
 

 
 
 
 
 
 
 

من فقه املعامالت



 من فقه املعامالت  

 ٢

 تقدمي 
، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن   ، ونستغفره ، ونستعينه إن احلمد هللا حنمده  

، وأشهد أن ال إله       ، ومن يضلل فال هادي له    ، من يهده اهللا فال مضل له      سيئات أعمالنا
 :  أما بعد.  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله    إال اهللا وحده ال شريك له  

، خباصة يف هذا العصر الذي   فإن لدراسة أحكام املعامالت أمهية كبرية يف حياة الناس 
، واختلطت فيها املعامالت املشروعة بغري      تشعبت فيه طرق املعامالت وتنوعت  

؛ لذلك كان لزام ا على أهل العلم أن      ، والتبس فيها األمر على كثري من الناس  املشروعة 
š  { ذه املعامالتيبينوا احلكم الشرعي يف ه Î= ôγ uŠÏj9 ôtΒ š n= yδ .tã 7π oΨÍh‹t/ 4 zós tƒ uρ ôtΒ  †yr 

.tã 7πoΨ Íh‹t/ 3 { )وهذا ما سعى إليه فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا فوزان   )١ - 
كتاب  (، حيث ركز فيه احلديث عن  ) من فقه املعامالت ( يف هذا الكتاب -حفظه اهللا 
 .  ) البيوع

،    وأصل هذا الكتاب حماضرات ألقاها فضيلة الشيخ على طالب املعهد العايل للقضاء      
  -، وقد توىل تقييدها وكتابتها  التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 .  ن محود بن عبد اهللا التوجيريمشكور ا األخ صاحل ب
، اقترح كل من الشيخ الدكتور علي القصري والشيخ حممد بن علي       ولتعم الفائدة هبا

 قراءة النص    - جزاه اهللا خري ا  -، فتوىل  الوشلي على فضيلة الشيخ صاحل طباعتها ونشرها
 .  املكتوب وأدخل عليها بعض التعديالت 
، وأن جيازي    ، فإهنا تأمل أن ينفع اهللا به الكتابودار إشبيليا إذ تسعد بنشر هذا 

 .  واحلمد هللا أول ا وآخر ا    .  فضيلة الشيخ وكل من أسهم يف نشر هذا الكتاب خري اجلزاء 
 الناشر 

                                                 
  . ٤٢:  سورة األنفال آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٣

 املقدمة 
.  ، وأحل لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث واآلثام   احلمد هللا بني لنا احلالل واحلرام   

أما .  وعلى آله وأصحابه الربرة الكرام .  مد خري األناموالصالة والسالم على نبينا حم  
كنت قد ألقيتها على طالب املعهد العايل   .  ، فهذه مجل يف أحكام املعامالت    بعد

، مث استأذنوين    فقيدها بعض الطالب بالكتابة أثناء مساعها مين يف الدرس  .  للقضاء
م بذلك واهللا املستعان وهو حسبنا  فأذنت هل- إن شاء اهللا -لطباعتها لتبقى الفائدة منها 

 .  ، وأستغفر اهللا مما فيها من خطأ وقصور وتقصري  ونعم الوكيل
صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان

  هـ ١٤٢٠ / ٧ /١٥يف 
 



 من فقه املعامالت  

 ٤

 متهيد 

 أقسام الفقه 
 :  ينقسم الفقه إىل أربعة أقسام 

  ربع العبادات -١
 .   ربع املعامالت-٢
 .   ربع النكاح-٣
 .   ربع اجلنايات-٤

.  ، وأداؤها واجب قبل كل شيء   ألن العبادات هي األصل فهي يف طليعة ما يبحث 
، فألن اإلنسان ال ميكن أن يقوم بالعبادات إال مبا يعينه   وأما إرداف العبادات باملعامالت 

بل ال بد  .  ، وال يصلح أن يأكل املسلم من كل ما هب ودب من الطعام والشراب وغريه
وإذا عرف اإلنسان املعامالت   .  التمييز بني األطعمة النافعة والضارة واملباحة واحملرمة   من 

، حصل له شيء من الشهوة        وحصل على مقصوده من الطعام والشراب واللباس وغريها 
، فبينت له أحكام النكاح حىت   ؛ ألن فيها بقاء النسل والذرية  والتطلع إىل املتعة النافعة 

وإذا    .  ، فكان له من األمهية ما جعله يف هذا املوضع  اح إىل املتعة النافعةيعرف الطريق املب
حصل له ذلك فقد حيصل منه عدوان على الناس يف أعراضهم وأمواهلم فوضعت احلدود     

 .  والقصاص يف اجلنايات للزجر منها
 .  ، والرابع لدفع املفاسد   فالثالثة األول جلب املصاحل

 وجوه االكتساب املشروع 
=θè#)  {:  قال تعاىل.  . وهي أفضل املكاسب:   الغنيمة يف اجلهاد -١ ä3sù $ £ϑ ÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym 

$ Y7Íh‹sÛ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ { )هذه األمة وإباحتها من خصائص )١  . 

                                                 
 .  ٦٩:  سورة األنفال آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٥

إن أفضل  {:  قال عليه الصالة والسالم.  وهو من أفضل املكاسب:   عمل اليد بالصنعة-٢

وقد   .  )١( }ما أكل اإلنسان من عمل يده وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده 
كان داود عليه السالم ملك ا ونبي ا ومل يكن يأكل من بيت املال وإمنا كان يصنع 

 .  الدروع ويبيعها ويأكل من مثنها
،   األكل من عمل اليد أو البيع:  ، واختلف العلماء أيهما أفضل وهو مهنة شريفة:   البيع-٣

التاجر  { ل اهللا قال رسو:  ملا جاء يف فضل االجتار بالبيع وحنوه من األحاديث

 الترمذي بإسناد  رواه)٢( }الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

إن التجار يدعون فجار ا يوم القيامة إال من بر             {:  ، وقال أيض ا   ال بأس به 

، فإن بينا وصدقا بورك   البيعان باخليار ما مل يتفرقا {:  وقال أيض ا.  )٣( } وصدق  

 .  )٤( }ا وكتما حمقت بركه بيعهما ، وإن كذب  هلما يف بيعهما
واختلف   .  بغرس األشجار وبذر احلبوب وهو من أنفع املكاسب وأطيبها :   الزراعة-٤

؛ ألن الزارع يعمل بيده ويتعدى    العلماء يف تقدميها على غريه من عمل اليد والتجارة
ء بعد  ، فوضعها بعض العلما  نفع الزراعة إىل غريه من إنسان وطري وحيوان وحشرات     

 أن من غرس غرس ا فأكل منه إنسان أو طري أو حيوان فإن له   ، وبني النيب  اجلهاد 
 .  بذلك أجر ا 

 .  والذي يعنينا حبثه من هذه األربعة السابقة هو البيع

                                                 
 .  )٤/١٣٢(، أمحد  )٢١٣٨(، ابن ماجه التجارات   )١٩٦٦(البخاري البيوع  ) ١(
 .  )٢٥٣٩(، الدارمي البيوع    )١٢٠٩(الترمذي البيوع   ) ٢(
 .  )٢٥٣٨(، الدارمي البيوع    )٢١٤٦(، ابن ماجه التجارات   )١٢١٠(الترمذي البيوع   ) ٣(
،   )٤٤٦٤(، النسائي البيوع    )١٢٤٦(، الترمذي البيوع   )١٥٣٢(، مسلم البيوع    )٢٠٠٤(البخاري البيوع   ) ٤(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع   )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ٦

 كتاب البيوع 

 تعريف البيع 
؛ ألن كال من اآلخذ واملعطي ميد         أخذ شيء وإعطاء شيء مسي بيع ا من الباع  :  لغة
 .  من البيعة ألن املتبايعني يتبايعان ويتصافحان :   وقيل، يده

،    مبادلة مال أو منفعة مبثل أحدمها متلك ا ومتليك ا    :  عرفه صاحب املغين بأنه :  شرع ا
مبادلة مال ولو يف الذمة أو منفعة مبثل أحدمها على التأبيد غري        :  وعرفه صاحب الزاد بأنه 

 .  ربا أو قرض
 :  ويندرج حتته تسع صور

، أو    ، أو دين بدين بشرط احللول والتقابض قبل التفرق     ، أو دين أو منفعة    عني بعني
 .  ، أو منفعة بعني أو دين أو منفعة   بعني أو منفعة

 أدلة مشروعية البيع 

 من الكتاب : أوال 
$  {:   وهذا رد على من قال)ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ymuρ (#4θt/Ìh9$# 4 { )١≅¨  {:   فقال تعاىل-١ yϑ ¯Ρ Î) 

ßìø‹t7ø9$# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9$# 3 { )والربا بغري مقابل   فالبيع مبقابل والبائع يأخذ ويعطي )٢ ،    ،
، وإن ربح املرايب ظاهر ا      ، فالربا ضرر وخسارة خبالف البيع فاملرايب يأخذ وال يعطي

ß,ys  {:  ، قال اهللا تعاىل فهو خاسر ôϑ tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘Î/öãƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 { )٣(  . 
 .  ، والبيع مصلحة حمض  فالربا ضرر حمض

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٧٦:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ٧

≅¨  {:  يف كلمة البيع يف قوله تعاىل)  أل (وقد اختلف العلماء يف   ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )١(  . 
أن البيع املتعارف عليه عند الناس  :  ، أي  لالستغراق )  أل (إن  :  فقال بعض العلماء

$  {:  حالل إال ما استثناه الشارع كقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 

ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# (#öθ yèó™ $$ sù 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 { )فالبيع يف هذا الوقت خمرج عن )٢ 
 .  ، مثل بيع الكلب واخلرتير وغريمها املباح

 .  ، والنتيجة واحدة   البيع الذي أباحه الشارع :  ، أي  وقيل إهنا للعهد الذهين 
، فأقر   ، واستثىن منه بعض احلاالت اإلسالم وقد كان البيع موجود ا يف اجلاهلية وأقره  

، وملا حترج بعض املسلمني من البيع يف وقت احلج أنزل اهللا      النافع وحرم الضار
=øŠs9 öΝà6ø‹n§{  {:  سبحانه وتعاىل tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θ äó tG ö;s? Wξ ôÒsù ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 { )٣(  . 

ÿρ#)  {:   وقوله تعاىل-٢ ß‰Îγ ô© r&uρ #sŒÎ) óΟçF÷è tƒ$ t6s? 4 { )فهذا دليل على املشروعية ألن اهللا    .  )٤
، واألمر ليس للوجوب وإمنا        على أمر مباح  سبحانه وتعاىل ال يأمر باإلشهاد إال

 .  لإلرشاد واالستحباب
$  {:   قال اهللا تعاىل-٣ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#þθ è= à2 ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Μ à6oΨ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )واملراد حترمي مجيع وجوه     نص على األكل.  )٥ ،
 .  ، كمن يلبس احلرام أو يشرب شيئ ا حمرم ا   االنتفاع بالباطل ال األكل فقط

 .  أ م و ال ك م   :  واختلف يف قوله  
االنتفاع بأمواله     ، فهو هني لإلنسان وحجر عليه من    هو املال اخلاص  :  فقيل

عموم األموال فأموالكم يف اآلية ما متلكونه وأموال غريكم       :  ، وقيل  باالنتفاعات احملرمة 

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية ) ٢(
 .  ١٩٨:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٥(



 من فقه املعامالت  

 ٨

 )١( } Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4  {:  ، كقوله تعاىل ؛ ألن مال أخيك مثل مالك يف احلرمة أيض ا
Ÿω  {:  ، وكقوله تعاىل واملراد أنفس اآلخرين  uρ (#θ è?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&  ÉL ©9$# Ÿ≅yè y_ ª!$# ö/ä3 s9 

$ Vϑ≈uŠÏ% { )ميها كما حنمي أموالنا وهي أموال السفهاء حن )٢  . 
 :  واملراد بالباطل

 .  كل تعامل حمرم كالغصب والربا والسرقة والرشوة وغريها   
إال أن يكون املأكول       :  ناقصة أي)  تكون (بالنصب على أن  )  ت ج ار ة  (وقرأت اآلية  
ارة فاعل تامة وجت )  تكون (بالرفع على أن  )  جتارة  (، وقرأ بعض القراء    جتارة خرب ا لكان

وال تأكلوا :  ، أي  ؛ ألن املستثىن ليس من جنس املستثىن منه   ونوع االستثناء منقطع
 tã  {:  قول اهللا تعاىل .  أموالكم بالباطل لكن أن تكون جتارة عن تراض منكم فال بأس  

<Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )فال جيوز البيع من املكره أو الصغري أو اجملنون    )٣   . 

$  {:   قوله تعاىل-٤ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# (#öθ yè ó™ $$ sù 4’n< Î) Ìø.ÏŒ 

«!$# (#ρ â‘sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩∪ #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#θ äótG ö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè©9 tβθßs Î= øè? ∩⊇⊃∪ { )٤(  . 
فمنع اهللا سبحانه وتعاىل من البيع قبل الصالة بعد األذان للجمعة ويف أثنائها مث أذن فيه     

 .  ، واألمر إذا جاء بعد هني فهو إباحة    بعد الصالة
Îû BNθ’  {:   قوله تعاىل-٥ ã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# βr& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒ uρ $pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒs† $YΒ öθ tƒ 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٥:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٠ ، ٩:  سورة اجلمعة اآليتان) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ٩

Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ { )ففي هذه اآلية داللة على أن البيع والشراء من      .  )١
 .  عمل املسلمني وامتدح من ال تلهيه جتارته وبيعه عن ذكر اهللا

 من السنة : ثانيا 
ن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن    البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإ {:   قوله  -١

 .  )٢( }كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما 

 .  )٣( }إن أفضل ما أكل اإلنسان من عمل يده وكل بيع مربور    {:   وقوله  -٢

يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار ا إال  {:  ملا مر بالسوق  وقوله  -٣

 .  )٤( }من بر وصدق 
إنه يأتيين الرجل يريد البيع ليس عندي :   فقال وقد جاء حكيم بن حزام إىل النيب -٤

فدل  .  )٥( }ال تبع ما ليس عندك   { فقال النيب  .  فأذهب إىل السوق فأشتريه له 
 .  مفهومه على جواز بيع ما عنده

، فاشترى شاتني بدرهم مث باع واحدة       عروة ليشتري له أضحية  وقد وكل النيب -٥
ا له    ، فدع هذه شاتك وهذا درمهك:   فقال، مث جاء إىل رسول اهللا    بدرهم
 .  فدل هذا احلديث على جواز البيع والوكالة وتصرف الفضويل  .   النيب

                                                 
 .  ٣٧:  سورة النور آية ) ١(
،   )٤٤٦٤(، النسائي البيوع    )١٢٤٦(، الترمذي البيوع   )١٥٣٢(، مسلم البيوع    )٢٠٠٤(البخاري البيوع   ) ٢(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع   )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع  
 .  )٣/٤٦٦(أمحد ) ٣(
 .  )٢٥٣٨(، الدارمي البيوع    )٢١٤٦(، ابن ماجه التجارات   )١٢١٠(الترمذي البيوع   ) ٤(
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع        )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ٥(

)٢١٨٨(  . 



 من فقه املعامالت  

 ١٠

 اإلمجاع : ثالثا 
أما    ،  فقد أمجع املسلمون كما حكاه املوفق يف املغين والنووي على جواز البيع       

، فقد يكون عند   ؛ ألن مصاحل الناس حتتاج إىل البيع  فاحلكمة تقتضي ذلك : املعقول
،   ، أو صاحب طعام وحنوه يف حاجة إىل دراهم   ه لباس أو طعامرجل دراهم وليس عند

 .  فيتوصل كل منهم إىل مقصوده بواسطة البيع وهذا من رمحة اهللا بعباده 

 أركان البيع 
 :  للبيع ثالثة أركان

 .   صيغة-٣.   معقود عليه-٢.   عاقد-١
 .   البائع واملشتري : العاقد

 .  السلعة واملعقود عليه 
وهي اللفظ الذي يتم به االتفاق بني الطرفني أو الوسيلة اليت يتم هبا   : والصيغة

 .  االتفاق بني الطرفني
 .   صيغة فعلية -٢.   صيغة قولية-١:  وهي تنقسم إىل قسمني

 .  ) اإلجياب والقبول (تتكون من  :   القولية-١
 .   املشتريهو اللفظ الصادر من :  ، والقبول  هو اللفظ الصادر من البائع :  واإلجياب

، أو ملكتك إياها    ، أو خذ هذه السلعة بكذا     بعتك:  مثل أن يقول يف اإلجياب 
 .  بكذا

 .  ، أو قبلت ، أو ملكت   ، أو أخذت   اشتريت:  والقبول
، وذلك ألن الشارع مل حيدد صيغ ا     فكل لفظ يدل على الرضا يصح يف الصيغة القولية  

 .  ألفاظ البيع والشراء ، فعلى هذا يرجع إىل عرف الناس يف    معينة



 من فقه املعامالت 

 ١١

  : شروط القبول
، وذلك أال حيصل    ويشترط يف القبول أن يكون باإلجياب حقيقة أو حكم ا يف اجمللس  -١

فاصل إال أن يكون ضروري ا كالتثاؤب والعطاس أو شرب املاء أو التروي يف     
القبول أما إذا حصل انفصال حقيقي كتفرقهم من اجمللس فال يعترب    .  إخل .  . . األمر
، ألن القبول انفصل عن اإلجياب أن دخال يف حديث آخر وبعد االنتهاء منه      فيه
ويشترط أن يكون    .  ، فهنا انفصل اإلجياب عن القبول انفصال ا حكمي ا اشتريت:  قال

بعتك هذه السلعة بألف   :  ، فإن اختلف فال يصح كأن يقول القبول موافقا لإلجياب
، أو اختلف نوع القيمة كأن يكون         بتسعمائة ريال، ويقول اآلخر اشتريت    ريال

، أو يقول بعتك بألف حاضر فيقول اشتريت بألف    اإلجياب برياالت والقبول بدنانري
 .  مؤجل فال يصح

األصل يف القبول أن يكون متأخرا عن اإلجياب فإذا تقدم     :   تقدمي القبول على اإلجياب-٢
، ففي  و املضارع اجملرد من االستفهام أن يكون بلفظ املاضي أ  .  فله ثالث حاالت

 .  بعتك إياها:  بعتين هذه السلعة بكذا فيقول :  هذه احلالة ينعقد البيع كأن يقول
 .  بعتها:   أن يكون بلفظ الطلب مثل بعين هذه السلعة بألف ريال قال - أ

ال بأس جيوز و:  وهي قول مالك والشافعي قالوا:  وفيها روايتان عن اإلمام أمحد األوىل
والرواية األخرى وهي قول اإلمام أيب حنيفة أنه ال    .  به ألن الغرض حصل بني االثنني 

، وألنه عقد    جيوز ألنه لو تأخر اإلجياب هبذا اللفظ مل يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم     
 .  عرى عن القبول فلم ينعقد كما لو مل يطلب 

، فهذا ال     نعم:  ؟ فيقول  لعة بكذا أن يكون بلفظ االستفهام مثل أتبيعين هذه الس - ب
 .  ، فكذلك لو تقدم ال نعلم فيه خالفا ألنه لو تأخر ما صح :  ، قال يف املغين يصح

  : وهي املعاطاة:   الصيغة الفعلية-٢
كما حيصل يف    .  وهي أن يدفع املشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما    

 :  وفيها خالف على أقوال  .  سلعة وتعطيه الثمناألسواق احلديثة حيث تأيت وتأخذ ال  



 من فقه املعامالت  

 ١٢

، ألن الشارع أباح   قال اجلمهور بصحة البيع إذا كان هذا عرف ا عند الناس : القول األول
، فقد تعارف   ، فريجع يف ذلك إىل العرف       البيع وأطلق ومل حيدد صيغة قولية أو فعلية      

، فاهللا أباح لنا البيع ومل  شرع ، فلم يرد للبيع صيغة حمددة يف ال    الناس على املعاطاة
ومل يرد عن الصحابة  .  ، فريجع إىل عرف الناس جيري مبثل ذلك حيدد صيغة ذلك

 .  حتديد استعمال اإلجياب والقبول ولو استعملوه لنقل إلينا 
، أنه ال يصح ذلك مطلق ا وإمنا يتعني أن      قول الشافعي يف املشهور عنه  : القول الثاين

، وجمرد األخذ والعطاء      ، فاملعاطاة ليس فيها إجياب وال قبول لية تكون الصبغة القو
 .  ، ألن العقود تعتمد على األلفاظ فال بد من وجودها   ليس بعقد
، فال بد من صيغة القول     أن البيع من العقود اليت يشترط فيها التراضي   :  فريى الشافعي

Hω  {:  وقد استدل على ذلك بقوله تعاىل.  ليدل على التراضي Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã 

<Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )ونقل عن أصحابه خالف ذلك  .  )١  . 
أنه يصح يف   :   نسب إىل أيب حنيفة وبعض احلنابلة وبعض الشافعية     : القول الثالث

، ألهنا جرت العادة الناس أهنم ال يربمون العقود فيها      األشياء النفيسةاحملقرات دون 
 .  ، أما األموال ذات األمهية فال بد من الصيغة القولية   لكثرة التعامل بني الناس فيها

  : الترجيح
إن الذين منعوا ذلك يتعاملون    :  والراجح هو القول األول وقد قال ابن القيم رمحه اهللا   

 .  عون أن يتركوه  به وال يستطي
 :  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية للمعاطاة حاالت هي

 .  ، وتارة تكون من املشتري  ، وتارة تكون من البائع تارة تكون من الطرفني

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٣

 :  البيع بالكتابة
 :  له حالتان

ال إشكال يف انعقاد البيع هبا ألهنا هي طريقة التوصل إىل البيع :   الكتابة إىل غائب-١
 .  ي جائزةفه

؛ ألنه باالستطاعة املراجعة بينهما    وهذه حمل خالف بني العلماء   :   الكتابة إىل حاضر -٢
 .  . بالكالم

؛ ألن الكتابة ال تقوم مقام النطق فليست ترمجان ا          فمن العلماء من منع وهو وجه عند الشافعية           -أ  
 .  )١( } HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οt≈pgÏB tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4  {:  ، واهللا تعاىل يقول     عن التراضي   

؛ ألن       ومنهم من أجاز ذلك مع النية حبصول املقصود بالكتابة مع النية وهم اجلمهور   -ب 
، فال يكتب على   ما يثبتواشترطوا أن تكون الكتابة على     .  الكتابة تقوم مقام اللفظ

، ألنه ال يعرفه إال املتخصصون     ، وال ينعقد بالتلغراف دون كتابة ، أو الرمل  اهلواء 
وأما الكتابة   .  فيكتب بالكتابة املعروفة لدى اجلميع وينعقد هبا البيع  .  وكذلك الشفرة 

 .  على التلكس فهي كتابة مقروءة وطريقة معروفة جيوز التعامل هبا  
 :  شارةالبيع باإل

 .  ال يصح إال من األخرس الذي ال يستطيع النطق بشرط أن تكون اإلشارة مفهومة   
 :  البيع الصوري

 :  حتته ثالث مسائل
ال ينعقد البيع عند األكثر ألنه مل حيصل شرط التراضي الوارد يف     )  اهلازل ( بيع املازح -١

#tã <Ú  {:  قوله تعاىل ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )ويرى البعض أنه ينعقد ألن     ومل توجد النية  )٢ ،
 .  العربة باأللفاظ ال باملقاصد كالطالق

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ١٤

فإذا  .  بأن خياف إنسان على ماله من ظامل فيبيعه بيع ا صوري ا ليحرزه:   بيع التلجئة-٢
 :   بني البائع واملشتري فالعلماء على قولنيحصل بعد ذلك نزاع

قول أمحد ومجاعة من أهل العلم على أن البيع ال يصح ألنه مل يصدر عن تراض     :  األول
Ÿω (#þθ  {:  ، واهللا تعاىل يقول  ، وإمنا هو إلحرازه    وقصد è= à2 ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Μà6oΨ ÷t/ 

È≅ ÏÜ≈t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )وقوله )١    :}   إمنا البيع عن
 .  )٢( }تراض 

جياب ذهب اإلمام أبو حنيفة والشافعي إىل صحته ألنه استكمل شروطه من إ   :  الثاين
، كما لو باع بيع ا فيه شرط   ، وكون املبيع صاحل ا للبيع مقدور ا على تسليمه  وقبول
ym≅¨ {:  ، ولعموم قوله تعاىل  فاسد r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )٣(  . 

≅¨  {:  ؛ ألن اآلية  ول األول الق- واهللا أعلم -والصحيح  ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )جمملة   )٤ 
#tã <Ú {:  مقيدة لقوله ts? { )وقوله   ،  )٥ }  ٦( }إمنا البيع عن تراض(  . 

وهي أن حيتاج اإلنسان إىل مبلغ من املال فال جيد من يقرضه قرض ا  : (  بيع األمانة-٣
 .  ) ، فيلجأ إىل احليلة للتوصل إىل الفائدة  حسن ا بال فائدة

أقرضين كذا من املال وأبيعك داري أو سياريت ملدة كذا ويل اخليار ألجل أن       :  فيقول
 املقرض هبذه العني يف مدة اخليار مث يعيد عليه القرض بعد املدة احملددة ويستعيد من   ينتفع

، وهذا عقد قصد به التحايل على الربا وهو القرض   املقرض داره أو سيارته بعد انتفاعه هبا
، لكن لو   ، وكل قرض جر نفع ا فهو ربا   ؛ ألن احليل ال تبيح احملرمات  بفائدة وهذا حمرم 

غ ا وخشي أال يرده إليه ويريد أن يتوثق منه فرهن داره أو سيارته ليستوثق ال  أقرضه مبل
 .  ليستفيد منها فال بأس بذلك

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٢١٨٥(ابن ماجه التجارات  ) ٢(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  )٢١٨٥(ابن ماجه التجارات  ) ٦(



 من فقه املعامالت 

 ١٥

 شروط صحة البيع 
 :  هي :  يشترط لصحة البيع سبعة شروط

 .   التراضي بني الطرفني-١
 .   أن يكون العاقد جائز التصرف -٢
 .   أن يكون البيع مال ا مباح ا -٣
 .  العاقد مالك ا للمعقود عليه أو مأذون ا له فيه   أن يكون -٤
 .   أن يكون املبيع مقدور ا على تسليمه -٥
 .   أن يكون املبيع معلوم ا للطرفني -٦
 .   أن يكون الثمن معلوم ا قدره وصفته للطرفني -٧

 لتراضي بني الطرفني ا
.  )١( } HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οt≈pgÏB tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4  {:  ، قال اهللا تعاىل دليله الكتاب والسنة

 )٢( }إمنا البيع عن تراض  { ، ومن السنة قوله     والتراضي حصول الرضا من الطرفني  
،   ، فالبيع صحيح ، فيخرج املكره إال أن يكون اإلكراه حبق     تراضيفحصر صحة البيع بال

كمن كان مدين ا وطلبه الغرماء بالسداد وعنده سلع فيجربه القاضي على البيع لسداد    
لواجد ظلم حيل  يل ا { ، فإن أىب أن يبيع باع احلاكم أمواله وسدد لقول النيب   ديونه

 ولو أكره على دفع مبلغ من    )٤( }مطل الغين ظلمه   {  وقوله  )٣( }عرضه وعقوبته 
 .  املال ظلم ا فلم جيد وسيلة لدفع املبلغ لكن يكره الشراء منه ألنه بيع املضطر  

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٢١٨٥(ابن ماجه التجارات  ) ٢(
 .  )٤/٣٨٨(، أمحد  )٢٤٢٧(، ابن ماجه األحكام   )٣٦٢٨(، أبو داود األقضية   )٤٦٨٩(النسائي البيوع  ) ٣(
،   )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ٤(

،   )١٣٧٩(، مالك البيوع   )٢/٣٨٠(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام    )٣٣٤٥(أبو داود البيوع   
 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ١٦

 كون العاقد جائز التصرف 
 :  وهو من توفرت فيه ثالثة شروط

 .   أن يكون حر ا  -١
 .   أن يكون بالغ ا -٢
 .   أن يكون رشيد ا -٣

، وخيرج بالبالغ الصغري وهو    فيخرج باحلر اململوك فال جيوز بيعه إال بإذن سيده  
،    ؛ ألنه ال يتأتى منه القصد والنية  صغري دون التمييز فال يصح بيعه باإلمجاع   :  قسمان

 :  أهل العلم على قولنيوأما املميز دون البلوغ فمحل خالف بني    
θ#)  {:   صحة تصرف املقارب للبلوغ لتأيت القصد منه لقوله تعاىل-١ è= tG ö/$#uρ 4’ yϑ≈tG uŠø9$# # ¨L ym 

#sŒÎ) (#θ äón= t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä ó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘ (#þθ ãè sù÷Š$$ sù öΝÍκö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒr& ( { )واالبتالء إمنا يتحصل  )١ 
 .  بتمكني من البيع ليعرف هل هو رشيد وهو قبل بلوغ النكاح

 )٢( }.  . رفع القلم عن ثالثة { يقول ، والنيب   أنه ال يصح ألنه غري عاقل-٢
، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف يف      )٣( }الصغري حىت حيتلم   {:   منهموذكر

، وكذلك اجملنون والسكران ال يصح بيعهم لعدم العقل                        األشياء اليسرية ليتدرب     
خفة    :  ، والسفه هو      السفيه   :  ، وخيرج بالرشيد    الذي حيصل به التراضي والقصد         

والسفيه هو الذي ال حيسن التصرف ولو كان كبري ا عند اجلمهور لقوله                        ،  العقل 
Ÿωuρ (#θ  {:  تعاىل è?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r& { )فال بد أن يبتاع منه وال يبايع عليه  )٤ ،   ،

                                                 
 .  ٦:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )١/١٤٠(، أمحد  )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق   )١٤٢٣(الترمذي احلدود   ) ٢(
،   )٦/١٠١(، أمحد  )٢٠٤١(، ابن ماجه الطالق   )٤٣٩٨(، أبو داود احلدود   )٣٤٣٢(النسائي الطالق  ) ٣(

 .  )٢٢٩٦(الدارمي احلدود   
 .  ٥:  سورة النساء آية ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ١٧

، وعند أيب حنيفة ال حيجر على   ، وحيجر عليه حلظ نفسه  الشراء معه باطل والبيع و
 .  ، وسن البلوغ عند احلنفية مثاين عشرة سنة   السفيه إذا بلغ

 أن يكون املبيع مال ا مباح ا 
 ما يباح نفعه مطلق ا من غري حاجة كالدراهم والثياب واحليوانات وغريها  : واملال هو

 :  بذلككدود القز والنحل وخيرج  
 .   ما ال نفع فيه كالتراب والطني-١
 .   ما ال يباح نفعه إال يف الضرورة كامليتة والدم وحلم اخلرتير  -٢
 .   ما ال يباح عند احلاجة إليه فقط ككلب الصيد واحلراسة  -٣

هنى   {، ويف احلديث اآلخر  )١( }ير  عن بيع امليتة واخلرتهنى النيب  {فقد 

إن اهللا إذا     { ، وقال  )٢( } عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  النيب

 :  وهناك أشياء اختلف العلماء يف حكم بيعها ومنها،  )٣( }حرم شيئ ا حرم مثنه 
 ذهب أبو حنيفة واملالكية وبعض الشافعية إىل جواز بيع كلب الصيد       :  بيع الكلب-١

 .   لكنها مل تثبت)٤( }إال كلب صيد  {، ففي رواية للحديث  ألنه مستثىن
هل يعد مال ا أو ال  :   حكم بيعه وسبب اخلالف  اختلف العلماء يف:  بيع املصحف-٢

فبالنظر إىل ما .  ليس مبال مل جيز بيعه :  ، وإن قلنا   إنه مال جاز بيعه:  ؟ إن قلنا  يعد

                                                 
، النسائي الفرع          )١٢٩٧(، الترمذي البيوع        )١٥٨١(اقاة  ، مسلم املس      )٢١٢١(البخاري البيوع       ) ١(

 .  )٣/٣٢٤(، أمحد  )٢١٦٧(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٨٦(، أبو داود البيوع   )٤٢٥٦(والعترية   
، النسائي الصيد والذبائح     )١١٣٣(، الترمذي النكاح    )١٥٦٧(، مسلم املساقاة    )٥٠٣١(البخاري الطالق   ) ٢(

، مالك البيوع        )٤/١١٩(، أمحد    )٢١٥٩(، ابن ماجه التجارات           )٣٤٢٨(بيوع   ، أبو داود ال       )٤٢٩٢(
 .  )٢٥٦٨(، الدارمي البيوع    )١٣٦٣(

 .  )١/٣٢٢(، أمحد  )٣٤٨٨(أبو داود البيوع  ) ٣(
، النسائي الصيد    )١٤٩٠(، الترمذي األحكام والفوائد   )١٥٧٥(، مسلم املساقاة    )٢١٩٧(البخاري املزارعة   ) ٤(

 .  )٢/٢٦٧(، أمحد  )٣٢٠٤(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٤(، أبو داود الصيد   )٤٢٩٠ (والذبائح



 من فقه املعامالت  

 ١٨

، وقد  ، أما بالنسبة إىل جلده وحربه وورقه فهو مال    فيه من اآليات فهو ليس مبال
 :  وال هي اختلف العلماء يف بيعه بالنظر إىل ما سبق على ثالثة أق 

، وإليه ذهب ابن    غلب بعض العلماء كونه كالم اهللا فال جيوز بيعه :  القول األول
، وإليه ذهب اإلمام أمحد يف    وددت لو تقطع األيدي يف بيع املصحف:   وقالعمر 

 .  إحدى الروايتني ألن املقصود منه كالم اهللا  
بيع يقع على عمل كتابتها  قال أبو حنيفة والشافعي جبوازه ألن ال:  القول الثاين

 .  وطباعتها وانتشارها
، وهو رواية عن ألن الشراء استنقاذ له من        جيوز شراؤه ال بيعه :  القول الثالث

؛   ولعل الصحيح جواز بيعه مطلق ا .  ، أما البيع فال جيوز ألنه بيع ما ال جيوز بيعه االبتذال
، ولو منع بيعه امتنع انتشاره  لى املالياتألن البيع ال يقع على كالم اهللا تعاىل وإمنا يقع ع

 .  ، من أجاز بيعه منع بيعه للكافر والسفر به إىل بالد الكفار  وتوفره بأيدي الناس
 :  وينقسم إىل قسمني:   سرجني الدواب-٣

، وهذا ال بأس به بقي على حاله     وهو سرجني الدواب الطاهرة مأكولة اللحم   :   طاهر-أ
 .  أو تنجس

وهو سرجني احليوان غري املأكول واآلدميني كاحلمري والبغال والسباع ففيها    :   جنس-ب
 :  خالف 

 .  بيعه حرام ألنه ليس مبال ومثنها حرام وعليه اجلمهور  :   قيل-١
إنه ال بأس ببيع السرجني النجس ألن بيعه كان معروف ا عند الناس وقد :   عند احلنفية-٢

،   إنه ال يصلح دليل ا ألنه فعل عوام:  لنووي وقال، ورد ذلك ا كان متداول ا بني الناس
 .  وال يعتمد على فعل العوام

، ولكن رد من رأى  أنه حيرم االنتفاع به ألن اهللا هنى عن اخلبائث ومالمستها   :  والصحيح
، ويف   اجلواز بأن السرجني يستحيل بعد حتلله يف التراب ويتحول إىل غذاء للزرع

 .  لاستحالة النجاسات حبث طوي



 من فقه املعامالت 

 ١٩

 أن يكون العاقد مالك ا للمبيع أو مأذون ا له يف التصرف فيه 
إنه   :   يسأله فقالأن حكيم بن حزام جاء إىل النيب        {والدليل على هذا الشرط   

ال تبع ما ليس    :  س عندي فأبيعه منه مث أبتاعه من السوق فقال يأتيين الرجل يسألين البيع لي 
 .   فإذا كان املبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع ال يصح  )١( }عندك 

 :  وحتت هذا مسائل

 بيع ما ليس يف ملكه وقت العقد :  أول ا
،    أليس السلم جائزا :  ، ولو سأل شخص هذا البيع باطل حلديث حكيم بن حزام

أن هذا مستثىن من احلديث    :  ؟ فاجلواب  ل م  فيه ليس يف ملك امل س ل م  وقت العقد  وامل س 
، وأيض ا العقد يف السلم على موصوف يف        إال إذا كان البيع بيع سلم  :  بدليل خاص أي 

، ويف معىن ما ال ميلك مصاحل متعددة منها إزالة الضرر عن      الذمة وليس على معني  
، أو يشتريه له   له فيمتنع مالكه فيحصل الرتاع بني الطرفني، فقد يذهب ليشتريه الطرفني

، فقد يشتريه بثمن قليل مث يبيعها له بثمن مرتفع   بثمن مرتفع مما يضر بالبائع أو العكس 
 .  فيندم أال يكون أخذها من ذاك البائع إذا رأى الغنب 

 بيع الفضويل : ثاني ا 
، وأصله مأخوذ من       له بغري إذنه وهو الذي يبيع ملك غريه بغري إذنه أو يشتري   

 :  ، قال الشاعر الفضول وهو الزيادة 
ــيل   ــك قل ــا لدي ــود وم ــىت جت ــيل  ح ــك قل ــا لدي ــود وم ــىت جت ح لـيس العطـاء مـن الفضـول مساحةلـيس العطـاء مـن الفضـول مساحة

 :  ، وقد اختلف العلماء يف حكم تصرفه على قولني   وهو الذي يتدخل فيما ال يعنيه

                                                 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع        )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ١(

 .  )٢٥٦٠(، الدارمي البيوع   )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٨(



 من فقه املعامالت  

 ٢٠

 حلديث  عدم صحة تصرفه وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أمحد :  القول األول
، وهذا ألنه قد باع ما ليس عنده وباع ملك غريه وليس ملك ا للمعقود   حكيم بن حزام

 .  عليه وال مأذون ا له فيه
 فكان بيع  - صحة تصرف الفضويل إذا أجازه من باع أو اشترى له         : القول الثاين

شترى ، وهذا إذا ا  ، وكذلك الشراء   الفضويل يبقى معلق ا حىت جييزه من تصرف من أجله  
، وإال فيقول     ، أما إذا اشترى مباله هو لغريه فإن أجازه الطرف الثاين فهو له     مبال غريه
 :  ، وهذا قول اإلمام مالك ورواية عن أمحد واستدلوا مبا يلي   للفضويل

θ#)  {:   قوله تعاىل-١ çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yès? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )١(    ،
 .  فهو أراد النفع واخلري ألخيه بشرائه 

، فاشترى له شاتني بدرهم مث باع    لعروة ليشتري له أضحية   حلديث توكيل النيب -٢
:   ودعا له فقال     ، فأقره النيب        اة والدرهم     بالش إحدامها بدرهم وجاء للنيب           

 .  )٢( }بارك اهللا لك يف صفقة ميينك  {
 واستدلوا أيض ا حبديث أصحاب الغار الذين آواهم الليل إىل غار ونزلت عليهم صخرة     -٣

:  فقال الثالث  {:   وجاء فيه من اجلبل فسدت باب الغار فتوسلوا إىل اهللا بأعماهلم
،    اللهم إين استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهتم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب        

يل أجري      يا عبد اهللا أد       :  فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين بعد حني               
يا عبد اهللا ال      :  كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر والرقيق فقال             :  فقلت

،    إين ال أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئ ا                   :  تستهزئ يب فقلت   
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة                         

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  )١٢٥٨(ي البيوع   الترمذ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٢١

 هبذه القصة حاث ا على اخلري    أخرب النيب  وقد.  متفق عليه.  )١( } وخرجوا ميشون     
 .  ومقرر ا هلا
 :  الترجيح

، وأما استدالهلم باآلية    والصحيح هو القول األول لصراحة حديث حكيم بن حزام      
، وأما    ؛ ألن هذا عدوان على ملك أخيه ألنه تصرف يف ماله بغري إذنه ففي غري حمله

 والفضويل   ن عروة معه وكالة من النيب      ؛ أل استدالهلم حبديث عروة فليس فيه داللة  
 :  ، وأما استدالهلم حبديث أصحاب الغار فيجاب عنه جبوابني  ليس معه وكالة

 .  ، ويف هذا خالف هل يعد شرع ا لنا أو غري ذلك    إهنا شرع ملن كان قبلنا :  أول ا
،    غري معنيأن املستأجر ليس يف ذمته شيء معني لألجري بل له شيء متعلق بالذمة     :  ثاني ا

، وما مل يسلمه لألجري فهو باق على ملكيته وليس واجبا       واملستأجر يتصرف يف ماله 
 .  ، ولذا تقرب إىل اهللا هبذا العمل العظيم    عليه بل هو تربع منه

 بيع أراضي العنوة : ثالث ا 
، وقد أباح اهللا املغنم      أراضي الع نوة هي البالد اليت فتحت قوة وقهر ا وليست صلح ا   

θ#)  {:  ، قال تعاىل  هلذه األمة     è= ä3 sù $ £ϑ ÏΒ öΝ çF ôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7 Í h‹ sÛ 4 { )وقول الرسول      )٢  

أرض فهل تكون مغامن أو ال تكون  فإذا استوىل املسلمون على  )٣( }وأحل يل املغنم   {
 ؟   كذلك

 .  ، واجلمهور على أهنا من املغامن   فيه خالف 
 :  مث اختلفوا هل تقسم بني الغامنني كسائر املغامن أو توقف لصاحل املسلمني   

 .   أراضي خيرب بني املسلمنيإهنا تقسم كما قسم رسول اهللا :   فقيل-١

                                                 
 .  )٢/١١٦(، أمحد  )٢٧٤٣(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     )٢١٥٢(البخاري اإلجارة  ) ١(
 .  ٦٩:  سورة األنفال آية ) ٢(
 .  )٥/٢٤٨(، أمحد  )١٥٥٣(الترمذي السري   ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٢٢

 :   واجلمهور على أهنا -٢
، وقد ضرب على أراضي العنوة     ويضرب عليها خراج ينتفع منه املسلمون   ال تقسم -أ  

 .  ، وأقره الصحابة على ذلك   خراج ا يدخل يف بيت املال 
، فاإلمام خمري إن رأى املصلحة يف    وإن شاء أن يقسمها بني الغامنني فعل ذلك-ب 

اخلراجية  فإذا وقفت األرض  .  إبقائها أبقاها وإن رأى قسمتها قسمها وهو الراجح     
 :  -حمل خالف بني العلماء-؟   هل جيوز بيعها
،   ، والوقف ال جيوز بيعه   أنه ال جيوز بيع األراضي اخلراجية ألنه وقف   :  القول األول

 .  وهذا رأي اجلمهور 
، وهذا    ، فلمن آل إليه شيء منها أن يبيعه لغريه جواز بيعها وشرائها:  القول الثاين

، وقد اشترى ابن مسعود أرض ا من دهقان  ين وغريهمرأي سفيان الثوري وابن سري
 .  وشرط عليه جزيتها
؛    أنه جيوز شراء األرض اخلراجية دون بيعها  :  وهو رواية عن أمحد  :  القول الثالث

 .  ، ومل يرد عن أحد من الصحابة أنه باع   ألن ابن مسعود اشترى ومل يبع
ة وهو جواز بيعها وشرائها بشرط وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمي:  القول الرابع

أنه اشترى  :  ؛ حلديث ابن مسعود   أن يبقى عليها اخلراج يدفعه من آلت إليه وهو الراجح       
 .  أرض ا من دهقان وشرط عليه جزيتها 

، وليس عليها خراج بدون     وأما املساكن اليت هي األراضي اخلراجية فتباع وتشترى 
 .  خالف 

 أرض احلرم رباع مكة : رابع ا 
، وأراضي املناسك ال كالم فيها فال جيوز متلكها وال    الرباع هي املساكن واملنازل

، وفيها خالف بني العلماء    ، والكالم يف غري املشاعر من أراضي احلرم     بيعها وال شراؤها
 :  كما يلي



 من فقه املعامالت 

 ٢٣

،    ، والناس فيها سواء ال جيوز بيع رباع مكة وال شراؤها وال متلكها:  القول األول
 .  ، وهذا قول مالك و أيب حنيفة ورواية عن أمحد   إىل شيء منها فهو أحق به  ومن سبق 
 :  أدلتهم

 _βÎ) šÏ%©!$# (#ρãxx. tβρ‘‰ÝÁtƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏΘ#tysø9$# “Ï%©!$# çµ≈uΖù=yèy¨  {:   قوله تعاىل-١

Ä¨$̈Ψ=Ï9 ¹!#uθy™ ß#Å3≈yèø9$# ÏµŠÏù ÏŠ$t7ø9$#uρ 4 tΒuρ ÷ŠÌãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù=ÝàÎ/ çµø%É‹œΡ ôÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊄∈∪ { )١(  .
،   املقيم :  )العاكف   (، و   مستويني وال يستبد فيه أحد  :  أي )  سواء (: فقوله

:  ، واملسجد احلرام هو احلرم كله بدليل قوله تعاىل     ، فهم سواء  القادم:  )الباد   (و 
} z≈ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ÍνÏ‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#tysø9$# ’n<Î) Ï‰Éfó¡yϑø9$# $|Áø%F{$# { )٢(  .

 .  وقد أسرى به من بيت أم هانئ أو خدجية 
.  )٣( } ) »yϑ̄ΡÎ) ßNöÏΒé& ÷βr& y‰ç6ôãr& Uu‘ ÍνÉ‹≈yδ Íοt$ù#t7ø9$# “Ï%©!$# $yγtΒ§ym …ã&s!uρ ‘≅à2 &óx$!  {:   قوله تعاىل-٢

،   دليل على أهنا حمرمة ال جيوز بيعها وشراؤها :  والبلدة هي مكة والذي حرمها   
 .  يشمل حترمي بيعها وشرائها واستباحتها وغري ذلكفالتحرمي عام 

، فاحلرم كله مناخ  ، وهي من احلرم    )٤( }مىن مناخ من سبق  {:   قول الرسول   -٣
 .  ملن سبق

، ومنعوا    مينع تأجري بيوت مكة وكانوا يسموهنا أراضي السوائب    كان عمر  -٤
 .  على الدور فيها تركيب األبواب 

 .   أن أراضي مكة موقوفة ألهنا فتحت ع نوة ومل تقسم فال جيوز بيع الوقف  -٥

                                                 
 .  ٢٥:  سورة احلج آية ) ١(
 .  ١:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٩١:  سورة النمل آية  ) ٣(
،   )٦/٢٠٧(، أمحد  )٣٠٠٧(، ابن ماجه املناسك   )٢٠١٩(، أبو داود املناسك   )٨٨١(الترمذي احلج  ) ٤(

 .  )١٩٣٧(الدارمي املناسك   



 من فقه املعامالت  

 ٢٤

قول الشافعي ورواية عن اإلمام أمحد وهو جواز بيع رباع مكة :  القول الثاين
 .  وشراؤها
 :  أدلتهم

=Ï!#ts)àù  {:   قوله تعاىل-١ Ï9 t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ { )وديارهم  )١ 
 .  يف مكة والنسبة للتمليك 

وهل ترك لنا عقيل من رباع أو    : ؟ فقال أترتل غد ا يف دارك:   قيل لهن النيب أ { -٢

 .  فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث  .  )٢( }؟  دور

، ومن دخل املسجد   دار أيب سفيان فهو آمنمن دخل  {:   يوم الفتح قول النيب -٣

، فدل على ملكية أيب سفيان  )٣( }، ومن دخل داره فهو آمن   احلرام فهو آمن 
 .  وغريه للدور

،   ، واألرقم ، والزبري   أنه كان للصحابة دور يف مكة ختتص هبم كبيت أيب بكر  -٤
 .  وغريهم كثري

ن حزام دار الندوة على معاوية وباع   أن الصحابة باعوا دورهم يف مكة فقد باع اب-٥
 .  صفوان بن أمية داره على عمر واختذها عمر سجن ا  

وهو أظهر يف    :   القول الثاين لظهور أدلته قال املوفق - واهللا أعلم -والراجح 
Ï‰Éf  {:  ، وقوله تعاىل ، واألحاديث اليت وردت يف النهي كلها ضعيفة احلجة  ó¡yϑ ø9$#uρ 

ÏΘ#tys ø9$# “ Ï% ©!$# çµ≈ uΖù= yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ¹!#uθ y™ { )بدليل أنه جيوز حنر   فهذا خاص باملصلى فقط)٤ ،
، وال جيوز إلقاء القاذورات يف املسجد    اإلبل وإنشاد الضالة يف املصلى وجيوز خارجه 

                                                 
 .  ٨:  سورة احلشر آية  ) ١(
،   )٢٧٣٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٩١٠(، أبو داود الفرائض  )١٣٥١(، مسلم احلج  )١٥١١(البخاري احلج ) ٢(

 .  )٥/٢٠٣(أمحد 
 .  )٢/٥٣٨(، أمحد  )٣٠٢٤(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء    )١٧٨٠(مسلم اجلهاد والسري  ) ٣(
 .  ٢٥:  سورة احلج آية ) ٤(
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 ٢٥

، واملراد     ، فغري املسجد ليس سواء فيجوز متلكه دون املصلى  احلرموجيوز خارجه من 
Íν  {:  بالتحرمي يف قوله تعاىل É‹≈ yδ Íο t$ ù#t7ø9$# “ Ï% ©!$# $ yγ tΒ§ym { )حرم الصيد واللقطة     :   أي)١

 .   الشجر وغري ذلك لغري منشد وقطع
، فهي وقف     ، فهذا يف أماكن املشاعر  )٢( }مىن مناخ من سبق   { وقول النيب  

 .  ، وهو غري الكالم يف بقية أرض احلرم    على املسلمني ال جيوز حتجزها
 وفتح   أن بعضها فتح ع نوة :  والصحيح .  وأما أن مكة فتحت ع نوة ففيه خالف  

، ولو أخذنا    ، والتقرير للتمليك  أهلها على دورهم وأمواهلم  ، وأقر النيب  بعضها صلح ا
 .  باملنع خلربت مكة ففي القول الثاين مصلحة لعمران مكة  

 بيع املاء والكأل والنار : خامس ا 
 :  بيع املاء

واخلباري ومالزم  املاء الذي يف أرض املوات مشترك ال جيوز بيعه كاألودية واألهنار  -أ  
الناس شركاء يف ثالث املاء      { املاء والربك اليت يف أرض املوات لقول النيب       

 .  ) ليس فيها خالف  (فيأخذ حاجته من املاء ويدع الباقي  .  )٣( }والعشب والنار 
ه أو إنائه فيجوز بيعه بال خالف ألنه حازه لنفسه   أما ما حازه يف قدحه أو بركت-ب

 .  ) وليس فيها خالف  (وملكه 
، ففيه خالف هل جيوز     أما إذا كان املاء يف ملك اإلنسان يف بئر أو عني تنبع من ملكه      

، وقد    ، فدخل يف القيمة احلفر والعمل فيها    ؟ فبيع البئر جائز واملاء داخل فيه  أو ال جيوز 
، وحمل اخلالف يف بيع املاء      ئر رومة من يهودي ووقفها على املسلمني    باشترى عثمان  

 :  إذا كان يف ملك شخص أو العشب يف أرضه على قولني   
                                                 

 .  ٩١:  سورة النمل آية  ) ١(
،   )٦/٢٠٧(، أمحد  )٣٠٠٧(، ابن ماجه املناسك   )٢٠١٩(، أبو داود املناسك   )٨٨١(الترمذي احلج  ) ٢(

 .  )١٩٣٧(سك  الدارمي املنا 
 .  )٥/٣٦٤(، أمحد  )٣٤٧٧(أبو داود البيوع  ) ٣(
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 ٢٦

 .   من العلماء من أجاز بيعهما ألنه من غلة امللك -١
الناس شركاء يف ثالث  { ال جيوز نقع البئر أو العشب أو النار لقول النيب  :   قيل-٢

، ولكن جيوز للمالك منع الناس من الدخول يف ملكه إال      )١( }املاء والعشب والنار 
؛ ألن اهللا سلكه    ، وإمنا مير باألرض مرور ا  ، واملاء من مناء األرض وليس ثابت ا  بإذنه

 .  ، وهو الصحيح واهللا أعلم   ينابيع يف األرض
، أما املعادن اجلامدة       املاء املعادن السيالة مثل البترول وغريه وحكمه حكم املاء    ومثل 

؛ ألهنا  كالذهب والفضة والنحاس وامللح وغريها فهي ملك لصاحب األرض بغري إشكال 
 ، وقد هنى النيب  ، فاألرض مهما نزلت واهلواء مهما ارتفع ملك له  من أجزاء أرضه 

 .  ، وهذا يف الذي مل حيرزه    لغريهعن بيع فضل املاء وأن يبذله 

 أن يكون املبيع مقدور ا على تسليمه 
وذلك ألن قبض املبيع واستيالء العاقد عليه هو املقصود من البيع حىت يتمكن املشتري 

، وعلى هذا ال جيوز بيع غري املقدور على تسليمه لفوات  من االنتفاع به واالستيالء عليه
 عن بيع الغرر ألنه ال يدري هل يتمكن من  وقد هنى النيب   ، الغرض املقصود وألنه غرر  

، وبناء على ذلك ال جيوز بيع العبد اآلبق    ، فإذا مل يستطع تسليمه فهو غرر   تسليمه
، وال جيوز    ، وال الفرس العائر   واجلمل الشارد ألنه ال يدري هل يتمكن من إمساكه أم ال  

؛ ألنه ال يقدر على تسليمه يف  لفت الرجوع  بيع الطري يف اهلواء كاحلمام والصقور ولو أ 
، فإن كان الطائر يف برج فإن كان الربج مفتوح ا يتمكن الطري من اخلروج مل      هذه احلالة 
، وإن مل يؤخذ إال مبشقة         ، وإن كان مغلق ا فإن كان أخذه بسهولة جاز بيعه     جيز بيعه

 :  فعلى قولني

                                                 
 .  )٥/٣٦٤(، أمحد  )٣٤٧٧(أبو داود البيوع  ) ١(
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 ٢٧

 .   أنه ال جيوز لوجود املشقة يف أخذه   -١
، واملشقة والكلفة ال     ، وألن املشتري يعرف ذلك     اجلواز ألنه ميكن إلقاء القبض عليه -٢

، ولو كان يف  ، ولعل هذا هو الصحيح إذا كان يف مكان حمكم ال ميكن خروجه  تضر
، وال جيوز بيع السمك يف املاء إذا كان املاء مستبحر ا ألنه رمبا     أخذه مشقة أو غريها  

، أما إذا كان السمك يف بركة ومكان    د مثل الطري يف اهلواء ذهب ومل يقدر عليه أح
حمصور ومغلق فإن أمكن أخذه بغري مشقة وأمكنت رؤيته فيجوز بيعه فال يكون فيه  

، والراجح اجلواز إذا تراضيا       ، أما إذا كان يف أخذه مشقة فال جيوز        جهالة وال مشقة  
املغصوب من غري غاصبه أو    ، وال جيوز بيع   على ذلك ألنه ميكن صيده ولو مبشقة  

 .  قادر على أخذه منه

 أن يكون املبيع معلوم ا للمتعاقدين 

 حصول معلومية املبيع 
.  ، وإذا مل يكن معلوم ا كان فيه غرر وجهالة      هنى عن بيع الغررألن النيب 

 :  ومعلومية املبيع حتصل بأحد أمرين
، أو    سيارة أو العبد يف جملس العقد، كال  رؤية املبيع كله أو بعضه الدال على بقيته-١

، سواء كان املرئي يف اجمللس        بعضه كاحلفنة من الكيس والقطعة من القماش املطوي    
 .  أو خارجه وكانت الرؤية مل يتغري بعدها املبيع  

أبايعك عبد ا صفته كذا   :  النوع األول الوصف املعني كقوله    :   الصفة وهي نوعان -٢
،  كفي يف عقد السلم فال بأس بذلك بعدم اجلهالة والغرر  ، فإذا كانت الصفة ت وكذا

واختلفوا يف املبيع بالوصف هل يلزم العقد يف احلال أو يكون اخليار إىل الرؤية على           
 :  قولني

، فيلزم العقد  ؛ ألن الوصف الذي يكفي يف السلم يقوم مقام الرؤية    أنه يلزم يف احلال-أ  
 .  م مالك ورواية عن أمحد وأحد القولني للشافعي   ، وهو قول اإلما  يف احلال كاملعني



 من فقه املعامالت  

 ٢٨

، ألنه رمبا   وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن البيع ال يلزم يف احلال وإمنا يبقى اخليار-ب
 عندما - رضي اهللا عنهما -، واستدل على ذلك بقصة عثمان وطلحة    وجد اختالف  

لقد غبنت :  ا فقيل لعثمانتبايعا داريهما واحدة بالكوفة واألخرى باملدينة ومل يرياه   
، وقيل مثل ذلك لطلحة فتخاصما إىل جبري بن مطعم فقضى  ال أبايل للخيار:  فقال

≅¨  {:  ، وقوله تعاىل  لطلحة باخليار ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )هذه قضية     ، وأجيب أن   )١ 
 .   عن بيع الغرر، وعموم اآلية خمصص بنهيه   اجتهادية لبعض الصحابة

املوصوف يف الذمة وهي املوجودة يف عقد السلم وهو املبيع بالوصف      :  النوع الثاين
، والفرق بني املوصوف املعني      ، كأن يبيعه سيارة من النوع الفالين غري معينة  غري املعني

 :  واملوصوف يف الذمة   
، أما املوصوف يف      أن املوصوف املعني لو تلف قبل القبض مل يلزم البائع أن يأيت مبثله     -١

 .  الذمة فيلزم البائع أن يأيت مبثله
، وأما بيع املوصوف يف الذمة املعني فال          املبيع املعني ال يشترط القبض للثمن يف اجمللس   -٢

 .  جيوز إال بالقبض قبل التفرق لئال يكون بيع دين بدين 
 .   املعني يكون للمشتري مناؤه وغري املعني مناؤه املنفصل للبائع -٣

، وفيها اخلالف السابق يف  وقد أجاز اجلمهور بيع املوصوف يف الذمة إذا انضبط الوصف   
 .  املعني

 عقود املناقصات 
، لئال يكون     ، وال بد فيه من تسليم كامل القيمة يف اجمللس هو بيع بالوصف :  تعريفه

 .  ، وهو عقد الزم   دين بدينبيع

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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 ٢٩

 :  واملناقصات على نوعني
 .   قسم يدفع دفعة واحدة كالكراسي وغريها وهذا بيع جيري جمرى السلم  -١
وال بد من تسليم كامل .   قسم يدفع على فترات كالوجبات الغذائية وهذا سلم-٢

من  {ث  وحلدي، }هنى عن بيع الكايل بالكايل  {القيمة يف جملس العقد حلديث  

، فثبتت املناقصة  )١( }أسلف فليسلف يف كيل معلوم ومثن معلوم إىل أجل معلوم 
،    ، واإلسالف هو تقدمي الثمن وتأجيل املثمن  ، وتنفسخ فيما عدا ذلك فيما سلم مثنه

،    فترات فإن كان معين ا جاز أن يدفع على فترات ألنه بيعوإذا كان الثمن يدفع على 
 .  وإن كان موصوف ا يف الذمة غري معني فال يصح وال بد فيه من دفع الثمن كامل ا  

 أن يكون الثمن معلوم ا قدره وصفته للطرفني 
، وإذا كان    )٢( }لغرر هنى عن بيع ا { وهل هو حال أو مؤجل ألن الرسول     

،    ، وألن معرفة احللول والتأجيل يترتب عليها أمور  الثمن جمهول ا حصل الغرر والرتاع
 :  وخيرج هبذا عدة أمور ويتعلق هبا عدة أمور أيض ا   .  فليس احلال كاملؤجل

إذا باع السلعة بالرقم املكتوب عليها يف األسواق والصيدليات فهل جيوز أن :  أول ا
 :  ؟ فيه تفصيل  بعتك السلعة بالثمن املكتوب عليها: يقول

، وإن كان أحدمها جاهل ا بالسعر أو كانا     إذا كانا يعلمان القيمة املكتوبة عليها جاز 
 :  جيهالن الرقم املكتوب عليها 

 قد ، والنيب   ، ففيه غرر  فال يصح البيع فقد يكون السعر مرتفع ا فيتضرر املشتري   -١
 .  ، وهذا رأي اجلمهور   هنى عن بيع الغرر

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٢٨٠(بن ماجه التجارات  ، ا )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  
،  )٣٣٧٦(، أبو داود البيوع   )٤٥١٨(، النسائي البيوع  )١٢٣٠(، الترمذي البيوع    )١٥١٣(مسلم البيوع  ) ٢(

 .  )٢٥٦٣(، الدارمي البيوع   )٢/٤٣٩(، أمحد  )٢١٩٤(ابن ماجه التجارات   



 من فقه املعامالت  

 ٣٠

،   ، ألن األصل يف املعامالت اإلباحة     واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز البيع بالرقم  -٢
ym≅¨  {:  واهللا تعاىل يقول r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )وهذا     تدعو إىل هذا  وحاجة الناس  )١ ،
، كأن يطلب منه سلع ا مث يعطيه  ، ويف املنع من هذا ضرر على الناس يئول إىل العلم

 .  بعد ذلك ورقة بقيمتها مجيع ا فهذا جائز وفيه تسهيل على الناس

 :  البيع مبا ينقطع به السعر:  ثاني ا
، فيشتري السلعة    أريد أن أشتري هذه السيارة بقيمة نظائرها يف السوق  :  كأن يقول

 :  ، وفيه خالف على قولني    مبا تباع به أشباهها 
، فالسعر حني    أنه ال جيوز ألنه ال يدري على أي شيء يثبت السعر:  القول األول

 .  العقد جمهول
:  أنه جائز وهو رواية عن أمحد وشيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وقال   :  القول الثاين

، ولو أن     ألنه يعرف أنه مل يغنب ألنه اشتراها بسعر أشباههاإن هذا أطيب لنفس املشتري  
 .  الثمن حني العقد جمهول لكنه علق بشيء يزيل اجلهالة 

 :  أن يبيع مبا يبيع به الناس:  ثالثا
أنه يف هذه املسألة يف حال العقد قيمة السلعة     :  والفرق بني هذه املسألة واليت قبلها 

 الثمن يف املسألة األوىل جمهول يف السوق وحيصل يف         ، لكن  موجودة ومعروفة يف السوق     
 :  ، ويف هذه املسألة خالف     املستقبل

 .  ال جيوز لوجود اجلهالة يف الثمن عند العقد وعليه املذهب   :   قيل-١
،  ، وألن معرفة الثمن علقت على شيء موجود      وقيل جيوز ألنه ال ضرر على املشتري  -٢

 .  سواقوهو الصحيح وعليه العمل يف األ 

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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 ٣١

 :  إذا باعه بألف مثل ا ذهب ا وفضة:  رابع ا
 .   فهنا ال يصح العقد عند اجلمهور ألن مقدار كل من الصنفني جمهول فيحصل الرتاع -١
 وقال اإلمام أبو حنيفة جيوز ويعترب نصفني ألنه إذا قال ذلك فهو نصف ذهب ونصف -٢

، فإذا كان حمتمل ا   لقبل منهوأجيب عن هذا بأن البائع لو فسر بغري النصف  .  فضة
 .  ، وبالتايل ال يصح البيع للجهالة لتفسري آخر مل يلزمه البائع به

 :  ففيه خالف.  إذا باعه السلعة بألف حالة أو ألفني مؤجلة:  خامس ا
  : الرأي األول

هنى عن  { ، والنيب   اجلمهور على أنه بيع باطل جلهالة الثمن وألهنا بيعتان يف بيعة  

 .  )١( }بيعتني يف بيعة 
  : الرأي الثاين

، وقال بأنه ليس من البيعتني يف   اختيار شيخ اإلسالم ابن القيم أن هذا البيع صحيح 
، وأجاب عن حديث   بيعة وإمنا هو بيعة واحدة بثمنني وليس فيه غرر بل هو باخليار

عه السلعة بثمن مؤجل ويشتريها منه بثمن حال أقل منه وهو مسألة   البيعتني بأنه هو أن يبي 
 .  العينة

بعتك  :  ، بأن يقول ومنهم من فسر البيعتني بالبيع بأن يكون عقد مشروط يف عقد  
 .  هذه السلعة على أن تبيعين أو تؤجرين كذا  

 :  بيع الصربة أو اجلزاف:  سادس ا
 :  صوروالصربة هي الكومة من الطعام وهلا أربع  

بعتك هذه الصربة من الطعام بألف :   أن يبيع الصربة كلها بثمن واحد بأن يقول: األوىل
؛ ألن يف حديث  ، فهذا البيع صحيح ال خالف يف جوازه   ريال ومها جيهالن قدرها

                                                 
 .  )٤٦٣٢(، النسائي البيوع   )١٢٣١(الترمذي البيوع   ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٣٢

 أن   ، فنهانا النيب  كنا نبتاع املال يف النقيع جزاف ا {:  ابن عمر املتفق عليه قال

 .  )١( }نبيعه حىت ننقله 
، فاحلكم يف هذه فيه   إذا كان أحد الطرفني يعلم مقدار الصربة والثاين ال يعلم : الثانية

 :  خالف 
 .   أنه ال جيوز ألنه هني عن بيع الشيء ال يعرف مقداره حىت يبينه- أ

 .   أنه جيوز كالصورة األوىل ألنه إذا جاز مع جهالة اجلميع جاز يف جهالة أحدمها    -ب 
 أن يبيعه الصربة كل قفيز بدرهم أو كل صاع بدرهم فال حرج فيه عند اجلمهور        : الثالثة

 .  لعدم اجلهالة ألن كل شيء بقيمته قل أو كثر 
؛ ألن الواحد معلوم وقيمته     ال جيوز إال يف صاع واحد أو قفيز واحد   :  وقال أبو حنيفة
 .  ، فعلى هذا يكون مثنها جمهول ا  ، وال يعلم عدد األقفزة الباقية أو األصواع    معلومة
 فهذا ال جيوز   - مبقدار حاجته ال كلها - إذا باعه من الصربة كل قفيز بدرهم  : الرابعة

 .  للجهالة

 :  تفريق الصفقة:  سابع ا
قة ألن كل واحد يضرب على يد اآلخر عند العقد ، ومسي البيع صف الصفقة هي البيع

، ومعىن تفريق الصفقة أن جيمع يف العقد الواحد بني ما جيوز بيعه وما ال جيوز   يف األصل
 :  ، وله ثالث صور   ، فيصح الصحيح ويبطل الباطل  بيعه فيفرق بينهما يف احلكم

:  ، كأن يقول  واحد   أن يبيع معلوم ا وجمهول ا ويتعذر علمه بثمن    : الصورة األوىل
، وهذا البيع باطل  بعتك هذه الفرس وما يف بطن األخرى بكذا فهذا بيع جمهول ومعلوم

 .  ، وال يعرف قسطه من الثمن احملدد حىت يصحح للمعلوم   للجهالة يف قيمة اجملهول 
 أن يبيعه ملكه وملك غريه بثمن واحد أو يبيع ما حيل بيعه وما حيرم  : الصورة الثانية

، أو بعتك هذا اخلل وهذا     بعتك داري ودار فالن بكذا:  ، كأن يقول  بثمن واحد بيعه

                                                 
،   )٣٤٩٩(، أبو داود البيوع  )٤٦٠٦(، النسائي البيوع  )١٥٢٦(، مسلم البيوع  )٢٠١٧(البخاري البيوع  ) ١(

 .  )٢٥٥٩(، الدارمي البيوع   )١٣٣٧(، مالك البيوع  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٢٢٩(ابن ماجه التجارات   



 من فقه املعامالت 

 ٣٣

، فهذه الصورة ميكن فيها معرفة قيمة ما يصح     ، أو هذا العبد وهذا احلر بكذا    اخلمر بكذا 
،    ، فيقوم كل منهما على حدة  فيصحح فيها العقد ويبطل فيما سواه مبعرفة قسط الباطل

،    ل منهما إىل اجملموع ويصحح يف الصحيح ويبطل يف الباطل   وجتمع القيمتان وينسب ك
، فإذا بلغت قيمة احلر مخسة آالف     فلو باع حر ا وعبد ا فإن احلر يقوم عبد ا ويقوم العبد 

.  ، فيبطل يف ثلث البيع ويصح يف الثلثني ، فالقيمة مخسة عشر ألف ا  والعبد عشرة آالف
، فلو كان اخلل مائة لتر واخلمر مائة      اخلمر  وكذلك لو باع خل ا ومخر ا فيقوم اخلل و   

، وتكون النسبة الصحيحة        ومخسني وسعر اللتر فيهما سواء فاجملموع مائتان ومخسون  
 .  اخل م سني

 إذا باع مشاع ا بينه وبني صاحبه إذا مل يرض صاحبه إما أن يكون مما         : الصورة الثالثة
،    صحح يف نصيبه ويبطل يف نصيب اآلخرفي.  يتعادل باألجزاء أو مما ال يعادل باألجزاء 

، وإن كان له الربع فيصح يف ربع القيمة دون      فإن كان له اخلمس فيصح يف مخس القيمة   
، فإذا كان جاهل ا يف    ، لكن إذا قال املشتري إذا مل أشتره كله فعلي ضرر        نصيب اآلخر

شاء أبطله دفع ا  احلقيقة وفات غرضه فإن له اخليار إن شاء أمضى البيع فيما يصح وإن     
 .  للضرر عنه

 البيوع املنهي عنها 
ym≅¨  {:  ، قال تعاىل األصل يف البيع اإلباحة r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )وكما هي القاعدة    )١ ،

، خبالف العبادات    إال ما قام الدليل على حترميه ، فإن األصل فيها احلل   يف املعامالت
، والبيوع املنهي عنها حمصورة وهي مستثناة من البيع احلالل كالبيع     فاألصل فيها احلظر 

بعد النداء يوم اجلمعة وبيع املنابذة وبيع املالمسة وبيع احلصاة وبيوع الغرر وبيع الثمر قبل        
، والبيع على بيع أخيه  ابرة والنجش وتلقي الركبانبدو صالحه وبيع املزابنة واحملاقلة واملخ  
 .  . إخل  .  . . والشراء على شرائه وبيع احلاضر للبادي 

                                                 
 .  ٢٧٥:  رة آية سورة البق) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٣٤

فاهللا أباح البيع يف مجيع األوقات إال يف أوقات حمددة مثل البيع بعد النداء يوم اجلمعة    
 .  ر إباحة ، واألمر بعد احلظ ، ورخص فيه بعد الصالة كما يف اآلية   وال يقع والعقد باطل

’  {:  وتقاس عليها الصلوات األخرى كما قال اهللا تعاىل  Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsùöè? 

tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™$# ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù=è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ 

«!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   { )وقوله تعاىل اآلية.  . )١ ،  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω 
ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& tã Ìò2 ÏŒ «!$# 4 { )اآلية)٢   . 

