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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 كتاب البيوع

 ابب اخليار
 تعريفو :

 ىو طلب خري األمرين من إمضاء البيع أك فسخو.
ُهَما اِبخْلَِيارِ أَنهُو قَاَل  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َعْن َرُسوِل اَّللِه  -ٖٕ٘  ) إَذا تَ َبايََع الرهُجالِن , َفُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

ُ َأَحُدُُهَا اآلَخَر . فَ تَ َبايَ َعا َعَلى َذِلَك . فَ َقْد َوَجَب اْلب َ  يعاً , َأْو ُُيًَنِّ  ْيُع   . َما ََلْ يَ تَ َفرهقَا وََكاََن َجَِ
فَِإْن َصَدقَا  -قَاَل : َحَّته يَ تَ َفرهقَا  َأوْ  -) اْلبَ يَِّعاِن اِبخْلَِياِر َما ََلْ يَ تَ َفرهقَا  عن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللِه  - ٕٗ٘

َنا بُوِرَك ذَلَُما ِف بَ ْيِعِهَما . َوِإْن َكَتَما وََكَذاَب زلَُِقْت بَ رََكُة بَ ْيِعِهَما   .  َوبَ ي ه
----------- 

 ركاية ) البيعاف ابػبيار ( .أم البائع كاؼبشرتم ، كأطلق عليهما ذلك من ابب التغليب ، كيف ) ِإَذا تَ َبايََع اَلرهُجاَلِن   
ُهَما اِبخْلَِياِر     من إمضاء البيع أك فسخو .) َفُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

 أم : أببداهنما على القوؿ الراجح ، كيف ركاية البيهقي ) حىت يتفرقا من مكاهنما ( .) َما ََلْ يَ تَ َفرهقَا   
 ثبت البيع .أم : ) فَ َقَد َوَجَب اَْلبَ ْيُع   

 دليل على إثبات خيار اجمللس للمتبايعني . اغبديث-ُ
 كىو اػبيار الذم يثبت للمتعاقدين ما داما يف اجمللس ، أم ؾبتمعني .

 ري العلماء إىل ثبوتو ، كالشافعي كأضبد .كقد ذىب صباى
 :  كىو مذىب أكثر أىل العلم  . قال ابن قدامة

ا اغبٍىًديث دىلًيل لًثػيبيوًت ًخيىار وقال النووي :  اٍلمىٍجًلس ًلكيلًٌ كىاًحد ًمٍن اٍلميتػىبىاًيعىنٍيً بػىٍعد اًٍنًعقىاد اٍلبػىٍيع حىىتى يػىتػىفىرىقىا ًمٍن ذىًلكى ىىذى
اهًنًمىا .  اٍلمىٍجًلس أبًىٍبدى

ا قىاؿى صبىىاًىري اٍلعيلىمىاء ًمٍن الصىحىابىة كىالتىاًبًعنيى . كىمىٍن بػىٍعدىٍم فبىٍن قىاؿى ًبًو عىًلٌي بٍ   ن أىِب طىاًلب كىاٍبن عيمىر كىاٍبن عىبىاس كىأىبيو ىيرىيٍػرىة كىًِبىذى
ِبٌ كىالزٍُّىرًٌم كىاأٍلىٍكزىاًعٌي كىاٍبن أىِب كىأىبيو بػىٍرزىة اأٍلىٍسلىًمٌي كىطىاكيس كىسىًعيد ٍبن اٍلميسىيًٌب كىعىطىاء كىشيرىٍيح اٍلقىاًضي كىاغبٍىسىن اٍلبىٍصرًٌم كىالشىعٍ 

بىل كىًإٍسحىاؽ ٍبن رىاٍىوىٍيًو كىأىبي ًذٍئب كىسيٍفيىاف ٍبن  نػٍ ًديًِنٌ كىأىضٍبىد ٍبن حى نىةى كىالشىاًفًعٌي كىاٍبن اٍلميبىارىؾ كىعىًلٌي ٍبن اٍلمى و ثػىٍور كىأىبيو عيبػىٍيد عييػىيػٍ
 (شرح مسلم) كىَخىريكف .    كىاٍلبيخىارًٌم كىسىائًر اٍلميحىدًًٌثنيى 

 ألحاديث الباب .
ديثاف، كما يف معناىا ػ يدالف داللة رروبة على ثبوت خيار اجمللس، دبا يعطي اغبق للمتبايعني ػ كمن يف ىذاف اغبوجو الداللة: 

 معنانبا يف كل عقد فيو معارضة يف إمضاء البيع أك فسخو مدة اجمللس، كال يبطل ذلك إال أبحد أمرين: 
 إمضاء العقد كإف مل يتفرقا .األول: 

 بتفرقهما أببداهنما.  انتهاء ؾبلس العقد ذاتولثاين: 
 ابلتفرؽ يف ىذين اغبديثني ؿبموؿ على التفرؽ ابألبداف، كمل مل يتفرقا أببداهنما يبقى ؽبما حق اػبيار. 

 أنو ال خيار للمجلس ، بل يلـز العقد ابإلهباب كالقبوؿ . إىلوذىب بعض العلماء : 
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 لكنو قوؿ ضعيف .
 تفرؽ ىنا ابألبداف .( اؼبراد ابل َما ََلْ يَ تَ َفرهقَا قولو ) -ِ

 اؼبراد ابلتفرؽ ، تفرؽ األقواؿ . : قال بعض العلماءو 
 كىذا ضعيف  . 

 كالصحيح أف اؼبراد التفرؽ ابألبداف .
 لركاية البيهقي ) حىت يتفرقا من مكاهنما ( . -أ
 عجبو فارؽ راحبو ( .أف راكم اغبديث ابن عمر فسره بذلك ، ففي ركاية البخارم ) ككاف ابن عمر إذا اشرتل شيئان ي -ب
 أف ذلك خبلؼ الظاىر . -ج

ا دىلًيل عىلىى ، قاـ فمشى ىنيوفىأىرىادى أىٍف الى ييًقيلوي ، : فكاف إذا ابيع رجبلن قاؿ انفع: )قٍولو قال النووي : ( أىٍم الى يػىنػٍفىًسخ اٍلبػىٍيع كىيف ىىذى
اًف كىمىا فىسىرىهي اًٍبن عي   .ٍلقىٍوًؿ كىىيوى لىٍف  اٍلبػىٍيعمىر الرىاًكم كىًفيًو رىٌد عىلىى َتىٍكًيل مىٍن َتىىكىؿى التػىفىرُّؽ عىلىى أىنىوي التػىفىرُّؽ ابً أىفى التػىفىرُّؽ اًبأٍلىٍبدى

 ضبل التفرؽ على األقواؿ ابطل لوجوه :وقال صاحب ادلغىن 
 عتقاد إمبا بينهما اتفاؽ على البيع بعد االختبلؼ فيو.أف اللف  ال وبتمل ما قالوه إذ ليس بني اؼبتبايعني تفرؽ بقوؿ كال ا أواًل :
 إذ قدـ علم أهنما ابػبيار قبل العقد يف انشائو كإسبامو أك تركو.، أف ىذا يبطل فائدة اغبديث  اثنياً :
 أنو يرد تفسري ابن عمر رضي هللا عنهما للحديث ككذا أِب برزه كنبا راكاي اغبديث كأعلم دبعناه . اثلثاً :
 ىذا التفرؽ ضابط اختلف العلماء يف (  َما ََلْ يَ تَ َفرهقَاو )قول -ّ

 التفرؽ أف يغيب عن راحبو.قيل : ف
 أبف يبشي أحدنبا مستديران لصاحبو خطوات . وقيل :

 .ة: ىو أف يبعد منو حبيث ال يسمع كبلمو الذم يتكلم بو يف العاد وقيل
 العرؼ تفرقان فهو كذلك كإال فبل .، فما عده  ان فيما يعدكنو تفرقىو عرؼ الناس كعاداهتم :  والراجح من أقوال العلماء

 ، فإنو يرجع إىل ربديده إىل العرؼ .كل ما كرد مطلقان يف لساف الشارع ، كمل وبدد كالقاعدة :   
 كألف التفرؽ يف الشرع مطلق فوجب أف وبمل على التفرؽ اؼبعهود .

 لك على أنو أراد ما يعرفو الناس كالقبض كاالحراز.كألف الشارع علق عليو حكمان كمل يبينو ، فدؿ ذ
 .فمىت تفرقا أببداهنما تفرقا يعتد بو العرؼ انقطع خيارنبا كلـز العقد 

 أمثلة : 
 إذا كاان يف بيت ، فبخركج أحدنبا منو .
 إذا كاان يف غرفة ، فبخركج أحدنبا منها .

 : اغبكمة من خيار اجمللس -ْ
إلسبلـ، إذ قد يقع البيع بغتة من غري تفكري، كال َتمل، كال نظر يف القيمة، فيندـ اؼبتبايعاف أك اػبيار يف البيع من ؿباسن ا

أحدنبا، من أجل ذلك أعطى اإلسبلـ فررة للرتكًٌم تسمى اػبيار، يتمكن اؼبتبايعاف أثناءىا من اختيار ما يناسب كبلن منهما من 
 إمضاء البيع، أك فسخة .

 يثبت البيع أبحواؿ : -ٓ
 واًل : إذا تفرقا أببداهنما .أ
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 كما يف تقدـ اغبديث ) ما مل يتفرقا ( .
 اثنياً : إذا تبايعا على أن ال خيار .

 فيلـز البيع دبجرد العقد .
 مثاؿ : بعتك ىذا الشيء على أنو ال خيار بيننا . 
لُّ لىوي قىاؿى ) الٍ  عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص ، أىفى رىسيوؿى هللًا  ًقىا ، ًإالى أىٍف تىكيوفى رىٍفقىةى ًخيىارو ، كىالى وبًى ميتػىبىاًيعىاًف اًبػٍبًيىاًر مىا ملٍى يػىٍفرتى

 أىٍف يػيفىارًؽى رىاًحبىوي خىٍشيىةى أىٍف يىٍستىًقيلىوي ( ركاه أبو داكد .
 كالصفقة لغة : اسم اؼبرة من الصفق ، كىو الضرب ابليد على يد أخرل .

أف اؼبتبايعني ابػبيار حىت يتفرقا ، إال إذا قاؿ أحدنبا لآلخر : اخرت إمضاء البيع أك فسخو ، فاختار اإلمضاء ، مت البيع كاؼبعىن : 
 كإف مل يتفرقا .
إال أف تكوف رفقة خيار: اؼبراد أف اؼبتبايعني إذا قاؿ أحدنبا لصاحبو اخرت إمضاء البيع أك فسخو فاختار  : قال الشوكاين
 اىػ .بيع كإف مل يتفرقاأحدنبا مت ال

 اثلثاً : إذا أسقطاه بعَد العقد .
 فيسقط ، ألف اػبيار حق للعاقد ، فسقط إبسقاطػػػو .

 مثاؿ : بعد أف تػم البيع ، ألغيا اػبيار فبل أبس ألف اغبق ؽبما .
 على قولني :ة أـ ال قبل التفرؽ ينتقل اػبيار للورثىل إذا مات أحد اؼبتبايعني يف زمن اػبيار اختلف العلماء :  -ٔ

 أنو ينتقل للورثة .القول األول : 
 كىذا مذىب الشافعية .

 : أنو ال ينتقل بل يسقط ابلوفاة .القول الثاين 
 كىذا مذىب اغبنابلة .

 ألنو إذا كاف العقد يلـز ابلتفرؽ ابألبداف فمفارقة اغبياة من ابب أكىل .
؛ إال إذا كاف اؼبيت قد طالب  ، كال خيار للوارث يف فسخ العقد فإف العقد يلـزكبناء عليو لو توىف أحد اؼبتعاقدين قبل التفرؽ 

 ابلفسخ قبل موتو، فيكوف للوارث اؼبطالبة ابلفسخ خلفا ؼبورثو . 
 من ؾبلس البيع خشية االستقالة .أحد اؼبتبايعني  ال هبوز أف يقـو -ٕ

لُّ لىوي أىٍف يػيفىارًؽى رىاًحبىوي خىٍشيىةى أىٍف يىٍستىًقيلىوي ( ركاه أبو داكد ؟اٍلميتػىبىاًيعىاًف اًبػٍبًيىاًر مىا ملٍى  للحديث السابق ) ًقىا ، كىالى وبًى  يػىٍفرتى
 ) أنو كاف إذا ابيع رجبلن فأراد أف ال يقيلو قاـ فمشى ىنٌية مث رجع إليو ( ؟ما اعبواب عن فعل ابن عمر  فإن قيل :

 اعبواب :ف
 ابغبديث اؼبتقدـ الذم ينهى عن ذلك . ىذا اجتهاد منو ، مدفوعأف  أواًل :
 أك وبمل على أنو مل يبلغو اػبرب . اثنياً :
 أف الصدؽ كالبياف سبب غبلوؿ الربكة ، كالكذب كالكتماف سبب حملق بركة البيع .-ٖ

 كىل ربصل الربكة ألحدنبا ، إذا كيجد اؼبشركط، دكف اآلخر؟ 
ا عىلىى اآلخر، أبف تينزع الربكة مٍن اؼببيع، إذا كيجد الكذب، أك الكتم مٍن كٌل ظاىر اغبٍىًديث يقتضيو. كوبتمل أف يعود شـؤ أحدنب

 كاحد منهما، كإف كىافى األجر اثبتنا للصادؽ اؼببنٌي، كالوزر حارله للكاذب الكامت ، كاألكؿ أرجح .
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 الشراء .كجوب الصدؽ كالبياف يف البيع ك  -ٗ
 اؼبرغوبة .: أم فيما يصفاف السلعة بو من الصفات  فالصدق

 : أم فيما يصفاف بو السلعة من الصفات اؼبكركىة . والبيان
 : لو ابع شخص سيارة كقاؿ : ىذه السيارة جديدة كنظيفة ، كمدحها دبا ليس فيها ، فهذا كذب . مثال
 : كإذا ابع السيارة كفيها عيب كمل ىبربه ابلعيب ، فهذا كتم كمل يبنٌي . مثال
 دؽ كالبياف .البيع اؼبربكر ما صبع الصف

 الصدؽ : يف الورف .
 كالبياف : يف العيب .

 يف شرح حديث ) ... فإف ردقا كبينا بورؾ .. ( . قال السعدي
 ة ، كاؼبعامبلت الضارة ، كأف الفارل بني النوعني : الصدؽ كالبياف .بياف اؼبعامبلت النافعػػػىذا اغبديث أرل يف 

عليو اؼبعاملة من األكراؼ اؼبقصودة ، كمن العيوب كالنقص ، فهذه معاملة انفعة  فمن ردؽ يف معاملتو ، كبنٌي صبيع ما تتوقف
يف العاجل : ابمتثاؿ أمر هللا كرسولو ، كالسبلمة من اإلمث ، كنزكؿ الربكة يف معاملتو ، كيف اآلجلة : حبصوؿ الثواب ، كالسبلمة 

كمىت معاملتو فبحوقة الربكة ،  –ع إشبو م –فات ، فهو كمن كذب ككتم العيوب ، كما يف اؼبعقود عليو من الص، من العقاب 
 نزعت الربكة من اؼبعاملة خسر راحبها دنياه كأخراه .

 بعض فضائل الصدؽ :-َُ
 أنو سبب للطمأنينة . أواًل :

 كما يف اغبديث  ) فإف الصدؽ طمأنينة ( .
 ىو اؼبميز بني اؼبؤمن كاؼبنافق . اثنياً :
 : . كإذا حدث كذب ... ( .) َية اؼبنافق ثبلث   قاؿ 

 ال ينفع يـو القيامة إال الصدؽ : اثلثاً :
ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصىاًدًقنيى ًرٍدقػيهيٍم ( .  قاؿ تعاىل ) قىاؿى اَّللىي ىىذى

 الصدؽ أرل كل بر . رابعاً :
ٍدؽى يػىٍهدً )   كما يف حديث ابن مسعود قاؿ : قاؿ  ٍدًؽ، فىًإفى اىلصًٌ م ًإىلى اىٍلربًٌ، كىًإفى اىٍلربى يػىٍهًدم ًإىلى اىعبٍىنىًة، كىمىا يػىزىاؿي عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ

، حىىتى ييٍكتىبى ًعٍندى اىَّللًى ًردًٌيقنا ... ( . ٍدؽى ، كىيػىتىحىرىل اىلصًٌ  اىلرىجيلي يىٍصديؽي
 أف ؾباىدة النفس على ربرم الصدؽ تورلها إىل مرتبة الصديقية . خامساً :

 كال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت يكتب عند هللا رديقان ( .: ) ...  قاؿ 
 : الصدؽ سبب للربكة . سادساً 

 كما يف حديث الباب ) البيعاف ابػبيار ... فإف ردقا كبينا بورؾ ؽبما يف بيعهما ( .
ٍدًؽ ؛ قىاؿى تػىعىاىلى ) كىؽبىيٍم عىذى  قال ابن تيمية : ابه أىلًيمه دبىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى (. كىقىاؿى ) كىاَّللىي يىٍشهىدي إفى هللا يىًصفي اٍلميٍؤًمًننيى اًبلصًٌ

بيوا كىجىاىىديكا أبًىمٍ اٍلمينىاًفًقنيى لىكىاًذبيوفى ( كىأىٍمثىاؿي ىىذىا كىًثريه . كىقىاؿى تػىعىاىلى ) إمبىىا اٍلميٍؤًمنيوفى الىًذينى َمىنيوا اًبَّللىً  وىاؽبًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم  كىرىسيولًًو مثيى ملٍى يػىٍرُبى
ًبيًل اَّللًى أيكلىًئكى ىيمي الصىاًدقيوفى ( كىقىاؿى ) لىٍيسى اٍلربى أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كى  قيوا يف سى اٍلمىٍغًرًب ( إىلى قػىٍولًًو ) أيكلىًئكى الىًذينى رىدى

 كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػىقيوفى ( .
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 لغش .ربرَل ا -ُُ
: " مىا ىىذىا ايى رىاًحبى  أىفى رىسيوؿى اىَّللًى )  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  ، فىأىٍدخىلى يىدىهي ًفيهىا، فػىنىالىٍت أىرىاًبعيوي بػىلىبلن ، فػىقىاؿى مىرى عىلىى ريبػٍرىًة طىعىاـو

: أىرىابػىٍتوي اىلسىمىاءي ايى رىسيوؿى اىَّللىً  ؟ " قىاؿى ؟ مىٍن غىشى فػىلىٍيسى ًمِنًٌ ( رىكىاهي ميٍسًلمه .اىلطىعىاـً ؛ كىٍي يػىرىاهي اىلنىاسي : أىفىبلى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى اىلطىعىاـً  . فػىقىاؿى
بلىحى فػىلىٍيسى ًمنىا كىمىٍن غىشىنىا فػىلىٍيسى ًمنىا ( متفق علقىاؿى )  كعنو . أىفى رىسيوؿى اَّللًى  نىا السًٌ  يو .مىٍن ضبىىلى عىلىيػٍ

مىع عليو(  ، كىو ؾبي  .قاؿ العظيم َابدم: )كاغبديث دليله على ربرَل الغشًٌ
 يدؿ على ربرَل الغش ... ( . لغزايل: )كقاؿ ا

 ؿبـر كسبب حملق بركة البيع .) كىو يعلمو ( أف كتم كإخفاء العيب يف السلعة 
 البيع أك فسخو ( .يثبت للمشرتم اػبيار إذا تبنٌيى لو العيب الذم كتمو البائع . ) إمضاء 

 مسألة :
 إذا ابع البائع السلعة على شرط الرباءة من كل العيوب ، ىل تربأ ذمتو أـ ال ؟

 اختلف العلماء يف ذلك :
 : أنو ال يربأ من العيب مطلقان .فقيل 

 ، كبو قاؿ أىل الظاىر .كىذا مذىب اغبنابلة 
 : يربأ من كل عيب ِبذا الشرط .وقيل 

 كىذا مذىب اغبنفية .
 : يربأ من كل عيب مل يعلم بو دكف ما علمو فبل يربأ .وقيل 

 كىذا قوؿ للمالكية ، كاختاره ابن تيمية كابن القيم .
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 

 ألف الرباءة من العيوب مع العلم ِبا تدليس ككذب كغش كخداع كىو ؿبـر .
 اختار ابن تيمية تربأ ذمتو .

 فائدة :
 الربكة ألحدنبا إذا كجد منو اؼبشركط دكف اآلخر؟. قاؿ ابن حجر : كىل ربصل

 ظاىر اغبديث يقتضيو، كرٌجحو ابن أِب صبرة.
كوبتمل: أف يعود شـؤ أحدنبا على اآلخر أبف تنزع الربكة من اؼببيع إذا كجد الكذب أك الكتم من كل كاحدو منهما، كإف كاف 

 مت.األجر اثبتان للٌصادؽ اؼببنٌي، كالوزر حارله للكاذب الكا
 كيف اغبديث أٌف الٌدنيا ال يتٌم حصوؽبا إالى ابلعمل الٌصاحل، كأٌف شـؤ اؼبعاري يذىب خبري الٌدنيا كاآلخرة.   ) الفتح ( .
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 هنَُِي عْنُو مَن البيوعِ  ابُب ما
َي َطْرُح الرهُجِل ثَ ْوبَُو اِبْلبَ ْيِع إََل الرهُجِل َوىِ  -نَ َهى َعْن اْلُمَناَبَذِة   ) َأنه َرُسوَل اَّللِه    َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  - ٕ٘٘

 َونَ َهى َعْن اْلُمالَمَسِة . َواْلُمالَمَسُة : َلْمُس الث هْوِب َوال يُ ْنَظُر إلَْيِو   . -قَ ْبَل َأْن يُ َقلَِّبُو , َأْو يَ ْنُظَر إلَْيِو 
---------- 

 لشيء من يدؾ ، كنبذت الشيء إذا ألقيتو من يدؾ أك رميتو كأبعدتو .اللغة من النبذ ، كىو طرحك ا يف) اْلُمَناَبَذِة   
( ظبي ىذا البيع ابؼببلمسة ، ألنو ال ح  لو من النظر كاؼبعرفة لصفاتو إال ؼبسو ، كاللمس ال يعرؼ بو اؼببتاع ما  َواْلُمالَمَسةُ ) 

 .وبتاج إىل معرفتو من رفات اؼببيع الذم ىبتلف شبنو ابختبلفها أك يتفاكت 
 اغبديث دليل على ربرَل ىذه البيوع : بيع اؼبنابذة ، كبيع اؼببلمسة . -ُ

 ادلالمسة  :بيع 
 أف يقوؿ : أم ثوب ؼبستػو فهو لك بكػذا .

 . ، كابن حجر يف الفتح كغريىمكقد فسرت بعدة تفاسري متقاربة ، ذكرىا ابن قدامة يف اؼبغِن ، كالنوكم يف شرح مسلم 
ئنا ، كىالى ييشىاًىديهي ، عىلىى أىنىوي مىىتى لىمىسىوي كىقىعى اٍلبػىٍيعي .كىاٍلمي  قال ابن قدامة : يػٍ مىسىةي ، أىٍف يىًبيعىوي شى  بلى

 بيع ادلنابذة :
 أف يقوؿ البائع للمشرتم : أم ثوب نبذتو فهو لك بعشرة .

 قد يكوف ىذا الثوب الذم نبذه إليو ال يساكم عشرة ، كقد يساكم أكثر ، كقد يساكم أقل .
 فاؼبشرتم ك البائع أحدنبا غاًل كاآلخر غاـر .

ا .      ) اؼبغِن ( . قال ابن قدامة :  كىاٍلمينىابىذىةي ، أىٍف يػىقيوؿى : أىمُّ ثػىٍوبو نػىبىٍذتىوي إيلىى فػىقىٍد اٍشتػىرىيٍػتيوي ًبكىذى
مىسىة كىاٍلمينىابىذىة ، ..... كىأًلىرٍ  : كىأىمىا نػىٍهيو  وقال النووي مىسىة .عىٍن اٍلميبلى ثىة أىٍكجيو يف َتىًٍكيل اٍلميبلى ابًنىا ثىبلى  حى

ا ًبشىٍرًط أىٍف يػىقيـو أىحىدىىا َتىًٍكيل الشىاًفًعٌي كىىيوى أىٍف َيىٍِت بًثػىٍوبو مىٍطًوٌم أىٍك يًف ظيٍلمىة فػىيػىٍلًمسوي اٍلميٍستىاـ فػىيػىقيوؿ رىاًحب و : ًبٍعتيكىوي ىيوى ًبكىذى
 ًخيىار لىك ًإذىا رىأىيٍتو . لىٍمسك مىقىاـ نىظىرؾ كىالى 

 كىالثىاٍل أىٍف هبىٍعىبلى نػىٍفس اللىٍمس بػىيػٍعنا فػىيػىقيوؿ : ًإذىا لىمىسىوي فػىهيوى مىًبيع لىك .
ئنا عىلىى أىنىوي مىىتى يبىىٌسوي اًنٍػقىطىعى ًخيىار اٍلمىٍجًلس كىغىرٍيه . يػٍ  كىالثىاًلث أىٍف يىًبيعوي شى

ًطل عىلى  ا اغبٍىًديث ابى ت كيٌلهىا . كىيًف اٍلمينىابىذىة أىٍكجيو أىٍيضنا .كىىىذى  ى التىٍأًكيبلى
شرح ). اػٍبًيىار كىلىًزـى اٍلبػىٍيع: ًبٍعتيك فىًإذىا نػىبىٍذتو ًإلىٍيك اًنٍػقىطىعى ؛ كىالثىاٍل أىٍف يػىقيوؿا كىىيوى َتىًٍكيل الشىاًفًعيٌ أىحىدىىا أىٍف هبىٍعىبلى نػىٍفس النػىٍبذ بػىيػٍعن 

 (لممس
و ػػػػػػػػور كىي أكجػػػػػػػعلى ثبلث ر كاختلف العلماء يف تفسري اؼببلمسػػػػػػةوكم فقاؿ : ػػػػػكذكر ابن حجر يف الفتح كما ذكره الن

أف َيِت بثوب مطوم أك يف ظلمة فيلمسو اؼبستاـ ، فيقوؿ لو راحب الثوب بعتكو بكذا بشرط أف يقـو : أصحها للشافعية 
 يار لك إذا رايتو ، كىذا موافق للتفسريين اللذين يف اغبديث .ؼبسك مقاـ نظرؾ كال خ

 بغري ريغة زائدة . أف هبعبل نفس اللمس بيعان  الثاين :
 : أف هبعبل اللمس شرطان يف قطع خيار اجمللس كغريه . الثالث

أخذ الثاٍل اشرتاط نفى الصيغة كيبلت كلها ابطل ، كمأخذ األكؿ عدـ شرط رؤية اؼببيع كاشرتاط نفى اػبيار ، كمكالبيع على التأ
 يف عقد البيع .
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 ىذه البيوع كانت موجودة يف اعباىليػة كهنى عنها اإلسػبلـ ؼبا فيها من الغرر كاعبهالػة ك 
 اغبكمة من النهي  : -ِ
 شتماؽبا على الغرر كاعبهالة ، كلدخوؽبم ربت اؼبيسر فيكوف : أحدنبا إما غامبان أك غارمان .ال 

هي ًبًو الى يىًصحُّ اٍلبػىٍيعي ًفيًهمىا ؛ لًًعلىتػىنٍيً ؛ إٍحدىانبيىا ، اعبٍىهىالىةي . : قال ابن قدامة  .. كىعىلىى مىا فىسىٍرانى
ًة اٍلغىرىري كىاعبٍىهىالىةي كىًإٍبطىاؿي ًخيىاًر اٍلمىٍجًلس . وقال الشوكاين مىسىًة كىاٍلمينىابىذى  : كىاٍلًعلىةي يف النػىٍهًي عىٍن اٍلميبلى

مىسىة كىبػىٍيع اٍلمينىابىذىة كىبػىٍيع حىبىل اغبٍىبػىلىة كىبػىٍيع اغبٍىصىاة كىعىٍسب اٍلفىٍحل كىأىشٍ  لنوويوقال ا بىاىهىا ًمٍن اٍلبػيييوع الىًِ : كىاٍعلىٍم أىفى بػىٍيع اٍلميبلى
يى عىنػٍهىا ًلكىٍوهًنىا ًمٍن بًيىاعىات اعبٍىاًىًليىة  جىاءى ًفيهىا نيصيوص خىارىة ًىيى دىاًخلىة يف النػىٍهي عىٍن بػىٍيع اٍلغىرىر كىلىًكٍن أيٍفرًدىتٍ  اًبلذًٌٍكًر ، كىهنًي

 اٍلمىٍشهيورىة كىاىَّللى أىٍعلىم .
 ال يصح .إذا كقع البيع  -ّ

عىنٍيً ، كىقىٍد رىحى ) أىفى ا قال ابن قدامة ٍيًن اٍلبػىيػٍ فنا يًف فىسىاًد ىىذى لنىِبى رىلىى اَّللىي عىلىٍيًو كىسىلىمى نػىهىى عىٍن : الى نػىٍعلىمي بػىنٍيى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًخبلى
ًة ( ميتػىفىقه عىلىٍيًو . مىسىًة كىاٍلمينىابىذى  اٍلميبلى

فنا . وقال رمحو هللا  ) اؼبغِن ( . : كىكيلُّ ىىًذًه اٍلبػيييوًع فىاًسدىةه ؛ ًلمىا ًفيهىا ًمٍن اٍلغىرىًر كىاعبٍىٍهًل ، كىالى نػىٍعلىمي ًفيًو ًخبلى
 فسػاد العقػد . إمث العاقػداف ، ك:  بيع اؼبنابذة كاؼببلمسة كاغبصػاة يرتتب عليػو أمراف إذان 
 .العلم ابؼببيع برؤيتو أك رفتو أك كبو ذلك ع : نستفيد أف من شركط البي -ْ
 . بيع كل شيء يؤدم إىل الغررربرَل اغبديث دليل على  -ٓ

 عىٍن بػىٍيًع اىغبٍىصىاًة، كىعىٍن بػىٍيًع اىٍلغىرىًر ( رىكىاهي ميٍسًلم . نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًى  قىاؿى ) عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى 
 الغرر : تعريف

 : ىو ؾبهوؿ العاقبة . قال ابن تيمية
ني كقاؿ : ىو ما تردد بني السبلمة كالعطب ، كمعىن ىذا : ما كاف مرتددان بني أف يسلم للمشرتم فيحصل اؼبقصود ابلعقد ، كب

 أف يعطب فبل وبصل اؼبقصود ابلعقد .
 الغرر ما تردد بني اغبصوؿ كالفوات .) الذم ال يدرم حصولو ، ىل وبصل اـ ال ( كبيع صبل شارد . وقال ابن القيم : 
 كبيع الغرر يدخل ربتو مسائل كثرية . -

ا قىدىمىوي ميٍسًلم كىيىٍدخيل ًفيًو مىسىائًل كىًثريىة غىرٍي : أىمىا النػىٍهي عىٍن بػىٍيع اٍلغىرىر فػىهيوى أىٍرل عىًظيم ًمٍن أي  قال النووي ريوؿ ًكتىاب اٍلبػيييوع ، كىؽًبىذى
بػىٍيًع اآٍلًبق كىاٍلمىٍعديـك كىاٍلمىٍجهيوؿ كىمىا الى يػىٍقًدر عىلىى تىٍسًليمو كىمىا ملٍى يىًتٌم ًمٍلك اٍلبىائًع  اٍلكىًثري عىلىٍيًو كىبػىٍيع السىمىك يف اٍلمىاء ميٍنحىًصرىة كى
ا كىاللىَبى يف الضىرٍع كىبػىٍيع اغبٍىٍمل يف اٍلبىٍطن كىبػىٍيع بػىٍعض الصُّبػٍرىة ميبػٍهىمنا كىبػىٍيع ثػىٍوب ًمٍن أىثٍػوىاب كىشىاة مً  ٍن ًشيىاه كىنىظىائًر ذىًلكى ، كىكيٌل ىىذى

ًطل أًلىنىوي غىرىر ًمٍن غىرٍي حىاجىة .  بػىٍيعو ابى
 لذي البد منو .يعفى عن اليسًن من الغرر ا -

 : كل بيع البد فيو من نوع من الغرر ، لكنو ؼبا كاف يسريان غري مقصود مل يلتفت الشرع إليو . قال القرطيب
عى الشى .. وقال النووي : عنا ًإذىا دىعىٍت ًإلىٍيًو حىاجىة كىاعبٍىٍهًل أبًىسىاًس الدىار كىكىمىا ًإذىا ابى اة اغبٍىاًمل كىاىلىًِ يًف . كىقىٍد وبىٍتىًمل بػىٍعض اٍلغىرىر بػىيػٍ

ًبع لًلظىاًىًر ًمٍن الدىار ، كىأًلىفى اغبٍىاجىة تىٍدعيو  ا اٍلقىٍوؿ يف ضىٍرعهىا لىَبى فىًإنىوي يىًصٌح لًٍلبػىٍيًع ، أًلىفى اأٍلىسىاس ُبى إًلىٍيًو فىًإنىوي الى يبيًٍكن ريٍؤيىتو . كىكىذى
اٍلمىٍحشيوىة  أىصٍبىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى جىوىاز أىٍشيىاء ًفيهىا غىرىر حىًقري ، ًمنػٍهىا أىنػىهيٍم أىصٍبىعيوا عىلىى ًرحىة بػىٍيع اعبٍيبىةضبىٍل الشىاة كىلىبىنهىا . كىكىذىًلكى 

دىار كىالدىابىة كىالثػىٍوب كىكبىٍو ذىًلكى شىٍهرنا مىعى أىفى كىًإٍف ملٍى يػيرى حىٍشوىىا ، كىلىٍو بًيعى حىٍشوىىا اًبٍنًفرىاًدًه ملٍى هبىيٍز ، كىأىصٍبىعيوا عىلىى جىوىاز ًإجىارىة ال
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ًثنيى يػىٍومنا كىقىٍد يىكيوف ًتٍسعىة كىًعٍشرًينى ، كىأىصٍبىعيوا عىلىى جىوىاز ديخيوؿ اغبٍىمىاـ اًبأٍلي  ؼ النىاس يف الشىٍهر قىٍد يىكيوف ثىبلى ٍجرىًة مىعى ًاٍخًتبلى
ؼ عى ًاٍسًتٍعمىاؽبٍم اٍلمىاء كىيف  قىاء اًبٍلًعوىًض مىعى جىهىالىة قىٍدر اٍلمىٍشريكب كىاٍخًتبلى ادىة قىٍدر ميٍكثهٍم ، كىأىصٍبىعيوا عىلىى جىوىاز الشٍُّرب ًمٍن السًٌ
ا .  الشىارًًبنيى كىعىٍكس ىىذى

حىة مىعى كيجيوده عىلىى مىا ذى  بىًب اٍلغىرىر . كىالصًٌ ف ًبسى ار اٍلبيٍطبلى هي كىىيوى أىنػىهينى ًإٍف دىعىٍت حىاجىة ًإىلى ًاٍرًتكىاب اٍلغىرىر كىالى قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىدى كىٍرانى
 يبيًٍكن ااًلٍحرتىاز عىٍنوي ًإالى دبىشىقىةو كىكىافى اٍلغىرىر حىًقرينا جىازى اٍلبػىٍيع كىًإالى فىبلى . ) شرح مسلم ( .

 ف يسريان أك ال يبكن االخرتاز منو مل يكن مانعان من رحة العقد .: ليس كل غرر سببان للتحرَل ، كالغرر إذا كا وقال ابن القيم
 من البيوع اؼبنهي عنها : بيع اغبصاة كما يف حديث أِب ىريرة السابق . -ٔ

ت : قال النووي ث َتىًٍكيبلى  : أىمىا بػىٍيع اغبٍىصىاة فىًفيًو ثىبلى
كىقػىعىٍت عىلىٍيًو اغبٍىصىاة الىًِ أىٍرًميهىا ، أىٍك ًبٍعتيك ًمٍن ىىًذًه اأٍلىٍرض ًمٍن ىينىا ًإىلى مىا  أىحىدىىا : أىٍف يػىقيوؿ : ًبٍعتيك ًمٍن ىىًذًه اأٍلىثٍػوىاب مىا

 اًنٍػتػىهىٍت ًإلىٍيًو ىىًذًه اغبٍىصىاة .
 كىالثىاٍل : أىٍف يػىقيوؿ : ًبٍعتيك عىلىى أىنىك اًبػٍبًيىاًر ًإىلى أىٍف أىٍرًمي ًِبىًذًه اغبٍىصىاة .

ا الثػىٍوب اًبغبٍىصىاًة فػىهيوى مىًبيع مً كىالثىالً  عنا ، فػىيػىقيوؿ : ًإذىا رىمىٍيت ىىذى  ٍنك ًبكىذىا .ث : أىٍف هبىٍعىبلى نػىٍفس الرىٍمي اًبغبٍىصىاًة بػىيػٍ
 اختيلف فيو على أقواؿ :  وقال القرطيب :

 أكؽبا : أف يبيعو من أرضو قدر ما انتهت إليو رمية اغبصاة .
 قعت عليو اغبصاة فهو اؼببيع .كاثنيها : أمُّ ثوب ك 

 كاثلثها : أف يقبض على اغبصى ، فيقوؿ : ما خرج كاف يل بعدده دراىم أك داننري .
 كرابعها : أمُّ زماف كقعت اغبصاة من يده كجب البيع . فهذا إيقاؼ لزـك على زمن ؾبهوؿ .

 كىذه كلها فاسدة ؼبا تضمنتو من اػبطر ، كاعبهل ، كأكل اؼباؿ ابلباطل .
 اغبكمة من النهي : -ٕ
 ؼباذا ذلك من اعبهالة كالغرر .-أ
 كألنو أكل ألمواؿ الناس ابلباطل .-ب
 كألنو يوقع العداكة كالبغضاء بني الناس .-ج

ْعٍض . َوال تَ َناَجُشوا . َوال يَِبْع ) ال تَ َلقهْوا الرُّْكَباَن , َوال يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع ب َ قَاَل  : َأنه َرُسوَل اَّللِه   َعْن َأِب ُىَريْ َرةَ 
َطَهاَحاِضٌر لَِباٍد . َوال ُتَصرُّوا اْلَغَنَم . َوَمْن ابْ َتاَعَها فَ ُهَو ِنًَْنِ النهَظَرْيِن , بَ ْعَد َأْن ََيُْلبَ َها . َوإِ  ِِ َردهَىا  ْن َرِضيَ َها َأْمَسَكَها , َوِإْن َس

   .َوَصاعاً ِمْن ََتٍْر 
 ُىَو اِبخْلَِياِر َثالاَثً   . )َوِف َلْفٍظ 

---------- 
 كىم من يقدموف للبلد لبيع سلعهم .أم : ال تستقبلوىم ،    ) ال تَ َلقهْوا الرُّْكَبانَ 

ٍلعىة أىٍرل النىٍجش ااًلٍسًتثىارىة ، كىًمٍنوي قبىىٍشت الصىٍيد أىقٍبيشوي ًبضىمًٌ اعٍبًيم قبىٍشنا ًإذىا ًاٍستػىثػىرٍ ) َوال تَ َناَجُشوا    يى النىاًجش يًف السًٌ
تو ، ظبيًٌ

بىة : أىٍرل النىٍجش اػبٍىٍتل كىىيوى اػبًٍ  ًجشنا أًلىنىوي ييًثري الرىٍغبىة ًفيهىا كىيػىٍرفىع شبىىنهىا ، كىقىاؿى اًٍبن قػيتػىيػٍ ًجش أًلىنىوي ىبىٍتىٌل انى دىاع كىًمٍنوي ًقيلى لًلصىائًًد : انى
ا مىعٍ  الصىٍيد كىىبىٍتىاؿ لىوي كىكيلٌ  ٍطرىاء كىعىلىى ىىذى ًجش . كىقىاؿى اؽٍبىرىًكمُّ : قىاؿى أىبيو بىٍكر : النىٍجش اٍلمىٍدح كىاإٍلً ىنى اغبٍىًديث الى ًمٍن ًاٍستػىثىارى فػىهيوى انى

ٍلعىة كىيىزًيد ًببلى رىٍغبىة ،  ٍدىح أىحىدكيٍم السًٌ  (شرح مسلم)   َوالصهِحيح اأْلَوهل .يبى
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مىٍعنىاهي الى ذبىٍمىعيوا اللىَبى يف ضىٍرعهىا ًعٍند ًإرىادىة بػىٍيعهىا حىىتى يػىٍعظيم بضم التاء كفتح الصاد من التصريػػة ، كىي اعبمع ، اْلَغَنَم    ) َوال ُتَصرُّوا
 ضىٍرعهىا فػىيىظيٌن اٍلميٍشرتىًم أىفى كىثٍػرىة لىبىنهىا عىادىة ؽبىىا ميٍستىًمرٌة .

 اشرتاىا .أم : ) َوَمْن ابْ َتاَعَها   
 .( أم : أحسن الرأيني  فَ ُهَو ِنًَْنِ النهَظَرْينِ ) 

( بضم البلـ ، كظاىره أف اػبيار ال يثبت إال بعد اغبلب ، كاعبمهور على أنو إذا عًلم ابلتصريػة ، ثبت لو اػبيار  ) بَ ْعَد َأْن ََيُْلبَ َها
اغبلب ، ذيكر قيدان يف ثبوت اػبيار ، فلو ظهرت التصريػػة بغري اغبلب كلو مل وبلب ، لكن ؼبا كانت التصرية ال تيعرؼ غالبان إال بعد 

 ، فاػبيار اثبت . ) قالو يف الفتح ( .
 أم : أبقاىا على ملكػػو .) َوِإْن َرِضيَ َها َأْمَسَكَها   

 اغبديث اشتمل على بعض البيوع اؼبنهي عنها : -ُ
 أوالً : حترمي تلقي الركبان .

 دموف للبلد لبيع سلعهم ، كالتعبري ابلركباف خرج ـبرج الغالب ، كإال فهو شامل للمشاة .الركباف : ىم من يق -أ
 مفهـو لو بل لو  كقولو ) ال تلقوا الركباف ( خرج ـبرج الغالب يف أف من هبلب الطعاـ يكونوف عددان ركباانن كال قال ابن حجر :
 ف اغبكم .مل ىبتلان راكبا أك ماشي دان مشاة أك كاح كاف اعبالب عددان 

 حكمو : حراـ . -ب
  لًبىادو ... ( متفق عليو .غبديث الباب ) ال تػىلىقىٍوا الرٍُّكبىافى ، كىال يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو . كىال تػىنىاجىشيوا . كىال يىًبٍع حىاًضره  -أ
: قىاؿى رىسيوؿي  -رىًضيى اىَّللىي عىنػٍهيمىا-كعىًن اًٍبًن عىبىاسو -ب : مىا قىاؿى اىَّللًى ) الى تػىلىقىٍوا اىلرٍُّكبىافى، كىالى يىًبيعي حىاًضره لًبىادو ". قػيٍلتي اًلٍبًن عىبىاسو

: الى يىكيوفي لىوي ظًبٍسىارنا ( ميتػىفىقه عىلىٍيًو كىاللىٍف ي لًٍلبيخىارًمًٌ    .قػىٍوليوي: " كىالى يىًبيعي حىاًضره لًبىادو؟ " قىاؿى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى  ةى كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرى  -ج يى فىاٍشرتيًمى ًمٍنوي، فىًإذىا أىتىى سىيًٌديهي اىلسُّوؽى فػىهيوى اًبػٍبًيىاًر (  قىاؿى

، فىمىٍن تػيليقًٌ ) الى تػىلىقىوا اىعبٍىلىبى
 فىًإذىا أىتىى سىيًٌديهي ( أم : البائع . )    رىكىاهي ميٍسًلمه .

ًنيفىة كى يف ىى  قال النووي : اأٍلىٍكزىاًعٌي هبىيوز ًذًه اأٍلىحىاًديث ربىٍرَل تػىلىقًٌي اعبٍىلىب ، كىىيوى مىٍذىىب الشىاًفًعٌي كىمىاًلك كىاعبٍيٍمهيور . كىقىاؿى أىبيو حى
 التػىلىقًٌي ًإذىا ملٍى يىضيٌر اًبلنىاًس فىًإٍف أىضىٌر كيرًهى . كىالصىًحيح اأٍلىكىؿ لًلنػىٍهًي الصىرًيح .

