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   استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن بحث الاقدم هذ

  غزة -قانون في الجامعة اإلسالمية من كلية الشريعة وال
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ج  



د  

 أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو كُموا مِننآم الَّذِين فَعِ اللَّهري
اتٍ وجرد بِريخ لُونما تَعبِم اللَّه     

   " .11"سورة المجادلة من اآلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     الَكُمــو ــأْكُلُواْ أَمـ ــواْ الَ تَـ ــذِين آمنـ ــا الَّـ ــا أَيهـ  يـ
ــن     ــارة عـ ــون تِجـ ــلِ إِالَّ أَن تَكُـ ــنكُم بِالْباطِـ بيـ

نكُماضٍ متَر                                                                                                          

   " .29"من اآلية : سورة النساء 

  



ه  

 

 

 ).1970 ح 2/730" (كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء " ري في صحيحه أخرجه البخا 
  
  

 
 

 
  ) .1690 ح 141/ 2( صحيح  في صحيح الترغيب والترهيب : ، وقال الشيخ األلباني  )17304 ح 4/141" ( بن خديج أخرجه أحمد في مسنده حديث رافع

  

  
 

 
  ) .487 ح 357 / 2" ( كتاب أبواب الوتر " ه أخرجه الترمذي في سنن
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لھم جمیعًا مني الدعاُء بالرحمِة والمغفرِة أحیاًء وأمواتًا إلى یوِم الدین 
إن شاء اهللا

 



ب  

  
 نَ  هللاِ إن الحمد حمدونستعينُ ه ونَستَهِديه   هأنفـسنا ومـن      من شرورِ   باهللاِ ه، ونعوذُ ونستغفر 

  إال اهللاُ   ال إلـه    أن ي له، وأشهد   فال هاد  ضلْل له، ومن ي   ضلِّ فال م   اهللاُ ِهنا، من يهدِ   أعمالِ سيئاِت
وحده  ال شريك   له، وأشهد    أن محمداً عبد ورسولُ ه  لَه، أرسه ليظهِ  الحقِّ دى ودينِ  باله رعلـى   ه 

 :  ِ اهللاصداقاً لقوِل، مِ ه كلِّ الديِن      
 )1(.  

  ...أما بعد 
  آيةٍ  أولِ  في  عليهِ  بالحثِّ  الكريم  بدأ القرآن  ، فقد  رفيعة  عظيمةً فإن للعلِم في اإلسالِم مكانةً    

 : ، قال اهللا تعالى    محمدٍ  على الرسولِ  تْلَزنَ    
      )2( ثَ، ثمتحدالقرآن التفاضـلِ ن ع الكريم  

 :  من موضع، قال اهللا تعالىكثِر في أ بالعلِموالتفاخِر   
    )3(    وفي الحديث الشريف عن النبي ، ... " :ِإون لَالعماء وـ ر  ةُثَ

ـ َأ هذَخََأ نمفَ ،ملْالِع واثُرو ، ولَِكن ماًهرِد الو اراًينَِد واثُروي ملَ اءيِبنْاَأل نِإو ،اِءيِبنْاَأل ـ ِب ذَخَ ٍظح 
4("ٍراِفو(، وقال :  "من خَ ِهِب اُهللا ِدِريراًي قِّفَيهيِف ه يِنالد" )5(  ، عدالتـسابقِ  من بـابِ وهو ي  

  . القيامة يوم العظيم له الشرفُه وعاملُهه وحاملُب وصاحفي الخيرات،  والتفاضِلوالتنافِس
   نا بهِِ فْلذلك كان مما تشر أن  ناهللاُ  م   علينا وج لِمنا طلبةً للعِ  لَع  ـ  ، الـشرعي ـ  د وخُ  ِهاماً لديِن

  .  نبيِهِةنَّي سبِح ومن م،ِهوشريعِت
                                                

  .)9(آية : " سورة الصف) 1(
  .)4–1 (ات اآلي:العلقسورة ) 2(
  .)9( من اآلية: الزمرسورة ) 3(
، والترمـذي فـي   )3641 ح 2/341كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ( داود في سننه  وأخرجه أب ) 4(

حـسن  : ، وقال الشيخ األلبـاني    )2682 ح   5/48 على العبادة    كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه       (سننه  
  .)70 ح 1/17(لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 

، )71 ح   1/39كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيراً يفقـه فـي الـدين               (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 5(
  .)1037 ح 2/718كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (ومسلم في صحيحه 



ج  

 نا دينَ ل  الذي أكملَ   هللاِ ثم الحمده، علينا نعمتَ   وأتم ه، لنا  ورضي  مـا جـاء   وك ديناً،   اإلسالم
ـ ز نَفما من شريعٍة ها، كلَّ خير الشريعةَ أنن ِمـ اهللا  مهمِح رـ  العلماِءِةنَِسلْعلى َأ   أرضتْلَ

 ِبلْ ج نين، مِ  في الدار  ناِم األَ حها مصالِ اِت في طي  ُلِمحتَ أجمعين، إال و   ِه وأنبيائِ  اهللاِ ِلس على ر  اِهللا
  .مهنْ عِةد المفسِءر ود لَهم،المصلحِة

مِ وكان هذهِ  رعايةِ ن   المصالح أن  ي عاهللاُ بد   ِللناس  س ـ   َلب ـ  لَ عرشَ الحياة، فَ هم  َل تبـاد 
:   اهللاِ  لقـولِ  ،شـاد  والر  الخيرِ ن مِ هلُمحا تَ م لِ  ها اهللاِ  أحلَّ  بطرقٍ المنفعِة   

 )1(، َقَلَغْ وأ  أبواباً و ها لِ سدا فيها من الشَّ   مـ   والويـلِ  ر        :  اهللاِ صداقاً لقـولِ  ، ِم

      )2(.  
  وسـيلةٌ لقـضاءِ  هنَّ َأ البيِع في مشروعيِةكمةَ الِحإن :ـ اهللا  مهمِح رـ  العلِموقد قال أهُل

ـ  حاجه الحياتية، حيث أن   ِجها من حوائِ   وغيرِ  والطعامِ ، والشرابِ  من الكساءِ   اإلنسانِ حوائِج  هتَ
  من غيرِ   الغرضِ  إلى بلوغِ   وسيلةٌ ه، والبيع لُِذِب قد ال ي   هبوصاِح  غالباً، ِه صاحبِ ما في يدِ   بِ قُتتعلَّ

  .)3(جر وال حمشقٍة وال ضيٍق
ِجنَ  الشرعيةِ  المعاملةِ  هذهِ ِةقَِّدِلود الرسولَ  أن  الكريم    ـ ـ  األُ ثَّ ح علـى تحـصيلِ    ةَم  

  كمـا جـاء  ، المشروعة غيِر الخبيثِة المكاسِب تحصيلِ ن مِ ر وحذَّ ، المشروعة  الطيبةِ المكاسِب
َأي الْكَـسِب    ،ِقيَل يا رسـوَل اللَّـهِ     :  قَاَل    خَِديٍج   ى راِفع بن  و فقد ر   الشريف، في الحديثِ 

بِدِه: " قَاَل؟َأطْيِل ِبيجُل الرمور، عربٍع ميكُلُّ ب4( " و(.  
  الـشريعةِ بـِل كُليـةِ    من قِ  ي ب نيطَُأ ن أَ  اهللا    شكرتُ  طالباً في كلية الشريعةِ    تُنْولما كُ 

ـ ، ِل " ـ في كتاب البيوع  اُهللاهمِح ـ ر  الصنعاني اإلماِمترجيحاِت "  دراسةُ الغراِءنوِنوالقا ا م
 عساِر أُ نتي أَ م هِ ذَحشَني و زفَ الذي ح   بالواقع، األمر  لبيوِع من فوائد مِهمٍة شديدِة المساسِ     في ا 

  التوفيقَ  ألن ؛ خَيري الدنيا واآلخرة   يِها فِ مي لِ ِنقَ أن يوفِّ   راجياً المولى    ، بحثي ِةطَ خُ في تقديمِ 
 : في اآلية كمـا جـاءِه وحِد اِهللابيِد         )5(.  

                                                
  .)275(من اآلية : سورة البقرة) 1(
  .)29(من اآلية : سورة النساء) 2(
  ). 3/1(الصنعاني : سبل السالم )  3(
، وقـال   )17304 ح   4/141كتاب الشاميين، باب حديث رافع بن خديج        (أخرجه اإلمام أحمد في مسنده      ) 4(

  ).1690 ح 2/141(صحيح في صحيح الترغيب والترهيب : يالشيخ األلبان
  .)88(من اآلية :  هودسورة) 5(



د  

 ،مِه علمِ  وفي ،م فيهِ بارك ي ن أَ نا الكرامِ نا وشيوخِ ساتذِتنا وأَ لماِئع لِ  أدعو اهللا     ...وأخيراً
َأون علِّ يمهم   ما لم ي بوا ِرموا حتى يكتِسلَعتعالى في الدنيا واآلخـرة، وأَ  اِهللاضوان ناُهللاطيـلَ  ي  

  . الوكيلمعنا وِنبسيه، وهو حلَ عر والقاِد ذلك وليهنَّ، ِإِه ديِنهم في خدمِةمِرعفي 
 

نة في كتاب البيوع     درا عن    عبارةٌ الموضوعسٍة فقهيٍة مقار الم ،مِ راد    نهـا اسـتخالص 
  مـا دلَّ    المجتهدين، ثم ترجيح    األئمةِ ها بآراءِ تُنَقاره، وم  أحكامِ دنْي عِ  الصنعانَّ  اإلمامِ ترجيحاِت

  . فقهياً األقوى واألقربليُل الدعليِه
 

  : البحث من خالل أهميةُرهظْتَ
ـ   العسقالني انينَ الكَ ٍدمح م  بنِ  علي  بنِ  أحمد إلماِمالمؤلف الفاضل الفقيه ا    أهميةُ . 1  ي، أب
  . الحبيبةطينسبفِل" جدل الم " ، من عسقالنٍرج ح بِن الديِنشهاِب/ الفضِل
2 .      عدس ، والذي يدرؤلفَّ  ِمن أبرزِ  أهمية الكتاب الماِت المالتي ج ـ م تْعَأ وـ و لمـاً  ِع تْع

 "  األحكـامِ أحاديـثِ  "  النبويِة من األحاديِثراً نفيسةًر دتْو التي حِبتُ الكُمن خيِر وهو  قهاًوِف
 فـي    الـشرعيةِ   لألحكامِ ، ويعد كتاب بلوِغ المراِم جامعاً       محمدٍ نا الكريمِ  رسولِ ِةيِر الب يِرخَِل
ِت وغيرهاِه من العباداِت والمعامال الفق أبواِبلِفختَم.  

 فـي حيـاةِ  ، وهو يعد ِمن المعامالت الهامـةُ        "كتاب البيوع   " موضوع البحث    أهميةُ . 3
هـا،   علـى أحكامِ  الوقوِفن مِ د بها، فكان الب    التعاملِ ن مِ  المجتمعِ  عنها أفراد   فال ينفك  ،الناِس

 فيه   العلماءِ لى كالمِ  ع  البيوع، وأيضاً الوقوفِ    في كتابِ   الواردةِ   الرسولِ  أحاديثِ من خاللِ 
  .اجِح الذي يحقِّقُ ويِخدم مصالح الناس الر إلى الرأِيللوصوِل

 
عمبغزة، إل   اإلسالميةِ  بالجامعةِ  والقانونِ  الشريعةِ  كليةُ  إدارةُ تْد       هذا الكتـاب تمنح ى َأن

 أن يقومـوا بدراسـٍة      في ليا بالكليةِ  الع  الدراساتِ  طالبِ  إشراكِ فقامت بمشروعِ  ،ِخدمةً جليلة 
 سائِل م بعِضكتاب البيوع ل   في   ـ  اهللاُ همِح ر ـ  الصنعاني  اإلمامِ  ترجيحاتِ فقهيٍة مقارنٍة حولَ  

  في التـرجيحِ    الصنعاني  اإلمامِ ِدنَتَس م ِمهد على فَ  ا يساع م، مِ  ذلكِ  وغيرِ  الخالفيةِ  الفقهيةِ الكتاِب
  .  له فيها رأي التي كانللمسائِل



ه  

 
يرجعس بإلى ما يلي اختياري لهذا الموضوِعب :  

   . ولرسولِه الكريِم محمٍد إن دراسةَ العلِم الشرعي والعمَل بِه فيِه إرضاء ِهللا  . 1
2 .  لفقِهل دمٍةِختقديمي ِم اإلسالمِخالِل تفعيِل ِعلِل ِفقِه أحاديِث األحكام  ن.  
  .ـم اهللا همِح رـنا  علماِئ ميراِث من خالل إحياِءرِف الشََن ِم شيٍءُلينَ . 3
4 . ب الفقهية المختلفة من خـالل شـرحه، لمـا           السالم بين الكت    سبلِ  كتابِ  مكانةِ إبراز

يحتويه من موضوعات تمس الواقع ويحتاجها كثير من اإلسالم، وفيها توضيح لموقف شريعة             
  .اإلسالم لهذه المسائل 

 ،مـاء لَ الع  عن جهودِ   اللثامِ  في إماطةِ  مسِهي "  البيوعِ كتاب " ي هذا الموضوعِ   ف الكتابةُ . 5
ويغيِر بسيطٍة وعباراٍت،هم للفَ سهٍل بأسلوبٍ  العلمِ  لطلبةِ  السبيلَ ُئطِّو ِكشْ م ـ لة، وكـذلك ي يسر 

، ويتركـوا مـا   منها حلَّ  بما، فيتمسكوا البيوِع أحكاِم خاصة، ِعلْم بعضِ   ، والتجارِ  عامةً للناِس
رمح. 

السبب في اختيار هذا الموضوع هو أنه جاء بعد التكِليف من كُلية الشريعةُ والقانون،               . 6
  .وهذا التكليف توافق مع رغبِتي التي كُنت أتمناها، وهي الكتابةُ في موضوع البيوع 

 
سـؤال أهـل العلـم       و ،يـب بقدر اطالعي حول الدراسـة اإلجماليـة والبحـث والتنق         

 فـي كتـاب   أجد عمالً سابقاً أو بحثاً علمياً حول ترجيحات اإلمام الصنعاني    واالختصاص، لم   
 ، مـستقلة   هـذا الموضـوع دراسـةً       به، وهو دراسـةُ    تُفْلِّلذا قمتُ بالتكليف الذي كُ    البيوع،  

 ها في هـذا البحـثِ     تُشْاِقي نَ  الت  المسائلَ  هذهِ  أن  العلمِ ع بها هذا البحث، م     التي جاء  وبالطريقِة
 ، الفقهيـة  إليها عند مناقشتي للمـسائلِ تُعج والحديثة، و التي ر   القديمةِ  الفقهِ ِبتُ في كُ  موجودةٌ

  بلـوغِ  ِحر شَ الِم الس ِلب س  في كتابِ   الواردةِ  الترجيحِ ِةلَّ أدِ  بين األقوال بما يناسب قوةُ     والترجيِح
ذين سبقوني بالبحث في هذا الكتاب سوى ما كان من إخوتي ال، األحكام أدلِةرام من جمِعالم.  

 
  : فيما يلي البحِثني في إعداِدتْه التي واج الصعوباتُصتتلخَّ

 رت فيـهِ ثُ بالمعامالت المالية، وقد كَقُفهو يتعلَّ"  البيوع كتاب"  هذا الموضوع    طبيعةُ . 1
  .الفقهيةُِ مما جعَل األمر صعب الحصر  الفروع منهتْع وتفرـ م اُهللاهمِح رـء  الفقهاأقواُل

2 . إن البيوعِ  موضوع  على فَ   في األساسِ   مبني ِللَ العِ ِمه األَ ،ِة الشرعي م   ـ طَتَر الـذي ي  بلَّ
  .ديدم السكْ إلى الح للوصوِلِعر الشَّقاصِدم و،ِللَ الِعمهفَ



و  

 فـي   المعروضِة المسائِلالِل ِخن ِمـ  اُهللاهمِح رـ  الصنعاني اإلماِم ترجيحاتِ سةُدرا . 3
 مـن   لفهم المقصود، ألنه في كثيٍر متواصٍل وعمٍل عميٍق إلى فكٍرألنها تحتاجهذا الموضوع،  

األحيان لم يصحّربما ي رجحه.   
4 . تمتاز التي أً   العباراتِ  بعض ورد ها اإلمام في محتوى المـسائل المـذكورة       الصنعاني 
 سـابق، لـذا     ٍدو إلى ع   قد تعود   دقيقة، وضمائر   بليغة، ودالالتٍ   وعباراتٍ جيزٍة و اٍتمِلعلى كَ 
الدقيقِ مِل والتأُّ  والتكرارِ  من القراءةِ   طويلةٍ  إلى وقفاتٍ  نحتاج ،  لَّطَتَ بل يـ  دراسةُب   عنـد ِة األدلَّ

 .   إلى المراد َلِصنَلما فيها من الغموض العميق حتى  ها ومناقشاٍتٍبهذْ ملِّكُ

أيضاً من الصعوبات التي واجهتِني في ِكتابة هذا البحث هي ِمن جهة عملي كمدرس                . 5
لمادة العلوم والتكنُولوجيا، وِقلة الوقت الـذي يـشغلني فـي تحـِضير دروسـي وتـصِحيح              

ي في منطقِتـي وغيرهـا، وكـذلك مراعـاتي     االخِتبارات، وأيضاً تطوعي في المجال الدعوِ   
ألوالدي الثَّمانية في الجامعة و المدارس، وأيضاً االلتزامات العاِئلية وِصلة األرحام،ومـشكلة            

 .إلخ ... انقطاع الكهرباء في أغلَب األحياء السكنية و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    



ز  

 
 

1 
  السابقةِ ه، والجهودِ  اختيارِ ، وأسبابِ ِه، وأهميتِ  الموضوعِ ها على طبيعةِ  اِتوتحتوي في طي  ،

  . التي واجهت الباحثوالصعوباِت
2 

  : هماثيِنحب على ممُلويشتَ
  . البيع حقيقةُ: األوُلالمبحثُ

  : مطالبالثةُوفيه ث
لغةً واصطالحاً البيِعحقيقةُ : األولالمطلب .  
البيع مشروعيةُ: الثانيالمطلب .  
الحكمةُ: الثالثالمطلب البيع  من.  

  .هوشروطُ البيِع  أركان:المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

طْالماألوللب :البيع أركان .  
طْالمالبيعروطُ شُ: الثانيلب .  

3 
 

 
  : مسائلويشتمل على ثالث
  . والخنزير والميتِةالخمِربيِع   تحريِمةُلَّ ِع: األولىالمسألةُ
  . األصنام تحريِمةُ علَّ: الثانيةالمسألةُ
  .تةي الموِمح التحريم في شُلُّح م: الثالثةالمسألةُ

 
 

  :ويشتمُل على ستِّ مسائل
  .رط الشَّع م البيِعمكْ ح: األولىالمسألةُ



ح  

  .كباني الرقِّلَ تَ: الثانيةالمسألةُ
  .اةرّص المد رمكْ ح: الثالثةالمسألةُ
  .عيبالم بيِع الم توابِع حكم: الرابعةالمسألةُ
  .ضولي الفُعي ب: الخامسةالمسألةُ
  .الغُبن ِببوت الخياِر ثُ: السادسةالمسألةُ

 
 

  : على خمس مسائلويشتمُل
  . عليها المنصوِص األصناِفبا في غيِر الر ثبوتُ: األولىالمسألةُ
  .فاً واحداًي اعتباِر القمِح والشعير صن ف االختالفُ: الثانيةالمسألةُ
  .ي المختِلِط بغيِرِه ِبجنِسِه متفاِضالً الربو الماِل بيع: الثالثةالمسألةُ
  . بالحيوان الحيواِن اقتراض: الرابعةالمسألةُ
  .قسو َأ خمسةَتْرايا إذا كانَ الِع بيِع حكم: الخامسةالمسألةُ

 
 

  : مسائلويشتمُل على ثالِث
  . بالمرهوننِه المرتَ انتفاع: األولىالمسألةُ
  .بلوغ للُن أدنى ِس: الثانيةالمسالةُ
  . اإلنكارع م الصلح: الثالثةالمسألةُ

4 
  . والتوصيات النتائِج أهموتشتمُل

5  
v  
v  
v  
v  
v  



ط  

 
  : في بحثي هذا على المنهج التاليتُروقد ِس

1 . ِرها، ِبزوعواسِمِركِْذ اآلياِت القرآنية إلى س الس ورة، واآليِةِمقَر التي و رفيهاتْد . 

ـ يبها، وِرمصاِد إلى   اهزِوعها و  من مظانِّ   النبوية  األحاديثَ تخريج . 2 ـ  حتُنْ  لمـاءِ  العمكْ
ِحرمِم على الحديِثم اُهللاه حيِثن ِة القوـ  عف والض ـ رخْ ما َأ باستثناِء ـ غالباً  جه البخـاري  

وممِلس. 

 ، األقـوال ِه لهـذِ  علـى ترتيبـهِ   تُد واعتم  الصنعاني ها اإلمام دور التي أَ  كر األقوالَ ِذ . 3
نَوستْبا إلى َأههاحاِبص.  

 .برة المعتَ األربعِة المذاهِب في إطاِرنعاني الصها اإلماملَفَغْ التي َأاألقواَل كرِذ . 4

 .ها بحثُم التي تَ من المسائِل مسألٍة لكلِّالِف الِخببكر سِذ . 5

 . فيها النزاِع محلِّوتحريرمع التشكيل   المسألِةِذكر حديث . 6

، ومناقشَتَه بالتأييـِد أو      هذا الترجيح  رراِت، ومب ِهجيِحي، وتر  الصنعانِّ  اإلمامِ كر رأي ِذ . 7
 .المعارضة

ـ  الد  التـزامِ  ع م ، الحديثة ِبتُ إلى الكُ   باإلضافةِ  األصليةِ  إلى المصادرِ  الرجوع . 8  فـي   ِةقَّ
ِو والتوثيقزالع. 

ـ ذَفحة، و  ثم الـص   زِء الج مقْ ثم ر  ،لِف اسم المؤِّ  م الكتاب، ثُ  اسمأذكر  في التوثيق    . 9  تُركَ
المعلوماِتباقي المصادِر في قائمِةن الكتاِب ع راجع والم. 

تم تذييل الرسالة بمجموعة من الفهارس العلمية، للقرآن والسنة واآلثار، والمراجع،            . 10
 .والموضوعات، وتم ترتيبها حسب ترتيب الرسالة، إال القرآن فقد رتب حسب ترتيب السور

ـ و قارب مال أَ  الكَ  فيهِ تُغْلَني ب نَّ وال أدعي أَ   ،لِق الم دهو ج  وه وبعد فهِذِه حصيلةُ جهدي،    ه، تُ
  كـلَّ ني بذلتُنَِّك، ولَِرشَ الب ِن ع كفَنْ ال تَ  ةٌ صفَ  والقصور  الكبير، والنقص   العلي هدح و  هللاِ فالكماُل

ـ فِّ و، فَإنهج و وأفضِل صورةٍ  على خيرِ   هذا البحثُ   يخرج ن أَ  أجلِ نطاقتي مِ    فـي ذلـك  تُقْ
 فهـذا مـن   ،تُلْلَز و  أخفقتُ ه، وإن ه وكرمِ  ومنِّ  وتوفيقهِ   اهللاِ ِلض فَ  فهذا من عظيمِ   تُبصوَأ

  . البشريةِسفْ النَّمالِز التي تُِصقْ النَِّةفَِص
ـ مح ر ؛ راجيـاً    إليهِ رعضتَتي وأَ لَّ لي ز   عني ويغفر   أن يعفو   اهللاَ وأسأُل ـ  و هتَ  هلَضفَ

كَورَأبه،  مِخني لِ  يوفقِّ نخُطاي وخُطا      ش مِةد ددسي كلِّ ريعِة اإلسالم، وَأن  م لَخْ أَ نفي خدمةِ  ص  
  . العالمين رب ِهللا الحمد دعوانا أِن وآخر، العظيِم اإلسالِم ديِننا الحنيِفديِن

 
  



ي  

  

 حصى إلى يومِ   وال ي  دع ال ي  ٍردقَ بِ   محمدٍ ِةم أُ ننا مِ لَع الذي ج    هللاِ د والشكر  الحم نِإ
اِهللا لقوِل،ينالد  :     )1(.  

مِ وإن نِ  أعظمِ ن اهللاِ عم   نا أَ  علين  هدانا س الخيرِ َلب  والر  شاد، ويسلنا طُ ر اكتـسابِ قَر  
ـ  ِهِن بإذِ الًه س ِنز الح ن ومِ ،سراً ي ِرس الع ن لنا مِ  َلعج و ،عاب لنا الص  َللَّذَ و ،هِلمح و ملْالِع بحانَ سه 
ِهلَِّلعالى، فَ تَو والشُّ  الحمد فـي األولـى واآلخـرة    كر ،   المزيـد راجيـاً بـذلك :   

  )2(.  
    الواجِب علي أن أتقَّ  كما أنه ِمن رفـانِ  العِ  وعظـيمِ  ، االحتـرام  كر ووافرِ  الشُّ  بخالصِ دم 

  علـى هـذهِ     اإلشـرافَ  ِه بقبولِ يلَ ع َلضفَ تَ نَأ بِ ،هطاِئع و هِِمر وكَ ِهبني بح رم غَ نم لِ واإلجالِل
  : الجواد  ومعلمي الكريِم،ستاذي الفاضل ُأ،الرسالة

 فـي نفـسي   سرالذي غَـ  اهللا  هظَِفحـ ي ماهر أحمد السوسي/  الدكتوراحِةم سفضيلةُ
على اهللاِ  االعتماد   ًثُ  أوال ،غَ م رس   والهِ ، واإلرادة  والعزيمةَ ةَ في نفسي القو ةَم ليا، فقـالَ   الع 

  :)3( الشاعرقوِلِل رفَ بين الحى أن تعيشَ، وال ترض الجباَلدعص أن تَن ِمد لكالب: لي
ومال ن ِحيب صالجباِل عود   َأ شِْعيبد هِرالد بين رفَالح  

ـ  واإلرشاد، فَ   والتوجيهِ صِحي بالنُّ نِِد يتعه  كان دوماً   محمدٍ وحقيقةً إن أستاذي أبا      ذلـك  نِم
حرتُص  فَ أينما كان، فاستَ   ِهِت على مالزموخلقـاً  ، ودينـاً   وفهمـاً  ، وفقهـاً   منه الكثير علماً   تُد  

 إلـى مـا   َلِص َأن َأدمتي ليالً أو نهاراً من أجلِ     في خِ  ِه وقتِ مظَع م َلذَب وعطاء، فَ   وبذالً ،وتربية
ِمأرجوه اِهللان  و هِعو لمنتفَ ييرِج بِهع الوفيِر بالخيِرع ـرحمهما اهللا  ـ  إلى والدي.  

في الدنيا واآلخرة  البركِةلَّ وكُ، الخيِرلَّ وكُ الجزاِء عني كلَّ اُهللافجزاه .  
  :كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضلين الكريمين

  . جزاه اهللا كل خير، "أبو أيمن " أحمد ذياب شويدح  : الدكتورفضيلِة
                                                

 .)18( من اآلية: النحلسورة ) (1

 .)7( من اآلية: سورة إبراهيم) (2
  ). 1جـ(، جامع الحكم واألمثال الشابي القاسم أبو: الشاعر) (3
  
  
 

 



ك  

 . جزاه اهللا كل خير، "الحسنأبو  " مـاهر حامد الحولي: فضيلة الدكتور

 وأطيـب   ، وتعطيرهـا بأحـسن الجمـال      ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتجميلها     
 وأنفس التنقيحات،   ،، بتقديم أصوب المالحظات والمقترحات     وعطراً  وكفانا بهما جماالً   ،العطر

  . يوم الدينا اهللا عني كل الخير والعرفان إلىفجزاهم
ام إال أن أتقدم بالشكر والتقدير الوفير إلى الشخصية االعتباريـة           وال يسعني في هذا المق    

، وعلـى رأسـها      الجامعة اإلسالمية بغـزة     الصرح العلمي الشامخ جامعتنا الغالية     لك ذ ،الفذة
  . جزاه اهللا كل خير .كمالين شعت/ فضيلة األستاذ الدكتوررئيسها 

  الجليل  التي ال مثيل لها شيخنا      التاريخية كما وأخص بالشكر والتقدير واإلكرام الشخصية     
 أحمد ياسين    وضع اللبنة األولى فيها رحمه اهللا الشيخ       الذيمؤسس بنية هذه الجامعة اإلسالمية      

ية للتعلـيم فـي كليتـي       والذي كان أول من فتح أبواب الجامعة اإلسـالم         ،جزاه اهللا كل خير   
ـ   أن يكون حياً بين    أصول الدين، وكان أملي في اهللا       الشريعة، و   يحـضر مناقـشة     ىنا حت

  وأيضاًـ رحمه اهللا  ـ جودت محمد الخطيب  :صحبة مع والدي األستاذود ون له  أل؛رسالتي
ـ، حيث كان زميل له في أثناء التدريس  رحمه اهللا  ـ جمال محمد الخطيب  /مع العم الدكتور

ـ  محمـد الخط / محمد جواد/ وكذلك مع العم الدكتورفي مدرسة فلسطين الثانوية بغزة،   يـب 
محمد نائل جودت الخطيب، أيام المجمع اإلسـالمي، فرحمـة   / ـ، وأيضاً مع أخيحفظه اهللا  

اهللا عليه إلى يوم الدين، وكما أدعو اهللا أن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين               
  .وحسن أؤلئك رفيقاً

لـسابق الـصرح     ممثلة في عميدها ا     والقانون وكما أخص بالشكر والتقدير كلية الشريعة     
 الـصرح   وعميدها الحالي أيضاًـ حفظه اهللا  ـ مازن إسماعيل هنية /فضيلة الدكتورالشامخ 

المنـشرح   صاحب الوجـه  ـ حفظه اهللا  ـ أحمد دياب شويدح /الشامخ األبي فضيلة الدكتور
ا  فجزاهم اهللا عني خير الجزاء في الـدني   ع الهيئة التدريسية بدون استثناء،    ، وكذلك جمي  المبتسم

  .واآلخرة
كما ال يفوتني أن أشكر أستاذي الفاضل صاحب االبتسامة العريضة التي ال تفارقه طوال              

 في محبة إكمالي في الدراسات العليا في الجامعة، له عنـدي مكانـة              والتي كانت سبباً   وقته،
ـ   مـاهر حامـد الحـولي   /رفيعة هو وأهله الكرام حفظهـم اهللا الـدكتور            ـ حفظـه اهللا   ـ

ـ      : وكان يقول لي   ،لذي شجعني على مواصلة الدراسات العليا     وا ستمر فـي    البد أن تـتعلم وت
تعليمك حتى يأتيك اليقين.  



ل  

الذي قام  ،   " أبو عبد اهللا   " أحمد مدحت الخطيب     مجاهدوأيضاً ال يفوتني أن أشكر ابني ال      
ثم أتقدم    المدرسية، على طباعة هذا البحث رغم معاناته من ضيق الوقت حرصاً على دراسته           

 الذي أشـرف علـى تنـسيق    – يحفظه اهللا    –محمود عجور   / األخ الشيخ   بالشكر الوفير إلى    
 الذين ساهموا في قراءة هذا البحـث مـع        ،األخوة األساتذة الكرام  وترتيب هذا البحث، ثم إلى      

  : وهم،تصويبه لغة وإمالء ونحواً
 ومدير مدرسة بوكالة    ،ةماجستير تربي مدرس اللغة العربية و    ،عطية العمري : األستاذ . 1
  .الغوث
 .المدير المساعد بمدرسة بوكالة الغوثمدرس اللغة العربية و ، محمد زقوت:األستاذ . 2

 . بوكالة الغوثمدرس اللغة العربية ، سليم الجوجو:األستاذ . 3

فتحي الجديلي، مدرس اللغة اإلنجليزية وماجستير اللغة االنجليزية بمدرسـة    :  األستاذ . 4
 .بوكالة الغوث

عبد السالم حميد، مدرس اللغة اإلنجليزية وموجه التوجيه اإلرشاد  بوكالـة            : ستاذاأل . 5
  .الغوث

  :أخيراً
 أو دعوة بظهر الغيب منـذ بدايـة      ، أو إرشاداً أو توجيهاً    ،لي نصحاً أشكر كل من أسدى     

  . عني كل الخير في الدنيا واآلخرة الجميعهذا البحث وحتى نهايته، فجزى اهللا 

 اكم لما يجبه ويرضاهوفقنا اهللا وإي



 

  

 
  :ويتكون من مبحثين

  . حقيقة البيع: األولبحثالم
  . أركان البيع وشروطه: الثانيبحثالم



 
 
 

  

  وفيه ثالثة مطالب

  .حقيقة البيع لغة واصطالحاً: المطلب األول
  .البيعمشروعية : المطلب الثاني
  .حكم البيع والحكمة منه: المطلب الثالث
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  حقيقة البيع لغةً واصطالحاً

  :أوالً البيع لغةً
 وهـو  شراه مِبيعاً و بيعاً يبيعه الشيء باعوكلمة البيع مصدر باع،     ،)1( ضد الشراء  :البيع

 )2(األضـداد  من فهو شتراها أيضا باعه و ، وأباع الشيء أي عرضه للبيع،     مباعاً وقياسه شاذ
  .)3(مثل الشراء

  :فهو يكونومن ذلك 
، وهو أيضاً بـذل الـسلعة وأخـذ       )4(ويعرف البيع بأنه مبادلة مال بمالٍ     : بمعنى البيع  . 1
 .))5ومِن الناسِ من يشرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ   :ل ذلك قول اهللا  ودليالثمن،

  :وجه الداللة
،  بمعنى يبيـع نفـسه هللا   يشرِي نَفْـسه   ية القرآنية الكريمة لتبين أن كلمة  جاءت اآل 

  .))6وبيع النفس هنا هو بذلها ألوامر اهللا 
ةٍ : وأيضاً قول اهللا  وددعم اهِمرخْسٍ دنٍ ببِثَم ه ورشو )7(.  

  :وجه الداللة
ه و جاءت اآلية القرآنية الكريمة لتبين أن كلمة  ورش8( بمعنى باعه بثمن قليل(.   

                                                
وِمـن   :  لغة شرى الشئ يشريه إذا باعه وإذا اشتراه أيضاً، وهو من األضداد قـال تعـالى                :الشراء)  1(

  ن ياِة اهللاِ    النََّاِس مضرم ِتغَاءاب هشِْري نَفْس      ًأي يبيعها، وأيضا    ٍخْسٍن بِبثَم هوشَرو   مختار .  أي باعوه
  ).1/142(الرازي : الصحاح

شاع استعمالها على ظاهرها، أي    " البيع والشراء   " إن كلمة البيع التي تحمل المعنيين       : قال بعض العلماء  ) 2(
: انظر كـشاف اصـطالحات الفنـون      " ، وهو الغالب، وأصبحت ال تُحمل إال عليه         بذل السلعة، وأخذ الثمن   

  ).1/89(حيدر : ، مجلة األحكام العدلية)184، 1/175(التهانوني 
الـرازي  : مختـار الـصحاح   ،  )69/ 1(الفيومي  : المصباح المنير  ،)8/23(ابن منظور   : لسان العرب  ) 3(
)1/73.(  
   ).100/ 1( الميداني : ، اللباب )196/ 6( السرخسي :  المبسوط) 4(
  ).207(ية اآل  من:البقرةسورة ) 5(
  ).1/319(الشوكاني : ، فتح القدير)359/ 1(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن) 6(
  ).20(ية من اآل: سورة يوسف) 7(
  ).1/279(البيضاوي : ، تفسير البيضاوي)3/19(الشوكاني : فتح القدير) 8(
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 وال  ،ال يخِْطب الرجُل علَى ِخطْبِة َأخَيـهِ      " : ودليل ذلك قول النبي      :الشراءبمعنى   . 2
  .)1( "يِبع علَى بيِع َأخَيِه
  :وجه الداللة

ال يشتِر على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري ال علـى البـائع؛ ألن العـرب     
 يقـول  أن ذلـك و ،)2( بعت الشيء بمعنى اشتريته، وباع الشيء يبيعه بيعاً ومبيعاً شراه          :تقول
 .)3(الثمن هذا من بأكثر منك أشتريه وأنا البيع هذا افسخ للبائع

  . البيع والشراء: أن لفظ البيع يدل على معنيين هما:لذا يتضح من التعريف اللغوي للبيع
  :ثانياً البيع اصطالحاً

في تعريف البيع اصطالحاً، فكان لكل مـذهب  ـ  رحمهم اهللا  ـات الفقهاء  اختلفت عبار
عرض هذه التعريفات بحسب ترتيـب المـذاهب الفقهيـة    أمن المذاهب تعريفٌ خاص به، وس    

  :كالتالي
  .)4( هو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي:ـ رحمهم اهللا ـ عند الحنفية :أوالً
ـ  ـ رحمهم عند المالكية :ثانياً  ، وال متعـة  هو عقد معاوضة على غيـر منـافع  : اهللا 

  .)5(لذٍة
  .)6(مخصوص وجه على بمال مال مقابلة هو :ـ رحمهم اهللا ـ عند الشافعية:ثالثاً

  .)7( هو مبادلة المال بالمال تمليكاً، وتملكاً: ـ رحمهم اهللا ـعند الحنابلة:رابعاً 

 
 أنه مقيـد بكلمـة التراضـي بـين     :ـ رحمهم اهللا  ـيؤخذ على تعريف الحنفية  : أوالً

المتعاقدين في عقد البيع، مما يجعل الذي يتم باإلكراه ال يعد بيعاً معتبراً، ولعل دليلهم ما رواه                 

                                                
  ).1412 ح 2/1032 تحرم الخطبة على خطبة أخيه بكتاب النكاح، با(حه أخرجه مسلم في صحي) 1(
  ).8/23(ابن منظور : لسان العرب، )1/174(ابن األثير : النهاية في غريب الحديث واألثر )2(
   ) .158 / 10(النووي : شرح صحيح مسلم) 3(
  ).3/606(الكاساني : ، بدائع الصنائع)6/554(السرخسي : المبسوط )4(
  ).5/260(الخرشي : اشية الخرشيح) 5(
:  حاشية الشرقاوي  :انظر ،)2/2(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )1/326(الحصني  : كفاية األخيار  )6(

   .)3/3(الشرقاوي 
  ).4/259(المرداوي : ، اإلنصاف)4/4(ابن مفلح : ، المبدع)4/3(ابن قدامه : المغني) 7(
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 وعليه فإن هـذا     ،)1( "اٍضرتَ نع عيالب امنَِّإ : " اهللا رسول قال :قال  الخدريأبو سعيد   
  .التعريف غير جامع ألنواع البيع من الصحيح والباطل والفاسد

 ؛ " وال متعة لـذة : "أنه مقيد بقولهم :ـ رحمهم اهللا  ـيؤخذ على تعريف المالكية  : ثانياً
االنتفاع باللذة، بقصد إخراج عقد النكاح من تعريف البيع، وهذا القيـد ال             غير  ألنه عقد على    
 ألن عقد النكاح خارج بطبعه دون ذكره، إذ أنه ال يعد معاوضـة              ؛ي عقد البيع  داعي لذكره ف  

  .)2(ليكون بيعاً
ـ  يؤخذ على تعريف الحنابلة: ثالثاً  أنه أضاف قيد التمليـك والتملـك،   :ـ رحمهم اهللا 

ن التمليك والتملك مقصودان في البيع، إذ أن خلو البيع منهما يصح بدون ذكرهما فـي                إحيث  
  .فال يصح بدونهما لو البيع من هذا القصد يعد عبثاً،العقد، وخ

  :التعريف المختار
فـي تعريـف البيـع     ـ رحمهـم اهللا   ـيتضح لي من خالل استعراض أقوال الفقهـاء   

:  القائـل ـ رحمهـم اهللا   ـ ودراسة مآخذ كل تعريف، رجحان تعريف الـشافعية   ،اصطالحاً
  :اب التالية، وذلك لألسب)3(مقابلة ماٍل بمال على وجه مخصوص

  وذلك لكونه مانعـاً    ،خلوه من المآخذ التي ذكرناها على التعريفات السابقة       : السبب األول 
  .جامعاً

  . وضوحه وداللته على المقصود االصطالحي للبيع:السبب الثاني
 

ن عقـد   أل ؛ وهي بصيغة المفاعلة   ، بمعنى المبادلة، وهي أخذ شيء وإعطاء شيء       :مقابلة
  .)4(لتولي طرفي العقد  أو حكماً،البيع ال يكون إال بين اثنين حقيقةً

 اسم لجميع ما يملكه اإلنسان، وأصله ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره كالنقد، وما               :مال
   ،رهـ من نقٍد أو غي وهي جنس في التعريف يشمل كل ما يسمى ماالً،)5(يمكن أن يقوم مقامه

                                                
، وابـن حبـان فـي       )2185  ح 2/737جارات، باب بيع الخيـار      كتاب الت (أخرجه ابن ماجه في سننه      ) 1(

كتاب البيوع، باب فـي     (سنن الكبرى   ال، والبيهقي في    )4967  ح 11/340كتاب البيوع، باب البيع     (صحيحه  
 ح 1/251(صـحيح فـي مختـصر إرواء الغليـل          : ، وقال الشيخ األلباني   )10858 ح 6/17 بيع المضطر 

1283.(  
  ).2/112(الجزيري : ربعةالفقه على المذاهب األ) 2(
  ).2/2(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 3(
 ).152 - 2/151(قليوبي : ة على شرح منهاج الطالبينالمصدر السابق، حاشي) 4(

  ).3/146(البهوتي : ، كشاف القناع)2/2(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 5(
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  .)1( أم ماالً موصوفاً،اًسواء ماالً معين
 :والنكاح هي مقابلة ماٍل بمنفعة،      :ألن اإلجارة  ؛ وهي قيد يخرج به اإلجارة والنكاح      :بمال

  .)2( وكذلك تخرج الهبة واإلعارة لعدم المقابلة فيهما؛هو مبادلة المال بالبضع شرعاً
 فالوجـه  ، قيد يخرج القرض والتبرع والهبـة، بـشرط العـوض     :على وجه مخصوص  

  .)3(لمخصوص للبيع هو استعمال كلمة بعتُ، واشتريت أو ما يقوم مقامهماا

                                                
  ).3/146(البهوتي : ناع، كشاف الق)2/2(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 1(
  ) .2/4(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ) 2(
 ).3/3(الشرقاوي :  الشرقاويحاشية) 3(



 7

 
  عـــروعية البيـــمش

 والمعقول على الترتيـب    ، واإلجماع ، والسنة النبوية  ،ثبتت مشروعية البيع بالقرآن الكريم    
  :التالي

  :أوالً القرآن الكريم
  : قال اهللا تعالى.أ  )1(.  

  :وجه الداللة
 ـ إن األلف والالم في كلمتي البيع والربا للجنس ال للعهد، بمعنى أن اآلية نص ل ت على ِح

     رالبيع على عمومه إال ما ح   مـن  تبين   ف ،ت على تحريم الربا على عمومه     م بدليل، وأيضاً نص
  .)2(ليل ما لم يخص بد،ذلك حل البيع في الجملة والتفصيل

  : قال اهللا تعالى .ب      )3(.  
  :وجه الداللة

 عباده المؤمنين إلى طريـق طلـب األقـوات،          نصت اآلية الكريمة على إرشاد اهللا       
 الذم، ولما جـاء   من ترك البيع من أجل العبادة، ولو كان البيع حراماً الستحقوا     ومدح اهللا   

تركه للعبادة في هذا الموطن، بل إن في باطن اآلية إقراراً للبيع فـي غيـر وقـت العبـادة                    
 ومع ذلك لم تكـن تجـارتهم        ، كانوا تجاراً   المشرع، مما يدل على ِحلِّه؛ والصحابة الكرام      

 أجـل  وال بيعهم يلهيهم عن ذكر اهللا، ولو كانت التجارة وغيرها من البيوع عند تركهـا مـن       
  .)4( عنها، ولما استحقوا مدح اهللا عليها لنهاهم اهللا ،العبادة حرام

 :قال تعالى . ج      
)5(. 

  :وجه الداللة
  ة،ـر المشروعـرق غيـن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالطعده المؤمنين  عبانهى اهللا 

                                                
  .)275(  اآليةمن: البقرةسورة ) 1(
  ).1/445(الشوكاني : ، فتح القدير )357-3/356(القرطبي : الجامع أحكام القرآن) 2(
  .)37( من اآلية: النورسورة ) 3(
  ).6/207(السيوطي : ، الدرر المنثور)5/143(القرطبي : كام القرآنالجامع ألح) 4(
  .)29(من اآلية : سورة النساء) 5(
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أساس التجـارة   لما كان   ورخص لهم بالتجارة المباحة المبنية على التراضي بين المتعاقدين، و         
  .)1(البيع، دل ذلك على حل البيع المشروع الوارد في الكتاب الكريم والسنة الشريفة

  :السنة النبوية: ثانياً
  :لسنة النبوية العديد من األحاديث الشريفة المبينة لجواز البيع، ومنهاجاء في ا

ـ  " :قـال  أطيـب؟  الكسب أي ،اهللا رسول يا قيل: قال  خديج بن رافع نع. 1  بسكَ
الرِب ِلجِهِدي، لُّكُو بٍعي مب2(" وٍرر(.  