، ووقت الصالة     فال يصح البيع الذي يشغل املسلم عن أداء الصالة مع اجلماعة 
 .  ، وفيما يلي بعض أنواع البيوع املنهي عنها   مستثىن من وقت العمل

 :  ةالبيع وقت صالة اجلمع:  أول ا
‰pκš$  {:  قال اهللا تعاىل r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθçΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# (#öθ yèó™ $$ sù 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ 

«!$# (#ρ â‘sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∪ #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#θ äótG ö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè©9 tβθßs Î= øè? ∩⊇⊃∪ { )ما  :   ويتعلق هبذا مسائل)٣
؟ ومن كان مرتله بعيد ا عن املسجد   أو حقيقة النداء ؟  املراد بالنداء وهل املراد وقت النداء 

،    ؟ وما حكم بيع من ال تلزمه اجلمعة بعد النداء    فمىت جيب عليه السعي وحيرم عليه البيع 
 ؟   وما حكم بيع املضطر إىل البيع بعد النداء  

 ، وهو النداء الثاين الذي يكون بعد جلوس اخلطيب على املراد بالنداء:  املسألة األوىل
 ألجل   وإمنا أمر به عثمان وسن ه  ، أما النداء األول فلم يكن على عهد النيب   املنرب

عليكم  { ؛ حلديث العرباض بن سارية وفيه قوله    تباعد الناس إىل املسجد وهو سنة 

                                                 
 .  ٣٧ ، ٣٦:  سورة النور اآليتان ) ١(
 .  ٩:  سورة املنافقون آية ) ٢(
 .  ١٠ ، ٩:  سورة اجلمعة اآليتان) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ٣٥

 )١( }نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ  بسنيت وس
فلو باع  .   حبضرة الصحابة ومل ينكر عليه أحد منهم ذلك   وقد فعله عثمان  .  احلديث

، واملراد    ، أما بعد النداء الثاين فالبيع باطل بعد النداء األول واشترى لكان صحيح ا
 .  ضي وليس املراد بالسعي العدو  االهتمام وامل:  بالسعي

 االثنني - واهللا أعلم -، أو املراد    الصالة :  ، وقيل اخلطبة :   قيل: واملراد بذكر اهللا
 .  إن اخلطبة بدل من ركعتني فيجب حضورها  :  وقد قيل

 ؟  هل املراد حقيقة النداء أو دخول وقته    :  املسألة الثانية
، لكن الصحيح أنه   خول الوقت وهو الزوال يرى بعض العلماء أن الوجوب يبدأ من د 

 :  بعد النداء ملن قرب
 .  قبل الزوال على رأي بعض العلماء )  أي الصالة واخلطبة  ( ألهنا تصح -١
”sŒÎ) š#  {  وألنه ظاهر اآلية-٢ ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 { )٢(  . 

، فمىت جيب عليه السعي وحيرم عليه    من كان مرتله بعيد ا عن املسجد   :  املسألة الثالثة
 ؟   البيع

جيب عليه السعي إذا مل يبق من الوقت إال بقدر ما يصل به قبل دخول اخلطيب وحيرم    
 .  عليه البيع بعد ذلك 
افر سفر ا قصري ا إذا باع واشترى من ال تلزمه اجلمعة كاملرأة أو املس   :  املسألة الرابعة

 :  بعد النداء
 فهذا بيع صحيح عند بعض العلماء ألنه ال تلزمه اجلمعة ولو حضر وصلى مع أهل        -١

 .  البلد أجزأه  
، واألمساء املوصولة      ال يصح البيع والشراء ألن اخلطاب لعموم املؤمنني    :   وقيل-٢

 .  ، ولظاهر اآلية وهذا هو الصحيح  للعموم
                                                 

، الدارمي    )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٧(، أبو داود السنة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 .  )٩٥(املقدمة 

 .  ٩:  سورة اجلمعة آية ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٣٦

 :  ألة اخلامسةاملس
املضطر إىل شراء طعام يأكله أو شراء ثوب ليستر نفسه فهذا البيع صحيح لقوله     

ω  {:  تعاىل Î) $ tΒ óΟè?ö‘ ÌäÜôÊ $# Ïµ ø‹s9Î) 3 { )وجيوز   ، فيجوز للمضطر ما يزيل ضرورته )١ ،
 .  للمسلم البيع له ألنه ال يتم الشراء إال ببيع  

 البيع الذي يتوصل به حمرم : ثاني ا 
 :  اختلف العلماء يف البيع الذي يتوصل به إىل حمرم على قولني 

ذهب مجهور العلماء إىل أن البيع إذا كان يتوصل به إىل حمرم فإنه ال :  القول األول
،   )G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ 4 { )٢−(θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø#)  {:  بقوله تعاىل.  جيوز

 يتخذه مخر ا    ملنبيع العصري أو العنب :  ، مثال ذلك فكل ما يتوصل به إىل حمرم فهو حرام
لعن    { ، وألنه     إذا غلب على ظنه أو علم منه ذلك ألنه إعانة على اإلمث والعدوان                      

شارهبا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها  :   عشرة يف اخلمر   
 .   ألن هذا تعاون على اإلمث والعدوان   )٣( }.  . حملمولة إليه  وا

 .  وأما إذا شك يف ذلك فإنه يكره وال حيرم 
، أو إذا وقعت   وكذلك بيع السالح ملن يقتل به مسلم ا ألنه أعانه على اإلمث والعدوان 

كذا بيع  ، و فتنة بني املسلمني لعصبية أو لغريها فقد ورد النهي عن بيع السالح يف الفتنة 
، وبيع السالح على قطاع الطريق   السالح على الكفار احلربيني غري املعاهدين واملهادنني

 .  واللصوص واإلرهابيني 
،     تؤثر فيه حل ا وحرمة - رمحه اهللا -والقصود معتربة يف العقود كما قال ابن القيم 

 .  وهذا مذهب اجلمهور 

                                                 
 .  ١١٩:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  )٣٣٨١(، ابن ماجه األشربة  )١٢٩٥(الترمذي البيوع   ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ٣٧

، جواز البيع يف هذه احلالة               ء وإليه ذهب احلسن والثوري وعطا            :  القول الثاين
≅¨  {:  لعموم قوله تعاىل      ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )وقصد املشتري به الشر ال يلحق    .  )١

 .  ، واإلمث على فاعل احملرم  بالبائع
$θçΡuρ#)  {:  وله تعاىل واألول أرجح لق  :  الترجيح yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yès? ’n?tã 

ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )وهي خمصصة لقوله تعاىل  .  )٢  :}  ¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )وألنه من  )٣ 
، وكذلك بيع اآلالت ملن يستعملها   ، وهذه قاعدة شرعية عظيمة باب سد الذرائع أيض ا

لم للكافر ألنه ، وبيع العبد املس  ، وبيعه اجلارية ملن يستعملها يف الغناء أو البغاء   يف احلرام 
 .  من تسليط الكفار على املسلمني

 بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه : ثالث ا 
وال يبع بعضكم على بيع       {:   هنى عن بيع املسلم على بيع أخيه فقال        ألنه  

 باخليار مث مير املشتري على صاحب حمل  ، كأن يشتري من شخص سلعة )٤( } بعض
اشتره مين بكذا بسعر أقل من األول وهو يعلم أنه اشتراه من       :  آخر فيقول صاحب احملل 

إن النهي يوجد ولو       :  ، وقال ابن تيمية  ذلك وهذا حمرم ألنه فيه تعد على مصلحة شخص   
يبحث فيها عن أدىن  ؛ ألن املشتري يكون يف نفسه تكر ه هلذه السلعة و     مل يوجد اخليار 

 .  ، وهذا كالم وجيه   عيب وحياول أن يعيدها به
، كما لو اشترى من شخص شيئ ا بعشرة      وكذلك شراؤه على شرائه ألن الشراء بيع    

لألول   :  ، قال شيخ اإلسالم  أنا أشتريه منك بأحد عشر :  مث يأيت اآلخر إىل البائع ويقول  
 .  املطالبة به وأنه حق له  

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
،   )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )٤٤٩٦(ئي البيوع ، النسا )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٤٣(البخاري البيوع  ) ٤(

 .  )٢٥٥٣(، الدارمي البيوع   )١١١١(، مالك النكاح  )٢/٣٦٠(أمحد 



 من فقه املعامالت  

 ٣٨

 سوم أخيه فإذا ثبت السعر على رجل يف املزاد وأرادوا البيع      وكذا السوم على 
، وهو من سوم   ، فهذا ال جيوز ، أنا أزيد عليه ال تبيعوا:  واطمأنوا إىل ذلك يأيت فيقول 

 .  الشخص على سوم أخيه 
  أما الزيادة يف السعر يف املزاد قبل أن يرسو البيع على أحد فال شيء فيه لقول الرسول

 :  فقد ذكر املوفق رمحه اهللا هلا أربع صور .  )١( }من يزيد على درهم  {:  يف حديث
 .   إذا قطع املزايدة وأراد البيع فيحرم الزيادة    : األوىل
 .   إذا علم أنه أراد البيع على شخص ففيها خالف لكنها قريبة من األوىل فتحرم   : الثانية
جواز  (، والراجح اجلواز     ا غلب على الظن أنه مل يرد البيع وفيه خالف  إذ : الثالثة

 .  ) الزيادة
 .   إذا مل يغلب على الظن شيء فيجوز السوم فيها : الرابعة

وال يسم   {:  أن النهي عام يف مجيع الصور لعموم احلديث  :  لكن املوفق رمحه اهللا يرى

 .  )٢( }لى سوم أخيه  ع

 بيع املنابذة واملالمسة وبيع احلصاة : رابع ا 
 وقد ورد النهي عنها يف الصحيح من حديث أنس وأيب هريرة وغريمها عن النيب      

وقد تكلم العلماء يف )  بيع املنابذة واملالمسة وبيع احلصاة  (أنه هنى عن هذه البيوع الثالثة  
 :  طرحه بيع ا فيقول :  أن جيعل نبذ الثوب أي املنابذة بيع :  تفسري هذه البيوع فقالوا

، والبيع  ، فهذا تعليق للبيع على أمر مستقبل   مىت نبذت إليك ثويب فهو عليك بكذا-١
 .  جيب فيه التنجيز

 .  أي ثوب طرحت عليك فهو عليك بكذا وهذا بيع جمهول :   أو يقول-٢

                                                 
 .  )٢١٩٨(، ابن ماجه التجارات   )١٢١٨(الترمذي البيوع   ) ١(
، ابن ماجه التجارات     )٤٥٠٢(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع    )٢٥٧٧(البخاري الشروط   ) ٢(

 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٢١٧٢(



 من فقه املعامالت 

 ٣٩

، والدليل أنه أتى بالفعلة وهي فعل  يع اأن يطرح كل منهما ثوب ا وجيعل ذلك ب :   وقيل-٣
 .  من اثنني

، فإذا نبذ الثوب لزم البيع وانقطع     أن جيعل نبذ الثوب أو طرحه قاطع ا للخيار     :   وقيل-٤
 .  اخليار

 :   وفيها تفاسري: بيع املالمسة
أي ثوب ملسته فعليك كذا وهذا باطل  :  أن جيعل ملس الثوب بيع ا فيقول :   قيل معناه-١

 .  يف البيع
؛ ألن اللمس     أن يبيع عليه الثوب وجيعل اللمس بدل النظر والتقليب فيه جهالة   :   وقيل-٢

 .  ال يكفي يف معرفة املبيع
 .  ، فإذا ملس الثوب انقطع اخليار    وقيل جعل اللمس قاطع ا للخيار -٣

  : بيع احلصاة
ا ممنوع ألنه بيع  معناه أي ثوب وقعت عليه احلصاة فهو عليك بكذا فهذ:   قيل-١

 .  ، فقد يقع على نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر املشتري جمهول
حد األرض املبيعة  :  أن جيعل وقوع احلصاة حمدد ا للمبيع كأن يقول البائع:   وقيل-٢

، فقد تقع قريب ا فيتضرر املشتري أو      عليك منتهى ما تقع فيها احلصاة ويف هذا غرر   
 .  ، وفيها جهالة أيض ا  ئعبعيد ا فيتضرر البا

وقد كانت هذه البيوع    .  معناه أن جيعل رمي احلصى قاطع ا خليار اجمللس:   وقيل-٣
، وهذه   ، وقد هنى عنها اإلسالم ملا فيها من الغرر واجلهالة  موجودة يف اجلاهلية 

واجلامع للنهي عن البيوع هذه اشتماهلا    .  التفاسري ذكرها النووي ذكرها يف اجملموع 
 .  على الغرر واجلهالة 

 بيع املالقيح واملضامني : خامس ا 
 .  ، ملا فيه من اجلهالة   عن بيع املالقيحهنى النيب 



 من فقه املعامالت  

 ٤٠

؛ ألن يف هذا البيع    وبيع املالقيح هو بيع محل الدابة دون األم    :  تعريف املالقيح
ة   ، ففيه جهال ، فال يدري هل احلمل حي أو ميت ذكر أو أنثى صحيح أو معيب جهالة 

، أما لو بيعت الدابة مع محلها فال بأس ألن بيع   وغرر وغنب وأكل ألموال الناس بالباطل
 .  احلمل داخل يف بيع أمه  
، فيبيع ضارب اجلمل أو     هو بيع ما يف أصالب الفحول من املاء      :  تعريف املضامني

،    هضراب :  ، وقد ورد النهي عن بيع عسب الفحل أي  احلصان ملدة ساعة أو يوم أو شهر   
 .  وقد يكون العسب غري املضامني 

، أما ما يف   ، أما العسب فهو نفس الفعل  فاملضامني ما يف أصالب الفحول من املاء  
 .  بنوك التلقيح للدواب فال حرج على املشتري فيه ألنه شيء ظاهر ومعلوم   

 بيع حبل احلبلة محل احلوامل : سادس ا 
، وبالنسبة   بل هو احلمل بالنسبة لآلدمية  ، واحل  عن بيع حبل احلبلة وقد هنى النيب  

، وقد      أما احلبل فلآلدميات غالب ا .  ، وهو عام للبهائم واآلدميات  محل :  للبهائم يقال
 .  ، وحبل احلبلة محل احلوامل   ، واحلبلة مجع حابل  يطلق على احليوانات بقلة

، أو جعل املدة      حلمل الفرق بينه وبني بيع املالقيح هناك بيع محل الدابة وهنا بيع محل ا 
 .  ، فال عالقة بينهما   حلمل احلمل 

أهنم كانوا يف اجلاهلية يبيعون ويضعون     :  التفسري األول :  حلبل احلبلة تفسريان مها 
أبايعك داري وتسلم القيمة إذا محلت هذه الناقة وولدت      :  املدة حبل احلبلة فيقول مثل ا  

، وقد حيمل  ، فقد حتمل ناقته أو ال حتمل ؛ ألن األجل جمهول ، ففيه جهالة ومحل محلها
 .  ، وهو من بيوع اجلاهلية الباطلة  ، ومىت حيمل ففيها جهالة وغرر   محلها أو ال حيمل
، وهذا    أبيع عليك محل محل هذه الدابة:  أن يبيع محل احلمل فيقول:  التفسري الثاين
 كلتا احلالني جلهالة األجل    ، وهو ممنوع يف  ، فقد باع معدوم ا يف معدوم إغراق يف اجلهالة 

 .  أو جلهالة املبيع 



 من فقه املعامالت 

 ٤١

 بيع اللنب يف الضرع : سابع ا 
، ولو اتفق معه على أن    فلو باع لبن ا موصوف ا ومقدر ا فال بأس به وجيري جمرى السلم

، ولو     يأيت له بعشرة ألتار من لنب كذا املوصوف بكذا فال بأس إذا سلم الثمن يف اجمللس  
 .  أما هنا فبيع لنب معني يف ضرع .  بل بين فالنمن إبلك أو إ :  قال

 :  وقد اختلف العلماء يف ذلك على أمرين 
، فقد يكون يف الضرع كثري ا أو قليل ا أو    األكثر على أنه ال جيوز للغرر واجلهالة: األول

 .  فاسد ا كبيع احلمل يف البطن
أريد لنب الدابة مخسة أيام    :   ذهب بعضهم إىل جواز ذلك يف مدة معينة كأن يقول      : الثاين

 .  كالظئر
، وهناك فرق بني هذه املسألة وبني لنب الظئر فهي إجارة وهنا         والصحيح هو األول 

 .  بيع

 بيع الصوف على ظهر الدابة : ثامن ا 
 :  ، أما الصوف على ظهر الدابة    إذا كان منفصل ا فال بأس وال يدخل معنا

أما املفصول فهو   .  ه بالدابة والختالفهم عند جزه   فمن العلماء من قال باملنع التصال-١
 .  عني متحدة ال عالقة هلا بالدابة

والرطبة    (باجلواز بشرط جزه يف احلال قياس ا على الرطبة اليت جتز شيئ ا فشيئ ا   :   وقيل-٢
؛ ألن الرطبة    لكن القياس مع الفارق)  هي األعالف اليت تباع وجتز على فترات 

، وقد حيصل اخلالف    ، خبالف الدابة فإهنا تتضرر باجلز  تتأثر باجلزمتصلة باألرض وال 
 .  عند اجلز بني البائع واملشتري

 بيع الريش على الطائر : تاسع ا 
، وهو ال يستغين عنه   ال جيوز إال إذا مات الطائر ألنه يتأمل ويفقد القدرة على الطريان

  . ن يستغين عنه يف فترة من الفترات ، خبالف املسألة السابقة فإن احليوا   يف حال حياته



 من فقه املعامالت  

 ٤٢

 النجش : عاشر ا 
 .  ، يقال جنش جنش ا إذا زاد  الزيادة :  النجش لغة 

)  أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها وإمنا يريد بذلك التغرير باملشتري      : ( شرع ا
 ؛ حلديث الرسول        وهو حرام مطلق ا سواء كان مبواطأة صاحب السلعة أو بغريها                     

 .  )١( }وال تناجشوا  {
 :  ؟ اختلف العلماء على قولني  لكن هل يصح البيع

 قول اجلمهور أن البيع صحيح مع التحرمي ألن النجش خارج عن     : القول األول
، لكن إذا كان الغنب فاحش ا مل جتر   العقد والعقد صحيح ألنه مستوف ألركانه وشروطه 

إن    :  وعند الشافعي )  خيار الغنب (أن اخليار للمشتري لدفع الغنب عن نفسه    العادة على  
 .  ، أما إذا مل يكن مبواطأة البائع ورضاه فال خيار    ثبت أنه مبواطأة مع البائع ففيه اخليار

،     هنى عن النجش وهو رواية عن أمحد أن البيع باطل ألن النيب : القول الثاين
 .  والنهي يقتضي الفساد

 .  ، وللمشتري اخليار بتواطؤ أو بغريه حلصول الضرر    ، فالبيع صحيح الصحيح األولو

                                                 
 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٤٥٠٢(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع   )٢٠٣٣(البخاري البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٤٣

 :  وصور النجش
 .   منها أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراؤها-أ  

أعطيت فيها كذا وكذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب   :   ومن صورها أن يقول البائع  -ب 
 .  حىت يغرر باملشتري ليزيد يف السعر

، أن يتفق أهل السوق الذين هلم رغبة يف السلعة أال حيضر أحد        من صور النجش جـ و
، وحيضر أحدهم وال يزيد عليه أحد حىت يأخذها بثمن رخيص     عند بيع السلعة

، وإذا تبني   وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية على حترمي ذلك   .  ويكونون شركاء فيها 
 .  للبائع أنه غنب غبن ا فاحش ا فإن له اخليار

 وقد يدخل يف النجش قول املشتري كاذب ا وجدهتا بكذا بسعر أقل حىت خيفض له       -د  
 .  أكثر من ذلك

 بيع احلاضر للبادي أن ال يكون مسسار ا : حادي عشر 
 .  )١( }وال يبيع حاضر لباد  { قال رسول اهللا 

)  هو القادم إىل البلد من غري أهلها   : ( والبادي)  بلدهو املستوطن يف ال   : ( احلاضر
وفسر ابن عباس بيع احلاضر للبادي  .  ، فهو القادم لبيع سلعته  من البادية أو البالد األخرى   

دعوا الناس يرزق   { واحلكمة من املنع وردت يف قول النيب   )  أال يكون له مسسار ا  (

 فاملالحظ يف هذا مصلحة اجمللوب عليهم حىت يتوسعوا بسلعة     )٢( }اهللا بعضهم من بعض 
البائع ألنه إذا توالها أحدهم ضيق عليهم ومل يترك فيها منفعة ألهل السوق ومصلحة    

، إذا    ، والنهي يقتضي التحرمي    يف احلديثاجلالب لئال يغرر به فهو حرام لنهي النيب  
 :  فرت شروط مخسة توا

                                                 
،   )٣٢٣٩(، النسائي النكاح   )١٢٢٢(، الترمذي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع   )٢٠٣٣(البخاري البيوع  ) ١(

 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٢١٧٥(ابن ماجه التجارات   
، ابن ماجه التجارات      )٣٤٤٢(، أبو داود البيوع  )١٢٢٣(، الترمذي البيوع   )١٥٢٢(لم البيوع  مس) ٢(

 .  )٣/٣٩٢(، أمحد  )٢١٧٦(



 من فقه املعامالت  

 ٤٤

أما إذا قدم حلاجة مث بدا له أن يبيع سلعة معه حلاجة           :   أن يقدم البادي لبيع سلعته  -١
 .  عارضة أو غري ذلك فال يدخل يف احلديث 

 .  ، أما إذا كان عامل ا بسعر البلد فال حمذور سواء باعها هو أو احلاضر     أن جيهل السعر -٢
، فإذا كان ال يريد بيعها بسعر يومها بل سيحفظها يف   أن يريد أن يبيعها بسعر يومها  -٣

مستودعه إىل وقت معلوم ووكل أحدهم ليبيعها بعد مدة فال بأس أن يتوالها      
 .  احلاضر

، أما احلوائج اخلاصة كالكتب     أن يكون الناس حباجة إىل هذه السلعة حاجة مشتركة    -٤
 .  . ، فللحاضر أن يبيعها للبادي وأدوات الصناعة وغريها 
 :  وكذا بيع احلاضر على البادي

، وأما أن     فالبادي إذا قدم لشراء سلعة فاملفروض أن يترك ليذهب ملن شاء ويبتاع منه
، أما إذا قصد   ، واملفروض أن يترك   ، فهذا ال جيوز أبيع عليك بكذا:  يتلقاه ويقول

 .  شخص ا واشترى منه أو قال له اشتر فال بأس

 ن تلقي الركبا: ثاين عشر 
هو أن يتلقى القادمني إىل البلد لبيع سلعهم والناس يف حاجة       : ( تلقي الركبان

 .  ) إليها
 .  ، ويف املنع مصلحة للجالب وألهل البلد   عرض السلع يف البلد :  واجللب

، فإن تلقاه فإذا   )١( }وتلقي اجللب   عن تلقي الركبان هنى النيب   {ويف احلديث  

ال  { ؛ لقول الرسول   جاء اجلالب إىل السوق فله اخليار من إمضاء البيع أو فسخه

 .  )٢( }، فمن تلقاهم فهو خبري النظرين  تلقوا الركبان

                                                 
،  )٣٤٣٧(، أبو داود البيوع    )١٢٢٢(، الترمذي البيوع    )١٥١٥(، مسلم البيوع     )٢٠٥٤(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )١٣٩١(، مالك البيوع  )٢/٤٠٢(أمحد 
 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع   )٢٠٤٣(ي البيوع  البخار) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٤٥

 :  ؟ اختلف العلماء يف ذلك  لب أو ألهل البلدوهل املصلحة يف املنع للجا 
 .  ، ولذا جعل الشرع اخليار إذا كان مغبون ا     فذهب اجلمهور إىل أنه ملصلحة اجلالب  -أ  

، فيترك حىت يأيت السوق ويتوسع   وذهب بعض املالكية أنه ملراعاة مصلحة أهل البلد-ب 
، فلو اشتراها له فإهنا    نهم، فكأن املتلقي حبسها ع   هبا أهل السوق ففيه مصلحة هلم  

 .  ، وهلم املطالبة هبذا عند بعض املالكية    تكون مشتركة بينهم
 .  واألول أرجح ونص احلديث يف جانب اجلالب   

 ؟   وهل إذا تلقى الركبان واشترى فهل البيع صحيح
، ولكن اخليار للجالب إذا جاء إىل السوق ورأى أنه غنب          البيع صحيح لتوفر شروطه  -أ  

 .  ا فاحش اغبن 
 .  ، لكن األول أصح   روي عن أمحد أن البيع باطل ألن النهي يقتضي الفساد -ب

 :  إذا باع على الركبان
، فالبيع   ولو تلقاهم وهم قد قدموا لشراء سلع فباع عليهم فال جيوز ألن املعىن واحد 

 من مصلحة   ، فهو إذ ا ، فإذا منع تلقي الركبان فإن األسواق تتحرك عليهم كالشراء منهم
، ومن املعلوم أن كل شيء يؤثر على املصلحة العامة فهو        أهل البلد ومتنع احلزازات  

 .  ممنوع 

 البيع والشراء يف املساجد : ثالث عشر 
 - وقال حسن غريب -، فقد روى الترمذي يف سننه  قد وردت السنة بالنهي عنه 

ال أربح اهللا :   املسجد فقولواإذا رأيتم الذي يبتاع أو يبيع يف {:   قالعن رسول اهللا 

وهذا هني عن البيع يف املساجد ألن املساجد مل تنب إال للصالة والذكر          }بضاعتك 
، وال جيوز أن مير بالسلعة      حيرم التكسب يف املسجد  :  ، وقد قال الفقهاء  والدعاء والعبادة 

 .  يف املسجد حىت يراها الناس ولو مل يناد عليها 



 من فقه املعامالت  

 ٤٦

نات عن احملاضرات والندوات وغريها مبلصقات يف املساجد سد ا   وأنا أرى منع اإلعال
 .  للذريعة وألهنا تفتح الباب لغريها

،    إذا كان للتكثر فحرام يف خارج املسجد    :  يف املسجد  )  االستجداء (حكم املسألة   
، أما إذا كانت املسألة لفاقة وفقر شديد فال بأس هبا يف املسجد   ويف داخله أشد حرمة   

 ورأى عليهم آثار الفاقة فتكلم هلم يف املسجد وطلب       وقد جاء وفد للرسول      ، وغريه
 .  من املسلمني مواساهتم

 اإلشهاد على البيع   :  مسألة
ÿρ#)  {:  قال تعاىل ß‰Îγ ô© r&uρ #sŒÎ) óΟçF÷è tƒ$ t6 s? 4 { )وهذا أمر من اهللا سبحانه باإلشهاد على    .  )١

 .  ، إال إذا دل الدليل على غري ذلك   ، وأصل األمر للوجوب   البيع
 βÎ)uρ *  {:  ، وقد دل صرفه عن الوجوب قوله تعاىل واألمر هنا لالستحباب واإلرشاد

óΟçFΖä. 4’n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρß‰Éfs? $Y6Ï?%x. Ö≈yδÌsù ×π|Êθç7ø)̈Β ( ÷βÎ*sù zÏΒr& Νä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠxσã‹ù=sù “Ï%©!$# zÏϑè?øτ$# …çµtFuΖ≈tΒr& 

È,−Gu‹ø9uρ ©!$# …çµ−/u‘ 3 { )لكن اإلشهاد أحسن   ، فدل على االستحباب  ومل يذكر اإلشهاد هنا)٢ ،
، وكان    باع ومل يشهد، وقد ورد أن النيب  وأضمن للحقوق ودرء االختالف والتنازع

 .  السلف يتبايعون يف األسواق ومل يكونوا يشهدون عند كل بيعة

 التسعري 
هو حتديد مثن السلعة من قبل السلطة وإلزام الناس بسعر ال يزيد فيه وال      : ( تعريفه
 .  ) ينقص منه

، أو يزيد     حمل جتاري خيفض أسعاره عن بقية البائعني فيضر هبم  فإنه قد يوجد صاحب 
 :  ؟ اختلف العلماء يف حكم التسعري على قولني   ، فهل يلزم بسعر معني  فيضر املشترين

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٤٧

 أن التسعري ال جيوز بل يترك للبائع أن يبيع سلعته أو بضاعته حسب   : القول األول
 .  العرض والطلب 

 :  أدلتهم 
،     يا رسول اهللا فقالوا للرسول  غال على عهد رسول اهللا     حديث أن السعر  -١

إمنا املسعر اهللا القابض الباسط وإين أحب أن ألقى اهللا وال أحد            {:  ، فقال سعر لنا

ي هذا احلديث داللة على منع التسعري حيث مل فف.  )١( }يطالبين بدم أو مظلمة  
، فالتسعري  ، والظلم حمرم    ملا طلب منه ذلك بل مساه مظلمة يف احلديث   يسعر النيب 

 .  إذن حمرم 
Hω  {:   أن اهللا سبحانه وتعاىل أباح البيع مطلق ا قال تعاىل-٢ Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? 

öΝä3ΖÏiΒ 4 { )وقوله تعاىل)٢   :}  ¨≅ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )٣(  . 
، فإن اجلالبني إذا عرفوا أن       لتجارية أن التسعري قد يسبب أثر ا عكسي ا ويشل احلركة ا   -٣

، وإذا ترك هلم     ، وإذا علم البائعون امتنعوا عن البيع  السعر حمدد امتنعوا عن اجللب
 .  اجملال نشطوا وحتركوا وباعوا واشتروا 

 :  وهو الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه رمحهما اهللا :  القول الثاين
الء األسعار ال دخل فيه للتجار وال اختيار من قلة السلع  إن كان غ :  فقالوا:  التفصيل

أو كثرة املشتريني أو حوائج مساوية كالقحط واجلدب وغريها فال جيوز التسعري وهو الذي   
 .   يف احلديث ألنه من فعل اهللا وال دخل للناس فيه وتسعريه ظلم عناه الرسول 

أو بسبب النجش أو حنوها فهنا    أما إذا كان غالء السعر من تصرف التجار وتالعبهم   
، فإذا كان ارتفاع السعر  جيب التسعري بالعدل وجيب أن يلزموا بأن يبيعوا كما يبيع الناس

                                                 
،  )٣/٢٨٦(، أمحد  )٢٢٠٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٥١(، أبو داود البيوع   )١٣١٤(الترمذي البيوع   ) ١(

  . )٢٥٤٥(الدارمي البيوع  
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٤٨

فاملقصود أنه ينظر للوقائع  .  افتعالي ا فيحدد السعر وهو العدل الذي ال يسع الناس إال هو  
تجار بإخراجها وبيعها ، فإن كان السبب حبس البضائع يف املستودعات فيلزم ال    واألسباب

 .  ، وإن كان بقحط وحنوه فال جيوز   بسعر معقول ال يضر بالبائع أو املشتري 
أما إذا كانت السلطة تدفع معونة للسلع فيجوز هلا التسعري ألهنا تكون يف شرائها وال   

:   وقال- كرأي شيخ اإلسالم  -وهذا رأي الشيخ حممد بن إبراهيم   .  بأس فيها بالتحديد
 :   جائز بشرطنيالتسعري

 .   أن يكون التسعري فيما حاجته عامة لكل الناس -١
 .  )١(إخل  .  .  أن ال يكون سبب الغالء هو كثرة العرض أو كثرة الطلب   -٢

 االحتكار 
 .  هو أن يشتري للتجارة ما الناس حباجة إليه مث حيبسه حىت يرتفع السعر    :  تعريفه
 .  ر الذنوبهذا العمل حمرم وكبرية من كبائ :  حكمه

 :   قال عن رسول اهللا  روى مسلم وغريه عن معمر بن عبد اهللا 
 .   فوصفه بأنه خاطئ يدل على التحرمي)٢( }ال حيتكر إال خاطئ   { -١
 .  )٣( }ر ملعون  اجلالب مرزوق واحملتك {:   وحديث-٢
 .  )٤( }من احتكر على الناس ابتاله اهللا باجلذام  {:   وقول الرسول  -٣
ال ضرر وال   {:   يقولوالرسول  .   وجاء يف احلديث من وعيد احملتكر بالنار-٤

وإذا احتكر إنسان بضاعة والناس حباجة إليها     .  ، واحملتكر يضر بالناس  )٥( }ضرار 

                                                 
، جملة البحوث    ، الطرق احلكمية البن القيم  احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم:  للتوسع يف هذا املوضوع انظر  ) ١(

 .  ٧/٦٨، فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم     اإلسالمية
، ابن ماجه التجارات     )٣٤٤٧(، أبو داود البيوع  )١٢٦٧(، الترمذي البيوع   )١٦٠٥(مسلم املساقاة  ) ٢(

 .  )٢٥٤٣(، الدارمي البيوع   )٦/٤٠٠(، أمحد  )٢١٥٤(
 .  )٢٥٤٤(، الدارمي البيوع    )٢١٥٣(ابن ماجه التجارات  ) ٣(
 .  )١/٢١(، أمحد  )٢١٥٥(ابن ماجه التجارات  ) ٤(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٥(



 من فقه املعامالت 

 ٤٩

، ومن القواعد  فعلى ويل األمر إجباره على البيع بسعر املثل منع ا للضرر عن الناس
 .  ) الضرر يزال : ( الفقهية

 :  حمترزات التعريف
ر مثرة مزرعته ألنه أخذ    خيرج ما إذا وصل إليه بدون شراء كادخا:  ) هو أن يشتري (

، وهو مل يشتر    من ملكه وماله ومل يتعرض ألسواق املسلمني فهو حر فيما جباه من ملكه    
 .  السلع املعروضة للبيع وحيبسها عن الناس 

وخيرج ما إذا مل يشتر السلع املعروضة يف أسواق املسلمني للتجارة بل      :  ) للتجارة (
 .  تاج إىل مؤنةحلاجته أو لتموين مرافق أو مدارس حت 

،    خيرج األشياء اليت من الكماليات والناس ليسوا حباجة إليها:  ) الناس حباجة إليه (
 .  كاملرطبات واملعلبات وغريها من العطور وحنوها

 ؟   ما الذي تتناوله حقيقة االحتكار 
 :  واختلفوا فيما تتناوله حقيقة االحتكار على ثالثة أقوال هي

، وغريه     إلمام أمحد إىل أن االحتكار خاص بقوت اآلدميني  ذهب ا:  القول األول
 .  ليس ضروري ا كأقوات البهائم وغريها

ذهب بعض العلماء إىل أن االحتكار خاص بقوت اآلدميني وقوت      :  القول الثاين
 .  البهائم فقط

عمم بعض العلماء ورأى أنه كل ما حيتاجه الناس حاجة ضرورية من   :  القول الثالث
 .  ، وهو الصحيح   وغريهااألقوات



 من فقه املعامالت  

 ٥٠

 :  ) الوكاالت : ( مسألة االمتيازات
لو أخذ شخص وكالة بعض املنتجات لبعض املواد مث رفع سعرها وهي ال توجد عند    

 :  غريه والناس حباجة إليها
 .  فإن مل حيصل للناس ضرر أو كانت الوكاالت متعددة فال بأس

، فهذه املسألة هلا عالقة     ة عند غريه أما إذا كانت الوكالة واحدة وال توجد السلع   
، وعلى ويل األمر منعه وتسعري ما عنده من املنتجات      باالحتكار وهلا عالقة بالتسعري أيض ا

 .  )١(وحيرم عليه اإلضرار بالناس 

 الشروط يف البيع 
 :  هناك فرق بني الشروط يف البيع وشروط البيع 

البيع على توافرها فإن اختلت فالبيع   هي الشروط اليت تتوقف صحة    : ( فشروط البيع
 .  ) باطل

، وشروط صحة البيع تؤخذ من        فهي شيء زائد عن ذلك  :  أما الشروط يف البيع 
، خبالف الشروط يف      ، واألصل وجودها   استقراء النصوص وليست من عمل املتبايعني 

 .  البيع فهي جعلية
:  ، قال تعاىل  يء شرطه ، وعالمة الش   العالمة :  والشروط مجع شرط وهي يف اللغة 

}  ö≅ yγ sù tβρ ãÝàΖtƒ ω Î) sπ tã$¡¡9$# β r& Νåκu Ï?ù's? Zπ tG øót/ ( ô‰s)sù u!% y` $ yγ èÛ# uõ° r& 4 { )٢( . 
)  وده وجود وال عدم لذاته  ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وج  (: واصطالح ا

 :  ، فقد عرف العلماء الشرط يف البيع بأنه   عكس املانع فإذا فقد الشرط فقد املشروط  
 .  ) إلزام أحد املتعاقدين ما فيه منفعة بسبب العقد   : ( تعريف الشرط يف البيع

                                                 
 .  فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم كتاب الزكاة   :  انظر ) ١(
 .  ١٨:  سورة حممد آية ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٥١

 :  أقسام الشروط يف البيع
 :  تنقسم الشروط يف البيع إىل ما يلي 

  لصحيحا:  القسم األول
 :  وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام

، وكأن يسكن   شرط ما هو مقتضى العقد كأن يشترط على املشتري أن ينتفع بالدار-١
أو يشترط املشتري على البائع أن يتصرف بالقيمة وينتفع هبا    .  . إخل  .  . فيها أو يهبها

ح وذكره من ، وهو شرط صحي  إخل .  . بأن يتصدق هبا أو يشتري هبا أو حيفظها عنده
 .  باب حتصيل احلاصل أو التأكيد 

كاشتراط التأجيل والرهن والكفيل أو أن الدابة      :   شرط ما هو من مصلحة العقد  -٢
،  وال خالف يف صحته ألنه من مصلحة العقد .  . إخل .  . مهالجة أو أن العبد كاتب   

yγ$  {:  ، قال تعاىل  ، واهللا تعاىل نص عليها  وألن مبايعات املسلمني عليه  •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n< Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 =çG õ3u‹ø9uρ öΝä3uΖ÷ −/ 7=Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 Ÿω uρ 

z> ù'tƒ ë=Ï?% x. βr& |=çFõ3tƒ $ yϑ Ÿ2 çµyϑ ¯= tã ª!$# 4 { )واآلية دليل على جواز السلم     .   اآلية)١

yϑ  {:  ، وقوله تعاىل والتأجيل Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅÷Η ¿q 9Ïè t/ O$tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )دليل    )٢ 

β *  {:  ، وقوله تعاىل  على جواز الكفالة  Î)uρ óΟçFΖä. 4’n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδÌsù 

×π |Êθç7ø)¨Β ( ÷β Î* sù zÏΒr& Νä3àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ÏjŠxσã‹ù= sù “ Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# …çµ tFuΖ≈ tΒ r& È,−G u‹ø9uρ ©!$# …çµ −/u‘ 3 { )دليل )٣ 
 .  على جواز الرهن 

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٥٢

 املختلف فيه : القسم الثاين 
وهو إلزام أحد املتعاقدين     : ( ) البائع واملشتري (شرط ما هو من مصلحة العاقد 

 :  وهو ينقسم إىل قسمني :  ) اآلخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة 
، كما استثىن   يشترط نفع ا يف املبيع كأن يبايعه دابة ويشترط ركوهبا إىل حمل كذا أن-أ 

،  ، أو يبيع ويشترط سكناها ستة أشهر   إىل املدينةجابر ركوب اجلمل من النيب 
 .  وال جيوز يف غري املبيع

و  ، أ   أن يشترط نفع ا من العاقد يف املبيع كأن يشتري منه حطب ا ويشترط عليه محله-ب
وهذا حمل خالف      .  ، وال جيوز يف غري املبيع   يشتري منه قماش ا ويشترط عليه خياطته

 :  كبري بني أهل العلم على ثالثة أقوال 
،    وفسر هبذا  }هنى عن بيع وشرط   {  اجلمهور على أنه ال جيوز مطلق ا ألن النيب   -١

اإلمام أمحد واإلمام ابن القيم وغريهم ال يعرف له     ولكن هذا احلديث كما قال   
 ودليلهم ال يعارض األدلة     )١( }هنى عن شرطني يف بيع    {واملعروف   .  إسناد

 .  الصحيحة
، فكم قيمة      إن فيه جهالة ألن الثمن أصبح متوزع ا بني املبيع والشرط       -وأما قوهلم   

 فهو غري صحيح ألن الثمن معلوم -؟ ففيها جهالة إذن    قيمة احلملاحلطب وكم
 .  وليس فيه جهالة 

، وإليه    جواز شرط واحد من الشروط اليت ال ختالف الكتاب والسنة مهما كانت  -٢
،    مل ينه إال عن شرط أحل حرام ا أو حرم حالل ا بأن النيب :  ذهب اإلمام أمحد استدالل ا

ما بال :  ، مث قام وخطب الناس وقال  اشتريها واشترطي هلم  { وحبديث بريرة وقوله   

                                                 
 .  )٢٥٦٠(، الدارمي البيوع  )٣٥٠٤(، أبو داود البيوع  )٤٦٣١(، النسائي البيوع  )١٢٣٤(الترمذي البيوع ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٥٣

، فدل على أن    )١( }، إمنا الوالء ملن أعتق     أقوام يشترطون شروط ا ليست يف كتاب اهللا  
 .   والسنة فهو جائز الشرط إذا مل خيالف الكتاب  

،   إن كل شرط يف غري كتاب اهللا فهو حمرم :  و يرى اجلمهور أن هذا دليل هلم ويقولون   
عن  هنى  {:  لكن ال جيوز على مذهب اإلمام أمحد الزيادة على شرط واحد حلديث 

.  )٢( }سلف وبيع وشرطني يف بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن  
 .  وهو صحيح 

اشتراط جابر  :  ، ومن األدلة على هذا   فال يصح اشتراط احلمل والتكسري ممن اشترى منه  
من باع خنل ا قد أبرت فهي للبائع إال أن      {:   وحديثمحالن البعري على النيب  

 .  )٣( }يشترط املشتري 
إن    :  ، وقال احلنفية  وعند املالكية أن الشرط خمصوص مبا ورد به الدليل كحمالن البعري     

 .  كان مبا جرى به التعامل فهو صحيح 
 شرط فيجوز مطلق ا  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز أكثر من-٣

 :  كل شرط صحيح وهلم أدلة على ذلك   
:  أن األصل يف الشروط والبيوع احلل إال ما دل الدليل على منعه لقوله تعاىل   )  ١ (

}  $ yγ •ƒ r'̄≈tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )والشرط عقد .  )٤  . 

املسلمون على شروطهم إال شرط ا أحل حرام ا أو حرم            { ولقول الرسول   )  ٢ (

 .  )٥( }حالل ا 

                                                 
 .  )١٥١٩(، مالك العتق والوالء  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق  )١٥٠٤(، مسلم العتق  )٢٠٦٠(البخاري البيوع ) ١(
 .  )٢٥٦٠(، الدارمي البيوع  )٣٥٠٤(، أبو داود البيوع  )٤٦١١(، النسائي البيوع  )١٢٣٤(الترمذي البيوع ) ٢(
،   )٤٦٣٦(، النسائي البيوع    )١٢٤٤(لترمذي البيوع  ، ا )١٥٤٣(، مسلم البيوع    )٢٢٥٠(البخاري املساقاة   ) ٣(

 .  )٢/٩،  ٢/٧٨(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٣٣(أبو داود البيوع  
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ٥(



 من فقه املعامالت  

 ٥٤

فدل على أن     .  )١( }كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل   {:  وحديث بريرة )  ٣ (
وقد أخذ ابن حزم من هذا الدليل حترمي    .  األصل اإلباحة ما مل خيالف الكتاب والسنة

 .  ، وغريها حمرم الشروط إال ما دل عليه كتاب اهللا 
ر له ابن القيم يف أعالم   ، وقد انتص   ما اختاره شيخ اإلسالم- واهللا أعلم  -والصحيح  

 :  وأجابوا عن النهي عن شرطني يف بيع مبا يلي .  ، وهتذيب السنن  ، وزاد املعاد  املوقعني
 :  قال ابن القيم

 .   إنه حممول على اشتراط عقد يف عقد كالبيعتني يف بيعة-١
، وهي أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل وقد     أو أن املقصود من احلديث مسألة العينة -٢

، ومل حيدد  واألصل يف الشروط اإلباحة  .  شترط عليه أن يبيعها عليه بثمن أقل حال اا
 .  ، فهي مباحة ما مل ختالف كتاب ا أو سنة  شروط ا معينةالرسول 

 ما اتفق على فساده وبطالنه : القسم الثالث 
 :  وهو ثالثة أنواع
اشتراط  ) ( بيعتني يف بيعةال (أن يشترط أحدمها على اآلخر عقدا آخر     :  النوع األول
والدليل    .  أبيعك هذه السلعة على أن تبيعين هذه السلعة :  كأن يقول:  ) عقد يف عقد

 لكن باعه وأجره بقيمة واحدة     )٢( }هنى عن بيعتني يف بيعة  { على ذلك أن النيب  
؛ ألنه بيع   ، فهو جائز  بيت بعشرة آالف ريال  بعتك السيارة وأجرتك ال :  كأن يقول

،    ، فيجوز أبيعك األرض والكسارة بكذا ألهنما من طرف واحد    وإجارة من طرف واحد    
أبيعك هذه السلعة بشرط أن تقرضين ألف ريال فهذا ال جيوز ألنه بيعتان يف      :  ولو قال

أن تزوجين   أزوجك مولييت بشرط  :  ، ال جيوز أن يقول  بيعة وكذا هو يف النكاح
 .  ، فهو حمرم ألنه شغار  موليتك

                                                 
 .  )١٥١٩(، مالك العتق والوالء  )٣٩٢٩(داود العتق ، أبو  )١٥٠٤(، مسلم العتق  )٢٠٦٠(البخاري البيوع ) ١(
 .  )٤٦٣٢(، النسائي البيوع   )١٢٣١(الترمذي البيوع   ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٥٥

بعتك هذا العبد  :  كأن يقول:  أن يشترط ما ينايف مقتضى العقل :  النوع الثاين
، أو أبيعك هذه الدار بشرط أن توقفها وال        بشرط أن تعتقه أو إن أعتقته فالوالء يل      

 .  ، وهذا غري صحيح  ؛ ألن هذا حجر عليه  تتصرف فيها أو هتبها وحنو ذلك 
 :  وإن شرط عليه إعتاقه فعلى قولني 

، ولقصة بريرة فإهنم  ؛ ألن الشرع ي ش و ق إىل العتق   أن الشرط صحيح ويلزم العمل به -١
 شرط العتق ، فأثبت النيب  باعوها على عائشة وشرطوا عليها العتق وأن الوالء هلم   

 .  ، وعلى هذا صار صاحب الزاد   وألغى شرط الوالء 
، وليس يف قصة     تق ال يصح ألنه حجر على املشتري وينايف مقتضى العقد     أن شرط الع   -٢

،    ، فشرطوا عليها الوالء   ، فعائشة أخربهتم أهنا تريد عتقها ومل تلتزم بذلك  بريرة دليل
، ومل يرد أهنم شرطوا عليها العتق بل كان    إهنا تعد هلم الثمن فاشترطوا:  بل قالت

، والراجح     فليس فيه دليل ألصحاب القول األول ،  عتقها هلا باختيارها وإرادهتا
 .  الثاين

إذا   :  إذا علق البيع على أمر مستقبل كأن يقول  :  النوع الثالث من الشروط الباطلة
، فإذا  ؛ ألن البيع عقد وال بد أن يكون منجز ا    جاء زيد فقد بعت عليك الدار بألف ريال

.  ، فقد يقدم زيد وقد ال يقدم  علق على مستقبل فهو جمهول فقد حيصل أو ال حيصل  
 .  ويدخل حتت الشروط يف البيع شرط العربون 

 العربون 
، فإن عزم كمل له الثمن  أن يبيع عليه شيئ ا ويعطيه بعض القيمة وله اخليار  : ( تعريفه

 .  ) وإال صار العربون للبائع
 .  )١( }نهي عن بيع العربان ال { وقد ورد عن النيب 
 .  ، وأربون  ، وأربان ، وعربان  وفيه لغات عربون

                                                 
 .  )٢١٩٢(، ابن ماجه التجارات   )٣٥٠٢(أبو داود البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٥٦

 :   والنهي يقتضي عدم الصحة وعليه اجلمهور  -١
 .   وألنه بيع معلق-ب  .   هلذا احلديث -أ  
 :   وذهب اإلمام أمحد إىل صحة بيع العربون-٢
 .   ألن حديث النهي عنه مل يصح عن النيب -أ  

، فقد اشترى دار    أنه عمل بالعربون مبحضر من الصحابةعن عمر  وقد جاء  -ب 
 .  صفوان بن أمية مبكة ليجعلها سجن ا وسلم له بعض قيمتها عربون ا ومل ينكر الصحابة  

 .   وألن أخذ العربون مقابل حبس السلعة وليس من أكل األموال بالباطل   -ج 
 :  والراجح جواز العمل به

 وألنه عوض عن حبس السلعة على     -٣.  مل عمر  ولع-٢.   لضعف احلديث -١
 .  املشتري

 اخليار 

 تعريفه وبيان احلكمة منه 
اسم مصدر من اختار اختيار ا وخيار ا مبعىن طلب خري النظرين من   :   لغة : تعريفه

 .  إمضاء أو فسخ 
، ألنه يعطي املتبايعني    وهو من حماسن الشريعة اليت جاءت برفع احلرج       : احلكمة منه

، فإن كان من صاحله أخذ به أو تركه ألنه لو فوجئ     ة النظر يف العقد ألحد الطرفنيحري
، ولكن تالفي ا هلذا الضرر جعل له الشارع اخليار والتروي والنظر    بلزوم العقد قد يتضرر

 .  يف العواقب

 أنواع اخليار 
 :  واخليار يف البيع له أقسام سبعة هي

 خيار -٥.   خيار العيب-٤.   خيار الغنب-٣.   خيار الشرط-٢.   خيار اجمللس-١
 .   اخليار الختالف املتبايعني-٧.   خيار التخبري بالثمن-٦.  التدليس



 من فقه املعامالت 

 ٥٧

 خيار اجمللس :  النوع األول
، ألنه يبقى اخليار ألحد الطرفني بعد العقد ما داما يف     جملس العقد :  واملراد باجمللس 

 .   أحدمها وقع الزم ا ، فإذا تفرقا من اجمللس ومل يفسخ  اجمللس
 :  وقد اختلفوا يف ثبوته على قولني 

،   قول اإلمام أيب حنيفة ومالك وطائفة على عدم ثبوت خيار اجمللس : القول األول
 :  ، واستدلوا مبا يلي  وأن العقد الزم مبجرد العقد 

$  {:   قوله تعاىل-١ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#þθè= à2 ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Μ à6oΨ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )فإذا حصل التراضي لزم البيع ومل تذكر اآلية  )١ 
 .  اخليار ومل تقيده بالتفرق من اجمللس 

، إال أن تكون صفقة خيار وال حيل        البيعان باخليار ما مل يتفرقا  { الرسول    قول -٢

، فدل على أن    فاإلقالة تكون من عقد الزم .  )٢( }له أن يفارقه خشية أن يستقيله    
 .  لو مل يكن الزم ا مل حيتج إىل استقالة ، ف البيع يلزم بالعقد

، وإذا مل يكن عليه عمل أهل املدينة فليس        أنه ليس عليه عمل أهل املدينة عند مالك   -٣
 .  بصحيح

 .   أن يف اخليار جهالة ألن التفرق جمهول فيعلق البيع على اجملهول   -٤
 .   أنه يقاس على النكاح واخللع فليس فيهما خيار -٥

 قول اجلمهور وهو مذهب الشافعي وأمحد على ثبوت خيار اجمللس       : القول الثاين
البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو    { وذلك لألحاديث الواردة يف ذلك ومنها قوله   

ينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة   خيري أحدمها اآلخر فإن صدقا وب

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٣٤٥٦(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٣(، النسائي البيوع   )١٢٤٧(الترمذي البيوع   ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٥٨

 وقد تضافرت األحاديث الصحيحة الواضحة اليت ال غموض يف داللتها  )١( }بيعهما 
 .  وصراحتها يف ذلك 

 مناقشة أدلة الفريقني 
 :  ناقش القائلون خبيار اجمللس أدلة أصحاب القول األول فقالوا   

Hω  { :  أما االستدالل باآلية الكرمية -أ  Î) βr& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )٢(  .
 :  فيجاب عنه جبوابني

 .   أن اآلية مطلقة وأحاديث خيار اجمللس مقيدة وحيمل املطلق على املقيد    : اجلواب األول
#tã <Ú  { {:   أن خيار اجمللس داخل يف قوله    : ب الثايناجلوا ts? { )ألننا لو } )٣ 

، وهو ال يعارض   ألزمنا املتبايعني بذلك من أول األمر ملا مت الرضا فال بد من خيار    
 .   فيها وهو من متام الرضا ، بل هو داخل  اآلية

 .  )٤( }وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله   { :  أما االستدالل باحلديث-ب 
، ولو محل على كالمهم ملا كان يف احلديث     فاملراد هنا فسخ البيع ال رفع العقد الالزم-١

 .  ، إذ االستقالة هنا فسخ البيع باخليار  ون من حتصيل احلاصل ، ويك فائدة
 إذا بايع البيعة اليت تعجبه مشى خطوات   - رضي اهللا عنهما - وقد كان ابن عمر -٢

 .  ، وهو راوي احلديث  ليثبت البيع
 .   وألن نفس احلديث يدل على خيار اجمللس يف أوله فال ميكن أن ينفيه يف آخره     -٣

أن عمل أهل     :   وهو أنه ليس من عمل أهل املدينة    : ن احلجة الثالثة واجلواب ع-ج  
؛ ألن العلماء   ، فليس هلم مزية على غريهم من أهل األقطار األخرى املدينة ليس حبجة

                                                 
،   )٤٤٦٤(، النسائي البيوع    )١٢٤٦(، الترمذي البيوع   )١٥٣٢(، مسلم البيوع    )٢٠٠٤(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع   )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع  
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  )٢/١٨٣(، أمحد  )٣٤٥٦(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٣(لنسائي البيوع  ، ا )١٢٤٧(الترمذي البيوع   ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ٥٩

تفرقوا يف األقطار قبل مالك وتفرق الصحابة والتابعون يف الشام والعراق ومصر وبالد     
، فهي  كن أن يعارض األحاديث الصحيحة، وعمل أهل املدينة ال مي  فارس وغريها

 .   ال بعمل الناس، واحلجة حبديث رسول اهللا    حجة على أهل املدينة وغريهم  
 .  بثبوت خيار اجمللس:  وليس كل أهل املدينة على هذا القول بل منهم من يقول 

 إن إثبات خيار اجمللس يكون فيه جهالة أي أن وقت اخليار جمهول   :  وأما قوهلم-د 
 :  فيجاب عنه مبا يلي.  ؛ ألن وقت التفرق جمهول فال يثبت البيع مبجهول   ألمدا

، وهبذا تزول       ، فما عده الناس تفرق ا اعتربناه  أن خيار اجمللس يرجع فيه إىل العرف   
، وإن كانا يف املرتل خبروج أحدمها      ، ويكون باخلطوات كما فعل ابن عمر    اجلهالة 
 .  منه

؛ ألن النكاح واخللع ليسا    فقياس مع الفارقالنكاح واخللع أما قياس ذلك على -هـ 
 .  مبال وليس املقصود هبما املال 

 :  اعتراضات أهل القول األول على أدلة القول الثاين 
املتساومان ما  :   أي)١( }ن باخليار ما مل يتفرقا البيعا { أن املراد بقول الرسول    

 .  التفرق باألقوال:  ، والتفرق هو  ، فإذا عقدا البيع لزم مل يعقدا البيع
، وال يطلق التبايع إال على      بأن من املعروف أن املساوم ليس متبايع ا     : ويرد عليهم 

؛ ألن األصل أن املساوم     ئدة، ولو محلنا ذلك على املتساوم خلال احلديث من الفا       عقد البيع
 .  باخليار وهذا يرته عنه كالم الرسول 

$  { : وقوهلم التفرق باألقوال بدليل قوله تعاىل tΒ uρ s−§xs? t Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ωÎ) . ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $tΒ ãΝåκøEu!% y` èπ uΖÉi t7ø9$# ∩⊆∪ { )فدل على أن التفرق ليس باألبدان وإمنا يكون باألقوال     )٢   .
؛ ألن تفرق أهل الكتاب بأقواهلم هو     وجياب عنه بأن هذا خالف ما يعنيه احلديث 

                                                 
،   )٤٤٦٤(، النسائي البيوع    )١٢٤٦(، الترمذي البيوع   )١٥٣٢(، مسلم البيوع    )٢٠٠٤(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع   )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع  
 .  ٤:  سورة البينة آية ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٦٠

ل املتبايعني  ، فأقوا ، واملتبايعان اتفقا ومل يتفرقا بأقواهلما ومل خيتلفا  االختالف فيما بينهم
 .  اتفاق وليس اختالف ا

 .  فتبني رجحان ما ذهب إليه القائلون خبيار اجمللس
  مسائل تتعلق بالباب

، فلو تبايعا   عرفنا أن التفرق يذهب فيه إىل العرف لكن خيتلف باختالف األحوال   -١
ا أو    وبقيا مدة طويلة يف املكان فاخليار باق ما داما يف اجمللس إال إذا أسقطه أحدمه   

 .  أسقطاه
 ؟    مباذا حيصل التفرق-٢

، فإذا كانا يف صحراء فيذهب أحدمها خطوات ليثبت البيع كما   خيتلف باختالف األحوال 
، وإذا كانا يف   ، وإذا كانا يف مرتل فيخرج أحدمها أو يصعد إىل السطح  فعل ابن عمر

 .  بيت له غرف فبخروجه من الغرفة إىل غرفة أخرى   
، والتبايع يف السيارة برتول  فينة فيحصل التفرق بصعود أحدمها إىل سطحها  فإذا كانا يف س

، وإذا    ، أو كانا يف داخل السيارة فصعد أحدمها إىل أعالها حصل التفرق           أحدمها 
، ومن الدرجة    كانا يف الطائرة فيكون التفرق بانتقاله من مكانه إىل دورة املياه مثل ا

، أما من كرسي إىل كرسي   إىل دور أو إىل الكابينةاألوىل للدرجة الثانية أو من دور
 .  ؛ ألنه يعد جملس ا واحد ال حيصل به التفرق

 .   إذا توىل طريف العقد شخص واحد فله اخليار إال إذا أسقطه    -٣
 .   إذا قاما من اجمللس مجيع ا وذهبا مجيع ا فاجمللس ممتد معهما حىت يتفرقا -٤
 .   أحدمها أو سكر أو أغمي عليه فال يعد تفرق ا    إذا كانا يف جملس واحد ونام -٥
إن اخليار  :  ، وقيل  لو مات أحدمها يف اجمللس ب ط ل  خيار امليت وثبت خيار احلي -٦

 .  للورثة لكن املذهب على األول
؛ ألن     لو أقيم بينهما جدار أو حاجز أو ستارة أو زجاج أو حنو ذلك فال يعترب تفرق ا      -٧

 .  ، ولو شق بينهما هنر فال يعترب تفرق ا  حد  األصل أن اجمللس وا 



 من فقه املعامالت 

 ٦١

،  إذا كلم أحدمها اآلخر من بعد   :  أشار إليها اإلمام النووي بقوله  :   املبايعة باهلاتف-٨
، فإذا كانا يف جملسيهما الذي كلم   إذا تفرقا من ناحية اإلجياب والقبول :  فقيل

ألهنما ليسا يف جملس يضاف   ليس هلما خيار  :  وقيل.  أحدمها اآلخر فيه فيثبت اخليار  
والذي تطمئن إليه     :  ، قال النووي  ، واألول غري منضبط  ، وقيل غري ذلك   إليهما

 .  )١(النفس عدم اخليار 

 خيار الشرط : النوع الثاين 
، فسببه  مسي بذلك ألنه يرجع إىل اشتراط الطرفني وليس راجع ا إىل حقيقة العقد

 .  النوع األولاشتراطهما وليس سببه العقد كما يف  
 : وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع:  دليل ثبوته

$  {  :فمن الكتاب  yγ •ƒ r'̄≈tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )٢( . 
 : ومن السنة قول رسول اهللا 

 .  )٣( }املسلمون على شروطهم   { -١

إذا بايعت   { ، فقال له الرسول   وحديث ح ب ان بن منقذ أنه كان ي غ ب ن يف البيع-٢

 .  الغش واخلديعة  :  واخلالبة .  )٤( }ال خالبة   :  فقل
 .   وال خالف يف جوازه   : اإلمجاع

 :  ويشترط لصحته شرطان :  شروط صحته
 .  ، وإذا كان األمد جمهول ا ففيه خالف     أن يكون إىل مدة معلومة ال إىل أمد جمهول    -١
 .   أال يكون حيلة للتوصل إىل االنتفاع بالقرض كما يف بيع األمانة السابق -٢

                                                 
 .  ٩/١٧٠ اجملموع )١(
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ٣(
،   )٣٥٠٠(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٤(، النسائي البيوع  )١٥٣٣(، مسلم البيوع  )٢٠١١(البخاري البيوع  ) ٤(

 .  )١٣٩٣(، مالك البيوع  )٢/١٣٠(أمحد 



 من فقه املعامالت  

 ٦٢

 :   مدتهمقدار
 :  اختلفوا يف مقدار مدته على ثالثة أقوال 

على أن املدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت حمددة لعموم     :  احلنابلة:  القول األول
قد يطول وقد   فهي مثل األجل )١( }املسلمون على شروطهم   { قول الرسول 

 .  يقصر
 :  على أن تكون املدة ثالثة أيام   :   الشافعية واحلنفية : القول الثاين

 )٢( } ) &θãè−Gyϑs? ’Îû öΝà2Í‘#yŠ sπsW≈n=rO 5Θ$−ƒr#)  {:   ألهنا قريبة كما قال صاحل عليه السالم لقومه-١
$  {:  وقد قال قبلها yδθ¡yϑ s? &þθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò>#x‹tã Ò=ƒ Ìs% ∩∉⊆∪ { )٣(  . 