 اغبكمة من النهي : -ج
 ألف فيو ضرران على الركباف ، كعلى أىل البلد .

 أما الركباف فإف اؼبتلقي ؽبم سيأخذ السلعة بثمن أقل من شبن السوؽ ، فيحصل ؽبم اػبديعة كالغَب .
ىبطوا ِبا  كأما أىل البلد فإف من تلقى ىؤالء فسوؼ يشرتم منهم برخص ، كيكوف شراؤه سبب لرفع األسعار ، خببلؼ ما لو

 األسواؽ ، فإنو سوؼ وبصل منهم تنشيط ألىل البلد كردبا نزلت األسعار مع كثرة ما جلب .
 : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىسىبىب التىٍحرَل ًإزىالىة الضىرىر عىٍن اعبٍىاًلب كىًريىانىتو فبىٍن ىبىٍدىعو . قال النووي

 إذا كرل السوؽ .إذا كقع البيع فالبيع رحيح ، كللبادم اػبيار  -د
 كىذا مذىب اعبمهور ، كرجحو الشوكاٍل .

 ... فمن تلقاه فاشرتل منو فإذا أتى سيده السوؽ فهو ابػبيار ( . ) لقولو  أواًل :
 قالوا : ثبوت اػبيار للسيد فرع عن رحة البيع .

 كألف النهي ال يرجع إىل نفس العقد . اثنياً :
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 ، كىتػىلىقىى الرىٍكبىاًف ، كىاٍشتػىرىل ًمنػٍهيٍم ، فىاٍلبػىٍيعي رىًحيحه يًف قػىٍوًؿ اعبٍىًميًع . . فىًإٍف خىالىفى : .. قال ابن قدامة
 كىقىالىوي اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ .

 كىحيًكيى عىٍن أىضٍبىدى رًكىايىةه أيٍخرىل ، أىفى اٍلبػىٍيعى فىاًسده ًلظىاًىًر النػىٍهًي .
 َواأْلَوهُل َأَصحُّ .

، ( رىكىاهي ميٍسًلمه ى السُّوؽى فػىهيوى اًبػٍبًيىارً ، فىًإذىا أىتى ، كىاٍشتػىرىل ًمٍنوي ، فىمىٍن تػىلىقىاهي الى تػىلىقىٍوا اعبٍىلىبى قىاؿى ) رىيٍػرىةى رىكىل أىفى رىسيوؿى اَّللًى أًلىفى أىابى ىي 
 كىاػٍبًيىاري الى يىكيوفي إالى يف عىٍقدو رىًحيحو .

 ( اؼبغِن)بػىٍيعى اٍلميصىرىاًة . بىوى ًلمىٍعىنى يًف اٍلبػىٍيًع ، بىٍل يػىعيودي إىلى ضىٍربو ًمٍن اػبٍىًديعىًة يبيًٍكٍن اٍسًتٍدرىاكيهىا إبًًثٍػبىاًت اػٍبًيىاًر ، فىأىشٍ كىأًلىفى النػىٍهيى الى  
 إذا قدـ الراكب السوؽ ، كعلم أنو قد غَب فإف لو اػبيار .  -ق

يى فىاٍشرتيًمى ًمٍنوي، فىًإذىا أىتىى سىيًٌديهي اىلسُّوؽى فػىهيوى اًبػٍبًيىارً الى تػىلىقىوا اىعبٍى )للحديث السابق 
، فىمىٍن تػيليقًٌ  ( . لىبى

 فىاٍشرتيًمى ًمٍنوي ( أم : من اعبالب . ) فىًإذىا أىتىى سىيًٌديهي اىلسُّوؽى ( اؼبراد ابلسيد ىنا اؼبالك ، راحب اعبلب .)
 سوؽ كعرؼ السعر ، فهو ابػبيار يف اسرتداد متاعو ، فإف شاء أمضى البيع ، كإف شاء أبطلو ، كأخذ متاعو .كاؼبعىن : أف راحب اؼبتاع إذا أتى ال

 النهي يشمل ما داـ مل يصل إىل السوؽ ، فيحـر التلقي حىت ابلبلد حىت يصل إىل السوؽ . -ك
لع ،  لب () ال يتلقى الرُّكباف لبيع ( ، كيف لف  َخر ) ال تلقوا اعبقاؿ القرطِب : قولو  أم : ال زبرجوا للقاء الٌرًفاؽ القادمة ابلسًٌ

فتشرتكا منها قبل أف تبلغ األسواؽ . كقد اختلف أرحابنا يف مسافة منع ذلك . فقيل : يوماف . كقيل : ستة أمياؿ . كقيل : 
 قرب اؼبصر .

 ينفرد اؼبتلقًٌي ابلقادـ خارج السُّوؽ حبيث القلت : كىذه التحديدات متعارضة ال معىن ؽبا ؛ إذ ال توقيف ، كإمبا ؿبل اؼبنع أف 
كعلى ىذا فيكوف ذلك يف القريب كالبعيد حىت يصحى قوؿ بعض أرحابنا : لو تلقى اعبلب يف يعرؼي ذلك أىل السُّوؽ غالبان ، 

لع حىت تورد أطراؼ البلد ، أك أقاريو لكاف تلقينا منهينا عنو ، كىو الصحيح ؛ لنهيو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ يف الرك  اية األخرل عن تلقي السًٌ
األسواؽ . فلو مل يكن للسلعة سوؽ ، فبل ىبرج إليها ، ألنو التلقي اؼبنهي عنو . غري أنو هبوز أف يشرتم يف أطراؼ البلد ؛ ألف 

 البلد كلو سوقها .
 يو .اثنياً : بيع الرجل على بيع أخ

 حكمو : حراـ . -أ
  ٍ( . ضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو غبديث الباب ) كىال يىًبٍع بػىع ... 
 قاؿ  عىٍن أِب ىريرة: ( نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًى قىاؿى  اىلرىجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً أىٍف يىًبيعى حىاًضره لًبىادو، كىالى تػىنىاجىشيوا، كىالى يىًبيعي ) متفق عليو 
  ًٌكعىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النىِب   ًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو ( ركاه مسلم .قىاؿى ) الى يى 
  النىِبًٌ كعنو . عىًن   قىاؿى ) الى يىًبًع الرىجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ىبىٍطيٍب عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإالى أىٍف َيىٍذىفى لىو ( ركاه مسلم. 
  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًى  : كعن أِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى . الى تػىنىاجىشيوا كىالى يىًبًع اٍلمىٍرءي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى يىًبٍع حىاًضره لًبىاد ( متفق عليو ( 
  قاؿ : قاؿ رىسيوؿى اَّللًى  كعن عٍقبىةى ٍبنى عىاًمرو  ًتىاعى عىلىى بػىٍيًع أىًخيو لُّ لًٍلميٍؤًمًن أىٍف يػىبػٍ كىالى ىبىٍطيبى  ) اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمًن فىبلى وبًى

 عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتى يىذىر ( ركاه مسلم .
( ، أك يقوؿ أعطيك  ٗ( مث َيتيػو َخر كيقوؿ : أعطيك مثلها بػ)  َُأف يشرتم شخص من إنساف سلعة بػ)  مثالو : -ب

 (  . َُأحسن منها بػ) 
 الشراء على شراء الرجل ، فإنو حراـ .  كمثلو :
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يءى إىلى اٍلبىائًًع قػىٍبلى ليزيكـً اٍلعىٍقًد ، فػىيىٍدفىعى يف ا  … قال ابن قدامة : ًبيًع أىٍكثػىرى ًمٍن كىذىًلكى إٍف اٍشتػىرىل عىلىى ًشرىاًء أىًخيًو ، كىىيوى أىٍف هبًى ٍلمى
 الثىمىًن الىًذم ايٍشرتيًمى ًبًو ، فػىهيوى ؿبيىرىـه أىٍيضنا .

 . أًلىنىوي يف مىٍعىنى اٍلمىٍنًهيًٌ عىٍنوي 
رىاءى ييسىمىى بػىيػٍعنا ، فػىيىٍدخيلي يف النػىٍهًي .  كىأًلىفى الشًٌ

 نػىهىى أىٍف ىبىٍطيبى عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ، كىىيوى يف مىٍعىنى اػبٍىاًطًب .  ) اؼبغِن ( . كىأًلىفى النىِبى 
قلت لو : اي فبلف ، أنت بعت بيتك على عمر بػ ، فذىبت إىل زيد ك  ََُمثاؿ ذلك : علمتي أف زيدان ابع على عمر بيتو بػ 

 . َُِ، أان سأعطيك  ََُ
 اغبكمة من النهي : -ج

 ، كإيقاع الندـ على اؼبشرتم .قطع العدكاف على الغري ، كاجتناب ما يؤدم إىل العداكة كالبغضاء  
ا غىيػٍري جىائًزو ؛ لًنػىٍهًي النىِبًٌ  ...قال ابن قدامة :  ٍفسىاًد عىلىٍيًو .، كىلًمىا  فػىهىذى ٍضرىاًر اًبٍلميٍسًلًم ، كىاإٍلً  ًفيًو ًمٍن اإٍلً

 اختلف العلماء يف حكم  ىذا البيع على قولني : -د
 : أنو رحيح مع اإلمث . القول األول

 كىذا مذىب اعبمهور كما ذكر ذلك الشوكاٍل .
 : أنو ابطل . القول الثاين

 ـز كابن تيمية .كىذا مذىب اؼبالكية ، كاغبنابلة كرجحو ابن ح
 ألف النهي عائد إىل العقد نفسو .

 اختلف العلماء : ىل هبوز البيع على بيع الكافر على قولني : -ق
 : هبوز . القول األول

 ) كال يبع الرجل على بيع أخيو ( كالكافر ليس أخان .  لقولو 
 : ال هبوز . القول الثاين

 كىذا مذىب صباىري العلماء .
 و  ) ال يبع الرجل على بيع أخيو ( فهذا قيد أغلِب ال مفهـو لو .قالوا : كأما قول

 كذكر األخ خرج للغالب فبل مفهـو لو يكقاؿ اعبمهور ال فرؽ يف ذلك بني اؼبسلم كالذم قال ابن حجر :
  اشرتل مسلم من كافر سلعة ، فبل هبوز أف يذىب البائع اؼبسلم كيقوؿ لو : أان أعطيك السلعة أبقل مثاؿ ذلك :

 هبوز بيع الرجل على بيع الرجل إذا أًذف لو البائع . -ك
ػػػػػػلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ىبىٍطيٍب عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإالى أىٍف َيىٍذىفى لىوي ( متف   غبديث اٍبن عيمىرى عىًن النىِب   ق عليو .قىاؿى ) الى يىًبًع الرىجي

 لو ( وبتمل أف يكوف استثناء من اغبكمني كما ىو قاعدة الشافعي .قولو ) إال أف َيذف : قاؿ اغباف  
 كوبتمل أف ىبتص ابألخري .

كيؤيد الثاٍل ركاية اؼبصنف يف النكاح من طريق بن جريج عن انفع بلف  ) هنى أف يبيع الرجل على بيع أخيو ، كال ىبطب الرجل 
 .على خطبة أخيو حىت يرتؾ اػباطب قبلو أك َيذف لو اػباطب ( 

كمن مث نشا خبلؼ للشافعية ىل ىبتص ذلك ابلنكاح أك يلتحق بو البيع يف ذلك كالصحيح عدـ الفرؽ ، كقد أخرجو النسائي 
 من كجو َخر عن عبيد هللا بن عمر بلف  ) ال يبيع الرجل على بيع أخيو حىت يبتاع أك يذر ( .
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 اثلثاً : بيع النجش .
 تعريفو : -أ

  يريد شراءىا .كىو أف يزيد يف السلعة كىو ال
ارًمُّ النى قال ابن قدامة :  اعه قىاؿى اٍلبيخى ـه كىًخدى ا حىرىا ٍلعىًة مىٍن الى ييرًيدي ًشرىاءىىىا ، .... فػىهىذى اًجشي ًَكلي النىٍجشي : أىٍف يىزًيدى يف السًٌ

لُّ . ًطله الى وبًى اعه ابى اًئنه ، كىىيوى ًخدى  رابن خى
ا بىٍل مىا النىٍجش فىبً أ وقال النووي : ٍلعىة الى ًلرىٍغبىةو ًفيهى نيوفو مىٍفتيوحىة مثيى ًجيم سىاًكنىة مثيى ًشني ميٍعجىمىة كىىيوى أىٍف يىزًيد يف شبىىن السًٌ

ًيهىا .   لًيىٍخدىع غىرٍيه كىيػىغيرٌهي لًيىزًيدى كىيىٍشرتى
 حراـ . حكمو  -ب

صٍبىاًع . قال النووي ا حىرىاـ اًبإٍلً  : كىىىذى
 ب ) كىال تػىنىاجىشيوا ( .غبديث البا -أ
 عىًن النىٍجًش ( ميتػىفىقه عىلىٍيًو . كغبديث ابن عمر .قىاؿى ) نػىهىى  -ب
 ) اػبٍىًديعىةي يف النىار ( . كىأًلىفى يف ذىًلكى تػىٍغرًيرنا اًبٍلميٍشرتىًم ، كىخىًديعىةن لىوي ، كىقىٍد قىاؿى النىِبُّ  -ج
 ىدؼ الناجش : -ج
 ئع .أف ينفع البا-أ
 أف يضر اؼبشرتم .-ب
 أك األمرين صبيعان .-ج
 أك ؾبرد العبث .-ىػ

 ) كىو حراـ مطلقان سواء كاف دبواطئة راحب السلعة أك بغريىا ( .
: كيقع ذلك دبواطاة البائع فيشرتكاف يف اإلمث ، كيقع ذلك بغري علم البائع فيختص بذلك الناجش ، كقد ىبتص قال ابن حجر 
 أبنو اشرتل سلعة أبكثر فبا اشرتاىا بو ليغر غريه بذلك . بو البائع كمن ىبرب

 إذا كقع البيع فإف البيع رحيح عند أكثر العلماء . -د
 ألف اؼبنهي عنو ىو الفعل ال العقد .

رىاءي رىًحيحه ، يًف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، ًمنػٍهيمٍ  قال ابن قدامة :  الشىاًفًعيُّ كىأىٍرحىابي الرىٍأم . فإف اٍشتػىرىل مىعى النىٍجًش ، فىالشًٌ
مٍث ـبيٍتىٌص اًبلنىاًجًش ًإٍف ملٍى يػىٍعلىم بًًو اٍلبىائًع فىًإفى كىاطىأىهي عىلىى ذىًلكى أىشبىا  وقال النووي يعنا ، كىالى ًخيىار لًٍلميٍشرتىًم ًإٍف : كىاٍلبػىٍيع رىًحيح كىاإٍلً صبًى

 . ملٍى يىكيٍن ًمٍن اٍلبىائًع ميوىاطىأىة
 من كقع عليو النجش فإف لو اػبيار إذا زاد الثمن عن العادة . -ق

 اػبيار بني : أف يرد السلعة كَيخذ الثمن ) الفسخ ( ، أك يبقيها بثمنها الذم استقر عليو العقد .
 حكم قوؿ البائع أعطيت ابلسلعة كذا ككذا ، كىو كاذب ؟ -ك

  يبارؾ هللا لو يف بيعو ، فإف كذب ؿبق هللا الربكة من بيعو .هبب على البائع أف يصدؽ يف بيعو ، كال يكذب ، حىت
قىا كىبػىيػىنىا بيورًؾى ؽبىيمىا يف بػىٍيًعًهمىا ، كىًإٍف كىتىمى  قاؿ النِب  قىٍت بػىرىكىةي بػىٍيًعًهمىا ( ركاه ) اٍلبػىيًٌعىاًف اًبػٍبًيىاًر مىا ملٍى يػىتػىفىرىقىا ، فىًإٍف رىدى ا كىكىذىابى ؿبًي
 مسلم .البخارم ك 
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كقوؿ البائع : إنو أيعطي يف السلعة كذا ، كىو مل يػيٍعطى ىذا اؼببلغ كذبه ببل شك ، كأكل ؼباؿ اؼبشرتم ابلباطل ، ألف اؼبشرتم إذا 
فسوؼ يزيده ببل شك ، فيكوف البائع قد خدعو ، ككذب عليو ، ليزيد السعر ، فيكوف  َُٓرىدىؽ البائع أنو أيعطي يف السلعة 

 عن التناجش فقاؿ  ) كىالى تػىنىاجىشيوا ( . اطل ، كقد هنى النِب أكل مالو ابلب
 كالنىٍجش ىو أف َيِت شخص ال يريد شراء سلعة فيزيد يف شبنها حىت يغر اؼبشرتم كهبعلو يزيد يف الثمن .

ابف كاذابن .. فهو يف  : كلو قاؿ البائع : أعطيت ِبذه السلعة كذا ككذا ، فصدقو اؼبشرتم ، كاشرتاىا بذلك ، مث قال ابن قدامة
 معىن النجش .

: كمن اؼبناجشة : أف يقوؿ البائع للمشرتم : أعطيت يف السلعة كذا ، كىو يكذب ، كاؼبشرتم  وقال الشيخ دمحم بن عثيمٌن
ة كطبسوف ، سوؼ يقوؿ : إذا كانت ظًبيت دبائتني فأشرتيها دبائتني كعشرة ، كفعبلن ، اشرتاىا دبائتني كعشرة ، كتبني أف قيمتها مائ

 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .فإف لو اػبيار ، ألنو غيًَب )خيدًع( على كجو يشبو النجش .  
كمن رور النجش أف يتفق أىل السوؽ الذين ؽبم رغبة يف السلعة أال وبضر أحد عند بيع السلعة ، كوبضر أحدىم كال يزيد  -د

قد نص شيخ اإلسبلـ ابن تيميػة على ربريػم ذلك ، كإذا تبني للبائػع عليو أحد حىت َيخذىا بثمن رخيص كيكونوف شركاء فيها ، ك 
 أنو غَب غبنان فاحشان فإف لو اػبيػار .

 رابعاً : بيع احلاضر للباد .
 تعريفو : -أ

 اغباضر ىو اؼبقيم يف اؼبدف كالقرل ، كالباد ىو ساكن البادية .
:  البادم ىا ىنا من يدخل البلدة من غري أىلها  ابن قدامةكما قال كقد عرب بعض أىل العلم عن البادم أبعم من ذلك ، 

 سواء كاف بدكاين أك من قرية أك بلدة أخرل .
 إذان يكوف ذكر البادم مثاالن ال قيدان . -
 جاء يف ركاية أف طاككس سأؿ ابن عباس : ما معىن ال يبع حاضر لباد ؟ قاؿ : ال يكوف لو ظبساران . -

 ريه أبجرة [ ] السمسار ىو الذم يبيع لغ
 حراـ .  حكمو  -ب
  كىال يىًبٍع حىاًضره لًبىاد ( .غبديث الباب( 
  رىًضيى اىَّللىي عىنػٍهيمىا-كغبديث اًٍبًن عىبىاسو-  : : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى ) الى تػىلىقىٍوا اىلرٍُّكبىافى، كىالى يىًبيعي حىاًضره لًبىادو ". قػيٍلتي اًلٍبًن عىبىاسو قىاؿى

: الى يىكيوفي لىوي ظًبٍسىارنا ( ميتػى مىا قػى   فىقه عىلىٍيو .ٍوليوي: " كىالى يىًبيعي حىاًضره لًبىادو؟ " قىاؿى
  اًبرو قىاؿى  ) الى يىًبٍع حىاًضره لًبىادو دىعيوا النىاسى يػىٍرزيًؽ اَّللىي بػىٍعضىهيٍم ًمٍن بػىٍعضو ( ركاه مسلم . قىاؿى رىسيوؿي اَّللًى  : كعىٍن جى

ابنىا : كىاٍلميرىاد بًًو أىٍف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث تػىتىضىمىن ربىٍرَل بػىٍيع اغبٍىاًضر لًٍلبىاًدم ، كىبًًو قىاؿى الشىاًفًعٌي كىاأٍلىٍكثػىريكفى . قىاؿى أىٍرحى  ي :قال النوو 
عىوي ًبًسٍعًر يػىٍومو ، فػىيػىقيوؿ لىوي اٍلبػىلىًدٌم : ايتٍػريٍكوي ًعٍنًدم أًلىبًيعىوي عىلىى يػىٍقدىـ غىرًيب ًمٍن اٍلبىاًديىة أىٍك ًمٍن بػىلىد َخىر دبىتىاعو تػىعيٌم اغبٍىاجىة ًإلىٍيًو لًيىًبي

 التىٍدرًيج أبًىٍعلىى .
ًنيفىة : هبىيوز بػىٍيع اغبٍىاًضر اٍلبىاًدم ميٍطلىقنا غًبىًديًث " الدًٌين النىًصيحىة " قىا ٍهي عىٍن بػىٍيع ليوا : كىحىًديث النػى كىقىاؿى عىطىاء كىؾبيىاًىد كىأىبيو حى

 اغبٍىاًضر لًٍلبىاًدم مىٍنسيوخ . كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : ًإنىوي عىلىى كىرىاىىة التػىٍنزًيو دبيجىرىًد الدىٍعوىل .
 كأجاب اعبمهور عن حديث : الدين النصيحة ؟

يث النصيحة متأخرة على إنو إمبا تصح دعول النسخ عند العلم بتأخر الناسخ، كليس يف ىذه اؼبسألة ما يدؿ على أف أحاد-أ
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 أحاديث النهي عن بيع اغباضر للباد.
إنو إمبا تصح دعول النسخ عند عدـ إمكاف اعبمع بني األدلة، كىنا يبكن اعبمع بينها فبل حاجة لدعول النسخ؛ كذلك ألف -ب

على العاـ فيما عدا  أحاديث النصيحة عامة، كأحاديث النهي عن بيع اغباضر للباد خارة، كاػباص يقضي على العاـ، فيعمل
 ؿبل اػبصوص.

  يثبت التحرَل يف ىذه اؼبعاملة .ذىب بعض الفقهاء إىل تقييد النهي الوارد عن بيع اغباضر للبادم بقيود اشرتطوىا حىت -ج
 أف يكوف ابلناس حاجة إىل السلعة . -أ
 م .أف يكوف جاىبلن بسعر يومها ، فإف كاف يعلم السعر فبل حرج أف يبيع حاضر لباد -ب
 أف يقصده اغباضر ليبيع لو ، أما إذا قصده البادم فبل أبس أف يبيع . -ج

 ألخذ بظاىر اغبديث أكىل .لكن ا
 :  ال ىبفى أف زبصيص العمـو دبثل ىذه األمور من التخصيص دبجرد االستنباط  . قال الشوكاين

 اغبكمة من النهي . -د
 ناس .ألف يف ذلك إضراران أبىل البلد ، كالتضييق على ال

ٍعرى ، فىًإذىا ... كىاٍلمىٍعىنى يف ذىًلكى ، أىنىوي مىىتى تيرًؾى اٍلبىدىًكمُّ يىًبيعي ًسٍلعىتىوي ، اٍشتػىرىاىىا النىاسي ًبريٍخصو ، كىيػيوىسًٌ :  قال ابن قدامة عي عىلىٍيًهٍم السًٌ
ًر اٍلبػىلىًد ضىاؽى عىلىى أىٍىًل اٍلبػىلىًد ، كىقىٍد أىشىارى النىِبُّ رىلىى اَّللىي عىلىٍيًو كىسىلىمى يًف تػىٍعًليًلًو تػىوىىلى اغبٍىاًضري بػىيػٍعىهىا ، كىاٍمتػىنىعى ًمٍن بػىٍيًعهىا ، إالى ًبًسعٍ 

ا اٍلمىٍعىنى .  إىلى ىىذى
 ( . دىعيوا النىاسى يػىٍرزيًؽ اَّللىي بػىٍعضىهيٍم ًمٍن بػىٍعضو  كقد جاء يف ركاية )

ركا بيع سلعهم أبنفسهم لريتفق أىل اغباضرة ابلرخص فيما ال ضرر على أىل البادية فيو . فقصد الشرع أف يباش وقال القرطيب :
 (اؼبفهم)عظم اؼبصلحتني .    كأعرض الشرع عما يلحق أىل البادية يف ذلك دفعنا ألشد الضررين ، كترجيحنا أل

 لكن ىل يصح ؟ قوالف للعلماء : –فهو َمث  –إذا كقع البيع  -ق
 . ال يصحقيل : 

 لظاىر النهي يف اغبديث .
 يصح . وقيل :

 كىذا مذىب الشافعي .
 لكوف النهي ال يعود إىل معىن ىبتص ابلبيع ، كإمبا يعود إىل حق البائع أك الناس .

 اختلف العلماء يف شراء اغباضر للباد ىل يدخل يف النهي أـ ال على قولني : -ك
 وبـر شراء اغباضر للباد . قيل :

 س ، كابن سريين ، كإبراىيم النخعي .كىو مركم عن أن
 : هبوز الشراء للبادم .وقيل 

 كىذا اؼبشهور من مذىب اإلماـ أضبد .
قالوا : ألف النهي غري متناكؿ للشراء بلفظو كال ىو يف معناه ، فإف النهي عن البيع للرفق أبىل اغبضر ليتسع عليهم السعر كيزكؿ 

 ألهنم ال يتضرركف لعدـ الغَب .عنهم الضرر ، كليس ذلك يف الشراء ؽبم ، 
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 اختلف يف شراء أىل اغباضرة للبادم :قال القرطيب : 
 فقيل دبنعو قياسنا على البيع ؽبم . 
 كقيل : هبوز ذلك ؛ ألنو ؼبا رار شبن سلعتو بيده عيننا أشبو أىل اغبضر . 
 . اغبديث دليل على ربرَل تصرية اإلبل كالغنم 

هىا، كىًإٍف شىاءى رىدىىىا كىرىاعنا ًمٍن ًبلى كىاٍلغىنىمى، فىمىًن اًبٍػتىاعىهىا بػىٍعدي فىًإنىوي خًبىرٍيً اىلنىظىرىٍيًن بػىٍعدى أىٍف وبىٍليبػىهىا، ًإٍف شىاءى أىٍمسىكى لقولو ) الى تيصىرُّكا اىإٍلً 
ٍرو ( ميتػىفىقه عىلىٍيًو  .  سبى

ـ ( . ثىةى أىايى  كىًلميٍسًلمو ) فػىهيوى اًبػٍبًيىاًر ثىبلى
ىا أهنا كثرية اللَب ، فيشرتيها بزايدة ، فف ي ىذا اغبديث ربرَل تصرية اإلبل كالغنم ، ككانوا هبمعوف لبنها يف ضرعها ليظن من َر

 . فنهاىم النِب 
مىٍعنىاهي الى ذبىٍمىعيوا اللىَبى يًف ضىٍرعهىا ًعٍند ًإرىادىة بػىٍيعهىا حىىتى يػىٍعظيم ضىٍرعهىا فػىيىظيٌن الٍ قال النووي ثٍػرىة لىبى : ى ، نهىا عىادىة ؽبىىا ميٍستىًمرىةميٍشرتىًم أىفى كى

 ج .كىًمٍنوي قػىٍوؿ اٍلعىرىب : رىرىٍيت اٍلمىاء يف اغبٍىٍوض أىٍم صبىىٍعتو كىرىرىل اٍلمىاء يف ظىٍهره أىٍم حىبىسىوي فػىلىٍم يػىتػىزىكى 
 .اغبكمة من التحرَل  -أ

 : ) من غشنا فليس مٌنا ( . لحيواف ، كقد قاؿ : ألف ذلك غش كخداع كتدليس كإيذاء ل أوالً 
 : أف يف ذلك ضرران على اغبيواف .اثنياً 

كىبػىٍيعهىا  غىرٍيىىا أًلىنىوي ًغٌش كىًخدىاع ،كىاٍعلىٍم أىفى التىٍصرًيىة حىرىاـ سىوىاء تىٍصرًيىة النىاقىة كىاٍلبػىقىرىة كىالشىاة كىاعبٍىارًيىة كىاٍلفىرىس كىاأٍلىُبىف كى  قال النووي :
 رىًحيح مىعى أىنىوي حىرىاـ كىلًٍلميٍشرتىًم اػٍبًيىار يًف ًإٍمسىاكهىا كىرىٌدىىا

 كىل مثل اإلبل كالغنم البقر كغريىا ؟- ب
 نعم .

ٍلبػىقىرىًة ، كىشىذى دىاكيد ، فػىقىاؿى : الى يػىثٍػبيتي اػٍبًيىاري : صبيٍهيوري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، عىلىى أىنىوي الى فػىٍرؽى يًف التىٍصرًيىًة بػىنٍيى الشىاًة كىالنىاقىًة كىا قال ابن قدامة
ًبلى كىاٍلغىنىمى ( فىدىؿى عىلىى أىفى مىا عىدىانبيىا خًبً  ًفًهمىا ، كىأًلىفى اغبٍيٍكمى ثػىبىتى ًفيًهمىا اًبلنىصًٌ ، بًتىٍصرًيىًة اٍلبػىقىرىًة ؛ أًلىفى اغبٍىًديثى ) الى تيًصرُّكا اإٍلً بلى

ـي .كىالٍ  ا  ًقيىاسي الى تػىثٍػبيتي ًبًو اأٍلىٍحكى
ـو ( ، كىيف حىًديًث اٍبًن عيمىرى ) مى  ثىةى أىايى  ٍن ابٍػتىاعى ؿبيىفىلىةن ( .كىلىنىا عيميوـي قػىٍولًًو ) مىٍن اٍشتػىرىل ميصىرىاةن فػىهيوى اًبػٍبًيىاًر ثىبلى

ًي و ًمٍن ِبى ٍل ، كىأًلىنىوي تىٍصرًيىةه بًلىَبى ًبلى كىاٍلغىنىمى ، كىاػبٍىبػىري ًفيًو تػىٍنًبيوه عىلىى تىٍصرًيىًة اٍلبػىقىًر ؛ أًلىفى لىبػىنػىهى كىملٍى يػيفىصًٌ ًة اأٍلىنٍػعىاـً ، أىٍشبىوى اإٍلً ا أىٍغزىري كىأىٍكثػىري مى
 نػىٍفعنا .

ـى الى تػىثٍػبيتي اًبٍلًقيىاًس .  ) اؼبغِن ( .  كىقػىٍوؽبييٍم : إفى اأٍلىٍحكىا
 ذكر البقر لغلبتهما عندىم ، كإال فحكمهما سواء خبلفان لداكد الظاىرم ) قالو يف الفتح ( .: لكن مل ي وقال ابن حجر

: الظاىر أف ذكر اإلبل كالغنم دكف غرينبا ، خرج ـبرج الغالب فيما كانت العرب تصريو ، كتبيعو ، تدليسان  قال ويل الدينك
نها غالبان ، فلم يكونوا يصركف غري اإلبل كالغنم ، كما خرج ـبرج كغشان ، فإف البقر قليل بببلدىم ، كغري األنعاـ ال يقصد لب

 الغالب ال مفهـو لو .
 فمن اشرتاىا ككجدىا مصراة : ىو ابػبيار ثبلثة أايـ إذا علم ابلتصرية بني أمرين :-ج

 إما أف يبسكها ببل أرش . ) ألف ىذا ليس عيبان كلكنو فوات رفة ( .
 من سبر . كإف شاء ردىا إىل البائع كراعان 
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 كقد ذىب إىل ذلك عامة أىل العلم .
: كقد أخذ بظاىر ىذا اغبديث صبهور أىل العلم ، كأفىت بو ابن مسعود ، كأبو ىريرة ، كال ـبالف ؽبما من  قال ِف الفتح

يبلن أك كثريان ، الصحابة ، كقاؿ بو من التابعني ، كمن بعدىم من ال وبصى عدده ، كمل يفرقوا بني أف يكوف اللَب الذم احتيلب قل
 كال بني أف يكوف التمر قوت تلك البلد أـ ال .

 إف ردىا يرد معها راعان من سبر .-د
 كىذا مذىب الشافعي كأضبد .

 لوركده يف اغبديث : ) كراعان من سبر ( . 
لىبػىهىا رىدىىىا كىرىاعنا ًمنٍ  قال النووي قىة أىٍك  : مثيى ًإذىا ًاٍختىارى رىٌد اٍلميصىرىاة بػىٍعد أىٍف حى ٍر سىوىاء كىافى اللىَبى قىًليبلن أىٍك كىًثرينا ، سىوىاء كىانىٍت انى سبى

لىى كىأىبيو ييوسيف كىأىبيو ثػىٍور كىفػيقى  ا مىٍذىىبنىا ، كىبًًو قىاؿى مىاًلك كىاللىٍيث كىاٍبن أىِب لىيػٍ ق هىاء اٍلميحىدًًٌثنيى كىىيوى الصىًحيح اٍلميوىافً شىاة أىٍك بػىقىرىة ، ىىذى
 لًلسُّنىًة .

 كىقىاؿى بػىٍعض أىٍرحىابنىا : يػىريٌد رىاعنا ًمٍن قيوت اٍلبػىلىد كىالى ىبىٍتىٌص اًبلتىٍمًر . 
اًلًكيىة كىمىاًلك يف رًكىايىة غىرًيبىة عىٍنوي : يػىريٌدىى  ًنيفىة كىطىائًفىة ًمٍن أىٍىل اٍلًعرىاؽ كىبػىٍعض اٍلمى ٍر أًلىفى اأٍلىٍرل أىنىوي ا كىالى يػىريٌد رىاعنا مً كىقىاؿى أىبيو حى ٍن سبى
ئنا لًغىرٍيًًه رىٌد ًمٍثلو ًإٍف كىافى ًمٍثًليًّا ، كىًإالى فىًقيمىتو . كىأىمىا ًجٍنس َخىر ًمٍن اٍلعيريكض يػٍ ؼ اأٍليريوؿ ، كىأىجىابى اعبٍيٍمهيور عىٍن  ًإذىا أىتٍػلىفى شى فىًخبلى

 تػىرىض عىلىيػٍهىا اًبٍلمىٍعقيوًؿ .ىىذىا أبًىفى السُّنىة ًإذىا كىرىدىٍت الى يػيعٍ 
 اغبكمة من تقييده ابلتمر :-ق
 (نوكم)ى ذىًلكى .  رٍع عىلى شى كىأىمىا اغبًٍٍكمىة يف تػىٍقًييده ًبصىاًع التىٍمر ، أًلىنىوي كىافى غىاًلب قيوهتٍم يف ذىًلكى اٍلوىٍقت فىاٍستىمىرى حيٍكم ال -أ
 وبتاج إىل كلفة كمػػػػػؤنة حني االنتفاع بو . يب من غريه ، لكونو غذاء كقوُبن ، كالكألف التمر أشبو ابللَب أك اغبل -ب
 ىذا التمر عوض عن اللَب الذم كاف يف ضرعها .-ك
 .بصاع  ؼباذا قدره النِب -ز
 ابلصاع ، مع أف اللَب قد يكوف كثريان ، كقد يكوف قليبلن قطعان للنزاع . قدر النِب  

ب ًمٍثلو كىالى ًقيمىتو بىٍل كىجىبى رىاع يف اٍلقىًليل كىاٍلكىًثري لًيىكيوفى ذىًلكى حىدًّا يػىٍرًجع ًإلىٍيًو كىيػىزيك : كىًإمبىى  قال النووي ؿ ًبًو التىخىاريم . ا ملٍى هبًى
 حىرًيصنا عىلىى رىٍفع اػبًٍصىاـ كىاٍلمىٍنع ًمٍن كيٌل مىا ىيوى سىبىب لىوي . كىكىافى 
 ما رحة البيع ؟-ؾ

 يح لقولو ) إف رضيها أمسكها ( ، كىو ؾبمع عليو .البيع رح
كأنو يثبت للمشرتم اػبيار إذا علم ابلتصرية ، كبو قاؿ اعبمهور ، كخالف فيو أبو حنيفة فقاؿ : ال يردىا ، بل يرجع بنقصاف 

 العيب .
 :إف علم ابلتصرية قبل حلبها -ـ

ً اٍلميحٍ ًمٍثلي أىٍف أىقػىرى ًبًو اٍلبىائًعي ، أىٍك شىًهدى ًبًو مى  تػىلىًب ، ٍن تػيٍقبىلي شىهىادىتيوي ، فػىلىوي رىدُّىىا ، كىالى شىٍيءى مىعىهىا ؛ أًلىفى التىٍمرى إمبىىا كىجىبى بىدىالن لًلىَبى
ٍرو ، فىفً ٍف سىًخطىهىا، كىإً ، فىًإٍف رىًضيػىهىا أىٍمسىكىهىا مىٍن اٍشتػىرىل غىنىمنا ميصىرىاةن فىاٍحتػىلىبػىهىا) كىًلذىًلكى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًى  ٍلبىًتهىا رىاعه ًمٍن سبى ( ي حى

ا قػىٍوؿي مىاًلكو ، قىاؿى اٍبني عىٍبدً  ؼى ًفيًو . كىملٍى َيىٍخيٍذ ؽبىىا لىبػىننا ىىاىينىا ، فػىلىٍم يػىٍلزىٍموي رىدُّ شىٍيءو مىعىهىا ، كىىىذى ا مىا الى ًخبلى  ( اؼبغِن) اٍلبػىرًٌ : ىىذى
 فائدة :

 تلبها كترؾ اللَب حبالو ، ىل يرد اللَب أـ راعان من سبر ؟ما اغبكم لو اح
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ى حًبىالًًو مثيى رىدىىىا ، رىدى لىبىنهىا ، كىالى يػيٍلزًميوي أىٍيضنا ًبشىٍيءو  قال ابن قدامة  .: كىأىمىا لىٍو اٍحتػىلىبػىهىا كىتػىرىؾ اللىَبى
ًبيعى إذىا كىافى مىٍوجيودنا فػىرىدىهي ، ملٍى   ليوي .أًلىفى اٍلمى  يػىٍلزىٍموي بىدى

 فىًإٍف أىَبى اٍلبىائًعي قػىبيولىوي ، كىطىلىبى التىٍمرى ، ملٍى يىكيٍن لىوي ذىًلكى ، إذىا كىافى حًبىالًًو ملٍى يػىتػىغىيػىٍر .
 كىًقيلى : الى يػىٍلزىميوي قػىبيوليوي .

 ًلظىاًىًر اػبٍىربىً .
  الضىرًٍع أىٍحفى ى لىوي .كىأًلىنىوي قىٍد نػىقىصى اًبغبٍىٍلًب ، كىكىٍونيوي يف  

اؽًبىا . ًت مىعى أىٍبدى  كىلىنىا ، أىنىوي قىدىرى عىلىى رىدًٌ اٍلميٍبدىًؿ ، فػىلىٍم يػىٍلزىٍموي اٍلبىدىؿي ، كىسىائًًر اٍلميٍبدىالى
ٍلبىًتهىا ً ؛ لًقىٍولًًو ) فىًفي حى ٍرو ( . كىاغبٍىًديثي اٍلميرىادي ًبًو رىدُّ التىٍمًر حىالىةى عىدىـً اللىَبى  رىاعه ًمٍن سبى

 كىًلمىا ذىكىٍرانى ًمٍن اٍلمىٍعىنى .
 بػىقىاؤيهي يىضيرُّ اًبغبٍىيػىوىاًف .كىقػىٍوؽبييٍم إفى الضىرٍعى أىٍحفى ي لىوي الى يىًصحُّ ؛ أًلىنىوي الى يبيًٍكٍن إبٍػقىاؤيهي يف الضىرًٍع عىلىى الدىكىاـً ، كى 

نَ َهى َعْن بَ ْيِع َحَبِل احْلَبَ َلِة . وََكاَن بَ ْيعًا يَ تَ َبايَ ُعُو َأْىُل   رضي هللا عنهما ) َأنه َرُسوَل اَّللِه  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمرَ  - ٕٚ٘
َتَج الهِِت ِف َبْطِنَها َتَج النهاَقُة . ُثُه تُ ن ْ َتاُع اْْلَُزوَر إََل َأْن تُ ن ْ اِرَف . ِقيَل : إ اْْلَاِىِليهِة , وََكاَن الرهُجُل يَ ب ْ َوِىَي  -نهُو َكاَن يَِبيُع الشه

 بِِنَتاِج اْْلَِنٌِن الهِذي ِف َبْطِن ََنقَِتِو   . -اْلَكِبًنَُة اْلُمِسنهُة 
---------- 

 ( النهي طلب الكف على كجو االستعبلء . ) نَ َهى
 بفتح الباء ، كاغببل : اغبمل .) َحَبِل َاحْلَبَ َلِة   

  .( ىو البعري) َاْْلَُزوَر 
َتَج   ( بضم التاء األكىل ، أم تلد .) تُ ن ْ

 اغبديث دليل على ربرَل بيع حبىل اغببىلة . -ُ
 العلماء يف تفسريه على تفسريين ذكرنبا النوكم فقاؿ : اختلفك 

 : ىيوى اٍلبػىٍيع بًثىمىنو ميؤىجىل ًإىلى أىٍف تىًلد النىاقىة كىيىًلد كىلىدىىا . فَ َقاَل ََجَاَعة
ا التػىٍفًسري عىٍن اًٍبن عيمىر .كىقىٍد ذىكى   ا اغبٍىًديث ىىذى  رى ميٍسًلم يف ىىذى
بػىعىهيٍم .   كىًبًو قىاؿى مىاًلك كىالشىاًفًعٌي كىمىٍن ُبى

 .ىيوى بػىٍيع كىلىد النىاقىة اغبٍىاًمل يف اغبٍىاؿ  وقَاَل آَخُروَن :
ا تػىٍفًسري أىِب عيبػىٍيد مىٍعمىر ٍبن اٍلميثػىىنى كىرىاحً  نػٍبىل كىىىذى ـ كىَخىرًينى ًمٍن أىٍىل اللُّغىة ، كىًبًو قىاؿى أىضٍبىد ٍبن حى بو أىِب عيبػىٍيد اٍلقىاًسم ٍبن سىبلى

ا أىقٍػرىب ًإىلى اللُّغىة لىًكٍن الرىاًكم ىيوى اًٍبن عيمىر كىقىٍد فىسىرىهي اًبلتػىٍفًسريً   اأٍلىكىؿ كىىيوى أىٍعرىؼ . كىًإٍسحىاؽ ٍبن رىاٍىوىٍيًو ، كىىىذى
ًطل عىلىى التػىٍفًسريىٍيًن : أىمىا اأٍلىكىؿ فىؤًلىنىوي بػىٍيع بًثىمىنو ًإىلى أىجىل ؾبىٍهيوؿ كىاأٍلىجىل  ا اٍلبػىٍيع ابى َيىٍخيذ قىسىطىا ًمٍن الثىمىن ، كىأىمىا الثىاٍل فىؤًلىنىوي كىىىذى

ٍليوؾ لًٍلبىائًًع كىغىرٍي مىقٍ   (مشرح مسل)َّللى أىٍعلىم .   ديكر عىلىى تىٍسًليمو كىاى بػىٍيع مىٍعديـك كىؾبىٍهيوؿ كىغىرٍي فبى
 النهي عن بيع كل ما فيو جهالة ، كعن أم أجل ؾبهوؿ . -ِ

 : ابع عليو شخص شيء ، كأجل الثمن فقاؿ : ال تسلمِن الثمن إال أف تنتج الناقة مث تنتج الِ يف بطنها . مثال
 ـ جواز ىذه الصورة من البيوع .كقد نقل ابن عبد الرب إصباع العلماء على عد

فقد يكوف اعبنني الذم يف بطن الناقة ذكران ، كقد يكوف أنثى ، كقد ىبرج حيان كقد ىبرج ميتان ، كقد يكوف كاحدان ، كقد يكوف 
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 متعددان .
 النهي عن بيع ما ال يقدر على تسليمو ، ألف من شركط البيع : القدرة على التسليم . -ّ
 اغبامل  هبوز بيع الناقة -ْ

 ألف اغبمل حينئذو تبع ، كإذا كاف تبعان ) فإنو يثبت تبعان ما ال يثبت استقبلالن ( .
 : لو ابع اللَب يف الضرع ، فإنو ال يصح ، لكن لو ابع شاة فيها لَب رح . ومثلو
 النهي عن كل بيع فيو جهالة سواء كاف يف عني اؼببيع أك شبن اؼببيع أك األجل .-ٓ
 مل .ربرَل بيع اغب-ٔ
من شركط البيع : أف يكوف اؼبعقود عليو موجودان حني العقد ، فبل يصح بيع اؼبعدـك كىذا شرط متفق عليو بني الفقهاء،  -ٕ

 كيعترب بيع اؼبعدـك ابطبلن.
 قاؿ النوكم رضبة هللا : فبيع اؼبعدـك ابطل ابإلصباع .

