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 األحكام التي استقمت بها السنة
 النبوية في المعامالت المالية  

 جمع ودراسة
 محمد عبد العاطي محمد عطية  /الباحث

 درجة الماجستير في اآلداب تخصص "الدراسات اإلسالمية" ل

 ما استقمت به السنة النبوية في البيوع المحرمة:
 وفيه سبع مسائل:

 ة النبوية في بيع النجشالمسألة األولي : ما استقمت به السن
:النجش  من البيوع التي استقمت السنة النبوية ببيانيا وتفصيميا والنيي عنيا وىو  التعريف

 (1)أن يمدح السمعة لينفقيا ويروجيا، أو يزيد في ثمنيا وىو ال يريد شراءىا ليقع غيره فييا. 
ا ، و النجش حرام لما فيو : النجش أن يزيد في السمعة من ال يريد شراءى (3)قال البيوتي(2)

بالنجش الخيار إذا غبن الغبن  –أي لممشتري  –من تغرير بالمشتري و خديعتو ، ويثبت لو 
المذكور . و إذا كان عارفًا واغتر بذلك فال خيار لو لعجمتو و عدم تأممو ،ولو كانت زيادة من ال 

ئع في الثمن بنفسو والمشتري ال يعمم يريد شراء بغير مواطأة من البائع لمن يزيد فييا ، أو زاد البا
مساكو (  .(4)ذلك لـوجود التغرير فيخـير المشتري بين رد المبيع وا 

قال ابن حجر: ويقع _أي النجش_ بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في اإلثم، ويقع 
بأكثر  ذلك بغير عمم البائع فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنو اشترى سمعةً 

 مما اشتراىا بو ليغر غيره بذلك .
                                                 

(9)
ّىزجخ اٌؼ١ٍّخ  إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌسذ٠ث ٌٍدضسٞ,   َ.9191 -٘ـ 9911ث١شٚد ,  -إٌبؽش : ٌا

 (.5/19رسم١ك : غب٘ش أزّذ اٌضاٜٚ  )        
(2)

ذ٠ٓ ثٓ ِسّٛد ثٓ ِسّذ ثٓ ػٍ  ّزٛفٝ : وزبة األػالَ ٌخ١ش ٌا ٟ ثٓ فبسط, اٌضسوٍٟ اٌذِؾمٟ )ٌا
 َ. 1001٘ـ(,غجؼخ داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, اٌطجؼخ : اٌخبِغخ ػؾش ِب٠ٛ 9911

(3)
:٘ٛ صبٌر ثٓ زغٓ ثٓ أزّذ: فشظٟ زٕجٍٟ ِصشٞ أص٘شٞ. ٌٚذ ِٚبد فٟ اٌمب٘شح. ٌٗ )أٌف١خ فٟ  

ض( ؽشزٙب ئثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ ش( فٟ األص٘ش٠خ خبِؼخ ٌٍّزا٘ت االسثؼخ, عّب٘ب )ػّذح اٌفبس -اٌفشائط 
ؾشذ )اٌؼزة اٌفبئط  فشظٟ, ٚعّٝ ٌا ؾبفؼ١خ( ٚ )ٔظُ  -هللا ٌا ّزٓ, ٚ )أٌف١خ فٟ فمٗ ٌا غ( ِغ ٌا

ٖ. االػالَ 9919اٌىبفٟ( ٚرؼ١ٍمبد ٚزٛاػ. ٚاٌجٙٛرٟ ٔغجخ ئٌٝ )ثٙٛد( ثبٌغشث١خ ثّصش ٚرٛفٟ
 .9/910ٌٍضسوٍٟ

(4)
ؼ١ٍّخ ث١شٚد 9/999وؾبف اٌمٕبع :ج  َ داس  9119 - ٘  9191ٌجٕبْ, اٌطجؼخ االٌٚٝ  –, داس اٌىزت ٌا

 ٌجٕبْ. –اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد 
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قال: "نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  -رضي اهلل عنيما  -: عن ابن عمر الدليل
 .(1)عن النجش" 

 وجو الداللة: أن النبي صمي اهلل عميو وسمم نيي عن النجش والنيي يقتضي التحريم.
رجٌل سمعتو فحمف باهلل لقد ُأعطي بيا  وعن عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنو قال: "أقام

 .(2)ما لم يعطيا، فنزلت: } ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْيِد المَِّو َوَأْيَماِنِيْم ثََمنًا َقِمياًل {
 قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربًا خائن".  

 كان أو فعال. وجو الداللة :أن اهلل عزوجل حرم البيع الذي يدخمو النجش من أي طريق قوال 
 3وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن النبي صمي اهلل عميو وسمم قال:  وال تناجشوا.