  :وجه الداللة
كسب هو البيع المبرور، ممـا  ئل عن أطيب الكسب أجاب بأن أطيب ال لما س  أن النبي   

  .يدل على مدحه للبيع، ولو لم يكن البيع مشروعاً لما استحق هذا المدح

ـ اقَفرتَي ملَ ام الخياِرِب اِنعيالب:"   اهللا رسول قال: قال  حزام بن حكيم عن. 2  وَأ  
ـ اقَرفَتَِي ىتَّح :قال ـ ِحم ابذَكَو امتَكَ نِإو ،امِهِعيب يِف امهلَ كوِرب انَيبو اقَدص نِإفَ   ـ رب تْقَ  ةُكُ

بِهِعي3( "ام(.  
  :وجه الداللة

؛ )4(يعد الحديث نص في المسألة، حيث حمل إرشاداً للمتبايعين ليبارك لهمـا فـي البيـع          
 وأوجد الخيار في إمضائه أو فسخه، ولو كان البيع غير مشروٍع لما جعل لهما هـذا الخيـار،   

  .)5( محرمأمرن، وال تكون البركة في ا المتبايع فيهصدقإن  فيه البركة  جعلوأيضاً
  .)6( "اٍضرتَ نع عيالب امنَّ ِإ: " اهللا رسول قال : قال الخدري سعيد  عن أبي.3

                                                
الـشوكاني  : ، فـتح القـدير    )1/210(البغـوي   : ، تفسير البغوي  )1/176(البيضاوي  : تفسير البيضاوي ) 1(
)4/77.(  
لـذهبي فـي التلخـيص،      سكت عنـه ا   و،  )2160 ح   2/13كتاب البيوع   (أخرجه الحاكم في المستدرك     ) 2(

 كتاب البيوع( في مشكاة المصابيح     الخطيب التبريزي ، و )1225  ح 2/84(وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان      
 الشيخ األلباني في صـحيح الترغيـب والترهيـب          صححه، و )2783  ح 2/128باب الكسب وطلب الحالل     

  ).1690 ح 2/141(
، )1973 ح 2/732ذا بين البيعان ولم يكتما ونـصحا   باب إ  ،كتاب البيوع (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(

 ).1532 ح 3/1164، باب الصدق في البيع والبيان كتاب البيوع(ومسلم في صحيحه 

ابـن  :  لـسان العـرب   .مقابلة شيء بشيء  : بائع وبيع ومشتر وشار وهو لغةً       : يقال لكل من المتبايعين   ) 4(
 ).2/3(لشربيني الخطيب ا : مغني المحتاج:، وانظر)8/23(منظور 

  ).3/1164(النووي : ، شرح صحيح مسلم)2/732(ابن حجر : فتح الباري) 5(
  ).5، حاشية 4 :ص(سبق تخريجه ) 6(
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  :وجه الداللة
الحديث على مشروعية البيع، لكنه قيده برضى المتبايعين، ممـا يفيـد أن العقـود               نص  

  .بيوع المشروعة إذا وقعت بالتراضيارية والمعاوضات المالية، وما في معناها يعد من الالتج
ـ  عمر بن اهللا عبد عن .4 ـ : " قال  اهللا رسول أن: ـ رضي اهللا عنهما  نم ـ اب  اعتَ

  .)1(" هيِفوتَسي ىتَّح هعِبي فال، اماًعطَ
  :وجه الداللة

 شرعاً مع توضيٍح لكيفية البيـع، ومنهـا اشـتراط        دل الحديث بمنطوقه على جواز البيع     
  .)2( سواء عداً أو وزناً أو كيالً،االستيفاء أي قبضه وافياً كامالً

  :اعاإلجم: ثالثاً
 في مشروعية البيع، ولم يقل أحد منهم بعدم جوازه، ولـم            لم يرد لفقهاء المسلمين خالف    

3(علم لهم مخالف في ذلكي(.  
  :المعقول: رابعاً

 الناس عليها منـذ خلقهـم     ياة االجتماعية مع اآلخرين طبيعة إنسانية فطر اهللا         إن الح 
 وإلـى طلـب     ،شعوباً وقبائل، وأودع فيهم غريزة التعاون وطبعهم على الـشعور بالحاجـة           

المساعدة من اآلخرين، وبالتالي فإن حاجة اإلنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه قـد ال                
 في مشروعية البيع والشراء الوصول إلى بلوغ حاجته من غيـر            يبذله بغير عوض، فنجد أن    

  .)4(ضيٍق وال حرج

                                                
، ومسلم  )2019  ح 2/748كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي        (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 1(

ـ )1525  ح3/1159 القبض قبل المبيع بيع بطالنكتاب البيوع، باب    (في صحيحه     داود فـي سـننه   و، وأب
  ).3492  ح2/303 يستوفى أن قبل الطعام بيع فيكتاب البيوع، باب (
  ).3/1159 (النووي: صحيح مسلمشرح ) 2(
، )9/173(النـووي  : ، الجمـوع )3/269(اإلحـسائي   : ، تبيين المـسالك   )4/3(الزيلعي  : تبيين الحقائق ) 3(

 ).3/360( ابن قدامه :المغني

  .)3/145(البهوتي : ، كشاف القناع)4/3(ابن مفلح : مبدعال) 4(
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  عــن البيـ مةُــالِحكم

 ألن حاجة اإلنسان ال يمكـن أن يتحـصل    ؛رفع المشقة والعناء والحرج عن المكلفين      . 1
ـ                 ى عليها بغير عوٍض، ففي مشروعية البيع وجوازه طريقٌ إلى وصول كل واحـٍد مـنهم إل

  .غرضه
القضاء على سبل النزاع والخالف والشقاق بين الناس، حرصاً علـى بقـاء العـالم                . 2

البشري على حال طيب بدون خالفات وال منازعات، من ذلك ال بد أن يكون هناك ما يطفـئ         
  .، ومنها البيعهذه النزاعات

ال فـإن  إن البيوع الطيبة المشروعة بأنواعها، تساعد على استقرار حال هذا العالم، وإ        . 3
تركها بدون ضبط وال قيٍد شرعي، يؤدي إلى أن تؤول األمور إلى اتساع التنازع واالقتتـال                 

  .وانتشار سبل الحرب بين البشر

 ونهٍب وغيرها مما هو ، وخيانٍة وسرقٍة،إن البيوع غير المشروعة بأنواعها من خداٍع وحيٍل
، فكان ال بد من وجود عالمؤدي إلى اختالل نظام المعاش مما يفضي إلى فناء التمحرم، 

  .)1(البديل المباح عنها كالبيع المشروع

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                
  ).1/145(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : فقه وفتاوى البيوع) 1(
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  ع ـــان البيــأرك

 إن  : من القـول   دلة الشرعية، ال بد   بعد إيضاح القول بثبوت مشروعية البيع وجوازه باأل       
 األركان  عقد البيع يعتبر من عقود المعاوضات المالية الملزمة للبائع والمشتري، إذا وقع كاملَ            

  .والشروط
  :)2(وهي على النحو التالي، )1(ومن ذلك يمكن أن نستخلص أن للبيع أركاناً

 من الجانبين في إنشاء التـزام       أن البيع ال بد فيه من تعبير لفظي يدل على الرغبة          : أوالً
   ".بالصيغة" بينهما، وهذا التعبير اللفظي يعرف 

هـا،   ويصدر منهما ما يدل علي،أن البيع ال بد فيه من طرفين تقوم بهما هذه الرغبة : ثانياً
  . "المتعاقدين" وهذان يسميان 

ويراد تحـصيله    ،أن البيع ال بد فيه أيضاً من وجود شيء توجهت إليه تلك الرغبة            : ثالثاً
   ".محل التعاقد" أو  " المعقود عليه" وذلك هو  وااللتزام به،

  :)3(وبذلك يتضح لنا أن عقد البيع ال يوجد إال إذا توفرت فيه أمور ثالثة هي
                                                

 في تحديد أركان البيع نظراً الختالفهم في تحديد معنـى الـركن لغـةً    ـ رحمهم اهللا  ـاختلف الفقهاء  ) 1(
  :، وإليك توضيح ذلكواصطالحاً

المنـاوي  : ؛ التعـاريف  فيه داخل وهو ،الشيء به يتم ما، وأيضاً   القوي جانبه الشيء كنر :الركن لغة : أوالً
  ).149، 1/115(الجرجاني : ، التعريفات)1/71(األنصاري : ، الحدود األنيقة)1/373(

  :الركن اصطالحاً: ثانياً
يعتبرون أن ركن البيـع      وكان جزءاً منه؛ لذا نجد أنهم        ، هو ما يتوقف عليه وجود الشيء      : عند الحنفية  :أوالً

 .)2/12(السرخسي : أصول السرخسي:  انظر.هو الصيغة فقط

 من حقيقته  سواء أكان جزءاً ،هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وتصوره في العقل        :  عند جمهور الفقهاء   :ثانياً
 .معقـود عليـه   يتوقف على الصيغة والعاقدين وال    " عقد البيع   "  وعليه فإن وجود العقد      أو لم يكن جزءاً منه؛    

 ).9/10(وزارة األوقاف الكويتية : ، الموسوعة الفقهية)5/3309(الزحيلي :  الفقه اإلسالمي وأدلته:انظر

الظاهر أن الخالف بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور خالف شكلي ال جوهري، ذلك ألن الـصيغة وإن                 و
  .يع، وتسمى هذه الجوانب األخرى أركان فال بد لها من قوائم للعقد حتى يتم بها صحة الب،كانت هي الركن

 ).1/14(عبد السميع إمام : أصول البيوع الممنوعة )2(

المـواق  :  التاج واإلكليل  ،)6-4/5(ابن عابدين   : ، حاشية ابن عابدين   )5/132(الكاساني  : بدائع الصنائع ) 3(
ة على شرح منهـاج    حاشي ،)2/3(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )4/5(الشوكاني  :  فتح القدير  ،)6/12(

، )3/135(البهـوتي   : ، كشاف القنـاع   )3/2(ابن قدامه   : ، المغني والشرح الكبير   )2/153( قليوبي   :الطالبين
  ).1/14(عبد السميع إمام : أصول البيوع الممنوعة
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  . أو محل التعاقد، المعقود عليه:ثالثاً    . العاقدان:ثانياً    . الصيغة:أوالً
ركٍن من أركـان البيـع علـى الترتيـب          ولتحصيل الفائدة ال بد من دراسة شروط كل         

  :)1(التالي
تُعد الصيغة هي األصل في مبنى العقد وصحته، وهي عملية مشتركة بين            : الصيغة: أوالً

المتعاقدين من خالل اإليجاب والقبول، فال بد أن يصدر من المتعاقدين ما يدل على اإليجـاب                
روط صحة الصيغة إلنـشاء التـزام       والقبول بينهما، وأيضاً وجود التراضي بينهما فهو من ش        

 لذا أوجب الشارع الحكيم من خالل العقـد مـا           ،بينهما، والتراضي من األمور الباطنة الخفية     
  .)2( أو فعٍل، أو إشارة،يدل على الرضا بينهما بقوٍل

  :والصيغة نوعان
  . الصيغة الفعلية :النوع الثاني     . الصيغة القولية:النوع األول

 وما يصلح لهما من المتعاقـدين       ،)3( وهي عملية اإليجاب والقبول    :قوليةالصيغة ال : أوالً 
  :من كِل قوٍل يدل على الرضا بإحدى الصيغ الدالة على البيع مثل

  . بعتك، أو أعطيتك، أو ملكتك، وما شابه ذلك:قول البائع
  .)4( وما شابه ذلك، أو قبلت، أو تملكت، اشتريت:قول المشتري

  : ومن أمثلة ذلك
فيعطيه ما يرضيه، وال يتكلم معه       أعطني بهذا الدينار خبزاً،   :  يقول أحدهما لآلخر    أن .1
  . وهو كالم، أعطني إيجاب:، قوله)5( فيأخذه؛ خذ هذا بدرهم: أو يقول البائع،بشيء

                                                
، حاشـية  )3/3(الشافعي : ، األم)5/216(الخرشي : ، حاشية الخرشي  )2/22(الكشناوي  : أسهل المدارك ) 1(
  ).141-2/140(البهوتي :  اإلراداتى، شرح منته)3/9(البيجرمي : بيجرميال
 .ةدر السابقاالمص) 2(

  : اإليجاب والقبول اصطالحاً) 3(
 سواء أكان هـو  ،يطلق اإليجاب على ما يصدر من كالم أحد المتعاقدين: ـ رحمهم اهللا  ـ عند الحنفية: أوالً

  . اآلخر والقبول ما يصدر بعده من،البائع أو المشتري
اإليجاب ما يصدر عن البائع بما يدل على التمليـك بعـوض داللـة    : ـ رحمهم اهللا  ـ عند الجمهور: ثانياً

 وال خالف إن تقدم القبـول علـى اإليجـاب أو            ،والقبول ما يصدر من المشتري      تدل على الرضا،   ،ظاهرة
، الفقـه علـى المـذاهب       )1/91(حيـدر   : ، مجلة األحكام العدلية   )2/4(الموصلي  : االختيار: انظر .العكس

  ).9/11(وزارة األوقاف الكويتية : ، الموسوعة الفقهية)2/142(الجزيري : األربعة
 النووي: ، وما بعدها، المجموع   )5/263(الخرشي  : ، حاشية الخرشي  )6/528(الكاساني  : بدائع الصنائع ) 4(
  ).3/146(البهوتي : ، كشاف القناع)9/190(
 ).5/220(ابن قدامه : المغني والشرح الكبير، )2/153( قليوبي : الطالبينة على شرح منهاجحاشي) 5(
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 وال يـتكلم    ، فيعطيه اآلخر الخبز   ، أعطني بهذا الدرهم خبزاً    : أن يقول أحدهما لآلخر    .2
  .)1(وقع اإليجاب بالفعل ال بالقولمعه بشيء، وهذا كله أنه 
  :ثانياً الصيغة الفعلية

وهي تتم بين المتعاقدين دون الحاجة إلى مثل ما تحتاج إليه الصيغة القولية من إيجـاب                
، ومثال  )2( ببيع المعاطاة  :وقبول مع توافر شروطها، وتدعى الصيغة الفعلية عند بعض الفقهاء         

  :ذلك
 كما يحدث   ، ثمنها، ثم يدفع الثمن للبائع دون مساومة       أن يأخذ المشتري السلعة المعروف    

  .أو غيرهمااليوم في محالت البقالة عند شراء ربطة الخبز أو قطعة بسكويت 
  :حكم البيع بالمعاطاة 

المـسألة تبـين أن   هـذه   واستقرائها في ـ رحمهم اهللا  ـمن خالل دراسة أقوال الفقهاء  
  :هناك ثالثة مذاهب
، وإليه ذهب الحنفية والمالكية     معاطاة في المحقرات وغيرها   البيع بال  جواز   :المذهب األول 

  .)3(ـ رحمهم اهللا ـوبعض الشافعية والحنابلة 
 البيع بالمعاطاة ال في المحقرات وال في غيرها، وإليه ذهـب             جواز عدم: المذهب الثاني 

  .)4( في األصح من قولهمـ رحمهم اهللا ـالشافعية 
ع بالمعاطاة في المحقرات دون غيرها، وإليـه ذهـب بعـض             جواز البي  :المذهب الثالث 

  .)5(رحمهم اهللا ـ  ـالحنفية وبعض الشافعية
                                                

 ).1/414(الزرقا : ، المدخل الفقهي العام)9/13(وزارة األوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية) 1(

 المثل وفي ،باليِد لْتهتَناو الشيء وعطَوتُ الشيء َأعطاه وقد المناولة جميعاً المعاطاةُ :المعاطاة لغةً : أوالً) 2(
، مختـار   )15/68(ابـن منظـور     : لسان العـرب  . متَناول وال فيه مطْمع ال ما يتَناوُل َأي َأنْواط بغَيِر عاٍط

  ).1/517(المناوي : ، التعاريف)2/417(الفيومي : ، المصباح المنير)1/467(الرازي : الصحاح
عاقدان على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب وال قبـول، وقـد   هي أن يتفق المت: المعاطاة اصطالحاً : ثانياً

ة علـى شـرح منهـاج       ، حاشي )2/5(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج . يوجد لفظ من أحدهما دون اآلخر     
 إعطاء كٍل من المتعاقدين ما يقع التبادل عليه دون وجـود إيجـاب أو   :أو هـي ). 2/153( قليوبي  :الطالبين

وزارة األوقاف الكويتية   : الموسوعة الفقهية  .حدهما أو قبول من أحدهما في نفس الوقت       قبول، أو إيجاب من أ    
  ).1/414(الزرقا : ، المدخل الفقهي العام)9/13(
ي الحـصن  :، كفايـة األخيـار    )2/3 (الخطيـب الـشربيني    :، مغني المحتاج  )2/4( الموصلي :االختيار) 3(
  ).7/427(ابن قدامة : ، المغني)1/240(
  ).9/190(النووي : ، المجموع)3/93(الشرقاوي : حاشية الشرقاوي) 3/9(البيجرمي : ة البيجرميحاشي) 4(
  ).2/3(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)2/4(الموصلي : االختيار) 5(
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  : الرأي الراجح
 في هذه المسألة تبين لي رجحـان قـول   ـ رحمهم اهللا  ـبعد استعراض مذاهب الفقهاء  

دلـة   لأل ،جواز صحة البيع بالمعاطاة في القليـل دون الكثيـر         بأصحاب المذهب الثالث القائل     
  :التالية

أن الشارع الحكيم أحل البيع في كثير من اآليات، ولم يبين كيفيته، فوجـب الرجـوع          . 1
رف السوق عند المسلمين، حيـث تبـين أنهـم كـانوا يتعـاملون               وإلى ع  ،إلى السنة النبوية  

 .بالمعاطاة

 لم يرد عنهم استعمال إيجاب وقبول في         من خالل السنة النبوية ومواقف الصحابة      . 2
 حكـم هـذا البيـع،    المحقرات، ولو تم ذلك لنقل عنهم نقالً شائعاً، ولبين رسـول اهللا           بيع  

  .وعندها ال يخفى حكمه على أحد
ركنا الصيغة اإليجاب والقبول يراد بهما الداللة على التراضي بين المتعاقدين، فـإذا              . 3

ل أجزأ ذلـك    جد ما يدل على التراضي من خالل قول أحدهما باإليجاب، واآلخر بفعل القبو            و
  .)1(عن توافر اإليجاب والقبول قوالً

 وقبول كان من الممكـن  ر، فلو تمت بالمعاطاة دون إيجابٍ     إن السلعة الثمينة ذات خط     . 4
 ،ع المشاحنات والمنازعات بين الناس، ويترتب على ذلك ضياع األموال على أصـحابها            وقو

  .اصد الشريعة اإلسالميةواإلسالم جاء لحفظ األموال على أصحابها كما هو معلوم من مق

                                                
الزرقا : ، المدخل الفقهي العام   )2/228(الزحيلي  : ، الفقه الحنبلي الميسر   )3/148(البهوتي  : كشاف القناع ) 1(
)1/415.( 



 16

 
  شروط  أركان البيع

  : لكل ركٍن من أركان البيع على الترتيب التالي)1(ويشتمل هذا المطلب على شروٍط
 في شروط الصيغة باعتبارها الركن ـ رحمهم اهللا  ـتكلم الفقهاء  : شروط الصيغة: أوالً

بد مـن معرفـة شـروط الـصيغة بـين           األساس في عقد البيع، وإلتمام صحة هذا العقد ال          
  : وهي كما يلي،المتعاقدين

 ، أن يكون صدور الصيغة من المتعاقدين بطريقة معتبرٍة في نظر الـشارع    :الشرط األول 
 : لقول اهللا )2(ومن ذلك وجود التراضي بينهما  

)3(. 
 واألجـل   ، والجنس والصفة  ،ر والنوع  يتوافق اإليجاب والقبول في القد      أن :الشرط الثاني 

  .)4(والحلول
 أن يكون القبول واإليجاب بين المتعاقدين في مجلس واحد، دون التـأخير          :الشرط الثالث 

  .)5(لعقدبينهما، وإال لم ينعقد ا
 أن تستمر أهلية المتعاقدين حتى يصدر اإليجاب والقبول منهما عند إتمـام    :الشرط الرابع 

  .)6(العقد، وإال لم ينعقد العقد 
                                                

لسان . ونحوه البيِع في والِتزامه الشيء ِإلزام والشَّرطُ ،وشَرائطُ شُروط والجمع ، مفرد :الشرط لغةً : أوالً )1(
الزبيـدي  : ، تـاج العـروس  )1/869(الفيروزآبـادي  : ، القـاموس المحـيط  )7/329(ابن منظور   : العرب

  ).1/428(اوي المن: ، التعاريف)1/71(األنصاري : ، الحدود األنيقة)1/4891(
: حاشية الطحـاوي ( للشرط ـ رحمهم اهللا  ـ من خالل االطالع على تعريف الفقهاء  :الشرط اصطالحاً: ثانياً

، تبين أن هذه التعاريف     )1/27(البهوتي  : ، الروض المربع  )1/130(مالك  : ، فقه العبادات  )2/56(الطحاوي  
 وال وجـود  وجـوده  من يلزم وال ،العدم عدمه من يلزم ما:  معانيها، وتدور على معنى واحد ه      متقاربة في 

  .)1/184(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج،)1/235(القرافي :  أنوار البروق.لذاته عدم
: ، مغنـي المحتـاج    )6/13(الحطـاب   : ، مواهب الجليل  )، وما بعدها  11/53(الكاساني  : بدائع الصنائع ) 2(

عبد السميع إمام   : ، أصول البيوع الممنوعة   )5/222 (ةقدامابن  : المغني والشرح الكبير  ،  )6/217(الشربيني  
)1/17-18.(  
 .)29(من اآلية : سورة النساء) 3(
، المغني  )2/154(قليوبي  : ة على شرح منهاج الطالبين    ، حاشي )2/9(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج ) 4(

  .)5/220 (ابن قدامة: والشرح الكبير
  .المصادر السابقة) 5(
 .)2/154(قليوبي : ة على شرح منهاج الطالبين، حاشي)2/8(الخطيب الشربيني : محتاجمغني ال )6(
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 ، أن ال يكون بين اإليجاب والقبول فاصل غير معتبٍر عرفـاً أو شـرعاً     :الشرط الخامس 
  .)1(حتى ال يحدث التخاصم والتنازع واإلضرار بين المتعاقدين

  :شروط العاقدين: ثانياً
 في العاقدين شروطاً خاصة حتى يكون العقد معتبراً في ـ رحمهم اهللا  ـاشترط الفقهاء  

 ،ن عقد البيع ال يتحقق إال بين طرفين يـصدر مـن أحـدهما اإليجـاب    إحيث  نظر الشارع، 
" همـا   ، ويسمى من يبذل المبيع من     "العاقدان  " وهذان الطرفان هما     ويصدر من اآلخر القبول،   

  .)2(، وهما سببان في االنعقاد الصحيح"مشترياً " ومن يبذل الثمن " بائعاً 
، وخالصـة   )3( وهما طرفا العقـد    ،إن العاقدين يقصد بهما البائع والمشتري     : ويقال أيضاً 

  :)4( على الترتيب التاليخمسةالشروط التي يجب تحققها فيهما هي 
ينعقد عقد المجنون والصبي غير المميز حـين         فال   ، أن يكون عاقالً مميزاً    :الشرط األول 

ألن عدم التمييز يفقد أهلية التعاقد، سواء أكان أصـلياً أم طارئـاً بـأمٍر سـماوي                 ؛  )5(التعاقد
  .كالجنون

 حتى يكون العقد جائزاً، وهو مـا يـسمى بأهليـة            ، أن يكون العاقد بالغاً    :الشرط الثاني 
ـ  يعتبرالتصرف، فإن لم يكن بالغاً حين التعاقد، لم  رحمهـم   عقده أصالً مقبوالً عند الفقهاء 

  .ـاهللا 
 أن يكون العاقد غير محجوٍر عليه لحقِّ نفسه أو غيره، فإن كان محجوراً              :الشرط الثالث 

فيكون عقده صحيحاً موقوفاً علـى       عليه حين التعاقد لم يكن عقده معتبراً، وأما عند الجمهور         
  . ليصبح العقد معتبراً شرعاً،اإلجازة واإلذن ممن له حق الحجر عليه

                                                
، )2/170(ابن رشـد    : ، بداية المجتهد  )3/24(المرغيناني  : ، الهداية )6/528(الكاساني  : بدائع الصنائع  )1(

 منهـاج   ة على شرح  ، حاشي )2/8(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج  ،)3/41(الشرقاوي  : حاشية الشرقاوي 
: ، الموسـوعة الفقهيـة    )18-1/17(عبد السميع إمام    : ، أصول البيوع الممنوعة   )2/154(قليوبي  : الطالبين

 ).9/11(وزارة األوقاف الكويتية 
 ).1/20 (عبد السميع إمام: ع الممنوعةوأصول البي، )11/53(الكاساني :  بدائع الصنائع)2(

 هو مـا    :والشخص االعتباري ة واآلخر شخصية اعتبارية،      أو أحدهما شخصية طبيعي    قد يكون العاقدان  ) 3(
الفقه اإلسـالمي  .  كالشركات والمؤسسات والجمعياتاً دون أن يكون متعين،يعامل معاملة اإلنسان في االلتزام 

  .)1/400(الزرقا : ، المدخل الفقهي العام)4/284(الزحيلي : وأدلته
 ).24-1/23 (عبد السميع إمام: ع الممنوعةوأصول البي) 4(

 فيصح تصرف الصبي المميز البالغ  من العمـر سـبع   ـ رحمهم اهللا  ـوال يشترط البلوغ عند الحنفية  ) 5(
  ).4/355(الزحيلي :  الفقه اإلسالمي وأدلته،)11/53(الكاساني :  بدائع الصنائع.سنوات
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ألن ركن البيع في الحقيقـة هـو        ؛   مختاراً حين التعاقد   )1( أن يكون العاقد   :الشرط الرابع 
غير أنه لخفائه أقيم التعبير مقامه، فال بد أن يكون العاقد غير متأثر              الرضا من كال الجانبين،   

 حين التعاقد لـم يعتبـر عقـده      بما يجعل تعبيره مظنة المخالفة لما في نفسه، فإن كان مكرهاً          
 موقوفاً على اإلجازة من حال اختياره حتى إذا أجازه بعـد            يكون: أصالً عند الجمهور، وقيل   

  .زوال اإلكراه كان معتبراً شرعاً
 أن للعاقدين شروطاً معينة، حتى يكون عقداً معتبراً في نظر           :ويستخلص مما سبق ذكره   

  :ثالثاً على الترتيب التالي، وهي  وليصح بها إتمام العقد،الشارع
  . االختيار في العاقدين:الثالث . في العاقدينا الرض:الثاني . الرشد في العاقدين:األول
  :شروط المعقود عليه: ثالثاً

، والذي يظهر فيه    )2( وهو ما يسمى أحياناً محل التعاقد      ،يعد المعقود عليه أحد أركان البيع     
 في شروطه من حيث العدد والنـوع  ـ رحمهم اهللا  ـقهاء  أحكام البيع وآثاره، وقد اختلف الف

 وعليـه   ،وغير ذلك، لذا ال بد من توفر شروٍط في المعقود عليه، وإال كان البيع غير صحيح               
يجب إزالة كل ما أوجب عدم صحة العقد، ولكي نجعل انعقاد عقد البيع صحيحاً سليماً خاليـاً                 

  :)3(لى النحو التالي وهي ع،من العلل، ال بد من توفر هذه الشروط
والميتـة   )4( أن يكون المعقود عليه طاهر العيِن، فال يـصح بيـع الكلـب             :الشرط األول 

كن تطهيره، كالخل واللـبن  وكذلك المتنجس الذي ال يم ، وغيرها من نجس العين،      )5(والخنزير
                                                

 وقد يكون أحدهما    ،لتعاقد كالوكيلين ولو حين ا    ،قد يكون العاقدان أصليين أو نائبين عن غيرهما في العقد         ) 1(
  ).314-1/313(الزرقا : المدخل الفقهي العام.  واآلخر وكيالً عن غيره،أصيالً عن نفسه

 ،نه ما يـسمى محـل التعاقـد   إ : فمنهم من قالـ رحمهم اهللا  ـتعددت أسماء المعقود عليه عند الفقهاء  ) 2(
  .وأيضاً هو ما يسمى الثمن أو المثمن

  ).15-2/11(الشربيني : ، مغني المحتاج)4/15(دسوقي ال: حاشية الدسوقي) 3(
. ِناِهالكَ اِنولْحو ،يِغالب ِرهمو ،ِبلْالكَ ِنمثَ نع ىهنَ  اهللا رسول أن : األنصاري مسعود أبي عن )4(

، ومـسلم فـي   )2122 ح 2/779كتاب البيوع، باب ثمن الكلـب  (متفقٌ عليه، أخرجه البخاري في صحيحه   
  ).1567 ح 3/1198... كتاب المساقاه، باب تحريم ثمن الكلب (صحيحه 

ـ ن اللّـه حـرم ب     ِإ" : بمكةَ عام الفتحِ    يقول وهو  أنه سمع رسوَل اللِّه      :عن جابِر بِن عبِد اللِّه      ) (5 ي ع
يتِة فإنها يطلَى بها السفن ويدهن      يا رسوَل اللِّه أرأيتَ شُحوم الم     : فقيَل ، "ناِمواألص زيِرالِخنْو ِةالميت و ،ِرمالخَ

ود، هَل اللّه الي  اتَ قَ  ": عند ذلك  ِه  لّثم قاَل رسوُل ال   .  "امرو ح ال، ه " : بها الجلود ويستَصبح بها الناس، فقال     
كتـاب البيـوع،   ( البخاري في صحيحه أخرجه  ".نَهموا ثَلُكََأ فَ ،وهاعم ب  ثُ ،ا جملوه ومهحرم شُ ا ح مِإن اللّه لَ  

باب تحريم بيـع الخمـر       كتاب المساقاه، (مسلم في صحيحه    و،  )2121  ح 2/779باب بيع الميتة واألصنام     
 ).1581  ح3/1207والميتة والخنزير واألصنام 
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متنجس فـي   كالزيت ال،، وأما إذا تعذر إزالة النجاسة عنه، فال يصح بيعه    ))1 النبي كما قال 
  .)2(األصح

 أو  ، أو برؤيتـه   ، أن يكون المعقود عليه معلوماً للمتعاقدين عيناً بوجـوده         :الشرط الثاني 
 ،))3 مصداقاً لحديث الرسـول  ، أو بذكر صفة ليمنع المنازعة، أو بما يميزه عن غيره  ،قدراً

 العلم بحالتـه،     مثَل بيع أحد الثوبين دون     ،فالمجهول جهالةً تفضي إلى المنازعة ال يصح بيعه       
  .)4( وغير ذلك، أو شجرة من بستان دون تحديدها،أو كبيع شاة من قطيع

 أو  ،أن يكون المعقود عليه مملوكاً لمن له العقد، أو مأذوناً له فيه كالوكيل            : الشرط الثالث 
فبيع الفضولي باطل أو موقوف، وعليه فال يصح بيع ما ليس             أو ولي الصغير ونحوه،    ،مواليه

  .)5(للبائعمملوكاً 
 كـالطير فـي   ، مقدور التسليم، فال يصح بيع غير مقدوٍر علـى التـسليم       :الشرط الرابع 

  أو، أو نصف معـين مـن المـاء   ، أو العبد اآلبق، أو المغصوب  ، أو السمك في الماء    ،الهواء
  .)6(اللحم في الشاة، وذلك للعجز عن التسليم في الحال

 كآالت اللهو ،عاً به، فال يصح بيع ما ال نفع فيه أن يكون المعقود عليه منتف:الشرط الخامس
  .)7(والمزمار واألصنام، وذلك ألن غير المنتفع به ليس بمال، فال يجوز بيعه

  
                                                

 ،اهلَوح امو اوهقُلَْأفَ ،داًاِمج انكَ نِإفَ ،ِنمالس يِف ةُرْأالفَ تعقَو اذَِإ" :  اهللا رسول قال: قال  هريرة أبي عن) 1(
ِإوكَ نان قْتَ الفَ ،عاًاِئمـ ر بح 2/392كتاب األطعمة، باب في الفأرة تقع في الـسمن  (أخرجه أبي داود في سننه  ".  وه 

ـ )19405 ح 9/353كتاب األطعمة، باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة     (، والبيهقي في سننه     )3842 شيخ ، قال ال
  ).1738 ح 1/174(األلباني ضعيف في الجامع الصغير وزيادته 

: ، جواهر اإلكليـل   )161-2/154(قليوبي وعميرة   : ، حاشيتان   )23،  2/15(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج ) 2(
رة وزا: ، الموسوعة الفقهية  )9/174(النووي  : ، المجموع )3/40(الشرقاوي  : ، حاشية الشرقاوي  )2/6(العالمة خليل   

  ).9/15(األوقاف الكويتية 
كتاب (أخرجه مسلم في صحيحه     . ِررالغَ ِعيب نعو ،اِةصالح ِعيب نع  اهللا رسول نهى: قال  هريرة أبي عن) 3(

كتاب البيوع، باب في (، وأبو داود في سننه )1513 ح 3/1153 غرر فيه الذي والبيع الحصاة بيع بطالن بابالبيوع، 
  ).3376 ح 2/274بيع الغرر 

  ).161، 2/154(قليوبي وعميرة : ، حاشيتان)33، 2/15(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 4(
  . المصدر السابق) 5(
  .المصدر السابق) 6(
، القـوانين   )2/279(اإلحسائي  : ، تبين المسالك  )2/221(الكشناوي  : ، أسهل المدارك  )2/5(الموصلي  : االختيار) 7(

، مغني )242، 2/241 (يالحصن: ، كفاية األخيار)236-4/235(الوردي : ، الغرر البهية)1/841(ابن جزي : الفقهية
البهـوتي  :  الروض المربـع   ،)161،  2/154(قليوبي وعميرة   : ، حاشيتان )32،  2/15(الخطيب الشربيني   : المحتاج

 ).143، 2/142(البهوتي : ، شرح منتهى اإلرادات)1/208-209(



 20

 
 

 

 
  :وفيه ثالث مسائل

  .علة تحريم الخمر والميتة والخنزير: المسألة األولى
  . تحريم األصنامعلة: المسألة الثانية
  .محل التحريم  في شحوم الميتة: المسألة الثالثة



 21

  المسألة األولى
  علة تحریم الخمر والمیتة والخنزیر

  :نص الحديث
إن اللّه   " : يقول وهو بمكةَ عام الفتحِ     أنه سمع رسوَل اللِّه     :   اهللا عبد بن جابر عن

 أرأيـتَ شُـحوم     ،يا رسوَل اللّـهِ   : فقيَل  " واألصنامِ )3( والِخنزيرِ )2(والميتِة )1(حرم بيع الخمرِ  
ـ  " : فقـال "  ؟ ويستَصبح بها النـاس    ، ويدهن بها الجلود   ، فإنها يطلَى بها السفن    ،الميتِة ال ه و

حرقاَل رسوُل ال   ،  "ام ِه  لّثم  ذلك اتَقَ"  : عند  الي َل اللّهلَ    ه اللّـه ِإن ،ـ ود ـ  م ـ  ا ح ا ومهحرم شُ
  .)4( "نَهموا ثَلُكََأ فَ،وهاع بم ثُ،وهجملُ

 الفتح عام  اهللا رسول سمع: أنه  اهللا عبد بن جابر عن :وفي رواية أخرى للحديث   
 يـا  :فقيل  "امنَصاَألو يراِزنَالخَو ،ةَتَيالمو ِرمالخَ عيب مرح هولَسرو اَهللا نِإ : "يقول بمكة وهو

 بهـا  ويستـصبح  ،الجلـود  بها ويدهن ،السفن بها ىلَطْي فإنه ،الميتة شحوم أرأيت ،اهللا رسول
 مرح اَهللا نِإ ،ودهالي اُهللا َلاتَقَ"  :ذلك عند  اهللا رسول قال ثم ، "امرح وه ال " :قال الناس؟

لَعالشُّ مِهيحَأفَ ،ومجلُمثُ، وهم باعثَ والُكََأفَ ،وهنَم5(" ه(.  
  :تحرير محل النزاع

 وأكل الميتة والخنزير الـواردة  ، على تحريم شرب الخمرـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  
  :، ولكنهم اختلفوا في علة هذا التحريم)6(في حديث الباب

  . إن علة تحريم بيع األعيان المذكورة هي نجاسة العين:فمنهم من قال

                                                
ركـت   ألنها تُ  ؛ ألنها خامرت العقل أي غطته، وسميت الخمر خمراً        ؛عصير العنب  ما أسكر من     :الخمر) 1(

ابن منظـور   : لسان العرب. خمر:  ما يستر من شجر أو غيره    لفاختمرت، واختمارها تغير ريحها، ويقال لك     
 ).200ص (قلعه جي : ، معجم لغة الفقهاء)1/79( الرازي :، مختار الصحاح)258 ،4/54(
      : لم تدرك تذكيته، والموت السكوت، والموت ضد الحيـاة، قـال تعـالى             أي ات حتف أنفه   ما م  :الميتة) 2(
 ِليِهي بِ يح لْ بةًد م تاًي     مختـار الـصحاح  )2/92(ابن منظـور  :  لسان العرب .، والميتة ما تلحقه الوفاة ، :

  ).470ص (قلعه جي : ، معجم لغة الفقهاء)1/226(الرازي 
  .)201ص (قلعه جي : معجم لغة الفقهاء. جس العين قبيح الشكل، وغذاؤه القاذوراتحيوان ن: الخنزير) 3(
 ،)2121  ح 2/779 كتاب البيوع، باب بيع الميتة واألصـنام      (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه       ) 4(

  .)1581  ح3/1207كتاب المساقاه، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام (ومسلم في صحيحه 
، )1297  ح 3/591كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة واألصنام           (أخرجه الترمذي في سننه     ) 5(

  ).1760 ح 2/9(صحيح في صحيح ابن ماجه : قال الشيخ األلباني
  ).1/52(ابن المنذر : اإلجماع) 6(
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  .التحريم ذاته، أي أن األمر تعبدي فقط: لبيع إن علة تحريم ا:ومنهم من قال
  :مذاهب الفقهاء

ـ ـ رحمهم اهللا  ـاختلف الفقهاء   ر والميتـة والخنزيـر علـى     في علة تحريم بيع الخم
  :مذهبين

 علة تحريم بيع األعيان السابقة هي النجاسة، وهذا ما ذهب إليه جمهـور              :المذهب األول 
  .)1( ـ رحمهم اهللاـ وغيرهم ،وكذلك الظاهرية، بلةوالحنا، والشافعية، الفقهاء من المالكية
 علة تحريم بيع األعيان السابقة لمجرد التحريم نفسه، وهذا ما ذهب إليـه     :المذهب الثاني 

  .)2(ـ اهللا ما رحمهـ ورجحه اإلمام الصنعاني العيني،
  :أسباب الخالف 

  :لي في هذه المسألة إلى ما يـ رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 
 ويلحق بهـا  ،)3( لما تحمله من نجاسة، حرم أكل هذه المذكوراتأن اهللا  : السبب األول 

  .)4( من مؤيٍد ومعارضـ رحمهم اهللا ـ اختالف بين الفقهاء ، علىجميع النجاسات
 ويلحق بها ما لـيس      ، فيها منفعة مباحة مقصودة     أن هذه المذكورات ليس    :السبب الثاني 
  .)6(ألن اقتناء ما ال نفع فيه يعد سفهاً؛ )5(فيه منفعة مقصودة
 بل األمر فيها تعبدي،     ، اإلجماع على نجاستها   بتثي لمأن هذه المذكورات    : السبب الثالث 

  .)7(وذلك للنهي الصريح الوارد فيها، أي للتحريم نفسه فقط

                                                
ابـن رشـد   : جتهـد ، بدايـة الم )6/8(النـووي  : ، شرح صحيح مسلم )4/607(ابن حجر   : فتح الباري ) 1(
، حاشـية   )2/15(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )259،  4/258(الحطاب  : ، مواهب الجليل  )3/1557(

ابـن  : ، المغني والشرح الكبير   )53،  5/52(العمراني  : ، البيان )2/157(قليوبي  : على شرح منهاج الطالبين   
  ).1/8(محمد وفا : ، سلسلة البيوع الفاسدة)9/8(ابن حزم : ، المحلى)5/230(قدامة 

  ).3/7(الصنعاني : سبل السالم) 12/37(العيني : عمدة القارئ) 2(
  ).1/42(عبد السميع إمام : أصول البيوع الممنوعة) 3(
محمـد  : ، سلسة البيوع الفاسدة   )8،  6/4(النووي  : ، شرح صحيح مسلم   )4/607(ابن حجر   : فتح الباري ) 4(

  ).1/42(السميع إمام عبد : ، أصول البيوع الممنوعة)1/8(وفا 
الخطيـب  : ، مغنـي المحتـاج  )8، 6/4(النووي  : ، شرح صحيح مسلم   )4/607(ابن حجر   : فتح الباري ) 5(

عبـد الـسميع إمـام    : ، أصول البيوع الممنوعـة )1/9(محمد وفا : ، سلسة البيوع الفاسدة  )2/15(الشربيني  
)1/43.(  
 ).5/52(العمراني : البيان) 6(

  ).3/7(الصنعاني : ، سبل السالم)4/607(جر ابن ح: فتح الباري) 7(
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  :ترجيح اإلمام الصنعاني
ن علـة  إ: لثاني القائـل بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني يرجح المذهب ا   

  .)1(تحريم األعيان المذكورة هو محض التحريم ذاته
  :انيمبررات ترجيح الصنع

 إلى ما ذهب إليه، من أن علة تحريم بيع الخمـر  ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  
  :)2(والميتة والخنزير هي التعبد، لألسباب التالية

: " .. ـ رحمـه اهللا   ـ اإلمام الـصنعاني   قال د عدم ورود الدليل على التعليل، فق:األول
   "...واألظهر أنه ال ينهض دليل على التعليل بذلك، بل العلة التحريم 

ـ ت عمرا حملَ" .. : قول النبي ب ـ رحمه اهللا  ـ اإلمام الصنعاني  استدل: الثاني م ِهيلَ
  .غيرها ولم يذكر علة ،فجعل العلة نفس التحريم: حيث قال " ومحالشُّ

ال؛  " :قال،   ثالثة منافع لها    له كرذُو ، عن شحوم الميتة    لما سئل   رسول اهللا    أن: الثالث
هوح رولم يذكر شيئاً آخر ، "ام.  

  :الرأي الراجح
 وما استدل بـه اإلمـام   ، وأقوالهم وأدلتهمـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  

ب األول القائل بتحريم األعيان المذكورة فـي حـديث     الصنعاني على قوله، فإني أرجح المذه     
  :لنجاستها، وذلك لألدلة التالية الباب

  :القرآن الكريم: أوالً
 : قول اهللا  . 1       )3(.  

  :قوله تعالى . 2      )4(.  

 : قوله تعالى  . 3            
    )5(.  

                                                
  ).3/7(الصنعاني : سبل السالم) 1(
 .المصدر السابق) 2(
  .)173(من اآلية : سورة البقرة) 3(
  .)3(من اآلية : سورة المائدة) 4(
  .)90(اآلية : سورة المائدة) 5(
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  :وجه الداللة
 فهـم  حرم على البشر ما استخبثه عليهم، ف        أن اهللا    يستدل من اآليات القرآنية الكريمة    

 ، استخباث الـشرع لهـا     ، ذلك غير والدم ولحم الخنزير و    ،والميتةالجمهور من تحريم الخمر     
 فنجد أن هذه اآليات قـد جمعـت         ،)1(حكم بنجاستها و ،وأمر باجتنابها ،  وإطالق الرجس عليها  
 " :هذه األعيان تحت قوله     " )2(  ن من خالل المعاني اللغوية أن كلمة وأيضاً تبي؛"   "

    وهـي ،معت هذه األعيان هي علةٌ واحدةالتي جبمعنى القذر والنجس، فمن ذلك نجد أن العلة         
، )3(، حيث إن النجاسة التي تحملها هذه األعيان المحرمة كانت سـبباً فـي تحريمهـا               النجاسة

 : مصداقاً لقول اهللا           
            )4(.  

  :المعقول: ثانياً
تلت على هيئـة غيـر مـشروعة     قُإن أكل الميتة التي: ـ رحمه اهللا  ـقال ابن القيم   . 1
 وقـد   ، حرم علينا الخبائث، والخبث الموجب للتحريم قد يظهـر لنـا            ألن اهللا    ؛)5(محرمة

 نـصب  خفياً كان وما ،وصفه غير عالمة الشارع عليه ينصب لميخفى علينا، فما كان ظاهراً    
 وألن ذكر اسـم  ؛، فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر في الخبث  )6(خبثه على تدل عالمة عليه

  . وذوق الشريعة، إال من قلَّ نصيبه من حقائق العلم واإليمان،اهللا وحده يكسبها طيباً

                                                
  ).6/272(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن) 1(

" : قوله تعالى) 2(  "  ـ  قال ابن عباس رجس سخطٌ، وقد يقال للنـتن والعـذرة   :  ـ رضي اهللا عنهما 

 يريد أبعدوه واجعلوه ناحيةً، فأمر اهللا تعالى باجتنـاب هـذه األمـور،         "  : "واألقذار رجس، ثم قوله   
 خـالف  واقترنت بصيغة األمر مع نصوص األحاديث وإجماع األمة، فحصل االجتناب في جهة التحريم، وال   

ـ بين علماء المسلمين  ، وهي مدنية من آخر ما نزل، أن سورة األنعام نزلت في تحريم الخمرـ رحمهم اهللا   
 :  والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى،وورد التحريم في الميتة       

            . 

  ).273، 6/272(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن ) 3(
  .)145(من اآلية : سورة األنعام) 4(
 ومن أهلَّ   ،ة مثالً كذبيحة المجوسي والمرتد    أي بدون تذكية شرعي   : معنى قُتلت على هيئة غير مشروعة     ) 5(

 .بذبيحته لغير اهللا

  ).2/172(قيم الابن : عالم الموقعينإ) 6(
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أن نجاسة الميتات ليست ألعيانها فقط، بل لما فيها من الدماء الـسائلة والرطوبـات                . 2
  وعندها ال يصح االنتفاع بالنجاسات،     ، وهذه موجودة في الميتة التي تموت حتف أنفها        ،النجسة

  .)1(كما تدل عليه األقوال المتفرقة من الفقهاء
 الحتقان الرطوبات والفـضالت     ؛إن موت الحيوان حتف أنفه، يؤدي إلى نجاسة اللحم         . 3

التـي يتكـون    )3(، وأيضاً بقاء الدماء والسموم السائلة والرطوبات القذرة النجسة        )2(الخبيثة فيه 
  من الناحية     منها الدم ي بقاء هذه الدماء السائلة      أن )4( العلمية الطبية  حدث أضراراً طبية، ومعلوم 

نه مؤٍذ لإلنسان، وال    إ حيث   ،يسبب نتنه وتعفنه وتحلله، وهذا ما تعافه النفس البشرية         ،وغيرها
  .ِبل عليه النفس لعدم السالمة منهقتُ

  الواردة في القرآن الكـريم قبيحـةٌ  نجد أن المحرمات: ـ رحمه اهللا  ـقال ابن القيم   . 4
 أنها محرمة على أمة اإلسالم إلـى  )5(الً، فالشرع كما جاء بالنقل من الكتاب والسنةشرعاً وعق 

                                                
، )1/183(القرافـي   :  الـذخيرة  ،)1/26(الزيلعـي   : ن الحقائق يتبي ،)1/263(الكاساني  : ئعبدائع الصنا  )1(

 ).392، 39/391(وزارة األوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية

  ).3/295(ابن القيم : د المعادزا) 2(
 بل بما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، وهي موجودة فـي  ،إن نجاسة الميتات ليست ألعيانها   ) 3(

  ).1/198(الكاساني  : وال يصح االنتفاع بالنجسات، بدائع الصنائع،الميتة
 وطعن هو ميتة محرمة،      ، كدهس رض له  أو لحادث ع   ،فالحيوان الذي يموت حتف أنفه لمرض أو هرم       ) 4(

سرعة تفسخ لحمها ملحظـان فـي   و ، فإن احتباس دم الميتة ،وإن الطب والذوق السليم يؤيدان بقوة تحريمهما      
أن عـدم اسـتنزاف دم   ": وايلـز  " إذ يؤكد العـالم  : من هنا  التحريم يغلب وجودهما في سائر أنواع الميتة،      

ألن وجود السائل الدموي في األوعية ييسر للجراثيم أن تنتـشر            ؛الحيوان عند ذبحه يجعله غير صالح لألكل      
 ألن الدم يحمل سموم وفضالت االسـتقالب        ؛كما يؤيد الطب الحديث تحريم الدم وخبثه       .وسط اللحم بسرعة  

 وغاز الكربون وغيرها، وإن اإلنـسان إذا مـا   ،Uric Acid وحمض البول  Ureaمن أنسجة البدن كالبولة
 وهذا يؤدي إلى اعتالل دماغي خطير، كما أن الـدم           ،من الدم ارتفعت نسبة البولة في دمه      تناول كمية كبيرة    

فحري بالعاقل أن يبتعد عن مصدر األذى ويجتنبه، وإنما جـاء اإلسـالم              .وسط صالح لنمو وتكاثر الجراثيم    
قل الدم للضرورة   ليذكره في كل مرة يحاول أن يؤذي نفسه بجهله واستكباره، واستثنى  العلماء من التحريم ن               

  .سواهاإلسعاف مصاب بنزوف شديدة و
 "http://www.science4islam.com/html/3-1a.html."   

:  قول اهللا ) 5(        ، تعالى وقوله:       
   ،    وقول الرسول " :ِإلَ  اهللاَ ن م ي جفَ شِ ْلعكُاءاي فِ مم ح رم لَ عأخرجه ابن حبان في صـحيحه       ". مكُي

ـ  يكـن  لـم  اإلبـل  أبوال شرب في للعرنيين  المصطفى إباحة بأن يصرح خبر ذكر(  ح  4/233 داويللت
  ).1633 ح 4/174(صحيح في السلسلة الصحيحة : ، قال الشيخ األلباني)1391

http://www.science4islam.com/html/3-1a.html
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: يوم الدين، وأما عقالً فنجد من خالل استقراء علل التحريم أن اهللا حرم األشياء لعلـٍل منهـا                 
 أو لعدم منفعتها وغير ذلك، فإنه لم يحرم شيئاً على هذه األمة طيباً عقوبة               ،لخبثها أو لنجاستها  

 :  لقول اهللا ..بني إسرائيل طيباٍت عقوبةً عليهم  كما حرم على   ،عليها
        )1(،  م هذه على هذه األمة مـاوإنما حر 

وأيـضاً  ،  )2(األشربة، وهذا التحريم صيانة وحمايةً من سقم البدن       خبث ونجس من األطعمة و    
  . التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية)3(للمحافظة على الكليات الخمس

                                                
  ).160(اآلية : النساءسورة ) 1(
 ).4/141(ابن القيم : معادزاد ال) 2(

 ،الشريعة بها أتت التي والمعاني والنتائج ،واألهداف الغايات هي :العلماء اصطالح في الشريعة مقاصد) 3(
 لخدمـة  الدين جاءو ،ومكان زمان كل في إليها والوصول ،وإيجادها تحقيقها إلى وسعت ،ألحكاما في وأثبتتها
  ).1/31(البصري : شرح المعتمد. العالمين عن غني واهللا ،وسعادته اإلنسان

 علـى  طبقـة م هـي  بـل  ،الشرائع فيها تختلف لم التي الخمس المقاصد من مقصود حفظ ل :مقاصد الشريعة 
  :خمسة وهي ،حفظها
  .المصالح نظام واختل ،الخلقحر انلت ذلك لوال فإنه ،القصاص بشرعية النفس حفظ :أحدها
 القطـع  :وثانيهما ،العيش قوام المال فإن ،المتعدي على الضمان إيجاب :أحدهما: بأمرين المال حفظ :ثانيها

  .بالسرقة
  .بالحد عليه العقوبة وإيجاب ،الزنا بتحريم النسل حفظ :ثالثها
  .للكفار والقتال ،بالردة القتل بشرعية الدين فظح :رابعها

 ،مـصلحة  بـه  تتعلـق  فعل كل قوام هو العقل فإن ،المسكر شرب على الحد بشرعية العقل حفظ :خامسها
  ).1/319(الشوكاني : إرشاد الفحول. عظيمة مفاسد إلى يؤدي فاختالله

 الشريعة اإلسالمية هي على الترتيب       أو ما تسمى بالضروريات الخمس التي حملتها مقاصد        ،الكليات الخمس 
 ).1/140(الريسوني : نظرية المقاصد.حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال: التالي
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  المسألة الثانية
  علة تحريم بيع األصنام

  :نص الحديث
لّه إن ال  " : يقول وهو بمكةَ عام الفتحِ     أنه سمع رسوَل اللِّه     :   اهللا عبد بن جابر عن

 ، أرأيتَ شُـحوم الميتـةِ    ،يا رسوَل اللّهِ  : فقيَل ")1(والِخنزيِر واألصنامِ ،  والميتِة حرم بيع الخمرِ  
   فنطلَى بها السفإنها ي،   لودبها الج ندهوي ،   بها الناس ستَصبحفقال"  ؟ وي : " ـ ال ه ح ورام" ،  ثـم

ـ  ا ح مود، ِإن اللّه لَ   هه الي َل اللّ اتَقَ"  : عند ذلك  ِه  لّقاَل رسوُل ال   ـ  ومهحرم شُ ـ  ،وها جملُ  م ثُ
باعوا ثَلُكََأ فَ،وهم2( "نَه(.  

  :تحرير محل النزاع
 على تحريم بيع األصنام بعينها، ولكنهم اختلفوا فـي علـة   ـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

  .هذا التحريم
  :مذاهب الفقهاء

  : في علة تحريم بيع األصنام على مذهبينـ  رحمهم اهللاـاختلف الفقهاء 
 ألنها ال منفعة فيها مباحة مقـصودة، وهـذا قـول            ؛تحريم بيع األصنام  : المذهب األول 

  .)3(ـ رحمهم اهللا ـ والحنابلة ،وبعض الشافعية ،جمهور الفقهاء من المالكية
ورد على هـذا  النهي الشرعي ف تحريم بيع األصنام كونها أصناماً بذاتها،      :المذهب الثاني 

ـ  وهذا مذهب إليه األكثرون من الفقهاء،األمر فيه أمر تعبديوالمسمى،  ـ  رحمهـم اهللا    )4( ،
   .)5(ـ رحمه اهللا ـهو قول اإلمام الصنعاني و

                                                
)1 (نَممعروفٌ :الص ناِم، واحدب ِإنه: ويقال اَألصمعر ،نثَن؛ وهو شَمتُ وهو: سيده ابن قال الونْـحمـن  ي 

 من ِإلهاً اتُّـِخذَ ما وهو واَألصنام، الصنَِم ذكر الـحديث فـي تكرر وقد ونُـحاٍس، فضة من ويصاغُ خَشٍَب
 صـنَم،  فهـو  صورة له كان فِإذا وثَن، فهو صورٍة غير فكان آلهٍة من تـخذوه ا ما: عرفة ابن قالهللا،  ا دون

 ويعبـد،  ينْــحت  فضة َأو حجر َأو ،خشب من جثَّة له كان ما الوثَن َأن والصنم الوثَن بـين الفرق: وقـيل
 .)12/349(ابن منظور : لسان العرب .جثة بال الصورة والصنم

  .، وهو صحيح)21ص ( سبق تخريجه )2(
، )1/149(الحـصني   : كفاية األخيار ،  )5/161(الشوكاني  : نيل األوطار ،  )4/84(ابن دقيق العيد    : العدة )3(

البهـوتي  : ، كـشاف القنـاع    )3/298(ابـن القـيم     : زاد المعاد ،  )3/10(األنصاري  : شرح روض الطالب  
  .)4/336(البهوتي : ، الروض المربع)3/145(
  ).6/8(النووي  :شرح صحيح مسلم ،)4/607(ابن حجر : فتح الباري) 4(
  ).3/7(الصنعاني : سبل السالم) 5(
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  :أسباب الخالف
 في هذه المسألة إلى ذات األصنام، هل هـي  ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

  : ألنه ال نفع فيها؟؛اماً؟ أم أنها محرمةٌمحرمةٌ لذاتها ولكونها أصن
  . إن علة التحريم هي التعبد: قال، إنها محرمةٌ لكونها أصناماً:فمن قال
  . ألنه ال نفع فيها جعل ذلك علةً لتحريمها؛ إنها محرمةٌ:ومن قال

  :ترجيح اإلمام الصنعاني
بأن علـة   : ي القائل بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني يرجح المذهب الثان          

  .)1(تحريم بيع األصنام هو التحريم ذاته، أي أن األمر تعبدي

  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني 
 إلى ما ذهب إليه من تحريم بيع األصـنام لعلـة   ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  

  :)2(لألسباب التالية ذات التحريم،
  .وارد في حديث الباب أن األصنام بذاتها محرمة للنهي ال:األول
  .أن األصنام إذا كُسرت فهي ال تُعد أصناماً يحرم بيعها: الثاني
  . ال يوجد دليل شرعي يمنع بيع األكسار من األصنام:الثالث

  :الرأي الراجح
 وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه اإلمـام   ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  

بأن علة تحـريم بيـع األصـنام    : ني أرجح المذهب األول القائل فإـ رحمه اهللا  ـالصنعاني  
  :)3(لكونها ال منفعة فيها مباحة مقصودة شرعاً، وذلك لألدلة التالية

  : القرآن الكريم:أوالً
: يقول اهللا     

)4(.  
                                                

  ).3/7(الصنعاني : سبل السالم )1(
  .المصدر السابق ) 2(
: سلسة البيـوع الفاسـدة   ،)2/15(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)5/161(الشوكاني : نيل األوطار ) 3(

، شرح  )4/607(ابن حجر   : ، فتح الباري  )1/43(عبد السميع إمام  : ، أصول البيوع الممنوعة   )1/9(محمد وفا   
، شـرح   )1/149(الحصني  : ، كفاية األخيار  )4/84(ابن دقيق العيد    : العدة،  )8-6/4(النووي  : صحيح مسلم 

  ).4/336(البهوتي : ، الروض المربع)3/145(البهوتي : ، كشاف القناع)2/10(األنصاري :  الطالبروض
  .)29(من اآلية : سورة النساء) 4(
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  :وجه الداللة
يستدل من اآلية القرآنية أن من صحة البيع التراضي بـين المتعاقـدين، حتـى يـصبح            
التداول بينهما بحٍق ال بباطل، ثم إن من شروط صحة البيع صحة المِبيع، ومن شروط صحة                

 وال  الـصنم  منفعة فيه، فبذلك ال يـصح بيـع  المِبيع أن يكون منتفعاً به، فاحترز بذلك عما ال   
 وقد نهى الـشارع الحكـيم عـن         ،شراؤه، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل         

  .)1(ذلك

  :السنة النبوية: ثانياً
 ،ذكرت السنة النبوية في أكثر من رواية لحديث البـاب تحـريم بيـع الخمـر والميتـة             

رم بيعه ال يكون فيه منفعـة مباحـة مقـصودة         ى أن ما ح   األصنام، وهذا دليٌل عل   والخنزير و 
شرعاً، إال ما خصه الدليل، وال دليل هنا على استثناء بيع األصنام بـذاتها، إال إذا كـسرت،                  

  .)2(عندها أجاز الجمهور ذلك

  :المعقول: ثالثاً
إن من شروط المِبيع أن يكون منتفعاً به، فإذا فقد المبيع أحد شروطه، أصـبح البيـع               . 1

 ال منفعة مباحـة مقـصودة   ـ رحمهم اهللا  ـاطالً أو فاسداً، واألصنام برأي جمهور الفقهاء  ب
  .إذاً ال يجوز بيعها ،)3(فيها

إن ذكر تحريم بيع األصنام في حديث الباب، يستفاد منه تحريم بيع كل آلـة متخـذة                  . 2
كـذلك الكتـب     أو صليباً، و   ، أو وثناً  ، صنماً ،للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوٍع كانت        

المشتملة على الشرك وعبادة غير اهللا، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها لكي ال يكون               
 ألنه ال منفعـة فيهـا       ؛ذريعةً إلى اقتنائها واتخاذها، فهي أولى بتحريم البيع من كل ما عداها           

 .)4( فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها،مباحةٌ مقصودة

 عـدم االنتفـاع بـه،     :أحدهمايم ال يحرم بيع شيء إال ألحد أمرين،         إن الشارع الحك   . 3
 فإنها أمر غير معقول، وغيـر متفـق        نجاسة العين فيه، أما نجاسة العين في األصنام          :الثاني

                                                
  ).1/149(الحصني : كفاية األخيار) 1(
النـووي  : ، المجمـوع  )4/156(الدسوقي  : ، حاشية الدسوقي  )6/542(الكاساني  :  بدائع الصنائع  :انظر) 2(
  ).9/158(وزارة األوقاف الكويتية :  الموسوعة الفقهية،)2/26(ابن القيم : الم الموقعين، إع)9/149(
: ، روض الطالـب   )1/421(ابن رجـب    : ، جامع العلوم والحكم   )426-4/425(ابن حجر   : فتح الباري ) 3(

  ).2/10(األنصاري 
  ).4/32(ابن القيم : جامع الفقه ،)2/297(ابن القيم :  المعادزاد) 4(
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عليه، وخصوصاً إذا كان الصنم مصنوعاً من عين طاهرة، وعلى ذلك فال يبقـى إال األمـر                 
، ودفعـاً للمـال فـي    )1(بشيء، فيكون شراؤه إضاعةً للمالاألول، وهو أنه ال ينتفع باألصنام   

مقابلة ما ال ينتفع به شرعاً هو إضاعة لهذا المال، والشرع يحرم إضاعة األموال، وهو أيضاً                
 صل به منفعةٌ يسيرة هو غير منتفعٍ      ، وأيضاً إن أخذ العوض عما ال تح       )2(نوع من أنواع السفه   

، طبقاً لما جاء في األثر عن عمر بـن      )3(ونه مناقضاً للتجارة  فاكتساب ماله باطالً لك    به أصالً، 
 .)4( "هبرال شُ وهلُكْ َألُِّحٍء ال ييي شَ ِفةُارج التِّلُِّحال تَ: "  قالالخطاب 

                                                
 عنْمو ،اِتنَالب دْأوو ،اِتهماُأل وقَقُع مكُيلَع مرح اَهللا نِإ"  : النبي قال: قال  شعبة بن المغيرة عن) 1(
واته، ِركَويَلِق مكُلَ ه اَلقَو، ثْكَوةَر اِلَؤالس، ِإوضةَاع كتـاب  (أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه         ". اِلالم

كتـاب  (، ومسلم في صـحيحه  )2277 ح 2/848باب ما ينهى عن إضاعة المال     االستقراض وأداء الديون،  
  ).593 ح 3/1340األقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 

  ).5/52(العمراني : ، البيان)9/285(النووي : المجموع) 2(
  ).1/9(عبد السميع إمام : ، أصول البيوع الممنوعة)4/258(الحطاب : مواهب الجليل) 3(
  ).8/30(ابن عبد البر : االستذكار) 4(
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  المسألة الثالثة
  محل التحريم  في شحوم الميتة

  :نص الحديث
إن اللّه   " :وهو بمكةَ عام الفتحِ    يقول   أنه سمع رسوَل اللِّه     :   اهللا عبد بن جابر عن

 ، أرأيتَ شُـحوم الميتـةِ     ،يا رسوَل اللّهِ  : فقيَل " والِخنزيِر واألصنامِ ،  والميتِة حرم بيع الخمرِ  
   فنطلَى بها السفإنها ي،   لودبها الج ندهوي ،   بها الناس ستَصبحفقال"  ؟ وي : " ـ ال ه ح ورام" ،  ثـم

ـ  ا ح مود، ِإن اللّه لَ   هَل اللّه الي  اتَقَ"  : عند ذلك   ِهلّقاَل رسوُل ال   ـ  ومهحرم شُ ـ  ،وها جملُ  م ثُ
باعوا ثَلُكََأ فَ،وهم1( "نَه(.  