ما مل ينص الشارع على ربريبها ، ألف األرل يف اؼبعامبلت اغبل أف اؼبعامبلت الِ كاف يتعامل ِبا أىل اعباىلية على اإلابحة -ٖ
 كاإلابحة إال بدليل .

 معلومان . –إف كاف مؤجبلن  –يشرتط أف يكوف اؼببيع معلومان ، كشبنو معلومان ، كأجلو  -ٗ
فإذا فسد شرط إىل أف يقدـ زيد ، فاألجل ىنا ؾبهوؿ ، فالبيع رحيح كالشرط فاسد ،  ََُ: بعتك ىذا الشيء بػ  مثال

 التأجيل فإف البيع يبقى حاالن ، كللمشرتم اػبيار بني إمضاء البيع كدفع الثمن حاالن ، أك فسخ البيع .
 حكمة الشرع يف النهي عن كل ما فيو غرر كجهالة . -

 بيع الثمار قبل بدو الصالح
َهى نَ َهى َعْن بَ ْيِع الثهَمَرِة َحَّته يَ ْبُدَو َصالُحَها . ن َ    َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنه َرُسوَل اَّللهِ  - ٕٛ٘

   . اْلَباِئَع َواْلُمبتاع
نَ َهى َعْن بَ ْيِع الثَِّماِر َحَّته تُ ْزِىَي ِقيَل : َوَما تُ ْزِىي ؟ قَاَل : َحَّته  ) َأنه َرُسوَل اَّللِه   َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  - ٜٕ٘

ُ الثهَمَرَة , ِِبَ َيْسَتِحلُّ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيِو ؟حَتَْمره .     . قَاَل : َأرََأْيَت إْن َمَنَع اَّلله

---------- 
 أم : يظهر كيىبني .   َحَّته يَ ْبُدوَ ) 
 . ( ربلح كل شيء حبسبو ، منها ما يكوف ربلحو ابللوف ، كمنها ما يكوف ابلطعم ، كمنها ما يكوف ابللمس َصاَلُحَها) 
َتاعَ )   ( أم : اؼبشرتم . نَ َهى اَْلَبائَِع َواْلُمب ْ
 ( قاؿ ابن األثري :  زىا النخل يزىو إذا ظهرت شبرتو  .تُ ْزَىى ) 
 اغبديث دليل على ربرَل بيع الثمرة قبل بدك ربلحها .-ُ
 اغبكمة من النهي : -ِ

شرتم فلئبل يضٌيع مالو كيساعد البائع على الباطل. كفيو أيضان ، كأٌما اؼب : أٌما البائع فلئبل َيكل ماؿ أخيو ابلباطل قال ابن حجر
 قطع الٌنزاع كالٌتخارم.  ) الفتح ( .

كقاؿ بعض العلماء : اغبكمة يف النهي قبل بدك ربلحها : أنو يف بيع الثمرة قبل بدك ربلحها غرران كخطران ظاىران يفضي إىل 
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 التشاجر كأكل ماؿ الغري بغري حق .اؼبفاسد الكثرية بني اؼبسلمني من إيقاع التشاحن ك 
فالبائع إذا ابع قبل بدك الصبلح كتعجل البيع فإنو ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إىل ما بعد الصبلح كالنضج فيكوف يف ذلك 

 خسارة عليو .
ت قبل االنتفاع ِبا فيذىب كأما اؼبشرتم : ففي ذلك حف  ؼبالو من الضياع كاؼبخاطر كالتغرير ، ألف الثمرة قد تتلف كتناؽبا اآلفا

 مالو ، فنهي عن ذلك ربصينان لؤلمواؿ من الضياع كحفظان للحقوؽ ، كقطعان للمخارمات كاؼبنازعات بني اؼبتبايعني .
 فاػببلرة أف حكمة النهي ترجع إىل ثبلثة أمور :

 ؼبا فيو من الغرر . أواًل :
 أنو سبب يف تنازع الناس . اثنياً :
 ىل أكل أمواؽبم ابلباطل .أنو طريق إ اثلثاً :

 الثمر قبل بدك ربلحو إىل أقساـ . بيع قد قسم ابن قدامةو 
 : ال ىبلوا بيع الثمرة قبل بدك ربلحها من ثبلثة أقساـ : فقال رمحو هللا 

 صح البيع إصباعان .فبل ي: : أف يشرتيها بشرط التبقية  أحدىا
 ى البائع كاؼبشرتم ، كالنهي يقتضي فساد اؼبنهي عنو .هنى عن بيع الثمار حىت يبدك ربلحها هن ألف النِب  

 فيصح ابإلصباع . :أف يبيعها بشرط القطع يف اغباؿ  : القسم الثاين
ألف اؼبنع إمبا كاف خوفان من تلف الثمرة كحدكث العاىة عليها قبل أخذىا ، كىذا مأموف فيما يقطع فصح بيعو كما لو بدا  

 ربلحو .
 ان ، كمل يشرتط قطعان كال تبقية .ها مطلق: أف يبيع القسم الثالث

 فالبيع ابطل ، كبو قاؿ مالك كالشافعي ، كأجازه أبو حنيفة. 
أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدك ربلحها فيدخل  مث قاؿ مرجحان رأم اعبمهور يف حكم ىذا القسم األخري : كلنا أف النِب 

 فيو ؿبل النزاع  .
 مرة مع أرلها ، أك بيع الزرع مع األرض ، فبل يشرتط بدك الصبلح يف الثمر كالزرع .إذا بيعت الثالقسم الرابع : 

 قاؿ ابن قدامة : أف يبيعها مع األرل ، فيجوز ابإلصباع .
 ) من ابتاع لببلن بعد أف تؤبر ، فثمرهتا للذم ابعها ، إال أف يشرتط اؼببتاع ( .  لقوؿ النِب  

عان يف البيع ، فلم يضر احتماؿ الغرر فيها ، كما احتملت اعبهالة يف بيع اللَب يف الضرع مع كألنو إذا ابعها مع األرل حصلت تب
 بيع الشاة ، كالنول يف التمر مع التمر ، كأساسات اغبيطاف يف بيع الدار . ) اؼبغِن ( .

 يستثىن من التحرَل : اخلالصة :
 أف يبيع الٌثمرة مع الٌشجر . االوَل :

اف الثمر قد بدا ربلحو أـ ال ، كال ىبتلف يف ذلك الفقهاء ، ألٌف بيع الٌثمر ىنا ُببع للٌشجر ، كالقاعدة فهذا جائز ، سواء ك 
 . " عند العلماء : " أنو يغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف الشيء اؼبستقل

 جها .رتم يف اغباؿ ، كال ينتظر نضأف يبيع الثمرة قبل بدٌك ربلحها بشرط أف يقطعها اؼبش الثانية :
فهذا البيع رحيح ابإلصباع ، كعٌللو العلماء أبٌف اؼبنع من البيع قبل بدٌك الٌصبلح ، إمٌبا كاف خوفان من تلف الٌثمرة ، كحدكث  

 . العاىة عليها قبل أخذىا ، كىذا مأموف فيما يقطع يف اغباؿ
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كما لو كانت راغبة لتكوف علفان للبهائم مثبلن ، كيتصور اشرتاط القطع يف اغباؿ يف بعض الثمار الِ يستفاد منها قبل النضج ،  
 . ككبو ذلك من أكجو االنتفاع ِبا

 اغبديث دليل على أنو هبوز بيع الثمر إذا بدا ربلحػػػو . -ّ
 كبدك ربلحو جاء بيانو يف بعض األحاديث :

 ) حىت يزىو ( .فقد جاء يف ركاية 
 كيف ركاية  ) حىت يبدك ربلحها ( .

 بدك ربلحوي ، كتذىبى عنو اآلفة ( .كيف ركاية ) حىت ي
 كيف ركاية ) حىت يطيب ( .

 كجاء يف ركاية ) قيل البن عمر : ما ربلحو : قاؿ : تذىب عاىتو ( .
 نػىهىى عىن بىيًع الثىمىرىًة حىىتى تىطػعىمى ( . كأصبع ىذه األلفاظ حديث جابر )  أىفى رىسيوؿى اَّللًى 

 و كتذىب عاىتو .أف يطيب أكلو كيطهر نضج: فالضابط
بدك الصبلح يرجع إىل تغري رفة يف الثمرة ، كذلك ىبتلف ابختبلؼ األجناس ، كىو على اختبلفو راجع إىل  قال النووي :

 شيء كاحد مشرتؾ بينها ، كىو طيب األكل .  ) اجملموع ( .
، ل إىل ىذا اغبد أمكن االنتفاع بوإذا كر ؛ ألنويدكر على إمكاف أكلها كاستساغتو : الضابطرضبو هللا وقال الشيخ ابن عثيمٌن

 (اؼبمتع الشرح). لنضج قػىلىت فيو اآلفات كالعاىات، كىو أيضا إذا كرل ىذه اغباؿ من اال يبكن االنتفاع بو إال على كرهكقبل ذلك 

 لكن استثىن العلماء :لو كقع العقد على ىذا البيع لكاف البيع ابطبلن ، ألف النهي عائد إىل ذات اؼبنهي عنو .  -ْ
إذا ابعو بشرط القطع ، ألف عاىتو مضمونة ، ألنو سيقطع اآلف قبل أف يتعرض للعاىات ، كىذا ليس من إضاعة اؼباؿ ألنو 

 يبكن أف هبعلو علفان لبهائمو ، لكن لو علمنا أنو سيأخذه لريميو يف األرض ، فهذا يبنع .
 بعض الشجر ، ىل يعترب ربلح لبقية الشجر أـ ال ؟حكم إذا بدا الصبلح يف اختلف العلماء يف  -ٓ

 ربرير ؿبل النزاع :
 ببدك الصبلح يف جنس َخر . سال خبلؼ بني العلماء أنو ال هبوز بيع جن أواًل :

 : ال خبلؼ بني العلماء يف أف الشجرة إذا بدا ربلحها هبوز بيعها .اثنياً 
 كاعبنس الواحد ، بصبلح بعض أشجاره :اختلف العلماء يف جواز بيع النوع الواحد اثلثاً : 

جاز  –مثبلن  –سائر أنواعها من اعبنس الواحد ، فإذا بدا يف السكرم بيع  أنو إذا بدا الصبلح يف الشجرة جاز القول األول :
 بيع صبيع النخيل يف البستاف مهمات أنواعو .

 كىذا مشهور مذىب الشافعية ، كمذىب اؼبالكية .
 اعبنس الواحد يتبلحق طيبها عادة .قالوا : إف أنواع  -أ
لو مل نقل جبواز بيع اعبنس الواحد ببدك الصبلح يف بعضو ، ألدل ذلك إىل اؼبشقة كالضرر بسوء اؼبشاركة ، كاؼبشقة كالضرر  -ب

 مرفوعاف يف الشريعة اإلسبلمية .
 األنواع األخرل .يف شجرة جاز بيع سائر أنواعها يف البستاف ، دكف  إذا بدا الصبلح:  القول الثاين

 فلو بدأ الصبلح يف النخل السكرم جاز بيعو ، لكن لو بدأ يف السكرم مل هبز بيع غريه مل يبدك ربلحو .
 كىذا قوؿ عند الشافعية ، كمشهور مذىب اغبنابلة .
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 القياس على الشجرة الواحدة .-أ
يدم ، فوجب أف يتبع مامل يبد ربلحو من نوعو اعتبار بدك الصبلح يف اعبميع يشق ، كيؤدم إىل االشرتاؾ كاختبلؼ األ -ب

 ما بدا .
 : يشرتط عبواز بيع الثمرة أف يبدك الصبلح يف كل شجرة من شجر الثمرة اؼببيعة . القول الثالث

 كىذا قوؿ عند اغبنابلة .
 لدخوؿ ما مل يبدك ربلحو يف عمـو النهي  -أ
 س اآلخر .  مامل يبدك ربلحو ال هبوز بيعو إال بشرط القطع كاعبن -ب

 ) اعبوائح كأحكامها ( .          ل .والراجح القول األو 
..... كإذا كانت من نوع َخر فالبيع غري رحيح، فمثبلن عندان لبل سكرم كإىل جانبو برحي، فباع  قال الشيخ ابن عثيمٌن :

ابع سكرية بدا ربلحها كسكرية أخرل مل سكرية بدا ربلحها كبرحية مل يبد ربلحها فهذا ال هبوز؛ ألهنما نوعاف ـبتلفاف، فإذا 
 يبدي ربلحها رفقة كاحدة فهذا هبوز؛ ألهنما من نوع كاحد فكأهنما لبلة كاحدة.

كقاؿ بعض أىل العلم: إذا بدا الصبلح يف البستاف يف لبلة كاحدة منو جاز بيع صبيعو، سواء كاف صبلة أـ تفريدان؛ ألف ىذا النخل 
 اآلف بدا ربلحو.

 ف فقالوا: إذا بدا ربلح شبرة القرية جاز بيع صبيع النخل فيها.كتوسىع َخرك 
لكن القوؿ األكؿ أرٌح أننا نعترب كل كاحدة بنفسها، فإف بيع صبيعان فإننا نرجع إىل النوع، فما كاف من نوع كاحد فصبلح 

 الواحدة منو ربلح للجميع، كإذا اختلفت األنواع فلكل نوع حكمو.
 بيع ادلزابن  ة

َعْن اْلُمَزابَ َنِة : َأْن يَِبيَع ََثََر َحاِئِطِو , إْن َكاَن ََنْاًل :  َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) نَ َهى َرُسوُل اَّللِه  َعنْ  – ٕٓٙ
 يَعُو ِبَكْيٍل َطَعاٍم . نَ َهى َعْن َذِلَك ُكلِِّو   .بَِتْمٍر َكْياًل . َوِإْن َكاَن َكْرماً : َأْن يَِبيَعُو ِبَزبِيٍب َكْيالً , َأْو َكاَن َزْرعاً : َأْن يَبِ 

---------- 
 بضم اؼبيم ، كىي مأخوذة من الزبن ، كىو الدفع الشديد .) اْلُمَزابَ َنة   

قيل للبيع اؼبخصوص مزابنة كأف كل كاحد من اؼبتبايعني يدفع راحبو عن حقو ، أك ألف أحدنبا إذا كقف على ما فيو 
 دفع البيع لفسخو ، أك أراد اآلخر دفعو عن ىذه اإلرادة إبمضاء البيع .من العني أراد 

 كارطبلحان : بيع ربوم معلـو دبجهوؿ من جنسو .
ابؼبثلثة كربريك اؼبيم، كيف ركاية مسلم ) كاؼبزابنة بيع شبر الٌنخل ( كىو اؼبراد ىنا، كليس اؼبراد الٌتمر من غري الٌنخل  ) َأْن يَِبيَع ََثََر  

 هبوز بيعو ابلٌتمر ابؼبثٌناة كالٌسكوف، كإمٌبا كقع الٌنهي عن الٌرطب ابلٌتمر لكونو متفاضبلن من جنسو. فإنٌو
 ( أم : البستاف . ) َحاِئِطوِ 

دو يف حديث أِب سعيد يف الصحيحني ) كاؼبزابنة اشرتاء الٌثمر ابلٌتمر يف رؤكس الٌنخل كيبلن ( كذًٍكر الكيل ليس بقياًل   بَِتْمٍر َكيْ )  
يف ىذه الٌصورة ، بل ألنٌو رورة اؼببايعة الِ كقعت إذ ذاؾ فبل مفهـو لو ػبركجو على سببو أٌكلو مفهوـه، لكٌنو مفهـو اؼبوافقة ، 

 ألٌف اؼبسكوت عنو أكىل ابؼبنع من اؼبنطوؽ، كيستفاد منو أٌف معيار الٌتمر كالزٌبيب الكيل.
يف ركاية مسلم ) كبيع العنب ابلزٌبيب كيبلن ( كالكٍرـ بفتح الكاؼ كسكوف الرٌاء ، ىو بِيٍب َكْياًل   ْن يَِبيَعُو ِبزَ َوِإْن َكاَن َكْرمًا : أَ  )
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 شجر العنب ، كاؼبراد منو ىنا نفس العنب كما أكضحتو ركاية مسلم. كىذا أرل اؼبزابنة.
 اغبديث دليل على ربرَل بيع اؼبزابنة .-ُ
 و .من جنس اؼبزابنة : بيع ربوم معلـو دبجهوؿك 

 كذكر يف اغبديث أمثلة لو .
 كىي بيع التمر على النخل بتمر ؾبذكذ .

 : أف يبيع رطبان على رؤكس النخل ، بثمر يف الزنبيل ، فهذا ال هبوز . مثال
خر عنده أكياس من الزبيب ، فقاؿ أحدنبا لآلخر : نتبايع ىذه  مثال آخر : رجل عنده شجر من األعناب ، َك

 ه األكياس من الزبيب ، فهذا ال هبوز .األشجار من األعناب ِبذ
 اغبكمة من النهي : -ِ

 ) اعبهل ابلتساكم اؼبشركط دببادلة الربوم جبنسو ( . مظنة الراب لعدـ التساكم .
 ) كما سيأِت إف شاء هللا يف ابب الراب ( .    ألف بيع سبر بتمر يشرتط فيو التساكم ، كالتساكم ىنا معدـك . -أ 

 اس الزبيب معلومة اؼبقدار ، لكن أشجار العنب غري معلومة اؼبقدار .ألنو لو فرضنا أف أكي
 حصوؿ الغرر بو ، ككل ما حصل بو غرر فهو غري رحيح .-ب 
 يف اغبديث دليل على ربرَل بيع كل نوعني ربويني جهل تساكيهما .-ّ
ان ( فهو ؿبموؿ على الكراىة ال على جواز تسمية العنب كٍرمان ، كأما اغبديث الوارد يف النهي ) ال تسموا العنب كٍرم -ْ

 التحرَل .
ابَ َرِة َواْلُمَحاقَ َلِة , َوَعْن اْلُمَزابَ َنِة َوَعْن  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه رضي هللا عنهما قَاَل ) نَ َهى النهيبُّ  - ٕٔٙ َِ َعْن اْلُم

ْرَىِم , إاله  اْلَعَراََي   .  بَ ْيِع الثهَمَرِة َحَّته يَ ْبُدَو َصالُحَها , َوَأْن ال تُ َباعَ  يَناِر َوالدِّ  إاله اِبلدِّ

---------- 
 يقتضي التحرَل . نهييف اغبديث النهي عن بيع اؼبخابرة كال -ُ

 بضم اؼبيم ، مأخوذة من اػببار ، كىي األرض اللينة القابلة للزرع .كاؼبخابرة :
 كاؼبراد ِبا ىنا : زراعة األرض جبزء فبا ىبرج منها . 

 اؼبخابرة اؼبنهي عنها ما كاف فيو جهالة كغرر كىي ) كل مزارعة فيها جهالة فهذه ـبابرة ( .ك 
: أف يقوؿ زارعتك على أف يكوف يل شرقي األرض كلك غربيهػػا ، فهذا ال هبوز للجهالة كالغرر ، ألنو قد يكوف احملصوؿ   مثال

 كثري من الشرقي دكف الغرِب أك ابلعكس .
 لى أف يكوف يل الرب كلك الشعري .أك يقوؿ : زارعتك ع

 ( راع من الرب كلك الباقي . ََُأك يقوؿ : زارعتك على أف يكوف يل ) 
 فهذه حراـ ألهنا مبنية على الغرر كاعبهالة ، ككل ىذا يفضي إىل النزاع ، ألنو ردبا رلح ىذا اعبانب كتلف اآلخر .

 تنبيو :
 جاز ليشرتكا يف الغيٍنم كالغيـر كيسلما من اعبهالة . -مثبلن -ف أما إذا كاف لصاحب األرض جزء مشاع معلـو كالنص
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 يف اغبديث النهي عن احملاقلة ، كالنهي يقتضي التحرَل . -ِ
 ة بسنبلها حبنطة .طكىي بيع اغبن

 إال أهنا يف الزركع ، كتلك يف الثمار .اؼبزابنة ككىي  
نبلها حبنطة مأخوذة عن سنبلها ، كعند مبادلة الربوم جبنسو كعلة التحرَل : عدـ اؼبماثلة ، إذ إنو ابدؿ حنطة كىي يف س

 ال بد من التساكم ، كىنا مل يتحقق التساكم ، ألف ما يف السنبل ال يبكن ضبطو .
 فهذه صبعت ؿبذكرين : اعبهالة ، كالراب .

 يستثىن من ذلك العرااي ] كسيأِت اغبديث عنها قريبان إف شاء هللا [ . -ّ
 سبقت .ربرَل بيع اؼبزابنة ك  -ْ
 النهي عن بيع األشياء اؼبذكورة يف اغبديث ، كالنهي يقتضي الفساد . -ٓ
 التحذير من الراب . -ٔ
 هبب االبتعاد عن الراب . -ٕ
 قاعدة : اعبهل ابلتماثل كالعلم ابلتفاضل . -ٖ

 . َكاِىنِ ِغيِّ , َوُحْلَواِن الْ , َوَمْهِر اْلبَ اْلَكْلبِ  نَ َهى َعْن ََثَنِ  َأنه َرُسوَل اَّللِه ) َعْن َأِب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ  - ٖٕٙ
قَاَل: ) ََثَُن اْلَكْلِب َخِبيٌث . َوَمْهُر اْلَبِغيِّ َخِبيٌث , وََكْسُب  َأْن َرُسوَل اَّللِه  َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ٕٗٙ

اِم َخِبيٌث   .  احلَْجه
---------- 

 ( ىو ما َتخذه الزانية على الزان ، كظباه مهران لكونو على رورتو . مهر البغي) 
( ىو ما يعطاه على كهانتو ، شبو ابلشيء اغبلو من حيث أنو َيخذه سهبلن ببل كلفة كال يف مقابلة  حلوان الكاىن) 

 مشقة .
 ( أم ما يكتسبو من ماؿ أك أجرة . ) كسب

 ة : إخراج الدـ الفاسد من اإلنساف .( .ىو من يقـو ابغبجامة ، كاغبجام ) احلجام
 تنبيو :

 أف ىذه اؼبكاسب الثبلثة متصفة ابػببث . يف حديث رافع  بني 
 كاػببث اؼبذكور يف اغبديث لو معنياف :

 خبث ربرَل . األول :
 كىو اؼبذكور يف شبن الكلب كمهر البغي .

 : خبث كراىة .والثاين 
 كىو اؼبذكور يف كسب اغبجاـ .

 : ما الدليل على إخراج كسب اغبجاـ من خبث التحرَل إىل خبث الكراىة . ئلفإن قال قا
 احتجم كأعطى اغبجاـ أجره . اعبواب : اغبديث الصحيح اف النِب 
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 كىذا يدؿ على أف اػببث اؼبذكور يف كسب اغبجاـ للكراىة .
 ىذا اغبديث فيو هني عن بيع من البيوع كىو النهي عن بيع الكلب .-ُ

 صباىري العلماء : أنو ال هبوز بيع الكلب .كىذا مذىب 
: أبو ىريرة، كاغبسن، كالبصرم، كربيعة، كاألكزاعي، كاغبكم، كضباد  كِبذا قاؿ صباىري العلماء منهم قال النووي:

 كالشافعي، كأضبد، كداكد، كابن اؼبنذر، كغريىم.
ـٌ يف كي  ٌل كىٍلب ميعىلىمنا كىافى أىٍك غىرٍيه فبىا هبىيوز اًٍقًتنىاؤيهي أىٍك ال هبىيوز ، كىًمٍن الزًـ كقاؿ اغباف : ظىاًىر النػىٍهي ربىٍرَل بػىٍيعو ، كىىيوى عىا

 ذىًلكى أىٍف ال ًقيمىة عىلىى ميٍتًلفو ، كىًبذىًلكى قىاؿى اعٍبيٍمهيور " انتهى.
 ( . نػىهىى عىٍن شبىىًن اىٍلكىٍلبً  ) أف رسوؿ هللا  –حديث الباب -عىٍن أىِب مىٍسعيودو -أ
ًبيثه ( .  أىٍف رىسيوؿى اَّللًى  -حديث الباب  –كغبديث رىاًفًع ٍبًن خىًديجو  -ب ٍلًب خى  )شبىىني اٍلكى
يػٍفىةى  -ج  عىٍن شبىىًن اٍلكىٍلب( ركاه البخارم. قىاؿى )نػىهىى النىِبُّ  كغبديث أىِب جيحى
ن شبن الكلب كقاؿ: إف جاء يطلب شبن الكلب فامؤل كىفىوي تراابن( ع كغبديث ابن عباس مرفوعان )هنى رسوؿ هللا  -د

 ركاه أبو داكد كإسناده رحيح كما قاؿ اغباف  ابن حجر.
اًىًن، كىال مىٍهري الٍ  قاؿ: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًى  كغبديث أِب ىيرىيٍػرىةى  -ىػ ٍلًب، كىال حيٍلوىافي اٍلكى لُّ شبىىني اٍلكى ( ركاه أبو )ال وبًى بىًغيًٌ

 داكد، قاؿ اغباف : إسناده حسن.
 : إىل جواز بيع كلب الصيد لركاية )إال كلب ريد( .وذىب بعض العلماء

 لكن ىذا القوؿ ضعيف كىذه الزايدة غري اثبتة.
. ا ميٍنكىره  قاؿى النسائي بعد ركايتو للحديث: ىىذى

 كقاؿ السندم يف )حاشية النسائي( ضعيف ابتفاؽ احملدثني.
اًديث اٍلوىارًدىة يف النػىٍهي عىٍن شبىىن اٍلكىٍلب ًإال كىٍلب رىٍيد ، كىأىفى عيٍثمىاف غىرىـى ًإٍنسىاانن شبىى وقال النووي ن كىٍلب قػىتػىلىوي : كىأىمىا األىحى

 تًٌفىاًؽ أىئًمىة اغبٍىًديث. )شرح مسلم(.ًعٍشرًينى بىًعرينا ، كىعىٍن اًٍبن عىٍمرك ٍبن اٍلعىاًص التػىٍغرَل يف ًإٍتبلفو فىكيٌلهىا ضىًعيفىة ابً 
 فائدة :

 اختلف العلماء يف حكم بيع الٌسنور على قولني:
 : ربرَل بيعو.القول األول

 كىو قوؿ الظاىرية، كركاية عن اإلماـ أضبد رضبو هللا.
 كؾباىد كجابر بن زيد. -هنع هللا يضر  -كحكاه ابن اؼبنذر عن أِب ىريرة 

كىو مذىب طاككس، كؾباىد، كجابر  -هنع هللا يضر  -رَل بيعو يف )زاد اؼبعاد( كقاؿ: ككذلك أفىت أبو ىريرة كجـز ابن القيم بتح
بن زيد، كصبيع أىل الظاىر، كإحدل الركايتني عن أضبد، كىو الصواب لصحة اغبديث بذلك، كعدـ ما يعارضو فوجب 

 القوؿ بو.
ل على ربرَل بيع اؽبر، كبو قاؿ أبو ىريرة، كؾباىد، كجابر كابن زيد قاؿ الشوكاٍل: كىو يتكلم عن فقو اغبديث: كفيو دلي

 حكى ذلك عنهم ابن اؼبنذر كحكاه اؼبنذرم عن طاككس.
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نػىٍوًر كىاٍلكىٍلًب؟ فػىقىاؿى )زىجىرى اىلنىِبُّ -أ : سىأىٍلتي جىاًبرنا عىٍن شبىىًن اىلسًٌ ( رىكىاهي ميسٍ  عىٍن أىِب اىلزُّبػىرٍيً قىاؿى  ًلمه عىٍن ذىًلكى
اًبرو بن عبد هللا قىاؿى )نػىهىى رىسيوؿي اَّللًى  -ب نػىٍوًر(. كركل أبو داكد كالرتمذم عىٍن جى ٍلًب كىالسًٌ  عىٍن شبىىًن اٍلكى

 : جوزا بيعو.القول الثاين
 كىو قوؿ صبهور العلماء. )كما حكاه النوكم عنهم(.

 قاؿ النوكم: ىذا مذىبنا كمذىب العلماء كافة.
 حديث النهي أبجوبة: كأجاب ىؤالء عن

 اعبواب األكؿ: أنو ضعيف.
 كأشار إىل ىذا اإلماـ اػبطاِب، كعزاه النوكم البن اؼبنذر.

 كالرد عليهم:
اقاؿ النوكم: كىأىمىا مىا ذىكىرىهي اػبٍىطىاِبٌ كىأىبيو عىٍمرك ٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر ًمٍن أىفى اغبٍىًديث يف النػىٍهي عىٍنوي ضىعً  ، بىٍل  يف فػىلىٍيسى كىمى قىاالى

 اغبٍىًديث رىًحيح رىكىاهي ميٍسًلم كىغىرٍيه. )شرح مسلم(.
كقاؿ رضبو هللا: أما ما ذكره اػبطاِب كابن اؼبنذر أف اغبديث ضعيف فغلط منهما، ألف اغبديث يف رحيح مسلم إبسناد 

 رحيح. )اجملموع(
 اعبواب الثاٍل: أنو ؿبموؿ على كراىة التنزيو.

 كالرد عليهم:
.قاؿ الشو   كاٍل يف )نيل األكطار( كال ىبفى أف ىذا إخراج للنهي عن معناه اغبقيقي ببل مقتض و

 اعبواب الثالث: أف اؼبراد ابلنهي: اؽبرة الوحشية الِ ال يبلك قيادىا فبل يصح بيعها لعدـ االنتفاع ِبا.
عىوي رىحى اٍلبػىٍيع.قاؿ النوكم: كأما النهي عن شبن السنور فهو ؿبموؿ على أنو ال ينفع، فىًإٍف كىافى   فبىا يػىنػٍفىع كىابى

 اعبواب الرابع: أف ذلك كاف يف ابتداء اإلسبلـ.
 كالرد عليهم:

قاؿ البيهقي يف السنن ردان على اعبمهور أيضان: كقد ضبلو بعض أىل العلم على اؽبر إذا توحش فلم يقدر على تسليمو، 
ؿبكومان بنجاستو، مث حني رار ؿبكومان بطهارة سؤره حل شبنو، كمنهم من زعم أف ذلك كاف يف ابتداء اإلسبلـ حني كاف 

 كليس على كاحد من ىذين القولني داللة بينة.
 اغبديث دليل على النهي عن كسب اغبجاـ .-ِ

 كقد اختلف العلماء يف حكم كسب اغبجاـ على قولني :
 : أنو حراـ . القول األول

 غبديث الباب  ) كسب اغبجاـ خبيث ( .-أ
 هنى عن كسب اغبجاـ ( ركاه أضبد . يث أِب ىريرة  ) أف النِب كغبد -ب

 : أنو حبلؿ . القول الثاين
 كىذا مذىب اعبمهور .
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 ٍبد .الى عىلىى اٍلعى : فػىقىاؿى اأٍلىٍكثػىريكفى ًمٍن السىلىف كىاػبٍىلىف : الى وبىٍرـي كىٍسب اغبٍىجىاـ ، كىالى وبىٍرـي أىكىلىوي الى عىلىى اغبٍيٌر كى  قال النووي
 كىلىٍو كىافى حىرىامان ملٍى يػيٍعًطًو ( متفق عليو . -كىأىٍعطىى اىلىًذم حىجىمىوي أىٍجرىهي  غبديث ابن عباس قاؿ ) ًاٍحتىجىمى رىسيوؿي اىَّللًى -أ

 ( . كعند مسلم ) كىلىٍو كىافى سيٍحتنا ملىٍ يػيٍعًطًو النىِبُّ 
بىةى رىسيوؿى اَّللًى  جىمى أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ ) حى  كغبديث -ب ٍر ( متفق عليو . فىأىمىرى لىوي  أىبيو طىيػٍ  ًبصىاعو ًمٍن سبى
 أىمىرىهي أىٍف يف ًإجىارىًة اغبٍىجىاـً فػىنػىهىاهي عىنػٍهىا فػىلىٍم يػىزىٍؿ يىٍسأىليوي كىيىٍستىٍأًذنيوي ، حىىتى  عىًن اٍبًن ؿبيىيًٌصىةى ، عىٍن أىبًيًو ) أىنىوي اٍستىٍأذىفى رىسيوؿى هللًا  -ج 

ًضحىكى كىرىًقيقىك ( ركاه أبو داكد .  أىٍعًلٍفوي انى
 اغبجاـ  ) أطعمو رقيقك ( دليل على إابحة كسبو ، إذ غري جائز أف ييطعم رقيقو ما يف كسب  كقوؿ النِب  : قال ابن قدامة

 حرار .وبـر أكلو ، فإف الرقيق َدميوف وبـر عليهم ما حرمو هللا تعاىل كما وبـر على األ
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

ؽ : كىضبىىليوا ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الىًِ يف النػىٍهي عىلىى التػىٍنزًيو كىااًلٍرتًفىاع عىٍن دىٍلء اأٍلىٍكسىاب ، كىاغبٍىٌث عى قال النووي  لىى مىكىارًـ اأٍلىٍخبلى
ٌل . كىمىعىايل اأٍليميور . كىلىٍو كىافى حىرىامنا ملٍى يػيفىٌرًؽ ًفيوً   بػىنٍي اغبٍيٌر كىاٍلعىٍبد فىًإنىوي الى هبىيوز لًلرىجيًل أىٍف ييٍطًعم عىٍبده مىا الى وبًى

كأعطى اغبجاـ أجره كلو علمو  النِب  : كيدؿ على أنو مباح كليس حرامان : ما ركل ابن عباس قاؿ ) احتجم وقال ابن قدامة
 يثان مل يعطو ( .كيف لف  ) لو علمو خب . حرامان مل يعطو ( متفق عليو

ائًزو أىٍف ييٍطًعمى رىًقيقىوي مى  : كىقػىٍوؿي النىِبًٌ  وقال رمحو هللا حىًة كىٍسًبًو ، إٍذ غىيػٍري جى ا يف كىٍسًب اغبٍىجىاـً ) أىٍطًعٍموي رىًقيقىك ( دىلًيله عىلىى إابى
مىا حىرىمىوي اَّللىي تػىعىاىلى ، كىمىا وبىٍريـي عىلىى اأٍلىٍحرىاًر ، كىزبىًٍصيصي ذىًلكى دبىا أيٍعًطيىوي ًمٍن غىرٍيً  وبىٍريـي أىٍكليوي ، فىًإفى الرىًقيقى َدىًميُّوفى ، وبىٍريـي عىلىٍيًهمٍ 

ـي ًمٍنوي التىٍحرَلي ، فػىقىٍد ظبىى  ًبيثنا الى يػىٍلزى ًتًهمىا  ى النىِبُّ اٍسًتٍئجىارو ربىىكُّمه الى دىلًيلى عىلىٍيًو ، كىتىٍسًميػىتيوي كىٍسبنا خى حى ًبيثػىنٍيً ، مىعى إابى الثُّوـى كىاٍلبىصىلى خى
نىاعىًة ... كىأىٍمريهي إبًًٍطعىاـً الرىًقيًق ًمنػٍهىا دىلًيله عىلى  كىًإمبىىا كىرًهى النىِبُّ  ءىًة ىىًذًه الصًٌ ي ضبىٍلي ذىًلكى لًٍلحيرًٌ تػىٍنزًيهنا لىوي ؛ ًلدىانى حىًة ، فػىيػىتػىعىنيى ى اإٍلًابى

 ًو عىٍن أىٍكًلهىا عىلىى اٍلكىرىاىىًة ديكفى التىٍحرًًَل .   ) اؼبغِن ( .نػىٍهيً 
 للثـو كالبصل خبيثني ، كمل يلـز من ذلك ربريبهما . : كتسميتو إايه خبيثان كتسميتو  قال ابن القيمك

 تػىيىمىميوا اػبٍىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوف ( .كاػببيث كما يطلق على احملـر ، يطلق على الشيء الردمء كالكسب الدٍلء ، كقولو تعاىل ) كىال 
 ربرَل مهر البغي .-ّ

 : كىو حراـ إبصباع اؼبسلمني  . قال النووي
 كىو حراـ على الزانية كعلى الزاٍل .

 : ألف ىذا عوض عن ؿبـر ، كالقاعدة : أف هللا إذا حـر شيئان حـر شبنو . واحلكمة
 جرتو على الكهانة .ربرَل الكهانة ، كربرَل إعطاء الكاىن أ-ْ

، كألنو أكل اؼباؿ ابلباطل. قال البغوي والقاضي عياض:  أصبع اؼبسلموف على ربرَل حلواف الكاىن، ألنو عوض عن ؿبـر
 وإتيان الكاىن ينقسم إَل قسمٌن :

 : أف َيتيو فيسألو كيصدقو ، فهذا كفر . أوالً 
 ( ركاه أبو داكد . ) من أتى كاىنان فصدقو فقد كفر دبا أنزؿ على دمحم لقولو 

 : أف َيتيو فيسألو كمل يصدقو ، فهذا حراـ كال تقبل لو ربلة أربعني ليلة . اثنياً 
 ) من أتى عرافان مل تقبل لو ربلة أربعني ليلة ( ركاه مسلم . لقولو 
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ف الكاىن [ ؿبرمة ىذه األشياء الثبلثة ] شبن الكلب ، كمهر البغي ، كحلوا: ”  قال الشيخ دمحم بن عثيمٌن رمحو هللا-٘
على اآلخذ كؿبرمة على اؼبعطي ، فهذا رجل جاء إىل رجل عنده كلب ريد ، كأَب أف يبيعو إال بعشرة َالؼ ، فقبل 

: هنى عن شبن الكلب ، فنقوؿ إما أف ترجع الكلب إف   اؼبشرتم ، مث قاؿ : : ال أعطيك عشرة َالؼ ألف الرسوؿ 
أخذ الدراىم منو كقبعلها يف بيت ماؿ اؼبسلمني ، كال نعطيها لصاحب الكلب ، ألنو كاف ابقيان ، كإال أعطنا الدراىم ، فن

ال يستحق ذلك ، فإذا قاؿ راحب الكلب ردكا علي كلِب ، نظران ، إف كاف وبتاجو رددانه عليو كإف مل يكن يف حاجة 
 إليو قلنا : أنت لست حباجة إليو كال وبل لك أف تقتنيو  .

 مة من اؼبكاسب الناقصة الدنيئة .كيف اغبديث اف اغبجا-ٔ
كيف اغبديث أف من اؼبكاسب ما ىو ؿبـر كثمن الكلب كمهر البغي فليس الكسب على أم حاؿ مشركعان ، بل البد أف -ٕ

 يكوف سببو مأذكف فيو شرعان كإال كاف كسبان حرامان .
 ابب العراَي وغًن ذلك

 تعريفها :
 . س النخل خرران دبا يؤكؿ إليو ايبسان دبثلو من التمر كيبلن معلومان ال جزافان ك رؤ اي صبع عرية ، كىي بيع الرطب يف العرا

 رّخص لصاحِب الَعرِيّة؛ أن يبيعها ِنَْرِصها   . عن زيد بن اثبٍت هنع هللا يضر ) أن رسوَل هللا  - ٜٕٙ
 ودلسلٍم: ِنرِصها َتًرا, أيكُلوهنا ُرطًَبا .

 رّخَص ِف بيِع العراَي ِف مخسِة أوُسٍق, أو ُدون مخسِة أوسٍق   . ن النيبِّ عن أِب ُىريرة هنع هللا يضر ) أ - ٕٓٚ
------------ 

 الرخصة التسهيل يف أمر ملـز بو ، إما يف تركو كإما يف فعلو .(  رخص) 
 : صبع عريٌة ، مشتقة من التعرم ، كىو التجرد ، ألهنا عريت عن حكم ابقي البستاف . العراَي

 النخل خرران دبا يؤكؿ إليو ايبسان دبثلو من التمر كيبلن معلومان ال جزافان .كىي بيع الرطب يف رؤكس 
مثاؿ : رجل عنده سبر من العاـ اؼباضي ، كجاء موسم الرطب فأراد أف َيكل منو كليس عنده ماؿ ليشرتم ، فيبيع التمر 

 ابلرطب .
 :وبيع التمر ابلتمر يشرتط فيو شرطان، إذا جف ، ألف الرطب ينقص( ال هبوزكىو اؼبزابنةبيع الرطب ابلتمر )أف  تقدـ -ُ

 كالتقابض . –التساكم 
 كالتساكم ىنا معدـك . 

 : وصورهتالكن استثِن من بيع اؼبزابنة العرااي ، 
أف ىبرص اػبارص لببلت فيقوؿ : ىذا الرطب الذم عليها إذا يبس هبيء منو ثبلثة أكسق من التمر مثبلن ، كيتقابضاف 

 لم اؼبشرتم التمر ، كيسلم ابئع الرطب الرطب ابلنخلة .يف اجمللس ، فيس
 أفاد حديث الباب جواز بيع العرااي ، كىذا مذىب أكثر العلماء . -ِ

 غبديث الباب .
 .كخالف أبو حنيفة كقاؿ : ال هبوز 
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 لكن الصحيح مذىب اعبمهور .
 شركط حل العرااي : -ّ

 من عامل بو . : أف تباع النخلة خبررها ، كال بد أف يكوف  الشرط األول
 فبل هبوز أف َيِت أم أحد من الناس ، ال بد أف يكوف اػبارص خبريان .

 .: أف يكوف فيما دكف طبسة أكسق  الشرط الثاين
 كىذه ؽبا أحواؿ : 

 .: الزايدة على طبسة أكسق  أوالً 
 ال هبوز ببل خبلؼ . 

 .: أقل من طبسة أكسق  اثنياً 
 هبوز . 

 فيها خبلؼ : : يف طبسة أكسق ، ىذه اثلثاً 
 : ال هبوز . قيل

 كىذا مذىب اغبنابلة ، كالشافعية ، كرجحو ابن اؼبنذر . 
 األرل أف بيع التمر  ابلرطب حراـ ، كتبقى اػبمسة مشكوكان فيها ، كاألرل اؼبنع .قالوا : 

 : هبوز . وقيل
 عمبلن بركاية الشك ) طبسة أكسق أك دكف طبسة أكسق ( .

 والراجح األول .
ًف : كىىىذىا جىائًز ًفيمىا ديكف طبىٍسىة أىٍكسيق ، كىالى هبىيوز ًفيمىا زىادى عىلىى طبىٍسىة أىٍكسيق ، كىيف جىوىازه يًف طبىٍسىة أى  ويقال النو  ٍكسيق قػىٍوالى

ريٍخصىػة ، كىشىكى الرىاًكم يف طبىٍسىة أىٍكسيق أىٍك ديكهنىا لًلشىاًفًعيًٌ أىرىٌحهمىا الى هبىيوز أًلىفى اأٍلىٍرل ربىٍرَل بػىٍيع التىٍمر اًبلرُّطىًب كىجىاءىٍت اٍلعىرىاايى 
 فػىوىجىبى اأٍلىٍخذ اًبٍليىًقنًي كىىيوى ديكف طبىٍسىة أىٍكسيق كىبىًقيىٍت اػبٍىٍمسىة عىلىى التىٍحرَل  .  ) شرح مسلم ( .

 ال ذبوز .أف يكوف اؼبشرتم ؿبتاجان إىل الرطب ، فإف مل يكن ؿبتاجان فإهنا  الشرط الثالث :
 ألف بيع العرااي رخص فيو للحاجة .

 : التقابض بني الطرفني . الشرط الرابع
فالتساكم عرفنا أنو رخص فيو ، كيبقى ، ألف األرل يف بيع التمر ابلتمر أنو ال بد من شرطني : التساكم كالتقابض 

 التقابض على األرل مل يرخص فيو .
 ب ، فإف كاف كاجدان للماؿ فبل هبوز .: أال هبد ما يشرتم بو الرط الشرط اخلامس

 ىل العرااي خارة ابلتمر ، أـ هبوز يف صبيع الثمار ؟ اختلف العلماء على قولني :-ْ
 أف العرااي خارة ابلتمر ، فيقتصر اعبواز على النخل فقط دكف غريىا من الثمار . القول األول :

 ، كالظاىرية .كىذا اؼبشهور من مذىب اغبنابلة ، كبو قاؿ الليث بن سعد 
 كاستدلوا أبحاديث الباب ، حيث إهنا رروبة يف حصر اعبواز ابلتمر دكف غريه .-أ
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 أف األرل يقتضي ربرَل العرية ، كإمبا جازت يف شبرة النخيل رخصة ، كال يصح قياس غريىا عليها لوجهني :-ب
 أف غريىا ال يساكيها يف كثرة االقتيات ِبا ، كسهولة خررها . األول :

 أف القياس ال يعمل بو إذا خالف نصان . اين :الث
 : أنو عاـ يف صبيع الثمار . القول الثاين

 فلو أف شخصان عنده زبيب جاز أف يشرتم بو عنبان يتفكو بو .
 كىذا مذىب مالك ، كاختاره من اغبنابلة أبو يعلى ، كىو مذىب األكزاعي ، كاختاره ابن تيمية .

