽ.
.                     إذًا الشروط ُب البيع معتربة سواء قارنت العقد، أو كاف بعده ُب زمن اٝنيارين، أو كانت متفقًا عليها من قبل

 ) الشرح اٞنمتع ( .
  ؟الواجب يف الشروط ما 

 تو فهي ابطلة .فإف خالف أال ٔنالف الشرعالواجب فيها : 
ما ابؿ رجاؿ يشرتطوف شروطًا ليست ُب كتاب هللا ، ما كاف من شػرط قاؿ ) أف النيب  -ُب قصة بريرة-ٜنديث عائشة 
 متفق عليو .( تػق، وإمنا الوالء ٞنػن أعهللا فهو ابطل وإف كاف مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق ليس ُب كتاب

  ؟لشروط الصحيحة جيب الوفاء َبىل 
 نعم جيب .

 ود ( .نوا أوفوا ابلعقلقولو تعاىل ) اي أيها الذيػن آم-أ
 د كاف مسؤواًل ( .حانو ) وأوفوا ابلعهد إف العهولقولو سب-ب
 . رواه أ٘ندم ( ) اٞنسلمػوف على شروطه ولقولو -ج
  ؟م الشروط يف البيع تنقسإىل كم قسم 

 دةػروط فاسش، و شػروط صحيحة تنقسم إىل قسمٌن : 
  مع ذكر بعض األمثلة ؟الشروط الصحيحة ما ، 

 ما ترتب عليو مقتضاه .الشروط الصحيحة : 
 أمثلة للشػػروط الصحيحػة :

 طلب الرىػن :
 ) الذي يطلب الرىن غالباً البائ ع ( .أف أبيػع على ىذا الرجل شيئاً بثمن مؤجل ، فبل أثق بو فأقػوؿ ارىين شيئاً مثال : 

 : أتجيل الثمن
 ) الذي يطلبو غالباً ادلشرتي ( . أف يقوؿ أريد أف اشرتي السيارة بثمن كذا وكذا ٞنػدة سنػة .مثال : 

 وايً ( .من األمثلة كوف العبد كاتباً ق) و 
  ؟ يف ادلبيع رط جيوز أن جيمع أكثر من شىل 

 .اشرتط اٞنشرتي على البائػع ٘نل اٜنطػب وتكسًنه مثال : 
 و .البائع أف يفصل ىذا الثوب وخييطرتي على اشرتط اٞنشمثال آخر : 
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 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على أقواؿ :
 : أنو ال يصح شرطاف ُب بيع .. القول األول

 وىذا مذىب اٜننفية والشافعية واٞنشهور من مذىب اٜننابلة .
 ) ال حيل سلف وبيع ، وال شرطاف ُب بيع ( رواه أبو داود . لقولو  -أ

 جيوز ذلك ، بل جيوز ولو أكثر من ذلك ما مل تكن الشروط ١نرمة . ين :القول الثا
 وىذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .

 . (اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقوِد لقولو تعاىل )  -أ
 ) اٞنسلموف على شروطهم ( . ولقولو  -ب
 .ن ىذا األصل حيتاج إىل دليل صريح، واٝنروج عوجوب الوفاء ابلشروطما دال على : أهنجو الداللة من اآلية واٜنديثو 

 أف األصل ُب اٞنعامبلت كلها : اصلها وشروطها الصحة واإلابحة ما مل يدؿ دليل صريح على اٞننع . -ج
 ) ذىب بعض العلماء إىل أنو ال يصح اٛنمع بٌن الشرطٌن ٜنديث : ال حيل سلف وبيع ، وال شرطػاف ُب بيػع ( .

 وىذا ىو الصحيح .
 ... ( ؟ ما اٛنواب عن حديث ) وال شرطاف ُب بيع 

 اٛنواب : أف اٞنقصود بو بيع العينة كما رجحو ابن القيم ر٘نو هللا .
 ما حكم إذا شرط أنو ال يبيع ادلبيع أو ال يهبو ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على أقواؿ :
 : أنو يبطل البيع والشرط . القول األول

 ا مذىب أيب حنيفة ، ومالك ، والشافعي .وىذ
 .أ٘ند وابن تيمية واستغربو النووي، ضعفو اإلماـ هنى عن بيع وشرط( لكن ىذا اٜنديث ضعيف أف النيب ٜنديث ) -أ

 ألنو مناؼ ٞنقتضى العقد ، ألف العقد يقتضي التمليك ، والتصرؼ ُب اٞنبيع بيعاً أو ىبة . -ب
 رط ويصح البيع .: أنو يبطل الش القول الثاين

 وىذا ىو اٞنشهور من مذىب اٜننابلة .
حيث دؿ على صحة العقد وبطبلف الشرط ، فالشرط إذا انُب مقتضى العقد بطل ُب  –وسيأٌب اٜنديث  –ٜنديث بريرة 

 نفسو ، وال يلـز منو بطبلف العقد .
 يصح العقد والشرط . القول الثالث :

ن البصري ، والنخعي ، وابن أيب ليلى ، وابن اٞننذر ، وىو اختيار ابن تيمية وهبذا قاؿ ٗناعة من السلف ، منهم اٜنس
 وابن القيم .

 .ٜنديث ) اٞنسلموف على شروطهم (  -أ
 أف األصل ُب العقود والشروط الصحة ، واٝنروج عن ىذا األصل حيتاج إىل دليل . -ب

 بيع .القوؿ الثاٍل ، أنو يبطل الشرط ويصح ال –وهللا أعلم  – والراجح
  ط الفاسدة اليت تبطل العقد ؟و اذكر بعض الشر 
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 أف يشرتط أحدمها على اآلخر عقداً كقرض .: مثل -أ
 كأف اقوؿ : بعتك بييت بشرط أف تقرضين ألف رايؿ .

 جيمػع بٌن بيع وقػرض فهػذا شرط فاسد مبطل للعقػػد .ومثل : أف  -ب
 مائة .على أف تقرضين  ائةبعتك بييت ّن : مثال

  .قرض جر نفعاً فهػو رابألف كل 
: شرتط أحدمها عقداً آخر غًن القرض، مثاؿذىب بعض العلماء إىل أف من الشروط الفاسدة اليت تبطل العقد أف ي - ج

ك ، وتقدمت اٞنسألة وأف بعتك ىذا البيت على أف تؤجرٍل بيتك ٞندة سنة ، أو بعتك ىذا البيت على أف تبيعين بيت
 الراجح اٛنواز .

  الشروط الفاسدة لكنها غري مفسدة للعقد ؟اذكر بعض 
 يبطل الشرط والعقد صحيح .، فهنا  أف يشرتط اٞنشرتي أف ال خسارة عليومثاؿ : -أ

 ألف ىػذا ٢نالف ٞنقتضى العقد ، ألف مقتضى العقد أف اإلنساف إذا ملك شيئاً صار لو غنمو وغرمػو .
 عو مطلقاً .أو أف يشرتط اٞنشرتي أف ال يبي-ب

 ط فاسد غًن مفسد للعقد على اٞنذىب .فهذا شر 
 .، وقد تقدمت اٞنسألةملكو ٞنن يشػاء وإف شاء مل يبعػو. إذ أف مقتضى العقد أف يبيع اٞنالك دالف مقتضػى العقألنػو خي

 ما احلكم إذا َبع شيئاً بشرط الرباءة من كل عيب رلهول ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على أقواؿ :

 نو ال يربأ من العيب مطلقاً .أالقول األول : 
 أنو يربأ من كل عيب هبذا الشرط .القول الثاين : 
 أنو يربأ من كل عيب مل يعلم بو دوف ما علمو فبل يربأ . القول الثالث :

 وىذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .
 لقيم .ُب ىذه اٞنسألة ، وىو ىذا التفصيل ، وىو اختيار ابن تيمية وابن ا الصحيحوىذا ىو 

 و .، فهذا ال يربأ ، ألنو خدعو وغشّ ا و كتمهأف يكوف عاٞناً هبا ولكن 
 ُب اٞنتبايعٌن ) إف كتما وكذاب ١نقت بركة بيعهما ( . ) من غشنا فليس منا ( . وقاؿ  قاؿ النيب 

 لم .ألف ىذا ىو الذي يقدر عليو ، وىو أف يريد أف يس فهذا يربأ ،ف يكوف جاىبلً ابلعيوب وإما أ
والصحيح ُب مسألة البيع بشرط الرباءة من كل عيب والذي قضى بو الصحابػة ) قاؿ شيخ اإلسبلـ مرجحاً ىذا التفصيل 

 ( . وعليو أكثر أىل العلم ، أف البائع إذا مل يكن علم بذلك العيب فبل رد للمشرتي
 ة .ابالصح اء عنىذا الذي ج وقاؿ ابن القيم :

 ديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من احل 
o ال يشق عليها .ف جواز ضرب الدابة للسًن وإف كانت غًن مكلفة ، بشرط أ 

o . جواز اٞنساومة ٞنن يعرض سلعتو للبيع 
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o  رأفة النيب . وشدة عطفو ولطفو أبصحابو 

o . ينبغي على أمًن القـو أف يرفق بضعيفهم 

o ذا ال يعد من اإلٜناح اٞنكروه .) بعنيو ، ٍب قاؿ : بعنيو ( وى رار طلب البيع أو الشراء ، لقولوجواز تك 

o . جواز تسييب الدابة إذا مل يكن فيها منفعة 

o  إثبات معجزة من معجزات النيب ( وأنو من آايت نبوتو ، لقوؿ جابر ، . ) فضربو فسار سًناً مل يسر مثلو قط 
o بائع : بعين ىذه الدار ، فيقوؿ لل مشروعية تقدـ القبوؿ على اإلجياب ُب البيع ، فبل حرج للمشرتي أف يسبق البائع

 وذىب بعض العلماء إىل أنو ال بد أف يكوف اإلجياب قبل القبوؿ ، ولكن ىذا القوؿ ضعيف .
o . جواز اٞنماكسة ُب البيع 

o  ٚناحة النيب . وكرمو وحسن وفائو ألصحابو 

o . أف القبض ليس شرطاً ُب صحة البيع 

o  تواضعو . 

o . جواز الوكالة ُب وفاء الديوف 

o ر ، حيث ترؾ حظ نفسو وامتثل أمر النيب فضيلة جاب . لو ببيع ٗنلو مع احتياجو إليو 

إىل مآؿ حسن ، فرأيت من ترٗنة  آؿ أمر ٗنل جابر ىذا ٞنا تقدـ لو من بركة النيب  : فائدة : قال احلافظ ابن حجر
وأيب بكر وعمر ،  اف النيب جابر من اتريخ ابن عساكر بسنده إىل أيب الزبًن عن جابر قاؿ : ) فأقاـ اٛنمل عندي زم

 ٞنراعي ، ففعل بو ذلك إىل أف مات .فعجز ، فأتيت بو عمر ، فعرفت قصتو ، فقاؿ : اجعلو ُب إبل الصدقة وُب أطيب ا
 رجح اٜنافظ ابن حجر أف ىذه القصة وقعت ُب غزوة ذات الرقاع ُب السنة الرابعة .فائدة : 

ُرهُ نىا َعْبداً َلُو َعْن ُدبٍُر َلَْ َأْعَتَق رَُجٌل مِ )  َوَعْنُو قَالَ  - ٙٛٚ  .ُمت ىَفٌق َعَلْيِو  (فَ َباَعُو  َفَدَعا ِبِو اَلنىِب  ،   َيُكْن لَُو َماٌل َغي ْ
---------- 

 العتق : ٔنليص الرقبة من الرؽ .( َأْعَتَق رَُجٌل ِمنىا ) 
 ت حر بعد وفاٌب.، كأف يقوؿ: أن أي: علق عتقو ّنوتو (َعْبدًا َلُو َعْن ُدبٍُر ) 
ُرهُ )  بثمامنائة درىم  جاء ُب رواية ) وعليو دين ( وُب رواية ) وكاف ١نتاجاً وعليو دين فباعو النيب  ( َلَْ َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ

 وأعطاه وقاؿ : اقض دينك ( .
 . أي : العبد (فَ َباَعُو  َفَدَعا ِبِو اَلنىِب  ) 
 مسلم ؟ اذكر لفظ البخاري كاماًل وكذا لفظ 
َرهُ   بَػَلَغ النَّيبَّ ) َعْن َجابٍِر قَاَؿ ظ البخاري : لف ، فَػَباَعُو  أَفَّ َرُجبًل ِمْن َأْصَحاِبِو أَْعَتَق ُغبَلمًا َعْن ُدبٍُر ، ملَْ َيُكْن لَُو َماٌؿ َغيػْ

 و ( .بَِثَمامنِاَئِة ِدْرَىٍم ، ٍُبَّ أَْرَسَل بَِثَمِنِو إِلَيْ 
أََلَك َماٌؿ  :. فَػَقاَؿ  أَْعَتَق َرُجٌل ِمْن َبىِن ُعْذرََة َعْبدًا لَُو َعْن ُدبٍُر فَػبَػَلَغ َذِلَك َرُسوَؿ اَّللَِّ ) ِبٍر قَاَؿ َعْن َجاولفظ مسلم : 

رُُه   امنِائَِة ِدْرَىٍم َفَجاَء هِبَا َرُسوَؿ اَّللَِّ فَاْشتَػرَاُه نُػَعْيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَعَدِوىُّ بَِثمَ « . َمْن َيْشرَتِيِو ِمىنِّ » فَػَقاَؿ اَل . فَػَقاَؿ  ،َغيػْ
َها فَِإْف َفَضَل شَ  :َفَدفَػَعَها ِإلَْيِو ٍُبَّ قَاَؿ  ٌء فَِلِذى قَػرَابَِتَك فَِإْف يْ ٌء َفؤَلْىِلَك فَِإْف َفَضَل َعْن أَْىِلَك شَ يْ اْبَدْأ بِنَػْفِسَك فَػَتَصدَّْؽ َعَليػْ
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 ك ( .يَػُقوُؿ فَػبَػٌْنَ يََدْيَك َوَعْن دَيِيِنَك َوَعْن ِِشَالِ « . ٌء فَػَهَكَذا َوَىَكَذا يْ قَػرَابَِتَك شَ  يَفَضَل َعْن ذِ 
 ما معىن قولو ) عن دبر ( ؟ 
 . ةقاؿ النووي : أي قاؿ لو أنت حر بعد موٌب ، وٚني ىذا تدبًناً ألنو حيصل العتق فيو ُب دبر اٜنيا 
 دلاذا َسي مدبّرًا ؟ 

 بُر حياة سيده ، واٞنوت دبر اٜنياة .ٚني بذلك : ألف عتقو جعل دُ 
 ما حكم التدبري ؟ 

 جائز .
 وأٗنع اٞنسلموف على صحة التدبًن .:  قاؿ النووي 
  ما سبب بيع النِب للعبد ادلدبر يف حديث الباب ؟ 

 بّينة الرواايت سبب ذلك :
َرهُ ُب رواية البخاري )  لى أف سبب بيعو أنو ال ديلك غًنه .( ففي ىذه الرواية داللة ع ملَْ َيُكْن لَُو َماٌؿ َغيػْ

فقاؿ : من يشرتيو مين ( ففي ىذه الرواية التصريح أف سبب  . فاحتاج ، فأخذه النيب وُب رواية للبخاري أخرى ) ..
 بيعو ىو احتياجو لثمنو .

 .بب بيعو ىو الدْينه الرواية أف س( ففي ىذ، فباعو رسوؿ هللا وجاء ُب رواية النسائي )... وكاف ١نتاجاً، وعلٌن دْين
 ما حكم بيع ادلدبّر ؟ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :
 : اٛنواز مطلقاً . القول األول
 و٣نن جوزه عائشة وطاووس وعطاء واٜنسن و٠ناىد وأ٘ند وإسحاؽ وأبو ثور وداود .  قاؿ النووي :

 .و جيوز بيعو ابإلٗناع . ) قالو النووي ( قياساً على اٞنوصى بعتقو فإن
 وقالوا : إف قولو ) وكاف ١نتاجاً ( ال مدخل لو ُب اٜنكم ، وإمنا ذُكر لبياف السبب ُب اٞنبادرة لبيعو .

 : ال جيوز بيعو . القول الثاين
 ٜنديث ) ال يُباع مدبّر وال يُوىب ( .

 جيوز بيعو للحاجة . القول الثالث :
 وىذا قوؿ عطاء واٜنسن .

 واختار ىذا القوؿ ابن دقيق .
 ابعو ٞنا علم أف صاحبو ال ديلك شيئاً غًنه . يث الباب ، قالوا : إف النيب ٜند

اقض دينك وأنفق على )وبقولو ( فاحتاج)وال خيفى أف ُب اٜنديث إدياء إىل اٞنقتضى ٛنواز البيع بقولو : قاؿ الشوكاٍل
ث الباب ألف غايتو أف البيع فيو وقع األصل جواز البيع واٞننع منو حيتاج إىل دليل وال يصلح لذلك حدي ال يقاؿ (عيالك

ألان نقوؿ قد عارض ذلك األصل إيقاع ، بل ٠نرد ذلك األصل كاؼ ُب اٛنوارللحاجة وال دليل على اعتبارىا ُب غًنه 
 .عالعتق اٞنعلق فصار الدليل بعده على مدعي اٛنواز ومل يرد الدليل غبل ُب صورة اٜناجة فيبقى ما عداىا على أصل اٞنن
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 اٛنواز للحاجة . والراجح
 ىل ادلدبر يعتق من كل ادلال أم من الثلث ؟ 
إذا قاؿ اإلنساف لعبده : أنت حر بعد موٌب ، صح ، فإذا مات عتق ، ولكن ال يعتق إال بعد الدْين ومن الثلث فأقل ،  

 فحكمو حكم الوصية .
آالؼ ، فإف العبد ال يعتق ، ألف الدين  فإذا مات السيد والعبد مدبر ، قيمتو عشرة آالؼ رايؿ ، وعليو دين يبلغ عشرة

 العبد اٞندبر لقضاء دين سيده . مقدـ عليو ، وٟنذا ابع النيب 
وإذا دبّر سيد عبده وقيمة العبد عشرة آالؼ رايؿ ، وعليو دين يبلغ ٙنسة آالؼ رايؿ ، وليس لو سوى ىذا العبد ، 

لباقي للورثة ، فيباع العبد على أف سدسو حر ، فيوَب فنصفو للدين ويعتق ثلث النصف الباقي ، أي سدس ٗنيعو ، وا
 َبو َنزئو اٜنر ، والباقي للورثة ) الشيخ ابن عثيمٌن ( .الدين ، والباقي من الثمن يكوف ثلثو للعبد ، ألنو كس

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o م وإبطاٟنم ما يضرىم من تصرفاهتم اليت ديكن ُب اٜنديث نظر اإلماـ ُب مصاحل رعيتو وأمرىم إايىم ّنا فيو الرفق هب

 فسخها.
o . أف اإلنساف ينبغي لو أف يبدأ بنفسو وّنن يعوؿ قبل الصدقة والتربع 
o اف من الدنيا، بعد أف خرج اإلنسألف عتق التدبًن يكوف بعد اٞنوت ، أقل أجرًا من العتق حاؿ اٜنياةالعتق ابلتدبًن ،

أي  –صدؽ وأنت صحيح شحيح أتمل البقاء ؤنشى الفقر ، وال ٕنهل ) أفضل الصدقة أف ت وقد قاؿ النيب 
 حَّت إذا بلغت اٜنلقـو ، قلت : لفبلف كذا ولفبلف كذا ، وقد كاف لفبلف ( أي الوارث . –تؤخر 

 وكذلك العتق ُب مرض اٞنوت أقل من العتق ُب الصحة .
o . وجوب االىتماـ بسداد الديوف وما على اإلنساف من حقوؽ 

 ) من أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا ( . وقد قاؿ 
 ) نفس اٞنؤمن معلقة بدينو حَّت يقضى عنو ( . وقاؿ 
َها َوَعْن َمْيُمونََة َزْوِج اَلنىِبِّ  - ٚٛٚ َها.  َأنى فَْأرًَة َوقَ َعْت يف ََسٍْن، َفَماَتْت ِفيِو، َفُسِئَل اَلنىِب   ) َوَرِضَي َعن ْ َعن ْ
 .َرَواُه اَْلُبَخاِري  ( َوَما َحْوذَلَا، وَُكُلوُه  أَْلُقوَىا: فَ َقالَ 

 .َوالنىَساِئي : يف ََسٍْن َجاِمٍد  َوزَاَد َأمْحَدُ 
أَْلُقوَىا َوَما ِإَذا َوقَ َعْت اَْلَفْأرَُة يف اَلسىْمِن، فَِإْن َكاَن َجاِمدًا فَ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٛٛٚ

 َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، َوَقْد َحَكَم َعَلْيِو اَْلُبَخاِري  َوأَبُو َحاِتٍِ َِبْلَوْىِم .( َحْوذَلَا، َوِإْن َكاَن َماِيًعا َفاَل تَ ْقَربُوُه 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث ميمونة حديث صحيح رواه البخاري ُب صحيحو .

 زايدة النسائي ) ُب ٚنن جامد ( فهي ال تصح .وأما 
 وأما حديث أيب ىريرة فكما قاؿ البخاري وأبو حاًب أنو وْىم .
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 ما حكم السمن إذا وقعت فيو فأرة وماتت فيو ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن :
جاور النجاسة وبطهارة الباقي ، وأما اٞنائع فكلو : التفريق بٌن اٛنامد واٞنائع ، فاٛنامد حيكم فيو بنجاسة ما  القول األول

 ينجس ّنبلقاة النجاسة قل أو كثر .
 وىذا مذىب اٛنمهور .

 (فَِإْف َكاَف َجاِمداً فَأَْلُقوَىا َوَما َحْوَٟنَا، َوِإْف َكاَف َماِيًعا َفبَل تَػْقَربُوُه )  –حديث الباب الثاٍل  –ٜنديث أيب ىريرة 
٤ّنست ما حوٟنا ٣نا وقعت فيو ، فيجب إلقاؤىا وإلقاء ما ، أرة إذا وقعت ُب السمن وماتت فيو أف الف  القول الثاين :

 ال فرؽ بٌن اٛنامد واٞنائع . حوٟنا ، وحيكم على البقية أبنو طاىر ،
 وىذا قوؿ ابن تيمية .

ومل يستفصل ىل كاف ٚننهم أجاب من سألو جوااًب عامًا مطلقًا أبف يلقوىا وما حوٟنا ،  ٜنديث ميمونة ، فإف النيب 
 مائعاً أو جامداً .
 الصحيح .وىذا القوؿ ىو 

 ماذا نستفيد من قولو ) ... فماتت ( ؟ 
 أف أتثًنىا ُب اٞنائع عند موهتا فيو ، فلو خرجت حية مل تضره . نستفيد :

 ) منحة العبلـ (جس. أف السمػن ال ين: وقػعت ُب السمن ٍب خرجت وىي حيػةفاٜنديث دؿ ّنفػهومو على أف الفأرة لو 
 ىل يلحق َبلسمن غريه من ادلائعات ؟ 

نعم ،  يلحق بو غًنه من اٞنائعات كالزيت والعسل واللنب و٥نوىا ، وذكر السمن إمنا ىو واقعة عٌن ٞنيمونة وإٜناؽ ما ذكر 
 من القياس الواضح .

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . أنو مَّت زاؿ األذى زاؿ حكمو 
o ياط ُب البعد عن النجاسة .االحت 
o . ٤ناسة الفأرة ابٞنوت 
o . أف الفأرة طاىرة ابٜنياة 

 ٞنا يرتتب على وجودىا من فساد . ،جاءت الشريعة اٞنطهرة ابألمر بقتل الفأرة حيثما وجدت  فائدة :
َها َعْن النَّيبِّ  ُب اٜنل واْٜنََرـِ : اْلَفْأرَُة ، َواْلَعْقَرُب ، َواْٜنَُدايَّ ،  قَاَؿ )َٙنٌْس فَػَواِسُق يُػْقتَػْلنَ  فَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ

 .ري ومسلم َواْلُغرَاُب ، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر( رواه البخا
َا َٚنَّاَىا فَػَواِسَق ِٝنُُروِجَها َعمَّا َعَلْيِو َسائُِر اْٜنَيَػَواِف ّنَا ِفيَها  ْن الضَّرَاَوِة الَّيِت اَل دُيِْكُن ااِلْحرتَاُز مِ قَاَؿ أَبُو اٜنََْسِن بن القصار : إمنَّ

هَ   ا .ِمنػْ
َها بَػٌْنَ يََدْي َرُسوؿِ  َعَلى اْٝنُْمَرِة الَّيِت َكاَف   اَّللَِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ َجاَءْت فَْأرٌَة فََأَخَذْت َْنُرُّ اْلَفِتيَلَة َفَجاَءْت هِبَا فَأَْلَقتػْ
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َها فََأحْ  َها ِمْثَل َمْوِضِع الدِّْرَىِم فَػَقاَؿ ِإَذا منُْتْم فََأْطِفُئوا ُسُرَجُكْم فَِإفَّ الشَّْيطَاَف يَُدؿُّ ِمْثلَ قَاِعًدا َعَليػْ َىِذِه َعَلى َىَذا  َرَقْت ِمنػْ
 د .فَػُتْحرَِقُكْم رواه أبو داو 

فتيلة ) على اٝنمرة ( : وىي ) فأخذت ( : أي شرعت ) فجاءت ( : الفأرة ) هبا ( : أي ابلفتيلة ) فألقتها ( : أي ال
 السجادة اليت يسجد عليها اٞنصلي ُتصنع من حصًن أو خوص و٥نوه 

قاؿ ابن قدامة ُب اٞنغين: السنور وما دوهنا ُب اٝنلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا و٥نوه من حشرات األرض سؤره  فائدة :
 من الصحابة والتابعٌن. طاىر جيوز شربو والوضوء بو، وال يكره، وىذا قوؿ أكثر أىل العلم 

نى  - ٜٛٚ  َرَواُه ُمْسِلٌم  .(َعْن َذِلكَ  زََجَر اَلنىِب  ) ْوِر َواْلَكْلِب؟ فَ َقالَ  َوَعْن َأِب اَلز بَ رْيِ قَاَل: َسأَْلُت َجاِبًرا َعْن ََثَِن اَلسِّ
  ( .ِإالى َكْلَب َصْيٍد )  َوالنىَساِئي  َوزَادَ 

--------- 
 أي : هنى وأمر ابلكف ، والزجر أشد النهي .(   نىِب  زََجَر اَل) 
ن ىْورِ )   ( اٟنر ) القط ( . اَلسِّ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا اٜنديث رواه مسلم ُب صحيحو ، وصححو ابن القيم .
الرب،  بذلك: اإلماـ أ٘ند، والدارقطين، والنسائي، واٝنطايب، وابن عبدوذىب بعض العلماء إىل عدـ صحتو و٣نن قاؿ 

 ، وأف ىذا اٜنديث موقوؼ على جابر .وابن رجب
، وقاؿ أيًضا :  ما أعلم فيو شيًئا يثبت أو يصح ) : ( ٛٚٛص قاؿ اإلماـ أ٘ند ) جامع العلـو واٜنكم، البن رجب

 ة .األحاديث فيو مضطرب
األخبار اليت فيها  ُب : سلمومن ضمنها رواية م ٖنن السنور ، وقاؿ أبو عوانة ُب مستخرجو بعد ذكره ألحاديث النهي عن

 ا .فيها نظر ُب صحتها ، وتوىينههني عن ٖنن السنور : 
 ( رإنو منك :، وقدمنا أف النسائي قاؿطايب إىل ضعف اٜنديث، وتعقبو النوويوأومأ اٝن: ًنوقاؿ ابن حجر ُب تلخيص اٜنب

( أنو ٕٕ٘/ٗيب ُب إكماؿ إكماؿ اٞنعلم )وليس ُب السنور شيء يصح ( ، ونقل عنو األ (دوقاؿ ابن عبد الرب ُب التمهي
 و .حديث السنور ال يثبت رفع : قاؿ
 ما صحة زايدة ) إال كلب صيد ( ؟ 

 ضعيفة ال تصح كما قاؿ النسائي وغًنه .
  بيع السنور ؟حكم ما 

 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن :
 : ٓنرَل بيعو . القول األول

 .اإلماـ أ٘ند ر٘نو هللا ورواية عن ، الظاىرية  و قوؿ وى
 و٠ناىد وجابر بن زيد . وحكاه ابن اٞننذر عن أيب ىريرة  

وجابر بن ، و٠ناىد، وىو مذىب طاووس يرة : وكذلك أفَّت أبو ىر وقاؿ ()زاد اٞنعادوجـز ابن القيم بتحرَل بيعو ُب 
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، وعدـ ما يعارضو فوجب ذلكوٗنيع أىل الظاىر، وإحدى الروايتٌن عن أ٘ند، وىو الصواب لصحة اٜنديث ب، زيد
 و .القوؿ ب

، وبو قاؿ أبو ىريرة ، و٠ناىد ، وجابر وابن  وفيو دليل على ٓنرَل بيع اٟنروىو يتكلم عن فقو اٜنديث : قاؿ الشوكاٍل 
 س .اٞننذري عن طاوو  عنهم ابن اٞننذر وحكاه زيد حكى ذلك

 ٜنديث الباب . -أ
نػَّْوِر(  نَػَهى َرُسوُؿ اَّللَِّ )قَاَؿ ن عبد هللا اِبٍر بوروى أبو داود والرتمذي َعْن جَ  -ب  رواه أبو داود .َعْن َٖنَِن اْلَكْلِب َوالسِّ

 : جوزا بيعو . القول الثاين
 وىو قوؿ ٗنهور العلماء . ) كما حكاه النووي عنهم ( .

 : ىذا مذىبنا ومذىب العلماء كافة . قال النووي
 ِباذا أجاب ىؤالء عن حديث الباب ؟ 

 وا عن حديث الباب أبجوبة :أجاب
 أنو ضعيف . اْلواب األول :

 وأشار إىل ىذا اإلماـ اٝنطايب ، وعزاه النووي البن اٞننذر .
 والرد عليهم : 
َلْيَس َكَما قَااَل ، بَْل َوأَمَّا َما ذََكَرُه اٝنَْطَّايبّ َوأَبُو َعْمرو ْبن َعْبد اْلبَػّر ِمْن َأفَّ اْٜنَِديث ُب النػَّْهي َعْنُو َضِعيف فػَ قاؿ النووي : 

 ه .  ) شرح مسلم ( .اْٜنَِديث َصِحيح َرَواُه ُمْسِلم َوَغًنْ 
، ألف اٜنديث ُب صحيح مسلم إبسناد ٞننذر أف اٜنديث ضعيف فغلط منهما: أما ما ذكره اٝنطايب وابن اوقاؿ ر٘نو هللا

 ) اجملموع ( . صحيح .
 يو .: أنو ١نموؿ على كراىة التنز  اْلواب الثاين
 والرد عليهم : 

 ضٍ  .وال خيفى أف ىذا إخراج للنهي عن معناه اٜنقيقي ببل مقت :ر (نيل األوطا) قاؿ الشوكاٍل ُب 
 أف اٞنراد ابلنهي : اٟنرة الوحشية اليت ال ديلك قيادىا فبل يصح بيعها لعدـ االنتفاع هبا . : اْلواب الثالث

َفع َواَبَعُو َصحَّ اْلبَػْيع ،١نموؿ على أنو ال ينفع ، قاؿ النووي : وأما النهي عن ٖنن السنور فهو   فَِإْف َكاَف ٣نَّا يَػنػْ
 .أف ذلك كاف ُب ابتداء اإلسبلـ  اْلواب الرابع :

 والرد عليهم :
وقد ٘نلو بعض أىل العلم على اٟنر إذا توحش فلم يقدر على تسليمو، اً : وقاؿ البيهقي ُب السنن رداً على اٛنمهور أيض

ن زعم أف ذلك كاف ُب ابتداء اإلسبلـ حٌن كاف ١نكوماً بنجاستو، ٍب حٌن صار ١نكوماً بطهارة سؤره حل ٖننو، ومنهم م
 . وليس على واحد من ىذين القولٌن داللة بينة
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٜٓٚ َعَلى ِتْسٍع ُأَواٍق، يف ُكلِّ َعاٍم َجاَءْتِِن بَرِيَرُة، فَ َقاَلْت: َكاتَ ْبُت َأْىِلي )  قَاَلتْ  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

 بَرِيَرُة ِإىَل َأْىِلَها. فَ َقاَلْت ُأوِقيىٌة، فََأِعيِنيِِن. فَ ُقْلُت: ِإْن َأَحبى َأْىُلِك َأْن َأُعدىَىا ذَلُْم َوَيُكوَن َواَلُؤِك ِل فَ َعْلُت، َفَذَىَبتْ 
َها، َفَجاَءْت ِمْن ِعْنِدِىمْ  َجاِلٌس. فَ َقاَلْت: ِإيّنِ َقْد َعَرْضُت َذِلَك َعَلْيِهْم فَأَبَ ْوا ِإالى َأْن  ، َوَرُسوُل َاَّللِى ذَلُْم; فَأَبَ ْوا َعَلي ْ

َا  فََأْخبَ َرْت َعاِئَشُة اَلنىِبى  َيُكوَن اَْلَواَلُء ذَلُْم، َفَسِمَع اَلنىِب   اَْلَواَلُء ِلَمْن . فَ َقاَل: ُخِذيَها َواْشرَتِِطي ذَلُُم اَْلَواَلَء، فَِإَّنى
َأمىا بَ ْعُد، َما ََبُل  يف اَلنىاِس ] َخِطيبًا ع، َفَحِمَد َاَّللىَ َوأَثْ ىَن َعَلْيِو. ُثُى قَاَل: َأْعَتَق فَ َفَعَلْت َعاِئَشُة، ُثُى قَاَم َرُسوُل َاَّللِى 

َما َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس يف ِكَتاِب َاَّللِى فَ ُهَو ََبِطٌل، َوِإْن   -عز وجل  -رَِجاٍل َيْشرَتُِطوَن ُشُروطًا لَْيَسْت يف ِكَتاِب َاَّللِى 
َا اَْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتَق   ُمت ىَفٌق َعَلْيِو، َواللىْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ  . (َكاَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء َاَّللِى َأَحق ، َوَشْرُط َاَّللِى َأْوَثُق، َوِإَّنى

 ( .ِاْشرَتِيَها َوَأْعِتِقيَها َواْشرَتِِطي ذَلُُم اَْلَواَلَء  ) ٍم فَ َقالَ َوِعْنَد ُمْسلِ 
--------- 

: لناس من بين ىبللة قالو  وقيل: كانت لناس من األنصار ،  قيلمشتقة من الربير ، وىو ٖنر األراؾ ، (  َجاَءْتِِن بَرِيَرةُ ) 
 ابن عبد الرب ، وكانت ٔندـ عائشة قبل أف تعتق .

 أي مواليها ، والكتابة : شراء العبد نفسو من سيده .( اتَ ْبُت َأْىِلي كَ ) 
الوالء لغة من الوالية ، وُب الشرع يطلق على عدة معاف ، منها : والء العتق ، وىو أف اإلنساف إذا ( َوَيُكوَن َواَلُؤِك ِل ) 

 أعتق عبداً صار عاصباً كعصوبة النسب ٕناماً .
يؤتى هبا عند الدخوؿ ُب صلب اٞنوضوع بعد اٞنقدمة ، وقوؿ من يقوؿ : يؤتى هبا لبلنتقاؿ من كلمة (  َأمىا بَ ْعدُ ) 

 موضوع إىل موضوع ، ضعيف .
 ما حاٟنم . أي :( َما ََبُل رَِجاٍل )  

 الشروط ُب البيع : إلزاـ أحد اٞنتعاقدين اآلخر ما ال يلزمو ّنقتضى العقد . ( َيْشرَتُِطوَن ُشُروطاً ) 
أو  اٞنراد بكتاب هللا ىنا حكمو من كتابو أو سنة رسولو   قاؿ ابن بطاؿ :( اَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس يف ِكَتاِب َاَّللِى َما كَ ) 

 .إٗناع األمة 
:  وقيلت ، خرج ٢نرج التكثًن ، يعين أف الشروط الغًن مشروعة ابطلة ولو كثر  قاؿ القرطيب :(  َوِإْن َكاَن ِمائََة َشْرطٍ ) 

 ) وإف شرط مائة مرة ( . وكيداً فهو ابطل ، ويؤيده رواية شرط مائة مرة ت اٞنعىن لو
 ابالتباع من الشروط اٞنخالفة لو .:  أي(  َقَضاُء َاَّللِى َأَحق  ) 
 ابتباع حدوده اليت حدىا .:  أي(  َوَشْرُط َاَّللِى َأْوَثقُ ) 
َا اَْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتَق )   ن أعتق اٞنملوؾ ال ٞنن ابعو . أي : فالوالء ٞن (َوِإَّنى
  اذكرىا ؟، كان يف بريرة ثالث سنن 

َْت َعَلى َزْوِجَها ِحٌَن َعتَػَقْت : بَرِيرََة َثبَلُث ُسَنٍن  َكاَف ُب ) قَاَلْت  َعْن َعاِئَشةَ  َرُسوُؿ اَّللَِّ  يَّ َوأُْىِدَى َٟنَا ٜنٌَْم َفَدَخَل َعلَ ، ُخًنِّ
  فَػَقاُلوا بَػَلى اَي ، أملَْ أََر بُػْرَمًة َعَلى النَّاِر ِفيَها ٜنٌَْم  :ِِنُْبٍز َوأُُدـٍ ِمْن أُُدـِ اْلبَػْيِت فَػَقاَؿ  َفَدَعا ِبَطَعاـٍ فَُأٌبَ َواْلبُػْرَمُة َعَلى النَّاِر

َها لََنا َىِديٌَّة  »َرُسوَؿ اَّللَِّ َذِلَك ٜنٌَْم ُتُصدَِّؽ بِِو َعَلى بَرِيَرَة َفَكرِْىَنا أَْف نُْطِعَمَك ِمْنُو . فَػَقاَؿ  َها َصَدقٌَة َوُىَو ِمنػْ « . ُىَو َعَليػْ
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َا اْلَوالَُء ِلَمْن أَْعتَ )  :ِفيَها   َوقَاَؿ النَّيبُّ   ق ( متفق عليو .ِإمنَّ
 ما ىي الكتابة ؟ 

 بة : ىي شراء العبد نفسو من سيده .الكتا
 ما حكم الكتابة ؟ 

 مشروعة ومستحبة .