 ويـدهن بهـا     ، فما ترى في بيع شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن          :وفي رواية أخرى  
  .)2( "رامال؛ هو ح : "  ويستصبح بها الناس؟ فقال،الجلود

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، مع اختالفهم فـي علـة     

  :ذلك التحريم، ولكن اختلفوا في علة النهي عن شحوم الميتة هل هو للتعبد أم تحريم االنتفاع؟
  . الميتةيرجع إلى تحريم بيع شحوم " هو"  إن الضمير :فمنهم من قال
  .يرجع إلى تحريم االنتفاع بشحوم الميتة " هو"  إن الضمير :ومنهم من قال

  :مذاهب الفقهاء
ـ  " :في قوله  " هو"  فيما يعود عليه الضمير ـ رحمهم اهللا  ـاختلف الفقهاء   ال؛ هو 

حرعلى مذهبين " ام:  
  

ب إليـه ابـن عمـر       أنه يرجع إلى تحريم بيع شحوم الميتة، وهذا ما ذه         : المذهب األول 
   والخطابي وغيرهم ، وابن جرير الطبري، وابن حنبل وعطاء بن رباح، وأصحابه)3(والشافعي

                                                
  .، وهو صحيح)21ص ( سبق تخريجه )1(
 .، وهو صحيح)21ص ( سبق تخريجه )2(
إذا كان التحريم للبيع :  وقالوا ،يرجع إلى تحريم بيع شحوم الميتة      " ال؛ هو حرام   " : في  إن الضمير  :قالوا) 3(

 غير أكل اآلدمي، ودهن بدنه فيحرمان لحرمـة        ، في كل شيء   جاز االنتفاع بشحوم الميتة واألدهان المتنجسة     
 وإطعام العسل المتنجس النحل، وإطعـام       ، والترطب بالنجاسة، وجاز إطعام شحوم الميتة الكالب       ،أكل الميتة 

 ، وأبي حنيفة وأصـحابه    ،الدواب، وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي، ونقله عياض عن مالك وأكثر أصحابه           
 ، االنتفاع ما رواه الطحاوي، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي وابن عمر               ويؤيد جواز  ،والليث

 ).3/10 (القنوجي: فتح العالم.  وجماعة من التابعين، وهذا هو الواضح دليالً،وأبو موسى
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   .)1(ـ رحمه اهللا ـ وهو ما رجحه اإلمام الصنعاني ـ رحمهم اهللا ـ
، وهـذا مـا ذهـب إليـه       )2( أنه يرجع إلى تحريم االنتفاع بشحوم الميتة       :المذهب الثاني 

 وابـن  ،)3(وأحمد بن صـالح ،  وبعض الشافعية والحنابلة،فية والمالكيةجمهور الفقهاء من الحن  
ـ وغيـرهم   ، )5( وهو مقابل المشهور عند الـشافعية ، وابن المنذر، من المالكية)4(الماجشون

  .)6(ـرحمهم اهللا 
  :أسباب الخالف

ال؛  " :في قولـه   " هو"  في عود الضمير ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  
هو ح رعند سؤاله    " ام     عن شحوم الميتة، إلى االختالف على النهي الـوارد فـي حـديث 

  :الباب، هل هذا النهي عام يعم سبل االنتفاع بالميتة، أم أنه خاص بالبيع فقط
  . حرم كل االنتفاع بالميتة بيعاً وغيره، إن النهي عام:فمن قال
ي عنه هو بيع الشحوم مـع جـواز          إن النهي مخصوص بالبيع، رأى أن المنه       :ومن قال 

  . )7(سائر االنتفاعات األخرى
                                                

 ).3/294(ابن القيم : ، زاد المعاد)4/85(ابن دقيق العيد : ، العدة)4/425(ابن حجر : فتح الباري) 1(

 أو االنتفاع  بما يعود من بيع ، االنتفاع بنوعيه، سواء كان االنتفاع مباشرةً بشحوم الميتة      :يقصد باالنتفاع ) 2(
 .شحوم الميتة من مال وغيره

 قـال ،  طبرستان أهل من أبوه كان ،الطبري بابن المعروف ،الحافظ جعفر أبو المصري صالح بن أحمد) 3(
 .248 سـنة  القعـدة  ذي فـي  توفي :واحد وغير البخاري قالو ،175 سنة بمصر ولد :يونس بن سعيد أبو

 ).36 ،1/34(ابن حجر : تهذيب التهذيب
 حفص أخبرنا عمه وبنو ،ولده ذلك إلى فنسب ،الماجشون هو ويعقوب ،سلمة أبي بن يعقوب بن يوسف) 4(
 لـي  وفرض ،الملك عبد بن سليمان زمن في ولدت :قال الماجشون بن يوسف حدثنا :قال الحوضي عمر بنا

 هـذا  بمولد أعرفني ما :فقال ،باسمي فمر الديوان عرض العزيز عبد بن عمر ولي فلما ،ولدت حين سليمان
 ).5/415(ابن سعد : الطبقات الكبرى. عيالً فردني الفرائض أهل من ليس صغير هذا ،الغالم

 ).39/393، 36/27(ية وزارة األوقاف الكويت: الموسوعة الفقهية، )1/149(الحصني : كفاية األخيار )5(
، )22/39(ابـن نجـيم     : ، البحر الرائق  )4/85(ابن دقيق العيد    : ، العدة )4/425(ابن حجر   : فتح الباري ) 6(

 ).3/292(ابن القيم : ، زاد المعاد)6/58(الحطاب : مواهب الجليل

 بالزيـت   في مختصر المزني على جواز االستـصباح ـ رحمه اهللا  ـ نص الشافعي :جاء في المجموع) 7(
 وهـو المـذهب، وذكـر أكثـر     ، وكثير مـن الخراسـانيين   ،النجس، وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين     

 . والصحيح في الجميع جواز االستـصباح      ،جوازه، والثاني تحريمه  "أصحهما  " الخراسانيين في جوازه قولين     
  ).9/283(النووي : المجموع

 حاشـية   :انظـر .  ونحو ذلـك   ، وجعله صابوناً  ،مه بهيمة  وإطعا ،وكذا يحل طالء السفن به     :البيجرميوقال  
  =    ).36/28(وزارة األوقاف الكويتية :  الموسوعة الفقهية،)1/422(البيجرمي : البيجرمي
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  :ترجيح اإلمام الصنعاني
 يرجح المـذهب األول  ـ رحمه اهللا  ـبعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني  

  .راجع إلى  بيع شحوم الميتة " هو" إن الضمير : القائل
  :مبررات اإلمام الصنعاني

راجـع   " هـو "  إلى ما ذهب إليه من أن الضمير ـرحمه اهللا   ـاستند اإلمام الصنعاني  
  :)1(إلى بيع شحوم الميتة، إلى ما يأتي

 عن شحوم الميتـة، رغـم ذكـر         إن الكالم في حديث الباب مسوقٌ للبيع عند سؤاله          
ـ  رحمه اهللا  ـ والتي استدل بها اإلمام الصنعاني  ،منافعها، بدليل رواية اإلمام أحمد بن حنبل

  .)2(ا ترى في بيع شحوم الميتة؟م: وهي
  :الرأي الراجح

 وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه اإلمـام   ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
عائد إلى تحريم بيع شـحوم       " هو" إن الضمير   : الصنعاني، فإني أرجح المذهب األول القائل     
  : وذلك لألدلة التاليةـ  رحمه اهللاـالميتة، وهذا موافق لرأي اإلمام الصنعاني 

إن كلَّ ما حرمه اهللا على العباد، فبيعه حرام لتحريم ثمنـه، ويثبـت هـذا                : الدليل األول 
  :التحريم من خالل األحاديث الشريفة التالية

 امود، ِإن اللّه لَ   هَل اللّه الي  اتَقَ ...: " قال رسول اهللا    :  قال عن جابر بن عبد اهللا       . 1
شُح مروحهلُمما ج3(وه(،ُث ب ماعوا ثَلُكََأ فَ،وهمنَه" )4(.  

ـ رح ،ودهالي اُهللا نعلَ: " قال رسول اهللا    :  أنه قال  عن ابن عباس     . 2 تْم ـ ع  مِهيلَ
  مِهيلَع مرـح ٍءيشَ َلكَْأ ٍموـقَ ىلَع مرح اذَِإ  اَهللا نِإو ،اهانَمثَْأ والُكَُأو اوهاعبفَ ،ومحالشُّ

                                                                                                                                     
. لالستـصباح ونحـوه   " هبة الزيت المتنجس    "  ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به        :اية األخيار جاء في كف  = 

ابـن القـيم    : ، زاد المعـاد   )3/161(الـشوكاني   : نيل األوطار : ، وانظر )1/149(الحصني  : كفاية األخيار 
 ).3/10(القنوجي : ، فتح العالم)3/292(

 ).3/7(الصنعاني : سبل السالم) 1(

 ).14549 ح 3/326مسند المكثرين  (ه في مسندأخرجه أحمد) 2(

تـاج   ،)11/123(بـن منظـور   ا: لسان العـرب  . واستخرج دهنه،وقد جمله يجمله جمالً وَأجمله َأذابه  ) 3(
  ).1/6948(الزبيدي : العروس

  .، وهو صحيح)21ص (سبق تخريجه ) 4(
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  .)1( "هنَمثَ

  :وجه الداللة
 واالنتفـاع وغيـر ذلـك،       ، حرم البيع والثمن   يستدل من الحديثين الشريفين أن النبي       

وأيضاً فيه ما يدل على بطالن كل حيلة يحتال بها للتوصـل إلـى المحـرم، فـاليهود أرادوا      
إنهم انتفعـوا بالـشحم، فـأذابوه       : هراالحتيال على االنتفاع بالميتة على وجه ال يقال في الظا         

لئال يحـصل االنتفـاع بعـين        ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك،     وقصدوا بذلك أن يزول اسم الشحم،     
، وأيضاً إن اللعن الوارد في الحديث السابق دليـٌل صـريح            )2( فلُِعنوا نظراً للمقصود   ،المحرم

  .مهما كانت السبل على تحريم الفعل،
لباب فيه دليٌل على تحريم بيع الخمر والميتة وغيرها، وعندما ظن           حديث ا : الدليل الثاني 

السامع أن التحريم قد يقع على البيع فقط، سأل عن شحوم الميتة هل يلحقهـا التحـريم أم ال؟                
وذلـك ألن للنـاس   ؛  تخصيص الشحوم من جملة الميتة بـالجواز    وكأنهم طلبوا من النبي     

 ،يقصد أن بيع هذه الشحوم حـرام       " امر ح وال ؛ه : "  بقوله منافعاً فيها كثيرة، فأجاب النبي      
  .)3(بدليل سياق الحديث
:  من سؤال السائل للنبي ـ رحمه اهللا  ـما جاء في رواية اإلمام أحمد  : الدليل الثالث

   ".امر حوال؛ ه: " فقال، )4(ما ترى في بيع شحوم الميتة؟
  :وجه الداللة

أن المقصود من سؤال السائل عن بيع شحوم الميتة رغم ذكـر             )5(يشير الحديث بمنطوقه  
  .)6( "امر حوال؛ ه"  بالبيان الصريح فأجاب النبي  منافعها الثالث وغيرها،

ـ محلَ ِةتَيالم نِم مرح امنَِّإ  ": أنه قال   ما رواه البخاري عن النبي       :الدليل الرابع  اه"  ،
  .)7("ا هلُكْ َأمرا حمنَّ ِإ ":وفي خبر آخر عنه

                                                
كتاب البيوع، باب في ثمـن الخمـر   ( داود في سننه و أبو، )2221 ح  1/247(أخرجه أحمد في مسنده     ) 1(

  .)2728 ح 2/243( في صحيح ابن ماجه صحيح: قال األلبانيو، )3488 ح 2/302والميتة 
  ).93، 3/92(ابن القيم  :عالم الموقعينإ، )وما بعدها، 3/124(ابن تيمية  :الفتاوى الكبرى :انظر) 2(
 ).3/7(الصنعاني : سبل السالم) 3(

 ).3/292( ابن القيم :، زاد المعاد)4/124(يسري السيد  :جامع الفقه ،)3/10(القنوجي  :فتح العالم) 4(

 .ردة في الدليل، بعكس المفهوم هو ما نصت عليه عبارة النص الوا:المنطوق) 5(
 ).3/10(القنوجي : ، فتح العالم)3/7(الصنعاني : سبل السالم) 6(

 ح   2/542كتاب الزكاة، باب الـصدقة علـى مـوالي أزواج النبـي             (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 7(
 ).363 ح 1/276الميتة بالدباغ باب طهارة جلود  كتاب الحيض،(مسلم في صحيحه  و،)1421
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 أبان مراد اهللا تعالى أن المحرم من الميتـة   إن النبي :ـ رحمه اهللا  ـقال الجصاص  
الـوبر  و ،والـصوف  الـشعر  أن التحـريم شـمل       هو أكلها، وفي المقابل لم يبين النبي        

 وقياساً على مـا ذكـر مـن جـواز    ه التحريم لعلة عدم األكل،     يتناول لمألن ذلك   ؛  )1(وغيرها
 ، جاز االنتفاع بشحوم الميتة في طـالء الـسفن         )2( والوبر ونحوها  ،االنتفاع بالشعر والصوف  

  .ودهن الجلود واالستصباح بها
 أن الحيوان المأكول اللحم طاهر قبل موته، وكذلك الشعور واألصـواف         :الدليل الخامس 

 الحكـم بطهارتهـا   واألوبار أجسام منتفع بها، لعدم تعفنها أو فسادها بعد الموت، لـذا يجـب      
  .)3( ألن الموت ال يلحقها؛كالجلود المدبوغة

 ، فتكون طاهرةً بعـده ،حجتنا أنها طاهرةٌ قبل الموت: ـ رحمه اهللا  ـقال اإلمام القرافي  
، إذ إن الموت عبارة عن عدم الحياة، وبناء على ذلك لم            )4(عمالً بالدليل المسمى باالستصحاب   
 وكذلك بقياس الـشحوم     ،)5( فيخلفها الموت فيها   ،وف والوبر تكن الحياة دخلت في الشعر والص     

  .على الشعور واألصواف بجامع عدم الحياة في كٍل قبل موت الحيوان وبعده

 قد سألوا النبـي  إن المتأمل في سياق حديث الباب يرى أن الصحابة     : الدليل السادس 
           االنتفاع بـدليل أنهـم     ن محض    عن حكم بيع الشحوم من أجل االنتفاع بها، ولم يسألوه ع

، حيث أنهم بينـوا لـه       ... " وتطلى بها السفن   ،أرأيت شحوم الميتة، فإنه يستصبح بها     : " قالوا
 سبب سؤالهم عن حكم البيع على سبيل اإلخبار ال على سبيل االستفهام، فأجـاب النبـي                  

سـألوه عـن حكـم      ، أي البيع من أجل هذه المنافع هو حرام، أما لو             "امر ح وال؛ ه : " بقوله
  .)6( وغير ذلك من أوجه االنتفاع بالشحوم، ألجابهم بنعم، وطالء السفن،االستصباح

                                                
 ).39/390( وزارة األوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية ،)1/150(الجصاص : أحكام القرآن الكريم) 1(

 كـاللحم والـشحم     ،ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع جميع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بـالموت             ) 2(
وكـذلك قـال     ،ه الحياة ؛ ألنه ليس بميت وال تحل      فال يدخل في ذلك    ،وأما الشعر والوبر والصوف    والعصب،

 ،ا طاهرة إذا كانت من حيواٍن طاهرإن شعور الميتة وأصوافها وأوباره: ـ رحمهم اهللا  ـجمهور أهل العلم  
 وابن المنذر   ، والثوري وداود الظاهري   ، والليث واألوزاعي  ، ومالك وأحمد بن حنبل    ،وهذا مذهب أبي حنيفة   

 ).3/294(ابن القيم : زاد المعاد. ب عبد اهللا بن مسعود وأصحا،ومن التابعين الحسن وابن سيرين والمزني،

 ).1/150(الجصاص : أحكام القرآن الكريم) 3(

 ).1/184(القرافي : الذخيرة ،)39/391(وزارة األوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية: انظر) 4(

 ).3/1169(ابن العربي : أحكام القرآن الكريم: نظرا) 5(

 ).3/292(م ابن القي: زاد المعاد) 6(
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 وعن ،من المعلوم أن إيقاد النجاسة واالستصباح بها انتفاع خاٍل عن المفسدة: الدليل السابع
محض ال مالبستها باطناً وظاهراً، في كل مكان عدا مراكز العبادة ومنها المساجد، وهو نفع 

مفسد فيه، وما كان هكذا فالشريعة اإلسالمية ال تحرمه، بل إن الشريعة تحرم المفاسد 
  .)1( وأسبابها الموصلة إليها، وطرقها،الخالصة أو الراجحة

  

                                                
 .)3/292(ابن القيم :  المعادزاد) 1(
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  : مسائلوفيه ست
  .حكم البيع مع الشرط: ىالمسألة األول
  .تلقي الركبان: انيةالمسألة الث

  .حكم رد المصراة: المسألة الثالثة
  .حكم توابع المبيع المِعيب: المسألة الرابعة

  .بيع الفضولي: المسألة الخامسة
  .ثبوت الخيار بالغُبن: المسألة السادسة
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  المسألة  األولى 
   حكم البيع  مع الشرط

  :نص الحديث
: على جمل له قد أعيا، فأراد أن يـسيبه، قـال          أنه كان يسير    :  اهللا عبد بن جابرعن  

ال، : قلـت " ِبعِنيِه ِبوِقيٍة    " :، فدعا لي وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله قال         فلحقني النبي   
إلى أهلي، فلما بلغت أتيتـه بالجمـل،        حمالنه  فبعته بوقية، واستثنيت عليه     ،  "ِبعِنيِه   " :ثم قال 

خُـذْ جملَـك   ! َأتَراِني ماكَستُك آلخُذَ جملَك؟ " : أثري، فقالفنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في     
لَك وفَه ،كاِهمرد1( "و(.  

، فنخسه: قال،  بعيري أعيا وقد  النبيي  عل أتى لما: قال جابر عن :وفي رواية أخرى  
: " قـال ف  النبي لحقني، ف عليه أقدر فما،  حديثه ألسمع خطامه أحبس ذلك بعد فكنت،  فوثب

ـ ظَ كلَو: " قال المدينة إلى ظهره لي  أن على: قلت: قال،  أواق بخمس منه فبعته،   "يِهِنعِب هره 
  .)2(لي وهبه ثم، وقية فزادني، به أتيته المدينة إلى قدمت فلما: قال " ِةينَِدالم ىلَِإ

  :تحرير محل النزاع
الملك التام وحرية التـصرف، ولكـن   اتفق الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ على أن من مقتضى العقد   

  .اختلفوا في أن العقد المشروط بشرٍط هل يبطل البيع أم ال؟
  :مذاهب الفقهاء

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ في هذه المسألة إلى ثالثة مذاهب
وهذا ما ذهب إليه الشافعي فـي قـول          يصح بيع الدابة واستثناء ركوبها،     :المذهب األول 

 ابـن   سحق، ورجحـه  و ثور وإ   وأب ، واألوزاعي وابن شبرمة   ،)4( بن حنبل   وأحمد ،)3(مرجوح
  .)6(ـ رحمه اهللا ـ، وهو أيضاً قول اإلمام الصنعاني )5(الفتح في حجر

                                                
كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جـاز             (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 1(
  ).715 ح 3/1219 ركوبه ءكتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثنا(ومسلم في صحيحه , )2569 ح 2/968
، وأحمـد   )715 ح   3/1219ب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه        كتا(أخرجه مسلم في صحيحه     ) 2(

  ).1494 ح 3/312في مسنده مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهللا 
  ).5/136(العمراني : البيان) 3(
  ).397، 4/396(البهوتي : الروض المربع, )5/56(ابن قدامة : المغني والشرح الكبير) 4(
  ).5/198(ابن حجر : اريفتح الب) 5(
  ).3/12(الصنعاني : سبل السالم) 6(
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 ـ مالـك    اإلمـام  وهذا ما ذهب إليـه ، يصح بيع الدابة واستثناء ركوبها:المذهب الثاني
  .)1( عنده ثالثة أيام القرب وحد،  بشرط أن تكون المسافة قريبة ـرحمه اهللا

 )2( وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفـة       ، ال يصح بيع الدابة مع استثناء ركوبها       :المذهب الثالث 
  .)3(في الصحيح عنده ـ رحمهم اهللا ـواإلمام الشافعي 

 :أسباب الخالف
في هذه المسألة إلى االختالف فـي حـديث    ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

  :)4(ريد به العموم حادثةُ عين أو كونه خاصاً ُأ في كونه،الباب
  . إنه حادثة عين يمنع القياس عليها، واعتبر أنه خاص ُأريد به الخاص:فمن قال
وأجاز   عد الحكم إلى كل البيوع المصحوبة بالشرط،       ، بأنه خاص أريد به العام     :ومن قال 

  .هذه البيوع
  :ترجيح اإلمام الصنعاني

ـ  تبين أن اإلمام الصنعانيبعد دراسة حديث الباب ـ يرجح المـذهب األول   رحمه اهللا   
   .)5(بجواز بيع الدابة واستثناء ركوبها لمدة معلومةالقائل 

  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني
 ما ذهب إليه من جواز بيع الدابة واسـتثناء  فيما ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  

  :)6(وشرط، لألسباب التاليةأي جواز بيع  ركوبه لمدة معلومة،
من حديث الباب تبين صحة العقد مع كل شرٍط يصح إفراده في العقد، كإيـصال               : األول

  . وسكنى الدار،المبيع إلى المنزل وخياطة الثوِب
  .)7( حينما باع داراً له واستثنى سكناها شهراًَ بقصة سيدنا عثمان :الثاني

                                                
  ).3/205(مالك : المدونة الكبرى) 1(
  ).1/27(الغنيمي : اللباب, )15-13/14(السرخسي : المبسوط) 2(
  ).1/369(الخن : ، أثر االختالف في القواعد األصولية)5/136(العمراني : البيان) 3(
  ).1/369(الخن : وليةأثر االختالف في القواعد األص) 4(
 ).3/12(الصنعاني : سبل السالم) 5(
 ).12-3/11(الصنعاني : سبل السالم) 6(
 ).23011 ح 5/546(مصنف ابن أبي شيبة ) 7(
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  :الرأي الراجح
  اإلمـام  وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه ـ رحمهم اهللا  ـهاء  بعد النظر في مذاهب الفق

جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها ب فإني أرجح المذهب األول القائل ـ رحمه اهللا  ـالصنعاني  
وذلـك لألدلـة    ،  لمدٍة معلومة، وهذا موافق لرأي اإلمام الصنعاني فيما ذهب إليه في المسألة           

  :التالية
 : للنبـي     قول الـصحابي جـابر       :لباب، ووجه الداللة منه   حديث ا : الدليل األول 

  .وهو نص في المسألة، )1(واشترطت حمالنه إلى أهلي
  :وجه الداللة

ولو كـان    يتضح من الرواية السابقة داللة واضحة صريحة على جواز البيع مع الشرط،           
ن عادته أنـه ال   م ألنه   ؛ بهذا الشرط  الشرط باطالً أو غير جائز في البيع ما قبل النبي           

 داللة على جـواز البيـع        يرضى وال يسكت عن باطل، فكان سكوته وقبوله لشرط جابر         
  .والشرط

 علـى النبـي    من خالل روايات حديث الباب، يتضح أن شرط جابر          :الدليل الثاني   
 "     للبائع  " بحمالنه إلى أهلي ومع ذلك قبله رسول اهللا       ،فيه نفع      ودليل ذلك في الرواية ،

 ففي ذلك دليـل علـى أن المنفعـة    ،" ِةينَِدى الم لَ إِ هره ظَ كلَو: "  لجابر   األخرى قوله   
 ىهنَ" :  جابرلقول   لبيع صحيحة ومقبولة، مصداقاً   المشروطة المعلومة المستثناه في عقد ا     

راِهللا وُلس  الثُّ نعَأ الِإ انيتُ نلَعاةـومة قد تقع مستثنة معلـ، وهذه المنفعة المشروط)2( "م  
  .)4( على المشتري)3(بالشرع

، ووقـوع   )5( من المعلوم أن من مقتضى العقد اللزوم، وموجبه الملك التام          :الدليل الثالث 
 سواء كان قبله أو     ،الشرط عند العقد ال ينافي مقتضى العقد، طالما أن الشرط وقع خارج العقد            

                                                
  ).3/12(الصنعاني : سبل السالم) 1(
، وأبو يعلى في    )4971 ح   11/344كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه       (أخرجه ابن حبان في صحيحه      ) 2(

، )1128 ح  3/5(، وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير أنـه صـحيح            )1918 ح   3/427مسند جابر   (ده  مسن
  .؛ ألنها مأخوذة من االستثناء، ومن ذلك، فإن صح الحديث كان نصاً في المسألة"ثنيا " وسميت الثنيا 

 ابـن قدامـة     :المغنـي . قد يستثنى بالشرع ما ال يصح استثناؤه باللفظ، كما لو باع أمة مزوجة صـح              ) 3(
)4/231.(  
الشوكاني : ، نيل األوطار  )4/56(ابن قدامة   : ، المغني والشرح الكبير   )109-4/108(ابن قدامة   : المغني) 4(
  ).5/444(ابن حجر : ، فتح الباري)5/217(
  ).6/204(السرخسي : المبسوط) 5(
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 يعد من جانب الهبـة لـه،         لشرط جابر    ، فعندها ال يضر، وأما إنفاذ الرسول        )1(بعده
  .)2(وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد

ـ ب يِف ِنيطَرشَو ،ٍعيبو ٍفلَس نع ىهنَ  يِب النَّ نَأ :الدليل الرابع  ٍعي، ـ ِرو ـ  ِحب ـ  ام  ملَ
يضم3("ن(.  

  :وجه الداللة
ومسألتنا هي   يه عن شرطين في بيع،    يستدل من رواية الحديث السابق أن النهي الوارد ف        

 أمـا  ، إنما النهي عن شرطين فـي بيـع  :ـ رحمه اهللا  ـل اإلمام أحمد  ا ق لذلكشرط في بيع
  .)4(الشرط الواحد فال بأس به

اشـتراط بيـع     يجوز ال :جواز بيع وشرط، بقولهم   من   استدل المانعون    :الدليل الخامس 
، وشرط بيع عن النهي بحديث ، مستدلين رتكثُ أو ت المسافة  سواء قلَّ  ،الدابة واستثناء ركوبها  

  .الثنيا عن النهي وحديث
 حديث من أعميعد  ،المقال من فيه ما مع رطالنهي عن بيع وش حديث بأن :ويرد علـيهم  

  .)5(، وبالتالي يصح بيع الدابة واستثناء ركوبهاالخاص على العام ىيبنعندها  ،مطلقاً الباب
ـ عون احتج المان:الدليل السادس  إنهـا قـصة   :بقولهم حديث الباب على ـ رحمهم اهللا   

 ، كمثل غيرها من قـصص األعيـان  ،)6( تتطرق إليها االحتماالت عين مخصوصة بجابر    
   وعند،نـر من اآلخريـدى إلى الغيـ، وبالتالي فإن حكمها ال يتع))7قصة حبان بن منقذ 

                                                
" لحديث هـو اسـتثناء   الشرط الذي وقع في ا:  قالاستدل ابن شبرمة ـ رحمه اهللا ـ بحديث جابر   ) 1(

لم يقع في صلب العقد، بل خارج العقد، ومن ثم يصح بيع الدابة واسـتثناء ركوبهـا، أي الجـواز             " حمالنه  
  ).3/65(الدسوقي : ، حاشية الدسوقي)6/442(ابن الهمام : شرح فتح القدير. مطلقاً

  ).11/31(النووي : ، شرح صحيح مسلم)5/315(ابن حجر : فتح الباري) 2(
، أخرجه البيهقي فـي سـننه   )4629 ح 7/295 وبيع سلفكتاب البيوع، باب (أخرجه النسائي في سننه  ) 3(

صحيح في الجامع   : ، قال الشيخ األلباني   )10610 ح   5/36...كتاب البيوع، باب الشرط الذي يفسد       (الكبرى  
  ).12915 ح 1/1292الصغير وزيادته 

  ).5/444(بن حجر ا: ، فتح الباري)4/108(ابن قدامة : المغني) 4(
العظـيم  : عون المعبود. يعد حديث الباب عاماً، وحديث النهي عن الثنيا خاصاً، فيبنى العام على الخاص        ) 5(

 ).5/241(الشوكاني : ، نيل األوطار)4/384 (يالمباركفور: ، تحفة األحوذي)9/300(آبادي 

المبـاركفوري  : ، تحفة األحوذي  )6/32(النووي  : ، شرح صحيح مسلم   )5/444(ابن حجر   : فتح الباري ) 6(
)4/375.( 

 له  في قول النبي أورد بعض الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ أن من قصص األعيان قصة حبان بن منقذ   ) 7(
  = شهادتـه  حينما قبـل النبي ، وأيضاً قصة شهادة خزيمـة  "ال خَالبةَ: قُْل" عند البيع أو الشراء 
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  .ي مسألتنا كان خاصاً بجابر الفقهاء ال يقاس عليها، بمعنى أن جواز البيع والشرط ف
 ال بـد  ، صحة شيء أو عدم جوازه  من إن االعتراض أو المنع      : بالقول ويرد على هؤالء  

 وهنا ال دليل على أن مسألتنا قصة عـين  ـ رحمهم اهللا  ـله من دليل يتَّفق عليه عند الفقهاء  
  .شرطفيها االحتماالت، فتبقى المسألة على ما هي عليه من جواز البيع مع ال

 أن النبي ب من جواز البيع مع الشرط ـ رحمهم اهللا  ـ استدل المانعون  :الدليل السابع
 إنما كـان   أنه ، ويفهم من شرح الحديث    )2( بل أراد أن يعطيه الثمن     ،)1(د فعالً حقيقة البيع   ِرلم ي 

  .، وألبيه من قبله من جانب التكريم والمحبة والصدقة له لشرط جابر قبول النبي 
 بأن هذه ادعاءات واحتماالت ال دليل على صحتها، وال يـصح بنـاء              د على هؤالء  وير

  . بل ال بد من دليل شرعي على الحكم الفقهي،حكم فقهي شرعي على االحتماالت
 أراد بيع داٍر له، فعنـد البيـع ذكـر           أن سيدنا عثمان بن عفان      ذكر  : الدليل الثامن 

  .)3(راً من المشتري وهو أنه استثنى سكناها شه،للمشتري شرطاً
  

  :وجه الداللة
  ، وأن فعل)4(يستدل من الرواية المذكورة أن اشتراط شيء معلوم لوقت معلوم ال بأس به

  .)5( ألنه بمثابة تشريع منهفاء الراشدين، يعد فعالً صحيحاً؛ وهو أحد الخلسيدنا عثمان 

                                                                                                                                     
  .ية من النبي بشهادتين من الرجال، وهذه تزك= 

 أبو عمـارة األنـصاري      ،هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه             :خزيمة
 ومـا   ،حداً والصواب أنه شهد أُ    ،نه بدري إ : شهادته بشهادة رجلين، قيل     الذي أجاز النبي     ،الخطمي المدني 

 التاريخ  :انظر .ن سنة سبع وثالثين من الهجرة      فاستشهد معه يوم صفي    ، وكان من كبار جيش علي       ،بعدها
 ).2/485(الذهبي  :، سير أعالم النبالء)3/205(البخاري  :الكبير

فانطلقـت حتـى    ...  وأرجح لي في الميـزان        أن يزن لي أوقية فوزن بالل         بالالً   فأمر النبي   ) 1(
 ).5/447(ابن حجر : فتح الباري ". لَك ثَمنهخُذْ جملَك و: "  ليفقال الرسول ... ادع جابراً : وليت، فقال

  ).6/32(النووي : ، شرح صحيح مسلم)5/447(ابن حجر : فتح الباري) 2(
  ).23011 ح 4/546(مصنف ابن أبي شيبة ) 3(
 ).5/315(ابن حجر : فتح الباري) 4(
 منها ذرفت،  بليغة موعظة الغداة صالة بعد يوماً  اهللا رسول وعظنا: قال  سارية بن العرباض نع) 5(

: " قـال  اهللا؟ رسـول  يـا  إلينا تعهد فماذا،  مودع موعظة هذه إن: رجل فقال،  القلوب منها ووجلت،  العيون
ـ ِإو، يـراً ِثكَ الفاًِتاخْ ىري مكُنِْم شِْعي نم هنَِّّإفَ،  يِشبح دبع نِإو،  ِةاعالطَّو ِعمالسو،  اِهللا ىوقْتَِب ميكُوِصُأ كُايم 
ومحاُأل اِتثَدنَِّإفَ،  وِرماه فَ،  ةٌاللَضمَأ ندرِلذَ ككُنِْم كفَ،  ملَعكُيِب ميِتنَّس  ،واِءفَلَالخُ ِةنَّس ِداِشالرين ـ الم ِدهيين ،
عواض لَعيالنَِّب اه4607ح  2/610كتاب السنة، باب في لـزوم الـسنة   (أخرجه أبو داود في سننه       " ِذاِجو( ،
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نهم اعترض علـى فعلـه    لم يرو أن أحداً موأيضاً مما يؤيد ذلك أن الصحابة الكرام        
  .)1(هذا، فدلَّ هذا األمر بأكمله على جواز البيع مع الشرط

 أرضـاً وشـرط       اشترى من صهيب    أن سيدنا عثمان بن عفان       :الدليل التاسع 
  .)3( كحبسه على ثمنه، وعلى عقبه فقط، وقفها عليه)2(عليه

  :وجه الداللة
 جـاء بمثابـة      شرط صهيب    يستدل من الرواية المذكورة أن قبول سيدنا عثمان         

  .البيع مع الشرط، وبمعنى آخر جواز البيع مع الشرط

  لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بـن فهيـره              ه أن :الدليل العاشر 
   وشرطا لـه سـلبها أي       ، فاشتريا منه شاة   ، فذهب أبو بكر وعامر إليه     ، مروا براعي غنم 

  .)4(سلخها
  :وجه الداللة

 واشتراطهما على    بحضرة النبي      وصاحبه عامر   أبي بكر الصديق     إن شراء 
الراعي سلبها، ورفع أكارعها وبطنها لَِفيِه داللةً واضحةً صريحة علـى جـواز البيـع مـع                 

  .الشرط
 وأصحاب الرسـول    قضى زيد بن ثابت     :  قال  عن الشعبي    :الدليل الحادي عشر  

1(...)5(لشروى في بقرة باعها رجل واشترط رأسها فقضى با(.  
                                                                                                                                     

، قـال  )2676 ح   5/44، باب األخذ بالسنة واجتناب البـدع        كتاب العلم عن الرسول     (والترمذي في سننه    
  ).165 ح 1/36(صحيح في مشكاة المصابيح : الشيخ األلباني

  ).5/136(العمراني : البيان) 1(
وقفها عليـه،    أرضاً وشرط     حيث شرى  من صهيب       واحتج على ذلك بما جاء عن سيدنا عثمان         ) 2(

لو باع داراً أو عبداً، أو سلعة واستثنى منفعة المبيع مدة : ذكره في المبدع، والفروع وغيرهما، وقال ابن القيم       
: حاشـية الـروض المربـع     . معلومة جاز، كما دلت عليه النصوص واآلثار، والمصلحة والقياس الصحيح         

  ).4/396(البهوتي 
  ).55، 4/51(ابن مفلح : المبدع: انظر) 3(
  ).2/7(البهوتي : ، شرح منتهى اإلرادات)4/231(ابن قدامة : المغني) 4(
: ، القاموس المحيط  )14/427(ابن منظور   : لسان العرب . الِمثُْل: كجدوى والشَّروى،  الِمثُْل َأي الشَّروى) 5(

  ).1/1676(الفيروزبادي 
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  :وجه الداللة
 علـى جـواز البيـع مـع      بهذا الحكم الفقهي دليالًإن في قضاء سيدنا زيد بن ثابت   

  .)2(الشرط

                                                                                                                                     
  ).2/21(قدامة ابن : ، الكافي)4/36(ابن قدامة : المغني والشرح الكبير) 1(
 حملهـا  عليه واشترط،  حطب حزمةي  نبط من اشترى األنصاري   مسلمة بن محمد ن أ حمد اإلمام أ  ذكر) 2(

، بالثمن لهاي  فه باعها إن نه أ عليه وشرطت،  امرأته من جارية مسعود بن اهللا عبد واشترى،  سعد قصرإلى  
 مـسعود  بن اهللا عبد، وعن   )3/389(القيم  ابن  : إعالم الموقعين . والشرط البيع صحة على اتفاقهما ذلك وفي
 هـذه  لـه  تتم لم فإن،  الصحيح وهو سعيد بني  عل رواية في والشرط البيع جواز على أحمد اإلمام نص 

 إن عليـه  وتعتق الشرط هذا ويصح،  حرة فهي لغيري بعتها إن أنك عليه فليشترط،  له ينفذها من لعدم الحيلة
  ).4/12(القيم ابن : إعالم الموقعين. لغيره باعها
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  المسألة الثانية
  تلقي الركبان

  :نص الحديث
ـ بن عباساعن  ـ  رضي اهللا عنهما   ،)2(انبكْ الر)1(واقُلَّال تَ"  : قال رسول اهللا : قال 

و ِبال ييع اِض حلِ ر ما قوله : فقلت البن عباس  :  قال ، "اٍدب:"   ِب ال ييع اِض حلِ ر ال يكون  :قال ؟ "اٍدب
 .)3( "له سمساراً

  :تحرير محل النزاع
 على أن من مقتضى عقد البيع اللـزوم والملـك وحريـة    ـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

ض الخارجية عن عقْدة البيـع،  لعوارالتصرف، واختلفوا في أن عقد البيع الذي يعتريه بعض ا    
  .؟هل تُبطل البيع أم ال
  :لفقهاءمذاهب ا

  :)4( في حكم البيع مع التلقي إلى مذهبينـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
                                                

البلـد،  هو االستقبال، وتلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلـى  : أوالً التلّقي لغةً   )1(
لـسان  " . ي  .ق.ل"  ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، ومادتهـا            ويخبره بكساد ما معه كذباً    

  ).1/251 (الرازي: ، مختار الصحاح)15/256(ابن منظور : العرب
 ـ وجدت رحمهم اهللا  ـ بعد االطالع على تعريف التلقي عند فقهاء المذاهب المختلفة  :ثانياً التلّقي اصطالحاً

:  القائل، لوضوحه وشمولهـ رحمهم اهللا  ـأن أقرب هذه التعاريف لمقصود التلقي هو تعريف أئمة الحنابلة  
ابن قدامة  : الكافي ،)4/94 (ابن قدامة : المغني. تريهفيش دخوله قبل الجلب يتلقى صرالِم من الرجل يخرج أن
:  المنتقى شـرح موطـأ     ،)3/68 (زيلعيال :تبين الحقائق  : وانظر ).4/394 (لمرداويا: اإلنصاف ،)2/14(

:  الطالبين ةروض ،)2/35(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج  ،)5/352 (عمرانيال: ، البيان )5/101 (الباجي
   .)3/413(النووي 

 الخَيـلِ  ِإلى ِإضافتُه فيجوز الركَّاب وَأما ،غيره اِإلِبِل ِلركَّاِب ِإال يكون ال والركْبان :تعريف الركبان لغةً  ) 2(
 والركْبـان  فوقها فما العشرة وهم ،الركِْب بخالِف ،ِإِبل وركَّاب ،خَيٍل ركَّاب هُؤالِء :كقولك ،وغيِرهما واِإلِبِل

 مـع ج والركـاب  ،لفظها من لها واحدة وال ،راحلة الواحدة ،عليها يسار التي اإلبل لركَابوا ،منهم الجماعة
 وركَّـاب  ،ركُـوب  ورجـلٌ  ،وركُوب وركْبان ركَّاب والجمع ،خاصة للبِعير الراِكب :بعضهم وقال ،راكب
  .)1/107 (الرازي: مختار الصحاح، )1/428( ابن منظور: لسان العرب .اُألولى

 ،)2050  ح3/757 باب هل يبيع حاضر لباد بغيـر أجـر       كتاب البيوع،   ( في صحيحه    البخاري أخرجه   )3(
  .)1521  ح3/1157  باب تحريم بيع الحاضر للباديكتاب البيوع،(في صحيحه مسلم و
 النـووي : صـحيح مـسلم    شرح   ،)5/532(ابن حجر    :فتح الباري  ،)5/202(الشوكاني  : نيل األوطار  )4(
)5/379.(  
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 أن النهي يفيد التحريم، وبالتالي يقتضي فساد العقد، وعدم جواز البيع مع             :المذهب األول 
  .)1(ـ رحمه اهللا  ـو أيضاً قول اإلمام الصنعانيالتلقي وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وه

 إن النهي ال يفيد التحريم، وبالتالي ال يقتضي فساد العقـد، فـالبيع         : قالوا :المذهب الثاني 
  .)2(ـ رحمهم اهللا ـ حنيفة ومجاهد واألوزاعي وجائز مع التلقي، وهذا ما ذهب إليه أب

  :أسباب الخالف
إلى االختالف في النهـي  : )3( في هذه المسألةـاهللا   رحمهم ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

 أم أنه نهي مقيد بالـضرر الواقـع       ؟ هل هو نهي مطلق فيفيد التحريم      ،الوارد في حديث الباب   
  .؟على الركبان وأهل السوق، وبالتالي فإنه ال يفيد التحريم عند انتفاء هذا الضرر الواقع

  :اآلثار المترتبة على الخالف
  . وعامة أهل السوق، والبائعيننلى كٍل من المشتريوقوع الضرر ع . 1
ربما ينشأ من ذلك عند المشتري ما يسمى باالحتكار خاصة إذا كانت سلعاً يحتاجهـا                . 2

   .)4(الناس، وال غنى عنها
  .)5(تلقي الركبان فيه ظلم لعموم الناس، والظلم حرام . 3

  :ترجيح اإلمام الصنعاني
   يرجح المذهب األولـ رحمه اهللا ـ الصنعاني بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام

                                                
الخطيب الـشربيني   : مغني المحتاج  ،)5/352 (عمرانيال: ، البيان )5/101 (الباجي: المنتقى شرح موطأ  ) 1(
: اإلنـصاف  ،)2/14(ابن قدامـة  : الكافي ،)4/94(ابن قدامة   ،  )3/413(النووي  :  الطالبين ةروض ،)2/35(
 .)4/394 (لمرداويا

 ).3/68 (زيلعيال : تبين الحقائق)2(

ـ فقهاء ال جمهور أجمع)3( :  فقال على أن تلقي السلع خارجياً ال يجوز، وانفرد أبو حنيفة ـ رحمهم اهللا   
  ).1/53(ابن المنذر : اإلجماع. ه بأساًال أرى ب

كتـاب  (مسلم فـي صـحيحه       أخرجه   . "ٌئاِطخَ الِإ رِكتَحي ال " :قال ف ، عن االحتكار   اهللا رسول نهى   )4(
، بـاب  التجاراتكتاب (وابن ماجه في سننه  ،)1605  ح3/1227ألقوات ، باب تحريم االحتكار في ا المساقاة

  .)15796  ح3/453حديث معمر بن عبد اهللا (أحمد في مسنده  و، )2154  ح2/728الحكرة والجلب 
ـ الظُّ تُمرح ينِِّإ ياِدبِع اي " :قال أنه وتعالى تبارك اهللا عن روى فيما  النبي عن  ذر أبي عن )5(  ملْ
يِسفْنَ ىلَع، وجتُلْعه بمكُنَي محالَظَتَ الفَ ،ماًركتـاب البـر والـصلة      (أخرجه مسلم في صـحيحه       ". ... وام

كتاب الرقائق، باب ذكر اإلخبـار     (، وابن حبان في صحيحه      )2577 ح   4/1994واآلداب، باب تحريم الظلم     
  ).619 ح 2/385عما يجب على المرء من لزوم التوبة 
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  .)1( ألن النهي يقتضي الفساد مطلقاً، وهو األقرب؛إن البيع مع التلقي فاسد: القائل

  :مبررات ترجيح الصنعاني
 على ما ذهب إليه من أن البيع مع التلقي فاسـد  ـ رحمه اهللا  ـاستدل اإلمام الصنعاني  

  :)2(مطلقاً بما يلي
ي الوارد في حديث الباب، نهي مطلق، والنهي المطلق يقتـضي التحـريم              أن النه  :األول

  .)3(مطلقاً، والتحريم المطلق يقتضي فساد العقد
 فيشتري  ، أن المتلقي للركبان يكذب عليهم في أسعار أمتعتهم وبضاعتهم في البلد           :الثاني

  :ما يأتيمنهم البضاعة بأقل من ثمن المثل، ومن صور كذبه 
  .خبر الركبان بكثرة المؤونة عليهم عند دخولهم إلى البلد أنه ي:أوالً
 ليغبنهم فيها لكي يشتريها، ثم يبيعها مع الـتحكم          ، أنه يخبر الركبان بكساد ما معهم      :ثانياً

  .السعر داخل البلدب
  :الرأي الراجح

 وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه اإلمـام   ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
 على قوله من أن التلقي يقتضي الفساد مطلقاً، فـإني أوافـق رأي   ـ رحمه اهللا  ـنعاني  الص

  :اإلمام الصنعاني فيما ذهب إليه الموافق لجمهور الفقهاء لألدلة التالية
لقاً، وبالتـالي  في حديث الباب داللةٌ واضحة على أن النهي يفيد التحريم مط    : الدليل األول 

  .)4( توجد قرينة تصرف النهي الوارد عن التحريم ألنه اليقتضي فساد العقد؛
ـ الطَّ مهنِْم يِرتَشْنَفَ ،انبكْالر ىقَّلَتَنَ انَّكُ: قال بن عمر    اهللا عبد عن :الدليل الثاني  عام، 

 الطعـام  نيبتاعو  كانوا :، وفي رواية  )5( "اِمعالطَّ وقَس ِهِب غَلُبي ىتَّح هيعِبنَ نَأ  يِبالنَّ اانَهنَفَ
 حتـى  مكانـه  فـي  يبيعـوه  أن  اهللا رسول فنهاهم مكانهم في فيبيعونه ،السوق أعلى في

  رسول فنهى مجازفة الطعام منهم فنشتري ،الركبان نتلقى كنا: ، وفي رواية أخرى)6(ينقلوه

                                                
  ).3/39(الصنعاني : لسالم سبل ا)1(
  ).3/39(الصنعاني : سبل السالم )2(
 مـن  اً يوجد خالف في النهي المطلق رغم أن دراسة الموضوع تقول بأن النهي يفيد التحريم، لكن كثيـر  )3(

  . للكراهة فقطهالفقهاء المعاصرين يرجحون أن
  ).4/533( ابن حجر: تح الباريف ،)5/201(الشوكاني : نيل األوطار ،)4/243 (ابن قدامة: المغني )4(
  .)2058  ح2/759 باب منتهى التلقي كتاب البيوع،( أخرجه البخاري في صحيحه )5(
  ).2059  ح2/759باب منتهى التلقي كتاب البيوع، ( أخرجه البخاري في صحيحه )6(
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  .)1(ننقله أو مكانه من نحوله حتى نبيعه أن  اهللا
  :وجه الداللة

 الـصحابة  المطلق عن التلقي، وأمر النبـي      جود النهي   يستدل من الروايات السابقة و    
 ليدل داللـة    ، ويبلغوا به منتهى السوق    ، بعدم البيع حتى يحولوه من مكانه أو ينقلوه        الكرام  

  .واضحة على ذلك النهي
 أن النهي المتكرر عن التلقي سواء كانوا أعلى السوق أو أسـفله، ألجـل               :الدليل الثالث 

  .)2(ن، وصيانته ممن يخدعه من المتلقي له ألجل إزالة الضرر عنهمصلحة البائع، والخيار
 أن النهي عن التلقي فيه أضرار واقعة على البائع وأهل الـسوق، فربمـا               :الدليل الرابع 

غبنوه غبناً بيناً فضروه، وربما أضروا بأهل السوق، والغبن يعد مـن الـضرر، واإلضـرار       
 :قـال  هأن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو ذي رواه البالناس محرم مصداقاًً لحديث النبي      

  .)3(" اررِض الو ررضال  "
والبيع المصحوب بالضرر كما هو في       )4(الضرر يزال :  أن وكذلك القاعدة التي تنص على    
 ـ طبقاً للقاعدة الفقهية السابقة، وعنـد بعـض الفقهـاء     ،تلقي الركبان بيع محرم يجب إزالته

 الخيـار  ولذلك أثبت له النبي  ، للركبان حق الخيار إذا تبين أنهم غُِبنوا يكونـرحمهم اهللا  
  ، فإما أن يردوا البيع، وإما أن)6(، وال نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن)5(إذا دخل السوق

                                                
 4/395 كيله علم قد لما المجازفة بيع فيباب  كتاب البيوع واألقضية،    ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )1(

  .)21427 ح
  ).5/203(لشوكاني ا: نيل األوطار )2(
كتـاب فـي    ( قطني فـي سـننه     الدار و ،)1069  ح 1/224كتاب المكاتب   ( أخرجه الشافعي في مسنده    )3(

كتـاب   (الليثي فـي الموطـأ     و ،)83  ح 4/227 ارتدت إذا تقتل المرأة في  باب األقضية واألحكام وغيرها،  
 آداب  كتـاب (البيهقي في سننه الكبـرى       و ،)1429  ح 2/745 المكاتب عتق من جوزي ال ما بابالمكاتب،  
إرواء صحيح فـي مختـصر      : ، قال الشيخ األلباني   )20230  ح 10/133باب ما ال يحتمل القسمة      القاضي،  

  .)896 ح 1/172(الغليل 
  ).1/105(السيوطي : األشباه والنظائر) 4(
ـ  قٍّلَتَم اهقَّلَتَ نِإفَ ،بلَالج يقِّلَتَ نع ىهنَ  النبي أن : هريرة أبي عن )5( ـ فَ ،ٍرتَشْم ـ  ،اهرتَاشْ  باِحصفَ

لْالسِب ِةعاذَِإ اِرالخي ورد ح 2/290كتاب البيـوع، بـاب فـي التلقـي     ( داود في سننه  وأخرجه أب  ". وقَالس 
، قـال الـشيخ   )2178 ح  2/935باب النهي عن تلقي الجلب       كتاب التجارات،  ، وابن ماجه في سننه    )3437

  ).12901 ح 1/1291(صحيح في الجامع الصغير وزيادته : األلباني
  ).4/137(ابن القيم : جامع الفقه )6(
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  .)1(يزال الغبن، وفي هذا دليٌل أن البيع مع الغبن محرم أو مردود
يات حديث الباب أن تلقي الركبـان يفـضي إلـى     يستفاد من مفاهيم روا    :الدليل الخامس 

امتالك البضاعة من أصحابها، مما يدفع المتلقين للركبان من حفظها وادخارها حتـى ترتفـع            
مما يؤدي إلى احتكار السلع، خاصةً إذا كانت البلد في حاجٍة للبضاعة، والـشريعةُ               أسعارها،

ـ تَحي ال ": لقـول النبـي     مـصداقاً   جاءت لتحمي اإلنسان من االحتكار،      اإلسالمية    الِإ رِك
ـ الج:"   اهللا رسـول  قال: قال  الخطاب بن عمر عنوأيضاً   )2("ٌئاِطخَ ـ  باِل مروقٌز، 
والمِكتَحر لْمع4(من ذلك يتبين أن حكم االحتكار التحريم )3(" ون(.  