امع اغباجة يف كلو كاالقتيات ، كىذا اؼبعىن موجود يف غري النخل ، كعليو فبل يصح قصر اغبكم كاستدلوا ابلقياس على النخل جب
 على النخل .

 أنو هبوز يف العنب كحده ، فيباع العنب يف الشجر بزبيب .                                                                      القول الثالث :
 اختاره النوكم .كىو قوؿ الشافعي ، ك 

 قالوا : قياسان على التمر ، جبامع أنو ىبرص مثلو كييبس كيقتات كيوسق كوبتاج ألكلو كالتمر ، أما غري العنب فليس كذلك .
 : هللا أعلم .والراجح 

 أف ما حيٌرًـ ربرَل كسائل فإنو يباح للحاجة .: نستفيد من حل العرااي  -ٓ
 ـ للحاجة ، كىو :كقد ذكر العلماء شرطان إلابحة احملر 

 أف يكوف ىذا احملـر ؿبرمان ربرَل الوسائل ، ال اؼبقارد .
 كذلك أف احملرمات نوعاف :

 ؿبـر ربرَل مقارد ، كأكل اؼبيتة ، كشرب اػبمر ، فهذا ال يباح للحاجة ، كإمبا يباح للضركرة . األول :
 يباح للحاجة . : ؿبـر ربرَل كسائل ، كلبس اغبرير ، كراب الفضل ... فهذاوالثاين 

 قاؿ أبو عبد هللا الزركشي رضبو هللا :
فالضركرة : بلوغو حٌدان إف مل يتناكؿ اؼبمنوع ىلك أك قارب كاؼبضطر لؤلكل ، كاللبس حبيث لو بقي جائعان أك عرايانن ؼبات ، أك 

 تلف منو عضو ، كىذا يبيح تناكؿ احملـر .
 لك ، غري أنو يكوف يف جهد كمشقة ، كىذا ال يبيح احملرـى .كاغباجة : كاعبائع الذم لو مل هبد ما َيكل مل يه

 ( .ُّٗ/ِ"اؼبنثور يف القواعد" )
 كمثاؿ ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة بو . كقد جاءت السنة بذلك .

مع أف األرل  يف بيع الرطب على رؤكس النخل بتمر كيبلن ، مثاؿ َخر : إابحة راب الفضل للحاجة ، فقد رخص الرسوؿ 
ربرَل ىذه اؼبعاملة ، ألنو ال يبكن حصوؿ التساكم بني الرطب كالتمر ، ألف الرطب ينقص إذا جف ، فتكوف ىذه الصورة داخلة 

 رخص فيها للحاجة . يف راب الفضل ، إال أف الرسوؿ 
 ( .ُّٕ/ِانظر : "إعبلـ اؼبوقعني" )

 العثيمني رضبو هللا يف منظومتو يف أروؿ الفقو كقواعده ، فقاؿ :كقد نظم ذلك القوؿ كاؼبثاؿ : الشيخ دمحم بن راحل 
 لكنى ما حيرًٌـى للذىرًيعىًة ... هبىيوزي للحىاجىًة كىالعىريىةً 

 كقد شرح ذلك بقولو :
ما كاف "ىذا مستثىن من قولو : )ككل فبنوع فللضركرة يباح( ألف ظاىره أنو ال يباح احملـر إال عند الضركرة ، فاستثىن من ذلك 
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 ؿبرمان للذريعة ، فإف حكمو حكم اؼبكركه ، هبوز عند اغباجة .
سئل عن  مثالو : العىرًيىة كىي : عبارة عن بيع الرطب على رؤكس النخل ابلتمر ، كأرل بيع الرطب ابلتمر حراـ ، ألف النِب 

 بيع التمر ابلرطب فقاؿ : )أينقص إذا جف؟( قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .
أف بيع التمر ابلتمر البد فيو من التساكم ، كمعلـو أف الرطب مع التمر ال يتساكايف ، فإذا كاف ىذا الفبلح عنده  ككجهو :

الرطب على رؤكس النخل ، كجاء شخص فقري ليس عنده دراىم يشرتم رطبان يتفكو بو مع الناس ، لكن عنده سبر من العاـ 
جة ألنو ليس عنده دراىم ، كلو ابع التمر أكالن مث اشرتل رطبان ففيو تعب عليو ، اؼباضي ، فبل حرج أف يشرتم الرطب ابلتمر للحا

 كردبا ينقص شبن التمر ، فيجوز لو أف يشرتم الرطب ابلتمر للحاجة بشركط :
 أف ال يتجاكز طبسة أكسق . -ُ
 كأف ال يدع الرطب حىت يتمر . -ِ
 أف يقاؿ : ىذا الرطب إذا رار سبران رار فباثبلن للتمر الذم بذلو للمشرتم كأف يكوف الرطب ـبركران دبا يؤكؿ إليو سبران ، مثل  -ّ
 كأف ال هبد ما يشرتم بو سول ىذا التمر . -ْ
 كأف يكوف الرطب على رؤكس النخل ، لئبل يفوتو التفكو شيئان فشيئان . -ٓ

لك فيما إذا كاف عند اإلنساف سبر ردمء ، إىل ذ كما أرشد النِب    فإذا قاؿ قائل : أال يبكن أف يبيع التمر كيشرتم الرطب
، كأراد سبران جيدان أنو ال يبيع التمر الردمء بتمر جيد أقل منو ، بل أمر أف يباع الردمء ابلدراىم ، مث يشرتم ابلدراىم سبران جيدان 

 فلماذا نقوؿ ابلعىرًيىة ، كال نقوؿ : بع التمر مث اشرت ابلدراىم رطبان؟
 فاعبواب على ىذا :

أف السنة فرقت بينهما ، ككل شيء فرؽ الشرع فيو فإف اغبكمة دبا جاء بو الشرع ، ألننا نعلم أف الشرع ال يفرؽ بني  واًل :أ 
متماثلني ، كال هبمع بني متفرقني ، كما فرؽ الشرع بينهما كظننا أهنما متماثبلف ، فإف اػبطأ يف فهمنا ، فيكفي أف نقوؿ : جاء 

، لكن مع ذلك يبكن أف قبيب عقبلن عن ىذا ، فيقاؿ : إف الصحابة هنع هللا يضر كانوا يبيعوف التمر الردمء الشرع حبل ىذا كمنع ىذا 
 ابلتمر اعبيد مع التفاضل ، كىذا راب رريح ال وبل .

الرطب إذا أما يف مسألة العىرًيىة فيجب أف ىبرص الرطب حبيث يساكم التمر لو أسبر ، دبعىن : أننا لبرص الرطب حبيث يكوف ىذا 
 يبس كرار سبران على مقدار التمر الذم اشرتل الرطب بو .

: أف نقوؿ: إف راب الفضل إمبا حيـر لكونو ذريعة إىل راب النسيئة، كذلك ألف راب الفضل ال يبكن أف يقع بني متماثلني جنسان  اثنياً 
تتشوؼ النفوس إىل زايدة الدين إذا َتجل، ككرفان، بل البد أف يكوف ىناؾ فرؽ بينهما يف الورف من أجل زايدة الفضل، ك 

كتقوؿ النفس: إذا كانت الزايدة ذبوز لطيب الصفة، كالنقص هبوز لرداءة الصفة، فلتجز الزايدة لزايدة اؼبدة بتأخري الوفاء، فرتتقي 
نة اؼبتأخرة، لذلك سيدى النفس من ىذا إىل ىذا، كالنفس طماعة ال سيما يف البيع كالشراء، كال سيما مع قلة الورع كما يف األزم

 الباب، كقيل: ال هبوز راب الفضل، كلو مع التقابض يف اجمللس .
كالذم يبكن أف يقع يف العرية ىو راب الفضل ، كربرَل راب الفضل علمنا من التقرير الذم ذكرانه أنو إمبا وبـر لئبل يكوف ذريعة إىل 

 اغباجة .راب النسيئة ، كالذم حـر لكونو ذريعة فإنو يباح عند 
 فإف قاؿ قائل : الفقري الذم ال دراىم عنده ما ضركرتو إىل أف يشرتم الرطب ابلتمر؟

اعبواب : ليس ىناؾ ضركرة ، ألنو يبكن أف يعيش على التمر ، لكن ىناؾ حاجة ، يريد أف يتفكو كما يتفكو الناس ، فلهذا 
ص لو يف العرية .  رخًٌ
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ية حراـ ، ألنو كسيلة إىل الفاحشة ، كؽبذا جاز للحاجة ، فاػباطب هبوز أف يرل كجو مثاؿ َخر : النظر إىل كجو اؼبرأة األجنب
ـبطوبتو ، كالشاىد إذا أراد أف يعرؼ عني اؼبرأة اؼبشهود عليها ، هبوز أف يرل كجهها ليشهد على اؼبرأة بعينها ، ألف التحرَل ىنا 

 غباجة .ربرَل كسيلة ، كما كاف ربريبو ربرَل كسيلة فإنو هبوز عند ا
مثاؿ َخر: اغبرير على الرجاؿ حراـ، ألنو كسيلة إىل أف يتخلق الرجل أبخبلؽ النساء من الليونة كالرقة، كالتشبو ابلنساء حراـ، 
فلما كاف ربريبو ربرَل كسيلة جاز عند اغباجة، فإذا كاف اإلنساف فيو حكة هبوز أف يلبس اغبرير من أجل أف تربد اغبكة، ألف 

 ( .ٕٔ – ْٔ"شرح منظومة أروؿ الفقو كقواعده" )ص    سائل" انتهى .ربريبو ربرَل ك 
قَاَل ) َمْن اَبَع ََنْاًل َقْد أُبَِّرْت فَ َثَمُرَىا لِْلَباِئِع , إاله  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َأنه َرُسوَل اَّللِه  - ٕٚٙ

َتاُع   .  َأْن َيْشرَتَِط اْلُمب ْ
َتاُع   .ٍم ) َوِلُمْسلِ   َوَمْن ابْ َتاَع َعْبداً َفَمالُُو ِللهِذي اَبَعُو إاله َأْن ُيْشتَ َرَط اْلُمب ْ

---------- 
 أم : اشرتل .) َمِن ِابْ َتاَع   

 أم : ابع أرل النخل .) ََنْاًل   
 انث .التأبري ىو التلقيح ، كىو كضع طلع الفحل من النخل بني طلع اإل ) بَ ْعَد َأْن تُ َؤب هَر  

َتاُع   أي :   اؼبشرتم .) اَْلُمب ْ
 اغبديث دليل على  أف من اشرتل لببلن بعد التأبري فثمرهتا للبائع .-ُ

 كأنو لو ابعها قبل التأبري فثمرهتا للمشرتم ؼبفهـو اغبديث .
 كىذا مذىب صباىري العلماء .

 وف للبائع بعد التأبري ما مل يشرتطو اؼببتاع .غبديث الباب ، فهو رريح بذلك ، فهو يدؿ على أف شبرة النخل اؼببيع يك
: كقد استدؿ دبنطوقو على أف من ابع لببلن كعليها شبرة مؤبرة مل تدخل الثمرة يف البيع بل تستمر على ملك البائع، قال ابن حجر

 . كدبفهومو على أهنا إذا كانت غري مؤبرة أهنا تدخل يف البيع كتكوف للمشرتم كبذلك قاؿ صبهور العلماء
: كإذا تقرىر ىذا، فظاىر ىذا اغبديث يقتضي بلفظو : أف الثمرة اؼبأبورة ال تدخل مع أروؽبا إذا بيعت األروؿ إال وقال القرطيب

 ابلشرط ، كيقتضي دليل خطابو : أف غري اؼبأبورة داخلة يف البيع .
 كىو مذىب مالك ، كالشافعي ، كالليث.  

 ئع قبل اإلابر كبعده .كذىب أبو حنيفة : إىل أف الثمرة للبا
 كقاؿ ابن أِب ليلى : الثمرة للمشرتم قبل اإلابر كبعده . كىذا القوؿ ـبالف للنص الصحيح ، فبل يلتفت إليو .  

كأما أبو حنيفة فاػببلؼ معو مبني على القوؿ بدليل اػبطاب ، فهو ينفيو ، كخصمو يثبتو . كالقوؿ بدليل اػبطاب يف مثل ىذا 
اف حكم غري اؼبؤبر حكم اؼبؤبر لكاف تقييده ابلشرط لغونا ال فائدة لو. فإف قيل : فائدتو التنبيو ابألعلى على ظاىر ؛ ألنو لو ك

األدٌل. قيل لو: ليس ىذا بصحيح لغة كال عرفنا، كمن جعل ىذا دبنزلة قولو تعاىل )فبل تقل ؽبما أٌؼ( تعني أف يقاؿ لفهمو: أٌؼ، 
 )اؼبفهم(كتف.  

ألف البائع عمل يف ىذه الثمرة عمبلن يصلحها ، ألف التأبري يصلح الثمرة ، فلما عمل فيها عمبلن  :  اغبكمة من ذلك-ِ
 يصلحها ، تعلقت ِبا كرار لو َتثري فيها ، كبذلك جعلها الشارع لو .
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 يصح ذلك .فإنو لو اشرتط اؼبشرتم أف تكوف لو الثمرة بعد التأبري اغبديث دليل على أنو -ّ
 رتط اؼببتاع( .لقولو )إال أف يش 
 ىل هبوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤكس الشجر إىل كقت اعبذاذ ؟اختلف العلماء : -ْ

 : للبائع إبقاؤىا إىل اعبذاذ . قيل
 كىذا مذىب صبهور العلماء .

 : هبب على البائع قطع شبرتو من أرل اؼببيع يف اغباؿ . وقيل
 كإليو ذىب اغبنفية .

 نب ، كالتني ، كالربتقاؿ .يلحق ابلتمر ما عداه كالع-ٓ
 جواز الشركط يف البيع ، لكن بشرط أال زبالف الشريعة .-ٔ

 ) كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ، كإف كاف مائة شرط ( متفق عليو .  لقولو 
 . ىذا اغبكم يف ىذا اغبديث إمبا ىو لعاـ كاحد ، كأما السنوات القادمة فهي للمشرتم-ٕ

 قال ) َمن ابتاَع َطعاًما, فال يبْعُو حَّته يستْوِفيُو   . َل هللا وعنو؛ أن رسو  - ٕٕٚ
 وِف لفٍظ: )حَّت يقبَضُو   . -

 وعن ابن عباٍس هنع هللا يضر. مثُلو .
---------- 

 مح كاألرز كالتمر .) مىًن ًاٍشتػىرىل طىعىامان ( أم : كل ما يؤكل ، كالقأم : اشرتل طعامان كقي الركاية األخرل ) َمن ابتاَع َطعاًما   ) 
) فىبلى يىًبٍعوي حىىتى يىٍكتىالىوي ( أم : يستوفيو ابلكيل ، كقد جاء بلف  ) حىت يستوفيو ( كيف لف  ) كيف لف  فال يبْعُو حَّته يستْوِفيُو   

 حىت يقبضو ( .
 هني من اشرتل طعامان أف يبيعو حىت يستوفيو . ) كاالستيفاء يكوف بكيلو ( .اغبديث فيو -ُ
: اشرتيت من راحب ىذه اؼبزرعة ىذه الكومة من اغبب كل راع بدرىم ، فجاءٍل شخص كقاؿ : بع علٌي ىذا الرب  المث

 الذم اشرتيتو ، فهذا ال هبوز حىت يستوفيو كيقبضو كيكيلو .
 ىل يقاس عليو غريه أـ ال على أقواؿ :اختلف العلماء : -ِ

 واء مطعـو أك معدكد أك عقار أك سيارات .: ال هبوز بيع أم شيء قبل قبضو ، س القول األول
 كىذا مذىب الشافعية ، كىو قوؿ دمحم كزفر من اغبنفية ، كرجحو ابن القيم . 

 .من ابتاع طعامان فبل يبعو حىت يستوفيو  الباب : غبديث -أ
 قاؿ ابن عباس : كأحسب كل شيء مثلو  . 
 أشرتم بيوعان ، فما وبل يل منها كما وبـر ؟ قاؿ : إذا اشرتيت كغبديث حكيم بن حزاـ قاؿ : ) قلت : اي رسوؿ هللا ، إٍل-ب

 بيعان فبل تبعو حىت تقبضو ( . لكنو حديث ضعيف ركاه أضبد .
 فقولو ) بيعان ( نكرة يف سياؽ الشرط فتفيد العمـو من طعاـ كغريه .

 . ركاه أبو داكدالتجار إىل رحاؽبم ( هنى أف تبػاع السػلع حيث تبتػاع حىت وبػوزىا  عن زيد بن اثبت  ) أف النِب  -ج
 فقولو  ) هنى أف تباع السلع ... ( يفيد العمـو ، كىذا القوؿ رجحو ابن القيم كأطاؿ يف نصرتو .

 . ركاه أبو داكدكغبديث عبد هللا بن عمرك مرفوعان ) ال وبل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ، كال ربح ما مل يضمن (  -د
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سلعة قبل قبضها من ضماف البائع ، ألف من شرط انتقاؿ الضماف للمشرتم قبضو للمبيع ، فإذا ابع اؼبشرتم : أف ال وجو الداللة
 السلعة قبل قبضها فيكوف قد ربح يف شيء مل يدخل يف ضمانو ، كىذا ال هبوز حىت يقبضو فيكوف من ضمانو .

 وزكف ، فبل هبوز حىت يقبضو . : هبوز بيع كل شيء قبل قبضو إال الطعاـ اؼبكيل أك اؼب القول الثاين
 غبديث الباب )  من ابتاع طعامان فبل يبعو حىت يقبضو ( . كيف ركاية : ) حىت يستوفيو ( . -أ

 : األحاديث الواردة جاءت خارة ابلطعاـ ، فدؿ ىذا على أف غري الطعاـ ليس كذلك يف اغبكم . قالوا
 كىذا مذىب اؼبالكية .

 م شيء قبل قبضو ، لكن يستثىن العقار ] األراضي ، اؼبزارع [ .: ال هبوز بيع أالقول الثالث 
 كىذا مذىب أِب حنيفة .

 ، كىو عدـ جواز بيع شيء من اؼببيعات قبل قبضو .والراجح القول األول 
 :اغبكمة من منع بيع السلع قبل قبضها -ّ
 لعدـ استيبلء اؼبشرتم على السلعة .-أ
 إنو يطمع يف الفسخ ، كقد يبتنع من اإلقباض إذا رأل اؼبشرتم قد ربح .كعدـ انقطاع عبلقة البائع عنها ، ف-ب
 كردبا أمضاه إىل التحيل على فسخ العقد كلو ظلمان ، كجٌر  ذلك إىل اػبصاـ كاؼبعاداة .-ج
 :كيفية القبض -ْ

 يكوف ابلوزف ، فإذا كزنو فإنو يعترب قبضو ، فيجوز بيعو . ابلنسبة للطعام
 جع إىل العرؼ .فري  أما بقية ادلبيعات

: كوبصل ابلتخلية ، ألف الشرع أمر ابلقبض ، كأطلقو ، فيحمل على العرؼ كالعادة ، كقد جرت العادة بقبض العقار  العقار
 ككبوه ابلتخلية .

 : بعت بيِ على شخص ، القبض يكوف : أف أعطيو اؼبفتاح ، كأترؾ بيِ . مثال
 وف ابلنقل كالتحويل .: يكوالذىب والسيارات وغًنىا من ادلنقوالت 

 فلو بعت أقبلـ على شخص ، فالقبض يكوف ابستبلمها بيده .
سئل الشيخ ابن ابز رضبو هللا :  اشرتيت قطعة أرض كمت تسليمي سند قبض ابؼببلغ من البائع ، حىت يتم إردار رك ملكية 

 ، جزاكم هللا خريا؟األرض يل فهل هبوز بيعها قبل ردكر الصك ؟ أـ أف ذلك داخل يف بيع ما ال أملك 
 إذا مت البيع بينكما جاز لك التصرؼ كلو َتخر إردار الصك ، كهللا كيل التوفيق .

كقاؿ : إذا مت البيع كقبضت السيارة لك أف تتصرؼ فيها لكن زبرج ِبا عن مكاف البيع تنقلها إىل مكانك، أك إىل ؿبل َخر ، أك 
ى أف تباع السلعة حيث تبتاع حىت وبوزىا التجار إىل رحاؽبم( كلو ما )هن إىل معرض َخر ، حىت يتم القبض؛ ألف الرسوؿ 

 سبت بقية اإلجراءات ، ما داـ مت البيع بينكما ، إذا افرتقتما لـز البيع" انتهى .
 أف البيع قبل القبض ال هبوز كابطل .-ٓ
 إذا تلف اؼببيع :-ٔ

 فإف كاف قبل القبض ، فإنو من ضماف البائع .
 بض ، فإنو من ضماف اؼبشرتم .كإف كاف بعد الق
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َع رسوَل هللا  - ٖٕٚ يقول عام الفتح: ) إّن هللا ورسوَلو حّرَم بيَع اخلمِر,  عن جابر بِن عبد هللا رضي هللا عنهما؛ أنو َسَِ
فُن, ويُ  دىُن هبا اْللوُد, وَيستصِبُح وادليتِة, واخلِْنزيِر, واألصناِم". فقيل: َي رسوَل هللا! أرأيت ُشحوَم ادليتِة؟ فإنّو يُطلى هبا السُّ

  ٘, عند ذلك: "قاتَل هللا اليهوَد, إن هللا تعاَل دلا حرهم )-ملسو هيلع هللا ىلص  -هبا الناُس؟ فقال: "ال. ىو َحراٌم". ُث قال رسوُل هللا 
 ُشحوَمها ََجَُلوه, ُث ابُعوه, فأكلوا َثَنو   .

---------- 
فيو بياف ُبريخ ذلك ، ككاف ذلك يف رمضاف ، سنة شباف من اؽبجرة ، كوبتمل أف يكوف التحرَل كقع َة   ) َعاَم اَْلَفْتِح, َوُىَو ّنَكه 
 ليسمعو من مل يكن ظبعو . قالو يف الفتح . قبل ذلك ، مث أعاده 

 اؼبيتة : كل ما مل يبت بذكاة شرعية . ) وادليتِة  
 ار أك أحجار أك كبو ذلك ، كمثل ذلك الوثن .صبع رنم كىو كل ما عبد من دكف هللا من أشج واألصنام   

 قاؿ اغباف  : مل أقف تسمية القائل .) َفِقيَل: ََي َرُسوَل َاَّللِه   
 أم : أخربٍل .) َفِقيَل: ََي َرُسوَل َاَّللِه !! َأرَأَْيَت   

ُفُن   َتِة, فَِإنهُو ُتْطَلى  هِبَا اَلسُّ دىن السفن ابلشحـو بعد أف تذاب ، ليمنع ذلك تسرب اؼباء أم : تلطخ ، كاؼبعىن ت ) ُشُحوَم اَْلَمي ْ
 للخشب .

 أم : أف تلك الشحـو تيطلى ِبا اعبلود .) َوُتْدَىُن هِبَا َاْْلُُلوُد   
 أم : يينٌوركف ِبا مصابيحهم . ) َوَيْسَتْصِبُح هِبَا اَلنهاُس ؟  

 . ) فَ َقاَل   
 ـ ، كقيل : الضمري لبلنتفاع ، أم : االنتفاع بشحـو اؼبيتة حراـ .قيل : أم : البيع حرا) اَل. ُىَو َحَراٌم   

 أم : أىلكهم كلعنهم .) قَاَتَل َاَّللهُ اَْليَ ُهوَد   
ا َحرهَم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها ََجَُلوُه    احملـر أم : أذابوه حىت يصري كدكان ، فيزكؿ عنو اسم الشحم ، احتياال على الوقوع يف  ) ِإنه َاَّللهَ َلمه

 اغبديث دليل على ربرَل بيع اػبمر ، كىذا ابإلصباع ، ككذلك شرِبا كاقتنائها .-ُ
 كقد حكى غري كاحد من العلماء اإلصباع على ربرَل بيعها كابن اؼبنذر كالنوكم .

، كساقيها كابئعها ،و، كاحملمولة إلي، كحاملها، كشارِبا، كمعتصرىااػبمر عشرة : عاررىا يف عن أنس قاؿ ) لعن رسوؿ هللا 
كل شبنها ، كاؼبشرتم ؽبا ، كاؼبشرتاة لو ( ركاه أبو داكد .  َك

 ) كل مسكر طبر ( . كاػبمر : كل ما أسكر ، كما قاؿ 
ألف ِبا تزكؿ عن اإلنساف نعمة العقل الِ كرىمٍو هللا ِبا، كَيِت يف حاؿ سكره كؽبوه أبنواع اؼبنكرات واحلكمة من حترمي بيعها : 

 لعظائم، كإشاعة العداكة كالبغضاء بني اؼبسلمني، كالصد عن اػبري كعن ذكر هللا.كا
 اغبديث دليل على ربرَل بيع اؼبيتة ، كىذا ابإلصباع .-ِ

 : كأما اؼبيتة كاػبمر كاػبنزير : فأصبع اؼبسلموف على ربرَل بيع كل كاحد منها .  قال النووي
مضرة كبرية على البدف، كىدـ للصحة، كمع ىذا فهي جيفة خبيثة نتنة قبسة، تعافها ألف فيها  واحلكمة من حترمي بيع ادليتة : 

 النفوس، كلو أكلت مع إكراىها كالتقزز منها، لصارت مرضان على مرض، كببلء مع ببلء .
 فائدة :



 35 

 ىل يستثىن من بيع اؼبيتة شيء من اؼبيتات ؟
 نعم ، يستثىن السمك كاعبراد .

 : اغبوت كاعبراد ( .غبديث ) أحلت لنا ميتتاف  - أ
 إمبا حـر بيع اؼبيتة ألنو ال ينتفع ِبا ، كاؼبيتة اغببلؿ ينتفع ِبا . - ب

 فائدة :
 ىل كل اؼبيتة حراـ أـ ىناؾ شيء من اؼبيتة هبوز بيعو ؟

 ىناؾ أشياء من اؼبيتة هبوز بيعها كىي :
 ( كالريش ) للطري ( ) ىذا بيعو حبلؿ ( . ما ال ربلو اغبياة ، كالشعر ) للمعز ( كالوبر ) لئلبل ( كالصوؼ ) للضأف -أ
 عظاـ اؼبيتة : كىذا اختيار ابن تيمية رضبو هللا ألنو يرل أف عظامها طاىرة ، لكن صبهور العلماء على خبلؼ ىذا القوؿ . -ب
 جلد اؼبيتة ، كذلك إذا دبغ ، ألنو يطهر ابلدابغ على القوؿ الراجح . -ج
 ير .اغبديث دليل على ربرَل بيع اػبنز -ّ

 أصبع أىل العلم على أف بيع اػبنزير كشراؤه ؿبـر  .قال ابن ادلنذر : 
 : كأما ربرَل بيع اػبنزير ، فيتناكؿ صبلتو ، كصبيع أجزائو الظاىرة كالباطنة  . وقال ابن القيم

 : كاػبنزير أشد ربريبان من اؼبيتة  . وقال
عقل عظيم؛ ألنو يسمم اعبسد أبمراضو، كيورث َكلو من طباعو ألف ضرره على البدف كالواحلكمة من حترمي بيع اخلنزير : 

 اػببيثة، كىو مشاىد يف األمم الِ َتكلو، فقد عرفوا ابلربكدة .
 .يع األرناـ اغبديث دليل على ربرَل ب-ْ

 : ربرَل بيع األرناـ أعظم ربريبان كإشبان كأشد منافاة لئلسبلـ من بيع اؼبيتة كاػبنزير . قال ابن القيم
 ألنو ذريعة للشرؾ كمفسدة لؤلدايف .: كمة من حترمي بيع األصنام احلو 

العقوؿ، تفسد  يف ىذا اغبديث : اشتملت ىذه الكلمات اعبوامع على ربرَل ثبلثة أجناس: مشارب -رضبو هللا- قال ابن القيم
 .كمطاعم تفسد الطباع، كتغذم غذاء خبيثان، كأعياف تفسد األدايف، كتدعو إىل الفتنة كالشرؾ

فصاف بتحرَل النوع األكؿ: العقوؿ عما يزيلها كيفسدىا، كابلثاٍل: القلوب عما يفسدىا من كروؿ أثر الغذاء اػببيث إليها، 
 كالغاذم شبيو ابؼبغتذم، كابلثالث: األدايف عما كضع إلفسادىا، فتضمن ىذا التحرَل ريانة العقوؿ كالقلوب كاألدايف.

 فائدة :
 ر كاػبنازير إذا كاف ال يبيعها ؼبسلم ؟ ىل ذبوز اؼبتاجرة يف اػبمو 

ـ إف هللا إذا حر )أنو قاؿ  ؛ ؼبا ثبت عنو كاػبمور كاػبنزير كلو مع الكفرة  ،فيما حـر هللا من األطعمة كغريىاال هبوز اؼبتاجرة 
كل شبنها ( كألنو شيئا حـر شبنو  (فتاكل اللجنة). كعاررىا كمعتصرىا لعن اػبمر كشارِبا كابئعها كمشرتيها كحاملها كاحملمولة إليو َك

 ) ... ال ، ىو حراـ ( ىل يعود على البيع ، أك على االنتفاع  على قولني :  اختلف العلماء يف اؼبراد بقولو -ٓ
 : أنو يعود على البيع ، أم ال وبل البيع . القول األول

 كعلى ىذا القوؿ : هبوز االنتفاع بشحـو اؼبيتة دكف بيعها .
 ح ىذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القيم .كرج

 : كىذا ىو األظهر  . قال الصنعاين
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ؼبا أخربىم أف هللا حـر بيع اؼبيتة ، قالوا : إف يف شحومها من اؼبنافع   : قاؿ شيخنا ، ىو راجع إىل البيع فإنو  قال ابن القيم
 ىو الراجح ، ألف السياؽ ابلبيع فبل وبل بيعها  . كذا ككذا ، فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقاؿ : ال ، ىو حراـ . كىذا القوؿ

كألف االنتفاع ابلشحـو يف غري األكل انتفاع ؿبض ال مفسدة فيو ، فيجوز االنتفاع ِبا يف مثل دكف بيعها ، كقد ذكر ابن القيم أف 
 ابب االنتفاع أكسع من ابب البيع .

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

 : أف الضمري يعود على االنتفاع ، أم ال هبوز االنتفاع بشحـو اؼبيتة . القول الثاين
 كعزاه النوكم للجمهور . قالوا : 

 نو أقرب مذكور .إف الضمري يعود على االنتفاع ، أل-أ
 كألف إابحة االنتفاع ذريعة إىل اقتناء الشحـو كبيعها ، كاختاره الشيخ ابن ابز رضبو هللا . -ب

 أصح . كاألكؿ
 اغبديث دليل على ربرَل اغبيل .-ٔ
 ) إبسقاط كاجب أك فعل ؿبـر ( .ىي التورل إىل أمر ؿبـر بفعلو ظاىره اإلابحة . ك : صبع حيلة  اغبيلك 

 ى ربرَل اغبيل كثرية :كاألدلة عل
ٍكا ًمٍنكيٍم يف السىٍبًت فػىقيٍلنىا ؽبىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئنيى(  -أ فقد مسخ هللا تلك القرية قردة ؼبا لقولو تعاىل ) كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الىًذينى اٍعتىدى

 ربايلوا على ارتكاب احملـر .
ىم دبا ببلىم بو يف سورة ) القلم ( كأنو عاقبهم أبنو أرسل على جنتهم طائفان كألف هللا سبحانو أخرب عن أىل اعبنة الذين ببل -ب

كىو انئموف فأربحت كالصرَل ، كذلك ؼبا ربيلوا على إسقاط نصيب اؼبساكني ، أبف يصرموىا مصبحني ، قبل ؾبيء اؼبساكني ، 
 ه .فكاف يف ذلك عربة لكل ؿبتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاىل أك حقوؽ عباد

 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ؿباـر هللا أبدٌل اغبيل ( . لقولو -ج
 كألف اؼبتحيل فيو نوع استهزاء ابهلل تعاىل .-د
قاؿ ابن القيم : كذبويز اغبيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاىرة ، فإف الشارع يسد الطريق إىل اؼبفاسد بكل فبكن ، كاحملتاؿ -ىػ

 ليها حبيلة ، فأين من يبنع من اعبائز خشية الوقوع يف احملـر اىل من يعمل اغبيلة يف التورل اليو .يفتح الطريق إ
قاؿ ابن القيم رضبو هللا : بعد أف ذكر ربرَل اغبيل : فهذه الوجوه الِ ذكرانىا كأضعافها تدؿ على ربرَل اغبيل كالعمل ِبا كاإلفتاء 

عن كجد عامتها ؼبن استحل ؿباـر هللا ، كأسقط فرائضو ابغبيل ، كقولو : )لعن هللا احمللل ِبا يف دين هللا ، كمن َتمل أحاديث الل
 ) إعبلـ اؼبوقعني (كاحمللل لو( )لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحـو فجملوىا كابعوىا كأكلوا شبنها ( . 

 فائدة :
 مفسدتني : كل من ربيل الرتكاب ؿبـر ] إما إبسقاط كاجب أك فعل ؿبـر [ فقد ارتكب

 مفسدة فعل احملـر  . الثانية :: مفسدة التحايل  األوَل
 جاءت الشريعة بسد الذرائع اؼبؤدية إىل احملرمات :-ٕ

 هنى سبحانو عن سٌب َؽبة اؼبشركني ، لكونو ذريعة إىل أف يسٌبوا هللا سبحانو كتعاىل عدكان ككفران على كجو اؼبقابلة .
كبائر شٍتم الرجل كالديو ، قالوا : كىل يشتم الرجل كالديو ؟ قاؿ : نعم ، يسب أاب الرجل ، أف : ) من أكرب ال كأخرب النِب 
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 فيسب أابه ، كيسب أمو فيسب أمو ( .
 عن قتل اؼبنافقني ، مع ما فيو من مصلحة ، لكونو ذريعة إىل التنفري ، كقوؿ الناس : إف دمحمان يقتل أرحابو . كأمسك 

 اؼبسجد من الطيب كالبخور .كمنع النساء إذا خرجن إىل 
 كهنى اؼبرأة أف تصف لزكجها امرأة غريىا ، حىت كأنو ينظر إليها .

 كهنى عن بناء اؼبساجد على القبور ، كلعن فاعلو .
 كهنى عن الصبلة عند طلوع الشمس ، كعند غركِبا ، لكوف ىذين الوقتني كقت سجود الكفار للشمس .

 ، فما حرمو هللا كرسولو فهو حراـ ، كما أحلوه فهو حبلؿ .أف التحليل كالتحرَل هلل كرسولو -ٖ
 ربرَل بيع اػبمر ، كيقاس عليو ما يضر العقل كاؼبخدرات كاغبشيش كغرينبا .-ٗ
 حكمة الشرع يف ربرَل اػبمر .-َُ
 ربرَل بيع اؼبيتة .-ُُ
 ربرَل بيع اػبنزير .-ُِ
 للدين كاجملبلت الفاسدة ، ككتب الضبلؿ كالبدع . ربرَل بيع األرناـ ، كيدخل فيو كل ما فيو منفعة مضرة-ُّ
 جواز االنتفاع بشحـو اؼبيتة . ) لقولو : ال ، ىو حراـ ( عائد على البيع ، كما ىو الصحيح كما تقدـ .-ُْ
 جواز لعن اليهود .-ُٓ
 أف التحيل على ؿباـر هللا سبب لغضب هللا .-ُٔ
 أف اؼبتحيل متشبو ابليهود اؼبغضوب عليهم .-ُٕ

 ائدة : ف
 فاؼبسخ على رورة القردة كاػبنازير كاقع يف ىذه األمة كال بد ، كىو كاقع يف طائفتني : قال ابن القيم :

علماء السوء الكاذبني على هللا كرسولو ، الذين قلبوا دين هللا كشرعو ، فقلب هللا تعاىل رورىم كما قلبوا دينو ، كاجملاىرين 
 مل يبسخ منهم يف الدنيا مسخ يف قربه أك يـو القيامة .اؼبتهتكني ابلفسق كاحملاـر ، كمن 

َلم  ابب السه
 السلىم لغة : ىو السلف كزانن كمعىن ، كظبيى سلمان لتسليم رأس اؼباؿ يف اجمللس ، كسلفان لتقدَل رأس اؼباؿ .

 : عقد على موروؼ يف الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض يف ؾبلس العقد . وشرعاً 
بثمن مقبوض ِف ( ال بد أف يكوف ىناؾ َتجيل .)  مؤجلبو العقد على معني ، فليس بسلم ) ( خرج عقد على موصوف ) 

 ( ال بد أف يقبض الثمن كامبلن يف ؾبلس العقد . رللس العقد
ادلدينَة, وىم ُيسِلُفون ِف الثماِر: السنتٌن والثالَث   عن عبد هللا بن عباٍس رضي هللا عنهما قال ) قِدَم النيبُّ  - ٕٗٚ

 قال: "َمْن أسلَف ِف شيٍء, فلُيسِلْف ِف كيٍل معلوٍم, ووزٍن معلوٍم, إَل أجٍل معلوم   .ف
---------- 

 ( أم : جاء إليها مهاجران . اَْلَمِديَنةَ  ) َقِدَم اَلنهيبُّ 
)كسيأِت تعريفو ف، أم ابلسلم . ( الواك فيو للحاؿ، أم : كأىل اؼبدينة من األكس كاػبزرج كغريىم يتعاملوف ابلسل) َوُىْم ُيْسِلُفوَن 

 إف شاء هللا( 
نَ تَ ٌْنِ  َنَة َوالسه ( أم : مدة سنة أك مدة سنتني ، يعِن يدفعوف اؼباؿ إىل من يتعاملوف معو ابلسلم ، كيكوف تسليم الثمار  ) اَلسه
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 مؤجبلن إىل سنة أك إىل سنتني بعد تسليم الثمن .
 ( كعد يف عقد رفقة سلم . ) أسلف

 ( مقدار ؿبدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل . م) كيل معلو 
 ( أم : فيما يوزف . ) ووزن معلوم

 ( أم : كقت ؿبدد . ) أجل معلوم
 اغبديث دليل على جواز السلم .-ُ

 فالسلم اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلصباع .
ٍينو ًإىلى أىجى  تيٍم ًبدى ايػىنػٍ  لو ميسىٌمىن فىاٍكتػيبيوه ( .قاؿ تعاىل ) ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوا ًإذىا تىدى

 كأما السنة : فلحديث الباب .
 : أصبع كل من كبف  عنو من أىل العلم على أف السلم جائز  . قال ابن ادلنذر

 : كاتفقوا على مشركعيتو إال ما حكي عن ابن اؼبسيب  . وقال احلافظ ِف الفتح
 كيلو من األرز . ََُرايؿ ، على أف يعطيِن بعد سنة  ََُ: أف أعطي رجل  مثالو

 : من أجل التوسعة . واحلكمة منو
 ألف اإلنساف وبتاج إىل نقود كعنده سبر أك رنعة تتأخر ، فيحتاج إىل شراء أدكات لصنعتو أك شبرتو . 

لشراء فالزارع يبدأ زرعو يف شهر ربيع الثاٍل مثبلن ، كال وبصده إال يف شهر شعباف أك بعده ، ففي ىذه اؼبدة ىو حباجة إىل دراىم 
البذكر أك نفقة عمالو أك عيالو ، أك َالتو ، كأنت عندؾ دراىم لست حباجة إليها ، فنقوؿ لو : أان أشرتم منك بران أبنقص من 
قيمتو ] مثبلن يساكم الصاع رايلني ، كأنت تقوؿ : أشرتيو اآلف برايؿ [ فكل منكما انتفع ، فاألكؿ احتاج اؼباؿ كأخذه ، كالثاٍل 

 .اشرتاه رخيصان 
 شركط السلم :-ِ

 أواًل : أن يكون ألجل معلوم .
 ( كشهر أك شهرين أك أكثر أك أقل حبسب االتفاؽ . ) ًإىلى أىجىلو مىٍعليوـو  لقولو 

 فبل يصح أف يكوف ؾبهوالن .
 لو قاؿ : أسلمت إليك مائة درىم دبائة راع من الرب إىل قدـك زيد ، فهذا ال هبوز ، ألف مقدـ زيد غري معلـو . 
 ائدة :ف

 اختلف العلماء يف مقدار األجل يف السلم على أقواؿ :
 : ال فرؽ بني األجل القريب كالبعيد ، فلو قدره بنصف يـو جاز . فقيل
 : أقلو ثبلثة أايـ . وقيل

بناء أنو ال بد من أجل لو كقع يف الثمن ، يعِن أف الثمن ينقص بو ، أما ما ال يتأخر بو الثمن فهذا غري مؤجل ، ك والصحيح 
 على ذلك يبكن أف زبتلف اؼبدة ابعتبار اؼبواسم .

 فائدة :
 ما اغبكم لو قاؿ : إىل اعبذاذ أك إىل اغبصاد ؟
 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :
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 : ال يصح . القول األول
 كىذا مذىب أِب حنيفة ، كالشافعي .

 قالوا : ألف ذلك ىبتلف كيقرب كيبعد فبل هبوز .
 : أنو يصح . ينالقول الثا

 كىذا مذىب مالك كاختيار ابن تيمية .
 قالوا : إنو أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرؼ يف العادة ، ال يتفاكت فيو تفاكُبن كثريان ، فأشبو إذا قاؿ : إىل رأس السنة .

 ىو الصحيح .كىذا القوؿ 
 فائدة :

 ما اغبكم إذا أسلم يف جنس إىل أجلني كابلعكس ؟
 د أف يبني قسط كل أجل .هبوز ، لكن الب

مثاؿ : أف يقوؿ أسلمت إليك مائة درىم دبائة راع من الرب حنطة، لكن إىل أجلني، وبل بعضها يف رجب كبعضها يف شواؿ، 
 فهذا يصح، لكن البد أف يبني قسط كل أجل، فيقوؿ: وبل منو طبسوف يف رجب، كطبسوف يف شواؿ، حىت ال يكوف فيو جهالة.

 فائدة :
 ذا أسلم يف جنسني إىل أجل كاحد ؟ما اغبكم إ
 هبوز .

مثاؿ : أسلمت إليك مائة درىم يف سبر سكرم ، كبرحي ، وبل يف شواؿ ، فهذا يصح ، لكن البد أف يبني كل جنس كشبنو ، 
 فيقوؿ مثبلن : أسلمت إليك يف الرب كالتمر ، طبسني راعان من الرب ، كطبسني راعان من التمر .

 معلوم القدر . الشرط الثاين : أن يكون
، كىكىٍزفو مىٍعليوـو  ( . لقولو  ٍرو فػىٍلييٍسًلٍف يف كىٍيلو مىٍعليوـو  )مىٍن أىٍسلىفى يف سبى

 فإذا مل يكن معلـو القدر فسد السلم ، عبهالة قدر اؼبسلم فيو ، كإفضاء ذلك إىل اػبصومة كالنزاع .
 ائة كيلو قطن رح .مثاؿ : إذا قاؿ : أسلمت إليك ألف رايؿ دبائة راع بر أك دب

فإف كاف فبا ال يكاؿ كال يوزف فبلبد فيو من عد معلـو ، أك ذرع معلـو ، إغباقان للعد كالذرع ابلكيل كالوزف ، جبامع عدـ  -
 اعبهالة ابلقدر يف كلٌو ، فيجوز السلم يف البيض ككبوه عددان .