 ة كتابة السيد لعبده .وقد أٗنعت األمة على مشروعي
 ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخًْناً ( .َفَكاتُِبوُىْم قاؿ تعاىل ) 

  ؟وعلم منو خريًا وىل جيب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب منو العبد 
 اختلف العلماء على قولٌن :

 : أنو واجب . القول األول
 وىذا مذىب ابن حـز ، ونقل وجوبو عن مسروؽ والضحاؾ .

 ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخًْناً ( .َفَكاتُِبوُىْم تعاىل )  لقولو
 : أنو غًن واجب . القول الثاين

 وىذا مذىب اٛنمهور .
 والصارؼ عن الوجوب : 

 أف ىذا ماؿ لو ، ومل يوجب هللا عز وجل إخراج اٞناؿ على اٞنالك إال ابلزكاة أو النفقة الواجبة .
 ة الكردية .، لظاىر اآلي الصحيحوىذا القوؿ ىو 

 لكن يسن للسيد أف يكاتبو إذا علم فيو خًناً ، استجابة ألمر هللا .
 . ( ؟.ماذا نستفيد من قول عائشة ) أعدىا ذلم . 

 نستفيد : أنو جيوز أف يكوف شراء اٞنكاتب حاالً كما جيوز أبقساط .
 ة ؟ما حكم تعجيل الدين ادلؤجل مقابل إسقاط بعضو حااًل ، وماذا تسمى ىذه ادلسأل 

ؤجَّل بَِبعِضو َحاالً )  ىذه اٞنسألة تسمى مسألة
ُ
  .َضع وَتعجَّل ( ، وىي أْف ُيصاِلح َعن الدَّين اٞن

 وقد اختلف العلماء ُب حكم ىذه اٞنسألة على قولٌن :
شهور عن أ٘نَ الَقول األول 

َ
 د .: َٓنرَل ذلك وىو َقوؿ أيب َحنيَفة وَماِلك والشَّاِفعّي واٞن

جَمع على َٓنرديها ؛ ألنَّو َجعل لِلزماف ِمقدارًا ِمن الثَّمن بَداًل منو ُب : أنَّ وَوجو ذلك  
ُ
و َشِبيو ابلّزايَدة مع اإِلنظار اٞن

وِضَعٌن َٗنيًعا ، َفهو ُب الصُّورَتٌن َجعل للزَّماف َٖنًنا لِزايَدتو ونَقص
َ
 و .اٞن

بدِع ِمن 
ُ
الَقدر الذي حَيَطو ِعوًضا عن َتعِجيل ما ُب ِذمَّتو وبَيع اٜنِلوؿ  يَبِذؿ و : ألنواٜنَنابِلة ِبَقولوَعلَّل  َصاِحب اٞن

 ز .والتَّأِجيل ال جَيو 
ذلك اعِتياض عن اأَلَجل وىو َحراـ ( ، ؿ : و وىذا التَّعِليل ّنعىن ما علَّل بو صاِحب فَتح الَقدير ِمن اٜنَنفيَّة َحيث يَقو 

لِلزَّماف ِمقدارًا ِمن الثََّمن ( فاتػََّفقْت َكِلمتهم على أف بَيع اأَلَجل ال جَيوز وىو  نَّو َجعلد : ألومها يَػتَِّفقاف َمع قوؿ ابن ُرش  
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 الذي ِمن َأجِلو َمنعوا َمسألة : ) َضع وَتعجَّل ( : 
عىن واحَتجّ : فقاؿ ابن الَقيِّم ُب ِإغاثَة اللَّهفا

َ
انِعوف اِبألَثَر واٞن

َ
اٞنِْقَداد بن اأَلسَود قاؿ: ن ي ع؛ أَمَّا اآلاثر َففي ُسَنن الّبيَهقاٞن

ل ِتسعٌن) فقاؿ : نَعم ، َفذَكْرُت ذلك لِرُسوؿ اَّللَّ ؟  ِدينارًا وَأحطُّ َعشرة َداننًن َأسلْفُت َرُجبًل َمائة ِدينار فُقْلُت لو : َعجِّ
  ََسَنده َضعف .  وُب ( .وفقاؿ : َأكْلَت راب ِمْقداد وَأطَعمت 

عنهما أنَّو قد ُسِئل عن الرَُّجل َيكوف لو الدَّين على َرُجل إىل َأَجل فَػَيَضع عنو َصاِحبو وصحَّ عن ابن ُعمر َرِضي اَّللَّ 
ل لو اآلَخر ، َفكرِه ذلك ابن ُعمر  .وهَنى عنو  ويُعجِّ

ل يل أِل  َضع َعنك ، وصحَّ عن أيب اٞنِنهاؿ أنَّو سأؿ ابن ُعمر َرِضي اَّللَّ َعنهما فَقاؿ لَِرُجل : عَلّي َدين ، فَقاؿ يل : َعجِّ
أْف يَبيع الَعٌن ابلدَّين . وقاؿ أبو َصاِلح َموىل السَّفاح واٚنو  -يَعين ُعمر  -قاؿ : فَػَنهاٍل عنو . وقاؿ : هَنى أمًن اٞنؤمنٌن 

  ُعَبيد : ِبْعُت برِّا ِمن أىل السُّوؽ إىل َأَجل ٍب أَردُت اٝنُروج إىل الكوَفة فَعرضوا عَلّي أْف أَضع َعنهم ويَنِقدوٍل
وطّأ . 

ُ
 َفَسألُت عن ذلك زَيد بن اثِبت فقاؿ : ) ال آُمرؾ أْف أَتُكل ىذا وال ُتوِكلو ( َرواه َماِلك ُب اٞن

عىن فَإنَّو إذا َتعجَّل الَبعض وَأسَقط الَباقي َفقد ابع اأَلَجل ابلَقدر الذي َأسَقط وذلك َعٌن الّراب ، كما لو ابع وأمَّا اٞن
دَّة ، فَأّي فَرؽ بٌن أَْف َتقوؿ ُحط من اأَلَجل ابلَقدر الذي يُ 

ُ
زيده إذا َحلَّ عليو الدَّين ، َفقاؿ : زِدٍل ُب الدَّين وأَزِيدؾ ُب اٞن

. قالوا : فنَػَقص اأَلَجل ُب ُمقابَلة نَقص الِعوض  اأَلَجل وأَزِيد ُب الدَّين .. اأَلَجل وَأُحط من الدَّين ، أو تَقوؿ : زِد ُب
 زايَدتو ، فكما أف ىذا راب َفَكذلك اآلَخر .  كزايَدتو ُب ُمقابَلة

 .: َجواز الَوضع والتَّعجُّل الَقول الثىاين 
 ة . ابن عبَّاس وَزفر من اٜنََنفيّ ابن الَقيِّم الَقوؿ ََنوازه إىلد و وَنَسب ابن ُرشد ،وىو رِوايَة عن أ٘نَ 

 اَّللَّ  والَقوؿ اِبٛنَواز ىو اختيار َشيخ اإلسبلـ ابن تَيمَية َرِ٘نَو
ؤجَّل بِبعِضو َحاالِّ ، وىو رِوايَة عن أَ٘ند وَحَكي َقواًل لِلشَّافعيّ ت : قاؿ ُب االختيارا

ُ
واختار ىذا (  وَيِصّح الصُّلح عن اٞن

ة اأَلَجل ، وىذا أِلفَّ ىذا َعكس الّراب فإفَّ الّراب يَػَتَضمَّن الّزايَدة ُب َأحد الِعوَضٌن ُب ُمقابَل : لوقاالَقوؿ أيًضا ابن الَقّيم 
ع يَػَتضمَّن بَراءة ِذمَّتو من بَعض الِعَوض ُب ُمقابَلة ُسقوط اأَلَجل َفسَقط بَعض الِعوِض ُب ُمَقابَلة ُسقوط بَعض اأَلَجل فانتَػفَ 

ِفية ىاىنا ، والذين َحرَّموا بو ُكّل واِحد ِمنهما ، ومل َيكن ىنا راب ال َحِقيَقة وال لُغة وال ُعرفا ، فَإفَّ الّراب الّزايَدة ، وىي ُمنتَ 
ل يل وأَىب إمَّا أْف َتقضي ( ، وبٌن قولو ذلك قاسوه على الّراب وال خَيفى الَفرؽ الَواِضح بٌن قولو : )إمَّا أْف تُريب و  ) َعجِّ

 .( فَأين َأَحدمها من اآلَخر َفبل َنّص ُب َٓنرَل ذلك وال ِإٗناع وال ِقياس َصحيح  َلك َمائة
 ج َبين النَّضًن َجاء اَنس ِمنهمٞنَّا أََمر إبْخرَا  وُعمَدة َمْن َأجازه ما ُروي عن ابن عبَّاس أف النَّيّب  :وقاؿ قاؿ ابن ُرشد

 .  : َضعوا وَتعجَّلوا ِديوف مل ٓنَِل ، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ َفقالوا : اَي َنيّب اَّللَّ إنَّك أَمْرَت إِبخراِجنا ولنا على النَّاس 
 .ن الِكتابَة وال جَيوز ُب َغًنه : جَيوز ذلك ُب َديلث الَقول الثىا

كاِتب َعبد ما بَِقي عليو ِدرىم ، وال راب بٌن الَعبد وبٌن َسيده 
ُ
،  أِلفَّ ذلك يَػَتضمَّن َتعجيل الِعتق احمَلبوب إىل اَّللَّ ، واٞن

كاِتب وَكسبو لِلسَّيد َفكأنَّ 
ُ
 و .و َأَخذ بَعض َكسبو وَترؾ بَعضفاٞن

عاَمبلت  ،الثَّاٍل وىو َجواز ذلك ُمطلًقا : ىو الَقوؿ اِجح والرى 
ُ
أِلنَّو ليس مع َمْن َمَنعو َدليل َصحيح ، واأَلصل ُب اٞن

َحة واٛنَواز ما مل يَدّؿ َدليل على التَّحرَل ، وقياسهم َمنع ذلك على َمنع زايَدة الدَّين وَٕنديد أَجِلو ِقياس مع الفارِؽ ؛  الصِّ
سأَلة أِلفَّ َمنع ال

َ
دين ِمن َغًن اسِتفاَدة َٓنِصل لو ، ِِنِبلؼ ىذه اٞن

َ
ّزايَدة ُب ُمقابَلة التَّمِديد ُمبلَحظ فيو َمنع ِإثقاؿ َكاِىل اٞن
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 .فإفَّ فيها َٔنِفيًفا عنو 
 تنقسم خطب النِب  مإىل كم قس ؟ 

 وعارضة . –دائمة  تنقسم إىل قسمٌن :
 : مثل خطب اٛنمعة ، والعيدين . الدائمة

 ، كما ُب حديث الباب .: كأف حيدث أمر يريد التنبيو عليو  لعارضةا
 ما الفرق بني احلمد والثناء ؟ 

 لػَمحُموِد مَع ُحبِّو وتعِظيِمو .ىو اإلخَباُر عن ١ناِسِن ا :اٜنمد :
ـِ  وقيَل: ىو الثَّناُء؛ واألوُؿ: أصحُّ، وىو الِذي ارَتَضاهُ  ْسبَل  .اْبُن اْلَقيِّمِ وَ  اْبُن تَػْيِميَّةَ  َشْيُخ اإْلِ

َ ذلك فُهو :الثػََّناءُ  وأما  .بََدائِِع اْلَفَوائِػدِ  ُمطوَّاًل ُب اْبُن اْلَقيِّمِ  َتكرَاُر الْػمَحامِد مرًَّة بعد مرٍَّة؛ كما بٌنَّ

 ما حكم تصرف ادلرأة يف ماذلا من غري علم زوجها ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن :

 از مطلقاً .: اٛنو  القول األول
 وابن اٞننذر .، واٜننابلة ُب اٞنذىب ، والشافعية ، اٜننفية  منوىذا قوؿ ٗنهور العلماء ، 

من غًن إذف من الزوج إذا مل تكن سفيهة ، فإف كانت  اً قاؿ ُب نيل األوطار : ذىب اٛنمهور إىل أنو جيوز ٟنا مطلق
 والسنة كثًنة .  قاؿ ُب الفتح : وأدلة اٛنمهور من الكتاب، سفيهة مل جيز 

َخرََج َوَمَعُو ِببَلٌؿ ، َفَظنَّ أَنَُّو ملَْ ُيْسِمِع النَِّساَء فَػَوَعَظُهنَّ ، َوأََمَرُىنَّ  َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ أشهد  ٜنديث ابن عباس قاؿ ) -أ
 ( متفق عليو .طََرِؼ ثَػْوبِ  ُب  اِبلصََّدَقِة ، َفَجَعَلِت اْلَمْرأَُة تُػْلِقى اْلُقْرَط َواْٝنَاًَبَ ، َوِببَلٌؿ أَيُْخذُ 

 دقة ، فدؿ على أنو ال يشرتط . يسأؿ عن إذف أزواجهن ٟنن ُب الصصدقتهن ، ومل وجو الداللة : قِبل النيب 
مَّا َكاَف يَػْوُمَها الَِّذى ، فَػلَ   أَنػََّها أَْعتَػَقْت َولِيَدًة َوملَْ َتْسَتْأِذِف النَّيبَّ  ) –رضى هللا عنها  -َمْيُمونََة بِْنَت اْٜنَاِرِث وعن -ب

َها ِفيِو قَاَلْت َأَشَعْرَت اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ َأٍّلِ  أََما ِإنَِّك لَْو » قَاَلْت نَػَعْم . قَاَؿ « . أََوفَػَعْلِت » قَاَؿ  أَْعتَػْقُت َولِيَدٌب  يَُدوُر َعَليػْ
 ومسلم . ؾ ( رواه البخاريأَْعطَْيِتيَها َأْخَواَلِك َكاَف أَْعَظَم أَلْجرِ 

 ، ومل يستدرؾ ذلك عليها ، بل أرشدىا إىل ما ىو أوٟنا . وجو الداللة : أف ميمونة أعتقت ومل تستأذف النيب 
 أنو ال جيوز إال إبذنو . القول الثاين :

 وىذا قوؿ طاوس والليث .
 رواه الرتمذي .(  هاقاؿ )ال جيوز المرأة عطية، إال إبذف زوج عن عبد هللا بن عمرو، أف رسوؿ هللا ٜنديث  -أ

ال ْنوز عطية امرأة ُب ماٟنا إال إبذف زوجها (  )قاؿ ابن حجر ُب الفتح واحتج طاووس ، ُنديث عمرو بن شعيب 
 أخرجو أبو داود والنسائي قاؿ بن بطاؿ .. وأحاديث الباب أصح .

، إذا  إال إبذف زوجها اً ا شيئ)ليس المرأة أف تنتهك من ماٟن قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  . وُنديث واثلة بن األسقع-ب
 م ( .رواه الطرباٍل، وفيو ٗناعة مل أعرفه: قاؿ ُب ٠نمع الزوائد ) ملك عصمتها( 

 ِباذا أجاب من قال َبْلواز عن أدلة من قال َبدلنع ؟ 
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 :بعدة أجوبة  أجابوا
م اليت ال مطعن ُب ثبوهتا وال األحاديث الواردة ُب منع اٞنرأة من التصرؼ ُب ماٟنا، ِنبلؼ أدلته ضعفل : اْلواب األو 

 .ا داللته

 أنو لو فرض أف األحاديث الواردة ُب اٞننع صاحل لبلستبلؿ، ال ديكن أف تعارض األدلة اٞنبيحة، لقوهتا :اْلواب الثاين
الصحيحة  وداللة، والقاعدة أنو إذا تعارض دليبلف ومل ديكن اٛنمع بينهما قدـ أقوامها، واجتماع داللة القرآف والسنة ثبواتً 

 .على حق اٞنرأة ُب التصرؼ ُب ماٟنا، ال بقوى على معارضتها أحاديث ضعيفة، أو ٢نتلف ُب ثبوهتا

 على أحد أمرين : –لو صحت  –٘نل أحاديث اٞننع  : اْلواب الثالث
 .: أف ذلك ١نموؿ األدب واالختيار، و حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، وليس على سبيل التحرَلاألمر األول

 و . ٘نل اٞننع على اٞنرأة السفيهة، اليت تتصرؼ ُب ماٟنا تصرؼ السفهاء، فتكوف ١نجورا عليها حجر سف:  األمر الثاين
 ما حكم بيع التقسيط ؟ 

أوقات ١نددة، مع زايدة ُب  مبادلة سلعة تسلم حااًل بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة ُب ط :اٞنراد ببيع التقسي
 ن .الثم

 ء ُب حكم ىذه اٞنسألة . اختلف العلما
 : أنو حراـ . القول األول

 وىو مذىب قلة من العلماء .
 قالوا : ألف فيو زايدة ُب الثمن مقابل التأجيل وىذا ىو الراب . ، ُنجة أنو راب 
 : أنو جائز . القول الثاين

 ة .ٗناىًن العلماء ومنهم األئمة األربع ىذا مذىب و 
ُهَما قَاَؿ ما رواه البخاري َعْن اْبِن -أ ـَ النَّيبُّ ) َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ اْلَمِديَنَة َوُىْم ُيْسِلُفوَف اِبلتَّْمِر السَّنَػتَػٌْنِ َوالثَّبَلَث  َقِد

، ِإىَل َأَجٍل َمْعُلو    ـ ( فَػَقاَؿ : َمْن َأْسَلَف ُب َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُلوـٍ ، َوَوْزٍف َمْعُلوـٍ
، تو أنو ينتفع اٞنشرتي برخص الثمن. وذكر العلماء من حكماإلٗناع. وىو شبيو ببيع التقسيطلنص و وبيع السلم جائز اب

 ع .والبائع ابٞناؿ اٞنعجل ، وىذا دليل على أف لؤلجل ُب البيع نصيباً من الثمن. وأف ىذا ال أبس بو ُب البيو 
ن عمرو بن العاص أف جيهز جيشًا ، فكاف يشرتي أمر عبد هللا ب ّنا رواه اإلماـ أ٘ند ُب مسنده ) أف رسوؿ هللا -ب

 البعًن ابلبعًنين إىل أجل ( رواه أ٘ند .
ٞنا أمر إبخراج بين النضًن جاءه أانس منهم فقالوا اي رسوؿ هللا : إنك أمرت إبخراجنا ولنا على الناس  أف النيب  -ج

 : ) ضعوا وتعجلوا ( . ديوف مل ٓنل ، فقاؿ 
از جعل اٞندة عوضًا عن اٞناؿ ُب بعض اٜناالت ، ألف وضع جزء من الدين أو حط بعضو  فهذا اٜنديث يدؿ على جو 

 كاف ُب مقابل عدـ استيفاء األجل ، فكذلك زايدة الثمن عند أتجيلو مثل ذلك سواء بسواء .
ر لسع، حيث أنو ُب الغالب يكوف اعجل، أي بيع سلعة مؤجلة بثمن مقياسًا على عقد السلم، وىو بيع آجل بعاجل-د

 . ت الزايدة ُب الثمن ألجل التأجيل، جاز جاز اٜنط من الثمن ألجل التعجيل ، فإذاأقل من ٖنن اٞنثل ألجل التعجيل
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وجرى عمل اٞنسلمٌن على جواز زايدة الثمن مقابل التأجيل من غًن نكًن منهم . فصار كاإلٗناع على جواز ىذه -ىػ
 الصورة من صور البيع . 

حكم الزايدة ُب الثمن مقابل األجل فقاؿ : إف ىذه اٞنعاملة ال أبس هبا ألف بيع النقد غًن سئل الشيخ ابن ابز عن 
التأجيل ، ومل يزؿ اٞنسلموف يستعملوف مثل ىذه اٞنعاملة وىو كاإلٗناع منهم على جوازىا ، وقد شذ بعض أىل العلم 

الراب ُب شيء ألف التاجر حٌن ابع السلعة  فمنع الزايدة ألجل األجل وظن ذلك من الراب وىو قوؿ ال وجو لو وليس من
إىل أجل إمنا وافق على التأجيل من أجل انتفاعو ابلزايدة واٞنشرتي إمنا رضي ابلزايدة من أجل اٞنهلة وعجزه عن تسليم 

 أمر عبد هللا ما يدؿ على جواز ذلك وذلك أنو  الثمن نقدًا ، فكبلمها منتفع هبذه اٞنعاملة ، وقد ثبت عن النيب 
بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أف جيهز جيشًا فكاف يشرتي البعًن ابلبعًنين إىل أجل ، ٍب ىذه اٞنعاملة تدخل ُب 

 .اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى فَاْكتُػُبوُه( ) عمـو قوؿ هللا سبحانو 
 م .اٛنائزة الداخلة ُب اآلية اٞنذكورة وىي من جنس معاملة بيع السلوىذه اٞنعاملة من اٞنداينات 

 ما شروط صحة بيع التقسيط ؟ 

الذىب ابلتقسيط؛ لوجوب  يكوف اٞنبيع ذىباً أو فضة أو ما أٜنق هبما من األٖناف، فبل جيوز مثبًل بيعأال الشرط األول : 
 د .التقابض ُب مبادلة الذىب ابلنقو 

 ٣نلوكًا للبائع وقت العقد، فبل جيوز أف يبيع سلعة قبل أف ديلكها ٍب يذىب فيشرتيها وف اٞنبيعيك : أف الشرط الثاين

 ي .ويسلمها للمشرت 
 ا .اشرتاىا ولكنو مل يقبضه يكوف اٞنبيع مقبوضًا للبائع، فبل جيوز أف يبيع سلعة قد أفالشرط الثالث : 

أتخر عن أداء ما عليو ُب الوقت احملدد؛ ألف ىذا من  الثمن إذا يشرتط البائع على اٞنشرتي زايدة ُبأال  الشرط الرابع :
  .قسٍط تتأخر ُب أدائو غرامة عن التأخًن الراب، كأف يقوؿ: تدفع عن كل

  استشكل صدور اإلذن من النِب  لعائشة َبدلوافقة بشراء بريرة من أىلها مع موافقتهم على اشرتاط الوالء
 ذلم وىو شرط َبطل ؟

 ) اشرتطي ٟنم ( أف البلـ ُب ) ٟنم ( ّنعىن ) على ( . : أف معىن قيل
 كقولو تعاىل ) َوِإْف َأَسْأًُبْ فَػَلَها ( .

 وىذا اٞنشهور عن اٞنزٍل ، وىو قوؿ الشافعي .
 وضعف ىذا التأويل النووي ، وابن دقيق العيد .

ال ينفعهم ، فوجوده وعدمو سواء ، : األمر ُب قولو ) اشرتطي ( لئلابحة ، وىو على جهة التنبيو على أف ذلك  وقيل
 وكأنو يقوؿ : اشرتطي أو ال تشرتطي فذلك ال يفيدىم .

 ويقوي ىذا التأويل رواية  ) اشرتيها ودعيهم يشرتطوف ما شاءوا ( .
أعلم الناس أبف اشرتاط البائع الوالء ابطل ، واشتهر ذلك ُنيث ال خيفى على أىل بريرة ، فلما  : كاف النيب  وقيل
وا أف يشرتطوا ما تقدـ ٟنم العلم ببطبلنو ، أطلق األمر مريداً بو التهديد على مآؿ اٜناؿ ، كقولو ) َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى أراد

 اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمؤمنوف ( .
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 وكأنو قاؿ : اشرتطي ٟنم فسيعلموف أف ذلك ال ينفعهم .
ُتْم ِإنَُّو ّنَا تَػْعَمُلوَف َبِصًن ( .: األمر فيو ّنعىن الوعيد الذي  وقيل  ظاىره األمر ، وابطنو النهي ، كقولو ) اْعَمُلوا َما ِشئػْ
: اشرتطي ودعيهم يعملوف ما شاءوا أو ٥نو ذلك ، ألف ذلك غًن قادح ُب العقد ، بل ىو ّننزلة اللغو من الكبلـ ،  وقيل

 على اٞننرب ظاىراً ، إذ ىو أبلغ ُب التكبًن وأوكد ُب التغيًن . وأخر إعبلمهم بذلك ليكوف رده وإبطالو شهًناً خيطب بو
 أرجح . وىذا القوؿ

 ما حكم قول أما بعد يف اخلطبة ؟ 
 ويؤتى هبا عند إرادة الدخوؿ ُب صلب اٞنوضوع . يقوٟنا ،  سنة ، كاف 

د : ما من شيء مل أكن قد رأيتو خطيبًا و٘ند هللا ّنا ىو أىلو ، ٍب قاؿ : ) أما بع ٞنا كسفت الشمس ، قاـ النيب -أ
 إال قد رأيتو ُب مقامي ىذا حَّت اٛننة والنار ... ( . متفق عليو 

  متفق عليو .(ألعطي الرجل والذي أدع أحب إيلّ : فوهللا إٍل وخطب مرة فحمد هللا وأثىن عليو، ٍب قاؿ: )أما بعد-ب

 ذا اٜني من األنصار ... ( .فحمد هللا وأثىن عليو ، ٍب قاؿ : ) أما بعد : فإف ى وخطب -ج
 وحديث الباب . -د

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . استحباب طلب اٞنعاونة واٞنساعدة عند العجز 

o  مشروعية إعانة الرقيق ُب إعتاؽ نفسو. 

o . مشروعية مبايعة اٞنرأة دوف علم زوجها 

o ، فيبقى والء ىذا الرقيق لسيده الذي أعتقو ، فإذا  أف الوالء ٞنن أعتق ، أف يكوف عندؾ عبد ، فتعتق ىذا الرقيق
 توُب ىذا الرقيق وعنده ماؿ  فإنو يرثو ىذا السيد إذا مل يكن لو وارث .

 فالوالء من أسباب اٞنًناث .
o . ينبغي على العلماء إذا علموا أمراً حيتاج إىل تنبيو جيب عليهم تنبيو العامة وتبليغهم 

o  ينبغي االعتناء أبحكاـ الشريعة. 

o . أف السنة ٞنن أراد أف خيطب أف يبدأ بتحميد هللا ، وسواء ُب ذلك خطبة العيد واالستسقاء أو غًنمها 

o  أف ىدي الرسوؿ . ُب اٝنطب أف ال يشهر وال يفضح ، وإمنا يسرت وينصح 

o . أف كل شرط ال يوافق الشريعة فهو ابطل مردود وإف كثر وأّكد 

o معموؿ بو . أف كل شرط ال خيالف الشريعة فهو صحيح 

o . استحباب تبيٌن األحكاـ عند اٞنناسبات 

o  أف السجع جائز إذا كاف غًن متكلف ، كما فعلو النيب  قضاء هللا أحق ، وشرط هللا أوثق ، إمنا الوالء ٞنن ( :
 أعتق ( .

 وأما إذا كاف متكلفاً فهو من سجع الكهاف ، فهذا ال ينبغي .
o . أف الوالء ٞنن أعتق 

o  أحكامو وشروطو وحدوده ىي اٞنتبعة ، وما عداىا فبل يتبع وال يركن إليو .أف أقضية هللا و 
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o . إنكار القوؿ الذي ال يوافق الشرع 

o . أنو جيوز للمرء أف يقضى عنو دينو برضاه  
o . وجوب الرجوع إىل كتاب هللا 

ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٜٔٚ ِع ُأمىَهاِت َاأْلَْواَلِد فَ َقاَل: اَل تُ َباُع، َواَل ُتوَىُب، نَ َهى ُعَمُر َعْن بَ يْ )  قَالَ  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ
َهِقي ، َوقَاَل: رَفَ َعُو بَ ْعُض اَلر َواِة، فَ َوِىَم  (، فَِإَذا َماَت َفِهَي ُحرىٌة َواَل ُتوَرُث، لَِيْسَتْمِتْع هِبَا َما َبَدا لَوُ   .َرَواُه َماِلٌك، َواْلبَ ي ْ

َرَواُه ( َحيٌّ، اَل نَ َرى  ِبَذِلَك أبًَْسا  ُكنىا نَِبيُع َسَرارِيَ َنا، ُأمىَهاِت َاأْلَْواَلِد، َوالنىِب    )  قَالَ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٕٜٚ
، َواْبُن َماَجْو َواَلدىارَُقْطِِن ، َوَصحىَحُو ِاْبُن ِحبىاَن   .النىَساِئي 

---------- 
 ما ادلراد أبم الولد ؟ 

 أتت من سيدىا ّنا تبٌن فيو خلق اإلنساف . أـ الولد : ىي من
 ما حكم بيع أمهات األوالد ؟ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :
 : أهنا ال تباع . القول األول

 وىذا قوؿ عمر وعثماف وعائشة وعامة الفقهاء ، وعزاه شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إىل ٗناىًن اٞنسلمٌن .
 على اٞننع .بل حكى ابن قدامة والنووي اإلٗناع 

 لنهي عمر عن ذلك .
 جواز بيعها . القول الثاين :

 وىذا اختيار ابن تيمية .
 حي ... ( . ُكنَّا نَِبيُع َسرَارِيَػَنا، أُمََّهاِت اأَْلَْواَلِد، َوالنَّيِبُّ   ) قَاؿَ  -َجاِبٍر  -ٜنديث الباب  -أ

أف ال يبعن ، قاؿ : ٍب رأيت بعد أف يبعن ، قاؿ  وٞنا جاء عن علي قاؿ ) اجتمع رأيي ورأي عمر ُب أمهات األوالد-ب
قاؿ :  –أو قاؿ ُب الفتنة  –عبيدة : فقلت لو : فرأي ورأي عمر ُب اٛنماعة أحب إيل من رأيك وحدؾ ُب الفرقة 

 فضحك علي ( أخرجو عبدالرزاؽ ، وصحح إسناده اٜنافظ ابن حجر .
 وىذا أصح .
، فلما مل يشتهر ذلك النهيُب آخر حياتو و  ، ٍب هنى عنو النيب اً اف مباح: حيتمل أف يكوف بيع األمهات كقاؿ اٝنطايب

 . بلغ عمر هناىم 
 ، و ذلك لتصريح علي ، و ليس عن هني ورده عن النيب هني عمر إمنا كاف عن اجتهاد منو والذي يظهر يل أف

 و .أبنو كاف عن رأي من عمر و من
جتمع رأيي و رأي عمر وؿ : اعبيدة السلماٍل قاؿ : ٚنعت عليا يق عن ( بسنده الصحيح ٕٕٖٗٔعبد الرزاؽ )  فروى

عبيدة : فقلت لو : فرأيك و رأي عمر ُب اٛنماعة  ن ، قاؿُب أمهات األوالد أف ال يبعن . قاؿ : ٍب رأيت بعد أف يبع
 ي .: فضحك عل ة ، قاؿأحب إيل من رأيك وحدؾ ُب الفرق
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 د .األساني قاؿ اٜنافظ : و ىذا اإلسناد معدود ُب أصح
 سيدىا ؟ ىل تعتق أم الولد ِبوت 

َرَىا .  نعم ، تعتق ّنوت سيدىا وإف مَلْ دَيِْلْك َغيػْ
  َواُه َأْ٘نَُد َواْبُن َماَجوْ رَ ( ْعتَػَقٌة َعْن ُدبٍُر ِمْنوُ مُ  َمْن َوِطَئ أََمَتُو فَػَوَلَدْت َفِهيَ يِث اْبِن َعبَّاٍس َمْرُفوعاً )ِٜنَدِ  

ُّ إبْػرَاِىيَم ِعْنَد َرُسوِؿ اَّللَِّ )َؿ أَْيًضا قَا َوَعْنوُ  اَرُقْطيِن  َرَواُه اْبُن َماَجوْ َلُدَىا(. فَػَقاَؿ أَْعتَػَقَها وَ  ذُِكَرْت ُأ   َوالدَّ

 َو٥َنْوِه . لِ َحاَجٍة َأْصِليٍَّة ، َوِىَي اْلَوْطُء َفَكاَف ِمْن رَْأِس اْلَماِؿ َكاأْلَكْ  َوأِلَفَّ ااِلْسِتيبَلَد إْتبَلٌؼ َحَصَل ِبَسَببِ 
 ىل جيوز للرجل أن جيامع أَمَتو ؟ 

 اً .أابح اإلسبلـ للرجل أف جيامع أَمتو سواء كاف لو زوجة أو زوجات أـ مل يكن متزوجنعم ، 
رِّ وىو النكاح .   ويقاؿ لؤلمة اٞنتخذة للوطء ) سرية ( مأخوذة من السِّ

براىيم عليو السبلـ من ىاجر فولدت لو إٚناعيل عليهم السبلـ ودؿ على ذلك القرآف والسنة ، وفعلو األنبياء فقد تسرَّى إ
 .أٗنعٌن 

 .، وفعلو الصحابة والصاٜنوف  وفعلو نبينا 
وإف خفتم أال تقسطوا ُب اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثبلث ورابع فإف خفتم أال ) قاؿ هللا تعاىل 

 ( .أال تعولوا  تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أديانكم ذلك أدٌل
 أي : ما ملكتم من اإلماء واٛنواري .  (ملكت أديانكم ما  )معىن 

اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك البلٌب آتيت أجورىن وما ملكت ديينك ٣نا أفاء هللا عليك وبنات ) وقاؿ هللا تعاىل 
نة إف وىبت نفسها للنيب إف أراد النيب عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك البلٌب ىاجرف معك وامرأة مؤم

أف يستنكحها خالصة لك من دوف اٞنؤمنٌن قد علمنا ما فرضنا عليهم ُب أزواجهم وما ملكت أدياهنم لكيبل يكوف عليك 
 . حرج وكاف هللا غفورا رحيما (

 . فمن ابتغى وراء ذلك والذين ىم لفروجهم حافظوف . إال على أزواجهم أو ما ملكت أدياهنم فإهنم غًن ملومٌن) وقاؿ 
 ف ( .فأولئك ىم العادو 

حافظوف عن كل ما حـر هللا عليهم وضعها فيو ، إال  (والذين ىم لفروجهم حافظوف ) : يقوؿ تعاىل ذكره  قال الطربي
 أهنم غًن ملومٌن ُب ترؾ حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أدياهنم من إمائهم . 

زوجة مباحاً ُب شريعة إبراىيم عليو السبلـ وقد فعلو إبراىيم عليو السبلـ ُب ىاجر ٞنا : وكاف التسري على ال قال ابن كثري
 تسرى هبا على سارة . 

، ح لك التسري ٣نا أخذت من اٞنغاًل: وأابأي (ا ملكت ديينك ٣نا أفاء هللا عليكوم)أيضًا : وقولو تعاىل  وقال ابن كثري
ك رحيانة بنت ِشعوف النضرية ومارية القبطية أـ ابنو إبراىيم عليهما وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما ومل

 السبلـ وكانتا من السراري رضي هللا عنهما . 
 وقد أٗنع العلماء على إابحتو . 

والذين ىم لفروجهم حافظوف إال على ) قاؿ ابن قدامة : وال خبلؼ ُب إابحة التسري ووطء اإلماء ؛ لقوؿ هللا تعاىل 
 ( .ما ملكت أدياهنم فإهنم غًن ملومٌن أزواجهم أو 
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، وكانت ىاجر أـ ( أَِعتَػَقها ولُدىا ) اليت قاؿ فيها  وىي أـ إبراىيم ابن النيب  وقد كانت مارية القبطية أـ ولد النيب 
أمهات أوالد أوصى لكل واحدة منهن  ، وكاف لعمر بن اٝنطاب  ُسرِّيَّة إبراىيم خليل الر٘نن  إٚناعيل 

أمهات أوالد ، ولكثًن من الصحابة ، وكاف علي بن اٜنسٌن والقاسم بن دمحم وسامل بن عبد  عمائة ، وكاف لعلي أبرب
 هللا من أمهات األوالد . يعين أف ىؤالء الثبلثة علي والقاسم وسامل كانت أمهاهتم من اإلماء . 

 ىل جيوز للسيد أن يتزوج أَمَتو ؟ 
يد أف يتزوج أمتو ، ألف عقد اٞنلك أقوى من عقد الزوجية ، ويفيد ما يفيده عقد اتفق العلماء على أنو ال جيوز للس

 الزوجة وزايدة ، وجيوز لو أف يتزوج أَمَة غًنه إذا توفرت شروط ذلك.
وليس للسيد أف يتزوج أَمَتو ؛ ألف ملك الرقبة يفيد ملك اٞننفعة وإابحة البضع ، فبل جيتمع معو  قاؿ ابن قدامة ر٘نو هللا :

قٌد أضعُف منو ، ولو ملك زوجتو وىي أمة انفسخ نكاحها ، وكذلك لو ملكت اٞنرأة زوجها انفسخ نكاحها ، وال ع
 اً .نعلم ُب ىذا خبلف

َما َمَلَكْت اِت َفِمْن وقاؿ القرطيب ر٘نو هللا ُب تفسًن قولو تعاىل ) َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل أَْف يَػْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمنَ 
 ت ( أدَْيَاُنُكْم ِمْن فَػتَػَياِتُكُم اْلُمْؤِمَنا

) َفِمْن مَّا َمَلَكْت أدَْيَاُنُكم ( أي : فَػْليَػتَػَزّوج أبََمة الغًن ، وال خبلؼ بٌن العلماء أنو ال جيوز لو أف يتزّوج أََمَة عاىل قولو ت 
 نفسو ؛ لتعارض اٜنقوؽ واختبلفها " انتهى.