 .   وحديث ح ب ان بن منقذ أنه جعل اخليار ثالثة أيام -٢
على أن املدة ثالثة أيام وال بأس بالزيادة اليسرية مدة يوم أو          :  لكية املا : القول الثالث

 .  وهي تتكيف بتكيف املبيع وحتمله للبقاء.  يومني للحاجة إذا كانت البلد بعيدة 
، ومل يرد حتديد املدة بثالثة     ؛ ألن املسلمني على شروطهم    القول األول :والراجح

 .  أيام
  بداية مدة اخليار

 :  عند الشافعية:   ومها-ى قولني اختلفوا عل
 .  إنه يبدأ من العقد :   قيل-١
؛ ألن العقد هو السبب  ، واألول هو الراجح  إنه يبدأ من هناية خيار اجمللس:   وقيل-٢

، وعلى القول  وعليه املذهب احلنبلي .  الذي مجع بني الطرفني فيغين عن خيار اجمللس
، واألول     ، وخيار الشرط من حقوق الطرفني   الثاين أن خيار اجمللس من حقوق العقد 

 .  أظهر 
                                                 

 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢ (الترمذي األحكام ) ١(
 .  ٦٥:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٦٤:  سورة هود آية ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ٦٣

 :   إذا مضت املدة يف خيار اجمللس أو الشرط     : مسألة
 :  ؟ على قولني  فهل ال بد من إمضاء العقد من الطرفني أو أنه يلزم تلقائي ا 

؛ ألن األصل    يلزم العقد مبضي املدة وال حيتاج إىل إمضاء من الطرفني   : القول األول
 .  ، وهو رواية عن أمحد وهو الراجح     م هو اللزو

، أن العقد ال بد له من إمضاء        قول اإلمام مالك ورواية عن اإلمام أمحد : القول الثاين
، ومن امتنع من اإلمضاء فإن احلاكم يلزمه كاملؤيل إذا مضت األربعة األشهر ومل     الطرفني
 .  اكم، فإن فاء وإال طلق احل  ، فإن مل يرجع استدعاه احلاكم يفئ

 .  ، واألول أظهر    فكذلك هنا يستدعيه احلاكم فإن أمضى البيع وإال ألزمه باإلمضاء
 ؟    هل فسخ اخليار يف أثناء املدة حق لكل منهما بدون حضور اآلخر ورضاه     : مسألة

 :  على قولني
، وله أن ميضي      أنه حق لكل منهما فله الفسخ ولو مل حيضر الطرف الثاين     : األول

 .  ، مثل الطالق فله أن يرجع ولو مل خيطر الزوجة        الطرف الثاين ولو مل يرض 
؛    أنه ال بد من حضور الطرف الثاين فال بد من إشعاره باإلمضاء أو الفسخ: الثاين

 .  ، وهذا أحسن وأقطع للرتاع    ألنه حق للطرفني
  ، ومل   فإذا كانت مدة اخليار جمهولة  :   سبق أن مدة اخليار تكون معلومة    : مسألة

 :  ، ففي املسألة أربعة أقوال   حتدد
، وهو قول     ؛ ألنه جمهول إذا مل حتدد مدته     أن خيار الشرط يبطل  : القول األول
، على    ، واختلفوا هل يبطل به العقد أو يبطل الشرط دون العقد    احلنابلة والشافعية

 :  قولني
العقد وهو رواية  ، فقد أبطل الشرط ومل يبطل    ، حلديث بريرة   أنه يبطل الشرط فقط-١

 .  ، وهو الصحيح  عن أمحد وقول للشافعي 



 من فقه املعامالت  

 ٦٤

 )١( } tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4  {:   أن العقد يبطل ألن التراضي مل حيصل الشرط واهللا يقول-٢
 .  واألول هو أصحوهو رواية عن أمحد وقول للشافعي 

 أن خيار الشرط صحيح ولو كانت املدة جمهولة ويرجع يف حتديدها        : القول الثاين
 .  )٢( }املسلمون على شروطهم     { إليهما لقوله  

صح ولكن ال بد من حتديد املدة      أن هذا الشرط ي  :   قول اإلمام مالك: القول الثالث
 .  ، وتكون املدة بقدر احلاجة    بقدر ما خيترب فيه املبيع

،    ، فإن صححاه مضى الثالث أو فسخاه    أن هذا الشرط يبقى موقوف ا   : القول الرابع
 .  فالشرط صحيح وتبطل بعد ثالثة أيام

 .  جلهالة والغرر  عن ا ، وقد هنى النيب   ؛ ألنه بيع بشرط جمهول  والقول األول أظهر   
 .  ) خيار اجمللس وخيار الشرط  (؟  ملن يكون امللك يف مدة اخليار  

 :  اختلف العلماء يف هذه املسألة على أربعة أقوال   
 .   أن امللك مدة اخليارين للمشتري وهو قول احلنابلة   : القول األول

 :  أدلتهم
 .  )٣( }من باع عبد ا له مال فهو لبائعه إال أن يشترط املبتاع  {  قول الرسول -١

 .  )٤( }من باع خنل ا قد أبر فثمره للبائع إال أن يشترط املبتاع   {  وقول النيب -٢
، والثمرة    مل جيعل للبائع بعد البيع إال مال العبد فيكون للسيد أنه  : لداللةوجه ا

، والبقية للمشتري عينه وغلته وهو شامل للبيع الذي فيه       املؤبرة للمؤبر ومل يستثن غريها  
 .  خيار وما ال خيار فيه

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ٢(
 ، )٣٤٣٣(د البيوع ، أبو داو )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )٢٢٥٠(البخاري املساقاة ) ٣(

 .  )٢/٩(، أمحد  )٢٢١١(ابن ماجه التجارات   
،   )٤٦٣٦(، النسائي البيوع    )١٢٤٤(، الترمذي البيوع   )١٥٤٣(، مسلم البيوع    )٢٢٥٠(البخاري املساقاة   ) ٤(

 .  )٢/٩،  ٢/٧٨(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٣٣(أبو داود البيوع  
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 ٦٥

ه مل حيصل  ، ألن امللك مدة اخليارين للبائع بناء على األصل  :   للمالكية : القول الثاين
 .  بيع ملزم فيبقى امللك مدة اخليارين للبائع 

، فإن أمت   أن املبيع يكون موقوف ا:   رواية عن أمحد وقول للشافعي: القول الثالث
 ؟  ، وإن أبطل البيع وبشكل ما لو تلف يف أثناء املدة فعلى من يكون     البيع فهو للمشتري
و للبائع فإن امللك يف اخليارين للبائع  أنه إذا كان اخليار للطرفني أ : القول الرابع

 .  وهذا عند احلنفية .  كالقول الثاين وإن كان اخليار للمشتري فيكون املبيع موقوف ا 
 :  مثرة اخلالف

، ومن     ذكر ابن رجب يف القواعد شيئ ا كثري ا منه ونقل منه صاحب اإلنصاف طرف ا
 :  هذه الثمرة 

 .  ن تلفه يكون على من له امللك  لو تلف املبيع يف مدة اخليارين فإ -١
، أما النماء   الغلة املنفصلة كما لو أمثرت الشجرة أو ولدت الدابة فيكون ملن له امللك  -٢

 .  املتصل فإنه يتبع العني
 .   على من يكون النفقة على الدابة فإهنا على من له امللك  -٣
 حينث مبجرد العقد أو بثبوت ، فهل  لو حلف ال يبيع مث باع باخليار فيأيت عليه اخلالف  -٤

 .  وقيل حينث مبجرد العقد على القولني.  ؟ البيع
، فيكون على     لو اشترى من يعتق عليه فهل يعتق مبجرد العقد أو يف مدة اخليارين   -٥

 .  ، وعلى القول اآلخر ال يعتق  ، فإن انتقل امللك للمشتري فيعتق حسب اخلالف 
؛ ألن البيع مل يتم     وقت اخليار أو تكون بعد هناية اخليار    مسألة الشفعة واملطالبة هبا يف  -٦

 .  ومل يستقر يف ملك املشتري
 .  ؟  لو باع عبد ا بشرط اخليار وهل هالل شوال فعلى من تكون فطرة العبد  -٧
 ؟  ، فعلى من تكون زكاة املاشية   لو باع نصيب ا من املاشية واشترط اخليار سنة -٨

 يارين اجمللس والشرط  مسألة العقود بالنسبة للخ
 



 من فقه املعامالت  

 ٦٦

 :  ) اجمللس والشرط : ( مسألة العقود بالنسبة للخيارين
 :  العقود بالنسبة للخيارين على سبعة أنواع

،    كل عقد لزم من الطرفني يقصد به العوض يدخله خيار الشرط واجمللس : النوع األول
، كمن    إقرار، والذي يف معناه ما يؤخذ حكمه كالصلح عن  وهو البيع وما يف معناه

كمن عليه دين صاع من بر     .  عليه دين لشخص فاتفقا على أن يعوضه عنه بكذا   
، وهبة    ، أو اعترف له مبائة ريال وقضاه عشرة أصواع بر صلح ا     وقضاه صاع ا من متر

فيدخلها كلها خيار اجمللس وخيار .  ) من أدىن ألعلى رجاء املكافأة (الثواب 
 .  الشرط 
د الزم من الطرفني يقصد به املعاوضة لكن يدخله خيار اجمللس دون    عق: النوع الثاين

فال يدخله خيار الشرط ألنه يكون به ربا  .  الشرط كعقد الصرف وعقد السلم 
 .  النسيئة

عقد الزم من الطرفني ال يدخل خيار شرط وال خيار جملس وهو عقد   :  النوع الثالث
 .  ةالنكاح ألنه ليس املقصود به املعاوضة املالي  

 عقد جائز من الطرفني فال يدخله اخلياران ألنه ال حاجة إليهما مثل عقد   : النوع الرابع
 .  الوكالة وعقد اجلعالة وعقد الشركة فلكل منهما أن يفسخ مىت شاء 

، فعلى القول بأنه الزم يدخله      عقد خمتلف فيه بني اللزوم واجلواز    : النوع اخلامس
ومن قال إهنا جائزة فال يدخلها   .  ملزارعة وعقد املساقاة مثل عقد ا.  اخلياران وإال فال

 .  اخلياران
، وذلك      عقد الزم من طرف جائز من طرف يقصد منه املعاوضة : النوع السادس

 .  ، فال يدخله اخلياران  كالرهن فهو الزم يف حق الراهن جائز يف حق املرهتن 
، فال يدخل   بكل حال عقد الزم من طرف بكل حال جائز من طرف: النوع السابع

، مثل عقد احلوالة فهو    اخليار يف حق من هو الزم له ويدخل يف حق من هو جائز له
إذا كان احملال إليه مليئ ا فال خيار فيها  .  جائز من طرف احمليل والزم من طرف احملال

 .  للمحال



 من فقه املعامالت 

 ٦٧

 خيار الغنب : النوع الثالث 
 :  ويثبت يف ثالث صور

 .  )١( يف تلقي الركبان -١
 .   زيادة الناجش إذا تبني للمشتري أنه مغبون غبن ا فاحش ا -٢
 زيادة املسترسل وهو الذي ال يعرف أقيام السلع وإمنا يأخذ بقول البائع وهو الذي ال   -٣

 .  حيسن املماكسة
  فإذا تبني له أنه مغبون ثبت له اخليار بدليل حديث ح ب ان بن منقذ اشتكى إىل رسول اهللا                    

أي ال غش    .  )٢( }ال خالبة    {:   أن يقول إذا اشترى      ، فأرشده النيب     إذا اشترى    أنه يغنب

 .  )٣( }فإذا قدم السوق فهو خبري النظرين           {:  ، والنهي عن تلقي الركبان وقوله           وال خديعة   
فريجع فيه إىل العرف فيما عده التجار غبن ا فاحش ا    :   الذي يثبت به اخليار وأما الغنب

، وحدده بعضهم      ؛ ألن البيع مبين على الربح واملغالبة واخلسارة يثبت به اخليار وإال فال
، فقد يقل ويكون رياال أو يكثر  ، ولكنها ال تنضبط ، وحددهم بعضهم بالثلث   بالسدس

 .  أنه يرجع إىل أهل املعرفة  ، فالصحيح  فيكون ماليني

 خيار التدليس : النوع الرابع 
،   ، مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة   التدليس مصدر من دلس يدلس تدليس ا  : ( تعريفه

 .  ) كأن املدلس ترك املدلس عليه يف ظلمة ال يهتدي إىل الطرق    
الراوي     ، أو يسمى    والتدليس يف احلديث هو الذي يوهم السماع ممن مل يسمع منه  

 .  . إخل .  . بغري امسه الذي يعرف به

                                                 
 .  ) ركبان فمن تلقاهم فهو خبري النظرين   ال تلقوا ال : ( حلديث) ١(
،   )٣٥٠٠(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٤(، النسائي البيوع  )١٥٣٣(، مسلم البيوع  )٢٠١١(البخاري البيوع  ) ٢(

 .  )١٣٩٣(، مالك البيوع  )٢/١٣٠(أمحد 
،  )٣٤٣٧(البيوع ، أبو داود   )٤٥٠١(، النسائي البيوع  )١٢٢١(، الترمذي البيوع    )١٥١٩(مسلم البيوع  ) ٣(

 .  )٢٥٦٦(، الدارمي البيوع   )٢/٤٠٣(، أمحد  )٢١٧٨(ابن ماجه التجارات   
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هو الذي يترك املشتري أو البائع يف حرية حبيث يظن أن املبيع على   . ( . وعند الفقهاء
، كما لو أظهر     كأن يصنع يف السلعة صناعة تغرر باملشتري.  ) صفة ويظهر على خالفها 

جيعد شعرها أو يصبغ شعرها   اجلارية غري اجلميلة يف مظهر اجلميلة كأن حيمر وجهها أو         
 .  إخل .  . بالسواد حىت يظن املشتري أن هذه طبيعة الشعر  

، أو     وكذا لو جاء على السيارة وغري بعض مظاهرها ليخفي بعض ما فيها من العيوب  
 .  العمارة حىت ال تظهر مبظهرها احلقيقي

 .  وقد يكون التدليس بكتمان عيوب خفية يف السلع   
 :  أقسامه
 :   قسمانفالتدليس
 .   تدليس بعمل يعمله يف املبيع حىت يظهر على غري مظهره احلقيقي : األول
 .   تدليس بكتمان ما فيه من العيوب اليت يعلمها: الثاين

 :  ومن التدليس الذي ذكر
حرام ال جيوز ألن فيه تغرير ا  :  وحكمه :   مجع ماء الرحى وإرساله عند عرضها  -١

يس مبا خيتلف به الثمن فإن للمشتري اخليار وهو ما يسمى  وإذا ثبت التدل .  باملشتري
 .  خبيار التدليس

ال تصروا اإلبل والغنم  { ، ففي الصحيحني عن النيب   بيع املصراة من الدواب-٢
، وإن شاء ردها وصاع ا    النظرين إذا حلبها فإن شاء أمسكها فإن ابتاعها فهو خبري 

صرى الدابة إذا ربط :   هني يقال)٢( }ال تصروا  { وقول النيب .  )١( } من متر
وهذا عند الشافعي وعند أيب عبيد .  أخالفهاضرعها أو أخالفها حىت جيتمع اللنب يف  

                                                 
،  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع    )١٢٢١(، الترمذي البيوع    )١٥١٥(، مسلم البيوع     )٢٠٤٣(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )٢٥٥٣(، الدارمي البيوع    )٢٢٣٩(ابن ماجه التجارات   
،  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع    )١٢٢١(، الترمذي البيوع    )١٥١٥(، مسلم البيوع     )٢٠٤٣(البخاري البيوع   ) ٢(

 .  )٢٥٥٣(، الدارمي البيوع    )٢٢٣٩(ابن ماجه التجارات   
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ألهنم  .  ، بل جمرد تركها يومني أو ثالثة ال حيلبها  وغريه من اللغويني أنه ال يلزم الربط
، ويف التصرية  ، وتسمى البئر صارية إذا جتمع فيها املاء مدة طويلة   يقال ماء ص رى
؛ ألن أكثر أموال   لغالب، واملعىن يف احلديث عام وإن خرج خمرج ا    تغرير للمشتري

ويف بعض  .  البادية اإلبل والغنم فيدخل فيها البقر ويقال حىت اجلارية واألتان وغريها
أي اشتراها )  فمن ابتاعها : (  وقوله . }ال تصروا الدواب   {روايات احلديث 
، والصاع    أي من اإلمساك أو الرد   )  فهو خبري النظرين  : ( وقوله .  وأدخلها يف ملكه  

 .  التمر عوض عن اللنب الذي حلبه من 
 :  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة مذاهب 

، فإذا ظهرت التصرية للمشتري فله اخليار   أن التصرية ال تثبت اخليار مطلق ا : األول
، ومل يقيد فيه بأنه إذا مل يعلم  مطلق ا سواء علم بذلك عند العقد أو مل يعلم لعموم احلديث

 .  هو قول الشافعيةفقط و
 أن التصرية ال تثبت اخليار مطلق ا والبيع الزم ألنه بيع مستوف لشروطه       : الثاين
، وليس هناك ما يقتضي نقض   ، والبيع سليم حبد ذاته مل يفقد منه عضو أو حنوه   وأركانه
θ#)  {:  ، واهللا تعاىل يقول البيع èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )وقد نسبه صاحب املغين إىل أيب   )١ 
 .  حنيفة

،    التفصيل فإذا علم بالتصرية وقت العقد فال خيار له ألنه دخل على بصرية: الثالث
نابلة   وعليه اجلمهور واحل .  وأما إذا مل يعلم وتبني أنه خدع فله اخليار وهو قول وجيه    

Hω  {:  ، وقوله تعاىل  ودليلهم حديث املصراة   Î) β r& šχθä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )٢(  .
 .  فإذا كان عامل ا فليس فيه تغرير

                                                 
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٢(
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 :  إجابة احلنفية على حديث التصرية 
، وهذا احلديث  ، إذ األصل أن األشياء تضمن بقيمتها   هذا احلديث خمالف لألصول -١

أوجب صاع ا من متر مطلق ا وهو ليس مثل اللنب وليس قيمة له فكان خمالف ا لألصول    
:  وأجاب ابن القيم واخلطايب وغريهم عن هذا جبوابني  .  فال يعمل به وال يعتد به

؛ ألن مصدر   ديث خمالف لألصول فهو أصل بنفسه   إذا قدرنا أن هذا احل    :  األول
 وهذا أصل مستقل وضعه الشارع فهو يف احلقيقة غري خمالف   األصول هو الرسول 

 .  لألصول 
؛ ألن هذا اللنب الذي حلبه املشتري       أن هذا احلديث غري خمالف لألصول    :  واجلواب الثاين 

، واللنب    رع غري قيمته بعد ذلكال ميكن ضمانه بلنب مثله وال بقيمته ألن قيمته يف الض
، فاللنب الذي در قبل البيع للبائع وما در بعد  خمتلط بني ملك البائع وملك املشتري

، فوضع الشارع حد ا فاصل ا يقطع الرتاع وهو     البيع فللمشتري وال ميكن حتديده ومتيزه 
،    من اإلبلكما وضع الشارع دية القتيل مائة.  صاع من متر للبائع تعويض ا عن اللنب

 .  ؟ فكذا هناك فلم مل تكن نقد ا أو أقل أو أكثر  
، وعلينا  ، فكلها من وضع الشارع  ، وعلينا االمتثال وكما يف دية اجلنني غرة عبد أو أمة 

، ومن حكمة الشارع أنه مل جيعله لبن ا حىت ال يكون رب ا فإذا كان متر ا مل يكن    العمل
ألننا مل نعلم مقدار لنب البائع الذي .   بالتفاضل، واجلهل بالتساوي كالعلم  فيه ربا

 .  وجد قبل العقد
اخلراج    { أن هذا احلديث خمالف لقول الرسول       :   ومن أجوبة احلنفية  -٢

 أي من كان عليه الضمان فله غلة املضمون ومناؤه املنفصل  )١( }بالضمان 
، فكيف   ؛ ألن ملك املصراة بعد البيع للمشتري     ن للمشتري اخلياري كاملبيع يف مدة 

 :  ؟ واجلواب عليه من وجهني   يضمنه املشتري بصاع من متر 
                                                 

، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(، أبو داود البيوع        )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ١(
)٢٢٤٣(  . 
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، فلو    فال يعارضه .  )١( }اخلراج بالضمان   { أن حديث املصراة أصح من حديث      -١
 .  سلمنا أن بينهما تعارض ا فالصحيح هو املقدم

 إنه ال يوجد هناك تعارض فال ينطبق حديث اخلراج بالضمان على ما قبل العقد  -٢
، فوضع له     ، وحديث املصراة شامل ملا قبل العقد وبعده  وينطبق على ما بعد العقد

 .  الشارع حد ا فاصل ا 
وعلى مذهب القائلني بالعمل باحلديث فهل يرد صاع ا من التمر أو قيمته أو غري  

 :   ثالثة أقوال  ؟ على ذلك
، وإذا مل يوجد يعدل إىل        ، ويتعني إذا وجد     رد صاع من متر مهما أمكن    : األول

، وهو قول بعض احلنابلة وبعض      قيمته يف مكان وجود التمر غالب ا ال املكان الذي يقل فيه  
 .  الشافعية
خمري  إنه يرد صاع ا من الطعام حسب قوت البلد وهو قول ابن أيب ليلى فهو  : الثاين

والراجح أنه صاع     .  ، وال يتعني الصاع من التمر بل قيمة صاع من طعام   بني التمر وقيمته
، واحلديث مل يرد بتحديد التمر لذاته بل ألنه      من طعام البلد كما رجح شيخ اإلسالم  

 .  )٢( }ام صاع ا من طع {:  ، وألنه ورد يف رواية  غالب قوت أهل املدينة
 :  اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال  :  مدة اخليار يف التصرية عند القائلني به

،     يف احلديث أن املدة إىل هناية ثالثة أيام كما حددها رسول اهللا    : القول األول
 .  وهو لبعض احلنابلة .  فمىت تبني له عيب التصرية وهو ال يتبني بتكرار حلبه هلا

                                                 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(، أبو داود البيوع        )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ١(

)٢٢٤٣(  . 
، أبو   )٢٥١٣(، النسائي الزكاة    )٦٧٣(، الترمذي الزكاة   )٩٨٥(، مسلم الزكاة    )١٤٣٥(البخاري الزكاة   ) ٢(

، الدارمي الزكاة    )٦٢٨(، مالك الزكاة  )٣/٩٨(، أمحد  )١٨٢٩( ابن ماجه الزكاة  ، )١٦١٦(داود الزكاة 
)١٦٦٤(  . 
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،    فال يردها قبل الثالث وال بعدها :   الرد يكون على رأس الثالثة أيام    : القول الثاين
، وهو    ألنه ال يتحقق التصرية قبل ثالث وال جيوز له تركها بعد ثالث لتحديد احلديث

 .  لبعض احلنابلة
، بل مىت تبني له العيب فهو باخليار خالل الثالث     أنه ال يتحدد بوقت : القول الثالث

 .  )١(والصحيح هو األول  .  وهو لبعض احلنابلةأو بعد الثالث  

 خيار العيب : النوع اخلامس 
 .  أي اخليار الذي يثبت بسبب العيب

، أو تنقص القيمة ومل تنقص     ما ينقص عني املبيع ولو مل تنقص القيمة    (: تعريفه
 .  ) العني

، أو تنقص   ضائهكاخلصاء للعبد والدابة ولو أنه يزيد يف قيمتها ألنه فقد عضو ا من أع   
، كأن يكون شرود ا أو العبد منام ا أو سارق ا أو كثري النوم أو      به قيمة املبيع ومل تنقص عينه

، وهذا يثبت اخليار منن غري خالف حلديث   كذاب ا أو غريها من الصفات املذمومة 
 اخليار  ، حيث أثبت فيها النيب   ؛ ألن املصراة لعيب فيها وهو قلة اللنب   املصراة 

، فدل على أن كل عيب ينقص قيمة البيع أو عينه يثبت به اخليار دفعا للضرر       لمشتريل
 .  عن املشتري

 :  ؟ اختلف فيه أهل العلم على قولني  هل له أرش إذا أمسك املبيع 
 احلنابلة على أنه إذا اختار اإلمساك فله األرش عوض ا عن النقص    : القول األول

 .  ، ويأخذ الفرق بني القيمتني  ، مث يقو م وبه العيب  بأن يقو م املعيب سليم ا:  وهو
 عند اآلخرين ال أرش إن شاء أمسك وإن شاء رد بدون أرش حلديث           : القول الثاين

، ومل   للنب، بدال عن ا )١( }إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع ا من متر   {:  املصراة 
 .   أن يعطيه أرش ا بل أمر باإلمساك أو الرد يأمر الرسول 

                                                 
 .  ) ٤/٣٦٤، فتح البارى كتاب البيع   ٤/١٤٩املغين باب املصراة   : ( انظر ) ١(
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، فإن مل تكن كذلك فإن املشتري    ؛ ألنه أراد السلعة وأرادها سليمة     األولوالراجح
 .  يأخذ أرش ا مبقتضى العدل وال يترك للبائع

 :   املسألةهويتعلق هبذ
 :  مناء العيب

 :  فالنماء على قسمني:   أغلت إذا رد املشتري السلعة وقد منت أو 
 .  فهذا يتبع العني بال شك ألنه ال ميكن فصله عنها:   مناء متصل-١
 :  وهذا ينقسم إىل قسمني :   مناء منفصل-٢
 مناء منفصل من غري عني املبيع مثل األجرة أو كسب العبد فهو من جهة العمل     - أ

 .  )٢( }اخلراج بالضمان   { ، فال شك أنه للمشتري لقول الرسول    واملنفعة
، وبه    النماء املنفصل من عني املبيع كثمرة الشجرة وولد الدابة والصوف والوبر       - ب

 :  جرى اخلالف بني أهل العلم على أربعة أقوال  
 أنه للمشتري كالنماء املنفصل من غري عني املبيع وهو قول احلنابلة  : القول األول

 .  فالغلة للمشتري مقابل نفقته.  )٣( }اخلراج بالضمان    {:  حلديث
؛ ألنه من عني املبيع وهو قول الشافعية   أنه يكون للبائع كالنماء املتصل : القول الثاين
 .  فيتبع السلعة

ن كان ولد ا فإنه يتبع   ، فإ وهو التفريق بني الولد وغريه :   التفصيل: القول الثالث
، وفرقوا بأن    )٤( }اخلراج بالضمان    {:  ، وإن كان غري ولد للمشتري حلديث      العني

                                                 
،   )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٧(، النسائي البيوع  )١٥٢٤(، مسلم البيوع  )٢٠٤١(البخاري البيوع  ) ١(

 .  )٢٥٥٣(، الدارمي البيوع   )١٣٩١(، مالك البيوع  )٢/٤٢٠(، أمحد  )٢٢٣٩(ابن ماجه التجارات   
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(، أبو داود البيوع        )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ٢(

)٢٢٤٣(  . 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(بيوع   ، أبو داود ال     )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ٣(

)٢٢٤٣(  . 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(، أبو داود البيوع        )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ٤(

)٢٢٤٣(  . 
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، فلو كاتب أمة سرى احلكم على ولدها خبالف النماءات                 عليهاحلكم يسري 
، وهذا عندهم يف   )١( }النهي عن التفريق بني األم وولدها   {:  ، وحلديث    املختلفة  

 .  ، وهذا قول املالكية ألن الولد جزء من أمه      مجيع الدواب
؛    ، فالنماء مينع رد العني إذا حصل مناء منفصل فال رد  :  عند احلنفية:  القول الرابع

، وإن     تفسخون أصله وتبقونه يف النماء   ، فكيف  ألن العقد واحد على األصل وعلى النماء   
، وإن قلتم يرجع للبائع فكيف يرد للبائع   قلتم إنه يبقى للمشتري فقد فرقتم يف عقد واحد 
 .  شيئ ا غري موجود أثناء العقد وهذا من الزيادة عليه  

 .  )٢( }اخلراج بالضمان    {:  القول األول حلديث والراجح 
 :  شرط خيار العيب

، فإن كان عامل ا به وقت العقد   ويشترط للرد بالعيب أال يعلم به املشتري حال العقد
 .  فال خيار ألنه اشترى على بصرية

،    لو وجد يف السلعة عيب عند املشتري وهبا عيب قبل البيع ويريد ردها به      : مسألة
 :  اختلف العلماء على قولني 

ث فيها عيب جديد عند املشتري فيمنع ردها بالعيب األول ألن   أنه إذا حد    : األول
، فيتعني  ، والضرر ال يزال بالضرر  ، ويف ردها ضرر العيب اجلديد على مسؤولية املشتري

 .  اإلمساك ويأخذ األرش
، وإن أمسكها فله        له أن يردها بالعيب األول ويدفع للبائع أرش العيب اجلديد     : الثاين

 .  وهذان القوالن رواية يف املذهب   .  أرش العيب األول
، ويقول املشتري   يقول البائع حدث عنك:   لو اختلفا عند م ن حدث العيب   : مسألة
 ؟  ، فبأي القولني نأخذ بل عندك

                                                 
 .  )٢٤٧٩(، الدارمي السري       )٥/٤١٣(، أمحد    )١٥٦٦(الترمذي السري        ) ١(
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٨(، أبو داود البيوع        )٤٤٩٠(، النسائي البيوع        )١٢٨٥(الترمذي البيوع       ) ٢(

)٢٢٤٣(  . 



 من فقه املعامالت 

 ٧٥

 :  فيه تفصيل
، كما لو اختلفا يف من    إذا كان العيب ال حيتمل إال قول أحدمها فإنه يقبل بال ميني  -١

، أو    يه دليل على أنه قدمي كاإلصبع الزائد فهو للمشتري    ، وف  حدث عنده العيب 
 .  جراحة مندملة فحاهلا تدل على أهنا قدمية فيؤخذ بقول املشتري 

 أما إذا كان بالعكس كأن يكون اجلرح جديد يرتف دم ا فيقبل قول البائع وال يقبل  -٢
 .  قول املشتري

 :   أما إذا مل يوجد ما يدل على قدمه أو حداثته  -٣
، ألن األصل أنه مل يشتر  هذا القدر الفائت   فيقبل قول املشتري مع ميينه وهو املذهب- أ

، ألن األصل أنه مل يشتر هذا القدر الفائت   ، واألصل كونه ميينه وهو املذهب  بالبيع
 .  ، واألصل كونه سليم ا  بالبيع

ة ابن عمر رضى اهللا      ورواية أخرى يف املذهب أهنا قول البائع مع ميينه واستدلوا بقص     - ب
ابتعت  :  ، ألن ابن عمر ملا باع عبد ا على زيد بن ثابت مث تبني به عيب فقال    عنهما

 رضي اهللا عنهما حدوث   -، فترافعا إىل عثمان فأنكر ابن عمر  ما مل أعلم عيبه
، مث باعه ابن عمر   ، فقضى عليه بالنكول  ، فطلب منه عثمان أن حيلف فأىب  العيب

 .  فيهعلى آخر وربح  
، أي أن      وعلى القول الذي سبق من أن القول للمشتري مع ميينه حيلف على البت     

 .  هذا العيب حدث عند البائع
فيجوز بيعه حباله كالبيض والبطيخ :   إذا اشترى ما ال يعلم عيبه إال بكسره: مسألة
جده    ، فإذا كسره وو   ، سواء كان التغليف من أصل خلقته أو جاءت ملصلحته      واملعلبات
 :  ، فقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني   فاسد ا

، وقد جرت     أنه ال عالقة للمشتري بالبائع وليس على البائع عهدة    : القول األول
 .  ، وهذا قول مالك  ، وألن البائع ال يعلم بفسادها  عادة الناس على هذه املبايعة



 من فقه املعامالت  

 ٧٦

، ولكن هذا املكسور     سالمة أن املشتري يرجع على البائع ألن األصل ال : القول الثاين
 :  ال خيلو من حالتني

 .   أال يكون ملكسوره فائدة كالبيض فريجع على البائع بكل الثمن -أ  
، فيخري املشتري   ، والبطيخ ، وبيض النعام  أن يكون ملكسوره فائدة كجوز اهلند-ب 

 :  بني أمرين
 .   أن ميسكه ويأخذ أرش العيب    : األول
، وهذا قول األئمة الثالثة أبو حنيفة       البائع أرش الكسر يرده ويعطي : والثاين

 .  والشافعي وأمحد
أما بيع الكراتني والصناديق املغلفة إذا فتحت ووجدت فاسدة فترد على ما هي عليه  

 .  ، وال تدخل يف اخلالف   ، وكسره ال يؤثر فيه  ألنه عيب ميكن اكتشافه
 :  مسألة اشتراط الرباءة من كل عيب

، حىت يربأ من كل      أو جمموعة حديد   - عموم ا -ب السيارة إهنا معيبة  كقول صاح
 :  فاختلفوا على أربعة أقوال:  عيب يظهر فيها للمشتري

وهو قول احلنيفة  .   أن البائع يربأ من كل عيب يعلمه أو ال يعلمه  : القول األول
تري التزم ؛ ألن املش    ، فيصح هذا الشرط   ، ألن املشتري أسقط حقه    ورواية عن أمحد  

 .  هبذا
، وهذا املشهور من مذهب     أن البائع ال يربأ إال من عيب بعينه : القول الثاين

أنا بريء من كل :  ، أما قوله ، ويف الدابة عور  كقوله يف احملرك هتريب وحنوه.  احلنابلة
 .  عيب فال يصح

، أما إذا    م عيبا أنه يربأ بالرباءة من كل عيب إذا مل يعل: القول الثالث قول املالكية
 .  ، وهو رواية عن أمحد  علم عيبا وكتمه فال يربأ 



 من فقه املعامالت 

 ٧٧

 أنه إذا اشترط الرباءة من كل عيب فإنه يربأ من عيب   : قول الشافعي القول الرابع
؛ ألن هذه العيوب ال    ، أو العيوب الظاهرة  ، فال يربأ بغري احليوان باطن احليوان فقط

 .  تكون خفية 
املالكية والرواية الثالثة عن أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم        والراجح قول     : الترجيح

،   فقد باع عبدا لزيد بن ثابت فوجد فيه زيد عيب ا:  ، ويدل عليها قصة ابن عمر وتلميذه
:  ؟ فقال تعلم فيه عيب ا:  ، فرفع ذلك إىل عثمان فقال البن عمر  ابتعت ما مل أعلم:  فقال
،  ، فباعه على آخر وربح به ى ابن عمر بالنكول، فحكم عل ، فأمر أن حيلف فنكل  ال

 .  ، ولو حلف بعد إنكاره لربئ   فلو كان يعلم به عيبا مل يربأ
 ؟   هل خيار العيب على التراخي أو على الفورية

 :  قوالن ألهل العلم
، ألن اخليار إلزالة    رواية عن أمحد أن اخليار على التراخي بشرط أال يتصرف يف املبيع      -١

 .  ، فإذا تصرف بعد علمه بالعيب فال خيار له الضرر
؛ ألن يف    ، فإذا اكتشف العيب رد أو قبل  رواية عن أمحد أن اخليار على الفور -٢

 .  )١(.  التراخي ضرر ا على صاحب السلعة كالشفعة 

  اخليار من أجل التخبري بالثمن  :النوع السادس
، فال يشتري بطريق املساواة بل      ثمنأن يعتمد املشتري على البائع مبقدار ال   (تعريفه 

، فيبني الثمن أكثر أو أقل فيثبت له      يشتريها بالثمن الذي اشتراها به البائع وحيدده 
 .  ) اخليار

اشتريتها :  ، كأن يقول  أن يعرف الطرفان الثمن عند العقد   :  وشرط صحة البيع 
نك بالثمن الذي اشتريته ، وإال فيكون باطال بقوله أشتريها م بعشرة وأبيعها عليك بعشرة 

 .  به بدون حتديد

                                                 
 .  ١٩٧/ ٤، واملغين  ٤٠٤،  ٤٠٣/ ٣، أعالم املوقعني  يراجع الباقي من خيار العيب يف الشرح الكبري   ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٧٨

 :  الصور اليت يثبت فيها اخليار
 :  يثبت يف أربع صور

 .   الشركة-٤ املواضعة  -٣ املراحبة -٢ التولية -١
 .  وهي أن يبيع السلعة له برأس ماهلا  :  التولية :  الصورة األوىل
 .  ح معلوم كالعشر مثل اأن يبيعها له برأس ماهلا ورب :   املراحبة  : الصورة الثانية
أن يقول اشتريت هذه السلعة مبائة ريال فشاركين بنصف  :   الشركة : الصورة الرابعة

 .  ، فيدخل معه بقسطه من الثمن الذي اشتراها به الثمن
اشتريت هذه  :  فلو قال.  وال بد يف هذه األمور األربعة من معلومية الثمن عند العقد

، فكرهه اإلمام   لك بربح ريال يف العشرة أو العشرة أحد عشر  السلعة مبائة ريال وأبيعها
،   ال بأس به إلمكان معرفته باحلساب:  ، وقيل أمحد ألن الثمن يكون جمهول ا وقت العقد   

 .  فعلق على شيء متكن معرفته 
وإذا باعه بالتخبري بالثمن مث تبني أن البائع قد كذب عليه فرفع السعر يف املراحبة أو      

 أو التولية أو الشركة وغرر باملشتري بأن يكون قد اشتراه مع مجلة أشياء مرتفعة    املواضعة
 .  أو أنه اشتراه ممن حاباه كابنه أو زوجته أو غري ذلك  

اشتراه مبائة وتبني   :  ، فإذا قال فاتفقوا على أن الزيادة حتط وحيط مقداره من املراحبة  
.  ، فيكون اجملموع تسعة وتسعني   ر مثال أنه اشتراه بتسعني فيحط من القيمة والربح العش 
 :  ؟ على قولني يف املذهب  وإذا حطت الزيادة ورحبها فهل للمشتري اخليار 

،   ، مث له اخليار يف اإلمضاء أو الفسخ     له اخليار فترتل الزيادة ويرتل قدرها من املراحبة -١
 .  وهو قول يف املذهب ألنه قد تفوت مصلحته 

اء الزيادة اليت كذب عليه فيها البائع إذا ألزم بالسعر احلقيقي وهو    أنه ال خيار له إللغ-٢
 .  ؛ ألن الضرر قد زال بترتيل الزيادة  الصحيح



 من فقه املعامالت 

 ٧٩

 :   لو أخرب بالثمن مث ادعى غلط ا يف إخباره بعدما مت العقد وانتهى  : مسألة
 :  فقد اختلف العلماء يف ذلك على أربعة أقوال 

، صدقه املشتري أو مل      غلط جاء ببينة أو مل يأت ال يقبل أداؤه لل:  القول األول
 .  يصدقه

، ألن    أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة تشهد على صحة ما ادعاه من الغلط : القول الثاين
 .  البينة تقبل يف غري هذه املسألة 

 .   يقبل قوله بيمينه : القول الثالث
 .   إذا صدقه املشتري قبل بدون ميني   : القول الرابع

 ، وقد قال النيب   ؛ ألن البينة تقبل  ولعل الصحيح هو القول الثاين  :  جيحالتر
 .  }البينة على من ادعى  {

على   :   لو أخرب بثمن حال وقد اشتراه بالثمن املؤجل ومل يبني هذا للمشتري    : مسألة
 : قولني

،  إن شاء أو إمضاء البيع والثمن حال ا ال مؤجل ا    أن املشتري خيري بني الفسخ   :  األول
 .  ويكون هبذا قد زال عنه الضرر 

 :   التفصيل: الثاين
 .   فإذا كان املبيع موجود ا خري املشتري بني الفسخ وبني البيع مؤجل ا  -أ  

،     وإذا كان املبيع تالف ا فإن الثمن حيبس حىت حيل األجل مث األجل مث يسلم للبائع-ب 
 .  أوجه يف رفع الضرر عن املشتري  وهذا 
 إذا أخرب بالثمن مث تبني أنه اشتراه ممن ال تقبل شهادته له كابنه ومل يبني   : مسألة

 :  ، فهذا حمل للمحاباة والتهمة   هذا
 .  فإذا مل خيرب فإن املشتري باخليار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه  



 من فقه املعامالت  

 ٨٠

 خيار الختالف املتبايعني : النوع السابع 
 :   املتبايعني يقع يف صور كثرية منهااختالف

 .   أن خيتلفا يف مقدار الثمن-١
 .   أن خيتلفا يف صحة العقد وبطالنه-٢
 .   أن خيتلفا يف احللول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان -٣
 .   أن خيتلفا يف مقدار املبيع-٤
 .   أن خيتلفا يف عني املبيع-٥
 .   أن خيتلفا يف التسليم-٦
 .  ن خيتلفا يف صفة الثمن  أ-٧
 .   أن خيتلفا يف شروط يف العقد -٨

 :   إذا اختلفا يف مقدار الثمن : الصورة األوىل
اشتريت بتسعني :  بعت مبائة وقال املشتري :  إذا اختلفا يف مقدار الثمن فقال البائع 

 :  ففيها خالف
،    ني بل باعه مبائة، فيحلف البائع أنه ما باعه بتسع  أهنما يتحالفان: القول األول

، وهو قول أىب حنيفة والشافعي     وحيلف املشتري أنه ما اشتراه مبائة بل اشتراه بتسعني
  )١( }إذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان  {:  وأمحد ومالك يف رواية حلديث

،   ؛ ألن كل منهما مدع ومنكر فيتحالفان ، وهذا هو الراجح  رواه سعيد وابن ماجه
 :  ويتعلق هبذا مسائل

 :  ؟ على قولني  من الذي يبدأ منهما-١
 .  حيلف البائع مث املشتري ألن القول قول البائع وهذا قول األئمة الثالثة:   قيل-أ  

                                                 
 .  )٢١٨٦(ابن ماجه التجارات  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٨١

، وهو قول اإلمام    يف جنبته أقوى وهو أقوى  يبدأ باملشتري ألنه منكر واليمني  :   وقيل-ب
 .  أيب حنيفة

، وإن      ، فيقضى عليه بالنكول  إذا حلف أحدمها ونكل الثاين أو رفض أحدمها اليمني       -٢
،    رفض احللف قبل ذلك قضى عليه حبلف اآلخر وال يطلب من اخلصم إعادة احللف        

 .  نكول على ابن عمرحلديث ابن عمر ملا ختاصم هو وزيد عند عثمان فحكم فيها بال 
:  ؟ على قولني  إذا مت التحالف بني املتبايعني فهل ينفسخ العقد تلقائيا أو حبكم حاكم    -٣

 .  أن البيع ينفسخ تلقائيا بدون حكم حاكم  :  األول
 أنه ال بد من حكم احلاكم يف فسخ العقد ألنه عقد صحيح ال ينفسخ إال      : الثاين

 .  حبكم حاكم وهو الصحيح
، فإذا مل يأت البائع  ؛ ألن املشتري منكر  أنه يقبل قول املشتري بيمينه: لثاينالقول ا

 .  ، وهو رواية عن مالك  ، فاحللف على املشتري  ببينة
أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أمحد وبه قال ابن                 : القول الثالث

إذا    {:  ل  يقو، وذلك أن عثمان طلب اليمني من ابن عمر والرسول                  املنذر 

 .  )١( } اختلف املتبايعان فالقول قول البائع        
 .  ، أما إذا كانت السلعة تالفة واختلفا يف مقدار الثمن  هذا إذا كانت السلعة موجودة  

 :  فعلى قولني
إذا    {:  جودة ويرد مثن املثل لعموم قوله    إمنا يتحالفان كما لو كانت مو : األول

 .  ومل حيدد كوهنا موجودة أو غري موجودة   .  )٢( }اختلف املتبايعان 

                                                 
 .  )٢١٨٦(ابن ماجه التجارات  ) ١(
 .  )٢١٨٦(ابن ماجه التجارات  ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٨٢

 ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن القول قول املشتري مع ميينه ألن املشتري منكر       : الثاين
إن هذا    :  وقد قال أمحد )  والسلعة قائمة  (، وألنه قد ورد يف رواية     اليمني على من أنكر و

 .  اللفظة معلولة ومل تثبت يف احلديث 
 إذا اختلفا يف صحة العقد وبطالنه   :  الصورة الثانية
.   إن البيع صحيح مستوف للشروط  : واآلخر يقول،   إن البيع باطل : أحدمها يقول
،    ، وليس هناك بينة ، أو أن الشروط السبعة متخلفة       ن املبيع مخر أو ربا   فيدعي أحدمها أ 

، فالقول هنا قول مدعي   ، أو بعتك مرغم ا   بعتك وأنا صيب أو يل اخليار ثالث ا: أو يقول
 .  الصحة ألن األصل يف عقود املسلمني الصحة  

الضمان بأن يقول  إذا اختلفا يف احللول والتأجيل والرهن والكفيل و   :  الصورة الثالثة
،    أشترط عليك رهن ا أو كفيل ا :  ، أو يقول   ، ويقول اآلخر مؤجل    أحدمها هو حال  

 ؟  هل يقبل قوله املثبت أو النايف:  ، فمن يقبل قوله  واآلخر منكر لذلك 
 .  بناء على األصل)  البائع ( فإحدى الروايتني عن أمحد أن القول قول النايف  -١
 .   يتحالفان وهو رواية عن الشافعي  والقول الثاين أهنما-٢

 أن خيتلفا يف مقدار املبيع  :  الصورة الرابعة
،     بل بعت عليك عبد ا واحد: فيقول اآلخر،   بعت علي عبدين: كأن يقول أحدمها

، وإذا مل توجد    ، فإن أتى أحدمها ببينة فتقدم بل كتاب وحنو ذلك:  أو كتابني فيقول
 :  البينة فعلى قولني

، ولعموم     ، واملشتري مدع    قول البائع مع ميينه ألنه منكر للزيادة   :  األولالقول
 .  )١( }إذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع مع ميينه   {حديث 

واألول  .   يف مقدار الثمن أهنما يتحالفان ويترادان كما لو اختلفا   : القول الثاين
 .  أرجح 

                                                 
 .  )٢٥٤٩(، الدارمي البيوع   )٣٥١١(، أبو داود البيوع   )١٢٧٠(الترمذي البيوع   ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٨٣

 إذا اختلفا يف عني املبيع   :  الصورة اخلامسة
، أو      بل كتاب اجملموع : قال اآلخر  ،   بعت عليك كتاب املغين: كأن يقول أحدمها
 .  . ال بل العبد علي:  ، قال بعت علي العبد زيد

، بل بعت  موع ، فيحلف البائع ما بعتك اجمل فال شك أهنما يتحالفان ويبطل البيع
 .  ، وحيلف املشتري أنه مل يشتر اجملموع   عليك املغين

 إذا اختلفا يف التسلم أيهما يسلم ما عنده  :  الصورة السادسة
، فاختلف العلماء   ال أسلم املبيع : وقال البائع ،   ال أسلم الثمن  : بأن قال املشتري 

 :  على أقوال
،    د أمني بأمر احلاكم ويعطى كل حقه أنه يؤخذ كل من العوضني وجيعل بي : األول

 .  أو تشكيل جلنة من عدة أطراف بعيدة عن الرتاع كتسليم األسرى وتبادهلم   
 .   أنه جيرب البائع على تسليم الثمن مث جيرب البائع على تسليم املبيع  : الثاين
 .   أنه جيرب املشتري على تسليم الثمن مث جيرب البائع على تسليم املبيع : الثالث

 :   إذا اختلفا يف صفة الثمن  : الصورة السابعة
، وإن وجد عدة      ، فريجع إىل عملة البلد  بل بدراهم:  ، قال بعتك بدنانري:  بأن قال

 .  عمالت فلألغلب
 :   إذا اختلفا يف شروط العقد  : الصورة الثامنة

 إذا اختلفا يف شروط يف صفة العقد   
 .   حنيفة ألنه األصل فالقول قول النايف وهو املذهب وقول أيب -١
 .   وعند الشافعي يتحالفان ويترادان -٢

 التصرف يف املبيع قبل قبضه 
إذا مت العقد بشروطه وإجراءاته الالزمة فإنه ينتقل امللك من البائع إىل املشتري إذا مل      

 .  يكن هناك خيار جملس أو خيار شرط مبوجب العقد 



 من فقه املعامالت  

 ٨٤

، عدا    املبيع حىت يقبضه بإمجاع أهل العلمويكون ملك ا ضعيف ا ال جييز له التصرف يف 
الشيخ عثمان البيت الذي خالف اإلمجاع وخالف النصوص فأباح للمشتري التصرف يف  

 .  ، وهو قول شاذ ال يلتفت إليه إن صح عنه    املبيع قبل قبضه مطلق ا
ألن احلكمة    :  فال جيوز للمشتري أن يتصرف يف املبيع قبل قبضه مطلق ا قال ابن القيم

، ورمبا أن البائع إذا    يف ذلك أن امللك ضعيف وال ميكنه السيطرة عليه وتسليمه ملن باعه له  
رأى املشتري قد ربح فيه حصل عنده تندم فيماطل بالتسليم وحياول فسخ العقد بكل     

 .  ، فمنعوا املشتري من التصرف يف املبيع حىت يقبضه   وسيلة
، ألن املبيع بعد العقد يكون يف     ء واحد إن العلة توارد ضمانني على شي  :  وقال غريه

، فإذا باعه املشتري على آخر قبل تسلمه إياه صار يف     ضمان البائع األول حىت يسلمه  
، ومل    ، فيحصل التضارب يف الضمان  ضمان املشتري األول إضافة إىل البائع األصلي   

 .  يرتض  شيخ اإلسالم وتلميذه هذه العلة  
،    ال يتصرف املشتري يف املبيع قبل قبضه يف اجلملة   فاتفق أهل العلم على أنه   * 

 ؟  .  واختلفوا هل كل مبيع ال يصح التصرف به قبل قبضه أم هناك ما جيوز فيه ذلك
 :  على أربعة أقوال
 أن املشتري ال يصح له التصرف يف السلعة قبل قبضها مكيلة كانت أو        : القول األول

ن أمحد وقول الشافعي وبه قال مجاعة من   ، وهي رواية ع   موزونة أو غري ذلك مطلق ا 
التابعني مستدلني بعموم األحاديث وبأحاديث خاصة مثل حديث زيد بن ثابت أن    

، وهو     )١( }هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم     {  النيب
ال أحسب كل   : ( ، فلم يستثن شيئ ا كما ورد من قول ابن عباس عام يف مجيع السلع
إذا اشتريت  {، وحديث حكيم بن حزام   فهذا قياس من ابن عباس)  شيء إال كالطعام

                                                 
،   )٣٤٩٩(، أبو داود البيوع  )٤٦٠٦(، النسائي البيوع  )١٥٢٦(، مسلم البيوع  )٢٠١٧(البخاري البيوع  ) ١(

 .  )٢٥٥٩(، الدارمي البيوع  )١٣٣٧(، مالك البيوع  )١/٥٦(، أمحد  )٢٢٢٩(ابن ماجه التجارات   



 من فقه املعامالت 

 ٨٥

، وهو اختيار شيخ  وهذا عام لكل شيء،   رواه أمحد )١( }شيئ ا فال تبعه حىت تقبضه 
 .  اإلسالم وتلميذه ابن القيم ونصره يف هتذيب السنن

ال يصح تصرف املشتري باملبيع قبل قبضه إال    :   قول أيب حنيفة  : القول الثاين
، ألن العقارات يؤمن التلف    ، وما عداها ال جيوز التصرف فيها قبل قبضها العقارات

 .  ؤمن التلف عليهعليها خبالف غريها فال ي
أنه ال جيوز التصرف يف املبيع قبل  :   وهو املشهور عن اإلمام أمحد  : القول الثالث

، وما عداها جيوز التصرف فيه  قبضه يف املكيالت واملوزونات وما بعد وما زرع وحنوها 
، ألن ورد يف بعض األحاديث النهي يف املكيل واملوزون مطعوم أو           قبل قبضه كاحليوانات

 .   مطعومغري
 أنه جيوز للمشتري التصرف يف املبيع قبل قبضه يف الطعام فقط مما : القول الرابع

يؤكل ويشرب وهو قول اإلمام مالك وما عدا الطعام وما يف حكمه فيجوز التصرف                             
هنى عن بيع الطعام حىت        {، واستدل بالنصوص اليت وردت يف الطعام             فيه قبل قبضه   

 .  )٢( }يستوىف  
 :  األول أرجح :  الترجيح

 .   ألن الرتاع قد يقع بني البائع واملشتري-١
 .   وهو نص حديث زيد وحكيم -٢
،    القياس على األحاديث اليت وردت يف املكيل واملوزون ويلحق هبا ما مل ينص عليه   -٣

 .  بل هو عام للمبيعات.  وال خيص هبا
 .  ألن العلة إزالة الضرر  -٤
ال   : ( ، ولذا قال ابن عباس   وهو حمتمل يف كل املبيعات- ضعف ملك املشتري -٥

 .  ) أحسب كل شيء إال كالطعام

                                                 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع        )٤٦٠٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
 .  )٢/٣٤٩(، أمحد  )١٥٢٨(مسلم البيوع  ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٨٦

 ما يتحقق به القبض يف كل شيء 
 :  القبض خيتلف باختالف املبيعات فكل شيء قبضه حبسبه

 هنى عن بيع السلع حيث تبتاع    فقبض ما ينقل بنقله كالطعام والدواب ألن النيب   -١
، فلو نقلها من ناحية البائع إىل ناحية أخرى يف حمل    حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

، ولو باع شيئا بالعدد مث جاء املشتري وعده ومل ينقله فهذا    البائع فال يعترب قبض ا تام ا
 .  قبض غري تام ألنه مل ينقلها إىل رحله 

 فبعده ووزنه وكيله مع نقله على الصحيح من أقوال أهل     وما يكال ويوزن أو يعد -٢
، والصحيح    ، وعليه منت الزاد واملذهب   ، وقيل يكتفى بكيلها ووزهنا أو عدها العلم

 .  أنه ال بد من النقل
 .  ، فقبضها بتناوهلا ، وغريها كاألواين  أما ما يتناول كاألشياء اخلفيفة كاجلواهر-٣
، وبإيقاف املشتري   ارات فقبضه بتخليته كاألراضي والبساتني وأما ما ال ينقل كالعق-٤

، والبيت بالتخلية بينه وبينه بإعطائه   عليها وقوله هذه أرضك أو بيتك أو بستانك    
 .  املفاتيح

 .  ولو تصرف وباع قبل القبض فالبيع الثاين باطل 
 ؟   إذا تلف املبيع قبل قبضه فعلى من يكون الضمان   : مسألة

 :   املسألة من أربع حاالتال ختلو هذه
 :  احلالة األوىل

أن يكون تلفه بآفة مساوية كما احترق بدون سبب ظاهر أو ماتت الدابة أو أي آفة ال    
 .  ، ففي هذه احلالة ينفسخ البيع ويرجع املشتري على البائع بالثمن  صنع لآلدمي

 :  احلالة الثانية
اليت اشتراها أو صدام البهيمة فهو  أن يتلف بفعل املشتري أو بسببه كصدم السيارة 

، فإتالفه يف هذه احلالة مبثابة   ، كما لو أشعل نار ا فتلفت السلعة الذي تسبب يف إتالفه
 .  القبض له 



 من فقه املعامالت 

 ٨٧

 :  احلالة الثالثة
 :  أن يكون التلف بفعل أجنيب كأن دهس البهيمة فيخرب املشتري بني أمرين 

 .  رجع البائع على املتلف إما أن يفسخ ويرجع بالثمن على البائع وي -١
 .   وإما أن ميضي البيع ويطالب املتلف إن كان مثليا مبثله أو بقيمته -٢

 :  احلالة الرابعة
 :  ، وقد اختلفوا فيها على قولني  أن يتلفه البائع

 .  ، ويرجع املشتري على البائع بالثمن   أن البيع ينفسخ كما لو أتلفه األجنيب : األول
 .  أن املشتري باخليار كما لو أتلفه األجنيب  :  افعي وهو الش : الثاين

 .   إما أن يفسخ فريجع بالثمن على البائع-أ  
 .   أو ميضي البيع فيطالب املتلف بالقيمة أو املثل  -ب

 .  )١( وما ال يشترط فيه القبض فهو يف ملك املشتري من األول وما سبق فيما يقبض                   

 اإلقالة 
 .  أزاهلا ورفعها:  أقال اهللا عثرتك)  واإلزالة هي الرفع  : (  لغة : تعريفها

وهي مشروعة باإلمجاع ألن فيها تفرجي ا        .  ) هي رفع العقد وإزالته      (:  اصطالح ا  
هللا عثرته يوم     من أقال مسلما بيعته أقال ا      {:  ، ويف احلديث    عن املسلم وإزالة حلرجه         

 .  ، فهذا دليل على استحباهبا       )٢( }القيامة  
 إما لندم أحد الطرفني بسبب غنب يراه أو بسبب إعساره بالثمن أو بسبب       : وأسباهبا

، كما لو باع بيته وتبني أنه حباجة إىل سكناه فليس له       ، أو لندم البائع   استغنائه عن السلعة
، ولذا حث عليها الشارع ملا فيها من التفريج عن       لةخمرج من البيع لتمام شروطه إال اإلقا 

 .  املسلم
                                                 

ن    ومعامل السن٥/١٣٠ خمتصر شرح هتذيب سنن أيب داود  ٥٥/ ابن القيم  ٥٥/هتذيب السنن ل : ( راجع ) ١(
 .  )للخطايب

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢١٩٩(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٠(أبو داود البيوع  ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٨٨

؟ ألن فيها مثنا ومثمنا   هل اإلقالة فسخ وإزالة للعقد األول أو بيع ثان : مسألة
 :  ، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال  ومبادلة

 :  ر، ألمو ، وهو رأي احلنابلة والشافعية   أن اإلقالة فسخ وليست بيعا  : القول األول
 .   أهنا ليست إنشاء عقد وإمنا هي إزالة العقد السابق فال تكون بيع ا  -١
، فبينهما  ؛ ألن البيع إجياد عقد وهذه إزالة عقد  أن معناها خيتلف عن معىن البيع-٢

 .  تضاد
،   بعتك:   أن اإلقالة ليست من ألفاظ البيع ومل ترد يف كتب الفقه واللغة فتقول-٣

 .  ، وال تقل أقلتك ، وأعطيتك  وملكتك
، كما يف دين السلم فال جيوز فيه البيع ما دام   أن اإلقالة تصح فيما ال يصح فيه البيع -٤

، وجتوز فيه    )١( }من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه     {يف الذمة حلديث   
 .  اإلقالة قبل القبض

، ولو كان بيع ا   إلقالة ال جتوز بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد وال بأقل منه    أن ا-٥
 .  ، فاإلقالة قربة وفيها أجر كالقرض  جلاز فيه الزيادة والنقص 

، ويترتب عليها أحكام البيع من   أن اإلقالة بيع وهو قوله اإلمام مالك   : القول الثاين
،    ، وما ترتب على البيع فهو بيع   مترتبة على البيع ووجه ذلك أهنا   .  . إخل  .  . . . اخليار

، وفيها شروط البيع  فهذه مثن ومثمن بني طرفني انعكس فيها البائع مشتري ا واملشتري بائع ا
، ومع  ، وكوهنا مبثل الثمن ال مينع من موهتا بيعا كالتولية والعاقد واملعقود عليه والصيغة

 .   زيادة وال نقصذلك ال بد أن تكون بالثمن األول بال 
أن اإلقالة فسخ بالنسبة للبائع واملشتري ولكنها بيع بالنسبة  :   للحنفية: القول الثالث

، أما إذا جاء الشفيع      ، فلو باع أحدمها شقص ا له يف عقار مث تقاياله فهي إقالة     للشفيع

                                                 
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٨٩

النسبة ، فهي فسخ بالنسبة للبائع واملشتري وبيع ب  وشفع وأراد أخذها فهي يف حقه بيع   
 .  ، ويف هذا سد لذريعة إسقاط الشفعة  للشفيع

،    ؛ ألن حقه ال يسقط بوجود اإلقالة     فهي فسخ يف حق الطرفني وبيع يف حق الشفيع    
ويرد عليه بأنه عقد واحد فال يصح أن يكون فسخ ا باعتبار طرف وبيع ا باعتبار طرف        

 .  آخر 
 :   من اآلثار املترتبة على اخلالف : مثرة اخلالف

 .  ، وإن مل يكن بيع ا مل يدخل    إن قلنا إنه بيع دخل فيه خيار اجمللس-١
، فإن اعتربناه بيع ا فإنه حينث ويقع   لو حلف أو طلق أنه ال يبيع مث أقال أحد عمالئه   -٢

 .  ، وإن قلنا إنه فسخ مل حينث  الطالق 
 .  ، وإن كانت فسخ ا فليس فيها شفعة    إن قلنا إهنا بيع دخلت الشفعة-٣
، وإن كانت إقالة       إذا كانت بيع ا فال حتصل اإلقالة قبل القبض فيما يشترط فيه القبض-٤

 .  فال يشترط فيها القبض
، فإن كانت فهي باطلة عند أمحد والشافعي وعند       إذا كانت بأقل أو أكثر من الثمن   -٥

 .  ، والراجح أهنا إقالة باطلة    أيب حنيفة تصح ويبطل الشرط 

 الربا 

 تعريفه 
ويكتب بالياء بدل  )  الرباء (وباأللف املمدودة  )  الربا (باأللف املقصورة :  فيه لغات

،    ) ربوان (،  وباإلبدال)  ربيان (، ومثىن على  ألن أوله مكسور  )  الرىب (األلف 
، ألن احلجازيني تعلموا       الربو- بدل األلف  - وهو موجود باملصحف   -ويكتب بالواو  

 .  الربية :  ، وفيه لغة الرماء بامليم ويقال   انوا يكتبون األلف واوا اخلط من أهل احلرية وك



 من فقه املعامالت  

 ٩٠

$!  {:  ربا الشيء إذا زاد قال تعاىل          :  ، يقال    الزيادة    : وهو لغة  tΒ uρ Ο çF ÷ s?# u  Ï iΒ $ \/ Í h‘ 

(# uθ ç/ ÷ z Ï j9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 ، ومن الذي يربو بنفسه قوله             ، إما بنفسه أو مبقابل        )١( } #$

“  {:  تعاىل ts?uρ š⇓ö‘ F{$# Zο y‰ÏΒ$ yδ !#sŒÎ*sù $ uΖø9t“Ρr& $ yγ øŠn= tæ u!$ yϑ ø9$# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ { )ويكون    )٢ ،
 .  ، وهو املقصود يف هذا الكتاب   مبقابل كدرهم بدرمهني

 .  ) زيادة يف مال خمصوص : ( ويف الشرع 

 حكمه وأدلة حترميه 
 .   هو حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل   : حكمه

  الكتاب :أوال 
š  {:   فقوله تعاىل-١ Ï%©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ (#4θt/Ìh9$# Ÿω tβθãΒθà)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï%©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ 

ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#þθä9$ s% $yϑ ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9$# 3 ¨≅ ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 
yϑ sù …çν u!% y` ×π sàÏã öθ tΒ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘yγ tFΡ$$ sù …ã& s#sù $ tΒ y#n= y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’n< Î) «!$# ( ï∅tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪ ß,ys ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ‘Î/öãƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$#uρ Ÿω =Ås ãƒ 

¨≅ä. A‘$¤x. ?ΛÏOr& ∩⊄∠∉∪ ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# óΟßγs9 

öΝèδãô_r& y‰ΖÏã öΝÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÎγöŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“óstƒ ∩⊄∠∠∪ $yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# 

(#ρâ‘sŒuρ $tΒ u’Å+t/ zÏΒ (##θt/Ìh9$# βÎ) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèøs? (#θçΡsŒù'sù 5>öysÎ/ zÏiΒ «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ ( 
βÎ)uρ óΟçFö6è? öΝà6n=sù â¨ρââ‘ öΝà6Ï9≡uθøΒr& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè? ∩⊄∠∪ βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ ;οuô£ãã 

îοtÏàoΨsù 4’n<Î) ;οuy£÷tΒ 4 βr&uρ (#θè%£‰|Ás? ×öyz óΟà6©9 ( βÎ) óΟçFΖä. šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇⊃∪ { )٣(   . 
، فاهللا حرم الربا يف هذه اآليات وذكر    فهذه اآليات آخر ما نزل من القرآن الكرمي   

، منها أن املرايب ال يقوم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس       أنواعا من الوعيد
                                                 

 .  ٣٩:  سورة الروم آية ) ١(
 .  ٥:  سورة احلج آية ) ٢(
 .  ٢٨٠ - ٢٧٥:  سورة البقرة اآليات ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ٩١

،    ه من أكل الربايف يوم القيامة إذا قام إىل احملشر يقوم ويسقط مث يقوم ويسقط ملا يف بطن   
yϑ$  {:  ، ألهنم قالوا فشبهه باملصروع واجملنون ألنه ال ميشى مشية معتدلة  ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ 

(#4θ t/Ìh9$# 3 { )ن شدة العناد جعلوا األصل ، وهذا قياس معكوس ألهنم م   وعاندوا وكابروا)١
إذا جازت الزيادة عند     :  ، فقد قالوا إمنا الربا مثل البيع :  ، وإال لقالوا   فرعا والفرع أصال 

، والفرق ظاهر بني الزيادة عند البيع     ؟ ولكن ال قياس   البيع فكيف ال جيوز عند األجل 
د حلول األجل لو   ، لكن عن  ، فإنه يأخذ نظري األجل زيادة املؤجل وهي مقتضى الضرورة 

، ألنه عند العقد  ، ويأخذون بدون فائدة تعود على املدين غري التأجيل   زاد لكان ربا
، لكن بعد حلول األجل مل يستفد     األول بالسلعة واآلخر بالتأجيل  :  األول كل استفاد

 ؟   املشتري شيئا بل يتضرر بالزيادة ألنه عاجز عن األصل فكيف يضاعف عليه
$  {:   وقوله تعاىل-٢ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è= à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# $ Z≈ yèôÊ r& Zπ xyè≈ŸÒ •Β ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 

öΝä3ª= yè s9 tβθßs Î= øè? ∩⊇⊂⊃∪ { )٢(  .   

، وليس فيها داللة على جواز الربح    ان ملا كان عليه حاهلم وتشنيع على فعلهمفهذا بي
، سواء كان    ، فكله حرام وظلم لألغنياء والفقراء  ، واهللا حرم الربا وأطلق  البسيط

 .  استثماري ا أو استهالكي ا

  السنة :ثانيا 
.  )٣( } آكل الربا وموكله لعن رسول اهللا  {:   قال حديث عبد اهللا بن مسعود -١

لعن آكل الربا   {، ويف رواية الترمذي وأيب داود      رواه مسلم وأبو داود والترمذي     
 .  )٤( }وموكله وشاهديه وكاتبه 

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٣٠:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
، ابن  )٣٣٣٣(، أبو داود البيوع  )٣٤١٦(، النسائي الطالق  )١٢٠٦(، الترمذي البيوع  )١٥٩٧(مسلم املساقاة ) ٣(

 .  )٢٥٣٥(، الدارمي البيوع  )١/٤٦٥(، أمحد  )٢٢٧٧(ماجه التجارات 
، ابن  )٣٣٣٣(، أبو داود البيوع  )٣٤١٦(لنسائي الطالق ، ا )١٢٠٦(، الترمذي البيوع  )١٥٩٧(مسلم املساقاة ) ٤(

 .  )٢٥٣٥(، الدارمي البيوع  )١/٤٦٥(، أمحد  )٢٢٧٧(ماجه التجارات 



 من فقه املعامالت  

 ٩٢

اجتنبوا السبع املوبقات وذكر منها   {:  قال  أن رسول اهللا   عن أيب هريرة -٢

الربا بضع وسبعون شعبة أهوهنا كأن يقع الرجل    {، وحديث    متفق عليه)١( }الربا 

 .  )٢( }عل أمه 

درهم ربا يأكله الرجل  { قال رسول اهللا :   قال حديث عبد اهللا بن احلنظلية -٣

 .   رواه أمحد  )٣( }وهو يعلم أشد من ست وثالثني زنية 
 .  نوبفهذا يدل على شدة التحرمي الربا وأنه من كبائر الذ 

ß,ys  {:  ، ففي اآلية وأما إذا كان مستحل ا للربا فهو كافر ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ‘Î/öãƒ uρ 

ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$#uρ Ÿω =Ås ãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤x. ?Λ ÏO r& ∩⊄∠∉∪ { )قيل كفر أكربفقيل كفر نعمة و .  )٤   ،
، وإن كان غري مستحل فهو    ، فإن كان مستحل ا له فيكفر كفر ا أكرب والصواب التفصيل

 .  كفر أصغر
والتنصيص على األكل يف اآليات واألحاديث ليس للتخصيص وإمنا ألنه أعظم وجوه      

كون    ، فإنه ي ، وألن األكل يؤثر يف صاحبه تأثري ا شديد ا ويؤثر يف صلته باهللا  االنتفاع
، ويشمل ما لو مل يأكله كما لو لبسه أو جعله يف     مأكله حرام ا وتؤثر يف تعامله مع الناس

 .  عقارات أو غريها
 .  فأخذ الربا حرام على كل وجه وغري خمتص باألكل 

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا   )٣٦٧١(، النسائي الوصايا   )٨٩(، مسلم اإلميان   )٢٦١٥(البخاري الوصايا  ) ١(
 .  )٢٢٧٤(ابن ماجه التجارات  ) ٢(
 .  )٥/٢٢٥ (أمحد) ٣(
 .  ٢٧٦:  سورة البقرة آية ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ٩٣

  اإلمجاع: ثالثا 
، وقد خيتلفون يف بعض الصور هل      أمجع أهل العلم يف اجلملة إمجاع ا قطعي ا على حترميه    

 ؟   ل يف الربا أو ال تدخل تدخ

 احلكمة من حترمي الربا 
حينما نقرأ اآليات من سورة البقرة وغريها جند أن اهللا سبحانه يقارن بني الصدقات  

≅ã  { واإلنفاق sW¨Β t Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅ sVyϑ x. >π¬6 ym ôM tFu; /Ρr& yìö7y™ Ÿ≅ Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ ä. 