 الشرط الثالث : أن يقبض الثمن ّنجلس العقد .
 العلماء ، إال أف مالكان أجاز َتخريه كبو يـو أك يومني أك ثبلثة بناء على أنو شيء يسري . كىذا موضع إصباع بني

 كصبهور العلماء قالوا : بفساد عقد السلم ابلتفرؽ قبل القبض ، ألنو يصري من ابب بيع الدىٍين ابلٌدين . -
 أنو يصح فيما قبض كيبطل فيما مل يقبض .إذا قبض بعض الثمن مث تفرقا مث قبض البقية ، فالراجح يف ىذه اؼبسألة  -

فلو أسلم يف مائة كيلو من التمر أبلف رايؿ ، كأعطاه طبسمائة رايؿ يف اجمللس ، رح يف نصف اؼبسلم فيو ، كمامل يقبض بطل 
 فيو كيعقد عليو عقدان َخر .

 . –وىو الشيء ادلبيع  –الشرط الرابع : ضبط صفات ادلسلم فيو 
ؽبا أثر يف اختبلؼ الثمن ، أبف يذكر كل كرف ىبتلف بسببو الثمن اختبلفان ظاىران ، مثل ذكر اللوف يف  كاؼبراد الصفات الِ 

الثياب ، أك أنو قدَل أك جديد ، كالبد أف يبني النوع إف كاف للجنس أكثر من نوع ، فيبني أف األرز من النوع اؽبندم مثبلن ، كيف 
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 يبني أنو سكرم أك شقراء أك كبونبا .السمن يبني أنو ظبن بقر أك غنم ، كالتمر 
 لرتتفع اعبهالة . -أ
 كتسد األبواب الِ تفضي إىل اؼبنازعة عند التسليم . -ب

 الشرط اخلامس : أن يكون ادلسلم فيو عام الوجود .
 :  كال نعلم فيو خبلفان ، كذلك أنو إذا كاف كذلك أمكن تسليمو عند كجوب تسليمو . قال ابن قدامة

 ى التسليم شرط ، كال يتحقق إال إذا كاف عاـ الوجود .فالقدرة عل
 فلو أسلم إليو مائة رايؿ دبائة كيلو عنب وبل كسط الشتاء مل هبز ، ألف اؼبسلم فيو ال يوجد كقت حلوؿ األجل .

 فائدة :
 ىل يشرتط كوف اؼبسلم فيو موجودان حاؿ السلم ؟

 : ال يشرتط . القول األول
 ، كأضبد ، كإسحاؽ ، كابن اؼبنذر .كىذا قوؿ مالك ، كالشافعي 

 قاؿ  ) من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلـو ، أك كزف معلـو ، إىل أجل معلـو ( . ألف النِب -أ
 كمل يذكر الوجود ، كلو كاف شرطان لذكره كلنهاىم عن السلف سنتني .

 كألنو ليس كقت كجوب التسليم . -ب
 : أنو يشرتط .القول الثاين 
 لثورم ، كاألكزاعي ، كأرحاب الرأم .كىذا قوؿ ا

 واألول أصح .
 مثاؿ : لو أجرل عقد السلم يف كقت الشتاء على رطب رح .

 .بيع اؼبسلم فيو قبل قبضو وبـر -ّ
 : أما بيع اؼبسلم فيو قبل قبضو فبل نعلم يف ربريبو خبلفان  . قال ابن قدامة

 لني :اإلسبلـ يف اغبيواانت على قو  اختلف العلماء يف حكم-ْ
 : ال يصح السلم يف اغبيواانت . القول األول

 كىذا مذىب أِب حنيفة .
 هنى عن السلم يف اغبيواف ( ركاه اغباكم كىو ضعيف . غبديث ابن عباس  ) أف النِب  -أ
 كألف اغبيواانت زبتلف اختبلفان متباينان فبل يبكن ضبطو .-ب

 : أنو يصح السلم يف اغبيواف . القول الثاين
: كفبا ركينا عنو أنو ال أبس ابلسلم يف اغبيواانت ، كىو قوؿ ابن مسعود ، كابن عباس ، كابن عمر ، كسعيد بن  ن ادلنذرقال اب

 اؼبسيب ، كاغبسن البصرم ، كالزىرم ، كاألكزاعي ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كمالك ، كأضبد .
 بكران .اقرتض  : قياسان على جواز القرض فيو ، فقد ركل مسلم أنو  قالوا
 . الصحيح كىذا القوؿ ىو 
 حررت الشريعة على سد كل ابب يؤدم إىل التنازع كالتباغض كاػبصومات .-ٓ
 السلم من بيوع اعباىلية الِ أقرىا الشرع ، لكن أضاؼ بعض الشركط الِ تبعد اػبصومات كالتنازع .-ٔ
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 ابب الشروط ِف البيع
 أشراطها{ أم عبلماهتا. الشرط لغة: العبلمة كمنو قولو تعاىل }فقد جاء

 كارطبلحان: ما يلـز من عدمو العدـ، كال يلـز من كجوده كجود.
 الشركط يف البيع . –كالشركط نوعاف : شركط البيع 

 ىي :كىي من كضع الشارع ال يبكن إسقاطها : ك :  شروط البيع
كأف يكوف  - يكوف مقدكران على تسليموً  كأف –كأف تكوف العني مباحة النفع  – كأف يكوف العاقد جائز التصرؼ –الرتاضي  

كأف يكوف الثمن معلومان  -السادس: أف يكوف اؼببيع معلومان برؤية أك رفة  -العاقد ]البائع كاؼبشرتم[ مالكان للشيء أك مأذكانن فيو 
  -قدره كرفتو للطرفني 
 دين .فهي من كضع اؼبتعاق –رضبو هللا  –: كما ىو مراد اؼبصنف  أما الشروط ِف البيع

 فائدة :
 الفرؽ بني شركط البيع كالشركط يف البيع من كجوه أربعة:

 أف شركط البيع من كضع الشارع، كالشركط يف البيع من كضع اؼبتعاقدين. األول:
؛ ألف من  الثاين: شركط البيع يتوقف عليها رحة البيع، كالشركط يف البيع يتوقف عليها لزـك البيع، فهو رحيح، لكن ليس ببلـز
 الشرط إذا مل يوؼ لو بو فلو اػبيار. لو

 : أف شركط البيع ال يبكن إسقاطها، كالشركط يف البيع يبكن إسقاطها فبن لو الشرط.الثالث
الرابع: أف شركط البيع كلها رحيحة معتربة؛ ألهنا من كضع الشرع، كالشركط يف البيع منها ما ىو رحيح معترب، كمنها ما ليس 

 ن كضع البشر، كالبشر قد ىبطئ كقد يصيب )الشرح اؼبمتع(.بصحيح كال معترب؛ ألنو م
عن عائشَة اهنع هللا يضر قالت ) جاءتين بريرُة. فقالت: كاتبُت أىلي على تسع أواٍق, ِف كلِّ عام ُأوقيٌة, فَأِعينيين. فقلُت:  - ٕ٘ٚ

ىا ذلم, ويكون والُؤك يل فعلُت. فذىبْت بريرُة إَل أىلِ  ها. فقالْت ذلم؟ فأبَ ْوا عليها. فجاءْت ِمن إن أحبه أىُلِك أن أُعده
فقالت: إيّنِ عرضُت ذلك عليهم, فأبَ ْوا إال أن يكون ذلم الوالُء. فأخربْت عائشُة النيبه  -جالسٌ  ورسوُل هللا -عندىم 
 فقال: "ُخِذيها, واشرِتطي ذلم الوالَء, فإمنا الوالُء دلن أعتَق". ففعلْت عائشُة. ُث قاَم رسوُل هللا    ِف الناِس, فحِمَد هللا

وأثىن عليو. ُث قال: "أّما بعُد. ما ابُل رجاٍل يشرِتُطون ُشروطًا ليسْت ِف كتاِب هللا؟ ما كاَن من شرٍط ليس ِف كتاب هللا فهو 
 ابِطٌل. وإن كاَن مائَة شرٍط. قضاُء هللا أحقٌّ, وشرُط هللا أوثُق, وإمّنا الوالُء دلن أعتق   .

---------- 
: لناس من بِن ىبللة قالو ابن عبد  وقيل: كانت لناس من األنصار ،  قيل( مشتقة من الربير ، كىو شبر األراؾ ،  اَءْتيِن بَرِيَرةُ ) جَ 

 الرب ، ككانت زبدـ عائشة قبل أف تعتق .
ابن عبد الرٌب، كيبكن  : ككانت بريرة لناسو من األنصار كما كقع عند أِب نعيم، كقيل: لناسو من بِن ىبلؿ. قالو قال ابن حجر

 اعبمع.
ككانت زبدـ عائشة قبل أف تعتق كما يف حديث اإلفك، كعاشت إىل خبلفة معاكية، كتفٌرست يف عبد اؼبلك بن مركاف أنٌو يلي 

 اػببلفة فبٌشرتو بذلك. كركل ىو ذلك عنها .
 أم مواليها ، كالكتابة : شراء العبد نفسو من سيده .) َكاتَ ْبُت َأْىِلي   

( الوالء لغة من الوالية ، كيف الشرع يطلق على عدة معاف ، منها : كالء العتق ، كىو أف اإلنساف إذا أعتق َيُكوَن َواَلُؤِك يل ) وَ 
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 عبدان رار عاربان كعصوبة النسب سبامان .
اءت أف ربتسب عليك فلتفعل ، كيف ركاية الليث ) فأبوا ، كقالوا: إف شعليها    ) فذىبْت بريرُة إَل أىِلها. فقالْت ذلم؟ فأبَ ْوا

 كيكوف كالؤؾ لنا ( ىو من اغبسبة بكسر اؼبهملة. أم: ربتسب األجر عند هللا ، كال يكوف ؽبا كالءه .
كلمة يؤتى ِبا عند الدخوؿ يف رلب اؼبوضوع بعد اؼبقدمة ، كقوؿ من يقوؿ : يؤتى ِبا لبلنتقاؿ من موضوع إىل ) َأمها بَ ْعُد   

 موضوع ، ضعيف .
 ما حاؽبم . أم :َما اَبُل رَِجاٍل   )  

 الشركط يف البيع : إلزاـ أحد اؼبتعاقدين اآلخر ما ال يلزمو دبقتضى العقد . ) َيْشرَتُِطوَن ُشُروطاً  
 أك إصباع األمة . قاؿ ابن بطاؿ :  اؼبراد بكتاب هللا ىنا حكمو من كتابو أك سنة رسولو    ليست ِف كتاب هللا) 

 أم: ليس مشركعان يف كتاب هللا َتريبلن كال تفصيبلن .:  وقال القرطيب
: اؼبعىن لو  وقيلقاؿ القرطِب : خرج ـبرج التكثري ، يعِن أف الشركط الغري مشركعة ابطلة كلو كثرت ، ) َوِإْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط   

 شرط مائة مرة توكيدان فهو ابطل ، كيؤيده ركاية  ) كإف شرط مائة مرة ( .
 أم : ابالتباع من الشركط اؼبخالفة لو .َاَّللِه َأَحقُّ    ) َقَضاءُ 

 أم : ابتباع حدكده الِ حدىا .) َوَشْرُط َاَّللِه َأْوَثُق   
َا اَْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتَق    أم : فالوالء ؼبن أعتق اؼبملوؾ ال ؼبن ابعو .  ) َوِإمنه

 فائدة :
 :كان ِف بريرة ثالث سنن 

مه فىدىخىلى عىلى عىٍن عىاًئشىةى قى  ىٍت عىلىى زىٍكًجهىا ًحنيى عىتػىقىٍت ، كىأيٍىًدلى ؽبىىا غبٍى  يى رىسيوؿي اَّللًى الىٍت ) كىافى يف بىرًيرىةى ثىبلىثي سينىنو : خيريًٌ
مه ، فػىقىاليوا بػىلىى ايى رىسيوؿى اَّللًى ذىًلكى كىاٍلبػيٍرمىةي عىلىى النىاًر فىدىعىا ًبطىعىاـو فىأيِتى خًبيٍبزو كىأيديـو ًمٍن أيديـً اٍلبػىٍيًت فػىقىاؿى : أىملىٍ   أىرى بػيٍرمىةن عىلىى النىاًر ًفيهىا غبٍى

مه تيصيدًٌؽى بًًو عىلىى بىرًيرىةى فىكىرًٍىنىا أىٍف نيٍطًعمىكى ًمٍنوي . فػىقىاؿى  قىةه كىىيوى ًمنػٍهىا لىنىا ىىًديىةه » غبٍى ًفيهىا : ) ًإمبىىا  كىقىاؿى النىِبُّ « . ىيوى عىلىيػٍهىا رىدى
 اٍلوىالىءي ًلمىٍن أىٍعتىق ( متفق عليو .

 ، فإف خالفتو فهي ابطلة .اغبديث دليل على جواز الشركط يف البيع بشرط أف ال زبالف الشرع -ُ
كإف كافى مائةى ما ابؿي رجاؿو يشرتًطيوف شيركطنا ليسٍت يف كتاًب هللا؟ ما كافى من شرطو ليس يف كتاب هللا فهو ابًطله. )  لقولو 

 شرطو ( .
 كىذه الشركط منها الصحيح ، كىذه هبب الوفاء ِبا.

 لقولو تعاىل )اي أيها الذين َمنوا أكفوا ابلعقود(.-أ
 كلقولو سبحانو )كأكفوا ابلعهد إف العهد كاف مسؤكالن(. -ب
 )اؼبسلموف على شركطهم( ركاه أضبد. كلقولو  -ج

 أمثلة : 
 ع رىنان على اؼبشرتم.: كأف يطلب البائ كطلب رىن

 : كأف يطلب اؼبشرتم من البائع أف يكوف الثمن مؤجبلن. وأتجيل الثمن
 اغبديث دليل على جواز الكتابة .-ِ
 الكتابة : ىي شراء العبد نفسو من سيده .ك 
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 مشركعة كمستحبة .كىي 
 كقد أصبعت األمة على مشركعية كتابة السيد لعبده .

 ٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىرٍيان ( .قاؿ تعاىل ) فىكىاتًبيوىيٍم إً 
 على قولني :ىل هبب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب منو العبد كعلم منو خريان اختلف العلماء : -ّ

 اختلف العلماء على قولني :
 : أنو كاجب . القول األول

 كىذا مذىب ابن حـز ، كنقل كجوبو عن مسركؽ كالضحاؾ .
اتًبيوىيٍم   ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىرٍيان ( .لقولو تعاىل ) فىكى

 : أنو غري كاجب . القول الثاين
 كىذا مذىب اعبمهور .
 كالصارؼ عن الوجوب : 

 أف ىذا ماؿ لو ، كمل يوجب هللا عز كجل إخراج اؼباؿ على اؼبالك إال ابلزكاة أك النفقة الواجبة .
 ، لظاىر اآلية الكريبة . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 د أف يكاتبو إذا علم فيو خريان ، استجابة ألمر هللا .لكن يسن للسي

 على قولني :تعجيل الدين اؼبؤجل مقابل إسقاط بعضو حاالن اختلف العلماء يف حكم -ْ
يؤجىل بًبىعًضو حىاالن .)  ىذه اؼبسألة تسمى مسألةك 

 ضىع كتىعجىل ( ، كىي أٍف ييصاًلح عىن الدىين اؼب

رَل ذلك الَقول األول   .: ربى
ىشهور عن أضبىد .

 كىو قىوؿ أِب حىنيفىة كمىاًلك كالشىاًفعٌي كاؼب
ًبيو ابلٌزايدىة معوَوجو ذلك   ريبها : أنىو شى يجمىع على ربى

يعنا؛ ألنىو جىعل لًلزماف ًمقدارنا ًمن الثىمن بى اإًلنظار اؼب ىوًضعىني صبى
، دالن منو يف اؼب

ننا لً   زايدىتو كنىقصو .فىهو يف الصُّورتىني جىعل للزىماف شبى
طىو ًعوضنا عن تىعًجيل ما يف ًذمىتو كبىيع اغبًلو  يبدًع ًمن اغبىنابًلة ًبقىولو : ألنو يىبًذؿ القىدر الذم وبى

ؿ كالتىأًجيل ال كعىلىل  رىاًحب اؼب
وز .  هبى

 .ًتياض عن األىجىل كىو حىراـ ( كذلك اع )كىذا التىعًليل دبعىن ما علىل بو راًحب فىتح القىدير ًمن اغبىنفيىة حىيث يىقوؿ 
وز كىو الذم ًمن ) ونبا يػىتىًفقاف مىع قوؿ ابن ريشد     ألنىو جىعل لًلزىماف ًمقدارنا ًمن الثىمىن ( فاتػىفىقٍت كىًلمتهم على أف بىيع األىجىل ال هبى

 أىجًلو مىنعوا مىسألة : ) ضىع كتىعجىل ( : 
ىعىن؛ أىمىا اآلاثر فىفي سينىن الٌبيهىقي عقاؿ ابن القىيًٌم يف ًإغاثىة اللىهفا

ىانًعوف اًبألىثىر كاؼب
ن اؼبًٍقدىاد بن األىسوىد قاؿ: )أىسلٍفتي ف: كاحتىٌج اؼب

ل ًتسعني ًدينارنا كأىحطُّ عىشرة دىاننري ؟ فقاؿ : نىعم ، فىذىكٍرتي ذلك لًرسيوؿ اَّللى  تى فقاؿ : أىكلٍ  رىجيبلن مىائة ًدينار فقيٍلتي لو : عىجًٌ
 سىنىده ضىعف .  راب ًمٍقداد كأىطعىمتىو( . كيف

ل لو كرحى عن ابن عيمر رىًضي اَّللى عنهما أنىو قد سيًئل عن الرىجيل يىكوف لو الدىين على رىجيل إىل أىجىل فػىيىضىع عنو رىاًحبو كييع جًٌ
ى عنو .  اآلخىر ، فىكرًه ذلك ابن عيمر كهنى

ل يل أًلضىع عىنك ، قاؿ : كرحى عن أِب اؼبًنهاؿ أنىو سأؿ ا بن عيمر رىًضي اَّللى عىنهما فىقاؿ لًرىجيل : علىٌي دىين ، فىقاؿ يل : عىجًٌ
ى أمري اؼبؤمنني  أٍف يىبيع العىني ابلدىين . كقاؿ أبو رىاًلح مىوىل السىفاح كاظبو عيبىيد : ًبٍعتي  -يىعِن عيمر  -فػىنىهاٍل عنو . كقاؿ : هنى
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 إىل أىجىل مث أىردتي اػبيركج إىل الكوفىة فعىرضوا علىٌي أٍف أضىع عىنهم كيىنًقدكٍل  برًّا ًمن أىل السُّوؽ
وطٌأ . 

ي
كيل ىذا كال تيوًكلو ( رىكاه مىاًلك يف اؼب  فىسىألتي عن ذلك زىيد بن اثًبت فقاؿ : ) ال َميرؾ أٍف َتى

جىل ابلقىدر الذم أىسقىط كذلك عىني الٌراب ، كما لو ابع األىجىل ابلقىدر كأمىا اؼبعىن فىإنىو إذا تىعجىل البىعض كأىسقىط البىاقي فىقد ابع األى 
يدىة ، فىأٌم فىرؽ بني أىٍف تىقوؿ حيط من األىجىل

كأىحيط من  الذم ييزيده إذا حىلى عليو الدىين ، فىقاؿ : زًدٍل يف الدىين كأىزًيدؾ يف اؼب
الدىين ... قالوا : فنػىقىص األىجىل يف ميقابىلة نىقص الًعوض كزايدىتو يف ميقابىلة زايدىتو ، الدىين ، أك تىقوؿ : زًد يف األىجىل كأىزًيد يف 

 فكما أف ىذا راب فىكىذلك اآلخىر . 
 : جىواز الوىضع كالتىعجُّل .الَقول الثهاين 

 فر من اغبىنىفٌية .كىو رًكايىة عن أضبىد ،كنىسىب ابن ريشد كابن القىيًٌم القىوؿ جبىوازه إىل ابن عبىاس كزى 
 كالقىوؿ اًبعبىواز ىو اختيار شىيخ اإلسبلـ ابن تىيميىة رىضًبىو اَّللى 

يؤجىل بًبعًضو حىاالًّ ، كىو رًكايىة عن أضبىد كحىكىي قىوالن لًلشىافعيٌ 
 . قاؿ يف االختيارات : كيىًصٌح الصُّلح عن اؼب

ذا عىكس الٌراب فإفى الٌراب يػىتىضىمىن الٌزايدىة يف أىحد الًعوضىني يف ميقابىلة األىجىل ، كىذا : أًلفى ى وقالكاختار ىذا القىوؿ أيضنا ابن القىٌيم 
ع بو كيٌل يػىتىضمىن بىراءة ًذمىتو من بىعض الًعوىض يف ميقابىلة سيقوط األىجىل فىسقىط بىعض الًعوًض يف ميقىابىلة سيقوط بىعض األىجىل فانتػىفى 

ىنا راب ال حىًقيقىة كال ليغة كال عيرفا ، فىإفى الٌراب الٌزايدىة ، كىي مينتىًفية ىاىنا ، كالذين حىرىموا ذلك قاسوه على  كاًحد ًمنهما ، كمل يىكن
فى الفىرؽ الوىاًضح بني قولو : )إ ل يل كأىىب لىك مىائةكبني قولو )( مىا أٍف تيرِب كإمىا أٍف تىقضيالٌراب كال ىبى دنبا من ( فىأين أىحى عىجًٌ

رَل ذلك كال ًإصباع كال ًقياس رىحيح .  اآلخىر فىبل نىٌص يف ربى
ؼبىا أىمىر إبٍخرىاج بىِن النىضري جىاء انىس ًمنهم فىقالوا : ايى  قاؿ ابن ريشد كقاؿ: كعيمدىة مىٍن أىجازه ما ريكم عن ابن عبىاس أف النىٌِب 

ل ، فقاؿ رسوؿ اَّللى لنىاس نىٌِب اَّللى إنىك أىمٍرتى إًبخراًجنا كلنا على ا  : ضىعوا كتىعجىلوا .  ًديوف مل ربًى
وز يف غىريه .الَقول الثهالث  وز ذلك يف دىين الًكتابىة كال هبى  : هبى

يكاًتب عىبد ما بىًقي عليو ًدرىم ، كال راب بني العىبد كبني سى  
كاًتب أًلفى ذلك يػىتىضمىن تىعجيل الًعتق احملىبوب إىل اَّللى ، كاؼب

ي
يده ، فاؼب

 ككىسبو لًلسىيد فىكأنىو أىخىذ بىعض كىسبو كتىرؾ بىعضو .
حىة كاعبىواوالرهاِجح  يعامىبلت الصًٌ

ز : ىو القىوؿ الثىاٍل كىو جىواز ذلك ميطلقنا ، أًلنىو ليس مع مىٍن مىنىعو دىليل رىحيح ، كاألىرل يف اؼب
ديد أجىًلو ًقياس مع الفارًؽ ؛ أًلفى مىنع الٌزايدىة يف ميقابىلة ما مل يىدٌؿ دىليل على التىحرَل ، كقياسهم مى  نع ذلك على مىنع زايدىة الدىين كسبى

ًفيفنا ع ىسأىلة فإفى فيها زبى
ًصل لو ، خًبًبلؼ ىذه اؼب ىدين ًمن غىري اسًتفادىة ربى

 نو .التىمًديد ميبلحى  فيو مىنع ًإثقاؿ كىاًىل اؼب
 كعارضة . – قسمني : دائمة تنقسم إىل خطب النِب أف -ٓ

 : مثل خطب اعبمعة ، كالعيدين . الدائمة
 : كأف وبدث أمر يريد التنبيو عليو ، كما يف حديث الباب . العارضة

 ( . فحًمدى هللا كأثىن عليو يف اغبديث دليل على الفرؽ بني اغبمد كالثناء لقولو ) -ٔ
 معى حيبًٌو كتعًظيًمو .ىو اإلخبىاري عن ؿباًسًن الػمىحميوًد   ::فاحلمد 

: أرحُّ، كىو الًذم ارتىضىاهي  ـً  كقيلى: ىو الثىناءي؛ كاألكؿي ٍسبلى  .كىاٍبني اٍلقىيًٌمً  اٍبني تػىٍيًميىةى  شىٍيخي اإٍلً
ى ذلك فهيو :الث هَناءُ  وأما اًئًع ا ميطوىالن يف اٍبني اٍلقىيًٌمً  تىكرىاري الٍػمحىامًد مرىةن بعد مرىةو؛ كما بنيى  .ٍلفىوىائًػدً بىدى
 .تصرؼ اؼبرأة يف ماؽبا من غري علم زكجها  اغبديث دليل على جواز-ٕ

 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :كقد 
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 : اعبواز مطلقان . القول األول
 كىذا قوؿ صبهور العلماء ، من اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة يف اؼبذىب ، كابن اؼبنذر .

: ذىب اعبمهور إىل أنو هبوز ؽبا مطلقان من غري إذف من الزكج إذا مل تكن سفيهة ، فإف كانت سفيهة مل هبز  قاؿ يف نيل األكطار
 ، قاؿ يف الفتح : كأدلة اعبمهور من الكتاب كالسنة كثرية . 

قىًة ،  خىرىجى كىمىعىوي ًببلىؿه ، فىظىنى أىنىوي ملىٍ  غبديث ابن عباس قاؿ ) أشهد أىفى رىسيوؿى اَّللًى  -أ ييٍسًمًع النًٌسىاءى فػىوىعىظىهينى ، كىأىمىرىىينى اًبلصىدى
 فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى اٍلقيٍرطى كىاػبٍىامتىى ، كىًببلىؿه َيىٍخيذي يف طىرىًؼ ثػىٍوًب( متفق عليو .

 أنو ال يشرتط . ردقتهن ، كمل يسأؿ عن إذف أزكاجهن ؽبن يف الصدقة ، فدؿ على كجو الداللة : قًبل النِب 
، فػىلىمىا كىافى يػىٍوميهىا الىًذل يىديكري  ) أىنػىهىا أىٍعتػىقىٍت كىلًيدىةن كىملٍى تىٍستىٍأًذًف النىِبى  –رضى هللا عنها  -كعن مىٍيميونىةى بًٍنتى اغبٍىاًرًث -ب

أىمىا ًإنىًك لىٍو أىٍعطىٍيًتيهىا أىٍخوىالىًك  » قىالىٍت نػىعىٍم . قىاؿى « . أىكىفػىعىٍلًت » دىِت قىاؿى عىلىيػٍهىا ًفيًو قىالىٍت أىشىعىٍرتى ايى رىسيوؿى اَّللًى أىٌٍلً أىٍعتػىٍقتي كىلًي
 كىافى أىٍعظىمى ألىٍجرًؾ ( ركاه البخارم كمسلم .

 ، كمل يستدرؾ ذلك عليها ، بل أرشدىا إىل ما ىو أكؽبا . كجو الداللة : أف ميمونة أعتقت كمل تستأذف النِب 
 أنو ال هبوز إال إبذنو . الثاين : القول

 كىذا قوؿ طاكس كالليث .
 قاؿ )ال هبوز المرأة عطية، إال إبذف زكجها ( ركاه الرتمذم . غبديث عن عبد هللا بن عمرك، أف رسوؿ هللا  -أ

ها ( أخرجو أبو قاؿ ابن حجر يف الفتح كاحتج طاككس ، حبديث عمرك بن شعيب ) ال ذبوز عطية امرأة يف ماؽبا إال إبذف زكج
 داكد كالنسائي قاؿ بن بطاؿ .. كأحاديث الباب أرح .

)ليس المرأة أف تنتهك من ماؽبا شيئان إال إبذف زكجها ، إذا ملك  كحبديث كاثلة بن األسقع . قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -ب
 عصمتها( ) قاؿ يف ؾبمع الزكائد : ركاه الطرباٍل، كفيو صباعة مل أعرفهم ( .

 ل ابْلواز عن أدلة من قال ابدلنع ؟أجاب من قاو 
 :أجابوا بعدة أجوبة 

 ضعف األحاديث الواردة يف منع اؼبرأة من التصرؼ يف ماؽبا، خببلؼ أدلتهم الِ ال مطعن يف ثبوهتا كال داللتها .اْلواب األول : 
عارض األدلة اؼببيحة، لقوهتا ثبوُبن أنو لو فرض أف األحاديث الواردة يف اؼبنع راحل لبلستبلؿ، ال يبكن أف ت :اْلواب الثاين

ف كالسنة الصحيحة على حق  كداللة، كالقاعدة أنو إذا تعارض دليبلف كمل يبكن اعبمع بينهما قدـ أقوانبا، كاجتماع داللة القَر
 .اؼبرأة يف التصرؼ يف ماؽبا، ال بقول على معارضتها أحاديث ضعيفة، أك ـبتلف يف ثبوهتا

 على أحد أمرين : –لو رحت  –ديث اؼبنع ضبل أحا : اْلواب الثالث
 .: أف ذلك ؿبموؿ األدب كاالختيار، ك حسن العشرة كاستطابة نفس الزكج، كليس على سبيل التحرَلاألمر األول

 : ضبل اؼبنع على اؼبرأة السفيهة، الِ تتصرؼ يف ماؽبا تصرؼ السفهاء، فتكوف ؿبجورا عليها حجر سفو .  األمر الثاين
 .بيع التقسيط  يل على جوازاغبديث دل-ٕ
 أكقات ؿبددة، مع زايدة يف الثمن . اؼبراد ببيع التقسيط : مبادلة سلعة تسلم حاالن بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة يفك 

 اختلف العلماء يف حكم ىذه اؼبسألة . 
 : أنو حراـ . القول األول

 كىو مذىب قلة من العلماء .
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 و زايدة يف الثمن مقابل التأجيل كىذا ىو الراب . حبجة أنو راب ، قالوا : ألف في
 : أنو جائز . القول الثاين

 كىذا مذىب  صباىري العلماء كمنهم األئمة األربعة .
ـى النىِبُّ -أ ثى فػىقىاؿى : مىٍن  اٍلمىًدينىةى كىىيٍم ييٍسًلفيوفى اًبلتىٍمرً  ما ركاه البخارم عىٍن اٍبًن عىبىاسو رىًضيى اَّللىي عىنػٍهيمىا قىاؿى ) قىًد السىنػىتػىنٍيً كىالثىبلى

، ًإىلى أىجىلو مىٍعليـو (    أىٍسلىفى يف شىٍيءو فىًفي كىٍيلو مىٍعليوـو ، كىكىٍزفو مىٍعليوـو
كذكر العلماء من حكمتو أنو ينتفع اؼبشرتم برخص الثمن، كالبائع ،  كىو شبيو ببيع التقسيط،  كبيع السلم جائز ابلنص كاإلصباع

 اؿ اؼبعجل ، كىذا دليل على أف لؤلجل يف البيع نصيبان من الثمن. كأف ىذا ال أبس بو يف البيوع .ابؼب
أمر عبد هللا بن عمرك بن العاص أف هبهز جيشان ، فكاف يشرتم البعري  دبا ركاه اإلماـ أضبد يف مسنده ) أف رسوؿ هللا -ب

 ابلبعريين إىل أجل ( ركاه أضبد .
ر إبخراج بِن النضري جاءه أانس منهم فقالوا اي رسوؿ هللا : إنك أمرت إبخراجنا كلنا على الناس ديوف مل ؼبا أم أف النِب  -ج

 : ) ضعوا كتعجلوا ( . ربل ، فقاؿ 
ألف كضع جزء من الدين أك حط بعضو كاف يف  ت ،فهذا اغبديث يدؿ على جواز جعل اؼبدة عوضان عن اؼباؿ يف بعض اغباال

 األجل ، فكذلك زايدة الثمن عند َتجيلو مثل ذلك سواء بسواء .مقابل عدـ استيفاء 
قياسان على عقد السلم، كىو بيع َجل بعاجل، أم بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل، حيث أنو يف الغالب يكوف السعر أقل من -د

 تأجيل. شبن اؼبثل ألجل التعجيل، فإذا جاز اغبط من الثمن ألجل التعجيل، جازت الزايدة يف الثمن ألجل ال
كجرل عمل اؼبسلمني على جواز زايدة الثمن مقابل التأجيل من غري نكري منهم . فصار كاإلصباع على جواز ىذه الصورة من -ىػ

 رور البيع . 
سئل الشيخ ابن ابز عن حكم الزايدة يف الثمن مقابل األجل فقاؿ : إف ىذه اؼبعاملة ال أبس ِبا ألف بيع النقد غري التأجيل ، كمل 

اؼبسلموف يستعملوف مثل ىذه اؼبعاملة كىو كاإلصباع منهم على جوازىا ، كقد شذ بعض أىل العلم فمنع الزايدة ألجل األجل  يزؿ
كظن ذلك من الراب كىو قوؿ ال كجو لو كليس من الراب يف شيء ألف التاجر حني ابع السلعة إىل أجل إمبا كافق على التأجيل من 

إمبا رضي ابلزايدة من أجل اؼبهلة كعجزه عن تسليم الثمن نقدان ، فكبلنبا منتفع ِبذه اؼبعاملة ، كقد  أجل انتفاعو ابلزايدة كاؼبشرتم
أمر عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما أف هبهز جيشان  ما يدؿ على جواز ذلك كذلك أنو  ثبت عن النِب 

ٍينو فكاف يشرتم البعري ابلبعريين إىل أجل ، مث ىذه اؼبعاملة ت ايىنتيٍم ًبدى دخل يف عمـو قوؿ هللا سبحانو ) ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوا ًإذىا تىدى
 ًإىلى أىجىلو ميسىمًّى فىاٍكتػيبيوهي( .

 كىذه اؼبعاملة من اؼبداينات اعبائزة الداخلة يف اآلية اؼبذكورة كىي من جنس معاملة بيع السلم .
 فائدة :

 :شركط رحة بيع التقسيط 
الذىب ابلتقسيط؛ لوجوب  أال يكوف اؼببيع ذىبان أك فضة أك ما أغبق ِبما من األشباف، فبل هبوز مثبلن بيعألول : الشرط ا

 التقابض يف مبادلة الذىب ابلنقود .
كيسلمها  فبلوكان للبائع كقت العقد، فبل هبوز أف يبيع سلعة قبل أف يبلكها مث يذىب فيشرتيها : أف يكوف اؼببيع الشرط الثاين
 للمشرتم .

 اشرتاىا كلكنو مل يقبضها . أف يكوف اؼببيع مقبوضان للبائع، فبل هبوز أف يبيع سلعة قدالشرط الثالث : 
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َتخر عن أداء ما عليو يف الوقت احملدد؛ ألف ىذا من الراب،   أال يشرتط البائع على اؼبشرتم زايدة يف الثمن إذا الشرط الرابع :
 ر يف أدائو غرامة عن التأخري .قسطو تتأخ كأف يقوؿ: تدفع عن كل

 يقوؽبا ،  كيؤتى ِبا عند إرادة الدخوؿ يف رلب اؼبوضوع . قوؿ أما بعد يف اػبطبة سنة ، كاف اغبديث دليل على أف -ٖ
خطيبان كضبد هللا دبا ىو أىلو ، مث قاؿ : ) أما بعد : ما من شيء مل أكن قد رأيتو إال قد  ؼبا كسفت الشمس ، قاـ النِب -أ
 أيتو يف مقامي ىذا حىت اعبنة كالنار ... ( . متفق عليو ر 
  متفق عليوكخطب مرة فحمد هللا كأثىن عليو، مث قاؿ: )أما بعد: فوهللا إٍل ألعطي الرجل كالذم أدع أحب إيٌل(. -ب
 فحمد هللا كأثىن عليو ، مث قاؿ : ) أما بعد : فإف ىذا اغبي من األنصار ... ( . كخطب -ج
 باب .كحديث ال -د
 فضل إعانة اؼبسلم ألخيو اؼبسلم .فضل إعانة اؼبكاتب ، ففيو -ٗ

 ) كهللا يف عىوًف العىٍبًد مىا كىافى العىٍبدي يف عىوًف أًخيًو ( ركاه مسلم . عن أِب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 افى هللاي يف حاجتو ( متفق عليو .قىاؿ ) ... كمىٍن كىافى يف حىاجىة أًخيو، كى  كعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أفى رىسيوؿ هللا 

اًبرو   قىاؿ )مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىنػٍفىعى أىخىاهي فػىٍليػىٍفعىل( ركاه مسلم. : أىفى النىِبى كيف حىًديًث جى
أك أشبعت قاؿ ابن رجب: كخرىج الطرباٍل من حديث عمر مرفوعان )أفضلي األعماؿ إدخاؿي السُّركر على اؼبؤمن: كسوت عورتو، 

 جىٍوعىتيو، أك قضيت لو حاجة(.
كبعث اغبسني البصرمُّ قومان من أرحابو يف قضاء حاجة لرجل كقاؿ ؽبم: مرُّكا بثابت البناٍل، فخذكه معكم، فأتوا اثبتان، فقاؿ: أان 

م خري لك ًمٍن حجة معتكف، فرجعوا إىل اغبسن فأخربكه، فقاؿ: قولوا لو: اي أعمش أما تعلم أفى مشيك يف حاجًة أخيك اؼبسل
، فرتؾ اعتكافو، كذىب معهم.  بعد حىجىةو؟ فرجعوا إىل اثبتو

حىت وبليب عٍنزةن لنا كخرىج اإلماـ أضبد من حديث ابنةو ػببىاب بن األرت، قالت: خرج خبىاب يف سريىةو، فكاف النىِبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص يتعاىديان 
 ،  فلمىا قدـ خبىابه حلبىها، فعادى ًحبلِبا إىل ما كاف.يف جىٍفنىةو لنا، فتمتلئ حىٌت تفيضى

وبلبي للحيًٌ أغنامهم، فلمىا استخلف، قالت جاريةه منهم: اآلف ال وبليبيها، فقاؿ أبو بكر: بلى كإٍل  ككاف أبو بكر الصدًٌيق 
ٍل ما دخلتي فيو عن شيءو كنتي أفعليو، أك كما قاؿ.  ألرجو أف ال يغريًٌ

ه طلحةي ابلليل يدخلي بيتى امرأةو، فدخلى إليها طلحةي هناران، فإذا ىي عجوزه ككاف عمر يتعاىد  األرامل فيستقي ؽبنى اؼباءى ابللىيل، كَر
، عمياءي مقعدةه، فسأؽبا: ما يصنعي ىذا الرىجلي عندؾ؟ قالت: ىذا لو منذ كذا ككذا يتعاىدٍل َيتيِن دبا ييصًلحيِن، كىبرج عِنًٌ األذل

 تك أمُّكى طلحةي، عثراًت عمر تتبع؟فقاؿ طلحة: ثكل
، فيشرتم ؽبنى حوائجهٌن كما ييصًلحيهينى.  ككاف أبو كائل يطوؼي على نساء اغبيًٌ كعجائزىم كلى يـو

(كقاؿ ؾباىد: رحبتي ابنى عمر يف السفر ألخدمو، فكاف ىبديميِن.       )جامع العلـو
 يميو: كاف شيخ اإلسبلـ يسعى سعيان شديدان لقضاء حوائج الناس.يف كرف شيخ اإلسبلـ ابن ت -رضبو هللا-قال ابن القيم 

عن شيخ اإلسبلـ رضبو هللا ابن تيمية: كلو ؿببوف من العلماء، كالصلحاء، كمن اعبند، كاألمراء، كمن التجار كالكرباء  قال الذىيب
 كسائر العامة رببو، ألنو منتصب لنفعهم ليبلن كهنارنا، بلسانو كقلمو.

وبمل اػببز إىل بيوت اؼبساكني يف الظبلـ فلما مات فقدكا ذلك، كاف انس من أىل اؼبدينة  -رضبو هللا-اغبسني كاف علي بن 
 يعيشوف كال يدركف من أين معاشهم فلما مات علي بن اغبسني فقدكا ذلك الذم كاف َيتيهم ابلليل.

 كمن نعم هللا تعاىل على العبد أف هبعلو مفاربان للخري كاإلحساف.
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، فىطيوَبى لًمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًٍلخىرٍيً  سىٍهًل بن سىٍعدو، عن النىِبًٌ عىٍن  ، كىًمٍغبلقنا قىاؿ )ًعٍندى اَّللًى خىزىاًئني اػبٍىرٍيً كىالشىرًٌ، مىفىاتًيحيهىا الٌرًجىاؿي
 اه ابن ماجو.لًلشىرًٌ، كىكىٍيله ًلمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًلشىرًٌ، كىًمٍغبلقنا لًٍلخىرٍي( رك 

 كأف يسخره لقضاء حوائج الناس.
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ، قىاؿى ليوىىا، فىًإذىا مىنػىعي  عىًن اٍبًن عيمىرى وىىا نػىزىعىهىا )ًإفى َّللًًى أىقٍػوىامنا اٍختىصىهيٍم اًبلنًٌعىًم ًلمىنىاًفًع اٍلًعبىاًد، كىييًقرُّىىا ًفيًهٍم مىا بىذى

  غىرٍيًًىم( أخرجو الطرباٍل.عىنػٍهيٍم كىحىوىؽبىىا ًإىلى 
 استحباب طلب اؼبعاكنة كاؼبساعدة عند العجز .-َُ
 مشركعية إعانة الرقيق يف إعتاؽ نفسو .-ُُ
 مشركعية مبايعة اؼبرأة دكف علم زكجها .-ُِ
و ، فإذا تويف ىذا أف الوالء ؼبن أعتق ، أف يكوف عندؾ عبد ، فتعتق ىذا الرقيق ، فيبقى كالء ىذا الرقيق لسيده الذم أعتق-ُّ

 الرقيق كعنده ماؿ  فإنو يرثو ىذا السيد إذا مل يكن لو كارث .
 فالوالء من أسباب اؼبرياث .

 ينبغي على العلماء إذا علموا أمران وبتاج إىل تنبيو هبب عليهم تنبيو العامة كتبليغهم .-ُْ
 ينبغي االعتناء أبحكاـ الشريعة .-ُٓ
 ف يبدأ بتحميد هللا ، كسواء يف ذلك خطبة العيد كاالستسقاء أك غرينبا .أف السنة ؼبن أراد أف ىبطب أ-ُٔ
 يف اػبطب أف ال يشهر كال يفضح ، كإمبا يسرت كينصح . أف ىدم الرسوؿ -ُٕ
 أف كل شرط ال يوافق الشريعة فهو ابطل مردكد كإف كثر كأٌكد .-ُٖ
 أف كل شرط ال ىبالف الشريعة فهو رحيح معموؿ بو .-ُٗ
 اب تبيني األحكاـ عند اؼبناسبات .استحب-َِ
 : ) قضاء هللا أحق ، كشرط هللا أكثق ، إمبا الوالء ؼبن أعتق ( . أف السجع جائز إذا كاف غري متكلف ، كما فعلو النِب -ُِ

 كأما إذا كاف متكلفان فهو من سجع الكهاف ، فهذا ال ينبغي .
 أف الوالء ؼبن أعتق .-ِِ
 شركطو كحدكده ىي اؼبتبعة ، كما عداىا فبل يتبع كال يركن إليو .أف أقضية هللا كأحكامو ك -ِّ
 إنكار القوؿ الذم ال يوافق الشرع .-ِْ
  أنو هبوز للمرء أف يقضى عنو دينو برضاه .-ِٓ
 كجوب الرجوع إىل كتاب هللا .-ِٔ

 فائدة :
تهم على اشرتاط الوالء ذلم وىو شرط لعائشة ابدلوافقة بشراء بريرة من أىلها مع موافق استشكل صدور اإلذن من النيب 

 ابطل ؟
 : أف معىن ) اشرتطي ؽبم ( أف البلـ يف ) ؽبم ( دبعىن ) على ( . قيل

 كقولو تعاىل ) كىًإٍف أىسىٍأمتيٍ فػىلىهىا ( .
 كىذا اؼبشهور عن اؼبزٍل ، كىو قوؿ الشافعي .
 كضعف ىذا التأكيل النوكم ، كابن دقيق العيد .
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: ، ككأنو يقوؿفوجوده كعدمو سواء ،هة التنبيو على أف ذلك ال ينفعهم، كىو على ج( لئلابحةاشرتطيو ): األمر يف قول وقيل
 اشرتطي أك ال تشرتطي فذلك ال يفيدىم .

 كيقوم ىذا التأكيل ركاية  ) اشرتيها كدعيهم يشرتطوف ما شاءكا ( .
طل ، كاشتهر ذلك حبيث ال ىبفى على أىل بريرة ، فلما أرادكا أف أعلم الناس أبف اشرتاط البائع الوالء اب : كاف النِب  وقيل

مىلىكيٍم يشرتطوا ما تقدـ ؽبم العلم ببطبلنو ، أطلق األمر مريدان بو التهديد على مآؿ اغباؿ ، كقولو ) كىقيًل اٍعمىليوا فىسىيػىرىل اَّللىي عى 
 كىرىسيوليوي كىاٍلميؤمنوف ( .