                                                
  ).4/241(ابن قدامة : المغني )1(
ابن و ،)1605  ح 3/1227باب تحريم االحتكار في األقوات       ،المساقاةكتاب  (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 2(

 معمـر  حديث(أحمد في مسنده    و،  )2154  ح 2/728باب الحكرة والجلب     ،التجاراتاب  كت(ماجه في سننه    
  .)15796  ح 3/453 اهللا عبد بنا
البيهقي في سننه    و ،)2153 ح   2/728باب الحكرة والجلب     كتاب التجارات، (أخرجه ابن ماجه في سننه      ) 3(

في الجـامع  ضعيف : ال الشيخ األلباني، ق)10934 ح 6/30باب ما جاء في االحتكار  كتاب البيوع،(الكبرى  
  .)6391 ح 1/640(الصغير وزيادته 

 " :قـال  أنـه   اهللا رسول عن ثبت لما الحرمة منها: أحكام باالحتكار يتعلق :فنقول االحتكار حكم أما )4(
المِكتَحر لْمعون، واِلالجب مر4/308( الكاساني :ئعالصنا بدائع .المحرم بمباشرة إال اللعن يلحق وال " وقٌز.(  
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  المسألة الثالثة
  حكم رّد المصراة

  :نص الحديث
ـ ا ب هاعتَن اب م فَ ،منَالغَ و َلِباِإل )1(وارصال تُ " :  قال  عن النبي   هريرة   ي أب عن عد، 

  .)2(" ٍرم تَاعص و،اهد راء شَنِإ و،كسم َأاء شَن ِإ،اهبِلتَح ين َأدع بِنيرظَ النَِّريخَ ِبهنَِّإفَ
ـ كْالر واقُّلَتَ ال : "قال  اهللا رسول أن:  هريرة أبي عن :وفي رواية أخرى   بان، الو 

ِبيع بعمكُض ىلَع بِعي بٍضع، نَتَ الوواشُاج، الو ِبيع اِضحِل راٍدب، ـ  الو ـ  وارصتُ ـ و ،منَالغَ نم 
تَاباعفَ اههخَِب وظَالنَّ ِريرِني بعَأ دن يِلتَحبِإ ،اهن ِضريَأ اهمكَساه، ِإون طَِخساه رداه ـ و اعاًص 
  .)3( "ٍرمتَ نِم

  
  :تحرير محل النزاع

 ، ولكـن )4(رامـرها حـ على أن تصرية اإلبل والغنم وغيـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  
  وإذا ثبتت التصرية: اختلفوا في كون التصرية عيب يرد به الحيوان المصرى أم ال؟ ثم قالوا

                                                
 صرت الناقة، تصري من الصرى، وهو جمع اللبن في الـضرع، والناقـة إذا لـم              :التصرية لغةً : أوالً) 1(

ابـن منظـور   : لـسان العـرب  . ناقة صرياء ومـصرية : تحلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ويقال 
  ).3/38(ثير ابن األ: ، النهاية)2/152(الرازي : ، مختار الصحاح)14/458(

 بعد اإلطالع على تعريف التصرية عند مذاهب الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ المختلفـة،    :ثانياً التصرية اصطالحاً
أن التصرية هي ترك ضرع الناقة أو الشاة بدون حلٍب يوماً أو            : تبين أنها تشترك في أساس واحد مبني على       

 ـ رحمهـم اهللا ـ لوضـوحه     عند الشافعية التصرية يومين، حتى يتجمع فيه الحليب، لذا تم اختيار تعريف
مغنـي  . هي ترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة قبل أن يبيعها، ليوهم المشتري كثرة اللـبن                : والقائل
الـسيوطي  : ، روض الطالـب   )2/209(قليـوبي وعميـرة     : ، حاشيتان )2/86(الخطيب الشربيني : المحتاج

ابن : ، بداية المجتهد )6/204(السرخسي  : ، المبسوط )5/44(ابن عابدين   : انظر حاشية رد المختار   ). 2/61(
  ).3/142(النجدي : ، اإلحكام)4/149(ابن قدامة : ، المغني)3/287(مالك : ، المدونة الكبرى)1/922(رشد 

 ح  2/755كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر والغنم            (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 2(
كتاب البيوع، باب ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات األربع عند بيعهـا      (، وابن حبان في صحيحه      )2041

  ).4970 ح 11/343
، )2043 ح   2/755كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال يحفـل اإلبـل            (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(

  ).1515 ح 3/1154 خيهأ بيع على الرجل بيع تحريمكتاب البيوع، باب (ومسلم في صحيحه 
تبين من القرآن الكريم والسنة الشريفة واإلجماع أن حكم التصرية حرام؛ ألجل الغش والخديعـة التـي                 ) 4(

: قـال الـشيخ األلبـاني      ..". ال تُصروا اإلِبَل والغَنَم "    كانت فيها للمشتري، والنهي الوارد في قول النبي         
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  .ى صاعاً من تمر أو ال؟فهل يرد مع الحيوان المصر, أنها عيب
  :مذاهب الفقهاء

  : في هذه المسألة إلى مذهبينـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
 أن التصرية عيب يرد به الحيوان المصرى، ومعه صاع من تمر أو من              :المذهب األول 

هب  وإليه ذ  ،)1(وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين        , غالب قوت أهل البلد   
ـ  )2( وعامة أهل العلم، والشافعي وإسحاق وأبو يوسف،اإلمام مالك وابن أبي ليلى    رحمهـم  ـ

  .)3(ـ رحمه اهللا  ـ وهو أيضاً قول اإلمام الصنعانيـاهللا 
رد به الحيوان المصرى، وال يرد معه صـاعاً   أن التصرية ليست بعيب ي :المذهب الثاني 

  .)4(ـ رحمهما اهللاـ مد من تمر، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومح
  :أسباب الخالف

  :مسألة إلى فهم حديث الباب في هذه الـ رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 
 لما فيها من تدليس وغٍش وخديعة، قال بجواز رد الحيـوان            إن التصرية عيب  : فمن قال 

  .)5(المصرى ومعه صاع من تمر من قوت أهل البلد
  ،)6(ر وال غيرهـاع من تمـ، بالتالي ال يرد معها صت بعيٍبإن التصرية ليس: ومن قال

                                                                                                                                     
: شرح صـحيح مـسلم  . ، والنهي هنا يدل على التحريم)1320ح  1/258(صحيح في مختصر إرواء الغليل  

ابـن قدامـة    : ، العدة )2/113(القنوجي  : ، الروضة الندية  )4/252(ابن قدامة   : ، المغني )10/162(النووي  
  ).1/115(اآلمدي : ، األحكام)1/225(
ـ )2/86(الخطيب الـشربيني  : ، مغني المحتاج)3/115(الدسوقي  : حاشية الدسوقي ) 1( قليـوبي  : يتان، حاش

البهـوتي  : ، كـشاف القنـاع    )4/93(ابن مفلـح    : ، الفروع )4/149(ابن قدامة   : ، المغني )2/209(وعميرة  
)1/214.(  
  ).4/150(ابن قدامة : المغني) 2(
  ).3/51(الصنعاني : سبل السالم) 3(
  ).357-6/356(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)6/204 (يالسرخس: المبسوط) 4(
) 2/61(األنصاري  : ، شرح روض الطالب   )1/387(الثعلبي: ، التلقين )2/42(األزهري  : إلكليلجواهر ا ) 5(

  ).3/214(البهوتي : ، كشاف القناع)4/149(ابن قدامة : ، المغني)11/194(السبكي : تكملة المجموع
 أن ضـمان  وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، من  : قال في شرح المنار   : وتعليل ذلك ) 6(

العدوان بالمثل أو القيمة، والتمر ليس منهما، فكان مخالفاً للقياس، ومخالفته مخالفةً للكتاب والـسنة وإجمـاع          
  .المتقدمين، فلم يعمل به لما مر فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف ـ رحمه اهللا ـ
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  .)1(، وأجازوا األرش فقط"المثلية " لعدم تحقيق ضمان المثل 
  :ترجيح اإلمام الصنعاني

ـ بعد دراسة حديث الباب تبين أن الصنعاني :  يرجح المذهب األول القائـل ـ رحمه اهللا   
 أو من غالب قـوت أهـل       ، تمر نعه صاع م   وم ،إن التصرية عيب يرد به الحيوان المصرى      

  .)2(البلد
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

 ،استند اإلمام الصنعاني فيما ذهب إليه من أن التصرية عيب يرد به الحيوان المـصرى              
  :)3(ومعه صاع من تمر من غالب قوت أهل البلد، إلى األسباب التالية

  .ن الغش وغيره أن حديث الباب هو أصٌل في النهي ع:األول
، ومـع ذلـك   )4( أن حديث الباب وغيره فيه ثبوت الخيار لمن دلس عليه في البيع       :الثاني

  .فإن التدليس ال يفسد أصل العقد
   من حديث ابن مـسعود ـ اهللا  ا رحمهمـ اإلمام أحمد وابن ماجه  روى ما :الثالث

  .)6(" ٍمِلسم ِلةُالب الِخلُِّحال تَو ،ةٌالب ِخ)5(حفالِت المعيب  ":مرفوعاً
  :الرأي الراجح

 وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه اإلمـام   ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
 على قوله، فإني أرى ترجيح المذهب األول الذي رجحـه اإلمـام   ـ رحمه اهللا  ـالصنعاني  

                                                                                                                                     
قائق أنه إذا اشـتراها فحلبهـا    ويرجع إلى البائع بأرشها، والحاصل كما في كتاب تبين الح:وقال أبو حنيفـة  

  ).5/44(ابن عابدين : حاشية رد المختار. فوجدها قليلة اللبن، ليس له أن يردها عند أئمة الحنفية
  ).6/204 (يالسرخس: المبسوط) 1(
  .)3/49(الصنعاني : سبل السالم) 2(
  .)3/51(الصنعاني : سبل السالم) 3(
 حلب المصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها  ـ رحمهم اهللا ـ على أن من  أجمع الفقهاء) 4(

ليس له ردها، وال يستطيع رد مـا أخـذ        : يردها مع قيمة اللبن، وشذ أبو حنيفة فقال       : وصاعاً من تمر، فقاال   
  ).1/53(ابن المنذر : ، اإلجماع)4/364(ابن حجر : فتح الباري: منها انظر
يعني أنها عيب باالتفاق يسوق إلى التحريم، وأما االختالف فهو في            حين القول بأن التصرية حرام،       :مالحظة

  .هل بهذا العيب يرد به الحيوان أم ال؟
  ).1/363(ابن منظور : لسان العرب. ضرِعها في لَبنُها جِمع التي :المحفِّالِت هي) 5(
، وأحمد فـي مـسنده   )2241 ح 2/753كتاب التجارات، باب بيع المصراة  (أخرجه ابن ماجه في سننه      ) 6(
صـحيح فـي الجـامع الـصغير     :  الشيخ األلبانيوقال، )4125 ح 1/433آخر أحاديث عبد اهللا بن عباس       (

  ).6107 ح 1/611(وزيادته 
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 غالب قوت أهـل  و من أالتصرية عيب يرد به الحيوان ومعه صاع من تمر       : الصنعاني، وهو 
  :البلد، وذلك لألدلة التالية

  : من القران الكريم:أوالً
:  جاء في كتاب اهللا قوله     )1(وقوله تعالى ،:     

 )2(.  
  :وجه الداللة

 موجه للمؤمنين، وفيه إرشـاد قـويم   يتضح من خالل اآليات الكريمة أن خطاب اهللا   
لبيان الكسب المالي الصحيح، سواء بطريقٍة التجارة أو غيرها، ونهى الـشارع عـن الظُلـم                

شـرعي، وبيـع اإلبـل     ألنه كسب ماٍل بغير حق     ؛ شرِعي  الغَير بغير حق   ي على حقِّ  والتعد
  .ي، لما فيه من نهي وتحريٍم سابق ليس من اكتساب المال بحٍق شرعوالغنم المصراة

وهناك اتفاق عند أهل السنة على أن من أخذ مما وقع عليه اسم ماٍل قل أو كثر بالباطـل             
  .)4(اء في السنة النبوية، مصداقاً لما ج)3(أنه فسق، وعليه يكون محرماً عليه أخذه

  :السنة النبوية: ثانياً
ـ   " : قال  أن النبي    : أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن :الدليل األول  ال ضرر، 

ال ِضور6( "الضرر يزال: " القاعدة الفقهية: ومنه أيضاً ،)5(" ار(.  
  : وجه الداللة

                                                
  ).188(اآلية : سورة البقرة) 1(
  ).29(اآلية : سورة النساء) 2(
  ).2/339(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن) 3(
 " اذَه مكُِدلَب يِف اذَه مكُِرهشَ يِف اذَه مكُِموي ِةمرحكَ مكُيلَع امرح مكُنَيب مكُاضرعَأو مكُالَومَأو ءكُمامِد  نِإ ) "4(

، وابـن   )67 ح   1/37 أوعـى  مبلغ رب  النبي قول بابكتاب العلم، باب    (أخرجه البخاري في صحيحه     
كتـاب المناسـك   (، وابن ماجه في سننه )5973 ح 13/312ت كتاب الرهن، باب الجنايا(حبان في صحيحه   

  ). 3055 ح 2/1015باب الخطبة يوم النحر 
ـ  ةَاعضِإو، اَلقَو يَلِق: الثاًثَ مكُلَ هِركَ اَهللا نِإ: " وأيضاً قول الرسول   اِلالم ،ـ كَو أخرجـه   ، "اِلَؤالـس  ةَرثْ

، )1405 ح  2/537 ال يـسَألون النَّـاس ِإلْحافـاً    : لىكتاب الزكاة، باب قوله تعا(البخاري في صحيحه  
  .)593 ح 3/1340كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة المسائل (ومسلم في صحيحه 

  .، وهو صحيح)47ص (سبق تخريجه ) 5(
  ).1/105(السيوطي : األشباه والنظائر) 6(
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قود عليه سليماً، لما جاء فـي      المعيتضح مما سبق ذكره أن من مقتضيات العقد أن يكون           
  ، وأن يكون البيع من طرق غير باطلة لما جاء في)1(الفقه أنه يقتضى سالمة المبيع عند البيع

  .)3(، وعليه فالتصرية حرام لما فيها من عيب وتدليس وخداع)2(النقل
 داللة واضحة وصـريحة      فيه  الحديث أن:  ووجه الداللة منه   ، حديث الباب  :الدليل الثاني 

ـ  يفيد التحريم عنـد جمهـور الفقهـاء   هلى النهي عن تصرية الحيوان، والنّهي الوارد فيع   
ـ رحمهم اهللا ، )4( ومعه صاع من التمر، أجاز رد الحيوان المصرى المبيع بدليل أن النبي  

 أن المشتري مخير بين أن يمسك المصراة، أو يردها مع صاٍع من التمـر               ثم أخبر النبي    
  .)5( قوت البلدأو من غالب

 أبـي  المصدوق الصادق على أشهد :قال أنه  مسعود بن اهللا عبد عن :الدليل الثالث 
  .)6("ٍمِلسمِل ةُالبالِخ لُِّحتَ الو ،ةٌالبِخ الِتفَالمح عيب: " قال حدثنا أنه  القاسم

  :وجه الداللة
 أو ما يسمى    ،مصرى اعتبر أن الحيوان ال    يتضح من خالل الحديث المذكور أن النبي        

المحفالت بيعها خالبة، وخالبة المسلم تعد خديعة، أي أن بيع المحفالت خديعة، فيصبح بيعها              
  .)7(اًحرام

                                                
  ).5/387(الكاساني : ، بدائع الصنائع)6/204(السرخسي : المبسوط) 1(
)2 (     اِطلنَكُم ِبالْبيالَكُم بوالَ تَْأكُلُواْ َأمو ِ    اآلية  : سورة البقرة)هريرة أبي عن  ؛ وأيضاً )188  قال: قال 

ـ ب ىلَع مكُضعب عِبي الو،  وارابدتَ الو،  واضاغَبتَ الو،  واشُاجنَتَ الو،  واداسحتَ ال: "  اهللا رسول ِعي ـ ب ٍضع ،
ِع واونُكُوبخِْإ اِهللا اداناًو  ،المِلسوخَُأ م المال،  ِمِلس ِلظْيمه ،الو لُذُخْيه ،الو يِقحرقْالتَّ، هىو هإلـى  ويشير " انَه 

 هالُمو همد، امرح ِمِلسالم ىلَع ِمِلسالم لُّكُ مِلسالم اهخََأ رِقحي نَأ رالشَّ نِم ٍئِرام ِبسحِب " مرات ثالث صدره
ِعورض2564 ح   4/1986كتاب الصلة واآلداب، باب تحريم ظلم الـنفس         (أخرجه مسلم في صحيحه      ". ه( ،

  ).2879 ح 3/59(صحيح في صحيح الترغيب والترهيب : قال الشيخ األلباني
  ).355-6/354(ابن الهمام : ، فتح القدير)2/35(البهوتي : شرح منتهى اإلرادات) 3(
، )11/194(الـسبكي   : ، تكملة المجموع  )1/387(الثعلبي  : ، التلقين )1/187(الصاوي  : أشرف المسالك ) 4(

  ).4/150(ابن قدامة : المغني
  ).3/51(الصنعاني : سبل السالم) 5(
  .، وهو صحيح)51ص (سبق تخريجه ) 6(
  ).4/252(ابن قدامة : المغني) 7(
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ـ ح نم: " قال هأن  عن النبي     هريرة أبي عن :الدليل الرابع  َلم لَعـ ي  الحالـس  انَ
  .)1(" انَِّم سيلَفَ انَشَّغَ نمو ،انَِّم سيلَفَ

  :ه الداللةوج
 اعتبر الغش والخداع بمثابة الخالبة فـي البيـع،          يتضح من رواية الحديث أن النبي       

ويعد ما ذكر من المعامالت السيئة، لكونها ليست من سمات المسلم الصدوق في البيع وغيره،               
. )2( عـن ذلـك    وأيضاً لما فيها من تدليس على المشتري لكونها غش وخداع، لنهي النبي             

 والتخاصم بين المـسلمين فـي   ،عة اإلسالمية تحرم كل ما يؤدي إلى الخالف والتنازع     والشري
  .البيع وغيره

 الذي كـان يخـدع فـي         ما ثبت في قصة الصحابي حبان بن منقذ          :الدليل الخامس 
  .)3( "ةَالبال ِخ: ْلقُ فَ،تَعايا بذَِإ" : قال له ذلك البيوع، فعندما اشتكى للنبي 

  :لةوجه الدال
في الحديث داللة واضحة على إعطاء حق التراجع وحق التخيير عند خشية الخديعة في              
البيع، وبالتالي أصبح لمشتري المصراة حق إرجاع المبيع والتخييـر عنـد تواجـد الغـش                 

  .)4(والخديعة
و خُ أَ مِلسالم: "  يقول  اهللا رسول سمعت: قال  عامر بن عقبة عن :الدليل السادس 

المِمِلس، وِللُِّحال ي مٍمِلسب يِهِخن َأ ِماعب يِهعاً ِفيع ينَال ِب ِإبيلَه 5(" ه(.  
  :وجه الداللة

 أشار إلى وحدة التـرابط االجتمـاعي، وهـذه          يتضح من الحديث المذكور أن النبي       
م علـى   وبالتالي يحر،)1(الرابطة االجتماعية تجمع المسلمين في وحدة واحدة لما جاء في النقل 

                                                
وأحمد فـي مـسنده   , )101 ح 1/99ان، باب من غشنا فليس منا   كتاب اإليم (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 1(
  ).9385 ح  2/417مسند أبي هريرة (
  ).1/225(ابن قدامة : ، العدة شرح العمدة)11/272(العيني : ، عمدة القاري)4/52(ابن قدامة : المغني) 2(
، )2011 ح 2/745كتاب البيوع، باب ما يكره من الخـداع فـي البيـع            (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(

كتـاب  (، وأبو داود في سننه )1533 ح 3/1165كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع    (ومسلم في صحيحه    
  ).3500 ح 2/304البيوع، باب في الرجل يقول عند البيع ال خالبة 

  ).3/51(الصنعاني : ، سبل السالم)1/53(ابن المنذر : اإلجماع) 4(
، قال الـشيخ    )2246 ح   2/755ب البيوع، باب من باع فيه عيب فليبينه         كتا(أخرجه ابن ماجه في سننه      ) 5(

  ).1321 ح 1/258(صحيح في مختصر إرواء الغليل : األلباني
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يحـرم التـدليس    :  أو كتم عيب في السلعة، وقـالوا       ،في بيع أو شراء أو غيره تدليس       المسلم
  .)2(كتحريم كتم العيب من البائع إن كان يعلمه

  :المعقول: ثالثاً
 الشريعة اإلسالمية حرصت على سالمة المتعاقدين من اإلضرار ببعضهما          :الدليل األول 

كل ما  : ن يكون مطلق البيع يقتضي سالمة المبيع، وأيضاً       خوفاً من الخالف والنزاع، وذلك بأ     
، ومشتري المـصراة بـذلك قـد أصـابه          )3(أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب       

الضرر، واإلسالم بعمومه جاء ليرفع الضرر عن هذا اإلنسان في جميع جوانب حياتـه، أي               
عد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن       يلزم إزالة الضرر عن المتضرر، وإزالته بخير النظرين ب        

  .شاء ردها وصاعاً من تمر

من المعقول شرعاً وعقالً وعرفاً أن من صحة عقد البيع أن يظهر البـائع              : الدليل الثاني 
عيب السلعة للمشتري حال العقد، أي يعلمه بعيبها، وإال لم يصح هذا البيع حتى يبـين البـائع        

 وألن إخفاء العيب عن المشتري حال       ؛)5(لبركة في بيعهما   ومنه ال تحدث ا    )4(العيب للمشتري، 
، وبيع المـصراة فيـه مقـت        ))6العقد يعد بمثابة مقت، ويعد المقت أشد الغضب عند اهللا           

     .   وفيهما استجالب لغضب اهللا ،للمشتري، والمقت واللعن طرد من رحمة اهللا

                                                                                                                                     
المسِلم َأخُو المـسِلِم   : " ؛ وأيضاً قول النبي      واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تَفَرقُواْ      :  قوله    )1(

  ).1312 ح 258/ 1(صحيح في مختصر إرواء الغليل : شيخ األلبانيقال ال. ... "
، الفقه علـى المـذاهب      )1/219(ابن ضويان   : ، منار السبيل  )2/35(البهوتي  : شرح منتهى اإلرادات    )2(

  ).2/143(الجزيري : األربعة
  ).1/106(الغنيمي : اللباب) 3(
  ).2/257(ابن قدامة :  المغني)4(
ـ ب اِنعيالب: " قال  النبي عن:  حزام بن حكيم سمعت قال حارثال بن اهللا عبد عن )5( ـ  اِرالخي ـ  ام  ملَ
فَتَيِإفَ،  اقَرن صاقَد وبانَي وِربلَ كهيِف ام بِهِعيام  ،ِإوذَكَ ناب  ،تَكَوام تْقَِحم بةُكَر بِهِعيأخرجه البخاري في   ".  ام

  ).2004 ح 2/743بيعان بالخيار ما لم يتفرقا كتاب البيوع، باب ال(صحيحه 
  ).6/92(الميناوي : فيض القدير) 6(
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  المسألة الرابعة
  حكم توابع المبيع المِعيب

  :نص الحديث
  .)2(" اِنمالضِب )1(اجرالخَ " :قال رسول اهللا : قالت عن عائشة 

ـ عن سعيد بن المسيب  : وفي رواية أخرى ـ الغَ"  : قولـه  عن النبي ـ رحمه اهللا   ةُلَّ
  .)3( "اِنمالضِب

  :تحرير محل النزاع
 أن من مقتضى العقد الملـك وسـالمة المبيـع مـن     على ـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

 ويحصل الفسخ، ولكنهم اختلفوا في توابع       ،اتفقوا على أنه بالعيب القديم يرد المبيع      و،  )4(العيب
  .؟ سواء كانت أصلية أم فرعية،المبيع هل ترد معه أم ال

                                                
الخرج المصدر، والخراج اسـم لمـا يخـرج،         :  الخرج الخراج واحد، وقال الزجاج     :الخراج لغةً : أوالً) 1(

لقـوم  وأيضاً الخراج هو شيء يخرجه ا     . غلة المنتج، والخرج أن يؤدي إليك العبد خرجه أي غلته         : والخراج
  ).2/19(ابن األثير : ، النهاية)2/249(ابن منظور : لسان العرب. في السنة من مالهم بقدر معلوم

 ضمن الشيء بالكسر ضماناً، أي كفل به فهو ضامن وضمين، وضمنه الشيء تـضميناً               :الضمان لغةً : ثانياًً
.  ية ال ضـمان الغرامـة     فتضمنه عنه، جعل الشيء في ضمن الشيء مشتمالً عليه، والضمان الحفظ والرعا           

  ).1/181(المناوي : ، التعاريف)1/403(الرازي : ، مختار الصحاح)13/258(ابن منظور : لسان العرب
: معنى الخراج بالضمان، كما جاء في الحـديث       :  قال أبو عبيد وغيره من أهل العلم       :الخراج بالضمان : ثالثاً

 منه على عيب دلَّسه البائع ولم يطلعه عليه، فلـه رد العبـد             غلة العبد يشتريه الرجُل فيستغلُّه زماناً، ثم يعثر       
الخراج بالضمان، ما يحصل مـن غلـة        : قوله: ، وقال ابن األثير   ..على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن       

 رد العين المبتاعة عبداً كان أم أمة أو ملكاً، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً، ثم يعثر منه على عيب قديم، فله               
العين المبيعة، وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله من المبيع؛ ألن المبيع لو تلف في يديـه لكـان مـن                      

  ).2/19(ابن األثير : ، النهاية)2/249(ابن منظور : لسان العرب. ضمانه، ولم يكن على البائع شيء
كتاب اإلجارة، بـاب  (ي سننه  ، وأبو داود ف   )2176 ح   2/18كتاب البيوع   (أخرجه الحاكم في المستدرك     ) 2(

كتاب التجارات، بـاب  (، وابن ماجه في سننه )3508 ح 2/306فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباً        
 ح 1/284(صحيح فـي مختـصر إرواء الغليـل       : ، قال الشيخ األلباني   )2243 ح   2/754الخراج بالضمان   

1446.(  
، )2177 ح 2/18كتاب البيـوع  (الحاكم في المستدرك ، و)161،  116،  6/80(أخرجه أحمد في مسنده      )3(

  ). 7628 ح 1/763(حديث حسن في الجامع الصغير وزيادته : قال الشيخ األلباني
  ).6/204(السرخسي : المبسوط) 4(
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  :مذاهب الفقهاء
 يرد المبيع دون الفوائد الفرعية، وأما الفوائد األصلية للمبيع، فإن كانـت             :المذهب األول 

ــ   )1( أبـو حنيفـة   إليه فإن المشتري يغرم أرشها، وهذا ما ذهب ،ترد، وإن تلفت  باقية فإنها   
  . ـرحمه اهللا

 يرد المبيع مع الفوائد الفرعية، وكذا الفوائد األصلية فإنها تـرد أيـضاً،              :المذهب الثاني 
  .ـ رحمه اهللا ـ )2(باستثناء الولد، فإنه يرد الولد مع المبيع األم، وهذا ما ذهب إليه مالك

 سواء كانت هذه الفوائـد أصـلية أم         ، يرد المبيع فقط دون الفوائد الكلية      :المذهب الثالث 
ـ رحمهما اهللاـ  )3 (فرعية، وإلى هذا ذهب اإلمام الشافعي وأحمد  وهو أيضاً قـول اإلمـام    

  .)4( ـرحمه اهللا ـ الصنعاني
صلية فترد للمبيع إن كان      يرد المبيع دون الفوائد الفرعية، وأما الفوائد األ        :المذهب الرابع 

أما إن كان الرد بالتراضي بينهما، فإن الفوائد األصلية ال ترد           " قاٍض  " المبيع رد بحكم حاكم     
  .)5(ـ رحمهم اهللا ـبعملية المصالحة بينهما، وهذا ما ذهب إليه أئمة الهادوية 

  :أسباب الخالف
ـ رحمهم اهللاـ اختلف الفقهاء   د خـالل فتـرة الـضمان،    في توابع المبيع عنـد الـر    

  :)6(نيلسبب
ـ رحمهم اهللاـ يعتبر العلماء  : السبب األول بـاء  "  أن حرف الباء في نص الحديث هي  

  .ال: أي بسبب الضمان جاز له الفوائد األصلية والفرعية، ومنهم من قال" السببية 
ع الفوائـد   من خالل ظاهر الحديث تبين أن هناك لفظاً عاماً يشمل كل أنوا  :السبب الثاني 

  .إن هناك تفريقاً بين الفوائد األصلية والفوائد الفرعية: دون تمييز، ومنهم من قال
  :ترجيح اإلمام الصنعاني

من خالل دراسة حديث الباب واستعراض أقوال المذاهب، نجـد أن اإلمـام الـصنعاني                 
  ب فقط، دون فوائدهبرد المبيع بالعي:  يميل إلى ترجيح المذهب الثالث القائل ـرحمه اهللاـ 

                                                
  ).6/57(ابن نجيم : ، البحر الرائق)3/34(السرخسي : المبسوط) 1(
  ).3/314(مالك : المدونة الكبرى) 2(
ابـن قدامـة    : ، المغني )4/398(سيدي السيد   : ، جامع الفقه   )209-2/207(يوبي وعميرة   قل: حاشيتان) 3(
  ).4/428(البهوتي : ، حاشية الروض المربع)4/25(
  ).3/54(الصنعاني : سبل السالم) 4(
  .المصدر السابق) 5(
  ).3/54(الصنعاني : سبل السالم) 6(
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  .)1(سواء كانت أصلية أم فرعية
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

ـ رحمه اهللاـ استند اإلمام الصنعاني    سواء ، إلى ما ذهب إليه من رد المبيع دون فوائده 
  .)2(كانت أصلية أم فرعية على حديث الباب، لما فيه من أسباب الترجيح

  :الرأي الراجح
ـ رحمهم اهللاـ  الفقهاء  بعد النظر في مذاهب  وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل بـه اإلمـام    

 ،يرد المبيع فقـط دون فوائـده      : الصنعاني على قوله، فإني أرجح رأي المذهب الثالث القائل        
  لتالية لألدلة ا ـرحمه اهللاـ سواء كانت أصلية أم فرعية، وهذا يوافق رأي اإلمام الصنعاني 

ـ ا المذهب الثالث على مفهوم حديث الباب من حيث          اعتمد أصحاب : الدليل األول   هلامتش
  :النقاط التاليةعلى 

بـاء  "  حرف الباء في كلمة الضمان تفيد أنهـا   "اِنمالـض  ِباجرالخَ"  :قول النبي   . 1
  .، أي بسبب ضمان المشتري للمبيع ال ترد الفوائد بفرعيها"السببية 
 كالم عام يفيد رد المبيع دون تفصيل في فوائده،           "اِنمالض بِ اجرالخَ"  :قول النبي    . 2

  .)3(والعموم يبقى على عمومه ما لم يأِت ما يخصصه، وهنا ال تخصيص في الفوائد
 ألن المبيـع طـوال      ؛ يفيد رد المبيع دون فوائده      "اِنمالض بِ اجرالخَ"  :قول النبي    . 3

يع وقتها لكـان الـضمان علـى        المدة الزمنية بعد الشراء في ضمان المشتري، فلو تلف المب         
  .المشتري مثلما كانت له الفوائد قبل الرد

 ، يدل على أن من له الخـراج فعليـه الـضمان            "اِنمالض بِ اجرالخَ"  :قول النبي    . 4
لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخراج له، فلو كان ضمانه على البائع، لكان الخـراج لـه                 

لبائع ال يثبت إال بنص أو إجماع أو قياس، وال نعلـم       وألن وجود الضمان على ا     ،لوجود علته 
  . )4(في هذا نصاً أو إجماعاً، والقياس يكون على أصل وال نعلم بهذا نص

ـ عن عائشة . 5  فاستغله ما شـاء اهللا، ثـم   ،أن رجالً اشترى عبداً: ـ رضي اهللا عنها   
 اجرـالخَ"  : اهللا ، إنه استغل غالمي، فقال رسوليا رسول اهللا: به عيباً فرده، فقـالوجد 

                                                
  ).3/54(الصنعاني : سبل السالم )1(
  .المصدر السابق) 2(
  ).3/220(البهوتي : ، كشاف القناع)168-4/167(ابن قدامة : المغني) 3(
  .المصدران السابقان) 4(
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  .)1( "اِنمالضِب
  :وجه الداللة

 رد العبد بعد وجود العيب رغم استعماله، ولـم      يستدل من الرواية المذكورة أن النبي       
  .)2(الضمان على المشتري خالل فترة وجوده عندهفكان  ،يرد معه عوض االستعمال

ـ رحمه اهللاـ  عن ابن سرين :الدليل الثـاني   رجـل  فـي قـال    ثمان ع أن سيدنا: 
  .)3(نقص وما يرده :فيه عيب على اطلع ثم ،ولبسه ثوباً اشترى

  :داللةوجه ال
 بقضائه في الثوب حين كان به عوار برده، وإن كـان            يستدل من فعل سيدنا عثمان      

قد لُِبس، ويرجع ذلك لكون العيب وجد عند المشتري من قبل، وأيضاً كان للمشتري الخيـار                
  .)4(مبيع وأرشه، وبين أخذ أرش العيب القديم كما لو كان حدوثه الستعمال المبيعبين رد ال

  .)5( "اِنمالض ِبةُلَّالغَ"  :لا ق عن النبي عن سعيد بن المسيب : الدليل الثالث
  :وجه الداللة

يفيد الحديث السابق أن الغلة التي هي مكتسبات المبيع، والتي تحصل عليهـا المـشتري               
وزته عنده، وغلة المبيع أي فوائده األصلية والفرعية، وذلك ألن المبيع كان في ضمان              أثناء ح 

  .)6(المشتري

                                                
، )3508 ح   2/306كتاب اإلجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبـاً             (أخرجه أبو داود     )1(

، قـال   )1285 ح   3/588يباً  كتاب البيوع، باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به ع          (والترمذي في سننه    
  ).1446 ح 284/ 1(صحيح في مختصر إرواء الغليل : الشيخ األلباني

  ).4/160(ابن قدامة : ، المغني)3/314(مالك : المدونة الكبرى) 2(
البهـوتي  : ، شـرح منتهـى اإلرادات     )3/221(البهـوتي   : ، كشاف القناع  )4/164(ابن قدامة   : المغني) 3(
)2/35.(  
  ).4/160(ن قدامة اب: المغني) 4(
  .، وهو حسن)56ص (سبق تخريجه  )5(
  ).4/160(ابن قدامة : ، المغني)3/314(مالك : المدونة الكبرى) 6(
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  المسألة الخامسة
  )1(بيع الفضولي

  :نص الحديث
ـ  ِه بِ هى لَ رتَاشْ فَ ،اةً شَ ِه بِ هي لَ ِرتَشْ ي اراًينَ دِ اهطَعَأ   يِب النَّ نَأ : عن عروة   ،ِنياتَ شَ

ـ  و ،ِهِعيي ب  فِ ِةكَرالب بِ ها لَ عد فَ ،اٍةشَ و اٍرينَِد بِ هاءج و ،اٍرينَِدا بِ ماهدح إِ اعبفَ ـ  انكَ ـ   لَ ى رتَو اشْ
  . )2(يِه فَحِبر لَابرالتُّ

ـ  فَ ،اةً شَ ِه بِ هي لَ ِرتَشْيِل اراًينَ دِ اهطَعَأ   يِب النَّ نَأ : عروة عن :وفي رواية  ى رتَاشْ
و  لَ انكَ و ،ِهِعيي ب  فِ ِةكَرالب بِ ها لَ عد فَ ،اٍةشَ و اٍرينَِد بِ هاءجفَ ،اٍرينَِدا بِ ماهدح إِ اعب فَ ،ِنيتَا شَ ِه بِ هلَ

 .)3(يِه فَحِبر لَابرى التُّرتَاشْ
ـ  يِرتَشْي اراًينَِد اهطَعَأ  يِبالنَّ نَأ : حزام بن حكيم عن :وفي رواية أخرى   ـ  هلَ  ِهِب

ـ   يِبالنَّ ىتََأفَ ،هاعبفَ ،هحبرَأفَ ٌلجر اهتََأفَ،  ااهرتَاشْفَ ،ةًيِحضُأ ـ ُأو اٍرينَِدِب ِحضـ فَ ،ةًي ـ  :اَلقَ اي 
رتَاشْ اِهللا وَلسرلَ تُيُأ كِحضثُ ،ةًيِب متُع وِبرِبالنَّ اَلقَفَ ،اراًينَِد تُحي : " بارـ  اُهللا ك ـ  كلَ  يِف
  .)4(بالدينار وتصدق ،بالشاة فضحى ، "كِتقَفْص يِفو كِتارجِت

  :تحرير محل النزاع
 والتصرف فـي  ، على أن من مقتضى العقد اللزوم والملكـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

  .)5(محل العقد
                                                

زاد عن الحاجة،   :  من الفضُل بمعنى الزيادة، فَضَل بمعنى بقي، فَضَل الشيء فضالً          :الفضولي لغة :  أوالً )1(
، والفُضولي المشتغل بالفضول، أي بـاألمور التـي ال          ءالشي من فضل ما:  الفُضالةُ ضد النقص، : والفضل

الفراهيـدي  : ، كتاب العـين   )1/517(الرازي  : ، مختار الصحاح  )2/131(الفيومي  : المصباح المنير . تعنيه
)7/43 .(  

هو من لم يكن وليـاً      : هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي؛ وهو أيضاً         : الفضولي اصطالحاً : ثانياً
  ).1/167(الجرجاني : ، التعاريف)1/287(أبو جيب : القاموس الفقهي. وال وكيالً في العقدوال أصيالً 

 ح 3/1332 آيـة    كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي         (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 2(
فـي  ، والترمـذي  )3384 ح  3/256كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف       (، وأبو داود في سننه      )3443
  ).1258 ح 3/559كتاب البيوع، (سننه 

 6/112كتاب القراض، باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لـصاحبه      (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      ) 3(
  ).2893 ح 650/ 2(صحيح في صحيح أبي داود : ، قال الشيخ األلباني)11395ح 
  ). 5/67حبيب بن أبي ثابت (أخرجه األصبهاني في حلية األولياء ) 4(
  ).6/204(السرخسي : المبسوط) 5(
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  .؟واختلفوا في حكم بيع الفضولي، هل يصح معه العقد أم يبطل أم هو موقوف
  :مذاهب الفقهاء

  :)1( إلى خمسة مذاهبـ في هذه المسألة رحمهم اهللا ـختلف الفقهاء ا
 وهذا ما ذهب إليه جماعة مـن الـسلف والخلـف            ، جواز بيع الفضولي   :المذهب األول 

  .والهادوية
 رحمه اهللا ـ عدم جواز بيع الفضولي، وهذا ما ذهب إليه اإلمام الشافعي  :المذهب الثاني

  .)2( وهو رأي الحنابلة،في الفقه القديم  في أحد قوليهـ
  .)3( حنيفةو يجوز البيع ال الشراء، وهذا ما ذهب إليه اإلمام أب:المذهب الثالث
  .)4( جواز الشراء دون البيع وهذا ما ذهب إليه اإلمام مالك:المذهب الرابع

 جواز بيع الفضولي بشرط أن يشتري الوكيل ببعض مـا وكـل فـي               :المذهب الخامس 
ـ يه اإلمام الجصاص  شرائه، وهذا ما ذهب إل  ـ رحمـه   ، وهو قول الصنعانيـ رحمه اهللا 

  .)5(اهللا ـ
  :سبب الخالف

  :ـ في هذه المسألة لما يلي رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 
 هل هو قاصر على فعل عروة فقط، فيقتصر حكمه علـى      في حديث عروة     همفاختال

 عام يتعدى حكمه إلى باقي التصرفات المتعلقـة  شراء الوكيل ببعض ما وكَِّل به، أم أنه حديثٌ    
  .؟بالبيع والشراء، وما يشبه ذلك من األقوال واألفعال

  :ترجيح اإلمام الصنعاني
 يرجح المذهب الخامس ـ رحمه اهللا  ـبعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني  

  .)6(ي شرائهأن يشتري بعض ما وكَِّل ف:  القائلـ رحمه اهللا ـلإلمام الجصاص 
                                                

  ).3/56(الصنعاني :  سبل السالم)1(
ابـن ضـويان   : ، منـار الـسبيل  )1/213(مرعـي  : ، دليل الطالب)6/278(الشربيني : مغني المحتاج ) 2(
 لم يأمر الصحابي عروة في الشاة الثانيـة ال بـالبيع وال             من خالل حديث الباب تبين أن النبي        ). 1/213(

 في صحة الشراء للغير، وأيضاً علـى اإلمـام        ء، فصار ذلك التوضيح حجة على اإلمام أبي حنيفة          بالشرا
  ).2/189(ابن رشد : بداية المجتهد. الشافعي في البيع والشراء معاً

  .)1/417(الميرغاني : ، الهداية)4/339(الكاساني : ، بدائع الصنائع)6/221(السرخسي : المبسوط )3(
  .)1/180(الصاوي : أشرف المسالك )4(
  ).3/56(الصنعاني : سبل السالم) 5(
  .المصدر السابق) 6(
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  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني
 فيما ذهب إليه مـن جـواز عقـد الفـضولي إذا     ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  

  :)1(اشترى بعض ما وكَِّل في شرائه على حديث الباب، فوجد أنه يشتمل على النقاط اآلتية
لفضولي مـن خـالل      أن حديث الباب فيه داللة واضحة على جواز بيع ا          :السبب األول 

  ". فالعمل به هو الراجح وإذا صح حديث عروة : " حيث قال، رواية حديث عروة 
  . عنه، والسكوت عالمة الرضا من خالل فعل عروة وسكوت النبي :السبب الثاني
 لعروة بالبركـة، فالـدعاء    من خالل متابعة حديث الباب ودعاء النبي  :السبب الثالث 

  .نوع من المكافأة المستحبة لمن فعل المعروف خير، وهو من النبي 
  :الرأي الراجح

تدل بـه اإلمـام    وما اس، وأقوالهم وأدلتهمـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
جواز شراء الفـضولي بـشرط أن       بفإني أرجح المذهب الخامس القائل       ،الصنعاني على قوله  

  : وذلك لألدلة التالية، رأي اإلمام الصنعانييشتري بعض ما وكَِّل إليه شراؤه، وهذا يوافق
  ه لما فعلـ قد سكت عن فعل عروة، وهذا دليل على موافقتأن النبي : الدليل األول

 ، ال يجوز له أن يؤخر بيان الحكم الشرعي إال إلـى وقـت الحاجـة                ألن النبي    ؛)2(عروة
  .)3(جاء في وقت الحاجة وسكوت النبي 

  .)4( في صحيح البخاريثبتت قصة أصحاب الصخرة التي  فيصحما : الدليل الثاني

                                                
  ).3/56(الصنعاني : سبل السالم) 1(
 ببـراز  مرابطاً عروة وكان،  شريح قبل الكوفة قضاء على كان األزد من: البارقي الجعد أبي بن عروة) 2(

ـ عم ُليالخّ "  النبي عن ىرو الذي وعروة،  درهم ألف بعشرين أخذه فرس فيها له وكان،  الروز ـ  ودقُ  يِف
  ).6/34(ابن سعد : الطبقات الكبرى".  ِةاميالِق ِموي ىلَِإ ريالخَ ايهواِصنُ
  ).314-9/311(النووي : المجموع) 3(
أن أحدهم كان لـه     : قصة الثالثة نفر الذين آواهم المبيت في الغار ليالً، وهم من بني إسرائيل، والشاهد             ) 4(

ند صاحب العمل فلم يأخذه، وبعد مدة اشترى صاحب العمل بقيمة أجر هذا العامل شـاةً أو غنمـاً أو                  أجر ع 
أجرك هـذا  : إبالً، حتى أصبح قطيعاً يمأل الوادي، وعندما عاد األجير يطلب أجره من صاحب العمل، قال له  

، ولو كـان اسـتثمار مـال    القطيع الذي يمأل الوادي، أي لم يستأذن صاحب العمل األجير في شراء الماشية           
ابـن  : فتح البـاري .  ذلك للصحابة حينما كان يحدثهم بالقصة    األجير غير صحيح أو على خطأ لبين النبي         

  ).12/23(العيني : ، عمدة القارئ)4/409(حجر 
 الصحابة الكرام عن قصة جريج وأمه، حيث كانت تأتيه لتطلب منه الشيء فيتركها، ويـدخل                أخبر النبي   

لَو كَان جريج : "  للصحابة الكرام إلى أن تركته آيسة منه، عندها دعت عليه بكذا وكذا، فقال النبي             الصالة  
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  :وجه الداللة
يستدل من القصة أن صاحب العمل قد اشترى لألجير إبالً حتى أصبح قطيعاً، ثم أعطـاه       

  .إياه، وقد تم الشراء لألجير دون إذنه

                                                                                                                                     
 عـن وقـت   ، داللة على عدم تأخير بيان الحكم من النبي         "فَِقيهاً لَعِلم َأن اسِتجابتَه ُألمِه خَير ِمن صالِتِه         

  ).12/23(العيني : ، عمدة القارئ)4/409(ابن حجر : ريفتح البا. الحاجة بصحة الفعل أو عدمه
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  المسألة السادسة
  ثبوت الخيار بالغَبن

  :نص الحديث
 تَعايب اذَِإ: " فقال البيوع في يخدع أنه  للنبي رذك رجالً أن:  عمر بن اهللا عبد عن

  .)2(")1(ةَالبِخ ال :ْلقُفَ
 ،البيع في يخدع أنه  اهللا لرسول ذكر رجالً أن : عمر ابن عن :وفي رواية أخرى  

  .)3("ةَالبِخ ال :وُلقُي عايب اذَِإ ُلجالر انكَفَ ، "ةَالبِخ ال :ْلقُفَ تَعايب اذَِإ " : اهللا رسول له فقال
  :تحرير محل النزاع

 على مشروعية الخيار في البيوع، إمـا لوجـود عيـب أو    ـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  
  .)4(هل يثبت أم ال؟ ولكن اختلفوا في ثبوت الخيار بسبب الغبن، غيره في المثمن،

  :مذاهب الفقهاء
 ويرجع هذا القول لإلمام أحمد      دين، ثبوت الخيار بسبب الغبن الذي وقع بين المتعاق        :األول

غبن ثلث القيمة، بأن يكون للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الـ رحمه اهللا ـده اإلمام مالك وقي  

                                                
، الخلـب  خديعـة  وال غبن ال: ومعناه الموحدة وبالباء المعجمة الخاء بكسر البةالِخ :الخالبة لغـةً  : أوالً) 1(

ابـن منظـور       : لسان العرب . السحاب يومض برقه، ثم يخلف ويتقشع، والخالبة هي الخداع بالقول اللطيف          
  ).59-2/58(ابن األثير : هاية في غريب األثر، الن)1/164(

 الخيـار  اشتراط عن عبارة:  تم اختيار تعريف الشافعية ـ رحمهم اهللا ـ للخالبة القائل  :الخالبة شرعاً: ثانياً
 يثبـت  لـم  أحدهما أو،  به جاهلين كانا وإن،  الخيار باشتراط كالتصريح كان بمدلولها عالمين كانا فإذا،  ثالثاً

  ).2/43(الخطيب الشربيني : ي المحتاجمغن. الخيار
  ).2/91(البهوتي : اإلقناع. نصاً خلب إذا الخيار فله، خديعة ال أي خالبة ال: العقد عند  قال من:مالحظة
ثُـم َأنْـتَ   : "  ال خالبة أي ال خديعة في الدين؛ ألن الدين النصيحة، وفي رواية البن إسحاق وغيـره               وأيضاً

ابن حجـر   : فتح الباري  ". لْعٍة ابتَعتَها ثَالثَ لياٍل، فَِإن رِضيتَ فََأمِسك، وِإن سِخطْتَ فَاردد         ِبالخياِر ِفي كُلِّ سِ   
)4/480.(  
  .، وهو صحيح)55ص (سبق تخريجه ) 2(
 ح 2/304كتاب اإلجارة، باب ما جاء في الرجل يقول ال خالبة عنـد البيـع   (أخرجه أبو داود في سننه  ) 3(

، قال الـشيخ  )1368 ح 2/685كتاب البيوع، باب جامع البيوع     (مالك، رواية يحيي الليثي     : وطأ، الم )3500
  ).3/21(صحيح في تلخيص الحبير : األلباني

ابـن آل   : ، تيسير العـالم   )60-2/59(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )1/13(الموصلي  : االختيار) 4(
  ).2/492(بسام 
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  .)1(وأيضاً لمن لم يكن عالماً بالقيمة ،فإن كان دونه فال
ويرجع هذا القول إلـى جمـاهير الفقهـاء مـن            ،الخيار بسبب الغبن   عدم ثبوت    :الثاني

ـ  رحمهم اهللاـ والشافعية  ،يةالحنف  باعتبار أن ثبوت الخيـار ال يثبـت إال بـنص واضـح      
  .)3(ـ رحمه اهللا ـوهو أيضاً قول اإلمام الصنعاني  ،)2(صريح

  :أسباب الخالف
 حديث الباب إلى  في هذه المسألة حول مفهومـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

  :األسباب التالية
إن حديث الباب حديثٌ خاص بحبـان بـن   :  من قالـ رحمهم اهللا  ـء   من الفقها:األول

ال يثبت الخيـار بـسبب      ، وعليها ف   "ةَالبال خِ : ْلقُ " : له منقذ وليس عاماً، بدليل قول النبي       
  .الغبن لغيره، وهم الفريق الثاني

أي  بخاص، وبذا يشمل عامة النـاس،   : إن حديث الباب حديثٌ عام وليس     : ومنهم من قال  
وبذلك يثبت الخيار بسبب الغبن لـه ولغيـره مـن     عند البيع، " ال خالبة  " :شمل كل من قال   ي

  .، وهم أصحاب الفريق األول)4(الناس
ن حديث الباب يعد من قصص األعيان، فال تعـم الغيـر، أي ال تنفـذ مـن          إ: ومن قال 

  . ، كمثل شهادة خزيمة)5(صاحب القصة إال غيره إال بدليل صريح
  ر ينهىـإن حديث الباب معارض بحديث آخ:  قالـ رحمهم اهللا ـ من الفقهاء :الثاني

                                                
ابن مفلح  : ، كتاب الفروع  )3/212(البهوتي  : ، كشاف القناع  )5/315(بن قدامة   ا: المغني والشرح الكبير  ) 1(
البهـوتي  : ، حاشية الـروض المربـع     )3/138(النجدي  : ، اإلحكام )4/80(ابن مفلح   : ، المبدع )3/96-98(
، )276،  8/372(ابن حزم   : ، المحلى )3/561(الشوكاني  : ، نيل األوطار  )3/224(مالك  : ، المدونة )4/436(