الفوزاف حفظو هللا :وحيـر على السيد أف يتزوج ٣نلوكتو ؛ ألف عقد اٞنلك أقوى من عقد النكاح ، وال وقاؿ الشيخ صاحل 
 و .جيتمع عقٌد مع ما ىو أضعُف من

 واٜناصل : أف عقد النكاح ال ينعقد بٌن السيد وأمتو ، وتبقى ُب ملكو وذمتو وال تكوف حرة بذلك.
 ها أواًل حَّت تصًن حرة ، ٍب يتزوجها . وإذا أراد الرجل أف يتزوج أمتو ، فإنو يعتق

، َواْلَعْبُد اْلَمْمُلوُؾ ِإَذا أَدَّى َحقَّ  ) َثبلَثٌَة َٟنُْم َأْجرَاِف : َرُجٌل ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِِّو ، َوآَمَن ّنَُحمٍَّد  قاؿ النيب 
 .... ٍب تزوجها ( .َمٌة فََأدَّبَػَها اَّللَِّ َوَحقَّ َمَوالِيِو ، َوَرُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه أَ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديثني ؟ 
o  االحتجاج ّنا فُِعل ُب عهد النيب . 
o . أف أـ الولد تعتق ّنوت السيد 
ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِى  - ٖٜٚ  .َرَواُه ُمْسِلٌم ( اَْلَماِء  َعْن بَ ْيِع َفْضلِ  نَ َهى اَلنىِب  )  قَالَ  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

  (.َوَعْن بَ ْيِع ِضَراِب َاْْلََمِل  )َوزَاَد يف ِرَوايٍَة: 
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٜٗٚ  ي .َرَواُه اَْلُبَخارِ ( َعْن َعْسِب اَْلَفْحِل  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى )  قَالَ  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

--------- 
 بكسر الضاد اٞنعجمة .ل ( مَ ِضَراِب َاْلَْ ) 
 بفتح العٌن وإسكاف السٌن . (َعْسِب اَْلَفْحِل ) 
  ُنى النِب ما ( معىن قولو ؟ ) عن  بيع فضل ادلاء 
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معناه : النهي عن بيع اٞناء الفاضل عن حاجة اإلنساف وحاجة عيالو وماشيتو ، وأف الواجب بذؿ الزائد منو حملتاجو ، 
 الفبلة من مورد و٥نوه ، وكذا نقع البئر والعٌن اٛنارية ، ألف الناس شركاء ُب ثبلث : ُب اٞناء واٞنراد بذلك : ما كاف ُب

 والكؤل والنار .
ذلك ال  تفاُؽ حاصٌل : على أففياُب ، اليت ليست ّنملوكة : فاالاألهنار ، والعيوف ، وآابر ال اءوأما م : قاؿ القرطيب ُب

 ك .تناوؿ أحاديث النهي لذل جيوُز منعو ، وال بيعو ، وال يشك ُب
 .اْلُمْسِلُموَف ُشرََكاُء ُب َثبَلٍث : ُب اْلَكئَلِ َواْلَماِء َوالنَّاِر ( )  وقد قاؿ 

ُجرُه َعْن َأَحد أَْو حيَْ َأْف خَيَْتّص ِبِو ُدوف  اْلَكؤَل الَِّذي يَػنػُْبت ُب َمَوات اأْلَْرض يَػْرَعاُه النَّاس لَْيَس أِلََحدٍ  : معناه قاؿ اٝنطايب
 و .ْشرِكُو ِفيِو ِإالَّ إبِِْذنِ أِلََحٍد َأْف يُ  ِإَذا َكاَف ُب أَْرض ٣َنُْلوَكة ِلَماِلك ِبَعْيِنِو فَػُهَو َماؿ لَُو لَْيسَ  َوأَمَّا اْلَكؤَل ه ، ... َغًنْ 
 ما حكم بيع ادلاء إذا حازه اإلنسان يف خزانو أو يف قربة ؟ 

 جائز .
َلُو، فَػَيْأٌبأَيُخَذ  ) ألف و إذا أحرزه اٜناطب كما ُب قول قياسًا على جواز بيع اٜنطب ُُنْزَمِة َحَطٍب على  َأَحدُُكْم َحبػْ

ٌر لَُو مْن َأْف َيْسَأَؿ النَّاسَ  َظْهرِهِ   ري ( رواه البخا أَْعَطْوُه أَْو َمنَػُعوهُ  فيبيعها فَيُكفَّ اَّللَُّ هِبَا َوْجَهَو َخيػْ
من اٞناء ُب إانئو فإنو ديلكو بذلك ولو بيعو ببل خبلؼ بٌن أىل العلم ... وعلى ذلك  وأما ما حيوزهة : ابن قدامقاؿ 

مضت العادة ُب األمصار ببيع اٞناء ُب الروااي من غًن نكًن ، وليس ألحد أف يشرب منو وال يتوضأ وال أيخذ إال إبذف 
 و .مالك

   ؟ وسئل الشيخ الفوزاف حفظو هللا : ىل جيوز بيع اٞناء ؟ ومَّت 
فأجاب : ُب ذلك تفصيل : إذا كاف حاز اٞناء ُب وعائو أو بركتو فإنو ديلكو وجيوز لو أف يبيعو ؛ ألنو حازه واستوىل عليو 

أما إذا كاف اٞناء ابقًيا ُب البئر أو ُب النهر أو ُب اجملرى الذي جيري ُب ملكو فهذا فيو ، وتعب ُب ٓنصيلو ، فصار ملًكا لو 
لصحيح أنو ال جيوز لو بيعو ، بل يكوف ىو أوىل ابالنتفاع بو من غًنه ، وليس لو أف دينع خبلؼ بٌن أىل العلم ، وا

 ء .هنى عن بيع فضل اٞنا اآلخرين من االنتفاع بو انتفاًعا ال يضره ىو وال يضر ُب ملكو ؛ ألف النيب
 بيع اٞناء ال خيلو من حالتٌن : اخلالص ة :

 . و هنر عاـ ليس ملكاً ألحد ، فهذا ال جيوز بيعو : أف يكوف اٞناء ُب بئر أ احلال األوىل
 .قاؿ ) اْلُمْسِلُموَف ُشرََكاُء ُِب َثبَلٍث : ُب اْلَكئَلِ َواْلَماِء َوالنَّاِر (  ٞنا روى أبو داود  أف النَّيبَّ 

َباِط َأَحد َوَسعْ  د :قاؿ ُب "عوف اٞنعبو  يو َكَماِءَ اآْلاَبر َوملَْ حُيَْرز ُب ِإاَنء أَْو ِبرَْكة أَْو َجْدَوؿ اْلُمرَاد اْلِمَياه الَّيِت ملَْ َٓنُْدث اِبْسِتنػْ
 َمْأُخوذ ِمْن النػََّهر ، َواْلَكؤَل : َوُىَو النػََّبات َرْطبو َواَيِبسو . 

 أف يكوف اٞناء ُب ملك الشخص ، وىو الذي أخرجو وحازه ُب ملكو ، فهذا جيوز لو أف يبعو .  احلال الثانية :
أما إذا ملكو وحازه وأخرجو ووضعو ُب الربكة ، فإنو جيوز بيعو ؛ ألنو ع : يخ ابن عثيمٌن ر٘نو هللا ُب "الشرح اٞنمتقاؿ الش

 صار ملكاً لو ابٜنيازة " انتهى .
 ما معىن ضراب اْلمل ؟ 

 أي : أخذ الكراء على ضرابو ، بل ينبغي لصاحب الفحل إعارتو ببل كراء .
: نَػْزوه على األنثى ، واٞنراد ابلنهي ما يؤخذ عليو من األجرة ، ال على نفس الضراب ،  قاؿ ابن األثًن : ضراب اٛنمل
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 وتقديره : هنى عن ٖنن ضراب اٛنمل .
 ( نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى ما معىن  َعْن َعْسِب اَْلَفْحِل) ؟ 

 : أجرة اٛنماع . وقيل: ىو ٖنن ماء الفحل ،  قيل
َعْن بَػْيِع ِضرَاِب َاْٛنَمَ  هنى رسوؿ هللا  خاري ، ويؤيد األوؿ حديث جابر )قاؿ اٜنافظ : وعلى األخًن جرى الب  ل ( .ََ

 ما حكم أخذ األجرة على ضراب اْلمل ؟ 
 حراـ ، للنهي الصريح ُب ذلك .

 ما العلة من التحرمي ؟ 
 و .َغًْن ُمتَػَقوَّـ َواَل َمْعُلـو َواَل َمْقُدور َعَلى َتْسِليم قاؿ اٜنافظ ُب الفتح : ألنو

 وقاؿ ابن القيم ُب زاد اٞنعاد :
 ، فأشبو إجارة اآلبق فإف ذلك متعلق ابختيار الفحػل وشهوتو . أنو ال يقدر على تسليم اٞنعقود عليو إحداىا :

ِنبلؼ إجارة الظئر فإهنا  أف اٞنقصود ىو اٞناء وىو ٣نا ال جيوز إفراده ابلعقد فإنو ٠نهوؿ القدر والعٌن وىذا الثانية : 
  : أعلم ت ّنصلحة اآلدمي فبل يقاس عليها غًنىا وقد يقاؿ وهللااحتمل
إف النهي  عن ذلك من ١ناسن الشريعة وكماٟنا فإف مقابلة ماء الفحل ابألٖناف وجعلو ١نبل لعقود اٞنعاوضات ٣نا  اثلثًا :

 سبحانو فطر ، وفاعل ذلك عندىم ساقط من أعينهم ُب أنفسهم ، وقد جعل هللا ىو مستقبح ومستهجن عند العقبلء
اٞنسلموف قبيحا  اٞنسلمٌن ميزاان للحسن والقبيح ، فما رآه اٞنسلموف حسنا فهو عند هللا حسن وما رآه عباده ال سيما

 ىو ٣نا يعاوض عليو . فهو عند هللا قبيح ، ويزيد ىذا بياان أف ماء الفحل ال قيمة لو وال
 ما حكم اإلجارة على ذلك ؟ 

 از إجارة الفحل للضراب ، لؤلحاديث السابقة .عدـ جو  ٗنهور العلماء على
َتاُع  َأنى َرُسوَل َاَّللِى ) َوَعْنُو  - ٜ٘ٚ نَ َهى َعْن بَ ْيِع َحَبِل َاحْلَبَ َلِة، وََكاَن بَ ْيعًا يَ تَ َبايَ ُعُو َأْىُل اْْلَاِىِليىِة: َكاَن اَلرىُجُل يَ ب ْ

َتَج اَلنىاَقُة، ُثُى  َتُج اَلىيِت يف َبْطِنَها َاْْلَُزوَر ِإىَل َأْن تُ ن ْ  .ُمت ىَفٌق َعَلْيِو ، َواللىْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  (تُ ن ْ
----------- 

 ( النهي طلب الكف على وجو االستعبلء . نَ َهى) 

 بفتح الباء ، واٜنبل : اٜنمل . ( َحَبِل َاحْلَبَ َلةِ ) 
 ( ىو البعًن .َاْْلَُزوَر ) 
َتَج  )  ي تلد .( بضم التاء األوىل ، أتُ ن ْ
 ما حكم بيع حَبل احلََبلة ؟ 

 عن ذلك ، والنهي يقتضي التحرَل . لنهي النيب  حراـ .
 ما معىن بيع حبل احلبلة ؟ 

 اختلف العلماء ُب تفسًنه على تفسًنين :
 : ىو البيع بثمن مؤجل إىل أف تلد الناقة ويلد ولدىا . التفسري األول
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 .ىذا التفسًن عن ابن عمر ، وبو قاؿ مالك والشافعي ومن اتبعهم : وقد ذكر مسلم ُب ىذا اٜنديث  قال النووي
 : وىو بيع ولد الناقة اٜنامل ُب اٜناؿ . التفسري الثاين

ؿ ، وبو قاسبلـ، وآخرين من أىل اللغة: وىذا تفسًن أيب عبيدة معمر بن اٞنثىن وصاحبو أيب عبيد القاسم بن  قال النووي
ىذا أقرب إىل اللغة ، لكن الراوي ىو ابن عمر وقد فسره ابلتفسًن األوؿ وىو ، و أ٘ند بن حنبل وإسحاؽ بن راىوية

 . أعرؼ
 :  وىذا البيع ابطل على التفسًنين  . قال النووي

 .أٗنع العلماء على بطبلف بيع اٛننٌن  وقال :
 للجهالة .

  ؟ العلة يف النهي عن ىذا البيعما 

 أما على التفسًن األوؿ : فللجهالة ُب األجل .
 : ابع عليو شخص شيء ، وأجل الثمن فقاؿ : ال تسلمين الثمن إال أف تنتج الناقة ٍب تنتج اليت ُب بطنها . ثالم

 وأما على التفسًن الثاٍل : فؤلنو بيع معدـو و٠نهوؿ وغًن ٣نلوؾ وغًن مقدور على تسليمو .
 وقد نقل ابن عبد الرب إٗناع العلماء على عدـ جواز ىذه الصورة من البيوع .

فقد يكوف اٛننٌن الذي ُب بطن الناقة ذكرًا ، وقد يكوف أنثى ، وقد خيرج حيًا وقد خيرج ميتًا ، وقد يكوف واحدًا ، وقد 
 يكوف متعدداً .

 ما حكم بيع الناقة احلامل ؟ 
 جيوز . 
 ت تبعاً ما ال يثبت استقبلالً ( .فإنو يثب) ألف اٜنمل حينئٍذ تبع ، وإذا كاف تبعاً  

 ابع اللنب ُب الضرع ، فإنو ال يصح ، لكن لو ابع شاة فيها لنب صح .: لو  ومثلو
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . النهي عن كل بيع فيو جهالة سواء كاف ُب عٌن اٞنبيع أو ٖنن اٞنبيع أو األجل 

o . ٓنرَل بيع اٜنمل 
o : بيع اٞنعدـو وىذا شرط متفق عليو  فبل يصح ، أف يكوف اٞنعقود عليو موجودًا حٌن العقد من شروط البيع

 بٌن الفقهاء، ويعترب بيع اٞنعدـو ابطبًل.

 ع .بيع اٞنعدـو ابطل ابإلٗنا قاؿ النووي ر٘نة هللا : ف

o  أف اٞنعامبلت اليت كاف يتعامل هبا أىل اٛناىلية على اإلابحة ما مل ينص الشارع على ٓنرديها ، ألف األصل ُب
 ليل .اٞنعامبلت اٜنل واإلابحة إال بد

o  ًمعلوماً . –إف كاف مؤجبلً  –، وٖننو معلوماً ، وأجلو يشرتط أف يكوف اٞنبيع معلوما 

إىل أف يقدـ زيد ، فاألجل ىنا ٠نهوؿ ، فالبيع صحيح والشرط فاسد ، فإذا فسد  ٓٓٔ: بعتك ىذا الشيء بػ  مثال
 دفع الثمن حااًل ، أو فسخ البيع .شرط التأجيل فإف البيع يبقى حااًل ، وللمشرتي اٝنيار بٌن إمضاء البيع و 
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o . حكمة الشرع ُب النهي عن كل ما فيو غرر وجهالة 
 ُمت ىَفٌق َعَلْيِو . (َبِتِو نَ َهى َعْن بَ ْيِع اَْلَواَلِء، َوَعْن ىِ  َأنى َرُسوَل َاَّللِى ) َوَعْنُو;  - ٜٙٚ

---------- 
 ما ىو الوالء ؟ 

 ٞنتعصبٌن أبنفسهم .الوالء : عصوبة تثبت للمعِتق ، وعصبتو ا
 ما حكم بيع الوالء وىبتو ؟ 

 حراـ .
قاؿ البغوي : اتفق أىل العلم على أف الوالء ال يباع وال يوىب وال يورث ، إمنا ىو سبب يورث بو ، كالنسب يورث بو 

 .وال يورث 
 وقاؿ اٝنطايب ُب شرح اٜنديث : وىذا كاإلٗناع من أىل العلم .

َتِقل اْلَواَلء َعْن ُمْسَتَحّقو بَْل ُىَو ٜنَُْمة ِفيِو َٓنْرَلوقاؿ النووي :  َكُلْحَمِة   بَػْيع اْلَواَلء َوِىَبتو ، َوأَنػَُّهَما اَل َيِصحَّاِف ، َوأَنَُّو اَل يَػنػْ
ُلغُهْم اْٜنَِديث .النََّسب ، َوهِبََذا قَاَؿ َٗنَاِىًن اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف َواْٝنََلف . َوَأَجاَز بَػْعض السََّلف نَػَقَلُو َوَلَعلَّ   ُهْم ملَْ يَػبػْ

 ما العلة يف حترميو ؟ 
قاؿ القرطيب : إمنا مل جيز بيع الوالء وال ىبتو ، للنهي عن ذلك ، وألنو أمر وجودي ال يتأتى االنفكاؾ عنو كالنسب ، 

 فكما ال تنتقل األبوة واٛندودة كذلك ال ينتقل الوالء .
يشرتيو ألجل ما ثبت لو من العصوبة وىي ٠نهولة ، ألنو رّنا يكوف ٟنذا العتيق وألف الذي يشرتي الوالء غالبًا ، إمنا 

 عصوبة نسب ، كأف يولو لو أبناء أو يكوف لو أعماـ أو إخوة و٥نو ذلك .
 بن عباس ؟ت والء سليمان بن يسار موالىا الما اْلواب عن ما ورد عن ميمونة أُنا وىب 

 ؿ اٛنمهور ، وترده السنة ، فبل يعوؿ عليو .قاؿ ابن قدامة : فعل ىؤالء شاذ خيالف قو 
 َرَواُه ُمْسِلٌم  .( ْلَغَرِر َعْن بَ ْيِع َاحلََْصاِة، َوَعْن بَ ْيِع اَ  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى )  قَالَ  َرَة َوَعْن َأِب ُىَري ْ  - ٜٚٚ

--------- 
د ) ال تبايعوا ابٜنصاة ( وُب لفظ البن اٛنارود ) ال أي : البيع اٞننسوب للحصاة ، وقد جاء عند أ٘ن(  بَ ْيِع َاحلََْصاةِ  ) 

 تبايعوا إبلقاء اٜنصى ( .
  كم بيع احلصاة ؟حما 

 عن ذلك . لنهي النيب  حراـ .
 ما معىن بيع احلصاة ؟ 

 أَمَّا بَػْيع اٜنََْصاة َفِفيِو َثبَلث أَتِْويبَلت :قاؿ النووي : 
أَْو ِبْعُتك ِمْن َىِذِه اأْلَْرض ِمْن ُىَنا ِإىَل  ،اٜنََْصاة الَّيِت أَْرِميَها  اأْلَثْػَواب َما َوقَػَعْت َعَلْيوِ َأْف يَػُقوؿ : ِبْعُتك ِمْن َىِذِه  :َأَحدَىا 

 َما اِنْػتَػَهْت ِإلَْيِو َىِذِه اٜنََْصاة .
 اة .َأْف يَػُقوؿ : ِبْعُتك َعَلى أَنَّك اِبْٝنَِياِر ِإىَل َأْف أَْرِمي هِبَِذِه اٜنَْصَ :  َوالثىاين 
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ًعا ، فَػيَػُقوؿ : ِإَذا َرَمْيت َىَذا الثػَّْوب اِبٜنََْصاِة فَػُهَو َمِبيع ِمْنك:  َوالثىاِلث  ِبَكَذا . َأْف جَيَْعبَل نَػْفس الرَّْمي اِبٜنََْصاِة بَػيػْ
 اخُتلف فيو على أقواؿ :  وقاؿ القرطيب :

 أف يبيعو من أرضو قدر ما انتهت إليو رمية اٜنصاة . أوذلا :
 : أيُّ ثوب وقعت عليو اٜنصاة فهو اٞنبيع .ها واثني

 أف يقبض على اٜنصى ، فيقوؿ : ما خرج كاف يل بعدده دراىم أو داننًن . واثلثها :
 أيُّ زماف وقعت اٜنصاة من يده وجب البيع . فهذا إيقاؼ لزـو على زمن ٠نهوؿ . ورابعها :

 ٞناؿ ابلباطل .وىذه كلها فاسدة ٞنا تضمنتو من اٝنطر ، واٛنهل ، وأكل ا
مِهَا َولَْيَس ِمْن أَّما بَػْيُع اٜنََْصاِة فَػُهَو ِمْن اَبِب إَضافَِة اْلَمْصَدِر إىَل نَػْوِعِو َكبَػْيِع اْٝنَِياِر َوبَػْيِع الّنِسيَئِة َو٥َنْوِ وقاؿ ابن القيم : ...

َتِة َوالّدـِ   اَبِب إَضاَفِة اْلَمْصَدِر إىَل َمْفُعولِوِ   . َكبَػْيِع اْلَميػْ
َعوُ   ِمْن أَْرِضِو َقْدَر َما انْػتَػَهْت إلَْيِو  اٜنََْصاِة أِبَْف يَػُقوَؿ اْرـِ َىِذِه اٜنََْصاَة فَػَعَلى َأّي ثَػْوٍب َوقَػَعْت فَػُهَو َلك ِبِدْرَىِم َوُفّسَر أِبَّف بَػيػْ

َدِد َما َخرََج ُِب اْلَقْبَضِة ِمْن الّشْيِء اْلَمِبيِع أَْو يَِبيُعُو ِسْلَعًة َرْمَيُة اٜنََْصاِة َوُفّسَر أِبَْف يَػْقِبَض َعَلى َكّف ِمْن َحَصا َويَػُقوُؿ يل بِعَ 
ِدِه َويَػُقوُؿ َأّي َوْقٍت َويَػْقِبُض َعَلى َكّف ِمْن اٜنََْصا َويَػُقوُؿ يل ِبُكّل َحَصاٍة ِدْرَىٌم َوُفّسَر أِبَْف دُيِْسَك َأَحُدمُهَا َحَصاًة ُب يَ 

ّسَر أِبَْف َب اْلبَػْيُع َوُفّسَر أِبَْف يَػتَػَبايَػَعا َويَػُقوَؿ َأَحُدمُهَا : إَذا نَػَبْذت إلَْيك اٜنََْصاَة فَػَقْد َوَجَب اْلبَػْيُع َوفُ َسَقَطْت اٜنََْصاُة َوجَ 
ّصَوُر ُكّلَها فَاِسَدٌة ِلَما تَػَتَضّمُنُو ِمْن يَػْعرَتَِض اْلَقِطيَع ِمْن اْلَغَنِم فَػَيْأُخُذ َحَصاًة َويَػُقوُؿ َأّي َشاٍة َأَصْبتَها َفِهَي َلك ِبَكَذا َوَىِذِه ال

 ) زاد اٞنعاد ( .   َأْكِل اْلَماِؿ اِبْلَباِطِل َوِمْن اْلَغَرِر َواٝنََْطِر اّلِذي ُىَو َشِبيٌو اِبْلِقَماِر .
 ما احلكمة من النهي ؟ 

 ذلك من اٛنهالة والغرر . ألف
 وألنو أكل ألمواؿ الناس ابلباطل .

 عداوة والبغضاء بٌن الناس .وألنو يوقع ال
 عرف الغرر ؟ 

 قاؿ ابن تيمية : ىو ٠نهوؿ العاقبة .
وقاؿ : ىو ما تردد بٌن السبلمة والعطب ، ومعىن ىذا : ما كاف مرتدداً بٌن أف يسلم للمشرتي فيحصل اٞنقصود ابلعقد ، 

 وبٌن أف يعطب فبل حيصل اٞنقصود ابلعقد .

  اٜنصوؿ والفوات .) الذي ال يدري حصولو ، ىل حيصل اـ ال ( كبيع ٗنل شارد .وقاؿ ابن القيم : الغرر ما تردد بٌن 
النهي عن بيع الغرر أصل عظيم ُب ابب البيع يدخل ٓنتو مسائل كثًنة ، قاؿ النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم 

 جملهوؿ وما ال يقدر على تسليمو .من أصوؿ كتاب البيوع ، ويدخل فيو مسائل كثًنة غًن منحصرة كبيع اآلبق واٞنعدـو وا
 فكل بيع فيو غرر فهو حراـ .

 اذكر بعض األمثلة على الغرر ؟ 
.. ويدخل فيو مسائل كثًنة غًن منحصرة ، كبيع اآلبق واٞنعدـو واجملهوؿ وما ال يقدر على تسليمو وبيع قاؿ النووي : .

 ذا بيعو ابطل ، ألنو غرر من غًن حاجة .السمك ُب اٞناء الكثًن واللنب ُب الضرع .. ونظائر ذلك ، وكل ى
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 ىل يعفى عن شيء من الغرر ؟ 
 يعفى عن اليسًن الذي البد منو .

 قاؿ القرطيب : كل بيع البد فيو من نوع من الغرر ، لكنو ٞنا كاف يسًناً غًن مقصود مل يلتفت الشرع إليو .
ًعا ِإذَ .. وقاؿ النووي : . ا َدَعْت إِلَْيِو َحاَجة َكاْٛنَْهِل أبََِساِس الدَّار وََكَما ِإَذا اَبَع الشَّاة اْٜنَاِمل َوَقْد حَيَْتِمل بَػْعض اْلَغَرر بَػيػْ

دُيِْكن ُرْؤيَتو .  اَجة َتْدُعو إِلَْيِو فَِإنَُّو اَل َواَلَّيِت ُب َضْرعَها َلنَب فَِإنَُّو َيِصّح لِْلبَػْيِع ، أِلَفَّ اأْلََساس اَتِبع لِلظَّاِىِر ِمْن الدَّار ، َوأِلَفَّ اٜنَْ 
َها أَنػَُّهْم َأْٗنَُعوا َعَلى وََكَذا اْلَقْوؿ ُب َ٘نْل الشَّاة َولََبنَها . وََكَذِلَك َأْٗنََع اْلُمْسِلُموَف َعَلى َجَواز َأْشَياء ِفيَها َغَرر َحِقًن  ، ِمنػْ

َوَأْٗنَُعوا َعَلى َجَواز ِإَجارَة الدَّار َوالدَّابَّة ، يَع َحْشوَىا اِبْنِفرَاِدِه ملَْ جَيُْز ِصحَّة بَػْيع اْٛنُبَّة اْلَمْحُشوَّة َوِإْف ملَْ يُػَر َحْشوَىا ، َوَلْو بِ 
َوَأْٗنَُعوا َعَلى َجَواز ُدُخوؿ  ،َوالثػَّْوب َو٥َنْو َذِلَك َشْهرًا َمَع أَفَّ الشَّْهر َقْد َيُكوف َثبَلِثٌَن يَػْوًما َوَقْد َيُكوف ِتْسَعة َوِعْشرِيَن 

َقاء اِبْلِعَوِض  ،مَّاـ اِبأْلُْجَرِة َمَع ِاْخِتبَلؼ النَّاس ُب ِاْسِتْعَماٟنْم اْلَماء َوُب َقْدر ُمْكثهْم اٜنَْ  َوَأْٗنَُعوا َعَلى َجَواز الشُّْرب ِمْن السِّ
 .َمَع َجَهاَلة َقْدر اْلَمْشُروب َواْخِتبَلؼ َعاَدة الشَّارِِبٌَن َوَعْكس َىَذا 

حَّة َمَع ُوُجوده َعَلى َما ذََكْراَنُه َوُىَو أَنػَُّهنَّ ِإْف َدَعْت َحاَجة  قَاَؿ اْلُعَلَماء ِإىَل ِاْرِتَكاب : َمَدار اْلُبْطبَلف ِبَسَبِب اْلَغَرر . َوالصِّ
 .. ) شرح مسلم ( بَل اَز اْلبَػْيع َوِإالَّ فَ اْلَغَرر َواَل دُيِْكن ااِلْحرتَاز َعْنُو ِإالَّ ّنََشقٍَّة وََكاَف اْلَغَرر َحِقًنًا جَ 

رتاز منو مل يكن مانعًا من صحة حوقاؿ ابن القيم : ليس كل غرر سببًا للتحرَل ، والغرر إذا كاف يسًنًا أو ال ديكن اال
 العقد .
 .ُمْسِلٌم  َرَواهُ  ( يَِبْعُو َحَّتى َيْكَتاَلُو َمِن ِاْشتَ َرى َطَعاماً َفاَل  ) قَالَ  َوَعْنُو: َأنى َرُسوَل َاَّللِى  - ٜٛٚ

---------- 
 كل ما يؤكل ، كالقمح واألرز والتمر .أي :  ( َمِن ِاْشتَ َرى َطَعاماً ) 
 .وُب لفظ ) حَّت يقبضو ( أي : يستوفيو ابلكيل ، وقد جاء بلفظ ) حَّت يستوفيو ( (   يَِبْعُو َحَّتى َيْكَتالَوُ َفاَل ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 اً أف يبيعو حَّت يستوفيو . ) واالستيفاء يكوف بكيلو ( .نستفيد : هني من اشرتى طعام
: اشرتيت من صاحب ىذه اٞنزرعة ىذه الكومة من اٜنب كل صاع بدرىم ، فجاءٍل شخص وقاؿ : بع علّي ىذا  مثال

 الرب الذي اشرتيتو ، فهذا ال جيوز حَّت يستوفيو ويقبضو ويكيلو .
  ىل يقاس عليو غريه أم ال ؟ 

 ىذه اٞنسألة على أقواؿ : اختلف العلماء ُب

 : ال جيوز بيع أي شيء قبل قبضو ، سواء مطعـو أو معدود أو عقار أو سيارات . القول األول
 فية ، ورجحو ابن القيم . وىذا مذىب الشافعية ، وىو قوؿ دمحم وزفر من اٜنن

 . من ابتاع طعاماً فبل يبعو حَّت يستوفيو ( ) ٜنديث ابن عباس . قاؿ : قاؿ -أ
 حسب كل شيء مثلو  .اؿ ابن عباس : وأق 

وٜنديث حكيم بن حزاـ قاؿ : ) قلت : اي رسوؿ هللا ، إٍل أشرتي بيوعًا ، فما حيل يل منها وما حيـر ؟ قاؿ : إذا -ب
 اشرتيت بيعاً فبل تبعو حَّت تقبضو ( . لكنو حديث ضعيف رواه أ٘ند .
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 طعاـ وغًنه .فقولو ) بيعاً ( نكرة ُب سياؽ الشرط فتفيد العمـو من 
  رواه أبو داود . َّت حيػوزىا التجار إىل رحاٟنم (هنى أف تبػاع السػلع حيث تبتػاع ح ) أف النيب  عن زيد بن اثبت  -ج

 وىذا القوؿ رجحو ابن القيم وأطاؿ ُب نصرتو .ع السلع ... ( يفيد العمـو ، ) هنى أف تبا  فقولو 
  رواه أبو داودربح ما مل يضمن (. ل سلف وبيع ، وال شرطاف ُب بيع ، وال وٜنديث عبد هللا بن عمرو مرفوعاً ) ال حي -د

وجو الداللة : أف السلعة قبل قبضها من ضماف البائع ، ألف من شرط انتقاؿ الضماف للمشرتي قبضو للمبيع ، فإذا ابع 
  يقبضو فيكوف من ضمانو .اٞنشرتي السلعة قبل قبضها فيكوف قد ربح ُب شيء مل يدخل ُب ضمانو ، وىذا ال جيوز حَّت

 : جيوز بيع كل شيء قبل قبضو إال الطعاـ اٞنكيل أو اٞنوزوف ، فبل جيوز حَّت يقبضو .  القول الثاين
 من ابتاع طعاماً فبل يبعو حَّت يقبضو ( . وُب رواية : ) حَّت يستوفيو ( . ٜنديث الباب )  -أ

 ا على أف غًن الطعاـ ليس كذلك ُب اٜنكم .: األحاديث الواردة جاءت خاصة ابلطعاـ ، فدؿ ىذ قالوا
 وىذا مذىب اٞنالكية .

 : ال جيوز بيع أي شيء قبل قبضو ، لكن يستثىن العقار ] األراضي ، اٞنزارع [ .القول الثالث 
 وىذا مذىب أيب حنيفة .

 ، وىو عدـ جواز بيع شيء من اٞنبيعات قبل قبضو .والراجح القول األول 
 ؟ السلع قبل قبضها ما احلكمة من منع بيع 

 لعدـ استيبلء اٞنشرتي على السلعة .
 وعدـ انقطاع عبلقة البائع عنها ، فإنو يطمع ُب الفسخ ، وقد ديتنع من اإلقباض إذا رأى اٞنشرتي قد ربح .

 ورّنا أمضاه إىل التحيل على فسخ العقد ولو ظلماً ، وجّر  ذلك إىل اٝنصاـ واٞنعاداة .
   ؟ كيفية القبضما 

 يكوف ابلوزف ، فإذا وزنو فإنو يعترب قبضو ، فيجوز بيعو . بة للطعامَبلنس
 فًنجع إىل العرؼ . أما بقية ادلبيعات

: وحيصل ابلتخلية ، ألف الشرع أمر ابلقبض ، وأطلقو ، فيحمل على العرؼ والعادة ، وقد جرت العادة بقبض  العقار
 العقار و٥نوه ابلتخلية .

 لقبض يكوف : أف أعطيو اٞنفتاح ، وأترؾ بييت .: بعت بييت على شخص ، ا مثال
 : يكوف ابلنقل والتحويل .والذىب والسيارات وغريىا من ادلنقوالت 

 فلو بعت أقبلـ على شخص ، فالقبض يكوف ابستبلمها بيده .
ار صك سئل الشيخ ابن ابز ر٘نو هللا :  اشرتيت قطعة أرض وًب تسليمي سند قبض ابٞنبلغ من البائع ، حَّت يتم إصد
 ملكية األرض يل فهل جيوز بيعها قبل صدور الصك ؟ أـ أف ذلك داخل ُب بيع ما ال أملك ، جزاكم هللا خًنا؟

 ق .إذا ًب البيع بينكما جاز لك التصرؼ ولو أتخر إصدار الصك ، وهللا ويل التوفي

ع تنقلها إىل مكانك، أو إىل ١نل إذا ًب البيع وقبضت السيارة لك أف تتصرؼ فيها لكن ٔنرج هبا عن مكاف البيوقاؿ : 
)هنى أف تباع السلعة حيث تبتاع حَّت حيوزىا التجار إىل  آخر ، أو إىل معرض آخر ، حَّت يتم القبض؛ ألف الرسوؿ 
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 رحاٟنم( ولو ما ٕنت بقية اإلجراءات ، ما داـ ًب البيع بينكما ، إذا افرتقتما لـز البيع" انتهى .
 ؟بعد االتفاؽ مع الزمبلء  ٖٓٓويبيعها على اصدقائو ب  ٖٓٓب ما حكم من يشرتي سلعة حالة -س

 اٞنعاملة ْنوز بشروط : 
: ) إذا اشرتيت مبيعا فبل تبعو  ٜنكيم بن حزاـ  أف تشرتي السلعة ، وتقبضها ، ٍب تبيعها عليهم ، لقولو  األول :

 والنسائي .حَّت تقبضو ( رواه أ٘ند 
ـٍ  َها َوَما حُيَرَّـُ َعَليَّ ؟   وعند أ٘ند : عن َحِكيَم ْبَن ِحَزا قَاَؿ : قُػْلُت : اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ ، ِإٍّلِ َأْشرَتِي بُػُيوًعا ، َفَما حيَِلُّ يل ِمنػْ

ًعا َفبل تَِبْعُو َحَّتَّ تَػْقِبَضو (     قَاَؿ : ) فَِإَذا اْشتَػَرْيَت بَػيػْ
أف تباع السلع حيث تبتاع حَّت حيوزىا التجار إىل  ) هنى أف النيب  وأخرج الدارقطين وأبو داود  عن زيد بن اثبت 

 رحاٟنم ( واٜنديث حسنو األلباٍل ُب صحيح أيب داود . 
فبل جيوز أف تعقد معهم البيع قبل أف ٕنلك السلعة وتقبضها . لكن جيوز أف تعدىم إبحضارىا ، وأف يعدوؾ بشرائها ، 

 احد منكما. وأف تتفق معهم على قدر الثمن ، وىذا الوعد غًن ملـز لو 
ٍب تبيعها عليهم أبزيد ،  ٕٓٓأال تكوف وكيبل ٟنم ُب الشراء ، فبل يصح أف يوكلوؾ ُب شراء سلعة ، فتشرتيها بػ  الثاين :

 ألف الوكيل ال جيوز أف يربح من موكلو إال بعلمو . 
 وإمنا تتعامل معهم على أنك ابئع ، تشرتي السلعة اليت يرغبوف فيها ، وتربح عليهم . 

فإف  ة، ُب حاؿ جهلهم ابلسعر اٜنقيقي، فهي غنٌب ال جيوز فعلو .، وأما الزايدة الكبًن : أف تبيع ٟنم بسعر السوؽ ثالثال
  .وز أف تزيد ُب الثمن زايدة فاحشة، وإف مل يعلموا السعر اٜنقيقي فبل جيلسعر اٜنقيقي ورضوا بذلك فبل حرجعلموا ا

 ) اإلسبلـ سؤاؿ وجواب ( .
  ائد العامة من احلديث ؟اذكر بعض الفو 
o . أف البيع قبل القبض ال جيوز وابطل 

o : إذا تلف اٞنبيع 

 فإف كاف قبل القبض ، فإنو من ضماف البائع .
 وإف كاف بعد القبض ، فإنو من ضماف اٞنشرتي .

َعٍة  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى ) َوَعْنُو قَاَل:  - ٜٜٚ َعتَ نْيِ يف بَ ي ْ ِْمِذي ، َواْبُن ِحبىانَ َرَواُه َأمحَْ  (َعْن بَ ي ْ ، َوَصحىَحُو اَلرتِّ   ُد، َوالنىَساِئي 
َعٍة فَ َلُو َأوََكُسُهَما، َأْو اَلرََِّب ) َوأِلَِب َداُوَد:  َعتَ نْيِ يف بَ ي ْ  . (َمْن ََبَع بَ ي ْ

---------- 
 الوْكس النقص .(  فَ َلُو َأوََكُسُهَما )
 اذكر معىن ) ُنى عن بيعتني يف بيعة ( ؟ 

 اختلف العلماء ُب معىن ذلك على أقواؿ :
: أف يقوؿ البائع أبيعك ىذه السلعة نقدًا بعشرة ، ونسيئة أبحد عشرة ، ويعقداف العقد من غًن ٓنديد  القول األول

 .ألحد الثمنٌن 
 واستدلوا : وقد قاؿ هبذا القوؿ ابن مسعود ، وىو قوؿ اٜننفية واٞنالكية .
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 تلف فيو الناس .أنو ىذا التفسًن ٣نا ال خي -أ
أف ىذا التفسًن يصدؽ عليو أنو بيعتٌن ُب بيعة ، ألف ىناؾ بيعًا بثمن مؤجل وبيعًا بثمن معجل ، ومل حيددا أحد -ب

 البيعتٌن ، كما أنو يصدؽ على أف من فعل ذلك فلو أوكسهما أو الراب .
أف يقوؿ لو : ال أبيعك ىذه السلعة حَّت تؤجرٍل : أف ) بيعتٌن ُب بيعة ( يراد بو : اشرتاط عقد ُب عقد ، ك القول الثاين

 بيتك .
 وقاؿ هبذا اٜننابلة .

: أف اٞنراد بػ) بيعتٌن ُب بيعة ( بيع العينة ، وىو أف يبيع الشيء نسيئة ٍب يشرتيو أبقل من الثمن الذي ابعو  القول الثالث
 بو نقداً ) عاجبلً ( .