 أف ذلك ال ينفعهم .ككأنو قاؿ : اشرتطي ؽبم فسيعلموف 
تيٍم ًإنىوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصري (  وقيل  .: األمر فيو دبعىن الوعيد الذم ظاىره األمر ، كابطنو النهي ، كقولو ) اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ
ـ ، كأخر : اشرتطي كدعيهم يعملوف ما شاءكا أك كبو ذلك ، ألف ذلك غري قادح يف العقد ، بل ىو دبنزلة اللغو من الكبل وقيل

 إعبلمهم بذلك ليكوف رده كإبطالو شهريان ىبطب بو على اؼبنرب ظاىران ، إذ ىو أبلغ يف التكبري كأككد يف التغيري .
 أرجح . كىذا القوؿ

, فدعا  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ) أنو كان يسًُن على َجٍل فأعٍن, فأراَد أن ُيسيِّبو, فلحَقيِن النيبُّ  - ٕٙٚ
وضربَو فساَر سًنًا َل يسْر مثَلو. قال: "بعنيو بوقيٍة". قلت: ال. ُث قال: "بْعِنيو". فبعُتو أُبوقيٍة, واستثنيُت مُحالنَو إَل  يل,

أىلي. فلما بلغُت أتيُتَو ابْلمل, فنقَدين َثَنو ُث رجعُت, فَأرسَل ِف أثِري. فقال: "أتُراين ماكسُتَك آلُخَذ ََجَلك؟ ُخذ َجَلك 
 فهو لك   . -كودراُِهَ -

---------- 
يف سفر ( كقد رجح اغباف  اهنا غزكة ذات  أم : يف سفر ، كما يف الركاية األخرل ) كنت مع النِب ) أَنهُو َكاَن  َيِسًُن  َعَلى   

 الرقاع .
 أم تعب ، كعجز عن السري .) َأْعَيا   

هبعلو سائبة ال يركبو أحد كما كانوا يفعلوف يف اعباىلية ، ألنو ال هبوز يف أم : يطلقو ، كليس اؼبراد أف ) فََأرَاَد َأْن ُيَسيَِّبُو   
 اإلسبلـ .

 كاف يف َخر اعبيش انتظاران للعاجزين ، كرفقان ابؼبنقطعني .  أم : ألنو    ) فَ َلِحَقيِن اَلنهيبُّ 
و برجلو كدعا لو ( كىذا يفيد أف الدعاء كاف للجمل ، ىذا يفيد أف الدعاء كاف عبابر ، كيف ركاية ) فضرب) َفَدَعا يل, َوَضَربَُو   
 دعا لو كعبملو . كهبمع بينهما أبنو 

أم : يف اإلسراع ، كعند البخارم يف الوكالة ) .... فضربو ، فزجره ، فكاف من ذلك اؼبكاف من ) َفَساَر َسًْنًا َلَْ َيِسْر ِمثْ َلُو   
 . أكؿ القـو (

 كيف ركاية ألضبد : ) فكرىت أف أبيعو ( كيف ركاية أيضان ألضبد ) ال ، بل ىو لك اي رسوؿ هللا ( .(  ) بعنيو أبوقية , قلت : ال
 ( بضم اغباء ، أم استثنيت ضبلو إايم . ) مُحْاَلنَُو ِإََل َأْىِلي
ُتُو اِبْْلََمِل     اؼبدينة غدكت إليو ابلبعري ( . جاء يف ركاية : ) فلما قدـ رسوؿ هللا ) أَتَ ي ْ

جاء يف ركاية : ) فأعطاٍل شبن اعبمل ، كاعبمل كسهمي مع القـو ، كيف ركاية : ) فأعطاٍل شبنو كرده علي ( قاؿ نَ َقَدين ََثََنُو   ) ف َ 
 اغباف  ابن حجر : كىذا كلو بطريق اجملاز ، ألف العطية إمبا كقعت لو بواسطة ببلؿ ، كما ركاه مسلم .
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 ستفهاـ ، أم : أتظنِن .( بضم التاء ، كاؽبمزة لبل ) أَتُ َراين 
 ( اؼبماكسة اؼبناقصة يف الثمن ، كأشار بذلك إىل ما كقع بينهما من اؼبساكمة عند البيع .) َماَكْسُتَك 

 اغبديث دليل على أنو  هبوز للبائع أف يشرتط نفعان يف اؼببيع .-ُ
 مثالو : كأف يقوؿ : أبيع عليك دارم ، بشرط أف أسكن فيو ؼبدة أسبوع .

 خر : بعت سيارِت كاشرتطت على اؼبشرتم أف أسافر ِبا إىل مكة .َ مثال
 كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :

 : أنو ال هبوز .القول األول 
 كىو مذىب أِب حنيفة ، كالشافعي .

 . كىو ال يصح غبديث ) هنى عن بيع كشرط (  -أ
 قالوا : ألف الشرط اؼبذكور ينايف مقتضى العقد .-ب

 : أنو هبوز .لقول الثاين ا
 كىذا مذىب األكزاعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور ، كطائفة .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 اعبمل ، كاشرتط أف وبملو إىل أف يصل اؼبدينة . غبديث الباب ، فإف جابران ابع على النِب 

 لكن يشرتط يف ىذا النفع : أف يكوف معلومان .-ِ
 ابلعمل كيكوف ابؼبسافة .ابلزمن كيكوف والعلم يكون : 

 : بعت بيِ كاشرتطت أف أسكن ىذا البيت ؼبدة شهر . مثال الزمن
 : لو بعت عبدان ، كاشرتطت أف ىبيط يل ثوابن . مثال العمل

 : لو بعت سيارة ، كاشرتطت أف أسافر ِبا إىل مكة . مثال ادلسافة
 فلو  كاف النفع ؾبهوالن فإنو ال يصح .

 رط أف أسكنو إىل قدـك زيد .: أبيعك بيِ بش مثال
 ىذا ال يصح ، ألف قدـك زيد ؾبهوالن .

 اختلف العلماء لو اشرتط النفع يف غري اؼببيع ؟ ) كما لو قاؿ : بعتك بيِ على أف تسكنِن بيتك شهران ( على قولني :-ّ
 أنو ال يصح . القول األول :

 كىذا ىو اؼبشهور من اؼبذىب .
 عة ( . غبديث ) هنى عن بيعتني يف بي

 : أنو يصح إال إذا تضمن ؿبظوران شرعيان .القول الثاين 
 كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم ، كالشيخ السعدم . 
 غبديث الباب . -أ
 كغبديث ) اؼبسلموف على شركطهم ( .-ب

 مثاؿ : إذا تضمن ؿبظوران شرعػيان :
 تك ؼبدة شهػر ، ألنػو قرض جػر منفعػة .مثاؿ : لو قلت أقرضتك ألف رايؿ بشرط أف تسكنِن بي
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 أما حديث ) هنى عن بيعتني يف بيعػة ( فقد قاؿ بعض العلماء إف اؼبقصود ِبا : مسألة العينة .
 على قولني :هبوز أف هبمع أكثر من شرط يف اؼببيع اختلف العلماء ىل -ْ

 اشرتط اؼبشرتم على البائػع ضبل اغبطػب كتكسريه .مثال : 
 اشرتط اؼبشرتم على البائع أف يفصل ىذا الثوب كىبيطو . مثال آخر :
 : أنو ال يصح شرطاف يف بيع .. القول األول

 كىذا مذىب اغبنفية كالشافعية كاؼبشهور من مذىب اغبنابلة .
 ) ال وبل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ

 ثر من ذلك ما مل تكن الشركط ؿبرمة .هبوز ذلك ، بل هبوز كلو أك القول الثاين :
 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .

 لقولو تعاىل ) ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد ( . -أ
 ) اؼبسلموف على شركطهم ( . كلقولو  -ب

 ن ىذا األرل وبتاج إىل دليل رريح.كجو الداللة من اآلية كاغبديث: أهنما دال على كجوب الوفاء ابلشركط، كاػبركج ع
 أف األرل يف اؼبعامبلت كلها : ارلها كشركطها الصحة كاإلابحة ما مل يدؿ دليل رريح على اؼبنع . -ج

 وىذا ىو الصحيح .
 اؼبقصود بو بيع العينة كما رجحو ابن القيم رضبو هللا .فحديث ) ... كال شرطاف يف بيع (  كأما
 ذا ابع شيئان بشرط الرباءة من كل عيب ؾبهوؿ على أقواؿ :إاختلف العلماء يف حكم -ٔ

 أنو ال يربأ من العيب مطلقان .القول األول : 
 أنو يربأ من كل عيب ِبذا الشرط .القول الثاين : 

 أنو يربأ من كل عيب مل يعلم بو دكف ما علمو فبل يربأ . القول الثالث :
 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .

 يف ىذه اؼبسألة ، كىو ىذا التفصيل ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم . الصحيحكىذا ىو 
 أف يكوف عاؼبان ِبا كلكنو كتمها ، فهذا ال يربأ ، ألنو خدعو كغٌشو . 

 يف اؼبتبايعني ) إف كتما ككذاب ؿبقت بركة بيعهما ( . ) من غشنا فليس منا ( . كقاؿ  قاؿ النِب 
 ابلعيوب فهذا يربأ ، ألف ىذا ىو الذم يقدر عليو ، كىو أف يريد أف يسلم .كإما أف يكوف جاىبلن 

كالصحيح يف مسألة البيع بشرط الرباءة من كل عيب كالذم قضى بو الصحابػة كعليو ) قاؿ شيخ اإلسبلـ مرجحان ىذا التفصيل 
   . أكثر أىل العلم ، أف البائع إذا مل يكن علم بذلك العيب فبل رد للمشرتم

 ) كقد تقدمت اؼبسألة ( .                       ىذا الذم جاء عن الصحابة . ؿ ابن القيم :كقا
 جواز ضرب الدابة للسري كإف كانت غري مكلفة ، بشرط أف ال يشق عليها .-ٚ
 جواز اؼبساكمة ؼبن يعرض سلعتو للبيع .-ٖ
 كشدة عطفو كلطفو أبرحابو . رأفة النِب -ٗ
 ـ أف يرفق بضعيفهم .ينبغي على أمري القو -َُ
 جواز تكرار طلب البيع أك الشراء ، لقولو ) بعنيو ، مث قاؿ : بعنيو ( كىذا ال يعد من اإلغباح اؼبكركه .-ُُ
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 جواز تسييب الدابة إذا مل يكن فيها منفعة .-ُِ
 سر مثلو قط ( .، كأنو من َايت نبوتو ، لقوؿ جابر ) فضربو فسار سريان مل ي إثبات معجزة من معجزات النِب -ُّ
مشركعية تقدـ القبوؿ على اإلهباب يف البيع ، فبل حرج للمشرتم أف يسبق البائع فيقوؿ للبائع : بعِن ىذه الدار ، كذىب -ُْ

 بعض العلماء إىل أنو ال بد أف يكوف اإلهباب قبل القبوؿ ، كلكن ىذا القوؿ ضعيف .
 جواز اؼبماكسة يف البيع .-ُٓ
 كحسن كفائو ألرحابو . ككرمو ظباحة النِب -ُٔ
 أف القبض ليس شرطان يف رحة البيع .-ُٕ
 . تواضعو -ُٖ
 جواز الوكالة يف كفاء الديوف .-ُٗ
 لو ببيع صبلو مع احتياجو إليو . فضيلة جابر ، حيث ترؾ ح  نفسو كامتثل أمر النِب -َِ

إىل مآؿ حسن ، فرأيت من ترصبة جابر  النِب  : َؿ أمر صبل جابر ىذا ؼبا تقدـ لو من بركة فائدة : قال احلافظ ابن حجر
كأِب بكر كعمر ، فعجز ، فأتيت  من ُبريخ ابن عساكر بسنده إىل أِب الزبري عن جابر قاؿ : ) فأقاـ اعبمل عندم زماف النِب 

 بو عمر ، فعرفت قصتو ، فقاؿ : اجعلو يف إبل الصدقة كيف أطيب اؼبراعي ، ففعل بو ذلك إىل أف مات .
 رجح اغباف  ابن حجر أف ىذه القصة كقعت يف غزكة ذات الرقاع يف السنة الرابعة .:  فائدة

أن يبيَع حاِضٌر لباٍد, وال تناَجُشوا, وال يَبيُع الرجُل على بيِع أِخيو,  عن أِب ُىريرة هنع هللا يضر قال )  هنى رسوُل هللا  - ٕٚٚ
 َق أخِتها لتْكَفَأ ما ِف إَنئها   .وال ُيُطُب على ِخطبة أخيو, وال تسأُل ادلرأُة طال

---------- 
 َِٔكقد تقدـ شرحها عند حديث : يف ىذا اغبديث النهي عن بعض البيوع احملرمة -ُ
 اغبديث دليل على ربرَل أف ىبطيبي الرجل على ًخطبة أخيو .-ِ
) الى ىبىٍطيٍب بػىٍعضيكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ، حىىتى يػىتػٍريؾى اىػبٍىاًطبي   قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللىً  -رىًضيى اىَّللىي عىنػٍهيمىا -اٍبًن عيمىرى  غبديثً  -أ

لىوي ، أىٍك َيىٍذىفى لىوي اىػبٍىاًطبي ( ميتػىفىقه عىلىٍيًو .  قػىبػٍ
 أىٍف َيىٍذىفى لىوي ( متفق عليو .كلفظو عند مسلم  ) الى يىًبًع الرىجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ىبىٍطيٍب عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإالى 

تىاعى عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ىبىٍطيبى  كعن عيٍقبىةى ٍبنى عىاًمرو قاؿ : قاؿ رىسيوؿى اَّللًى  -ب لُّ لًٍلميٍؤًمًن أىٍف يػىبػٍ ) اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمًن فىبلى وبًى
 عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتى يىذىرى ( .

 قىاؿى ) الى ىبىٍطيبي الرىجيلي عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ( ركاه مسلم . رىيٍػرىةى عىًن النىِبًٌ كعن أىًَب ىي  -ج
إٍلًجىابىًة ريرًٌحى لًٍلخىاًطًب ابً ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ظىاًىرىة يف ربىٍرَل اػبًٍٍطبىة عىلىى ًخٍطبىة أىًخيًو ، كىأىصٍبىعيوا عىلىى ربىٍريبهىا ًإذىا كىافى قىٍد  قال النووي :

 ، كىملٍى َيىٍذىف ، كىملٍى يػىتػٍريؾ .          ) شرح مسلم ( .
ابىًتًو أىٍك تػىٍزًكهًبًو، فػىهىًذًه وبىٍ  وقال ابن قدامة : ريـي عىلىى غىرٍيً خىاًطًبهىا ... أىٍف تىٍسكينى إىلى اػبٍىاًطًب ؽبىىا، فػىتيًجيبىوي، أىٍك َتىٍذىفى ًلوىلًيًٌهىا يًف إجى

 : ًخٍطبػىتػيهىا
 كذكر األحاديث السابقة .

 كىأًلىفى يف ذىًلكى إٍفسىادنا عىلىى اػبٍىاًطًب اأٍلىكىًؿ .
اكىًة بػىنٍيى النىاًس ، كىًلذىًلكى نػىهىى النىِبُّ    عىٍن بػىٍيًع الرىجيًل عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو . كىًإيقىاعى اٍلعىدى
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فنا بػىنٍيى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، إالى أىفى قػىٍومنا ضبىىليوا النػىٍهيى عىلىى اٍلكىرىاىىًة ، كىالظىاًىري أىٍكىلى .   كىالى نػىٍعلىمي يًف   ) اؼبغِن ( .    ىىذىا ًخبلى
 : قاؿ اعبمهور ، ىذا النهي للتحرَل .     ) الفتح ( . وقال ابن حجر

ـه ًإذىا حىصىل الرُّكيوفي ًإىلى اػبٍىاًطًب اأٍلكؿ .( ذىىىبى صبيٍهيوري الٍ  ادلوسوعة الفقهيةجاء يف )   فيقىهىاًء ًإىلى أىفى اػبًٍٍطبىةى عىلىى اػبًٍٍطبىًة حىرىا
 ٔفائدة : 

 اغبكمة من ربرَل اػبطبة على خطبة اؼبسلم :
 أف ىذا التصرؼ من أسباب العداكة كالبغضاء بني الناس .

 د عليو ألف اغبق لو ما داـ أنو ىو اػباطب.كألف ىذا التصرؼ فيو ظلم للخاطب األكؿ كفيو تع
 ٕفائدة : 

 يف حالتني هبوز أف ىبطب الثاٍل : 
 إف ريد اػباطب . األوَل :

 ألف حق اػباطب األكؿ سقط ابلرد .
 إذا أًذف لو . الثانية :

ٍذىفى لىوي اىػبٍىاًطبي ( ... الى ىبىٍطيٍب بػىٍعضيكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ، حىىتى يػىتػٍريؾى اىػبٍى للحديث السابق ) . لىوي ، أىٍك َيى  اًطبي قػىبػٍ
 كمن اغباالت الِ هبوز :

 إذا ترؾ اػباطب األكؿ اػبطبة . الثالثة :
 لركاية ) كىالى ىبىٍطيبى عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتى يىذىرى ( .

ًذًه كىاتػىفىقيوا عىلىى أىنىوي ًإذىا تػىرىؾى اػبًٍٍطبىة رىٍغبىة عى  قال النووي : نػٍهىا ، كىأىًذفى ًفيهىا ، جىازىٍت اػبًٍٍطبىة عىلىى ًخٍطبىتو ، كىقىٍد ريرًٌحى ًبذىًلكى يف ىى
 اأٍلىحىاًديث 

 ٖفائدة : 
اختلف العلماء : إذا مل يركنوا إىل اػباطب . ) يعِن مل يقبلوا حىت اآلف ، ما زالوا يف التفاكض كيف طور البحث ( ىل هبوز أف 

 ال على قولني : ىبطب على خطبتو أـ
 : هبوز . القول األول

 : ال هبوز . القول الثاين
 ألف ىذا يعترب خطبة على خطبة أخيو .
 ألهنم قد يكونوف على كشك اؼبوافقة .

 كهللا أعلم .
 ٗفائدة : 

 اختلف العلماء : ىل هبوز أف ىبطب على خطبة غري اؼبسلم أـ ال على قولني :
 هل هبوز للمسلم أف يذىب كىبطب ىذه اليهودية ؟مثاؿ : أف ىبطب يهودم يهودية ، ف

 أنو هبوز . القول األول :
 : كبو قاؿ األكزاعي ، كرجحو ابن اؼبنذر ، كاػبطاِب . قال النووي

 لقولو ) على ًخطبة أخيو ( كالكافر ليس أخان للمسلم . -أ
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لُّ لًٍلميٍؤًمنً  تىاعى عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ىبىٍطيبى عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتى يىذىرى ( . كيؤيده ركاية ) اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمًن فىبلى وبًى  أىٍف يػىبػٍ
 قطع هللا األخوة بني الكافر كاؼبسلم ، فيختص النهي ابؼبسلم . قال اخلطاِب :

 كألف الكافر ليس لو حرمة . -ب
 أنو ال هبوز . القول الثاين :

 كبو قاؿ صبهور العلماء .
 كال ىبطب الرجل على خطبة الرجل ( . لركاية )

 كأما التقييد )أبخيو( فيحمل على الغالب، فبل مفهـو لو كقولو تعاىل ) كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ (.
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ٘فائدة : 
 وبـر أف زبطب اؼبرأة على خطبة اؼبرأة لنفس العلة . 

 المرأة أخرل أف َتِت كتعرض نفسها عليو كتزىده يف الِ قبلها. مثاؿ: امرأة عرضت نفسها على رجل، فبل وبل
 ٙفائدة : 

ؼبا خطبها ثبلثة: أبو جهم، كمعاكية، كأسامة ، اعبواب : أف  اعبواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أهنا جاءت تستشري النِب 
 ربمل ىذه القصة على أف الواحد منهم مل يعلم خبطبة اآلخر .

 رَل أف تسأؿ اؼبرأة طبلؽ ضرهتا .اغبديث دليل على رب-ّ
 كأف تقوؿ الزكجة عند العقد ، رضيت بو زكجان بشرط أف يطلق زكجتو .

لُّ اًلٍمرىأىةو تىٍسأىؿي طىبلىؽى أيٍخًتهىا لًتىٍستػىٍفرًغى رىٍحفىتػىهىا فىًإمبىىا ؽبىىا مىا قيدًٌرى ؽبىى  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى . عىًن النىِبًٌ   ا ( متفق عليو .قىاؿى ) الى وبًى
 ا ( متفق عليو .كيف ركاية ) الى تىٍسأىًؿ اٍلمىٍرأىةي طىبلىؽى أيٍخًتهىا لًتىٍستػىٍفرًغى رىٍحفىتػىهىا كىٍلتػىٍنًكٍح فىًإفى ؽبىىا مىا قيدًٌرى ؽبىى 

 أىٍف تىٍسأىؿى اٍلمىٍرأىةي طىبلىؽى أيٍخًتهىا ( متفق عليو . كيف ركاية )  نػىهىى رسوؿ هللا 
 ) ال تشرتط اؼبرأة طبلؽ أختها ( ركاه أضبد .كيف ركاية 

 كقد بوب البخارم يف رحيحو على ىذا اغبديث بقولو: ابب الشركط الِ ال ربل يف النكاح .
 .كؼبا فيو من الظلم كالعدكاف، ألف حق الزكجة سابق -ب
، ت تشنيع لفعلها كَتكيد للنهي عنوري ابسم األخ[ أم أختها يف الدين ، كيف التعبأختها[ أم اؼبرأة األجنبية . ]اؼبرأةكال تسأؿ ]

 [ ىذا سبثيل إلمالة الضرة حق راحبتها من زكجها إىل نفسها إذا سألت الطبلؽ .لتكفئ ما يف إانئهاتركو . ] كربريض ؽبا على
رأة زكجها أف يطلق ضرهتا نقل اغباف  يف )الفتح( عن ابن عبد الرب قولو: األخت الضرة، كفيو من الفقو أنو ال ينبغي أف تسأؿ اؼب

 لتنفرد بو.
كقاؿ الشوكاٍل : كمن الشركط الِ تنايف مقتضى العقد أف تشرتط عليو أف ال يقسم لضرهتا أك ينفق عليها ، أك يطلق من كانت 

 ربتو ، فبل هبب الوفاء بشيء من ذلك .
 هبب الوفاءي بو. فإف قيل: فما الفرؽ بني ىذا بطبلفى اشرتاط اؼبرأة طبلؽى أختها، كأنو ال : كتضمن حكميو  قال ابن القيم

كبني اشرتاطها أف ال يتزكج عليها حىت رححتم ىذا كأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرؽي بينهما أف يف اشرتاط طبلًؽ الزكجة من 
ريىا، كقد فرؽ النصُّ اإلضرار ًِبا ، ككسًر قلبها ، كخراًب بيتها ، كمشاتًة أعدائها ما ليس يف اشرتاط عدـً نكاحها، كنكاًح غ

 بينهما، فقياس أحدنبا على اآلخر فاسد.
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 ابب الراب والصرف

 الراب : لغة ىو الزايدة .
 كارطبلحان : مبادلة الربوم جبنسو ، أك َتخري القبض فيما يلـز فيو التقابض من الربوايت .

 كىو ينقسم إىل قسمني :
 ربوم من جنسو .كىو الزايدة يف مبادلة ماؿ ربوم دباؿ  راب الفضل :

 كمبادلة راع بر بصاعني من الرب ، لوجود الزايدة يف أحد العوضني .
 أك مبادلة مائة غراـ من الذىب دبائة كعشرة كإف اختلفا يف اعبودة .

 كىو َتخري القبض عند مبادلة الربوم ابلربوم سواء كاف من جنسو أك من غري جنسو إذا اربدا يف العلة . راب النسيئة :
 : كرب برب أك بشعري بعد شهر ، أك رايالت برايالت بعد أسبوع .مثاؿ 

 كقد هبتمع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع َتخري القبض .
فهذا راب الفضل ، ككجد التأخري  َُُبػ  ََُكمائة دبائة كعشرة بعد شهر . ] فهنا اعبنس كاحد كىو الرايالت كجد التفاضل 

 ىل شهر فهذا راب النسيئة [ .إ
 كقد جاءت النصوص الكثرية الِ تدؿ على ربرَل الراب كأنو من الكبائر .

ًإمبىىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي مىسًٌ ذىًلكى أبًىنػىهيٍم قىاليوٍا قاؿ هللا تعاىل ) الىًذينى َيىٍكيليوفى الٌراب ال يػىقيوميوفى ًإالى كىمىا يػىقيوـي الىًذم يػىتىخىبىطيوي الشىٍيطىافي ًمنى الٍ -أ
ٍمريهي ًإىلى اَّللًى كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍرحىابي النىاًر ىيٍم الٌراب كىأىحىلى اَّللىي اٍلبػىٍيعى كىحىرىـى الٌراب فىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأى 

 ًفيهىا خىاًلديكفى ( .
بُّ كيلى كىفىارو أىثًيمو ( .كقاؿ سبحان-ب قىاًت كىاَّللىي ال وبًي  و كتعاىل ) يبىٍحىقي اَّللىي الٌراب كىيػيٍرِب الصىدى
تيٍم ميٍؤًمًننيى، -ج فىٍأذىنيوٍا حًبىٍربو ًمنى اَّللًى  فىًإٍف ملٍى تػىٍفعىليواٍ كقاؿ عز كجل ) ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوٍا اتػىقيوٍا اَّللىى كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى الٌراب ًإٍف كينػٍ

تيٍم فػىلىكيٍم ريؤيكسي أىٍموىاًلكيٍم ال تىٍظًلميوفى كىال تيٍظلىميوفى ( .  كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيبػٍ
 ( . قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما )ىذه َخر َية نزلت على النِب 

 ليوٍا الٌراب أىٍضعىافان ميضىاعىفىةن كىاتػىقيوٍا اَّللىى لىعىلىكيٍم تػيٍفًلحيوفى ( .كقاؿ سبحانو كتعاىل ) ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوٍا ال َتىٍكي -د
كقاؿ سبحانو كتعاىل يف شأف اليهود حينما هناىم عن الراب كحرمو عليهم، فسلكوا طريق اغبيل إلبطاؿ ما أمرىم بو قاؿ -ىػ

 كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى النىاًس اًبٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدانى لًٍلكىاًفرًينى ًمنػٍهيٍم عىذىاابن أىلًيمان (  .سبحانو يف ذلك ) كىأىٍخًذًىمي الٌراب كىقىٍد نػيهيوٍا عىٍنوي 
تيٍم مً -ك تيٍم ًمٍن رابن لًيػىٍربػيوىٍا يف أىٍموىاًؿ النىاًس فىبل يػىٍربيوٍا ًعٍندى اَّللًى كىمىا َتػىيػٍ ٍجوى اَّللًى فىأيكلىًئكى ىيمي ٍن زىكىاةو تيرًيديكفى كى كقاؿ عز كجل ) كىمىا َتػىيػٍ

 اٍلميٍضًعفيوفى ( .
: )لىعىنى رىسيوؿي اىَّللًى  -ز :  ىيٍم سىوىاءه ( عىٍن جىاًبر . قىاؿى ٍيًو، كىقىاؿى ، كىميوًكلىوي، كىكىاتًبىوي، كىشىاًىدى  ركاه مسلم . ًَكلى اىلٌرابى
لى  كعن ظبرة . قاؿ : قاؿ  -ؾ ا بًيىًدم ، فىأىٍخرىجىاٍل ًإىلى األىٍرًض اٍلميقىدىسىًة ، فىًإذىا ) ... كلىًكِنًٌ رىأىٍيتي اللىيػٍ ةى رىجيلىنٍيً أىتػىيىاٍل ، فىأىخىذى

نىا عىلىى نػىهىرو ًمٍن دىـو ، ًفيًو رىجيله قىائًمه عىلىى كىسىًط النػىهىًر ، كىرىجيله بػى جىاًلسه ، ... اغبديث كفيو : . رىجيله  ٍيًو .. فىاٍنطىلىٍقنىا حىىتى أىتػىيػٍ نٍيى يىدى
فػىرىدىهي حىٍيثي كىافى ، فىجىعىلى كيلىمىا جىاءى لًيىٍخريجى  ًحجىارىةه ، فىأىقٍػبىلى الرىجيلي الىًذم يف النػىهىًر ، فىًإذىا أىرىادى أىٍف ىبىٍريجى ، رىمىى الرىجيلي حًبىجىرو يف ًفيًو ،

ا ؟ قاؿ : كىالىًذم رىأىيٍػتىوي يًف النػىهىًر ًَكليوا الٌرابى ( ركاه البخارم .رىمىى يف ًفيًو حًبىجىرو ، فػىيػىٍرًجعي كىمىا كىافى ، فػىقي   ٍلتي : مىا ىىذى
ٍحري قىاؿى ) اٍجتىًنبيوا السىٍبعى اٍلميوًبقىاًت قىاليوا : ايى رىسيوؿى هللًا كىمىا ىينى قىاؿى ال ، عىًن النىِبًٌ  كعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ص ٍرؾي اًبَّللًى كىالسًٌ شًٌ
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الزىٍحًف كىقىٍذؼي اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت اٍلغىاًفبلىت (  كىقػىٍتلي النػىٍفًس الىًِ حىرىـى اَّللىي ًإالى اًبغبٍىقًٌ كىأىٍكلي الٌرابى كىأىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم كىالتػىوىيلًٌ يػىٍوـى 
 متفق عليو .

 أنو قاؿ ) ما أحد أكثر من الراب إال كاف عاقبة أمره إىل قلة ( ركاه أضبد . ِب عن الن كعن ابن مسعود -ض
يف حجة الوداع يقوؿ )أال إف كل راب من راب اعباىلية موضوع،  كعن سلماف بن عمرك عن أبيو قاؿ: ظبعت رسوؿ هللا  -م

وضوع، كأكؿ دـ أضع منها دـ اغبارث بن عبد لكم رؤكس أموالكم ال تىظلموف كال تيظلموف، أال كإف كل دـ من دـ اعباىلية م
اؼبطلب كاف مسرتضعان يف بِن ليث فقتلتو ىذيل، قاؿ: اللهم ىل بٌلغت؟ قالوا: نعم، ثبلث مرات. قاؿ: اللهم اشهد ثبلث مرٌات( 

 ركاه ابو داكد .
ركاه ذ اؼباؿ أًمن اغببلؿ أـ ًمنى اغبراـ( قاؿ )ليأتني على الناس زمػػػػػػاف ال يبايل اؼبرء دبا أخ عن النِب  كعن أِب ىريرة  -ظ

 البخارم .
ـٌ من جهة  ِبذا ربذيران من فتنة اؼباؿ، فهو من بعض دالئل نبوتو  أخرب النِب   ابألمور الِ مل تكن يف زمنو، ككجو الٌذ

 الٌتسوية بني األمرين كإال فأخذ اؼباؿ من اغببلؿ ليس مذمومان من حيث ىو كهللا أعلم .
نػىهىى عىٍن شبىىًن الدىـً ، كىشبىىًن اٍلكىٍلًب ، كىكىٍسًب األىمىًة ، كىلىعىنى اٍلوىامًشىةى كىاٍلميٍستػىٍومًشىةى ، كىًَكلى  أف رىسيوؿى اَّللًى  ِب جحيفة )كعن أ -ظ

 الٌرابى ، كىميوًكلىوي ، كىلىعىنى اٍلميصىٌوًرى ( ركاه البخارم .
  ؿبـر  .: أصبعت األمة على أف الراب قال ابن قدامة

) الذىُب ابلورِق راًب إال ىاَء وىاَء, والبُ رُّ ابلربِّ راًب إال ىاَء  هللا عن ُعمر بن اخلطهاب هنع هللا يضر قال: قال رسوُل  - ٕٛٚ
ِعًُن ابلشعًِن راًب إال ىاَء وىاَء   .  وىاَء, والشه

ال تَِبيعوا الذىَب ابلذىب, إال مثاًل ّنثٍل, وال ُتِشفُّوا بعَضها قال )  عن أِب سعيٍد اخلُدري هنع هللا يضر, أن رسوَل هللا  - ٜٕٚ
 على بعٍض, وال تِبيُعوا الوِرَق ابلوِرِق إال مثالً ّنثٍل, وال ُتِشفُّوا بعَضها على بعٍض, وال تبيُعوا منها غائًبا بناجٍز   .

 وِف لفٍظ: "إال يًدا بيٍد" . -
 ثٍل, سواًء بسواٍء" .وِف لفٍظ: "إال وزًَن بوزٍن, مثاًل ّن -

---------- 
 أم إذا بعت ذىب بذىب .(  الذىب ابلذىب) 
 أم التقابض .(  ىاَء وىاء) 

أم: إال متماثلني، كيف ركاية أِب راحل السٌماف، عن أِب سعيد ) إال كزانن بوزف، ) ال تَِبيعوا الذىَب ابلذىب, إال مثاًل ّنثٍل   
 ًمثبلن دبثل، سواءن بسواء ( .

لوا .ِشفُّوا بعَضها على بعٍض   وال تُ   بضم حرؼ اؼبضارعة، ككسر الشني اؼبعجمة، كتشديد الفاء؛ أم: ال تػيفىضًٌ
 ، إشارة إىل التقابض .أم: ميؤىجىبلن حباٌؿ وال تبيُعوا منها غائًبا بناجٍز   ) 
أف بيع الذىب ابلذىب ، أك الفضة ابلفضة  ىذا َتكيد لقولو : ) إال مثبلن دبثل ( أم ال تزيدكا ، فمعىن اغبديث :  وال تشفوا ) 

 التماثل ، لقولو : ) إال مثبلن دبثل ( .، ك أك الرب ابلرب ، ال بد من شرطني :التقابض ، لقولو : ) إال ىاءى كىاء ( 
 يف ىذه األحاديث بياف األمواؿ الربوية الِ هبرم فيها الراب .-ُ

)الذىب ابلذىب، كالفضة ابلفضة، كالرب ابلرب، كالشعري  ؿ هللا كقد جاءت يف حديث عبادة بن الصامت قاؿ: قاؿ رسو 
ابلشعري، كالتمر ابلتمر، كاؼبلح ابؼبلح، مثبلن دبثل، سواء بسواء، يدان بيد، فإذا اختلفت ىذه األرناؼ فبيعوا كيف شئتم، إذا كاف 
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 يدان بيد( ركاه مسلم .
 ، كالفضة ، كالرب ، كالشعري ، كالتمر ، كاؼبلح .ففي حديث عبادة أف األمواؿ الربوية ستة ، كىي : الذىب 

 فيؤخذ من أحاديث الباب ضوابط الراب :
 أواًل : إذا بيع الربوي َننسو مشاركاً لو ِف العلة فال بد من شرطٌن :

 التقابض يف ؾبلس العقد . -اؼبماثلة ) يف الوزف ( 
 فباثلة ( . –مثاؿ : ذىب بذىب ) ال بد من شرطني : تقابض 

 فباثلة ( . –بفضة ) ال بد من شرطني : تقابض فضة 
 فباثلة ( . –بر برب ) ال بد من شرطني : تقابض  

 اثنياً : إذا بيع الربوي بغًن جنسو لكنو مشارك لو ِف العلة فيشرتط شرط واحد وىو : القبض .
 يف العلة كما سيأِت ( . مثاؿ : ذىب بفضة يشرتط شرط كاحد التقابض . ) ألف الذىب غري جنس الفضة لكنو مشارؾ لو

راع من الشعري هبوز بشرط كاحد كىو التقابض .] ألف التمر غري جنس الشعري لكنو  َََُرع من الرب بػ  َُمثاؿ : ابع
 مشارؾ لو يف العلة [ .

ه دكالرات( كمثل : بيع الرايالت ابلدكالرات، فكبلنبا اربدا يف العلة )كىي الثمنية( لكن اختلفت يف اعبنس )ىذه رايالت كىذ
 فإنو هبوز بشرط التقابض .

 ) فإذا اختلفت ىذه األرناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدان بيد ( . لقولو 
 اثلثاً :  إذا بيع الربوي بغًن جنسو وَل يكن مشاركاً لو ِف العلة فإنو ال يشرتط شيء , جيوز التفاض ل والتفرق .

 . مثاؿ : ذىب بشعري ، هبوز مطلقان من غري شركط
 مثاؿ : فضة برب هبوز مطلقان من غري شركط .

 اختلف العلماء : ىل هبرم الراب يف غري ىذه األرناؼ الستة فبا ىو مثلها أـ ال على قولني :-ِ
 : أف ربرَل الراب ؿبصور يف ىذه األشياء الستة ال يتجاكزىا إىل غريىا . القول األول

 كقاؿ بو أيضان طاكس ، كعثماف البِ ، كأبو سليماف .يركل ىذا القوؿ عن قتادة كىو قوؿ أىل الظاىر  
علة منصورة اختلفوا  –أم اعبمهور  –كفبن اختار ىذا القوؿ اإلماـ الصنعاٍل حيث يقوؿ يف سبل السبلـ : كلكن ؼبا مل هبدكا 

ال يف الستة اؼبنصوص عليها ، كقد فيها اختبلفان كثريان يقوم للناظر العارؼ أف اغبق ما ذىبت إليو الظاىرية من أنو ال هبرم الراب إ
 أفردان الكبلـ على ذلك يف رسالة مستقلة ظبيتها : )القوؿ اجملتىب ( .

كاختاره من اغبنابلة ابن عقيل  يف َخر مصنفاتو مع قولو ابلقياس ، قاؿ : ألف علل القياسيني يف مسألة الراب علل ضعيفة ، كإذا 
 مل تظهر فيو علة امتنع القياس .

 أنو يلحق ِبا ما شاركها يف العلة .ثاين : القول ال
 كىذا مذىب صباىري العلماء . 
يقوؿ ) الطعاـ ابلطعاـ مثبلن دبثل ... ( كلف  ) الطعاـ ( أعم من  كاستدلوا حبديث معمر بن عبدهللا أنو ظبع رسوؿ هللا -أ

 األرناؼ األربعة اؼبذكورة يف حديث عبادة .
أف ما كافقها يف العلة هبب أف َيخذ حكمها ، مراعاة ؼبقصود الشارع يف التحرَل ، فما داـ أف  كاستدلوا أيضان ابؼبعىن ، كذلك-ب

العلة كاضحة كموجودة يف غري ىذه األرناؼ فليحكم ابإلغباؽ ، ألف الشرع ال يفرؽ بني متماثلني ، كما ال هبمع بني ـبتلفني ، 
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 كتفاء ابألشياء الِ ال يستغِن عنها الناس عادة .قالوا : كقد اقتصر اغبديث على األرناؼ الستة من ابب اال 
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 اختلف العلماء يف علة التحرَل يف ىذه األشياء الستة  على أقواؿ :-ّ
 علة الراب يف النقدين . أواًل :

 أف العلة فيهما مطلق الثمنية ، أم أهنما أشباف لؤلشياء .:  أرجح األقوال
 ، كاختاره ابن تيمية ، كابن القيم . كىذا قوؿ اؼبالكية 

 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كاألظهر أف العلة يف ذلك ىي الثمنية ال الوزف .
فإف ىيئة كبار العلماء تقرر أبكثريتها : أف الورؽ النقدم يعترب نقدان قائمان بذاتو كقياـ النقدية جاء ِف رللة البحوث اإلسالمية : 

ا من األشباف ، كأنو أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلردار ، دبعىن أف الورؽ النقدم السعودم جنس ، يف الذىب كالفضة كغريى
 كأف الورؽ األمريكي جنس ، كىكذا كل عملة كرقية جنس مستقل بذاتو كأنو يرتتب على ذلك األحكاـ الشرعية اآلتية :

ين الذىب كالفضة كيف غريىا من األشباف كالفلوس كىذا يقتضي ما أكالن : جرايف الراب بنوعيو فيها كما هبرم الراب بنوعيو يف النقد
 يلي :

ال هبوز بيع بعضو ببعض أك بغريه من األجناس النقدية األخرل من ذىب أك فضة أك غرينبا نسيئة مطلقان ، فبل هبوز مثبل بيع  -أ
 الدكالر األمريكي خبمسة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر نسيئة .

اعبنس الواحد منو بعضو ببعض متفاضبلن سواء كاف ذلك نسيئة أك يدان بيد ، فبل هبوز مثبل بيع عشرة أريلة ال هبوز بيع  -ب
 سعودية كرؽ أبحد عشر رايالن سعوداين كرقان .

كرقان  هبوز بيع بعضو ببعض من غري جنسو مطلقان إذا كاف ذلك يدان بيد ، فيجوز بيع اللرية السورية أك اللبنانية برايؿ سعودم  -ج 
كاف أك فضة أك أقل من ذلك أك أكثر ، كبيع الدكالر األمريكي بثبلثة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر إذا كاف ذلك يدان بيد ، 
كمثل ذلك يف اعبواز بيع الرايؿ السعودم الفضة بثبلثة أريلة سعودية كرؽ أك أقل أك أكثر يدا بيد ؛ ألف ذلك يعترب بيع جنس 

 جملرد االشرتاؾ يف االسم مع االختبلؼ يف اغبقيقة  .  ) أحباث ىيئة كبار العلماء ( .بغري جنسو ، كال أثر 
كعلى ىذا : فيجرم الراب يف كل ما ازبذه الناس عملة كراج ركاج النقدين ، مثل األكراؽ النقدية اآلف ، كعلى ىذا فبل هبوز بيع 

هبوز بيع بعضها ببعض من غري جنسها إذا كاف يدان بيد ، كما لو ابع كرؽ ( رايالن سعوداين كرقان ، ك ُٔ( رايالن سعوداين كرقان بػ)ُٓ)
 نقد سعودم بلرية سورية أك لبنانية أك كويتية ، ألف العمبلت الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إردارىا .

 لك على أقواؿ :فقد اختلف العلماء يف ذأما علة التحرمي ِف األربعة الباقية . ) التمر والشعًن وادللح والرب   
 أف العلة ىي الطعم مع الكيل . ) إذا يلحق ِبا كل مكيل كمطعـو ( . القول األول :

 كرجح ىذا القوؿ ابن قدامة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
 هبرم يف كعلى ىذا القوؿ : األرز هبرم فيو الراب ، ألنو مطعـو كمكيل ، ككذلك : الذرة كالدىن كالعدس كاللحم ككبوىا ، كال

 مطعـو ال يكاؿ كالرماف كالسفرجل كالبيض كاألترج كالتفاح ، كاألشناف مكيل لكنو غري مطعـو فبل هبرم فيو الراب .
 كذلك . كاستدؿ ىؤالء أبف األرناؼ األربعة اؼبذكورة يف حديث عبادة مطػعومة مكيلة ، فيلحق ِبا كل ما كاف

 خار .أف العلة ىي االقتيات كاالد : القول الثاين
أم كوف الطعاـ قوُبن يقتات بو الناس غالبان ، كيدخره مدة من الزمن فبل يفسد ، كعلى ىذا القوؿ فيجرم الراب يف األرز كالقمح 

 كالذرة ككبوىا .
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 كىذا مذىب مالك ، كاختاره ابن القيم .
 االقتيات كاالدخار . كاستدؿ ىؤالء حبديث عبادة ، قالوا : إف األرناؼ اؼبذكورة يف حديث عبادة هبمعها كرف

 . –أم كوهنا مطعومة  -أف العلة يف ىذه األربعة ىي الطعمية القول الثالث : 
 كىذا قوؿ الشافعي .

 : أف العلة يف األربعة اؼبذكورة ىي الكيل كلو كانت غري مطعومة . القول الرابع
 كىذا مذىب أِب حنيفة كأضبد .

 ليبلن .قاؿ العبلمة الشنقيطي  : كىذا القوؿ أظهر د
 أمثلة :

 مبادلة تفاحة بتفاحتني ، ىل هبرم الراب ؟
 عند اغبنفية كاغبنابلة : ال هبرم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .

 كعند الشافعية : هبرم ؛ ألهنا مطعومة .
 كعند اإلماـ مالك : ال هبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة تٌدخر .

 صاعٌن :صاع بّر ب
 عند اغبنابلة كاغبنفية : هبرم ؛ ألهنا مكيلة .
 كعند الشافعية : هبرم ؛ ألهنا مطعومة .