7' s#ç7/Ψß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ ŸÒ ãƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 3 { )وبني الربا )١ ، }  šÏ% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# Ÿω 
tβθãΒθ à)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çµäÜ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 { )وقال يف أثناء اآليات.  )٢  :

}  ß,ys ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ‘Î/öãƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 { )وقال يف سورة الروم  )٣ ،  :}  !$ tΒ uρ ΟçF÷ s?# u ÏiΒ 

$ \/Íh‘ (#uθ ç/÷zÏj9 þ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξ sù (#θ ç/ötƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( !$ tΒuρ ΟçF÷ s?# u ÏiΒ ;ο 4θx.y— šχρ ß‰ƒ Ìè? tµ ô_ uρ «!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ãΝèδ tβθ àÏèôÒ ßϑ ø9$# ∩⊂∪ { )٤(  
، واملرايب يستغل حاجة الناس ويضاعف عليهم     ألن املتصدق يعطي وينفع احملتاجني-١

وميحق اهللا الربا   .  ، واملتصدق يعطي وال يأخذ   ، فاملرايب يأخذ وال يعطي   األرباح
، وهذا شيء مشاهد    ه ال يف الدين وال يف الدنيا وقيل يتلفه  بزوال بركته فال ينتفع ب

من الكوارث اليت حتدث بسبب الربا مما استفحل باحملاصيل واملزارع والقحط يف    
 .  ، وكون املرايب متلهف ا متعطش ا   اجلهات املخصبة وما يصيب األفراد من اإلفالس 

 الفقراء وضروراهتم أغنياء أو    لكون الربا جرمية اجتماعية الستغالل األغنياء حاجة-٢
 .  ، واهللا يريد اإلحسان ومواساة احملتاجني بالتعامل الشريف  فقراء والتضييق عليهم

                                                 
 .  ٢٦١:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٧٦:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٣٩:  سورة الروم آية ) ٤(



 من فقه املعامالت  

 ٩٤

، فوسيلة    ومنها أن الربا يعطل أبواب اإلحسان والتربع والصدقة وإقراض احملتاج    -٣
ãΝÏδÉ‹÷{r&uρ (#4θ  {:  وأكل الربا من صفات اليهود  .  احلصول على القرض هو الربا t/Ìh9$# 

ô‰s% uρ (#θ åκçΞ çµ÷Ζtã öΝÎγ Î= ø.r&uρ tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ 4 { )١(  ،}  šχθ ãè≈£ϑ y™ É> É‹s3ù= Ï9 tβθ è=≈2 r& 

ÏM ós ¡=Ï9 4 { )وهو دليل على حترمي الربا يف الشرائع السابقة   ومن السحت الربا )٢ ،  . 
 ومنها أن الربا جتميد لألموال اليت جيب أن حترك ملنفعة اجملتمع من البيع والشراء     -٤

ى األموال من غري أن    ، ويكون املرايب اتكالي ا حيصل عل   وإنشاء املصانع واإلنتاج
 .  يتحرك

، وهي ال تقتصر على    ومن أضرار الربا حصول الكوارث على اجملتمع بسبب املرابني     
 .  أموال املرابني بل تعم على اجلميع  

 أنواع الربا 
 :  ينقسم الربا إىل قسمني

، وهو   ، كما لو باع درمها بدرمهني أو بدرهم إىل أجل  ربا النسيئة: القسم األول
، وكما هو حاصل    إما أن تقضي وأما أن ترايب:  ، فقد كانوا يقولون للمدين  اجلاهليةربا

 .  ، وهو ربا جلي حمرم حترمي الغايات ، وهو املذكور يف القرآن    يف البنوك اآلن
)  كما لو باع صاع ا بصاعني أو درمه ا بدرمهني حال ا : (  ربا الفضل: القسم الثاين

، وجاء حترميه يف القرآن جممل ا    يف أحد الشيئني كاجلودة وحيصل غالب ا لوجوده صفة 
، وإمنا ثبت يف السنة وهو الربا اخلفي     ، وقيل إنه مل يرد حترميه يف القرآن    وفصلته السنة

،   استعمل رجل ا على خيربأن الرسول    {، حلديث أيب سعيد    وحرم حترمي الوسائل  
إنا لنأخذ الصاع من هذا         :  قال ؟  أكل متر خيرب هكذا     :  فجاء بتمر جنيب فقال    

                                                 
 .  ١٦١:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٤٢:  سورة املائدة آية ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٩٥

يف امليزان     وقال.  مث ابتع بالدراهم جنيب ا-ال تفعل بع اجلمع بالدراهم  : فقال  . بالصاعني
 .  ، وغريه من األحاديث الصحيحة   متفق عليه)١( }مثل ذلك 

، وابن الزبري إباحة ربا  ، وزيد بن أرقم ، وأسامة بن زيد ونسب إىل ابن عباس
ولعل   .   متفق عليه)٢( }ال ربا إال يف النسيئة  {الفضل استدالل ا حبديث أسامة 

غهم وهي ثابتة ، ولعل األحاديث األخرى مل تبل  األحاديث األخرى الصحيحة واإلمجاع
، ويروى أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا بلغه حديث عبادة وأيب         يف املتفق على صحته
، وكل  ، وهذا الرأي خمالف لألدلة الصحيحة واإلمجاع فال يعتد    سعيد تراجع عن رأيه

 .  يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول   
،    إشكال يف صحته  وأما حديث أسامة فهو صحيح ال     : اإلجابة عن حديث أسامة

 :  أما مدلوله 
، ودليل نسخه اإلمجاع على عدم   فإنه منسوخ ألنه مبين على ما كان يف أول األمر-١

، واإلمجاع ال ينسخ بنفسه وإمنا ينسخ بدليل ما يستند عليه ولو خفي علينا  األخذ به
 .  ويكون هو الناسخ 

، وإذا تعارض    األحاديث ، وقد خالفت صريح   أن داللة حديث أسامة داللة مفهوم    -٢
 .  ، وداللة املنطوق مقدمة على داللة املفهوم     املفهوم مع النص يقدم النص 

   حيمل على ما إذا اختلفت األجناس فيجوز التفاضل وحترم النسيئة فقط لقول الرسول-٣
 .  )٣( }ا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد ا بيد فإذ {

ال  :  ، وهذا أسلوب معروف عند العرب   أن معناه ال ربا أشد حترمي ا وإمث ا إال النسيئة-٤
 .  ، وال ينفي هذا وجود الكثري غريه املشارك له يف الصفة   عامل إال زيد ألنه بارز

                                                 
، ابن ماجه   )٤٥٥٣(، النسائي البيوع   )١٥٩٣(، مسلم املساقاة    )٢١٨٠(البخاري الوكالة  ) ١(

 .  )٢٥٧٧(، الدارمي البيوع  )١٣١٥(، مالك البيوع  )٣/٦٠(، أمحد  )٢٢٥٦(التجارات  
 .  )٥/٢٠٢(، أمحد  )٢٢٥٧(، ابن ماجه التجارات   )٤٥٨٠(، النسائي البيوع   )١٥٩٦(مسلم املساقاة   ) ٢(
 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(، ابن ماجه التجارات   )١٢٤٠(، الترمذي البيوع    )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٩٦

 .  ح مسلم على هذا احلديث وهذا حاصل ما ذكره النووي يف شر
 :  قول بعض املعاصرين :  ومن املسائل اليت أثريت حول ربا الفضل يف الوقت احلاضر

حيرم الربا بني :  ، فقد قال  إن أبا حنيفة أجاز الربا مع احلربيني يف دار احلرب  -١
فر ، وجيوز بني الكا  املسلمني يف دار اإلسالم وبني واملسلم والكافر يف دار اإلسالم     

ال ربا  {:   قال، واستدل حبديث عن مكحول عن النيب  واملسلم يف دار احلرب

 :  وهذا مردود من عدة نواح هي    }بني مسلم وحريب يف دار حرب  
 أن هذا احلديث ضعيف فهو مرسل من مراسيل مكحول ألن مكحوال رواه عن       : أول ا

 .   بدون واسطة فلم يذكر الصحايب النيب 
، فقد جاء بصورة النفي وهو هني أي ال  ، وليس معناه النفي  لو صح فمعناه النهي  : ثاني ا

، مع عموم اآليات واألحاديث اليت جاءت بتحرمي     ترابوا مع احلربيني يف دار احلرب  
 .  ، وهي صحيحة صرحية وكلها مطلقة عامة   الربا مطلق ا

، وقد سبقت   إنه ال ربا إال يف النسيئة ألنه هو املذكور يف القرآن   :  بعضهم قول -٢
 :  اإلجابة عنه من وجهني 

tΠ§ym  {:  ، كقوله تعاىل   أنه داخل يف حترمي عموم الربا املذكور يف القرآن الكرمي     -أ uρ 

(#4θ t/Ìh9$# 4 { )وقوله   )١ ،  :}  Ÿω (#θ è= à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# { )وقوله  )٢ ،  :}  (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’Å+t/ z ÏΒ 

(##θ t/Ìh9$# { )٣(  . 
 .  ، والسنة تفسر القرآن    أنه ثبت التحرمي من السنة الصحيحة -ب
، وهو ما يسمونه   إنه ال حيرم الربا إال إذا كان مع الفقراء رفق ا هبم  :   قول بعضهم-٣

الربا   (و ما يسمونه ، وه  ، أما إذا كان مع األغنياء فإنه ال حيرم  االستهالكي)  الربا (

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٣٠:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية ) ٣(
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، فمن خصص شيئ ا فعليه إقامة      ، واجلواب أن اهللا حرم الربا مطلق ا      ) االستثماري
 .  ، وإال كان قول ا على اهللا بال علم  الدليل على التخصيص

 األجناس اليت جيري فيها الربا 
، والفضة بالفضة   الذهب بالذهب:   على ستة أشياء يف األحاديث هينص النيب 

، إذا بايع جنس منها مبثله فيحرم     رب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح   وال
، وال خالف يف       ، وإذا اختلف اجلنس بينها جاز التفاضل وحرمت النسيئة      الربا والنسيئة

، ولكن هناك خالف بني أهل العلم هل جيري الربا يف غريها   جريان الربا يف هذه الستة
 :  على أقوال

، وإليه ذهب قتادة    ذهب بعض العلماء إىل أن الربا ال جيري يف غريها : القول األول
، وحصر الظاهرية     وابن عقيل من احلنابلة وهو مذهب الظاهرية  بن دعامة السدوسي  

، وحصر ابن عقيل العلة ألن األصل  للربا يف هذه األصناف بناء على إنكار القياس عندهم
ym≅¨  {:  ، واهللا يقول استثناه الدليل سواء كان بزيادة أو نسيئةيف البيع احلل إال ما  r&uρ ª!$# 

yìø‹t7ø9$# { )ورد عليهم بأن آخر اآلية يدل   الفائدة جائزة إال ما خصه الدليل:  ، وقالوا  )١ ،

 .  الزيادة وهو ظاهر اآلية  :  ، والربا  } و ح ر م  الر ب ا  {لزيادة  على حترمي ا
 أن الربا يتعدى هذه األصناف إىل كل ما شاركها يف العلة ويتناوله   : القول الثاين

 .  ، وعليه اجلماهري ومنهم األئمة األربعة  التحرمي إذا احتدت العلة 
 يف اجملموع إىل عشرة أقوال ويف         وقد أوصلها النووي  :  واختلفوا يف العلة على أقوال  

 :  املغين مخسة كما يلي 
 أن العلة يف الذهب والفضة الوزن فيقاس عليهما كل موزون من حديد ورصاص   -١

، والعلة يف األربعة األخرى الكيل والوزن مأكول ا كان أو غري مأكول وهو    وغريها

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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ا يكال ويوزن حيرم فيه ، فكل م مذهب أيب حنيفة واملشهور عن اإلمام أمحد رمحه اهللا 
 .  الربا

ومثل ذلك   {، ويف رواية   )١( }كيال بكيل  {فاملالحظ فيها املعيار يف بعض الروايات 

 .   يدل على هذا)٣( }مثل ا مبثل  {، وقوله   )٢( }يف امليزان 

 استعمل رجل ا على خيرب فجاءهم بتمر جنيب         أن رسول اهللا     {وحلديث أيب سعيد    
ال تفعل   :، فقال    إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني          :  قال ؟ أكل خيرب هكذا     : فقال
، متفق      )٤( }يف امليزان مثل ذلك        :، وقال    اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيب ا          بع 
 .  عليه 

، فيدخل الربا يف كل ما يطعم من األصناف األربعة      أن العلة يف األربعة هي الطعمية -٢
 .  ، كالتمر والتفاح والعنب وغريها  وغريها على أنه قوت أو فاكهة أو دواء   

، واستدلوا حبديث معمر بن عبد اهللا       يف اجلديد ورواية عن اإلمام أمحد  وهذا قول الشافعي   
 .  ، فدل على أن العلة الطعمية    ، رواه مسلم  )٥( }الطعام بالطعام مثل ا مبثل  {

ذا رواية عن  ، وه العلة يف األصناف األربعة هي الطعمية مع الكيل أو الوزن  :   وقيل-٣
اإلمام والقول القدمي للشافعي واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية للجمع بني األحاديث  

، فيخرج بذلك املطعوم   ، وأحاديث دلت على الطعمية  ألهنا دلت على الكيل والوزن
، فال يدخل   الذي ال يكال وال يوزن وهذا أضيق من الذي قبله من ناحية التطبيق

 .  حنوها البطيخ واخلضراوات و 
                                                 

 .  )٢/٢٣٢(أمحد ) ١(
 .  )٢٥٧٧ (، الدارمي البيوع )١٥٩٣(، مسلم املساقاة    )٢١٨٠(البخاري الوكالة  ) ٢(
،  )٤٥٧٠(، النسائي البيوع   )١٢٤١(، الترمذي البيوع    )١٥٨٤(، مسلم املساقاة    )٢٠٦٧(البخاري البيوع   ) ٣(

 .  )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٥١(أمحد 
،  )١٣١٥(، مالك البيوع  )٤٥٥٣(، النسائي البيوع   )١٥٩٣(، مسلم املساقاة   )٢١٨٠(البخاري الوكالة  ) ٤(

 .  )٢٥٧٧(ع الدارمي البيو 
 .  )٦/٤٠١(، أمحد  )١٥٩٢(مسلم املساقاة   ) ٥(
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مبعىن كونه   ( أن العلة يف هذه األشياء األربعة االقتيات مع االدخار كالرب أو ما يصلحه      -٤
وال يدخل يف الربا .  ) فال يدخل احلطب )  أي ما يسوغ أكله  (إدام ا له كامللح 

، وهو رأي املالكية     الفواكه وما يطعم على أنه دواء أو يقتات وال يدخر كاللحوم    
، وهذا أضيق من ناحية التطبيق من قول   القيم يف أعالم املوقعنيواختاره ابن 

 .  الشافعي

 العلة يف النقدين وبيان مثرة اخلالف بني اجلمهور وأيب حنيفة فيها 
 :  العلة يف النقدين

 .   سبق أن العلة يف النقدين عند احلنفية واملشهور عن أمحد الوزن   -١
، ويسري احلكم على ما تضعه الدولة مثن ا      راجح  وعند اجلمهور العلة الثمنية وهو ال -٢

وبه صدر  .  لألشياء كاألوراق النقدية والعملة النحاسية أو احلديدية ويدخلها الربا
 .  قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية 

، وأن الدراهم يف كل عصر      ويرى شيخ اإلسالم أن الدرهم ليس خاص ا بالفضة 
، واجلماهري على خالفه وأن       ع اليد فيما يسمى دراهم يف كل العصور  ، فتقط حبسبه

 .  ، ويلحق هبا ما مقامها يف كل عصر األصل يف الدراهم الذهب والفضة 
 :  ) يف النقدين (مثرة اخلالف بني اجلمهور وأيب حنيفة يف العلة 

 الذين ذهبوا إىل     مثرة اخلالف بني اجلمهور القائلني بالثمنية وأيب حنيفة ورواية عن أمحد      
 :  أن العلة الوزن  

، ومن قال   فمن قال بالثمنية فالربا ال يتعدى إىل كل موزون إال ما جعل مثن ا لألشياء
 .  بالوزن فإن الربا يتعدى إىل مجيع املوزونات

، فلو كانت العلة   ورد على احلنفية بأهنم جييزون إسالم الدراهم يف احلديد والرصاص  
 .  ، فالعلة كون هذه األشياء أمثان ا م بني املوزوننيالوزن مل جيز السل 
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، والبديل يأخذ حكم       وعلى مذهب احلنفية فإن النقود بديلة عن الذهب والفضة 
، وعملة كل    ؛ ألن العلة القيمة والثمنية   ، فيدخل فيها الربا ولو مل تكن بالوزن  املبدل

وز يف بيع العمالت بعضها ببعض    فيج-دولة تعترب جنسا مستقل ا عن عملة الدولة األخرى 
 .  التفاضل إذا اختلف اجلنس وحيرم فيها النساء

أما ما أخرجته الصناعة عن أصله من كون احلديد أواين فال يدخل فيها الربا إال            
 .  الذهب والفضة

 مىت جتوز الزيادة ومىت جيوز النساء ومىت حيرمان 
الذهب بالذهب    {:   والنسأ حلديث ما احتدت فيه العلة واجلنس حرم التفاضل  : أول ا

 .  )١( }والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري وامللح بامللح يد ا بيد مثل ا مبثل  
 .  لنسيئةفنص على أنه احتد اجلنس والعلة حرم النوعان الفضل وا   

فإذا   { إذا اختلف اجلنس واحتدت العلة فيجوز التفاضل وحيرم النسأ حلديث        : ثاني ا

 .  )٢( }اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ا بيد  
 .   جاز األمران كبيع الذهب باحلنطة إذا اختلف اجلنس والعلة   : ثالث ا

 ما علقت به األحكام 
، فالتمر   ، فاجلنس أعم من النوع   ، والنوع ما يشمل أفراد ا   اجلنس هو ما يشمل أنواع ا

، والرب أنواع      . إخل .  . . جنس يدخل حتته أنواع كثرية كالرباين واإلبراهيمي واجلنيب   
 .  التفاضل من أي البالد كان ، فال جيوز فيه   منها اجليد ومنها الرديء

                                                 
،  )٤٥٦٥(، النسائي البيوع   )١٢٤١(، الترمذي البيوع    )١٥٨٤(، مسلم املساقاة    )٢٠٦٧(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٩٧(، أمحد  )٢٢٥٥(ابن ماجه التجارات   
 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(تجارات  ، ابن ماجه ال )١٢٤٠(الترمذي البيوع   ) ٢(
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،    فال جيوز التفاضل بني األنواع يف اجلنس الواحد وإن كان بعضها أجود من بعض    
بع التمر بدراهم واشتر بالدراهم   { لعامله يف خيرب والطريق هو ما رمسه رسول اهللا 

 .  )١( }جنيب ا 
 ؟   د اختلف العلماء يف الرب والشعري هل مها جنس واحد أو جنسانوق

الذهب بالذهب والفضة بالفضة    {:   اجلمهور على أهنما جنسان خمتلفان حلديث    -١

 .  )٢( }.  . . بالشعري وامللح بامللحوالتمر بالتمر والرب بالرب والشعري 

الطعام بالطعام مثل ا مبثل  {:   أهنما جنس واحد ال جيوز التفاضل بينهما حلديث معمر  -٢

 .  )٣( }وكان طعامنا يومئذ الشعري 
 ما إذا احتد  أما حديث معمر فهو حممول على.  والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور

 .  اجلنس
 .  ، واألرز جنس أيض ا وأما الذرة والدخن فهي من أجناس خمتلفة  

 بيع اللحم باللحم 
 ؟   هل اللحم جنس واحد وأنواع أم أنه أجناس خمتلفة     

 أنه جنس واحد وهو ظاهر مذهب أمحد جبميع أنواعه من طيور          : القول األول
، وحتت هذا   بد من التساوي يف الوزن  ، فال  وأمساك وظباء وغنم وبقر وإبل وغريها

 .  اجلنس أنواع خمتلفة 
 :   أن اللحم ثالثة أجناس  : القول الثاين

 .   فبهيمة األنعام والوحش جنس  -١
 .   والطيور جنس-٢

                                                 
 .  )١٣١٤(، مالك البيوع  )٤٥٥٣(، النسائي البيوع  )١٥٩٣(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٩(البخاري البيوع  ) ١(
 .  )٣/٥٠(، أمحد  )٢٢٥٥(، ابن ماجه التجارات   )٤٥٦٥(، النسائي البيوع   )١٥٨٤(مسلم املساقاة   ) ٢(
 .  )٦/٤٠١(، أمحد  )١٥٩٢(مسلم املساقاة   ) ٣(
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 .   وحيوانات البحر جنس -٣
 .  فيجوز التفاضل بني هذه األشياء إذا اختلف اجلنس

 .   تعاىلوهذا املذهب ينسب لإلمام مالك رمحه اهللا 
 :   أن اللحم أربعة أجناس  : القول الثالث

 .   هبيمة األنعام جنس-١
 .   الوحوش جنس -٢
 .   الطيور جنس-٣
 .   حلم البحر جنس -٤

 .  وهذه رواية عن اإلمام أمحد 
، فاإلبل جنس واحد له       أن اللحم أجناس متعددة ولكل جنس أنواع       : القول الرابع

 .  اإلبل النجيبةأنواع منها اإلبل العربية و
، والوحش     ، والغنم جنس وله أنواع   والبقر جنس وله أنواع كاجلواميس وغريها 

،   ، ودواب البحر أجناس  ، واألرانب والطيور جنس وله أنواع   أنواع كالظباء وهلا أنواع  
 .  فهي أجناس باختالف أنواعها ولكل خصائصه

  . وهو قول اإلمام أيب حنيفة ورواية عن اإلمام أمحد 
، وقد رجحه صاحب املغين فيدخله الربا إما ربا الفضل أو النسيئة    وهذا هو الصحيح 

 .  أو كالمها إذا احتد اجلنس واحتد النوع أو اختلف     

 بيع اللحم باحليوان 
 بيع هنى عن   { ، فقد روى مالك أن النيب      النهي عن ذلك  ورد عن النيب   

وذكر الشوكاين أن هذا احلديث وإن كان فيه علة إال أن له ما      .  }اللحم باحليوان 
 .  يعاضده
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 :  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال 
 ال جيوز بيع اللحم باحليوان مطلق ا من جنسه أو من غري جنسه لعموم      : القول األول

 :  ، ومما استدلوا به   أمحد ، وهذا قول الشافعي ورواية عن   النهي
 .  }هنى عن بيع اللحم باحليوان  { -١
أعطوين هبذا  :   فجاء رجل بعناق وقال وقد حنرت جزور على عهد أيب بكر       -٢

 .  ، ومل ينازعه أحد من الصحابة   ال يصلح هذا، فقال أبو بكر  حلما
، وأما حلم احلي فمستور ال يدرى    ، ألن املذبوح حلمه واضح     جنس الغرر  أن هذا من  -٣

 .  ، وهل هو قليل أو كثري  هل هو سليم أم ال
 أنه جيوز بيع اللحم باحليوان مطلق ا من جنسه أو من غري جنسه وهذا       : القول الثاين
 :  قول أيب حنيفة

 .  ا، ألن احليوان ال يدخله الرب    ألنه بيع ربوي بغري ربوي-١
، واللحم يدخله الربا ألنه موزون فيجوز كما جيوز بيع     وألنه ورد بيع البعري بالبعريين-٢

 .  اللحم بالثياب
 :  وهو مذهب اجلمهور :   التفصيل: القول الثالث

، وجيوز إذا كان بيع    فإن كان من نوع املذبوح فال جيوز بيع اللحم حبيوان من جنسه  
 .  )١(ولعله الصحيح   .  و رواية عن أمحد  اللحم حبيوان من غري جنسه وه

 بيع احليوان باحليوان من جنسه 
، فمنها أحاديث تنهى وأخرى جتيز وأحاديث    وردت يف هذه املسألة أحاديث خمتلفة  

 :  تفيد
، فكان يشتري البعري   أمر عبد اهللا بن عمرو أن جيهز جيش ا   فمنها أن الرسول  -١

 .  بالبعريين من إبل الصدقة

                                                 
 .  ٢/١٤٥أعالم املوقعني :  انظر ) ١(
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 .  )١( }هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة   {حديث احلسن عن مسرة  و-٢

 .  )٢( }بيع البعري بالبعريين ال بأس به إذا كان يد ا بيد   { وحديث -٣
من   :  ، أي   صفية رضي اهللا عنها من دحية الكليب بسبعة أرؤس     وقد اشترى النيب -٤

 .  املماليك
 .   وغريها)٣( }الفرس بالفرسني والعبد باألعبد  { وحديث -٥

 :  فبناء على ذلك اختلف العلماء يف ذلك على أربعة أقوال  
، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن    جواز بيع احليوان باحليوان مطلق ا  : ألولالقول ا

الفرس بالفرسني والعبد  {، وملا ورد من حديث   حلديث عبد اهللا بن عمرو:  أمحد

بعري خري من    (:  ولقول ابن عباس ملا سئل عن بيع البعري بالبعريين  )٤( }باألعبد 
، وقد اشترى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بعري ا بأربعة أبعرة يوفيها له  ) بعريين
 .  بالربذة

، فإن احلسن مل يسمع من مسرة إال أربعة          وردوا على حديث النهي بأن فيه إرسال ا   
، وحيمل على فرض صحته على أنه هني عن بيع احليوان   ، وليس هذا منها  أحاديث

 .  ، فالنسيئة من الطرفني ، وهو راجع للطرفني كبيع الكايل بالكايل   حليوان نسيئةبا
 أجاز   ، ألن النيب    جواز بيع احليوان باحليوان مفاضل ا دون النسيئة   : القول الثاين

 .  بيع احليوان باحليوانني يد ا بيد وهو قول أيب حنيفة ورواية عن أمحد  
، وهو قول    احليوان باحليوان نسيئة دون التفاضل  العكس فيجوز بيع : القول الثالث

 .  اإلمام مالك ورواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم وابن القيم 

                                                 
، ابن ماجه التجارات           )٣٣٥٦(، أبو داود البيوع        )٤٦٢٠(، النسائي البيوع        )١٢٣٧(الترمذي البيوع       ) ١(

 .  )٢٥٦٤(، الدارمي البيوع   )٥/١٩(، أمحد  )٢٢٧٠(
 .  )٢/١٠٩(أمحد ) ٢(
 .  )٢/١٠٩(أمحد ) ٣(
 .  )٢/١٠٩(أمحد ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ١٠٥

 استنتجه ابن القيم أنه ال جيوز اجلمع بني النسيئة والتفاضل وجيوز       : القول الرابع
 .  بإحدى الصفتني وهو منسوب إىل أمحد 

 .   املنع مطلق ا: والقول الرابع يف زاد املعاد 
 .  وهذا اخلالف فيما إذا كان احليوان باحليوان من جنسه   

، وفيه من منع وقال  وذكر ابن القيم أن بيع احليوان باحليوان من غري جنسه جائز
 .  )١(يعجبين من يتوقاه :  أمحد

 بيع احلب بدقيقه 
،     بالتفاضل، واجلهل بالتساوي كالعلم  جيب التساوي يف املكيالت حقيقة ال خرص ا

 :  ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني    ومن ذلك بيع احلب بدقيقه
 أنه غري جائز لعدم التساوي وهبذا قال األئمة أبو حنيفة والشافعي وأمحد يف   : األول
، ألن الدقيق أخف من احلب وينفش يف املكيال حبيث لو طحن صاع حب    املشهور عنه

 .  ألصبح أكثر من الصاع
إىل جواز بيع احلب بدقيقه لكن ال يكال  :   مذهب مالك ورواية عن أمحد: الثاين

، وإن كان الدقيق أكثر من احلب يف الصورة   كيل ا لعدم حتقق التساوي به ولكن بالوزن
 .  إال أنه مساو له يف الوزن  

 بيع الرطب باليابس من جنسه 
، فإذا نظرنا إىل التماثل   يابسهكبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والتني رطبه ب

 .  وجدنا أنه ال يتحقق فيه ألن الرطب فيه ماء واليابس بعكسه 
 :  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني  

 األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد واجلمهور ال جيوز عندهم لعدم التساوي     : األول
  أن رجل ا سأل النيب   {د الترمذي وغريه ، واستدلوا حبديث سعد بن أيب وقاص عن   بينهما

                                                 
 .  ٢٩/ ٥، هتذيب السنن  ٣٧/ ٤، املغين  ٤٣١/ ٢الشرح الكبري  :  انظر ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٠٦

.  )١( } ال إذ ا:  فقال.  نعم:  ؟ قالوا أينقص الرطب إذا جف   :  عن بيع الرطب بالتمر فقال
 .  ا هو للتقرير والتنبيه على العلةليس لالستفهام وإمن )  أينقص  (وقول النيب 
إن :   ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل جواز بيع الرطب باليابس من جنس واحد وقال: الثاين

، فإن  ، وإن كان من غري جنسه )٢( }مثل ا مبثل  { كان من جنس واحد فقد قال النيب 

 .  )٣( }فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم  {:   يقولالرسول 
، مقيد بأال يكون     مثل ا مبثلإن قول الرسول   :  واجلواب عن ذلك أن ذلك أن يقال   

قق فيه    والرطب باليابس ال حت ، فبدليل حديث سعد  أحدمها رطب ا واآلخر يابس ا
 .  ، وال إشكال عند اجلميع يف بيع الرطب باليابس من غري جنسه  املثلية

 احملاقلة 
 .  ) وهي بيع الزرع يف احلقل بعد اشتداده حبب من جنسه  : ( تعريفها

 :  ، ألن العلة فيه اجلهل بالتساوي   وهذا حمل إمجاع بني أهل العلم باملنع منه 
،    ا بأي مثن إال إذا بيع مع األرض أو ملالك األرض   أما قبل اشتداده فال جيوز مطلق  - أ

حىت حبمار  {:  ، وقال يف التمر  هنى عن بيع الثمر قبل بدو صالحه  ألن النيب 

  . }وبصفار 
 :   أما بيع الثمر بعد اشتداده فله ثالث أحوال  - ب

 .   أن يبيعه حبب من جنسه فهذا جائز لعدم احملذور  : احلالة األوىل
، كمن باع شعري ا برب أو ذرة أو دخن أو           أن يبيعه حبب من غري جنسه   : يةاحلالة الثان

 .  ، فيه وجه أن يف املذهب    أرز
                                                 

،  )١/١٧٩(، أمحد  )٢٢٦٤(، ابن ماجه التجارات   )٣٣٥٩(، أبو داود البيوع   )١٢٢٥(الترمذي البيوع   ) ١(
 .  )١٣١٦(مالك البيوع 

،  )٤٥٧٠(ائي البيوع  ، النس )١٢٤١(، الترمذي البيوع    )١٥٨٤(، مسلم املساقاة    )٢٠٦٧(البخاري البيوع   ) ٢(
 .  )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٥١(أمحد 

 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(، ابن ماجه التجارات   )١٢٤٠(، الترمذي البيوع    )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ١٠٧

فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف  {:   اجلواز الختالف األجناس : األول

 .  )١( }شئتم 
، والظاهر عدم   ، وأدخلوا هذا فيها    عدم اجلواز لعموم النهي عن احملاقلة : الثاين

 .  دخوله 

 املزابنة 
 .  ) هي بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر خرص ا  (: اتعريفه

.  ؛ ألن كال من املتبايعني يدفع اآلخر وينازعه  ، وهي الدفع  مسيت مزابنة من الزبن
، أو بغري جنسه مما يدخله الربا جاز بشرط      جاز ومل يتقابضاولو باع النخل بدراهم

 .  ؛ ألن العلة واحدة ولو اختلف اجلنس      التقابض
بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر   : (  يف العرايارخص النيب   :  العرايا
، واجلمهور      ، وأبو حنيفة ال جييز العرايا   وبيع العرايا رخصة مستثناة من النهي.  ) خرص ا

 :  ، واختلف العلماء يف تفسريها على أقوال   على جوازها
 هو أن يعري صاحب البستان بعض النخل حملتاج أو صديق له ويهب له     :  قال مالك-١

، فأباح له الشارع أن يشتري منه هذه     ، مث يتضرر من دخوله عليه    مثرة النخل 
رع لدفع   ، فرخص فيها الشا   ، فصار املشتري وهو صاحب النخل   النخالت بتمر
 .  ، وهذا التفسري مطابق للغة  الضرر عنه

أن يكون هناك إنسان حمتاج إىل الرطب وليس عنده     :   اجلمهور على أن العرايا هي  -٢
، فرخص     دراهم يشتري هبا رطب ا وعنده متر فيشتري الرطب بالتمر اليابس ليتفكه به

فيما دون مخسة    ، وقد رخص النيب      ، فدفع الضرر يكون عن املشتري   له الشارع 
، فله أن يهدي ما     ، ألن اهلبة ليس فيها حتديد ا   ، وهذا مما يقوي قول اجلمهور    أوسق
 .  شاء

                                                 
 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(، ابن ماجه التجارات   )١٢٤٠(، الترمذي البيوع    )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٠٨

، وإمنا تكون بأن يهدي    وعند اإلمام أيب حنيفة أن العرية ليست بيع الرطب بالتمر -٣
 أوسق  وحتديده خبمسة .  الرجل النخلة أو النخلتني مث يندم قبل القبض فيعطيه بدهلا متر ا   

 .  يرد قول مالك وأيب حنيفة
 :  شروط العرايا

 :  واشترطوا جلواز العرايا مخسة شروط  
 .  ، ويف اخلمسة خالف بينهم     أن تكون فيما دون مخسة أوسق  -١
 .   أن تكون حملتاج ألكل الرطب -٢
 .  ، أما إذا كان معه مثن غري التمر فيشتري به   أن يكون ليس معه مثن إال التمر  -٣
 .  ن يشتريها خبرصها كيل ا ال جزاف ا أ-٤
 .  ، فقبض التمر بكيله والنخل بالتخلية والتمكني  التقابض يف اجمللس-٥

 ؟   هل جيوز العرايا يف غري النخيل أم ال
، وقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة    كالعنب والتني وغريها من الثمار اليت جتفف

 :  أقوال هي
 :   تقتصر على النخل وال يقاس عليها غريهاأن الرخصة   :  القول األول

 .   ألهنا على خالف األصل ألن الربوي ال يباع رطبه بيابسه  -١
 .  ، وهذا يف مذهب احلنابلة   وألنه بيع كيل خبرص فيقتصر على ما ورد فيه النص-٢

 أن الرخصة تعمم يف كل ما شابه النخل كالعنب والتني مما يستعمل     : القول الثاين
 .  ، وهو قول مالك ورواية يف املذهب   وطري ا ويدخلها حكم العرية  جمفف ا

 :   أن العرية تعدى إىل عنب فقط دون غريه  : القول الثالث
 .   ألن العنب يشبه النخل بكونه يؤكل طري ا ويابس ا ويدخر -١
 .  ، وهذا قول الشافعي   وألنه خيرص وجتب فيه الزكاة-٢

،    بطل البيع ألنه أصبح ليس يف حاجة إىل الرطب    ولو اشتراها مث تركها حىت يبست  
 .  فاشترطوا أن يأكلها رطب ا  



 من فقه املعامالت 

 ١٠٩

 :  واشترط بعض العلماء بعض الشروط الزائدة عن الشروط السابقة وهي   
 .  ، عند القاضي أيب بكر  حاجة البائع إىل املبيع-١
 .  ، عند اخلرقي  كوهنا موهوبة لبائعها-٢

 مد عجوة ودرهم : مسألة 
كمد    .  ) هي بيع ربوي جبنسه ومعه أحدمها خلط من غري جنسيهما    (: تعريفها

 .  ، وهي نوع من متر املدينة ودرهم مبدين منها   عجوة
 :  واخللط الذي مع أحد اجلنسني ال خيلو من ثالث حاالت  

، فهذا خلط     أن يكون يسري ا غري مقصود مثل حبات الشعري مع احلنطة : احلالة األوىل
 .  عترب مؤثر ا ووجوده كعدمه   غري مقصود وال ي
، مثل  ، إذ لواله ما صلح   أن يكون اخللط كثري ا لكنه إلصالح ما معه  : احلالة الثانية

، وهذا يعفى عنه ألنه غري مقصود    ، فهذا اخللط إلصالحه    املاء مع خل العنب وخل التمر   
 .  يف البيع ووجد مع الربوي إلصالحه  

، وهذا هو    يس إلصالح اخلليط وهو مقصود يف البيع أن يكون اخللط ل  : احلالة الثالثة
 .  ) مد عجوة (، وهي مسألة   حمل البحث

 :  ؟ للعلماء فيه ثالثة مذاهب  فهل جيوز مليزة أحد الطرفني فيزاد هذا معه أو ال جيوز   
 املنع مطلق ا فال جيوز أن يبيع الربوي جبنسه ومعه أو معهما من غري                          : األول 

، وذلك حلديث فضالة بن عبيد           وهذا قول الشافعي وأمحد         ،  جنسهما ألنه تفاضل    
، ففصلتها   اشتريت قالدة يوم خيرب باثنيت عشر دينار ا فيها ذهب وخرز {:  قال

ال يباع حىت  :  فقالت ذلك للنيب ، فذكر فوجدت فيها أكثر من اثنيت عشر دينار ا
أن    {:  ويف لفظ .  رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه   .  )١( }يفصل 
، فقال  سبعة دنانري أتى بقالدة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل لتسعة دنانري أو النيب 

                                                 
 .  )٦/٢١(، أمحد  )٣٣٥١(، أبو داود البيوع  )٤٥٧٣(، النسائي البيوع   )١٥٩١(ساقاة  مسلم امل ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١١٠

ال حىت    : ، فقال النيب  إمنا أردت احلجارة:  ، فقال ال حىت متيز بينه وبينها : النيب 
 .   رواه أبو داود   )١( } فرده حىت ميز بينهما:  ، فقال متيز بينها

، فهنا جيهل   وذلك ألنه باع القالدة خرز ا وذهب ا فال يدري ما مقدار الذهب 
،   ، وهذا فيه سد للحيل املوصلة إىل احلرام       التساوي كالعلم بالتفاضل، واجلهل ب   التساوي

، إال إذا كان الذهب الذي يف السيف يسري ا ال      ومثله السيف احمللى بالذهب إذا بيع بذهب
 .  الثلث:  ، وقال مالك ، وأرجعه اجلمهور إىل العرف     يعتد به

 .  وز حىت يفصل وأما إذا كان الذهب الذي حلي به السيف كثري ا فال جي   
 أن ذلك جيوز مطلق ا ونسبه املوفق يف املغين إىل احلسن والشعيب والنخعي وابن      : الثاين
، وهذا خمالف    ، فيجوز أن يبيع الربوي جبنسه ومعه غريه مقابل امليزة اليت يف الثاين   شربمة

 .  للحديث
 أكثر من  جيوز ذلك إذا كان اخلالص  :   رواية عن أمحد وقول أيب حنيفة  : الثالث

 .  ، مثل مدين من التمر مبد ودرهم جيوز ألن للزيادة مقابل ا   املخلوط 
، ألن الزيادة مقابل    واختار شيخ اإلسالم وابن القيم بيع الذهب املصنوع بذهب أكثر  

 .  ، وهذا يف احللية خاصة    الصياغة
 واهللا    -ح  ، والصحي أما إذا كانت مدا مبد ودرهم فال جيوز ألن الزيادة ليس هلا مقابل   

 .  )٢( القول األول سدا للذريعة -أعلم 

                                                 
 .  )٣٣٥١(أبو داود البيوع  ) ١(
 .  ٣٩/ ٤انظر املغين ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ١١١

 باب الصرف 
 .  ) مأخوذ من الصريف وهو التصويت ألن للنقد صوت ا يف امليزان   (: تعريفه

،   ، كبيع الذهب بالفضة أو العكس ) بيع النقد بنقد من غري جنسه  (: ويف الشرع
دية بالدنانري والدوالرات وحنو    وحنوه أو العمالت الورقية بعملة أخرى كالرياالت السعو      

 .  ذلك
 : حاالت الصرف 

 :   والصرف له حاالت هي  
، فهذا      كأن يصرف رياالت بدوالرات حاضرة  :   صرف عني بعني  : احلالة األوىل

فإذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا    { جائز بشرط التقابض يف اجمللس لقول رسول اهللا 

يا  :  قلت {:  وحلديث عمر رضي اهللا عنهما قال.  )١( }كيف شئتم إذا كان يد ا بيد 
، وأبيع بالدراهم فآخذ     دنانري وآخذ بالدراهم ، فأبيع بال رسول اهللا إين أبيع اإلبل بالنقيع 

ال بأس أن     : ، فقال رسول اهللا  ، وأعطي هذا من هذا ، آخذ هذا من هذا  الدنانري
،   رواه اخلمسة وصححه احلاكم   .  )٢( }تؤخذ بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء 

، ألهنما   ه اإلمام مالك هذا ، وكر ولو مشيا مجيع ا ومها مل يتقابضا فال يزال اجمللس مستمر ا
 .  ، وعند غريه جائز ألهنما مل يتفرقا غادرا جملس العقد
كمن يكون يف ذمته لزيد ألف ريال :   صرف دين حال بدين حال : احلالة الثانية

،   ، فأرادوا صرف الدين بالدين   ولك يف ذمته دوالرات قيمتها وقت احللول ألف ريال   
، وتسمى مقاصة   فيستويف كل منهم من اآلخر باإلسقاط فيسقط كل منهم دينه عن اآلخر 

                                                 
 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(، ابن ماجه التجارات   )١٢٤٠(الترمذي البيوع   ) ١(
 .  )٢٥٨١(، الدارمي البيوع   )٢/٨٣(، أمحد  )٣٣٥٤(، أبو داود البيوع   )٤٥٨٢(النسائي البيوع  ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ١١٢

 )١( }يد ا بيد  {:   يقول، والرسول  فلم حيصل تقابض ظاهر ا.  أو إسقاط ا أو بإسقاط
 :  ، فاختلف العلماء على قولني لكن قوبل هذا هبذا وأسقط هذا هبذا

،   رواية عن أمحد ألنه ال يصدق عليه أنه يد ا بيد، وهذا قول الشافعي و  أنه ال جيوز-١
 عن بيع الكايل  هنى النيب  {، وقد  فلم حتصل مقايضة وهو من بيع الدين بالدين

  . }بالكايل 
،   أن هذا جائز وهو بيع ساقط بساقط - ورواية يف املذهب - يرى أبو حنيفة ومالك -٢

، فقد قبض ما  لذمتني مبثابة العينني، وحضور ا  وتقام الذمة مقام القبض وهي مبثابتها
، فكل منهما استفاد وال يصدق  يف ذمتك وقبضت ما يف ذمته وال ضرر على الطرفني

، كما لو أسلم   ، ألن بيع الدين بالدين بيع واجب بواجب عليه أنه بيع دين بدين
؛    ، فهذا بيع ثابت بثابت وهو ال جيوز شخص يف طعام ومل يسلم الثمن يف اجمللس

،   ، وأما هذا فهو إبراء ذمة بذمة       ن الثابت بالثابت فيه إشغال للذمتني بغري فائدةأل
 .  وجوازه هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم   

 إذا كان لرجل على آخر دين دنانري فإذا حل األجل ومل يكن عنده   : احلالة الثالثة
، إذ أحد العوضني دين    ، وهذا يعترب صرف ا دنانري وعنده دراهم فيصرفها له بسعر يومها

 :  ، وفيه خالف على قولني    حال واآلخر عملة أخرى  
إين أبيع  :   فقال اجلمهور سلف ا وخلف ا على جوازه ألن ابن عمر سأل النيب   : األول
، آخذ هذا   ، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانري  ، فأبيع بالدنانري وآخذ بالدراهم اإلبل بالنقيع

ال بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما مل   { ، فقال النيب   ، وأعطي هذا من هذا  ذامن ه

 :   فيشترط شرطان )٢( }تتفرقا وبينكما شيء 

                                                 
،   )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع   )٤٥٦٣(، النسائي البيوع   )١٢٤٠(، الترمذي البيوع     )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ١(

 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات   
،   )٢/١٣٩(، أمحد  )٢٢٦٢(، ابن ماجه التجارات    )٣٣٥٤(، أبو داود البيوع    )٤٥٨٢(النسائي البيوع   ) ٢(

 .  )٢٥٨١(الدارمي البيوع  



 من فقه املعامالت 

 ١١٣

 .   بسعر يومها-١
 .   التقابض قبل التفرق-٢

؛ ألن  بو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف إىل منع هذا ذهب ابن عباس وأ: القول الثاين
 )١( }فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ا بيد  {:   يقولالرسول 

 .  )٢( }يد ا بيد  {:   يقول، والرسول  فال جيوز لعدم التقابض بني الطرفني
 :   صرف دين مؤجل بعني  : احلالة الرابعة

)  يف ربيع  (أعطيك عنها اآلن  :  فقال.  كمن لزيد عشرة آالف حتل يف رمضان 
 :  ، ففي املسألة قوالن   دنانري
مل يستحق ، ألن الدين املؤجل   ، وهذا وجه يف املذهب وقول الشافعي    أنه ال جيوز-١

 .  حىت اآلن فكيف يصرفه قبل استحقاقه
 وجه يف مذهب أمحد وقول أيب حنيفة اجلواز بشرط أال يكون للمؤجل فضل على  -٢

، أما إذا وجد مقابل عن إسقاط األجل فال     ، فتصرف كما لو كانت حالة  احلال
 .  جيوز

 .  )٣(.  وهذا األخري هو الراجح ألن األجل حق له وقد أسقطه     :  الترجيح

 التحيل على الربا 
، منها ما اتضح فيها  ، وقد حبثها العلماء هناك مسائل تسمى باحليل للتوصل إىل الربا 

، ومن املعلوم أن التحيل على احلرام أشد من فعل     ، ومنها ما هو ليس حبيلة وجه احليلة  

                                                 
،   )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع   )٤٥٦٣(، النسائي البيوع   )١٢٤٠(، الترمذي البيوع     )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ١(

 .  )٢٥٧٩(، الدارمي البيوع   )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات   
،   )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع   )٤٥٦٣(، النسائي البيوع   )١٢٤٠ (، الترمذي البيوع    )١٥٨٧(مسلم املساقاة   ) ٢(

 .  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات   
 .  ٥٣/ ٤انظر املغين) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ١١٤

ا ذكر اهللا يف  ، وقد لعن اهللا اليهود ومسخهم قردة ملا حتيلوا على احلرام كم  احلرام مباشرة
 .  سورة البقرة واألعراف

، ومما     وذكر ابن القيم يف حترمي احليل كالم ا مفيد ا يف إغاثة اللهفان وأعالم املوقعني 
 :  ذكر مسائل منها

  إذا باعه ربوي ا بغري جنسه نسيئة:  املسألة األوىل
،     طعام ا، فلما حل األجل أعطاه بدل الدراهم فهذا جائز كالطعام بدراهم إىل أجل 

 :  ، وللعلماء فيها قوالن ، وجعل الدراهم وسيط ا   فكأنه أعطاه طعام ا بطعام مؤجل
، فصورته تشبه الربا ولو     ، وهو قول أمحد ومالك   املنع مطلق ا سد ا للذرائع: األول

 .  ، وإن مل يقصد الطرفان احليلة   كانت حقيقته ليست ربا
، وملا حل      ر ا ألنه مل يبع طعام ا بطعام إىل أجل    يرى أبو حنيفة أن هذا جائز نظ    : الثاين

، واختاره شيخ اإلسالم واملوفق بن قدامة    األجل جيوز له أخذ الدراهم أو أخذ عوض عنها   
، كما   ، ولعله الصواب إذا جاء اتفاق ا ومل يكن بقصد مبيت   بشرط أال يتواطآ على احليلة

 .  وزلو كان يف ذمته له دراهم أصل ا فأعطاه طعاما فيج 

 بدراهم كالتمر بدراهم  املسألة الثانية إذا باعه ربوي ا
، فهل   ، وهو يريد أن يشتري هبذه الدراهم متر ا إذا باعه ربوي ا بدراهم كالتمر بدراهم

 ؟   جيوز أن يشتري من الذي باعه األول
إنه باع صاعني من متر برين    :   بتمر برين فقالأنه أتى النيب   {:  ففي حديث بالل

:  وحديث أيب سعيد وأيب هريرة  .  )١( } أوه عني الربا    فقال النيب ليطعم الرسول 

أكل متر خيرب  : ، فجاءه بتمر جنيب فقال  استعمل رجل ا على خيربأن رسول اهللا  {
فقال .  ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة   ال واهللا :  قال ؟ هكذا

                                                 
 .  )٣/٦٧(، أمحد  )٤٥٥٧(، النسائي البيوع  )١٥٩٤(، مسلم املساقاة    )٢١٨٨(البخاري الوكالة  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١١٥

.   متفق عليه)١( }  مث اشتر بالدراهم جنيب ا -ال تفعل بع التمر بالدراهم  : رسول اهللا 
 .  بائع األول أو غريهومل يقل من ال

 :  اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال 
، وهذا    أنه ال جيوز أن يشتري من الذي باع عليه التمر الرديء إال إذا مل جيد غريه-١

 .  ظاهر كالم اإلمام أمحد واألصحاب
 .  ، وهذا أحد القولني لإلمام مالك     أن ذلك جيوز إذا مل يتكرر منه -٢
، وهو أحد القولني لإلمام مالك ورواية عن      إذا مل يكن هناك مواطأة  أن ذلك جائز   -٣

 .  أمحد
، وهو أوسع    قول أيب حنيفة والشافعي أن ذلك جيوز إال إذا كان مشروط ا يف العقد -٤

 .  األقوال
 .   أنه إذا مل يوجد مواطأة واشتراط وأال يتكرر فيجوز ذلك     : الراجح

 املسألة الثالثة مسألة العينة 
،    ) وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل مث يشتريها بثمن حال أقل من املؤجل     (: ريفهاتع

أي الذهب   (، أو قصد املشتري العني     مسيت بذلك ألن البائع رجعت عليه عني بضاعته  
 .  ألهنما يسميان عين ا)  والفضة 

إذا تبايعتم   {:   قال أن النيب   - رضي اهللا عنهما -ففي احلديث عن ابن عمر  
العينة وأخذمت بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط اهللا عليكم ذل ا ال يرتعه عنكم حىت    ب

، وأن من    أن الناس يستحلون الربا باسم البيع :   وجاء يف حديث آخر  }ترجعوا لدينكم 
، فيضطر   عالمات الساعة أن الناس يضنون بالدرهم والدينار فال يوجد قرض وال صدقة

 .  ، وهو واقع اآلن    يفعل ما يشبه الربااحملتاج إىل أن يرايب أو

                                                 
، ابن ماجه التجارات     )٤٥٥٣(، النسائي البيوع    )١٥٩٣(اة ، مسلم املساق   )٢٠٨٩(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )٢٥٧٧(، الدارمي البيوع  )١٣١٥(، مالك البيوع  )٣/٦٠(، أمحد  )٢٢٥٦(



 من فقه املعامالت  

 ١١٦

 :  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني 
 قول األئمة الثالثة وأكثر أهل العلم أن التعامل حمرم عمال بقاعدة سد  : األول
، فقد روى شعبة عن   ، وهو قول أيب حنيفة ومالك وأمحد     ، واحليلة فيها واضحة   الذرائع

أهنا دخلت على عائشة     : ( عن زوجته العالية بنت أيفع بنت شرحبيلأيب إسحاق السبيعي 
إين بعت من زيد غالم ا بثمامنائة   :  ، فقالت أم ولد زيد لعائشة   هي وأم ولد زيد بن أرقم  

بلغي زيد ا أنه قد بطل جهاده مع    :  ، فقالت عائشة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقد ا
، ألن إبطال     فقول عائشة ال يقال من قبيل الرأي . )١()   إال أن يتوب  رسول اهللا 

، واستدل اجلمهور أيض ا بقول رسول    اجلهاد وعيد شديد أرادت به التغليظ واإلنكار  
،   يع سلعة مرتني، وهذا ب )٢( }من باع بيعتني يف البيعة فله أوكسهما أو الربا   {  اهللا

 .  وقد فسره ابن القيم بالعينة
 )٣( } ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$#≅¨  {:  ، ألن اهللا يقول  قول الشافعي وعامة الشافعية اجلواز: الثاين
،   ال تشتر ممن بعته:   ومل يقل)٤( }بع اجلمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيب ا  {وحديث 

، وأجابوا عن حديث عائشة بأن يف سنده جماهيل فال يثبت  والبيان ال يؤخر عن وقت احلاجة
  ،  خالف بني الصحابة، مث إنه  ، ولو ثبت فإن األجل غري حمدود وهو وقت العطاء عن عائشة

، وإبطال اجلهاد ال يكون بعمل حمرم بل يبطل بالشرك      وزيد ال يشتري إال ما يراه حالل ا   
، وأما حديث ابن عمر فإن املراد        ، ولو رآه حمرم ا ملا عمله     ، وزيد ال يراه حمرم ا  والردة 

 .  بالعينة إذا كانت جمهولة األجل 
 .  عة األول لقوة أدلته وسد ا للذري والراجح

                                                 
 .   جامع األصول ٥٧٢/ ١إسناده جيد وفيه كالم  ) ١(
 .  )٢/٤٣٢(، أمحد  )٣٤٦١(، أبو داود البيوع  )٤٦٣٢(، النسائي البيوع   )١٢٣١(الترمذي البيوع   ) ٢(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
، مالك  )٣/٦٠(، أمحد   )٤٥٥٣(، النسائي البيوع    )١٥٩٣(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٩(البخاري البيوع   ) ٤(

 .  )١٣١٤(البيوع 



 من فقه املعامالت 

 ١١٧

  عكس العينة  :املسألة الرابعة
 لو باع عليه السلعة بثمن حال مث اشتراها منه بثمن مؤجل أكثر منه        : عكس العينة

كما لو جاء احملتاج بسيارة وباعها على التاجر خبمسة آالف حالة مث اشتراها منه بعشرة   
د يف الثانية وهي من    ، فهذا ال جيوز ألن املقصود يف احلالة األوىل هو املقصو         آالف مؤجلة  
 .  صور العينة

، كمن باع بعشرة آالف    أما إذا باعها بثمن مؤجل مث اشتراها بأكثر من املؤجل حالة 
، كمن جيد نفسه يف حاجة إىل السلعة       مؤجلة مث عاد واشتراها بأحد عشر حالة حلاجته    

، وكذلك لو       بأس، فال  اليت باعها ظن ا منه أنه قد استغىن عنها مث تبني له أنه حمتاج هلا    
، كمن باع  تغريت السلعة أو اشتراها بثمن أقل حال ا بسبب نقص يف عني املبيع فال بأس

 .  ، مث صدمت فاشتراها البائع خبمسة حالة فال بأس  سيارة بعشرة آالف مؤجلة 

 مسألة التورق : املسألة اخلامسة 
 من اشتراه منه بثمن  هي أن يشتري شيئ ا بثمن مؤجل مث يبيعه على غري   (: تعريفها
 .  يرتفق به:  أي )  ، ألجل االنتفاع بالثمن احلال حال أقل منه

، وهذه    ، وليس له قصد بالسلعة ذاهتا  مسيت بذلك ألنه يطلب الورق أي الفضة
 .  ، ألنه باعها على طرف ثان غري البائع األول  ليست من العينة

 .  حيلة على الرباإال إذا كانت على سبيل املواطأة فال جيوز ألهنا  
 :  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني  

 اجلواز وهو مذهب مجهور أهل العلم ألهنا ليست مسألة العينة وليست     : القول األول
 .  وسيلة إىل الربا 
 .   وهو قول عمر بن عبد العزيز ورواية عن أمحد وابن القيم عدم اجلواز   : القول الثاين



 من فقه املعامالت  

 ١١٨

 :  علة املنع
، وإمنا قصد الدراهم احلالة     لك ألهنم نظروا إىل أن املشتري ليس قصد بالسلعة وذ

 .  ، واحليل ال جتوز  بالدراهم املؤجلة وهي حيلة 
 :  وأما اجلمهور فقالوا بإباحة التورق إذا التزمت الضوابط الشرعية وهي   

 .   أن تكون السلعة عند الدائن وقت العقد -١
 .   تام ا أن يقبضها املستدين قبض ا-٢
 .   أن يبيعها على غري من اشتراها منه بدون تواطؤ بينهما  -٣

، أو      وقد كره اإلمام أمحد التورق ألنه إما أنه من باب بيع الدراهم بالدراهم فال جيوز   
 .  من باب بيع املضطر فيكره

 ، والصحيح   جيوز ألن العملة تغريت  :  ، فقيل وإذا اشتراها بغري العملة اليت باعها هبا  
 .  أن ذلك غري جائز ملا فيه من احليلة على الربا 

 النفع يف القرض : املسألة السادسة 
النفع الذي يعود للمقرض إذا كان مشروط ا يف العقد من الزيادة يف القرض أو غريها     

،    } جر نفع ا فهو ربا   كل قرض {:  ، حلديث  إذا نص عليها يف العقد فهي ربا صريح   
 :  ، فإن العلماء قد أمجعوا على ما دل عليه احلديث  وإن كان يف سنده مقال 

، وال جيوز أخذ العوض     ألن القرض قربة من القربات ملا فيه من التوسعة على املسلم
 .  عليه مثل الضمان والكفالة فإهنا عقود إرفاق  

، أما إذا مل يكن  فهو قرض جر نفع ا فلو أعطاه قرض ا واشترط أن يسافر يف سيارته 
، بل من  النفع أو الزيادة مشروطني عند العقد ألن زاده عند الوفاء بدون التزام أو شرط  

 بكر ا من اإلبل ورد على صاحبه خيار ا  ، فقد اقترض النيب    املكافأة واإلحسان فال بأس 



 من فقه املعامالت 

 ١١٩

، فيجوز بل    ، وهو من باب حسن اخللق  )١( }م أحسنكم قضاء خريك {رباعي ا وقال 
 .  ومرغب فيه

أما اهلدية فينظر فإن كان من عادته أن يهدي إىل املقرض قبل القرض وليس الدافع     
، أما إذا مل يكن من عادته ذلك وأهدى إليه قبل   للهدية هو القرض وإمنا العادة فال بأس

 .   أن حيتسبها من دينه أو يكافئه عليها الوفاء فليس للمقرض أن يأخذها إال 
ومن النفع يف القرض أن تبيع على دارك أو سيارتك بثمن ناقص وتكون املساحمة يف    

 .  ، فيقرضه ويشتري منه ما يساوي عشرة آالف بتسعة آالف   مقابل النفع يف القرض
 .  وهذه حيلة على الربا ألن املساحمة إمنا كانت ألجل القرض   

، وقصده من الزيادة مقابل    مبلغ ا ويبيع عليه سلعة بأكثر من مثنهاأو أن يقرضه  
 .  ، فهذا حتيل على الربا القرض

 .  وكذا لو أقرضه مال ا واشترط عليه زكاته فال جيوز 
، والربا يف القرض أوسع من   فسواء كانت الزيادة مالية أو حمسوسة أو منفعة فال جيوز 

 .  )٢(ه غريه لدخول األشياء غري الربوية في 

  السفتجة  :املسألة السابعة
 :  ، ويف اصطالح الفقهاء   السفتجة يف اللغة الورقة : السفتجة

أن يدفع دراهم لشخص يف بلد يستنفقها ويعطيه هبا ورقة تسلم له درامهه يف بلد          (
 .  ) آخر ليسلم هبا من خطر الطريق 

 :  ، وفيها خالف  والقصد من هذا األمن من ضياع األموال
 املذهب على عدم اجلواز ألنه قرض جر نفعا ألنك بإعطائك له    : قول األولال

 .  قصدت االنتفاع
                                                 

، ابن     )٤٦١٨(، النسائي البيوع  )١٣١٦(، الترمذي البيوع  )١٦٠١(، مسلم املساقاة  )٢١٨٣(البخاري الوكالة ) ١(
 .  )٢/٤٥٦(، أمحد  )٢٤٢٣(األحكام ماجه 

 .  ، هتذيب السنن   ١٠، اجملموع  ٦٢/ ٤انظر املغين ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ١٢٠

،   إن النفع مشترك ليس للمقرض فقط :   اجلواز واختاره ابن القيم وقال : القول الثاين
، وصاحب الدراهم انتفع أمن الطريق وعدم اخلوف من   فالذي أخذ الدراهم انتفع هبا

 .  الربا إمنا حرم النتفاع طرف على حساب طرف آخر    ، و الطريق والضياع

 بيع األصول والثمار 
، والفرع ما يبىن على     مجع أصل وهو ما يبىن عليه غريه   :   املراد باألصول  : تعريفه

 .  ، ألن هذه األشياء يتعلق هبا غريها  ، واملراد هبا الدور واألراضي واألشجار   غريه
، فكأن    ، ومثر جيمع على مثار  اس أن جتمع على مثر ، والقي وأما الثمار فهي مجع مثرة 

، ألن بيع الثمار يتعلق به أحكام كثرية  مثار مجع اجلمع وهي طلع الشجر وما يف حكمه 
 .  كما سيأيت

 بيع الدور :  النوع األول
، فإن البيع يشمل أرضها وبناءها وسقوفها وأسطحها وكل ما يتصل هبا     فإذا باع دار ا
، كاألبواب والنوافذ والستائر واملراوح السقفية ومتديدات       ا ومركب فيها مما هو مربوط هب 

املياه والكهرباء واألنوار والثريات وكل ما هو مركب فيها وثابت حيتاج إىل نقض    
والسالمل املثبتة واملصاعد الكهربائية واملكيفات املركبة والفرشات املثبتة وغريها وطبقة 

 .  الرحى السفلى 
، فهي يف      ناظر الطبيعية املعلقة والفرش املنقولة وغري الثابت والطاوالت  أما صور امل

 .  حكم املنقول وتتبع البائع 
 :  واألشياء املنفصلة على قسمني 

، ففيه قوالن يف املذهب وذلك كاملفتاح والقفل والدلو والرشا       منفصل ملصلحة البيت-١
 .   مرافقه وطبقة الرحى العليا ، ألهنما من والفناء احمليط بالبيت والبيارة خارجه

 .  ، ألنه يف حكم املتصل وقوته وهو األقرب    أنه يتبع البيت: القول األول
 .  ، وهذا فيه نظر  ، النفصاهلا  أهنا ال تتبع البيت: والقول الثاين



 من فقه املعامالت 

 ١٢١

، كالفرش والسجاد واألواين والثالجات    املنفصل الذي ليس ملصلحة البيت -٢
، فهذا تتبع البائع إال أن يشترط  خ واألكل والشرب وغريهاوالغساالت وأدوات املطب 

، وكذلك األبواب غري املركبة والسالمل املنفصلة وما هو مودع يف البيت من       املشتري
،    ، ألنه ليس من مصلحته وليس منه الطعام والشراب والنقود والكرت املدفون   

شجار واخلزانات املثبتة أو    ، أما األ كالسيارات يف الدار والدواب واحلب فهي للبائع  
، أما اخلزان املنفصل مما مل يثبت يف البيت فهو يف    ، فهي تابعة له املدفونة يف البيت
 .  حكم املنفصل

، أما احلجارة اجملموعة يف مكان من البيت فهي     ويتبع البيت أساس احليطان الثابتة
 .  تابعة للبائع

 :  فإذا ظهر يف املبيع معادن  
 .  جارية وجامدة :  منيفإهنا على قس
 :  أول ا اجلامدة

، كما لو وجد يف األرض معدن        ، ألهنا من أجزائه   اجلامدة تتبع البيت أو األرض  
، ألهنا من أجزاء     ، فهي تابعة للبيت فتكون للمشتري  ذهب أو فضة أو حناس أو ملح    

 وطالب    ، وإذا ادعى البائع أنه مل يعلم بوجود املعادن يف أرضه وادعى الغنب          األرض
، فإن  ، فإن له اخليار بشرط أن يكون متلكها بغري الشراء كاإلرث واهلبة واإلقطاع       باخليار

 .  ، ألهنا للبائع األول وليست له ، فليس له خيار  كان متلكها بالشراء من غريه
 :  الدليل

ويستدلون على أن املعادن للبائع إذا مل يعلم هبا وقت البيع بقصة عمر بن عبد  
، وملا تويف باع أبناؤه األرض على      أقطع بالل بن احلارث أرض ا    فإن النيب  زالعزي

، فجاء أبناء بالل يطالبون عمر وأتوه بورقة       وظهر له فيها ذهب   عمر بن عبد العزيز  
 .  ، فقبل الورقة ورد األرض عليهم   هلم فيها إقطاع النيب 



 من فقه املعامالت  

 ١٢٢

 :  املعادن السائلة  :  ثاني ا
 :  ، وهي حمل خالف بني العلماء   هاكاملاء والنفط وغري

املاء   :  الناس شركاء يف ثالث { إهنا مشتركة ال متلك لقول النيب   :   قال بعضهم-١

، أما ما حازه يف إنائه فهو ملكه       فيأخذ حاجته منها ويتركها )١( }والكأل والعشب  
 .  ، ولو أخذ منها شيئ ا فباعه فال بأس كاالحتشاش    لباقي للناسويدع ا

إن املعدن السائل كاجلامد ميلكه صاحب العقار فله أن يبيعه ألنه من    :   وقال بعضهم-٢
، واستدلوا بقصة     در األرض فهو كدر البهيمة وهو من مناء ملكه فهو تابع له    

 ليهودي وكان يضايق  أن بئر رومة كانت أعذب مياه املدينة وهي عثمان
، فاشتراها عثمان وأوقفها على   من يشتريها وله اجلنة   { ، فقال النيب   املسلمني

 .  )٢( }املسلمني 
على املاء وإمنا    ، والبيع ال يقع  وهي إمنا متلك باحليازة :  والصحيح هو القول األول
 .  ، واملاء تابع هلا  على البئر من بناء وأدوات وغريها 

 بيع األراضي : النوع الثاين 
 :  واألرض هلا حالتان

 .  ، وهذه ليست حمل البحث   أن تكون جرداء    : احلالة األوىل
وهذه حمل   .   بيع األرض اليت عليها من جدران أو غرس أو زروع       : احلالة الثانية

 :  حبث
 :  ا باع أرض ا فيها بناء أو غرس فلها ثالث حاالتفإذ

 أن يبيع األرض دون ما عليها فال يتبعها شيء باالتفاق وله ما استثىن : احلالة األوىل
 .  وشرط

                                                 
 .  )٢٤٧٣(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  )١/٧٥(، أمحد  )٣١٨٢(النسائي اجلهاد  ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ١٢٣

، فهذا يتبعها بال    أن يبيعها ويشترط املشتري ما عليها من بناء وغريه  : احلالة الثانية
 .  خالف 

يسكت وال حيصل اشتراط من البائع وال املشتري فهذه حمل      أن يبيعها و  : احلالة الثالثة
 :  ، وتكون األرض يف هذه احلالة على ثالثة أنواع    حبث
 .  ، أو شجر وحنوه    أن يكون ما عليها بناء كاجلدران -١
 .   أن يكون الذي عليها زرع يؤخذ مرة واحدة    -٢
و تؤخذ لقطة لقطة   ، أ  أن يكون ما عليها زرع يؤخذ مرات جزة كالرطبة والبقول    -٣

 .  كالطماطم والباميا والفاصوليا والباذجنان والبصل والثوم والبطيخ وغريها 
 :  فقد اختلف العلماء يف هذه احلالة على قولني 

أنه ال يتبعها  :  ، وأحد أقوال الشافعية     وهو أحد القولني يف املذهب    :  القول األول
ما مل يشترط فإنه ال يتبعها شيء ألن شراءه    ، و شيء مما فيها إال إذا قال املشتري حبقوقها 

، والبيع إمنا وقع على   ، والنباتات وغريها ليست من جنسها إمنا وقع على العرصة فقط  
 .  األرض وما عليها فهو للبائع كما لو كان زرع أو شجر أو مباين جاهزة أو غريها 

إنه يتبعها إذا كان من  ، ف  أن ما على األرض مما نبت فيها أو بين عليها : القول الثاين
، كاجلدران والشجر والزرع الذي يتكرر أخذه أو لقطه ويكون تابع ا    األشياء الثابتة

 .  لألرض وداخل يف البيع 
، ألنه ال يراد بالبقاء      فهذا للبائع- كالقمح والشعري   -أما الزرع الذي يؤخذ مرة     

، وكذا ما يؤخذ     احلالة الثانية، فيدخل يف وهو غري داخل يف البيع إال أن يشترطه املشتري 
، فإن اجلزة الظاهرة تكون للبائع سواء كانت اللقطة على ظاهر          جزة جزة ولقطة لقطة     

،   ، أو حتت األرض كالبصل والبطاطس والثوم األرض كالباذجنان أو الربتقال أو التفاح
 .  لمشتري، أما املستقبل من اللقطات واجلزات فل  فما يصلح لألخذ عند البيع فللبائع 

 .  ، فهل يبقى إىل احلصاد أم يلزمه بالقطع يف احلال  لكن الزرع حيتاج إىل مدة 



 من فقه املعامالت  

 ١٢٤

، ويكون    ، ألنه ال ينتفع به إال بذلك   أن الزرع يبقى إىل احلصاد    : القول األول
 .  ، واملشتري قد دخل على بصرية  مستثىن من البيع حكم ا ولو أنه يعطل األرض مدة

ه أضرار على املشتري فيلزم البائع باإلصالح وهو قول   ولكن إذا ترتب على حصد 
 .  ، ألنه قبل ذلك عند العقد ، وليس للمشتري املطالبة بأجرة مقابل بقاء الزرع   احلنابلة

 .   عند أيب حنيفة يلزمه القطع يف احلال ألجل تفريغ األرض للمشتري : القول الثاين
زم البائع جبزه يف احلال ولقط الناضج    ، فيل  أما إذا كان مما جيز جزات ويلقط لقطات    -

 .  ، ويكون بيعه تبع ا لألرض  ، وأما ما مل ينضج فللمشتري  من الثمرة يف احلال
 وأما السواين واملكائن واآلليات املثبتة يف املزرعة كالرشاشات أو البنايات فهي  -

 .  ، ألهنا مما يصلحها متصلة هبا وتابعة هلا
 .  كاجلرارات واحلراثات واحلصادات فال تدخل  وأما املركبات املنفصلة -
، فإذا   وإن كان يف األرض ما يقصده زهرة كالبنفسج والورد واليامسني وغريه -

، ألن تفتحها يعد بدو ا     تفتحت زهورها قبل البيع فهي للبائع وإال فهي للمشتري
 .  لصالحها 

، فهي تابعة    وإذا كان لألرض مرافق من طرق ومسايل وممرات وساقيات وترع    -
 .  ، وإمنا تكون من اختصاصه  ، ألهنا تعد كالفناء للبيت وال ميلكها املشتري لألرض

 بيع البستان : النوع الثالث 
فإن البستان اسم يشمل األرض والبناء والشجر واجلدران احمليطة      )  البستان (إذا باع 

البلد على تسمية البستان  ، وكذا إذا تعارف أهل      باألرض والبتر وغريها مما هو ثابت فيها
، أو غري ذلك من التسميات كاحلائط  ، فإنه ينطلق إىل ما سبق إذا قال بعتك خنلي بالنخل

 .  . إخل  .  . . والفالحة  



 من فقه املعامالت 

 ١٢٥

 الشجر وما يتعلق به : النوع الرابع 
، وأما الذي ال يقوم على أصول     ) هو ما يقوم على أصول وله فروع     (: والشجر

، كالنخل والرمان   ، فيسمى نبات ا أو عشب ا أو حشيش ا وحنو ذلك وليس له فروع وأغصان  
 .  والتني وغريها

من   { والنص يف هذه املسألة وارد يف النخل وهو األصل يف هذا الباب وهو قوله      

 .  )١( }ائع إال أن يشترط املبتاع باع خنال قد أبرت فثمرهتا للب
 بضم األلف وكسر الباء املخففة وفتح الراء وهو األشهر فيها ومصدره     : وأبرت

 .  أبر ا
 .   بضم األلف وكسر الباء املشددة وفتح الراء تأبري ا   : وأبرت

)  التلقيح وهو شق طلع النخلة ووضع شيء من طلع فحل النخيل     (: تعريف التأبري
 .  اللغة القطع واألبر يف 

 :  وقد دل احلديث على التفصيل يف الثمرة  
 .  ، ألنه أصبح عين ا مستقلة  فما كان مؤبر ا فثمرته للبائع مبنطوق احلديث-١
، وقد دل عليه    ، كحمل الدابة يف بطنها   وأما قبل التأبري فللمشتري ويتبع األصل-٢

 .  مفهوم احلديث
 .  ل بالشرط ودل منطوق احلديث أيض ا على العم -٣

 ؟   ملن الثمرة قبل التأبري أو بعده  : مسألة
 :  اختلف العلماء فيها على ثالثة أقوال 

                                                 
أبو   ،  )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٥٦٧(البخاري الشروط ) ١(

، الدارمي      )١٣٠٢(، مالك البيوع   )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(داود البيوع 
 .  )٢٥٦١(البيوع 



 من فقه املعامالت  

 ١٢٦

، وهو قول اإلمام أيب         أن الثمرة للبائع مطلق ا قبل التأبري أو بعده           : القول األول 
من باع خنل ا قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن              { حنيفة واألوزاعي حلديث النيب         

 .  )١( }يشترط املبتاع   
، وأما قبل التأبري فهي عني مستقلة عن    فأما كوهنا له بعد التأبري فعمال مبنطوق احلديث 

، ويقع شراء املشتري على الشجرة فقط بناء على مذهب أيب   األصل فال تدخل يف البيع
 .  بعدم األخذ مبفهوم املخالفة حنيفة 

، وهو قول حممد بن عبد الرمحن   أن الثمرة قبل التأبري وبعده للمشتري : القول الثاين
 ألن الطلع كأغصان الشجرة األخرى وجزء منها     - وهو عكس األول   -بن أيب ليلى 

 .  ومتفرع عنها كالعسبان
ك ألنه خالف احلديث خمالفة   ، وذل  لعل ابن أيب ليلى مل يبلغه احلديث : قال النووى

 .  واضحة 
، أما على    ، وهو على الثاين واضح  ويرد على القولني باحلديث وهو حجة عليهما  

 .  األول فإن اجلماهري من العلماء قد أخذوا مبفهوم املخالفة فيعمل به   
 :   ذهب مالك والشافعي وأمحد ومجهور أهل العلم إىل التفصيل : القول الثالث
 :  ، وما كان بعد التأبري فللبائع  التأبري فللمشتريفما كان قبل

 .   عمل ا هبذا احلديث منطوق ا ومفهوم ا-١
، وما مل يتشقق ومل   ، فما أبر فقد برز وانفصل وأصبح عين ا مستقلة   واملعىن يؤيد هذا -٢

 .  يؤبر فهو يف حكم محل الدابة 

                                                 
، أبو    )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٥٦٧(البخاري الشروط ) ١(

، الدارمي      )١٣٠٢(، مالك البيوع   )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(داود البيوع 
 .  )٢٥٦١(البيوع 



 من فقه املعامالت 

 ١٢٧

وبعضهم محله على التشقق    ،  ، وبه أخذ البعض     وظاهر احلديث التعليق على التأبري 
، ألن بعض النخل ال حيتاج إىل    ، فلو تشقق فهو للبائع ولو مل يؤبر    وهو بعض احلنابلة 

 .  ألنه أخذ بلفظ احلديث وألن املؤبر قد يشق ما مل يتشقق ويؤبر :  ، واألول  تأبري
 .  ، ألنه عمل باحلديث مفهوم ا ومنطوق ا ومذهب اجلمهور هو الراجح   