 وقاؿ هبذا القوؿ ابن تيمية ، وابن القيم .
 ، ٍب اشرتاىا ، وقصده من ذلك بيعالقوؿ : أف البائع ٗنع بٌن بيعتٌن ُب بيعة واحدة ، وذلك ألنو ابع السلعة  ووجو

 دراىم بدراىم ، بزايدة مقابل النسيئة ، فليس لو ُب ىذه اٜناؿ إال األوكس ) األقل ( أو فإنو سيقع ُب الراب .
 . الراجحوىذا القوؿ ىو 

 : ذه السيارة ِنمسٌن ألف نقداً ، وستٌن ألف ابلتقسيط . إذا قاؿ البائع : ى فائدة 
 فهذه اٞنسألة ٟنا صوراتف : 

 أف يتفرؽ البائع واٞنشرتي وقد اتفقا على ٖنن منهما وطريقة السداد . فالبيع جائز .  األوىل :
 أف يتفرقا من غًن اتفاؽ على الثمن ، فهذا البيع ١نـر وال يصح .  الثانية :

: ُىَو فَاِسٌد ِعْنَد َأْكَثِر أَْىِل اْلِعْلِم ألَنَُّو ال يُْدَرى أَيػُُّهَما ُجِعَل  -عن ىذه الصورة الثانية–هللا ُِب َشرِْح السُّنَِّة  قاَؿ البغوي ر٘نو
 ػ  . الثََّمنَ 

 عن بيعتٌن ُب بيعة.  وهبذا َفسَّر كثًٌن من العلماء هني النيب 
َعٍة . صححو األلباٍل صحيح الرتمذي  َؿ : نَػَهى َرُسوُؿ اَّللَِّ قَا وروى الرتمذي  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة  َعتَػٌْنِ ُب بَػيػْ  .َعْن بَػيػْ

َعٍة َأْف يَػُقوَؿ: أَبِيُعَك قاؿ الرتمذي : َواْلَعَمُل َعَلى َىَذا ِعْنَد أَْىِل اْلِعْلِم ، َوَقْد َفسََّر بَػْعُض أَْىِل اْلِعْلِم قَاُلوا  َعتَػٌْنِ ُِب بَػيػْ : بَػيػْ
َعٌْنِ ، فَِإَذا فَارَقَ  ُو َعَلى َأَحِدمِهَا َفبَل أَبَْس ، ِإَذا َكاَنْت َىَذا الثػَّْوَب بِنَػْقٍد ِبَعَشَرٍة َوبَِنِسيَئٍة ِبِعْشرِيَن ، َوال يُػَفارِقُُو َعَلى َأَحِد اْلبَػيػْ

 ػ .ُهَما اْلُعْقَدُة َعَلى َأَحٍد ِمنػْ 
ْلَعَة ّنِاَئِة ِدْرَىٍم نَػْقدً  َعٍة َوُىَو َأْف يَػُقوَؿ : أَبِيُعَك َىِذِه السِّ َعتَػٌْنِ ُب بَػيػْ  ا َوّنِائَػيَتْ ِدْرَىٍم َنِسيَئًة . وقاؿ النسائي ُب السنن : بَػيػْ

َعتَػٌْنِ ُب بػَ  ـُ ِاْسِتْقرَاِر الثََّمِن ُب ُصورَِة بَػْيِع الشَّْيِء اْلَواِحِد بَِثَمنَػٌْنِ َوقَاَؿ الشوكاٍل ُب نْيِل األوطار : َواْلِعلَُّة ُب َٓنْرَِِل بَػيػْ َعٍة َعَد  . يػْ
 وسئلت اللجنة الدائمة : ما رأيكم ُب بيع السيارة بعشرة آالؼ نقداً أو اثين عشر ألفاً تقسيطا ؟ 

 فأجابت : 
ثين عشر ألف رايؿ إىل أجل ، وتفرقا من ٠نلس العقد إذا ابع إنساف ألخر سيارة بعشرة آالؼ رايؿ مثبًل نقدًا ، أو اب

دوف أف يتفقا على أحد األمرين : ٖنن النقد أو ٖنن التأجيل مل جيز البيع ومل يصح ، ٛنهالة اٜناؿ اليت انتهى إليها البيع من 
والنسائي والرتمذي عن بيعتٌن ُب بيعة ، رواه أ٘ند  حلوؿ أو أتجيل . وقد استدؿ ٟنذا كثًن من العلماء بنهي النيب 
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وصححو ، وإف اتفق اٞنتبايعاف قبل أف يتفرقا من ٠نلس العقد على أحد الثمنٌن ٖنن النقد أو ٖنن التأجيل ٍب تفرقا بعد 
  .التعيٌن فالبيع جائز صحيح للعلم ابلثمن وحالو 

 وُب سؤاؿ آخر : 
 ا حكم ذلك ؟ . م اً بعشرة رايالت مؤجلة ، وِنمسة نقدإذا قاؿ البائع : ىذه السلعة 

 فأجابت اللجنة : 
، هنى عن بيعتٌن ُب بيعة ، وقد ثبت أف النيب يع، ألنو من صور بيعتٌن ُب بيعةإذا كاف الواقع كما ذكرت فبل جيوز الب

 . ) اإلسبلـ سؤاؿ وجواب ( . ٞنا ُب ذلك من اٛنهالة اليت تفضي إىل النزاع واالختبلؼ
 : ىل جيوز إبداؿ سيارٌب القددية أبخرى جديدة ، وأدفع الفرؽ بٌن السيارتٌن سئلت اللجنة الدائمة لئلفتاء  فائدة :

لصاحب السيارة اٛنديدة ؟ فالذي حيدث ُب ىذه الببلد : أف يذىب صاحب السيارة القددية إىل شركة السيارات ، 
يارتو ، مع العلم أبهنم ال ويعلمهم برغبتو ، فيقّدروف قيمة كّل من السيارتٌن ، فيدفع الفرؽ وأيخذ اٛنديدة بدال من س

 يشرتوف القددية إال إذا اشرتى منهم اٛنديدة ، فهل ىذا البيع صحيح أو ال ؟
  فأجابت : 

إذا كاف الواقع كما ذكرت ؛ جاز لك أف تدفع سيارتك القددية إىل الشركة مثبل لتأخذ بدال منها سيارة جديدة ، وتدفع 
تٌن ُب بيعة ، بل ىو بيع سيارة أبخرى مع اٞنفاضلة بٌن قيمتهما ، وليس ُب الفرؽ بٌن القيمتٌن ، وليس ىذا من ابب بيع

 . ذلك راب ؛ ألّف السيارات ليست من األنواع الربوية . وابهلل التوفيق . 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ٓنرَل الراب 
o . ٓنرَل اٜنيل 
o رؾ الزايدة .أف اإلنساف إذا تعامل ُب معاملة ربوية فالواجب عليو ت 
اَل َيَِل  َسَلٌف َوبَ ْيٌع َواَل َشْرطَاِن يف )  َوَعْن َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  - ٓٓٛ

ِْمِذي ، َواْبُن ُخَزمْيََة، َواحْلَاِكُم َرَواُه َاخْلَْمَسُة،  (بَ ْيٍع، َواَل رِْبُح َما ََلْ ُيْضَمْن، َواَل بَ ْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك   .َوَصحىَحُو اَلرتِّ
َوِمْن َىَذا  (نَ َهى َعْن بَ ْيٍع َوَشْرٍط  ) َوَأْخَرَجُو يف " ُعُلوِم َاحْلَِديِث " ِمْن ِرَوايَِة َأِب َحِنيَفَة، َعْن َعْمٍرو اَْلَمْذُكوِر بَِلْفظِ 

 .يف " َاأْلَْوَسِط " َوُىَو َغرِيٌب اَْلَوْجِو َأْخَرَجُو اَلطىبَ َراين  
----------  

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 عمرو بن شعيب ... حديث حسن من أجل رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده .حديث 

 الدارقطين : مرتوؾ . ووأما ) هنى عن بيع وشرط( فضعيف ال يصح ، فيو عبد هللا بن أيوب الضرير ، قاؿ عن
 القيم .ابن ة و وأنكره ابن تيمي

  ( ؟اَل َيَِل  َسَلٌف َوبَ ْيٌع ما معىن ) 
 اٞنراد ابلسلف : القرض .
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 كأف يقوؿ : أبيعك ىذه السيارة على أف تقرضين مائة .
 أو أقرضك كذا على أف تبيعين سيارتك .

 وابن ىبًنة اتفاؽ العلماء على ٓنرَل ذلك .، وقد حكى ابن عبد الرب 
 فيو خبلفاً .وقاؿ ابن قدامة : ال أعلم 

 ألف كل قرض جر نفعاً فهو راب .
، مثل أف يشرتط رد أجود منو ،  اً وال جيوز أف ُيشرتط ُب القرض شرط جير بو نفع ُب ( :الكا) قاؿ ابن قدامة ر٘نو هللا ُب 

؛ ألف النيب  أو أكثر ، أو أف يبيعو أو أف يشرتي منو ، أو يؤجره أو يستأجر منو ، أو يهدي لو ، أو يعمل لو عمبل و٥نوه
 ح .] هنى عن بيع وسلف [ رواه الرتمذي وقاؿ : حديث حسن صحي 
  ( ؟ َواَل َشْرطَاِن يف بَ ْيعٍ ما معىن قولو ) 

 اختلف العلماء ُب معىن ذلك على أقواؿ :
 أنو على ظاىره .القول األول : 

 وعليو فبل جيوز أف يشرتط اٞنشرتي : ٘نل اٜنطب ، وشرط تكسًنه 
 نفية والشافعية واٞنشهور من مذىب اٜننابلة .وىذا مذىب اٜن
 ع ( .َواَل َشْرطَاِف ُب بَػيْ  ٜنديث الباب )

 قالوا : ألف ذلك يفضي إىل النزاع والشقاؽ .
 أف اٞنراد ابلشرطٌن : مسألة العينة .      القول الثاين :

 وىذا اختيار ابن القيم .
 روط ١نّرمة .وقالوا جيوز أف يشرتط أكثر من شرط ما مل تكن الش

 . (اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقوِد لقولو تعاىل )  -أ
 ) اٞنسلموف على شروطهم ( . ولقولو  -ب

 .ن ىذا األصل حيتاج إىل دليل صريح، واٝنروج على وجوب الوفاء ابلشروط: أهنما دال عوجو الداللة من اآلية واٜنديث
 كلها : اصلها وشروطها الصحة واإلابحة ما مل يدؿ دليل صريح على اٞننع .  أف األصل ُب اٞنعامبلت -ج

 الصحيح . وىذا ىو
  ( ؟ َواَل رِْبُح َما ََلْ ُيْضَمنْ ما معىن قولو ) 

، كأف يبيع السلعة قبل قبضها ، ألف السعلة قبل قبضها من ضماف أي : ال جيوز لئلنساف أف يربح ُب شيء مل يقبضو 
 ي .البائع ال اٞنشرت 

  ( ؟َواَل بَ ْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك ما معىن قولو ) 
 معىن اٜنديث : أنو ال جيوز لئلنساف أف يبيع ما ليس عنده وملكو وقت العقد .

 ٜنكيم بن حزاـ ) ال تبع ما ليس عندؾ ( رواه أبو داود . وقد قاؿ 
 ويسلمها ، وال نعلم فيو ٢نالفاً .قاؿ ابن قدامة : ال جيوز أف يبيع عيناً ال ديلكها ، ليمضي ويشرتيها 
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) ال تبع ما ليس عندؾ ( ما أفاده ابن القيم بقولو : العندية ىنا ليست عندية اٜنس  ومعىن العندية ُب قوؿ النيب 
 واٞنشاىدة ، فإنو جيوز أف يبيعو ما ليس ٓنت يده ومشاىدتو ، وإمنا ىي عندية اٜنكم والتمكٌن .

 ل أمور :وبيع ما ليس عند اإلنساف يشم 
النهي عن بيع العٌن اٞنعينة اليت ليست عند البائع ، بل ىي ٣نلوكة لغًنه فيبيعها ٍب يسعى ُب شرائها من صاحبها األول : 

 ٍب يسلمها للمشرتي 
 يشمل بيع ما ال يقدر على تسليمو ، ٞنا فيو من الغرر . الثاين :

 .ٟنا وقد قبضها  اً و نسيئة إال إذا كاف مالكقاؿ الشيخ ابن ابز : ال جيوز للمسلم أف يبيع سلعة بنقد أ
 .ٜنكيم بن حزاـ : )ال تبع ما ليس عندؾ(  لقوؿ النيب  

ال حيل سلف وبيع ، وال بيع ما ليس عندؾ( رواه اٝنمسة إبسناد ) ُب حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  وقولو 
للحديثٌن اٞنذكورين ؛ وٞنا رواه اإلماـ أ٘ند وأبو داود  ًا ،يقبضها أيضصحيح ، وىكذا الذي يشرتيها ليس لو بيعها حَّت 

أف تباع السلع حيث تبتاع حَّت حيوزىا   قاؿ : )هنى رسوؿ هللا  وصححو ابن حباف واٜناكم عن زيد بن اثبت 
التجار إىل رحاٟنم( ؛ وٞنا روى البخاري ُب صحيحو عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : )لقد رأيت الناس ُب عهد 

يضربوف أف يبيعوه ُب مكانو حَّت يؤوه إىل رحاٟنم( واألحاديث ُب ىذا  -يعين الطعاـ  -يبتاعوف جزافا  وؿ هللا رس
 ة .اٞنعىن كثًن 

واٜنكمة من النهي : ألف ما ال ديلكو البائع على خطر ، فقد حيّصل اٞنبيع وقد ال حيّصلو ، وىذا فيو غرر وخطر ، 
 ويفضي إىل النزاع واٝنصومة .

 . ِبوِ َرَواُه َماِلٌك، قَاَل: بَ َلَغِِن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، ( َعْن بَ ْيِع اَْلُعْرََبِن  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى  ): َوَعْنُو قَالَ  - ٔٓٛ
---------- 

 صحة حديث الباب ؟ ما 
، وابن حجر ٢نتصر السنن  واٞننذري ُب، والنووي ُب اجملموع ، والبيهقي ،  اٜنديث ضعيف ال يصح ، ضعفو اإلماـ أ٘ند

  ُب ضعيف اٛنامع الصغًن .واأللباٍلُب التلخيص ، 
 ما ىو بيع العربون ؟ 

قاؿ ابن األثًن: العربوف ىو أف يشرتي السلعة ويدفع إىل صاحبها شيئاً على أنّو إف أمضى البيع ُحسب من الثمن، وإف مل 
  ي .ديض البيع كاف لصاحب السلعة ومل يرْنعو اٞنشرت 

ىو أف يدفع اٞنشرتي للبائع أو وكيبًل مبلغًا من اٞناؿ أقل من ٖنن اٞنبيع بعد ٕناـ عقد البيع ، اللجنة الدائمة :  وقالت
 و .لضماف اٞنبيع ؛ لئبل أيخذه غًنه على أنو إف أخذ السلعة احتسب بو من الثمن ، وإف مل أيخذىا فللبائع أخذه وٕنلك

 ما حكم بيع العربون ؟ 
 هم هللا ُب حكم بيع العربوف على قولٌن :اختلف العلماء ر٘ن 

 التحرَل . : القول األول
 . و غًن جائز بل ىو ابطل وال يصحّ ذىب إليو ٗنهور علماء األمصار إىل أنّ 
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واألوزاعي، واٜننفية،  ، ، وسفياف الثوري ، وعبد العزيز بن أيب سلمة ، والشافعّي، والليث ابن سعدك مال وىو قوؿ
 ي .واٜنسن البصر ، طبلنو عن ابن عباس وحكى ابن اٞننذر ب

 الباب .ديث ٜن-أ
 رواه اٝنمسة . ل سلف وبيع ، وال شرطاف ُب بيع (ال حي)  ولو ولق -ب

 قاؿ الشوكاٍل : فاشتمل العربوف على شرطٌن فاسدين .
َلُكم بَيَنكُ  قولو تعاىل )-ج َيػَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا اَل أَتُكُلوْا أَموَأ  .ل (م ابلباطأيَأ

ال جيوز عند ٗناعة فقهاء ، و  ل أمواؿ الناس ابلباطل بيع العرابف .. فهذا ال يصلحالقرطيب ُب تفسًنه : ومن أكْ  قاؿ
 ىبة، وأكل اٞناؿ ابلباطل، بغًن عوض وال عراقيٌن، ألنو من ابب بيع القمار والغرر واٞنخاطرةمن اٜنجازيٌن، وال األمصار

 .وذلك ابطل ابإلٗناع 
 ع العرابف معىن اٞنيسر، قالو الدىلوي ُب اٜنجة . أف ُب بي-د
، فإنو اشرتط أف لو رد اٞنبيع من غًن ذكر مدة ، كما لو قاؿ : ويل اٝنيار، مَّت شئت رددت  أنو ّننزلة اٝنيار اجملهوؿ-ىػ

 السلعة ومعها درىم .
 : اٛنواز  القول الثاين

وعن ابن عمر أنو أجازه، وقاؿ ابن اٞنسيب : ال أبس إذا كره   ،فعلو عمر بن اٝنطاب هنع هللا يضرو ،  وىو مذىب اإلماـ أ٘ند
 السلعة أف يردىا، ويرد معها شيئاً . قاؿ أ٘ند : ىذا ُب معناه .

أف انفع بن عبد اٜنارث اشرتى داراً : عن عبد الر٘نن بن فروخ ) وعلقو البخاري ،  ن أيب شيبة ُب مصنفوا رواه ابٞن -أ
 عمر مل يرض فأربعمائة لصفواف ( . ، فإف رضي عمر فالبيع لو، وإف أبربعة آالؼ درىمللسجن من صفواف بن أمية 

و٣نا يقوي ىذا اٜنديث أيضا أف قصة شراء عمر بن اٝنطاب دارًا للسجن ّنكة من صفواف بن أمية ػ قد اشتهرت بٌن 
إهنا كانت موجودة ُب عصر أىل العلم، وبٌن من كتب ُب اتريخ مكة، مثل : األزرقي، والفاكهي، وابن شبة، حَّت 

 الفاكهي، وكانت ال تزاؿ سجن مكة، فلًناجع، وهللا أعلم .
بيعو وتفويت  قالوا: إّف ذلك الثمن ُب صفقة العرابف إمّنا استحّقو البائع ُب مقابل الزمن وأتخًن ومن اٞنعقوؿ :-ب

 ع .الفرصة على البائ
، ألف جهالة اٞنيسر يكوف فيو اٞنتعامبلف بٌن  ليست جهالة ميسراٛنهالة ُب بيع العربوف : الشيخ دمحم بن عثيمٌن قاؿ 

، ومن اٞنعلـو أف  ، وغاية ما ىنالك أف ترد إليو سلعتو ، بل البائع غاًل ، أما ىذه فإف البائع ليس بغاـر الغنم والغـر
اٝنيار، إال أنو يعطى للبائع ، وبيع العربوف يشبو شرط  اٞنشرتي لو شرط اٝنيار لنفسو مدة يـو أو يومٌن كاف ذلك جائزاً 

 ، ألف قيمتها قد تنقص إذا علم الناس هبذا، ولو على سبيل التقدَل، ففيو مصلحة .  جزء من الثمن إذا رد إليو السلعة
 وفيو أيضاً مصلحة للبائع من وجو آخر، أف اٞنشرتي إذا سلم العربوف فإف ُب ىذا دافع لتتميم البيعة .

  دفػػعػػػو للزمو البيع .                                         ع العربوف، بينما لو مل يػػػػػػ، ألنو يكوف ابٝنيار ُب رد السلعة إذا دف وفيو كذلك مصلحة للمشرتي
 ) ُنث لؤلخ عدانف األ٘ندي ( .
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ُهَما قَ  - ٕٓٛ ُتُو َلِقَيِِن رَُجٌل فََأْعطَاين ِبِو ِرْْباً ِابْ تَ ْعُت زَْيتًا يف اَلس  )  الَ َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ وِق، فَ َلمىا ِاْستَ ْوَجب ْ

، فَِإَذا ُىَو  زَْيُد ْبُن اَثِبٍت، فَ َقاَل: َحَسناً، فََأرَْدُت َأْن َأْضِرَب َعَلى يَِد اَلرىُجِل، فََأَخَذ رَُجٌل ِمْن َخْلِفي ِبِذرَاِعي، فَاْلتَ َفت 
َتاُع، َحَّتى ََيُوزََىا   ْعَتُو َحَّتى حَتُوزَُه ِإىَل رَْحِلَك; فَِإنى َرُسوَل َاَّللِى اَل تَِبْعُو َحْيُث ِابْ ت َ  َلُع َحْيُث تُ ب ْ اَلت جىاُر نَ َهى َأْن تُ َباَع اَلسِّ

 .ُم َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد َواللىْفُظ َلُو، َوَصحىَحُو ِاْبُن ِحبىاَن َواحْلَاكِ  (ِإىَل رَِحاذِلِْم 
---------- 

 أي : اشرتيت .(  بْ تَ ْعُت زَْيتاً يف اَلس وقِ اِ ) 
ُتُو  )  أي : استحققتو .( فَ َلمىا ِاْستَ ْوَجب ْ

أي : أعقد معو البيع ، ألف من عادة اٞنتبايعٌن أف يضرب أحدمها يده ُب يد (  َأْضِرَب َعَلى يَِد اَلرىُجلِ  فََأرَْدُت َأنْ ) 
 اآلخر عند عقد البيع .

 أي : حيث اشرتيتو .( اَل تَِبْعُو َحْيُث ِابْ تَ ْعَتُو ) 
 أي : ٓنرزه وتضمو إليك بنقلو إىل مكانك والتصرؼ فيو .(  َّتى حَتُوزَُه ِإىَل رَْحِلكَ حَ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 أنو ال جيوز بيع الشيء قبل قبضو وقبل نقلو إىل رحلو .نستفيد : 
 . فبل جيوز بيع شيء حَّت حيوزه إىل رحلوشيء ،  عاـ ُب كل ُب كل شيء ،  وىذ

 .اٜنديث دليل على أنو ال يصح من اٞنشرتي أف يبيع ما اشرتاه قبل أف حيوزه إىل رحلو ف
 وقد تقدـ وجو النهي عن بيع السلعة قبل قبضها .

 . اٞنكاف الذي خيتص بو إىل لكنو عرب عنو ّنا ذكر ٞنا كاف غالب قبض اٞنشرتي اٜنيازة، والظاىر أف اٞنراد بو القبض 
 .ذلك قبض  وأما نقلو من مكاف إىل مكاف ال خيتص بو فعند اٛنمهور أف 
 : كيفية القبض 

 ل .إف كاف ٣نا يتناوؿ ابليد كالدراىم والثوب فقبضو نق
 .وما ينقل ُب العادة كاألخشاب واٜنبوب واٜنيواف فقبضو ابلنقل إىل مكاف آخر  
 .لثمر على الشجر فقبضو ابلتخلية ال ينقل كالعقار وا وما كاف 

حديث حكيم بن حزاـ عند البيهقي بسند جيد؛  -ال جيوز بيعها قبل حيازهتا  -أاًي كانت  -على أف السلع  -و٣نا يدؿ على العمـو 
؟ قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا إٍل أبتاع ىذه البيوع، ف   و .اي ابن أخي ال تبع شيئاً حَّت تقبضما حيل يل منها وما حيـر

 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ُب الصحيحٌن وغًنمها، أف النيب  الطعاـ وغًنه : و٣نا يدؿ على أف اٜنكم عاـ ُب
 و ( .وال أحسب كل شيء إال مثل، قاؿ ابن عباس )  و (من ابتاع طعاماً فبل يبعو حَّت يستوفيقاؿ ) 

اإلٗناع على عدـ  –يو ابن القيم ُب )هتذيب السنن( كما عزاه إل  -وقد حكى اٝنطايب ُب )معامل السنن(، وابن اٞننذر 
 جواز بيع الطعاـ قبل قبضو. 

 أما غًن الطعاـ، فقد حكى اٝنطايب وكذا ابن القيم للعلماء فيو أربعة أقواؿ. 



 ٕ٘ 

 تعميم حكم اٞننع ُب الطعاـ وغًنه .رجح ابن القيم منها: القوؿ ب
! ِإيّنِ أَبِيُع َِبْلَبِقيِع، فَأَبِيُع َِبلدىرَيِنرِي َوآُخُذ اَلدىرَاِىَم، َوأَبِيُع َِبلدىرَاِىِم َوآُخُذ قُ ْلُت: اَي َرُسوَل َاَّللىِ  )َوَعْنُو قَاَل:  - ٖٓٛ

َفرىقَا َها َما َلَْ تَ ت َ اَل أبََْس َأْن ََتُْخَذَىا ِبِسْعِر يَ ْومِ   اَلدىرَيِنرَي، آُخُذ َىَذا ِمْن َىِذِه َوُأْعِطي َىَذِه ِمْن َىِذا؟ فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللىِ 
َنُكَما َشْيٌء   م .، َوَصحىَحُو َاحْلَاكِ َرَواُه َاخْلَْمَسةُ  (َوبَ ي ْ

---------- 
أف اٞنراد بسعر يومها : أنو سعر الصرؼ ُب السوؽ وقت االقتضاء ؛ فيكوف معىن قولو ُب ( َأْن ََتُْخَذَىا ِبِسْعِر يَ ْوِمَها ) 

حرج ُب أف تستبدؿ الداننًن اليت لك ُب  " أي ال يءبسعر يومها مامل تتفرقا وبينكما شاٜنديث : " ال أبس أف أتخذىا 
 عر الصرؼ ُب السوؽ وقت االقتضاء .ذمة صاحبك ابلدراىم أو العكس  إذا كاف ىذا االستبداؿ مراعى فيو س

 ما صحة حديث الباب ؟ 
من طرؽ أخرى   إىل رسوؿ هللا  روي مرفوعاً هللا عنهما  من طرؽ ، و رضي  بن عمراعلى  روي ىذا اٜنديث موقوفاً 

 رضي هللا عنهما  . تلتقي ُب ٚناؾ بن حرب عن سعيد بن جبًن عن  ابن عمر
 رواه عن ٚناؾ بن حرب مرفوعا أبو داود وأ٘ند والرتمذي والنسائي والبيهقي والطيالسي وابن اٛنارود .

 واختلف العلماء يف صحتو وضعفو .
حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود ىيب ، و٣نن صححو  النووي ُب اجملموع ؛ قاؿ : ووافقو الذفصححو اٜناكم 

 .والرتمذي والنسائي وآخروف أبسانيد صحيحة، عن ٚناؾ بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظو ىنا 
وقد  . ُب رفعووىذا ال يقدح  : قلت . أف أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر (  معرفة السنن واآلاثر) وذكر البيهقي ُب 

قدمنا مرات أف اٜنديث إذا رواه بعضهم مرسبًل وبعضهم متصبًل وبعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا كاف ١نكومًا بوصلو 
 ن .ورفعو على اٞنذىب الصحيح الذي قالو الفقهاء واألصوليوف و١نققوا احملدثٌن من اٞنتقدمٌن واٞنتأخري

ُب تكملة اجملموع ، ورجح رفعو ابن اٞنلقن ، وحسنو ابن بساـ ُب  : ابن حباف ، وحسنو السبكي و٣نن صححو أيضاً 
 توضيح األحكاـ . 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 أنو جيوز أف يُقَضى عن الذىب فضة ، وعن الفضة ذىباً .نستفيد : 

  كر الشروط لكي تصح ىذه ادلعاملة ؟اذ 
 يشرتط التقابض قبل التفرؽ من ٠نلس العقد .

خبلؼ بٌن علماء اٞنسلمٌن ُب ٓنرَل النسيئة ُب بيع الذىب ابلذىب والورؽ ابلورؽ ، وبيع الورؽ  : والقاؿ ابن عبد الرب 
 جيوز إال ىاء وىاء قبل االفرتاؽ .ىذه ٗنلة اجتمعوا عليها . ابلذىب  و الذىب ابلورؽ ، وأف الصرؼ كلو  ال

 ( .تلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يداً بيد خ) إذا ا لقولو 
 . بشرط التقابض –مثبلً  –ومثل ذلك لو ابع سلعة ابلرايؿ السعودي فلو أف يعتاض عنو ابلدينار الكوييت 

 ىل يشرتط أن يكون االستبدال بسعر يومها ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :



 ٖ٘ 

 : أنو شرط . القول األول
 وىذا مذىب اٜننابلة ، ورجحو الشوكاٍل ، والشيخ ابن ابز .

 ( . اَل أَبَْس َأْف أَتُْخَذَىا ِبِسْعِر يَػْوِمَهاديث الباب )ٜن -أ
 ولئبل يربح فيما مل يدخل ُب ضمانو . -ب

 : أف ذلك ليس بشرط ، بل جيوز بسعر يومها وأغلى وأرخص . القول الثاين
ُب صحيح مسلم ُب قاؿ اٝنطايب : وكاف ابن أيب ليلى يكره ذلك إال بسعر يومو ، ومل يعترب غًنُه السعر ، فقد جاء 

) الذىب ابلذىب  والفضة ابلفضة مثبل ّنثل ، فإذا اختلفت ىذه  حديث عبادة بن الصامت قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد ( .

قهاء  ، وقد وقاؿ ابن عبد الرب ُب التمهيد : وأما قولو ُب ىذا اٜنديث : بسعر يومكما فلم يعوؿ عليو ٗناعة من الف
 ذكران ذلك عنهم ُب ىذا الباب .

ُب الواقع ، يدؿ  نو غًن شرط ، وإف كاف أمرا أغلبياً وأما قولو ُب رواية أيب داود بسعر يومها فالظاىر أوقاؿ الصنعاٍل : 
 م .على ذلك قولو فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئت

 ب .قييد بسعر اليـو على طريق االستحباوالتاٞنعبود نقبل عن فتح الودود :  وقاؿ ُب عوف
. ، فإذا اختلفتم األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف ) الذىب ابلذىب .. واستدؿ ىؤالء ُنديث عبادة . قاؿ : قاؿ 

 يداً بيد ( .
 قالوا : مل يقيد الصرؼ بسعر معٌن عند تبادؿ الذىب ابلفضة ، أو العكس .

 يث الباب ؟ماذا قال أصحاب القول الثاين عن حد 
 أجابوا :

 ٢نتلف فيو .  أف اٜنديث موقوؼ على ابن عمر حيث مل يرفعو إال ٚناؾ بن حرب ، وىو أواًل :
 سبق من أف اٜنديث قد صححو ٗنع من أىل اٜنديث . وأجيب : ّنا

: ي ُب حاشيتو على سنن النسائي صحة اٜنديث فهو ١نموؿ على االستحباب ؛ كما قاؿ السندفرض على  الثاين :
 .والتقييد بسعر اليـو على طريق االستحباب 

 الواقع . ُب نو غًن شرط ، وإف كاف أمرا أغلبياً فالظاىر أوأما قولو ُب رواية أيب داوود ) بسعر يومها (  وقاؿ الصنعاٍل : )
 .فإذا اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم " ( يدؿ على ذلك قولو ) 

 مراد ابإلٗناع " بلستبداؿ غًنوىذا القيد ل:  شيخ عبدهللا البساـ ر٘نو هللاوقاؿ ال

 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث عبادة ؟ 
 قالوا : أبف حديث عبادة عاـ وحديث ابن عمر خاص ، فيحمل العاـ على اٝناص .

ء اشرتط إذا أقرض اإلنساف شخصًا دوالرات فإنو يثبت ُب ذمة اٞنقرتض دوالرات فقط ، سواقاؿ الشيخ ابن عثيمٌن : 
أف يوُب سواىا ، سواء زادت قيمتها أـ نقصت أـ بقيت على ما  -أي ال يلـز اٞنقرتض  -ذلك أـ مل يشرتط ، وال يلزمو 

ىي عليو ، فمن اقرتض شيئًا مل يثبت ُب ذمتو إال ما اقرتضو فقط ، ولكن لو أراد اٞنقرتض أف يوُب اٞنقرض من عملة 



 ٘ٗ 

 اً .رط أف تكوف بسعر يومها وأال يتفرقا وبينهما شيء " انتهى ملخصأخرى واتفقا على ذلك فبل أبس ولكن بش
من صديق مبلغًا من اٞناؿ ابلدوالر، ىل جيوز سداد ىذا اٞنبلغ ّنا يساويو من  سئل الشيخ ابن ابز ر٘نو هللا : اقرتضت

 أخرى كالرايؿ اليمين مثبلً أو اٛننيو؟ عملة

ابلرتاضي إذا رضي صاحب العملة األوىل أف أيخذ  سددىا بعملة أخرىنعم ال أبس أف يكوف اإلنساف اقرتض عملة ٍب ي
هللا إننا نبيع  أنو قيل لو اي رسوؿ بيد من غًن أتخًن فقد ثبت عن رسوؿ هللا  عنها عملة أخرى فبل حرج ُب ذلك، يداً 

بلـ : )ال أبس أف أتخذىا بسعر فقاؿ عليو الصبلة والس الداننًن ابلدراىم وأنخذ الداننًن، ونبيع ابلداننًن وأنخذ الدراىم
أو  شيء( فإذا اقرتضت مثبًل مائة دوالر وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالرايؿ السعودي يومها ما مل تفرتقا وبينكما

زدتو زايدة على ذلك ألنك تراه ١نسن إليك  نار األردٍل أو العراقي يداً بيد ُنسب القيمة فبل أبس بذلك أوياليمين أو الد
أعطيتو  ) خيار الناس أحسنهم قضاء( وىكذا لو ابع عليك سيارة بعشرة آالؼ مثبل دوالر ٍب س لقوؿ النيب فبل أب

العمل األخرى فبل أبس ولكن بشرط  عنها ما يقابلها من الداننًن أو الرايؿ السعودي أو اليمين أو ما أشبو ذلك من
 .و إايىا بسعر يومها حٌن اٞنعاوضةتعطي التقابض ُب اجمللس وأف ال تتفرقا وبينكما شيء، وأف

 . ُمت ىَفٌق َعَلْيوِ  (َعِن النىْجِش  نَ َهى  ) َوَعْنُو قَالَ  - ٗٓٛ
---------- 

 ما النجش ؟ 
 ىو أف يزيد ُب السلعة وىو ال يريد شراءىا .النجش : 

 ما حكمو ؟ 
 حراـ . 
 ٜنديث الباب . -أ

تَػَناَجُشوا .  ُكْم َعَلى بَػْيِع بَػْعٍض . َوال، َوال يَِبْع بَػْعضُ قَاَؿ )ال تَػَلقَّْوا الرُّْكَبافَ   : َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ  َأيب ُىَريْػَرَة  وٜنديث -ب
 ( متفق عليو ....َوال يَِبْع َحاِضٌر لَِباٍد 

 ما ىدف الناجش ؟ 
 أف ينفع البائع .-أ

 أف يضر اٞنشرتي .-ب
 أو األمرين ٗنيعاً .-ج
 أو ٠نرد العبث .-ىػ
  لو وقع البيع ؟ما احلكم 

 إذا وقع البيع فإف البيع صحيح عند أكثر العلماء .
 ألف اٞننهي عنو ىو الفعل ال العقد .

 ما حكم من وقع عليو النجش ؟ 
 من وقع عليو النجش فإف لو اٝنيار إذا زاد الثمن عن العادة .
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 استقر عليو العقد .اٝنيار بٌن : أف يرد السلعة وأيخذ الثمن ) الفسخ ( ، أو يبقيها بثمنها الذي 
 
 ما حكم قول البائع أعطيت َبلسلعة كذا وكذا ، وىو كاذب ؟ وىل يعترب من النجش ؟ 

 جيب على البائع أف يصدؽ ُب بيعو ، وال يكذب ، حَّت يبارؾ هللا لو ُب بيعو ، فإف كذب ١نق هللا الربكة من بيعو .
رَّقَا ، فَِإْف َصَدقَا َوبَػيػََّنا بُورَِؾ َٟنَُما ُب بَػْيِعِهَما ، َوِإْف َكَتَما وََكَذاَب ١نَُِقْت بَػرََكُة بَػْيِعِهَما( )اْلبَػيَِّعاِف اِبْٝنَِياِر َما ملَْ يَػتَػفَ  قاؿ النيب 
 ي ومسلم .رواه البخار 

 وقوؿ البائع : إنو أُعطي ُب السلعة كذا ، وىو مل يُػْعَط ىذا اٞنبلغ كذٌب ببل شك ، وأكل ٞناؿ اٞنشرتي ابلباطل ، ألف
فسوؼ يزيده ببل شك ، فيكوف البائع قد خدعو ، وكذب عليو ،  ٘ٓٔاٞنشرتي إذا َصدَّؽ البائع أنو أُعطي ُب السلعة 

 ومسلم . عن التناجش فقاؿ : )َواَل تَػَناَجُشوا( رواه البخاري وقد هنى النيب ، ليزيد السعر ، فيكوف أكل مالو ابلباطل 
 ء سلعة فيزيد ُب ٖننها حَّت يغر اٞنشرتي وجيعلو يزيد ُب الثمن .والنَّْجش ىو أف أيٌب شخص ال يريد شرا

ولو قاؿ البائع : أعطيت هبذه السلعة كذا وكذا ، فصدقو اٞنشرتي ، واشرتاىا بذلك ، ٍب ابف  اٞنغين : قاؿ ابن قدامة ُب 
 كاذابً .. فهو ُب معىن النجش" انتهى .

: أعطيت ُب ناجشة : أف يقوؿ البائع للمشرتيومن اٞن :(ٕٖٓ/ٛٞنمتع" )"الشرح اوقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمٌن ر٘نو هللا ُب 
ّنائتٌن فأشرتيها ّنائتٌن وعشرة، وفعبًل، اشرتاىا ّنائتٌن  : إذا كانت ِٚنيت، وىو يكذب، واٞنشرتي سوؼ يقوؿالسلعة كذا

 )اإلسبلـ سؤاؿ وجواب(  .شبو النج، ألنو ُغنِب )ُخدِع( على وجو يشوعشرة، وتبٌن أف قيمتها مائة وٙنسوف، فإف لو اٝنيار

 اف :ؿ العلماء : يستثىن من ذلك مسألت: قا مسألة
، ي أف يعرض البائع سلعتو ُب السوؽ، ويتزايد اٞنشرتوف فيها، فتباع ٞنن يدفع األكثر: مسألة اٞنزايدة : وى ادلسألة األوىل

 ( ) اٜنراج ( .وىو اٞنعروؼ بػ)بيع اٞنزاد العلين
 ة للزايدة ، وألف البائع مل يركن ٞنشرٍت معٌن .ألف السلعة معروض

( ٓٓٔ شركة تقوؿ عندي سيارات ب )ت ، وال يذكروف السعر ، أتٌبااقصة : كأف تقوؿ مؤسسة نريد عشر سيار نبيع اٞن
 . (ٜٓ) وتقوؿ شركة اثنية نفس السيارات

 ألف أصل الشركة ٞنا نزلت اٞنناقصة تريد أقل ما يكوف من األسعار .
ُهَما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِى وَ  - ٘ٓٛ نَ َهى َعْن اَْلُمَحاقَ َلِة، َواْلُمَزابَ َنِة، َواْلُمَخابَ َرِة،  َأنى اَلنىِبى  ) -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

َيا، ِإالى َأْن تُ ْعَلَم  ْمِ ( َوَعْن اَلث  ن ْ  ِذي   .َرَواُه َاخْلَْمَسُة ِإالى ِاْبَن َماَجْو، َوَصحىَحُو اَلرتِّ
 (َعِن اَْلُمَحاقَ َلِة، َواْلُمَخاَضَرِة، َواْلُماَلَمَسِة، َواْلُمَناَبَذِة، َواْلُمَزابَ َنِة  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى  )قَالَ  َوَعْن أََنٍس  - ٙٓٛ

 .َرَواُه اَْلُبَخاِري  
--------- 

 ما ىي احملاقلة ؟ 
 . ) النووي ( .بَػْيع اْٜنِْنَطة ُب َسنَػبُػلَُّها ُِنِْنَطٍة َصاِفَية  لزرع ، وىيْوِضع اَمْأُخوَذة ِمْن اْٜنَْقل َوُىَو اْٜنَْرث َومَ 

 مٌن : صورة أخرى للمحاقلة : أف يبيع اإلنساف حقلو على اآلخر ُنقلو .يقاؿ الشيخ ابن عث
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 اؿ : عندي مزرعة وعندؾ مزرعة فبعتها عليك ّنزرعتك وكلتامها بر ، فهذا ال جيوز .ثم
 
 ؟ كمة من النهيما احل 

أما على الصورة األوىل : لتعذر العلم ، فإذا فرضنا أف الرب احملصود معلـو ، فإف الزرع غًن معلـو ، فيكوف ابع برًا غًن 
 معلـو برب معلـو ، وىذا ال جيوز .