 كعند اؼبالكية : هبرم ؛ ألهنا مٌدخرة كمقتاتة .
 كعند شيخ اإلسبلـ : هبرم ، ألهنا مطعومة كمكيلة .

 كيلو حديد بكيلوين حديد :
 عند اغبنفية كاغبنابلة : هبرم ؛ ألهنا موزكنة .

 كعند الشافعية : ال هبرم فيها الراب ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال مطعومة .
 كعند اإلماـ مالك : ال هبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال يقتات كال يٌدخر .

 كعند شيخ اإلسبلـ : ال هبرم ؛ ألف العلة عنده الثمنية ، أك الطعم مع الكيل أك الطعم مع الوزف .
  :قلم بقلمٌن

 عند اغبنفية كاغبنابلة : ال هبرم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .
 –كعند الشافعية : ال هبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست طعمان ؛ ألف العلة عندىم غلبة الطعم أك غلبة الثمنية 

 . -االقتصار على الذىب كالفضة 
 ست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة كال مٌدخرة .كعند اؼبالكية : ال هبرم ؛ ألهنا لي

 كعند شيخ اإلسبلـ : ال هبرم ؛ ألنو يرل أف العلة الثمنية ، كالطعم مع الوزف أك الطعم مع الكيل .
  فائدة :

، فىًفيًو الٌرابى رًكىايىةن كىاًحدىةن ، كىاأٍليٍرًز، كىالدٍُّخًن،  : كىاغبٍىاًرلي أىفى مىا اٍجتىمىعى ًفيًو اٍلكىٍيلي كىاٍلوىٍزفي كىالطىٍعمي، ًمٍن ًجٍنسو كىاًحدو  قال ابن قدامة
، كىكبىٍوًًه . ً، كى ، كىاللىَبى  كىالذُّرىًة، كىاٍلقيٍطًنيىاًت، كىالدٍُّىًن، كىاػبٍىلًٌ

ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىىىذى
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اًء اأٍلىٍمصى  ا قػىٍوؿي عيلىمى رَلى اًر يًف اٍلقىًدًَل كىاغبٍىًديًث ، ًسوىل قػىتىادىةى ، فىًإنىوي بػىلىغىًِن أىنىوي شىذى عىٍن صبىىاعىًة النىاًس ، فػىقىصىرى ربىٍ قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : ىىذى
تىًة اأٍلىٍشيىاًء . ) اؼبغِن ( .  التػىفىاضيًل عىلىى السًٌ

ـى ًفيًو اٍلكىٍيلي ، كىاٍلوىٍزفي ،   كىالطىٍعمي ، كىاٍختػىلىفى ًجٍنسيوي ، فىبلى رابى ًفيًو ، رًكىايىةن كىاًحدىةن .مث قاؿ رضبو هللا : كىمىا انٍػعىدى
التًٌنًي ، كىالنػىوىل ، كىاٍلقىتًٌ ، كىاٍلمىاًء ، كىالطًٌنًي اأٍلىٍرمىًِنًٌ ، فىإً  والن ، فػىهيوى نىوي يػيؤٍكىلي دىكىاءن ، فػىيىكيوفي مىٍوزيكانن مىٍأكي كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كى

 إذنا ًمٍن اٍلًقٍسًم اأٍلىكىًؿ .  ) اؼبغِن ( .
 راب نسيئة كراب فضل . -كما تقدـ   –الراب نوعاف : أنواع الراب -ْ

 ىو نوعاف : -من النساء ابؼبد كىو التأخري  -فالنوع األكؿ راب النسيئة 
 قلب الدين على اؼبعسر ، كىذا ىو أرل الراب يف اعباىلية : أحدُها :

أف الرجل يكوف لو على الرجل اؼباؿ اؼبؤجل ، فإذا حل األجل قاؿ لو : أتقضي أـ ترِب ، فإف كفاه كإال زاد ىذا يف األجل كزاد 
 ىذا يف اؼباؿ فيتضاعف اؼباؿ كاألرل كاحد .

سىرىةو ( ، فإذا حل الدين ككاف الغرَل معسران مل كىذا الراب حراـ إبصباع اؼبسلمني ، قاؿ هللا تعاىل ) كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإىلى مىيٍ  
 هبز إبصباع اؼبسلمني أف يقلب الدين عليو بل هبب إنظاره .

كإف كاف موسران كاف عليو الوفاء فبل حاجة إىل القلب ال مع يساره كال مع إعساره  لكن الكفار يعارضوف حكم هللا يف ذلك 
 ابى ( .كيقولوف ) ًإمبىىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرًٌ 

كيسميو  -: من نوعي راب النسيئة : ما كاف يف بيع كل جنسني اتفقا يف علة راب الفضل مع َتخري قبضهما أك قبض أحدنبا  الثاين
 -بعضهم : راب اليد  

س آبخر كبيع الذىب ابلذىب ، كالفضة ابلفضة ، كالرب ابلرب ، كالشعري ابلشعري ، كالتمر ابلتمر ، كاؼبلح ابؼبلح ، ككذا بيع جن  
) الذىب ابلذىب كالفضة ابلفضة  من ىذه األجناس مؤجبلن ، كما شاركها يف العلة هبرم ؾبراىا يف ىذا اغبكم ، قاؿ النِب 

 كالرب ابلرب كالشعري ابلشعري كالتمر ابلتمر كاؼبلح ابؼبلح مثبل دبثل يدا بيد ( يف أحاديث كثرية جاءت دبعناه .
 وؿ كالتقابض قبل التفرؽ يف بيع ىذه األشياء بعضها ببعض، كيقاس عليها ما شاركها يف العلة .) يدان بيد ( يعِن اغبل فقولو  

 : راب الفضل . النوع الثاين
 ىو الزايدة يف مبادلة ماؿ ربوم دباؿ ربوم من جنسو .وتعريفو : 

 كمبادلة راع بر بصاعني من الرب ، لوجود الزايدة يف أحد العوضني .
 من الذىب دبائة كعشرة كإف اختلفا يف اعبودة . أك مبادلة مائة غراـ

 كقد هبتمع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع َتخري القبض .
فهذا راب الفضل ، ككجد التأخري  َُُبػ  ََُكمائة دبائة كعشرة بعد شهر . ] فهنا اعبنس كاحد كىو الرايالت كجد التفاضل 

  النسيئة [ .إىل شهر فهذا راب
 .إىل جواز راب الفضل  كابن عباس كصباعة  بعض العلماءذىب -ٓ

 ) ال راب إال يف النسيئة ( متفق عليو . كاستدلوا حبديث أسامة بن زيد . قاؿ : قاؿ 
 اٍلًعٍلًم عىلىى ربىٍريبًًهمىا .: كىالٌرابى عىلىى ضىٍربػىنٍيً : رابى اٍلفىٍضًل ، كىرابى النىًسيئىًة ، كىأىصٍبىعى أىٍىلي  قال ابن قدامة

، كىأيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو، كىزى  ؼه بػىنٍيى الصىحىابىًة ؛ فىحيًكيى عىٍن اٍبًن عىبىاسو ٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى، كىاٍبًن الزُّبػىرٍيً، أىنػىهيٍم قىاليوا : كىقىٍد كىافى يف رابى اٍلفىٍضًل اٍخًتبلى
 ) الى رابى إالى يًف النىًسيئىًة ( . قىٍوًؿ النىِبًٌ إمبىىا الٌرابى يف النىًسيئىًة، لً 
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 كالراجح ربريبو كىو قوؿ صباىري العلماء لؤلحاديث الصحيحة يف ذلك ، كقد تقدـ ذكرىا .
 أبجوبة :عن حديث ) ال راب إال يف النسيئة (  كأجاب العلماء

 : أنو منسوخ . اْلواب األول
 راب إال يف النسيئة ( فقاؿ قائلوف: أبنو منسوخ ِبذه األحاديث، كقد أصبع اؼبسلموف على : كأما حديث أسامة ) ال قال النووي

 ترؾ العمل بظاىره كىذا يدؿ على نسخو .
 : اتفق العلماء على رحػػػة حديث أسامة كاختلفوا يف اعبمع بينو كبني حديث أِب سعيد . وقال احلافظ ابن حجر

 حتماؿ.فقيل: منسوخ لكن النسخ ال يثبت ابال 
 كقاؿ الشوكاٍل : لكن النسخ ال يثبت ابالحتماؿ .

 : أنو حديث ؾبمل كاألحاديث الِ سبنع راب الفضل مبينة ، فيجب العمل ابؼببني كتنزيل اجململ عليو . اْلواب الثاين
 ىا رروبة عنو ركك  أنو ركاية رحاِب كاحد ، كركاايت منع راب الفضل عن صباعة من أرحاب رسوؿ هللا  اْلواب الثالث :

 انطقة دبنع راب الفضل ، كركاية اعبماعة من العدكؿ أقول كأثبت كأبعد عن اػبطأ من ركاية الواحد .
أف اؼبعىن يف قولو ) ال راب إال يف النسيئة ( أم : الراب األغل  الشديد التحرَل اؼبتوعد عليو ابلعقاب الشديد كما  اْلواب الرابع :

 البلد إال زيد مع أف فيها علماء غريه ، كإمبا القصد نفي األكمل ال نفي األرل  . ) قالو النوكم ( .تقوؿ العرب : ال عامل يف 
رضبو هللا تعاىل: كاف معتمد ابن عباس كابن عمر حديث أسامة ابن زيد ) إمبا الراب يف النسيئة ( مث رجع ابن عمر  قال النووي

و ببعض، متفاضبلن حني بلغهما حديث أِب سعيد كما ذكره مسلم من كابن عباس عن ذلك ، كقاال بتحرَل بيع اعبنس بعض
رجوعهما رروبان، كىذه األحاديث الِ ذكرىا مسلم تدٌؿ على أف ابن عمر كابن عباس مل يكن بلغهما حديث النهي عن 

 التفاضل يف غري النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليو.
ىو ابؼبفهـو فيقدـ عليو حديث أِب سعيد ، ألف داللتو ابؼبنطوؽ كوبمل كأيضان نفي ربرَل راب الفضل من حديث أسامة إمبا 
 حديث أسامة على الراب األكرب كما تقٌدـ. كهللا أعلم .

استيًدٌؿ ِبذا على أف الرٌب كالشعري رنفاف، كىو قوؿ اعبمهور، كخالف يف ذلك مالك، كالليث، كاألكزاعٌي، فقالوا: نبا رنف -ٔ
 كاحد، قالو يف "الفتح" .

ىذا دليل ظاىر يف أف الرب كالشعري رنفاف، كىو مذىب الشافعٌي، كأِب حنيفة، كالثورٌم، كفقهاء احملدثني، وقال النووّي : 
خرين، كقاؿ مالك، كالليث، كاألكزاعٌي، كمعظم علماء اؼبدينة، كالشاـ، من اؼبتقدمني: إهنما رنف كاحد، كىو ؿبكٌي عن  َك

، كاتفقوا على أف الدٍُّخن رنف، كالذُّرة رنف، كاألرز رنف، إال الليث بن سعد، -مهنع هللا يضر-عمر، كسعيد، كغرينبا من السلف 
 كابن كىب، فقاال: ىذه الثبلثة رنف كاحد. 

: كقولو : ) البػيرُّ ابلبػيرًٌ ، كالشعري ابلشعري (  دليل على أهنما نوعاف ـبتلفاف ؛ كمخالفة التمر للبػيرٌو ؛ كىو قوؿ  قال القرطيبو 
 شافعي ، كأِب حنيفة ، كالثورم ، كابن عيٌليىة ، كفقهاء أىل اغبديث. ال

كذىب مالك ، كاألكزاعي ، كالليث ، كمعظم علماء اؼبدينة كالشاـ : إىل أهنما رنف كاحد. كىو مركم عن عمر ، كسعيد ، 
حد منهما يف معىن اآلخر ، كاالختبلؼ كغرينبا من السىلف متمسكني ، بتقارِبما يف اؼبنبت ، كاحملصد ، كاؼبقصود ؛ ألف كل كا

 الذم بينهما إمبا ىو من ابب ـبالفة جيًٌد الشيء لرديئو . ) اؼبفهم ( .
 
 



 62 

, فَ َقاَل َلُو النهيبُّ  ) قَاَل: َجاَء ِباَلٌل ِإََل َرُسوِل اَّللِه  َعْن َأِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  - ٕٓٛ أَْيَن َىَذا؟ ", "ِمْن   -بَِتْمٍر بَ ْرينٍّ
ْه, َعٌْنُ الرِّاب!  ال  فَ َقاَل النهيبُّ  النهيبُّ َيطعم قَاَل ِباَلٌل: َكاَن ِعْنَدََن ََتٌْر َرِديٌء, فَِبْعُت ِمْنُو َصاَعٌْنِ ِبَصاٍع لِ  ِعْنَد َذِلَك: "َأوه

 آَخَر, ُثُه اْشرَتِ ِبِو   .تَ ْفَعْل, َلِكْن ِإَذا أرْدَت َأْن َتْشرَتَِي, فَبِع التهْمَر بَِبيٍع 
---------- 

 بن رابح .قَاَل: َجاَء ِباَلٌل   ) 
 ان :ضرب من التمر معركؼ، قيل لو ذلك؛ ألف كل سبرة تشبو اٍلبػىٍرنًٌية ، كقد كقع عند أضبد مرفوع بَِتْمٍر بَ ْرينٍّ   ِإََل َرُسوِل اَّللِه  )

 ) الفتح ( .   فيو . خريي سبراتكم الربٌٍل، ييذىب الداء، كال داء
 كيف ركاية النسائٌي ) ما ىذا؟ ( .  "ِمْن أَْيَن َىَذا؟   -فَ َقاَل لَُو النهيبُّ ) 
 أم : كضيع خسيس .   قَاَل ِباَلٌل: َكاَن ِعْنَدَنَ ََتٌْر رَِديءٌ ) 
 ( . النٌِب  كلف  البخارٌم ) لنيطعم   النهيبُّ  مْطعَ مفَِبْعُت ِمْنُو َصاَعٌْنِ ِبَصاٍع لِ ) 
ْه, َعٌْنُ الرِّاب فَ َقاَل النهيبُّ )  كلف  البخارٌم ) أىٌكٍه أٌكه، عني الراب ( مكٌررنا، كمعىن "عني الراب" أف ىذا العقد    ِعْنَد َذِلَك: "َأوه

 ىو نفس الراب الذم حٌرمو هللا عٌز كجٌل، ال نظريه.
 كلمة توجُّع كربزُّف، كمعىن "عني الراب" أنو حقيقة الراب احملرـى .رضبو هللاي: قاؿ أىل اللغة: "أٌكه"   وقال النوويّ 

كىه النٌِب وقال ابن التٌن  ليكوف أبلغ يف الزجر، كقالو إٌما للتأملُّ من ىذا الفعل، كإٌما من سوء الفهم، قالو يف "الفتح" . : إمبا َتى
 يو ابلٌتكرار مرٌتني. ككقع يف مسلم مرٌة كاحدة، كمراده بعني الٌراب نفسو.( كللبخارم " عني الٌراب عني الٌراب " كذا ف ) َعٌْنُ الرِّاب

( بفتح الراء، من ابب عىًلمى؛ أم: إٌف قػيٍربىو يضٌر فضبلن عن ال تقربوالبيع الربوٌم، كلف  النسائٌي ) ( أم: ال تبع ىذا ال تَ ْفَعلْ ) 
 مباشرتو .

 ا الراب، فػىريٌده ( .أمر برده كلفظها ) ىذ كجاء يف ركاية أف النِب 
 .( أم: اعبٌيد َوَلِكْن ِإَذا أَرْدَت َأْن َتْشرَتَِي التهْمرَ )
 .( أم: التمر الردمء فَبْعوُ )
 .( أم: بثمن َخر غري جنسو بِبَ ْيٍع آَخرَ )
 أىم: اشرت التمر اعبٌيد ابلثمن الذم بعت الردمء بو.   ُثُه اْشرَتِ ِبو)
 تمر ابلتمر متفاضبلن .على ربرَل بيع الاغبديث دليل -ُ
 : جودة أحد اعبنسني ال تربر زايدة أحدنبا على اآلخػر .كىي مسألة مهمة اغبديث دليل على -ِ

ػػاءىهي بًتىمٍ  أىًَب سىًعيدو اػبٍيٍدرًمًٌ كىعىٍن أىًَب ىيرىيٍػرىةى ) أىفى رىسيوؿى اَّللًى  كقد جاء يف حديث بػىرى فىجى يػٍ رو جىًنيبو فػىقىاؿى لىوي اٍستػىٍعمىلى رىجيػػػبلن عىلىى خى
ا  رىسيوؿي اَّللى  بػىرى ىىكىذى يػٍ ًٍر خى ا اًبلصىاعىنٍيً كىالصىاعىنٍيً اًبلثىبلىثىًة.«. : أىكيلُّ سبى فػىقىاؿى  فػىقىاؿى الى كىاَّللًى ايى رىسيوؿى اَّللًى ًإانى لىنىٍأخيذي الصىاعى ًمٍن ىىذى
ًنيبنا ( متفق عليو .: فىبلى تػىٍفعىٍل ًبًع اعبٍى  رىسيوؿي اَّللًى   ٍمعى اًبلدىرىاًىًم مثيى ابٍػتىٍع اًبلدىرىاًىًم جى
 .التمر الطيب على كزف عظيم ) اعبنيب ( 

، قاؿ النوكٌم رضبو هللاي: ىو سبر ردمء، كقد فٌسره يف الركاية األخرية أبنو اػٍبًٍلط من التمر، كمعناه: ؾبموع من ) اعبػٍمػع ( الردمء 
 أنواع ـبتلفة .

 : كاغبديث يدؿ على أنو ال هبوز بيػع ردمء اعبنس جبيده متفاضبلن ، كىػذا أمر ؾبمػع عليو . قال الشوكاين
يف ىذا اغبديث إىل الطريقة السليمة البعيدة عن الراب ، الِ يسلكها من أراد أف يستبدؿ التمر  أرشد النِب ففي ىذا اغبديث : 
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تمر الردمء بدراىم كيشرتم ابلدراىم سبران جيدان ، كىػذه الطريقػة تتبع يف كل ربوم يراد اعبيد ابلتمر الردمء ، كذلك أبف يبيع ال
 استبدالو بربوم أحسن منو ، ألف اعبودة يف أحد اعبنسني ال تربر الزايدة إذا بيع أحدنبا ابآلخر .

 قياـ عذر من ال يعلم التحرَل، حىت يعلمو.-ّ
وؿ على أف ىذا العامل الذم ابع راعنا بصاعني مل يعلم ربرَل ىذا؛ لكونو كاف يف أكائل قاؿ النوكٌم رضبو هللاي: ىذا اغبديث ؿبم

 . ربرَل الراب، أك لغري ذلك
 البحث عما يسرتيب بو الشخص، حىٌت ينكشف حالو.-ْ
 النٌص على ربرَل راب الفضل.-ٓ
 اؼبباحات، كغريىا. اىتماـ اإلماـ أبمر الدين، كتعليمو ؼبن ال يعلمو، كإرشاده إىل التوٌرل إىل-ٔ
 أف فيو أف رفقة الراب ال تصٌح.-ٕ
 كيف اغبديث جواز الوكالة يف البيع كغريه .-ٖ
 كفيو أٌف البيوع الفاسدة ترٌد.-ٗ

: كفيو الٌنٌص على ربرَل راب الفضل. كاىتماـ اإلماـ أبمر الٌدين كتعليمو ؼبن ال يعلمو، كإرشاده إىل الٌتوٌرل إىل  قال ابن حجر
 كغريىا، كاىتماـ الٌتابع أبمر متبوعو.اؼبباحات 

 كفيو أٌف رفقة الٌراب ال تصٌح، كؼبسلم من طريق أِب نضرة عن أِب سعيد يف كبو ىذه القٌصة فقاؿ " ىذا الٌراب فرٌده ".
ِن الصهْرِف, َفُكلُّ َواِحٍد عَ  -رضي هللا عنهما  -عن أِب ادِلْنهال قال: ) َسأَْلُت اْلبَ َراَء ْبَن َعاِزٍب, َوزَْيَد ْبَن َأْرَقَم  - ٖٕٛ

, وَِكالُُهَا يَ ُقوُل: نَ َهى َرُسوُل اَّللِه  ٌر ِمينِّ َىِب اِبْلَوِرِق َديْناً   . منهما يَ ُقوُل: َىَذا َخي ْ  َعْن بَ ْيِع الذه
َىِب, إاله َسَواًء ِبَسَواٍء, َوَأَمَرََن َأْن َعِن اْلِفضهِة اِبْلِفضهِة, َوا قال ) نَ َهى َرُسوُل اَّللِه  هنع هللا يضر عن أِب بكرة - ٕٗٛ َىِب اِبلذه لذه

َنا, قَاَل: َفَسأََلُو رَُجلٌ  َىَب اِبْلِفضهِة َكْيَف ِشئ ْ َنا, َوَنْشرَتَِي الذه َىِب َكْيَف ِشئ ْ , فَ َقاَل: َيًدا بَِيٍد؟ فَ َقاَل: َىَكَذا َنْشرَتَِي اْلِفضهَة اِبلذه
ْعُت   .  َسَِ

---------- 
أبو اؼبنهاؿ اؼبذكور يف ىذا اإلسناد غري أِب اؼبنهاؿ راحب أِب برزة األسلمٌي يف حديث اؼبواقيت ، كاسم ىذا عبد  ) عن أِب ادِلْنهال  

 الٌرضبن بن مطعمو ، كاسم راحب أِب برزة سٌيار بن سبلمة.    ) الفتح ( .
 الصحاِب اعبليل .) قال: َسأَْلُت اْلبَ َراَء ْبَن َعاِزٍب   

 بن زيد بن قيس األنصارٌم اػبزرجٌي، رحاٌِب مشهور، نزؿ الكوفة، كمات ِبا .َوزَْيَد ْبَن َأْرَقَم    )
 كىو بيع النقد ابلنقد ، كبيع الذىب ابلفضة ، كالفضة ابلذىب ، كمثل ذلك البيع بني العيمىل اؼبعاررة .   َعِن الصهْرفِ  )

 اعات من جواز الٌتفاضل فيو ، كقيل: من الٌصريف كىو تصويتهما يف اؼبيزاف.: كظٌبي بو: لصرفو عن مقتضى البي قال ابن حجر
ٌر ِمينِّ   و  يف ركاية سفياف اؼبذكورة ) قاؿ: فاٍلقى زيدى بن أرقم فاسألو فإنٌو كاف أعظمنا ذبارة، فسألتو ( فذكره.: َىَذا َخي ْ

 دؽ الرباء.كيف ركاية اغبميدٌم يف " مسنده " من ىذا الوجو عن سفياف ، فقاؿ: ر
كللبخارم من كجوو َخر عن أِب اؼبنهاؿ بلف  ) إف كاف يدان بيدو فبل أبس، كإف كاف نسيئان فبل يصلح ( ، كلو أيضان من كجو َخر 

 عن أِب اؼبنهاؿ ) ما كاف يدان بيدو فخذكه ، كما كاف نسيئةن فرٌدكه ( .
َىِب اِبْلَوِرقِ  نَ َهى َرُسوُل اَّللِه )   أم : مؤجبلن غري مقبوض يف ؾبلس العقد .َدْيناً    َعْن بَ ْيِع الذه

اظبو نفيع بن اغبارث. ككاف موىل اغبارث بن كلدة الثقفي فتدىلى من حصن الطائف ببكرة فكيِنًٌ أاب بكرة لذلك. )عن أِب بكرة  
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 فأسلم .أخرج ذلك الطرباٍل بسند ال أبس بو من حديث أِب بكرة ، ككاف فبن نزؿ من حصن الطائف من عبيدىم 
 اغبديث دليل على ربرَل بيع الذىب ابلفضة دينان ) أم مؤجبلن ( كقد تقدـ أنو يشرتط يف بيع الذىب ابلفضة التقابض .-ُ

 كمثل ذلك األكراؽ النقدية اؼبتعامل ِبا يف ىذا العصر .
من أىل العلم، على أف اؼبتصارفني إذا افرتقا،  : أصبع كل من كبف  عنو-رىضًبىوي هللاي -: قاؿ ابن اؼبنذر -رىضًبىوي هللاي - قال ابن ُقدامة

: "بيعوا -ملسو هيلع هللا ىلص-: "الذىب ابلورؽ راب إال ىاء كىاء"، كقولو -ملسو هيلع هللا ىلص-قبل أف يتقابضا أف الصرؼ فاسد، كاألرل فيو قوؿ النٌِب 
ا بيد"، ك"هنى النٌِب  بيع الذىب ابلورؽ دىيننا، كهنى أف يباع غائب منها بناجز"، ككلها  عن -ملسو هيلع هللا ىلص-الذىب ابلفضة كيف شئتم يدن

 أحاديث رحاح، كهبزئ القبض يف اجمللس كإف طاؿ . ) اؼبغِن ( .
فيشرتط يف ررؼ العمبلت بعضها ببعض: حصوؿ التقابض يف اجمللس؛ ألف العمبلت النقدية ؽبا ما للذىب كالفضة من 

 األحكاـ .
فإذا ابع عملة بعملة أخرل يدان بيد فهذا ليس فيو راب، كأف يبيع الدكالر ابعبنيو اؼبصرم أك ابلعملة  : ... قال الشيخ ابن ابز

اليمنية يدان بيد فبل أبس، كىكذا إذا ابع أم عملة بعملة أخرل يدان بيد فإنو ليس يف ىذا راب، أما إذا ابع العملة بعملة أخرل إىل 
ية إىل أجل أك ابعبنيو اؼبصرم أك االسرتليِن أك الدينار األردٍل كالعراقي أك غري ذلك إىل أجل أجل كأف يبيع الدكالر ابلعملة اليمن

 .ىذا يكوف راب؛ ألهنا منزلة منزلة الذىب كالفضة، فبل هبوز بيع بعضها ببعض نسأ بل البد من القبض يف اجمللس
 
 بعضهم بعضنا، كمعرفة أحدىم حٌق اآلخر. من التواضع، كإنصاؼ مهنع هللا يضرأف فيو ما كاف عليو الصحابة -ِ
 استظهار العامل يف الفتيا بنظريه يف العلم. - ّ
ا بيد. - ْ  أف فيو جواز بيع الربواٌيت بعضها ببعض إذا كاف يدن

: كيف اغبديث ما كاف عليو الٌصحابة من الٌتواضع، كإنصاؼ بعضهم بعضان، كمعرفة أحدىم حٌق اآلخر، كاستظهار  قال ابن حجر
 لعامل يف الفتيا بنظريه يف العلم.ا

 ابُب الرهْىِن وغًنِهِ 
 الرىن : ىو توثقة دينو بعني يبكن استيفاؤه أك بعضو منها أك من بعضها .

 ( درىم فأرىنتك مسجل . ََُمثاؿ : يف ذمِ لزيد ) 
 فإذا كاف الرىن أكثر من الدين فإنو يبكن استيفاء الدين من بعضهػا .

 العني اؼبرىونة فإنو يبكن استيفاء بعضو منها .كإذا الدين أكثر من 
 كإذا كاف الدين بقدر العني فإنو يبكن استيفاؤه كلو منها .

 واحلكمة منو :
 توثقة الدين ، فكما أف الدين يوثق ابلشهود طمأنينة لقلب الدائن حفاظان غبقو فكذلك يوثق ابلرىن . 

 اْشتَ َرى ِمْن يَ ُهوِديٍّ َطَعاماً , َورََىَنُو ِدْرعاً ِمْن َحِديٍد   . وَل اَّللِه َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر ) َأنه َرسُ  - ٕٓٛ
---------- 

درعان لو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ: رىن الٌنٌِب  -هنع هللا يضر  -كللبخارم من طريق ىشاـ الٌدستوائٌي عن قتادة عن أنسو ) اْشتَ َرى ِمْن يَ ُهوِديٍّ   
. كأىخذى منو شعريان ألىلو ".ابؼبدينة عند   يهودمٌو

رىن درعان لو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كىذا اليهودٌم ىو أبو الٌشحم ، بٌينو الٌشافعٌي ، مٌث البيهقٌي من طريق جعفر بن ؿبٌمد عن أبيو ، أٌف الٌنٌِب 
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 عند أِب الٌشحم اليهودٌم رجلو من بِن ظفر يف شعري.
 بطن من األكس ، ككاف حليفان ؽبم. -بفتح الظٌاء كالفاء  -اظبو كنيتو، كظفر  -وف اؼبهملة بفتح اؼبعجمة كسك -كأبو الٌشحم 

ككاف قدر الٌشعري اؼبذكور ثبلثني راعان كما يف البخارم من حديث  عائشة ، ككذلك ركاه أضبد كابن ماجو كالٌطرباٌٍل كغريىم من 
من ىذا الوجو فقاال: " بعشرين " كلعلو كاف دكف الٌثبلثني فجرب الكسر طريق عكرمة عن ابن عٌباس. كأخرجو الرٌتمذٌم كالٌنسائٌي 

 ُبرةن ، كألغى أخرل ، ككقع البن حٌباف من طريق شيباف عن قتادة عن أنس " أٌف قيمة الطٌعاـ كانت ديناران "
ؼبٌد. أم: ابألجل. كيف رحيح ابن ( زاد الشيخاف يف ركاية ؽبما " إىل أجل ". كؽبما أيضان " بنسيئةو " بكسر اؼبهملة كا طعاماً  )

 حٌباف من طريق عبد الواحد بن زايد عن األعمش ، أنٌو سنة.
كدرعو مرىونةه عند يهودمٌو بثبلثني راعان من شعريو ، قاؿ  كللبخارم من طريق سفياف عن األعمش ، قالت: تويٌف رسوؿ هللا 

 ابن بطٌاؿ: الٌشراء ابلٌنسيئة جائز ابإلصباع.  ) الفتح ( .
 اغبديث دليل على جواز الرىن .-ُ

 كىو جائز ابلكتاب كالسنة كاإلصباع :
 قاؿ تعاىل ) كإف كنتم على سفر كمل ذبدكا كاتبان فرىاف مقبوضػة ( .

 .. كرىنو درعان من حديد ( .كغبديث الباب ).
 : أصبع اؼبسلموف على جواز الرىن . وقال ابن قدامة

 ضر .اغبديث دليل على جواز الرىن يف اغب-ِ
 كىذا مذىب صباىري العلماء .

 .جماىري العلماء على جواز الرىن يف اغبضر كما يشرع يف السفر ف
 لو كىػو مقيم ابؼبدينة ، كأما تقيده ابلسفر يف اآلية فإنو خرج ـبرج الغالب ، ألف الرىن غالبان يكوف يف السفر . لفعل الرسوؿ  

 لتبويب للحديث ) يف اغبضر ( .رضبو هللا يف قوؿ البخارم يف ا قال ابن حجر
فيو إشارة إىل أف التقييد ابلسفر يف اآلية خرج للغالب ، فبل مفهـو لو ، لداللة اغبديث على مشركعيتو يف اغبضر، كىو قوؿ 

نى اعبمهور، كاحتجوا لو من حيث اؼبعىن أبف الرىن شرع توثقة على الدين لقولو تعاىل ) فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػىٍعضنا فػىلٍ  يػيؤىدًٌ الىًذم اٍؤسبًي
 أىمىانػىتىوي ( فإنو يشري إىل أف اؼبراد ابلرىن االستيثاؽ ، كإمبا قيده ابلسفر ألنو مظنة فقد الكاتب فأخرجو ـبرج الغالب.

كخالف يف ذلك ؾباىد كالضحاؾ فيما نقلو الطربم عنهما فقاال: ال يشرع إال يف السفر حيث ال يوجد الكاتب، كبو قاؿ داكد 
 ىل الظاىر.كأ
 كل ما جاز بيعػو جاز رىنو ، كما ال يصح بيعو ال يصح رىنو . -ّ

 فإنو ال يبكن االستيفاء منو إذا تعذر السداد . –كاػبمر ، كالكلب كالوقف   –ألف الرىن إذا كاف فبا ال يصح بيعو 
فهذا ال هبوز ، ألف الكلب ال ( رايؿ ، كقلت لو أعطِن رىنان ، فقاؿ : أعطيك كلب ريد ،  ََُمثاؿ : أقرضت شخصان ) 

 هبوز بيعو ، ألف مقصود الرىن ال وبصل منو .
 فيصح رىن السيارات كالساعات كالفرش كالطاكالت ككل شيء هبوز بيعو .

ال يصح رىن اجملهوؿ ، ككذلك ال يصح رىن الواثئق الرظبية كبطاقة األحواؿ ، كجواز السفر ككبونبا ، ألف ىذه الواثئق الرظبية  -
 يبكن بيعها عند تعذر استيفاء الدٍين .ال 
يكوف الرىن عند اؼبرهتػن أمانة عند اؼبرهتن ال يضمنها إال إذا تعدل أك فرط كسائر األماانت ، فإذا احرتقت أك سرقت من  -ْ
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 غري تعد كال تفريط فإنو ال يضمنها .
 مل يتعد كمل يفرط .مثاؿ : إنساف أخذ السيارة رىنان ، لكن قدر أهنا سرقت ، فبل يضمنها ألنو 

مثاؿ َخر : إنساف أخذ كتاابن رىنان ، ككضع الكتاب يف مكاف َمن مع كتبو ، لكن ىذا الكتاب سرؽ ، فإنو ال يضمن ألنو مل 
 يتعد كمل يفرط . 

 التعدم : أف يفعل ما ال هبوز ، كالتفريط : أف يرتؾ ما هبب ) يف اغبف  ( . -
 فإف فرط أك تعدل فإنو يضمن . -

 : أخذ كتاابن رىنان ككضعو يف اغبوض ، فجاء اؼبطر فأتلفو ، فهنا يضمن الكتاب ألنو مفرط .مثاؿ 
مثاؿ َخر : أخذ السيارة رىنان ، فاستعملها ففعل حاداثن فيها ، فإنو يضمن ، ألنو اعتدل ، ألف ىذه السيارة أمانة عنده ، 

 كاألمانة رفتها ال تستعملها كال تقصر يف حفظها .
 كل من قبض ماؿ غريه إبذف من الغري أك من الشارع فهو أمانة عنده فبل يضمن إال بتعد أك تفريط ( قاعدة )   -
 وبـر على اؼبرهتن أف ينتفع ابلرىن ، كىذه اؼبسألة تنقسم إىل قسمني :-ٓ

 ما ال وبتاج إىل مؤنة كالدار كاؼبتاع ككبوه ، فهذا ال هبوز االنتفاع بو بغري إذف الراىن . األوَل :
 : ال نعلم يف ىذا خبلفان . ال ابن قدامةق

 ما وبتاج إىل نفقة فبا يركب كوبلب . الثانية :
 فهذا اختلف العلماء يف حكم انتفاع اؼبرهتن ِبذه األشياء مقابل النفقة بغري إذفو من الراىن على قولني :

 كيكوف االنتفاع بقدر النفقة .هبوز للمرهتن االنتفاع إذا قاـ بنفقتو كلو مل َيذف اؼبالك ،   القول األول :
كأف يكوف الرىن دابة ) بعريان ( كاحتاج اؼبرهتن إىل الركوب ، فإنو يركبو كلو مل يستأذف من الراىن ، ألف الشارع ىو الذم أذف لو ، 

 ألف الشارع جعل االنتفاع مقابل النفقة .
 كىذا مذىب اغبنابلة .
: قىاؿى رىسيو  غبديث أىِب ىيرىيٍػرىةى  ،  ؿي اىَّللًى قىاؿى ي اىلدىرًٌ ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوانن ، كىلىَبى ) اىلظىٍهري يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوانن

 كىعىلىى اىلىًذم يػىرٍكىبي كىيىٍشرىبي اىلنػىفىقىةي ( رىكىاهي اىٍلبيخىارًمُّ.
كػػػػػوب .) بًنػىفىقىًتًو ( أم : مقابل نفقتو . ) كىعىلىى اىلىًذم يػىرٍكىبي كىيىٍشرىبي اىلنػىفىقىةي ( النفقة : ىي ) اىلظىٍهري ( اؼبراد بو اغبيواف اؼبعد للر 

 اؼبؤنة من علف كسقي كرعاية ككبو ذلك .
 ابلنفقة ، فبا : أف اغبديث جعل اؼبنفعة بدالن كعوضان عن النفقة ، كمعلـو أف الراىن يستحق اؼبنافع دبلك الرقبة ، ال وجو الداللة

 يدؿ على أف اؼبراد اؼبرهتن .
 ال هبوز للمرهتن االنتفاع ابؼبركوب ، أك احمللوب إذا مل َيذف لو الراىن . القول الثاين :

 إىل ىذا ذىب اغبنفية ، كاؼبالكية ، كالشافعية .ك 
 ال يغلق الرىن من راحبة ، لو غنمو كعليو غرمو ( .) غبديث  -أ

 ديث جعل الغنم للراىن ، كال شك أف منافع الرىن من غنمو ، كاغبديث مل يفرؽ بني مركوب أك ؿبلوب .كجو الداللة : أف اغب
 إف الرىن مل ىبرج اؼبرىوف من ملك الراىن ، كالراىن مل َيذف للمرهتن ابالنتفاع ، فاؼبرهتن كاألجنِب ، كالرىن كالوديعة .-ب

 بي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوانن .... ( .) اىلظىٍهري يػيرٍكى صبهور العلماء عن حديث  أجابو 
 أجابوا بعدة أجوبة :
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 أف ىذا اغبديث كرد على خبلؼ القياس من كجهني : أواًل :
 أحدنبا : التجويز لغري اؼبالك أف يركب كيشرب بغري إذنو .

 الثاٍل : تضمينو ذلك ابلنفقة ال ابلقيمة .
اثر اثبتة ال ىبتلف يف رحتها ، كيدؿ على نسخو  قاؿ ابن عبد الرب : ىذا اغبديث عند صبهور الفقهاء يرده أروؿ ؾبمع عليها َك

 حديث ابن عمر : ال ربلب ماشية امرئ بغري إذنو .
 أف اؼبراد ابغبديث : أف الرىن مركوب كؿبلوب للمرهتن إبذف الراىن . اثنياً :
 الراىن أـ اؼبرهتن ؟ إف اغبديث ؾبمل ، مل يبنٌي من الذم يركب كيشرب ، ىل ىو اثلثاً :

 أرحاب القوؿ األكؿ عن ىذه االعرتاضات ؟ أجابو 
 أما قوؽبم : إنو على خبلؼ القياس .

فاعبواب : أبف السنة الصحيحة من صبلة األدلة كاألروؿ ، فبل هبوز ردىا بدعول اؼبخالفة لؤلروؿ ، كىي ال ترد إال دبعارض 
 أرجح .

 كأما قوؽبم : إف اؼبراد إبذف اؼبالك .
 فاعبواب : أف اغبديث مطلق ، إذ ليس فيو تعليق ابإلذف .

 كأما قوؽبم : إف اغبديث ؾبمل مل يبني ىل ىو الراىن أـ اؼبرهتن .
 فاعبواب : إف الذم يركب كيشرب ىو اؼبرهتن ألمرين :

 األكؿ : أف اغبديث هبعل الركب كاللَب بدؿ النفقة ، فإذا أنفق اؼبرهتن ركب كشرب .
 د كرد يف ركاية ىشيم عن زكراي بلف  ) إذا كانت الدابة مرىونة فعلى اؼبرهتن علفها ... ( .الثاٍل : أنو ق
 ىو الراجح .كالقوؿ األكؿ 

كقد ذىب بعض العلماء إىل ضبل اغبديث على أنو هبوز للمرهتن االنتفاع ابلرىن مركوابن كلبنان كاستخدامو عند تعذر اإلنفاؽ عليو 
 من الراىن المتناعو .

يف الفتح : كقد ذىب األكزاعي ، كالليث ، كأبو ثور إىل ضبلو على ما إذا أمتنع الراىن من اإلنفاؽ على اؼبرىوف  بن حجرقال ا
فيباح حينئذ للمرهتن اإلنفاؽ على اغبيواف حفظان غبياتو ، كإلبقاء اؼبالية فيو ، كجعل لو يف مقابلة نفقتو االنتفاع ابلركوب أك 

 يد قدر ذلك أك قيمتو على قدر علفو كىي من صبلة مسائل الظفر .بشرب اللَب بشرط أف ال يز 
 على قولني :ىل القبض شرط للزـك أـ ال اختلف العلماء -ٔ

 مثالو : قلت لشخص : بعتك سيارِت بشرط أف ترىنِن ىذه الساعة ، قاؿ : قبلت ) كمل يقبض اؼبرهتن الساعة( .
 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :

 : أف قبض الرىن شرط للزـك . ل األولالقو 
 كىذا مذىب أكثر العلماء .

 كعلى ىذا القوؿ : فإف للراىن أف يتصرؼ ابلرىن ) كىو الساعة كما يف اؼبثاؿ السابق ( بيعان أك ىبة ألنو مل يقبضو .
 لقولو تعاىل ) فرىاف مقبوضة ( . كعلى ىذا الرىاف الِ مل تقبض ال أثر ؽبا كال تنفع .

 ) الظهر ييركب بنفقتو إذا كاف مرىوانن ..... ( فاغبديث ظاىر يف رورة ما إذا قبض اؼبرهتن الرىن . لوا حبديث النِب كاستد
أقبض اليهودم الدرع ، كلو مل يكن القبض شرطان  مات كدرعو مرىونة عند يهودم أقبضو أايه ، فالرسوؿ  كقالوا : إف النِب 
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 ؼبا أقبضو إايه .
 أف القبض ليس شرطان للزـك ، بل يلـز الرىن دبجرد عقد الرىن . : القول الثاين

 كعلى ىذا القوؿ فبل هبوز للراىن أف يتصرؼ فيو ، كلو تصرؼ فيو فإف تصرفو غري رحيح .
 كىذا مذىب اؼبالكية كىو اختيار ابن تيمية رضبو هللا .

 رىن ُبـ ابالتفاؽ فيجب الوفاء بو .لعمـو قولو تعاىل ) اي أيها الذين َمنوا أكفوا ابلعقود ( كعقد ال-أ
 كلقولو تعاىل ) كأكفوا ابلعهد إف العهد كاف مسؤكالن ( . كالعقد عهػد كقد تعاقدا على الرىن فيجب الوفاء بو .-ب
كغبديث ) اؼبسلموف على شركطهم ( كجو االستدالؿ : أنو ؼبا شرط عليو الرىن كقىًبل ىذا الرىن فإنو هبب العمل دبقتضاه ،  -ج
 مقتضاه عدـ التصرؼ فيو بغري إذف اؼبرهتن .ك 
نى أىمىانػىتىوي ( كىذا دليل على أنو إذا حصل االئتما -ج ف مل يلـز القبض كلقولو تعاىل ) فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىدًٌ الىًذم اٍؤسبًي

 حيث أمره ابألداء كبتقول هللا . اكتفاء ابالئتماف عليو ، كؽبذا أكد هللا تعاىل على اؼبؤسبن أف يؤدم أمانتو
فهذا اؼبرهتن الذم شرط الرىن كتركو عند الراىن قد ائتمنو عليو كتركو عنده ، كإذا كاف قد ائتمنو عليو فإنو هبب الوفاء دبا يقتضيو 

 الرىن كىو أف يبقى عنده أمانة .
حايل ، ألف ىذا الشخص إذا عقد العقد كعلم أف كقالوا : إف القوؿ ابشرتاط القبض يؤدم إىل اػبصومة كالنزاع كفتح ابب الت

الرىن ال يلـز إال ابلقبض فإنو سيعقد ىذا العقد كيتحايل يف َتخري قبض الرىن مث بعد ذلك يتصرؼ فيو ببيع أك غريه ، فينشأ عن 
 ذلك النزاع كاػبصومة .