 .  ل مفهوم املخالفة قول مرجوح واجلمهور على خالفه    والقول بتعطي
 :   إذا أبر بعضه ومل يؤبر الباقي : مسألة

 .  ، فإن كان األغلب مؤبر ا فللبائع وإال فللمشتري العربة باألغلب:   قال اإلمام مالك-١
 .  كله للبائع ويتبع الذي مل يؤبر املؤبر :   وقال اإلمام الشافعي-٢
ما أبر فللبائع وما مل يؤبر فللمشتري حىت يف النخلة :  ، فقال د وفصل اإلمام أمح-٣

 .  الواحدة وهذا هو املطابق للحديث  
 .   إذا شرط الثمر ألحد الطرفني قبل التأبري أو بعده   : مسألة

 :  اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني 
أبري مبنطوق  ، فإذا شرط املشتري فإن الثمر له بعد الت العمل بالشرط:  القول األول

، واشترط أبو    ، وإذا شرط البائع فيكون من باب االستثناء وهو عند األئمة الثالثة   احلديث
 .  يبقى إىل وقت اجلذاذ :  ، وقال الشافعي وأمحد حنيفة القطع يف احلال

، ألنه من باب  إذا اشترطه املشتري بعد التأبري ال يصح  :   وقال مالك: القول الثاين
 .  بدو صالحه  بيع الثمر قبل 

، لكنه هنا تابع لألصل فقد اشتراه مع أصله    وأجيب بأن النهي فيما إذا بيع مستقل ا
 .  )١( }فهو للبائع إال أن يشترط املبتاع   {، وهو نص احلديث    فهو تابع له
، ألهنا مما يشاهبه وألن    تقاس على النخل بقية األشجار مل يرد فيها النص ملن: مسألة

 .  األشجار ختتلف
                                                 

،   )٤٦٣٦(، النسائي البيوع    )١٢٤٤(، الترمذي البيوع   )١٥٤٣(، مسلم البيوع    )٢٠٩٠(البخاري البيوع   ) ١(
 .  )١٣٠٢(، مالك البيوع  )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٣٣(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ١٢٨

 :  وذكر يف املغين أهنا مخسة أنواع هي 
، كالقطن والورد والبنفسج فحكمها حكم      ما له أكمام ويتشقق وخيرج منه الطلع  -١

، وما كان بعد التشقق والتفتح    ، فما كان قبل التشقق والتفتح فللمشتري النخل
 .  يشترطه املشتري فللبائع إال أن 

، ألهنا    ، فهذه للمشتري    ما ليس له غالف أصل ا كالتوت والتني واإلجاص والعنب  -٢
 .  ، وقد علق احلديث على التشقق ملا مل يأبر  ليس تشقق

 ما له غالف واحد يستمر معه إىل أن يؤكل كالرمان واملوز وبعضه يؤكل معه غالفه   -٣
 .   حكم ما مل يؤبر كاللوز فهذا للمشتري تبع ا لألصل يف

 .   ما يكون عليه غالفان يستمران معه كاجلوز واللوز فللمشتري-٤
 ما يكون أول ما يظهر زهر مث يتناثر وخيرج الثمر كالتفاح والبطيخ فيقاس تناثر الزهر -٥

 .  ، فإذا تناثر الزهر فللبائع وقبل التناثر للمشتري على التأبري

 زروع والبقول والرطبة وحنوها بيع الثمار وما يف حكمها من ال
  بيع الثمار : أول ا

 :  ، وحكمها خيتلف باختالفها   والثمار أنواع كثرية
 :   ما يؤخذ مرة واحدة   : النوع األول

ن بيع  هنى ع {أنه   : (  من األحاديث املتفق عليهااألصل يف هذا ما صح عن النيب    

 .  وهو هني للبائع واملبتاع )  )١( }الثمار قبل بدو صالحها   
 .   وهو هنيه للبائع ألمرين  : واحلكمة من هذا

أما إذا باعها بعد   .  ، فإنه يبيعها برخص  أنه إذا باعها قبل بدو صالحها   : األمر األول
 .  بدو صالحها فإنه يبيعها بقيمة مناسبة فنهى ألجل ذلك عن البيع 

                                                 
،  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع   )١٢٢٨(، الترمذي البيوع    )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٧( البخاري البيوع   )١(

 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٣/٢٥٠(، أمحد  )٢٢١٧(، ابن ماجه التجارات   )٣٣٧١(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت 

 ١٢٩

، فلو تلفت هذه الثمار    أهنا إذا تلفت فإنه يأخذ مال أخيه بغري حق   : الثايناألمر 
إذا منع اهللا الثمرة فبم يستحل أحدكم مال  {:   يقولوهي عرضة للتلف والرسول 

 .  )١( }أخيه 
 :  والنهي بالنسبة للمشتري ألمرين

،    ، ألنه إذا اشترى قبل بدو الصالح فقد يضيع ماله   ألنه خياطر مباله  : األمر األول
 .   هنى عن إضاعة املالوالنيب 

 .   ألنه يشتري ما ال يطمئن على بقائه: األمر الثاين
 .  ، فإن حتت هذه ثالث حاالت  وإذا باع الثمرة قبل بدو صالحها  

، فالبيع صحيح    صالحها بشرط القطع يف احلال   أن يبيعها قبل بدو : احلالة األوىل
 .  ، ألن احلكم يدور مع علته   باإلمجاع النتفاء الضرر الذي من أجله هني عن البيع 

، ألن      أن يبيعها قبل بدو صالحها بشرط البقاء فال يصح باإلمجاع            : احلالة الثانية 
هنى عن بيع الثمار قبل بدو          { ، ألن النيب        متام ا  هذا ينطبق عليه هني الرسول         

 .  والنهي يقتضي البطالن.  )٢( }صالحها   
 .   أن يبيع مطلق ا فال يشترط القطع وال غريه  : احلالة الثالثة

 :  ففي هذه احلالة فصل العلماء إىل ثالث حاالت 
، فالبيع  رة مع أصلها كالشجر أو األرض أن يبيعها مع أصلها كأن يبيع الثم: األويل

،   )٣( }من باع خنل ا قد أبرت فهي للبائع إال أن يشترط املبتاع      { صحيح لقول النيب   
 .  فدل على جواز بيع الثمار مع أصوهلا قبل بدو صالحها 

                                                 
 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٧(البخاري البيوع  ) ١(
،  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع   )١٢٢٨(، الترمذي البيوع    )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٧(البخاري البيوع   ) ٢(

 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٣/٢٥٠(، أمحد  )٢٢١٧(، ابن ماجه التجارات   )٣٣٧١(أبو داود البيوع  
،   )٤٦٣٦(، النسائي البيوع    )١٢٤٤(، الترمذي البيوع   )١٥٤٣(، مسلم البيوع    )٢٠٩٠(البخاري البيوع   ) ٣(

 .  )١٣٠٢(، مالك البيوع  )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٣٣(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ١٣٠

يبيعها مفردة ملالك أصلها بأن تكون الثمرة لشخص والشجرة لشخص        أن  : الثانية
 .  ، ويتصور هذا فيما لو أوصى له الثمرة على مالكي األصل وهم الورثة    آخر 

 فلو    )١( } فثمرهتا للبائع من باع خنال قد أبرت  { ويتصور أيض ا يف قول الرسول  
 ؟   باع البائع الثمرة على مشتري األصل بعد البيع األول قبل بدو الصالح فما حكم البيع 

 :  فاختلف العلماء فيها على قولني
 وهو املشهور عن مالك وأحد الوجهني للشافعي وأحد القولني ألمحد       : القول األول
، فالشجرة   ألصل فقد سلمها له تسليم ا تام ا، ألنه إذا باعها على مالك ا أن البيع صحيح

 .  والثمرة له وال حمذور يف ذلك فقد صار يف قبضة املشتري  
 وهو أحد الوجهني عند الشافعي وقول ألمحد أن البيع ال يصح          : القول الثاين

 :  ألمرين
، فيدخل     أن هذا ينطبق عليه احلديث يف بيع الثمار قبل بدو صالحها  : األمر األول

 .   النهيحتت
، ألنه إذا باعها مع     التفريق بني هذا احلالة وحالة ما إذا باعها مع أصوهلا       : األمر الثاين

، ومل تندرج مع  ، فيدخل حتت النهي ، وجيوز تبع ا ما ال جيوز مفرد ا أصوهلا صارت تبع ا
 .  ، فال جيوز بيع الثمرة مفردة لصاحب األصل شيء آخر 

إذا منع   {:  ، وحلديث  ، واملنع أوىل لظاهر احلديث     وة  وكل من القولني له وجهة وق  

 .  )٢( }اهللا الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه 

                                                 
، أبو    )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٥٦٧(البخاري الشروط ) ١(

، الدارمي      )١٣٠٢(، مالك البيوع   )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣ (داود البيوع
 .  )٢٥٦١(البيوع 

 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٧(البخاري البيوع  ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ١٣١

 :   أن يبيعها مفردة لغري مالك األصل : الثالثة
 :  فقد اختلف العلماء فيها على قولني

ألن    {،  مالك والشافعي وأمحد على أن البيع باطل :   األئمة الثالثة : القول األول

ويف بعض  .   والنهي يقتضي الفساد )١( } هنى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها  النيب 

حىت   { ويف بعضها )٢( }حىت تزهو  { ويف بعضها ، }حىت يأمن العاهة  {الروايات 

، وإذا باع قبل ذلك فالبيع باطل وجيب على البائع رد الثمن على   )٣( }حتمار وتصفار 
 .  املشتري

  ، كما لو   إن البيع صحيح لكن يقطعها يف احلال  :  قال أبو حنيفة :  القول الثاين
 عن بيع الثمار قبل بدو  اشترط القطع أصل ا إلزالة املفسدة اليت من أجلها هنى النيب  

 .  صالحها 
، أو إذا     ، وهي اشتراط البقاء ومحل أبو حنيفة النهي يف األحاديث على احلالة األوىل 

 .  باع ومل يشترط البقاء وقصد إبقاءها فالبيع باطل
 :  الترجيح

،    هنى عن ذلك وأطلق  ، والنيب   هور لصراحة احلديث  والراجح ما ذهب إليه اجلم   
،    فإذا حكمتم بالبطالن فما معىن قطعها يف احلال:  وتعليل احلنفية يهدم قوهلم بأن يقال

، فكيف  إن البيع يقع عليها بعد الصالح وهو منوي هبذا مث تلزمونه بالقطع     :  وقولكم 
 .  تلزمونه بقطع شيء مل يقع عليه البيع بعد

 عن ذلك   ، فنهى النيب  ان من عرف أهل املدينة بيع الثمار قبل بدو صالحها  وقد ك
 .  ومل يأمرهم بقطعها يف احلال إذا اشتروها بل منع من البيع

                                                 
 .  )٣/٣٨١(، أمحد  )٢٢١٦(، ابن ماجه التجارات   )١٤١٦(البخاري الزكاة  ) ١(
، مالك   )٣/٢٥٠(، أمحد  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع    )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٣(البخاري البيوع   ) ٢(

 .  )١٣٠٤(البيوع 
 .  )٣/٣٩٥(، أمحد  )٢٢١٦(، ابن ماجه التجارات   )٣٣٧٠(، أبو داود البيوع   )٢٠٨٤(البخاري البيوع  ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ١٣٢

، فلنخلص من هذا بأن البيع  وأمر احلنفية املشتري بالقطع إلزام للمشتري بغري ما التزم
 .  باطل أصل ا يف هذه احلالة 

 .  يؤخذ عدة مرات أو بعبارات أخرى يؤخذ لقطة لقطة     ما : النوع الثاين
 :  وهو على قسمني
 .   ما هو ظاهر كالبطيخ والطماطم واخليار والباذجنان وغريها  : القسم األول
 .  ما يؤخذ من باطن األرض كالبطاطس والبصل واجلزر والقلقاس   :  القسم الثاين
 :  ه حالتان، فل إذا بيع:   ما املقصود منه ظاهر : القسم األول

، ألنه شيء ظاهر ومقدور على       أن يبيع اللقطة احلاضرة فال خالف يف جواز ذلك        -أ  
 .  تسليمه فال حمذور فيه وال غرر ما دام صاحل ا لألخذ 

.   أن يبيع عدة لقطات مستقبلة أو إىل آخر اللقطات مما تثمر األشجار حىت تيبس-ب 
 :  ففيه خالف 

، ألنه بيع معدوم    حنيفة والشافعي وأمحد أن هذا ممنوع     األئمة الثالثة أبو   : األول
، وقد    هنى يف أحاديث كثرية عن بيع اجلهالة والغرر، ألن النيب  وبيع املعدوم ال جيوز

 .  )١( }أحدكم مال أخيه  أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يستحل   {:  قال يف حديث
 .  وهو يف شيء موجود مل يبد صالحه فكيف بغري املوجود     

، واختاره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وانتصر له         مالك على أن هذا جائز  : الثاين
 .  ، فال بأس ببيع اللقطات املستقبلة ) زاد املعاد (و )  أعالم املوقعني  (يف عدة مواضع يف  

  تدعو إىل هذا   ألن احلاجة-١
  وأهل اخلربة يعرفون إنتاج األشجار بالتقدير -٢
 وألن الثمرة جيوز بيعها بعد صالح بعضها فيجوز بيع اللقطات املستقبلة بعد صالح   -٣

 .  اللقطة األوىل
 واإلجارة عقد على منافع مستقبلة مل حتصل فقد تغتفر اجلهالة يف بعض األمور -٤

 .  للمصلحة
                                                 

 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(قاة  ، مسلم املسا  )٢٠٨٧(البخاري البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٣٣

 :  القسم الثاين
 .  ما كان املقصود منه مغيب يف األرض كالبطاطس والبصل والثوم وغريها

 :  وفيه خالف على قولني 
، وهذا هو مذهب    أنه ال جيوز بيعه حىت يستخرج من األرض ويرى : القول األول

 .  أيب حنيفة والشافعي وأمحد :  األئمة الثالثة
 .  ن فيه جهالة وغرر  ألنه قد حتدث فيه آفة أو يكون فاسد ا فيكو : التعليل

، ألن مصاحل الناس تقتضيه وعليه    ذهب اإلمام مالك إىل جوازه : القول الثاين
 .  ، واختار هذا القول شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم   عرفهم

 إن مصلحة الناس تقتضيه  :   وقالوا-١
  وعليه جرى العرف -٢
 .  ربة يعرفون ذلك ، وأهل اخل   والغيب يف األرض يدل عليه الورق الظاهر -٣
 .   وتفتقر اجلهالة للمصلحة كاألجرة-٤

 .  ، لكن القول الثاين له وجاهة  واملنع أقطع 
 .   بيع الزروع وما يف حكمها من البقول والرطبة واخلضراوات وحنوها     : ثاني ا

 .  ما يؤخذ مرة واحدة كاحلنطة والشعري والذرة   :  وهي على نوعني
 .   مرات كالرطبة والكراث وسائر البقول والرطبة   ما يؤخذ عدة : النوع الثاين
 :  النوع األول

 :  وهو ما يؤخذ مرة فقط ففيه تفصيل
 .  ، لكونه تابع ا لألصل   أن يبيع مع األرض فال خالف يف جوازه   -١
، فال خالف يف منعه ملخالفته ملدلول    أن يبيعه منفرد ا لغري مالك األصل بشرط البقاء-٢

 .  احلديث الصحيح



 من فقه املعامالت  

 ١٣٤

واملشهور عن مالك   :   أن يبيعه منفرد ا ملالك األرض ففيه الوجهان وقد سبق مفصل ا  -٣
، وأحد الوجهني عند الشافعي ورواية عند أمحد    ووجه عند الشافعي وأمحد اجلواز

 .  املنع
، فال بد    أن يبيعه منفرد ا لغري مالك األرض بشرط القطع يف احلال فيجوز باإلمجاع   -٤

أنه هنى عن     { لزرع قبل بيعه ملا روى مسلم وغريه عن النيب   من اشتداد حب ا

عن    هنى النيب  { وحديث  )١( }بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة  

، وال خالف بني أهل    وهو بيع الزرع األخضر قل اشتداده- )٢( }خاضرة بيع امل
 .  العلم يف منع البيع قبل االشتداد إذا مل يشترط القطع يف احلال 

 :  النوع الثاين
فإذا باع اجلزة    :  ما يؤخذ جزة جزة كالكراث والرطبة واجلرجري والنعناع وغريها     

 .  ور ويبادر إىل جزه لئال ينمو ويدخل معه غريه  احلاضرة فال إشكال يف جوازه لعدم احملذ  
 :  ، ففيه خالف  وإذا باعه اجلزات املستقبلة حىت ينتهي الزرع ويذبل بثمن مقطوع  

 .   أبو حنيفة والشافعي وأمحد على املنع ألنه بيع معدوم-أ  
ه   ، ولصاحب األرض أخذه مثن     مالك واألوزاعي وابن تيمية وابن القيم أنه ال بأس به-ب 

 .  دفعة واحدة  
، وهي عقد على منافع    ألن املصلحة تقتضي ذلك وأنتم جتيزون اإلجارة : التعليل
 .  ، وجتيزون بيع الثمر إذا بدا صالح بعضه فليست كل جهالة تضر   مستقبلة

                                                 
،  )٣٣٦٨(، أبو داود البيوع   )٤٥٥١(، النسائي البيوع  )١٢٢٧(، الترمذي البيوع    )١٥٣٥(مسلم البيوع  ) ١(

 .  )٢٥٥٨(الدارمي البيوع  
 .  )٣٨٨٣(النسائي األميان والنذور  ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ١٣٥

 مسائل تتعلق بالباب 

  إذا باع مثرة قبل بدو صالحها بشرط القطع:  املسألة األوىل
 ط هبا غريهامث تركها حىت منت واختل

 :  وقد اختلف العلماء يف حكم البيع على قولني  
، ويسترد   أن البيع يبطل ألن املبيع اختلط بغريه على وجه ال يعرف املبيع معه من غريه   -١

 .  املشتري الدراهم والبائع الثمرة
،  ، ألن أصل البيع صحيح والعقد صحيح    أن البيع ال يبطل اختالط الثمرة بغريها  -٢

، كما لو باع بر ا  ، وهذا ال يقتضي البطالن ما يكون أن املبيع اختلط بغريه وغاية 
، كما لو اشترى صربة فاختلطت بصربة    فانثال عليه حب آخر فال يقتضي البطالن    

 .  ، فإن أمكن العزل عزل وإال يشتركان فيه إذا عرف مقدار نصيب كل منهما   أخرى 
 :  كالم ا كثري ا يتلخص فيما يلي )  املغين  (ذكر يف:  وإذا مل يعرف فلمن تكون الزيادة  

، وهو البائع ألهنا مناء ملكه وليست داخلة يف     أن هذه الزيادة تكون ملالك األصل   -١
 .  العقد

 .   أن هذه الزيادة للمشتري  -٢
، فيتصدق هبا كاملال    أن هذه الزيادة ليست لواحد منهما وال يعرف صاحبها   -٣

 .  ه، وتكون من املشتب  الضائع
 .   أهنما يشتركان فيها لعدم إمكان الفصل يف ذلك-٤

 ؟   وعلى القول بالتصدق كيف تعرف الزيادة  
 .  تعرف بأن يقوم املبيع عند البيع ويقوم بعد ذلك ويتصدق بالفرق بني القيمتني

 .  تقوم قبل بدو صالحها وتقوم بعد الصالح وما كان من فرق فيتصدق به :  وقيل
 .  حلال ويأخذ املشتري رأس مالهتقوم يف ا :  وقيل



 من فقه املعامالت  

 ١٣٦

 إذا باع الثمرة بعد بدو الصالح : املسألة الثانية 
،   ، فإنه جيوز بيعها مطلق ا سواء قطعها أو شرط تيقنها أو أطلق        إذا بدا صالح الثمرة   -١

،     عن بيع الثمرة قبل بدو الصالح وهو قول مالك والشافعي وأمحد ملفهوم هنيه  
 ، وقد علله الرسول      بيع الثمرة بعد بدو الصالح مطلق ا  فيفهم من الغاية جواز

 .  ، وهذه العلة منتفية بعد الصالح   بالعاهة
، ألن فيه    وذهب أبو حنيفة إىل عدم جواز بيع الثمرة بعد بدو الصالح بشرط التبقية   -٢

 .  ، واملطلوب منه أن خيلي ملك الغري    شغل ا مللك الغري
 البيع ببدو ، وقد حدد النيب     باختالف األموال وأجيب عنه بأن التخلية ختتلف

 .  الصالح وأطلق  

 بدو الصالح املعترب يف الثمار : املسألة الثالثة 
 :  الثمار على ثالثة أنواع

، كالنخل بأن حتمر أو     ، فهذا بدو صالحه بتغري لونه    نوع يتغري لونه: النوع األول
 .  ماطم وغريها، وكذا الربتقال والليمون واألترج والط تصفر

، فبدو     ، لكنه يتغري طعمه   كالتفاح والعنب األبيض:   ما ال يتغري لونه  : النوع الثاين
 .  صالحه بتغري طعمه إىل احلالوة    

، فبدو صالحيته    ، كاخليار والقثاء واجلزر  ما يؤكل كبري ا وصغري ا: النوع الثالث
 .  الدباء، ويدخل يف ذلك الشمام و  ، وصالح البطيخ بنضجه   لألكل



 من فقه املعامالت 

 ١٣٧

 بدو صالح بعض الثمرة : املسألة الرابعة 
 ؟   هل بدو صالح بعض الثمرة صالح هلا ولغريها 

 :  فيه تفصيل
فإذا :   أن صالح بعض الثمرة يف الشجرة الواحدة صالح جلميعها    : احلالة األوىل

، فإن صالح بعضها صالح جلميعها بغري خالف كما         كانت الثمرة يف شجرة واحدة   
 .  ) املغين (صاحب 

، فبدو الصالح يف النوع      أن تكون الثمرة يف أشجار من نوع واحد       : احلالة الثانية
 :  الواحد له حالتان  

، وهو قول لإلمام أمحد     أن بدو الصالح يف النوع صالح يف مجيعه يف البستان الواحد  -أ  
 .  مشقة، وصالح الكل فيه    ، ألنه يتالحق غالب ا وأحد الوجهني يف مذهب الشافعي   

أن صالح بعض الثمرة ال يعد  :   القول الثاين ألمحد والوجه الثاين يف مذهب الشافعي-ب
، ولعموم النهي  ، فال يتبع ما صلح ما مل يصلح ويبقى على أصل النهي صالح ا للبقية

 .  عن بيع الثمار قبل بدو صالحها 
 :  الترجيح

 البستان الواحد يفضي إىل   ، ألن بيع البعض دون البعض يف  والراجح القول األول  
 .  ، ويفضي إىل املشقة  ، وفيها ضرر  الشركة

 أما إذا كان النوع يف بساتني فأكثر وبدا صالح نوع يف أحد     : احلالة الثانية
 :  ، فهل يكون صالح ا للنوع اآلخر يف البساتني    البساتني

 :  فيه تفصيل
 ال يتبع ما بدا صالحه يف البستان     ، فما مل يبد صالحه   فإذا كان البستانان متباعدين-أ 

 .  اآلخر إذا تباعدا
 :   أما إذا كانت البساتني متقاربة فعلى قولني-ب



 من فقه املعامالت  

 ١٣٨

 قول يف مذهب احلنابلة ومذهب الشافعية أنه ال جيوز بيع ما مل يبد صالحه      : القول األول
 .  ، ولكل حكم نفسه فال يتبع غريه لعموم النهي   تبع ا ملا بدا صالحه 

، وهو مذهب مالك وقول     اجلواز ويتبعه التالحق يف البساتني املتقاربة  : اينالقول الث
 .  يف املذهب

 :   أن تكون الثمرة يف أنواع من جنس واحد      : احلالة الثالثة
؟ مبعىن أنه إذا صلح      فهل صالح الثمرة من أحد أنواع اجلنس صالح لسائر اجلنس    

 ؟  ن مبا فيه من أنواع أخرى من النخل ، فهل يباع كل البستا نوع من النخل يف البستان
 :  للعلماء فيه ثالثة أقوال

 ، وذلك لنهيه    ال يعد صالح النوع صالح ا لبقية األنواع مطلق ا : القول األول
وهذا  .  ، فالنوع الذي مل يبد صالحه يكون داخل ا يف النهي      عن بيع الثمار قبل صالحها 

 .  ه يف مذهب الشافعية قول القاضي أيب يعلى من احلنابلة وهو وج
 جيوز بيع بقية األنواع مطلق ا تبع ا للنوع الذي بدا صالحه وهو قول أيب   : القول الثاين

 .  اخلطاب من احلنابلة وبعض الشافعية
، فكذلك هنا   وذلك ألن النوع يضم إىل النوع اآلخر يف وجوب الزكاة  : التعليل

 .  ألهنما مال واحد فيضم إليه يف بدو الصالح 
 حملمد بن احلسن الشيباين من احلنفية أنه إذا كان النوعان متقاربني يف     : القول الثالث

 .  ، أما إذا مل يكونا متقاربني فال يلحق   بدو الصالح فيلحق باآلخر 
، أما القياس على الزكاة فهو قياس مع الفارق ويف     والصحيح القول األول  : الترجيح
 .  قبل صالحها، وقد هنى عن بيع الثمار   مقابل نص



 من فقه املعامالت 

 ١٣٩

 إذا باع الثمرة بعد بدو الثمار: املسألة اخلامسة 
  صالحها مبقاة إىل أوان أخذها أو جذاذها 

، فعلى من  إذا باع الثمرة بعد بدو الثمار صالحها مبقاة إىل أوان أخذها أو جذاذها 
 ؟   يكون السقي
 :  التعليل

، ألنه جيب عليه تسليم   لتسليم، ألن هذا من متام ا  جيب السقي على البائع وجيرب عليه
 .  الثمرة تامة وال تتم وتنضج إال بالسقي

وقد يعترض على هذا مبا إذا باع خنل ا قد أبرت فثمرت للبائع وال يلزم مشتري النخل 
 ؟   بسقيها مع كون الثمرة للبائع 

مل ميلك الثمرة من قبل )  التأبري ( فالبائع يف املسألة األوىل  : لكن هناك فرق 
، وهنا الثمرة من قبل   ، وال دخل للمشتري هبا وال عالقة    ، وإمنا بقيت يف ملكه  شتريامل

 .  ، فافترقا البائع

  أجرة احلصاد اجلذاذ  :املسألة السادسة
 ؟   على من تكون أجرة احلصاد اجلذاذ    

 .  تكون على املشتري 
 .   تلزم البائع ألهنا مؤونة نقل امللك وإخالء ملك الغري فتلزمه األجرة وال   : التعليل

 :  ، فيجاب عليه مبا يلي وقد يعترض عليه مبا سبق من أجرة الكيال والوزان على البائع  
، وهنا اجلذاذ    وهو أن هناك فرق ا ألن الكيل والوزن هناك من كمال التسليم ومتامه  

 .  ، وإمنا هي نقل وختلية فهي على املشتري  واحلصاد ليسا من متام تسليم املبيع
 لو اشترط املشتري على البائع أجرة احلصاد واجلذاذ فيبطل على املذهب كما        : مسألة

، يف حني أنه مر يف باب الشوط أن املشتري إذا شرط على البائع نفع ا يف              ذكر اخلرقي 
، فعلى أصل   ، وهذا شرط لنفع املبيع أيض ا  ، كحمل احلطب أو تكسريه فيجوز   املبيع



 من فقه املعامالت  

 ١٤٠

 ما ذكره اخلرقي فهو رأي لبعض األصحاب وليس رواية   ، وأما مذهب اإلمام أمحد اجلواز 
 :  ، ولذا اختلف األصحاب يف هذه املسألة على قولني    عن أمحد

 .   اجلواز ملا تقدم وهو أصل املذهب على جواز البيع والشرط   : القول األول
، ألنه هني عن بيع  ، وقال يبطل به البيع وبه قال بعضهم:   املنع : القول الثاين

 .  فإذا شرط عليه نقل اجملذوذ أو احملصود إىل حمله   :  ، وعلى القول األول  وشرط
 .  لكن ال جيوز على ظاهر املذهب اشتراط احلصاد والنقل لعدم جواز شرطني يف بيعة 

، وفسروا النهي عن البيعتني يف   ورأي شيخ اإلسالم وتلميذه جواز أكثر من شرط 
 .  بيعة ببيع العينة

 إذا اشترى مثرة بعد بدو صالحها : املسألة السابعة 
 ؟   إذا اشترى مثرة بعد بدو صالحها فهل جيوز له أن يبيعها قبل احلصاد واجلذاذ    

 :  على قولني
 اجلمهور من أهل العلم من الصحابة ومالك والشافعي وأمحد على أنه     : القول األول

، واهللا تعاىل    صرفات، وجيوز له أن يتصرف فيها بقية الت     جيوز له أن يبيعها كما اشتراها  
ym≅¨  {:  يقول r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )واألصل يف العقود احلل  )١   . 

 .  ، فالقبض هنا حاصل بالتخلية وأجاب اجلمهور بأن قبض كل شيء حبسبه 

 ئحة هي اآلفة اليت تتلف الثمرة أو بعضها اجلا: املسألة الثامنة 
 ؟   فإذا أصابت الثمرة جائحة فعلى من يكون الضمان 

وذلك فيما إذا اشترى مثرة بعد بدو صالحها وتركها يريد جفافها وجذاذها فأصابتها    
؟ هل يكون على البائع أو   ، فعلى من يكون الضمان جائحة أتلفتها أو أتلفت بعضها

 ؟   املشتري أو املتلف 

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٤١

 :  ال خيلو هذا من أحوال :  فقال
 أن يكون التلف بآفة مساوية ال صنع للبشر فيها كالربد والرب د أو        : احلالة األوىل

 .  ، أو الريح أو املطر وحنوها     اجلراد 
 .   أن تكون بفعل آدمي ال ميكن تضمينه كاجلنود واللصوص    : احلالة الثانية
ي ميكن تضمينه وال خيلو أن يكون إما البائع      أن يكون ذلك بفعل آدم   : احلالة الثالثة

 .  أو املشتري أو أجنيب  
 :   على قولني- اجلائحة عموم ا -فاختلف العلماء يف هذه املسألة   

، وذلك ألن     ، فمن ضمان املشتري ال البائع    أن اجلائحة إذا وقعت   : القول األول
، ولو رحبت لكان له ولو      غاير، وجاز فيها التصرف فيها بالبيع و  املشتري قبضها بالتخلية
 .  ، فهذا تلف بعد القبض  خسر فعليه خسارهتا

وهذا مذهب أيب حنيفة والقول اجلديد للشافعي وطائفة من أهل العلم واستدلوا مبا  
 :  يلي
، فأصيب فيها جبائحة وكثرت   ما رواه مسلم يف صحيحه أن رجل ا اشترى مثار ا-١

 ليه فلم يبلغ ذلك سداد ديونه فقال النيب   بالتصدق ع، فأمر الرسول  ديونه
 .  فلو مل يكن عليه الضمان ملا أعطى غرماءه شيئ ا  }ليس لكم إال ذلك    {:  لغرمائه

 أن رجل ا اشترى مثرة فأصيبت فجاءت أم املشتري إىل البائع وطلبت منه أن يضع عن -٢
إن فالن ا آىل أال يفعل  { واشتكت إليه فقال ذهبت إىل النيب ابنها فتأىل أال يفعل ف

 .  )١( }خري ا 
 .  على أنه مستحب ال واجب )  خري ا (فدل قوله 

                                                 
 .  )١٣٠٩(ك البيوع مال) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٤٢

، والقول القدمي للشافعي     ، وكثري من علماء املدينة     ذهب اإلمام مالك : القول الثاين
، إىل وجوب وضع اجلوائح وأهنا إذا وقعت    ، وكثري من علماء احلديث ومذهب أمحد

 .  فمن ضمان البائع ال املشتري
 :  واستدلوا مبا يلي

خيك مثر ا فأصابته لو بعت من أ {:   قال أن النيب  ما رواه مسلم عن جابر -١

 .  )١( }؟   ، مب تأخذ مال أخيك  جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئ ا 

 .  )٢( }فال حيل لك أن تأخذ منه شيئ ا    {:  فهذا احلديث صريح يف املسألة فقد قال 

،    فدل على أنه أخذ ماال بغري مقابل)٣( }مب تأخذ مال أخيك  {:  مث وضح ذلك بقوله

، مث    )Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Νä3oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ { )٤  {:  ، وقد قال تعاىل فهو أكل مال بالباطل

، وال   فوصفه بأنه مال أخيه )٥( }مب تأخذ مال أخيك   {:   قالعن الرسول 
 .  حيل مال املسلم إال بطيبة من نفسه

فهذا .  )٦( }ر بوضع اجلوائح  هنى عن بيع السنني وأم {  ما رواه سفيان أن النيب -٢
 .  ، واألمر يفيد الوجوب   أمر

                                                 
، ابن ماجه التجارات    )٣٤٧٠(، أبو داود البيوع   )٤٥٢٨(، النسائي البيوع   )١٥٥٤(مسلم املساقاة  ) ١(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع   )٣/٣٠٩(، أمحد  )٢٢١٩(
، ابن ماجه التجارات    )٣٤٧٠(، أبو داود البيوع   )٤٥٢٧(، النسائي البيوع   )١٥٥٤(مسلم املساقاة  ) ٢(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع    )٢٢١٩(
، ابن ماجه التجارات    )٣٤٧٠(، أبو داود البيوع   )٤٥٢٧(، النسائي البيوع   )١٥٥٤(مسلم املساقاة  ) ٣(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع    )٢٢١٩(
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية  ) ٤(
، ابن ماجه التجارات    )٣٤٧٠(ع  ، أبو داود البيو )٤٥٢٧(، النسائي البيوع   )١٥٥٤(مسلم املساقاة  ) ٥(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع    )٢٢١٩(
 .  )٣/٣٠٩(، أمحد  )٣٣٧٤(، أبو داود البيوع   )١٥٣٦(مسلم البيوع  ) ٦(



 من فقه املعامالت 

 ١٤٣

:  وقد اختار هذا القول مجع من احملققني كاإلمام ابن تيمية وألف فيه رسالة امسها  
 .  ) القول الواضح يف وضع اجلوائح     (

 :  اختلف العلماء يف ذلك على قولني 
، وقد قال   والكثري وهو قول اإلمام أمحد أهنا توضع يف القليل  : القول األول

 وقد صح  -، ولو قلت له لقلت به يف القليل والكثري   لو صح احلديث لقلت به  :  الشافعي
 .  -احلديث 

 .  وهذا الذي جيري على القواعد الشرعية 
، فإن كانت   هو قول مالك ورواية عن أمحد أن ذلك حيدد بالثلث    : القول الثاين

، وقد اعترب الشرع     نت أقل من الثلث فال تضمن اجلائحة يف التمر أكثر من الثلث وإن كا   
، فإن    ، وهي سبع عشرة مسألة ذكرها أمحد كالوصية والديات     الثلث يف كثري من األمور
، واألكل ثلث للطعام وثلث للشرب     ، وتوزيع األضحية أثالث ا  ثلث الدية على العاقلة

 .  . إخل  .  . . وثلث للنفس وقيام ثلث الليل
، ولو اعتربنا  ، والنقص الذي يعتري الثمرة ال بد منه  كما اعتربه الشارعفيعترب معيار ا 

،  ، فال من وضع حد ينهي فيه اخلالف بني الناس        كل نقص جائحة ما صح بيع للثمار  
 .  ويتسامح فيما كان أقل من الثلث

 :  أجوبة أهل القول األول عن أدلة القول الثاين
لو بعت من أخيك مثر ا فأصابته      { ه   وقد أجاب أصحاب القول األول على قول   

 .  )١( }؟   مب تأخذ مال أخيك .  جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئ ا 
 .  هذا احلديث حممول على البيع قبل بدو الصالح  :  فقالوا

                                                 
، ابن ماجه التجارات    )٣٤٧٠(، أبو داود البيوع   )٤٥٢٨(، النسائي البيوع   )١٥٥٤(مسلم املساقاة  ) ١(

 .  )٢٥٥٦(لبيوع  ، الدارمي ا )٣/٣٠٩(، أمحد  )٢٢١٩(



 من فقه املعامالت  

 ١٤٤

 ورد عليهم شيخ اإلسالم بأن هذا باطل من عدة وجوه       : العتراضالرد على هذا ا 
 :  منها
،    ، وال يصح به البيع أصل ا  أن البيع قبل بدو الصالح باطل شرع ا يف األصل-١

، وإمنا وجهه إىل بيع صحيح يف    مل يوجه هذا الكالم إىل بيع باطل  والرسول 
 .  األصل وإمنا أصابته جائحة 

، وختصيصكم له مبا قبل  ، فهو مطلق مل خيصص  لظاهر احلديث هذا القول خمالف-٢
، فلو سلم أنه يأيت على ما قبل بدو الصالح فهو   بدو الصالح ختصيص بال دليل

 .  شامل أيض ا ملا بعد الصالح
 :  إجابة اجلمهور عن أدلة أهل القول األول

م ولذا يلزم البائع   جياب عنه بأنه قبض غري تا)  أن هذا تلف بعض القبض    : (  قوهلم -١
 .  ، فعلى البائع عهدة منه فال مينع التضمني إذا حصل شيء   قبل جذه سقيه وإصالحه  

، فالذي تصدق عليه جياب عنه بأنه مل يشخص نوع      أما األحاديث اليت استدلوا هبا -٢
؟  ؟ أو بعد إيوائه اجلرين    ، فهل أصيب بسبب اجلائحة وهو يف رؤوس النخل     اإلصابة

، ما تطرق إليه االحتمال بطل به     ؟ فتطرق إليه االحتمال   رخص األسعار أو أهنا ل 
 .  االستدالل

، ألنه   فإنه يصدق على ضمان اجلائحة    أما حديث املرأة اليت اشتكت إىل النيب      -٣
 .  لواجب واملستحب   واخلري شامل ا)١( }إن فالنا آىل أال يفعل خريا    {:  قال

 .  وفعل الواجب من أفضل أنواع اخلري  
 ويأيت  أن هذا الشخص مل يأت يتقاضى إىل رسول اهللا  :  ، واألمر الثاين هذا أمر

، ألن صاحب  ، ال من باب احلكم    من باب الوعظ والتذكري، وقول الرسول   بغرميه
 .  لى غائب ال حيكم ع، والرسول    احلاجة مل يطالب حبقه ويأيت خبصمه

                                                 
 .  )١٣٠٩(مالك البيوع ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٤٥

،    ، وجاء حديث جابر بزيادة تفصيل    واحلديثان مل يدال على عدم وضع اجلوائح    
 .  والزيادة من الثقة تقبل

، وحديث جابر على آخر      ومحل بعضهم األحاديث األوىل على أهنا يف أول األمر -٤
 .  ، وهذه إجابة ضعيفة   األمر فيكون ناسخ ا

 :  فائدة
متام نضج الثمرة عن اجلذاذ واحلصاد حىت أصابتها       أما إذا تكاسل املشتري بعد  

 .  ، ألهنا جاءت بإمهال من املشتري فيضمن ، فال ضمان  جائحة
إما أن يكون     :   إذا كان سبب اجلائحة آدميا ميكن تضمينه فال خيلو: احلالة الثالثة

ري بني فسخ  ، وإذا كان املتلف أجنبيا فإن املشتري خي     ، فإتالفه مبثابة قبضه املتلف املشتري 
، وبني إمضاء البيع    ، مث البائع يطالب املتلف بالثمن  البيع والرجوع على البائع بالثمن 

 .  ومطالبة املتلف بالقيمة أو مطالبة البائع والبائع يطالب املتلف
 :  أما إذا كان املتلف هو البائع فعلى قولني 

 .   أنه كاآلفة السماوية فيبطل البيع: القول األول
 .   خيري املشتري بني اإلمضاء والفسخ :  الثاينالقول

 .  ، وإن أمضاه فله قيمة الثمرة يف الوقت احلاضر     فإذا فسخ فله ما دفع ويبطل البيع
 :  فائدة

 .  وأحلق شيخ اإلسالم بقية األشجار بالنخيل كاملباطخ واملقاثي والرطبة   

 السلم 
 )  عقد على موصوف يف الذمة بثمن حال   (السلم 

 ه تعريف
 .  ) بيع موصوف يف الذمة إىل أجل بثمن حال معتوض يف جملس العقد  (

 .  ، ألن له صفة خاصة    أفرد السلم بباب خاص



 من فقه املعامالت  

 ١٤٦

:  ومعنامها يف اللغة .  تعجيل املثمن وتأجيل الثمن :  والسلم والسلف مبعىن واحد وهو      
:  وقوله تعاىلأسلف فالن عمال صاحل ا  :  ، وهلذا يقال تقدمي شيء يرجو منه مثرة مستقبلة 

}  (#θ è= ä. (#θç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ óΟçFøn= ó™ r& † Îû ÏΘ$ −ƒ F{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒ ø:  سواء كان السلم من    )١( } ∪⊇⊅∩ #$
إن   :  ، وقيل ا يف اآلخرةاألموال اليت يرجو رحبها وغلتها أو من األعمال اليت يرجو توليته

 وهو من أهل   )٢( }من أسلف  {:   قال، وأجيب بأن النيب   السلم بلغة أهل العراق
 .  احلجاز

 .  ، ألن معناه دفع مبلغ ملن ينتفع به ويرد بدله  ويطلق السلف على القرض 

 حكم السلم 
 :   والسنة واإلمجاع والعقل جائز بالكتاب
$  {:  قال تعاىل yγ •ƒr'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n< Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 

=çG õ3u‹ø9uρ öΝä3uΖ÷ −/ 7=Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 Ÿω uρ z>ù'tƒ ë=Ï?% x. βr& |=çFõ3tƒ $ yϑ Ÿ2 çµ yϑ̄= tã ª!$# 4 ó=çG ò6u‹ù= sù È≅Î= ôϑ ãŠø9uρ 

“ Ï% ©!$# Ïµø‹n= tã ‘,ys ø9$# È,−G u‹ø9uρ ©!$# …çµ −/u‘ Ÿω uρ ó§y‚ ö7tƒ çµ÷ΖÏΒ { )٣(  . 
،    ، وقوله ليس للتحديد    نزلت هذه اآلية يف السلم   :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

السلم داخل يف مدلول اآلية وهي شاملة أيض ا للقرض وبيع السلعة بثمن مؤجل وغري  بل 
 .  ذلك

 .  تقتضي املشاركة من طرفني كتقاتل وختاصم ) ت د اي ن ت م  ( ولفظة
، فهو غري   ، فيخرج هبذا األجل غري املسمى  أي حمدد  )  أ ج ل  م س م ى   (وقوله
 .  نه كالشهر واليوم ، وال بد أن حيدد األجل مبا يبي   صحيح

                                                 
 .  ٢٤:  سورة احلاقة آية) ١(
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ٢(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ١٤٧

،   ، وللكتابة مزايا منها ما ذكر يف اآلية من العدل    فيه األمر بالكتابة  ) ف اك ت ب وه  ( وقوله
 .  وكوهنا أقوم للشهادة وأبعد عن الريبة 

،    فإذا مل يوجد كاتب فرهان مقبوضة وهو أمر إرشاد ال أمر وجوب لالستيثاق  
 .  ملتكررة لتداورها بني الناس فتشق الكتابة عليهموالكتابة ال تكون يف التجارة احلاضرة ا  

،    مهاجر ا وجدهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني    ملا قدم النيب  :  من السنة
 .  )١( }من أسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم     {:  فقال
 .  دل على أن هذا من عمل اجلاهلية وأقره اإلسالم ووضع له أحكام ا خاصة     ف

، فيداينوهنم   أنه كان يأتيهم أنباط من أنباط العراق   (وحديث عبد الرمحن بن أبزى  
.  ) ما كنا نسأهلم:  ؟ فقال هل كان هذا موجود ا عندهم :  بدين السلم فقال الراوي

نبطون املاء من األرض أو الذين ال تعرف هلم أنساب    واألنباط قيل هم الفالحون الذين يست  
 .  ، والظاهر أن املقصود هبم أهل الزراعة   عربية

، وأنه كان من عمل اجلاهلية فأقره     فهذه األحاديث تدل على مشروعية السلم
 .  ، وحديث ابن عباس يف الثمار وحديث عبد الرمحن يف احلبوب وغريها  اإلسالم

 لعلم كما حكاه ابن املنذر وغريه على جواز السلم لعلم كما حكاه ابن املنذر وغريه على جواز السلم وأمجع أهل اوأمجع أهل ا: :  اإلمجاعاإلمجاع
، فاحملتاج إىل   والعقل واحلكمة تقتضي هذا ألن مصاحل الناس تتم يف السلم   :  العقل

، والتاجر ينتفع بأخذ السلعة املسلم فيها لرخصها   الدراهم تندفع حاجته بالنقود احلاضرة 
 .  ، واملصلحة للطرفني   ولكوهنا بثمن أقل
، لكن ليس كل الناس    ، فيلجأ احملتاج إىل االستقراض ل هذا لتضرر الناس ولو مل حيص 
، فمن املصلحة أن يلجأ الناس إىل  ، فقد يلجأ احملتاج إىل التعامل الربوي يقرضون وهم قلة

 .  هذه املعاملة وفيها حتصني للمسلمني من الوقوع يف الربا  
 :  اعتراض

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٣٥٨(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(و داود البيوع  أب



 من فقه املعامالت  

 ١٤٨

هنى   { ، ألن النيب  ف القياسوقد اعترض بعض الفقهاء بأن السلم على خال

 .   وهذا بيع ما ليس عند اإلنسان )١( }الرجل عن بيع ما ليس عنده 
 :  وقد أجاب ابن القيم عن هذه الشبهة بأمرين مها

بت إن دليل السلم أصل برأسه وال خيالف األصول ألنه دليل ثا    :  األمر األول
.  ، والذي وضع السلم وغريه هو الشارع      بالكتاب داللة عموم وبالسنة بالنص على ذلك 

ال   { ، ولو سلمنا أن فيه خمالفة لقول النيب    ، فال يقال بأنه خالف األصول   فال تناقض

 .   فمصدرمها الشارع فيعمل هبما مع ا )٢( }تبع ما ليس عندك 

ال تبع ما  {، ألن املقصود حبديث     عدم التسليم باملخالفة للحديث : القول الثاين

، ومن شرط صحة البيع القدرة على    أن يبيع شيئ ا معين ا ال ميلكه  .  )٣( }ليس عندك 
،  م فهو بيع شيء يف الذمة ، أما دين السل ، وما عند الغري غري مقدور على تسليمه  التسليم

، والذمة تتحمل وهي يف قوة         والشارع مل مينع الشخص أن يبيع شيئ ا يف يده أو يف ذمته      
 .  ، أما بيع ما ليس عنده فهو خارج عن األمرين وبينهما فرق اليد

 واعترض بأن دين السلم غري موجود       وهو الذي ينصب عليه حديث رسول اهللا   
، أما   ، وجياب بأنه إذا كان ميكن وجوده عند األجل فيصح  وفاءعند العقد فقد يتعذر ال

، وأما إذا تعذر الوفاء بعائق     إذا كان تسليمه غري مقدور عليه عند األجل عليه فال يصح    
من العوائق الطارئة فيخري صاحب السلم بأن يأخذ رأس ماله أو يصرب حىت يتيسر ذلك    

 .  الشيء املسلم فيه 

                                                 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٤(، أبو داود البيوع        )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٥(الترمذي البيوع       ) ١(

)٢١٨٨(  . 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٣(البيوع   ، أبو داود      )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ٢(

)٢١٨٨(  . 
، ابن ماجه التجارات           )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع        )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ٣(

)٢١٨٨(  . 



 من فقه املعامالت 

 ١٤٩

 :  س عنده املنهي عنه  من بيع ما لي: فائدة
 وذلك كأن حيتاج شخص إىل دار فيذهب إىل البنك ويربم معه عقد ا        : ) بيع املراحبة (

 .  ، فهذا بيع ما ليس عنده  على سعر معني مث يذهب البنك ويشتري له الدار بسعر حال

 شروط السلم 
يكون الثمن   ، إال أن البيع املعروف فيه أن السلعة تكون حالة و         السلم نوع من البيع 

،    ، ألنه بيع يف احلقيقة ، والسلم بيع أيض ا فيسمى سلف ا وسلم ا وبيع ا حال ا أو مؤجل ا
فتشترط له شروط البيع السبعة ويضاف إليها شروط سبعة أخرى فيكون له أربعة عشر         

 :  شرط ا
 :  وشروط السلم اخلاصة إمجاال هي  

 .   أن يكون املسلم فيه مما ينضبط يف الصفة -١
 .   ذكر اجلنس والنوع وما ينضبط به غالب ا  -٢
 .   ذكر قدره بكيل معلوم أو وزن معلوم -٣
 .   ذكر أجل معلوم له وقع يف الثمن  -٤
 .   أن يسلم يف الذمة  -٥
 .   أن يوجد غالب ا يف وقت حلوله   -٦
 .   أن يكون الثمن مقبوض ا يف جملس العقد -٧

 بط بالصفة أن يكون املسلم فيه مما ينض:  الشرط األول
فليسلف يف كيل معلوم ووزن     {، وقد ورد به النص    وذلك كاملكيالت واملوزونات  

، ألنه مبيع   ويقاس عليه ما ينضبط بالصفة كاملعدودات واملزروعات .  )١( }.  . معلوم

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٤(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٣٥٨(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(البيوع  أبو داود 



 من فقه املعامالت  

 ١٥٠

، وما مل ينضبط بالصفة فال جيوز فيه السلم     ، وال يعرف إال بذلك وعليه اإلمجاع   يف الذمة 
 :   وهناك مسائل اختلف فيها العلماء وهي كما يلي-

 :  السلم يف املعدود وهو على قسمني    :  املسألة األوىل
 معدود ال خيتلف فال خالف أنه جيري فيه السلم كاجلوز والبيض واألواين      : األول

 .  والسيارات وحنوها
 .  ، ألنه معدود خيتلف ال جيري فيه السلم كاألترج والرمان  معدود خمتلف ف: الثاين

   السلم يف احليوانات  : املسألة الثانية
 :  وأما احليوانات ففيها خالف بني العلماء على قولني

، ألهنا مما ينضبط بالوصف كاإلبل العرابية    أنه جيوز السلم يف الدواب:  القول األول
 .  ط بالنوع والسن وكذا سائر احليوانات سن كذا كاجلذع املوصوف بكذا فيضب  

، فلو مل تكن منضبطة    يأخذ البعري بالبعريين والثالثة إىل إبل الصدقةوقد كان النيب 
 .   ذلكبالوصف ملا فعل الرسول 

 /οts)t/ ω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ íõ3Î/ 8β#uθtã š÷t×  { وكذلك ما ورد من وصف البقرة لبين إسرائيل بأهنا   
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 .  عنها حىت وجدوها وعرفها بالوصف وذحبوها

 .  )٣( }عن وصف املرأة لزوجها حىت كأنه يراها       { ويدل عليه هني النيب 
 .  وهذا قول مجهور العلماء مالك والشافعي وأمحد يف رواية  

 :  ذهب أبو حنيفة ورواية عن أمحد إىل عدم السلم يف احليوان ودليلهم    :  القول الثاين
 .  }هنى عن السلم يف احليوان  {  ملا روى الدارقطين واحلاكم أن النيب -١
  وألن احليوانات ال تنضبط بالوصف  -٢

                                                 
 .  ٦٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٧١:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  )١/٤٦٠(، أمحد  )٢١٥٠(، أبو داود النكاح   )٢٧٩٢(، الترمذي األدب    )٤٩٤٢(البخاري النكاح  ) ٣(



 من فقه املعامالت 

 ١٥١

 :  الرد عليه
 .  حلديث بأنه متكلم يف إسنادهوأجيب على ا

، وألن   ، فهو غري سليم ملا سبق  إن احليوان غري منضبط بالوصف  :  وأما قوهلم 
، فلو مل تنضبط بذلك ملا كان للوصف فائدة     قد وصف اإلبل اليت تقدر هبا الدية  النيب

 .  ، فيترجح القول األول ، ووصف أسنان اإلبل يف الزكاة    وملا حصل ذلك 
 السلم يف اجلواهر     :الثالثة املسألة 

 .  ، كاللؤلؤ والزبرجد وغريمها مما يعد   وقد اختلفوا يف اجلواهر  
 فاجلمهور على عدم صحة السلم فيها ألهنا خمتلفة األحجام وغري منضبطة التدوير وغري     -١

 .  ذلك
 .  ، فإن مل ميكن معرفتها بالعد فبالوزن   وحكي عن اإلمام مالك جوازه -٢

 ابعة السلم يف األواين  املسألة الر
  السلم يف األواين   : املسألة الرابعة

 .  واختلفوا كذلك يف األواين من القدور والصحون واألسطال وحنوها 
، ألهنا غري منضبطة لتفاوت أحجامها وسعة األفواه       فاملذهب أنه ال يصح السلم فيها -١

 .  والرؤوس 
ا أمكن ضبطها وهذا يتماشى مع     وهناك وجه يف املذهب أنه يصح السلم فيها إذ    -٢

 .  عصرنا احلاضر يف الصناعات احلديثة لكون مقاساهتا منضبطة 
، وقد أصبحت الصناعات منضبطة   وألن الذين منعوا ذلك عللوه بعدم الضبط

 بأحجام وأشكال معينة 
فزال احملذور فال إشكال يف جوازه كالسيارات وسائر املصنوعات من اآلليات وغريها 

 .  سلم فيهافيجوز ال
  السلم يف الفواكه والبقول    :املسألة اخلامسة



 من فقه املعامالت  

 ١٥٢

،   ، والربتقال  ، كالرمان السلم يف الفواكه والبقول املختلفة  :  ومما يتعلق باملعدود أيض ا
،   ، ألهنا غري منضبطة ، فال جيوز املوزون فيها على قاعدة املذهب  ، والبصل  والطماطم 

،   ، كالبصل  إذا جرى عرف الناس على أنه يوزن فأما إذا دخلت يف حيز املوزون فيجوز
، أما الرمان والبطيخ ففيه إشكال ألن مجلة منه ال قيمة هلا وهي        ، والتفاح  والطماطم 
 .  القشور

 السلم فيما يباع باحل ز م     :املسألة السادسة 
 .  وال يصح السلم فيما يباع باحل ز م كالربسيم واخلس وهذا مذهب اجلمهور  

، وجيوز اإلسالم يف اخلضراوات       نيفة والشافعي إىل جواز بيعها بالوزن  وذهب أبو ح 
 .  من القثاء واخليار واخلس والربسيم وغري ذلك موزونة 

 .  ويف العصر احلاضر جيوز السلم يف احلزم املنضبطة كحزم التنب واألعالف  
 السلم يف املختلط مع غريه   :املسألة السابعة 

 :   له أربع حاالتاملختلط مع غريه من األشياء
كاألنفحة مع  )  ، وهو ملصلحته  أن يكون خلطه غري مقصود وغري متميز   (: األوىل

، فهذه أخالط غري مقصودة    ، واملاء مع اخلل  ، واملاء مع التمر  ، وامللح مع اخلبز  اجلنب
 .  وضعت حلفظ املال ومصلحته فيجوز السلم فيها

كالثياب املنسوجة من القطن   )  يزخلط ملصلحة املخلوط وهو متم    (: الثانية
، فيجوز السلم فيه ملعرفة     ، فخلطه مقصود ومتميز كسائر املنسوجات املخلوطة    والصوف 
 .  ، وميكن ضبطه ، وهذا اخللط مقصود   نسبة ما فيه
كالغالية ختلط من أنواع الطيب فيكون  )  ما خلطه مقصود وغري متميز  (: الثالثة

، فهي خمتلطة وغري  ني الطبية املركبة تركيب ا كيماوي ا، والند واملعاج  أطيب وأزكى
، وهذا النوع ال يصح السلم       ، والقسي املصنوعة من العصب واخلشب وغريها  متميزة
 .  ، فال جيوز السلم فيها  ، ألنه مقصود غري متميز حىت ينضبط بالوصف فيه



 من فقه املعامالت 

 ١٥٣

صود فيها كوهنا جمتمعة    ، واملق ، ألهنا منضبطة ، فيجوز السلم فيها أما األدوية وحنوها
، وكالسيارات ألهنا ال تباع     ، وهي معروفة املقادير فتجوز   وال قيمة هلا عند تفرقها 

 .  متفرقة
فال يصح السلم فيه )  ما خلطه غري مقصود وغري متميز ولغري مصلحته (:  الرابعة

 .  كاللنب املغشوش باملاء
 م املطبوخ واملشوي     ما مسته النار من اخلبز واللح :املسألة الثامنة

 ؟   هل يصح السلم فيه أم ال
 .  ، ألن أخذ النار منه شيء معروف وال جهالة يف ذلك       اجلمهور على أنه يصح -١
، والصحيح هو   ، ألن أخذ النار شيء جمهول    وذهب الشافعي إىل أنه ال يصح-٢

 .  )١( }من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم   { ، ويدل له قوله    األول
 السلم يف اللحم كأن يسلم مائة ريال يف مخسني كيلو من اللحم   :املسألة التاسعة 

 .  ، ألن اللحم شيء معروف ويضبط بالوزن فال جهالة فيه    واجلمهور على أنه جيوز 
، والصحيح    ينضبط ففيه عظام وحلموذهب أبو حنيفة إىل املنع الختالف اللحم وال 

 .  ، ألن وجود العظم غري مقصود وهو تابع كنوى التمر   هو األول
 :  فرع 

 ؟   هل جيوز السلم يف الرؤوس واألكارع واجللود   
 ؟   اجلمهور ال جيوز الختالفها وعدم ضبطها 

 .  إهنا أشياء معرفة ولعل هذا هو الصواب   :  ، وقال ومن العلماء من أجاز

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٤(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٣٥٨(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ١٥٤

 أن يوصف السلم يف العقد مبا ينضبط به : ط الثاين الشر
،  ، والعلم إما أن يكون برؤية أو بصفة منضبطة   ألنه يشترط أن يكون املبيع معلوم ا 

 .  ، فال بد من االنضباط يف الصفة   والرؤية هنا متعذرة
 :  واألوصاف اليت يتعني ذكرها

 .   هناك أوصاف مشتركة بني كل املسلم فيها-
 :  إن األوصاف على قسمني :  ، ولذا قال الفقهاء   أوصاف ختتص بكل نوع وهناك-
،   اجلنس والنوع واجلودة والرداءة      :  وهو ثالثة أشياء :   قسم مشترك بني األشياء-١

 .  وأمجع أهل العلم على وجوب اشتراطها   
ا  فاألئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد يرون اشتراطه:   ما خيتص بكل نوع على حدة -٢

 .  ؛ ألن فيها ضبط ا للمسلم فيه كل نوع حبسبه وما يناسبه
، ألنه يفضي إىل التعذر وإمنا يذكر   إنه ال يصح ذكر كل األوصاف  :  ولكنهم يقولون 
، ألنه    ، ال يصح أن يشترط األجود   ، وكذلك قالوا يف اجلودة والرداءة     األوصاف الغالبة

، لكن     ، فيفضي هذا إىل التعذر  ألجودال يوجد جيد إال وفوقه أجود منه وال ينضبط ا      
 .  يشترط كونه جيد ا

، وقيل جيوز ألنه قد يعطيه  ال جيوز أيض ا:  ، فيقال أما الرديء إذا قال أردأ شيء 
وخريكم أحسنكم  {:  ، ألنه زاده ، ويلزم املسلم القبول  أجود منه فيكون زاده خري ا 

 .  )١( }قضاء 
 :  التفصيل

، والقدم      ، والكرب والصغر  ، والبلد  النوع  : ( يوصف بأربعة أوصاف   :   التمر-١
 .  ) واحلداثة 

                                                 
، ابن     )٤٦١٨(، النسائي البيوع  )١٣١٦(، الترمذي البيوع  )١٦٠١(، مسلم املساقاة  )٢١٨٢(البخاري الوكالة ) ١(

 .  )٢/٤٥٦(، أمحد  )٢٤٢٣(ماجه األحكام 



 من فقه املعامالت 

 ١٥٥

 .  كأن يكون يف البستان عدة أنواع كالرباين وغريه   :  فالنوع
، والكرب    ، ويف العراق بغدادي أو بصري  كأن يقول عراقي أو أحسائي أو مدين  :  والبلد

 .  والصغر معروف 
 .  متر هذه السنة أو العام املاضي وهكذا   :  والقدم واحلداثة كأن يقول 

 :  هو أيض ا أربعة أوصاف :   الرب والشعري-٢
 .  ) ، والقدم واحلداثة   ، والكرب والصغر  ، والبلد  النوع  (

 .  حنطة :  فالنوع كأن يقول
 .  وهكذا .  . . حنطة جندية أو شامية أو عراقية  :  والبلد
 :  إذا أسلم فيه يذكر ثالثة أوصاف  :   العسل-٣
 .  ) البلد والزمان واللون   (

 .  هتامي أو تركي :  البلد كأن يقول
 .  كأن يقول ربيعي أو خريفي:  والزمان
 .  أبيض أو أمحر أو أصفر وهكذا     :  واللون 

 .  ، ألنه ال ينضبط بالشمع كيله وال جيوز السلم يف العسل إال إذا كان مصفى 
،  ، واألنوثة ، والذكورة  النوع  : ( احليوان عموم ا يشترط فيه أربعة شروط :   احليوان-٤

 .  ) ، والبلد  والسن
، وكذلك     ، ألهنا ختتلف أنواعها  فاإلبل أنواع والغنم أنواع والبقر واحلمري وغريها أنواع    

 .  ، ألن كل شيء له قيمته  السن والذكورة واألنوثة 
 .  ) وهو داخل يف احليوان   ) ( ، واألنوثة  ، والذكورة  ، والسن  النوع  (بذكر :  واملماليك
 :  يشترط فيها أربعة أوصاف :  اإلبل

 .  ) ، واللون   ، والذكورة واألنوثة  ، والسن  النوع  (
 .  من نتاج إبل بين فالن كاملري والشراري والعماين:  كأن يقول:  فالنوع
 .  ذعة معروف مثل بنت اللبون وبنت املخاض واحلقة واجل  :  والسن



 من فقه املعامالت  

 ١٥٦

 .  )  ويذكر الذكورة واألنوثة - دون النتاج -البلد  (فيذكر فيها :  أما البغال واحلمري
 .  ) ، واللون  ، والذكورة واألنوثة  ، والسن  النوع  (فيذكر فيها :  أما اخليل

 :  يشترط فيه ستة أوصاف :   اللحم-٥
 .  كأن يقول إبل أو غنم أو بقر :  النوع
وأن    .  ، وكوهنا راعية أو معلوفة   ، والسمن واهلزال   رة واألنوثة ، والذكو  جذع  :  والسن

 .  يعني موضع اللحم كاجلنب أو الكتف وحنوها 
 .  ) القماش خميط أو غري خميط (الثياب 

يشترط فيه ذكر النوع واللون والطول والعرض والرقة والصفاقة والغلظ والدقة والنعومة        
 .  واخلشونة وذكر البلد  

، والكتان وحنوه خيتلف باختالف البلدان وكذا الصوف          ان أو الصوف   كالكت:  النوع
 .  وحنوه 

 .  عشرة أمتار وعرض متر :  والطول والعرض كأن يقول 
، والغلظ والدقة يف النسج واخلشونة والنعومة يف       الشفاف :  والصفاقة أي الكثافة والرقيق 

 .  امللمس 
 .  ري به الثمن ظاهر اما يتغ:  فالقاعدة يف الوصف الذي يذكر يف السلم 

 ذكر مقدار السلم فيه : الشرط الثالث 
من  {:   يقول، ألن النيب    ، واملبيع ال بد من معرفة مقداره  وذلك ألنه مبيع 

 احلديث على أنه ال  فدل)١( }أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم إىل أجل معلوم  
، فإن كان مما يكال فيذكر مقدار السلم فيه كالزيت     بد من معرفة مقدار السلم فيه 

 .  والدهن

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٢١٧(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  
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، وما كان   وما كان يوزن فيذكر قدره كاحلديد والنحاس والرصاص والقطع الكبرية
 :  ، وسيأيت  ، وما كان يعد فبالعدد يذرع فقدره بالذرع كالقماش واحلبال

أهل العلم ما لو أسلف وزن ا كاحلنطة والشعري والتمر ويف املوزون كيال           وقد اختلف   
 :  على ثالثة أقوال

 .   املشهور عن اإلمام أمحد املنع فال جيوز يف املكيل إال وزن ا  :األول
، فإذا بيع جبنسه فال بد بأن   ، وكما يف الربويات  هذا هو معياره الشرعي: التعليل
 .  يكون كيل ا
وعند الشافعي ال مانع من ذلك فيجوز اإلسالم يف املوزون كيل ا ويف املكيل      : الثاين

، ألن املقصود معرفة املقدار وهذا     ، وال يتقيد بالكيل والوزن وزن ا إىل عرف الناس
 .  ، فيجوز مطلق ا حاصل

، فسئل عن السلم يف اللنب وزن ا فرخص يف   ويروى عن اإلمام أمحد ما يدل على هذا
 .  لنب يكال، وال ذلك

، فإذا تعارف الناس على أن هذا املكيل موزون     أن ذلك راجع لعرف الناس  : الثالث
 .  ) املغين  (، وهذا رأي اإلمام مالك واختاره املوفق يف    فال مانع من ذلك
، فإذا كان مما ال يعرف     وال بد يف املعيار أن يكون مما يعرفه الناس عامة :  شرط املعيار
، أو بكيل فالن أو بصاعه    بقدمي هذه ثالث مرات:  ، كأن يقول  جيوزعامة الناس فال
 .  ، فقد يتلف الشخص أو يسرق مكيال فالن أو يتلف الزنبيل    أو هذا الزنبيل 

، ألنه قد ميوت   أن يكون من ضروبة فحل فالن فال يصح :  وكأن يقول يف احليوان 
 .  الفحل أو حنو ذلك 

ن الشيء يتعذر وزنه لضخامته كاحلديد الضخم أو    أنه إذا كا :  ) املغين (وذكر يف 
، مث يعلم هناية غوصها بشيء    ، فهذه توضع يف مركب وينظر كم تغوص يف املاء    احلجارة

، مث     مث يوضع يف مكانه رمل أو حجارة صغرية حىت يصل إىل احلد الذي وصل إليه األول



 من فقه املعامالت  

 ١٥٨

الشيء الثقيل باملعدات   ، ويف هذا الزمان ميكن وزن    توزن احلجارة الصغرية أو الرمل 
 .  احلديثة والتقنية الدقيقة

 :  واملعدود على نوعني
، فإن االختالف متقارب  ، وال سبيل لإلسالم فيه إال بالعد ولو اختلف   حيوان-١

 .  ، فيمكن ضبطه ، والسن  ) النوع (، والنتاج  ، األنوثة وينضبط بالذكورة
 :   معدود غري احليوان وهو نوعان -٢
 .  ، فهذا يسلم فيه بالعدة  خيتلف كثري ا كالبيض واجلوز  ال-أ  

املعدود يسلم فيه بالوزن مطلق ا ألن    :  وقال اإلمام الشافعي:  مذهب الشافعي يف املعدود 
 .  ، وعند غريه بالعد فيه الكبري والصغري

، فهذه على وجهني يف       ، كالبطيخ واخليار والقثاء وحزم البقول    املعدود املختلف  -ب  
 :  ملذهبا
، وألن الناس يتبايعونه     ، ألن اختالفه متقارب  مائة بطيخة:  ، كأن يقول   أنه بالعد-١

 .  هكذا
 .  وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وهو الراجح    :   أنه بالوزن-٢

 أن يكون إىل أجل معلوم : الشرط الرابع 
 :  وينبين على هذا أربع مسائل

 .   حكم السلم يف احلال -١
 .  ألجل القصري يف السلم حكم ا-٢
 .   حكم السلم إىل أجل جمهول  -٣
 .   حكم التأجيل باألشهر غري العربية-٤

 :   حكم السلم يف احلال  : املسألة األوىل
 :  اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني  



 من فقه املعامالت 

 ١٥٩

، فهم يرون أن       اجلمهور من األئمة أيب حنيفة ومالك وأمحد وغريهم   : القول األول
 :  ، وال جيوز يف احلال ألمور   بد أن يكون إىل أجل    السلم ال

من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل    {  قول النيب -١

، وكونه إىل    ل والوزن  فاحلديث فيه اشتراط كون السلم فيه معلوم الكي  )١( }معلوم 
، فدل احلديث مبفهومه على عدم  ، فكونه يشترط فيه معرفة املقدار فكذا األجل أجل 

 .  جواز احلال 
،    أن السلم شرع من أجل املصلحة واحلاجة وملن ليس عنده سلع حاضرة يبيعها          -٢

جة إىل     ، أما إذا كانت السلعة عنده فال حا   فينتفع السلع يف الذمة بثمن حال ينتفع به 
 .  السلم فيبيع السلعة وينتفع بثمنها

تعجيل  (، ألن السلم والسلف يف اللغة والشرع    أن السلم يف احلال ال يسمى سلم ا-٣
، فال تسمى سلم ا وال    فإذا باع السلعة بثمن حال وهي حالة     )  الثمن وتأجيل املثمن 

 .  سلف ا
 .  ل ذهب الشافعي إىل جواز السلم يف احلا : القول الثاين

 .  ، فيجوز أن تبيع السلعة مؤجلة أو حالة     ألنه ما جاز مؤجل ا جاز حال ا من باب أوىل -١
 .   وألن السلم يف احلال أقل خطر ا وضرر ا من السلم املؤجل   -٢

، واشترط أن تكون السلعة عند البائع وال جيوز إذا         وقد مال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 .  )٢( }ال تبع ما ليس عندك  { مل تكن عنده لقول الرسول  

 :  مثرة اخلالف  

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(لم  البخاري الس ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٢١٧(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  
ماجه التجارات        ، ابن    )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع        )٤٦١٣(، النسائي البيوع        )١٢٣٢(الترمذي البيوع       ) ٢(

)٢١٨٨(  . 