  ).4/380(المباركفوري : ، تحفة األحوذي)245-4/244(يسري السيد :  الفقهجامع
ابـن نجـيم   : ، البحـر الرائـق  )41-13/40(السرخسي : ، المبسوط)5/259(الكاساني : بدائع الصنائع ) 2(
: ، روضة الطـالبين   )300-6/299(ابن الهمام   : ، شرح فتح القدير   )13-1/10(الموصلي  : ، االختيار )6/3(

  ).5/30(العمراني : ، البيان)12/132(السبكي : ، تكملة المجموع)3/470(النووي 
  ).3/65(الصنعاني : سبل السالم) 3(
: ، حاشية الروض المربع   )2/65(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )5/223(الشوكاني  : نيل األوطار ) 4(

  .)65-3/64 (الصنعاني: ، سبل السالم)4/481(ابن حجر : ، فتح الباري)4/436(البهوتي 
المبـاركفوري  : ، تحفة األحوذي  )1/101(الشوكاني  : ، السيل الجرار  )5/223(الشوكاني  : نيل األوطار ) 5(
  ).5/394(النووي : ، شرح صحيح مسلم)4/481(ابن حجر : ، فتح الباري)4/380(



 67

  .)2(لذا فالبيع باطل والشرط باطل ،)1(عن بيع وشرط
أو ، )3(إن قصة حبان بن منقذ ال أصل لهـا :  من قالـ رحمهم اهللا  ـ من الفقهاء  :الثالث

  .)4(غير صحيحة
  :ترجيح اإلمام الصنعاني
ين أن اإلمام الصنعاني يرجح المذهب الثاني القائل بعدم ثبوت          بعد دراسة حديث الباب تب    

 ويـرى  ـ رحمهـم اهللا   ـالخيار بسبب الغُبن، ويكون بذلك موافقاً لجماهير الفقهاء وغيرهم  
  .ـ أن حديث الباب حادثة خاصة بحبان بن منقذ رحمه اهللا ـاإلمام الصنعاني 

  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني
 وليست عامـةً  ، في أن هذه الحادثة حادثةٌ خاصةـ رحمه اهللا  ـنعاني  استند اإلمام الص

  :)5(باألسباب التالية
 أي ـويدل لـضعف عقلـه    :  ما يؤيده فقالـ رحمه اهللا ـ ذكر اإلمام الصنعاني :األول

" أن رجالً كان يباع، وكان في عقله ضـعف  : "  ما أخرجه اإلمام أحمد بلفظـحبان بن منقذ  
  .)6(ضعفأي في إدراكه 

، بمعنى اشـترط   "ةَالبال ِخ: " حبان بن منقذ عند البيع أن يقول لقَّـن   أن النبي  :الثاني
 ، "ال خالبـة  : "  أنه كان يقـول    عليهم عدم الخداع، فيروى في خالل حياته عند بيعه وشرائه         

  .)7(ليكون اشتراطه  من باب خيار الشرط
ـ  قول اإلمام الصنعاني  :الثالث إن الخديعـة  : قال ابن العربي: ي المسألة فـ رحمه اهللا 

   أو في العين، فال يحتج، أو في الثمن، أو في الملك،في هذه القصة يحتمل أن تكون في العيب

                                                
جه الطبرانـي فـي     أخر ". ٍطرشَو ٍعيب نع ىهنَ "  النبي أن: جده عن بيه أ عن شعيب بن عمروعن  ) 1(

ضـعيف جـداً فـي السلـسة الـضعيفة               : ، وقال الشيخ األلباني   )4/335من اسمه عبد اهللا     (المعجم األوسط   
  ).491 ح 1/703(
  ).4/335(الطبراني : ، المعجم األوسط)22/186(ابن عبد البر : ، التمهيد)1/13(الموصلي : االختيار) 2(
، الحـق  عبد جزم وبه الصحيح وهو: النووي قال. الباب حديث في كما حبان والد لمنقذ القصة نإ: قيل) 3(

 ابـن  قـال ،  التنقـيح  فـي  الجوزي وابن،  المبهمات في الخطيب وتردد،  منقذ بن حبان بأنه عالَّط ابن وجزم
  ).5/222(الشوكاني : نيل األوطار. لها أصل ال فمنكرة ط فاشترارواية وأما: الصالح

  ).5/222 (الشوكاني: نيل األوطار) 4(
  ).65-3/64(الصنعاني : سبل السالم) 5(
  ).65-3/64(الصنعاني : ، سبل السالم)5/223(الشوكاني : نيل األوطار) 6(
  ).3/138(النجدي :  شرح أصول األحكامم، اإلحكا)4/481(ابن حجر : فتح الباري) 7(
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  ." لنه إذا وقع االحتمال سقط االستدالإ :لما قيل" ، )1(بها بخيار الغبن
  :الرأي الراجح

وما استدل بـه اإلمـام    م وأدلتهم، وأقوالهـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
، وهو  )2( أرجح المذهب الثاني القائل بعدم ثبوت الخيار بسبب الغُبن         ي فإن ،الصنعاني على قوله  

  :وذلك لألدلة التالية  في هذه المسألة،ـ رحمه اهللا ـموافق لما ذهب إليه اإلمام الصنعاني 
  .)3( "ةَالبال ِخ: ْلقُ فَتَعايا بذَِإ " : من رواية حديث الباب قوله:الدليل األول
  :وجه الداللة

بدليل قول النبي    دل حديث الباب على ثبوت الخيار بسبب الغبن لحبان بن منقذ ال لغيره،            
 ال خِ  :ْلقُ : " لهوعلى ذلك ال يتعدى هذا الحكم إلـى غيـره مـن             ،)4(أي ال خديعة   " ةَالب

  .المتعاقدين
ـ   من تعليق الصنعاني:الدليل الثاني : "  على شخصية حبان بن منقذ قـال ـ رحمه اهللا 

 خاصـةٌ اسـتثنائيةٌ   حالةٌ" حبان"عنى أن الرجل بم ،"أن رجالً كان يباع وكان في عقله ضعف   
 إن أهله طلبوا مـن  :وقيل من األصل، وهي سالمة العقول، فكان هذا الرجل يغبن في بيوعه،     

بـسبب كثـرة غبنـه، وبالتـالي         حديث، كما أشار إليه شراح ال     ، الحجر عليه للسفه   النبي  
  .)5(" ةَالب ال ِخ:ْل قُتَعايا بذَِإ  ": الشفقة عليه، فقال لهاستوجب حال الرجل من النبي 

 أن قصة حبان بن منقذ، تُعد من قصص األعيان، أي ال تعم غيره، لـذا ال    :الدليل الثالث 
، وبـذا ال    )6(ناس مثل حال حبـان    يقاس عليها من عموم الناس، إال إذا كان حال الغير من ال           

  .، إال إذا حملوا نفس العلة)7(يثبت الخيار بسبب الغبن لآلخرين
  ألن القصد من؛ )8( من المعلوم أن األصل في البيع اللزوم بين المتعاقدين:الدليل الرابع

                                                
  ).4/481(ابن حجر : فتح الباري) 1(
  ).5/394(النووي : شرح صحيح مسلم) 2(
  .، وهو صحيح)54ص (سبق تخريجه ) 3(
، حاشـية الـروض     )5/223(الـشوكاني   : ، نيل األوطار  )316 /5(ابن قدامة   : المغني والشرح الكبير  ) 4(

ابـن حجـر    : ، فـتح البـاري    )3/138(النجدي  : ، اإلحكام شرح أصول األحكام    )4/436(البهوتي  : المربع
  ).5/394(النووي : ، شرح صحيح مسلم)4/481(
  ).2/65(الخطيب الشربيني : ي المحتاجمغن) 5(
  .أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً: يعرف عند األصوليين ـ رحمهم اهللا ـ) 6(
  ).5/394(النووي : ، شرح صحيح مسلم)5/317(ابن قدامة : المغني والشرح الكبير) 7(
  ).6/204(السرخسي : المبسوط) 8(
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 ألن ؛)1(ولذا ال يصح االشتراط في عقد البيـع     البيع نقل الملك وحرية التصرف فيه للمشتري،      
، فيـصبح   )3(، وهو الملك، والخيار هنا قد يتنزل منزلة الشرط        )2(االشتراط ينافي مقتضى العقد   

، وفي  )4(" ٍطرشَو ٍعيب نع ىهنَ  "أنه  النبي عنعندها البيع باطالً والشرط باطالً لما روي        
  .)7( إلى مكة)6(رسل عتاب بن أسيد، حينما أ)5(روية أخرى

                                                
ال شرط خياٍر فيه نص شرعي أو إجماع، كمثـل خيـار العيـب            كُل شرٍط ال يقتضيه العقد هو باطل، إ       ) 1(

: ، بدائع الـصنائع   )1/288(البيضاوي  : ، تفسير البيضاوي  )4/484(الطبري  : تفسير الطبري . وخيار الرؤية 
  ).2/492(ابن آل بسام : ، تيسير العالم)2/125(الجزيري : ، الفقه على المذاهب األربعة)4/375(الكاساني 

ـ   أبي حنيفةقال اإلمام) 2( إن الخيار في األصل ينفي جواز الشرط، لما فيه من نفي ثبـوت  :  ـ رحمه اهللا 
انْههـم   : " الملك الذي هو موجب العقد، فال يصح كسائر موجبات العقد، وكذلك النص ينفيه، لقول النبي                

عن بيع وشرط، والبيع الذي شرط      ، والخيار لم نجعله داخالً على أصل البيع، للنهي السابق            "عن بيٍع وشَرطٍ  
البحـر  . علة، علةً اسماً ومعنى ال حكماً، وللخالي عنه علة اسماً وحكماً ومعنى وحكمـاً   : فيه الخيار يقال فيه   

  ).13-1/12(الموصلي  : ، االختيار)6/2(ابن نجيم : الرائق
و ثبوت الملك، بـل يتوقـف        اعلم أن البيع بشرط الخيار ال ينعقد في حق حكمه، وه           :قال أئمة الحنفية  ) 3(

ثبوت حكمه على سقوط الخيار؛ ألنه بالخيار استثنى مباشرة العقد في حق الحكم، فامتنع حكمه إلى أن يسقط                  
  ).14-13 /1(الموصلي : االختيار. الخيار، ثم إن الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما

  ).3/12(ابن حجر : ، تلخيص الحبير)4/25( الزيلعي:، نصب الراية)4/152(الهيثمي : مجمع الزوائد) 4(
جاء عند أئمة الحنفية ـ رحمهم اهللا ـ أن الحديث الذي يحمل النهي عن الشرط مع البيع هو قول النبي   ) 5(
لٍَف: "  لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكةسٍع ويبٍط، وشَرٍع ويب نم عهوروى أنه  "انْه ، " ب نى عٍع نَهي

، إال أننا عدلنا عن هذه األصول، وقنا بجوازه بثالثة أيام، لما روينا من حديث حبان، والحاجة إلـى                    "وشَرٍط
. دفع الغبن تندفع بالثالث، فبقي ما وراءه على األصل والحاجة للبائع والمشتري، فتثبت في حقهـم الخيـار                 

  ).1/13(الموصلي : االختيار
 وأمه،  قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن بن أسيد    عتاب: هو أسيد بن عتاب) 6(

 حنـين  إلـى  مكة من  اهللا رسول خرج فلما،  الفتح يوم أسلم،  شمس عبد بن أمية بن عمرو أبي بنت أروى
 : "قـال  ،أعلـم  ورسوله اهللا: قال " ؟كتُلْمعتَاس نم ىلَع يِردتَ: " له وقال،  بالناس يصلي مكة علىه  استعمل

تَاسعتُلْمك َأ ىلَعاهللا رسول وقبض،  ثمان سنة وهي،  السنة تلك الحج للناس عتاب وأقام،   "اِهللا ِله  وعتاب 
ـ  فـتح  يوم أسلم شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن خالد وأخوه،  مكة على عامله أسيد بن . ةمك

عتاب بن أسيد بـن أبـى       : ، وجاء في كتاٍب آخر    )447-5/446عتاب بن أسيد    (ابن سعد   : الطبقات الكبرى 
 مكة وهو ابن ثماني عشرة سنة، وهو أول أميـر علـى   العيص بن أمية، كنيته أبو محمد واله رسول اهللا      

ذكر مشاهير الصحابة بمكة (ابن حبان   : مشاهير علماء األمصار   . مكة، توفي يوم توفي أبو بكر الصديق        
  ).3/1023( البر ابن عبد: ، االستيعاب)1/30 155

ـ و،  واضِبقْي ملَ ام ِعيب نع: ٍعبرَأ نع مههانْ: " مكة إلى بعثه حين أسيد بن لعتاب قال  أنه وروي) 7( نع 
  ).4/582(الكاساني : بدائع الصنائع ". ٍفلَسو ٍعيب نعو، ٍعيب يِف ِنيطَرشَ نعو، وانُمضي ملَ ام ِحبِر
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واستعراض أصـحاب المـذهب      االطالع على حديث الباب،    من خالل    :الدليل الخامس 
أنـه  : من اإلمام أحمد وأحد قولي اإلمام مالك قـاال         ،قائلين بثبوت الخيار بسبب الغبن    األول ال 

  .يرد البيع بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة
ا احتـاج  لم" فسخ عقد البيع "  بالقول على ذلك فلو كان الغبن يملك به الفسخ  ويرد عليهم 

  .وفيه داللة على أن الخيار خاص وليس عاماً ،)1(حبان بن منقذ إلى شرط الخيار عند البيع
 من خالل االطالع على حديث الباب، يحتمل أن الخديعة في قصة هـذا              :الدليل السادس 

يحتج بها في مـسألة     وبالتالي فال     أو في الغبن،   ، أو في الثمن   ،الرجل في العيب أو في الكذب     
  . يقاس عليها لتأخذ نفس الحكم)2(وهي ليست قصة عامة ،ن بخصوصهاالغب

 من المعلوم أن للبيع أركاناً وشروطاً، واشتراط الخيار بين المتعاقدين عند            :الدليل السابع 
خاصةً عند عود المشتري بالسلعة بسبب الخيار        عقد البيع قد يجلب لصاحب السلعة الخسارة،      

وخاصة إن لم يكن من الشروط التي تُرد بهـا الـسلعة             ،بي  المفتوح غير الموافق لسنة الن    
وبالتالي تحدث الخسارة المالية التي ال تتفق مع مقاصد الـشريعة، مـصداقاً              ،)3(ومنها العيب 
  .)4( "هنِْم ٍسفْنَ يِبِطِب الِإ ٍمِلسم ٍئِرام اُلم لُِّحي ال"  :لقول النبي 

 بعلٍة معينة، وهي الضعف العقلي في حبان بـن    إن حديث الباب مصحوب    :الدليل الثامن 
 منقذ الذي جعله ال يحسن البيع، أي أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة الـسلعة وقيمتهـا،                 
فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من األحاديث النبوية مـن حـض المتبـايعين علـى أداء                   

 انَيبو اقَدص نِإفَ ،اقَرفَتَي ملَ ام اِرالخيب ِناعيالب " :مصداقاً لقول النبي     النصيحة فيما بينهما،  
وِربلَ كهيِف ام بِهِعيام، ِإوتَكَ نام ذَكَواب تْقَِحم بةُكُر بِهِعي5( "ام(.  

 إذ من المعلوم عند القياس أنه ال بد مـن           ،وبالتالي فهذه الحالة ال يقاس عليها من العامة       
وعامة الناس ال تنطبق حالتهم علـى مثـل    ،حتى يصبح القياس صحيحاً  ،  سشروط القيا  توفر

" ال يحـسن البيـع أو االبتيـاع    " حالِة حبان بن منقذ إال إذا كانوا مثله وعندهم ضعف عقلي          
                                                

  ).4/481(ابن حجر :  الباريفتح) 1(
  .المصدر السابق) 2(
برأي الفقهاء أن للمشتري الخيار بظهور العيب، والمعقود عليه أن يكون خالياً من العيـب أي سـالمة                  ) 3(

المبيع من العيب، بما ينقص قيمة المبيع عادةً، فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به، وما ال فـال                     
  ).4/440(البهوتي : ، الروض المربع)2/68(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج. هعلى جميع حاالت

، قال الشيخ   )11325 ح   6/100كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً       (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      ) 4(
  ).13620 ح 1/1362(صحيح في الجامع الصغير وزيادته : األلباني

  .حيح، وهو ص)5، حاشية 55ص (سبق تخريجه ) 5(
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عند الـشراء أو  "  ال خالبة: قل  "قياساً على حالِة حبان بن منقذ يا هذا    : عندها يمكن أن نقول   
  .البيع

وغير  ، أن الذي ال يحسن اختيار األشياء من المعروف والمعقول في حياتنا،:عالدليل التاس
ماهٍر بها يستعين بأصحاب الخبرة في اختيار هذا الشيء في أي مجال من مجاالت الحياة، 
 والبيوع من باب أولى أن يستعين الجاهل بالشراء بأصحاب الخبرة، خوفاً من أن يقع فريسةً

 أمواله لخداع الناس له، والشريعة الغراء جاءت ِلتُرِشد ته يضيعألصحاب السوق، فبجهال
الناس وتُعِلمهم َأن الذي ال يعلم شيئاً لقضاء حاجته، عليه أن يسأل الذي يعلم هذا الشيء، 

س لحبان بن ، يعني بذلك لي))1: إتباعاً لقول اهللا تعالى
اده منقذ الحق في أن يكون له الخيار عند بيعه أو شرائه إذا غبن، وذلك بسبب قلة اجته

  .وإهماله في السؤال عن مصلحته

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                
  ).7(من اآلية : سورة األنبياء) 1(
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  :ويشتمل على خمس مسائل

  ثبوت الربا في غير األصناف المنصوص عليها: المسألة األولى
  االختالف في اعتبار القمح والشعير صنف واحد: الثانيةالمسألة 

  ي المختلط بغيره بجنسه متفاضالًبيع المال الربو: المسألة الثالثة
  اقتراض الحيوان بالحيوان: المسألة الرابعة

  حكم بيع العرايا إذا كانت خمسة أوسق: المسألة الخامسة
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  المسألة األولى
  صوص عليهاثبوت الربا في غير األصناف المن

  :نص الحديث
ـ و ،ِبهالذَِّب بهالذَّ: " قال رسول اهللا    : عن عبادة بن الصامت قال       ـ  بِ ةُضالِف  ،ِةضالِف

والببِ ر البر، ِعالشَّ ويِرِعالشَّ بِ ير، التَّ ومالتَّ بِ رِرم، لْالِم وٍلثِْم بِ الًثْ مِ ِحلْالِم بِ ح، س بِ و اءسوـ  ،اء داً  ي
  .)1(" ٍدي ِبداً يانا كَذَ ِإمتُْئ ِشفَيوا كَيعِب فَافُنَص اَألِهِذت هفَلَتَا اخْذَِإ فَ،ٍديِب

  :تحرير محل النزاع
ـ اتفق الفقهاء   ف الستة الواردة في حـديث  في األصنا )2( على ثبوت الرباـ رحمهم اهللا 

  : اختلفوا في ثبوت الربا في غيرهاالباب، ثم
  .بشرط اتفاق العلة ربا يقع في غير األصناف المذكورة،ن الإ :فمنهم من قال
  .)3( سواء بعلة أو بدونها،ن الربا ال يقع في غير األصناف المذكورةإ :ومنهم من قال

                                                
، )1587 ح 3/1210كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقـداً  (أخرجه مسلم في صحيحه   )1(

، و ابن حبـان فـي       )11484 ح   3/49مسند المكثرين من الصحابة، باب سعيد الخدري        (وأحمد في مسنده    
  ).5015 ح 11/389كتاب البيوع، باب الربا (صحيحه 

يربِـي الـصدقَاتِ    : أي زاد ونما، وفي التنزيل    :  ربا الشئ يربو ربواً، ورباء     :الربا لغةً : أوالً) 2( و   ومنه أخذ ،

الِ الناسِ فَال يربو عِند اللَّهِ : الربا الحرام قال تعالى وفِي أَم و ب رباً لِي م مِن رِ تُ ا آتَيمو َأبوقال ).  39(ة من اآلي:  سورة الروم 
يعني به دفع اإلنسان الشئ ليعوض ما هو أكثر منه؛ ربا الشئ زاد، وبابه عدا، والرابية مـا                  : الزجاج ِإسحق

ابِيةً : ارتفع من األرض، والربو النفس العالي في قوله تعالى   ر ذَةأَخ م ذَهفَأَخ 10(من اآلية :  سورة الحاقة( ،
، أنـيس   )1/267(الـرازي   : مختار الصحاح ،  )14/304(ابن منظور   :  لسان العرب  .والربا الفضل والزيادة  

  ).1/214(القونوي : الفقهاء
 بعد االطالع على تعريف الربا عند الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ في المـذاهب المختلفـة     :الربا اصطالحاً: ثانياً

 مخـصوص  عوض على  عقد:هووجدت أن تعريف الشافعية للربا أقرب للوضوح والشمول لضوابط الربا و       
الخطيب : مغني المحتاج .  أحدهما أو البدلين في تأخير مع أو،  العقد حالة الشرع معيار في التماثل معلوم غير

الـشوكاني  : ، إرشـاد الفحـول    )177،  4/176(ابن عابدين   : حاشية ابن عابدين  : ، وانظر )2/30(الشربيني  
، كفايـة   )22/50(وزارة األوقاف الكويتية    : وعة الفقهية ، انظر الموس  )1/30(الموصلي  : ، االختيار )1/20(

  ).2/64(البهوتي : ، شرح منتهى اإلرادات)2/114(البهوتي : ، كشاف القناع)2/99(المنوفي : الطالب
  ).1/483(الخن : أثر االختالف في القواعد األصولية) 3(
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  :مذاهب الفقهاء
 في هذه المسألة هل يقع الربـا فـي األصـناف الـستة     ـ رحمهم اهللا  ـاختلف الفقهاء  

  : األصناف الستة المذكورة؟ إلى مذهبينالمذكورة فقط؟ أم هل يقع الربا في غير
كما جرى    ثبوت الربا في كل صنف يشابه هذه األصناف الستة في العلة،           :المذهب األول 

ـ رحمهم اهللا ـ  )1(وعامة أهل العلم وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ثبوت الربا فيما قبلها،
  .في التحريم

ويبقى التحـريم    ألصناف الستة المذكورة،  عدم ثبوت الربا في غير هذه ا      : المذهب الثاني 
 وقتادة وعثمان   ، ومسروق والشعبي  ،سطاووووهذا ما ذهب إليه الظاهرية       فيها دون غيرها،  

  .ـ رحمهم اهللا ـ )2( القياسةنفا  والشيعة وسائر، وسليمان والكاساني،البتي
  :أسباب الخالف

  :سباب التالية  في مسألتنا لألـ رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 
إن الربـا يجـري فـي غيـر         : ، قال  إن القياس حجة   :فمن قال  ،)3( حجية القياس  :األول

  .)4(وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، المذكورة، بشرط اتحاد العلة فيهااألصناف الستة
إن الربا ال يجري في غيـر األصـناف الـستة    : قال ،ن القياس ليس بحجةإ :ومن قـال  

  .)5(وهذا ما ذهبت إليه الظاهرية ومن وافقهم اتحدت العلة أو اختلفت، سواء ،المذكورة
أم هـو مـن    هل هو من باب الخاص أريد به العام، :  الخالف في اعتبار الحديث    :الثاني

  .)6(؟باب الخاص أريد به الخاص

                                                
ابن : ، المغني )9/489(النووي  : ، المجموع )3/16(الشافعي  : ، األم )6/10(النووي  : شرح صحيح مسلم  ) 1(

  ).22/63(وزارة األوقاف الكويتية : ، الموسوعة الفقهية)5/387(قدامه 
  ).8/468(ابن حزم : ، المحلى)9/489(النووي : ، المجموع)7/5(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 2(
به، وفالن ال يقاس بفالن، أي      قست الثوب بالذراع، أي قدرته      : هو التقدير والمساواة، يقال   : القياس لغةً ) 3(

 هو عبارة عن االستواء بين الفرع واألصل في العلة المستنبطة مـن حكـم         :وعند األصوليين ال يساوى به،    
األصل، وهذا هو تعريف اآلمدي واختياره، وهو مساواة فرع األصل في علة حكمه، وهذا هو تعريف ابـن                  

  ).1/470(ن الخ: أثر االختالف في القواعد األصولية. الحاجب
: ، الموسوعة الفقهيـة )5/387(ابن قدامه : ، المغني والشرح الكبير   )3/85(ابن الهمام   : شرح فتح القدير  ) 4(

  ).22/63(وزارة األوقاف الكويتية 
  ).22/64(وزارة األوقاف الكويتية : ، الموسوعة الفقهية)7/5(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 5(
  ).1/484(الخن :  األصوليةأثر االختالف في القواعد) 6(
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 أن للربا علةً ـ رحمهم اهللا  ـاعتبر جمهور الفقهاء   ،)1( ظهور علة الربا وخفائها:الثالث
لبـاب كـل صـنف     ألحقوا باألصناف الستة في حـديث ا   لذلك هرةً رغم االختالف عليها،   ظا

  .اشترك معها في العلة
 فقد رأوا أن علة الربا في األصناف الستة خفيـة ال يمكـن              :ما الظاهرية ومن وافقهم   أو

  . فمنعوا إلحاق غيرها بها،استنباطها
  :رأي اإلمام الصنعاني

 يرجح المذهب الثـاني  ـ رحمه اهللا  ـ اإلمام الصنعاني  بعد دراسة حديث الباب تبين أن
  .)2(ن الربا ال يثبت إال في األصناف الستة المذكورة في حديث البابإ :القائل

  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني
 إلى ما ذهب إليه من أن الربا ال يجـري إال فـي   ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  
 ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختالفاً        ... : "قولهاألصناف الستة المذكورة ب   

 يقوى الناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه ال يجري الربا إال فـي                 ،كثيراً
  .)3("الستة المنصوص عليها 
  :الرأي الراجح

 رحمـه  ـعاني  بعد النظر إلى مذاهب الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم وما ذهب إليه اإلمام الصن
جواز قياس األصناف غير المذكورة في حديث ب فإني أرى ترجيح المذهب األول القائل ـاهللا  

  :وذلك لألدلة التالية الباب على األصناف الستة المذكورة فيه،
عد فيه جمود وب   ن القول بحصر الربا في األصناف الستة في حديث الباب،         إ :الدليل األول 

ن الكثير من األحكام الـشرعية اسـتجدت علـى          إحيث   فق عليها، عن األصول الشرعية المت   
 ومن ثم يتطلب أن يكون الحل المناسب لهذا الواقع وفـق حفـظ             الناس في هذا العالم الجديد،    

وقياساً عليهـا    تُعد من الواقع الجديد،ـ األصناف الربوية  ـومسألتنا هذه  ,)4(مقاصد الشريعة
كأن يتعين لنـا أن      موال التي توجد فيها العلة المشتركة،     احتمال جريان الربا في كثير من األ      

 من عدم إضافة أصناف جديدة لـم  )5(فإنه يمكن القول بقول المانعين األرز طعام لقوم معينين،   

                                                
  ).4/149(ابن مفلح : الفروع) 1(
  ).3/68(الصنعاني : سبل السالم) 2(
  .المصدر السابق) 3(
  .، وما بعدها)393، 325، 271، 1/203(يوسف العالم : المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية) 4(
  ).1/93(المترك : الربا والمعامالت المصرفية) 5(
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ويترتب عليه تحقيق األضرار التي من أجلها حرم         تذكر في الحديث أنها ليست من الربويات،      
  ." اررال ِض وررال ض " :لحديث الرسول وهذا المعنى مجاٍف كل الجفاء  الربا،

"  من عادات     من المعلوم أن األحكام الفقهية التي وردت في كتاب اهللا            :الدليل الثاني 
وبنـاء علـى    ،)1(نها تعد توقيفيةفإأحكام العبادات ك ،معللة بعلٍل عديدة دون غيرها   " معامالت

 الباب معللةٌ بعلـٍل ظـاهرة ال غمـوض     فإن تحريم الربا في األصناف الستة في حديث  ،ذلك
ـ فهمها جمهور الفقهاء   فيها، علـةُ   أكانت علةُ الثمنيـة أو   كٌل بحسب مذهبه،ـ رحمهم اهللا 

ـ ومن ذلك وجب على الفقهاء   ،)2(الطعمية وهو جريـان    العمل بحجية القياس،ـ رحمهم اهللا 
  .)3(الربا في غير األصناف المذكورة

 مقـصورةٌ   لم تكـن   وم أن األحكام الفقهية في كثيٍر من المسائل،        من المعل  :الدليل الثالث 
ـ يلحق بها بوجـود العلـة    رحمهم اهللا  ـبل قال بعض الفقهاء   ،ومحصورةٌ على ذاتها فقط

بـل قـد     مسألتنا أن تحريم الربا ليس مقصوراً على تلك األصناف الستة فقـط،           المشتركة، و 
فيكونـا معـاً     لوجوِد علة مشتركة بينهما،،قياساًيتعداها بالحكم إلى غيرها من أصناف جديدة     

  :ومنها ما يلي، )4( ومن أمثلة ذلك ما جاء في السنة النبوية،في نفس الحكم
 " :يقـول   اهللا رسـول  أسـمع  كنت : قالعن النبي  اهللا عبد بن معمرما رواه  . 1

  .)5(" ٍلثِْمِب الًثِْم اِمعالطَِّب امعالطَّ
  :وجه الداللة
 ،ول كل مطعوٍم في اللغة وفـي الـشرع        حديث المذكور أن اسم الطعام يتنا     يتضح من ال  

لـق باسـم   ألن الحكم إذا ع؛  أن علة الربا الطُعم   إلى  وعموم هذا الخبر من اإلعالم فيه إشارة        
ثل قطع يد السارق مشتق من الـسرقة؛  كم كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم، مشتق من معنى،  

ومقصود الطعام مـثالً هـو       ،ه ما كان مقصوداً من أوصافه     ت حكم وألن علة الشيء في ثبو    

                                                
  ).1/161(نعمان جغيم : قاصد الشريعةطرق الكشف عن م) 1(
  ).1/426(ابن القيم : إعالم الموقعين) 2(
وزارة األوقاف الكويتية   : ، الموسوعة الفقهية  )484-1/483(الخن  : أثر االختالف في القواعد األصولية    ) 3(
)22/65.(  
الخـن  :  األصـولية  ، أثر االختالف في القواعـد     )22/63(وزارة األوقاف الكويتية    : الموسوعة الفقهية ) 4(
  ).2/502(ابن آل بسام : ، تيسير العالم)1/483-484(
، وأحمد فـي    )1592 ح   3/1214كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثالً بمثل        (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 5(

كتاب البيـوع،  (، وابن حبان في صحيحه )27291 ح 6/400مسند القبائل، حديث معمر بن عبد اهللا        (مسنده  
  ).5011 ح 11/385 باب الربا
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 وصفة األكل علةٌ يوجد الحكم بوجودها،      ، الزمة لذات المعلول    فتكون علة الحكم صفة    ،األكل
وهذا يعني أن النبـي      ،)1(ويعدم الحكم مع وجودها    كما أن الكيل علة يوجد الحكم مع عدمها،       

          فإن الربا يحري فيه بوجـود علـة         ،تحريم الربا  أراد بيان أن كل طعام يتوفر فيه معنى 
  .)2(الطعم التي وردت في حديث الطعام

 الو ،يِنبالـدينار  الدينَار تَِبيعوا الَ ": قال  اهللا رسول أن :ن  عفا بن عثمان عن . 2
الدرمِب هالدرَهي3( "ِنم(.  

  :وجه الداللة
راهم، وهمـا صـنفان مـن    دنانير والـد  ذكر اليتضح من الحديث المذكور أن النبي      

 وهذا يدل على أن النبـي        ذكره على ما ورد في حديث الباب،         ولم يقتصر  ،أصناف المال 
حمل نفس العلِة،     بل ذكر أنواعاً أخرى من المال ت       ،يحصر الربا في نوعين من أنواع المال       لم

ء على األصل مـن أصـناف   وبذا فإن الربا يجري في الدراهم والدنانير بنا   ،وهي علة الثمنية  
 ،تجمعهما العلةُ الواحـدة المـشتركة     أي أن البدلين بأعيانهما معينان       المال الربوية المذكورة،  

حيث ال يجوز بيـع أحـدهما     لتوافر شروط الربا فيهما،    ،فعندها نجد أن علة المنع فيها أظهر      
  . في الحديث عن ذلكباآلخر متفاضالً لنهي النبي 

ـ عمر بنما رواه ا . 3 ـ    ارينَالد وايعِبتَ ال" :  اهللا رسول قال :قال  رضي اهللا عنهما 
  .)4( "ِنياعالصِب اعالص الو ،ِنيمهرالدِب مهرالد الو ،ِنيارينَالدِب

                                                
  ).6/100(الماوردي : الحاوي الكبير) 1(
، )9/502(النـووي  : ، المجمـوع )3/85(الزيلعـي  : ، تبين الحقائق)7/6(ابن الهمام   : شرح فتح القدير  ) 2(

  ).22/66(وزارة األوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية
، والبيهقي في سـننه الكبـرى   )1585 ح 3/1209كتاب المساقاة، باب الربا (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 3(
، ويحي الليثي  )10265 ح   5/278كتاب البيوع، باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا             (

  ).1301 ح 2/633كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً (في الموطأ 
، )5885 ح   2/109بـد اهللا بـن عمـر        مسند المكثرين من الصحابة، مسند ع     (أخرجه أحمد في مسنده     ) 4(

: قال الهيثمي  ،)2577 ح   2/335كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الطعام مثالً بمثل           (والدرامي في سننه    
  ).6553 ح 4/204(مجمع الزوائد : انظر. مدلس ولكنه، ثقة هو، وجناب أبو وفيه

ثالث َأصوٍع مثل ثـالث َأدوٍر،      : ر ويؤنث، فمن َأنَّث قال     ِمكياٌل َألهل المدينة يُأخذ َأربعة َأمداٍد يذَكَّ       :والصاع
جمعه َأصوع، وِإن شئت َأبدلتَ من الـواو المـضمومة همـزة            : َأصواع مثل َأثواب، وقيل   : ومن ذكَّره قال  

 اِعالـص و.  كان يغتسل بالصاِع، ويتوضُأ بالمـد      َأنه  : وفي الحديث . وَأصواع وِصيعان والصواع كالصاع   
.= الحجـاز  وفُقهـاء  الشافعي يقوُل وبه, بالِعراِقي وثلُث ِرطْل هو: فقيل, فيه مخْتلَفٌ والمد،  أمداٍد أربعة يسع



 78

  :وجه الداللة
  جديدة إلى أصناف حديث البـاب،      اً ذكر أصناف  يتضح من الحديث المذكور أن النبي       

فيفهم من ذلك أن المقصود مـن كـالم           وهو الصاع،  ،ليذكر أحد أنواع المكاي   وذلك بطريقة   
 لكن المقصود هـو مـا    ، الذي يكال به من الحبوب وغيرها      ، ليس ذات الصاع نفسه    النبي  

ممـا   ،عيراً، أو عدساً، أو أرزاً، أو سمسماً أو غيرها         أو ش  اً سواء كان قمح   ،يكال بهذا الصاع  
 وإنمـا قـد     ، األصناف الستة المذكورة في حديث البـاب       علىاً  يدل على أن الربا ليس قاصر     

ن الربـا يجـري فـي       إ :وبذلك يمكن القول  اك العلة لتأخذ نفس الحكم الفقهي،       يتعداها باشتر 
   .)1(رها، فتُعد كلها أمواالً ربويةاألصناف الستة المذكورة وغي

                                                                                                                                     
. أرطال ثمانية أو, وثلُثاً أرطال خمسةَ الصاع فيكون, الِعراق وفُقهاء حنيفة أبو أخذ وبه, رطْالن هو: وقيل=

والـصاع عنـد الحنفيـة      ). 3/60(الجزري  : ، النهاية في غريب األثر    )8/214(ابن منظور   : لسان العرب   
تعريفـات ومـصطلحات فقهيـة بلغـة        : انظر.  كلجم 2.174:  كلجم، وعند غيرهم يساوي    3.261: يساوي

  ).69ص (عبد العزيز حسن : معاصرة
  ).1/30(الموصلي : ، االختيار)3/86(الزيلعي : تبيين الحقائق) 1(
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  المسألة الثانية
  االختالف في اعتبار القمح والشعير صنف واحد

  :ص الحديثن
 بـه  شـتر ا ثـم  بعه: فقال ،شعير بصاع له غالماً أرسل أنه:  اهللا دبع بن معمر عن

 لـه  فقال ،بذلك أخبره معمر جاء فلما ،صاع بعض وزيادة صاعاً وأخذ الغالم فذهب ،شعيراً
  اهللا رسـول  أسـمع  كنت فإني ،بمثل مثالً إال تأخذ وال ،هفرد انطلق ذلك؟ فعلت لم: معمر
  .)1(الشعير يومئذ طعامنا وكان " ٍلثِْمِب الًثِْم اِمعالطَِّب امعالطَّ ": يقول

ـ  يعني " اِمعالطَِّب امعالطَّ"  :يقول  اهللا رسول أسمع كنت فإني :وفي رواية أخرى    ثالًِم
  .)2(عاِرضي نَأ افُخََأ ينِِّإ: قال، هلَثِْم سيلَ هنَِّإفَ :قال الشعير يومئذ طعامنا وكان ،بمثل

  :تحرير محل النزاع
ولكن اختلفوا هل   على أن الربا يجري في القمح والشعير،ـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

أم أن القمح والشعير صـنفان       باع إال متماثالً يداً بيد،    فعندها ال ي   القمح والشعير صنفاً واحداً،   
  . فيجوز فيهما التفاضل،مختلفان

  :مذاهب الفقهاء
  : في هذه المسألة إلى مذهبينـ رحمهم اهللا ـ اختلف الفقهاء
 يجوز التفاضل بينهما إذا كان يداً بيـد،   ، أن البر والشعير صنفان مختلفان     :المذهب األول 

ـ   وإسحاق، و، من الحنفية والشافعية والحنابلةوهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء       والثـوري وأب
  .)4(ـ رحمه اهللا ـصنعاني قول اإلمام ال أيضاًهو و ـ رحمهم اهللا ـ )3(ثور

وهذا ما ذهـب     ، ال يجوز التفاضل بينهما    ، أن البر والشعير صنفٌ واحد     :المذهب الثاني 
   ومن وافقهم، ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين، واألوزاعي،إليه اإلمام مالك والليث

                                                
  .، وهو صحيح)76ص (سبق تخريجه ) 1(
، والدارقطني فـي    )27291 ح   6/400مسند القبائل، حديث معمر بن عبد اهللا        (أخرجه أحمد في مسنده     ) 2(

  .، لم يذكره األلباني)83 ح 3/24كتاب البيوع (سننه 
الـشوكاني  : ، نيـل األوطـار    )6/15(النـووي   : ، شرح صحيح مسلم   )4/540(ابن حجر   : فتح الباري ) 3(
  ).4/151(ابن قدامة : ، المغني)4/127(الكاساني : نائع، بدائع الص)5/235(
  ).3/70(الصنعاني : سبل السالم) 4(
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  والحكم وحماد، ص وسعد بن أبي وقا،وهو محكيٍ عن عمر بن الخطاب ،)1(ـ رحمهم اهللا ـ
  .)2( وعبد الرحمن بن األسود،اهللاومعمر بن عبد 

  :أسباب الخالف
لفظٌ هو هل  في اللفظ الوارد في حديث الباب ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  
  :؟ فال يشمل كل مطعوم،أم أنه غير ذلك مشترك عام يشمل كل مطعوم،

ن اسم الطعـام خـاص يخـتص     إ :عام قال فمن رأى أن العادة الفعلية مخصصة للفظ ال       
  .)3(وال يجوز التفاضل مثله  وأن الشعير مثله،،بالبر

 هـو حـديث عبـادة بـن     ـ الطعام بالطعام  ـ من أن المخصص  ومن رأى غير ذلك
 يرِعالـشَّ  و ،رالب بِ رالب و ... ،ِبهالذَِّب بهالذَّ" : قال رسول اهللا    :  المشهور قال   الصامت

ـ  بِ داً ي انا كَ ذَ إِ متُْئ شِ فَيوا كَ يعِب فَ افُنَص األَ ِهِذت ه فَلَتَا اخْ ذَِإ فَ ... ،يِرِعالشَِّب فتبـين أن    ،)4( "ٍدي
وأن المقصود هـو أن البـر والـشعير          ، "اِمعالطَّ بِ امعالطَّ"  مخصص للفظ    حديث عبادة   
يجوز التفاضل بينهمـا    : مختلفان لقول الصحابي الراوي حينما سئل أنهما ليسا         ،صنفان بينهما 

  .يداً بيد
  :ترجيح اإلمام الصنعاني

 يرجح المـذهب األول  ـرحمه اهللا  ـ بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني  
وبذا نجده يتفق برأيه مـع مـذهب         ال صنفاً واحداً،   ن البر والشعير صنفان مختلفان،    إ: القائل

  .ـ رحمهم اهللا ـجمهور الفقهاء 
  :بررات ترجيح اإلمام الصنعانيم

 إلى ما ذهب إليه من أن البر والـشعير صـنفان   ـ رحمه اهللا  ـمام الصنعاني  استند اإل
  :)5(مختلفان يجوز التفاضل بينهما إذا كانا يداً بيد لألسباب التالية

 ةُضالِفو ،ِبهالذَِّب بهالذَّ " :قال رسول اهللا    :  قال  حديث عبادة بن الصامت    :األول
ـ ِم بِ الًثْ مِ ِحلْالِم بِ حلْالِم و ،ِرمالتَّ بِ رمالتَّ و ،يِرِعالشَّ بِ يرِعالشَّ و ،رالب بِ رالب و ،ِةضالِفِب ـ  ،ٍلثْ س و اء

                                                
الـشوكاني  : ، نيـل األوطـار    )6/15(النـووي   : ، شرح صحيح مسلم   )4/540(ابن حجر   : فتح الباري ) 1(
  ).48-3/47(الدردير : ، الشرح الكبير)5/235(
  ).4/151( قدامة ابن: ، المغني)6/15(النووي : شرح صحيح مسلم) 2(
  ).3/71(الصنعاني : سبل السالم) 3(
  .المصدر السابق) 4(
  .المصدر السابق) 5(
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عـد   حيث ،)1( "ٍدي ِبداً يانا كَذَ ِإمتُْئ ِشفَيوا كَيعِب فَ افُنَص األَ ِهِذت ه فَلَتَا اخْ ذَِإ فَ ،ٍديداً بِ  ي ،اءوسِب
ومن ضمن هذه األصناف البر علـى أنـه صـنفٌ             ستة من األصناف الربوية،    فيه النبي   

 مخـصوص  ولكنه: ر اإلمام الصنعاني بقوله   وقد عب  وكذا الشعير على أنه صنفٌ بذاته،      بذاته،
 ،والـشعير  للبر هعد بعد  "متُْئ شِ فَيوا كَ يعِب فَ ،افُنَص األَ ِهِذت ه فَلَتَا اخْ ذَِإفَ : "قوله من تقدم بما

  .صنفان أنهما على فدل
ـ ي أَ نِّ إِ : " والتي قال فيها    عقب اإلمام على رواية معمر بن عبد اهللا          :الثاني  ن أَ افُخَ

ياِرضر ، "عوليس تابعاً للحديث،بأن هذا القول هو اجتهاد من معم .  
  :الرأي الراجح

وما استدل بـه اإلمـام     وأقوالهم وأدلتهم،ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
فإني أرجح المذهب األول الذي رجحه اإلمام الصنعاني   على قوله،ـ رحمه اهللا  ـالصنعاني  

  :لألدلة التالية ن البر والشعير صنفان مختلفان يجوز التفاضل بينهما بدون شك،إ: القائل
 في الرواية الثانية    عبد اهللا    من خالل استعراض قول الراوي معمر بن         :الدليل األول 

ـ ِإ: " فإنه ليس منه قـال    حينما قيل له،   لحديث الباب،  ـ ي َأنِّ ـ ن َأافُخَ ي اِرضأي يـشابهه   " ع
وهذه  ،)2(الربا تحريم في حكمه له فيكون ،المماثل معنى في يكون أن أخاف ومعناه ويشاركه،

والـشعير جـنس واحـد ال يجـوز     وهي أيضاً ال حجة فيها من أن البر        الزيادة من الراوي،  
ـ  ِإ ": يؤيد أنهما صنفان مختلفـان بقولـه   بل إن قول الصحابي معمر ،التفاضل بينهما  ي نِّ

  .ولذا يجوز التفاضل بينهما إذا كانا يداً بيد،  "عاِرض ين َأافُخََأ
 ،ِبهالـذَّ ِب بهالذَّ" : قال رسول اهللا :  قال  حديث عبادة بن الصامت  :الدليل الثاني 

... و الببِ ر البر، ِعالشَّ وفَلَتَا اخْ ذَِإ فَ ... ،يِرِعالشَّ بِ ير األَ ِهِذت ه ِب فَ افُنَصوا كَ يعتُْئ شِ فَيا كَ ذَ إِ مان 
ِبداًي 3( "ٍدي(.  