إف هللا مل يذكر يف اآلية القبض على كجو اإلطبلؽ ، كأما اعبواب عن اآلية ) فرىاف مقبوضة .. ( فقالوا :  ىو الراجحكىذا القوؿ 
، كإمبا ذكره يف حاؿ معني كىو السفر ، فهنا ال يبكن التوثقة إال برىن مقبوضة ، ألنك إذا مل تقبض الرىن كليس بينكما مكاتبة 

م أؤسبن أمانتو ( فهذا رار ذلك عرضة أبف هبحدؾ الراىن ، كفبا يدؿ على ذلك بقية اآلية ) فإف أمن بعضكم بعضان فليؤد الذ
يدؿ على أنو إذا حصل اإلئتماف بيننا فإننا هبب أف نعتمد على أداء األمانة سواء حصل القبض أـ مل وبصل ، كإال لكانت ىذه 

 اعبملة ال معىن ؽبا .
 ماذا يكوف إذا حل األجل ؟-ٕ

 يطالب الراىن ابلسداد ، فإذا سدد اؼببلغ كامبلن انفك الرىن .
 الرىن : أف يسلمو اؼبرهتن إىل الراىن ) كىو راحبو األرلي ( .كمعىن : انفك 

 كإف مل وبصػل الوفاء ، كطلب راحب اغبق بيع الرىن : فإف كاف الراىن أذف للمرهتن يف بيعو ابعو ككىف دينػو .
إف أَب فإنو يبيعػو اغباكم كيويف كإف مل َيذف فإنػو ترفع القضيػة للحاكم فيجربه اغباكم على أمػرين : كفػاء الديػن أك بيع الرىػن ، ف

 دينػو .
لو قاؿ راحب الرىن للمرهتن إذا حل األجل كمل أكفك فالرىن لك ككافق على ذلك اؼبرهتن ، فهل هبوز أـ  اختلف العلماء :-ٖ

 ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني : 

 أنو ال هبوز . القول األول :
 كىذا قوؿ صباىري العلماء .

ٍيًن أىٍك : فػىهيوى مىًبيعه يل اًبلدىيٍ  امةقال ابن قد ًن الىًذم عىلىٍيك ، فػىهيوى شىٍرطه : كىًإٍف شىرىطى أىنىوي مىىتى حىلى اغبٍىقُّ كىملٍى يػيوىفًًٌِن فىالرىٍىني يل اًبلدى
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 فىاًسده .
 مًٌ كىالشىاًفًعيًٌ كىأىٍرحىاًب الرىٍأًم ، كىالى نػىٍعلىمي أىحىدنا خىالىفىهيٍم . ) اؼبغِن ( .ريًكمى ذىًلكى عىٍن اٍبًن عيمىرى كىشيرىٍيحو كىالنىخىًعيًٌ ، كىمىاًلكو كىالثػىٍورً 

 غبديث الباب ) ال يغلق الرىن على راحبو ( ركاه الدارقطِن .
 أنو هبوز . القول الثاين :

 كىذا اختيار ابن القيم .
 اًبٍلعيقيوًد ( .لقولو تعاىل )ايى أىيػُّهىا الىًذينى َمىنيوا أىٍكفيوا -أ
 كغبديث ) اؼبسلموف على شركطهم إال شرطان حل حرامان أك حـر حبلالن ( . -ب

كيرل ابن القيم رضبو هللا أف اغبديث جاء إلبطاؿ عادة كانت يف اعباىلية ، كىي أف اؼبرهتن َيخذ الرىن إذا حل األجل كمل يؤد 
  عقد الرىن .الراىن الدين من غري رضا الراىن كال اشرتاط ذلك عليو يف

إذا رىنو رىنان بدين كقاؿ : إف كفيتك الدين إىل كذا ككذا كإال فالرىن لك دبا عليو رح ذلك،  قال رمحو هللا ِف اعالم ادلوقعٌن :
 كفعلو االماـ أضبد ، كقاؿ أرحابنا : ال يصح ، كىو اؼبشهور من مذاىب االئمة الثبلثة ، كاحتجوا بقولو ) ال يغلق الرىن ( .

جة ؽبم فيو ، فإف ىذا كاف موجبو يف اعباىلية ، أف اؼبرتػهن يتملك الرىن بغري إذف اؼبالك إذا مل يوفػو ، فهذا ىو غلق الرىن كال ح
، كأما بيعو للمرهتن دبا عليو عند اغبلوؿ فلم يبطلو كتاب كال سنة كال إصباع كال قياس رحيح ، كال مفسدة  الذم أبطلو النِب 

أنو بيع علق على شرط ، كنعم فكاف ماذا ؟ كقد تدعو اغباجة كاؼبصلحة إىل ىذا من اؼبرهتنني ، كال وبـر  ظاىرة ، كغاية ما فيو
عليهما ما مل وبرمو هللا كرسولو ، كال ريب أف ىذا خري للراىن كاؼبرهتن من تكليفو الرفع إىل اغباكم كإثباتو الرىن ، كاستئذانو يف 

و سول اػبسارة كاؼبشقة ، فإذا اتفقا على أنو ابلدين عند اغبلوؿ كاف أرلح ؽبما كأنفع بيعو كالتعب الطويل الذم ال مصلحة في
 كأبعد من الضرر كاؼبشقة كاػبسارة .

 اتفق الفقهاء على أف الرىن إذا تلف عند اؼبرهتن بتعدو منو أك بتقصري يف حفظو ، فإنو ضامن لو .
 قواؿ :كاختلفوا فيما إذا ىلك بغري تعد منو كال تفريط على أ

أك فبا ال  –كالثياب كاعبواىر   –إذا تلف الرىن يف يد اؼبرهتن فإنو مضموف عليو مطلقان ، أم : سواء فبا ىبفى  القول األول :
 ىبفى كالعقار .

 كىذا مذىب اغبنفية .
 أف الرىن أمانة يف يد اؼبرهتن فبل يضمنو كال يسقط بتلفو شيء من الدين . القول الثاين :

 افعية ، كاغبنابلة ، كالظاىرية ، كابن اؼبنذر .كىذا مذىب الش
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 

 اتفق الفقهاء على أف مؤكنة اؼبرىوف على الراىن ، فطعاـ اؼبرىوف كشرابو ككسوتو ككفنو على الراىن .-ٜ
 ًو غيٍرميوي ( رىكىاهي اىلدىارىقيٍطًِن .الى يػىٍغلىقي اىلرىٍىني ًمٍن رىاًحًبًو اىلىًذم رىىىنىوي، لىوي غيٍنميوي، كىعىلىيٍ )  قولو ل

 فجعل اغبديث ؼبالك الرىن غنمو من مباء كزايدة ، كجعل عليو غرمو من مؤكنة أك نقص أك ىبلؾ .
 كألف ىذه األشياء من حقوؽ اؼبلك ، كمؤكانت اؼبلك على اؼبالك ، كاؼبالك الراىن فكانت اؼبؤكنة عليو .

من الٌتواضع كالٌزىد يف الٌدنيا كالٌتقلل منها مع قدرتو عليها، كالكـر الذم أفضى بو  الٌنٌِب  قاؿ ابن حجر : كفيو ما كاف عليو-ُ
إىل عدـ االٌدخار حىٌت احتاج إىل رىن درعو، كالٌصرب على ضيق العيش كالقناعة ابليسري، كفضيلة ألزكاجو لصربىٌن معو على 

 ذلك، كفيو غري ذلك فبٌا مضى
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 فائدة :
عن معاملة مياسري الٌصحابة إىل معاملة اليهود إٌما لبياف اعبواز، أك ألهٌنم ملى يكن عندىم إذ  كمة يف عدكلو : اغبقال العلماء

ذاؾ طعاـ فاضل عن حاجة غريىم ، أك خشي أهٌنم ال َيخذكف منو شبنان ، أك عوضان. فلم يرد الٌتضييق عليهم، فإنٌو ال يبعد أف 
كثر منو ، فلعلو ملى يطلعهم على ذلك ، كإمٌبا أطلع عليو من ملى يكن موسران بو فبٌن نقل يكوف فيهم إذ ذاؾ من يقدر على ذلك كأ
 ذلك. كهللا أعلم.             ) الفتح ( .

 ابب احلوالة
 تعريفها :

 اغبوالة : ىي نقل اغبق من ذمة احمليل إىل ذمة احملاؿ عليو .
ة رايؿ ، فجاء زيد إىل عمر كقاؿ أعطِن حقي فقاؿ عمر : إف يل مثاؿ : زيد يطلب عمر مائة رايؿ ، كعمر يطلب خالد مائ

 حقان عند خالد ىو مائة درىم كقد أحلتك عليو .
 إذان ربوؿ اغبق من ذمة عمر إىل ذمة خالػد .

ا رلة كاغبوالة من عقود اإلرفاؽ ، فيها إرفاؽ للطالب كاؼبطلوب ، أما الطالب فوجو اإلرفاؽ يف حقو أنو ردبا يكوف اؼبطلوب ذ -
 ابلطالب بقرابة أك غريه فيشق عليو أف يطالبو ، فيحيل اؼبطلوب على الثالث فيكوف إرفاقان ابحمليل}الطالب{.

أما ابلنسبة للمطلوب فؤلف الطالب قد يكوف سيء اؼبعاملة ابلنسبة للمطلوب يضايقو كيكثر الرتداد عليو فيتخلص منو ابلتحويل 
 وب .إىل ذمة اآلخر فيكوف إرفاقان ابؼبطل

َبْع   . َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه  - ٕٔٛ  قَاَل ) َمْطُل اْلَغيِنِّ ظُْلٌم . فَِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍء فَ ْليَ ت ْ
---------- 

 ( اؼبطل : اؼبنع ، يعِن منع ما هبب على اإلنساف دفعو من دين .َمْطُل ) 
 لى السداد .( القادر ع اَْلَغيِنِّ )  
 ( الظلم شرعان : نقص كل حق حقو . ظُْلٌم ) 

 ( أم : أًحيل .) َوِإَذا أُْتِبُع َأَحدُُكْم 
 أم : قادر على الوفاء كما سبأِت إف شاء هللا .) َعَلى َمِليٍّ   

َبْع     أم : فليتحوؿ ، كما يف ركاية أضبد ) فليحتل ( .) فَ ْليَ ت ْ
 ىذا اغبديث اشتمل على صبلتني :-ُ

 َمْطُل اْلَغيِنِّ ظُْلٌم .اعبملة األكىل : 
 ففيها ربرَل اؼبماطلة يف أداء الدٍين لصاحبو .

 كقد دؿ على ربرَل ذلك :
 حديث الباب .-أ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى -ب لُّ ًعٍرضىوي كىعيقيػوبػىتى  كحديث عىٍمرًك ٍبًن اىلشىرًيًد، عىٍن أىبًيًو قىاؿى وي ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنىسىاًئيُّ، كىعىلىقىوي ) يلىُّ اىٍلوىاًجػًد وبًي

 اىٍلبيخىارًمُّ، كىرىحىحىوي اًٍبني ًحبىافى .
أم : لصاحب الدين أف يذمو كيصفو بسوء القضاء ، كفسره ككيع يف ىذا ) َيُِلُّ ِعْرَضُو   أم : القادر على قضاء دينو .) اَْلَواِج ِد   اللي : اؼبطل .) يَلُّ   

 ( أم : حبسو . ) َوُعُقوبَ َتوُ غبديث بشكايتو ، ككذا سفياف عند البخارم معلقان .ا
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 ) ... كمن أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا ( ركاه البخارم . قاؿ : قاؿ حديث أِب ىريرة  -ج
ظي لىوي اًبٍلقىٍوًؿ ، فػىيػىقيوؿي : ايى ظىاملي ، ايى : إذىا اٍمتػىنىعى اٍلميوًسري ًمٍن قىضىاًء الدىٍيًن ، فىًلغىريبًًو مي  قال ابن قدامة زىمىتيوي ، كىميطىالىبػىتيوي ، كىاإٍلًٍغبلى بلى

لُّ  ميٍعتىدو ، كىكبىًٍو ذىًلكى ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًى  لُّ عيقيوبػىتىوي كىًعٍرضىوي ( ، فػىعيقيوبػىتيوي حىٍبسيوي ، كىًعٍرضيوي أىٍم وبًي اٍلقىٍوؿى يًف  ) يلىُّ اٍلوىاًجًد ، وبًي
ًظ لىوي ، كىقىاؿى النِب   ) مىٍطلي اٍلغىًِنًٌ ظيٍلمه ( كىقىاؿى ) إفى ًلصىاًحًب اغبٍىقًٌ مىقىاالن ( . ًعٍرًضًو اًبإٍلًٍغبلى

 كاؼبطل يف ارطبلح الفقهاء : منع أداء ما استحق أداؤه .
 كقد تقدـ أف اؼبدين ينقسم إىل أقساـ ثبلثة :

 فاء معسر معدـ ، فهذا ال هبوز مطالبتو .مدين غري قادر على الو 
 مدين قادر مليء فهذا هبب عليو كفاء دينو ، وبـر عليو اؼبماطلة .

كمدين معسر غري معدـ ، لو من اؼباؿ ما يكفي لبعض ديونو ال كلها ، فهذا وبق للغرماء أف يرفعوا أمره إىل القاضي ، كىو 
 ( . موضوع اغبديث السابق ) من أدرؾ مالو بعينو ..

أف غري الغِن  اؼبعسر الذم ال هبد كفاء، ال يعد فباطبلن، بل ىذا هبب إنظاره، كما يف  من قولو ) مطل الغِن ..... (ونستفيد 
 اغبديث السابق )مطل الغِن ظلم( مفهومو مطل غري الغِن ليس بظلم .

 َيصل ادلطل أبمرين :
 قاؿ مطلو إال إذا طالبو فدافعو .أف يطالب اؼبستحق اؼبدينى ابلوفاء ، ألنو ال ي األول :

 أف يبتنع اؼبدين عن الوفاء ببل عذر . الثاين :
 فإذا كاف امتناع اؼبدين عن الوفاء لعذر ، كعدـ سبكنو من إحضار اؼباؿ الغائب ، أك كاف معسران فبل يعد فباطبلن ابمتناعو .

 اغبٍىًديث ، كىأًلىنىوي مىٍعذيكر ، كىلىٍو كىافى غىًنيًّا كىلىًكنىوي لىٍيسى ميتىمىكًٌننا ًمٍن اأٍلىدىاء : كىمىٍطل غىرٍي اٍلغىًِنٌ لىٍيسى ًبظيٍلمو كىالى حىرى  قال النووي
اـ ًلمىٍفهيوـً

ٍمكىاف ، كىىىذىا ـبىٍصيوص ًمٍن مىٍطل اٍلغىًِنٌ . أىكٍ  ٍلميرىاد اًبٍلغىًِنًٌ اٍلميتىمىكًٌن ًمٍن  يػيقىاؿ : الًًغيبىًة اٍلمىاؿ أىٍك لًغىرٍيً ذىًلكى جىازى لىوي التىٍأًخري ًإىلى اإٍلً
ا ًفيًو .  اأٍلىدىاء ، فىبلى يىٍدخيل ىىذى

 أف اؼبدين إذا امتنع عن الوفاء ، كماطل كىو معلـو اؼببلءة ، فإنو وببس . :ونستفيد 
 كِبذا قاؿ اغبنفية ، كاؼبالكية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .
 يح القاضي ، كالشعِب ، كابن أِب ليلى .كىو مركم عن عدد من قضاء السلف منهم : شر 

 قاؿ ابن اؼبنذر : أكثر من كبف  قوؽبم من علماء األمصار كقضاهتم يركف اغببس يف الدين .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى  -السابق  –عىٍمرًك ٍبًن اىلشىرًيًد، عىٍن أىبًيًو غبديث -أ لُّ ًعٍرضىوي كىعيقيػ قىاؿى  كاغببس عقوبة .(  وبػىتىوي ) يلىُّ اىٍلوىاًجػًد وبًي
 ) مطل الغِن ظلم ( كالظامل يستحق العقوبة ، لوجوب دفع الظلم . كقولو -ب
َبْع   .اعبملة الثانية ) -ِ  فَِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍء فَ ْليَ ت ْ

 احلوالة ذلا أركان :
 ؿبيل : كىو من عليو اغبق كلو حق . 

 ؿباؿ : كىو من لو اغبق .
 عليو : كىو اؼبطلوب للمحيل .ؿباؿ 

 يشرتط رضا احمليل . 
 قاؿ ابن قدامة : كيشرتط يف رحتها رضا احمليل ببل خبلؼ .
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 كقاؿ ابن حجر : كيشرتط يف رحتها رضا احمليل ببل خبلؼ .
 كقاؿ الشوكاٍل : كيشرتط يف رحة اغبوالة رضا احمليل ببل خبلؼ .

 اغبوالة . ألف الدٍين عليو فبل يلزمو أف يسدد عن طريق
 ال يشرتط رضا احملال عليو .

 ألف للمحيل أف يستويف اغبق بنفسو أك بوكيلو ، كقد أقاـ احملاؿ مقاـ نفسو ابلقبض فلـز احملاؿ عليو الدفع إليو كالوكيل .
 واختلف العلماء : ىل جيب على من أحيل ُنقو أن يتحول أم ال على قولٌن :

 كاف على مليء .أنو هبب أف يتحوؿ إذا   القول األول :
 كىذا مذىب اغبنابلة .

 بذلك )فليحتل .. ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . ألمر النِب 
 أنو ال هبب بل يستحب . القول الثاين :

 كىذا مذىب صبهور العلماء .
 كنسبو ابن عبد الرب ألكثر الفقهاء .

 : كىو قوؿ اعبمهور . وقال ابن حجر
 يث ، إذا كاف احملاؿ عليو مليء .كالقوؿ األكؿ ىو الصحيح لظاىر اغبد

 قالوا : األمر ؿبموؿ على االستحباب . اعبمهور عن حديث الباب :وأجاب 
: مذىب الشافعي كغريه أنو إذا أحيل على مليء استحب لو قبوؿ اغبوالة ، كضبلوا اغبديث على الندب ، ألنو  قال ابن ادللقن

 من ابب التيسري على اؼبعسر .
 ذا األمر عند اعبمهور ؿبموؿ على الندب ، ألنو من ابب اؼبعركؼ كالتيسري على اؼبعسر .: كى وقال القرطيب

 ىو القادر على الوفاء دبالو كبقولو كببدنو .وادلليء : 
 دبالو : يكوف عنده القدرة على الوفاء ، أم : أف يكوف عنده ماؿ .

 أال يكوف فباطبلن . :بقولو 
عان كعادة ) يبكن إحضاره جمللس اغبكم ( ، فإف مل يبكن إحضاره جمللس اغبكم ، فإف احملاؿ ال معناه أف يبكنى ؿباكمتو شر  :ببدنو 

 يلزمو قبوؿ اغبوالة .
مثاؿ : كأف يقوؿ أحلتك على أبيك ، فإنو ىنا ال يلزمو قبوؿ اغبوالة ، ألنو ال يبكن شرعان إحضار األب جمللس لقضاء ، كقد قاؿ 

 ) أنت كمالك ألبيك ( . النِب 
 ككذلك لو أحالو على أمري البلد ، فإنو ال يلزمو قبوؿ اغبوالة ، ألف أمري البلد ال يبكن إحضاره جمللس اغبكم عادة .

 ػبص ابن حجر اػببلؼ بقولو :كاألمر يف قولو " فليتبع ".
 : لبلستحباب عند اعبمهور، ككًىم من نقل فيو اإلصباع.القول األول

 اد. كىو شاٌذ.ىو أمر إابحة كإرش القول الثاين:
 : ضبلو أكثر اغبنابلة كأبو ثور كابن جرير كأىل الظٌاىر على ظاىره.القول الثالث

 كعبارة اػبرقٌي: كمن أحيل حبٌقو على مليء فواجب عليو أف وبتاؿ.             ) الفتح ( .
 فائدة :
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 ، ألمرين :ء ( أنو من أحيل على غري ملى فإنو ال يلزمو التحوؿ ينستفيد من قولو ) على مل
 ؼبفهـو اغبديث ) .. على مليء ( فمفهومو أنو لو أحيل على غري مليء فبل يلزمو القبوؿ . األمر األول :

 ) ال ضرر كال ضرار ( . ألف يف ذلك ضرران عليو ، كقد قاؿ النِب  األمر الثاين :
 فائدة :

 احملاؿ عليو ، كيربأ احمليل براءة كاملة .  إذا سبت اغبوالة أبف سبت شركطها ، نقلت اغبق من ذمة احمليل إىل ذمة
 قاؿ اؼبوفق : كىو قوؿ عامة الفقهاء . 

كعلى ىذا فلو قدر أف احملاؿ عليو افتقر بعد سباـ اغبوالة ، فإف احملاؿ ال يرجع على احمليل ، ألف اغبق انتقل انتقالة كاملة من ذمة 
 احمليل إىل ذمة احملاؿ عليو .

ْعُت النهيبه  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللِه هنع هللا يضر َرَة َعْن َأِب ُىَري ْ  - ٕٕٛ  -يَ ُقوُل ) َمْن َأْدَرَك َماَلُو ِبَعْيِنِو ِعْنَد رَُجٍل  َأْو قَاَل : َسَِ
 َقْد َأفْ َلَس فَ ُهَو َأَحقُّ ِبِو ِمْن َغًْنِِه   . -َأْو إْنَساٍن 

---------- 
 كمل يتبدؿ .( أم :مل يتغري  ) ِبَعْيِنوِ 

 ( أم : كائنان من كاف كاراثن كغريبان . )فَ ُهَو َأَحقُّ ِبِو ِمْن َغًْنِهِ 
: ما تزيد ديونو على موجوده ، ظبي مفلسان ألنو رار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم كداننري ، إشارة  ( اؼبفلس شرعان  ) قد أفلس

ظبي بذلك ألنو يبنع التصرؼ إال يف الشيء التافو كالفلوس ، ألهنم ما  إىل أنو رار ال يبلك إال أدٌل األمواؿ كىي الفلوس ، أك 
 كانوا يتعاملوف ِبا إال يف األشياء اغبقرية ، أك ألنو رار إىل حالة ال يبلك فيها فلسان .

 
 .. ( اؼبفلس : ىو من دينو أكثر من مالو .قولو ) قد أفلس .-ُ

ى موجوده ، ظبي مفلسان ألنو رار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم كداننري ، : اؼبفلس شرعان من تزيد ديونو عل قال ابن حجر
إشارة إىل أنو رار ال يبلك إال أدٌل األمواؿ كىي الفلوس ، أك ظبي بذلك ألنو يبنع التصرؼ إال يف الشيء التافو كالفلوس ، 

 ة ال يبلك فيها فلسان .ألهنم ما كانوا يتعاملوف ِبا إال يف األشياء اغبقرية ، أك ألنو رار إىل حال
 ًلًو .كقاؿ ابن قدامة : كىاٍلميٍفًلسي يًف عيٍرًؼ اٍلفيقىهىاًء : مىٍن دىيٍػنيوي أىٍكثػىري ًمٍن مىالًًو ، كىخىرىجىوي أىٍكثػىري ًمٍن دىخٍ 

 ًو ، فىكىأىنىوي مىٍعديكـه .كىظبىىٍوهي ميٍفًلسنا كىًإٍف كىافى ذىا مىاؿو ؛ أًلىفى مىالىوي ميٍستىحىقُّ الصىٍرًؼ يًف ًجهىًة دىيٍنً 
يى ًبذىًلكى ًلمىا يػىئيوؿي إلىٍيًو ًمٍن عىدىـً مىالًًو بػىٍعدى كىفىاًء دىيًٍنًو ، كىهبىيوزي أىٍف يى 

ٍنىعي ًمٍن التىصىرًُّؼ يف كىهبىيوزي أىٍف يىكيوفى ظبيًٌ يى ًبذىًلكى ، أًلىنىوي يبي
كيوفى ظبيًٌ

اٍلفيليوًس كىكبىٍوًىىا . ) اؼبغِن ( . مىالًًو ، إالى الشىٍيءى التىاًفوى   الىًذم الى يىًعيشي إالى بًًو ، كى
 فإذا كانت ديوف اإلنساف أكثر من مالو فإنو وبجر عليو ، إذا طلب الغرماء ذلك ]الغرماء[ أرحاب الديوف .

فبل يبيع كال يشرتم كال يرىن كال كمعىن اغبجر : منع اإلنساف من التصرؼ يف صبيع مالو ، كيبنع من التصرؼ يف مالو فقط ،  -
 يهب ، أما يف الذمة فبل أبس ، فلو استداف من غريه شيء فإف لو ذلك .

 كألف يف اغبجر عليو ضباية غبق الدائن ، كضباية لذمة اؼبدين ، لئبل تبقى ذمتو مشغولة ابلدين .
فيو ، كإذا كاف عنده عقار فإنو يباع ، كأما البيت الذم  مث يصفي مالو ،  فيباع ما كراءه ، فإذا كاف عنده دكاف تباع البضاعة الِ
 يسكنو كالسيارة الِ يركبها ال تباع ، ألف ىذه دبثابة األمور الضركرية .

 كيقسم مالو على الغرماء بقدر ديوهًنم .
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أفلس اؼبشرتم ، أبف  حديث الباب دليل على أف من ابع متاعو ] كسيارة ، أك ثوابن ، أك غريه [ ألحد مؤجبلن، أك كدعو ، ف-ِ
كاف مالو ال يفي بديونو ، فللبائع أخذ متاعو إذا كجد عينو ، أبف كاف حبالة مل تتغري رفاتو دبا ىبرجو عن اظبو ، كمل يقبض من 

 شبنو شيئان ، فحينئذو يكوف أحق بو من الغرماء .
 كىذه اؼبسألة كقع فيها خبلؼ بني العلماء :

 و عند من أفلس ، فهو أحق بو من غريه .: أف من كجد عني مال القول األول
 كىذا مذىب صبهور العلماء من اؼبالكية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .

:  كفبن قاؿ ِبذا اغبديث ، كاستعملو كأفىت بو ، فقهاء اؼبدينة ، كفقهاء الشاـ ، كفقهاء البصرة ، كصباعة من  قال ابن عبد الرب
 أىل اغبديث  .
 غبديث الباب .

 : أف البائع غري مستحق ألخذ عني مالو حني هبده ، بل يكوف أسوة بني الغرماء . اينالقول الث
 كىذا مذىب أِب حنيفة .

 لكن ىذا قوؿ ضعيف مصادـ للنص .
 مذىب اعبمهور . والراجح

 كقد جاء يف ركاية ) إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعتو بعينها فهو أحق ِبا دكف الغرماء ( ركاه ابن حباف .
قولو ) بعينو ( دليل على أف تقدَل راحب السلعة على غريه يكوف بشرط : أف هبد مالو بعينو ، أم مل يتغري كمل يتبدؿ ، فإف  -ّ

 تغري فهو أسوة الغرماء .
: ابع رجل على رجل بعريان ، مث أفلس ىذا الرجل ، لكن البعري ظبنت أكثر ، فهنا ال يستحق ىذا اؼباؿ ، بل يكوف أسوة  مثال
 رماء .الغ

 كذلك إذا قبض من شبنو شيئان ، فإنو يف ىذه اغبالة ال حق لو ، كيكوف أسوة الغرماء .
فقد جاء يف ركاية : ) أيبا رجل ابع متاعان فأفلس الذم ابتاعو كمل يقبض البائع من شبنو شيئان فوجده بعينو فهو أحق بو ( فمفهومو 

 أنو إذا قبض من شبنو شيئان كاف أسوة الغرماء .
 ان يشرتط :إذ

 أف تكوف عني اؼبتاع موجودة عند اؼبشرتم اؼبفلس مل تتغري لقولو ) بعينو ( . أواًل :
أف يكوف الثمن غري مقبوض من اؼبشرتم ، فإف قبض البائع شيئان من الثمن فبل رجوع لو على اؼبفلس بعني مالو ، لركاية  الثاين :

 أِب داكد ) كمل يقبض الذم ابعو من شبنو شيئان ( .
 أف يكوف اؼبشرتم حيان ، فإف مات فبل رجوع للبائع بل ىو أسوة الغرماء . ) كىذا اؼبذىب كما سيأِت ( . الثالث :

 اختلف العلماء إذا مات اؼبفلس ، ىل يكوف الرجل أحق دبالو أك يكوف أسوة الغرماء  على قولني :-ْ
 : ىو أحق دبالو . فقال بعض العلماء

 كىذا مذىب الشافعي .
أيبا رجل مات أك أفلس فصاحب اؼبتاع  :  كاحتج الشافػعي حبديث أِب ىريرة قاؿ  ) قضى رسوؿ هللا  حلافظ ابن حجرقال ا

 أحق دبتاعو إذا كجده بعينو ( كىو حديث حسن وبتج دبثلو ، أخرجو أضبد كأبو داكد .
 : بل يكوف أسوة الغرماء . وقيل



 75 

 كىذا مذىب مالك كأضبد .
 بعينو عند رجل ( كبعد مػوتو ال يكوف أدركو عند ىذا الرجل ، كإمبا أدركو عند الورثة .لقولو ) من أدرؾ مالو 

 وىذا الراجح .
 : ةفائد

 ما اغبكم إذا مات راحب اؼبتاع ؟ فهل تسقط حق كرثتو ، أك أف الورثة ينزلوف منزلة اؼبورث ؟
 الغرماء .قوالف للعلماء ، كالراجح فيها أنو يورث فيكوف الورثة أحق بو من بقية 

 
 ابب الشفعة

 تعريفها :
 الشفعة شرعان : ىي انتزاع الشريك حصة شريكو فبن اشرتاىا منو ابلثمن الذم استقر عليو العقد .

تىًقلىًة عىٍنوي ًمٍن يىًد مىٍن انٍػتػىقىلىٍت إلىٍيًو  قال ابن قدامة  .: كىًىيى اٍسًتٍحقىاؽي الشىرًيًك انًٍتزىاعى ًحصىًة شىرًيًكًو اٍلمينػٍ
 : كيف عيرؼ الشرع : انتقاؿ حصة شريك إىل شريك ، كانت انتقلت إىل أجنِب ، دبثل الًعوض اؼبسٌمى . وقال ِف الفتح

مثاؿ الشفعة : زيد كعمرك شريكاف يف أرض ، فباع عمرك نصيبو على خالد ، فنقوؿ لزيد أف ينتزع نصيب عمرك من خالد ابلثمن 
 الذم استقر عليو العقد .

ْفَعِة ِف ُكلِّ َما ََلْ يُ ْقَسْم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوِف َلْفٍظ : َقَضى النهيبُّ  -َجَعَل  اَّللِه رضي هللا عنهما قَاَل ) اِبِر ْبِن َعْبدِ َعْن جَ  - ٖٕٛ اِبلشُّ
 . فَِإَذا َوقَ َعِت احْلُُدوُد , َوُصّرَِفِت الطُُّرُق : َفال ُشْفَعَة   .

---------- 
 أم : حكم كألـز .   َاَّللِه  ) َقَضى َرُسولُ 

يز بو األمبلؾ بعضها عن بعض .) فَِإَذا َوقَ َعِت َاحْلُُدوُد     اغبدكد صبع حد ، كاؼبراد بو ىنا : ما سبي
 أم : بٌينت مصارؼ الطرؽ كشوارعها .) َوُصّرَِفْت اَلطُُّرُق   

أك من الٌتصريف ، كقاؿ ابن مالك: معناه خلصت كابنت،  أم: بٌينت مصارؼ الطٌرؽ كشوارعها، كأنٌو من الٌتصٌرؼ) فال شفعة  
رؼ بكسر اؼبهملة اػبالص من كل شيء .            ) الفتح ( .  كىو مشتٌق من الصًٌ

 اغبديث دليل على ثبوت الشفعة .-ُ
صٍبىاًع . بًتىةه اًبلسُّنىًة كىاإٍلً  قاؿ ابن قدامة : كىًىيى اثى

 غبديث الباب .
 غبديث أرل يف ثبوت الٌشفعة .: كىذا ا قال ابن حجر

ملٍى يػيقىاًسٍم ، ًفيمىا بًيعى ًمٍن : أىمىا اإٍلًصٍبىاعي ، فػىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىصٍبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى إثٍػبىاًت الشٍُّفعىًة لًلشىرًيًك الىًذم  قال ابن قدامة
 أىٍرًض أىٍك دىارو أىٍك حىاًئطو .

ًدًه ًمٍن تػىوىقًُّع كى أىفى أىحىدى الشىرًيكىنٍيً إذىا أىرىادى أىٍف يىًبيعى نىًصيبىوي ، كىسبىىكىنى ًمٍن بػىٍيًعًو ًلشىرًيًكًو ، كىزبىًٍليًصًو فبى كىاٍلمىٍعىنى يف ذىلً  ا كىافى ًبصىدى
ًص ، فىاىلىًذم يػىٍقتىًضيو حيٍسني اٍلًعٍشرىًة ، أىٍف يىًبيعىوي ًمٍنوي  ًص كىااًلٍسًتٍخبلى ، لًيىًصلى إىلى غىرىًضًو ًمٍن بػىٍيًع نىًصيًبًو ، كىزبىًٍليًص شىرًيًكًو ًمٍن  اػبٍىبلى

عىوي أًلىٍجنىِبٌو ، سىلىطى الشىرٍعي الشىرًيكى عىلىى رىٍرًؼ ذىًلكى إىلى نػى   ٍفًسًو .الضىرىًر ، فىًإذىا ملٍى يػىٍفعىٍل ذىًلكى ، كىابى
 ها ، إال ما نيقل عن أِب بكر األرم من إنكارىا .كقاؿ يف الفتح : كمل ىبتلف العلماء يف مشركعيت
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 تثبت الشفعة ابلبيع  كىذا ابإلصبػاع .-ِ
 اختلف العلماء : ىل تثبت الشفعة ابؽببة أـ ال على قولني :-ّ

 مثل أف يهب الشريك نصيبو لشخص .
 ال تثبت ابؽببػة  القول األول :

 كىػذا مذىب صبهػور العلماء .
 مايل .ألهنا انتقلت بغري عوض 

 أف الشفعة تثبت يف اؽببة . القول الثاين :
 كىذا قوؿ ابن أِب ليلى كصباعة .

 قالوا : ألف الضرر حارل ابلشريك اعبديد .
 فائدة :

 .تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب ابإلرث  ال
 مثاؿ : زيد كعمرك شريكاف يف أرض ، فمات عمرك ، فانتقل نصيبو إىل كرثتو ، فهل لزيد أف يشفع ؟

 اعبواب : ال ، ألنو انتقل بغري عوض ، كألنو انتقاؿ غري اختيارم .
 .إلسقاط الشفعة  وبـر التحايل-ْ

 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ؿباـر هللا أبدٌل اغبيل ( ركاه ابن بطة . غبديث أِب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ل إلسقاط حق اؼبسلم حراـ ، ألنو من ابب العدكاف على اؼبسلمني .كألف يف التحيل : إسقاط غبق اؼبسلم ، كالتحي

 :صور التحايل  ومن
 أف يظهر الشريك كاؼبشرتم أف البيع بثمن كبري . أواًل :

مثاؿ : أف يبيعو بعشرة َالؼ ، كيقوؿ أنِن بعتها خبمسني ألف ، فإف الشريك اآلف لن يطالب ابلشفعة ، ألنو إذا طالب سوؼ 
 ن الذم استقر عليو العقد .َيخذىا ابلثم

أف يظهر الشريك كاؼبشرتم أف االنتقاؿ بغري عوض ، فيقوؿ الشريك لشريكو : إنِن قد كىبت فبلف نصيِب من األرض ،  اثنيًا :
 كإذا قاؿ : كىبت فبل شفعة على مذىب اعبمهور .

 أف يوقف اؼبشرتم النصيب فوران . اثلثاً :
 على قولني :) كالسيارات ، كالكتب ( العقارات ، كاختلفوا يف غري العقارات كاؼبنقوالت  أصبع العلماء على ثبوت الشفعة يف-ٓ

 عدـ ثبوت الشفعة يف اؼبنقوؿ . القول األول :
 كبو قاؿ اغبنفية ، كاؼبالكية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .

 ٍفعىة ( .غبديث الباب )فىًإذىا كىقػىعىًت اىغبٍيديكدي كىريٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شي  -أ
 قالوا : إف كقوع اغبدكد كتصريف الطرؽ ال يتصور يف اؼبنقوؿ .

، الى يىٍصليحي أىٍف يىًبيعى حىىتى يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكوً  كلقولو -ب ، أىٍك حىاًئطو ، أىٍك رىٍبعو : أىٍرضو  ( ركاه مسلم . ) اىلشٍُّفعىةي يًف كيلًٌ ًشٍرؾو
 اًبلشٍُّفعىًة يًف كيلًٌ شىٍيءو ( كىرًجىاليوي ثًقىاته . ى اىلنىًِبُّ كىيف رًكىايىًة اىلطىحىاًكمًٌ ) قىضى 

 قالوا : جعل الشفعة يف الربع كاغبائط ، كمل يذكر اؼبنقوؿ .
 : ثبوت الشفعة يف اؼبنقوؿ . القول الثاين
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 كىذا اختيار ابن تيمية .
 ابلشفعة يف كل شيء ( . غبديث الباب )قضى النِب  -أ

 اغبديث عاـ ، فيدخل فيو اؼبنقوؿ . قالوا : إف ىذا
 أف الشفعة شرعت إلزالة الضرر ، كالضرر الثابت يف العقار ىو بعينو اثبت يف اؼبنقوؿ . -ب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 لزيد أف يشفع . –على القوؿ الراجح  –مثاؿ : زيد كعمرك شريكاف يف سيارة ، فباع عمرك نصيبو على بكر ، فإنو 

 .ال شفعة للجار  دليل ؼبن قاؿ :فىًإذىا كىقػىعىًت اىغبٍيديكدي كىريٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعىةى (  قولو ) ... -ٔ
 كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على أقواؿ :

 عدـ ثبوت الشفعة للجار مطلقان . القول األول :
 كىذا قوؿ،  صباىري العلماء .

علي ، كعمر ، كعثماف ، كسعيد بن اؼبسيب ، كسليماف بن يسار ، كعمر بن عبد  : كقد حكي ىذا القوؿ عن : قال الشوكاين
 العزيز ، كربيعة ، كمالك ، كالشافعي ، كأضبد ، كاألكزاعي ، كإسحاؽ .

 غبديث الباب ) .... فىًإذىا كىقػىعىًت اىغبٍيديكدي كىريٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعىةى ( . -أ
 قًسم ال شفعة فيو ، كأف اغبدكد إذا كجدت بني األمبلؾ فبل شفعة . فهذا اغبديث دليل على أف ما

أف الضرر الذم شرعت من أجل رفعو الشفعة ال يتحقق بسبب اعبوار ، لتميز كل ملك عن اآلخر ، لصاحبو حرية  -ب
 التصرؼ فيو ، خببلؼ اؼبلك اؼبشرتؾ .

 أف للجار الشفعة مطلقان . القول الثاين :
 .كىذا مذىب اغبنفية 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى  غبديث أىِب رىاًفعو   ) اىعبٍىاري أىحىقُّ ًبصىقىًبًو ( أىٍخرىجىوي اىٍلبيخىارًمُّ، كىًفيًو ًقصىةه . قىاؿى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى  كغبديث أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  ،) جىاري اىلدىاًر أىحىقُّ اًبلدىاًر (  قىاؿى  كىرىحىحىوي اًٍبني ًحبىافى . رىكىاهي النىسىاًئيُّ
 ( الصقب : بفتح الصاد كالقاؼ ، ىو القرب كاؼببلرقة . ) ِبَصَقِبوِ 

 : ثبوت الشفعة للجار عند االشرتاؾ يف حق من حقوؽ االرتفاؽ . القول الثالث
 كىذا اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًى -أ اًبرو قىاؿى تىظىري ًِبىا ) اىعبٍى  غبديث جى ا ( رىكىاهي  -كىًإٍف كىافى غىائًبنا  -اري أىحىقُّ ًبشيٍفعىًة جىارًًه، يػينػٍ ًإذىا كىافى طىرًيقيهيمىا كىاًحدن
 أىضٍبىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىرًجىاليوي ثًقىاته .

 فهذا اغبديث أثبت الشفعة للجار إذا كاف الطريق مشرتكان بينهما .
ؽ كاؼبشاركة يف اؼبلك ، من حيث كثرة اؼبخالطة ككجود الضرر بني الشركاء ، كالشفعة إمبا شرعت لرفع أف اؼبشاركة يف اغبقو  -ب

 الضرر .
 ىو الصحيح .كىذا القوؿ 

 .. فىًإذىا كىقػىعىًت اىغبٍيديكدي كىريٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعىةى ( )..ىؤالء عن حديث وأجاب 
 اعبواب :

 ت ... ( مدرجة من قوؿ جابر .أف قولو ) فإذا كقع أواًل :
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 كرد ذلك أبف األرل ، أف كل ما ذكر يف اغبديث فهو منو حىت يثبت اإلدراج .
قالوا : إف ذكر اغبكم لبعض أفراد العمـو ال يقتضي التخصيص ، دبعىن : إذا جاء عمـو مث فرع عليو بذكر حكم ىبتص  اثنيًا :

 ببعض أفراده فإنو ال يقتضي التخصيص .
 ى الشريك إذا أراد أف يبيع نصيبو أف يعرض على شريكو قبل أف يبيع .علهبب -ٕ

، الى يىٍصليحي أىٍف يىًبيعى حىىتى يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكوً  لقولو  ، أىٍك حىاًئطو ، أىٍك رىٍبعو : أىٍرضو  ( ركاه مسلم . ) اىلشٍُّفعىةي يًف كيلًٌ ًشٍرؾو
 )لو ابع شريك الذمي شقصان على مسلم، فهل للذمي الشفعة على اؼبسلم أـ ال(؟ ىل للكافر شفعة على اؼبسلم اختلف العلماء : -ٖ

 على قولني :
 : أنو ال شفعة لكافر على مسلم . القول األول

 كىذا اؼبذىب ، كاختيار ابن القيم .
 أنو قاؿ ) ال شفعة للنصراٍل ( ركاه البيهقي كال يصح . ؼبا ركم عن النِب  -أ
 الشفعة عبعلنا لو سلطاانن على اؼبسلم .أننا لو مكناه من   -ب

 : أف لو الشفعة . القول الثاين
 كىذا قوؿ صباىري العلماء .

 وىو الصحيح .لعمـو األدلة . 
 أبمور :تسقط الشفعة  -ٗ

 ترؾ طلب الشفعة . أواًل :
 إذا طلب الشفيع بعض العقار اؼببيع .اثنياً : 

 اإلبراء كالتنازؿ عن الشفعة . اثلثاً :
 التنازؿ عن الشفعة مقابل تعويض أك رلح .اً : رابع
 اختلف العلماء : ىل الشفعة على الفور أـ على الرتاخي على أقواؿ :-َُ

 أهنا على الفور . ) أم : من حني أف يعلم هبب أف يطالب ( .القول األول : 
 كىذا مذىب أِب حنيفة ، كالشافعي ، كأضبد .

: ) اىلشٍُّفعىةي كىحىلًٌ اىٍلًعقىاًؿ ( رىكىاهي اًٍبني مىاجىٍو كىاٍلبػىزىا  عىًن اىلنىِبًٌ  اًٍبًن عيمىر غبديث -أ  ال يصح .ر ك قىاؿى
 أنو قاؿ ) الشفعة ؼبن كاثبها ( . ما ركم عن النِب  -ب
 كألف الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور . -ج

 أف الشفعة تثبت للشريك على الرتاخي .القول الثاين : 
 ذا مذىب اؼبالكية .كى
 أف الشفعة حق من صبلة اغبقوؽ الِ ال تسقط إال ابلرضا إبسقاطها دبا يدؿ على الرضا من قوؿ أك فعل . -أ

 فالشفعة ال تسقط إال دبا يدؿ على سقوطها ، إما بقوؿ رريح ، أك قرينة ظاىرة .
 . القوؿ الصريح : أف يقوؿ : ؼبا علم أف شريكو قد ابع ، أان لست دبطالب

 القرينة الظاىرة : أف يسكت كيرل أف اؼبشرتم قد تصرؼ كعمل كىو ساكت ، فهذه قرينة ظاىرة تدؿ على رضاه .
 أف إعباء الشفيع إىل الفورية كعدـ إعطائو الفررة للنظر غري مناسب ؼبا شرعت لو الشفعة . -ب



 79 

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 نو شريكو مث ابعو من غريه على قولني :ىل للشريك الشفعة بعد أف َذاختلف العلماء : -ُُ

 أف لو الشفعة .القول األول : 
 قاؿ الصنعاٍل : ىذا قوؿ األكثر .

 . قالوا : ألف إسقاطو للشفعة كاف قبل كجود السبب
 أنو ال يستحق الشفعة .القول الثاين : 

 (نيل األكطار) . ىل اغبديثئفة من أكىذا قوؿ الثورم ، كاغبكم ، كأِب عبيد ، كطا
 كرجح ذلك الصنعاٍل يف سبل السبلـ ، كقاؿ : ىو األكفق .