 من فقه املعامالت  

 ١٦٠

، ألن اجلمهور    ، فهو خالف لفظي  وإذا نظرنا إىل اخلالف بني اجلمهور والشافعي
، ألن كل ا  ، املؤدى واحد    يسمونه بيع ا جيري جمرى السلم ويسمى سلم ا عند الشافعي

 .  قيمة يف جملس العقد حىت ال يكون بيع دين بدين منهم يشترط تسليم ال
، وهي عند اجلمهور بيع جيري جمرى السلم        ويدخل يف هذا التعهدات بتحضري املواد  

 .  وعند الشافعي سلم
 حكم األجل القصري يف السلم    :املسألة الثانية 

،   الثمن، أما القصري فال وقع له يف  يشترط أن يكون األجل طويل ا له وقع يف الثمن  
 .  ، ويزيد الثمن حبسبه  فيكون للطويل مية

 :  واختلف العلماء فيما جيوز فيه األجل القصري على أقوال 
، فيجوز األجل     ، وهو قول احلنابلة   أنه جيوز فيما يؤخذ فيما شيئ ا فشيئ ا  : األول

 ، كأن يعطي اجلزار ألف ريال ليأخذ منه كل يوم   القصري فيما يأخذه كل يوم كاللحم
 .  رطل حلم ملدة سنة 

،    املنع مطلق ا وهو رأي اجلمهور وإليه ذهب الشافعي فال جيوز األجل القصري : الثاين
 .  ، فقيمة احلاضر غري مثن املستقبل البعيد  ألن الثمن يصري جمهول ا

، وقاسوه على    ، فال بأس باألجل القصري  ، وإليه ذهب احلنفية     اجلواز مطلق ا  : الثالث
 .  ثة أيام وحنوهااخليار ثال

 .  ، فهو أقرهبا واحلاجة تدعو إليه     القول األول- واهللا أعلم  - والصحيح  : الترجيح
  أن يكون األجل معلوم ا    : املسألة الثالثة

 فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم  من أسلف يف شيء { قول الرسول  :  دليله

 .   فيقول إىل رمضان مثل ا)١( }إىل أجل معلوم  

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٢١٧(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت 

 ١٦١

إىل احلصاد أو إىل قدوم احلاج أو إىل     :  ، كما لو قال فإذا كان األجل جمهول ا مل يصح
، وألن الناس يتفاوتون فيه وكذا صرف       ، ألنه أجل جمهول    موسم الزرع فال جيوز 

 .  )١( }إىل أجل معلوم   {:   يقول، والرسول   م، وهذا شيء غري معلو  املعاش
،   ، واالختالف فيه يسري   جيوز ألن وقت احلصاد وغريه معلوم عند عامة الناس : وقيل

 .  ، ويروى عن ابن عمر أنه باع إىل العطاء   وهو قول مالك
، واستدان الثوب بالثوبني    الصدقة البعري بالبعريين إىل إبلوقد استسلف الرسول  

وصرف املرتب   .  ، ولكن االختالف يف احلصاد واجلذاذ   ، وهو غري حمدد بشهر إىل امليسرة
 .  يسري معروف لدى العامة

وإذا حدد األجل يف شيء مشترك كاجلمادين والربيعني والنفر يف احلج فيكون األول      
، وإذا حدد إىل شوال فيكون إىل      رة األوىل، فيكون مجادى األول وربيع األول والنف فيهما
 .  أوله 

š *  {:  ، لقوله تعاىل فهو شهر هاليل )  إىل شهر : ( وإذا قال tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ï' ©#Ïδ F{$# ( 
ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 3 { )وإن كان من وسط الشهر فبالشهر العددي ثالثني  )٢ 
 .  يوم ا

  التوقيت بغري األشهر العربية:  املسألة الرابعة
š *  { ، وهي املعروفة عند الناس  فاهللا سبحانه وتعاىل جعل املواقيت باألهلة tΡθ è= t↔ ó¡ o„ 

Çtã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 { )٣(  . 
 يف ، وقد بينها النيب  فإذا وقت األجل بأشهر فننصرف إىل األشهر اهلاللية العربية 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات      {:  ، فقال خطبة الوداع 

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٦(البخاري السلم   ) ١(

 .  )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  
 .  ١٨٩:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٨٩:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ١٦٢

، ذو القعدة وذو احلجة        ، منها أربعة حرم   ، السنة اثنا عشر شهر ا يف كتاب اهللا     واألرض
 .  )١( }واحملرم ورجب  

، أما إذا اتفقوا على األشهر    أردت األشهر األجنبية مل يؤخذ بقوله:   فإذا قال مدع -
 .  جنبية فال بأساأل

، كعيد الكرمسس    وإذا حدد باألعياد األجنبية امللية   :   التحديد باألعياد األجنبية-
 .  وعيد الفصح وعيد النريوز واملرجان والشعانني وغريها  

، وإن مل يعرفه   إن كان الناس والعامة يعرفونه فال بأس بالتوقيت به :   فقالوا فيه-
 .  عامة الناس مل جيز

ويف نظري فيه شيء ألن فيه مشاركة هلم يف أعيادهم واعتبار ا   :  لشيخ صاحل  قال ا-
 .  هلا وتعظيم ا هلا وتقليد ا وتشبه ا هبم وطمس ا ملعامل الدين واندماج ا معهم فال يصح

، وهو  ، والقول باملنع والتحرمي أوىل     وجيب على املسلمني التقيد بأعيادهم وأشهرهم  
 .  الصحيح

 أن يكون السلم فيه عام الوجود عند حلوله : الشرط اخلامس 
، ألنه إذا مل يكن عام الوجود يصعب أو         وذلك ليتمكن من احلصول عليه وتسليمه  

 :  ، وعلى هذا تتفرع املسائل اآلتية  يتعذر احلصول عليه وتسليمه 
 .   إذا أسلم يف مثر حائط معني -١
 .  تمر حىت احللول  هل يشترط أن يكون السلم فيه موجود ا عند العقد ويس   -٢
 .   إذا تعذر السلم فيه كله عند احللول -٣
 .   إذا تعذر بعضه وأمكن بعضه -٤
 .   إذا أسلم نصراين إىل نصراين يف مخر مث دخل أحدمها يف اإلسالم    -٥

  إذا أسلم يف مثر حائط معني  :  املسألة األوىل

                                                 
 .  )٥/٣٧(، أمحد  )١٦٧٩(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات     )٣٠٢٥(البخاري بدء اخللق  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٦٣

، ألنه    مل يصحفإذا أسلم يف مثر حائط معني أو من نتاج فحل معني أو مصنع معني
، والدليل أن اليهودي     يكون عرضة لتعذر حصول السلم فيكون دليله يف ذلك غرر وجه   

أما    { ، فقال النيب   من حائط فالن ، فقال للنيب    يف متر الذي أسلم إىل النيب  

 .  )١( }لكن كيل معلوم وأجل معلوم  ،  من حائط فالن فال 
 .  ، فلو اشترط هذا الشرط مل يصح السلم   والعلة فيه ما ذكر

، ولو تعذر   وأجاز الشيخ تقي الدين أن يسلم يف الذمة ويشرط الوفاء من مكان معني   
 .  هذا املعني فريجع الدين إىل وجه املدين وال يبطل العقد   

 ود ا حال العقد ويستمر إىل الوفاء  املسألة الثانية كون املسلم فيه موج 
 

هل يشترط أن يكون املسلم فيه موجود ا حال العقد ويستمر إىل     :  املسألة الثانية
 ؟   الوفاء

 .  ، وعليه املذهب   اجلمهور على أنه جيوز السلم يف املعدوم حال العقد   
 :  األدلة

، فلم ينكر   سنة والسنتني ملا جاء إىل املدينة كانوا يسلمون يف الثمن ال  ألن النيب -أ 
 .  ، وشرط الوزن املعلوم والكيل املعلوم واألجل املعلوم     عليهم وأقرهم

 وحديث عبد اهللا بن أيب أوىف وابن أيب أبزى وأهنم كانوا يسلمون األنباط يف عهد        -ب 
 .  ما كنا نسأهلم:  ؟ قالوا   فلما سئلوا هل كان هلم زرعرسول اهللا 

، ألنه رمبا    ه يشترط أن يكون املسلم فيه موجود ا حال العقد     وذهب أبو حنيفة إىل أن 
، فال بد من وجود شيء يوثق     ، ألن ذمة امليت خترب   ميوت املسلم إليه فال يوثق يف الذمة   

 .  الدين ويستوىف منه

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع   )١٣١١(، الترمذي البيوع   )١٦٠٤(، مسلم املساقاة   )٢١٢٤(البخاري السلم   ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع   )١/٣٥٨(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٣(أبو داود البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ١٦٤

، وفيه أيض ا تضييق  ، ألن النصوص تدل على خالفه   وهذا القول مرجوح :  الترجيح
 .  ، وعليه املذهب  ه ال يبطل، والراجح أن    على الناس

  إذا تعذر املسلم فيه عند حلوله   :  املسألة الثالثة
 .  ، ومل يوجد الثمر وتعذر املسلم فيه كله وقت حلوله    كإصابة الثمار جبائحة
، وإما أن يصرب إىل أن      إما أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله   :  فاملسلم خيري بني أمرين

 .  حيصل املسلم فيه
، وإال بقيمته   ، أو مثله إن كان له مثل   فريجع برأس ماله إن كان موجودة  فإن فسخ
 .  ، وبني أن يصرب إىل التمكن من احلصول على املسلم فيه   إن كان متقوم ا

  إذا وجد بعضه وتعذر بعضه   :  املسألة الرابعة
 :  فهذا على قولني يف املذهب

، فيخري بني الفسخ   ة السابقة ، واملعدوم يكون كاحلال   أنه يأخذ املوجود   :  األول
 .  ويسترد قسطه من رأس املال أو يصرب حىت يتوفر 

 .  إما أن يفسخ اجلميع أو يصرب حىت حيصل على البقية  :  وهو يف املذهب  :  الثاين
أسلم نصراين إىل نصراين يف مخر مث دخل أحد العاقدين يف  إذا :  املسألة اخلامسة

 اإلسالم 
، لكنهم ال حيرمون ما حرم   رم عليه اخلمر وعلى الكفار أيض ا  فمن املعلوم أن املسلم حي 

 .  اهللا وال يدينون دين احلق 
، فإن العقد ينفسخ ويرجع   فإذا أسلم أحدمها إىل اآلخر يف حمرم كاخلمر واخلرتير 

، وإن كان الداخل     ، ألنه إن كان املسلم هو الداخل يف اإلسالم فال حيل له   برأس املال
 .   جيوز أن يقر إىل أن يتمول اخلمر وحيصل عليه ويوفيه به    املسلم إليه فال 

، وإن مل يتحاكما     ، فإن حتاكما إلينا أبطلنا السلم  وإن كان هذا السلم بني نصرانيني   
 .  إلينا فال دخل لنا هبما



 من فقه املعامالت 

 ١٦٥

  أن يقبض الثمن يف جملس العقد  :الشرط السادس
، فإن تفرقا والثمن مل     ما شيءأن يقبض الثمن يف جملس العقد حبيث ال يتفرقان وبينه

تقدمي الثمن  : ( ، ومعىن كلمة سلم وسلف ، ألنه أصبح بيع دين بدين يقبض بطل العقد
.  )θè=ä. (#θç/uõ°$#uρ $O↔ÿ‹ÏΨyδ !$yϑÎ/ óΟçFøn=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπu‹Ï9$sƒø:$# ∩⊄⊆∪ { )١#)  {:  قال تعاىل)  وتأجيل املثمن

عن بيع الكايل   هنى النيب  {فإذا أجل الثمن مل يتحقق يف ذلك معىن السلم وقد  

  . } بالكايل
 :  وإليه ذهب اجلمهور

، ألهنا كاجمللس    وذهب مالك إىل أنه ال بأس بتأخر القبض يوم ا أو يومني أو ثالثة
، فإن شرط صار أجل ا ومل      كون هذا التأخر ليس مشروط ا   ، وي  الواحد ومما يتسامح فيه   

 .  يصح
، والسلم     ، ومالك ال جييزه فيه  وردوا على اإلمام مالك بأنه ال جيوز يف الصرف 

 .  مثله
 :  وحتت هذا الشرط صور

 .  ، وقد ذكر اخلالف فيها   إذا تفرقا قبل قبض الكل :  األوىل
 :  بض البقية فعلى قولنيإذا قبض البعض مث تفرقا مث ق  :  الثانية

، وإذا    ، ألنه عقد على مبلغ واحد   ظاهر كالم اخلرقي يبطل فيما قبض وما مل يقبض- أ
 .  بطل يف بعضه بطل يف مجيعه

، وهذا جيري على القاعدة يف تفريق    أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما مل يقبض- ب
عطاه مخسمائة ريال يف   ، فلو أسلم يف مائة كيلو من التمر بألف ريال وأ  الصفقة

، ويعقد عليه عقدا آخر    ، وما مل يقبض بطل فيه  اجمللس صح يف نصف السلم فيه   
 .  وعليه األكثر يف املذهب .  مستقال

                                                 
 .  ٢٤:  سورة احلاقة آية) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٦٦

 :  احلوالة برأس مال السلم
، ألنه مل حيصل  فال يصح)  أعطاه حوالة باملبلغ (لو أحال برأس مال السلم  :  الثالثة
 .  ، واحلوالة ال تسمى قبض ا   ل ا، فيكون العقد باط  القبض

؟    ، وملا خرج وجد الدراهم معيبة فما احلكم   إذا سلمه رأس املال يف اجمللس :  الرابعة
إما  :  ؟ فهذا بني أمرين ، فإن استبدهلا صار القبض بعد التفرق هل يستبدهلا أو ال يستبدهلا

جملس الرد فهذا ، وإن شاء ردها وأخذ بدهلا يف   أن ميسكها بعيبها والعقد صحيح
، وإذا     ، وال يتفرقان إال بعد استالم البديل  ، ألنه امتداد للقبض األول ويصح به    صحيح

 .  تعذر تسليم البدل يف جملس الرد بطل العقد 
، وإن     ، فإن أمسكها بعيبها فالعقد صحيح إذا كان رأس مال السلم عيب ا:  اخلامسة

 ألن العقد وقع على شيء معني وإذا رد انتهى     ، ردها بطل العقد وليس أن يستبدهلا بغريها  
 .  ، بل تصح بكل نقد مماثل ، خبالف اليت سبقت فإن النقود ليست مقصودة بذاهتا   العقد

إذا كان عنده دراهم وديعة أو مغصوبة وأجريا عليها عقد سلم بني املود ع :  السادسة
 جملس العقد أو الشيء   ، وعند العقد مل حيضر الوديعة يف واملود ع والغاصب واملغصوب  

 .  ، ألن املود ع أو الغاصب حائز هلا فيكون قابض ا هلا    ، فهذا جيري جمرى القبض  املغصوب
أنا أسلم إليك يف   :  ، وقال لو كان لزيد على عمرو دين ألف ريال مثل ا  :  السابعة

فهذا .  ) فالدين متعلق بذمته وليس موجود ا عنده    (الدراهم اليت يف ذمتك صاعا من الرب  
، ومل يستفد أحدمها        أنه باطل باإلمجاع - كما حكى ابن املنذر  -قد أمجع أهل العلم   

 .  ، وهذا يفتح باب التحايل وقلب الدين على املعسر بشيء حاضر
،    هذه النقود بطعام بعضه حال وبعضه سلم   :  ، وقال  إذا دفع إليه نقود ا    :  الثامنة
 .   صاع من الرب نصفها حال ونصفها سلمأعطيك ألف ريال خبمسمائة :  كأن يقول

،   ، ألن هذا معناه أن املؤجل ال بد أن يكون فيه زيادة على احلال فهذا ال جيوز
، ألن من املعلوم أن املؤجل أكثر قيمة       ، فصار رأس مال السلم جمهول ا والزيادة غري مبينة

 .  من احلال



 من فقه املعامالت 

 ١٦٧

ان أنه مستحق لغريه من غري إذنه  ، وب إذا سلمه رأس مال السلم يف اجمللس   :  التاسعة
 :  ، ففيه تفصيل أو أهنا مسروقة 

، ويسلم بدال    إذا كان رأس مال السلم يف الذمة وسلم هذه الدراهم فترد إىل صاحبها -١
 .  منها يف اجمللس ويصح العقد 

 أما إذا وقع العقد على هذه الدراهم بعينها بطل العقد إال على رأي من أجاز تصرف -٢
 .  الفضويل

  أن يسلم يف الذمة فال يسلم يف معني  :الشرط السابع
، فإن     ، ألنه داخل يف شرط أن يسلم إىل أجل      وهذا الشرط مل يذكره بعض العلماء  

 .  اإلسالم إىل أجل يكون يف الذمة   
 :  فلو أسلم يف عني مل يصح ألمرين 

 .   ذلكم ضرر يف ، فلو تلفت قبل حلول األجل حلصل على السل   أن العني عرضة للتلف -١
 .  ، فإنه يبيعها يف احلال وال حيتاج ألن يسلم فيها  أنه كان عنده عني-٢

 :  الشروط املختلف فيها
 :  ، ومها  وهناك شرطان آخران خمتلف فيهما 

 .   اشتراط وصف رأس مال السلم-١
 .   اشتراط ذكر مكان الوفاء-٢

 :  فعلى اعتبارمها شرطني يقال

 راط وصف رأس مال السلم اشت: الشرط الثامن 
 .  إما أن يكون معين ا أو يف الذمة  :  فرأس مال السلم ال خيلو

، أما   فإذا كان يف الذمة غري معني فال بد من وصفه كألف ريال أو ألف دينار كوييت-أ 
، وأما إذا كان يف البلد عمالت       إذا كان يف البلد نقد واحد فينصرف إليه ولو مل يعني      

 .   فال بد من وصف رأس مال السلم  أو سكك متعددة



 من فقه املعامالت  

 ١٦٨

أسلمت لك يف هذه الدراهم بطعام    :  ، كأن تقول  إذا كان رأس مال السلم معين ا -ب 
 .  إىل كذا فهذا موضع خالف   

، وهذا ظاهر كالم أمحد وقول      من العلماء من يرى أنه ال بد وصفه كما لو غري معني -١
،    ومن املعلوم أنه إذا تلف انفسخ العقد    ،  ، ألن هذا املعني قد يتلف   مالك وأيب حنيفة 

، أو أن العقد انفسخ ألمر من األمور فسريجع     فكيف يضمنه وهو غري موصوف 
، فلو استهلك أو ظهر رأس املال مستحق ا وأراد املسلم سحبه          املسلم على رأس مال 

 .  ؟ فيجب وصفه ولو كان معين ا  وقد استهلك فكيف يضمنه
هذه الدراهم أو هذا البعري  :  ، فقولك عيينه يغين عن وصفه، وت   أنه ال يلزم وصفه-٢

 .  فال يلزم وصفه مع التعيني وحضوره يف جملس العقد  )  ويعني (

 تعيني مكان الوفاء : الشرط التاسع 
 :  ، ففيه أربعة أقوال بشرط أن توافيين دين السلم يف املكان الفالين   :  بأن يقول

 .  هاء واحملدثني أنه ال يشترطما عليه أكثر الفق :  القول األول
يف مكان معلوم عندما اشترط الكيل :  ، فلم يقل  مل يذكره يف احلديث ألن النيب -١

 واشتراط مكان  ، ولو كان تعيني املكان شرط ا لذكره النيب  املعلوم والوزن املعلوم
 .  الوفاء مل يرد يف شيء من روايات احلديث ما يفيده

، ألنه قد يتعذر تسليمه يف املكان  ، وفيه إحراج  د السلم تعقيد ا وألن اشتراطه يزي-٢
، ويكون األصل يف مكان التسليم هو مكان العقد فيما لو اختلفوا يف مكان           املعني
 .  التسليم

 :  أنه يشترط وهو قول الثوري واألوزاعي وقول للشافعي  :  القول الثاين
،    يف ذكر مكان الوفاء غرض ا صحيح ا للطرفني   ، ألن   ألن هذا مما يتعني بيانه يف العقد  -١

، وكما احتيج إىل ذكر زمان الوفاء   ولذا ال يصح السلم إال إذا ذكر مكان الوفاء  
 .  فيلزم ذكر مكانه



 من فقه املعامالت 

 ١٦٩

، فإذا اشترط التسليم الزماين اشترط   ، ألن األماكن ختتلف  وهذا يرتع اخلالف  -٢
 .  التسليم املكاين
التفصيل بني ما حلمله مؤونة وما ليس حلمله     :  فةقول أيب حني :  القول الثالث

 .  مؤونة
،   ، وغريها  فما كان حلمله مؤونة اشترط املكان كالطعام من التمر والشعري وغريها   -أ  

 .  فإهنا إذا سلمت يف مكان ال يالئم السلم فيتضرر من ذلك
شترط ذكر مكان   فال ي - كاجلواهر واألشياء اخلفيفة   - أما إذا مل يكن حلمله مؤونة     -ب  

 .  ، والبلدان كلها سواء  ، فتقبل يف أي مكان الوفاء
 :  التفصيل أيض ا:  قول ابن أيب موسى من احلنابلة :  القول الرابع

 .  بني ما إذا كان مكان العقد صاحل ا للتسليم فال داعي لذكر مكانه
من ذكر مكان    ، فال بد   وأما إذا كان مكان العقد غري صاحل للتسليم كالبحر أو الرب     

 .  التسليم
 :  الترجيح

، ولو كان مما      ، وتدل عليه ظواهر النصوص  والقول األول هو الذي عليه اجلمهور   
، وحيث اصطلحا على غريه    ، فأصل التسليم يف حمل العقد يشترط لذكر يف احلديث

 .  جاز
 :  ولو شرط أن يسلمه يف غري مكان العقد فاختلفوا  

، وألن هذا قد يدخل على   ، ألنه خالف مقتضى العقد حال يص:   فمنهم من قال-١
 .  السلم شيئ ا من الصعوبة وغري املرونة 

 .  ، ألن هذا يرجع إىل مصلحتها يف ذلك   يصح ذلك :   وقيل-٢



 من فقه املعامالت  

 ١٧٠

، وهذا    )١( }ون على شروطهم  املسلم { ، لقول الرسول  الصحة :  واألرجح
 .  ، فإن اتفقا على أي مكان جاز الشرط ال ينايف مقتضى العقد

 مسائل تتعلق بالسلم 

القاعدة يف األموال اليت يصح فيها السلم واليت ال يصح فيها وما جيوز :  املسألة األوىل
  أن يكون رأس مال للسلم

، وكل   ة جاز السلم فيهماأن كل جنسني جاز بيع أحدمها باآلخر نسيئ  : ( هي
 .  ) جنسني ال جيوز بيع أحدمها باآلخر نسيئة مل جيز السلم فيهما 

 .  ) مها ما اتفقا يف علة ربا الفضل : ( وما ال جيوز بيع أحدمها باآلخر نسيئة
 .  كالوزن أو الكيل أو الثمنية 

ال يدخله ربا ، فال بد من كونه   أن السلم يشترط فيه التأجيل  :  وتعليل هذه القاعدة
 .  النسيئة

، ألنه وإن جاز فيهما التفاضل فال جيوز فيهما النسيئة   فال جيوز أن تسلم متر ا يف بر
 .  الشتراكهما يف علة الفضل وهي الطعمية والكيل

،    هل يشترط أو يتعني أن يكون رأس مال من النقدين وال جيوز يف غريمها :  واختلفوا
 :  ؟ على قولني   ال يدخله ربا النسيئةوأن يكون املسلم فيه من كل ما  

، ألن     ، وهذا قول أيب حنيفة ورواية يف مذهب احلنابلة يتعني النقدان :  القول األول
 .  ، ولو جعل من غريمها للزم أن يكون مثن ا     الذهب والفضة مها األمثان

جيوز أن يكون رأس مال السلم من كل ما يتمول من األمثان والعروض    :  وقيل
 .  وانات والقماش وحنومها بشرط أال يكون مقابله مما يدخله ربا النسيئة  كاحلي

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(ام الترمذي األحك ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ١٧١

 املسألة الثانية بيع املسلم فيه قبل قبضه وجعله شركة أو تولية أو احلوالة به أو عليه 
 :  وقد اختلف العلماء فيه على قولني :   البيع- أ

 .  املنع مطلق ا ال ملن هو يف ذمته وال لغريه :  القول األول
، وقال يف     وهذا قول اإلمام أيب حنيفة والشافعي واملشهور من مذهب أمحد    

 .  ) الشرح الكبري (، وتابعه يف  ، وال أعلم خالف ا   ) املغين (
 :  وذلك لعدة أمور

فإذا .  ) ٤/٣٣٤ملغين  ا)١( }من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه     {  لقوله  -١
 .  باعه قبل قبضه فيكون صرفه إىل غريه وأخذ غريه   

 .  )  عن بيع الطعام قبل قبضه هنيه -٢
، وهذا قول     ، فيجوز بيع املسلم فيه قبل قبضه ملن هو يف ذمته    اجلواز  :  القول الثاين

 .  ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  مالك ورواية عن أمحد
، ألن مالك ا قد خالف فيه     يف حكايته اإلمجاع على املنع)  املغين (ووهم صاحب  

 .  ، فاملسألة ليست حمل إمجاع وقبله ابن عباس فيما روي عنه
 .  ألن األصل يف املعامالت احلل إال ما ورد الشارع بتحرميه  :  التعليل

من   {:  فاحلديث األول :  فأما ما استدل به األولون :  الرد على أدلة القول األول 

 فمعناه أال يصرفه إىل غريه بأن جيعله سلم ا آخر  )٢( }أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه 
 .  ، ففيه عطية العويف ، وإال فهو ضعيف   ، وهذا إذا صح    إىل أجل آخر  

 الربح ويتجه    فالذي هنى عنه النيب   )٣( } عن ربح ما مل يضمن  هنيه    {وأما 
 .  ، وأيض ا فقد ربح فيه مرتني فال جيوز ، فيجوز بيعه مبا يساويه أو بأقل منه النهي إليه 

                                                 
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ١(
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ٢(
،  )٢/١٧٥(، أمحد  )٢١٨٨(، ابن ماجه التجارات   )٣٥٠٤(، أبو داود البيوع   )١٢٣٤(الترمذي البيوع   ) ٣(

 .  )٢٥٦٠(البيوع الدارمي  



 من فقه املعامالت  

 ١٧٢

فهذا يقع على ما إذا كان طعام ا   )١( }عن بيع الطعام قبل قبضه  { وأما هنيه 
 .  ، وليس يف احلديث ما مينع بيع املوصوف يف الذمة     معين ا وليس موصوف ا يف الذمة

كنا    {:  ، قال واحتج أصحاب القول الثاين حبديث ابن عمر  :  دليل القول الثاين
 ال بأس إذا كان بسعر  فقال النيب )  نبيع اإلبل بالدراهم بالبقيع ونعتاض عنها بالدنانري

، فدل على جواز بيع الدين يف الذمة على من يف      )٢( }يومه ومل يتفقا وبينهما شيء 
 .  ذمته

 ؟   ما حكم الشركة والتولية بدين السلم قبل قبضه
يل   :  كون لك دين سلم على رجل ويأيت آخر فتقول له    كأن ي :   الشركة والتولية - ب

، والتولية   ، وتكون شريك ا يل يف دين السلم  دين سلم على فالن فأعطين كذا من الدراهم
 .  ، فيتوىل مكان املسلم األول أعطين كذا من الدراهم وحتل حملي يف السلم :  بأن يقول

 .  لية والشركة ، وأجاز مالك التو  ، ألهنا بيع وقد منعها اجلمهور 
أما احلوالة به كأن يكون لك دين سلم على شخص وآلخر دين عليك         : احلوالة

  . كطعام مثل ا من جنس املسلم فيه فتحيله على املسلم إليه  

 .  ال جيوز:  فقال اجلمهور
 .   ألن احلوالة بيع -١
وهو عرضة   ،  ، وال عليه ، فال تصح احلوالة به   وألهنا ال تصح إال على دين مستقر-٢

 .  للفسخ إذا حصل عارض  
 .  ، وحديث احلوالة عام  ، ألنه من مجلة الديون  جتوز احلوالة به وعليه  :  وقيل

                                                 
 .  )٢/٣٤٩(، أمحد  )١٥٢٨(مسلم البيوع  ) ١(
، ابن ماجه التجارات           )٣٣٥٤(، أبو داود البيوع        )٤٥٨٢(، النسائي البيوع        )١٢٤٢(الترمذي البيوع       ) ٢(

 .  )٢٥٨١(، الدارمي البيوع   )٢/٨٣(، أمحد  )٢٢٦٢(



 من فقه املعامالت 

 ١٧٣

 اإلقالة يف املسلم فيه : املسألة الثالثة 
مغفرهتا وعفو اهللا عنها وهي مستحبة   :  ، وإقالة الذنوب   هي اإلزالة يف اللغة : تعريفها

 ألن فيها التفريج عن )١( }من أقال من مسلم بيعته أقال اهللا عثرته  { لقول الرسول 
 .  العاجز وغري القادر على دفع الثمن
إنه   :  ، منها  ؟ وللخالف مثرات    هل هي بيع أو فسخ   :  واختلف الفقهاء يف حقيقتها  

؛ ألن دين السلم ال جيوز بيعه على املذهب      يف املذهبإهنا بيع مل جتز يف السلم:  إذا قيل
 .  ، ألن بيعه صرف له إىل غريه وتدخل يف النهي عن صرف دين السلم إىل غريه      مطلق ا

 :  اإلمجاع على جواز اإلقالة
أمجع من حنفظ عنه     :  ، وقال ابن املنذر  ، فهي جائزة عند اجلميع   إهنا فسخ:  وإذا قلنا 

 .   السلمعلى جواز اإلقالة يف 
، فريد املسلم إليه الثمن إىل       فسخ العقد بعد عقد دين السلم  :  وصورة اإلقالة يف السلم 

 .  املسلم فيكون العقد كأن مل يكن
 :  صورة اإلقالة يف السلم
 :  واإلقالة هلا صورتان

 .   أن تكون يف املسلم فيه فال خالف يف جوازها كما حكاه ابن املنذر   -١
 :  ، ففي املذهب قوالن عض املسلم فيه أن تكون يف ب -٢
، فإذا أقاله يف  ، ألن دين السلم مالحظ فيه الزيادة يف املسلم فيه عن احلاضر  أهنا ال تصح-أ 

، فإذا فسخ بعضه   ، ألن الزيادة للغائب بعضه أخذ احلاضر بزيادته وليس للزيادة مسوغ
 .  دة يف احلاضر وهو ال يستحقها، وأخذ زيا صارت الزيادة جمهولة بني احلاضر واملستقبل

، ألن البعض جزء من      ، ألهنا إذا جازت اإلقالة يف الكل جازت يف البعض       أهنا جتوز-ب  
 .  ، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي  اجلميع

                                                 
 .  )٢/٢٥٢( أمحد ، )٢١٩٩(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٠(أبو داود البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٧٤

 إذا أسلم مثن ا واحد ا يف جنسني : املسألة الرابعة 
 ؟  ل جزء من الثمن أو ال  ، فهل يلزم أن يعني قسط ك  إذا أسلم مثن ا واحد ا يف جنسني  

 :  على قولني يف املذهب
، فلو أسلم مائة ريال يف مائة صاع من        أنه يلزمه أن يعني قسط كل جنس من الثمن    - أ

أسلمت إليك مائة ريال يف مائة يف مائة   :  ، فال بد أن يقول    الرب ومائة صاع من التمر 
، ولو مل يعني مل    بأربعني، ومائة صاع من التمر والرب بستني والتمر صاع من الرب

، وذلك عندما ينفسخ يف أحدمها وال يعرف مقدار   يصح ألنه قد حيصل نزاع بينهما
 .  مثنه بالنسبة لآلخر

، ولو حصل فسخ يف أحدمها مل نعرف     عن الغرر واجلهالة يف العقود وقد هنى النيب 
 .  قسطه من الثمن

، ولو قدر أنه حصل   قة واحدة بثمن واحد ، ألهنا صف  أنه ال بأس بذلك ولو مل يبني- ب
، فإذا كان التمر نصفه فله نصف القيمة أو الربع فله  فسخ يف أحدمها أخذ باحلصة 

 .  ربعها وهكذا

 إذا أحضر املسلم فيه بصفته أو أجود منها أو أقل منها : املسألة اخلامسة 
 .  ذي اشترطه، ألنه جاء على الوصف ال    إذا أحضره بصفته لزم املسلم قبوله   -١
 .  ، ألنه زاده خري ا   إذا جاء به أجود مما وصف لزمه أيض ا قبوله    -٢

، ألهنا صفة غري متميزة فال بد  لكن إذا قال املسلم إليه أريد مثن ا هلذه الزيادة فال جيوز ذلك 
 .  أن يأيت باملوصوف أو يبذل الزيادة بدون مثن  

أقبله :  ، ألنه أقل من حقه ولو قال  سلم قبوله إذا جاءه بأقل مما وصفه فإنه ال يلزم امل-٣
،    ، ألنه صرف للسلم إىل غريه وبيع له    على أن تدفع يل تعويض ا على النقص مل جيز

 .  فإما أن يقبله أو يرده 



 من فقه املعامالت 

 ١٧٥

 إذا جاءه باملسلم فيه قبل حمله : املسألة السادسة 
 :  هلا حالتان 

، كأن جاءه بشيء    فال يلزمه قبوله ،  أن يكون يف أخذه قبل وقته ضرر  :  احلالة األوىل
، وكذا العنب والتفاح وغريها   يسرع إليه الفساد كاللحم يف رجب وحاجته إليه يف شوال  

 .  فال يلزمه قبوله
، أو أنه حيتاج إىل استئجار خمازن له      كأن يكون سوقه مثل ا مل يأت بعد فيفسد عليه 
 .   بهحىت يأيت مومسه فيستفيد عليه إجيار وحنوه فال يلزم

، كأن يكون أسلم إليه يف     أال يكون عليه ضرر يف قبوله قبل حمله :  احلالة الثانية
 .  رصاص أو حديد فيلزم بأخذه ألنه زاده خري ا لتعجيل ذلك إليه 

، ولو امتنع أو هرب فإن احلاكم يقبضه بدل ا    ، فإنه يلزمه قبوله وإذا جاء به يف حمله 
 .  عنه ويستلمه

 .  فيه مما يسرع إليه الفساد فإن احلاكم سيبيعه بدال عنه ملصلحته وإذا كان املسلم  

  أخذ الرهن والكفيل يف دين السلم  :املسألة السابعة
، لو      القصد من الرهن والكفالة توثيق الدين حبيث إن الدائن يكون مطمئن ا على حقه    

،   ويأخذ حقه ، فإنه يرجع إىل الوثيقة اليت استوثق هبا من رهن أو كفيل   حصل اختالف 
yϑ  {:  والضمان مشروع يف قوله تعاىل   .  } ف ر ه ان  م ق ب وض ة   {:  وقد قال تعاىل Ï9uρ u!% y` 

Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9Ïè t/ O$ tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )كوقد جاءت السنة بذل  .  )١  . 
؟ اختلف العلماء    ، فيطلب املسلم رهن ا أو كفيل ا ليتوثق  فهل جيوز مثل هذا يف السلم  

 :  على قولني مها
، وهي الرواية املشهورة عن أمحد        ، وهذا قول مجاعة من أهل العلم     أن ذلك ال جيوز  -١

 .  وعليها املذهب ومجع من األصحاب
                                                 

 .  ٧٢:  سورة يوسف آية ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٧٦

،  )١( }من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه  {:   قال ألن النيب : أدلتهم
، فإذا فعلنا ذلك صرفنا  ، هو االستيفاء من الرهن عند التعذر  واملقصود من الرهن 

 .  ، وإذا أخذناه من الكفيل فقد صرفناه إىل غري املسلم إليه     السلم إىل غريه 
، وهو قول كثري من       يل يف دين السلم كغريه من الديون       جواز أخذ الرهن والكف       -٢

أهل العلم من الصحابة والتابعني واألئمة الثالثة ورواية عن أمحد وعليه مجع من                   
$  {:   قوله تعاىل ، لعموم   أصحابه   yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’n< Î) 9≅y_ r& 

‘wΚ |¡•Β çνθç7çFò2 $$ sù 4 { )٢( . .  .}  öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6Ï?% x. Ö≈ yδÌsù ×π |Êθ ç7ø)¨Β ( { )فدلت  .  )٣
عن اآلية نزلت يف   :  ، وقد قال ابن عباس وابن عمر   أخذ الرهان يف السلم  على جواز

، والعربة بعموم اللفظ ال   ، ولو مل تكن نزلت فيه خاصة فتدخل يف عموم الدين     السلم
، ومل يستثن   ، فيدخل فيها مجيع مفردات الدين ، وكلمة دين نكرة  خبصوص السبب
 .   خيصص ، وليس هناك ما مينع أو السلم من عمومها

 :  األجوبة على أدلة القول األول
 ففي سنده مقال ومل    )٤( }من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه      {أما حديث  

، فنحن ال نستويف دين السلم من الرهن  ، وأخذ الرهن يف السلم ال خيالف النص   يصح
، إذا كان الرهن من جنس دين    اع الرهن ويشترى به من جنس دين السلم، وإمنا يب نفسه

 .  السلم استويف منه ومل يصرف إىل غريه 
، والعمل على القول الثاين وهو     واملنع يف هذا من مفردات املذهب  : الترجيح

 .  ، خالف ا للمشهور من املذهب   األرجح واملفىت به 

                                                 
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ١٧٧

 واملسلم إليه يف اختالف املسلم : املسألة الثامنة 
 :  اختالف املسلم واملسلم إليه على أنواع

 .   أن خيتلفا يف حلول األجل وعدمه  : أول ا
 .   أن خيتلفا يف تسليم دين السلم : ثاني ا
 .   أن خيتلفا يف تسليم رأس مال السلم وعدم تسليمه  : ثالث ا
 .  رق منه أن خيتلفا يف تسليم رأس مال السلم يف اجمللس أو بعد التف   : رابع ا

أن خيتلفا يف تسليم رأس مال السلم يف اجمللس أو بعد التفرق من          :  املسألة الرابعة
 اجمللس  

، ومل توجد   فينكر أحدمها تسليم رأس مال السلم يف جملس العقد ألجل إبطال العقد
، وال تبطل إال   ألن األصل يف عقود املسلمني الصحة-، فالقول قول مدعي الصحة  ببينة
 .  )yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θèù÷ρr& ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 4 { )١$  {:  ، واهللا تعاىل يقول  يدل على بطالهنابدليل

 .  وهبذا ينتهي باب السلم

 باب القرض 

 تعريف القرض 
،   قرض بالفتح:  ، واملشهور  ، ومنه املقراض الذي يقطع به    القطع هو:  يف اللغة

، وهو مصدر يطلق على املال املقترض من إطالق املصدر على       وحكي بالكسر قرض 
 .  الذات

 .  ) بذل مال ملن ينتفع به ويرد بدله  (:  ويف االصطالح
 .   اللغوي، ففيه املعىن ، ألن املقرض يقطع جزءا من ماله للمقترض   ومسي قرض ا

 :  هل هو على وفق القياس أو على خالف القياس   :  وقد اختلف العلماء فيه 

                                                 
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٧٨

، فهذا   ، ألنه من بيع الدراهم بالدراهم إىل أجل  اجلمهور على أنه خالف القياس-١
، ولذلك جيوز فيما يدخله الربا على   ، ولكنه رخص فيه من أجل مصاحل الناس ربا

 .  ا ويرده بعد مدة طعام ا وقد يرده دراهم ، فقد يقرضه طعام  خالف القياس 
،  ، ألنه عقد إرفاق وليس بيع ا   والذي قرره ابن تيمية وابن القيم أنه جيري على القياس -٢

 .  ، فهو وإن خالف قياس ا فهو يوافق قياس ا آخر    فهو على شكل منيحة كالعواري
، فإن    ر األخروي خبالف البيع   ، وإمنا يقصد به األج  وليس املقصود من القرض نفع ا دنيوي ا  

 .  القصد منه النفع الدنيوي

 حكم القرض 

هو مندوب من ناحية املقرض ومباح من ناحية املقترض وذلك لآليات واألحاديث     
 .  الواردة 

θ#)  {:   قوله تعاىل : فمن القرآن àÊ tø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym { )و .  )١ }  ∅̈Β #sŒ 
“ Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $·Ê ös% $YΖ|¡ym …çµ xÏè≈ŸÒ ã‹sù …çµ s9 ÿ…ã& s!uρ Öô_ r& ÒΟƒ Ìx. ∩⊇⊇∪ { )واملراد بإقراض اهللا هنا   )٢ 

، واملراد بالقرض هنا    ، وإال فهو سبحانه ليس حباجة إىل خلقه      إلحسان إىل عباده ا
 .  السلف

:  ، فأنزل اهللا تعاىل     إن اهللا فقري حيتاج إىل عباده       :  وملا مسع اليهود هذه اآلية قالوا           
}  ô‰s)©9 yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% š Ï%©!$# (#þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# ×É)sù ßøt wΥuρ â!$ u‹ÏΖøî r& ¢ { )من باب السخرية   )٣ ،

 .  بالقرآن وبالرسول واالعتراض
 :  وأما من السنة فأحاديث ك ثر 

 .  )٤( }فقد استلف بكر ا ورد مكانه خيار ا رباعي ا  { قد اقترض  منها أن النيب -١

                                                 
 .  ١٨:  يد آية  سورة احلد) ١(
 .  ١١:  سورة احلديد آية  ) ٢(
 .  ١٨١:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
،   )٣٣٤٦(، أبو داود البيوع   )٤٦١٧(، النسائي البيوع   )١٣١٨(، الترمذي البيوع     )١٦٠٠(مسلم املساقاة   ) ٤(

 .  )٢٥٦٥(، الدارمي البيوع   )١٣٨٤(، مالك البيوع  )٦/٣٩٠(، أمحد  )٢٢٨٥(ابن ماجه التجارات   



 من فقه املعامالت 

 ١٧٩

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا     {، فقال من    وحث على القرض  -٢

 .  )١( }عنه كربة من كرب يوم القيامة 

الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض    :  ملا أسري به رأى مكتوب ا   {  ويف احلديث أنه   -٣
، أما   إن السائل قد يكون غري حمتاج  :  ، فقال ، فسأل جربيل عن هذا  بثمانية عشر

 .  )٢( }تاج ا املقترض فإنه يكون حم

 . }ما من مسلم يقرض مسلم ا قرض ا مرتني إال كان كصدقة   {:   ومنها-٤
،  ، وصاحبه سريد بدله    ، ألن هذا ليس فيه مذلة     واالقتراض ليس من املسائل املكروهة   

 .  خبالف املسألة 
 ؟   هل القرض عقد الزم أو جائز 

،    جائز من قبل املقترضوالقرض عقد الزم من جهة املقرض بعد قبض املقترض له و     
، أما املقترض فيجوز له رد   ، ألنه عقد الزم مبعىن أن املقرض لو أراد سحب ماله فال جيوز  

 .  املال الذي اقترضه يف احلال وإلغاء القرض  

 شروط صحة القرض 
 ؟   ما هي شروط صحة القرض 

 .  قرضهنالك ما يشترط يف املقرض وهنالك ما يشترط يف املقترض وما يشترط يف ال 
وعلى هذا فهل )  أن يصادف القرض ذمة صاحلة للتحمل : (  فما يشترط يف املقترض-١

 :  إقراض جهة الوقف وحنوها وفيها قوالن يف املذهب    
 .  ، ألنه يشترط يف املقترض ذمة للتحمل وليست اجلهة ذمة التحمل     أنه ال جيوز-١

                                                 
،   )٤٩٤٦(، أبو داود األدب  )١٩٣٠(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة  
 .  )٢٤٣١(ابن ماجه األحكام ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ١٨٠

يغل وله إنتاج وميكن للمقرض أن    ، ألنه   ، ألنه ال حمذور يف إقراض الوقف    أنه جائز-٢
 .  ، وعليه العمل اآلن ، لكن ال بد فيه من إذن حاكم  يستويف من غلته

،    ) أن يكون ممن يصح تربعه بأن يكون بالغ ا رشيد ا     : (  وأما ما يشترط يف املقرض -٣
وكذا ال  .  ، فال يصح إقراضه كما ال تصح تصرفاته   فلو كان صغري ا أو بالغ ا سفيه ا

 .   اقتراض من حجر عليه حلظ الغرماءيصح
  وأما ما يشترط يف املال املقترض -٣

 :  فقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال 
، ألن املطلوب      عند أيب حنيفة يشترط أن يكون املال املقترض مثلي ا وال جيوز يف غريه     -١

 .  رد املثل وال يكون إال يف املكيل واملوزون  
، فيجوز قرض كل ما   فيه السلم جاز فيه القرض سواء أكان مثلي ا   أن كل ما جاز -٢

 .  يصح فيه السلم
، كاجلواهر   كل ما صح بيع قرضه وهذا عند احلنابلة حىت ولو مل جير فيه السلم

، وهذا أوسع     ، فإن كان مثلي ا رد مثله أو ردت قيمته   واألشياء اليت ال تنضبط بالوصف
 :  ، واستثنوا أشياء  األقوال
 :  ؟ يف املسألة ثالثة أقوال   هل يصح قرضه:   اآلدمي-أ 

واختلف أصحاب    )  أكرهه : ( ، وملا سئل عنه أمحد قال   أنه ال جيوز مطلق ا  : األول
، ألهنا عادة  ، واألقرب أهنا للتحرمي  هل هي كراهة حترمي أو كراهة ترتيه:  اإلمام فيها

 .  تمائم من القرآن وغري القرآن كانوا يكرهون ال:  السلف كقول إبراهيم النخعي
 .   أنه جيوز إقراض بين آدم  : الثاين

فدل على جواز اقتراض احليوان   )   اقترض على بيت املال اإلبلالدليل ألن النيب  (
، ألن كل ا من احليوان والعبد مملوك يباع       ، فإذا جاء رده أو رد مكانه مثله أو قيمته       عموم ا

،   ه من ناحية املالية وأجروا عليه ما جيري على األموال  ، فنظروا إلي  ويشترى وميلك



 من فقه املعامالت 

 ١٨١

، ألنه مبادلة جيوز يف العبد اهلبة وغريها من التصرفات فجاز فيها     والقرض كالبيع
 .  القرض

، فيجوز يف الذكر وحيرم يف      وهو قول مالك أنه بني إقراض الذكر واألنثى    : الثالث
 .  ارية فيطؤها مث يردها، ألنه يؤدي إىل احليلة بأن يقترض ج  األنثى

 .  لكن الذين أجازوا قالوا بأنه إذا علمت احليلة مينع وإذا مل تكن حيلة فال مينع   
، فأجازوها  وبعضهم فرق بني إقراض اجلارية ملن حترم عليه وإقراضها ملن ال حترم عليه  

 .  إىل من حترم عليه ومنعوها ملن ال حترم عليه
:  ، كأن يقول على أنه ال جيوز إقراض املنافعفاجلمهور :   إقراض املنافع-ب 

، ويرتل يف بيته هذه السنة على أن يرتل يف   احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غد ا 
 .  ، وينسخ له كتاب ا على أن ينسخ له كتاب ا آخر مثله   بيته السنة األخرى

، ويقصد هلا    ال، ألن املنفعة هلا حكم امل    وأجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية إقراض املنافع 
 .  ، فيجوز إقراض النفع ما يقصد من املال

، فالسكىن هي   ، والسكىن ال ختتلف باختالف املسكن   والتفاوت اليسري ال يضر
 .  ، ألن املقصود السكىن ال املسكن   السكىن بغض النظر عن املسكن

،    ه، ألنه مما يتسامح في أجازوا قرض اخلبز وال يشترط الوزن     :  قرض اخلبز-ج  
، والتفاوت اليسري يف الوزن ال  لكن يعترب فيه العدد ومثله أنواع اخلبز كالقرصان وحنوه 

 .  ، وعليه اجلمهور وخالف أبو حنيفة فمنعه    يضر
 فلو أقرضه مبلغ ا غري   -ويشترط يف املال املقترض معرفة قدره حىت يتمكن من رده  

، فإنه عند الرد ال    كصرةحمدد كصربة من الطعام أو جمموعة من الدراهم بدون عد  
، فال بد     ، أو ملء هذا اإلناء أو الرب فإنه قد يفقد فال يعرف املقدار     يستطيع معرفة املقدار 

 .  من مكيال معروف ما يف السلم



 من فقه املعامالت  

 ١٨٢

 اشتراط األجل يف القرض 
 :  ، ففيه خالف  توفيين إياه يف شهر كذا :  لو شرط فيه أجل ا حمدد ا بأن قال 

،  القرض دين حال :  ، ألن التعليل ال يصح األجل فيه وال يلزم األكثر على أنه -١
 .  ، فالشرط باطل وليس مفعوال لو اشترط  واحلال ال يتأجل

وهو اختيار  .   ذهب اإلمام مالك ومجع من أهل العلم إىل صحة اشتراط تأجيل القرض   -٢
ألصل فيها  ، وا ، ألن هذا من املعامالت شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

 .  ، وإذا تواطآ على شرط لزمهم الوفاء به     اجلواز 
، وإخالف     ، ألنه وعده أال يطالبه يف وقت كذا  ، والوعد جيب الوفاء به  وهو وعد 

 .  الوعود من صفات املنافقني 
 .  ينبغي له الوفاء:  ، لكنه قال واإلمام أمحد ملا سئل عن هذا مل يرد لزوم التأجيل 

، واملؤمنون على   ، ألهنم اشترطوا على أنفسهم هذا  القول الثاينوالصحيح :  الترجيح
 .  ) أعالم املوقعني  (، وقد نصر هذا القول اإلمام ابن القيم يف   شروطهم 

 الزيادة يف القرض 
 :  الزيادة يف القرض على نوعني 

كل قرض جر منفعة   { ، وهذا ربا اإلمجاع لقوله     أن تكون مشترطة يف العقد  -١

، ألن القرض   ، وقد أمجع املسلمون على أن اشتراط الزيادة يف القرض ربا   }فهو ربا 
، بل يكون بيع ا   ، فإذا أخذ عليه الزيادة مل يكن إرفاق ا وال قربة      عقد إرفاق وهو قربة  

لذا عده بعض العلماء      ، و ورب ا صرحي ا حىت ولو كان من غري جنس ما جيري فيه الربا  
، ومن هنا فإن قروض    ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض:  ، فقالوا نوع ا ثالث ا

البنوك بالزيادة حمرم سواء كانت قروض ا استهالكية أو قروض ا استثمارية مع األفراد أو    
 .  الشركات أو الدول 
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املقترض من باب حسن ، وإمنا بذهلا   أن تكون الزيادة غري مشترطة يف أصل العقد -٢
:  ، وقال  اقترض بكر ا ورد بدله خيار ا رباعي ا { ، والنيب   ، وهذا جائز  األداء

 .  )١( }خريكم أحسنكم قضاء  
 .   جائزةفدل على أن الزيادة إذا مل تكن من باب الشرط واالتفاق فهي   

، فهل جيوز  واختلفوا يف ما إذا كان من املعلوم عن املقترض أنه يزيد يف الوفاء
 .  اإلقراض والتطلع إىل الزيادة ولو مل تشترط 

 كان كرمي ا ومعروف ا أنه يزيد    ، ألن النيب    ، والصحيح عدم الكراهية   كرهه بعضهم
ع ا من املقترض بدون إلزام من ، فال بأس بذلك إذا كان ترب يف الوفاء وكانوا يقرضونه

 .  املقرض 

 التحايل على الزيادة 
 ؟   ما احلكم إذا بذل املقترض للمقرض منفعة أو أهدى له هدية   

أقرضك على  :  ، وكذا املنفعة املشترطة كأن يقول    الزيادة املشترطة ممنوعة باإلمجاع 
ن يبذل املقترض للمقرض  ، فإذا اتفقوا على أ أن تسكنين دارك سنة أو غري ذلك من املنافع 

 .  منفعة أو يهديه هدية فهذا من التحايل
 .  أما إذا كانت الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط فهو جائز وهو من حسن القضاء  

ومن االحتيال على الزيادة يف القرض بيع األمانة املتقدم يف أول كتاب البيع من أن  
، ويف نيته أن ينتفع هبا    اخليار سنة أقرضك ألف دينار على أن تبيعين الدار ويل  :  يقول

، ألن كل قرض جر     ، فهذا من الربا احملرم  مقابل القرض مث يعيدها بعد تسديد القرض
 .  نفعا فهو ربا

                                                 
،   )٣٣٤٦( أبو داود البيوع  ، )٤٦١٧(، النسائي البيوع   )١٣١٨(، الترمذي البيوع     )١٦٠٠(مسلم املساقاة   ) ١(

 .  )٢٥٦٥(، الدارمي البيوع   )١٣٨٤(، مالك البيوع  )٦/٣٩٠(، أمحد  )٢٢٨٥(ابن ماجه التجارات   
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 ١٨٤

 إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء يف بلد آخر : مسألة 
 :  فهذه هلا حالتان  
، ألنه قرض جر     ا ، فهذا ال يصح قول ا واحد     ما يكون حلمله مؤونة   :  احلالة األوىل

، ألنه أراد أن      ، فال جيوز ، كما لو أقرضه بر ا أو متر ا وشرط عليه األداء يف بلد آخر       نفع ا
 .  }كل قرض جر نفع ا فهو رب ا    {، و  يسلم من أجرة نقله
فهذه موضع خالف بني أهل        ،  ، كالنقود إذا مل يكن حلملة مؤونة    :  احلالة الثانية

وذلك بأن يدفع إليه مبلغ ا من املال واملدفوع إليه   )  السفتجة (العلم وهي املسماة بـ  
 :  يعطي الدافع ورقة يستلمها من بلد آخر ففيها خالف على قولني 

رواية عن اإلمام أمحد ومالك والشافعي وكثري من أهل العلم على املنع   :  القول األول
، فاستفاد املقترض باستخدام هذه النقود يف هذه البلدة   ه قرض جر نفع ا، ألن من ذلك

 .  }كل قرض جر نفع ا فهو رب ا  {:   يقول، والرسول    وهذا قرض جر نفع ا 
وهو  ،  ) املغين (، واختاره املوفق يف  رواية عن اإلمام أمحد اجلواز:  القول الثاين

، وإمنا انتفع    ، وذلك ألن النفع مل ينفرد له املقرض   اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم
، ألن املقرض ربح أمن الطريق واملقترض ربح بأنه استفاد بالنقود واشترى   به الطرفان

، وهذا النفع للمقرض واملقترض     ، واملمنوع الذي للمقترض فقط     ، فال بأس بذلك  هلا
 .  ، والشرع قد جاء جبلب املصاحل    من غري ضرروهذا مصلحة
 .  ) ٤/٣٥٤املغين  (والرأي الثاين هو الصحيح ملا تقدم ذكره   :  الترجيح

 ما جيب رده يف القرض : مسألة 
 .  سبق يف تعريف القرض أنه دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله  

،    طلوب ا فيها الرد، ألنه ليس م ، وخيرج اهلبات والتربعات فاملطلوب إذا رد بدله
 .  ، ألن املطلوب فيها رد الشيء املعار نفسه   وخترج أيض ا العارية
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 ١٨٥

، ألن املثلي   والذي يرد يف القرض املثل إن كان مثلي ا كاملكيل واملوزون واملذروع     
“Ö!#t {:  ، واهللا تعاىل يقول يف جزاء الصيد يضمن مبثله كما يف املتلفات yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# { )واملثليات كل مكيل وموزون ومذروع )١   . 
 .  حيوان وغري حيوان   :  أما غري املثلي فنوعان

 :  وقد اختلف العلماء فيما يرد من غري املثلي بنوعيه 
 .  يمته حيوان ا كان أو غري حيوان ترد ق:   فقال قوم-أ  
، كاجلواهر  فاحليوان يرد مبثله وغري احليوان ترد قيمته:   وقال آخرون بالتفصيل-ب

 استلف بكر ا ورد بدله خيار ا رباعي ا واهللا    ، ألن الرسول    وسائر األموال غري املثلية
“Ö!#t  { يف جزاء الصيد  :  تعاىل يقول yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# { )٢(  . 

  ؟ لكن هل تنضبط املثلية يف احليوان

،    ، فالضأن متقاربة واإلبل متقاربة  تكفي املقاربة ولو مل تكن مثلية تامة  :  قالوا
 .  ها مما سبق يف السلموتضبط بالسن والذكورة واألنوثة وغري 
، سواء أكانت قيمته عند الدفع أكثر أم أقل أم          وأما القيميات فتضمن بالقيمة

 .  ، كما أنه يضمن املثلي مبثله بغض النظر عن قيمته يف الزيادة والنقصان  مساوية
، ألنه  ال وقت القرض)  أي وقت الطلب (، فله القيمة وقت اإلعواز  فلو أعوز املثل

 .  ، فإذا مل يوجد املثل وجبت قيمة املثل   ثلجيب امل
 .  وإذا كان القرض نقود ا وألغى السلطان التعامل هبا واستبدهلا بنقود أخرى   

، ألن إلغاءها مل يكن من    فمن العلماء من يرى أنه يأخذ مثلها ولو أبطلها السلطان 
 .  قبل املقترض

 .  لبديلة أن له قيمتها وقت القرض من النقود ا  : والقول اآلخر
 .  ولو بقي التعامل هبذا النقد عند بعض الناس جلاز له أن يرد مثله ولو كان أقل قيمة  

                                                 
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية ) ٢(
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 باب الرهن 

 تعريف الرهن 
 #$!©%yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ$  {:  ، قال تعاىل ، وتكون التوثيقات بالكتابة الرهن من مجلة التوثيقات

(# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 { )تعاىل، لقوله   وتكون باإلشهاد)١  :

}  (#ÿρß‰Îγô©r&uρ #sŒÎ) óΟçF÷ètƒ$t6s? 4 { )وقوله)٢   :}  (#ρß‰Îηô±tFó™$#uρ Èøy‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6Ï9%y Í̀h‘ ( { )٣(    ،
 .  )٤( } ) βÎ)uρ óΟçFΖä. 4’n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρß‰Éfs? $Y6Ï?%x. Ö≈yδÌsù ×π|Êθç7ø)̈Β *  {:  ، قال تعاىل وتكون بالرهن

 .  والتوثيق هبذه األمور حلفظ األموال واحلقوق 
 :  تعريف الرهن
ماء راهن أي  :  ، فيقال ، فيطلق ويراد به احلبس  يطلق على معان: الرهن لغة

≅‘  {:  ، وقوله تعاىل  حمبوس ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6|¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪ { )أي حمبوسة بعملها)٥    ،
 .  ماء راهن وهو الدائم الذي ال جيري :  ، كما تقول ويراد به الثبوت والدوام 

منه أو من مثنه عند تعذر الوفاء            توثيق الدين باملال الذي ميكن استيفاؤه            (: وشرع ا   
 .  ) من املدين  

هو توثيق دين بعني ميكن استيفاؤها منها أو من               : ( بأنه )  الزاد   (وعرفه صاحب     
 .  ) مثنها 

، فصار يطلق على املرهون      فالعني املرهونة تسمى رهن ا من إطالق املصدر على الذات   
 .  رهنا

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٣٨:  سورة املدثر آية  ) ٥(
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 شروطه 
 :  ذكر العلماء له شروط ا منها 

، أو مأذون ا له يف   أن يكون الراهن جائز التصرف ومالكا للمرهون :  الراهنشرط
، فيخرج غري جائز التصرف وهو احملجور عليه حلظ نفسه أو لغريه كالسفيه والصغري           رهنه

 . واملفلس 
 ويشترط يف العني املرهونة أن تكون مما ميكن استيفاء الدين منها أو           : شرط املرهون 

 .  من مثنها

 لرهن املعترب حمل ا
 :  الرهن له ثالث حاالت

، ألنه جاء بعد ثبوت  ، فهذا الرهن صحيح باإلمجاع  أن يكون الرهن بعد متام العقد -١
 .  احلق ولزومه  

أبيعك هذه السلعة   :  ، كأن يقول أي مشترط ا مع العقد:   أن يكون الرهن مع العقد -٢
املسلمون   {:   يقول النيب ، ألن ، فهذا صحيح بثمن مؤجل بشرط أن ترهنين ثوبك

 .  )١( }على شروطهم  
، ألنه لو مل   ، ألن احلاجة داعية إىل ثبوته  وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي

 .  يعقده مع ثبوت احلق ويشترطه أنه ال يبذله فتفوت الوثيقة باحلق 
أرهنك ثويب على أن تبيعين كذا بثمن   :  أن يكون الرهن قبل العقد كأن يقول 

 :  ، وفيه خالف على قولني    مؤجل
، والدين يشترط فيه أن       ، ألنه رهن بيد مل يثبت بعد أن هذا ال يصح  :  القول األول

 .  ، وهذا ظاهر املذهب  ، فلم يصح  يكون ثابت ا

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ١٨٨

من  :  ، وقاسوه على الضمان بأن يقول شخص  أن هذا صحيح ويلزم   :  القول الثاين
yϑ  {:  ، واهللا تعاىل يقول باع على فالن كذا وكذا فأنا ضامن Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9Ïè t/ O$ tΡr&uρ 

Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )فكل منهما ضمان)١   . 
،   ، وبه قال أبو اخلطاب  وهذه رواية يف املذهب وقول أيب حنيفة ومالك والشافعي   

 .  ، فجاز عقدها وجوبه كالضمان ألهنا وثيقة باحلق

 أدلة مشروعية الرهن 
 .  الرهن ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول

β *  { فقد قال تعاىل:   فأما الكتاب-١ Î) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρ ß‰ Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Ì sù 

×π |Êθ ç7 ø) ¨Β ( { )وهي مجع   )  فرهن (وقد قرئ  .  فهذا دليل على مشروعية الرهن   .  )٢
 .  لرهان فهي مجع اجلمع 

،    )٣( }اشترى طعام ا من يهودي ورهن عنده درعه  { أن النيب  ومن السنة -٢

،   )٤( }له غنمه وعليه غرمه    .  ال يغلق الرهن من صاحبه   {:  وحديث .  متفق عليه
،    ، ودليل منع غلق الرهن على صاحبه  وأن مناءه لصاحبه  ،  فدل على مشروعية الرهن

، فإن مل يسدد سدد من الرهن إن كان من حبس  وأنه إن شاء املدين سدد الدين 
 .  الدين أو بيع وأخذ الدين منه 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
،   )٢٤٣٦(ألحكام ، ابن ماجه ا )٤٦٥٠(، النسائي البيوع  )١٦٠٣(، مسلم املساقاة  )٢٠٨٨(البخاري البيوع ) ٣(

 .  )٦/٤٢(أمحد 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ١٨٩

، ولنب الدر يشرب   الظهر يركب بنفقته إن كان مرهون ا {ومن السنة أيض ا حديث  

 .  )١( }، وعلى الذي يركب وحيلب النفقة   بنفقته إن كان مرهون ا
، ألنه   على جواز الرهن يف اجلملة    -)  املغين ( كما حكى يف  - وقد أمجع أهل العلم -٣

 .  توثيق للحق وتأمني للدائن ليطمئن على حقه فيحصل به مصاحل
،     لو مل يشرع الرهن لتعطل كثري من مصاحل من احملتاجني،  والعقل يقتضي ذلك-٤

ألهنم ال حيصلون على الدين إال برهن بعض ما ميلكون وهو تأمني للدائن على حقه    
 .  من الضياع

 حكم الرهن الشرعي جائز 
β *  {:  ، فقال تعاىل جعل اهللا الرهن بديل ا للكتابة  Î)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. 