  :وجه الداللة
 أن البر والشعير صنفان مختلفان يجوز التفاضل بينهما إذا كانـا يـداً              نص الحديث على  

  .ن خالل ذكره البر بمفرده فهو جنس والشعير بمفرده جنس م بيد،
  رالب ِعيبِب سْأب الو ... : " قال أن النبي : الصامت بن عبادةعن  :الدليل الثالث

                                                
  .، وهو صحيح)73ص (سبق تخريجه  )1(
  ).11/20(النووي : المصدر السابق، شرح صحيح مسلم) 2(
  .، وهو صحيح)73ص (سبق تخريجه ) 3(
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  .)1(" الفَ ةًيَئِسنَ امَأو ،ٍديِب داًي امرهثَكَْأ يرِعالشَّو ،يِرِعالشَِّب
  :وجه الداللة

 إذا  ،أن البر والشعير صنفان مختلفان يجوز التفاضل بينهمـا        على   الحديث المذكور    نص
ـ رهثَكَْأ يرِعالشَّو ،يِرِعالشَِّب رالب ِعيبِب سْأب الو: " من خالل قوله   كانا يداً بيد،   فلـو كانـا     ، "ام

 فيكـون   صنفاً واحداً ما كان يجوز بيع أحدهما أكثر من اآلخر بحسب النـصوص الـسابقة،              
  .حراماً

                                                
، والبيهقـي فـي سـننه       )3349 ح   2/268 كتاب البيوع، باب في الصرف    (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

صـحيح  : قال الشيخ األلباني  ). 10286 ح   5/283..كتاب البيوع، باب جواز التفاضل في الجنسين        (الكبرى  
  ).2864 ح 2/644(في صحيح أبي داود 
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  المسألة الثالثة
   بغيره بجنسه متفاضالً)1(بيع المال الربوي المختلط

  :نص الحديث
 ذهـب  فيهـا  دينـاراً  عشر  باثني قالدة خيبر يوم اشتريت: قال  عبيد بن فضالة عن

 ال " :قـال   للنبـي  ذلك فذكرت ،ديناراً عشر اثني من أكثر فيها فوجدت ،هاففصلتُ ،وخرز
  .)2( "َلصفْتُ ىتَّح اعبتُ

 فيهـا  بقـالدة  خيبر عام  النبي تيُأ: قال  عبيد بن فضالة عن :وفي رواية أخرى  
ـ وخرز ذهب ـ بذهب معلقة خرز فيها منيع وابن بكر أبو :قال ،   بتـسعة  رجـل  ابتاعهـا   

ـ يب زيمتُ ىتَّح ال " : النبي فقال ،دنانير بسبعة أو ،دنانير ـ يبو هنَ  أردت إنمـا  :فقـال  ، "هنَ
  .)3(بينهما ميز حتى فرده :قال " امهنٍَيب زيمتُ ىتَّح ال " : النبي فقال حجارةال

 وهـو   اهللا رسـول  يت ُأ:يقول  األنصاري عبيد بن فضالة  عن:وفيه رواية ثالثة 
 فـي  الذي بالذهب  اهللا رسول فأمر ،تباع المغانم من وهي ،وذهب خرز فيها بقالدة بخيبر
  .)4( "ٍنزوب ناًزو ِبهالذَِّب بهالذَّ " : اهللا رسول لهم قال ثم ،دهوح فنزع ،القالدة

                                                
 مزجـه ،  تَلَطَفـاخْ  وخَلَّطَـه  خَلْطـاً  يخِْلطُه بالشيء الشيء خَلَطَ ومعناها   بالكسر الخلط   : لغةً الِخلْطُ: أوالً) 1(

 الخليطين عن ونهي،  َأخْالطٌ وجمعه،  الشيء خالَطَ ما والِخلْطُ،  مازجه وِخالطاً مخالَطة الشيء وخالطَ واخْتَلَطا
، )7/291(ابن منظـور    : لسان العرب . ورطب عنب أو وزبيب تمر صنفين بين يجمع أن وهو،  األنبذة في

  ).1/419(المناوي : ، التعاريف)5/120(الحموي : لدان، معجم الب)1/196(الرازي : مختار الصحاح
 الخلط من خلط الشيء بغيره بمعنى مزجه بغيره أو شاركه بغيره، وقال أبو              :التعريف اإلجرائي للخلط  : ثانياً

تقول العرب كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب أي ممزوجاً، ويعد الخلط عند البيع غش، وهـو                 : عبيدة  
ابـن حجـر    : فتح الباري . وبالمثل القالدة، وهي خلط الذهب بالفضة أو بالخرز أو بغيره         كخلط اللبن بالماء،    

)6/232 ،10/75.(  
، وأبو  )1591 ح   3/1213كتاب المساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب         (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 2(

، والترمذي فـي سـننه      )3352 ح   2/269كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم         (داود في سننه    
 ).1255 ح 3/556كتاب البيوع، باب ما جاء في شراء القالدة وفيها ذهب وخرز (

، والدارقطني في سننه    )3351 ح   2/269كتاب البيوع، باب في حلية السيف       (أخرجه أبو داود في سننه      ) 3(
 ).2866 ح 2/645(صحيح في صحيح أبي داود : ، قال الشيخ األلباني)1 ح 3/3كتاب البيوع (

 ).1588كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق ح (أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(
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  :تحرير محل النزاع
 أنه ال يصح أن تباع األصناف الربويـة بجنـسها إال   ـ رحمهم اهللا ـ على اتفق الفقهاء  

ولكن اختلفوا فيما بيـنهم علـى بيـع األصـناف الربويـة       ،)1(مثالً بمثل سواء بسواء يداً بيد 
  .)2(مختلطة بغيرها بجنسها متفاضالًال

  :مذاهب الفقهاء
  : إلى أربعة مذاهب)3( في هذه المسألةـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
سـواء   ،المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً ال يجوز بيع األصناف الربوية  :المذهب األول 
وهذا ما ذهب إليـه     ،لبيعية، وبطالن العقد، وعدم صحة ا      أو أصنافاً طعم   ،ةيأكانت أصنافاً ثمن  

 وإسحاق ومحمـد  ، وهو مذهب الشافعي وأحمد،وجماعة من السلف ،عمر بن الخطاب وابنه
  .ـ رحمه اهللا ـوأيضاً هو قول الصنعاني  ،)4( وابن مبارك،بن عبد الحكم المالكيا

بـأكثر   ،المختلطة بغيرها بجنسها متفاضـالً  جواز بيع األصناف الربوية    :المذهب الثاني 
 ،وهذا ما ذهب إليه أئمة الحنفيـة والهادويـة      وال يجوز بمثله وال بدونه،     ، فيها من الذهب   مما

  .)6(ـ رحمهم اهللا ـ وآخرون  )5(والثوري والحسن بن صالح

 إذا كان الـذهب بـالبيع تابعـاً         ، جواز بيع السيف المحلى بذهب وغيره      :المذهب الثالث 
  وأيضاً مما هو في معناه مما فيه ذهب، ،ما دونهام مالك بأن يكون الثلث فره اإلموقد لغيره،

                                                
 متفاضالً أجمع الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ على أن الستة أصناف الربوية في حديث عبادة بن الصامت   ) 1(

 ).1/54(ابن منذر : اإلجماع. يداً بيد، ونسيئة ال يجوز أحدهما وهو حرام

 ).2/212(ابن رشد : اية المجتهدبد) 2(

ـ  ) 3( مسألة مدة عجوة، ودرهم بمد عجـوة، ودرهـم   : تسمى هذه المسألة عند بعض الفقهاء ـ رحمهم اهللا 
فقـه وفتـاوى    : انظر. ونحو ذلك، وهو أن يبيع ماالً ربوياً بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما              

 ).198، 1/197(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : البيوع
ابن رشد  : ، بداية المجتهد  )5/239(الشوكاني  : ، نيل األوطار  )2/28(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج ) 4(
مـن  ) 458،  29/457(ابن تيمية   : مجموع الفتاوى : ، انظر )6/18(النووي  : ، شرح صحيح مسلم   )2/212(

 ).1/198(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : فقه وفتاوى البيوع

 ولد، و ومائة وستين سبع سنة مات: نعيم أبو قال،  حرب بن سماك سمع،  الكوفي حي بن صالح بن حسن) 5(
البخـاري  : التـاريخ الكبيـر  . همـدان  ثـور  من هو، و لقب حي، و الهمداني حي بن صالح وجده،  مائة سنة

)2/295.( 

النـووي  : م، شـرح صـحيح مـسل      )5/239(الشوكاني  : ، نيل األوطار  )6/235(السرخسي  : المبسوط) 6(
 ).34، 5/33(المرداوي : ، انظر اإلنصاف)6/18(
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  .)1(ـ رحمهم اهللا ـوهذا ما ذهب إليه اإلمام مالك وأصحابه وآخرون 
 سواء باعه بمثلـه مـن       ، جواز بيع السيف المحلى بذهب بالذهب مطلقاً       :المذهب الرابع 

  .)3(...)2(ـ رحمه اهللا  ـوهذا ما ذهب إليه حماد بن أبي سليمان  أو أكثر،، أو أقل،الذهب
  :أسباب الخالف

  : في هذه المسألة لألسباب التاليةـ رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 
 بيـع  من يرى أن حديث الباب يفيد المنع مطلقاً ـ رحمهم اهللا  ـ أن بعٍض الفقهاء  :األول

ب ال  والبعض اآلخر يرى أن حديث البا      ،المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً   األصناف الربوية   
  .ير المال الربوي المختلط بغيره وخصوصاً إذا أمكن تقد،يفيد المنع مطلقاً

ـ  يرجع الخالف بين الفقهاء  :الثاني  إلى عـدم إمكانيـة تقـدير الـذهب     ـ رحمهم اهللا 
وذلك لجهل المماثلة المشترطة في      ،له الفضة مع غيرها من ذهب أو فضة       المختلط بغيره، ومث  

  .)4(" يرهالصرف وغ "بيع الربويات 

  :ترجيح اإلمام الصنعاني
ـ  رحمه اهللاـبعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني    يرجح المـذهب األول   

  .)5(ال يجوز بيع األصناف الربوية المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً: القائل
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

هب إليه من عدم جواز بيـع األصـناف    إلى ما ذـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  
  :)6(الربوية المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً لألسباب التالية

                                                
النـووي  : ، شرح صحيح مـسلم    )5/239(الشوكاني  : ، نيل األوطار  )2/212(ابن رشد   : بداية المجتهد ) 1(
)6/18.( 

: وقيـل  موسـى،  أبى مولى الفقيه، الكوفى إسماعيل أبو موالهم، األشعرى مسلم: سليمان أبى بن حماد )2(
 األدب فـي  البخـاري : له روى،  قبلها أو هـ 120توفي  . التابعين صغار من. موسى أبى بن إبراهيم مولى

. مجتهـد  إمام ثقة: الذهبيه عنوقال . باإلرجاءِمي  ر. ماجه ابن،  النسائي،  الترمذي،  داود أبو،  مسلم، و المفرد
 ).1/456(ابن حيان : طبقات المحدثين بأصبهان

 .)5/239(الشوكاني : نيل األوطار) 3(

ابـن آل بـسام     : ، تيسير العـالم   )2/212(ابن رشد   : ، بداية المجتهد  )5/238(الشوكاني  : نيل األوطار ) 4(
)2/503.( 

 ).74، 3/73(الصنعاني : سبل السالم) 5(

 .المصدر السابق) 6(
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 خوفاً مـن  ، بيع القالدة المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً من باب سد الذرائع       نع م :األول
  .الوقوع في التفاضل في الجنس الربوي

 وال  ،ألنه ال يحقق المـساواة    ؛  سها متفاضالً  بيع القالدة المختلطة بغيرها بجن     نعم: الثاني
  .التماثل في الكيل أو الوزن

ألن بيعها بهـذه الـصورة ال       المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً؛      بيع القالدة     منع :الثالث
  . وال يكفي فيها الظن أو التغليب عند الكيل أو الوزن،يصح

  :الرأي الراجح
وما ذهب إليـه اإلمـام     وأقوالهم وأدلتهم،ـاهللا   رحمهم ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  

عدم جواز بيـع األصـناف الربويـة        بفإني أرجح المذهب األول القائل       الصنعاني على قوله،  
 فـي  ـ رحمـه اهللا   ـوهذا موافق لرأي اإلمام الصنعاني   المختلطة بغيرها بجنسها متفاضالً،

  :ويرجع ذلك لألدلة التالية هذه المسألة،
  . )1(" َلصفْتُ ىتَّح اعبتُ ال " :لفضالة بن عبيد  لنبيا قال حديث الباب :لالدليل األو

  :وجه الداللة
2( على عدم جواز بيع المال الربوي المختلط بغيره بجنسه متفاضالًالحديث نص(.  
لما يتحقـق فيهـا جهـٌل للمماثلـة          " َلصفْتُ ىتَّح اعبتُ ال "  قول النبي    :الدليل الثاني 

وكما سبق القول من أن األصناف الربوية        ،)3( وقياساً عليها  ،مشترطة في بيع الربويات الستة    ال
 من خـالل  ، يداً بيد، سواء بسواء،هي مثالً بمثلو ،الستة وغيرها ال تباع إال بشروطها الثالثة  

وبالتالي ال تباع األصناف الربوية المختلطة بغيرها بجنسها         ،))4حديث عبادة بن الصامت     
  .)5( أو غير ذلك،سواء كانت على هيئة قالدة مختلطة متفاضالً،

حتى ال يتحقق فيها الِغش والخديعة      "  َلصفْتُ ىتَّح اعبتُ ال " : قول النبي    :الدليل الثالث 
 أو  ،لعدم التقدير التام للكيـل     وذلك بسبب الغبن الذي يقع على المشتري عند البيع،         للمشتري،

  .)6(الوزن
                                                

 .، وهو صحيح)82ص (سبق تخريجه ) 1(

 ).5/122(ابن حجر : ح الباري، فت)4/41(ابن قدامه : ، المغني)3/442(الرملي : نهاية المحتاج) 2(

 ).2/212(ابن رشد : بداية المجتهد) 3(

 .، وهو صحيح)72ص (سبق تخريجه ) 4(

 ).4/135(ابن قدامة : ، المغني)1/335(الحصني : كفاية األخيار) 5(

 بتمييـزه  إال يكـون  وال،  الربـوي  الجنس في التفاضل وقوع إلى الذريعة سد هو النهي حكم وجه ولعل) 6(
المبـاركفوري  : تحفـة األحـوذي   . التغليب في بالظن الكفاية وعدم،  والوزن بالكيل المساواة اختيارو بفصل
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 قد رد قـالدة      من أن النبي     ، حديث الباب  )1( ما جاء في إحدى روايات     :ابعالدليل الر 
 وهـذا   ، "زيمى تُ تَّال ح  " :عندما ِعلم بعدم فصلها عن بعضها بقوله       الذهب المختلطة بالخرز،  

لعدم جواز بيع المال الربوي المختلط بغيره إال         ،هذا البيع وفساده  الفعل فيه داللة على بطالن      
  .)3( "ٍنزوناً ِبز وِبهالذَّ ِببهالذَّ: " وتأكيداً على ذلك قول النبي  ،)2(هبعد فصل

 ،إذا كان أحد العوضين ما لم يختلط بغيره من األموال الربوية المعروفة           : الدليل الخامس 
ولهذا فإن التوزيع في      بقدر قيمته،  ، كلٌ نيوزع على هذين المالي   " الثمن  " فإن العوض اآلخر    

" أما إذا كان مـاالً ربويـاً          يصح بشرط إذا كان المال المختلط بغيره ماالً غير ربوي،          القدر
وذلك لعدم    فإن توزيع العوض عليه أمر ال يخلوا من ربا التفاضل المحرم،           ،"مختلطاً بربوي   

  . )4(عةوتحقيق المماثلة المشر

                                                                                                                                     
 يغـبن  لـئال  الغنـائم  بيع في كان ألنه؛ عنه نهى إنما بأنه ـ رحمه اهللا ـ    الطحاوي أجابقد و، )4/390(

 ).4/390(المباركفوري : تحفة األحوذي. بيعها في المسلمون

 .، وهو صحيح)82ص (سبق تخريجه ) 1(

، )4/389(المباركفوري  : ، تحفة األحوذي  )4/543(ابن حجر   : ، فتح الباري  )4/41(ابن قدامة   : المغني) 2(
 ).1/149(رفيق المصري : الجامع في أصول الربا

 .، وهو صحيح)82ص (سبق تخريجه ) 3(

ابـن قدامـة   : المغنـي ، )2/40(الخطيب الـشربيني    : ، مغني المحتاج  )3/442(الرملي  : نهاية المحتاج ) 4(
 ). 22/75(وزارة األوقاف الكويتية : ، الموسوعة الفقهية)2/174(قليوبي وعميرة : ، حاشيتان)4/41(
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  المسألة الرابعة
   الحيوان بالحيوان)1(اقتراض

  :نص الحديث
ـ   العاص بن عمرو بن اهللا لعبد قلت: قال حريش بن روعم عن  : ـ رضي اهللا عنهمـا 

 والـشاة  ،بـالبعيرين  والبعيـر  ،بـالبقرتين  البقرة أنبيع ،فضة وال ذهب فيها ليس بأرض إنا
 ،اهللا رسـول  يـا  :فقلـت  ،اإلبل فنفدت ،جيشاً أجهز أن  اهللا رسول أمرني :فقال ؟بالشاتين

 إبـل  إلـى  بـالبعيرين  البعير آخذ فجعلت :قال  "ِةقَدالص الِصِق يِف ذْخُ : "فقال ،اإلبل نفدت
  .)2(الصدقة

ـ  عمرو بن اهللا عبد عن: وفي رواية أخرى  أن أمره  النبي أن: ـ رضي اهللا عنهما 
  .)3(الصدقة إبل إلى بالبعيرين البعير يأخذ فكان ،جيشاً يجهز

  :النزاعتحرير محل 
لكـن اختلفـوا فـي جـواز      ،)4(ى جواز القرض مطلقاً علـ رحمهم اهللا  ـاتفق الفقهاء  

  .  استثناء من االتفاق السابقهاقتراض الحيوان باعتبار
                                                

 قرض الشئ قطعه، واستعمل في قطع الفأر والسيف والشعر والمجـازاة، والقـرض         :القرض لغةً : أوالً) 1(
أن يمـنح الرجـل     :  هبة أو صلة، والثاني    أن يعطي الرجل صاحبه المال    : األول: المنحة، وهي على معنيين   

ومـن " :  أخاه ناقة أو شاة يحلبها زماناً وأياماً ثم يردها، والمنحة تكون في األرض، ومنه حديث النبـي                  
 ع زرعها ردها ِإلَى صاِحِبهاكَانَتْ لَه َأرض فليَزرَِعها، َأو يمنَحها َأخَاه، َأو يدفَعها ِإلَيِه حتَّى يزرعها، فَِإذَا رفَ

  ).1/560(الرازي : مختار الصحاح، )2/607، 7/216 (ابن منظور: سان العربل ".
 من خالل النظر في تعريف الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ للقرض وجدت أنها تدور فـي    :القرض اصطالحاً: ثانياً

عناها، وكان من أوضح هذه التعاريف تعريف الحنابلة        فلك واحد، وإن اختلفت ألفاظها، بمعنى أنها متفقة في م         
الكاساني : بدائع الصنائع  ،)6/180(السرخسي  : المبسوط. بدله ويرد به ينتفع لمن مال دفعالقرض هو   : وهو

:  الروض المربع  ،)2/117(الخطيب الشربيني   :  مغني المحتاج  ،)3/176(مالك  :  المدونة الكبرى  ،)5/121(
  .)2/99 ( البهوتي:منتهى اإلرادات شرح ،)2/146(البهوتي : قناعاإل ،)1/361 (البهوتي

 كتاب البيـوع، (البيهقي في سننه الكبرى  و،)2339  ح2/65كتاب البيوع (أخرجه الحاكم في المستدرك   ) 2(
كتـاب البيـوع، بـاب      ( داود في سـننه      وأب و ،)10308  ح 5/287باب بيع الحيوان وغيره مما ال ربا فيه         

  .)1358 ح 1/266(حسن في مختصر إرواء الغليل : ، وقال الشيخ األلباني)3357  ح2/270الرخصة 
صحيح فـي مختـصر     : ، وقال الشيخ األلباني   )264  ح 3/70كتاب البيوع   ( في سننه    الدارقطنيأخرجه  ) 3(

  ).1358 ح 1/266(إرواء الغليل 
: ، المغنـي  )1/55( ابن منذر    :اإلجماع. وأجمعوا على أن استقراض األشياء من األطعمة وغيرها جائز        ) 4(

  ).3/188(النجدي : ، اإلحكام)2/70(ابن قدامة : ، الكافي)4/382(ابن قدامة 
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  :مذاهب الفقهاء
  :  في هذه المسألة إلى ثالثة مذاهبـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
ـ        جواز اقتراض الحيوان بالحيوان نسيئةٌ،     :المذهب األول   يوهذا ما ذهب إليـه األوزاع

ـ رحمهـم   وأحمد وإسحاق، وجماهير العلماء من السلف والخلف  ، ومالك والشافعي،والليث
  .)2(ـ رحمه اهللا ـوهو أيضاً قول اإلمام الصنعاني  ،)1(اهللا ـ

وهذا ما ذهب إليه المزني وابن        جواز اقتراض الحيوان بالحيوان مطلقاً،     :المذهب الثاني 
  .)3(ـ رحمهم اهللا ـ وداود الظاهري ،جرير الطبري

 حنيفة وأبوهذا ما ذهب إليه       ال يجوز اقتراض الحيوان بالحيوان مطلقاً،      :المذهب الثالث 
 ،وحذيفة مسعود ابن عن وروي ،صالح بن والحسن والثوري ون،ي والكوف ، والهادوية ،وأحمد
  .)4(ـ رحمهم اهللا ـ سمرة بن الرحمن وعبد

  :منشأ الخالف
 هذه المسألة إلى الخـالف الـوارد فـي     فيـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

 منها ما هو في النهي عن اقتراض الحيوان بـالحيوان نـسيئة،            مفاهيم روايات حديث الباب،   
  .وكذلك ما هو في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان

قـال بجـواز     فمن أخذ باألحاديث الواردة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نـسيئة،           
ومن أخذ باألحاديث الواردة في النهـي عـن اقتـراض            ،)5(ان نسيئة إقراض الحيوان بالحيو  

  .الحيوان بالحيوان نسيئةً أخذ بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

                                                
 العينـي : عمـدة القـارئ    ،)5/36(النـووي   : صـحيح مـسلم   شرح   ،)5/82(ابن حجر   : فتح الباري ) 1(
: مدونة الكبـرى  ال ،)5/247(لشوكاني  ا: نيل األوطار ،  )4/454(المباركفوري  : تحفة األحوذي  ،)12/134(

المغنـي والـشرح     ،)2/21(لخطيب الشربيني   ا: مغنى المحتاج  ،)1/196:  (أشرف المسالك  ،)3/74(مالك  
  ).3/143(لشوكاني ا: السيل الجرار ،)390، 5/387( ةابن قدام: الكبير

  ).3/80(الصنعاني : سبل السالم) 2(
المبـاركفوري  : تحفة األحوذي  ،)12/135(العيني  : عمدة القارئ  ،)6/37 (النووي: صحيح مسلم شرح   )3(
)4/454(.  
، )12/135(العيني: عمدة القارئ  ،)6/37(النووي: صحيح مسلم  شرح   ،)5/280(ابن حجر   : فتح الباري ) 4(

  .)4/400(الكاساني : بدائع الصنائع ،)5/93(لسرخسي ا: المبسوط، )5/248(الشوكاني : نيل األوطار
 كان إذا متفاضالً بالحيوان الحيوان بيع جواز في العلماء يختلف لم: لمسندا شارح قال ونقداً نسيئة :قوله) 5(

 إن: وثالثتهـا  ،مطلقاً المنع: وثانيتها ،مطلقاً الجواز: إحداها: روايات ثالث أحمد فعن نسيئة كان وإذا. بيد يداً
 مالـك  قـول  وهـو  ،النسيئة جازت جنسين من كانت وإن ،ببعض بعضها بيع يجز لم واحد جنس من كانت
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  :أسباب الخالف
  :)1( في هذه المسألة لألسباب التاليةـ رحمهم اهللا ـيرجع الخالف بين الفقهاء 

  .أحاديث بيع الحيوانو ، الظاهري بين أحاديث قرض الحيوان التعارض:األول
  .ن أحاديث االقتراض موقوفة، وأيضاً منها ما فيه مقالإ : ما يقال:الثاني
  .وبيع الحيوان نسيئة بينهما ناسخ ومنسوخ ، أن أحاديث إقراض الحيوان:الثالث

  :ترجيح اإلمام الصنعاني
ألول  يرجح المـذهب ا ـ رحمه اهللا  ـبعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني  

  .)2(القائل بجواز إقراض الحيوان بالحيوان نسيئة
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

ـ  رحمه اهللاـاستند اإلمام الصنعاني    إلى ما ذهب إليه من جـواز إقـراض الحيـوان     
  :)3(إلى األسباب التالية ، وأيضاً ال ربا في ذلكبالحيوان نسيئة،

  . جواز إقراض الحيوان بالحيوان نسيئة فينصاً واضحاًأن حديث الباب جاء : األول
 األحاديـث األخـرى مـن حيـث         أن حديث الباب أرجح من غيره من روايات       : الثاني

  .اإلسناد
 أن روايات حديث الباب جاءت في جواز إقراض الحيـوان بـالحيوان نـسيئة،             : الثالث

  .وأحاديث النهي جاءت في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
 على ادعائهم النـسخ لحـديث   ـ رحمهم اهللا  ـد رأي الحنفية ومن وافقهم  في ر: الرابع

  .الباب بالقول بعدم صحة النسخ فيما يقولون
  :الرأي الراجح

وما استدل بـه اإلمـام     وأقوالهم وأدلتهم،ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
 جحه اإلمـام الـصنعاني،   فإني أرى ترجيح المذهب األول الذي رـ رحمه اهللا  ـالصنعاني  

  :وذلك لألدلة التالية جواز اقتراض الحيوان بالحيوان نسيئة،: وهو
                                                                                                                                     

 بـن  اهللا عبـد  بحـديث  األولون تمسك ؛مطلقاً النسيئة رواية في وأحمد وأصحابه حنيفة أبو ومنع ،والشافعي
موطأ مالـك   . المقال من فيه بما سمرة حديث عن وأجابوا ،اآلثار من معناه في ورد وما ،العاص بن عمرو

  .)799  ح3/218باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (رواية محمد بن الحسن 
  ).3/81(الصنعاني : سبل السالم) 1(
  .المصدر السابق) 2(
  ).80-3/79(الصنعاني : سبل السالم) 3(
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 آخـذ  فجعلـت  :قال  "ِةقَدالص الِصِق يِف ذْخُ : "حديث الباب حيث جاء فيه     :الدليل األول 
  .)1(الصدقة إبل إلى بالبعيرين البعير

  :وجه الداللة
داللة واضحة صريحة قوية على جـواز       يتضح من خالل روايات حديث الباب أن فيها         

  .حسنحيث ورد الحديث بسنٍد  اقتراض الحيوان بالحيوان نسيئة،
 قد رخص في اقتـراض   ما جاء في روايات حديث الباب من أن النبي          :الدليل الثاني 

   .)2(ين وهو الد، يستعيذ باهللا من المغرمومع ذلك كان النبي  الحيوان بالحيوان نسيئة،
  :اللةوجه الد

 قد فعل ذلك للحاجة الضرورية في جـواز         من خالل الحديث المذكور تبين أن النبي        
  .مما يدل على أن فعله داللة على الجواز ين،رغم أنه كان يستعيذ من الد ،)3(اقتراض الحيوان

 البعيـر  آخـذ  فجعلت :قال  "ِةقَدالص الِصِق يِف ذْخُ : "حديث الباب وفيه   :الدليل الثالث 
: "  أنـه   اهللا رسـول  عن  جندب بن سمرةوأيضاً ما رواه     ،الصدقة إبل إلى لبعيرينبا
  .)4( "ةًيَئِسنَ اِنويالحِب اِنويالح ِعيب نع ىهنَ

  :وجه الداللة
يث فحد ن لكل حديث قيوده وأحكامه،    إ :من خالل النظر في األحاديث السابقة يمكن القول       

 ،ي النهي عـن بيـع الحيـوان بـالحيوان         وحديث سمرة ف   ،الباب في جواز اقتراض الحيوان    
اصة به فـي بـاب      والبيع له أحكامه وتوابعه الخ     ،راض له أحكامه وتوابعه الخاصة به     واالقت

ض والبيـع، لعـدم تـوافر       عدم صحة القياس بين القر    ب يمكن القول     وعليه ،المعامالت المالية 
  نـبي ةـالتفرق والمشهور عنده ـه اهللا  رحمـوفقاً لما جاء عن اإلمام مالك  ،شروط القياس

                                                
  .، وهو حسن)87ص (سبق تخريجه ) 1(
ـ  عائشة عن عروة عن) 2(  ،والمأثم المغرم من يتعوذ ما أكثر  اهللا رسول كان: قالت  ـ رضي اهللا عنها 

أخرجـه   " فَلَخَْأفَ دعوو ،بذَكَفَ ثَدح مِرغَ نم هنَِّإ: " قال !المغرم من تتعوذ ما أكثر ما ،اهللا رسول يا :قلت
، ومسلم   )2267 ح   2/844كتاب االستقراض وأداء الديون، باب االستعاذة من الدين         (البخاري في صحيحه    

  ).589 ح 4/2078كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر الفتن (في صحيحه 
  .)3/189(النجدي : اإلحكام ،)5/82(ابن حجر :  فتح الباري)3(
أحمد في ، و)3356  ح 2/270باب في الحيوان بالحيوان نسيئة       كتاب البيوع، ( داود في سننه     وأبأخرجه  ) 4(

 كراهيـة  في جاء ما باب كتاب البيوع، (الترمذي   و ،)2270  ح 2/763باب الحيوان بالحيوان نسيئة     (مسنده  
 5/538(في السلسلة الـصحيحة     صحيح  : ، قال الشيخ األلباني   )1237  ح 3/538 نسيئة بالحيوان حيوانال بيع
  ).2416ح 
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  .)2(والقرض سنة مندوب إليها ،)1(باإلجماع هو والوديعة وقوله والبيع القرض
، ممـا   ن هناك اختالفاً متبايناً بين الحيوانين اللذين وقع عليهما القـرض          إ :رابعالدليل ال 

  .يؤدي إلى المشاحنة والخالف
اإلحاطة بالوصف وغيره عند االقتـراض بمـا         هذا بأنه ال مانع من       ويرد على ادعائهم  

  وأيضاً خشية الوقوع فـي جهالـة المماثلـة،         ،يدفع التغاير والنزاع بين المقرض والمقتَِرض     
  . )3(بشرط عدم االشتراط  جواز وفاء ما هو أفضل من المثل عند المبادلة،:وقيل

بحمل النهـي  ، )4(فعيشافقد جمع بينهما الإن الجمع بين الحديثين ممكن،     :خامسالدليل ال 
ثين أولـى    ألن الجمع بين الحدي    ؛ويتعين المصير إلى ذلك    على ما إذا كان نسيئة من الجانبين،      

وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الداللة على جواز اسـتقراض   ،من إلغاء أحدهما باتفاق   
  .)5(الحيوان والسلم فيه

ه شبهةً للتغاير، لذلك نقول ببطالنـه        بالحيوان يعد في    قرض الحيوان   إن :دسالدليل السا 
  .سداً للذريعة

اب سد الذرائع عندما ال يكون نص صـريح فـي           نه يؤخذ بب  إ : بالقول ويرد على هؤالء  
، وحديث الباب فيه نص صريح واضح في جواز قرض الحيوان بالحيوان متفاضـالً             ،المسألة

  .أو نسيئةً
ن االقتراض في البـر  إ:  قالـمه اهللا   رحـ ما ورد عن اإلمام ابن حجر  :سابعالدليل ال

وجاز لإلمام أو الخليفة وغيره أن يقترض على         ،مباحة ال يعاب عليه    وكذا األمور ال   ،والطاعِة
واستدل اإلمام الشافعي على     ،حتاجين، وله يوفي من مال الصدقات     بيت المال لحاجِة بعض الم    

 مـن   هو حاجة المحتاجين حيث أن سبب اقتراضه  ،واز ذلك بتعجيل الزكاة عن موعدها     ج
 صاحب الدين منها، بل إنـه       ولما جاءت الصدقة إلى بيت المال أوفى النبي          ،أهل الصدقة 

  رض منـالحتمال أن يكون المقت ، وهو مندوب فعله،عليه الصالة والسالم زاد عند التسديد
                                                

  .)5/63(ابن حجر : فتح الباري ،)3/38(مالك : المدونة الكبرى) 1(
 ،)2/81(لـشيرازي   ا :المهـذب  ،)3/73(مالـك   : المدونة الكبرى  ،)5/112(لكاساني  ا: بدائع الصنائع ) 2(

  .)1/361(البهوتي : الروض المربع ،)4/382( ابن قدامة: الشرح الكبيرالمغني و
  .المصادر السابقة) 3(
 ،بالكاليء الكاليء بيع من ذلك فيكون ،الطرفين من النسيئة به المراد بأن الحديثين بين الشافعي جمع وقد) 4(

  ).1/308(الشوكاني : الدراري المضيئة. فيجوز واحد طرف من ال
 يلمبـاركفور ا: ، تحفة األحـوذي   )6/37 (النووي: صحيح مسلم شرح  ،  )5/82(ابن حجر   : ريفتح البا ) 5(
)4/455(.  
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  .)1(أهل الصدقة
 فـي جـواز إعطـاء        أعطى حكم القرض حكم السلم      من خالل فعله     :ثامنالدليل ال 

  فـرد ،كراًكما ورد في األثر أنه استلف من رجل ب الزيادة عند سداد القرض من إبل الصدقة،    
 وفعـل  ، )2( وغيـر ذلـك  ،أعطوه سناً فوق سنه  : فقال ،باعياً، وأيضاً أنه استلف بعيراً    خياراً ر
 وسـلف   ين من قرضٍ  فيستحب لمن عليه د    ، من باب السنة، ومن مكارم األخالق      الرسول  

فإنه منهـي عنـه      وليس هذا من قبيل القرض الذي يجر منفعةً،        ،أن يرد أجود من الذي عليه     
ومذهبنا أنـه   وأما المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض،     ،))3اتفاقاً لحديث الرسول    

 أو فـي    ،ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الـصفة        يستحب الزيادة في األداء عما عليه،     
ـ ِخ نِإ " :لعموم قول النبـي      فأعطاه أحد عشر،   أقرضه عشرةً، بأن  العدد   يكُارـ َأ م حكُنُسم 

   .)4( "اءضقَ

                                                
بـن حجـر    ا: فـتح البـاري   ،  )4/456 (يالمباركفور: حفة األحوذي  ت ،)2/135( العيني: عمدة القارئ ) 1(
  .)6/37( النووي :صحيح مسلم شرح ،)5/83(
  ).36-6/35( النووي :، صحيح مسلم)84-5/83(ابن حجر : فتح الباري) 2(
ـ و نِم هجو وهفَ ،ةًعفَنْم رج ٍضرقَ لُّكُ" : قال أنه  النبي صاحب عبيد بن فضالة عن) 3( وِهج ـ الر اب ." 

، والحـارث   )10715 ح   5/350كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا          (أخرجه البيهقي في سننه     
: ، قال الشيخ األلبـاني )437 ح 1/500ع، باب في القرض يجر منفعة كتاب البيو(في مسنده، زوائد الهيثمي     

  ).1398 ح 1/274(ضعيف في مختصر إرواء الغليل 
، )2182 ح 2/809كتاب الوكالة، باب وكالة الـشاهد والغائـب جـائزة    ( أخرجه البخاري في صحيحه    )4(

  ).4693 ح 7/318كتاب البيوع، الترغيب في حسن القضاء (والنسائي 
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  الخامسةالمسألة 
  حكم بيع العرايا إذا كانت خمسة أوسق

ـ ِف ِرمالتَّ نِم اهِصرِخِب )1(اايرالع ِعيب يِف  يِبالنَّ صخَّر" : قال  هريرة أبي عن ايم 
دخَ ونمَأ ِةسو2(ٍقس(، َأخَ يِف ومَأ ِةسوٍقس" )3(.  

 أذن حـين   اهللا رسـول  سـمعت : قال  اهللا عبد بن جابر عن :وفي رواية أخرى  
  .)4( "ةعبراَألو ةالثَالثَو ِنيقَسالوو قسالو: " يقول بخرصها يبيعوها أن للعرايا

  :تحرير محل النزاع
وأيـضاً    فيما دون خمسة أوسق،)5( على جواز بيع العراياـاهللا   رحمهم ـ الفقهاء  أجمع

  .اتفقوا على المنع فيما فوق خمسة أوسق

                                                
أن يجعل لـه ثمـرة   :  واحدتها عرية، وهي النخلة يعريها أصحابها رجالً محتاجاً، أي         :العرايا لغةً : والًأ) 1(

عامها، وأعرى فالن فالناً ثمر نخلة إذا أعطاه إياها يأكل رطبها، وليس في هذا بيع، إنما هو فضل ومعروف           
  .)1/467( الرازي :مختار الصحاح، )15/44(ابن منظور :  لسان العرب.وهبة
 من خالل النظر في تعاريف الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ للعرايا، وجدت أنها تدور فـي    :العرايا اصطالحاً: ثانياً

بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه األرض؛ ويرجع ذلك إلـى             : فلك واحد، وهو أن العرية هي     
 نيـل   .فيد، وخاٍل من الحـشو    وضوحه وشموله على المقصود لمفهوم العرية، وزد على ذلك أنه مختصر م           

: المجمـوع  ،)3/258 (البهـوتي : كشاف القناع ،  )4/65( ةابن قدام : لمغني ا ،)5/242(الشوكاني  : األوطار
  .)4/157( الرملي: ، نهاية المحتاج)10/335( نوويلا
 وهـو  ، النبـي  بـصاع  صاعاً ستون وهو بعير حمل هو: وقيل ،معلومة ِمكْيلَة والِوسقُ :لغةً الوسقُ) 2(

 عشر خمسة هي َأوسق خمسة :الزجاج قال ،مناً وستون مائة الحساب هذا على فالوسقُ ،وثلث َأرطال خمسة
 وثمـانون  وَأربعمائـة  ،الحجاز أهل عند رطالً وعشرون ثالثمائة وهو ،صاعاً ستون بالفتح الوسقُ، و  قَِفيزاً

  ).10/378(ابن منظور : لسان العرب. العراق َأهل عند رطالً
 صاعاً، وقد قدر علماؤنا في وقتنا الحاضر الـصاع     300 ستين صاعاً، والخمسة أوسق تعدل       الوسق يساوي 

  . كجم652,8 = 2,176×  صاع 60 ×  5 كغم، فيكون نصاب العرية من الرطب بالكيلو جرام 2.176بـ 
 نخـل  في أو حائط في شرب أو ممر له يكون الرجل بابكتاب المساقاة،   (في صحيحه    البخاري   أخرجه )3(
كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطـب بـالتمر إال فـي العرايـا              (، ومسلم في صحيحه      )2253 ح   2/839
  ).1541 ح 3/1171
، والبيهقي فـي   )5008 ح   11/381كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه       (أخرجه ابن حبان في صحيحه      ) 4(

مـسند  (، وأحمد في مـسنده      )10449 ح   5/311عرايا  كتاب البيوع، باب ما يجوز من بيع ال       (سننه الكبرى   
   ).1/723(صحيح في الثمر المستطاب : ، وقال الشيخ األلباني)14911 ح 3/360جابر بن عبد اهللا 

  ).1/53(ابن المنذر : اإلجماع. أجمع الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ على بيع العرايا أنه جائز )5(
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  .)1(ولكن اختلفوا في بيع العرايا إذا كانت خمسة أوسق
  :مذاهب الفقهاء

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
إليه المالكية، وهـو القـول   وهذا ما ذهب ,  جواز العرايا في خمسة أوسق:المذهب األول 

   .)2(ـ رحمهم اهللا ـومقابل األظهر عند الشافعية  الراجح عندهم،
وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية      ,  عدم جواز العرايا في خمسة أوسق      :المذهب الثاني 

 ـمنذر  ال وبه قال ابن ـ رحمهم اهللا  ـ، واألظهر عند الشافعية و الحنابلة  )3(في قول مرجوح
  .)4( ـ رحمه اهللا ـ وهو أيضاً قول اإلمام الصنعانيـ اهللا رحمه

  :أسباب الخالف
أن هناك تعارضاً ظاهرياً بين روايـات  إلى  ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

الوسـق والوسـقين    "رخصة بيع العرايا    :  القائل  وحديث جابر بن عبد اهللا       ،حديث الباب 
  ": والثالثة واألربعة

  . حديث الباب أجاز بيع العرايا في خمسة أوسقعندهفمن ثبت 
أي ال يزيـد عـن       ومن ثبت عنده حديث جابر أجاز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق،           

 .)5(أربعة أوسق

  :؟)6(أم هي بيع مستثنى من المحرم وأيضاً هل العرايا هبة، أم رخصة مقيدة،
  .بجواز العرايا مطلقاًفعند القائلين بأنها هبة قالوا 

 وهـو فيمـا دون      نها رخصة مقيدة فقد قيدوها بما ورد في حديث الباب،         إ: أما من قالوا  
  .خمسة أوسق

فقد قالوا بجوازهـا     ،)7("المزابنة  " نها بيع مستثنى من البيوع المحرمة       إ: وأما الذين قالوا  
  .بحسب الحاجة

                                                
  .)5/244(الشوكاني : رألوطانيل ا ,)2/32(ابن رشد :  بداية المجتهد)1(
  ).4/66(ابن قدامه : المغني، )2/81(الصاوي : بلغة السالك ,)3/276( الدسوقي: حاشية الدسوقي) 2(
 ,)3/561(النووي  : روضة الطالبين ،  )2/81(الصاوي  : بلغة السالك  ,)5/194(الكاساني  : بدائع الصنائع ) 3(

  .)67 ،4/66(امه ابن قد: المغني، )3/259(البهوتي : كشاف القناع
  ).3/84(الصنعاني : سبل السالم) 4(
  ).1/985(ابن رشد : بداية المجتهد) 5(
  .المصدر السابق) 6(
  =ربويين(وبيع الزرع بالحطِة كيالً  وبيع العنب بالزبيب كيالً،  هي بيع ثمر النخل بالتمر كيالً،:المزابنة) 7(
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  :ترجيح اإلمام الصنعاني
عدم جواز  بني يرجح المذهب الثاني القائل      بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعا       

  .بيع العرايا في خمسة أوسق
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

م جواز بيع العرايا فـي   إلى ما ذهب إليه من عدـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  
  :خمسة أوسق، إلى األسباب التالية

ب العرايـا أن يبيعوهـا       أذن ألصـحا    أن النبي    : ما ورد في حديث جابر       :األول
  .الوسق والوسقين والثالثة واألربعةبخرصها 
 ، أن األحوط هو األخذ بأن الترخيص في العرايا مقيد فيما دون خمـسة أوسـق               :الثاني

  .خروجاً من الخالف في هذه المسألة
  :الرأي الراجح

، ومـا  ةوأقوالهم وأدلتهم في هذه المـسأل  ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
 فإني أرى ترجيح المذهب الثـاني الـذي رجحـه    ـ رحمه اهللا  ـاستدل به اإلمام الصنعاني  

اإلمام الصنعاني القائل بعدم جواز الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، بمعنى أن الرخـصة     
  :وذلك لألدلة التالية، فقط في العرايا تكون فيما دون خمسة أوسق

  اهللا رسول سمعت: قال  اهللا عبد بن جابر حديث    في رواية  ثبتما  : الدليل األول 
  .)1( "ةعبراَألو ةالثَالثَّو ِنيقَسالوو قسالو ": يقول بخرصها يبيعوها أن للعرايا أذن حين

  :وجه الداللة
 همـا  اللـذين  وـ حديث أبي هريرة وحديث جابر  ـبعد االطالع على كٍل من الحديثين  

 ،صـحيح  من حيث السند والمتن، فتبين لي أن كليهمـا  ـهم اهللا   رحمـمحور أقوال الفقهاء  
وله الترتيب األول فـي       ألنه متفقٌ عليه،   ؛ولكن حديث الباب أقوى من حيث درجات الصحة       

وعلى ذلـك    مظان الحديث، وأما حديث جابر فيأخذ الترتيب الثاني من حيث درجات الصحة،           
، وترك حديث جابر، ولكن ما جـاء علـى        كان األصل واألولى البناء على حديث أبي هريرة       

                                                                                                                                     
 وأيضاً لمـا فيهـا مـن المفاسـد     ،ن المفضية إلى الربا  لما فيها من الجهل بتساوي المبيعي     ) من جنٍس واحد  =

العينـي  : ، عمـدة القـارئ    )4/200(ابـن قدامـه     : ، المغني )5/241( الشوكاني   : نيل األوطار  .واإلضرار
  .)4/384(ابن حجر : ، فتح الباري)9/154(العظيم آبادي : ، عود المعبود)19/154(
  .، وهو صحيح)94ص (سبق تخريجه ) 1(
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 ،)1(داود بن الحصين   ، وهو لسان العلماء من وجود الشك في حديث الباب من أحد رواة السند           
أو في خمـسة  " بقوله  فعند ذلك جعلنا نتردد في ترجيح رواية حديث الباب لوقوع الشك فيها،     

وعلى ذلـك    وال في المتن،  حمل الشك ال في السند      ال تَ   بينما رواية حديث جابر    " أوسق
  .)2(وهو المنع في خمسة أوسق من باب االحتياط ، نرجح بقوة رواية حديث جابر

ـ ابزالم نع  اِهللا وُلسر ىهنَ"  :قال  اهللا عبد بن جابر رواه   ما:الدليل الثاني  ،ِةنَ
ونع المِةلَاقَح، والثُ نعَأ الِإ انيتُ نلَع3( "م(.  

  :لةوجه الدال
 ، المزابنة، وهي من البيوع المحرمـة       نهى عن  يستدل من الحديث المذكور أن النبي       
وفيهـا الجهالـة      ألنهما ربويين من جنٍس واحـد،      ؛والمزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر كيالً      

ـ ومن روايات حديث الباب أن النبـي         بتساوي المبيعين المفضي إلى الربا،     ص فـي   أرخ
فمن ذلك يبقى االتفـاق علـى        وبقي الشك في الخمسة أوسق،     ،مسة أوسق العرايا فيما دون خ   

، وذلك ألن العرية رخصة بنيت على خالف األصـل         العموم في التحريم في الخمسة أوسق،     
 أما الخمسة أوسق ذاتها مشكوك فيها كما سبق القـول،  ،واز يقيناً فيما دون الخمسة أوسق والج

  .ب أولىمن با )4(فال تثبت إباحتها مع الشك
 رخص في بيع العريـة       أن النبي    : بإسناده  ما ورد عن ابن المنذر       :الدليل الثالث 

، وجاء التخصيص بذكر األعداد علـى الترتيـب          "الوسق والوسقين والثالثة واألربعة   " في  
أنه على  ليس عفوياً، وإنما يدل على أنه ال تجوز الزيادة في العدد المذكور، وكما يتضح اتفاقاً                

  .)5(، فكذلك هناتجوز الزيادة على الخمسة أوسق، وذلك لوجود التخصيص السابقال 
   اـ أرخص في العراين النبي إ : من قالـ رحمهم اهللا ـ من الفقهاء :الدليل الرابع 

                                                
: الكامل في الـضعفاء . بعض المحدثين وضعفه ،ثقة ذكر ابن عدي عن مالك أنه    المدني صينح بن داود) 1(

  ).3/92(ابن عدي 
  ).4/66(ابن قدامه : المغني) 2(
، والترمـذي فـي   )3405 ح 2/282كتاب البيوع، باب ما جاء في المخابرة   (أخرجه أبو داود في سننه      ) 3(

كتاب البيـوع،  (، والنسائي في سننه )1290 ح 582/ 3ن الثنيا كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي ع   (سننه  
كتاب البيوع، باب   (، وابن حبان في صحيحه      )3880 ح   7/37 .. كراء عن النهي في المختلفة األحاديث ذكر

 في تلخـيص  عليه متفقٌ أنه المسانيد جامع في فذكر الجوزي بن همو، )4971 ح   11/344البيع المنهي عنه    
  ).3/5(الحبير 

  ).4/67(ابن قدامه : المغني) 4(
  .المصدر السابق) 5(
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بل جاءت مقيـدة بالعـدد المـذكور،         ،مطلقاً، ولم تثبت أن الرخصة في العرايا جاءت مطلقةً        
ويصير القيد المذكور في إحدى روايتـي الحـديثين،          ، المقيد عندها يجب حمل المطلق على    و

  .)1(، ولذاك يقيد المنع في الخمسة أوسق "فيما دون خمسة أوسق" كأنه مذكور في األخرى 
ـ       إ : قد يقول قائٌل من المجيزين     :الدليل الخامس  سة ن الرخصة في العرايا تكون في الخم

ن غيرها، وذلك لرفع الضيق والحرج عـن        وهي األولى م   ،أوسق ال فيما دون الخمسة أوسق     
الناس، ولزيادة تلبية حاجاتهم من العرايا، وبعدم األخذ بالخمسة أوسق نكون قد ضيقنا علـى               

  .المحتاجين مما وسع علينا في الرخصة المشروعة من العرايا

ق ننا يمكن أن نحقق للمحتاجين حاجتهم برفع الضيإ : على ادعاء هؤالء المجيزين بالقولويرد
نه لو باع رجٌل إ: والحرج من الرطب مقابل التمر من جوانب أخرى، وكما جاء في القول

 ما أخذه كل واحٍد  فأكثر فيها أكثر من خمسة أوسق جاز البيع، حيث كان،عاريةً من رجلين
أما لو اشترى رجل عريتين فأكثر في كل واحدٍة أقل من خمسة أوسق  ،دون خمسة أوسق

ه، أما لو اشترى رجل عريتين فأكثر من رجلين فأكثر، وكان في كل جاز البيع لوجود شرط
  .)2(واحدة خمسة أوسق أو أكثر لم يجز

                                                
  ).4/67(ابن قدامه : المغني) 1(
  .)3/259( البهوتي :كشاف القناع) 2(
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  :ويشتمل على ثالث مسائل

  .انتفاع المرتهن بالمرهون: المسألة األولى
  .أدنى سن للبلوغ: المسالة الثانية
  .ح مع اإلنكارالصل: المسألة الثالثة
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  المسألة األولى 
  )1( انتفاع المرتهن بالمرهون 

  :ديثالحنص 
ـ ذَ ِإِهِتقَفَنَِب بكَر يرهالظَّ: " قال رسول اهللا    :  قال عن أبي هريرة      ،ونـاً هر مانا كَ

لَوبنالد رشْ يرا كَذَ ِإِهِتقَفَنَ ِببانم روناًه،و ى الِذلَعي يكَرب،و شْير2( "ةَقَفَ النَّب(.  
ـ و ،ِهِتقَفَنَِب بكَري نهالر " :يقول كان أنه  النبي عن: وفي رواية أخرى   شْيرـ  ب  نبلَ

الدكَ اذَِإ ران مر3( "وناًه(.  
  :زاعتحرير محل الن

ـ  الفقهاء  أجمع ـ  ،)4( على جواز الرهن شرعاًـ رحمهم اهللا  ون وأنه ال ينتفع من المره
 ،ولكن اختلفوا في المرهون هل ينتفع المرتهن بالمرهون مقابل نفقتـه        ,بشيء إال بإذن صاحبه   
  .وبغير إذن مالكه أم ال؟

                                                
 حبس الـشيء    : وهو أيضاً  ، وهو مطلق الحبس   ،بالفتح ثم السكون الثبوت واالستقرار    : الرهن لغةً :  أوالً )1(

ـ  والجمع رهان، ورهـون ور    ،يء وأرهنته ورهنته   رهن الرجل الش   : ويقال ،بحق يمكن أخذه منه كالدين     ن ه
 والراهـون جبـل     ، والراهن المعد والمهزول   ، المخاطرة والمسابقة على الخيل    : والمراهنة والرهان  ،ورهين

أنـيس  ، )1/376(لمنـاوي  ا: التعـاريف ، )1/150(لجرجاني ا:  التعريفات.بالهند هبط عليه آدم عليه السالم   
 ).1/1551(ابن الفيروزآبادي : قاموس المحيطال ،)1/289(القونوي : الفقهاء

:  من خالل االطالع على تعريف الفقهاء للرهن، يمكن اختيار تعريف الشافعية وهـو         :الرهن اصطالحاً : ثانياً
 :أسـنى المطالـب   ،)10/2(النـووي  : المجمـوع  .جعُل عيِن ماٍل وثيقٍة بديٍن يستوفى منها عند تعذر وفائه        

، )21/104( السرخـسي :  المبسوط : وانظر ،)2/122 (األنصاري: حاشية الشرقاوي  ،)2/144(ألنصاري  ا
لحطـاب  ا: مواهب الجليـل   ،)2/366( الكشناوي :أسهل المدارك  ،)145 ،5/135(الكاساني  : بدائع الصنائع 

 ابـن قدامـة   : المغنـي ،  )2/77( األزهـري : ، جواهر اإلكليل  )3/231( الدسوقي: حاشية الدسوقي  ،)5/2(
  .)3/320(لبهوتي ا: ، كشاف القناع)4/361(
وابـن  ، )2377 ح  2/888باب الرهن مركوب ومحلـوب      كتاب الرهن،   (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 2(

كتاب ( الكبرىه  سنن والبيهقي في    ،)2440  ح 2/816 باب مركوب ومحلوب  كتاب الرهون،   (ه  سننماجه في   
جـاء   باب ما كتاب البيوع،   (ترمذي في سننه    ، وال )10987  ح 6/38جاء في زيادات الرهن      باب ما الرهن،  

  ).1254  ح3/555 في االنتفاع بالرهن
ابـن  و، )2376 ح  2/888باب الرهن مركوب ومحلـوب      كتاب الرهن،   ( البخاري في صحيحه     هأخرج) 3(

  ).5935 ح 13/261كتاب الرهن (حبان في صحيحه 
ال يجـوز فـي    : قال مجاهـد والـضحاك    أجمع العلماء على جواز الرهن في اإلسالم سفراً وحضراً، و         ) 4(

 ؟ أم في السفر والحضر    ؟ ولكن اختلفوا على جوازه هل في السفر فقط        ،)1/57(ابن المنذر   : اإلجماع .الحضر
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  :مذاهب الفقهاء
  :ى ثالثة مذاهب في هذه المسالة علـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
وشـرب   ، من ركوب الدابة   ، جواز أن ينتفع المرتهن بشيء من المرهون       :المذهب األول 

ـ اسحإوهذا ما ذهب إليه اإلمام أحمد و      ،ير إذن صاحبه، وبقدر قيمة النفقة     اللبن بغ  ا ق وغيرهم
  .)2(ـ رحمه اهللا ـوهو أيضاً قول اإلمام الصنعاني  ،)1(ـ رحمهم اهللا ـ

وشرب   عدم جواز أن ينتفع المرتهن بشيء من المرهون بركوب الدابة،          :المذهب الثاني 
وهذا ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة             ،در قيمة النفقة  بغير إذن صاحبه بق   اللبن  

  .)3(ـ رحمهم اهللا ـ والشافعية وغيرهم ،والمالكية
 وال شـرب    ،  ال ينتفع المرتهن بشيء من المرهون ال من ركوب الدابة           :المذهب الثالث 

ن بمقدار قيمة    اللب فينتفع المرتهن بالركوب وشرب   ,  إال إذا منع الراهن من اإلنفاق عليه       ،اللبن
  .)4(ـ رحمهم اهللا ـ وغيرهم ، والليث وأبو ثوريوإلى هذا ذهب اإلمام األوزاع ,النفقة عليها

  :أسباب الخالف
 يعتبرون أن حديث أنهممسألة إلى ال في هذه ـ رحمهم اهللا  ـيرجع الخالف بين الفقهاء  

  :قال اهللا عنهما ـ ـ رضي الباب أقوى سنداً وأوضح داللةً على منطوقه من حديث ابن عمر

                                                                                                                                     
:  ثبتت مشروعية الرهن في السفر بنص اآلية القرآنية        :وقالوا              

  . ابـن قدامـة   : ، المغني )3/403(القرطبي  : الجامع ألحكام القرآن   .)283(من اآلية   : سورة البقرة 
 وُلسر يِفوتُ :قالت  عائشة عنف ثبتت مشروعية الرهن في الحضر بنص السنة النبوية          ، وأيضاً )4/361(

كتاب الجهاد  (أخرجه البخاري في صحيحه      ". يٍرِعشَ نِم اعاًص ينالِثثَِب ٍيوِدهي دنِْع ةٌونَهرم هعرِدو  اِهللا
كتاب البيوع، باب مبايعـة     (، والنسائي في سننه     )2759 ح    3/1068 والسير، باب ما قيل في درع النبي      

  . )4651 ح 7/303أهل الكتاب 
، )3/355 (لبهوتيا: كشاف القناع  ,)1/186(المقدسي  : العدة شرح العمدة  ،  )4/362(ابن قدامة    :المغني) 1(

  .)4/203(ابن حجر : ، فتح الباري)5/284(الشوكاني : نيل األوطار
  .)3/96(الصنعاني : بل السالمس) 2(
الكـشناوي  : ، أسـهل المـدارك    )5/136(الكاسـاني   : ، بدائع الصنائع  )21/106( السرخسي   :المبسوط) 3(
الـسبكي  : ، المجمـوع )5/284(الـشوكاني  : ، نيل األوطـار   )2/76(األزهري  : ، جواهر اإلكليل  )2/366(
ابن حجر  : ، فتح الباري  )4/79( النووي :، روضة الطالبين  )2/114( األنصاري: ، أسنى المطالب  )12/361(
)4/203(.  
الـسبكي  :  المجمـوع  ،)9/320(لعظيم آبادي   ا: عون المعبود  ،)4/386(لمباركفوري  ا: تحفة األحوذي ) 4(
  .)4/203(ابن حجر  :لباري، فتح ا)5/284(الشوكاني : ، نيل األوطار)12/361(
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  .)1( "ِهِنذْ ِإِريغٍَئ ِبِر امةُياِش مبلَحال تُ: " قال رسول اهللا 
  :ترجيح اإلمام الصنعاني

 يرجح المـذهب األول  ـ رحمه اهللا  ـبعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني  
ـ        ،القائل بجواز انتفاع المرتهن من ركوب الدابة        مقابـل   ،احبه وشرب اللـبن بغيـر إذن ص

  .)2(النفقة
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

ما ذهب إليـه مـن جـواز انتفـاع المـرتهن      في ـ رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  
  :ألسباب التاليةلبن بغير إذن صاحبه مقابل النفقة، إلى ا وشرب ال،بالمرهون من ركوب الدابة

ى القائلين بأنه ال ينتفـع المـرتهن مـن     علـ رحمه اهللا  ـرد اإلمام الصنعاني  : األول
ـ حال تُ "  بحديث ابن عمر     ،الباب منسوخ حديث   بدعوى أن    المرهون بشيء،  ـ  م بلَ  ةُياِش

غَ بِ ٍئِرامهذا الحديث عند جمهـور الفقهـاء       : "  عن حديث الباب   ابن عبد البر  وقول   " ِهِنذْ إِ ِري
  .)3("ها وآثار ثابتة ال يختلف في صحت،ترده أصول مجتمعة

ـ فأجاب اإلمام الصنعاني   دعى على حديث البـاب متعـذر    بأن النسخ الم:ـ رحمه اهللا 
أن الجمع بـين    معلوم  و ،والمنسوخ، وعدم معرفة تاريخ النسخ    وذلك لعدم معرفة الناسخ      ،جداً

 فيعد حـديث ابـن عمـر       ,أولى من إهمالهما  " حديث الباب وحديث ابن عمر      " الحديثين  
اصـاً يـشمل     خ اً حـديث   وحديث أبي هريرة     ،شمل المرهون وغير المرهون    ي اً عام حديثاً

  . جاز انتفاع المرتهن بالرهن وعليه،المرهون فقط
 على المانعين ومن وافقهـم بأنـه ال ينتفـع    ـ رحمه اهللا  ـ رد اإلمام الصنعاني  :الثاني

  .نالمرتِهن من المرهون بشيء استناداً إلى أن المرتَِهن غير مالك للمرهو
ـ  رحمه اهللاـفأجاب اإلمام الصنعاني   ن الشارع الحكيم أعطى جـواز بيـع   إ :بالقول  

ومعنى متمرد هنا أي الرافض لدفع الحق في حالـة           الحاكم لمتاع المفلس المتمرد بغير إذنه،     
ومن باب أولى جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مقابل النفقة عليـه، وأيـضاً أجـاز                إفالسه،

                                                
ـ َأ بِحيَأ ،ِهِنذِْإ ِريغَِب ٍئِرام ةَياِشم دحَأ نبِلحي ال: " قال  اهللا رسول أن : عمر بن اهللا عبد عن )1( حمكُد 
ـ حي الفَ ،مهتَمِعطَْأ ميِهواِشم وعرض مهلَ نِزخْتَ امنَِّإفَ ؟هامعطَ َلِقتَنْيفَ ،هتُانَزِخ رسكْتُفَ ،هتُبرشْم ىتَْؤتُ نَأ  نبِل
  ح2/858باب ال تحتلب ماشية أحد بغيـر أذنـه       (في صحيحه   البخاري  أخرجه   ." ِهِنذِْإِب الِإ ٍدحَأ ةَياِشم دحَأ

  .)1726 ح 3/1352حبها باب تحريم حلب الشاة بغير إذن صا كتاب اللقطة،( ومسلم في صحيحه ،)2303
  ).3/96(الصنعاني : الم سبل الس)2(
  . المصدر السابق)3(
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في مسألة تصرية الحيوان برد صاٍع من التمر عوضاً عن اللبن عنـد تحقـق              الشارع الحكيم   
ـ   " : عن النبـي    هريرة   يأبحديث  وفقاً ل  الغش والخديعة في البيع،    ـ وا اإلِ رصال تُ َلب 

نَالغَوفَ ،م م تَن اباعه ا بعنَِّإ فَ ،دخَ بِ هظَ النَّ ِريرِني ب عأَ د ن ي ِلتَحبا إِ هشَ ن أَ اء مسك، ِإ وشَ ن اء ر دا ه
وصتَاع لشارع الحكيم إلذن ابل وفقاً وكل ذلك تم بدون إذن صاحب الشيء، ،)1(" ٍرم.  