  .ٛنهالة أحد العوضٌن ، ألنو مستور أبوراقو ، واٛنهل ُب ذلك يوقع ُب الرابوأما على الصورة الثانية : 
 ما ىي ادلزابنة ؟ 

 ىي بيع التمر على النخل بتمر ٠نذوذ .ادلزابنة : 
 أف يبيع رطباً على رؤوس النخل ، بثمر ُب الزنبيل ، فهذا ال جيوز . :مثاؿ

: نتبايع ىذه األشجار مثاؿ آخر: رجل عنده شجر من األعناب، وآخر عنده أكياس من الزبيب، فقاؿ أحدمها لآلخر
 ، فهذا ال جيوز .كياس من الزبيباألعناب هبذه األ من
  ؟ حلكمة من النهياما 

 ألف ذلك مظنة الراب لعدـ التساوي .-أ
 ألف بيع ٕنر بتمر يشرتط فيو التساوي ، والتساوي ىنا معدـو .

 ألنو لو فرضنا أف أكياس الزبيب معلومة اٞنقدار ، لكن أشجار العنب غًن معلومة اٞنقدار .
 حصل بو غرر فهو غًن صحيح .حصوؿ الغرر بو ، وكل ما -ب

 ما ىي ادلخابرة ؟ 
 بضم اٞنيم ، مأخوذة من اٝنبار ، وىي األرض اللينة القابلة للزرع .

  واٞنراد هبا ىنا : زراعة األرض َنزء ٣نا خيرج منها .
 نهي عنها ما كاف فيو جهالة وغرر وىي ) كل مزارعة فيها جهالة فهذه ٢نابرة ( .واٞنخابرة اٞن

يقوؿ زارعتك على أف يكوف يل شرقي األرض ولك غربيهػػا ، فهذا ال جيوز للجهالة والغرر ، ألنو قد يكوف : أف  مثال
 احملصوؿ كثًن من الشرقي دوف الغريب أو ابلعكس .

 أو يقوؿ : زارعتك على أف يكوف يل الرب ولك الشعًن .
 ( صاع من الرب ولك الباقي . ٓٓٔأو يقوؿ : زارعتك على أف يكوف يل ) 

 ما احلكمة من النهي ؟ 
 واٞنخاطرة ، ألنو رّنا صلح ىذا اٛنانب وتلف اآلخر . ٞنا ذلك من اٛنهالة والغرر

  ( َياما معىن قولو  ( ؟ِإالى َأْن تُ ْعَلَم  َوَعْن اَلث  ن ْ
 معناه : أف يبيع شيئاً ويستثىن منو شيئاً غًن معلـو .

 بعتك ىذه الكتب إال بعضها .: كأف يقوؿ 
 بعتك ىذه النخبلت العشر إال واحدة . أو يقوؿ :



 ٘ٚ 

 أما إذا كانت معلومة فبل أبس .
 كما لو قاؿ : بعتك ىذه النخبلت العشر إال ىذه وعينها ، فهذا يصح .

 ما احلكمة من النهي ؟ 
 ألف عدـ التعيٌن غرر ، وٛنهالة اٞنستثىن ، وىذا يفضي إىل النزاع .

 ما ىي ادلخاضرة ؟ 
 بيع الثمار واٜنبوب قبل أف يبدو: ، واٞنراد، وىي مفاعلة من اٝنضرة والضاد اٞنعجمتٌن ٝناءاب : اٞنخاضرةقاؿ ابن حجر

 . صبلحها
الثمار وىي خضر مل يبد صبلحها يسمي ذلك ٢ناضرة ألف اٞنتبايعٌن تبايعا  بيععنها  هنيوقاؿ ابن قتيبة : واٞنخاضرة اليت 

 شيئاً أخضر فهي من اثنٌن مأخوذة من اٝنضرة.
 مة من النهي ؟ما احلك 

 ألنو يؤدي إىل الغرر ، فقد يصاب ىذا اٜنب آبفات وحيصل ُب ذلك نزاع بٌن اٞنشرتي والبائع .
 فائدة : جيوز ُب حالة واحدة ، وىي إذا ابعو على أنو علف لدوابو بشرط القطع ُب اٜناؿ .

ُهَما-َوَعْن طَاُوٍس، َعِن ِاْبِن َعبىاٍس  - ٚٓٛ اَل تَ َلقىْوا اَلر ْكَباَن، َواَل يَِبيُع َحاِضٌر ) اَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى قَ  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ
 .ُمت ىَفٌق َعَلْيِو َواللىْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  (: اَل َيُكوُن لَُو َِسَْسارًا لَِباٍد ". قُ ْلُت اِلْبِن َعبىاٍس: َما قَ ْولُُو: " َواَل يَِبيُع َحاِضٌر لَِباٍد؟ " قَالَ 

اَل تَ َلقىوا َاْْلََلَب، َفَمْن تُ ُلقَِّي فَاْشرُتَِي ِمْنُو، فَِإَذا أََتى َسيُِّدُه  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٛٓٛ
 .َرَواُه ُمْسِلٌم ( َياِر اَلس وَق فَ ُهَو َِبخلِْ 

---------- 
 الوسيط بٌن البائع واٞنشرتي لتسهيل الصفقة .ىو السمسار : (  اَل َيُكوُن لَُو َِسَْسارًا) 
تَػلََّقىَ اٞنراد ابلسيد (  فَِإَذا أََتى َسيُِّدُه اَلس وقَ ) 

ُ
 . اٞن

 ما ادلراد بتلقي الركبان ؟ 
 : وىم من يقدموف للبلد لبيع سلعهم ، والتعبًن ابلركباف خرج ٢نرج الغالب ، وإال فهو شامل للمشاة . الركبان

 ان ؟ما حكم تلقي الركب 
 ٗنهور العلماء . لتحرَل عندمنهي عنو ، وىذا النهي ل

 احلكمة من النهي ؟ ما 
 ألف فيو ضرراً على الركباف ، وعلى أىل البلد .

 أما الركباف فإف اٞنتلقي ٟنم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ٖنن السوؽ ، فيحصل ٟنم اٝنديعة والغنب .
منهم برخص ، ويكوف شراؤه سبب لرفع األسعار ، ِنبلؼ ما لو  وأما أىل البلد فإف من تلقى ىؤالء فسوؼ يشرتي

 ىبطوا هبا األسواؽ ، فإنو سوؼ حيصل منهم تنشيط ألىل البلد ورّنا نزلت األسعار مع كثرة ما جلب .
 : سبب التحرَل إزالة الضرر عن اٛنالب وصيانتو عن اٝنديعة  . قاؿ النووي

 ىل البيع صحيح أم فاسد ؟ 
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 على قولٌن : ذلك ُباختلف العلماء 
 : البيع صحيح . القول األول

 ورجحو الشوكاٍل .، وىذا مذىب اٛنمهور 
 . (... فمن تلقاه فاشرتى منو فإذا أتى سيده السوؽ فهو ابٝنيار  ):  لقولو -أ

 : ثبوت اٝنيار للسيد فرع عن صحة البيع . قالوا
 وألف النهي ال يرجع إىل نفس العقد . -ب

 ف البيع فاسد .: أ القول الثاين
 : وقاؿ بو بعض اٞنالكية وبعض اٜننابلة . قاؿ الشوكاٍل

 األول . والراجح
 ما احلكم إذا قدم الراكب السوق ، وعلم أنو قد غنب ؟ 
 لو اٝنيار . 

 م .رواه مسل (ال تلقوا اٛنلب ، فمن تلقى فاشرتى منو فإذا أتى سيده السوؽ فهو ابٝنيار  )  لقولو 
تَػلََّقَى ( .: اٞنراد  سيده] 

ُ
 اٞن

 ما ادلراد ببيع احلاضر للباد ؟ 
 أف يبيع اٞنقيم ٞنن قدـ من خارج البلد .

 اٜناضر ىو اٞنقيم ُب اٞندف والقرى .
 والباد ىو ساكن البادية .

البادي ىا ىنا من يدخل البلدة من غًن أىلها ”: كما قال ابن قدامة، عض أىل العلم البادي أبعم من ذلكوقد عرب ب
 . “كاف بدوايً أو من قرية أو بلدة أخرىسواء  
 . ًإذاً يكوف ذكر البادي مثااًل ال قيدا 

 وقد جاء ُب رواية أف طاووس سأؿ ابن عباس : ما معىن ال يبع حاضر لباد ؟ قاؿ : ال يكوف لو ٚنساراً .
 ] السمسار ىو الذي يبيع لغًنه أبجرة [ 

 يع احلاضر للباد ؟ما حكم ب 
 .حراـ 

 ًن العلماء .وىو مذىب ٗناى
 لداللة اٜنديث على ذلك .

 وذىب ٠ناىد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أف البيع صحيح .
 ق ُب ذلك ، ٍب نسخ بعمـو قولو : الدين النصيحة .: أف النهي كاف ُب أوؿ اإلسبلـ ٞنا كاف عليهم من الضيقالوا 
 ما اْلواب عن حديث ) الدين النصيحة ( ؟ 
والنهي عن بيع اٜناضر للباد خاص، واٝناص يقضي على  ،أبنو عاـ( النصيحةين الدر عن حديث )و أجاب اٛنمه 



 ٜ٘ 

 .العاـ
 وىذا ىو الصحيح .

وقد ٗنع اإلماـ البخاري بٌن أدلة الفريقٌن ، وجعل النهي خاص عمن يبيع ابألجرة كالسمسار ، وأما من ينصحو ويعلمو 
 أبف السعر كذا وكذا ، فبل يدخل ُب النهي عنده .

البقاء على ظواىر النصوص ىو األوىل ، فيكوف بيع اٜناضر للبادي ١نرمًا على العمـو وسواء كاف  لشوكاين :لكن قال ا
 .أبجرة أـ ال 

 احلكمة من النهي ؟ ما 
اٞنعىن ُب ذلك أنو مَّت ترؾ البدوي يبيع سلعتو اشرتاىا الناس برخص ، ويوسع عليهم السعر ، فإذا توىل  : قال ابن قدامة

 .ُب تعليلو إىل ىذا اٞنعىن  ، وامتنع من بيعها إال بسعر البلد ، ضاؽ على البلد ، وقد أشار النيب  اٜناضر بيعها
 . (ال يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزؽ هللا بعضهم من بعض  )جاء ُب رواية : 

 : اٞنشهور من مذىب اٜننابلة إىل أف بيع اٜناضر للباد ابطل بشروط : خامساً 
 اس حاجة إىل السلعة .أف يكوف ابلن -ٔ
 أف يكوف جاىبًل بسعر يومها ، فإف كاف يعلم السعر فبل حرج أف يبيع حاضر لبادي . -ٕ
 أف يقصده اٜناضر ليبيع لو ، أما إذا قصده البادي فبل أبس أف يبيع . -ٖ

 لكن ٗنهور العلماء على صحة البيع مع اإلٍب .
 خذ بظاىر اٜنديث أوىل .أما ابلنسبة للشروط اليت ذكرىا اٜننابلة ، فاأل

 .: ال خيفى أف ٔنصيص العمـو ّنثل ىذه األمور من التخصيص ّنجرد االستنباط  قال الشوكاين
 َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َواَل تَ َناَجُشوا، َواَل يَِبيُع اَلرىُجُل َعَلى بَ ْيِع َأِخيِو، َواَل  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى )  َوَعْنُو قَالَ  - ٜٓٛ

 . ُمت ىَفٌق َعَلْيوِ  -ََيُْطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِو، َواَل ُتْسَأُل اَْلَمْرَأُة َطاَلَق ُأْخِتَها لَِتْكَفأَ َما يف ِإرَيئَِها 
 ( .اَل َيُسِم اَْلُمْسِلُم َعَلى َسْوِم اَْلُمْسِلِم )  َوِلُمْسِلمٍ 

----------  
 ما حكم بيع الرجل على بيع أخيو ؟ 

 حراـ .
  متفق عليو) ال يبيع الرجل على بيع أخيػو .. (  أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٜنديث -أ

 ) ال يبع بعضكم على بيع بعض ( رواه مسلم . وٜنديث ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب
على بيع أخيو (  قاؿ ) اٞنؤمن أخو اٞنؤمن ، فبل حيل للمؤمن أف يبتاع وٜنديث عن عقبة بن عامر أف رسوؿ هللا  -ج

 رواه مسلم .
 اذكر مثااًل على ذلك ؟ 

( ، أو يقوؿ  ٜ( ٍب أيتيػو آخر ويقوؿ : أعطيك مثلها بػ)  ٓٔأف يشرتي شخص من إنساف سلعة بػ) مثاؿ ذلك : 
 (  . ٓٔأعطيك أحسن منها بػ) 



 ٙٓ 

 ىل شراء الرجل على الرجل مثل ذلك ؟ 
 حيـر الشراء على شراء الرجل . ،  نعم

يَء إىَل اْلَبائِِع قَػْبَل لُُزوـِ اْلَعْقِد ، فَػَيْدَفَع ُب ا… دامة : قاؿ ابن ق ْلَمِبيِع َكَذِلَك إْف اْشتَػَرى َعَلى ِشرَاِء َأِخيِو ، َوُىَو َأْف جيَِ
 .ِو ، فَػُهَو ١ُنَرَّـٌ أَْيًضا َأْكثَػَر ِمْن الثََّمِن الَِّذي ُاْشرُتَِي بِ 

 .َعْنُو   َمْعىَن اْلَمْنِهيِّ أِلَنَُّو ُب  -أ
رَاَء ُيَسمَّى بَػيػْعً -ب  .ا ، فَػَيْدُخُل ُب النػَّْهِي َوأِلَفَّ الشِّ
 ) اٞنغين ( .  َوُىَو ُِب َمْعىَن اْٝنَاِطِب .، نَػَهى َأْف خَيُْطَب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِو  َوأِلَفَّ النَّيبَّ -ج
 اذكر مثااًل لذلك ؟ 

، فذىبت إىل زيد وقلت لو : اي فبلف ، أنت بعت بيتك على  ٓٓٔتو بػ مثاؿ ذلك : علمُت أف زيدًا ابع على عمر بي
 . ٕٓٔ، أان سأعطيك  ٓٓٔعمر بػ 

  ؟احلكمة من النهي ما 
 قطع العدواف على الغًن ، واجتناب ما يؤدي إىل العداوة والبغضاء .

ُر َجائٍِز ؛ لِنَػْهِي النَّيبِّ  قاؿ ابن قدامة : ... ْفَساِد َعَلْيِو .، َولَِما فِ  فَػَهَذا َغيػْ ْضرَاِر اِبْلُمْسِلِم ، َواإْلِ  يِو ِمْن اإْلِ
 ما حكم ىذا البيع ؟ 

 اختلف العلماء على قولٌن :
 : أنو صحيح مع اإلٍب . القول األول

 وىذا مذىب اٛنمهور كما ذكر ذلك الشوكاٍل .
 : أنو ابطل . القول الثاين

 ن تيمية .وابوىذا مذىب اٞنالكية واٜننابلة ورجحو ابن حـز 
 .ألف النهي عائد إىل العقد نفسو 

 ىل جيوز البيع على بيع الكافر ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه اٞنسألة على قولٌن :

 : جيوز . القول األول
 والكافر ليس أخاً . (وال يبع الرجل على بيع أخيو  ) لقولو 

 : ال جيوز . القول الثاين
 وىذا مذىب ٗناىًن العلماء .

 فهذا قيد أغليب ال مفهـو لو . (ال يبع الرجل على بيع أخيو  )ا قولو قالوا : وأم
 مثاؿ ذلك :  اشرتى مسلم من كافر سلعة ، فبل جيوز أف يذىب البائع اٞنسلم ويقوؿ لو : أان أعطيك السلعة أبقل 

 مَّت جيوز بيع الرجل على بيع الرجل ؟ 
 جيوز إذا أِذف لو البائع .



 ٙٔ 

 متفق عليو .(وُ اَل يَِبِع الرَُّجُل َعَلى بَػْيِع َأِخيِو َواَل خَيُْطْب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِو ِإالَّ أَْف أَيَْذَف لَ )قَاَؿ   يب اْبن ُعَمَر َعِن النَّ ٜنديث 
 .حيتمل أف يكوف استثناء من اٜنكمٌن كما ىو قاعدة الشافعي ( أف أيذف لو  ) إالقولو : قاؿ اٜنافظ 

 .خًن ابألوحيتمل أف خيتص 
وال خيطب ، هنى أف يبيع الرجل على بيع أخيو ) الثاٍل رواية اٞنصنف ُب النكاح من طريق بن جريج عن انفع بلفظ  ويؤيد

 ( .الرجل على خطبة أخيو حَّت يرتؾ اٝناطب قبلو أو أيذف لو اٝناطب 
وقد أخرجو  ،ومن ٍب نشا خبلؼ للشافعية ىل خيتص ذلك ابلنكاح أو يلتحق بو البيع ُب ذلك والصحيح عدـ الفرؽ 

 ر ( .جل على بيع أخيو حَّت يبتاع أو يذال يبيع الر ) النسائي من وجو آخر عن عبيد هللا بن عمر بلفظ 
 ما حكم السوم على سوم الرجل ؟ 

 حراـ .
 ( .اَل َيُسِم اَْلُمْسِلُم َعَلى َسْوـِ اَْلُمْسِلِم ٜنديث الباب ) 

 ما معىن السوم على سوم الرجل ؟ 
رده ، وأان أشرتيو منك أبكثر ، أو ، فيأٌب إنساف ويقوؿ للبائع :  لبائع واٞنشرتي على البيع ومل يعقداهمعناه : أف يتفق ا

 يقوؿ اٞنستاـ : رده ، وأان أبيعك خًناً منو بثمنو ، أو مثلو أبرخص .
 ٞنتعاقدين .فالسـو على السـو حيـر : إذا كاف السلعة معروضة بغًن طريق اٞنزايدة واستقر الثمن ابلرتاضي بٌن ا

ْلَعة َوالرَّاِغب ِفيَها َعَلى اْلبَػْيع َوملَْ قاؿ النووي :   يَػْعِقَداُه ، أَمَّا السَّْوـ َعَلى َسْوـ َأِخيِو فَػُهَو َأْف َيُكوف َقْد اِتػََّفَق َماِلك السِّ
ْلَعة الَّيِت تُػَباع ِفيَمْن يَزِيد فَػَلْيَس ُِنَرَاـٍ .،ن فَػيَػُقوؿ اآْلَخر لِْلَبائِِع : أاََن َأْشرَتِيو َوَىَذا َحرَاـ بَػْعد ِاْسِتْقرَار الثَّمَ   َوأَمَّا السَّْوـ ُِب السِّ

 . أما السلعة إذا كانت معروضة عن طريق اٞنزايدة فبل أبس ابلسـو على سـو اآلخر 
 .اَبَع ُِب َمْن يَزِيُد   حَيُْرـُ السَّْوـُ ؛ أِلَفَّ النَّيبَّ لثَّاٍل ، َأْف َيْظَهَر ِمْنُو َما يَُدؿُّ َعَلى َعَدـِ الّرَِضا َفبَل . اقاؿ ابن قدامة : ..

دََّة َواْٛنَْهَد ، فَػَقاَؿ لَُو : أََما بَِقَي َلك َشْيٌء ؟ فَػَقاَؿ بَػَلى ، َقَدٌح  َأفَّ َرُجبًل ِمْن اأْلَْنَصاِر َشَكا إىَل النَّيِبِّ  )فَػَرَوى أََنٌس  الشِّ
َتاُعُهَما ؟ فَػَقاَؿ َرُجٌل : َأَخْذتُػُهَما ِبِدْرَىٍم َوِحْلٌس ، قَاَؿ : فَْأِتيِن  َمْن يَزِيُد  فَػَقاَؿ النَّيبُّ ،  هِبَِما فََأاَتُه هِبَِما ، فَػَقاَؿ َمْن يَػبػْ

 ِمِذيُّ َوقَاَؿ : َحِديٌث َحَسٌن .َرَواُه الرتِّْ (َعَلى ِدْرَىٍم ؟ َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَىٍم ؟ فََأْعطَاُه َرُجٌل ِدْرمَهٌَْنِ ، فَػَباَعُهَما ِمْنُو 
 َوَىَذا أَْيًضا إْٗنَاُع اْلُمْسِلِمٌَن ، يَِبيُعوَف ُب َأْسَواِقِهْم اِبْلُمزَايََدِة .

ْعُت َرُسوَل َاَّللِى  :قَاَل  َوَعْن َأِب أَي وَب َاأْلَْنَصاِريِّ  - ٓٔٛ ُ َمْن فَ رىَق بَ نْيَ َواِلَدٍة َوَوَلدِ ) :يَ ُقولُ  َسَِ َىا، فَ رىَق َاَّللى
َنُو َوبَ نْيَ أَ  ِْمِذي ، َواحْلَاِكُم، َوَلِكْن يف ِإْسَناِدِه َمَقالٌ  (ِحبىِتِو يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ بَ ي ْ  . َرَواُه َأمْحَُد، َوَصحىَحُو اَلرتِّ

نَ ُهَما، َأْن أَبِ  َأَمَرين َرُسوُل َاَّللِى ) قَالَ  اِلٍب َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَ  - ٔٔٛ يَع ُغاَلَمنْيِ َأَخَوْيِن، فَِبْعتُ ُهَما، فَ َفرىْقُت بَ ي ْ
يًعافَ َقاَل: َأْدرِْكُهَما، فَاْرجتَِْعُهَما، َواَل  َفذََكْرُت َذِلَك لِلنىِبِّ  َرَواُه َأمْحَُد، َورَِجالُُو ثَِقاٌت، َوَقْد َصحىَحُو  ( تَِبْعُهَما ِإالى َجَِ

 .ْبُن َاْْلَاُروِد، َواْبُن ِحبىاَن، َواحْلَاِكُم، َوالطىبَ َراين ، َواْبُن اَْلَقطىاِن ِاْبُن ُخَزمْيََة، َوا
---------- 

 بني الوالدة وولدىا يف البيع ؟ ما حكم التفريق 
 حراـ .



 ٕٙ 

 ٜنديث الباب .
 . كأف يبيع األـ على شخص ، ويبع ولدىا الصغًن على شخص آخر 

 اعوف ٗنيعاً أو يبقوف ٗنيعاً ، حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما .فاألرقاء ال يفرؽ بينهم ، بل يب
ُر َجائٍِز .قاؿ ابن قدامة :   َأْٗنََع أَْىُل اْلِعْلِم َعَلى َأفَّ التػَّْفرِيَق بَػٌْنَ اأْلُّـِ َوَوَلِدَىا الطِّْفِل َغيػْ

ُب أَْىِل الشَّاـِ ، َواللَّْيِث ُب أَْىِل ِمْصَر ، َوالشَّاِفِعيِّ ، َوَأيب ثَػْوٍر ، َوَأْصَحاِب َىَذا قَػْوُؿ َماِلٍك ُب أَْىِل اْلَمِديَنِة ، َواأْلَْوزَاِعيِّ 
 .الرَّْأِي ِفيِو 

َنُو َوبَػٌْنَ ، فَػرََّؽ َؽ بَػٌْنَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَىاَمْن فَػرَّ )يَػُقوُؿ  : ٚنَِْعت َرُسوَؿ اَّللَِّ ا َرَوى أَبُو أَيُّوَب، قَاؿَ َواأْلَْصُل ِفيِو مَ  َأِحبَِّتِو اَّللَُّ بَػيػْ
ِْمِذيُّ ، َوقَاَؿ : َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب .( يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ   َأْخَرَجُو الرتِّ
 ( .اَل ُتوَلُو َواِلَدٌة َعْن َوَلِدَىا )  َوقَاَؿ النَّيبُّ 

 َيْت .قَاَؿ َأْ٘نَُد : اَل يُػَفرَُّؽ بَػٌْنَ اأْلُّـِ َوَوَلِدَىا َوِإْف َرضِ 
ـُ .َوَذِلَك َوَاَّللَُّ أَْعَلَم ِلَما ِفيِو ِمْن اإْلِْضرَاِر اِبْلَوَلِد ، َوأِلَفَّ اْلَمْرأََة َقْد تَػْرَضى ّنَا ِفيِو َضَررُ   َىا ، ٍُبَّ يَػتَػَغيػَُّر قَػْلبُػَها بَػْعَد َذِلَك فَػتَػْنَد

 ىل يلحق َبلبيغ غري البيع كاذلبة والقسمة وغريمها ؟ 
 بيع ، كاٟنبة والقسمة وغًنمها .نعم يلحق ابل

 ىل ىذا احلكم خاص َبلصغري أم يشمل حَّت البالغ ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :

 أَنَُّو اَل فَػْرَؽ بَػٌْنَ َكْوِف اْلَوَلِد َكِبًنًا اَبلًِغا أَْو ِطْفبًل . : القول األول
 لعمـو اٝنرب .-أ

 َفاَرقَِة َوَلِدَىا اْلَكِبًِن ، َوِٟنََذا َحُرـَ َعَلْيِو اٛنَِْهاُد ِبُدوِف إْذهِنَِما .َوأِلَفَّ اْلَواِلَدَة تَػَتَضرَُّر ّنُِ -ب
 أنو خاص ابلصغًن ، وأما بعد البلوغ فيجوز التفريق . : القول الثاين

 وىذا مذىب الشافعي .
ُهْم َسِعيُد ْبنُ ، ْوُؿ َأْكَثِر أَْىِل اْلِعْلِم َوُىَو قػَ قاؿ ابن قدامة :  َوُىَو ، َعْبِد اْلَعزِيِز ، َوَماِلٌك ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َواللَّْيُث ، َوأَبُو ثَػْوٍر  ِمنػْ

 .قَػْوُؿ الشَّاِفِعيِّ 
 ٞنا ورد أف سلمة بن األكوع ) أنو أتى أاب بكر ابمرأة وابنتها ، فنّفلو أبو بكر ابنتها ... ( رواه مسلم .-أ

 وولدىا البالغ ، وال خبلؼ ُب جوازه عندان .قاؿ النووي : فيو جواز التفريق بٌن األـ 
 وألف الولد بعد البلوغ يصًن مستقبًل بنفسو ، والعادة التفريق بٌن األحرار ، فإف اٞنرأة تزوج ابنتها .-ب

 بن لشخص آخر .، ويباع اال( عاماً، فإنو جيوز أف تباع األـ لشخصٚٔمثاؿ : فلو كانت األـ معهػا ابن عمره )
فَػَوَىبَػَها لَُو ،   ُو النَّيبُّ أِلَفَّ َسَلَمَة ْبَن اأْلَْكوَِع أََتى اِبْمَرأٍَة َوابْػَنِتَها ، فَػنَػَفَلُو أَبُو َبْكٍر ابْػنَػتَػَها ، فَاْستَػْوَىبَػَها ِمنْ : قاؿ ابن قدامة 

نَػُهَما .  َوملَْ يُػْنِكْر التػَّْفرِيَق بَػيػْ
 َوُأْختُػَها ِسًنِيُن ، فَأَْمَسَك َمارِيََة ، َوَوَىَب ِسًنِيَن ِٜنَسَّاَف ْبِن اَثِبٍت . أُْىِدَيْت إلَْيِو َمارِيَةُ  َوأِلَفَّ النَّيبَّ 

 َوأِلَفَّ اأْلَْحرَاَر يَػتَػَفرَُّقوَف بَػْعَد اْلِكرَبِ ، فَِإفَّ اْلَمْرأََة تُػَزوَُّج ابْػنَػتُػَها ، فَاْلَعِبيُد أَْوىَل .
 ) اٞنغين ( .   ِديِث النػَّْهِي .َوّنَا ذََكْراَنُه يَػَتَخصَُّص ُعُموـُ حَ 
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 ىل يقاس على الوالدة العمة أو اخلالة ؟ 
نقوؿ : إذا نظران إىل حديث علي قلنا : إهنا تقاس العمة واٝنالة ، ألف ُب حديث علي : ٓنرَل التفريق بٌن األخوين ، 

 حم ُب البيع .وأخذ العلماء من ىذا والذي قبلو قاعدة : وقالوا : ال جيوز التفريق بٌن ذوي الر 
والضابط : أف كل ٣نلوكٌن لو قدر أف أحدمها ذكر واآلخر أنثى مل حيل أف يتزوج اآلخر لقرابتو منو ، فإنو ال جيوز التفريق 

 بينهما .
فالعمة وابن أخيها ال جيوز التفريق بينهما ، ألنو ال حيل التناكح بينهما ، وابن العم وابن عمو جيوز التفريق بينهما ، ألنو 

 و كاف أحدمها أنثى ٛناز أف يتزوجو اآلخر .   ) ابن عثيمٌن ( .ل
 ما حكم البيع إذا وقع ؟ 

 ال يصح وجيب نقضو  .
يع فَػَقاؿَ  ) لقولو   اً ( .: أَْدرِْكُهَما، فَاْرْنَِْعُهَما، َواَل تَِبْعُهَما ِإالَّ ٗنَِ
 ىل ىذا التفريق حرام حَّت يف العتق ؟ 

 ) ابن عثيمٌن ( .األـ ويدع الولد ، أو يعتق الولد ويدع األـ ، ألنو ال ضرر ُب ىذا . ال ، ُب العتق جيوز أف يعتق 

ْعُر َِبْلَمِديَنِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاَّللِى )  قَال َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٕٔٛ فَ َقاَل اَلنىاُس: اَي َرُسوَل َاَّللِى !  َغاَل اَلسِّ
ْعُر، َفَسعِّرْ  ِإنى َاَّللىَ ُىَو اَْلُمَسعُِّر، اَْلَقاِبُض، اَْلَباِسُط، الرىاِزُق، َوِإيّنِ أَلَْرُجو َأْن أَْلَقى َاَّللىَ  لََنا، فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللِى  َغاَل اَلسِّ

، َوَصحىَحُو ِاْبُن ِحبىاَن .َرَواُه َاخْلَْمَسُة إِ ( تَ َعاىَل، َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطُلُبِِن ِبَْظِلَمٍة يف َدٍم َواَل َماٍل   الى النىَساِئيى
---------- 

ْعُر َِبْلَمِديَنةِ )   أي : ارتفع الثمن على غًن اٞنعتاد .(  َغاَل اَلسِّ
 التسعًن : ٓنديد أٖناف األشياء .(  َفَسعِّْر لََنا) 
 عرف التسعري ؟ 

من معٌن ال يتبايعوف إال بو فيمنعوف من الزايدة عليو أو الناس بث -أو من يقـو مقامو  -ىو إلزاـ ويل األمر التسعري : 
 النقص عنو عند الضرورة ُب الطعاـ وغًنه ٣نا حيتاج الناس إليو ُنيث يراعي حق الطرفٌن ابلعدؿ للمصلحة العامة .

 ُب األحواؿ العادية اليت ال غبلء فيها ( )  ما حكم التسعري ؟. 

 . ٞنالكية ، والشافعية ، واٜننابلة إىل أف األصل عدـ جواز التسعًن ُب ىذه اٜنالةفقد ذىب ٗنهور العلماء من اٜننفية ، وا
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ ) لقوؿ هللا سبحانو وتعاىل-أ  .م( ِمْنكُ اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
والتسعًن ُب األحواؿ العادية اليت ال غبلء فيها يفوت  ف هللا تعاىل جعل الرتاضي شرطًا إلابحة التجارات،:أ جو الداللةو 

 ذلك، إذ إنو يتضمن إلزاـ أصحاب السلع واٝندمات أف يبيعوا ّنا ال يرضوف .
نة ُب البيع ؛ إذ قد ال يكوف ىذه اآلية أهنا تفيد إطبلؽ اٜنرية للبائع ، والتسعًن حجر عليو وإلزاـ لو بصفة معيوأيضًا : 

 بو فيكوف كاألكل ابلباطل الذي هنت اآلية الكردية عنو . اً راضي
 حديث الباب . -ب
ٍب جاء رجل آخر فقاؿ: اي رسوؿ  ،قاؿ: اي رسوؿ هللا سعر. فقاؿ: بل أدعو هللاجاء رجل فوٜنديث أيب ىريرة قاؿ ) -ج
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 اود .( رواه أبو دع: بل هللا خيفض ويرفهللا سعر. فقاؿ
 : أهنما يدالف على ٓنرَل التسعًن ، ويتضح ذلك من وجهٌن : ووجو الداللة من ىذين احلديثني

امتنع عن التسعًن مع أف الصحابة طلبوا منو ذلك وتكرر الطلب منهم ومع ذلك مل يسعر ، فلو   أف الرسوؿ  :أوذلما 
 غًن جائز .كاف التسعًن جائزا ألجاهبم إىل طلبهم . وعلى ىذا يكوف التسعًن 

 اً .علل امتناعو عن التسعًن أبنو ظلم ، والظلم حراـ . وعلى ىذا يكوف التسعًن حرام أف الرسوؿ  اثنيهما :
 ما حكم التسعري إذا غال السعر ؟ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :
 : أنو ال جيوز . القول األول

 واٜننابلة واختاره الشوكاٍل .، وىذا مذىب الشافعية 
 ستدلوا ابألدلة السابقة اليت تدؿ على ٓنرَل التسعًن .وا

 : جيوز عند اٜناجة . القول الثاين
 وىذا مذىب اٜننفية ، واٞنالكية ، واختاره ابن تيمية .

السعر منو ما ىو ظلم ال جيوز ومنو ما ىو عدؿ جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس رأي شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : قاؿ : 
أو منعهم ٣نا أابحو هللا ٟنم فهو حراـ ، وإذا تضمن العدؿ بٌن الناس ، ق على البيع بثمن ال يرضونو وإكراىهم بغًن ح

مثل إكراىهم على ما جيب عليهم من اٞنعاوضة بثمن اٞنثل ، ومنعهم ٣نا حيـر عليهم من أخذ زايدة على عوض اٞنثل فهو 
 جائز بل واجب .

: إف ، فقالوا: اي رسوؿ هللا لو سعرت؟ فقاؿسعر على عهد رسوؿ هللا غبل ال»ألوؿ: فمثل ما روى أنس قاؿ: فأما ا
رواه . «ظلمة ظلمتها إايه ُب دـ وال ماؿ، وإٍل ألرجو أف ألقى هللا وال يطلبين أحد ّنىو القابض الباسط الرازؽ اٞنسعر هللا

 أبو داود وصححو .
هم ، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة فإذا كاف الناس يبيعوف سلعهم على الوجو اٞنعروؼ من غًن ظلم من

 اٝنلق ، فهذا إىل هللا ، فإلزاـ اٝنلق أف يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغًن حق .
إال بزايدة على القيمة اٞنعروفة ، فهنا جيب  -مع ضرورة الناس إليها  -وأما الثاٍل : فمثل أف ديتنع أرابب السلع من بيعها 

 اٞنثل ، وال معىن للتسعًن إال إلزامهم بقيمة اٞنثل ، فيجب أف يلتزموا ّنا ألزمهم هللا بو . عليهم بيعها بقيمة
 : وُب كل األحواؿ ، وإمنا يفرؽ بٌن حالتٌن اً ال يرى األخذ ابلتسعًن مطلقفشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ف للتجار دخل ُب ذلك ، فهنا ال يرى عن قلة العرض وكثرة الطلب دوف أف يكو  اً : حالة ما إذا كاف الغبلء انْن األوىل
 من ضروب الظلم والعدواف . األخذ ابلتسعًن بل يراه ضرابً 

عن جشع التجار واستغبلٟنم للناس ، فهنا يرى أف التسعًن حبلؿ بل واجب ،  اً حالة ما إذا كاف الغبلء انْن الثانية :
 لناس من جشع التجار واستغبلٟنم .٘ناية ل -ُب ىذه اٜنالة  -ويتعٌن على ويل األمر ٓنديد األسعار 

 وىذا ما يتفق مع ٚناحة الشريعة اإلسبلمية وعدالتها ٞنا فيو من جلب اٞنصاحل ودفع اٞنفاسد ورفع الظلم عن الناس .
 اء هللا ؟َسىل ادلسعر من أ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :
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 القوؿ األوؿ : أنو من أٚناء هللا .
  :ٚناء هللا اٜنسىنالذين أٜنقوا " اٞنسعر" أب

قَػْولُُو : واإلماـ الشوكاٍل ، قاؿ : اإلماـ القرطيب ،  واإلماـ ابن حـز ،  واإلماـ عبد اٜنق اإلشبيلي، اٞنعروؼ اببن اٝنراط 
 والشيخ عبد الر٘نن بن انصر الرباؾ .اِء اَّللَِّ تَػَعاىَل، على َأفَّ اْلُمَسعَِّر من َأٚنَْ  اْلُمَسعُِّر : فيو َدلِيلٌ 

 ٜنديث الباب . -أ
َرُجٌل فَػَقاَؿ اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ َسعِّْر  ٍُبَّ َجاَءهُ «. َبْل أَْدُعو » فَػَقاَؿ اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ َسعِّْر. فَػَقاَؿ  َأفَّ َرُجبًل َجاءَ  َعْن َأىِب ُىَريْػَرة )-ب

 َمْظَلَمة ( رواه أ٘ند . يأَلَحٍد ِعْندِ  اَّللََّ َولَْيسَ أَلْرُجو َأْف أَْلَقى  اَّللَُّ خَيِْفُض َويَػْرَفُع َوِإٍّلِ  َبلِ  » فَػَقاؿَ 
ْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ هللِا -ج ـُ، أَِو  َلْو قَػوَّْمَت لََنا ِسْعَراَن، قَاؿ : إف هللَا ُىوَ  :فَػَقاُلوا لَوُ  َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَؿ ) َغبَل السِّ اْلُمَقوِّ

 س ( رواه أ٘ند .َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطُلُبيِن ّنَْظَلَمٍة، ُب َماٍؿ َواَل نَػفْ  فَارَِقُكْم، َولَْيسَ اْلُمَسعُِّر، ِإٍّلِ أَلَْرُجو أَْف أُ 
 أنو ليس من اٚناء هللا .القول الثاين : 

  اٞنسعر والقابض والباسط من أٚناء هللا عز وجل أـ من صفاتو؟ ىل : سئل الشيخ عبد هللا بن دمحم الغنيماف
األشياء وابب  وال صفات، وال جيوز أف تكوف أٚناء وال صفات، ولكن هللا خُيرب عنو أبنو يفعل ىذه أٚناء اٛنواب : ال

وال أبنو شيء، وابب اٝنرب واسع، وال يقاؿ:  اٝنرب واسع، كما يقاؿ: إف هللا موجود، وإنو شيء، وال يسمى أبنو موجود،
 ه .ذلك كثًناً وال أحد ينكر يطلق على بين آدـ  إنو ىو الزارع؛ وال نسميو الزارع، وٟنذا

 ح .وقاؿ العلواف : اٞنسعر ليس من أٚناء هللا ألنو ليس فيو مد 
 َرَواُه ُمْسِلٌم  . (اَل ََيَْتِكُر ِإالى َخاِطٌئ  )قَاَل:  َعْن َرُسوِل َاَّللِى  َوَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َاَّللِى  - ٖٔٛ

---------- 
 ذنب .اٞن ئاٝناط (ِإالى َخاِطٌئ ) 
 عرف االحتكار ؟ 

أو عمل ، واالمتناع عن بيعو وبذلو حَّت يغلو سعره غبلًء فاحشًا غًن معتاد ،  ةىو حبس ماؿ أو منفع: االحتكار 
 مظانو ، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو اٜنيواف إليو . بسبب قلتو ، أو انعداـ وجوده ُب

 ما حكم االحتكار ؟ 
 حراـ .