Ö≈ yδÌsù ×π |Êθ ç7ø)¨Β ( { )واألمر يف الكتابة لالستحباب ألنه أمر إرشاد يدل على ذلك قوله )٢ 

β÷  { تعاىل بعد ذلك Î*sù zÏΒ r& Νä3àÒ ÷èt/ $VÒ ÷è t/ ÏjŠxσã‹ù= sù “ Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# …çµ tFuΖ≈ tΒ r& { )أي إذا مل يكن     )٣ 
، وقد تعامل كثري من املسلمني   هناك رهن وكانت الثقة فليؤد املؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه 

، وكذلك يكون بديلها   ، فدل على جوازها أو استحباهبا   من عهد النبوةعلى عدم الكتابة 
 .  ، والبديل يأخذ حكم املبدل ، فهو إما مستحب أو مباح  وهو الرهن 

 حكم الرهن من حيث اللزوم وعدمه 
،    ، وعقود جائزة من الطرفني  ، جائزة من جهة أخرى    هناك عقود الزمة من جهة -

 .  وعقود الزمة من الطرفني

                                                 
، ابن ماجه األحكام    )٣٥٢٦(، أبو داود البيوع    )١٢٥٤(، الترمذي البيوع    )٢٣٧٧(البخاري الرهن  ) ١(

 .  )٢/٤٧٢(، أمحد  )٢٤٤٠(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ١٩٠

، فكان نسخه  ، ألن العقد حلقه وحده     والرهن الزم يف حق الراهن جائز يف حق املرهتن  -
 .  ، وهو الزم من جهة الراهن احلظ لغريه   كاملضمون له 

 الرهن هل هو خاص بالسفر أو مشروع يف السفر واحلضر 
  ، وقد شرع  فقد أشارت اآلية الكرمية يف ظاهرها إىل أنه خاص بالسفر :   فيه خالف-١

، فخص     ، وبه أخذ جماهد من التابعني    وجود السفر وعدم الكاتب   :  الرهن بشرطني 
 .  الرهن بالسفر فقط أخذ ا بظاهر اآلية

 اشترى النيب   { ذهب مجهور العلم إىل أن الرهن جائز يف السفر واحلضر وقد        -٢

،     وكان يف احلضر فدل ذلك على جوازه )١( }دي ورهنه درعه طعام ا من يهو
 استعمل ، بدليل أن النيب   ويكون ذكر السفر يف اآلية وصف ا أغلبي ا ال مفهوم له   

،   ، وناحية أخرى أنه جيوز أخذ الرهن يف السفر مع وجود الكاتب         الرهن يف احلضر 
، ومل يقولوا    ية أغليب، والوصف يف اآل  ، خالف ظاهر اآلية   ومل خيتلف فيه أحد 

 .  مبفهوم اآلية
 .  فيجوز الرهن حضرا وسفرا لوجود كاتب وبغري وجوده   

 هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوض ا أو ال يشترط 
 :  فيه خالف بني أهل العلم

 ف ر ه ان         (وجوب القبض وأنه شرط لصحة الرهن لظاهر اآلية                :  القول األول 
،    ، فإذا مل تكن كذلك مل يصح الرهن   ية الرهان بكوهنا مقبوضة ، فوصفت اآل )  م ق ب وض ة    

، وهو رواية عن أمحد فإذا رهنه ومل يقبضه مل      فمن رهن شيئ ا ومل يقبضه املرهتن مل يصح 
، فيعطيه مفاتيح الدار وأوراقها ووثائق    ، وقبض كل شيء حبسبه   يصح عمال بظاهر اآلية 
 .   األخرى حبيازهتا إليه كالطعام واجلواهر، وقبض األشياء  األرض وخيلي له البستان

                                                 
،   )٢٤٣٦(، ابن ماجه األحكام  )٤٦٥٠(، النسائي البيوع  )١٦٠٣(، مسلم املساقاة  )٢٣٧٤(البخاري الرهن ) ١(

 .  )٦/٤٢(أمحد 



 من فقه املعامالت 

 ١٩١

، أن القبض شرط       وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أمحد   :  القول الثاين
، ويكون     ، لكن ال يلزم إال بالقبض  ، فيصح الرهن بالعقد ولو مل يقبض    للزوم ال للصحة 

 .  قبل قبضه رهن ا غري الزم
 .  ى الغالبووصف الرهان بكوهنا مقبوضة جار جمر 

،    ويرى الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني بأن املنقوالت ال بد فيها من القبض  
، ويرى سليمان بن عبد اهللا بن     أما غري املنقوالت كالدور والبساتني فال يلزم فيها القبض

 يضر حممد بن عبد الوهاب أن العقارات املعينة ال يلزم فيها القبض وينتفع هبا الراهن مبا ال
 .  الرهن

 .  والعمل اآلن على قول أبا بطني وسليمان للضرورة ومصلحة الناس  

 ما جيوز رهنه وما ال جيوز : مسألة 
وذلك ألن القصد من الرهن       .  ) أن ما جاز بيعه جاز وما ال فال   : ( القاعدة يف هذا 

 ميكن حصول  ، فإذا كان ال جيوز بيعه مل هو االستيفاء من مثنه عند تعذر ذلك من املدين
 :  ، ويترتب على هذا مسائل املقصود منه

 رهن املشاع :  املسألة األوىل
، فإذا كان هناك شيء بني اثنني ومل يقسم فهو      هو الشيء غري املقسوم : املشاع

 .  ، كاألرض والدار والبستان وغريمها مشاع
  ؟ ، فهل جيوز له رهنه وهو مل يقسم فإذا كان له نصيب من هذا املشاع 

 .  ، ألنه قسط أو شقص جيوز بيعه فيجوز رهنه  اجلمهور على أن ذلك جائز   -١
، فال   ، ألن الرهن يقتضي حبس نصيب الشريك    عند احلنفية ال جيوز رهن املشاع  -٢

 .  ، وهبذا ال حيصل املقصود من الرهن يف املشاع  ضرر وال ضرار
وإمنا املقصود التوثيق   ،  ورد عليهم اجلمهور بأنه ليس املقصود من الرهن احلبس

 .  ، فال يكون احلبس علة للمنع   واالستيفاء من مثنه عند التعذر



 من فقه املعامالت  

 ١٩٢

، وإن اتفقوا على جعله      وإذا اتفقا على أن يكون اجلزء املرهون عند املرهتن فلهم ذلك    
، وجيوز هلم تنصيب ثقة على  ، وإن تنازعوا تدخل احلاكم  عند الشريك فلهم ذلك

 .  املرهون 
، وكذا إذا كان نصيب كل   ية رهن الشركاء املشاع مجيعه عند دائن هلموأجاز احلنف

 .  منهما مرهون ا لدى دائنه النتفاء احملذور

 رهن ما يسرع إليه الفساد : املسألة الثانية 
كاخلضراوات والفواكه واللحوم والرهن هو اجلنس واالنتظار حىت حيل الدين ففيه        

 :  تفصيل
 .  ، فال إشكال فيه ويصح رهنه حلصول الغرض   وقت فساده إذا كان الدين حيل قبل -١
 :   أن يفسد قبل حلول الدين ففيها حالتان -٢
، أو يعلب ويعاجل حىت حيل   أن يكون مما يكون جتفيفه فيجفف كاللحوم والعنب -أ 

 .  ، ونفقة التجفيف والتعليب على الراهن كما لو احتاجت الدابة إىل علف   األجل
 .  ، فهذا يباع قبل فساده وحيتفظ بثمنه حىت حيل األجل  ا ال ميكن جتفيفه أن يكون مم -ب 

ال يباع إال إذا اشترط عند العقد بيعه قبل فساده     :  وقال بعض الشافعية وبعض احلنابلة
 .  ، ألنه إلصالحه  يباع وال يشترط اإلذن :  وقيل.  واحتفاظه بثمنه

، إال إذا كان بسبب     ن على الراهن ، فإن العقد يبطل وتكو  ولو ترك الرهن حىت فسد   
 .  تعد من املرهتن وناتج عن تصرف غري مأذون فإنه يضمن

 رهن العصري : املسألة الثالثة 
، ألنه جيوز بيعه ولو أن املرهون      ، لكن لو انقلب خل ا فال يؤثر  ، ألنه جيوز يصح

 .  تغريت صفته
ميسك حىت يتحول إىل       ، لكن هل يهرق أو      لكن إذا ختمرت بطل الرهن كالذي تلف   

 .  ، ألهنا مفسدة وزالت ، وإن كان قبل إهراقه عاد الرهن  ؟ الصحيح أنه يهرق   خل
 .  وإذا اصطلحوا على بيعه يف أي وقت جاز 



 من فقه املعامالت 

 ١٩٣

 رهن الثمر قبل بدو صالحه والزرع وهو أخضر  : املسألة الرابعة
شرط القطع يف  تقدم أنه ال جيوز بيع الزرع وهو أخضر أو الثمر قبل بدو صالحه إال ب 

ما  : ( ؟ فإذا طبقنا قاعدة  ، لكن هل جيوز الرهن قبل بدو الصالح    احلال أو بيعه مع أصله   
:  إنه جيوز بيعه يف أحوال دون أحوال   :  لكن ميكن أن يقال :  فال جيوز .  ) جيوز رهنه

 .  فيجوز بيعه مع أصله أو بشرط القطع وحنوه    
 :  ويف املسألة خالف

إىل جواز رهن الثمر قبل بدو صالحه والزرع وهو أخضر وعليه  ذهب بعض العلماء -١
، وجيوز  ، ألنه جيوز بيعه بشرط القطع يف احلال أو مع أصله العمل وهو مذهب احلنابلة

 .  السداد ، بل هو توثيق واستيفاء عند العجز عن  رهنه بشرط التبقية ألن الرهن ليس بيع ا
، وهو إمكان الفساد    حه غري موجود يف الرهن    وألن العلة يف بيع الثمر قبل بدو صال -٢

مب يستحل  {:   يقول، والرسول   ، فيذهب مال املشتري قبل بدو صالحه بآفة 

 .  ، وهنا إذا فسد املرهون بطل الرهن    )١( }؟  أحدكم مال أخيه 
، وما ال    ، ألنه ال جيوز بيعها يف احلال   ها  أنه ال جيوز رهن هذه األشياء قبل صالح   -٣

 .  جيوز بيعه ال جيوز رهنه

 رهن املصحف : املسألة اخلامسة 
تقدم يف أول كتاب البيع أنه يشترط يف املبيع أن يكون مال ا مباح النفع من غري 

 .  حاجة 
، فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم لوجود مواد         وقد اختلف العلماء يف بيع املصحف   

 .  ، وأن البيع يقع على هذه األشياء وهي من عمل اإلنسان    فيهمالية
،    ، وكالم اهللا سبحانه ليس مال ا   ومن العلماء من منع البيع الشتماله على كالم اهللا

 .  ، فعلى هذا ال جيوز رهنه  وهو مذهب أمحد يف املشهور عنه 

                                                 
،  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع   )١٢٢٨(، الترمذي البيوع    )١٥٥٥(، مسلم املساقاة    )٢٠٨٧(البخاري البيوع   ) ١(

 .  )١٣٠٤(مالك البيوع 



 من فقه املعامالت  

 ١٩٤

آلدميني فيه مما له   وقال األئمة الثالثة ورواية عن أمحد باجلواز لوجود املال وعمل ا   
 .  ، فعلى هذا جيوز رهنه ، والبيع سبب لالنتشار قيمة وعليه العمل اآلن

 رهن املستعار وشروطه : املسألة السادسة 
، ألن هذا معناه التوثيق وهو      جيوز لإلنسان أن يستعري عين ا مالية لريهنها عند دائنه 

 .  نذر اإلمجاع على ذلك، وقد حكى ابن امل   بإذن مالك العني فيكون ذلك جائز ا
 .  لكن يشترط أن يذكر قدر الدين املرهون ويعني املرهتن ويعني مدة الرهن   

 .  فإذا توافرت الشروط فهو جممع على جوازه  
 :  أما إذا أعاره للرهن وأطلق ومل يبني هذه األمور فعلى قولني  

، وهذا   يصح، وضمان اجملهول ال    ، ألن هذا شيء جمهول كالضمان    أنه ال جيوز-١
 .  ضمان شيء جمهول فال يصح رهن املعار يف هذه احلالة من أجل اجلهالة   

 .   أن هذا جائز ولو أطلق ومل يبني   -٢
، ألن الضمان حتمل من الضامن للدين فال بد أن     وهناك فرق بني الرهن وبني الضمان

معرفة بقدره وما  ، وأما العارية فإن املعري ليس متحمل ا للدين حىت يشترط   يكون معلوم ا
 .  ذكر من الشروط 

 ؟   وإذا حل الدين وبيع الرهن املستعار فبماذا يرجع املعري   
، ألن هذا هو    يرجع املعري على املعار مما يساويها عند التقومي دون نظر إىل ما بيع به 

 .  موجب ضمان األموال
 :  والقول الثاين التفصيل

، فله القيمة   يمة اليت يقوم هبا أو أقل منها فإن كانت القيمة اليت بيع هبا مساوية للق
، فإنه يرد القيمة اليت بيع   ، وأما إذا كانت القيمة اليت بيع هبا أكثر من الدين  وقت الرد

 .  ، فبم يستحل هذه الزيادة هبا
 .  ولعل هذا األخري هو الراجح  



 من فقه املعامالت 

 ١٩٥

 رهن ما ال جيوز بيعه : املسألة السابعة 
،    ، ألنه ال فائدة من رهنه  ، كرهن الوقف  صح الرهن إذا رهن ما ال جيوز بيعه مل ي
كنا نبيع أمهات  : ( إهنا تباع ألهنا جارية وقد ورد:  ورهن أم الولد وفيها خالف فقيل  

، ومتلك ملك ا مراعى حىت ميوت سيدها فتعتق وهو    إهنا ال تباع:  ، وقيل ) األوالد
، والصحيح جواز     أراضي احلرم ، و  ، وكذا أراضي العنوة  املذهب وعليه ال جيوز رهنها

 .  بيع أراضي احلرم ما عدا أماكن املشاعر

 رهن العني املرهونة : املسألة الثامنة 
 إذا كان قد رهن العني عند املرهتن غري املرهتن األول بعد قبض املرهتن األول هلا فال -١

 .  ، ألن الرهن يلزم بالقبض  يصح
يف  (، فعلى اخلالف السابق    ها املرهتن األول أما إذا رهنها عند آخر قبل أن يقبض   -٢

، وعلى القول بأهنا تلزم من حني العقد فالرهن  فالثاين صحيح ويبطل األول)  حله 
، وقيل بالتفصيل بني ما ينقل فال  ، وقد حيصل تالعب على القول األول الثاين باطل
 ما ورد يف  ، فيجري يف هذه املسألة  ، وما ال ينقل ال يشترط قبضه بد من قبضه

 .  ، واملسألة حتتاج إىل تفصيل   اخلالف يف قبض الرهن  
،  فهذه مسألة زيادة الدين يف الرهن  (أما رهنها عند املرهتن األول بزيادة يف الدين 

 .  ) فعلى قولني يف املذهب
 :  مسألة الدين يف الرهن

 :  ، على قولني يف املذهب إذا رهنها عند املرهتن األول بزيادة يف الدين 
، فال جيوز أن يضيف إليه دين ا   ، ألن الرهن قد انشغل بالدين األول  أن هذا ال جيوز -١

 .  ، وهذا قول احلنفية وأحد قويل الشافعية وبعض احلنابلة   جديد ا لوقوعه يف غري احملل 
؛ ألن    ، فتجوز الزيادة يف الدين املرهون به ويدخل يف الرهن السابق     أنه ال بأس بذلك-٢

،    ن ملا قبل هذا فكأنه فسخ جزء ا من الرهن األول ورهنه من جديد بعد الفسخ املرهت
 .  خاصة إذا كان املرهون له مثن كبري والدين األول قليل   

 .  ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  وعليه يترجح هذا القول 



 من فقه املعامالت  

 ١٩٦

 حكم تصرف الراهن يف الرهن : املسألة التاسعة 
ال بد من قبضه عند املرهتن :  ، ومن املعلوم أنه قيل وم أن الرهن وثيقة بالدينمن املعل

 .  ورفع يد الراهن عنه
، ألن احلق هلما يف     لكن لو أذن املرهتن للراهن بالتصرف واالنتفاع به فال بأس بذلك   

 .  ذلك
 :  أما إذا مل يأذن فال خيلو من أحد حالتني  

، فللعلماء يف هذه املسألة      راهن يف الرهن بالعتق   أن يكون تصرف ال  :  احلالة األوىل
 :  أربعة أقوال

، فإن كان الراهن غني ا فتؤخذ    ، سواء كان الراهن غني ا أو فقري ا  أن العتق ينفذ مطلق ا-١
وهذا   .  ، وإن كان فقري ا فإن مثن الرهن يكون يف ذمته      القيمة وتوضع يف مكان الرهن   
  . هو املشهور يف مذهب احلنابلة 

، وهذا قول عطاء وعثمان البيت    أنه ال ينفذ عتق الراهن مطلق ا سواء كان غني ا أو فقري ا-٢
، فال يصح    ، وقد رفعت يد الراهن عنه   ، ألن الرهن وثيقة يف يد املرهتن    وأيب ثور 

 .  تصرفه ويف ذلك إضرار باملرهتن
لك ورواية عن أمحد    ، وهذا قول ما    أنه يصح عتق الراهن الغين دون الراهن املعسر    -٣

، خبالف املعسر   وذلك ألن الغين ميكن أن تؤخذ منه القيمة وتوضع يف مكان العبد  
 .  فإن فيه إضرار ا باملرهتن بدون تالف لذلك  

، فإن كان املعتق غني ا أخذ قيمة العبد رهن ا     قول أيب حنيفة أنه يصح العتق مطلق ا -٤
؛ أي يعمل حىت حيصل قيمته    يستسعى، وإن كان الراهن فقري ا فإن العبد  مكانه

 .  وتدفع للمرهتن
،  ، كاهلبة والوقف والصداق وغري ذلك   أن يكون التصرف بغري العتق :  احلالة الثانية

 .  وهذا بالنسبة للرهن الالزم.  فهذا ال يصح ألنه ال يصح ألنه يفوت به حق املرهتن 



 من فقه املعامالت 

 ١٩٧

 حكم انتفاع املرهتن بالرهن : املسألة العاشرة 
 أن الرهن يكون مقبوض ا يف يد املرهتن فهل له أن يستخدم العبد ويسكن الدار   سبق

 ؟   ويستخدم السيارة
 :  فهو ال خيلو من حالتني :  فيه تفصيل

، فهذا إذا أذن الراهن      إن كان الرهن مما ال حيتاج إىل مؤنة كالدار :  احلالة األوىل
 :  للمرهتن أن ينتفع به فال خيلو من حالتني

إال إذا كان الدين    ( يكون النفع بدون عوض فيجوز للمرهتن أن ينتفع باملرهون   أن- أ
، وإذا كان الدين غري قرض       ، فإن كان قرض ا مل جيز ألنه يكون قرض ا جر نفع ا  قرض ا

 .  فله االنتفاع به بإذن الراهن لعدم احملذور 
، إال إذا      احملذور  وإن كان النفع بعضا صح مطلق ا فال يصح يف القرض وغريه لعدم    - ب

 .  كان يف العوض حماباة يف القرض
أن يكون الرهن مما له مؤنة كالعبد والدابة وسائر احليوانات ولو         :  احلالة الثانية

 :  انقطعت املؤنة تلف الرهن فهذا له حالتان  
، فإذا كان بإذن الراهن فله ثالث    أن يكون االنتفاع بإذن الراهن    :  احلالة األوىل

 :  حاالت
 .   أن يكون جمان ا فيجوز يف غري دين القرض -١
 .   أن يكون بعوض فيجوز مطلق ا -٢
 .   أن يكون بنفقته وهذا أيض ا ال بأس به وجيوز  -٣

 :  ، فله حالتان أن يكون االنتفاع بغري إذن الراهن     :  احلالة الثانية
 .   أن يكون مما يركب وحيلب -١
 .   أن يكون مما ال يركب وال حيلب -٢

 .  أن يكون مما يركب وحيلب   :  ألوىلا



 من فقه املعامالت  

 ١٩٨

 :  وقد اختلف العلماء فيها على قولني 
، فيحلب الدابة ويركبها يف مقابل   أنه جيوز للمرهتن أن ينتفع بالدابة بقدر نفقتها -أ  

، ولنب الدر بنفقته إذا كان   لظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون اا {نفقتها حلديث 

 .  وهبذا قال أمحد رمحه اهللا .  )١( }، وعلى الذي يركب وحيلب النفقة   مرهون ا
 ، وذلك لقوله          ذهب اجلمهور إىل املنع إال بإذن الراهن كغريه من الرهونات                    -ب  

 وألنه انتفاع )٢( }، له غنمه وعليه غرمه   ال يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه {

أن املراد     .  . )٣( }الظهر يركب بنفقته   {، وفسروا حديث    مبال غريه بغري إذنه
، وهذا   ، فاملرهتن ال مينع الراهن من ركوب الرهن وحلبه يف مقابل النفقة عليه      الراهن

،   ، وإذا جعل املرهتن هو الذي يركبها وحيلبها يف مقابل النفقة عليها  مقتضى القياس
 :  فهذا خمالف للقياس من وجهني

 .  ة ال غريه، والنفقة تكون على صاحب الداب   أن الرهن حباجة إىل نفقة -١
، والنفقة ال تكون عوض ا عن االنتفاع فهي   أن النفقة هنا صارت عوض ا عن االنتفاع-٢

 .  ال تصح يف اإلجازات ألهنا جمهولة 
 :  الترجيح

، وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ورجحه     والصحيح ما ذهب إليه أمحد 
 :  من وجوه  ،  ، وهو مقتضى القياس   ) أعالم املوقعني  (يف 
، وفيه حق هللا تعاىل وحق للراهن      أن هذا الرهن حباجة إىل النفقة ولو ترك هللك     -أ  

 .  ، فكما للراهن حق امللك فللمرهتن حق الوثيقة   واملرهتن 

                                                 
، ابن ماجه األحكام    )٣٥٢٦(، أبو داود البيوع    )١٢٥٤(، الترمذي البيوع    )٢٣٧٧(ن البخاري الره ) ١(

 .  )٢/٤٧٢(، أمحد  )٢٤٤٠(
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ٢(
، ابن ماجه األحكام    )٣٥٢٦(، أبو داود البيوع    )١٢٥٤(، الترمذي البيوع    )٢٣٧٧(البخاري الرهن  ) ٣(

 .  )٢/٤٧٢( أمحد ، )٢٤٤٠(



 من فقه املعامالت 

 ١٩٩

فكيف يأيت .  ، ألنه قد يكون غائب ا أو يف بلد أخرى    ويف إلزام الراهن بالنفقة مشقة  - ب
، فلو    ففيه مشقة على الراهن ومشقة يف حق املرهتن ،  ليعلف دابته وحيلبها كل يوم
  . فيكون موافق ا للقياس .  ترك الراهن النفقة هلك الرهن

، فهذا له نظري يف الشرع وهو     إنه يتضمن االنتفاع بالدابة يف مقابل النفقة :   قولكم-ج 
*βÎ÷  {:  قوله تعاىل sù z÷è |Ê ö‘r& ö/ä3s9 £èδθ è?$ t↔ sù £èδu‘θ ã_ é& ( { )فلو أرضعت بغري رضا  )١ 

وهذا مقتضى اليسر والسهولة   .  األب املطلق جعلت النفقة أجرة للرضاع وفيها جهالة  
 .  والعدل يف الشريعة 

، ألن من املعلوم أن     ئدة قولكم يف محل احلديث على الراهن فال يأيت احلديث بفا-د 
 .  ، فال فائدة يف ورود احلديث   النفقة واحللب والركوب للمالك أصل ا  

، أما إذا كان الرهن مما له مؤنة         أن يكون مما ال يركب وال حيلب كالشجر  :  الثانية
، فهذا ال جيوز للمرهتن أن ينتفع به إال بإذن الراهن باإلنفاق   وهو غري مركوب وال حملوب

 .  ، ألنه ليس له حرمة احلياة كاحليوان   وال يلزم املرهتن باإلنفاق عليهعليه 

  مناء الرهن وكسبه  :املسألة احلادية عشرة
 ؟   ) هل يتبع العني املرهونة  (

، واملاء املنفصل كالولد   النماء املتصل كالسمن وتعلم الصنعة :  يقصد بالنماء
، وقد   رة كتأجري الدار وتأجري العبدما حيصل منه من أج:  ، ويقصد بالكسب والثمرة 

هل يتبع العني ويكون رهن ا مثلها أو يكون للرهن     :  اختلف العلماء يف مناء الرهن وكسبه   
 :  وال يدخل يف الرهن فعلى أربعة أقوال

، ألنه مناء وغلة حاصالن من عني       أن النماء والكسب يتبع الرهن ويكون رهن ا معه   -١
 .   يف احلكم الرهن ومتفرعان فيتبعانه

                                                 
 .  ٦:  سورة الطالق آية ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٢٠٠

، ألهنما عني زائدة مل تدخل يف العقد فال   أهنما ال يتبعان الرهن حبال من األحوال -٢
؛   ، لكن الكسب ال يتبعها إن مناء الرهن يتبع العني :  قول احلنفية.  تدخل يف الرهن

، أما الكسب فللراهن ألنه عني مستقلة ومل   ألن النماء متولد منها وهو جزء منها 
 .  لعقديشملها ا

، وما عداه من أنواع النماء     يتبع العني-إن الولد ولد األمة والدابة     :   قول املالكية-٣
 .  والكسب فال يتبعها

 :  الترجيح
، ألنه متولد عنها فيتبعها يف    ، ألن الكسب والنماء يتبع العني  والصحيح هو األول

،    ن فال يزال ملكه عليهالرهن ويكون فيه زيادة توثيق للمرهتن وهو من مصلحة الراه 
 .  واملدار على سداد الدين فإذا سدد الدين يرجع الزائد إىل الراهن   

 .  وإذا كان بينهما شرط فاملسلمون على شروطهم  

 ما يتبع األصول املرهونة : املسألة الثانية عشرة 
، فإذا رهنت هذه األصول تبعها ما  تقدم أن األصول هي الدور واألراضي واألشجار

، فالدار يتبعها البنيان واألساسيات وكل ما هو متصل هبا ملصلحتها  عها يف البيعيتب
كاألبواب والنوافذ والسالمل الثابتة دون ما هو مودع فيها من األموال واألثاثات وهو          

،   ، ومنفصل عنها لغري مصلحتها منفصل عنها ملصلحتها:  منفصل عنها وهو قسمان
 .  وفيهما خالف 

، فإنه يتبعها ما هو ثابت فيها من بناء وأساسات  ، فإنه لألرض ضوبالنسبة لألر
، ألهنا على نية    ، والفرس واألشجار على قولني يف املذهب وأحجار من أصلها

 :  ، وإذا رهن شجر ا ويف الشجر مثر ففيه خالف على ثالثة أقوال      االنفصال
 مؤبر لكونه يف حكم   عند الشافعي أن الثمر ال يتبع األشجار مؤبر ا كان أو غري-١

 .  ، وألنه عني مستقلة فهو للراهن املنفصل



 من فقه املعامالت 

 ٢٠١

 .  ، فهو تابع للرهن أبر أو مل يؤبر    عند احلنفية العكس -٢
، فإن كان قد أبر فهو للراهن وإن مل يؤبر فهو تابع         احلنابلة جيرون فيه حكم البيع  -٣

 .  للرهن
 :  الترجيح

ومن باع خنل ا قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن   { ، لقوله   ولعل هذا هو األقرب

 .   وكذا يف الرهن )١( }يشترط املبتاع 

 استثمار الرهن : املسألة الثالثة عشرة 
 :  إذا كان الرهن يغل إذا استثمره فيجوز استثماره وهو مرهون  

 .  تفق الراهن مع املرهتن على تأجري الرهن جاز  إذا ا-أ  
 .   وإذا اتفق الراهن مع املرهتن على تأجري الرهن جاز  -ب 
فيغلق البيت وتوقف  )  احلبس (، ألن معىن الرهن     احلنفية على أهنا تعطل وال تستثمر-١

ق  ، ويف استثماره تعريض له للتلف أو النقص فبقاؤه أضمن حل  الدابة حىت ينفك الرهن
 .  املرهتن

، ألن يف تعطيله إهدار ا ملصاحله وليس      يرون أنه ال مانع من االستثمار   :   اجلمهور -٢
، والوثيقة   ، بل وثيقة وال تنايف بني التوفيق واالستثمار املقصود من الرهن هو احلبس  

 .  ال تزول مع االستثمار
 :  الترجيح

 .   واالستيفاء منه فقط، ألن املقصود بالرهن الوثيقة  ولعل هذا هو الصحيح 

                                                 
، أبو    )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٥٦٧(البخاري الشروط ) ١(

، الدارمي      )١٣٠٢(، مالك البيوع   )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(داود البيوع 
 .  )٢٥٦١(البيوع 



 من فقه املعامالت  

 ٢٠٢

 وأجرة حفظهمؤونة الرهن : املسألة الرابعة عشرة 
أي ما يبقى   ( مؤنته من العلف والسقي والعالج إن احتاج والكسوة      : مؤنة الرهن

، ألهنا استبقاء مللكه وأجرة       فهي على الراهن بكل ما فيها من املتطلبات   )  عليه املالية
،   ، أو أكياس ، أو خمزن  ، أو حارس اج الرهن إىل راع، كاحتي احلفظ على الراهن أيض ا

:  ، فهي على الراهن عند اجلمهور حلديث       وكل ما يقصد منه حفظ يسمى مؤنة احلفظ   
رم فهو على   ، وهذا من الغ  )١( }، له غنمه وعليه غرمه     ال يغلق الرهن على الراهن  {

 .  الراهن
، فهو الذي    وذهب احلنفية إىل أن املؤنة على الراهن وأجرة احلفظ على املرهتن      

، ألنه يفعل هبا هذه   ، أو األوعية وحنوها  ، أو تكلفة التعليب ، أو احلارس يستأجر املخزن 
 .  األشياء ملصلحته
، ألن املرهتن    فظ، للحديث فهو عام يدخل فيه أجرة احل   والصحيح األول :  الترجيح

 .  ليس له إال حق الوثيقة  

 ضمان العني املرهونة إذا تلفت : املسألة اخلامسة عشرة 
 .  ، وتلف الطعام  كموت الدابة واحتراف السيارة  

 .  ، فال خالف يف أن الضمان عليه      إذا كان التلف تعديا من املرهتن -أ  
 :  ، ففي املسألة أربعة أقوال    تفريط أما إذا تلف الرهن عند املرهتن بغري تعد منه وال-ب 
. )٢( }ال يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه  {:   أنه من ضمان الراهن حلديث -١

 فإنه لو    ، }الغنم بالغرم   {و   }واخلراج بالضمان   {فإذا تلف فإنه من ضمانه  
 .  ، فكذا لو تلف ويبقى الدين يف ذمته  ج لصار إىل الراهنأنت

                                                 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٢٠٣

، فال   أنه من ضمان املرهتن ويضمنه جبميع الدين حىت ولو كان الرهن أقل من الدين-٢
 .  يطالب املرهتن الراهن بشيء وهذا قول احلسن وشريح والنخعي  

، فإن    و قول احلنفية أنه من ضمان املرهتن وال يضمنه إال باألقل من قيمته أو الدين وه-٣
، وإن كان األقل الرهن تبقى الزيادة على الرهن يف     كان الدين األقل فيذهب الدين

 .  ذمة الراهن 
، فجاء   دابة فنفقت أن رجل ا رهن عند آخر     {واستدلوا حبديث عطاء  :  الدليل

فدل على أن التلف من ضمان      .  } ليس لك شيء     فقال النيب املرهتن النيب  
 .  املرهتن

 :  الرد عليه
، ولو صح احلديث لكان معناه     ، ففي سنده كذاب ال حيتج به  هذا احلديث فيه مقال 

ديث  ، وال يعارض هذا ح ، فال يلزم الدين دفع رهن آخر  أنه ليس لك رهن آخر مكانه 
 .  )١( }ال يغلق الرهن  {

 .  ، فلو تلف لكان من ضمانه إن الرهن حبس حلظ املرهتن   :  وقال احلنفية أيض ا
  ،  ، فإن املعري يطالب املعار بقيمتها  ، فإهنا تضمن وال يطالب الراهن بشيء كالعارية

 .  ، فإن األمني أخذها حلظ غريه فإذا كان كذلك فاحلديث صريح فيه  خبالف األمانة
 :  التفصيل:   قول مالك-٤
،     فهو من ضمان الراهن - يراه الناس وليس للمرهتن فيه يد - إن تلف حبادث ظاهر  -أ  

ن   ، لكن حيتمل أ ، ولو كان احلادث ظاهر ا   ، ألنه تفريط من املرهتن كالغرق واحلريق 
،  ، أو عمل شيئ ا أدى إىل تلفه كإحداث متاس كهربائي يف املستودع      املرهتن فرط فيه 

، فإن قرروا أنه ليس بنتيجة التدخل من املرهتن عد    فيسأل أهل اخلربة فيه فيقررون 
 .  حدث ا ظاهر ا وليس على املرهتن مسؤولية 

                                                 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
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 ٢٠٤

، كأن يكون    في ، فإنه من ضمان املرهتن أي حادث خ      وإن كان حبادث غري ظاهر  -ب
 .  ، لكن لو سرقت مع مجيع ماله مل يضمن  سرق وحده من بني أمواله فيضمن املرهتن  

 :  والترجيح
 .  والصحيح أنه إذا تلف من غري تعد وال تفريط فهو من ضامن الراهن  

 اختالف املتراهنني : املسألة السادسة عشرة 
 كل مسألة خيتلف احلكم حبسب    ألن املتراهنني قد خيتلفا يف مسائل ويف : فيها تفصيل

 .  نوع ذلك اخلالف ومن يقبل قوله منهما 
، أما إذا مل يكن ألحدمها بينة فهذا حمل         فإذا اختلفا وألحدمها بينة فيقبل قوله

 .  البحث
 :  واختالفهما يتنوع

 .   اختالف يف قيمة الرهن التالف يف يد املرهتن -١
 .   االختالف يف قدر احلق الذي فيه الرهن-٢
 .   االختالف يف حلول الرهن وتأجيله -٣
 .   االختالف يف مقدار الرهن-٤
 .   االختالف يف عني الرهن-٥
 .   إذا اختلفا يف رد الرهن إىل الراهن -٦

 .  اختالف يف قيمة الرهن التالف يف يد املرهتن :  األوىل
 إال عند احلنفية    -ده   ، ألهنا أمانة يف ي إذا تلف الرهن يف يد املرهتن بدون تعد مل يضمن      

 .  ، وأما إذ تلف بتفريط فإنه يضمنه نتيجة لفعله هو  ) ألن قبضها حلظ نفسه عنده  (-
قيمته عشرة     :  ، فقال الراهن وإذا اختلفا يف قيمة الرهن إذا كان التلف بتفريط 

 :  مخسة آالف :  ، وقال املرهتن  آالف
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، ألنه منكر للزيادة  يقبل قول الغارم، و  ، ألنه غارم من ناحية  فيقبل قول املرهتن-أ 
 فهما قد اتفقا  )١( }، واليمني على من أنكر   البينة على املدعي  {:   يقولوالنيب 

، وإذا مل توجد البينة فالقول قول املنكر مع    على مخسة آالف واختلفا يف مخسة آالف
 .  هذا الذي عليه اجلمهور  .  ه واملنكر هو املرهتن ميين

 أنه يقبل قول الراهن إذا كانت    - منهم اإلمام مالك  - وذهبت طائفة من أهل العلم   -ب  
، أما إذا زادت     ، ألن الغالب أن يكون الرهن حبدود الدين      قيمة املرهون بقدر الدين  
م ابن تيمية وتلميذه ابن   ، وقد اختار هذا القول شيخ اإلسال   على الدين فال تقبل

، والوثيقة ال يلزم أن تكون     يكون حبدود الدين ال يقبل ألنه وثيقة:  ، وقوهلم  القيم
 .  حبدود الدين بل تكون أكثر أو أقل أو مساوية  

 :  إذا اختلفا يف قدر احلق الذي به الرهن:  الثانية
، فيقبل يف هذه    بألفنيرهنته عندي:  ، وقال املرهتن رهنته عندك بألف:  فقال الراهن

، ألهنما اتفقا على ألف واأللف األخرى منكرة والقول قول املنكر مع       احلالة قول الراهن 
 .  ، ألن األصل عدم الرهن باأللف الزائدة  ميينه وهو الراهن 

 :  إذا اختلفا يف حلول الدين وتأجيله:  الثالثة
الرهن على  :  فقال الراهن ،  فإذا كان على الراهن دين حال للمرهتن ودين مؤجل   

، فالقول قول الراهن بأن الرهن    الرهن على اليد احلال  :  الدين املؤجل وقال املرهتن  
، وهو الراهن   ، فالقول قول املنكر ، ألنه هو املنكر يف هذا واملرهتن هو املدعي املؤجل 

 .  فيكون الرهن للدين املؤجل ال احلال 

                                                 
 .  )١٣٤١(الترمذي األحكام  ) ١(
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 ٢٠٦

 :  ) عند التبايع (ن إذا اختلفا يف قدر الره:  الرابعة
، فيقبل   رهنتك ثالث سيارات:  ، وقال الراهن رهنتين مخس سيارات:  فقال املرهتن

، واختلفا يف االثنني   ، ألهنما اتفقا على الثالث ، وهو الراهن مع ميينه    قول املنكر 
 .  ، وهذا عند التبايع وليس عند حلول األجل ألن تلك مسألة أخرى    األخريني

 :  إذا اختلفا يف عني الرهن:  اخلامسة
 .  ، فقال املرهتن بل رهنتين البستان رهنتك الدار:  فقال الراهن

، وحيلف املرهتن أنه      ، وإمنا رهنه الدار   فيتحالفان فيحلف الراهن أنه مل يرهنه البستان  
 .  ، وإمنا رهنه البستان  مل يرهنه الدار

،    الرهن يكون للمرهتن اخليار ، وإذا بطل  ، ويكون البيع بدون رهن   ويسقط الرهن
 .  ألنه اشترط شرط ا ولو سلم له دفع ا للضرر عنه 

، فيكون فيه اعتراف ا لآلخر ويلزم    وإذا امتنع أحدمها عن احللف قضى عليه بالنكول   
 .  ، على املذهب يف القضاء على اخلصم بالنكول   بقول خصمه

ملا ادعاه املرهتن وهو رهن العني     ، ألنه منكر   وفيه رواية يف املذهب يقبل قول الراهن   
 .  ) املغين (، وصححه يف    األخرى

، لكن القول     ألن األصل عدم الرهن ومل يعترف مبا ادعاه فيقع مبا اعترف به الراهن  
 املقدم هو التحالف 

 :  إذا اختلفا يف رد الرهن إىل الراهن:  السادسة
مل ترده على ويقول  :  الراهن، فقال  فبعد سداد الدين وبراءة ذمة الراهن يف الرد

، فيلزم املرهتن برد      ، ألن األصل عدم الرد مع ميينه     ، فيقبل قول الراهن  بل رددته :  املرهتن
، فال يزال الرهن     ، وال يثبت الرد إال ببينة أو اعتراف من الراهن      الرهن أو قيمته عند تلفه 

 .  يف عهدته ومل تربأ ذمته منه 
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 ٢٠٧

، وقد   ، ألنه مؤمتن مع ميينه ، وادعى ردها فيقبل قوله  ولو كان عنده لشخص أمانة 
، وإن كان حبادث غري    ، فإن كان حبادث ظاهر فيقبل ، وإذا ادعى تلفها   قبضها حلظ غريه

 .  ظاهر فال بد من بينة

 اإلجراء الذي يتخذ معه الراهن إذا حل الدين : املسألة السابعة عشرة 
، ويلزمه هبذا فإن امتنع من تسديد الدين قيل  نسدد الدي:  إذا حل الدين يقال للراهن 

بع الرهن وسدد منه فإن أراد أن يسدد الدين من ماله استرجع الرهن فإن رفض حبس :  له
 .  )٢( )١( }يل  الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته  {حىت يسدد أو يبيع الرهن حلديث 

، ألن احلاكم قوم مقام املمتنع   أيب مع احلبس فإن احلاكم يتدخل ويبيع الرهن  فإن 
 .  والغائب وهذا قول اجلمهور  

، بل سلطته    ، فليس له سلطة على املال    ليس للحاكم أن يتدخل  : وقال أبو حنيفة
 .  على نفس الشخص فيستمر يف حبسه وتعزيره حىت يسلم احلق  

 :  الترجيح
احلاكم يقوم مقام الغائب واملمتنع واإلكراه هنا ليس مما هنى عنه  ، ألن  واألول أرجح 
 .  ، ولو ترك حلصل تالعب حبقوق الناس   ألنه إكراه حبق

إذا حل الدين وكان للمدين غرماء آخرون وضاقت أمواله عن : املسألة الثامنة عشرة 
 سداد ديونه 

،   ال فيقدم على غريه، ألن حقه تعلق بعني هذا امل  املرهتن أحق بالرهن فهو مستقل 
، فثمن جنايته يتعلق برقبته ويقدم مثن اجلناية على حقوق         كما لو جىن بالرهن عبيده جناية  

 .  ، فكذا هنا الفرقاء

                                                 
 .  )٤/٣٨٨(، أمحد  )٢٤٢٧(م ، ابن ماجه األحكا  )٣٦٢٨(، أبو داود األقضية   )٤٦٨٩(النسائي البيوع  ) ١(
، فاألول    أي جيوز لصاحب الدين أن يشتكيه وليس معىن حيل سبه وقذفه وغيبته يف اجملالس      :  معىن حيل عرضه ) ٢(

 .  أي سجنه وتأديبه حىت يسدد ما عليه  )  حيل عقوبته  (، و  مباح والثاين ممنوع
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 ٢٠٨

، فيقدم الدين الذي فيه رهن وغريه مما يتعلق بعني   وهذا نظام جار يف املواريث 
، ويستوىف    املسألة يباع الرهن  ، ففي هذه  ، مث الديون املرسلة اليت ليس فيها رهون       التركة

، وإن كان الرهن أقل من الدين     ، ويوزع على الغرماء  منه مث يرد الباقي يف مال املفلس  
 .  يكون الدائن يف الباقي أسوة الغرماء فيحاصهم فيما بقي كواحد منهم 

  الشروط يف الرهن  :املسألة التاسعة عشرة
 :  الشروط يف الرهن تنقسم إىل قسمني 

 :   فاسدة وشروط صحيحة وشروط خمتلف فيها  شروط
وهي كل شرط خيالف مقتضى العقد أو ال يقتضيه   (:  الشروط الفاسدة:  أول ا
، أو     ، أو شرط أال يقبضه املرهتن  كما لو شرط أال يباع الرهن عند حلول الدين)  العقد

ذي ال   ، وال  ، فهذه شروط ختالف مقتضى العقد    شرط أال يويف الدين من مثن الرهن  
يقتضيه العقد مثل شرط حمرم شرطه رهن ا جمهول ا أو مخر ا أو معدوم ا أو ما ال يقدر على      

 .  تسليمه
 .  ، فهو باطل باالتفاق  فهذا ال يقتضيه عقد الرهن
 :  ، قوالن  وهل يؤثر على العقد فيبطله

 .  ، ألن البيع وقع على هذا الشرط فسد ما بين عليه   يبطل البيع:  األول
ال يغلق الرهن على صاحبه  {، دليله   ال يفسده فهو يفسد وال يفسد البيع  :  ينالثا

 .   أبطل شرط اإلغالق ومل يبطل البيع  له غنمه فالنيب  )١( }الذي رهنه 
، أو     يكون الرهن عند عدل حيفظه  كما لو اشترط أن:  الشروط الصحيحة:  ثاني ا

، ألن هذه الشروط ال ختالف   شرط أنه عند حلول الدين يباع الرهن ويستويف من مثنه 
، وما أشبه    ، تنطبق فيه الصفات السليمة ، أو شرط أن يرهنه شيئ ا معين ا   مقتضى العقد

 .  ، فهذا اتفقوا على أنه شرط صحيح جيب الوفاء به   ذلك
                                                 

 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
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هل هي من الشروط الصحيحة أو من الشروط        :  روط خمتلف فيها وهناك ش :  ثالث ا
 :  ؟ وهي أنواع  الفاسدة

 :  إذا شرط أن املرهتن يبيع الرهن ويستويف من مثنه   :  النوع األول
، ألنه هو املقصود واملقصود من الرهن االستيفاء منه عند عدم     إنه يصح :   قيل-أ  

 .  ، والشرط ال ينايف مقتضى العقد   التسديد
، فصاحب الرهن   ، ألنه يتفاوت الغرضان يف هذا ال يصح ذلك:   وقال الشافعي-ب 

، ولو     ، واملرهتن يريد تعجيل البيع ألخذ نصيبه  يريد زيادة الثمن بانتظار غالء السعر 
، مث املرهتن منهم كما لو كان وكله يف البيع فباعه    كان يف ذلك ضرر على الراهن

 .  لنفسه
، فهذا شيء رضي به الراهن وفوض به  وأما تفاوت الغرضني:  أصحواألول :  الترجيح

، وهذا ليس من باب بيع اإلنسان على  ، فاحلق له يف ذلك فما دام مسح فله ذلك املرهتن
 .  ، ألنه ال حرج عليه يف ذلك ، فالصحيح األول ، بل هو يبيعه على آخر فليس متهم ا نفسه

 :  على مثنهإذا شرط رهن املبيع   :  النوع الثاين
 .  ، لكين أرهنها حىت تسدد   أبيع عليك السيارة بعشرة آالف ريال إىل أجل :  بأن قال

 :  ورهن املبيع على مثنه له ثالث حاالت
 .  أن يكون الرهن مشروط ا يف العقد  :  احلالة األوىل 
 .  أن يرهنه بعد العقد وقبل لزومه  :  احلالة الثانية
 .  د لزوم العقدأن يرهنه بع :  احلالة الثالثة

 :  إذا كان رهن املبيع مشروط ا يف العقد :  احلالة األوىل
 مها روايتان عن أمحد  :  اختلف العلماء على قولني 

 :  ، وذلك ألمور   أنه ال يصح : القول األول
 .  ، ألن الراهن رهن املبيع قبل أن ميلكه    أن هذا رهن ما ال ميلكه-أ  

 .  ، وهذا ينايف مقتضى العقد ن التصرف يف املبيع أن هذا يقتضي منع املشتري م-ب 
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، ألن تسليم املبيع طريق لتسليم   أن رهن املبيع على مثنه يسبب عدم تسليم الثمن-ج 
، وقد روي عن اإلمام أمحد أنه سئل عن  ، فإذا احنبس املبيع احنبس تسليم مثنه الثمن

 .  ق له يف حبسه ، فال ح هو غاصب:  ، فقال رجل حبس بقية مبيع على مثنه
، ألنه قد يبيعه ويوفيه  من احملاذير أن هذا يفضي إىل أن الثمن يكون من املبيع:   وقالوا-د 

 .  ، واملعهود أن الثمن من غري قيمة املبيع    من مثنه
،   ، وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد  أنه جيوز رهن املبيع على مثنه:  القول الثاين

، فدل على أنه يصح إذا كان شرط ا وإمنا منع         إذا مل يكن شرط   :  اه ألنه قال يف آخر فتو
، وهو     ، فإذا كان هناك شرط فال بأس  هذا اإلمام أمحد إذا حبسه من غري شرط بينهما   

 .  )١( }املسلمون على شروطهم     { يتمشى مع قول الرسول  
و ابن القيم يف  )  يف املغين (، وهو الذي أيده املوفق     وهذا هو الصحيح  :  الترجيح

 .  ) أعالم املوقعني  (
 :  وأجابوا على اعتراضات املانعني مبا يلي

، ألنه شيء اتفقا   ، فهذا ال يؤثر على احلكم   إنه رهن الشيء قبل أن ميلكه   :   فقوهلم-١
، وال حمذور فيه ال شرع ا وال    عوا يف العقود ما فيه مصلحة  ، وهلم أن يض     عليه يف العقد 

 .  عرف ا
، ألن تسليم املبيع طريق للوصول     إن هذا يقتضي عدم احلصول على الثمن   :   وقوهلم -٢

فما املانع من .  ، فهذا اصطالح عندهم واجتهاد منهم وليس حكم ا شرعي ا       إىل الثمن 
 ؟   تسليم الثمن قبل تسليم املثمن

، فاملشتري باخليار يسلمه من أي شيء من   إنه يسلم الثمن من املبيع  :  ا قوهلم  أم-٣
 .  ، وال حمذور يف هذا ، ومل حيتم عليه الشرع ناحية معينة ، أو غريه  املبيع

 .   وهذا ال مينع من منع املشتري من التصرف فيه-٤

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢١١

،    على مثنه ، والصحيح رهن املبيع  وكل هذه االعتراضات اليت ذكروها ال وجه هلا    
 .  وقول اإلمام أمحد يؤيد هذا وال خيالفه

، فهذا يرجع إىل اخلالف يف أصل         إذا رهنه املبيع قبل لزوم العقد  :  احلالة الثانية
 .  ، وهو التصرف يف املبيع قبل قبضه  املسألة 
 .   فمن رأى أنه يتصرف يف املبيع قبل قبضه أجاز ذلك-١
 .  ضه مل جيزه وهذا هو الصحيح  ومن مل جيز التصرف فيه قبل قب-٢

 .   جيوز التصرف فيه قبل قبضه إال املكيل واملوزون : ومنهم من قال
 .  ، وهو رأي أيب حنيفة   جيوز التصرف فيه قبل قبضه إال العقارات: ومنهم من قال
 .  إذا رهنه بعد قبضه فال خالف يف جوازه    :  احلالة الثالثة
،    إن جئتك حبقك يف وقت كذا وإال فالرهن لك  :  إذا قال الراهن :  النوع الثالث
 .  ؟ ويبقى الرهن يف ملك الراهن يباع ويعمل فيه مما سبق ؟ أم ال  فهل هذا جائز

 :  على قولني ألهل العلم
 يغلق الرهن من    ال { أن هذا ال جيوز وعليه اجلمهور وذلك لقوله        :  األول

إن املرهتن ميلك الرهن مبضي املدة سبب    :   وإذا قلنا )١( }صاحبه له غنمه وعليه غرمه  
،    ، وسبب احلديث أن رجل ا رهن عند رجل دار ا له يف دين عليه غلق الرهن على صاحبه

ال يغلق   {:   فقال، فجاءا إىل النيب  هذه داري:  فلما مضى األجل قال املرهتن

 .   احلديث)٢( }.  . . الرهن
، وهو    ، بل الرهن يكون وثيقة يف يد املرهتن    مصادرة املرهتن للرهن :  ومعىن الغلق

 .  ملك للراهن ويباع ويسدد للمرهتن دينه ويرد الباقي للراهن

                                                 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ٢(



 من فقه املعامالت  

 ٢١٢

، لكنه ال يفسد     وهذا خمالف للحديث والشرط باطل  ، وإذا صادرناه أخذنا غنمه  
، وهذا أيض ا بيع معلق    ، وإمنا أبطل اإلغالق    مل يبطل الدين السابقالعقد ألن النيب 

،    فهذا ال يصح وجيب التنجيز يف البيع)  إن جئتك حبقك وإال فالرهن لك  (على شرط 
 .  إن جاء زيد بعتك الدار  :  كقوله

رواية عن أمحد وأحد القولني للشافعي على اجلواز إذا رضي          وهو :  القول الثاين
فيصح أن يأخذ املرهتن      )  بدائع الفوائد  (، وأيد هذا العالمة ابن القيم يف      الراهن بذلك له 

ال  {:  ، وأما احلديث  ، ورضي به وتباعيا عليه إذا شرط ذلك وهو شرط التزم به الراهن 

، وإذا أراد املرهتن أن يستويل على       فهو إذا مل يكن هناك شرط  )١( }.  . . يغلق الرهن
 .  الرهن بدون شرط كما كانوا عليه يف اجلاهلية من مصادرة الرهون 

Hω  {:  إن بيع املعلق ال يصح ليس عليه دليل واهللا يقول:  وجياب عن قوهلم  Î) β r& 

šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )وقوله )٢   :}  ¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )فاألصل يف  )٣ 
، وهذا جمرد اجتهاد    ، واألصل يف املعامالت اإلباحة إال ما ورد الشارع مبنعه  البيوع احلل

 .  والراجح خالفه   

 الضمان 
،    ، وقد يكون بالكفالة    ، وقد يكون بالضمان   سبق أن توثيق الدين قد يكون بالرهن 

$  { وأصل التوثيق يكون بالكتابة واإلشهاد   yγ •ƒ r'̄≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’n< Î) 9≅y_ r& 

‘wΚ |¡•Β çνθç7çFò2 $$ sù 4 { )وجعل الرهن بديل ا للكتابة يف السفر )٤  }  öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Ìsù 

                                                 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٧٥:  ة آية سورة البقر) ٣(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ٢١٣

×π |Êθç7ø)¨Β ( { )والنوع الثالث الضمان وهو موضوع البحث هنا       ، وهذان نوعان   )١ ،    ،
 :  وفيه مسائل

 تعريف الضمان يف اللغة :  املسألة األوىل
، وكون    ضم ذمة إىل ذمة   ، ألنه  ، وهو مأخوذ من الضم   مصدر ضمن يضمن ضمان ا

،    مأخوذ من الض من  :  ، وقيل  ، واألصل باب الضم  مصدره ضمن من االشتقاق الكبري 
، ألنه تضمن  إنه مأخوذ من التضمن :  ، وقيل ألن ذمة الضامن تتضمن ذمة املدين 

 .  أي تكفل وتعهد به:  ، تضمن فالن كذا  للدين
رف ما وجب على غريه وما        حتمل جائز التص     (: تعريف الضمان يف االصطالح     

 .  )  جيبقد
، فال يصح     ، واحملجور عليه حلظ نفسه   ، والسفيه  فيخرج غري جائز التصرف كالصغري

، وما قد جيب  ، أي ما ثبت على غريه من احلقوق  ما وجب على غريه:  ، وقوله  ضمانه
 .  يف املستقبل وفيه خالف 

،    اق ال يقصد منه االستثمار الدنيوي، فهو إرف  مساعدة ومعاونة احملتاج :  احلكمة منه
، أما ما تفعله البنوك من أخذ العوض     ولذا ال جيوز للضامن أخذ شيء يف مقابل ضمانه

 .  ، فال جيوز بناء على هذه القاعدة عن الضمان البنكي

 األدلة على مشروعية الضمان : املسألة الثانية 
yϑ  {:   فقوله تعاىل:  الكتاب-١ Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅÷Η ¿q 9Ïè t/ O$tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )٢(    ،

óΟßγ  {:  ، قال تعاىل ، واملتحمل  ، والضامن والزعيم معناه الكفيل ù= y™ Οßγ •ƒ r& y7Ï9≡x‹Î/ 

îΛ Ïãy— ∩⊆⊃∪ { )واستدل من هذه اآلية على     أي يتكفل هبذا الشيء ويتعهد به)٣ ،

                                                 
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ٤٠:  سورة القلم آية  ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٢١٤

،  ، وهي جعل شيء ملن يأيت بالشيء ودليل على الضمان    مشروعية اجلعالة أيض ا 
، ولكن يشكل يف هذا أن اآلية أهنا يف        ) محل بعري (ودليله على جواز ضمان اجملهول    

شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يرد يف شرعنا ما    ، لكن الصحيح أن   شرع من قبلنا
، أو    ، واألصل إن ما يذكر يف القرآن ومل يرد تعقيب عليه        ، والشرع مل خيالفه    خيالفه
 .  ، فهو شرع لنا   نسخ

و )  صبري : ( ويقال)  محيل (من ألفاظ الضمان ويقال  )  ز ع يم  (و:  ألفاظ الضمان
إن الضمان ليس له لفظ خمصوص   (م ابن تيمية ، ولذلك يقول شيخ اإلسال ) قبيل (

، وهذه قاعدة عند الشيخ    ) بكل ما تعارف عليه الناس إنه ضمان فينعقد به الضمان
 .  ، فريجع فيه إىل العرف  يف كل العقود

 أيت جبنازة   إن النيب   {حديث سلمة بن األكوع :  فأحاديث منها:   أما من السنة-٢
:   وقال، فتأخر النيب  نعم ديناران:  قالوا ؟ هل عليه دين :، فقال  ليصلي عليها

حق الغرمي وبرئت  :  ، فقال علي يا رسول اهللا:  ، فقال أبو قتادة صلوا على صاحبكم
ما خرب  :   أبو قتادة من الغد فقال ل  ، فصلى عليه ولقي الرسو   ذمة امليت 
 حنو    وروي عن علي   )١( }اآلن بردت جلدته   :  أديتهما فقال  :  ؟ فقال الدينارين
 .  من ذلك

،   ، فإذا جاز عن امليت جاز عن احلي فدل احلديث على مشروعية الضمان يف حق امليت
 .  ، ولعلها يف قصة أخرى   ويف رواية أن الضامن علي 

، وقد اختلف العلماء يف       أن امليت يبقى مسؤول ا عن الدين حىت يقضى عنه    وظاهر احلديث 
 :  هذا على قولني

 .   تربأ ذمة امليت من حني يتحمل عنه أخوه احلي   -١
 .  ) أن الدين يبقى معلق ا يف رقبة امليت حىت يقضى عنه ( أهنا ال تربأ ذمته حلديث -٢

                                                 
 .  )٣٣٤٣(، أبو داود البيوع   )١٩٦٢(النسائي اجلنائز  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢١٥

 :  التفصيل، ألنه يقول ب ويف احلديث رد على أيب حنيفة 
 .   فإن كان امليت ترك مال ا فيصح الضمان عنه-١
، ألن الضامن إذا أدى الدين فأين  ، فال يصح الضمان  وإن كان امليت مل يترك مال ا-٢

؟ فإن حقه ال يضيع وإذ كانت التركة تغطي بعض الدين صح يف ذلك البعض       يرجع
 .  والصحيح خالفه لإلطالق يف احلديث   

 ال يقدر على حتمل الديون   إنه يف أول اإلسالم عندما كان النيب  :  لوهذا احلديث قي 
 يؤدي الدين عنه من بيت  ، أما بعد الفتوح واتساع الرزق فإن النيب    عن األموات

وهكذا ينبغي لوالة األمور ليخلصوا ذمم      :  ، قال ابن قدامة  املال ويصلي عليه
 .  املسلمني من الديون 

)  املغين (مجع أهل العلم على مشروعية الضمان كما ذكره يف  فقد أ:  أما اإلمجاع-٣
، وهذا مرفق هام من    ، وإن وجد خالف يف بعض التفاصيل       وهذا اإلمجاع يف اجلملة  

 .  ، فال جيوز أخذ العوض الدنيوي عليها    املرافق اليت ينفع هبا املسلمون 

 أركان الضمان : املسألة الثالثة 
 :  أركانه أربعة

 .   ضامن-١
 .   مضمون عنه-٢
 .   مضمون له -٣
 .   مضمون فيه-٤

 :   الضامن-١
، فإن كان صغري ا أو غري  ، بأن يكون بالغ ا رشيد ا   يشترط فيه أن يكون جائز التصرف  -أ  

، وأجاز بعضهم ضمان الصيب فيما يؤذن له فيه من أجل تدريبه     رشيد مل يصح ضمانه



 من فقه املعامالت  

 ٢١٦

، ولكن ال   ، ألنه تصرف يف ذمته  ضمانه، وكذلك احملجور عليه للناس يصح  وتعليمه
 .  ، ألنه تصرف يف ذمته وليس يف أمواله    يطالب بالضمان إال بعد فك احلجر عن

، ألنه بغري  ، فإن أكره على الضمان مل يصح  ويشترط أن يكون الضمان برضاه -ب 
 .  ، وألن هذا حتمل ال يصح إال برض ا   اختياره

 مل يطلب صاحب  ، والرسول   ملضمون له  ال يشترط رضا ا:   املضمون له-٢
، وعند   ، فال داعي لرضاه عند اجلمهور    ، بل مبجرد قول أيب قتادة  الدين وهل رضي أم ال
 .  ، واحلديث دليل للجمهور   أيب حنيفة يشترط رضاه

ال نعلم فيه خالف ا   :  ) املغين (، قال يف  فال يشترط رضاه أيض ا:   املضمون عنه-٣
 .  ، بل إحسان إليه ومساعدة له    ضرر ألنه ليس عليه 

 :   املضمون فيه-٤
 .   فيصح ضمان املعلوم وال إشكال فيه -أ  

 .  ، كأن يضمن الدين وال يعلم قدره  ويصح ضمان اجملهول -ب 
فقد يكون  ) ح م ل  ب ع ري    ( ، ويف اآلية  فقد يكون قليل ا أو كثري ا إذا كان يؤول إىل العلم  

 :  ، وفيه خالف   ، فلم حيدد  ، أو نبت ا  ا، أو قمح   احلمل ذهب ا
من داين فالن فأنا متكفل عنه من مجيع :   وكذلك ضمان املعدوم كأن يقول -جـ

 .  التحمالت
، فيجوز أن      ، واملضمون به   ، واملضمون عنه    وال يشترط أن يعرف املضمون له    

:  ، وكقوله   ، وليس يف احلديث شيء مينع من هذا  من باع على فالن فأنا ضامن:  يقول
 )١( } /yϑÏ9uρ u!%y` ÏµÎ/ ã≅÷Η¿q 9Ïèt  { ، ويف اآلية ما يشري إىل ذلك من بعت عليه فأنا ضامن لك

:  ، فهو جمهول  )ح م ل  ب ع ري   ( ، وال يشترط معرفة الدين املضمون  فلم يعني من جاء به
 .  ، أو غريه  ، أو متر   هل هو بر

                                                 
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢١٧

 املسألة الرابعة حقيقة الضمان 
، أي      ، أو هو توثيق   ، أي بدل الدين يف ذمة يكون يف ذمتني     هل هو تعدد حمل للدين

 ؟   ، والضمان توثيق له فقط   هو يف ذمة املدين 
 ؟   ويترتب على السؤالني من الذي يطالب بالدين

، فهو خمري وله ذلك يف حال   ا تعدد للمحل فللدائن املطالبة من أيهماإهن:   فإذا قلنا-١
 .  احلياة أو املوت وعليه اجلمهور   

، فليس لصاحب احلق أن يطالب الضامن   إن الضمان توثيق فقط :   وعلى القول الثاين-٢
، ويدع     ، ألن الناس يستبشعون أن املدين يطالب الضامن   هذا خالف األصل 

، فال يعدل إىل الفرع مع وجود        ، واملدين أصل   ألن الضامن فرع ،  املضمون عنه 
، ألن الناس   ، فهذا خالف القاعدة وخالف العرف       األصل كالتيمم مع وجود املاء    

، وقد حبثه ابن القيم  ، وهذا هو الراجح   ، وألن هذا ينفر من الضمان  يستبشعون هذا
 .  ) أعالم املوقعني  (يف موضعني من 

 الضمان عن احلي وامليت أو عن امليت فقط : ة املسألة اخلامس
، وعن امليت سواء أكان له تركة أم مل يكن له    اجلمهور على أنه يصح عن امليت-١

 .  تركة حلديث قتادة وحديث علي حينما تكفال بالدينارين والدرمهني
يها  ، ألن احلي له ذمة موجودة يرجع إل       وذهب أبو حنيفة إىل أن الضمان خمتص باحلي    -٢

 :  أما امليت ففيه تفصيل
، وإن مل يكن له     ، ويرجع الضامن إىل التركة   إن ترك تركة تغطي الدين صح الضمان  

 .  تركة مل يصح الضمان عنه 
، وهو مفقود يف التحمل   ، ألنه ضم ذمة إىل ذمة أخرى     وهذا أخذ من معىن الضمان  

، وميكن أن      ال يضيع، فأين يرجع الضامن ألن حقه ، ألن ذمته قد خربت عن امليت
 .  ، وليس ضمان ا عنه   يكون التحمل عن امليت تربع بالوفاء عنه



 من فقه املعامالت  

 ٢١٨

 ضمان اجلعل والسبق يف املسابقة واملناضلة : املسألة السادسة 
، فاأللف تسمى جعل ا   من بىن اجلدار الفالين فله علي ألف ريال: فلو قال شخص 

، فيصح الضمان يف مثل   ضمان جعل ، فهذا  وأنا أضمن اجلعل على اجلاعل :  فقال آخر
 .  تعدد حمل أم توثيق:  هذا سواء أقلنا 

، وجيوز أخذ السبق عليها    ) املناضلة  (، والرمي  ، واحلافر  وكذا ضمان السبق باخلف
ن القيم السبق يف   وأحلق به اب )١( }ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر   {حلديث 

 .  ، ألن هذا من مسائل اجلهاد  املسائل العلمية

 ضمان أرش اجلناية : املسألة السابعة 
 .  ، فإنه جيب عليه القصاص أو الدية   فإذا جرح رجل رجل ا أو قطع منه طرف ا أو قتله  

 .  ، فيصح ضمان بدل اجلناية عند اجلمهور    فإذا أوجبت مال ا على اجملين عليه-١
،    ، فإنه ال يصح فإن كان البدل حيوان ا :  ذهبت طائفة من أهل العلم إىل التفصيل  و-٢

، ألن ضمان      ألنه قد يكون من األشياء اليت ال تنضبط اإلبل فال يصح الضمان فيها 
 .  اجلناية ال ينضبط

 .  ، وإذا كان الضمان نقود ا أصح    فهذا معروف القدر لكنه غري معروف النوع 
، ألن اإلبل متقاربة وحمددة يف النصوص وميكن   و القول األول والقول الراجح ه 

 .  معرفة ضبطها

  ضمان بدل املتلف وضمان نفقة الزوجة  :املسألتان الثامنة والتاسعة
 .  فإذا أتلف إنسان مال ا لشخص فيصح الضمان عنه

إذا تنازع زوجان وامتنعت الزوجة منه حىت يعطيها النفقة يف املاضي واحلاضر     و
 .  ملستقبل فيصحوا

                                                 
 .  )٢/٤٧٤(، أمحد  )٢٨٧٨(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٧٤(، أبو داود اجلهاد   )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢١٩

، وال    ، فقد يفتقر  ، ويكون جمهول ا   هو ضمان شيء لو حيصل     : والنفقة يف املستقبل
، وعلى صحة      ، أو يكون فقري ا فاستغىن فتجب عليه نفقة غىن   جيب عليه إال نفقة فقري

 .  ، ألنه أيض ا يؤول إىل العلم   يصح ضمانه- كما سبق -ضمان اجملهول  
، ألن هذا هو الغالب       على الزوجة يف املستقبل إال نفقة معسر    ال تصح النفقة  : وقيل

 .  وغريه حمتمل واألول أصح 

 ضمان دين السلم : املسألة العاشرة 
، وضمن عليه آخر بأنه إذا حل دين       ، أو حيوانات  ، أو متر    فلو أسلم شخص يف بر  

 :  ، ففيه خالف  ، فإنه ضمني له السلم
 .  ألنه دين من الديون يصح حتمله وضمانه  يصح ضمان دين السلم  :  فقيل-١
من أسلم يف شيء فال  {:  ، ألن فيه ما خيرجه عن الضمان حلديث ال يصح:   وقيل-٢

 فيخشى أنه إذا طالب الضامن يكون صرف السلم إىل غريه    )١( }يصرفه إىل غريه 
 .  ، ألن السلم دين من الديون   ، والصحيح األول  فيدخل يف احلديث

 ضمان األعيان املضمونة : املسألة احلادية عشرة 
،   ، فيكون مضمون ا ، أو عنده مغصوب  كأن يوجد شخص عنده عارية شرط ضماهنا

 .  ألن استيالءه عليه بغري حق فيضمن
،   نه، فيجوز أن يضمن ع   ، ألنه حق وجب عليه     فلو ضمن عنه غريه فيصح -١

 .  ولصاحب احلق املطالبة ألي منهما 
، وهذه      ، ألن تعريف الضمان أنه ضمان أعيان يف الذمة    ال يقبل الضمان:   وقيل-٢

 .  ، وهو للشافعي  ، فال يصح ضماهنا  األعيان ليست يف الذمة 
، وأمثاهنا   ، وإمنا لدركها  ، ألن الضمان ليس هلا  والصحيح صحة الضمان  :  الترجيح
، فالضمان ليس واقع ا   ، والبدل يثبت يف الذمة   ال أنه يضمن األعيان نفسها ،  لو تلفت

 .  ، وهو متطابق مع تعريف الضمان  ، بل على بدهلا على األعيان نفسها
                                                 

 .  )٢٢٨٣(، ابن ماجه التجارات   )٣٤٦٨(أبو داود البيوع  ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٢٢٠

، بل عند  ، وضمان بدهلا مل جيب اآلن  إن السلعة موجودة بنفسها  :  وقد يقال
 .  مستقبل ابأنه يصح أيض ا ضمان ما قد جيب :  ، ويرد عليهم  التلف

 ضمان العهدة : املسألة الثانية عشرة 
)  الدرك ( عهدة املبيع وعهدة الثمن ويسمى ضمان   : ) العهدة (ضمان 

 .  . إخل .  . ) االستحقاق (أو  )  التبعات (أو )  املسؤولية  (
 .  ، وهي الورقة اليت يكتب فيها العقد  والعهدة يف األصل هي الوثيقة 

أن يضمن للمشتري ما يلحق البيع من تبعات ويضمن    (: وتعريفها يف االصطالح
 .  ) للبائع ما يلحق بالثمن من تبعات

، فلو    ، أو الثمن من مسؤولية     وقد صار يف عرف الناس يطلق على ما يلحق املبيع 
،    ، ورد السلعة على صاحبها  ظهر أن املبيع مستحق لغري البائع فيلحق هذا بطالن البيع 

، فمن   ، أو أن املبيع مشترك بينه وبني غريه  ، أو مرهونة سلعة معيبةوكذا لو تبني أن ال
، وحمجور عليه ال   ، أو أن املشتري مفلس    ، أو معيب  ، أو أن الثمن مستحق    الذي ضمن

 ؟  ، فمن الذي يضمن  يتصرف يف ماله
، ويؤخذ عليه عهدة     ، فيطلبون من البائع ضامن ا وهذا ظاهر يف تعامل الناس اليوم

 .  ، فيطالب هبا املتعهد  ، أو مشتركة  ، أو فيها مسؤوليات  أن تكون السلعة مسروقة   خشية 
، والعهدة     ، ألنه ضمان ورقة  ومن العلماء من ذهب إىل أن ضمان العهدة غري صحيح 

 .  يف اللغة واألصل هي الوثيقة 
،    ، وإمنا ضمان ما يلحق البيع من تبعات ويرد على هذا بأن العهدة ليست يف الورقة

، واحلقيقة العرفية مقدمة على احلقيقة      وليست احلقيقة اللغوية هي املراد بل احلقيقة العرفية   
 .  اللغوية

، أو العهدة املقارنة    ، هل املوجودة وقت العقد واملقارنة له  ما هي العهدة اليت يضمن
 فإذا  ، ، أو كون املال مستحق ا لغريه يف وقت العقد     تصح بأن كان العيب به حال العقد 

، أو أن صاحبه رهنه بعد العقد وقبل    ، والعيب بعد العقد كان حال العقد ليس فيه عيب



 من فقه املعامالت 

 ٢٢١

إنه تتعلق به :  ، فقالوا ، وقبل التسليم ، أو أخذ الشقص من الشريك بعد العقد   التسليم
 .  ، ويلزم املتعهد بالسداد العهدة 

 .   جاء به العقد من تبعات ، فال يشمل ما  وإذا قال املتعهد بأنه يتعهد حال العقد فقط
 .  ، مشل األمرين أثناء العقد وبعده وإذا أطلق  

اضمنه    :  ، بل يكون مستمرا فال يصح قوله وليس لضمان العهدة حد ووقت معني 
 .  شهر ا

 إذا ضمن دين ا مؤجل ا على شخص مث مات أحدمها : املسألة الثالثة عشرة 
 ؟   به أو ال حيلفهل حيل الدين)  الضامن أو املضمون عنه   ( 

 :  ، فعلى قولني سبق أنه إذا مات وعليه دين مؤجل
، ويكون صاحب الدين املؤجل كصاحب الدين      أن الدين حيل باملوت  : القول األول

 .  ، أو كفيل مليء وهذا عند احلنابلة ، وحياصه إال إذا وثق الورثة برهن   احلال
، ألن األجل حق للميت لكن الدين       أنه ال حيل الدين املؤجل باملوت    : القول الثاين

 .  يتعلق جبزء من التركة فإذا حل سدد منه
، أو كفيل مليء فإذا مات أحدمها     وعلى القول بأنه حيل باملوت إذا وثق ورثته برهن  

 .  فعلى اخلالف السابق )  الضامن أو املضمون عنه   (
،    لى قول اجلمهور   ، وذمة املضمون ع    ذمة الضامن :  إن الدين يف ذمتني :  فإذا قلنا

، وإهنا يف ذمة    إن ذمة الضامن وثيقة :  بقول ابن القيم:  ، وإذا قلنا  فإن الدين حيل
 .  ، ويبقى الدين إىل أجله   ، فال حيل األجل  املضمون عنه 

 ؟   هل ذمة املضمون عنه تربأ مبجرد الضمان أو ال تربأ  

  براءة ذمة املضمون عنه  :املسألة الرابعة عشرة
،   كما لو أحلت به على مليء     ملضمون عنه تربأ مبجرد الضمان أو ال تربأ     هل ذمة ا 

 ؟   فهنا أحال الدين من ذمة أخرى 



 من فقه املعامالت  

 ٢٢٢

،   ، ويكون على ذمة الضامن  ؟ هل هي براءة ذمة املضمون عنه    فما هي فائدة الضمان 
 ؟   ، وأهنا جمرد وثيقة  أو أهنا ال تربأ

 :  فيه خالف بني العلماء على أقوال
،    قول اجلمهور على أن ذمة املضمون عنه ال تربأ بالضمان حيا وال ميت ا: القول األول

دلوا  ، واست ، والضمان ضم ذمة إىل ذمة وإمنا تنضم ذمة الضامن مع ذمة املضمون عنه
وقول  ،  )١( }اآلن بردت عليه جلدته  { ، وقول الرسول   حبديث سلمة بن األكوع

يغفر  {:  ، وكذا )٢( }نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه  { الرسول 

 .  )٣( }للشهيد كل شيء إال الدين 
،     مبجرد الضمان كاحلوالة حيا وميت ا     أن ذمة املضمون عنه تربأ عنه     : القول الثاين

، ويستدلون باحلديث أنه ملا   ، فليس له مطالبة املضمون عنه كاحلوالة ونكون يف ذمة الضامن
، وكانت مشغولة لكان ال  ، فلو مل تربأ الذمة  عليهحتمل أبو قتادة الدينارين صلى النيب 

،    )٤( }حق الغرمي وبرئ امليت  {:   يف حديث علي، وقول الرسول  يزال مدين ا
دعا له  )  نعم : ( ، وملا قال علي   دليل ا على براءة ذمة امليت فيكون قول الرسول  

  . }فك اهللا رهنك  {:   وقال النيب
 .  ، وداود الظاهري وغريهم   وهذا قول ابن شربمة

ب أن ذمة احلي ال تربأ بالضمان وذمة امليت تربأ      وهو رواية يف املذه : القول الثالث
 .  بالضمان