 على المانعين ومن وافقهـم بأنـه ال ينتفـع    ـ رحمه اهللا  ـ رد اإلمام الصنعاني  :الثالث
  ".لف للقياس الحديث مخا" المرتِهن من المرهون بشيء استناداً إلى قولهم بأن 

وليـست   ن األحكام الشرعية ليست مطـردة، إ :ـ رحمه اهللا  ـفأجاب اإلمام الصنعاني  
والشارع الحكيم حكم هنا بركوب       بل األدلة تفرق بينها في األحكام الشرعية،       ،على نسٍق واحد  

لية ويعد هذا القول بمثابة قاعدة أصـو       ،)2( وجعله مقابل قيمة النفقة عليه     ا، وشرب لبنه  ،الدابة
  .عند األصوليين

  :الرأي الراجح
 وما استدل بـه اإلمـام   ، وأقوالهم وأدلتهمـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  

بجواز انتفاع المرتِهن بالمرهون بغير     : فإني أرجح المذهب األول القائل     الصنعاني على قوله،  
وذلـك لألدلـة   ـ  رحمه اهللا  ـ وهذا موافق لرأي اإلمام الصنعاني إذن صاحبه مقابل النفقة،

  :التالية
ِبنَفَقَِتِه ِإذَا كَان مرهوناً، ولَـبن الـدر يـشْرب    الظَّهر يركَب "  حديث الباب    :الدليل األول 

  .  )3( "ِبنَفَقَِتِه ِإذَا كَان مرهوناً، وعلَى الِذي يركَب ويشْرب النَّفَقَةَ
  :وجه الداللة

 نص في المسألة، فهو واضح الداللة على جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مـن               الحديث
  .  )4(ركوب الدابة، وشرب اللبن ال بغيرهما، وبدون إذن مالكه

ـ بِر شَاةً شَنهتَا ارذَِإ"   حديث الرسول: الدليل الثاني الم ِهتَرـ ن ـ ِنبن لَ ِم ـ ا ِبه  ِردقَ
ِفلْع5("اه(.  

                                                
  .، وهو صحيح)49ص (سبق تخريجه ) 1(
  ).3/96(الصنعاني :  سبل السالم)2(
  .، وهو صحيح)99ص (سبق تخريجه ) 3(
  ).5/203(ابن حجر : ، فتح الباري)5/284(الشوكاني : نيل األوطار) 4(
 نِإفَ،  اهِفلْع دِرقَِب اهِنبلَ نِم نِهتَرالم بِرشَ اةًشَ نهتَر ا اذَِإ: " بلفظ جامعه في سلمة بن حماد عند وقع ما) 5(

فْتَاساللَّ نِم َلصِنب بعثَ دِنم فَ ِفلْالعهو 5/290(الشوكاني : نيل األوطار ". اِبر.(  
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  :وجه الداللة
من ركوب الدابة وشـرب       إباحة انتفاع المرتهن بالمرهون،    ث أيضاً نص في مسألة    الحدي

فجعـل    أي قام على ما تحتاجه إليه الدابة،       "ا  هِفلْ ع ِردقَِب"  :اللبن بغير إذن صاحبه بدليل قوله     
  .)1(ويكون بذلك هو المنتفع عوض النفقة المرتهن هو المنفق،
ـ كَ اذَِإ" :  اهللا رسـول  قـال  :قال  هريرة وأب رواه   ما :الدليل الثالث  ـ الد تانَ ةُاب 

مفَ ونةًرهىلَع المِنِهتَر فُلْعاه، لَوبن الدر شْيرب، ويالِذ ىلَع شْيربتُقَفَنَ هه ويكَر2(" ب(. 

  :وجه الداللة
دابـة   جواز انتفاع المرتهن بالمرهون من ركـوب ال        الحديث أيضاً نص في المسألة ففيه     

ألنه مدفوع موقـوف    الحديث أن الراهن ينفق وينتفع؛       ن المراد من  إ: وال يقال ،  وشرب اللبن 
فبذلك يكـون هـو المنتفـع        أي جعل المرتهن هو المنفق،     مردود بما سبق من نص الحديث،     

  .)3(عوض النفقة
ث ن حـدي  إ:  حيث قالوا   استدل المانعون االنتفاع بالمرهون بحديث الباب،      :الدليل الرابع 

  .الباب ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة تقدح في جواز االنتفاع بالمرهون
  منها بعد تعـذر  )4(على هؤالء بأن السنة الصحيحة ال ترد إال بمعارض قوي أرجح ويرد 

ـ وأضيف القول ،الجمع بينهما ـ  فيما اطلعت عليه  ث البـاب   أنه ليس هناك أرجح من حـدي  
، لـذا  وقف االنتفاع بالمرهون من أدلة شافية     أيضاً لم أجد ما ي    و ،من حيث صحة السند والمتن    
  .)5(وهو جواز االنتفاع بالمرهون ،نبقى على مفهوم حديث الباب

ن حـديث   إ : استدل المانعون على منع انتفاع المرتهن بالمرهون بقولهم        :الدليل الخامس 
ـ  م بلَحتُ ال " :قال  اهللا رسول أن : عمر نالباب منسوخ بحديث ب    ـ  ةُياِش ـ غَ بِ ٍئِر ام ِري 

  .)6("ِهِنذِْإ

                                                
المقدسـي  : ، العدة شرح العمدة   )12/361(السبكي  : ، تكملة المجموع  )5/284(الشوكاني  : نيل األوطار ) 1(
  ).4/426(ابن قدامة : ، المغني)1/186(
، والـدار  )7125 ح 2/228مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبـو هريـرة     (أخرجه أحمد في مسنده     ) 2(

  ).135 ح 3/43كتاب البيوع (قطني في سننه 
  .)3/355(البهوتي : ، كشاف القناع)4/428(ابن قدامة :  المغني)3(
إن السنة الصحيحة من جملة األصول الشرعية، فـال تـرد إال   : اهللا ـ في ذلك  قال الشوكاني ـ رحمه  )4(

  ).12/361( السبكي: تكملة المجموع: وانظر. بمعارض أرجح منها
  ).5/203(ابن حجر : ، فتح الباري)5/284(الشوكاني :  نيل األوطار)5(
  .، وهو صحيح)101ص ( سبق تخريجه )6(
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عد منسوخاً بحديث ابن عمـر            ويرد؛ ألن النـسخ ال     )1( على هؤالء بأن حديث الباب ال ي
 وال تعذر هنا    وأيضاً ال يصح النسخ بمجرد االحتمال مع إمكان الجمع بينهما،          ،يثبت إال بيقين  
وال دليل هنا علـى      خر عنه في الصدور،   ومعلوم أن النسخ يحتاج إلى دليل متأ       ،للجمع بينهما 

  .)2(وهو جواز االنتفاع بالمرهون ،، لذا يبقى حديث الباب على مدلولهذلك
ن هناك تعارضـاً بـين     إ : االنتفاع بالمرهون بقولهم   من استدل المانعون    :الدليل السادس 

 عمر  وحديث ابن   في جواز االنتفاع بالمرهون بغير إذن مالكه،       مدلول حديث أبي هريرة     
د االنتفاع بالمرهون بإذن صاحبه الذي قي.  

وحـديث البـاب     عام في المرهون وغيـره،     على هؤالء بأن حديث ابن عمر        ويرد
 وحديث  ،ن حديث ابن عمر عام    إ: عندها يمكن الجمع بينهما بالقول     خاص في المرهون فقط،   

ة بركوبها وشرب لبنهـا     أي ينتفع بالمرهون من الداب     ،لباب خاص، فيبني العام على الخاص     ا
وأما غير المرهون فال يصح االنتفاع بشيء منـه إال   ،ط النفقة عليها، وبغير إذن صاحبها  بشر

  .)3(بإذن صاحبه
 المرتهن بشيء من المرهون إال بإذن صـاحبه         من انتفاع  استند المانعون    :الدليل السابع 

  :)4(من وجهين أن حديث الباب ورد على خالف القياسب
  .لتجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنهأحدهما ا . 1
  .تضمينه ذلك بالنفقة ال بالقيمة . 2

فكمـا هـو    ه،ؤ بأن حديث الباب بعيد عن مخالفته للقياس بما سبق إدعا ويرد على هؤالء  
بـل   معلوم عند العلماء أن األحكام الشرعية ليست مطَّردة أي بمعنى ليست على نسق واحد،             

  ،والشارع الحكيم قد حكم في مسألتنا بركوب الدابة  بينها في األحكام،إن األدلة الشرعية يفرق

                                                
: وانظـر . نظر، ذلك أن هذا الحديث رواه الجماعة إال مسلم والنسائيحديث ابن عمر فيه : قال المصنف ) 1(

  ).12/360(السبكي : تكملة المجموع
ابـن حجـر    : ، فـتح البـاري    )5/284(الشوكاني  : ، نيل األوطار  )12/361(السبكي  : تكملة المجموع ) 2(
)5/203.(  
  .المصادر السابقة) 3(
ك للمشتري، وللبائع بأخذ الثمن مقابل المبيع، وبالمثل فـإن    إن مقتضى العقد عند البيع يوجب المل      : حقيقة) 4(

الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه له، فليس لغيره أخذها بغير إذنه، إذ أن عقد الرهن ال يزيل الملـك               
في الحال، وال في ثان الحال، ولكن الرهن يوجب للمرتهن حق يد االستيفاء فيما بعد بحسب الموعد، أما لـو           

ابـن  : ، المغني )21/106(السرخسي  : المبسوط.  الراهن للمرتهن في االنتفاع بغير عوض أو مقابل جاز         أذن
  ).4/426(قدامة 
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  .)1(وشرب اللبن مقابل قيمة النفقة عليها
، )2( بالمرهون مع التعليـل لـذلك   منع المرتهن االنتفاعمن استند المانعون    :الدليل الثامن 

  .)3(كل قرض جر منفعةعن   وللنهي الوارد في حديث النبي
 وليـست   بأن منطوق حديث الباب يشير إلى أن مسألتنا هي في الرهن،        ءعلى هؤال  ويرد

 أن أحكام الرهن تختلف عن أحكام ـ رحمهم اهللا  ـوكما هو معلوم عند الفقهاء   ،في القرض
لك لعدم تقاربهما من بعض فـي   وذ فعندها ال يمكن اعتبارهما في حكم واحد،       القرض الفقهية، 

 دون  ،واز االنتفاع بالمرهون ركوباً وشرباً بقدر القيمـة       وعلى ذلك يمكن القول بج     ،أي شيء 
  .)4(أن يصحب ذلك أي نوع من أنواع المنفعة التي تجر ربا

ـ )5( استند األوزاعي والليث وأبو ثور ومن وافقهم:الدليل التاسع  بمـا  ـ رحمهـم اهللا    
ـ  ،هنَهر يالِذ ِهِباِحص نِم نهالر قُلَغْي ال: " قال  اهللا رسول أن: المسيب بن سعيد رواه  هلَ

 ال" : قـال   اهللا رسول أن : هريرة يأبوأيضاً في رواية عن      ،)6( "همرغُ ِهيلَعو همنْغُ
قُلَغْي الرهلَ ننْغُ همه ولَعغُ ِهيرم7( "ه(.  

                                                
  .)3/96(الصنعاني : سبل السالم) 1(
لو تمكن المرتهن من اإلنتفاع بغير إذن صاحبه، أدى إلى ذلك النهي الوارد في الحديث المـذكور،    : قالوا) 2(

إن المنفعة إنما تملك بملك األصل، واألصل هنا مملـوك للـراهن،         : ل المانعون لقولهم  وأصبح حراماً، ثم عل   
بعقد الرهن أوجب ملك اليد للمرتهن      : فالمنفعة تكون على ملكه ال يستوفيها غيره إال بإيجابها له، وأيضاً قالوا           

راهن ال ينتفع بالمرهون بغير     ال ملك المنفعة، فكان ما له في اإلنتفاع بعد عقد الرهن كما كان قبله، وكذلك ال               
  .)21/106(السرخسي : المبسوط. إذن المرتهن عندنا

ـ الر وِهجو نِم هجو وهفَ، ةًعفَنْم  رج ٍضرقَ  لُّكُ: " قال أنه  النبي صاحب  عبيد بن فضالة عن) 3( اب ." 
 ،)10715  ح 5/350 ربـا    باب كل قرض جر منفعة فهـو       كتاب البيوع، (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      

، وقال )20690 ح 4/327 من كره كل قرض جر منفعة كتاب البيوع واالقضية،   (ابن أبي شيبة في مصنفه    و
  ).1398 ح 1/274(ضعيف في مختصر إرواء الغليل : الشيخ األلباني

فـتح   ،)21/106( السرخسي: المبسوط ،)3/355( البهوتي: كشاف القناع  ،)4/426(ابن قدامة   : المغني) 4(
  ).5/203(ابن حجر : الباري

  .المصادر السابقة) 5(
مالك، رواية محمد بـن الحـسن       : ، والموطأ )717 ح   1/148كتاب الرهن   (أخرجه الشافعي في مسنده     ) 6(
مرسـل فـي إرواء الغليـل       : ، قال الشيخ األلباني   )846 ح   3/293كتاب الرهن وأبواب الربا، باب الرهن       (
  .)1406 ح 1/275(
كتاب البيـوع  (، والدار قطني في سننه )5934 ح  13/158كتاب الرهن   (ه ابن حبان في صحيحه      أخرج) 7(
  ).1406 ح 1/275(مرسل في مختصر إرواء الغليل : ، قال الشيخ األلباني)125 ح 3/32
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  :وجه الداللة
غنم  ويقصد بال  ،بمعنى أن لصاحبه غنمه وعليه غرمه      ،يتضح مما سبق أن الرهن ال يغلق      

وفي المقابـل عليـه      ألنه نماء ملكه فأشبه بغير المرهون،     هو زيادته من غلة وكسب ونماء؛       
وبذلك يتبين أنه ليس للمـرتهن شـيء مـن           ،)1(أي عليه ما يحدث من هالك ونقص       غرمه،
وهذا غير صحيح لتعارضه مـع مـا ورد فـي            ،ال من ركوب الدابة وال شرب لبنها      الرهن  

  .حديث الباب
يثين، حديث الباب والحديث     بأن التعارض الذي حدث بين روايات الحد       ويرد على هؤالء  

اً بإعمـال الـدليلين ال      أخذ ، وعدم إهمال أحدهما   فمن باب أولى أن يتم الجمع بينهما،       ،السابق
فيأخذ حديث الباب على جواز ركوب الدابة وشـرب لبنهـا            ، حيث ال تعذر للجمع    ،بإهمالهما

 ومنهـا   ، وهي الزيـادة المنفـصلة     ،واآلخر يأخذ على رد الزيادة للراهن      ،)2(ادون إذن مالكه  
  .فهذه ال تدخل في الرهن وتبقى لصاحبها  والولد المنفصل،،الثّمرة والبيض

ـ  استند األوزاعي والليث وأبو ثور ومن وافقهم:الدليل العاشر  في منـع  ـ رحمهم اهللا   
  .)3(هن عن القيام بمصلحة الدابة فقطاالنتفاع بالمرهون عند تعذر امتناع الرا

 وفـي   ،ذلك أن الرهن يعد أمانة عند المرتهن       ،بعدم صحة ذلك القول   : ويرد على هؤالء  
وأيضاً بافتراض أن صاحب الرهن مسافر أو مـسجون أو غيـر             ،)4(ضمانه إال أن ال يتعدى    

وعقـالً بوجـوب     وما يتفق شرعاً وعرفـاً       ،فما العمل؟ فنجيب من مفهوم حديث الباب       ذلك،
وفي مقابل ذلك يحق للـراهن       ،)5( والقيام على مصلحته من علف وغير ذلك       ،المحافظة عليه 

وأيضاً مـصداقاً لقـول اهللا       ،وب الدابة، وشرب اللبن بنص الحديث     االنتفاع بالمرهون من رك   
 :  ِ )6(.  

                                                
  ).1/186(المقدسي : ، العدة شرح العمدة)12/361(النووي : المجموع) 1(
  ).3/93(الصنعاني : ، سبل السالم)3/355(البهوتي : شاف القناع، ك)4/426(ابن قدامة : المغني) 2(
  ).12/364(النووي : المجموع) 3(
  ).1/186(المقدسي : العدة شرح العمدة) 4(
  ).3/355(البهوتي : كشاف القناع) 5(
  ).2(من اآلية : سورة المائدة) 6(
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  المسألة الثانية
  )1(أدنى سن للبلوغ

  :نص الحديث
 فَلَـم  سنَةً عشرةَ َأربع ابن وَأنا ُأحٍد يوم  النّبي على عِرضتُ": قاَل  عمر ابِنعن  

  .)2( "زنيفَأجا سنَةً عشرةَ خَمس ابن وَأنا الْخَنْدق يوم علَيه وعرضتُ يِجزني
ـ ر ىلَع تُضِرع" : قال  عمر ابن عن :وفي رواية أخرى   اِهللا وِلس   ،ـ َأو ـ ا انَ نب 

 ،ةًنَس ةَرشْع سمخَ ناب انََأو ِهيلَع تُضِرع مثُ ،تُغْلَب يِنري ملَو يِنزِجي ملَفَ ،ةًنَس ةَرشْع عبرَأ
  .)3( "يِنازجَأفَ

 :تحرير محل النزاع
ـ اتفق الفقهاء    باإلضافة إلى الحيض ،يتم باالحتالم والسن  على أن البلوغـ رحمهم اهللا 
  .والحبل عند النساء

                                                
  فَِإذَا بلَغْن َأجلَهن   : ه ومنه قوله تعالى    بلغ المكان وصل إليه، وكذا إذا شارف علي        :البلوغ لغةً : أوالً) (1

؛ والبلوغ إذا بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية، وبلغ الغالم أدرك،             )234(من اآلية   : سورة البقرة 
، )8/419(ابن منظـور    : لسان العرب . والبالغة الفصاحة، وبلغ الرجل صار بليغاً، وتبلغ بكذا أي اكتفى به          

 ).1/73(الرازي : الصحاحمختار 

 من خالل االطالع على تعاريف الفقهاء السابقة في تحديد أدنى سن للبلوغ، وجد أنها              :البلوغ اصطالحاً : ثانياً
تدور في فلٍك واحد، وأساسها مبني على تعيين أدنى سن للبلوغ، مع االرتباط بعالمات البلوغ، وكان التعريف           

 أن إال،  سـواء  ذلـك  في واألنثى الذكر سنة عشرة خمس استكمال هو   لوغالب: المختار تعريف الشافعية وهو   
، ويرجـع   )3/247(الشافعي  : األم. البلوغ ذلك فيكون،  سنة عشرة خمس قبل المرأة تحيض أو،  الرجل يحتلم

: ، اللبـاب  )6/176(الكاسـاني   : بدائع الـصنائع  : وانظر. ذلك إلى وضوحه وشموله لمقصد تعريف البلوغ      
ابن قدامـة   :، المغني )5/59(الحطاب  : ، مواهب الجليل  )2/97(األزهري  : ، جواهر اإلكليل  )2/25(الغنيمي  

  ).5/320(المرداوي : ، اإلنصاف)509، 4/508(
، )2521 ح   2/948 مكتاب الشهادات، باب بلـوغ الـصبيان و شـهادته         (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 2(

كتـاب  (، وابن ماجه في سننه      )1868 ح   3/1490كتاب اإلمارة، باب بيان سن البلوغ       (ومسلم في صحيحه    
كتاب السير، باب الخروج    (، وابن حبان في صحيحه      )2543 ح   2/850الحدود، باب من ال يجب عليه الحد        

 ).11083 ح 6/55باب البلوغ بالسن (، والبيهقي في سننه الكبرى )4728 ح 11/30وكيفية الجهاد 

، وابن حبان فـي     )11083 ح   6/55لحجر، باب البلوغ بالسن     كتاب ا (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      ) 3(
 ). 4728 ح 11/30كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجهاد (صحيحه 
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  :هب الفقهاءمذا
  :على مذهبينـ في هذه المسألة  رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
وهو المفتـى    ن السن التي يحكم بها على البلوغ هي خمس عشرة سنة،           أ :المذهب األول 

ـ  كما نقل عن أبي يوسف ومحمد  الحنفية،عند به   اعـة وما ذهب إليه جم، )1(ـ رحمهم اهللا 
 وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيـز وجماعـة         ، ابن وهب وأصبغ    "من المالكية 

الـشافعي وابـن حنبـل      مـا ذهـب إليـه       ، وأيضاً   )2("من أهل المدينة واختيار ابن العربي       
  .)4(اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ، وهو أيضاً قول )3(واألوزاعي

ذهـب  ما وهذا   إن السن التي يحكم بها على البلوغ هي سبع عشرة سنة،     :المذهب الثاني 
 تـسع عـشرة     : عشرة وقيـل    هي ثماني  )6(أبي حنيفة ، وفي قوٍل عند     )5( حنيفة ومالك  وأبإليه  
  .)7(سنة

  :أسباب الخالف
ـ يرجع الخالف بين الفقهاء   ذه المسألة إلى االختالف في روايـات  ه في ـ رحمهم اهللا 

، )8( أدنى سن للبلوغ هو خمس عـشرة سـنة  :فمن أخذ برواية حديث الباب قالحديث الباب،  
 أدني سن للبلوغ سبع عشرة، أو ثمـاني عـشرة، أو تـسعة              :ومن أخذ بقول أبي حنيفة قال     

  .عشرة سنة
                                                

 ).6/176(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/203(الزيلعي :  تبين الحقائق)1(

 ابـن قدامـة     :،الكـافي )5/59(الحطـاب   : ، مواهب الجليـل   )5/35(القرطبي  : الجامع ألحكام القرآن  ) 2(
)2/106.( 

ابـن قدامـة   : ، المغنـي )2/206(األنصاري : ، أسنى المطالب)5/35(القرطبي  :  الجامع ألحكام القرآن   )3(
 ).2/172(البهوتي : ، شرح منتهى اإلرادات)1/389(البهوتي : ، الروض المربع)4/509(
 ).3/108(الصنعاني : سبل السالم) 4(

: ، شـرح معـاني اآلثـار       )1/641(الـشوكاني   : ، فتح القدير  )5/35 (القرطبي:  الجامع ألحكام القرآن   )5(
 ).5/59(الحطاب : ، مواهب الجليل)4757 ح 3/218(الطحاوي 

 عـشرة  تـسع  الغالم وفي،  تحض لم نإو،  بالغ فهي،  سنة عشرة سبع الجارية بلغت اذا :حنيفة أبو قال) 6(
شـرح  . مثلهـا  ولد إذا   الجارية وفي سنة عشرة يثمان الغالم في الثوري وقال،  ذلك قبل يحتلم لم نإو،  سنة

 ).7/335(ابن عبد البر : ، االستذكار)4757 ح 3/218(الطحاوي : معاني اآلثار

الحطـاب  : ، مواهب الجليـل   )1/641(الشوكاني  : ، فتح القدير  )5/35(القرطبي  : الجامع ألحكام القرآن  ) 7(
الدسـوقي  : ، حاشـية الدسـوقي    )1/422(الثعلبـي   : ، التلقين )1/1208(ابن رشد   : ، بداية المجتهد  )5/59(
 ).2/97(األزهري : ، جواهر اإلكليل)3/293(

 .، وهو صحيح)107ص (سبق تخريجه ) 8(
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  :ترجيح اإلمام الصنعاني
إن أدنـى   :  الصنعاني يرجح المذهب األول القائل     بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام      

  .)1(سن للبلوغ هو خمس عشرة سنة
  :مبررات ترجيح اإلمام الصنعاني

استند اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ فيما ذهب إليه من أن أدنى سن للبلوغ هو خمس   
  :)2(عشرة سنة، إلى األسباب التالية

، ومـن كـان     فاً بالغاً له أحكام الرجال    صار مكل   سنة أن من استكمل خمس عشرة     :األول
  .دونها فال

اإلذن فـي  إن :  رد الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ على بعض المتأخرين عندما قـال   :الثاني
 دليل على أنه ألجل عـدم       ، فليس له في رده      الخروج للحرب يدور على الجالدة واألهلية     

و احتمال بعيد، والصحابي أعـرف   ه:فرد الصنعاني قائالًالبلوغ، وفهم ابن عمر ليس بحجة،    
  .بما روى

  :الرأي الراجح
بعد النظر في مذاهب الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم، وما استدل به اإلمام الصنعاني ـ رحمـه   

إن أدنـى سـن   : اهللا ـ فإني أرى ترجيح المذهب األول الذي رجحه اإلمام الصنعاني والقائل 
  :الية، وذلك لألدلة الت)3(البلوغ هو خمس عشرة سنة

ـ ر ي ملَ و ،يِنزِج ي ملَفَ " : قال   في رواية البيهقي عن ابن عمر      ما جاء  :الدليل األول  ي ِن
4( "تُغْلَب(.  

ـ  إن عمر بن عبد العزيز:الدليل الثاني  عن ابن عمـر   لما بلغه هذا الخبر ـ رحمه اهللا 
   .)5( ليعملوا به إلى عماله بهكتب

                                                
 ).3/108(الصنعاني : سبل السالم) 1(
 .المصدر السابق) 2(

 ).5/202(الزيلعي : تبيين الحقائق) 3(

 .، وهو صحيح)107ص (سبق تخريجه ) 4(

 ولـم  يجزني فلم،  عشرة أربع بن ا وأنا أحد يوم  اهللا رسول على رضتع: قال عمر بن ا عن نافع عن) 5(
 بـن  عمـر  الخبـر  بهذا فأخبرت؛  فأجازني،  عشرة خمس بن وأنا الخندق يوم عليه عرضت ثم،  بلغت يرني

 مائـة  إال ألحـد  يفرض ال عمر وكان،  عشرة خمس بلغ لمن إال تفرضوا ال أن عماله إلى فكتب،  عبدالعزيز
أخرجه الدار قطني فـي سـننه      . صحيح وهو جريج بن عن الرزاق عبد تابعه؛  عشرة خمس يبلغ حتى درهم

 ).40 ح 4/115كتاب السير (
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  :وجه الداللة
ـ عبد العزيز  فهم اإلمام عمر بن   من أن البلـوغ   هذا الخبر عن النبي ـ رحمه اهللا 

منه يكون صادراً    ال   وفهم الخليفة عمر بن عبد العزيز       , ال يتم إال بسن خمس عشرة سنة      
عـن رسـول اهللا   ـ رحمهم اهللا ـ    أخذه عمن سبقوه من السلف الصالح إال عن علم يمتلكه،

)1(.  
 بِتكُ ،ةًنَس ةَرشْع سمخَ ودولُالم َلمكْتَاس اذَِإ" : قال ما جاء عن النبي      :الدليل الثالث 

لَ امه وام لَعِهي، نِْم تْذَِخُأوه الحد2(" ود(.  
  :وجه الداللة
، مولود إذا بلغ خمس عشرة سنة أصبح أهـالً للبلـوغ          الرواية المذكورة أن ال   يتضح من   

ه الغالم والجارية، فاسـتويا معـاً فـي الحكـم     وذلك ألن السن يحصل به البلوغ، فيشترك في      
  .، ثم بالبلوغ يكلف العاقل بأداء الحقوق والواجبات الشرعية وغيرها)3(كاإلنزال

أبو حنيفة وغيره ـ رحمهـم   المرجوح ما جاء به بعض أصحاب المذهب  :الدليل الرابع
سع عشرة سنة، فلـم  إن أدنى سن للبلوغ هو سبع عشرة أو ثماني عشرة، أو ت: اهللا ـ القائلين 

ـ  اهللاهرحمـ أبو حنيفة  أن اإلمام اطالعي سوى خالل فيما علمتُ من أجد  استدل بقول اهللا   
:            )4(إن الصبي يبلغ أشده عند : ، حيث قال

 : ، ثم استدل بقول اهللا تعـالى )5(رية حتى تتم سبع عشرة سنة     ثماني عشرة سنة، والجا   
     )6( وقول اهللا ، :   

  )7(         فالنكاح بمعنى الحلُم، والحلُم بمعنى البلوغ، أي يجب حال األطفـال النكـاح ،

                                                
العظـيم آبـادي   : ، عـون المعبـود    )13/241(العيني  : ، عمدة القاري  )5/278(ابن حجر   : فتح الباري ) 1(
 ).5/301(المباركفوري : ، تحفة األحوذي)8/122(

 اذَِإ: " أنـس  حديث منها وأشف،  عشرة خمس بن ا الخندق في عمر بن ا كان: المغازي في يالواقد وقال) 2(
كْتَاسَلم الملُوخَ ودمس شْعةَر ِتكُ ةًنَسب لَ امه وام لَعِهي  ،ِقُأوتْيم لَعِهي الحدابن حجر  : ، تلخيص الحبير   "ود
  ).5/303(الشوكاني : ، نيل األوطار)3/42(
 ).1/266(ابن ضويان : ، منار السبيل)4/551(ابن قدامة : المغني) 3(

 ).152(من اآلية : سورة األنعام) 4(

 ).5/203(الزيلعي : تبين الحقائق) 5(

 ).6(من اآلية : سورة النساء) 6(

 ).59(من اآلية : سورة النور) 7(
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والبلوغ معاً ويكون ذلك عند ثماني عشرة سنة، وفي رواية أخرى تسع عشرة سـنة، وفـي                 
  .، فعندها تجب عليه الحدود والفرائض)1(الجارية سبع عشرة سنة

 ،غ هو خمس عشر أو سبع عـشرة ن اآلية لم تحدد أن أدنى سن للبلوإ: نرد على هؤالء  و
أدنـى  تحديـد  لإن هذا الدليل فيه تأويل ضعيف فوبالتالي  أو ثماني عشرة أو تسع عشرة سنة،     

  .قويهت عليه أدلةلم أجد ألبي حنيفة أيضاً و لبلوغ،لسن 

                                                
 ).3/35(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن) 1(
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  المسألة الثالثة
  الصلح مع اإلنكار

  :نص الحديث
  اهللا رسـول  أن: جده عن أبيه عن المزني عوف بن عمرو بن اهللا عبد بن كثير عن

ـ ع ونمِلسالمو،  اماًرح لَّحَأ وَأ ،الالًح مرح حاًلْص الِإ ينِمِلسالم نيب زاِئج )1(حلْالص" : قال  ىلَ
  .)2(" اماًرح لَّحَأ وَأ ،الالًح مرح طاًرشَ الِإ ،مِهوِطرشُ

ـ " : قـال   اهللا رسول أن:  هريرة أبي عن: وفي رواية أخرى   المِلسمون ـ ع  ىلَ
   ".اهنِْم قَّالح قَافَو ام ،مِهوِطرشُ

  .)3( "ينِمِلسالم نيب زاِئج حلْالص " :قال  اهللا رسول وأن

                                                
 والـصالَح ،  بالـضم  اأيـض  صلُح اءالفر ونقل،  دخل وبابه الفساد ضد الصالح :ةالصلح في اللغ  : أوالً) 1(

. الـصاد  بتـشديد  واصـالَحا  وتَصالَحا اصطَلَحا وقد. ثويؤنَّ ريذكّ الصلْح واالسم،  المصالَحِة مصدر بالكسر
الحلَحةُ،  اإلفساد ضد واإلصصصاِلح واحدة والمالم  ،ِتصالحالمـصالحة  مـن  الصلحو. االستفساد ضد واالس 

، أنـيس   )1/375(الـرازي   : مختار الـصحاح  . الحال استقامة بمعنى الصالح،  المنازعة بعد المسالمة وهي
  ).1/245(القونوي : الفقهاء
 من خالل النظر في تعاريف الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ وجدت أنها تدور في محـور    :الصلح اصطالحاً: ثانياً

العقد الـذي  : ي على رفع الخالف بين المتخاصمين، وكان من هذه التعاريف أن الصلح هو واحد وأساسها مبن  
تبيـين  . وليس ذلك على سبيل التحديد، أو عقد يحصل بـه قطـع النـزاع             , ينقطع به خصومة المتخاصمين   

األزهـري  : ، جـواهر اإلكليـل    )8/403(ابـن الهمـام     : ، شرح فتح القدير   )30-5/29(الزيلعي  : الحقائق
: ، أسـنى المطالـب    )4/193(النـووي   : ، روضـة الطـالبين    )5/79(الحطاب  : ، مواهب الجليل  )2/102(

، كـشاف   )1/359(الحـصني   : ، كفاية األخيار  )2/64(الشرقاوي  : ، حاشية الشرقاوي  )2/214(األنصاري  
  ).4/278(ابن مفلح : المبدع, )4/527(ابن قدامة : ، المغني)3/390(البهوتي : القناع

 3/634 النـاس  بين الصلح في  اهللا رسول عن ذكر ما بابكتاب الصلح،   (لترمذي في سننه    أخرجه ا ) 2(
 المـسلمين  بـين  الـصلح  جـواز  عـن  اإلخبار ذكر، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلح، باب )1352ح  
وأبـو داود فـي      ،)2353 ح   2/788كتاب الصلح، باب الصلح     (وابن ماجه في سننه      ،)5091 ح   11/488

ضـعيف فـي إرواء الغليـل    : ، وقال الشيخ األلباني   )3549 ح   2/327ب الصلح، باب في الصلح      كتا(سننه  
)5/144.(  
، والبيهقـي   )1001 ح   1/251كتاب الطالق، باب ما جاء في األحكام        (أخرجه ابن الجارود في المنتقى      ) 3(

:  الشيخ األلبـاني ، وقال)11211 ح   6/79كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها        (في سننه الكبرى    
  ).1420 ح 1/278(حسن في مختصر إرواء الغليل 
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  :تحرير محل النزاع
ـ  الفقهاء  أجمع ولكـنهم اختلفـوا فـي     ،)1(مع اإلقرار على جواز الصلح ـ رحمهم اهللا 

  .نكارالصلح مع اإلجواز 
  :مذاهب الفقهاء

  :)2(ثالثة مذاهبى عل في هذه المسألة ـ رحمهم اهللا ـاختلف الفقهاء 
ما ذهـب إليـه جمهـور    وهذا على إطالقه،  اإلنكار جائز   مع أن الصلح    :المذهب األول 

  .)3(م اهللا ـهـ رحم والحنابلة ، الحنفية والمالكيةالفقهاء من
الشافعية والهادويـة  ما ذهب إليه   وهذا  ،  ر جائز  اإلنكار غي  مع أن الصلح    :المذهب الثاني 

  .)4(ـ رحمهم اهللا ـمن وافقهم و
 ال يصح الصلح مع اإلنكار على إطالقه، وال أنـه يـصح علـى        :المذهب الثالث 

  .)5(، وهذا ما ذهب إليه اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ"الصلح مقيد " اإلطالق 
  : الخالفأسباب

ـ ـيرجع الخالف بين الفقهاء   اخـتالفهم فـي فهـم      إلـى  في هذه المسألة رحمهم اهللا 
النصوص الواردة في الصلح، ما بين مؤيد للصلح على إطالقه، وما بين معارض لـه، ومـا              

  :بين مقيد له
 : لقول اهللا    فمن أخذ به على إطالقه أجاز الصلح بأنواعه، مستنداً            )6(، 

  .)7( اآلية الكريمة هي اسم لجنس الصلح جميعاًحيث أن لفظة الصلح الواردة في
ومن عارض ذلك أجاز    ،   اإلنكار معالصلح  كذلك   يشمل الصلح على اإلقرار و     بمعنى أنه 

  .الصلح على اإلقرار، ومنعه مع اإلنكار
                                                

:  فـيض القـدير    .أجمعت األئمة على جواز الصلح مع اإلقرار، بمعنى أن الصلح جائز بين المـسلمين             ) 1(
  ).4/527(ابن قدامة : المغني، )4/240(لمناوي ا
  .)1/1095(ابن رشد : بداية المجتهد) 2(
 ،)4/527 (ابن قدامـة  : المغني ،)3/311(الدسوقي  : حاشية الدسوقي  ،)8/405( ابن الهمام : فتح القدير ) 3(

  .)5/34(زيلعي ال: تبين الحقائق
  .)4/198(لنووي ا: روضة الطالبين) 4(
  ).3/112(الصنعاني : سبل السالم) 5(
  ).128(من اآلية : سورة النساء )6(
: ، روح المعـاني   )1/786(الـشوكاني   : قـدير ، تفسير فتح ال   )5/383(القرطبي  :  الجامع ألحكام القرآن   )7(

  ).5/162(األلوسي 
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ال يصح الصلح مع اإلنكار على إطالقه، بل قيده، فأجاز الصلح مـع             : ومن قيد ذلك قال   
  .اإلنكار بقيود

  :مام الصنعانيترجيح اإل
بعد دراسة حديث الباب تبين أن اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ لم يرجح أحـداً مـن     
المذهبين، وإنما اختار طريقاً وسطاً بينهما بالجمع بين جواز الصلح مـع اإلقـرار، وعدمـه                

إنـه يـصح علـى    : ال يصح الصلح مع اإلنكار على إطالقـه، وال يقـال        : فال يقال : " بقوله
  .)1("قاإلطال

  :ترجيح اإلمام الصنعانيمبررات 
 مع  من الجمع بين جواز الصلحـ إلى ما ذهب إليه رحمه اهللا  ـاستند اإلمام الصنعاني  

  :)2(سباب التاليةإلى األ وعدمه اإلقرار
أجاز الصلح مع اإلنكار إذا كان المنكر عالماً أن عنده حق، سواء كان مـدعياً أم                 :األول

  .مدعى عليه
 منع الصلح مع اإلنكار إذا كان المدعى يعلم أنه ليس عنده حق، جاز له إعطـاء                 :الثاني

  .جزء من ماله في دفع شجار غريمه، وذلك لرفع الخصومة، وحرم على المدِعي أخذه
  :الرأي الراجح

وأقوالهم وأدلتهم في هذه المـسألة، فـإني    ـ رحمهم اهللا  ـبعد النظر في مذاهب الفقهاء  
ي أصحاب المذهب األول القائل بجواز الصلح مع اإلنكار على إطالقه، وذلك            أرى ترجيح رأ  

  :لألدلة التالية
 :القرآن الكريم :الدليل األول

 : قال اهللا تعالى       
            )3(. 

 : وقال تعالى         
              )4(.  

                                                
  ).3/112(الصنعاني : سبل السالم) 1(
  .المصدر السابق) 2(
  ).128(آية : سورة النساء) 3(
  ).9(آية : سورة الحجرات) 4(
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  :وجه الداللة
لفظٌ عام دون تقييد، وهذا     يستدل من اآليتين أن كلمة الصلح جنس في التعريف، أي أنها            

الـشريعة   إال صـلحاً أنكرتـه      اإلنكار، معبما فيها الصلح    ،  أنواع الصلح كل  شمول   قتضيي
والنـزاع، وهـو     الخالفُ به ويزول ،النفوس إليه نتسكُ صلحمن المعروف أن ال   و ،اإلسالمية

  .)1(الخصومة من أو الفرقة من خيرهو أيضاً و ،اإلطالق علىخير 
  :السنة النبوية: نيالدليل الثا

ـ  قَافَو ام مِهوِطرشُ ىلَع ونمِلسالم" : قال  اهللا رسول أن:  هريرة أبي عن قَّالح 
  .)2( "ينِمِلسالم نيب زاِئج حلْالص " :قال  اهللا رسول وأن ، "اهنِْم

  :وجه الداللة
ـ ذكـر،   كمـا   في التعريف    من روايات حديث الباب أن الصلح جنس         يستدل  بـه   تثبت
مع اإلنكـار،    أو الصلح    ،كان الصلح مع اإلقرار   أده  يدون تقي  ،الصلح بين المسلمين  مشروعية  

 ،قيق دفع الخصومات بـين المتخاصـمين      تحشرع الصلح من أجل     و سكوت،أو الصلح مع ال   
أيضاً فيه إطفاء الثائرة بين النـاس، ورفـع الموبقـات      و ،)3(وقطع المنازعات بين المتنازعين   

ـ الحـديث  المستثنى من نص ، و)4(م، وهي ضد المصالحة وهي منهي عنها     عنه لحاً حـرم  ص
 " عليـه    إطالق النبـي    مع اإلنكار ليس من ذلك بشيء، و      والصلح   ،حالالً، أو أحل حراماً   

لْالصح اِئجز بين المِمِلساإلنكار يؤدي إلـى     معالصلح  في المقابل إن كان     و دون تقييد،    ،" ين 
  . وال عرفاً فال يصح شرعاً،غير ذلك

  :راآلثـ: الدليل الثالث
ـ  عباس  ابنجاء في األثر عن . 1 ـ  مَله َأحالَص  يِبالنَّ نّأ:  ـ رضي اهللا عنهما   ةَكَّ

عامالح دِبيِةيلَ عى وِعضالح ِبرب نَيهو بنَيهشْم عِن ِسر5(ين(.  
                                                

األلوسـي  : ، روح المعـاني   )1/786(الشوكاني  : ، فتح القدير  )5/383(القرطبي  : الجامع ألحكام القرآن  ) 1(
)5/162.(  
  .، وهو حسن)113ص (سبق تخريجه ) 2(
: حاشـية الدسـوقي   , )5/30(الزيلعي  : ، تبيين الحقائق  )5156 ح   4/240(المناوي  : شرح فيض القدير  ) 3(

  ).4/527(ابن قدامة : المغني, )3/309(الدسوقي 
  ).5/30(الزيلعي : تبيين الحقائق) 4(
  ).10/407(مة ابن قدا: المغني, )6/126(السرخسي : المبسوط) 5(
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  :وجه الداللة
مع أنهم كانوا    ، رضي أن يقيم صلحاً مع أهل قريشٍ       ن النبي   يستدل من األثر السابق أ    

 )1( اإلنكـار مـع وهذا النوع من الصلح صلح ,  حقه في أداء شعائر العمرة وقتئذ    ينكرون عليه 
  .مقابل وضع الحرب

 كلَ ْله  ":ألحدهما فقال ،ثوب في يتنازعان رجلين فرأى المسجد  اهللا رسول دخل . 2
 .)2(الصلح إلى فدعاهما ، "ِنيثَلُالثُّ ىلَِإ كلَ ْله ؟ِرطْالشَّ ىلَِإ

  :وجه الداللة
فقـال   حينما دخل المسجد قد دعا المتنازعين فـي الثـوب إلـى الـصلح،       أن النبي   

؛ ولو كان الصلح غير جائز مـا دعاهمـا   ك إلى الثلثين لهل، أو  هل لك إلى الشطر   :ألحدهما
   .)3(ال إلى عقٍد جائزوما كان يدعوهما إ تشريع، إليه؛ ألن فعله 

  .)4( "هتُددر لَحلْ صهنَّال َأولَ و،روج لَهنَِّإ" : فقال شيء في يأت أنه:  علي عن ذكر . 3
  :وجه الداللة

 فيه داللة على جواز الصلح مع اإلنكار        يستدل من األثر المذكور أن فعل سيدنا علي         
، بمعنى أن طريق الصلح فيه اإلباحة، ولو كـان           "هتُددر لَ حلْ ص هنَّال أَ ولَ و ،روج لَ هنَِّإ: " بقوله

 خـالف  علـى  الـصلح  ممنوعاً، إال أن يكون صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً، مع أن هذا            
 وبالتراضـي  ، بينهمـا  التراضيعلى   يعتمد ألنه؛  الخصمين بين جائزإال أنه    ،الحكم مقتضى

 مأ بعـوض سـواء    ،اآلخر إلى أحدهما حق لنقل وجبالم السبب بينهما نعقدحدث الصلح، وي  ي
  .)5(عوض بغير

حاً لْال ص  إِ اِس النَّ ني ب زاِئٍح ج لْ ص لُّكُ " :إلى أبي موسى األشعري      كتب علي    . 4
حرمَأ،الالً ح َأو لَّحح 6( "اماًر(. 
  

                                                
وهـو   : قوله في ذلك إلى تعالى اهللا أشار وقد باثنين وعشرين شهراً،     الصلح بذلك دخلها  أنه فعرفنا) 1(

. عملُون بِصيراً الَِّذي كَفَّ َأيِديهم عنْكُم وَأيِديكُم عنْهم ِببطِْن مكَّةَ ِمن بعِد َأن َأظْفَركُم علَيِهم وكَان اللَّه ِبما تَ                
  ).6/126(السرخسي : المبسوط: ، انظر)24(اآلية : سـورة الفتح

  ).10/407(ابن قدامة : المغني, )6/126(السرخسي : المبسوط) 2(
  .المصدران السابقان) 3(
  ).7/59(السرخسي : المبسوط) 4(
  .المصدر السابق) 5(
  .المصدر السابق) 6(



 118

  :وجه الداللة
 ما يعـد  األشعري  كتب إلى أبي موسى     يستدل من األثر المذكور أن سيدنا علي        

 يعد تشريعاً خالصاً، وهـذا الفعـل     ؛ ألن فعل سيدنا علي      تشريعاً قد اكتسبه عن النبي      
  .، فهو يعد بمثابة إجماع منهم)1( أخذوا به ولم ينكروا عليهيؤخذ به، بدليل أن الصحابة 

ـ  وادر : " الخطـاب  بن عمر قال: قال دثار بن محاربعن   . 5 ـ لَّعلَ ومصالخُ َأ مهن 
يِلطَصنَِّإفَ ،واحَأ هبُأر للصِقد، 2( "للحنات لُّقََأو(.  

  :وجه الداللة
يستدل من األثر السابق أنه يندب للقاضي أن يرد الخصوم حتـى يـصطلحوا، قبـل أن                 

 ،والمنازعـة  الخـصومة  قطع إلى للحاجة شرع الصلح ألن تفصل خصومتهما بفعل القضاء؛   
، فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقـاء         )3(اإلنكار عند لتحقيقا في قطعها إلى والحاجة

، وال ننسى أن قـول الخليفـة        )4(المودة والمحبة، والتحرز عن النفرة والبغضاء بين المسلمين       
  . وفعله يعد تشريعاًعمر 

  : دليل عقلي:الدليل الرابع
 هأن يأخذ" ي ينكره يعن"  لمن له حق يجحده غريمه ـ رحمهم اهللا  ـأجاز بعض الفقهاء  

ـ فعل ذلك   فإذا حل له     ،بدون إذنه بقدره أو أقل منه       يحـل  ه، فـألن من غير اختياره وال علم
فألن يحل مع جحده وعجـزه       بالحق،   وكذلك إذا حل مع اعتراف الغريم      برضاه وبذله أولى،  

 وألن المدعي هنا يأخذ عوض حقه الثابت لـه        من باب أولى؛    عن الوصول إلى حقه إال بذلك       
فـي  لم يرد   رفع المنازعة، و  وفعه لدفع الشر عنه وقطع الخصومة       والمدعى عليه يد   ،من قبل 

كأنـه صـلح مـع      : ، وقيل يصح مع األجنبي  صلح  أي موضع؛ ألنه    ريم ذلك في    شريعتنا تح 
  .)5(اإلقرار

                                                
  ).7/59(السرخسي : المبسوط) 1(
كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل ما يحتج به من أجـاز الـصلح               (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      ) 2(

كتاب البيوع واألقضية، باب في شهادة األقطع       (، وابن أبي شيبة في مصنفه       )11142 ح   6/66على اإلنكار   
صوم حتى يصطلحوا   كتاب البيوع، باب هل يرد القاضي الخ      (، وعبد الرزاق في مصنفه      )22896 ح   4/534
  ).  7/99(ابن عبد البر : ، االستذكار)15304 ح 8/303
  ).5/47(الكاساني : بدائع الصنائع) 3(
  ).7/59(السرخسي : المبسوط) 4(
  ).5/10(ابن قدامة : ، المغني)7/61(السرخسي : المبسوط) 5(
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جميع الشرائع السماوية جاءت لعامة البشر، وتحمل في طياتها مقـصداً            :الدليل الخامس 
، وبالتالي فإن الشريعة الغراء تحمل إلينـا جلـب   )1( "جلب المصالح ودرء المفاسد "هاماً هو   

المصلحة ودرء المفسدة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وعدم األخذ بالصلح مع اإلنكار ال              
يحقق من ذلك شيئاً، بل يبقي المنازعات والخصومات والخالفات بين الناس، أما لـو جـرى                

 لجلَب المحبة وزاد األخوة وشد الترابط بين المسلمين، كمثل إذا ادعـى             )2(الصلح مع اإلنكار  
المدِعي على المدعى عليه وديعةً أو قرضاً، أو أي شيء من ذلك، وأنكر المدعى عليه الحق،                

؛ ألن ذلك يعد من باب العفو       )3(عندها لو صالح المدِعي على بعض ماٍل مع الخصم فهو جائز          
 :  لقول اهللا عن الناس، مصداقاً       )4(.  

على عدم صحة الـصلح مـع   ـ رحمهم اهللا ـ  استدل بعض المانعين  : السادسالدليل 
:  اإلنكار بقول اهللا   

   )5(عد من باب : ، ثم قالوا في ذلكإن الصلح مع اإلنكار ي

شرية غير راضية عن هذا الفعل،      أخذ أموال الناس بالباطل وبغير رضا؛ وألنه يبقي النفس الب         
  .)6(وألنه تم باإلكراه خاصةً عند صاحب الحق

  نكر للحق عند فصل القضاء بينهما              ويردعلى هؤالء أنه بمجرد الجلوس مع الغريم أو الم
فيما يتنازعان عليه، يحدث الرضا النفسي بينهما، وتزول الخـصومة، ويـسقط أكـل المـال         

ك لخصمه بعض ما يستحق من الحق، ومع ذلك فهو خيـر            بالباطل، مع أن صاحب الحق تر     
من أن يضيع الحق كله؛ وألن عقد الصلح عندئذ يعد من باب المعاوضة التجارية فيحُل له ما                 

  .)7(ترك للخصم

                                                
العـز بـن    : لـصغرى ، القواعـد ا   )1/14(الريسوني  : ، نظرية المقاصد  )5/266(الرازي  : المحصول) 1(

  ).1/34(عبدالسالم 
ذكر ابن حبان في باب ذكر األخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم يخالف الكتـاب أو الـسنة أو                     ) 2(

  ).4/240(المناوي : ، شرح فيض القدير)11/488(ابن حبان : صحيح ابن حبان. اإلجماع
  ).4/526(ابن قدامة : المغني) 3(
  ).134 (اآليةمن : سورة آل عمران) 4(
  .)29 (آية :سورة النساء )5(
  ).3/112(الصنعاني :  سبل السالم)6(
  ).5/308(الشوكاني : نيل األوطار )7(
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 ال" : قـال  أنه  استدل بعض المانعين ـ رحمهم اهللا ـ بحديث الرسول   :الدليل السابع
لُِّحي اُلم ٍئِرام مالِإ ٍمِلس عثم زعموا أن الصلح مع اإلنكار ال يحقق طيبة          )1(" ٍسفْنَ يِبِط ن ،

؛ )2(النفس، بل يكسب المنكر حق الغير بغير وجه صحيح، فعندها يكون فعله واكتسابه حـرام              
  .ألن تحصيله جاء من باب النهي في الحديث

ق طيبة النفس بأن الصلح على اإلنكار عند القضاء بين المتنازعين يحق على هؤالء ويرد
: بقول اهللام المخاطبون والرضا به، ذلك ألن المسلمين ه  لمنقادون ، وهم ا

، والصلح على عمومه يعد من باب الخير، ويتحقق به طيبة النفس بين )3(ألحكام الشريعة
يف، وال إن الصلح مع اإلنكار ال يحقق طيبة النفس هو احتمال ضع: المتنازعين، ثم القول

يصح البناء على االحتماالت، بل يتم على اليقين، فعندها نترك االحتماالت ونأخذ باليقين، 
وعادة الصلح يتم في وقت السعة من التراضي، وال يخرج شيئاً من ملك صاحبه إال 

:  ، وال ننسى قول اهللا )4(برضاه      
 )5(.  