 ء .وىذا قوؿ ٗناىًن العلما
 ٜنديث الباب . -أ
  ي .ٛنواز ألف اٝناطئ اٞنذنب العاصإفادة عدـ ا والتصريح أبف احملتكر خاطئ كاؼ ُب ُب ) نيل األوطار ( الشوكاٍل اؿق

 اآلٍب ، وَب الباب أحاديث دالة على ٓنرَل االحتكار . ير٘نة هللا : اٝناطئ ىو العاص وقاؿ الصنعاٍل
 أف حُيتكر الطعاـ ( رواه اٜناكم والبيهقي . وؿ هللا وعن أيب أمامة . قاؿ ) هنى رس -ب
 جاء ُب ذلك عدة أحاديث ُب أسانيدىا ضعف : –ج 

عليهم كاف حقًا على هللا  يومن أسعار اٞنسلمٌن ليغل يءش ) من دخل ُب عن معقل بن يسار قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 أف يقعده بعظم من النار يـو القيامة ( .
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 ( .هبا على اٞنسلمٌن فهو خاطئ يمن احتكر حكرة يريد أف يغل) : قاؿ رسوؿ هللا ؿقا عن أىب ىريرة و 
من احتكر طعامًا أربعٌن ليلة فقد برئ من هللا وبرئ هللا منو ، وأديا أىل عرصة ) :قاؿ  أف النيب ابن عمر  وعن

 أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة هللا ( .
 ( رواه ابن ماجة .امهم ضربو هللا ابٛنذاـ واإلفبلسن احتكر على اٞنسلمٌن طعمقاؿ  )  أف النيب وعنو 

 .( واحملتكر ملعوفاٛنالب مرزوؽ قاؿ : )  أف النيب وعن عمر بن اٝنطاب 
 وجو الداللة من ىذه األحاديث : 

عدـ جواز االحتكار ، ر٘نة هللا : وال شك أف أحاديث الباب تنتهض ّنجموعها لبلستدالؿ على  قاؿ اإلماـ الشوكاٍل
 .صحيح مسلم  الصحيح فكيف وحديث معمر مذكور ُب منها ُب يءولو فرض عدـ ثبوت ش

 ىل االحتكار عام يف كل شيء أو أنو خاص َبلطعام ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :

 : أف االحتكار خاص ُب األقوات خاصة . القول األول
 ة ) اٜننابلة عندىم أنو خاص بقوت اآلدمي فقط ( .وىذا قوؿ اٜننفية والشافعية واٜننابل

 رواه ابن ماجو وىو ضعيف  .(اإلفبلسمن احتكر على اٞنسلمٌن طعامهم ضربو هللا ابٛنذاـ و ) : قاؿ عن عمر قاؿ -أ
 يف رواه اٜناكم وىو ضع. (و هللامن ئ، وبر تكر الطعاـ أربعٌن ليلة فقد برئ من هللامن اح) : قاؿ وعن ابن عمر قاؿ-ب

 أف حُيتكر الطعاـ ( . حديث أيب أمامة السابق )هنى رسوؿ هللا  -ج
 قالوا : فلما خص الطعاـ ابلنهي عن احتكاره ، دؿ على أف غًنه جائز .

 ف .أف الضرر األعم إمنا يلحق العامة ُنبس القوت والعل -د
 أف االحتكار عاـ ُب كل شيء ، سواء كاف قواتً أو غًنه . القول الثاين :

 ىو قوؿ مالك والثوري .و 
 ٜنديث الباب ، فهو عاـ .

 الصحيح .وىذا 
 ما احلكمة من حترمي االحتكار ؟ 

 ) ال يؤمن أحدكم حَّت حيب ألخيو ما حيب لنفسو ( . أواًل : أنو يناُب قولو 
 اثنياً : فيوَ ضراراً ابلناس واستغبلؿ حاجاهتم .

 اثلثاً : بث روح اٜنقد والبغضاء بٌن اٞنسلمٌن .
 
 
 
 
 



 ٙٚ 

 
 

ِبَل َواْلَغَنَم، َفَمِن ِابْ َتاَعَها بَ ْعُد فَِإنىُو ِبَرْيِ اَلنىَظَرْيِن بَ ْعَد )  قَالَ  َعِن النىِبِّ  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٗٔٛ اَل َتُصر وا َاإْلِ
 ُمت ىَفٌق َعَلْيِو  . (َردىَىا َوَصاًعا ِمْن ََتٍْر  َأْن ََيُْلبَ َها، ِإْن َشاَء َأْمَسَكَها، َوِإْن َشاءَ 

ٍم  -َوِلُمْسِلٍم:   .  -فَ ُهَو َِبخْلَِياِر َثاَلثََة َأايى
 .قَاَل اَْلُبَخاِري : َوالتىْمُر َأْكثَ ُر  (اً ِمْن َطَعاٍم، اَل ََسَْراَء َردى َمَعَها َصاع)  اَْلُبَخاِري   –َعلىَقَها  َلُو، -َويف ِرَوايٍَة: 

َوزَاَد ، َرَواُه اَْلُبَخاِري   ( ا، فَ ْليَ ُردى َمَعَها َصاًعا َمِن ِاْشتَ َرى َشاًة زَلَفىَلًة، فَ َردىىَ  ) قَالَ  ُعوٍد سْ َوَعِن ِاْبِن مَ  - ٘ٔٛ
: ِمْن ََتٍْر. َْسَاِعيِلي   َاإْلِ

---------- 
ِبَل َواْلَغَنمَ اَل َتُصر وا )   ُب ضرعها . بضم التاء وفتح الصاد ، أي : ال ْنمعوا اللنب(  َاإْلِ
 أي : فمن اشرتاىا .(  َفَمِن ِابْ َتاَعَها) 
 أي : بعد التصرية .( بَ ْعُد ) 
 أي : أحسن الرأيٌن .( فَِإنىُو ِبَرْيِ اَلنىَظَرْيِن ) 
  ما معىن قولو ِبَل َواْلَغَنمَ َتُصر وا  ) ال  ؟ ( َاإْلِ

عَها ِعْند ِإرَاَدة بَػْيعَها َحَّتَّ يَػْعُظم َضْرعَها فَػَيُظّن اْلُمْشرَتِي أَفَّ َكثْػرَة لََبنَها َعاَدة َٟنَا َمْعَناُه اَل َْنَْمُعوا اللَّنَب ُِب َضرْ قاؿ النووي : َ 
 ج .فَػَلْم يَػتَػَزوَّ  ُمْسَتِمرَّة ، َوِمْنُو قَػْوؿ اْلَعَرب : َصَرْيت اْلَماء ُب اْٜنَْوض َأْي َٗنَْعتو َوَصرَّى اْلَماء ُب َظْهره َأْي َحَبَسوُ 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
وكانوا جيمعوف لبنها ُب ضرعها ليظن من رآىا أهنا كثًنة اللنب ، فيشرتيها بزايدة ، ، ٓنرَل تصرية اإلبل والغنم نستفيد : 

 . فنهاىم النيب 
 وىل مثل اإلبل والغنم البقر وغريىا أم ال ؟ 

 نعم .
أَنَُّو اَل فَػْرَؽ ُِب التَّْصرِيَِة بَػٌْنَ الشَّاِة َوالنَّاقَِة َواْلبَػَقرَِة ، َوَشذَّ َداُود ، فَػَقاَؿ : اَل يَػثْػُبُت ُٗنُْهوُر أَْىِل اْلِعْلِم ، َعَلى قاؿ ابن قدامة : 

ِبَل َواْلَغَنَم ) اْٝنَِياُر بَِتْصرِيَِة اْلبَػَقرَِة ؛ أِلَفَّ اْٜنَِديَث  بَلِفِهَما ، َوأِلَفَّ اٜنُْْكَم ثَػَبَت ِفيِهَما َفَدؿَّ َعَلى َأفَّ َما َعَدامُهَا ِِنِ ( اَل ُتِصرُّوا اإْلِ
ـُ .  اِبلنَّصِّ ، َواْلِقَياُس اَل تَػثْػُبُت ِبِو اأْلَْحَكا

ـٍ  )َولََنا ُعُموـُ قَػْولِِو   ( .ًة َمْن ابْػَتاَع ١ُنَفَّلَ ) َوُب َحِديِث اْبِن ُعَمَر ( ، َمْن اْشتَػَرى ُمَصرَّاًة فَػُهَو اِبْٝنَِياِر َثبَلثََة َأايَّ
ِبَل َواْلَغَنَم ، َواْٝنَبَػرُ  ْل ، َوأِلَنَُّو َتْصرِيٌَة بَِلنَبٍ ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ ، َأْشَبَو اإْلِ ِفيِو تَػْنِبيٌو َعَلى َتْصرِيَِة اْلبَػَقِر ؛ أِلَفَّ لَبَػنَػَها أَْغَزُر  َوملَْ يُػَفصِّ

 َوَأْكثَػُر نَػْفًعا .
ـَ اَل تَػثْػُبُت اِبْلِقَياِس .َوقَػْوُٟنُْم : إفَّ اأْلَْحكَ   ) اٞنغين ( .  ا

 )قالو ُب الفتح( . ، وإال فحكمهما سواء خبلفاً لداود الظاىريالبقر لغلبتهما عندىم: لكن مل يذكر وقاؿ اٜنافظ ابن حجر

تبيعو ، وقاؿ ويل الدين : الظاىر أف ذكر اإلبل والغنم دوف غًنمها ، خرج ٢نرج الغالب فيما كانت العرب تصريو ، و 



 ٙٛ 

تدليسًا وغشًا ، فإف البقر قليل بببلدىم ، وغًن األنعاـ ال يقصد لبنها غالبًا ، فلم يكونوا يصروف غًن اإلبل والغنم ، وما 
 خرج ٢نرج الغالب ال مفهـو لو .

 ما احلكمة من التحرمي ؟ 
 . (ا من غشنا فليس منّ  ):  قاؿ غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيواف ، وقد : ألف ذلك  أوالً 

 : أف ُب ذلك ضرراً على اٜنيواف .اثنياً 
 ما حكم من اشرتاىا ووجدىا مصراة ؟ 

 أمرين : ىو ابٝنيار ثبلثة أايـ إذا علم ابلتصرية بٌن
 إما أف ديسكها ببل أرش .

 وإف شاء ردىا إىل البائع وصاعاً من ٕنر .
 وقد ذىب إىل ذلك عامة أىل العلم .

ىذا اٜنديث ٗنهور أىل العلم ، وأفَّت بو ابن مسعود ، وأبو ىريرة ، وال ٢نالف ٟنما من قاؿ ُب الفتح : وقد أخذ بظاىر 
الصحابة ، وقاؿ بو من التابعٌن ، ومن بعدىم من ال حيصى عدده ، ومل يفرقوا بٌن أف يكوف اللنب الذي احُتلب قليبًل أو  

 كثًناً ، وال بٌن أف يكوف التمر قوت تلك البلد أـ ال .
 ا يرد معها ؟إن ردىا ماذ 
 يرد معها صاعاً من ٕنر . 

 وىذا مذىب الشافعي وأ٘ند .
 . (وصاعاً من ٕنر  )لوروده ُب اٜنديث :  

َواء َكاَنْت َكِثًنًا ، سَ   ٍُبَّ ِإَذا ِاْخَتاَر َرّد اْلُمَصرَّاة بَػْعد أَْف َحَلبَػَها َردََّىا َوَصاًعا ِمْن َٕنْر َسَواء َكاَف اللَّنَب قَِليبًل أَوْ قاؿ النووي : 
َلى َوأَبُو يُوُسف َوأَبُو ثَػْور َوفُػَقَهاء اْلُمَحدِِّثٌَن َوُىَو  اَنَقة أَْو َشاة أَْو بَػَقَرة ، َىَذا َمْذَىبَنا ، َوبِِو قَاَؿ َماِلك َواللَّْيث َواْبن َأيب لَيػْ

 الصَِّحيح اْلُمَواِفق لِلسُّنَِّة .
 ا ِمْن ُقوت اْلبَػَلد َواَل خَيَْتّص اِبلتَّْمِر .َوقَاَؿ بَػْعض َأْصَحابَنا : يَػُرّد َصاعً  
ا َواَل يَػُرّد َصاًعا ِمْن َٕنْر أِلَفَّ َوقَاَؿ أَبُو َحِنيَفة َوطَائَِفة ِمْن أَْىل اْلِعرَاؽ َوبَػْعض اْلَماِلِكيَّة َوَماِلك ُب رَِوايَة َغرِيَبة َعْنُو : يَػُرّدىَ  

ئً   ا لَِغًْنِِه َرّد ِمْثلو ِإْف َكاَف ِمْثِليِّا ، َوِإالَّ َفِقيَمتو . َوأَمَّا ِجْنس آَخر ِمْن اْلُعُروض َفِخبَلؼ اأْلُُصوؿ ،اأْلَْصل أَنَُّو ِإَذا أَتْػَلَف َشيػْ
َها اِبْلَمْعُقوِؿ .  َوَأَجاَب اْٛنُْمُهور َعْن َىَذا أِبَفَّ السُّنَّة ِإَذا َوَرَدْت اَل يُػْعتَػَرض َعَليػْ

 تمر ؟ما احلكمة من تقييده َبل 
أِلَنَُّو َكاَف َغاِلب قُوهتْم ُب َذِلَك اْلَوْقت فَاْسَتَمرَّ ُحْكم الشَّرْع َعَلى ، َوأَمَّا اٜنِْْكَمة ُب تَػْقِييده ِبَصاِع التَّْمر قاؿ النووي :  -أ

 .  ) نووي ( . َذِلكَ 
 ؤنة حٌن االنتفاع بو .إىل كلفة وم حيتاج وألف التمر أشبو ابللنب أو اٜنليب من غًنه ، لكونو غذاء وقواتً ، وال -ب
 ىذا التمر عوضاً عن ماذا ؟ 

 ىذا التمر عوض عن اللنب الذي كاف ُب ضرعها .



 ٜٙ 

  دلاذا قدره النِب بصاع ؟ 
 ابلصاع ، مع أف اللنب قد يكوف كثًناً ، وقد يكوف قليبًل قطعاً للنزاع . قدر النيب  

َا ملَْ جيَِب ِمْثلو َواَل قاؿ النووي :   ِقيَمتو َبْل َوَجَب َصاع ُِب اْلَقِليل َواْلَكِثًن لَِيُكوَف َذِلَك َحدِّا يَػْرِجع ِإلَْيِو َويَػُزوؿ ِبِو َوِإمنَّ
 َحرِيًصا َعَلى َرْفع اٝنَِْصاـ َواْلَمْنع ِمْن ُكّل َما ُىَو َسَبب َلُو . التََّخاُصم . وََكاَف 

 ما صحة البيع ؟ 
 ( ، وىو ٠نمع عليو . البيع صحيح لقولو ) إف رضيها أمسكها

وأنو يثبت للمشرتي اٝنيار إذا علم ابلتصرية ، وبو قاؿ اٛنمهور ، وخالف فيو أبو حنيفة فقاؿ : ال يردىا ، بل يرجع 
 بنقصاف العيب .

 ما احلكم إذا علم َبلتصرية قبل حلبها ؟ 
َردَُّىا، َواَل َشْيَء ، فَػَلُو ْقَبُل َشَهاَدتُوُ ، أَْو َشِهَد بِِو َمْن تػُ أَقَػرَّ بِِو اْلَبائِعُ  ُل أَفْ ، ِمثْ لتَّْصرِيَِة قَػْبَل َحْلِبَهاَوِإْف َعِلَم ابِ  :قاؿ ابن قدامة

َا َوَجَب بَ َمَعَها ، فَِإْف اَنًما ُمَصرَّاًة فَاْحتَػَلبَػهَ َمْن اْشتَػَرى غَ ) َوِلَذِلَك قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َداًل لِلَّنَبِ اْلُمْحتَػَلِب ؛ أِلَفَّ التَّْمَر إمنَّ
َوَىَذا قَػْوُؿ ، يَػْلَزْمُو َردُّ َشْيٍء َمَعَها، فَػَلْم أَيُْخْذ َٟنَا لَبَػًنا َىاُىَناَوملَْ ( ي َحْلَبِتَها َصاٌع ِمْن َٕنْرٍ َرِضيَػَها أَْمَسَكَها ، َوِإْف َسِخَطَها ، َففِ 

 : َىَذا َما اَل ِخبَلَؼ ِفيِو .قَاَؿ اْبُن َعْبِد اْلبَػرِّ ، َماِلكٍ 
  احلكم لو احتلبها وترك اللنب ْبالو ، ىل يرد اللنب أم صاعاً من َتر ؟ما 

 . يُػْلزُِمُو أَْيًضا ِبَشْيٍء َوأَمَّا َلْو اْحتَػَلبَػَها َوتَػَرؾ اللَّنَبَ ُِنَالِِو ٍُبَّ َردََّىا ، َردَّ لََبنَها ، َواَل قاؿ ابن قدامة : 
 ملَْ يَػْلَزْمُو بََدلُُو .ُه ،ا َكاَف َمْوُجوًدا فَػَردَّ أِلَفَّ اْلَمِبيَع إذَ  

 فَِإْف َأىَب اْلَبائُِع قَػُبولَُو ، َوطََلَب التَّْمَر ، ملَْ َيُكْن َلُو َذِلَك ، إَذا َكاَف ُِنَالِِو ملَْ يَػتَػَغيػَّْر .
 .اَل يَػْلَزُمُو قَػُبولُُو َوِقيَل : 

 .ِلظَاِىِر اٝنَْرَبِ 
 ْونُُو ُب الضَّرِْع َأْحَفَظ لَُو .َوأِلَنَُّو َقْد نَػَقَص اِبْٜنَْلِب ، وَكَ  

 َولََنا ، أَنَُّو َقَدَر َعَلى َردِّ اْلُمْبَدِؿ ، فَػَلْم يَػْلَزْمُو اْلَبَدُؿ ، َكَسائِِر اْلُمْبَداَلِت َمَع أَْبَداِٟنَا .
 ( .ْلَبِتَها َصاٌع ِمْن َٕنٍْر َفِفي حَ ) َعَدـِ اللَّنَبِ ؛ لَِقْولِِو  َواْٜنَِديُث اْلُمرَاُد ِبِو َردُّ التَّْمِر َحالَةَ 

 َوِلَما ذََكْراَن ِمْن اْلَمْعىَن .
َواـِ ، وَ   بَػَقاُؤُه َيُضرُّ اِبْٜنَيَػَواِف .َوقَػْوُٟنُْم إفَّ الضَّرَْع َأْحَفُظ َلُو اَل َيِصحُّ ؛ أِلَنَُّو اَل دُيِْكْن إبْػَقاُؤُه ُب الضَّرِْع َعَلى الدَّ

 ة األنعام ؟مغري هبي ما احلكم إذا اشرتى مصراة من 
 :اْلَفَرِس ، َفِفيِو َوْجَهاِف فَِإْف اْشتَػَرى ُمَصرَّاًة ِمْن َغًْنِ هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ ، َكاأْلََمِة َواأْلَاَتِف وَ  قاؿ ابن قدامة :

 .اِفِعيِّ ظَاِىُر َمْذَىِب الشَّ يَػثْػُبُت َلُو اْٝنَِياُر ، اْخَتارَُه اْبُن َعِقيٍل ، َوُىَو  :َأَحُدمُهَا 
 ( .َمْن اْشتَػَرى ُمَصرَّاًة و َمْن اْشتَػَرى ١ُنَفََّلًة ) لُِعُموـِ قَػْولِِو  

لرََّضاِع ، َويُػَرغُِّب َك َأفَّ َلنَبَ اآْلَدِميَِّة يُػرَاُد لِ َوأِلَنَُّو َتْصرِيٌَة ّنَا خَيَْتِلُف الثََّمُن ِبِو ، فَأَثْػَبَت اْٝنَِياَر ، َكَتْصرِيَِة هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ ، َوَذلِ 
ُن ثَْديَػَها ، َوِلَذِلَك َلْو اْشتَػَرَط َكثْػَرَة لََبِنَها ، فَػَباَف ِِنِبَلِفِو ، َمَلَك اْلَفْسَخ  رًا َوحُيَسِّ ، َوَلْو ملَْ َيُكْن َمْقُصوًدا َلَما ثَػَبَت ِفيَها ِظئػْ



 ٚٓ 

 اِبْشرتَاِطِو ، َواَل َمَلَك اْلَفْسَخ ِبَعَدِمِو .
 اأْلَاَتَف َواْلَفَرَس يُػرَاَداِف ِلَوَلِدمِهَا . َوأِلَفَّ 

 .اَل يَػثْػُبُت ِبِو اْٝنَِياُر  َوالثىاين :
اَل َيِصحُّ اْلِقَياُس َد ُب هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ ، وَ أِلَفَّ لَبَػنَػَها اَل يُػْعَتاُض َعْنُو ُب اْلَعاَدِة ، َواَل يُػْقَصُد َقْصَد َلنَبِ هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ ، َواْٝنَبَػُر َورَ  

ـُ أُرِيَد بِِو اْٝنَاصُّ ؛ ِبَدلِيِل أَ  ُب َعَلْيِو ؛ أِلَفَّ َقْصَد َلنَبِ هَبِيَمِة اأْلَنْػَعاـِ َأْكثَػُر ، َواللَّْفُظ اْلَعا نَُّو أََمَر ُِب َردَِّىا ِبَصاٍع ِمْن َٕنٍْر ، َواَل جيَِ
ُـّ َعَلى اْٝنَاصِّ ، َوَيُكوُف اْلُمرَاُد اِبْلَعاّـِ ُب َأَحِد ُب َلنَبِ َغًْنَِىا ، َوأِلَنَُّو َوَرَد َعامِّ  ا َوَخاصِّا ُِب َقِضيٍَّة َواِحَدٍة ، فَػُيْحَمُل اْلَعا

 ) اٞنغين ( .   اْٜنَِديثَػٌْنِ اْٝنَاصُّ ُب اْٜنَِديِث اآْلَخِر .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o  (وىو أف يظهر السلعة ّنظهر مرغوب فيو وىي خالية منو )  .تَّْدلِيس ُب ُكّل َشْيء َدلِيل َعَلى َٓنْرَل الاٜنديث 

 ولو صوراتف :
 أف يظهر الشيء على وجو أكمل ٣نا ىو عليو . األوىل :
 أف يظهره على وجو كامل وفيو عيب . الثانية :

o . َوَأفَّ التَّْدلِيس اِبْلِفْعِل َحرَاـ َكالتَّْدلِيِس اِبْلَقْوِؿ 
َرِة َطَعاٍم، فََأْدَخَل َيَدُه ِفيَها، فَ َناَلْت َأَصاِبُعُو بَ َلاًل ،  َأنى َرُسوَل َاَّللِى )  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٙٔٛ َمرى َعَلى ُصب ْ

. فَ َقاَل: أَ  َفاَل َجَعْلَتُو فَ ْوَق اَلطىَعاِم; َكْي يَ َراُه فَ َقاَل: " َما َىَذا اَي َصاِحَب اَلطىَعاِم؟ " قَاَل: َأَصابَ ْتُو اَلسىَماُء اَي َرُسوَل َاَّللِى
 .َرَواُه ُمْسِلٌم  .(؟ َمْن َغشى فَ َلْيَس ِمِنِّ اَلنىاسُ 

---------- 
 بضم الصاد وإسكاف الباء ىي : الكومة من الطعاـ . (على ُصرْبة ) 
 ، وىذا البلل كاف مستوراً ابلطعاـ اليابس . أي أدركت ، والبَػَلل ، الرطوبة والنداوة (فَ َناَلْت َأَصاِبُعُو بَ َلاًل ) 
 غالباً عن الغش . ئاستفهاـ إنكاري ، أي : ما ىذا البلل اٞننب( ىذا ؟ ما)

حيتمل أنو ترؾ نداءه ابٚنو لعدـ العلم بو ، أو أنو للتسجيل عليو إبضافتو إىل ما غش بو من ؟ (  اَي َصاِحَب اَلطىَعامِ ) 
 زايدة ُب زجره وتوبيخو .

 اٞنطر .: أي ( َصابَ ْتُو اَلسىَماُء أَ ) 
 استفهاـ يراد بو النصح واإلرشاد ، أي : لتسلم من الغش الذي ىو من أقبح األوصاؼ . ( َأَفاَل َجَعْلَتُو فَ ْوَق اَلطىَعامِ ) 
 تعليل ٞنا قبلو .(  َكْي يَ َراُه اَلنىاسُ ) 
 ألوؿ أعم ، والغش : اٞنراد بو ىنا : كتم عيب اٞنبيع أو الثمن .وُب الرواية األخرى ) من غشنا ( واللفظ ا( َمْن َغشى ) 
ليس على طريقتنا وىدينا وسنتنا ، وليس اٞنراد إخراجو عن  وُب حديث ابن عمر ) فليس منا ( أي( فَ َلْيَس ِمِنِّ ) 

 اإلسبلـ .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 وأنو من الكبائر .ُب البيع والشراء ٓنرَل الغش نستفيد : 
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 ٜنديث الباب ) .. من غش فليس مين ( .-أ
بَلَح فَػَلْيَس ِمنَّا َوَمْن َغشََّنا فَػَلْيَس  ) قَاَؿ  َأىِب ُىَريْػَرَة أَفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ اء بلفظ عاـ ، ُب حديث وقد ج َنا السِّ َمْن َ٘نََل َعَليػْ

 رواه مسلم ، فيدخل فيو كل أنواع الغش .(  ِمنَّا
اه ليس على سًنتنا ومذىبنا، يريد أفَّ من غشَّ أخاه وترؾ مناصحتو، فإنَّو قد ترؾ اتباعي والتمسك قاؿ اٝنطَّايب: )معن

 بسنَّيت ( .
قاؿ القاضي عياض: )معناه بٌنَّ ُب التحذير من غش اٞنسلمٌن، ٞنن قلده هللا تعاىل شيًئا من أمرىم، واسرتعاه عليهم، 

 ونصبو ٞنصلحتهم ُب دينهم أو دنياىم( .
، وىو ٠ُنَمع عليو( قاؿ ا  .لعظيم آابدي: )واٜنديث دليٌل على ٓنرَل الغشِّ

 وقاؿ الغزايل: )يدؿ على ٓنرَل الغش...( .
هللا رعية ديوت يـو ديوت وىو غاش لرعيتو إال حـر هللا  ومن عبد يسرتعي ) ما وعن معقل بن يسار . قاؿ : قاؿ  -ب

 عليو اٛننة ( متفق عليو .
بَػٌنِّ ُب التحذير من غشِّ اٞنسِلمٌن ِلَمن قلَّده هللا تعاىل شيًئا من أمرىم، واسرتعاه عليهم، ونصبو قاؿ النووي: )معناه: 

ٞنصلحتهم ُب دينهم أو دنياىم، فإذا خاَف فيما اؤٕنُِن عليو فلم ينصح فيما قلَّده، إمَّا بتضييعو تعريَفهم ما يلزمهم من 
على أفَّ ذلك من   عليو، من حفظ شرائعهم، والذبِّ عنها... وقد نبَّو النيب دينهم، وأخذىم بو، وإمَّا ابلِقياـ ّنا يتعٌنَّ 

 الكبائر اٞنوبقة اٞنبعدة من اٛننَّة( .
فإفَّ فيو التحذير من غش الرعيَّة، وأنَّو ما من عبد يسرتعيو هللا على رعيتو ٍب ديوت يـو ديوت، وىو وقاؿ ابن عثيمٌن: 

 . ٛننة، وأنَّو إذا مل حيطهم بنصيحتو فإنو ال يدخل معهم اٛننَّةغاش لرعيتو إال حـر هللا عليو ا
من اشرتى شاة مصراة فهو ابٝنيار ثبلثة أايـ، فإف ردىا رد معها صاًعا )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أيب ىريرة  -ج

 ء ( .من طعاـ، ال ٚنرا
و س عليو بعيب، أو وجد عيًبا ّنا ابتاعو، أنوىذا اٜنديث أصل ُب النهي عن الغش، وأصل فيمن دلَّ قاؿ ابن عبد الرب: 

 ابٝنيار ُب االستمساؾ أو الرد .
 و .اٜنديث أصل ُب النَّهي عن الغش، وُب ثبوت اٝنيار ٞنن دلَّس عليوقاؿ األمًن الصنعاٍل: 

 ما تعريف الغش ؟ 
 الغش : ىو كتم عيب اٞنبيع أو الثمن .

 ُب مبيعو كاذابً أو كتم عيبو.  كماالً   دوده: إبداء البائع ما يوىمابن عرفة: ُب ح قاؿ
 وقاؿ ُب لساف العرب: الغش نقيض النصح.

 ما معىن قولو ) من غش فليس مِن ( ويف الرواية الثانية ) من غشنا فليس منا ( ؟ 
 أي : ليس على طريقنا وىدينا .

ينا، واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن ومعناه عند أىل العلم أنو ليس ٣نن اىتدى هبدم : مسلالنووي ر٘نو هللا ُب شرح قاؿ 
 و .من غش فليس منا وأشباى طريقتنا... وىكذا القوؿ ُب كل األحاديث الواردة بنحو ىذا القوؿ، كقولو 

ف ينصره أأي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا ألف من حق اٞنسلم على اٞنسلم ( : )ليس منا وقاؿ ابن حجر
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ليس منا من ضرب ) و (من غشنا فليس منا)ل السبلح عليو إلرادة قتالو أو قتلو ونظًنه ف يرعبو ُنمأويقاتل دونو ال 
ما من يستحلو فإنو يكفر ابستحبلؿ احملـر بشرطو ال ٠نرد أف ،وىذا ُب حق من ال يستحل ذلك (اٝندود وشق اٛنيوب

وكاف سفياف  ،يكوف أبلغ ُب الزجرواألوىل عند كثًن من السلف إطبلؽ لفظ اٝنرب من غًن تعرض لتأويلو ل ،٘نل السبلح
 ه .إلمساؾ عن أتويلو أوىل ٞنا ذكرانف اأويرى  ،معناه ليس على طريقتنا :بن عيينة ينكر على من يصرفو عن ظاىره فيقوؿ

 اذكر بعض صور الغش ؟ 
 :الغش لو صور كثًنة 

 . غش الراعي لرعيتو: منها 
 . متفق عليو ة (لرعيتو إال حـر هللا عليو اٛنن ـو ديوت وىو غاشما من عبد يسرتعيو هللا رعية ديوت ي)  قاؿ النيب  

 ت .عامبلالغش ُب البيوع واٞن: ومنها 
 كما ُب حديث الباب .

الغش احملـر أف يعلم ذو السلعة من ٥نو ابئع، أو مشرت فيها شيًئا، لو اطلع : يقوؿ ابن حجر مبينًا ىذا النوع من الغش 
 . ك اٞنقابلعليو مريد أخذىا ما أخذىا بذل

 . الغش ُب النصيحة: ومنها  
 وذلك بعدـ اإلخبلص فيها ، وعدـ الصدؽ .

 ) الدين النصيحة ( رواه مسلم . قاؿ 
 على إقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ( رواه مسلم . ) ابيعت النيب وقاؿ جرير 

 بشعر غًنىا، أو تدعي أهنا بكر و٥نو ذلك، والغش ُب الصناعة، والغش ُب النكاح، أبف تصل اٞنرأة شعرىا  
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ) أف الصدؽ والبياف والنصح ُب البيع سبب للربكة ، ٜنديث ) فإف صدقا وبّينا بورؾ ٟنما ُب بيعهما 
o  . وجوب إظهار العيب ، وٓنرَل كتمو ، ليكوف اٞنشرتي على علم وبصًنة 
o راـ ، وىو أف خيفي العيب ، وللمشرتي اٝنيار .أف التدليس ُب البيع ح 
o . الغش يناقض اإلدياف ، ألف من مقتضى اإلدياف أف ٓنب ألخيك ما ٓنب لنفسك ، والغش يناُب ذلك 
o . حرص الشريعة على إبعاد كل ما يؤدي إىل الضرر ابٞنسلم 
o . وجوب األمر ابٞنعروؼ والنهي عن اٞننكر 
o ظ أصحاهبا .على ويل األمر إنكار اٞننكرات ووع 
َم اَْلِقطَاِف، َحَّتى )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  َوَعْن َعْبِد َاَّللِى ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِو  - ٚٔٛ َمْن َحَبَس اَْلِعَنَب َأايى

 .َسِط " ِبِِْسَناٍد َحَسٍن بَ َراين  يف " َاأْلَوْ َرَواُه اَلطى  (َم اَلنىاَر َعَلى َبِصريٍَة يَِبيَعُو ِمىْن يَ تىِخُذُه ََخْراً، فَ َقَد تَ َقحى 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح .
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 قاؿ ابن حباف ُب ) اجملروحٌن ( حديث منكر .
 وقاؿ الذىيب ) ُب اٞنيزاف ( خرب موضوع .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد : ٓنرَل بيع العنب ٞنن يتخذه ٙنراً .

 التعاوف على اإلٍب والعدواف .ٞنا ُب ذلك من 
 َوُٗنَْلُة َذِلَك ؛ أَفَّ بَػْيَع اْلَعِصًِن ِلَمْن يُػْعتَػَقُد أَنَُّو يَػتَِّخُذُه َٙنْرًا ١ُنَرَّـٌ .قاؿ ابن قدامة : 

 يَػتَِّخُذُه ُمْسِكرًا . َوَحَكى اْبُن اْلُمْنِذَر َعْن اٜنََْسِن َوَعطَاٍء َوالثػَّْورِيِّ أَنَُّو اَل أَبَْس بِبَػْيِع التَّْمِر ِلَمنْ 
 قَاَؿ الثػَّْورِيُّ ِبْع اٜنَْبَلَؿ ٣نَّْن ِشْئت .

 َوأِلَفَّ اْلبَػْيَع ًَبَّ أِبَرَْكانِِو َوُشُروِطِو . (َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَػْيَع ) َواْحَتجَّ َٟنُْم بُػُقوِؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل 
أَنَُّو َلَعَن ُب اْٝنَْمِر  َوَىَذا نَػْهٌي يَػْقَتِضي التَّْحرََِل َوُرِوَي َعْن النَّيبِّ ( َعَلى اإْلٍِبِْ َواْلُعْدَوافِ  اَواَل تَػَعاَونُو )، قَػْوُؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل َولََنا

 َعَشَرًة .
َوَعاِصَرَىا ، َوُمْعَتِصَرَىا ، َوَحاِمَلَها ،  َأاَتُه ِجرْبِيُل فَػَقاَؿ : اَي ١ُنَمَُّد إفَّ اَّللََّ َلَعَن اْٝنَْمَر ، أَفَّ النَّيبَّ  )فَػَرَوى اْبُن َعبَّاٍس 

َتاَعَها ، َوَساِقيَػَها   . (َواْلَمْحُموَلَة إلَْيِو ، َوَشارِبَػَها َواَبئَِعَها ، َوُمبػْ
َها َوَأَشارَ  ِْمِذيُّ، ِمْن َحِديِث أَ ، َوُمَساِعٍد ِفيَها َأْخرََج إىَل ُكلِّ ُمَعاِوٍف َعَليػْ اٜنَِْديُث  : َقْد ُرِوَي َىَذاَنٍس َوقَاؿَ َىَذا اْٜنَِديَث الرتِّ

، َعْن ١ُنَمَِّد ْبِن ِسًنِيَن َأفَّ قَػيًِّما َكاَف ِلَسْعِد ْسَناِدهِ ، إبِِ طََّة ُب َٓنْرَِِل النَِّبيذِ َوَرَوى اْبُن بَ  ، َعْن النَّيبِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمرَ 
: يُػَباَع إالَّ ِلَمْن يَػْعِصرُُه، فََأَمَر ِبَقْلِعِو، َوقَاؿَ ، َواَل َيْصُلُح أَْف أَنَُّو اَل َيْصُلُح زَبِيًبا فََأْخبَػَرُه َعْن ِعَنبٍ  ،َأيب َوقَّاٍص ُِب أَْرٍض لَوُ  ْبنِ 

َها ِلَمْن يَػْعَلُم أَ  ، فََأْشَبَو إَجارََة أََمِتِو ِلَمْن يَػْعَلُم أَنَُّو ِصَيةِ نَُّو يُرِيُدَىا لِْلَمعْ بِْئَس الشَّْيُخ أاََن إْف ِبْعت اْٝنَْمَر َوأِلَنَُّو يَػْعِقُد َعَليػْ
 َيْسَتْأِجُرَىا لِيَػْزٍلَ هِبَا .