                                                 
 .  )٣/٣٣٠(أمحد ) ١(
 .  )٢٥٩١(، الدارمي البيوع   )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢٤١٣(، ابن ماجه األحكام  )١٠٧٨(الترمذي اجلنائز  ) ٢(
 .  )٢/٢٢٠(، أمحد  )١٨٨٦(مسلم اإلمارة  ) ٣(
 .  )٣/٣٣٠(أمحد ) ٤(



 من فقه املعامالت 

 ٢٢٣

،   )١( }اآلن بردت عليه جلدته  { ، لقول الرسول  الراجح القول األول:  الترجيح

يغفر كل شيء للشهيد إال  {:  ، وحلديث )٢( }نفس املؤمن بدينه  {:  وحلديث

 .  )٣( }الدين 
، ومل ينوبا    إهنما كانا متربعني بأداء الدين :  ، وعلي  ويقال عن حديث أيب قتادة 

 .  الرجوع إىل تركة املدين  
 .  فهنا تربأ ذمة املضمون عنه  
 :  فتربأ ذمة امليت بشرطني

 .  يكون هذا الشخص متربع ا   أن -أ  
 .   أن يكون ذلك مشروط ا بالسداد  -ب 

 .  ، وللقول الثالث وجه   واحلي ال تربأ ذمته

 إذا أبرأ صاحب احلق املضمون عنه : املسألة اخلامسة عشرة 
  ؟ فهل يربأ الضامن أو العكس 

 :  فيه تفصيل على قولني
، ألن ذمة الضامن   مة الضامن  إن كان اإلبراء للمضمون عنه برئت ذ    : القول األول

 .  ، وتبع للمضمون عنه فإذا سقط األصل سقط الفرع حىت ولو مل يتلفظ به   فرع
 .  وهذا قول اجلمهور  

 .  ، وهذا خالف قول اجلمهور    إال على قول من يرى أن الدين يتنقل من ذمة إىل ذمة  
، والضامن   نه أصل، أل  إذا كان اإلبراء للضامن فال يربأ املضمون عنه : القول الثاين

 .  ، وإذا برئ التابع فال يربأ املتبوع   فرع واألصل ال يربأ برباءة الفرع 

                                                 
 .  )٣/٣٣٠(أمحد ) ١(
 .  )٢٥٩١(، الدارمي البيوع   )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢٤١٣(، ابن ماجه األحكام  )١٠٧٨(الترمذي اجلنائز  ) ٢(
 .  )٢/٢٢٠(، أمحد  )١٨٨٦(مسلم اإلمارة  ) ٣(



 من فقه املعامالت  

 ٢٢٤

 إذا أدى الضامن الدين : املسألة السادسة عشرة 
  ؟ فهل يرجع به إىل املضمون عنه

 :  هذا له أربع حاالت 
ون عنه     أن يضمن بإذنه ويؤدي الدين ففي هذه احلالة يرجع إىل املضم        : احلالة األوىل

 .  فكأنه وكله يف التسديد
 خبالف ما إذا كان أجنبيا فال    - أي شريكا -ال يرجع إذا كان خليط ا   : وقال أبو حنيفة 

  . والصحيح األول .  يراجع
 .  ) التسديد ( أن يأذن له بالضمان دون اإلبراء   : احلالة الثانية

 .  ، ولو مل ينطق به   له بالتسديد ، ألن إذنه له بالضمان إذن   له املطالبة :   قال اجلمهور-أ  
 .  ، ألنه مل يأذن له إال يف الضمان ال التسديد    وعند الشافعي ال يرجع عليه-ب 

 .   أن يأذن له بالتسديد دون الضمان   : احلالة الثالثة
، ألنه سدد عنه بأمره فكأنه وكله  ، فهنا يرجع إليه  فيصح الضمان ولو مل يأذن له 

 .  وأنابه
، فالضمان يصح ولو مل      ، وال يف التسديد   أال يأذن له يف الضمان   : ابعةاحلالة الر

 :  ، والرجوع فيه قوالن    ، وكذلك لو مل يعرفه  يأذن
 .  ، فظاهر أنه متربع ، ألنه مل يأذن له   ال يرجع عليه بشيء-١
، ألنه متفرع  ، فكذلك التسديد ، فكما صح الضمان ولو بدون إذن    أنه يرجع عليه-٢

 .  ، فكأنه حمسن  فإنه يرجع عليه، عنه
 .  ، وليس فيه جمال للتهمة   ، ألنه فتح باب للخري وهذا هو الصحيح 

 ؟    إن له الرجوع فهل يرجع بقدر الدين أو مبا سدد    : إذا قلنا
، ألن هذا ما    ، فإن كان األقل هو الدين فريجع عليه به   يرجع باألقل منهما : قالوا

، ألنه مل يعط غري هذا فيعطيه   ألقل ما سدد فريجع به ، وإن كان ا    وجب على املدين 
 .  حقه 



 من فقه املعامالت 

 ٢٢٥

 مطالب الضامن املضمون عنه بسداد الدين : املسألة السابعة عشرة 
 :  هذا له حالتان

، فله إن يطالب املضمون عنه ألنه يدرأ عنه      إذا طالب صاحب احلق الضامن   : األوىل
 .  نفسه ضرر
 :  ى قولني إذا مل يطالب الضامن فعل : الثانية

 .   إذا مل يطالب املضمون عنه لعدم املسوغ لذلك   : القول األول
 .  ، ألن ذمته مشغولة ويريد فكها   له أن يطالب  : القول الثاين

  إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين  :املسألة الثامنة عشرة
 وأنكر املضمون له التسديد وال بينة 

، فالقول قول    املضمون له التسديد وال بينة    ، وأنكر   إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين  
 .  ، ألنه منكر واليمني على من أنكر املضمون له  

، فإن طالب   ، ولصاحب احلق أن يطالب من شاء منهما  وألن األصل عدم التسديد
 .  املضمون عنه فقضى الدين فله ذلك  

 الكفالة 

 تعريفها 
،    ، ومنه كفالة اليتيم   إذا التزم به  : تكفل فالن بكذا  :  ، تقول  االلتزام بالشيء: لغة

 .  ، وحنوها مبعىن االلتزام بتربيته ومؤنته
 .  ) التزام رشيد ببدن من عليه حق مايل لربه  (: شرع ا 
، وهو بيان من تلزمه     ضد السفيه والصغري واحملجور عليه  :  التزام الرشيد  :  فقوله
 .  ، وأما احملجور عليه لفلس فتصح منه  الكفالة
 .  ، ألنه كفالة باملال ال بالبدن  خيرج الضمان :  ببدن



 من فقه املعامالت  

 ٢٢٦

، فيشترط أن يكون املكفول حقا ماليا دون         خيرج به احلق غري املايل  :  حق مايل
 .  ، ويف األخري خالف   احلدود والقصاص وحنوها  

 أدلتها 
ô  {:   قوله تعاىل عن يعقوب عليه السالم : الكتاب s9 … ã& s# Å™ ö‘ é& öΝ à6 yè tΒ 4 ®L ym 
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$ tΒ ãΑθ à) tΡ ×≅‹ Ï. uρ ∩∉∉∪ { )وتكفلوا    ، ألهنم وثقوه فالة تكون بالبدن فدل على أن الك.  )١ ،
 .  ، وهو شرع لنا إن مل يأت يف شرعنا ما خيالفه  ، وهذا شرع من قبلنا  له ببدنه
جل ا يف دين عليه وأىب أن يتركه  أن رجل ا لزم ر {، وغريه  ما رواه أبو داود :  السنة

، ألن النيب حتمل  )٢( }، فتركه الرجل  أنا محيل : ، فقال رسول اهللا  حىت يأتيه حبميل
 .  عنه وكفله

 .   سلم عنهوقد ينقلب الكفيل ضامن ا يف بعض األحيان فقد ورد أن النيب  
، وهو قول     وغريهم، وهم األئمة األربعة   واجلمهور على شرعيتها هلذين الدليلني -أ 

 .  الشافعي يف املشهور عنه
واختلف أصحابه يف     .  ) الكفالة بالبدن ضعيفة : ( يروى عن الشافعي أنه قال

، عليه  ، فيكون هذا هو القول الثاين يف املسألة  ، ففسرها بعضهم بأهنا ال تصح تفسريها
 .  بعض الشافعية

، فتصح عند  ال من ناحية األصلوفسر بعضهم قوله بأهنا ضعيفة من ناحية القياس 
 .  بعض الشافعية على هذا كقول اجلمهور  

                                                 
 .  ٦٦:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  )٢٤٠٦(، ابن ماجه األحكام  )٣٣٢٨(أبو داود البيوع  ) ٢(



 من فقه املعامالت 

 ٢٢٧

 من تصح منه الكفالة 
، فال يصح منهما الكفالة    فيخرج الصغري والسفيه )  البالغ العاقل (تصح من الرشيد  

، أما احملجور عليه لفلس     ، وهؤالء ليسوا أهل ا للتحمل   ، وهؤالء حتملوا   ألن الكفالة حتمل 
 .  ، وإمنا حجر عليه يف املال فقط  ، ألن الذمة موجودة      كما صح يف الضمان فيصح منه

 ما تصح به الكفالة 
 :  أما إذا كان املال جمهول ا فعلى قولني )  باحلق املايل إذا كان معلوما (تصح الكفالة 

، ويقصدون باجملهول الذي يؤول إىل العلم أما      تصح باجملهول قياس ا على الضمان-١
 .  ، فال تصح فيه الوكالة وال الضمان   يؤول إىل العلم الذي ال

 .  ، ألنه ال ميكن معرفته عند احلاجة  ، وهو قول لبعض الشافعية  ال تصح باجملهول-٢

 من تصح الكفالة عنه 
 .  ، فصح أن يتكفل به إنسان   هو الشخص الذي عليه حق مايل 
 ؟    يكون غري حمبوس وحاضر ا  ؟ أم يلزم أن يلزم أن   هل يشمل هذا احملبوس أو الغائب 

 .  ، واملطالب بإحضاره الكفيل  اجلمهور على أهنا تصح كفالة احملبوس والغائب 
 .  ، ألن الكفيل ال يستطيع حتضريه عند احلاجة ال يصح:  وقال أبو حنيفة

 حكم كفالة املعرفة 
هو  ، ف  إنه يتكفل بإحضاره:  ، لكنه مل يقل  أنا أعرف فالن ا :  ، كأن يقول تصح

، وإذا مل      ، ومكان سكنه ، وقبيلته يعطي معلومات واضحة عنه لو احتيج إليه كأسرته 
 .  ، فاختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الكفيل يغرم ويسلم بدل ا عنه  يعرف ومل يوجد 

 .  وهذه منتشرة يف هذا العصر بأن يكتب معه ورقة بأن فالن ا معروف لدينا



 من فقه املعامالت  

 ٢٢٨

 :  واملعرفة قسمان
، فال تسمى كفالة وال  ، وال تتضمن التزكية ون عرفه مبعرفة مكانه وامسه  أن يك-أ  

 .  يضمن
، كأن يقول بأنه يعرف شخصه وأمانته ومعاملته    أما الكفالة اليت تتضمن التزكية -ب 

 .  فإنه يضمن

 ما يلزم الكفيل يف حال حياة املكفول 
ه إال إذا غاب غيبة ، وأمكن إحضار  ، ولو كان غائب ا  يلزمه إحضاره حال الطلب

حبثت عنه ومل  :  ، وال يكفي قوله ، فتربأ ذمته ، وتعذر إحضاره ، ومل يعرف له أثر طويلة 
 .  أجده حىت يثبت ذلك 

 .  ، فإنه يلزم بالسداد عنه ، أو البحث عنه  ولو رفض إحضاره 
، ويلزم أن يسلم عنه شيئ ا ألن التسليم بدل   وإذا مات املكفول برئ الكفيل

، ألن الضامن   ، وهذا مما يفارق فيه الضمان الكفالة  ، واإلحضار هنا متعذر راإلحضا
 .  يسدد عنه ولو ميت ا

 الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص 
 :  قسمان :  احلد

 .  ، أو حق آلدمي كحد القذف    ، والسرقة  ، والزنا  كحد شرب اخلمر  :  حق اهللا
طالقه وإحضاره عند الطلب    فلو كان هناك إنسان عليه حد وتكفل عنه شخص إل 

 :  أنه ال يصح ألمرين:  ففيه
Ÿω  {:   أنه ال ميكن االستيفاء من الكفيل عند عدم حتضري املكفول-١ uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t÷z é& 4 { )١(  . 
 .  ، وهذا قول اجلمهور   ، فال يطلب فيها كفالة  دود مبناها على الدرء والستر   ألن احل-٢

                                                 
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢٢٩

 :  وعند الشافعية قول يف املذهب بالتفصيل
 .  ، مل جتز فيها الكفالة   فإن كانت هللا-أ  

 .  ، فتجوز فيها الكفالة  وإن كانت حقا آلدمي-ب 
 :  القصاص

، ألنه ال ميكن االستيفاء من   كفالة، فعند اجلمهور أيض ا ال تصح فيه ال   أما القصاص
 .  الكفيل إذا مل حيضر املكفول 

 حكم الكفالة حالة أو مؤجلة 
، أو أن يتكفل بإحضاره يف     أن يتكفل بإحضاره من وقت االلتزام :  الكفالة احلالة 
 .  الوقت احلاضر

، وإذا حضر املكفول        أن يكفل إحضار املكفول يف وقت مستقبل  : الكفالة املؤجلة
، برئت ذمته إال إذا كان هناك يد ظاملة حتول بني صاحب احلق وبني مطالبة      احلاليف

، وإن مل يكن هناك يد ظاملة فإنه يلزم قبوله ويربأ      ، فإن إحضاره ال قيمة له  املكفول
، فإنه لو   أنا كفيل بفالن يف شهر شعبان:  ، كأن يقول ، أما إذا كانت مؤجلة الكفيل

، وألن صاحب الدين    ، ألن الكفالة مؤجلة فهي كالدين املؤجل     ربأأحضره يف احلال مل ي  
 .  ، وال يستفيد املكفول له من هذا اإلحضار  ال يتمكن من مطالبته إذا أحضر قبل األجل

 هل يلزم الكفيل أداء ما على املكفول إذا مل حيضره 
 :  ى قولني، أما إذا كان حيا فعل  أما إذا مل حيضره ألنه ميت فال شيء على الكفيل

أنه ال يلزم الوكيل التحمل بل يلزمه اإلحضار ألن الكفالة    :   وهو قول األكثر   : األول
 .  بالبدن وليس املال

 عند احلنابلة إذا مل حيضره وهو حي فيلزم مبا عليه سواء أكان إحضاره ممكن ا       : الثاين
، فعلى هذا إذا    )١( }الزعيم غارم  {:  ، كأن يلحق بدار العدو حلديث أو غري ممكن 

                                                 
 .  )٢٤٠٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع   )١٢٦٥(الترمذي البيوع   ) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٢٣٠

، سواء أكان إحضاره     كان املكفول حيا ومل حيضره الكفيل فأنه يلزمه مبا عليه من حق
 .  ، ألن هذا هو معىن الكفالة  ، أو حلق بدار احلرب   ، كأن جهل مكانه  ممكن ا أو متعسر ا

 :  ؟ فيه خالف  ه فهل يربأ إذا عني مكان ا لتسليم املكفول فسلمه يف مكان غري * 
، ألن هذا هو الذي    املذهب أنه ال يربأ إال إذا سلك يف احملل املعني  : القول األول

 .  ) والكالم إذا مل يرض   (،  اتفقا عليه واملسلمون على شروطهم  
، ألن     ، ولو مل يكن حمل االلتزام  أنه إذا سلمه يف حمل فيه سلطة كفى : القول الثاين

 .  ، وتقوم السلطة بإحضاره إىل جملس احلكم    ميكن أن يشتكيه على السلطة املكفول له 
 .  ، ألنه ال يستفيد من تسليمه  وأما إذا سلمه يف حمل ليس فيه سلطة فال يربأ 

 أنه إذا سلمه يف مكان آخر يف البلد فيكفي ولو مل يكن املكان الذي      : القول الثالث
 .  نه مكان واحد  ، ويصدق عليه أ  التزم به ألن البلد واحد 

أنه إذا مل يكن على املكفول له ضرر يف إحضار املكفول فيكفي        :  القول الرابع 
، ولو كان يف بلد    ، واملعترب حصول الضرر وغريه  ، ويربأ الكفيل  إحضاره يف أي مكان 

،    واحد وتضرر بتسليمه يف غري املكان املعني فال يربأ إال بتسليمه إال يف املكان املعني     
 .  حظ هو الضرر وعدمه واملال 

 .  ، وغري املانع ، والقاضي هو الذي حيدد الضرر املانع  وهذا هو أقرب األقوال 

 إذا كفل إىل أجل جمهول 
أنا أكفل إحضار هذا الشخص لك حىت يأيت زيد من السفر حىت يسقط      :  بأن قال

 .  املطر
فالة فال حيصل   واألجل اجملهول يفقد الكفالة معناها ألنه قد حيضر زيد حلظة الك 

وال بد من معلومية   .  ، ومتتد فال تصح   ، أو قد ال حيضر زيد أبد ا فتستمر الكفالة    كفالة
، وقال  ، وهذا ما يسمى بالتعليق على اإلحضار ، أو إىل شعبان   ، أو شهر   األجل كسنة



 من فقه املعامالت 

 ٢٣١

، فهذا شيء معروف حسب   ، أو قدوم احلج  ، أو احلصاد  إذا علقه إىل اجلذاذ  :  بعضهم
 .  ، وإن كان فيه نوع من اجلهالة لكن الوقت معروف    ة اجلاريةالعاد

 إذا تكفل برجل إىل أجل 
، كأن   ، وإن مل حيضر املكفول فيه فإنه يلتزم مبا عليه    إذا قطع على نفسه موعد ا حمدد ا 

، وإال فهو ملتزم مبا عليه من الدين فهذه حمددة بوقت فعلى قولني       يتكفل به إىل رجب مثل ا
 :  علمألهل ال

، أنه على شرطه فهو التزام هبذا      قول يف مذهب احلنابلة وقول الشافعي: القول األول
 .  ، فيتكفل مبا يتكفل به ، وهو خمتار رشيد الشرط 

، وهذا ال جيوز  ، وال يلزم ألن هذا تعليق على احلظر  إن هذا ال جيوز : القول الثاين
، حيث حتمل  ، فيكون قد أضر بنفسه  عنيألنه قد ال يتمكن من إحضاره يف هذا الوقت امل 

 .  ، وليس هلذه املسألة عالقة مبسألة إذا مل حيضره      ، وفيه خماطرة  الغرامة
 .  تكفل مبا عليه ألهنا غري حمددة بوقت

، فصاحب    ألنه التزم هبذا لصاحب احلق واملسلمون على شروطهم       : والراجح األول
 .  بتحضريهالدين مل يطلقه إال بعد التزام املتكفل 

 الرضا بالكفالة 
 .  ، واملكفول به  ، واملكفول له   الكفيل:  يف الكفالة أطراف ثالثة  

، فلو أكره شخص        ، ألن الكفالة التزام وحتمل    أما الكفيل فيشترط رضاه بال خالف  
 .  ، أو صغر سن فال تعترب   ، أو كان رضاه غري معترب لسفه  على الكفالة

، وألن املكفول له ال يضرر     ن الكفالة كالضمان  وال يشترط رضا املكفول له أل
، أما املكفول فهذا حمل خالف بني       ، وال يتحمل هبا شيئ ا  ، بل هي زيادة خري له    بالكفالة
 :  أهل العلم



 من فقه املعامالت  

 ٢٣٢

، وال يضرر   ، ومنفعة ال يشترط رضاه ألن الكفالة خري له   :   فمن العلماء من قال-١
 .  ، فال يشترط رضاه كالضامن هبا

، وإحضاره فيه     يشترط رضا املكفول ألن معىن الكفالة التزام إحضاره عند الطلب     أن-٢
، وقد يكون الكفيل ال يتالءم معه فيحصل  ، أو إضرار به وسلطة عليه    مشقة عليه
 .  عليه به ضر

،    أعط فالن ا مبلغ كذا من املال:  ، أو اكفل فالن ا فكفله:  لو قال شخص لشخص 
 .  ؟ يطالب املباشر، أو   فهل يطالب اآلمر

، وكذا لو      ، وإشارة عليه  ، ألن هذا القول جمرد إرشاد    يطالب املباشر دون اآلمر  
أعطه عين  :  ، ولكن لو قال   ، فإذا أعطاه فال يكون اآلمر كفيل ا   أعط فالن ا مائة ألف :  قال

 .  مائة ألف فيعترب كفيال له

 األمور اليت يربأ هبا الكفيل 
  : يربأ الكفيل بأمور

،  ، ألنه تعذر إحضاره فإذا مات املكفول برئ الكفيل عند اجلمهور :   موت املكفول-١
، وذهب   ، فال يبقى للكفالة موضع  ، وقد مات البدن وألن الكفيل متعهد بالبدن

، ألن الكفيل كالرهن فيستويف منه   الشافعي إىل أنه إذا مات املكفول حتمل الكفيل
 .  قة يف الضماناملكفول له عند التعذر كالوثي 

، وال      ، وهذا حق له   ، ألنه إمنا كفل من أجله   إذا أبرأه املكفول له فإنه يربأ لذلك   -٢
 .  يطالب بعد ذلك بإحضار املكفول

، أو   ، كأن ادعى أنه مل يرض حىت تبطل الكفالة أما إذا ادعى الكفيل عدم صحة الكفالة 
، فال يربأ    ن األصل صحة الكفالة ، فإنه ال يربأ أل ، وأنكر بقاءها  اعترف بوجودها

 .  مبجرد دعواه ألن األصل بقاؤه  



 من فقه املعامالت 

 ٢٣٣

، فإن الكفالة له تبطل ألنه اعترف أنه ال حق له        أما إذا ادعى املكفول له عدم الصحة   -٣
 .  على الكفيل

،    كمن كفل من عنده عني مضمونة كالعني املغصوبة:   تلف العني املكفول هبا-٤
 .  موت املكفول لعدم بقاء حمل الكفالة ، فيربأ بالتلف ك والعارية

، فإنه يربأ الكفيل ألنه إذا برئ األصل برئ  ، أو سداد   إذا أبرئ املكفول من الدين  -٥
 .  الفرع 

 احلوالة 

 تعريفها وأدلة ثبوهتا 
 .  حوالة  :  ، واألصل إحالة وقالوا    اسم مصدر من أحال : لغة

 .  ) نقل دين من ذمة إىل ذمة   (: اصطالح ا
 .  ثابتة بالسنة واإلمجاع هيو

مطل   {:   وحديث ، }من أحيل عليه مليء فليحتمل   {:   فحديث: أما السنة

 من    فأمر النيب )١( }، ومن أحيل على مليء فليتبع   الغين ظلم حيل عرضه وعقوبته 
 .  ، ويتبع احملال عليه ألخذ حقه منه  ه أن يقبل احلوالة  أحيل حبق

 :  اإلمجاع
، واختلف العلماء      اإلمجاع على مشروعية احلوالة يف اجلملة   )  املغين (حكى صاحب  

 :  يف حقيقتها
 .  ؟ هل هي نوع من االستيفاء أو هي بيع 

                                                 
،   )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ١(

،   )١٣٧٩(، مالك البيوع   )٢/٢٥٤(، أمحد  )٢٤٠٣(ام ، ابن ماجه األحك   )٣٣٤٥(أبو داود البيوع   
 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع  



 من فقه املعامالت  

 ٢٣٤

ذا كانت بيع ا  ، فإ ، بالدين الذي له يف ذمة غريه كأن املدين اشترى الدين يف ذمته
، هي نوع     ، وعلى إهنا ليس بيع ا  فتكون خارجة عن القياس ألن بيع الدين بالدين ال جيوز

 .  استيفاء وعقد إرفاق ليست بيع ا للدين بالدين
 :  ويترتب على اخلالف

، وإذا كانت نوع استيفاء تكون على     إهنا بيع تكون خارجة عن القياس : إذا قلنا
 .  القياس

 .  ، أما إذا كانت نوع استيفاء مل يدخلها  إهنا بيع دخلها خيار اجمللس  : وإذا قلنا
وقرر أهنا .  ) ٣٩٠ - ١/٣٨٧أعالم املوقعني   (وقد حبث ابن القيم هذه املسألة يف 

 :  ، وردها من ناحيتني خارجة عن القياس 
 .   أهنا نوع استيفاء وليست بيع ا ألن له أن حييل به أو يعطيه -١
، فبيع الدين بالدين ليس ممنوع ا مطلق ا وبيع الدين بالدين على أربعة     إهنا بيع لو قلنا-٢

 :  أنواع 
 .  وهو ممنوع  .   واجب بواجب-١
 .   وساقط بساقط وهو جائز-٢
 .   وواجب بساقط وهي احلوالة -٣
 .   وساقط بواجب وهو جائز -٤

 .  }الكايل بالكايل   عن بيعهنى النيب   {وإمنا 
 .  ا نوع استيفاءواألرجح أهن

 أطراف احلوالة 
 .  ، وحمال عليه ، وحمال  حميل:  ةثالث

، ألن احمليل ال    ويشترط رضا احمليل فقط أما احملال واحملال عليه فال يشترط رضاهم  
، وال ضرر     فلو أكره على احلوالة مل تصح    .  يتعني عليه أن يسدد من دينه الذي على الناس  

، واحملال ال ضرر      احلق سيؤخذ منه سواء من احمليل أو احملال على احملال عليه يف ذلك ألن 
 .  ، سواء من احمليل أم احملال عليه  عليه ألنه سيأخذ حقه 



 من فقه املعامالت 

 ٢٣٥

 شروط صحة اإلحالة 
 :  شروط صحة اإلحالة أربعة شروط  

 :   اتفاق الدينني يف ثالثة أمور: األول
 اجلنس مل تكن حوالة بل     ، وإذا اختلف    ، والفضة بالفضة   يف اجلنس كالذهب بالذهب  -أ  

 .  صرف ا
،   ، وبرديء على جيد    يف الصفة فلو أحال مبكسرة على صحيحة مل تصح احلوالة      -ب  

 .  وجبيد على رديء الختالفهما يف الوصف 
، فلو أحال بدين   فإن اختلفا الدينان يف احللول والتأجيل مل يصح :   احللول والتأجيل -ج 

 .   مل يصح، أو مؤجل على حال   حال على مؤجل
فال بد أن يكونا حالني أو مؤجلني إىل أجل واحد حىت ولو حصل الرضا ألن هذا يقلبه               

 .  إىل بيع
،   ، أما الدين الذي هو عرضه للفسخ  أن تكون احلوالة على دين مستقر ثابت   : الثاين

،   ، ودين الكتابة كمن أحال على مكاتب ألن العبد ميلك الفسخ       فال تصح يف دين السلم   
 .  ذلك املرأة إذا أحيلت بصداقها قبل الدخول هبا ألن الصداق ال يستقر إال بالدخول     وك

 :   رضا احمليل: الثالث
، فال تلزمه أن حييل    وذلك ألن احمليل ال يتعني عليه أن يسدد الدين مما له عند احمليل 

 .  الدين على شخص معني بدون رضاه 
مبائة  :  و كان احملال به جمهول ا مل يصح فيقول، فل  أن تكون احلوالة مبال معلوم   : الرابع

، فال     أحلتك حبقي على فالن:  ، أما احلق املبهم كقوله   ريال أو ألف حىت ميكن اإللزام به  
 .  يصح ألنه ال ميكن اإللزام به عند التنازع حىت يبني قدره وجنسه 

ل عليه  ، وألزم احملال بقبوهلا واحملا   فإذا توافرت هذه الشروط صحت احلوالة   
 .  بالتسديد



 من فقه املعامالت  

 ٢٣٦

 :  واختلفوا يف رضا بقية األطراف  
من أحيل   { ، أما احملال لقول النيب     عند احلنابلة ال يشترط رضا احملال واحملال عليه -١

، بل جيب عليه   ، فظاهر احلديث أنه ال يشترط رضاه   )١( }على مليء فليتبع  
، وهو سيحصل عليه ممن إحدامها بدون       ، وألن مقصوده احلصول على حقه      لالقبو
، فليس لطلب رضاه  ، واحملال عليه ألن املطلوب منه تسديد الدين ألحدمها ضرر
 .  معىن

، ألن احلوالة نقل للدين من ذمة إىل  ، واحملال عليه  عند أيب حنيفة يشترط رضا احملال-٢
 .   من مجيع األطراف ، فال بد فيه من التراضي  ذمة

، ورواية عن أمحد ألن     ، وهو قول مالك    أنه يشترط رضا احملال دون رضا احملال عليه    -٣
، واألصل أن دينه     ، فال بد من رضاه من هذا النقل  احملال نقل حقه من ذمة إىل ذمة 

، وأما احملال عليه سيسدد    ، فال ينتقل من أصل إىل فرع إال بإذنه   يف ذمة احمليل
، ولكن لو رجعنا إىل     وليس هناك غرض صحيح يف طلب الرضا منه.  دمهاألح

، يفهم اشتراط    ) من أحيل : ( ، وقوله   احلديث وجدناه يلزم احملال واحملال عليه 
،    مطل الغين ظلم {،  ، وقد أمر احملال أن يقبل وهذا يتضمن أن احملال يدفع  رضاه

 .  )٢( }حيل عرضه وعقوبته  
فإذا متت هذه الشروط األربعة لزمت احلوالة وبرئت ذمة احمليل عند مجاهري أهل العلم         

 .  ألن الدين انتقل من ذمة إىل ذمة  

                                                 
،   )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ١(

،   )١٣٧٩(، مالك البيوع   )٢/٣٨٠(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام    )٣٣٤٥(أبو داود البيوع   
 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع  

،   )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ٢(
،   )١٣٧٩(، مالك البيوع   )٢/٢٥٤(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام    )٣٣٤٥(أبو داود البيوع   

 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع  



 من فقه املعامالت 

 ٢٣٧

 ، وهو أهنا ال   ، واألول أصح   وذهب طائفة من أهل العلم إىل أهنا ال تربأ مبجرد احلوالة 
 .  تربأ وال يرجع عليه احملال

 ؟  فهل يرجع احملال على احمليل :  ، أو أنه قد مات   فلو تبني أن احملال عليه قد أعسر 
 :  فيه تفصيل

 :  ألنه ال خيلو من أحد أمرين 
 :  ففي هذه احلالة ثالثة أقوال  :   أن يكون احملال مل يشترط يسار احملال عليه -١
 .  ، واحملال مل يشترط اليسار  ل احلنابلة ألن ذمة احمليل برئت  أنه ال يرجع أبد ا وهو قو -أ  
،   ، والنخعي ، وهو قول شريح  ، ويف حالة اإلعسار   أنه يرجع مطلق ا يف حالة املوت   -ب

، فلما مل حيصل عليه من احملال عليه   ، ألن أصل الدين ثابت يف ذمة احمليل     والشعيب
 .  رجع إىل األصل 

، أما إذا علم هبا حال   ل يف حالة اإلفالس إذا مل يعلم بالواقع  إنه يرجع على احملي-ج 
، وإذا رجعنا إىل     ، فال رجوع عليه   ، إما قامت البينة على ذلك احلوالة سواء بإقراره  

احلديث جند أنه يشهد للقول األول ألن احلوالة كانت على مليء لكن طرأ عليه     
 .  اإلفالس

 .  تصح احلوالة   ، فال  أما إذا كان يف األصل مفلس ا 
 :   إذا شرط اليسار مث تبني أنه مفلس فهذه على قولني  -٢
:   يقول ، وهذا قول احلنابلة ألنه شرط اليسار وتبني خالفه والرسول                    أنه يرجع    -أ  

 .  دينه على احمليل لعدم توفر الشرط، فريجع ب )١( }املسلمون على شروطهم     {
أنه ال يرجع ألن احلق انتقل من ذمة  :   رواية يف املذهب وأحد القولني للشافعي -ب 

، وال    ، فال يرجع  احمليل إىل ذمة احملال عليه باحلوالة ألهنا صدرت مستوفية لشروطها
 .  يعترب الشرط

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(ألحكام  الترمذي ا) ١(



 من فقه املعامالت  

 ٢٣٨

ولو أحال على     .  )١( }املسلمون على شروطهم    {:  والصحيح األول حلديث
 .  ، أو أنه قد سدد أو أحال على بنك وليس فيه رصيد     شخص وتبني أنه ليس له دين عليه 

، فال تصح على الدين غري   ال تصح احلوالة ألن من شروطها على دين مستقر     
 .   غري دين غري صحيح من باب األوىل، فإحالته على املستقر

 ؟   ولو أحاله على شخص ليس عليه دين من باب الثقة به فهل تكون حوالة    
، ألن    ، ولصاحب احلق الرجوع إذا مل يقبل الطرف الثاين تسديد الدين   ليس حوالة 

، وهذه تقع  ، وهذا ليس له عليه دين أصل ا  من شروط احلوالة أن تكون على دين مستقل 
 .  اكثري 

 تكرار احلوالة 
،    ، أو حييل احمليل مبا أحيل به وذلك بأن حييل احملال عليه احملال على مدين له

، ألن أصلها صحيح فكذلك ما انبىن   ، وكال األمرين جائز   ) كتجيري الشيك مثل ا (
 .  عليهما

إن ، ف ، مث تبني بطالن البيع ، وأحال البائع بثمنها على مدين له  إذا اشترى سلعة
 .  ، ألنه ملا بطل البيع سقط الثمن فلم يبق حمل للحوالة احلوالة تبطل 

،  ، أو اختل شرط من شروط صحة املبيع     فلو باع سلعة فتبني أنه ليس مملوكة له 
 .  ، وال خالف فيه   ، وبالتايل تبطل احلوالة  فيبطل البيع

، وما   ، أو إلقالة  ، مث فسخ البيع لعيب   إذا اشترى سلعة وأحال بثمنها على مدين له 
 :  فعلى قولني)  وفرق بينها وبني الصورة اليت قبلها . ( أشبهها

، وإمنا   ، أم مل يقبضه ألن البيع صحيح   أن احلوالة ال تبطل سواء أقبض احملال الثمن   -١
 .  ، وما انبىن عليه من احلوالة يكون صحيح ا   ، والبيع قائم فسخ فسخ ا

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام  ) ١(



 من فقه املعامالت 

 ٢٣٩

، وإذا مل يقبض الثمن حييل   على البائع مبا قبضه من مدينهوإذا قبض الثمن يرجع املشتري  
 .  البائع على املشتري بالثمن على من أحاله املشتري عليه

،    ، فإن املشتري يرجع عليه  التفصيل إذا كان البائع قبض الثمن مبوجب احلوالة -٢
 رجوع   ، فيكون ، وقبض البائع مبوجبها الثمن من احملال عليه وتكون احلوالة صحيحة  

، أما إذا مل يقبض   ، ويربأ املدين األول  ، ألن البائع أصبح مدين ا له  املشتري على البائع
، ويبقى الدين  الثمن فإهنا تبطل احلوالة ألنه يتبني أن البائع ليس له حق على املشتري 

 .  على من كان عليه
 :  ذا اإلذن، مث اختلفوا يف ه   إذا كان لشخص على شخص دين وإذن لغريه بقبضه منه  

بل وكلتين أو    :  ، واملأذون له يقول     أحلتك:  ، أو حوالة فاآلذن يقول      هل هو وكالة
، وإن مل توجد البينة فيصدق مدعي     ، ومن جاء هبا قبلت منه  ، فنطلب منه البينة العكس

، فمن ادعاه منهما   ، وعدم انتقاله من ذمة املدين الوكالة بيمينه ألن األصل بقاء احلق
  . صدق 

،    ، لكن اختلفا يف تفسريها  ) بأن كان اللفظ مشترك ا (إذا اتفق على لفظ احلوالة  
، وإن مل     ، فإن كان مثة بينة أخذ هبا   ، واآلخر بأهنا حوالة   ففسرها أحدهم بأهنا وكالة

، وال     توجد فيقبل قول من فسره بالوكالة بيمينه ألن األصل بقاء الدين يف ذمة املدين
 .  خترج إال ببينة

 .  انتهي باب احلوالة 



 من فقه املعامالت  

 ٢٤٠

 قائمة املصادر واملراجع 
 فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم  * 
 احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم  * 
 الطرق احلكمية البن القيم  * 
 جملة البحوث اإلسالمية * 
 املغين البن قدامة * 
 الشرح الكبري * 
 هتذيب السنن البن القيم * 
 أعالم املوقعني  * 
 شرح هتذيب سنن أيب داود   خمتصر * 
 معامل السنن للخطايب * 
 فتح الباري * 
 اجملموع  * 
 جامع األصول * 



 من فقه املعامالت 

 ٢٤١

 

 فهرس اآليات
 ٢.....................إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو

 ١٩٩.........وإن كنأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن 
 ٢٤، ٢٣...................إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلناه

 ١٧٨...............إن املصدقني واملصدقات وأقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعف هلم وهلم أجر
 ٢٥، ٢٣................إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن

، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ١٤، ٧، ٦..قوم الذي يتخبطه الشيطانالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما ي
٢١٢، ١٤٠، ١١٦، ٩٧، ٩٦، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٤٧، ٣٧ 

 ٢١٣..............................................................سلهم أيهم بذلك زعيم
 ٩٤..............مساعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

 ١٤.............................................................................عن تراض
 ٦٢...........................فعقروها فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوب

 ٢١، ٤............................ا غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيمفكلوا مم
 ٥٠.........................فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأىن هلم
 ٣٤، ٨......................يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو
 ١٥٠.......................قال إنه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث مسلمة

 ٢٢٦.................ل لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا لتأتنين به إال أن حياطقا
 ١٥٠..........................قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض
 ٢١٦، ٢١٣، ١٨٨، ١٧٥، ٥١...قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم

 ٢٢٨................سب كل نفس إال عليهاقل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تك
 ١٨٦...........................................................كل نفس مبا كسبت رهينة

 ١٦٥، ١٤٦..................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية
 ١٧٨.....................لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء سنكتب ما
 ٢٤.......................للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال

 ٧.............. تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكرواليس عليكم جناح أن
 ٩٣......................مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل



 من فقه املعامالت  

 ٢٤٢

 ١٧٨.........................من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي
 ٩٤.........................وأخذهم الربا وقد هنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا

١٨٦، ١٧٦، ٥١، ٤٦ ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاوإن كنتم على سفر
 ،٢١٢، ١٨٩، ١٨٨ 

 ١٦......................وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
 ١٦، ٨...................وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها

 ١٤٢...........................وا هبا إىل احلكام لتأكلواوال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل
 ٩٣، ٩٠................وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم

 ٥٩................................وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة
 ٣٦..................وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

 ٦٢...................... آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوهاويا قوم هذه ناقة اهللا لكم
١٧٦، ١٤٦، ٥١، ٤٦، ٧ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب

 ،٢١٢، ١٨٦ 
 ٣٥، ٣٤، ٨، ٧...........ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر

 ١٧٧، ٦٩، ٦١، ٥٣......هبيمة األنعام إال ماياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم 
 ٩٦.......................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني
، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ٨، ٧..ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون

٢١٢، ٦٩، ٦٤، ٥٨، ٥٧، ٤٧ 
 ٩٦، ٩١.........................ا مضاعفة واتقوا اهللاياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعاف

 ٣٧، ٣٦، ٢٠..............ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
 ١٨٥...................ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
 ٣٤......................ياأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن

 ٩٠.....................ن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مثياأيها الناس إ
 ١٦١..................يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا

 ٩٣، ٩٢، ٦......................ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أثيم



 من فقه املعامالت 

 ٢٤٣

 فهرس األحاديث
 ٨١، ٨٠....................................إذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان

 ٨٢..........................................ذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع مع ميينهإ
 ٨٤...................................................إذا اشتريت شيئا فال تبعه حىت تقبضه

 ٦١................................................................إذا بايعت فقل ال خالبة
 ١٣٠، ١٢٩................................إذا منع اهللا الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه

 ١٣٢................................أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه
 ١٧.........................................................................إال كلب صيد
 ١٦١.......................................................................إىل أجل معلوم

 ١٦٣..................................ما من حائط فالن فال، لكن كيل معلوم وأجل معلومأ
 ٥.............إن أفضل ما أكل اإلنسان من عمل يده وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده

 ٩..................................إن أفضل ما أكل اإلنسان من عمل يده وكل بيع مربور
 ٥..................................إن التجار يدعون فجارا يوم القيامة إال من بر وصدق

 ٩٤.............. فجاء بتمر جنيب فقال  أكل متر خيربأن الرسول استعمل رجال على خيرب،
 ١٦١...............إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض، السنة اثنا

 ١٧...........................................................إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه
 ٢١٤.............إن النيب أيت جبنازة ليصلي عليها، فقال  هل عليه دين ؟  قالوا نعم ديناران،

 ١٠٩................تاعها رجل لتسعة دنانري أو سبعةأن النيب أتى بقالدة فيها ذهب وخرز اب
 ٢٤........أن النيب قيل له أترتل غدا يف دارك ؟ فقال  وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟

 ١٩................أن حكيم بن حزام جاء إىل النيب يسأله فقال إنه يأتيين الرجل يسألين البيع
 ٢٠٣....... شيءأن رجال رهن عند آخر دابة فنفقت، فجاء املرهتن النيب فقال النيب ليس لك
 ١٠٥.............أن رجال سأل النيب عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا
 ٢٢٦............أن رجال لزم رجال يف دين عليه وأىب أن يتركه حىت يأتيه حبميل، فقال رسول
 ٩٨...............أن رسول اهللا استعمل رجال على خيرب فجاءهم بتمر جنيب فقال  أكل خيرب

 ١١٤.........يرب، فجاءه بتمر جنيب فقال  أكل متر خيربأن رسول اهللا استعمل رجال على خ
 ٧٢...........................................إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من متر

 ١٤٤، ١٤١.....................................................إن فالنا آىل أال يفعل خريا



 من فقه املعامالت  

 ٢٤٤

 ١٥، ١٤...............................................................إمنا البيع عن تراض
 ٤٧....................إمنا املسعر اهللا القابض الباسط وإين أحب أن ألقى اهللا وال أحد يطالبين

 ١١٤.................ع صاعني من متر برين ليطعم الرسولأنه أتى النيب بتمر برين فقال إنه با
 ١٣٤..............................أنه هنى عن بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة

 ٩٢.................................................اجتنبوا السبع املوبقات وذكر منها الربا
 ١٩٠............................................اشترى النيب طعاما من يهودي ورهنه درعه
 ١٨٨...........................................اشترى طعاما من يهودي ورهن عنده درعه
 ١٠٩.........ا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتاشتريت قالدة يوم خيرب باثنيت عشر دينار

 ٥٢..............اشتريها واشترطي هلم، مث قام وخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا
 ١٨٣......................اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا، وقال خريكم أحسنكم قضاء

 ٢٢٣، ٢٢٢.......................................................اآلن بردت عليه جلدته
 ٥٧................قا وبينا بوركالبيعان باخليار ما مل يتفرقا أو خيري أحدمها اآلخر فإن صد

 ٩........................البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن
 ٥٧........................البيعان باخليار ما مل يتفرقا، إال أن تكون صفقة خيار وال حيل له أن
 ٥٩، ٥......................البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك هلما يف بيعهما،

 ٢٠٥..............................................لى من أنكرالبينة على املدعي، واليمني ع
 ٧٩....................................................................البينة على من ادعى

 ٥...........................التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
 ٤٨.........................................................اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون

 ٧٤، ٧٣، ٧١، ٧٠......................................................اخلراج بالضمان
 ١٠٠...............الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري وامللح بامللح

 ١٠١..............لفضة والتمر بالتمر والرب بالرب والشعري بالشعريالذهب بالذهب والفضة با
 ٩٢.................................الربا بضع وسبعون شعبة أهوهنا كأن يقع الرجل عل أمه

 ٢٢٩.........................................................................الزعيم غارم
 ١٦......................................................................الصغري حىت حيتلم

 ١٠١، ٩٨.........................................................الطعام بالطعام مثال مبثل
 ١٩٨.................الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولنب الدر بنفقته إذا كان مرهونا،

 ١٨٩..........نفقته إن كان مرهونا، ولنب الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا،الظهر يركب ب



 من فقه املعامالت 

 ٢٤٥

 ١٠٤.......................................................الفرس بالفرسني والعبد باألعبد
١٨٧، ١٧٠، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٣املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال

 ،٢٣٨، ٢٣٧، ٢١٠ 
 ٢٦، ٢٥........................................الناس شركاء يف ثالث املاء والعشب والنار

 ١٢٢..........................................ملاء والكأل والعشبالناس شركاء يف ثالث ا
 ٧٤......................................................النهي عن التفريق بني األم وولدها

 ٥٥..................................................................النهي عن بيع العربان
 ٢٠...........................................................بارك اهللا لك يف صفقة ميينك

 ١٠١................................................بع التمر بدراهم واشتر بالدراهم جنيبا
 ١١٦...............................................بع اجلمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا

 ١٤٢...................................................................مب تأخذ مال أخيك
 ١٩٣........................................................مب يستحل أحدكم مال أخيه ؟

 ١٠٤.........................................ري بالبعريين ال بأس به إذا كان يدا بيدبيع البع
 ١٣١...................................................................حىت حتمار وتصفار

 ١٣١...........................................................................حىت تزهو
 ٢٢٢................................................................حق الغرمي وبرئ امليت
 ١١٩...............................................................خريكم أحسنكم قضاء

 ٩٢..............................درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثالثني زنية
 ٤٣.................................................دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض

 ١٦....................................................................رفع القلم عن ثالثة
 ٧١.........................................................................صاعا من طعام

 ٣٤...............ليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضواع
 ١٧٢.............................................................عن بيع الطعام قبل قبضه

 ١٥٠..............................................عن وصف املرأة لزوجها حىت كأنه يراها
 ١٠٧، ١٠٦، ٩٥...............فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيدا بيد

 ١١٣............................دا بيدفإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ي
 ١١١، ١٠٠....................فإذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 ٦٧.........................................................فإذا قدم السوق فهو خبري النظرين



 من فقه املعامالت  

 ٢٤٦

 ٢٠............فقال الثالث اللهم إين استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهتم غري رجل واحد ترك
 ١٧٨.............................................فقد استلف بكرا ورد مكانه خيارا رباعيا

 ١٤٢........................................................فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا
 ١٤٩..................................................فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم

 ١٢٧......................................................فهو للبائع إال أن يشترط املبتاع
 ١١١................قلت يا رسول اهللا إين أبيع اإلبل بالنقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ بالدراهم،

 ٥٤..................................................كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
 ١٨٢..........................................................كل قرض جر منفعة فهو ربا
 ١٨٤، ١١٨....................................................كل قرض جر نفعا فهو ربا

 ٣٢...........................ال يف النقيع جزافا، فنهانا النيب أن نبيعه حىت ننقلهكنا نبتاع امل
 ١٧٢......................كنا نبيع اإلبل بالدراهم بالبقيع ونعتاض عنها بالدنانري  فقال النيب

 ٩٨.............................................................................كيال بكيل
 ١٣١.........................................ألن النيب هنى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها

 ١١٢................................ال بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء
 ١٥٩، ١٤٨، ٩.......................................................ندكال تبع ما ليس ع

 ٦٨...............ال تصروا اإلبل والغنم فإن ابتاعها فهو خبري النظرين إذا حلبها فإن شاء
 ٤٤..........................................ال تلقوا الركبان، فمن تلقاهم فهو خبري النظرين

 ٦٧...............................................................................ال خالبة
 ٩٥....................................................................ال ربا إال يف النسيئة

 ٩٦...................................................ال ربا بني مسلم وحريب يف دار حرب
 ٢١٨..................................................ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر

 ٤٨..................................................................... ضرارال ضرر وال
 ٤٨.....................................................................ال حيتكر إال خاطئ

 ٢٠٢......................................ال يغلق الرهن على الراهن، له غنمه وعليه غرمه
 ٢١٢، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٣، ١٩٨ال يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه

 ٢١١، ٢٠٢، ١٨٨..........................ال يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه
 ٩١........................................................لعن رسول اهللا آكل الربا وموكله

 ٣٦.............مر عشرة شارهبا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعهالعن يف اخل



 من فقه املعامالت 

 ٢٤٧

 ١٧٩.............ملا أسري به رأى مكتوبا الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر، فسأل
 ١٤٣، ١٤٢.........لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب

 ٢٠٧، ١٥..............................................يل الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته
 ١٤١...................................................................ال ذلكليس لكم إ
 ١٠٦، ٩٨.......................................................................مثال مبثل

 ٢٣٦، ٢٣٣...............مطل الغين ظلم حيل عرضه وعقوبته، ومن أحيل على مليء فليتبع
 ١٥.......................................................................مطل الغين ظلمه

 ٢٣٦...........................................................من أحيل على مليء فليتبع
 ٢٩............................من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ومثن معلوم إىل أجل معلوم

 ١٧٦، ١٤٦، ٨٨....................................من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه
 ١٥٦.............................يء فليسلف يف كيل معلوم إىل أجل معلوممن أسلف يف ش

 ١٦٠، ١٥٩.........من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
 ١٤٧..................................من أسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

 ١٥٣..........................................من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم
 ٢١٩، ١٧٦، ١٧١...................................من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه

 ٨٧........................................ال مسلما بيعته أقال اهللا عثرته يوم القيامةمن أق
 ١٧٣................................................من أقال من مسلم بيعته أقال اهللا عثرته
 ٤٨.................................................من احتكر على الناس ابتاله اهللا باجلذام

 ١١٦.........................................من باع بيعتني يف البيعة فله أوكسهما أو الربا
 ٦٤.....................................من باع عبدا له مال فهو لبائعه إال أن يشترط املبتاع

 ٦٤....................................ه للبائع إال أن يشترط املبتاعمن باع خنال قد أبر فثمر
 ٢٠١، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٥..........من باع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع
 ١٢٩.................................من باع خنال قد أبرت فهي للبائع إال أن يشترط املبتاع
 ٥٣.................................من باع خنال قد أبرت فهي للبائع إال أن يشترط املشتري

 ٢٤......... املسجد احلرام فهو آمن، ومن دخلمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن دخل
 ١٧٩.......من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

 ٣٨....................................................................من يزيد على درهم
 ١٢٢..........................من يشتريها وله اجلنة، فاشتراها عثمان وأوقفها على املسلمني



 من فقه املعامالت  

 ٢٤٨

 ٢٥، ٢٣................................................................مىن مناخ من سبق
 ٢٢٣....................................................................نفس املؤمن بدينه

 ٢٢٢...............................................نه حىت يقضى عنهنفس املؤمن معلقة بدي
 ٨٤............................هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

 ١٤٨......................................................هنى الرجل عن بيع ما ليس عنده
 ١٣٤..........................................................هنى النيب  عن بيع املخاضرة

 ١٧.........................................................هنى النيب عن بيع امليتة واخلرتير
 ٤٤................................................هنى النيب عن تلقي الركبان وتلقي اجللب
 ١٧....................................حلوان الكاهنهنى النيب عن مثن الكلب ومهر البغي و

 ١٥٠.............................................................هنى عن السلم يف احليوان
 ١٢٩، ١٢٨...........................................هنى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها
 ١٠٤...................................................هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة

 ١٤٢...............................................هنى عن بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح
 ٨٥........................................................هنى عن بيع الطعام حىت يستوىف

 ٢٩......................................................................هنى عن بيع الغرر
 ١٠٣، ١٠٢....................................................هنى عن بيع اللحم باحليوان

 ٥٢.....................................................................ن بيع وشرطهنى ع
 ٥٤، ٣١.............................................................هنى عن بيعتني يف بيعة

 ٥٣........هنى عن سلف وبيع وشرطني يف بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن
 ٥٢.................................................................هنى عن شرطني يف بيع

 ١٧١.............................................................هنيه عن ربح ما مل يضمن
 ٢١.........................................................................وأحل يل املغنم

 ١٥٤..............................................................وخريكم أحسنكم قضاء
 ٤٢...........................................................................وال تناجشوا

 ٣٧........................................................وال يبع بعضكم على بيع بعض
 ٤٣....................................................................يع حاضر لبادوال يب

 ٥٨..................................................وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله
 ٣٨................................................................وال يسم على سوم أخيه



 من فقه املعامالت 

 ٢٤٩

 ٩٨...................................................................ومثل ذلك يف امليزان
 ٩.....................يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من بر وصدق

 ١١٣، ١١٢.......................................................................يدا بيد
 ٢٢٣.....................................................يغفر كل شيء للشهيد إال الدين
 ٢٢٢......................................................يغفر للشهيد كل شيء إال الدين

 



 من فقه املعامالت  

 ٢٥٠

 الفهرس

 ٢......................................................................................تقدمي

 ٣....................................................................................املقدمة

 ٤......................................................................................متهيد
 ٤.............................................................................أقسام الفقه

 ٤...............................................................وجوه االكتساب املشروع

 ٦..............................................................................كتاب البيوع
 ٦.............................................................................تعريف البيع

 ٦......................................................................أدلة مشروعية البيع
 ٦....................................................................من الكتاب: أوال 
 ٩......................................................................من السنة: ثانيا 
 ١٠.......................................................................اإلمجاع: ثالثا 

 ١٠............................................................................أركان البيع
 ١٥......................................................................صحة البيعشروط 

 ١٥.................................................................التراضي بني الطرفني
 ١٦............................................................كون العاقد جائز التصرف

 ١٧............................................................. يكون املبيع مال ا مباح اأن
 ١٩...............................أن يكون العاقد مالك ا للمبيع أو مأذون ا له يف التصرف فيه

 ١٩..............................................بيع ما ليس يف ملكه وقت العقد:  أول ا
 ١٩................................................................بيع الفضويل: ثاني ا 
 ٢١...........................................................بيع أراضي العنوة: ثالث ا 
 ٢٢......................................................رض احلرم رباع مكةأ: رابع ا 

 ٢٥.....................................................بيع املاء والكأل والنار: خامس ا 
 ٢٦...................................................أن يكون املبيع مقدور ا على تسليمه
 ٢٧.....................................................أن يكون املبيع معلوم ا للمتعاقدين

 ٢٧..............................................................حصول معلومية املبيع



 من فقه املعامالت 

 ٢٥١

 ٢٨...................................................................عقود املناقصات
 ٢٩...........................................أن يكون الثمن معلوم ا قدره وصفته للطرفني

:  إذا باع السلعة بالرقم املكتوب عليها يف األسواق والصيدليات فهل جيوز أن يقول:  أول ا
 ٢٩...................................: ؟ فيه تفصيل املكتوب عليهابعتك السلعة بالثمن 

 ٣٠....................................................: البيع مبا ينقطع به السعر:  ثاني ا
 ٣٠...................................................: أن يبيع مبا يبيع به الناس:  ثالثا
 ٣١.............................................: إذا باعه بألف مثل ا ذهب ا وفضة:  رابع ا
 ٣١..................: ففيه خالف.  إذا باعه السلعة بألف حالة أو ألفني مؤجلة:  خامس ا
 ٣١...................................................: بيع الصربة أو اجلزاف:  سادس ا
 ٣٢...........................................................: تفريق الصفقة:  سابع ا

 ٣٣......................................................................البيوع املنهي عنها
 ٣٤......................................................: البيع وقت صالة اجلمعة:  أول ا

 ٣٦......................................................البيع الذي يتوصل به حمرم: ثاني ا 
 ٣٧.........................بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه: ثالث ا 
 ٣٨..............................................بيع املنابذة واملالمسة وبيع احلصاة: رابع ا 

 ٣٩.......................................................ضامنيبيع املالقيح وامل: خامس ا 
 ٤٠.................................................بيع حبل احلبلة محل احلوامل: سادس ا 
 ٤١...........................................................بيع اللنب يف الضرع: سابع ا 
 ٤١...................................................بيع الصوف على ظهر الدابة: ثامن ا 

 ٤١........................................................بيع الريش على الطائر: تاسع ا 
 ٤٢.....................................................................النجش: عاشر ا 

 ٤٣...................................بيع احلاضر للبادي أن ال يكون مسسار ا: حادي عشر 
 ٤٤.............................................................تلقي الركبان: ثاين عشر 

 ٤٥.................................................البيع والشراء يف املساجد: ثالث عشر 
 ٤٦................................................................................التسعري
 ٤٨..............................................................................االحتكار

 ٥٠........................................................................يعالشروط يف الب
 ٥١..............................................................الصحيح:  القسم األول
 ٥٢............................................................املختلف فيه: القسم الثاين 



 من فقه املعامالت  

 ٢٥٢

 ٥٤............................................ما اتفق على فساده وبطالنه: م الثالث القس
 ٥٥................................................................................العربون
 ٥٦..................................................................................اخليار
 ٥٦..............................................................يفه وبيان احلكمة منهتعر

 ٥٦.........................................................................أنواع اخليار
 ٥٧.........................................................خيار اجمللس:  النوع األول
 ٦١.........................................................خيار الشرط: النوع الثاين 

 ٦٧.........................................................خيار الغنب: النوع الثالث 
 ٦٧.......................................................خيار التدليس: النوع الرابع 

 ٧٢.......................................................خيار العيب: النوع اخلامس 
 ٧٧.......................................اخليار من أجل التخبري بالثمن: النوع السادس 
 ٨٠.............................................ختالف املتبايعنيخيار ال: النوع السابع 

 ٨٣..............................................................التصرف يف املبيع قبل قبضه
 ٨٦........................................................ما يتحقق به القبض يف كل شيء

 ٨٧.................................................................................اإلقالة
 ٨٩...................................................................................الربا

 ٨٩..............................................................................تعريفه
 ٩٠...................................................................حكمه وأدلة حترميه

 ٩٠....................................................................الكتاب: أوال 
 ٩١......................................................................السنة: ثانيا 
 ٩٣....................................................................اإلمجاع: ثالثا 

 ٩٣................................................................احلكمة من حترمي الربا
 ٩٤..........................................................................أنواع الربا

 ٩٧..........................................................األجناس اليت جيري فيها الربا
 ٩٩.........................العلة يف النقدين وبيان مثرة اخلالف بني اجلمهور وأيب حنيفة فيها

 ١٠٠.......................................مىت جتوز الزيادة ومىت جيوز النساء ومىت حيرمان
 ١٠٠...............................................................ما علقت به األحكام
 ١٠١..................................................................بيع اللحم باللحم
 ١٠٢.................................................................بيع اللحم باحليوان



 من فقه املعامالت 

 ٢٥٣

 ١٠٣......................................................بيع احليوان باحليوان من جنسه
 ١٠٥...................................................................بيع احلب بدقيقه

 ١٠٥....................................................... جنسهبيع الرطب باليابس من
 ١٠٦...............................................................................احملاقلة
 ١٠٧...............................................................................املزابنة
 ١٠٩.............................................................مد عجوة ودرهم: مسألة 

 ١١١.........................................................................باب الصرف
 ١١٣.....................................................................التحيل على الربا
 ١١٤.......................................ا بغري جنسه نسيئةإذا باعه ربوي :  املسألة األوىل

 ١١٤...................................املسألة الثانية إذا باعه ربوي ا بدراهم كالتمر بدراهم
 ١١٥...........................................................املسألة الثالثة مسألة العينة

 ١١٧........................................................عكس العينة: املسألة الرابعة 
 ١١٧.....................................................مسألة التورق: املسألة اخلامسة 
 ١١٨...................................................النفع يف القرض: دسة املسألة السا

 ١١٩..........................................................السفتجة: املسألة السابعة 
 ١٢٠...................................................................بيع األصول والثمار

 ١٢٠............................................................بيع الدور:  النوع األول
 ١٢٢..........................................................بيع األراضي: النوع الثاين 

 ١٢٤.........................................................بيع البستان: النوع الثالث 
 ١٢٥..................................................الشجر وما يتعلق به: النوع الرابع 

 ١٢٨............................بيع الثمار وما يف حكمها من الزروع والبقول والرطبة وحنوها
 ١٣٥..................................................................مسائل تتعلق بالباب
 مث تركها حىت منت واختلط هبا  إذا باع مثرة قبل بدو صالحها بشرط القطع:  املسألة األوىل

 ١٣٥.............................................................................غريها
 ١٣٦.......................................إذا باع الثمرة بعد بدو الصالح: املسألة الثانية 
 ١٣٦..........................................بدو الصالح املعترب يف الثمار: املسألة الثالثة 
 ١٣٧.............................................ح بعض الثمرةبدو صال: املسألة الرابعة 

إذا باع الثمرة بعد بدو الثمار  صالحها مبقاة إىل أوان أخذها أو جذاذها: املسألة اخلامسة 
..................................................................................١٣٩ 



 من فقه املعامالت  

 ٢٥٤

 ١٣٩...............................................جرة احلصاد اجلذاذأ: املسألة السادسة 
 ١٤٠....................................إذا اشترى مثرة بعد بدو صالحها: املسألة السابعة 
 ١٤٠........................... بعضهااجلائحة هي اآلفة اليت تتلف الثمرة أو: املسألة الثامنة 

 ١٤٥................................................................................السلم
 ١٤٥............................................................................تعريفه

 ١٤٦.......................................................................حكم السلم
 ١٤٩......................................................................شروط السلم

 ١٤٩.............................أن يكون املسلم فيه مما ينضبط بالصفة:  الشرط األول
 ١٥٤.............................أن يوصف السلم يف العقد مبا ينضبط به: الشرط الثاين 

 ١٥٦............................................ذكر مقدار السلم فيه: الشرط الثالث 
 ١٥٨..........................................أن يكون إىل أجل معلوم: الشرط الرابع 

 ١٦٢.......................أن يكون السلم فيه عام الوجود عند حلوله: الشرط اخلامس 
 ١٦٥..................................أن يقبض الثمن يف جملس العقد: الشرط السادس 
 ١٦٧...............................أن يسلم يف الذمة فال يسلم يف معني: الشرط السابع 
 ١٦٧....................................اشتراط وصف رأس مال السلم: الشرط الثامن 
 ١٦٨...............................................تعيني مكان الوفاء: الشرط التاسع 

 ١٧٠................................................................مسائل تتعلق بالسلم
 يصح فيها وما جيوز أن القاعدة يف األموال اليت يصح فيها السلم واليت ال:  املسألة األوىل

 ١٧٠...........................................................يكون رأس مال للسلم
 ١٧١.....املسألة الثانية بيع املسلم فيه قبل قبضه وجعله شركة أو تولية أو احلوالة به أو عليه

 ١٧٣...............................................اإلقالة يف املسلم فيه: املسألة الثالثة 
 ١٧٤.....................................إذا أسلم مثن ا واحد ا يف جنسني: املسألة الرابعة 

 ١٧٤..............ملسلم فيه بصفته أو أجود منها أو أقل منهاإذا أحضر ا: املسألة اخلامسة 
 ١٧٥....................................إذا جاءه باملسلم فيه قبل حمله: املسألة السادسة 
 ١٧٥................................كفيل يف دين السلمأخذ الرهن وال: املسألة السابعة 
 ١٧٧.....................................يف اختالف املسلم واملسلم إليه: املسألة الثامنة 

 ١٧٧..........................................................................باب القرض
 ١٧٧.....................................................................تعريف القرض
 ١٧٨......................................................................حكم القرض



 من فقه املعامالت 

 ٢٥٥

 ١٧٩...............................................................شروط صحة القرض
 ١٨٢...........................................................اشتراط األجل يف القرض

 ١٨٢..................................................................الزيادة يف القرض
 ١٨٣................................................................التحايل على الزيادة

 ١٨٤.....................................إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء يف بلد آخر: مسألة 
 ١٨٤.....................................................ما جيب رده يف القرض: مسألة 
 ١٨٦...........................................................................باب الرهن

 ١٨٦......................................................................تعريف الرهن
 ١٨٧...........................................................................شروطه

 ١٨٧...................................................................حمل الرهن املعترب
 ١٨٨...............................................................أدلة مشروعية الرهن

 ١٨٩..........................................................حكم الرهن الشرعي جائز
 ١٨٩................................................حكم الرهن من حيث اللزوم وعدمه

 ١٩٠.............................الرهن هل هو خاص بالسفر أو مشروع يف السفر واحلضر
 ١٩٠..............................هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوض ا أو ال يشترط

 ١٩١..................................................ما جيوز رهنه وما ال جيوز: مسألة 
 ١٩١......................................................رهن املشاع:  املسألة األوىل
 ١٩٢.........................................يه الفسادرهن ما يسرع إل: املسألة الثانية 
 ١٩٢......................................................رهن العصري: املسألة الثالثة 
 ١٩٣....................رهن الثمر قبل بدو صالحه والزرع وهو أخضر: املسألة الرابعة 

 ١٩٣..................................................رهن املصحف: املسألة اخلامسة 
 ١٩٤..........................................رهن املستعار وشروطه: املسألة السادسة 

 ١٩٥.............................................رهن ما ال جيوز بيعه: السابعة املسألة 
 ١٩٥...............................................رهن العني املرهونة: املسألة الثامنة 

 ١٩٦....................................حكم تصرف الراهن يف الرهن: املسألة التاسعة 
 ١٩٧......................................حكم انتفاع املرهتن بالرهن: املسألة العاشرة 

 ١٩٩..........................................مناء الرهن وكسبه: املسألة احلادية عشرة 
 ٢٠٠.....................................ما يتبع األصول املرهونة: املسألة الثانية عشرة 
 ٢٠١..............................................استثمار الرهن: املسألة الثالثة عشرة 



 من فقه املعامالت  

 ٢٥٦

 ٢٠٢..................................مؤونة الرهن وأجرة حفظه: ة عشرة املسألة الرابع
 ٢٠٢.............................ضمان العني املرهونة إذا تلفت: املسألة اخلامسة عشرة 
 ٢٠٤........................................هننياختالف املترا: املسألة السادسة عشرة 
 ٢٠٧................اإلجراء الذي يتخذ معه الراهن إذا حل الدين: املسألة السابعة عشرة 
ماء آخرون وضاقت أمواله عن سداد إذا حل الدين وكان للمدين غر: املسألة الثامنة عشرة 

 ٢٠٧...........................................................................ديونه
 ٢٠٨.........................................الشروط يف الرهن: املسألة التاسعة عشرة 

 ٢١٢..............................................................................الضمان
 ٢١٣..............................................تعريف الضمان يف اللغة:  املسألة األوىل
 ٢١٣.........................................األدلة على مشروعية الضمان: املسألة الثانية 

 ٢١٥......................................................أركان الضمان: ة الثالثة املسأل
 ٢١٧........................................................املسألة الرابعة حقيقة الضمان

 ٢١٧..........................الضمان عن احلي وامليت أو عن امليت فقط: املسألة اخلامسة 
 ٢١٨...........................ضمان اجلعل والسبق يف املسابقة واملناضلة: املسألة السادسة 
 ٢١٨.................................................ضمان أرش اجلناية: املسألة السابعة 

 ٢١٨....................ضمان بدل املتلف وضمان نفقة الزوجة: املسألتان الثامنة والتاسعة 
 ٢١٩..................................................ضمان دين السلم: املسألة العاشرة 

 ٢١٩.......................................ضمان األعيان املضمونة: املسألة احلادية عشرة 
 ٢٢٠.................................................ضمان العهدة: املسألة الثانية عشرة 
 ٢٢١................ن ا مؤجل ا على شخص مث مات أحدمهاإذا ضمن دي: املسألة الثالثة عشرة 
 ٢٢١........................................براءة ذمة املضمون عنه: املسألة الرابعة عشرة 

 ٢٢٣............................املضمون عنهإذا أبرأ صاحب احلق : املسألة اخلامسة عشرة 
 ٢٢٤.......................................إذا أدى الضامن الدين: املسألة السادسة عشرة 
 ٢٢٥.....................مطالب الضامن املضمون عنه بسداد الدين: املسألة السابعة عشرة 
إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين  وأنكر املضمون له التسديد وال بينة: املسألة الثامنة عشرة 

..................................................................................٢٢٥ 
 ٢٢٥..............................................................................الكفالة

 ٢٢٥...........................................................................تعريفها
 ٢٢٦.............................................................................أدلتها



 من فقه املعامالت 

 ٢٥٧

 ٢٢٧...............................................................من تصح منه الكفالة
 ٢٢٧.................................................................ما تصح به الكفالة

 ٢٢٧...............................................................من تصح الكفالة عنه
 ٢٢٧.................................................................حكم كفالة املعرفة

 ٢٢٨................................................ما يلزم الكفيل يف حال حياة املكفول
 ٢٢٨................................................الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص

 ٢٢٩.......................................................حكم الكفالة حالة أو مؤجلة
 ٢٢٩....................................هل يلزم الكفيل أداء ما على املكفول إذا مل حيضره

 ٢٣٠...........................................................إذا كفل إىل أجل جمهول
 ٢٣١...........................................................إذا تكفل برجل إىل أجل

 ٢٣١.....................................................................الرضا بالكفالة
 ٢٣٢..........................................................األمور اليت يربأ هبا الكفيل

 ٢٣٣...............................................................................احلوالة
 ٢٣٣................................................................تعريفها وأدلة ثبوهتا

 ٢٣٤.....................................................................أطراف احلوالة
 ٢٣٥...............................................................شروط صحة اإلحالة

 ٢٣٨......................................................................تكرار احلوالة

 ٢٤٠..................................................................قائمة املصادر واملراجع

 ٢٤١..........................................................................فهرس اآليات

 ٢٤٣.......................................................................فهرس األحاديث

 ٢٥٠................................................................................الفهرس
 

 