                                                
مسند الكوفيين، حديث عـم   (، وأحمد في مسنده     )92 ح   3/26كتاب البيوع   ( أخرجه الدارقطني في سننه      )1(

 ح  1/286( في مختـصر إرواء الغليـل        صحيح: قال الشيخ األلباني   ،)20714  ح 5/72أبي حرة الرقاشي    
1459.(  

  ).3/112(الصنعاني : سبل السالم) 2(
  ).2/373(العظيم آبادي : عون المعبود) 3(
  ).1/1052(ابن رشد : بداية المجتهد) 4(
  .)128(من اآلية : سورة النساء) 5(
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  الخاتمة
  :تشتمل على أهم النتائج والتوصياتو

  :أهم النتائج: أوالً
  :من خالل البحث فيما يلي توصلتُ إليها وتتلخص أهم النتائج التي

  :ـ رحمه اهللا ـ ما يتعلق بمنهج الصنعاني *
حرص اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ على تحري أراء الفقهاء ـ رحمهـم اهللا ـ       . 1

عند النقل، فنسب كل رأٍي إلى صاحبه، وإن كان في بعض األحيان يـأتي بـاآلراء دون أن                  
  .يعزوها إلى أصحابها

إغفال اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ لبعض اآلراء الفقهية التي قد تكـون أحيانـاً      . 2
  . آراء المذاهب الفقهية األربعةمندرجة تحت

تحرر اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ من التعصب المذهبي والتقليد، وكـان يتبـع      . 3
  .الدليل أينما وجد، على قدر اجتهاده

أحياناً يذكر اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ جميع أقوال المتكلمين من الفقهـاء فـي      . 4
معتمدة أو غيرهم من أقوال اآلخرين، مثـل الهادويـة   المسألة الواحدة، سواء فقهاء المذاهب ال   

  .والزيدية، ويترك البعض اآلخر

اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ في   ما يتعلق بالمسائل والقضايا الفقهية التي بحثها * 
  :كتاب البيوع

حرصت شريعتنا اإلسالمية على صحة اإلنسان وسالمته في جميع جوانـب حياتـه،              . 1
، لينير له ما يصلح حياته، من قبول عبادتـه          كتب وخير الرسل محمد     فأرسلت إليه خير ال   

وسالمة معاملته، وأيضاً لتكون مبنيةٌ على الكسب الحالل ال مبنية على الكسب الحرام، فشرع              
  .له ما يسمى بالبيع والشراء بين الناس، دون ضيق أو حرج، أو تنازع أو خصام

 اإلنسان من الطعـام وغيـره حـالالً      حرصت الشريعة اإلسالمية على أن يكون زاد       . 2
طيباً، فبينت له الحرام من الحالل، وأوضحت له أن علة تحريم األشياء ال ألجل التحريم فقط،                

، وآخرها البعد عن سخطه وغضبه، من       بل ألجل المصلحة اإلنسانية، فََأولُها إرضاء اهللا        
 .خالل أساليب وحيل أقوال وأفعال كما فعلت بنو إسرائيل
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 علـى بيـان   يضاً حرصت الشريعة اإلسالمية على لسان رسولنا الكريم محمـد         أ . 3
صحة البيوع أو عدمها بين الناس، من خالل وضع القيود عند البيع أو رفعها أحياناً، لتكـون                 

  .صالحة أو فاسدة، وأعطت الشريعة لغير الماهر طريقاً لحفظ ماله، وذلك باتباع فقه البيوع
 ورسوله الكريم بكل ما جاء فـي الكتـاب          ة محاربة اهللا    منعت الشريعة اإلسالمي   . 4

:   والسنّة، ومنها التعامل الربوي أثناء البيع أو الشراء، أو الدين ظاهراً أو باطناً، لقول اهللا                
  )1(.  

المعامالت التجاريـة   أوضحت الشريعة اإلسالمية كيفية التعامل بين الناس في بعض           . 5
فوضعت قيوداً كالتي وضعتها أثناء الرهن والحجر والصلح، حرصاً علـى الـسالمة ورفـع            

 .الخصومات
  :وصياتالت
ـ رحمهـم اهللا ـ   علينا طالب العلم الشرعي اإلطالع على سيرة الفقهاء والعلمـاء    . 1

لتـي تُـدرس فـي      ، وفقههم القويم، خاصة تلك المساقات المنهجية ا       دراسة سيرتهم العطرة  و
 .جامعتنا في كلية الشريعة والقانون

عقد المؤتمرات واأليام الدراسية، لمعالجة ومناقشة المسائل التي تستجد على الـساحة             . 2
 .في مجال المعامالت المالية

القيام بدراسة ميدانية في سوق تبادل العمالت والذهب، للتعرف على آلية العمل فيها،              . 3
  . خللومن ثم إصالح ما قد نجد من

علينا االهتمام بدراسة المسائل الفقهية خاصة في باب البيوع، والتي تتعلـق بجوانـب      . 4
 .حياتنا اليومية، كبيع الربويات من الذهب والفضة والصرف النقدي في مجتمعنا الحاضر

 من علم فقهي وتدريسه للناس، في       علينا بقدر اإلمكان القيام الفعلي بما رزقنا اهللا          . 5
أكان في المساجد، أو المجالس، أو البيوت المعتبرة، وذلك لتوعيـة النـاس             أي مكان، سواء    
 .بالحالل والحرام

يجب علينا عدم إعطاء الفتوى الشرعية ألي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، كالتنمية             . 6
أو الجمعيات اإلنسانية أو جماعات األفراد، على شرعية التعامل الربوي بينها وبـين النـاس،     

  .أئمة الفتوى في مجتمعنادون الرجوع إلى 
                                                

  .)275(من اآلية : سورة البقرة) 1(
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علينا بقدر االستطاعة أن نُقدم خدمةً للتراث اإلسالمي، سواء أكان في مجال الكتـب               . 7
الفقهية، أم كتب أحاديث األحكام، بتحقيق محتوياتها والوقوف على صحة أحاديثهـا، والحكـم          

  .عليها
  :وفي الختام
رجو منـه التوفيـق والنجـاح     القبول الحسن لهذا العمل المتواضع، وكذا أ       أسأُل اهللا   

 أن يكرمنا بعفوه عن زالتنا، ورضاه       والسداد، في الحياة الدنيا واآلخرة، ثم أرجو من اهللا          
عن سيرتنا، وأن يرزقنا الهداية والرشاد، وحسن العبادة وحسن المعاملـة والمعاشـرة بـين               

ننـا وألوالدنـا    المسلمين، وحسن الِذكر وحسن الصحبة، وحسن المسيرة والسيرة لنا وإلخوا         
 أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين        وللمسلمين أجمعين، كما أرجو اهللا      

  .وحسن أولئك رفيقاً
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  یات القرآنیةفھرس اآل
  حادیث النبویةفھرس األ

  فھرس اآلثار
  ثبت المراجع

  فھرس الموضوعات
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  الصفحة  اآلية  السورة  اآلية
 ج  275  البقرة  

 23  173  البقرة  

 6  188  البقرة  
ومِن الناسِ من يشرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ 3  207  البقرة  

 108  234  البقرة  

 6  275  ةالبقر  

 101  283  البقرة  

 56  103  آل عمران  

  119  134  عمرانآل  

 ج  29  النساء  

 120  128  النساء  

  26  160  النساء  

 111  6  النساء  

  23  3  المائدة  

 23  90  المائدة  

  107  2  المائدة  

     24  145  األنعام  

    111  152  األنعام  

   ج  88  هود  

 3  20  يوسف  
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  ي  7  إبراهيم  

 ي  18  النحل  

 71  7  األنبياء  

 6  37  النور  

  111  59  النور  

   73  39  الروم  

 ب  9  الزمر  

 117  24  الفتح  

  115  9  الحجرات  

 أ  11  المجادلة  

 ب  9  الصف  

 73  10  الحاقة  

 ب  4 -1  العلق  
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 رقم الصفحة الحكم الراوي الحديث

ِإون لَالعماء وِبنْاَأل ةُثَرب  حسن  أبو داود  ،اِءي  
من خَ ِهِب اُهللا دِريراًي قِّفَيهيِف ه ب  صحيح  البخاري، مسلم  يِنالد  

  ج  صحيح  أحمد  عمُل الرجِل ِبيِدِه، وكُلُّ بيٍع مبرور
 3 صحيح مسلم ال يخِْطب الرجُل علَى ِخطْبِة َأخَيِه وال يِبع علَى

  5 حاشية 25  صحيح  ابن حبان   لم يجعل شفاءكم في حرم عليكمإن اهللا" 
 4 صحيح ابن ماجه تراض عن البيع إنما

 7 صحيح البخاري، مسلم يتفرقا حتى قال أو يتفرقا لم ما بالخيار البيعان

 8 صحيح البخاري، مسلم يستوفيه حتى يبعه فال طعاما ابتاع من

 4 حاشية 18 صحيح البخاري، مسلم وحلوان ،البغي ومهر ،الكلب ثمن عن نهى

 4 حاشية 18 صحيح البخاري، مسلم والِخنزيِر إن اللّه حرم بيع الخمِر والميتِة

 1 حاشية 19  ضعيف   داودأبو  اجامد كان فإن السمن في الفأرة وقعت إذا

 3 حاشية 19 صحيح مسلم، أبي داود بيع وعن الحصاة بيع عن نهى رسول اهللا 

 21 صحيح الترمذي ةوالميت الخمر بيع حرم ورسوله اهللا إن

 34 صحيح البخاري، مسلم لحمها الميتة من رمح إنما

 38 صحيح البخاري، مسلم بعنيه بوقية

 38 صحيح مسلم، أحمد منه فبعته " بعنيه : " فقال  النبي فلحقني

 40 صحيح ابن حبان انيالثُّ نع  اِهللا وُلسر ىهنَ

 41 صحيح النسائي ٍعيبو ٍفلَس نع ىهنَ ِبي َأن النَّ

 1 حاشية 43 صحيح أبو داود ِةاعالطَّو ِعمالسو، اِهللا ىوقْتَِب ميكُوِصُأ

 45 صحيح البخاري، مسلم ال تلقوا الركبان

 47 صحيح البخاري امعالطَّ مهنِْم يِرتَشْنَفَ ،انبكْالر ىقَّلَتَنَ انَّكُ

 4 حاشية 48 صحيح أبو داود بلَالج يقِّلَتَ نع ىهنَ

 49 صحيح مسلم ئاِطخَ الِإ رِكتَحي ال

اِلالجب مر49  ضعيف  ابن ماجه  وقٌز 

 50 صحيح البخاري ال تصروا اإلبل والغنم
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 52 صحيح ابن ماجه بيع المحفالِت ِخالبةٌ

 4 حاشية 53 صحيح البخاري امرح مكُنَيب مكُضارعَأو مكُالَومَأوءكُم امِد نِإ

 4 حاشية 53 صحيح البخاري الثاًثَ مكُلَ هِركَ اَهللا نِإ

من حَلم لَعانَي الس54 صحيح مسلم الح 

 1 حاشية 54 صحيح مسلم واشُاجنَتَ الو، واداسحتَ ال

 55  يحصح  البخاري  ال ِخالبةَ: ِإذَا بايعتَ، فَقُْل

 55 صحيح ابن ماجه المسِلم َأخُو المسِلِم،

البياِنع باِرالخي لَ امم فَتَي5 حاشية 56 صحيح البخاري اقَر 

 57 صحيح الحاكم،ابن ماجه الخراج بالضمان

 57 حسن أحمد الغلة بالضمان

 61 يحصح البخاري هي لَِرتَشْ ياراًينَ ِداهطَعَأ  يِب النَّنَأ

بارلَ اُهللا كِت يِف كجِتارك يِفو ِتقَفْص61  األصبهاني ك 

 67 ضعيف الحاكم ٍطرشَو ٍعيب نع ىهنَ

 بِب، الذَّهِةِبالذَّهةُ ِبالِفضالِفض73 صحيح مسلم و 

 76 صحيح مسلم ٍلثِْمِب الًثِْم اِمعالطَِّب امعالطَّ

 77  صحيح  مسلم  يِنبالدينار رالدينَا تَِبيعوا الَ

 77  أحمد ِنيارينَالدِب ارينَالد وايعِبتَ ال

الو ْأبِب سبِعي الب81 صحيح أبو داود ر 

  83  صحيح  مسلم  َلصفْتُ ىتَّح اعبتُ ال
 83 صحيح أبو داود هنَيبو هنَيب زيمتُ ىتَّح ال

 83  صحيح  مسلم  ٍنزوب ناًزو ِبهالذَِّب بهالذَّ

  88 حسن الحاكم خذ في قالص الصدقة
 91 صحيح أبو داود ةًيَئِسنَ اِنويالحِب اِنويالح ِعيب نع ىهنَ

 2 حاشية 91 صحيح البخاري، مسلم بذَكَفَ ثَدح مِرغَ نم هنَِّإ

 93 صحيح البخاري اءضقَ مكُنُسحَأ مكُاريِخ نِإ

 3 حاشية 93 ضعيف البيهقي ،ةًعفَنْم رج ٍضرقَ لُّكُ

خَّرِبالنَّ صي  يِف بِعي العر94 صحيح البخاري، مسلم ااي 

الوقس والوقَسِني ةالثَالثَو اَألورب94 صحيح ابن حبان ةع 
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 97 صحيح أبو داود ِةنَابزالم نع  اِهللا وُلسر ىهنَ

رالظَّه كَبروناً يهرم 100 صحيح البخاري ِبنَفَقَِتِه ِإذَا كَان 

الرهن يكَر100 صحيح البخاري ِهِتقَفَنَِب ب 

  حاشية101 صحيح البخاري ةٌونَهرم هعرِدو  اِهللا وُلسر يِفوتُ

 102 صحيح البخاري، مسلم ال تُحلَب ماِشيةُ امِرٍئ ِبغَيِر ِإذِْنِه

  حاشية102 صحيح البخاري ِهِنذِْإ ِريغَِب ٍئِرام ةَياِشم دحَأ نبِلحي ال

 104  أحمد اهفُلْع ِنِهتَرالم ىلَعفَ ونةًرهم ةُابالد تانَكَ اذَِإ

 106 مرسل الشافعي ِهِباِحص نِم نهالر قُلَغْي ال

 106 مرسل ابن حبان همرغُ ِهيلَعو همنْغُ هلَ نهالر قُلَغْي ال

 108 صحيح البخاري، مسلم ُأحٍد يوم  النّبي على عِرضتُ

 111   ةًنَس ةَرشْع سمخَ ودولُالم َلمكْتَاس اذَِإ

 113 ضعيف الترمذي الصلح جائز بين المسلمين

لْالصح اِئجز بين المِمِلس113 حسن ابن الجارود ين 

 120 صحيح الدارقطني ٍمِلسم ٍئِرام اُلم لُِّحي ال
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  الصفحة  األثر
هبال شُرو ِحلُّ َأكْلُهٍء ال يةُ ِفي شَيار30  ال تَِحلُّ التِّج  
  42  أراد بيع داٍر له، فعند البيع ذكر للمشتري شرطاً

  43  ط عليه اشترى من صهيب أرضاً وشرأن سيدنا عثمان بن عفان 
  43  فذهب أبو بكر وعامر إليه فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها أي سلخها

  44    في بقرة باعها رجل وأصحاب الرسول قضى زيد بن ثابت 
  47  مجازفة الطعام منهم فنشتري الركبان نتلقى كنا

  54  نقص وما يرده
  116   سنينصالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب بينه وبينهم عشر

  117  الصلح إلى فدعاهما الثلثين إلى لك هل الشطر إلى لك هل
  117  لرددته صلح أنه ولوال لجور إنه

  117  كل صلٍح جائز بين الناس إال صلحاً حرم حالالً أو أحل حراماً
  118  للحنات وأقل للصدق أبرأ فإنه يصطلحوا أن لعلهم الخصوم ردوا
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  .طبعة المدينة المنورة:  القرآن الكريم-1

 
   محمود األلوسي أبو الفضل :األلوسي.  

   بيروت-دار إحياء التراث العربي  : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد :البغوي.   

  .تفسير البغوي 
 هـ 791ت  ( : اويالبيض .(  

  .  هـ1416دار الفكر، بيروت، : تفسير البيضاوي
  عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي :السيوطي.   

   .8: عدد األجزاء ، 1993 بيروت ، -دار الفكر  :  المنثوررالدر
 هـ 1250ت ( بن محمد الشوكاني  محمد بن علي : الشوكاني .(  

  .ر، بيروت دار الفك: فتح القدير
 هـ 310ت (  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد : الطبري .(  

 . هـ1405دار الفكر، بيروت، : جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 هـ 671ت ( اري  محمد بن أحمد األنص: القرطبي .(  
  .  هـ1372الطبعة الثانية، دار الشعب، القاهرة، : الجامع ألحكام القرآن

 هـ 774ت ( الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  أبو : ابن كثير (.   
  . هـ1401دار الفكر، بيروت، :  تفسير القرآن العظيم

 
  هـ 370ت  ( أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر :الجصاص . (  

 تحقيـق محمـد الـصادق   ، 1405 بيـروت ،  -دار إحياء التراث العربـي  : أحكام القرآن   
   .5: عدد األجزاء ، قمحاوي
  أبو بكر:ابن العربي   

  :أحكام القرآن
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 اهللا األصبحي مالك بن أنس أبو عبد : األصبحي.   

   مصر-دار إحياء التراث العربي :  رواية يحيي الليثي موطأ اإلمام مالك -1
   .2: عدد األجزاء ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

 1413األولى  :  الطبعة   ، دمشق -دار القلم     : م مالك رواية محمد بن الحسن        موطأ اإلما  -2
تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة اإلمارات العربية         . تحقيق د ،   م 1991 -هـ  

   .3: عدد األجزاء ، المتحدة
 محمد ناصر الدين األلباني : األلباني.   

   بيروت-المكتب اإلسالمي  :  منار السبيلمختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث -1
   .1: عدد األجزاء ، 1985 – 1405 -الثانية : الطبعة 

   بيروت-المكتب اإلسالمي  : رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -2
   .8: عدد األجزاء ، 1985 – 1405 -الثانية : الطبعة 

  .1: عدد األجزاء ، سالميالمكتب اإل : صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته -3
،  بيـروت  –المكتب اإلسالمي    .محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي     :   مشكاة المصابيح     -4

عـدد  ،  تحقيق محمد ناصـر الـدين األلبـاني       : تحقيق  ،  1985 – 1405 -الثالثة  : الطبعة  
   .3: األجزاء

عـدد  ،  امـسة الخ: الطبعـة   ،   الريـاض  –مكتبة المعارف    : صحيح الترغيب والترهيب   -5
   .3: األجزاء 

   .7: عدد األجزاء ،  الرياض–مكتبة المعارف  : السلسلة الصحيحة -6
   .11: عدد األجزاء ،  الرياض–مكتبة المعارف  : السلسلة الضعيفة -7
عـدد  ،  األولى: الطبعة  ،  غراس للنشر والتوزيع   : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب      -8

   .1: األجزاء 
  .لم يذكر معلومات : أبي داود  صحيح -9

  .لم يذكر معلومات :  صحيح الترمذي – 10
  .لم يذكر معلومات :  صحيح ابن ماجه -11
 الطبعة ،   بيروت –المكتب اإلسالمي    : غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام       - 12

   .1: عدد األجزاء ، 1405 –الثالثة 
  هـ 235ت  ( بن محمد بن أبي شيبة الكوفيأبو بكر عبد اهللا  :ابن أبي شيبة . (  
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تحقيـق   هـ، 1409الطبعة األولى ،  الرياض–مكتبة الرشد    : المصنف في األحاديث واآلثار   
   .7: عدد األجزاء ، كمال يوسف الحوت

  هـ 235ت  ( أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي :ابن أبي شيبة . (  
: تحقيـق  1409الطبعة األولـى ،     ،   الرياض –مكتبة الرشد    : ثارالمصنف في األحاديث واآل   

   .7: عدد األجزاء ، كمال يوسف الحوت
  عبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري :ابن جارود.  

 – 1408الطبعـة األولـى     ،   بيـروت  –مؤسسة الكتاب الثقافية     :  المنتقى من السنن المسندة   
   .1: عدد األجزاء ، عمر البارودياهللا  عبد: تحقيق ، 1988
  هـ 354ت  (محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :ابن حبان .(  

 – 1414الطبعـة الثانيـة ،   ،  بيروت–مؤسسة الرسالة  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  
  .18: عدد األجزاء ، شعيب األرنؤوط: تحقيق ، 1993
  هـ273ت  ( اهللا القزويني أبو عبدمحمد بن يزيد  :ابن ماجه .(  

مـع   2: عدد األجـزاء    ،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي    ،   بيروت –دار الفكر   : سنن الترمذي   
   .تعليق محمد فؤاد عبد الباقي: الكتاب 
 هـ275ت  ( سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي : داود وأب .(  

مـع  4: عـدد األجـزاء     ،  مد محيي الدين عبد الحميد    تحقيق مح ،  دار الفكر : سنن أبي داود    
   .تعليقات كَمال يوسفْ الحوت: الكتاب
 307ت  ( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : يعلى وأب.(   

: تحقيـق    1984 – 1404الطبعة األولى ،    ،   دمشق –دار المأمون للتراث    : مسند أبي يعلى    
   .13: زاء عدد األج، حسين سليم أسد

 هـ 241ت  ( أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني :أحمد .(  
   .6: عدد األجزاء ،  القاهرة–مؤسسة قرطبة : مسند اإلمام أحمد بن حنبل

  أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني :األصبهاني.  
عدد ،  1405عة  الطبعة الراب ،   بيروت –دار الكتاب العربي     : حلية األولياء وطبقات األصفياء   

   .10: األجزاء 
  هـ 256ت  ( اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد :البخاري . (  

  –هـ 1407الطبعة الثالثة، ،  بيروت–دار ابن كثير، اليمامة  : لجامع الصحيح المختصرا
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 جامعـة   -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كليـة الـشريعة            . تحقيق د ،  1987
   .6: عدد األجزاء ، شقدم

  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي :البيهقي.   
تحقيق محمد السعيد    هـ،   1410الطبعة األولى   ،   بيروت –دار الكتب العلمية    : شعب اإليمان   

   .7: عدد األجزاء ، بسيوني زغلول
  هـ 458ت  ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي :البيهقي  . (  

تحقيق محمد عبد   ،  1994 – 1414 مكة المكرمة ،     -مكتبة دار الباز    : نن البيهقي الكبرى    س
   .10: عدد األجزاء ، القادر عطا

  هـ 279ت  ( محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :الترمذي .(  
تحقيق أحمد محمد شـاكر وآخرونعـدد       ،   بيروت –دار إحياء التراث العربي     : سنن الترمذي   

   .5: زاء األج
  هـ 405ت  ( اهللا الحاكم النيسابوري اهللا أبو عبد محمد بن عبد :الحاكم .(  

 1990 – 1411الطبعة األولى ،    ،   بيروت –دار الكتب العلمية    : المستدرك على الصحيحين    
   .4: عدد األجزاء ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق 
  هـ 385ت  (لبغداديعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني ا :الدارقطني .(  

السيد عبـد اهللا هاشـم     : تحقيق  ،  1966 – 1386 بيروت ،    -دار المعرفة   : سنن الدارقطني   
   .4: عدد األجزاء ، يماني المدني

  هـ 204ت  (محمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي :الشافعي .(  
   .1: عدد األجزاء ،  بيروت–دار الكتب العلمية : مسند الشافعي 

 هـ 360ت  ( أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني :طبراني ال . (  
  ,طارق بن عوض اهللا بن محمـد      : حقيق  ت،  1415 القاهرة ،    -دار الحرمين   : المعجم الكبير   

   .10: عدد األجزاء ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
  هـ321ت (أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر  :الطحاوي .(  

محمد : تحقيق  هـ،  1399الطبعة األولى     ،   بيروت –دار الكتب العلمية     :شرح معاني اآلثار    
   .4: عدد األجزاء ، زهري النجار

  هـ 802ت  (أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي :النسائي . (  
 – 1406الطبعـة الثانيـة    ،   حلـب  –مكتب المطبوعات اإلسالمية    :  المجتبى من السنن     -1

   .8: عدد األجزاء ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، 1986
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 - 1411الطبعـة األولـى،   ،  بيـروت –دار الكتـب العلميـة   :  سنن النسائي الكبـرى   -2
   .6: عدد األجزاء ، سيد كسروي حسن, عبد الغفار سليمان البنداري .تحقيق د1991
  ثميالحافظ نور الدين الهي/ الحارث بن أبي أسامة  :الهيثمي.  

  المدينة المنـورة -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية   : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث     
   .2: عدد األجزاء ، حسين أحمد صالح الباكري. تحقيق د، 1992 – 1413الطبعة األولى 

  هـ 211ت  (أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني :عبد الرزاق .(  
تحقيق حبيـب   هـ،  1403الطبعة الثانية   ،   بيروت – اإلسالمي   المكتب: مصنف عبد الرزاق    

   .11: عدد األجزاء ، الرحمن األعظمي
  هـ 261ت  ( مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري :مسلم .(  

عـدد   تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي   ،  بيروت–دار إحياء التراث العربي   : صحيح مسلم   
   . تعليق محمد فؤاد عبد الباقي:مع الكتاب ، 5: األجزاء 

 
  هـ 825ت  ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني :ابن حجر . (  

 تحقيـق  هــ،    1964 – 1384المدينة المنورة    : تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير     
   .2: عدد األجزاء ، اهللا هاشم اليماني المدني السيد عبد

  هـ 852ت  ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي :ابن حجر . (  
أحمد بن علـي    : تحقيق  ،  1379 بيروت   -دار المعرفة    : فتح الباري شرح صحيح البخاري    

   .13: عدد األجزاء ، بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
  هـ795ت (دادي أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين البغ :ابن رجب (  

تحقيـق شـعيب األرنـؤوط       : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم           
 .م1991هـ1412مؤسسة الرسالة , الطبعة الثالثة, وإبراهيم باجس

  هـ463ت  (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري :ابن عبد البر . (  
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسـالمية   : اني واألسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المع  -1
عـدد  ،  محمد عبد الكبير البكري    ,مصطفى بن أحمد العلوي     : تحقيق   هـ،   1387 المغرب   -

   . 22: األجزاء 
تحقيق سـالم   ،  2000 – 1421الطبعة األولى ،    ،   بيروت –دار الكتب العلمية     :االستذكار -2

   .8: األجزاء عدد ، محمد عطا، محمد علي معوض
  هـ762ت (، اهللا بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي عبد :الزيلعي . (  
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تحقيـق محمـد يوسـف     هــ،  1357 مصر -دار الحديث   : نصب الراية ألحاديث الهداية   
   .4: عدد األجزاء ، البنوري
  محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب :العظيم آبادي .   

هــ،  1415 الطبعة الثانية ،   بيروت –دار الكتب العلمية     : أبي داود عون المعبود شرح سنن     
   .14: عدد األجزاء 

  هـ855ت (محمد بن أحمد بن موسى الحنفي  :العيني .(  
  .بدون ذكر معلومات : عمدة القارئ 

  هـ1353ت (محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العال :المباركفوري. (  
   .10: عدد األجزاء ،  بيروت–دار الكتب العلمية  : الترمذيتحفة األحوذي بشرح جامع  

  عبد الرؤوف المناوي :المناوي.   
الطبعـة األولـى      مـصر  –المكتبة التجارية الكبـرى      : يض القدير شرح الجامع الصغير    ف

  .تعليقات يسيرة لماجد الحموي: مع الكتاب ، 6: عدد األجزاء هـ، 1356
  هـ 676ت  ( ن شرف بن مري النوويأبو زكريا يحيى ب :النووي .(  

الطبعة الطبعـة     بيروت –دار إحياء التراث العربي      : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     
   .18: عدد األجزاء  هـ، 1392الثانية 
  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي :الهيثمي.   

   .10: د األجزاء عد،  هـ1412 -دار الفكر، بيروت  : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 
 

   هـ 1231ت (  أحمد بن محمد بن إسماعيل :الطحطاوي ( .   
  . هـ1318المطبعة الكبرى، مصر، الطبعة الثالثة، : حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح

  هـ 681ت (  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :ابن الهمام ( .   
دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة        :   فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي       شرح

  .  م، تحقيق عبد الرازق غالب المصري2003 هـ، 1424األولى، 
   هـ 1252ت (  محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين الدمشقي :ابن عابدين ( .  

 هــ،   1418بيروت، الطبعـة األولـى      دار الكتب العلمية،    : رد المحتار على الدر المختار    
  .  م، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض1997
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  هـ 970ت (  زين الدين بن إبراهيم :ابن نجيم ( .  
 هــ،   1418دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،       :  شرح كنز الرقائق   ،البحر الرائق 

  .  م، تحقيق الشيخ زكريا عميرات1997
 هـ 743ت (  فخر الدين عثمان بن علي :عي الزيل ( .   

 هـ، بـدون ذكـر   1313دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، :  تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق 
  . رقم الطبعة

 هـ 490ت (  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل :السرخسي .(  
  . هـ 1406دار المعرفة، بيروت، : المبسوط 
 هـ 587ت ( ن أبو بكر  عالء الدي:الكاساني  .(  

  . م1982الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-1
تحقيق علي معـوض، وعـادل عبـد         ,الطبعة األولى : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -2

  .الموجود، دار الكتب العلمية 
 هـ 593ت ( بن أبي بكر  برهان الدين أبو الحسين علي : المرغيناني . (  

الطبعة األولى،  ,   محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ     : تحقيق: الهداية شرح بداية المبتدي   
  .م 2000هـ1420القاهرة  , دار السالم 

  عبد الغني الغنيمي الدمشقي  :الميداني.  
  . م1993هـ 1413 ,بيروت ,ة العلميةالمكتب,  في شرح الكتاباللباب

 
  هـ 741ت (  محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي :ابن جزي .(   

 م، ضـبط    1998 هـ،   1418الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت،       :  القوانين الفقهية 
  .وتصحيح محمد أمين الضناوي

  هـ 362ت (  عبد الوهاب بن علي بن نصر :الثعلبي (  .   
  .  هـ1415لمكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة األولى، ا:  التلقين
  هـ 954ت ( محمد بن عبد الرحمن المغربي : الحطاب ( .   

  .  هـ1398الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، :  مواهب الجليل
 هـ 1230ت (  محمد بن أحمد بن عرفة : الدسوقي ( .   

 .  م2002 هـ، 1423دار الفكر، بيروت، :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
  هـ 179ت ( اإلمام مالك بن أنيس األصبحي  :مالك ( .  
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  . م 1980/ هـ 1400دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية :  المدونة الكبرى
 هـ897ت ( أبو عبد اهللا محمد بن يوسف :المواق .(  

 م، ضـبطه  1995 هــ،    1416دار الكتب العلمية، بيروت،     : التاج واإلكليل لمختصر خليل   
  .زكريا عميرات، وهو مطبوع على مواهب الجليل للحطاب

  هـ 595ت (  محمد بن أحمد بن محمد القرطبي األندلسي :ابن رشد .(   
هــ،  1418دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولـى،        :  بداية المجتهد، ونهاية المقتصد   

  . بد الموجود م، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد ع1997
  هـ 684ت (  شهاب الدين أحمد بن إدريس :القرافي .(   

  .  م، تحقيق محمد حجي، بدون ذكر رقم الطبعة1994دار الغرب، بيروت، : الذخيرة
  هـ 939ت (  علي بن ناصر الدين بن محمد المصري :المنوفي . (  

حمد عبد اهللا شاهين، الطبعـة      تحقيق م : كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني         
  . م 1997 هـ 1417األولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 صالح عبد السميع األزهري:  اآلبي.   
دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة    :  جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل     

  .  م، ضبط وتصحيح الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي1997 هـ، 1418األولى، 

 
  سليمان بن عمر بن محمد :البيجرمي  .  

  . المكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا:حاشية البيجرمي
  هـ 829ت (  تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي :الحصني .(   

عـة األولـى،    المكتبة التوقيفية، القاهرة، بيروت، الطب    : كفاية األخيار في حل غاية االختصار     
  . تحقيق حاني الحاج

  هـ 1004ت ( محمد بن أحمد األنصاري  :الرملي .(   
  .دار الفكر، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

  هـ 911ت (  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :السيوطي (.   
دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة        : عيةاألشباه، والنظائر في قواعد، وفروع فقه الشاف      

  . م، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل1998 هـ، 1419األولى، 
 هـ 204ت (  محمد بن إدريس : الشافعي  .(  
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, الطبعـة األولـى     ,تحقيق رفعت فوزي عبـد المطلـب ، دار الوفـاء ، المنـصورة             : األم
  .م 2001هـ1422
 هـ 977ت  (  شمس الدين محمد بن الخطيب:الشربيني  .(  

دار الكتب العلمية، بدون ذكـر الطبعـة أو         :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      
  .سنة النشر 

 هـ 450ت (  إبراهيم بن علي : الشيرازي (   
 م، ضبطه وصححه    1995 هـ   1416الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت       :  المهذب

  . زكريا عميرات
  هـ558( يحي بن سالم اليمني :العمراني.(   

, دار المنهـاج  , قاسم محمد النوري، الطبعة األولـى     :تحقيق.البيان في مذهب اإلمام الشافعي    
  .م2000هـ 1421, جدة

    ـ 1069ت  ( لشهاب الدين أحمد بن سالمة القليوبي        :القليوبي وعميرة ، وشـهاب   ) ه
   ). هـ957ت (الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة 

 .، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر دار الفكر:  ان على منهاج الطالبينحاشيت
 هـ 450ت (  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب :الماوردي  .(  

  .م1994هـ 1414تحقيق محمود مطرجي، وآخرون، دار الفكر، بيروت، : الحاوي الكبير 
 هـ  676ت (  أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري : النووي .(  

الطبعة الثانية، دار الكتـب     , تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض     :  روضة الطالبين    -1
  . م 2000 هـ1421بيروت , العلمية

  .  م، بدون ذكر رقم الطبعة1997دار الفكر، بيروت، :  المجموع شرح المهذب -2

 
    الحليم بـن عبـد الـسالم الحرانـي          تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد       :ابن تيمية         

   . ) هـ 728ت ( 
 م، اعتنـى بهـا      2001 هــ    1421دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية      :  مجموع الفتاوى 

  .وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز
  هـ1353ت ( إبراهيم بن محمد بن سالم : ابن ضويان .(    

ة إحياء التراث اإلسالمي، الكويـت، الطبعـة األولـى،          جمعي:  منار السبيل في شرح الدليل    
  . م2000 هـ، 1421
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 هـ682ت(الرحمن بن محمد بن أحمد  محمد عبد بوأ : ابن قدامة.(   
تحقيق محمد شرف الدين حطـاب و الـسيد          ".المغني"الشرح الكبير على المقنع مطبوع مع       

  . م1996 هـ ، 1416محمد السيد ، الطبعة األولى، دار الحديث ، القاهرة 
 هـ 620ت (  أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي : ابن قدامة  .(  

تحقيق محمد شرف الدين حطاب و السيد محمد الـسيد ،   :  المغني، على مختصر الخرقي    -1
  .  م 1996 هـ ، 1416الطبعة األولى، دار الحديث ، القاهرة 

المكتب اإلسالمي، بيروت، بدون ذكر الطبعـة أو        :  الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل       -2
  .سنة النشر

  هـ 884ت (  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا :ابن مفلح  .(  
  . هـ 1400 المكتب اإلسالمي، بيروت، : المبدع
  هـ 762ت (  محمد بن مفلح المقدسي :ابن مفلح (   

  .  هـ، تحقيق حازم القاضي1418ولى دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األ:  الفروع
  هـ 1051ت ( منصور بن يونس بن إدريس : البهوتي .(   

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولـى، تحقيـق         :  الروض المربع بشرح زاد المستقنع    
   . محمد عبد السالم إبراهيم

   . م1996عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، : شرح منتهى اإلرادات
 هـ، تحقيق هالل مـصيلحي مـصطفى هـالل،          1402دار الفكر، بيروت،    :  شاف القناع ك

  .بدون ذكر رقم الطبعة
    جمعه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي اإلحكام شرح            :الحنبلي النجدي 

هــ  1406هـ الطبعة الثانية    1375حقوق الصنع محفوظة الطبعة األولى      : أصول األحكام   
  .حةمصححة ومنفت

  هـ 885ت (  علي بن سليمان :المرداوي .(   
  1400دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية          : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف     

  . حامد الفيقي م، تحقيق محمد 1980 -هـ
  هـ624ت (الرحمن بن إبراهيم  بهاء الدين عبد: المقدسي.(   

م 1997هـ1417,  الرياض - مكتبة نزار مصطفى الباز      ,الطبعة األولى : العدة شرح العمدة    
. 

 مرعي بن يوسف:  مرعي.   
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  .هـ1389الطبعة الثانية، المكتب اإلسالمي، بيروت، : دليل الطالب

 
  هـ 456ت (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري :ابن حزم .(  

 لجنة إحياء التراث العربي، بـدون ذكـر رقـم           دار إحياء التراث العربي، تحقيق    :  المحلى
  . الطبعة أو سنة النشر

 
 عبد السميع أحمد:إمام   

نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة اإلسالمية، لنيـل درجـة الماجـستير، دار               
  .م1941 -هـ1360 القاهرة ، الطبعة األولى –الطباعة المحمدية 

 بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللامحمد بن أبي :ابن القيم .   
 – بيروت   - مكتبة المنار اإلسالمية     -مؤسسة الرسالة    : زاد المعاد في هدي خير العباد      -1

 عبـد القـادر     -شعيب األرنؤوط   : تحقيق  ،  1986 – 1407الطبعة الرابعة عشر    ،  الكويت
   . 5: عدد األجزاء ، األرنؤوط

طـه عبـد   : تحقيـق  ، 1973 بيروت  -ر الجيل  دا  :إعالم الموقعين عن رب العالمين     -2
   .4: عدد األجزاء ، الرءوف سعد

  هـ 728ت   ( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس :ابن تيمية . (  
 ،  35: مؤسسة قرطبة، عدد األجـزاء      , جمع عبد الرحمن بن قاسم    :   مجموع الفتاوى    -1 

  . بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر 
تحقيق حـسنين محمـد   ، 1386الطبعة األولى ،  بيروت–دار المعرفة :  الفتاوى الكبرى   -2

   .5: عدد األجزاء ، مخلوف
 العالمة لسيد محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني :  ابن دقيق.   

للعالمة ابن دقيق العيد، وعلق عليه على بـن         : العدة على إحكام اإلحكام شرح عمدة اإلحكام        
هـ، الطبعـة الثانيـة     1379 الطبعة األولى    – المكتبة السلفية    –دي، الجزء الرابع    محمد المهن 

  .هـ 1409
  عبد الرحمن الجزيري :الجزيري .   

  .لم يذكر معلومات  : الفقه على المذاهب األربعة
 مصطفى الخن :الخن .   
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  .مات بدون ذكر معلو: كتاب أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء 
  سيدي خليل :الخرشي   

الخرشي على مختصر سيدي خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، الجزء الخامس دار             
  . بيروت–الفكر 
  وهبة مصطفى :الزحيلي  .  

  . هـ1418الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق، : الفقه اإلسالمي، وأدلته
 مصطفى بن أحمد:الزرقا .   

  . هـ1418الطبعة األولى، دار القلم، دمشق، : مالمدخل الفقهي العا
 هـ 1250ت (  محمد بن علي بن محمد :الشوكاني ( .   

   .  هـ1407دار الجيل، بيروت، : الدراري المضية شرح الدرر البهية -1
الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار  -2

  . هـ 1405
 هــ،  1416دار الخير، بيروت، الطبعـة األولـى،        : يل األوطار شرح منتقى األخبار    ن -3

 . م1996

  هـ 1182ت (  محمد بن إسماعيل األمير :الصنعاني ( .   
 م، تحقيـق حـازم      2003 هــ    1423دار الفكر، بيروت    :  سبل السالم شرح بلوغ المرام    

  . بهجت القاضي، بدون ذكر رقم الطبعة
  هـ1307ت ( الخير نور الحسن خان ابن أبي الطيب صديق أبي :القنوجي( .   

. الطبعـة الخامـسة     . تحقيق محمد صبحي حسن حالق      : الروضة الندية شرح الدرر البهية    
  .م 1997هـ1418, مكتبة الكوثر

فتح العالم لشرح بلوغ المرام، علق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حالق، المجلـد          
  .م 2001-هـ1422 بيروت، الطبعة األولى – الثالث مؤسسة المعارف

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وأصـحاب الفـضيلة العلمـاء            :اللجنة الدائمة 
  .  ابن فوزان – ابن عثميين – ابن باز - السعدي

شرف بن عبد المقصود، أصـول الملـف الطبعـة الثانيـة     : اعتنى بها : فقه وفتاوي البيوع    
  .م  1996/ هـ 417
 رفيق يونس المصري.د  :المصري  .   

  .، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر  دمشق–دار القلم : الجامع في أصول الربا 
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  الشيخ عبد الغني المقدسي :المقدسي  .  
تأليف الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح آل بـسام       : تيسير العالم شرح عمدة األحكام      

  .اهيم، مكة المكرمة الرياض، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،تحقيق عبد المنعم بن إبر
يسري السيد: محمد   

 دار الوفـاء    - موسوعة األعمال الكاملة لإلمام ابن القيم الجوزية، الجزء الرابع         –جامع الفقه   
  .م 2000 -هـ1421 المنصورة، الطبعة األولى –للطباعة والنشر 

   الطبعة الثانية،  : الموسوعة الفقهية   .  العلماء مجموعة من  : وزارة األوقاف الكويتية
  . م 1987 هـ ، 1407

  

 
 

  شافعي) هـ 631ت (  علي بن محمد :اآلمدي ، .   
 .  هـ1404الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، بيروت، :  األحكام

  شافعي) هـ 631ت (  علي بن محمد :اآلمدي ،.   
 هــ، تحقيـق سـيد       1404 الطبعة األولـى     ،دار الكتاب العربي، بيروت   :  إحكام األحكام 

 .الجميلي

  هـ 436ت (  محمد بن علي بن الطيب :البصري ( .   
  .  هـ، تحقيق خليل الميس1403دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى:  المعتمدشرح 
  شافعي ) هـ 606ت  (  الرازيمحمد بن عمر بن الحسين: الرازي ، .  

الطبعـة  ،  الريـاض –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  : المحصول في علم األصول   
   .6: عدد األجزاء ، طه جابر فياض العلواني: تحقيق ، 1400األولى 
 أحمد:الريسوني   

  . م1997 هـ، 1418دار الكلمة، الطبعة األولى، : نظرية المقاصد عند الشاطبي
  حنفي ) هـ490ت  (محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر :السرخسي ،.  

  .، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر 2: دد األجزاء ع : أصول السرخسي
  مجتهد مستقل) هـ 1250ت (  محمد بن علي بن محمد :الشوكاني ،.   
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 هــ  1419مية، بيـروت  دار الكتب العل  :  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول       
  .  م، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل1999
 هـ 684ت (  شهاب الدين أحمد بن إدريس :القرافي .(   

 هــ،   1418دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولـى،        : أنوار البروق في أنواع الفروق    
  . م، ضبطه خليل المنصور1998
  هـ 683ت (  عبد اهللا بن محمود بن مودود :الموصلي  . (  

بيــروت، , دار المعرفــة, بتعليقــات محمــود أبــو دقيقــة: االختيــار لتعليــل المختــار 
  .م 1975هـ1395

 
  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :ابن حبان .   

عـدد  ، يـشهمر فال. تحقيق م، 1959 بيروت -دار الكتب العلمية    : مشاهير علماء األمصار    
   .1: األجزاء 
  هـ 825ت  ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي :ابن حجر  . (  

 هــ، تحقيـق   1412دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى،  :  اإلصابة في تمييز الصحابة    -1
   . علي محمد البيجاوي

 .  م1984هـ،  1404دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، :  تهذيب التهذيب -2

  اهللا البصري الزهري محمد بن سعد بن منيع أبو عبد :ابن سعد .   
  .، بدون ذكر الطبعة أوسنة النشر8:عدد األجزاء ،  بيروت–دار صادر : الطبقات الكبرى 

  هـ 463ت ( أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي : ابن عبد البر  .(  
مد معوض، وعادل عبد الموجود، الطبعة األولى،        تحقيق أح  :االستيعاب في معرفة األصحاب   

  . م1995 هـ ، 1415دار الكتب العلمية، بيروت، 
  اهللا بن محمد أبو أحمد الجرجاني اهللا بن عدي بن عبد عبد :ابن عدي .   

: تحقيـق  ، 1988 – 1409الطبعة الثالثة  ،  بيروت–دار الفكر  : الكامل في ضعفاء الرجال     
   .7: دد األجزاء ع، يحيى مختار غزاوي

  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري الجعفي :البخاري .   
   .8: عدد األجزاء ، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر: التاريخ الكبير 

  اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد األنصاري عبد :ابن حيان .   
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الطبعـة الثانيـة    ،   بيـروت  –مؤسسة الرسالة    :  عليها طبقات المحدثين بأصبهان والواردين   
   .4: عدد األجزاء ، الحق حسين البلوشي الغفور عبد عبدتحقيق ، 1992 – 1412

 
   لي بن محمد بن علي الجرجاني :الجرجاني .   

 ألبيـاري تحقيق إبراهيم ا  ،  1405الطبعة األولى     ،   بيروت –دار الكتاب العربي    : التعريفات  
   .1: عدد األجزاء 

  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري :ابن األثير .   
تحقيـق   م1979 -هــ   1399 بيروت   -المكتبة العلمية    : النهاية في غريب الحديث واألثر    

   .5: عدد األجزاء ،  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى 
  ري أبو يحيىزكريا بن محمد بن زكريا األنصا :األنصاري .   

، 1411الطبعـة األولـى    ،   بيروت –دار الفكر المعاصر     : الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة   
 1: عدد األجزاء ، مازن المبارك. تحقيق د

  هـ 626ت (  ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا :الحموي  .(   
  .ة النشر ، بدون ذكر الطبعة أو سندار الفكر، بيروت:  معجم البلدان

  هـ 721ت  ( القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد :الرازي  . (  
  1995 - 1415الطبعة جديدة  ،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون : مختار الصحاح 

  الزبيدي:   
  .بدون ذكر معلومات : تاج العروس 

  أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي :الفراهيدي .   
عـدد  ،  إبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي ود   .تحقيق  د  ،  دار ومكتبة الهالل  : كتاب العين   

   .8: األجزاء 
  هـ 817ت (  محمد بن يعقوب :الفيروز آبادي .(   

م، تحقيـق   1998 هـ،   1419مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة،      :  القاموس المحيط 
  . مكتب تحقيق التراث في المؤسسة

  هـ 770 (  بن محمد بن علي المقري الفيوميأحمد :الفيومي  . (  
عدد األجـزاء   ،   بيروت –المكتبة العلمية    : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      

  . ، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر 2: 
 محمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي: قلعه جي وقنيبي  
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  . م1985 هـ، 1405 األولى، دار النفائس، الطبعة: معجم لغة الفقهاء
  قاسم بن عبد اهللا بن أمير علي القونوي :القونوي .   

الطبعـة األولـى    ،  جدة–دار الوفاء  : أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء    
   .1: عدد األجزاء ، أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. تحقيق  د، 1406
  المناويمحمد عبد الرؤوف :المناوي  .   

  الطبعة، دمشق,  بيروت-دار الفكر , دار الفكر المعاصر  : التوقيف على مهمات التعاريف
   .1: عدد األجزاء ، محمد رضوان الداية. تحقيق د، 1410األولى 
  هـ 711ت  ( محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري: ابن منظور . (   

، بدون ذكـر سـنة      15: عدد األجزاء   ،  ة األولى الطبع،   بيروت –دار صادر   : لسان العرب   
  .النشر
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  دراسة فقهية مقارنة" كتاب البيوع " ترجيحات اإلمام الصنعاني في كتاب سبل السالم 

يتناول هذا البحث دراسة ترجيحات اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ فـي كتـاب سـبل      
، وتعرض خالل عرضه إلى بعض مسائل البيوع مـن حقيقـة البيـع      "كتاب البيوع   " السالم  

حريم بعض األعيان المنهي عنها، والشروط فـي البيـوع وثبـوت الخيـار            وأركانه، وعلة ت  
بالغبن، وأبواب الربا والعرايا، وأبواب الرهن والحجر والصلح، فعالج المسائَل التـي رجـح              
اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهللا ـ فيها رأياً في إطار المذاهب الفقهية األربعة، ثم تم ترجيح ما   

عد االستدالل والمناقشة، مؤيداً أو معارضاً لإلمام الصنعاني ـ رحمـه   يراه الباحث راجحاً، ب
  .اهللا ـ

ل إليها الباحثمن أهم النتائج التي توص:  
أن البيوع في نظِر الشريعِة اإلسالمية عمليةٌ ليست بالسهلِة التي يمكن ألي شخٍص أن              . 1

ن الضرر واإلضرار والوقـوِع     يقوم بها؛ ألنها مبنيةٌ على أسس شرعيِة إسالميٍة بحتٍة، نقية م          
  .بالمعصيِة، وعالوةً على ذلك ال ظلم لآلخرين فيها من خداٍع وغٍش وغير ذلك

وضعت الشريعةُ قيوداً وضوابطَ لعمليِة البيِع من عروض تجارٍة وغيرهـا، حفاظـاً              . 2
 :على صحة الكسب الطيب، كما جاء بالنص في كتاب اهللا   

    )1(. 

أوضحت الشريعةُ اإلسالميةُ أن األصَل في العبادِة المنع، ما لم يأِت دليٌل على شرعية               .3
إلباحةُ أي الحل، مـا     هو ا " منها البيوع   " العبادة، وأيضاً أن األصَل في المعامالِت اإلسالميِة        

                 لم يأت دليل على التحريم، وهناك من األدلة الشرعية ما يلزم لدراستها وتفقهها، لكي تكـون
ـ : " صالحةً لكل زماٍن ومكاٍن، والشارع ال يمنع التفقه في البيوع وغيرها لقول النبي               نم 

خَ ِهِب اُهللا ِدِريراًي قِّفَيهيِف ه عمر بن الخطاب      ولسيدنا ،)2( "يِنالد    قوالً في ذلك  " : ـ ال ي  عِب
 .)3(" ىب َأم َأاءا شَب الرَلكَال َأِإ و،هقَّفَ تَن مالّا ِإنَوِقي سِف
  
  

                                                
  .)172(اآلية : البقرةسورة ) 1(
 ح     3/1134: كتاب الخمس، باب قول اهللا تعالى(لبخاري في صحيحه أخرجه ا) 2(

2948.(  
  ).9864 ح 4/646(المتقي الهندي : كنز العمال) 3(
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Abstract 
Research Summary 

 
Sanani supports in the book " Sobol Al-salam " pathways to peace 
and his book " Ketab Al-Boyou " Sales Book " he dealt with some 
sales issues such as the reality of sales and its pillars and the illegal 
sales of some objects the conditions of sales and the choice given 
due to the shortcomings and chapters of interests " Reba " and 
chapters of deposits guardianship and reconciliation. 
 It dealt with the issues supported by Imam Sanaani " may God 
mercy him " It had an opinion in the four fiqh parties , and 
supporting what the researcher found supported after incursion and 
discussion the pro or a gains Iman  Sanaani may Allah pleased with 
him . 
 
The researcher's most important findings: 
1. The sales in the Islamic Sharea was not a simple process for  any 
person to deal with since it was built an pure Islamic Sharea bases 
which prevent the person to be harmed or to cause harm to others or 
to commit a sin moreover it had no injustice for others deception or 
cheating etc . 
2. Islamic Sharea put some restrictions on the sales processor such 
as trade to keep true and legal earnings as the holy Quran said " o ye 
who believe :( Eat of the good things that we have provided for you 
, And be grateful to God , if it is him ye worship). 
3. The Islamic Sharea showed that the origin of worship was prevention 
without evidence on the legality of worship. And the origin of Islamic 
treatments   (e.g. sales) is legality without evidence on prohibition.  
There are many Islamic evidences which require study and 
knowledge to be valid for time each time and place to be knowledge 
in sales is something acceptable. 
 The prophet peace be upon him says " If God wants to good to you 
, He will give you knowledge in religion " Omar Ibn Al Khatab may 
God be pleased with him said " No one sells in our market without 
knowledge " other wise he will have interest (Reba) whether           
he likes or dislikes . 

 

May Allah be next to us al 
  