َها ١َنَلُّ النِّزَاِع ِبَدلِيِلَنا . َواآْليَُة ٢َنُْصوَصٌة ِبُصَورٍ   َكِثًنٍَة ، فَػُيَخصُّ ِمنػْ
 َوقَػْوُٟنُْم : ًَبَّ اْلبَػْيُع ِبُشُروِطِو َوأَرَْكانِِو .

 َنا : َلِكْن ُوِجَد اْلَمانُِع ِمْنُو .قُػلْ 
 كيف يعرف البائع أن ادلشرتي يريد أن يتخذ العنب للخمر ؟ 

 يعرؼ ذلك بعلمو ، أو ابلقرائن القوية .
َا حَيُْرـُ اْلبَػْيُع َويَػْبُطُل ، إَذا َعِلَم اْلَبائُِع َقْصَد اْلُمْشرَتِي ذَ قاؿ ابن قدامة :  ِلَك ، إمَّا ِبَقْولِِو ، َوِإمَّا ِبَقرَاِئَن إَذا ثَػَبَت َىَذا ، فَِإمنَّ

 ٢ُنَْتصٍَّة بِِو ، َتُدؿُّ َعَلى َذِلَك .
َلى إرَاَدِة  َمًعا ، َوملَْ يَػْلِفْظ ّنَا يَُدؿُّ عَ أَمَّا إْف َكاَف اأْلَْمُر ١ُنَْتِمبًل ، ِمْثُل َأْف َيْشرَتِيَػَها َمْن اَل يَػْعَلُم ، أَْو َمْن يَػْعَمُل اٝنَْلَّ َواْٝنَْمرَ 

 ) اٞنغين ( .  اْٝنَْمِر ، فَاْلبَػْيُع َجائٌِز .
يدالف على اعتبار القصد والتعمد للبيع ٞنن  ًا (٣نن يعلم أف يتخذه ٙنر ) وقولو أو ( حبس ) لكن قولو قاؿ الشوكاٍل : 

 .وال خبلؼ ُب التحرَل مع ذلك اً ، يتخذه ٙنر 
وازه منهم اٟنادوية مع الكراىة ما مل يعلم أنو يتخذه لذلك ولكن الظاىر وأما مع عدمو فذىب ٗناعة من أىل العلم إىل ج

 . اً أف البيع من اليهودي والنصراٍل ال جيوز ألنو مظنة ٛنعل اٝنمر ٙنر 
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ما أخرجو الرتمذي وقاؿ غريب من حديث أيب أمامة أف رسوؿ ، ع مع ظن استعماؿ اٞنبيع ُب معصيةويؤيد اٞننع  من البي
 ( نيل األوطار)ـ( وال تبيعوا القينات اٞنغنيات وال تشرتوىن وال تعلموىن وال خًن ُب ْنارة فيهن وٖننهن حرا ...)قاؿ  هللا 

إف قاؿ قائل: ما الذي يدريين أف ىذا الرجل اشرتى العصًن ليتخذه ٙنراً أو ليشربو ُب الوقت :  وقال الشيخ ابن عثيمني
 اٜناضر؟.

لقـو الذين يشرتوف العصًن ليتخذوه ٙنرًا كفى ذلك وصار ىذا حراماً؛ ألنو من نقوؿ: إذا غلب على الظن أف ىذا من ا
) الشرح   ابب التعاوف على اإلٍب والعدواف، وهللا ػ سبحانو وتعاىل ػ قد هنى عن ذلك، وإال فاألصل الصحة، وعدـ اٞننع.

 اٞنمتع ( .
  دمو يف زلرم ؟جيري يف كل من َبع شيئاً ألحد يستخ –رمي حوىو الت –ىل ىذا احلكم 
 . معن

بَلِح أِلَْىِل اْٜنَْرِب ، أَْو لُِقطَّاِع الطَّرِ  قاؿ ابن قدامة :  ـُ ، َكبَػْيِع السِّ َنِة َوَىَكَذا اٜنُْْكُم ُب ُكلِّ َما يُػْقَصُد بِِو اْٜنَرَا يِق ، أَْو ُب اْلِفتػْ
إَجارَِة َدارِِه لِبَػْيِع اْٝنَْمِر ِفيَها ، أَْو لِتُػتََّخَذ َكِنيَسًة ، أَْو بَػْيَت اَنٍر ، َوَأْشَباَه َذِلَك  ، َوبَػْيِع اأْلََمِة لِْلِغَناِء ، أَْو إَجاَرهِتَا َكَذِلَك ، أَوْ 

. 
ْمَنا . ـٌ ، َواْلَعْقُد اَبِطٌل ؛ ِلَما َقدَّ  فَػَهَذا َحرَا

فبل جيوز بيعو وخياطتو ٞنن  وكل لباس يغلب على الظن أنو يستعاف بو على معصية ، ة (شرح العمد) ُب  ابن تيميةوقاؿ 
 ىػ ( .ٖٖٗٔ/  ٕٔ/  ٕٙ) األحد :       م .يستعٌن بو على اٞنعصية والظل

 اذكر بعض الفوائد من احلديث ؟ 
o . ٓنرَل اٝنمر 
o . ٓنرَل اإلعانة على اإلٍب 
o . ٓنرَل بيع كل معٌن على اٞنعصية 
o . أف الوسائل ٟنا حكم اٞنقاصد 
َهاَرِضَي اَ -َوَعْن َعاِئَشَة  - ٛٔٛ َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَضعىَفُو ( َاخْلََراُج َِبلضىَماِن )  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  -َّللىُ َعن ْ

ِْمِذي ، َواْبُن ُخَزمْيََة، َواْبُن َاْْلَاُروِد، َواْبُن ِحبىاَن، َواحلَْ   .اَْلَقطىانِ  ِكُم، َواْبنُ ا اَْلُبَخاِري ، َوأَبُو َداُوَد َوَصحىَحُو اَلرتِّ
------------ 

( ما خيرج وحيصل من الفوائد واٞننافع اٜناصلة من العٌن اٞنباعة أو اٞنؤجرة ، مثل لنب اٜنيواف ، واالنتفاع ابلدابة  اخلراج) 
 .أو السيارة 

 ( أي : مقابل الضماف . َبلضمان) 
 ما معىن احلديث ؟ 

ة يكوف للمشرتي ُب مقابل ضمانو للعٌن اٞنباعة ، إذ لو تلفت العٌن  معناه : أف ما حيصل من فوائد ومنافع العٌن اٞنباع
 كانت من ضمانو ، ومل يكن لو على البائع شيء ، ومثل ذلك العٌن اٞنؤجرة .

 .جيب أف حيصل على الربح  –لو حصلت  –ألف من ٓنمل اٝنسارة 
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فيستغلُّو زماانً، ٍب يَػْعثُػُر منو على  بد يشرتيو الرجلُ أَبو عبيد وغًنه من َأىل العلم: معىن اٝنراج ُب ىذا اٜنديث غلة الع قاؿ
استغلها اٞنشرتي من  عليو، فلو َردُّ العبد على البائع والرجوُع عليو َنميع الثمن، والغَّلُة اليت َعْيٍب َدلََّسُو البائُع ومل يُْطِلْعوُ 

 و .العبد طَيَِّبٌة لو ألَنو كاف ُب ضمانو، ولو ىلك ىلك من مال
 اعدة : أف من رد بعيب ُب عقد من العقود فليس عليو رد اٞننافع اليت حصل من اٞنردود ، ألنو مستحق قذه التعين ى

 يستوجب ذلك الغـر . ئٟنا ُب مقابلة غرمها لو طرأ عليها طار 
 قد يعرب الفقهاء عن ىذه القاعدة بعبارات ٢نتلفة :

 الغـر ابلغنم .
 اٞننافع ابلضماف .

 و .من ضمن مااًل فلو رُن
  ، فمن اشرتى ماشية فحلبها ، أو أرضًا فاستعملها ، أو سيارة فركبها أو ٘نل عليها ، ٍب وجد بشيء من ذلك عيبًا

فلو أف يرد العٌن اٞنباعة ، وأيخذ الثمن ، وال شيء عليو فيما انتفع بو ، بل ىو مقابل ضمانو اٞنبيع ، ألنو لو تلف 
 ُب يده لكاف من ضمانو .

َأْعطَاُه ِديَنارًا َيْشرَتِي ِبِو ُأْضِحيىًة، َأْو َشاًة، فَاْشتَ َرى َشاتَ نْيِ، فَ َباَع  َأنى اَلنىِبى )  َوَة اْلَبارِِقيِّ َوَعْن ُعرْ  - ٜٔٛ
َرَواُه َاخْلَْمَسُة ِإالى  -اًَب َلَرِبَح ِفيِو ِإْحَدامُهَا ِبِديَناٍر، فََأََتُه ِبَشاٍة َوِديَناٍر، َفَدَعا لَُو َِبْلبَ رََكِة يف بَ ْيِعِو، َفَكاَن َلْو ِاْشتَ َرى تُ رَ 

 النىَساِئيى  .
 َوَقْد َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِري  ِضْمَن َحِديٍث، َوََلْ َيُسْق َلْفَظُو  .

ِْمِذي  َلُو َشاِىدًا: ِمْن َحِديِث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم  . - ٕٓٛ  َوَأْوَرَد اَلرتِّ
------------- 

 لفضوِل ؟ما تعريف بيع ا 
 اٞنراد ابلفضوؿ لغة : ىو من يشتغل ّنا ال يعنيو ، أو ّنا ليس لو ، وعملو يسمى فضالة .

 وعند الفقهاء : ىو من يتصرؼ ُب حق الغًن بغًن إذف شرعي أو والية .

 ما حكم بيع الفضوِل ؟ 
 . -وقد تقدـ ذلك  –اختلف العلماء ُب بيع الفضويل 

 ٓنرير ١نل النزاع :
 اٞنالك تصرؼ الفضويل فبل ينفذ تصرفو ببل خبلؼ . إذا مل جيز-أ

كما قاؿ ابن تيمية إذا كاف الفضويل معذورًا لعدـ ٕنكنو من استئذاف اٞنالك فيقف نفاده على اإلجازة ببل خبلؼ   -ب
 بل حكى اتفاؽ الصحابة على ذلك .

 زلل اخلالف إذا أجازه ىل ينفذ أم ال ؟          
 لة على قولٌن :ف العلماء ُب ىذه اٞنسأاختل

 : أف بيع الفضويل وشراءه ابطل . القول األول
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 وىذا مذىب الشافعي ُب اٛنديد ، ومذىب اٜننابلة وبو قاؿ الظاىرية .
 ؾ ( رواه الرتمذي .ٜنديث حكيم بن حزاـ مرفوعاً ) ال تبع ما ليس عند -أ

 لعدـ اٞنلك . : أف الفضويل ليس ّنالك ، فكاف ٣ننوعاً من البيع والشراء وجو الداللة
 رواه أبو داود . (ٕنلك، وال بيع إال فيما ديث عبد هللا بن عمرو مرفوعاً )ال طبلؽ إال فيما ٕنلك، وال عتق إال فيما ٕنلكوٜن-ب

 : أف فيو النهي عن بيع ما ال ديلك ، وىذا الفضويل ال ديلك ، والنهي يقتضي الفساد فيبطل . وجو الداللة
 اً ) إف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ ( متفق عليو .وٜنديث أيب بكرة مرفوع -ج

وألنو ٕنليك -د: أف تصرؼ الفضويل ُب ماؿ الغًن حراـ ، ألنو تصرؼ ُب ماؿ أخيو اٞنسلم ببل إذف فيحـر  وجو الداللة
 ماال ديلك، وبيع ماال يقدر على تسيلمو، فأشبو بيع الطًن ُب اٟنواء.  

 لفضويل موقوؼ على اإلجازة ، فإف أجازه اٞنالك صح وإال فبل .: أف تصرؼ ا القول الثاين
 واٞنالكية ، ورجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم . ةوىذا مذىب اٜننفي

 واستدلوا ُنديث الباب .-أ
ع ، بشراء شاة واحدة ، ومل أيذف لو ُب البيع ، فاشرتى شاة أخرى ، واب : أف عروة قد أذف لو الرسوؿ  وجو الداللة

 وكل ذلك كاف من قبيل تصرؼ الفضويل ، فأجازه الرسوؿ ودعا لو ابلربكة .
أف عقد الفضويل إذا أجازه اٞنالك جاز قياسًا على الوصية أبكثر من الثلث ، فإهنا تصح وتكوف موقوفة على إجازة -ب

 الورثة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . جواز الوكالة 
نَ َهى َعْن ِشَراِء َما يف بُُطوِن َاأْلَنْ َعاِم َحَّتى َتَضَع، َوَعْن بَ ْيِع َما يف  َأنى اَلنىِبى )  خْلُْدِريِّ َسِعيٍد اَ  َوَعِن َأِب  - ٕٔٛ

، َوَعْن َضْربَِة اِت َحَّتى تُ ْقَبضَ ُضُروِعَها، َوَعْن ِشَراِء اَْلَعْبِد َوُىَو آِبٌق، َوَعْن ِشَراِء اَْلَمَغاِنِِ َحَّتى تُ ْقَسَم، َوَعْن ِشَراِء اَلصىَدقَ 
 . ْطِِن  ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف َرَواُه ِاْبُن َماَجْو، َواْلبَ زىاُر، َواَلدىارَقُ  (ِص  اَْلَغائِ 

َرَواُه َأمْحَُد، ( ٌر  اَْلَماِء; فَِإنىُو َغرَ اَل َتْشتَ ُروا اَلسىَمَك يف )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِى  َوَعِن ِاْبِن َمْسُعوٍد  - ٕٕٛ
 . َأنى اَلصىَواَب َوقْ ُفوُ َوَأَشاَر ِإىَل 

ُهَماَرضِ -َوَعِن ِاْبِن َعبىاٍس  - ٖٕٛ َأْن تُ َباَع ََثََرٌة َحَّتى ُتْطَعَم، َواَل يُ َباَع ُصوٌف  نَ َهى َرُسوُل َاَّللِى  )قَاَل:  -َي َاَّللىُ َعن ْ
 .ِط " َواَلدىارَُقْطِِن  َرَواُه اَلطىبَ َراين  يف " َاأْلَْوسَ  (ْهٍر، َواَل َلنَبٌ يف َضْرٍع َعَلى ظَ 

 يف " اَْلَمَراِسيِل " ِلِعْكرَِمَة، َوُىَو اَلرىاِجُح. َوَأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد 
، َهِقي   َوَأْخَرَجُو أَْيضاً َمْوُقوفاً َعَلى ِاْبِن َعبىاٍس ِبِِْسَناٍد َقِويٍّ  .  َورَجىَحُو اَْلبَ ي ْ

 .َضْعٌف  هيف ِإْسَنادِ َرَواُه اَْلبَ زىاُر، وَ  (ْلَمَضاِمنِي، َواْلَماَلِقيحِ نَ َهى َعْن بَ ْيِع اَ  َأنى اَلنىِبى )  ُىَريْ َرَة َوَعْن َأِب  - ٕٗٛ
-------- 

 ما صحة ىذه األحاديث اليت ذكرىا ادلصنف رمحو هللا ؟ 
، والبيهقي وقاؿه ضعيف كما قاؿ اٞنصحديث أيب سعيد إسناد- : وىذه اٞنناىي وإف  نف ر٘نو هللا، وضعفو ابن حـز
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 .، فهي داخلة ُب بيع الغرر الذي هني عنو ُب اٜنديث الثابت عن رسوؿ هللا نت ُب ىذا اٜنديث إبسناد غًن قويكا
والراجح عند األئمة : الدارقطين ... ( اختلف فيو رفعًا ووقفًا ،  اَل َتْشتَػُروا اَلسََّمَك ُب اَْلَماءِ وحديث ابن مسعود )  -

 والبيهقي واٝنطيب وابن اٛنوزي أنو موقوؼ .
.. ( حديث ضعيف ،  َأْف تُػَباَع َٖنََرٌة َحَّتَّ ُتْطَعَم، َواَل يُػَباَع ُصوٌؼ َعَلى َظْهرٍ  نَػَهى َرُسوُؿ َاَّللَِّ  )اِْبِن َعبَّاٍس وحديث  -

تفرد برفعو عمر بن فروخ وليس ابلقوي ، وقد أرسلو عنو وكيع ، ورواه  –بعد أف أخرجو مرفوعًا موصواًل  –قاؿ البيهقي 
 ىذا ىو احملفوظ : موقوؼ . –ٍب ساؽ رواية اٞنوقوؼ ٍب قاؿ  –غًنه موقوفاً 

 وقاؿ النووي : ىذا األثر عن ابن عباس صحيح رواه الدارقطين والبيهقي ، وروايه عنو مرفوعاً إبسناد ضعيف .
 قاؿ اٞنصنف إسناده ضعيف . كماوحديث أيب ىريرة   -
 اذكر صور البيوع ادلذكورة يف احلديث وسبب حترميها ؟ 

 . ِشَراِء َما يف بُُطوِن َاأْلَنْ َعاِم َحَّتى َتَضعَ األول : 
 وىو بيع اٜنمل ، وتقدـ علة النهي عن بيعو ُب حديث ) حبل اٜنبلة ( .

 . َوَعْن بَ ْيِع َما يف ُضُروِعَهااثنياً : 
 اللنب ُب الضرع ، فبل جيوز بيع اللنب ُب الضرع.أي : بيع 

 َوبِِو قَاَؿ الشَّاِفِعيُّ َوِإْسَحاُؽ َوَأْصَحاُب الرَّْأِي . قاؿ ابن قدامة :
ُؿ إبِِْسَناِدهِ َوارَ ( .َظْهٍر ، أَْو َلنَبٌ ُِب َضرْعٍ نَػَهى َأْف يُػَباَع ُصوٌؼ َعَلى  أَفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ )َولََنا َما َرَوى اْبُن َعبَّاٍس -أ   .ُه اٝنَْبلَّ

َفِة َواْلِمْقَداِر ، فََأْشَبَو اْٜنَْمَل ؛ أِلَنَُّو بَػْيُع َعٌْنٍ ملَْ ُٔنَْلْق ، فَػَلْم جَيُزْ -ب ، َكبَػْيِع َما َٓنِْمُل النَّاَقُة ، َواْلَعاَدُة ُِب  َوأِلَنَُّو ٠َنُْهوُؿ الصِّ
 ) اٞنغين ( .  َذِلَك َٔنَْتِلُف .

ُب بيوع الغرر اٞننهي ، ألف انتفاخ الضرع قد يكوف لبناً وقد يكوف لسمٍن ، وحيتمل أف يكوف لبناً صافياً أو   أنو يدخل-ج
 كدراً .

ىو أيضا ٠نمع على عدـ صحة بيعو قبل انفصالو ٞنا فيو من الغرر  (وعن بيع ما ُب ضروعها وقاؿ الشوكاٍل : قولو ) 
من حليب بقرٌب فإف اٜنديث يدؿ على جوازه الرتفاع  اً يقوؿ بعت منك صاع ٥نو أف ال أف يبيعو منو كيبلً ، إواٛنهالة 

 ة .الغرر واٛنهال
 . َوَعْن ِشَراِء اَْلَعْبِد َوُىَو آِبقٌ اثلثاً : 

 فبل جيوز بيع العبد اآلبق ، وىو اٟنارب من سيده .
 لعدـ القدرة على تسليمو .

وََكَذِلَك َما ُِب َمْعَناُه ِمْن اْٛنََمِل ، ْبِد اآْلِبِق اَل َيِصحُّ ، َسَواٌء َعِلَم َمَكانَُو ، أَْو َجِهَلُو َوُٗنَْلُتُو ؛ َأفَّ بَػْيَع اْلعَ :  قاؿ ابن قدامة
 الشَّارِِد ، َواْلَفَرِس اْلَعائِِر ، َوِشْبِهِهَما .

 الرَّْأِي .َوهِبََذا قَاَؿ َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َوأَبُو ثَػْوٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َوَأْصَحاُب 
 َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَُّو اْشتَػَرى ِمْن بَػْعِض َوَلِدِه بَِعًنًا َشارًِدا .

 َوَعْن اْبِن ِسًنِيَن اَل أَبَْس بِبَػْيِع اآْلِبِق ، إَذا َكاَف ِعْلُمُهَما ِفيِو َواِحًدا .
 َوَعْن ُشَرْيٍح ِمثْػُلُو .
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 َرَواُه ُمْسِلٌم .( َعْن بَػْيِع اٜنََْصاِة َوَعْن بَػْيِع اْلَغَرِر  نَػَهى َرُسوُؿ اَّللَِّ ) ، قَاَؿ َولََنا ، َما َرَوى أَبُو ُىَريْػَرَة -أ
 َوَىَذا بَػْيُع َغَرٍر .

ُعُو ، َكالطًَّْنِ ُِب اْٟنََواِء ، فَِإْف َحَصَل ُب يَدِ -ب ُر َمْقُدوٍر َعَلى َتْسِليِمِو ، فَػَلْم جَيُْز بَػيػْ ْمَكاِف إنْ  َوأِلَنَُّو َغيػْ ُعُو ؛ إِلِ َساٍف ، َجاَز بَػيػْ
 َتْسِليِمِو .
 . َوَعْن ِشَراِء اَْلَمَغاِنِِ َحَّتى تُ ْقَسمَ رابعاً : 

 اٞنغاًل : ٗنع مغنم ، والغنائم ٗنع غنيمة ، وىي ما أصيب من أمواؿ الكفار .
 ر ، ٍب إنو ابع ما ال ديلك .فبل جيوز أف يبيع اٞنغاًل قبل قسمتها من القسمة ، ألف نصيب الغاًل ٠نهوؿ اٞنقدا

 قاؿ ابن القيم : والنهي عن شراء اٞنغاًل حَّت تقسم داخل ُب النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر و٢ناطرة 
حد من الغامنٌن ألنو ال ملك أل، مقتضى النهي عدـ صحة بيعها قبل القسمة ( وشراء اٞنغاًل قولو )  وقاؿ الشوكاٍل :

 ل .من أكل أمواؿ الناس ابلباط فيكوف ذلك، قبلها 
 . ّاتفق الفقهاء على أنو ال جيوز أخذ شيء من الغنيمة على وجو التملك قبل القسمة ، وأف ذلك غلوؿ و١نرـ 

، لعدـ ٕنكن اٞنلك قبل القسمة، وأف البيع إذا وقع ال يصحواتفقوا أيضاً على أف بيع  ، شيء من الغنيمة قبل القسمة ١نرـّ
 التسليم .لعدـ القدرة على 

 وحكم البيع إذا وقع : يكوف ابطبًل على قوؿ ٗنهور العلماء .
 . َوَعْن ِشَراِء اَلصىَدقَاِت َحَّتى تُ ْقَبضَ خامساً : 

 ما أيتيك من صدقة . ) كغنم أو بقرة ( . يعطيو الناس من صدقاهتم ، فجاءه شخص فقاؿ بعين فقًن مثالو : رجل
 فهذا منهي عنو  

 يع ما ال ديلك .للجهالة ، وألنو ب
 .ِص  َوَعْن َضْربَِة اَْلَغائِ سادساً : 

قاؿ ابن األثًن : فيو أنو هنى عن ضربة الغائص ، وىو أف يقوؿ : أغوص ُب البحر غوصة بكذا فما أخرجتو فهو لك ، 
 وإمنا هني عنو ألنو غرر .
 سابعاً : بيع السمك .

 فبل جيوز بيع السمك وىو ُب اٞناء .
 َواَل السََّمِك ُِب اآْلَجاـِ َىَذا قَػْوُؿ َأْكَثِر أَْىِل اْلِعْلِم .قاؿ ابن قدامة : 

 ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّو نَػَهى َعْنُو ، قَاَؿ : إنَُّو َغَرٌر .
ْوٍر َواَل نَػْعَلُم َٟنُْم ٢ُنَالًِفا ؛ ِلَما ذََكْراَن ِمْن وََكرَِه َذِلَك اٜنََْسُن َوالنََّخِعيُّ َوَماِلٌك َوأَبُو َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيُّ َوأَبُو يُوُسَف َوأَبُو ثػَ 

 اْٜنَِديِث .
ُعُو ُِب اْلَماِء إالَّ َأْف جَيَْتِمَع َثبَلثَُة ُشُروٍط   :َواْلَمْعىَن اَل جَيُوُز بَػيػْ

 َأَحُدَىا ، أَْف َيُكوَف ٣َنُْلوًكا . 
 َنُع ُمَشاَىَدَتُو َوَمْعرِفَػَتُو .الثَّاٍل ، أَْف َيُكوَف اْلَماُء َرِقيًقا ، اَل ديَْ 

 الثَّاِلُث ، َأْف دُيِْكَن اْصِطَياُدُه َوِإْمَساُكُو .
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ُعُو ؛ أِلَنَُّو ٣َنُْلوٌؾ َمْعُلوـٌ َمْقُدوٌر َعَلى َتْسِليِمِو ؛ َفَجاَز بػَ  ُعُو ، َكاْلَمْوُضوِع ُِب الطَّْسِت فَِإْف اْجَتَمَعْت َىِذِه الشُُّروُط ، َجاَز بَػيػْ  .يػْ
ُعُو ؛ ِلَذِلَك .  ) اٞنغين ( .  َوِإْف اْخَتلَّ َشْرٌط ٣نَّا ذََكْراَن ، ملَْ جَيُْز بَػيػْ

 . َأْن تُ َباَع ََثََرٌة َحَّتى ُتْطَعمَ اثمناً : 
 فبل جيوز بيع الثمرة قبل أف تطعم ) قبل أف يبدو صبلحها ( .

 متفق عليو . (َهى اْلَبائَِع َواْلُمْشرَتِيَ ْيِع الثََّمرَِة َحَّتَّ يَػْبُدَو َصبلُحَها . نػَ نَػَهى َعْن بػَ  َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ كما ُب حديث ابن عمر )

اٜنكمة ُب النهي قبل بدو صبلحها : أنو ُب بيع الثمرة قبل بدو صبلحها غررًا وخطرًا ظاىرًا يفضي إىل اٞنفاسد الكثًنة 
 بغًن حق .بٌن اٞنسلمٌن من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل ماؿ الغًن 

إذا ابع قبل بدو الصبلح وتعجل البيع فإنو ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إىل ما بعد الصبلح والنضج فيكوف  فالبائع
 ُب ذلك خسارة عليو .

: ففي ذلك حفظ ٞنالو من الضياع واٞنخاطر والتغرير ، ألف الثمرة قد تتلف وتناٟنا اآلفات قبل االنتفاع هبا  وأما ادلشرتي
ب مالو ، فنهي عن ذلك ٓنصينًا لؤلمواؿ من الضياع وحفظًا للحقوؽ ، وقطعًا للمخاصمات واٞننازعات بٌن فيذى

 اٞنتبايعٌن .
 :  فقال رمحو هللاوقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صبلحو إىل أقساـ ، 

 ال خيلوا بيع الثمرة قبل بدو صبلحها من ثبلثة أقساـ : 
هنى عن بيع الثمار حَّت يبدو صبلحها هنى  التبقية ، فبل يصح البيع إٗناعًا ، ألف النيب  : أف يشرتيها بشرط أحدىا

 البائع واٞنشرتي ، والنهي يقتضي فساد اٞننهي عنو .
: أف يبيعها بشرط القطع ُب اٜناؿ ، فيصح ابإلٗناع ، ألف اٞننع إمنا كاف خوفًا من تلف الثمرة وحدوث  القسم الثاين

 بل أخذىا ، وىذا مأموف فيما يقطع فصح بيعو كما لو بدا صبلحو .العاىة عليها ق
: أف يبيعها مطلقًا ، ومل يشرتط قطعًا وال تبقية ، فالبيع ابطل ، وبو قاؿ مالك والشافعي ، وأجازه أبو  القسم الثالث

 حنيفة.
عن بيع الثمرة قبل بدو  أطلق النهي : ولنا أف النيب  ُث قال مرجحًا رأي اْلمهور يف حكم ىذا القسم األخري

 .صبلحها فيدخل فيو ١نل النزاع 
 . َواَل يُ َباَع ُصوٌف َعَلى َظْهرٍ َتسعاً : 

 اختلف العلماء ُب بيع الصوؼ على الظهر ؟
 ذىب اٜننفية والشافعية واٜننابلة إىل ٓنرديو وبطبلنو ، وعزاه النووي إىل ٗناىًن العلماء .

 ٜنديث الباب .-أ
 سليمو إال ابستئصالو من أصلو ، وال ديكن ذلك إال إبيبلـ اٜنيواف وىذا ال جيوز .وألنو ال ديكن ت-ب
 وألف الصوؼ ينبت من أسفل ساعة فساعة ، فيختلط اٞنبيع بغًنه ، ُنيث يتعذر التمييز ُب ذلك . -ج
 وٜنصوؿ اٛنهالة والتنازع بٌن اٞنتبايعٌن ُب موضع القطع ٣نا قد يفضي إىل اٝنصومة بينهما . -د

القوؿ الثاٍل: أنو يصح بيع الصوؼ على الظهر بشرط اٛنز ُب اٜناؿ وأال تتضرر بو البهيمة؛ قال الشيخ ابن عثيمني :
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وال مانع من بيعو فبل يشتمل البيع على ١نذور، وىذا القوؿ ىو الصحيح؛ ألنو إذا بيع بشرط اٛنز ،  ألنو مشاىد معلـو
 ؿ .اٜناؿ، والنماء الذي قد حيصل يزوؿ ابشرتاط جزه ُب اٜنا ُب اٜناؿ فهو كما لو بيع الزرع بشرط اٛنز ُب

 إف قاؿ قائل: ما اٛنواب على اٜنديث الذي اْسُتِدؿَّ بو وىو حديث ابن عباس ػ رضي هللا عنهما ػ؟.ف
ف النهي قلنا اٛنواب: إف صح اٜنديث، فإمنا هنى عنو؛ ألنو قد يتأذى اٜنيواف َنزه، وال سيما إذا جزه ُب أايـ الشتاء فيكو 

 ليس لعلة اٛنهالة ولكن لعلة األذى.
 وأما القياس وىو أنو متصل ابٜنيواف، فهو كجزء من أجزائو، فجوابنا على ذلك من وجهٌن:

: أننا ال نسلم منع بيع اٛنزء اٞنعلـو اٞنشاىد، كبيع الرأس مثبًل، وبيع الرقبة، وبيع اليد من العضد فبل نسلم الوجو األول
، وليس فيو غرر وال جهالة.أف بيع ىذا حراـ؛   ألنو مشاىد معلـو

أنو ال يصح القياس؛ ألف الشعر أو الصوؼ ُب حكم اٞننفصل، فكيف جيعل ُب حكم اٛنزء، والعجب أف  الوجو الثاين:
الفقهاء ػ ر٘نهم هللا ػ قالوا: إفَّ مس اٞنرأة لشهوة انقض للوضوء، ومس شعرىا ال ينقض الوضوء، قالوا: ألنو ُب حكم 

 نفصل!!اٞن
ُب ىذه اٞنسألة أف بيع الصوؼ على الظهر جائز، لكن بشرط أف جيز ُب اٜناؿ وأالَّ يلحق اٜنيواف أذى، أما إذا  فالراجح

 ٜنق اٜنيواف أذى ُمِنَع ال ألنو ٠نهوؿ، ولكن ألذى اٜنيواف.
 .َواْلَماَلِقيِح   بَ ْيِع اَْلَمَضاِمنيِ  عاشرًا :

 البطوف ، وىي األجنة ، واٞنضامٌن : ما ُب أصبلب الفحوؿ .قاؿ أبو عبيد : اٞنبلقيح : ما ُب 
 وهني عنو ألف اٞنبيع ٠نهوؿ الصفة ، ومتعذر التسليم .

 ما حكم بيع الطائر يف اذل واء ؟ 
 ال جيوز .

 لعدـ القدرة على تسليمو .
 ادلفتوح ؟ وما حكم ما يسمى َبلبوفي 

اإلشباع ػ الذي يظهر ػ أنو من الغرر اليسًن الذي ال يؤثر ُب ما تفعلو بعض اٞنطاعم من ٓنديد ٖنن معٌن للوجبة حَّت 
صحة البيع ، وىو يشبو ما ذكره النووي ر٘نو هللا ُب كبلمو السابق من دخوؿ اٜنماـ أبجرة معلومة ، مع عدـ العلم 

 بكمية اٞناء اٞنستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدـ العلم بكمية اٞناء . 
يعلم من نفسو أنو أيكل كثًنًا خارجًا عن اٞنعتاد فإنو جيب عليو أف يذكر ٟنم ذلك ، ألف ىذا لكن إذا كاف اإلنساف 

 يكوف غررا كثًناً . 
 قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن ر٘نو هللا : " مسألة : ىناؾ ١نبلت تبيع األطعمة تقوؿ : ادفع عشرين رايال واألكل حَّت الشبع ؟ 

ف الوجبة معروفة ، وىذا ٣نا تتسامح فيو العادة ، ولكن لو عرؼ اإلنساف من اٛنواب : الظاىر أف ىذا يتسامح فيو ؛ أل
 ف .نفسو أنو أكوؿ فيجب أف يشرتط على صاحب اٞنطعم ؛ ألف الناس خيتلفو 
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 ارِ             اُب َاخْلِيَ      بَ 
 : اٝنيار ىو طلب خًن األمرين من إمضاء العقد أو فسخو . َبخليار

 و ما داما مل يتفرقا أببداهنما .الزما ُب فسخ ر الذي يثبتو الشرع للعاقدين عقداً يااٝنوعرفو بعضهم : ىو 
َعَتُو، )  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاَّللِى  َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕ٘ٛ َرَواُه أَبُو َداُوَد، ( َأَقاَلُو َاَّللىُ َعثْ َرَتُو َمْن َأَقاَل ُمْسِلمًا بَ ي ْ

 َحُو ِاْبُن ِحبىاَن، َواحْلَاِكُم .َواْبُن َماَجْو، َوَصحى 
----------  

 أي : بيعو .(  َمْن َأَقاَل ُمْسِلماً ) 
ُ َعثْ َرَتوُ )    أي : غفر زلتو وخطيئتو .(  َأَقاَلُو َاَّللى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح .
 عرف اإلقالة ؟ 

 رفع عقد اٞنعاوضة اٞنايل البلـز للمستقيل ابتفاؽ العاقدين. ىي :
 اٞنعاوضة: خيرج النكاح فرفعو يكوف ابلطبلؽ. ا :نفقول

 وتقييده ابللزـو خيرج غًن البلـز فإف فسخو ال يسمى إقالة ألنو ال يشرتط فيو رضا اٞنتعاقدين.
 خيرج ما لو أُكرىا على رفع العقد. ن :وقولنا ابتفاؽ العاقدي

  .َوآاَثرِِه بِتَػرَاِضي الطََّرفَػٌْن  َرْفُع اْلَعْقِد َوِإْلَغاُء ُحْكِموِ  وُب اٞنوسوعة الفقهية : ىي
 ما صورة اإلقال ة ؟ 

أو ، إما لظهور الغنب فيو ، اشرتائو  إقالة البيع إذا اشرتى أحد شيئًا من رجل ٍب ندـ على ة : صورةقاؿ ُب إ٤ناح اٜناج
مشقتو وعثرتو يـو القيامة ألنو البائع وقبل البائع رده أزاؿ هللا  فرد اٞنبيع على، أو النعداـ الثمن ، لزواؿ حاجتو إليو 

 ) عوف اٞنعبود ( .و . بت فبل يستطيع اٞنشرتي فسخثاٞنشرتي ، ألف البيع كاف قد  إحساف منو على

 الـز والعقود البلزمة عند  وينبغي أف يعلم أف عقد البيع إذا ًب بصدور اإلجياب والقبوؿ من اٞنتعاقدين فهو عقد
 .مل يكن بينهما خيار  خها إال برضى اآلخر إذاالفقهاء ال ديلك أحد اٞنتعاقدين فس

 .اإلقالة  ومع ذلك فقد اتفق أىل العلم على أف من آداب البيع والشراءا ( ، البّيعاف ابٝنيار ما مل يتفرق ) لقولو  
دـ مستضر فإنو ال يستقيل إال متن، يستقيلو  اٝنامس: أف يقيل منة ، قاؿ اإلماـ الغزايل عند ذكره اإلحساف ُب اٞنعامل

يـو  ) من أقاؿ اندمًا صفقتو أقاؿ هللا عثرتو سبب استضرار أخيو، قاؿ  ابلبيع وال ينبغي أف يرضى لنفسو أف يكوف
 ) إحياء علـو الدين ( .. القيامة ( 

 ما حكم اإلقالة ؟ 
 مستحبة مشروعة .
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 ويدؿ على مشروعيتها واستحباهبا :
ألف األمر فيها ورد بفعل اٝنًن، والشك أف ، ذكورة تدؿ بعمومها على مشروعية اإلقالة اٞن فاآلية ( وافعلوا اٝنًن) قولو تعاىل  -أ

 إقالة النادـ من فعل اٝنًن.
َعَتُو، أَقَاَلُو َاَّللَُّ َعثْػَرتَُو ) حديث الباب  -ب  . (َمْن أَقَاَؿ ُمْسِلماً بَػيػْ
 وىي من ر٘نة اٝنلق واإلحساف إليهم . -ج

 ار٘نوا من ُب األرض ير٘نكم من ُب السماء ( رواه أبو داود  لر٘نن ،) الرا٘نوف ير٘نهم ا قاؿ 
 .هللا من عباده الر٘ناء ( رواه البخاري إمنا يرحم)  وقاؿ 
  . مسلم كربة فرج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة ( رواه البخاري من فرج عن)  وقاؿ 
اف ُب حاجة أخيو كاف هللا ُب حاجتو ؛ومن فرج عن مسلم  وال يسلمو؛ من ك اٞنسلم أخو اٞنسلم ال يظلمو ) وقاؿ 

هللا ُب عوف )  وقاؿ ( متفق عليو عنو كربة من كرب يـو القيامة ومن سرت مسلمًا سرته هللا يـو القيامة  كربة فرج هللا
 و ( رواه مسلم .العبد ُب عوف أخي العبد ما كاف

 ( .و ) من كاف ُب حاجة أخيو كاف هللا ُب حاجت وقاؿ  
 .واآلخرة( رواه مسلم  من يسر على معسر يسر هللا عليو ُب الدنيا)  وقاؿ 
الناس ، فإف رأى معسراً قاؿ لفتيانو : ْناوزوا عنو ، لعل هللا يتجاوز عنا ،  كاف فيمن كاف قبلكم اتجر يداين)  وقاؿ 

 . هللا عنو ( رواه البخاري فتجاوز
 رواه مسلم .، ومن شق عليهم فشق عليو ( فارفق بو  اللهم من رفق أبميت)  وقاؿ 

أبس أف تطلب من  ي : الولكن ىي سنة ُب حق اٞنقيل، ومباحة ُب حق اٞنستقيل، أ:  قال الشيخ ابن عثيمني
صاحبك أف يقيلك، سواء كنت البائع أو اٞنشرتي، أما ُب حق اٞنقيل فهي سنة ٞنا فيها من اإلحساف إىل الغًن، وقد قاؿ 

، (  من أقاؿ مسلماً بيعتو أقاؿ هللا عثرتو يـو القيامة)  ، وقد قاؿ النيب  ( َأْحِسُنوا ِإفَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنٌنَ وَ )  هللا تعاىل
قاؿ وتفرجيًا لكربتو، ال سيما إذا كاف الشيء كثًنًا وكبًناً، فتكوف داخلة ُب قوؿ الرسوؿ 

ُ
وألف فيها إدخاؿ سرور على اٞن

  (  كربة من كرب الدنيا فرَّج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامةمن فرج عن مؤمن )  وقاؿ النيب ،  هللا امرءاً ) رحم
 . ابلر٘نة ، فتكوف سبباً للدخوؿ ُب دعاء النيب  ( ٚنحاً إذا اشرتى، ٚنحاً إذا قضى، ٚنحاً إذا اقتضى ٚنحاً إذا ابع،

  قولو من أقال مسلماً ... ( ىل ذلذا مفهوم ؟ ( 
 م .وإال فإقالة غًن اٞنسلم كإقالة اٞنسل، فإف ذكر اٞنسلم ُب اٜنديث ورد من ابب التغليب هـو لو ، ال مف

َا ذََكَرُه ِلَكْونِِو ُحْكمًا أَْغَلِبّيًا َوِإالَّ فَػثَػَوابُ  , َوأَمَّا َكْوُف اْلُمَقاِؿ ُمْسِلًما فَػَلْيَس ِبَشْرطٍ  : قاؿ اإلماـ الصنعاٍل  قَالَةِ  َوِإمنَّ اَثِبٌت  اإْلِ
 ر .أَقَاَؿ اَنِدماً َأْخَرَجُو اْلبَػزَّا ُب إقَالَِة َغًْنِ اْلُمْسِلِم َوَقْد َوَرَد بَِلْفِظ َمنْ 

 ىل اإلقالة فسخ أم بيع ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولٌن :

 : أهنا فسخ وإلغاء للعقد األوؿ وليست بيعاً . القول األول
 وىذا قوؿ الشافعية واٜننابلة .

ارفعها، واألصل أف معىن : أي (  اللهم أقل عثراٌب) عبارة عن الرفع، يقاؿ ُب الدعاء جو ىذا الرأي أبف اإلقالة ُب اللغة وو 
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عنو اللفظ لغة، ورفع العقد فسخو، وألف البيع واإلقالة اختلفا اٚنًا فتخالفا حكماً، فإذا كانت رفعاً  ئالتصرؼ شرعًا ين
 اً .بات والرفع نفي وبينهما تناؼ، فكانت اإلقالة على ىذا التقدير فسخاً ١نضألف البيع إث، فبل تكوف بيعاً 

 : أهنا بيع . القول الثاين
قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن ر٘نو هللا مرجحًا القوؿ األوؿ : الصواب أهنا فسخ لعقد مضى ، وٟنذا ْنوز قبل قبض اٞنبيع ، 

 صبلة إذا مل ٕننع من الصبلة ، ألهنا ليست بيعاً ، وْنوز ُب اٞنسجد .وْنوز بعد نداء اٛنمعة الثاٍل ، وْنوز بعد إقػامة ال
 ىل جتوز اإلقالة أبقل أو أكثر من الثمن ؟ 

 إال ابلثمن . ال ْنوزقيل : 
 ألف مقتضى اإلقالة رد األمر على ما كاف عليو ، ورجوع كل واحد منهما إىل مالو ، فلم ْنز أبكثر من الثمن .

 جيوز . وقيل :
 ابن رجب والشيخ ابن عثيمٌن . ورجح ذلك
وكذلك ػ أيضًا ػ لو أف البائع طلب من اٞنشرتي اإلقالة فقاؿ: أقيلك على .. بن عثيمٌن ُب الشرح اٞنمتع : .قاؿ الشيخ ا

 أف تعطيين كذا وكذا زايدة على الثمن فإنو ال جيوز؛ ألهنا تشبو العينة حيث زيد على الثمن.
قل وأكثر إذا كاف من جنس الثمن؛ ألف ١نذور الراب ُب ىذا بعيد فليست كمسألة العينة؛ أهنا ْنوز أب الراجحولكن القوؿ 

إف لئلماـ أ٘ند  ( القواعد) ألف مسألة العينة ١نذور الراب فيها قريب، أما ىذه فبعيد، وقد قاؿ ابن رجب ػ ر٘نو هللا ػ ُب 
، وقاؿ: اإلقالة بعوض مثلو، وعليو فيكوف   رواية تدؿ على جواز ذلك، حيث استدؿ ببيع العربوف الوارد عن عمر

، وىو الذي عليو عمل الراجحىناؾ رواية أومأ إليها اإلماـ أ٘ند َنواز الزايدة على الثمن والنقص منو، وىذا ىو القوؿ 
عة الناس، وىو من مصلحة اٛنميع؛ وذلك ألف البائع إذا أقاؿ اٞنشرتي، فإف الناس سوؼ يتكلموف ويقولوف: لوال أف السل

 فيها عيب ما ردىا اٞنشرتي، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جرب ىذا النقص.
وقاؿ ُب شرح البلوغ : الصحيح اٛنواز ، و١نذور الراب فيها بعيد ، فمثبًل : إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفًا ، ٍب جئت 

 إال إذا أعطيتين ألفٌن من الثمن ، فقاؿ : أعطيك . إيّل وقلت : أقلين ، أان ال أريد السيارة ، فقلت : ال أقيلك
 اذكر بعض األدلة على قاعدة : اْلزاء من جنس العمل ؟ 

 قاؿ تعاىل ) إف تنصروا هللا ينصركم ( .
 ه هللا يـو القيامة ( رواه مسلم .سرت مسلماً سرت  ) قاؿ 

 .) الرا٘نوف ير٘نهم هللا ( رواه أبو داود   وقاؿ  
 كاف هللا ُب حاجتو ( رواه مسلم .  ف ُب حاجة أخيو) من كا وقاؿ 

 ا أدى هللا عنو ( رواه البخاري .) من أخػذ أمواؿ الناس يريد أداءى وقاؿ  
 ) من وصل صفاً وصلو هللا ( رواه أبو داود . وقاؿ 
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ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٕٙٛ ُهَما  ): لَ َقا ، َعْن َرُسوِل َاَّللِى -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ ِإَذا تَ َباَيَع اَلرىُجاَلِن، َفُكل  َواِحٍد ِمن ْ
ُ َأَحُدمُهَا َاآْلَخَر، َفِإْن َخي ىَر َأَحُدمُهَا َاآْلخَ  يعاً، َأْو َُيَريِّ َبايَ َعا َعَلى َذِلَك فَ َقَد َوَجَب َِبخْلَِياِر َما َلَْ يَ ت ََفرىَقا وََكارَي َجَِ َر فَ ت َ

ُهَما اَْلبَ ْيَع فَ َقْد َوَجَب اَْلبَ ْيُع اَْلبَ ْيُع، َوِإْن تَ َفرى  ُرْك َواِحٌد ِمن ْ  .ُمت ىَفٌق َعَلْيِو، َواللىْفُظ ِلُمْسِلٍم  (َقا بَ ْعَد َأْن تَ َبايَ َعا، َوََلْ يَ ت ْ
ِه; َأنى اَلنىِبى  - ٕٚٛ َتاُع َِبخْلَِياِر َحَّتى يَ تَ َفرىَقا، اَْلَباِئُع َوالْ  )َقاَل:  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدِّ ُمب ْ

اَرُقْطِِن ،  (ِخَياٍر، َواَل َيَِل  َلُو َأْن يُ َفارَِقُو َخْشَيَة َأْن َيْسَتِقيَلُو  ِإالى َأْن َتُكوَن َصْفَقَة  َرَواُه َاخْلَْمَسُة ِإالى ِاْبَن َماَجْو، َواَلدى
 .  مْيََة، َواْبُن َاْْلَاُرودِ َواْبُن ُخزَ 

 . (رىَقا ِمْن َمَكاُِنَِما َحَّتى يَ تَ فَ  )َويف ِرَوايٍَة: 
--------------- 

 أطلق عليهما ذلك من ابب التغليب ، وُب رواية ) البيعاف ابٝنيار ( .أي البائع واٞنشرتي ، و (  ِإَذا تَ َباَيَع اَلرىُجاَلنِ ) 
ُهَما َِبخْلَِياِر َفُكل  )   بيع أو فسخو .من إمضاء ال( َواِحٍد ِمن ْ
 : أببداهنما على القوؿ الراجح ، وُب رواية البيهقي ) حَّت يتفرقا من مكاهنما ( .أي ( َما ََلْ يَ تَ َفرىَقا ) 
 ثبت البيع . أي :(  فَ َقَد َوَجَب اَْلبَ ْيعُ ) 
 على ماذا يدل احلديث ؟ 

 اٜنديث يدؿ على إثبات خيار اجمللس للمتبايعٌن .
 ا داما ُب اجمللس ، أي ٠نتمعٌن .لمتعاقدين موىو اٝنيار الذي يثبت ل

 اذكر اخلالف يف ثبوتو ؟ 
 اختلف العلماء ُب ثبوت اٝنيار اجمللس على قولٌن :

 : ثبوت خيار اجمللس . القول األول
 وإىل ىذا ذىب ٗناىًن العلماء ، كالشافعي وأ٘ند .

 وىو مذىب أكثر أىل العلم  .  قاؿ ابن قدامة :
 ا قاؿ ٗناىًن العلماء من الصحابة والتابعٌن ومن بعدىم  .وهبذ  قاؿ النووي :

 .، قاؿ ابن رشد: وال ٢نالف ٟنما من الصحابة وىو مروي عن ابن عمر وأيب برزة األسلمي من الصحابة 

 ة .بو قاؿ ابن عمر وشريح والشعيب وطاوس وعطاء وابن أيب مليكوقاؿ البخاري : 
 ٜنديث الباب .-أ

بَػْيِعِهَما َوِإْف   اْلبَػيَِّعاِف اِبْٝنَِياِر َما ملَْ يَػتَػَفرَّقَا فَِإْف َصَدقَا َوبَػيػََّنا بُورَِؾ َٟنَُما ُب  ) زاـ . قاؿ : قاؿ وٜنديث حكيم بن ح -ب
 ( متفق عليو . َكَذاَب وََكَتَما ١نَُِقْت بَػرََكُة بَػْيِعِهَما

ة على ثبوت خيار اجمللس، ّنا يعطي اٜنق للمتبايعٌن ػ ىذاف اٜنديثاف، وما ُب معناىا ػ يدالف داللة صرحيوجو الداللة: 
 ومن ُب معنامها ُب كل عقد فيو معارضة ُب إمضاء البيع أو فسخو مدة اجمللس، وال يبطل ذلك إال أبحد أمرين: 
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 إمضاء العقد وإف مل يتفرقا: األول: 
 انتهاء ٠نلس العقد ذاتو بتفرقهما أببداهنما. لثاين: ا

 ٜنديثٌن ١نموؿ على التفرؽ ابألبداف، ومل مل يتفرقا أببداهنما يبقى ٟنما حق اٝنيار. ابلتفرؽ ُب ىذين ا
 أنو ال خيار للمجلس ، بل يلـز العقد ابإلجياب والقبوؿ .:  القول الثاين

 وىذا مذىب أيب حنيفة ومالك .
 ( . اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ لقولو تعاىل )  -أ

أف األمر ابلوفاء ابلعقد ُب ىذه اآلية للوجوب ، والعقد يتم ابإلجياب والقبوؿ قبل التفرؽ أو التخاير، وإذا الداللة: وجو 
صدر كذلك وجب الوفاء بو، وخيار اجمللس يناُب ذلك، إذ مقتضاه إمكاف فسخ العقد بعد ٕنامو من أحد العاقدين، وىو 

 ة .ما يناُب األمر ابلوفاء الوارد ُب اآلي
نكُ ولقولو تعاىل )  -ب َنُكم اِبْلَباِطِل إال َأف َتُكوَف ِْنَارًَة َعن تَػرَاٍض مِّ  م ( .اَي أَيػَُّها اَلِذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بَػيػْ

 أف هللا سبحانو وتعاىل أابح أكل اٞناؿ عن طريق التجارة، وىذه اإلابحة مطلقة عن قيد التفرؽ عن مكافوجو الداللة: 
العقد، وٞنا كاف العقد يتم ابإلجياب والقبوؿ الصادرين عن رضا، كاف األكل مباحا ّنجرد العقد، وإذا أجزان فسخ العقد 

 ة .ألحد العاقدين ِنيار اجمللس كاف من آاثره عدـ جواز األكل، وىو ما يتناَب مع اآلية الشريف
 ِباذا أجاب ىؤالء عن أحاديث من قال بثبوتو ؟ 
وإف يَػتَػَفرَّقَا يُػْغِن اَّللَُّ ُكبلِّ  ف اٞنراد ابلتفرؽ ىنا التفرؽ ابألقواؿ، وليس التفرؽ ابألبداف، كما ُب قولو تعاىل: "إ:  : قالوا أوالً 

ؽ أميت على فرت ست)  ، وقولو (َن أُوُتوا الِكَتاَب إال ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم البَػيَِّنُة يوَما تَػَفرََّؽ اَلذ : وقولو تعاىل ) مِّن َسَعِتوِ 
فالتفرؽ ُب ىذا كلو إمنا يكوف ابألقواؿ واالعتقادات، ال ابألبداف، والقياس على النكاح واإلجارة ثبلث وسبعٌن فرقة ( 

 والعتق، يؤكد ىذا التأويل.  
 وجياب عن ىذا : 

 كما سيأٌب .وكذلك فعل ابن عمر  أف ىذا خبلؼ الظاىر، ورواية البيهقي تدؿ على ذلك )حَّت يتفرقا من مكاهنما( 
 قالوا إهنا منسوخػة ُنديث ) اٞنسلموف على شروطهم ( .اثنياً : 

إف النسخ ال يثبت مع ٠نرد االحتماؿ والتوقيع، ومعلـو أنو إذا أمكن اٛنمع بٌن األدلة فإنو ال يصار : واْلواب عن ىذا 
كل الشروط اليت يربمها الناس وىذا ١نل معو إىل الرتجيح وىنا ديكن اٛنمع. فيقاؿ أف الشروط اٞنذكورة ُب اٜنديث ليست  

 .نصوص الكتاب والسنة اتفاؽ إمنا اٞنراد الشروط اٞنباحة وىي اليت ال تعارض 
 ما ادلراد َبلتفرق يف قولو ) ماَل يتفرقا ( ؟ 

 :  اٞنراد ابلتفرؽ ، تفرؽ األقواؿ ، وىذا ضعيف  . قال بعض العلماء
 والصحيح أف اٞنراد التفرؽ ابألبداف .

 لرواية البيهقي ) حَّت يتفرقا من مكاهنما ( . -أ
 .ذا اشرتى شيئاً يعجبو فارؽ صاحبو(وكاف ابن عمر إف راوي اٜنديث ابن عمر فسره بذلك، ففي رواية البخاري )أ -ب
 أف ذلك خبلؼ الظاىر . -ج
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 ه :وقاؿ صاحب اٞنغىن ٘نل التفرؽ على األقواؿ ابطل لوجو 
 إمنا بينهما اتفاؽ على البيع بعدوه إذ ليس بٌن اٞنتبايعٌن تفرؽ بقوؿ وال اعتقاد أف اللفظ ال حيتمل ما قال أواًل :

 االختبلؼ فيو.
 أف ىذا يبطل فائدة اٜنديث إذ قدـ علم أهنما ابٝنيار قبل العقد ُب انشائو وإٕنامو أو تركو. اثنياً :
 اه .مها راواي اٜنديث وأعلم ّنعنأنو يرد تفسًن ابن عمر رضي هللا عنهما للحديث وكذا أيب برزه و  اثلثاً :
 ما ىو ضابط التفرق ؟ 

 اختلف العلماء ُب حد ىذا التفرؽ.
 التفرؽ أف يغيب عن صاحبو.قيل : 
 . أبف ديشي أحدمها مستديراً لصاحبو خطوات :وقيل 
 .ةىو أف يبعد منو ُنيث ال يسمع كبلمو الذي يتكلم بو ُب العاد:  وقيل

 . فهو كذلك وإال فبل اً فما عده العرؼ تفرق،  ناس وعاداهتم فيما يعدونو تفرقاً عرؼ المن أقواؿ العلماء ىو  والراجح
 . نو يرجع إىل ٓنديده إىل العرؼكل ما ورد مطلقاً ُب لساف الشارع ، ومل حيدد ، فإ:  والقاعدة

 .وألف التفرؽ ُب الشرع مطلق فوجب أف حيمل على التفرؽ اٞنعهود 
 فدؿ ذلك على أنو أراد ما يعرفو الناس كالقبض واالحراز.، ومل يبينو  اً وألف الشارع علق عليو حكم

فمَّت تفرقا أببداهنما تفرقا يعتد بو العرؼ انقطع خيارمها ولـز العقد ولو أقاما ُب ٠نلسهما مدة متطاولة أو قاما وٕناشيا 
 أمثلة :  ائلٌن ابٝنيار.مراحل أو حجز بينهما حاجز من جدار أو غًنه فهما على خيارمها وبو قطع ٗنهور الق

 إذا كاان ُب بيت ، فبخروج أحدمها منو .
 إذا كاان ُب غرفة ، فبخروج أحدمها منها .

 كم مدة خيار اجمللس ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :

 ن، وإف مكثا معاً داف بٌن اٞنتعاقديما داـ مل حيدث تفرؽ ابألب للمدة اليت يظل فيها اٝنيار قائماً أنو ال حد  القول األول :
 د .طيلة عمرمها، وال عربة ُب ذلك ّنا حيدث منهما ػ قبل تفرقهما ػ ّنا يدؿ على إعراضهما عن التعاق

 .وقاؿ هبذا الرأي الشافعية، قاؿ النووي: إنو ىو الصحيح وبو قطع اٛنمهور 
 .وقاؿ بو الظاىرية وىو الظاىر من كبلـ اٜننابلة 

ُب اجمللس،  ػ ومها ُب اجمللس حائط من جدار، أو غًنه، أو أرخيا سرتاً  أي بٌن اٞنتبايعٌننهما ػ وإف بين بيفقد قاؿ البهوٌب : 
 ة .ومل يتفرقا، فاٝنيار ابؽ ُنالما فيو، أو قاما منو فمضيا ٗنيعاً أو ان

 .علق اٝنيار على التفرؽ، فإذا مل يوجد وجد اٝنيار، وإذا وجد مل يوجد اٝنيار  ف الرسوؿ أل
يرى أصحابو أف اٝنيار لو أمد معٌن ينتهي عنده، إف مل يتفرقا أببداهنما قبل ذلك، وىذا األمد ىو ثبلثة ثاين: ال الرأي
 أايـ. 

أف اٞنتعاقدين بعد العقد يثبت ٟنما خيار اجمللس ما داما مل يتفرقا، فإذا استمر عدـ التفرؽ مدة ومقتضى ىذا الرأي: 
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حَّت إذا كانت ثبلثة أايـ انقطع اٝنيار، حَّت ولو مل حيدث  يار اجمللس قائمًا ،ثبلثة أايـ ظل خطويلة من الزمن تقل عن 
 تفرؽ فعلى بٌن اٞنتعاقدين.

 م .وقاؿ هبذا الرأي الشافعية ُب وجو عندى 
 ـ .وحكى وجو أنو ال يزيد على ثبلثة أايقاؿ النووي : 

ار اٞنشروط على ثبلثة أايـ، فكذلك خيار القياس على خيار الشرط، فكما ال جيوز أف يزيد اٝنيوحجة ىذا الرأي: 
 ـ .اجمللس ال جيوز أف يزيد على ثبلثة أاي

 ويرى أصحابو أف خيار اجمللس ينتهي ّنجرد ظهور إعراض عما يتعلق ابلعقد، طالت اٞندة أو قصرت. الرأي الثالث: 
 األوؿ . والراجح

  ؟ احلكمة من خيار اجمللسما 

 لق بو نفسو تعلقاً كبًناً ، فإذا ملكو زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار اجمللس .أف اإلنساف قبل أف ديلك الشيء تتع
 مَّت يثبت البيع ؟ 

 يثبت البيع إذا تفرقا أببداهنما بعد البيع .

  ؟مَّت يسقط خيار اجمللس 
 إف نفياه قبل ثبوتو ، أو أسقطاه بعد ثبوتو .:  أوالً 
 قاؿ : أسقطت خياري ، فإنو يبقى خيار اآلخر .إف أسقط أحدمها بقي خيار اآلخر ، أبف : اثنياً 

 . يثبت خيار اجمللس ُب البيع ، واإلجارة 

فإذا اتفقت أان وأنت على أف أؤجرؾ بييت ٞندة سنة ، فما دمنا ُب اجمللس فلكل واحد منا اٝنيار ، ألف اإلجارة كالبيع ، 
 فهي عقد معاوضة .

 لتفرق ينتقل اخليار للورثة ؟ىل إذا مات أحد ادلتبايعني يف زمن اخليار قبل ا 
 اختلف العلماء ُب ىذا على قولٌن :

 ينتقل للورثة .أنو القول األول : 
 .الشافعية وىذا مذىب 
 : أنو ال ينتقل بل يسقط ابلوفاة .القول الثاين 

 وىذا مذىب اٜننابلة .
 داف فمفارقة اٜنياة من ابب أوىل .ألنو إذا كاف العقد يلـز ابلتفرؽ ابألب 
، وال خيار للوارث ُب فسخ العقد؛ إال إذا كاف اٞنيت قد وب  ناء عليو لو توَب أحد اٞنتعاقدين قبل التفرؽ فإف العقد يلـز

 طالب ابلفسخ قبل موتو، فيكوف للوارث اٞنطالبة ابلفسخ خلفا ٞنورثو . 
 ما حكم أن يقوم أحد ادلتبايعني خشية االستقالة ؟ 

 حراـ .

 د .رواه أبو داو  ارقو خشية أف يستقيلو (لو أف يفوال حيل  ) لقولو 
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 ( ؟أنو كان إذا َبيع رجالً فأراد أن ال يقيلو قام فمشى ىنّية ُث رجع إليوما اْلواب عن فعل ابن عمر ) 
 اٛنواب :

 ىذا اجتهاد منو ، مدفوع ابٜنديث اٞنتقدـ الذي ينهى عن ذلك . -أ 

 أو حيمل على أنو مل يبلغو اٝنرب . -ب 

 يار : خيار الشرط .من أنواع اٝن فائدة :
 ىو أف يشرتط اٞنتبايعاف ُب العقد مدة معلومة ولو طويلة .و 
 أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود ( . اي الشرط دؿ عليو عمـو قولو تعاىل )ىذا و 

 : بعث عليك سيارٌب على أف اٝنيار لنا ٞندة شهر . مثال . (اٞنسلموف على شروطهم  )وحديث : 
 ولو كانت طويلة .معلومة يشرتط أف تكوف اٞندة 

 فإف كانت ٠نهولة ال تصح .
 قاؿ : بعتك بييت على أف يل اٝنيار حَّت أشرتي بيتاً ، ىذا فيو جهالة ، وحيصل فيو نزاع . 

ىذا صحيح فيما إذا كاف الشيء يبقى ، لكن فيما ال يبقى تلك اٞندة ، مثاؿ : ( ولو كانت ادلدة طويلة وقولو ) 
 لت على أف يل اٝنيار ٞندة ستة أشهر .اشرتيت منك خضار ، وق

: يصح ، وقالوا : إذا خاؼ فسادىا تباع وحيفظ الثمن . لكن ىذا فيو إشكاؿ ، ألنو إذا ابعها أبقل من  قال بعضهم
 الثمن رجع اٞنشرتي ، وإف ابع أبكثر رجع البائع .

عليو فبل تصح ، وىذا القوؿ وجيو ، : أنو إذا كانت اٞندة الطويلة خيشى فساد اٞنعقود  ولذلك قال بعض األصحاب
 ألف الذي خيشى فساده ال ديكن أف يضرب لو مدة يفسد فيها ، ألف ىذا شبو تبلعب .

 : يبطل خيار الشرط أبمور 

 إذا مضت مدة اٝنيار . -أ 

غاء إذا أسقطاه ، فلو قدر أهنما تبايعا ، على أف يكوف اٝنيار ٞندة عشرة أايـ ، وبعد مضي ٙنسة أايـ اتفقا على إل -ب 
 الشرط ، فإنو جيوز ويسقط الشرط ، ألف اٜنق ٟنما .

  ك ىذا البيت على أف يل اٝنيار ٞندة شهر ، فيقوؿ ػػػػػألحدمها دوف صاحبو صح ، فيقوؿ البائع : بعتإف شرطاه
 اٞنشرتي : قبلت .

 . ًمن لو اٝنيار فإف لو الفسخ سواء كاف اآلخر حاضراً أو غائبا 

 ، وإذا كاف غائباً فإنو ُيشّهد ويقوؿ : إٍل فسخت العقد . إذا كاف حاضراً فاألمر واضح
 الفسخ ولو مع سخط اآلخر وزعلو . ومن لو اٝنيار فإف لو

  . مثالوالنماء اٞننفصل زمن اٝنيار : أي اٞننفصل عن اٞنبيع فهو للمشرتي : 

 شرتي . ابع إنساف شاة واشرتط ىذا اٞنشرتي اٝنيار ٞندة أسبوع اللنب مناء منفصل ، فهو للم
 :تصل النماء اٞنأما 

 : يكوف للبائع تبعاً للعٌن . قال بعضهم 
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 . الراج   ح: إىل أف النماء اٞنتصل للمشرتي ، ألنو حصل بسببو ، وىذا القوؿ ىو  وذىب بعض العلماء
لبائع : رجعت عن : اشرتيت عبداً واشرتطت اٝنيار ٞندة ستة شهور ، فعلمتو القراءة والكتابة ُب ىذه اٞندة ، فقاؿ ا مثال

 البيع ، العبد اآلف يكتب وقد زادت قيمتو والكتابة مناء متصل .
 يرجع العبد للبائع وليس للمشرتي شيء ، وىذا رأي ُب اٞنذىب . فعلى القول األول

، ايدةتو وىو ال يعرؼ القراءة والكتابة، وقيمتو وىو متصف هبذه الز ، وتقدر قيم: أيخذ البائع العبد وعلى القول الراجح
 والفرؽ بٌن القيمتٌن للمشرتي .

 وعلى ىذا فيكوف النماء اٞنتصل واٞننفصل للمشرتي .
  ، حيـر وال يصح تصرؼ أحدمها ُب اٞنبيع زمن اٝنيار ، ألف تصرؼ أحدمها ُب اٞنبيع يستلـز سقوط حق اآلخر

 يستثىن من ذلك أحواؿ :

 إف أذف لو صاحب اٜنق .-أ
 قد يكوف قصد اٞنشرتي ابٝنيار ألجل التجربة .ُب حاؿ ْنربة اٞنبيع ، ألنو -ب
 : إذا مات أحدمها زمن اٝنيار 

 : من مات منهما زمن اٝنيار بطل خيارمها ألف خياره يتعلق بو شخصاً ، فإذا مات بطل  قال بعض العلماء
 ف اٞنوت مبطبًل . أنو ال يبطل خياره ّنوتو ، ألنو إذا مات انتقل اٞنلك إىل الورثة ، فبل يكو  وقال بعض العلماء :

 الراجح . وىذا القوؿ ىو
يقوؿ ُب  أما إذا كاف اٞنوت ُب خيار اجمللس ، فهنا يتوجو القوؿ أبف من مات منهم بطل خياره ، ألف الرسوؿ 

 واٞنوت أعظم فرقة . (ما مل يتفرقا  )اٜنديث : 
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٕٛٛ ِإَذا ََبيَ ْعَت فَ ُقْل:  ) أَنىُو َُيْدَُع يف اَْلبُ ُيوِع فَ َقالَ  رَُجٌل ِللنىِبِّ قَاَل: ذََكَر  -َرِضَي َاَّللىُ َعن ْ

 و .ُمت ىَفٌق َعَليْ  (اَل َخاَلبََة 
---------- 

ن َعْمرو اأْلَْنَصارِّي َواِلد حَيٍَْن َوَىَذا الرَُّجل ُىَو َحبَّاف ِبَفْتِح اْٜنَاء َواِبْلَباِء اْلُمَوحََّدة اِْبن ُمْنِقد بْ (  ذََكَر رَُجٌل ِللنىِبِّ ) 
ٌَن َسَنة ، وََكاَف َقْد ُشجَّ ُب َوَواِسع َبيِن َحبَّاف َشِهَدا ُأُحًدا ، َوِقيَل : بَْل ُىَو َواِلده ُمْنِقد ْبن َعْمرو ، وََكاَف َقْد بَػَلَغ ِمائَة َوَثبَلثِ 

َجٍر فََأَصابَػْتُو ُب رَْأسو َمْأُموَمة فَػتَػَغيػََّر هِبَا ِلَسانو َوَعْقلو َلِكْن ملَْ خَيْرُج َعْن ُب بَػْعض اٜنُُْصوف ُِنَ  بَػْعض َمَغازِيو َمَع النَّيبّ 
اْلَقْوؿ اْٝنَِيار َثبَلثَة  َجَعَل َلُو َمَع َىَذا  التَّْمِييز . َوذََكَر الدَّاَرُقْطيِنُّ أَنَُّو َكاَف َضرِيرًا ، َوَقْد َجاَء ُب رَِوايَة لَْيَسْت بِثَابَِتٍة َأفَّ النَّيبّ 

َتاعَها . ـ ُب ُكّل ِسْلَعة يَػبػْ  ) قالو النووي ( .  َأايَّ
 أي : يُغر وخُيدع .(  أَنىُو َُيْدَعُ ) 
 أي : ُب حاؿ مبايعتو للناس .(  يف اَْلبُ ُيوعِ  )

و أ٘ند ، وأصحاب السنن من وقد بٌّن ابن إسحاؽ ُب روايتو اٞنذكورة سبب شكواه ، وىو ما يلقى من الغنب ، وقد أخرج
فقالوا : اي نيب هللا اْحُجر  حديث أنس ولفظو ) أف رجبًل كاف ُب ُعقدتو ضعف ، كاف يبايع ، وأف أىلو أتوا النيب 

 فنهاه ، فقاؿ : اي نيب هللا ال أصرب عن البيع ، قاؿ : إذا ابيعت ، فقل : ال خبلبة . عليو ، فدعاه نيب هللا 
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 َأْي اَل ٓنَِّل َلك َخِديَعيِت أَْو اَل يَػْلَزميِن َخِديَعتك .بكسر اٝناء ؤنفيف البلـ ، أي : ال خديعة ،  (اَلبََة خِ اَل ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد إثبات خيار الغنب ٞنن غنب ُب البيع .
 وقد اختلف العلماء ُب إثبات خيار الغنب .

 فقيل : يثبت خيار الغنب للمغبوف .
 د .وىذا قوؿ أ٘ن

 وقيل : ال يثبت اٝنيار لكل مغبوف ، إال من كاف مثل ىذا الرجل بضعف عقلو .
اَلزَِمة اَل ِخَيار  ْختَػَلَف اْلُعَلَماء ُب َىَذا اْٜنَِديث َفَجَعَلُو بَػْعضهْم َخاصِّا ُب َحّقو َوَأفَّ اْلُمَغابَػَنة بَػٌْن اْلُمتَػَباِيَعٌْنِ قاؿ النووي : ا

ـْ َكثُػَرْت ، َوَىَذا َمْذَىب الشَّاِفِعّي َوَأيب َحِنيَفة َوآَخرِيَن َوِىَي َأَصّح الّرَِوايَػتَػٌْنِ لِْلَمْغُبوِف ِبَسبَ  َعْن َماِلك . َوقَاَؿ ِبَها َسَواء قَػلَّْت َأ
ُلغ اْلغَ  نْب ثُػُلث اْلِقيَمة فَِإْف َكاَف ُدونو َفبَل . َوالصَِّحيح اْلبَػْغَداِديُّوَف ِمْن اْلَماِلِكيَّة : لِْلَمْغُبوِف اْٝنَِيار ِٟنََذا اْٜنَِديث ِبَشْرِط أَْف يَػبػْ

َا قَاَؿ لَُو: )أَثْػَبَت لَُو اْٝنِيَ  اأْلَوَّؿ أِلَنَُّو ملَْ يَػثْػُبت َأفَّ النَّيبّ  ( َأْي اَل َخِديَعة ، َواَل يَػْلَزـ ِمْن َىَذا ثُػُبوت بَةُقْل اَل ِخبَل ار، َوِإمنَّ
ُفذ ِمْنُو ِإىَل َغًْنه ِإالَّ ِبَدلِيٍل َوَاَّللَّ أَْعَلم .َقِضيَّة َعٌْن اَل ُعُمـو َٟنَاثَػَبَت أَْو أَثْػَبَت لَُو اْٝنَِيار َكاَنْت  اْٝنَِيار َوأِلَنَُّو َلوْ   ، َفبَل يَػنػْ
واختلف العلماء ُب ىذا الشرط ىل كاف خاصا هبذا الرجل أـ يدخل فيو ٗنيع من شرط ىذا الشرط :  وقاؿ الشوكاٍل

واإلماـ حيٍن أنو يثبت الرد لكل من شرط ىذا الشرط ويثبتوف الرد ابلغنب ٞنن لك ُب رواية عنو واٞننصور ابهلل أ٘ند ومافعند 
مل يعرؼ قيمة السلع وقيده بعضهم بكوف الغنب فاحشا وىو ثلث القيمة عنده قالوا َنامع اٝندع الذي ألجلو أثبت النيب 

  لذلك الرجل اٝنيار وأجيب أبف النيب  إمنا جعل ٟنذا الرجل اٝنيار للضعف الذي كاف ُب عقلو كما ُب حديث
أنس اٞنذكور فبل يلحق بو إال من كاف مثلو ُب ذلك بشرط أف يقوؿ ىذه اٞنقالة وٟنذا روى أنو كاف إذا غنب يشهد رجل 

الؿ ّنثل ىذه القصة على قد جعلو ابٝنيار ثبلاث فًنجع ُب ذلك وهبذا يتبٌن أنو ال يصح االستد من الصحابة أف النيب 
ثبوت اٝنيار لكل مغبوف وإف كاف صحيح العقل وال ثبوت اٝنيار ٞنن كاف ضعيف العقل إذا غنب ومل يقل ىذه اٞنقالة 

 ق .  ) نيل األوطار ( .وىذا مذىب اٛنمهور وىو اٜن
 ثبوت خيار الغنب بشرط أف يكوف الغنب فاحشاً خيرج عن العادة . والراجح

  الغنب ؟مَّت يثبت خيار 
 َويَػثْػُبُت اْٝنَِياُر ُب اْلبَػْيِع لِْلَغنْبِ ُب َمَواِضَع :قاؿ ابن قدامة : 

ُهْم َواَبَعُهْم َوَغبَػنَػُهْم . :َأَحُدَىا    ) وقد تقدـ ذلك ( .      تَػَلقِّي الرُّْكَباِف ، إَذا تَػَلقَّاُىْم فَاْشتَػَرى ِمنػْ
 دـ ذلك ( .) وقد تق     بَػْيُع النَّْجِش . الثىاين :

ْمَضاِء . الثىاِلُث : ًنا خَيْرُُج َعْن اْلَعاَدِة ، فَػَلُو اْٝنَِياُر بَػٌْنَ اْلَفْسِخ َواإْلِ  اْلُمْستَػْرِسُل إَذا ُغنِبَ َغبػْ
 .َوهِبََذا قَاَؿ َماِلٌك 

َوَىَذا َمْذَىُب َأيب َحِنيَفَة ، َوالشَّاِفِعيِّ ؛ أِلَفَّ نُػْقَصاَف ،  َوقَاَؿ اْبُن َأيب ُموَسى ، َوَقْد ِقيَل : َقْد َلزَِمُو اْلبَػْيُع َولَْيَس َلُو َفْسُخوُ  
ْلَعِة َمَع َسبَلَمِتَها اَل دَيَْنُع لُُزوـَ اْلَعْقِد ، َكبَػْيِع َغًْنِ اْلُمْستَػْرِسِل ، وََكاْلَغنْبِ اْلَيسِ   ًِن .ِقيَمِة السِّ

ُر اْلُمْستَػْرِسِل ، فَِإنَُّو َدَخَل عَ أَنَُّو َغنْبٌ َحَصَل ِٛنَْهِلِو اِبْلمَ : َولََنا  َلى ِبيِع ، فَأَثْػَبِت اْٝنَِياَر ، َكاْلَغنْبِ ُب تَػَلقِّي الرُّْكَباِف ، فََأمَّا َغيػْ
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 َيُكْن لَُو ِخَياٌر ؛ أِلَنَُّو انْػبَػىَن َعَلى ملَْ  َبِصًنٍَة اِبْلَغنْبِ ، فَػُهَو َكاْلَعاملِِ اِبْلَعْيِب ، وََكَذا َلْو اْستَػْعَجَل ، َفَجِهَل َما َلْو تَػثَػبََّت َلَعِلَمُو ،
 تَػْقِصًنِِه َوتَػْفرِيِطِو .

ْلَعِة ، َواَل حُيِْسُن اْلُمَبايَػَعَة .  َواْلُمْستَػْرِسُل ُىَو اْٛنَاِىُل ِبِقيَمِة السِّ
 قَاَؿ َأْ٘نَُد : اْلُمْستَػْرِسُل ، الَِّذي اَل حُيِْسُن َأْف دُيَاِكَس .

 الَِّذي اَل دُيَاِكُس . َوُب َلْفٍظ ،
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ٓنرَل اٝنديعة ُب البيع 
o . جواز البيع بشرط اٝنيار 
o  استدؿ بعض الفقهاء هبذا اٜنديث على إثبات خيار الشرط ، ووجو ذلك : أف الرسوؿ  جعل ٟنذا الرجل

 ع عن ابن عمر .اٝنيار ٞندة ثبلثة أايـ ، كما ُب رواية ابن إسحاؽ عن انف