 ووجو الداللة: أن نييو صمي اهلل عميو وسمم يقتضي عدم جواز بيع الذي يدخمو النجش.
: النجش حرام باإلجماع ولما فيو من الخديعة والحيمة التي تفضي أكل أموال الحكم الشرعي

 . (4)غير وجو حقالناس ب
ومن الصور الحديثة لمنجش المحظورة شرعًا: اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة 

 ،(5)التي تذكر أوصافًا رفيعة ال تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري وتحممو عمى التعاقد(
ذا تم  ت المعاينة فتجد وذلك يحصل فيما يسمي بكراسات الشروط التي تباع قبل المزادات وا 

عند كثير من الشركات عدم مطابقة الواقع لما كان مذكورا في كراسات المزاد التي بيعت وتم الشراء 
 عمييا.

وىذه الشركات التي تقوم بدور المنادي، فتعقد المزادات عبر اإلنترنت، أو عن طريق  
اد، أو االستعالم عن الياتف ، وتقوم مقابل ذلك بخصم مبمٍغ ماليٍّ نظير المشاركة في المز 

تخصمو من ىؤالء، ولكن   مجرياتو، فال ينبغي أن تعتمد ىذه الشركات الخدمية في إيرادىا عمى ما
تأخذ منيم مقاباًل يتناسب مع الخدمة التي يقّدمونيا، فيذه المعاممة بالصورة المذكورة معاممة محرمة 

يدفع لمجرد االشتراك مبمغا ماليا وربما لقياميا عمى الميسر ،والغرر، حيث إن المشترك في المزاد 
يكون مبالغا فيو رجاء أن يشتري السمعة بأقل من قيمتيا، ثم قد ال يحصل لو ىذا فيضيع عميو ما 

                                                 
(9)

جخبسٞ وزبة اٌج١ٛع,   ج١غ, ٌا  (.1095.سلُ اٌسذ٠ث)1/959ثبة إٌدؼ ِٚٓ لبي ال ٠دٛص رٌه ٌا
(2)

 (.99آي ػّشاْ آ٠خ ) 
اٌسذ٠ث  (,سل9/599ُ(عٕٓ اثٓ ِبخٗ, وزبة اٌزدبساد, ثبة: ِب خبء فٟ إٌٟٙ ػٓ إٌدؼ,)ج9)

(1999 .) 
(4)

 (.90/951ؽشذ صس١ر ِغٍُ ٌٍٕٛٚٞ ) 
(5)

فمٗ اإلعالِٟ :ػذد     .990 - 911/ 1ج  1ِدٍخ ِدّغ ٌا
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دفع بال مقابل، وىذا ىو عين القمار والغرر، ولكي تكون ىذه المعاممة معاممة شرعية يجب أن 
الثمن الفعمي لمخدمات المقدمة لو من شركة يقتصر ما يدفعو الراغب في دخول ىذا المزاد عمى 

 .(1)االتصاالت المعدة لممزاد(
ومن ىذا القبيل: أّن رسوم المزاد التي تعقدىا بعض الشركات عبر اإلنترنت أو أي وسيمة 
نما تُدفع كمَّما قام الفرُد بالمزايدة عمى السمعة التي  مشابية، ال تُدفع مرًة واحدة عند دخول المزاد، وا 

سعرىا منخفضًا، كما أّن المزايدة ال تكون معمنة، وال يمزم أن يكون المشتري ىو صاحب يكون 
العرض األكبر، وبالتالي فإّن ىذه الشركة تعتمد في إيراداتيا عمى الرسوم التي يدفعيا المشتركون 

وأنيم عند كّل مزايدة. ،وعمي ىذا فأّن ىذه المعاممة حيمة عمى أخذ أموال الناس بالباطل، سيَّما 
نما ىي لعبة يخسر الكثيرون فييا  أخَفوا المزايدة واألصل إعالنيا، وىي في الحقيقة ليست مزايدة، وا 
رسوم اشتراكيم ويربح فييا المنظمون ليا بما يجنونو من رسوم االشتراك، وكذلك من ترسو عميو، 

ين غنم السمعة وغرم ما تم ألنو قد يأخذ السمعة بأقل من قيمتيا وىذا فيو شبو بالقمار، ألنيا دائرة ب
خفاء سوم المشتركين وكون  االشتراك بو مما قد يفوق التكمفة الفعمية لمدخول في تمك العممية، وا 
الفائز بيا قد ال يكون األعمى سعرًا ما ىو إال لتكثير االشتراك واإلكثار من السوم لتحصيل أكبر 

 قدر من المال.
و تغريرًا لمراغب في السمعة وتركًا لنصيحتو التي وقد نيي الشرع الحكيم عن النجش ألّن في

 (2)ىو مأمور بيا.
 المسألة الثانية: ما استقمت به السنة النبوية في بيع الرجل عمي بيع أخيه
 ىذه مسألة قد استقمت السنة بتحريميا وبيان مخالفة ذلك البيع لمشرع الحكيم.

ن إلى البائع ويميل إليو ويتذاكران : ىو أن يستحسن المشتري السمعة وييواىا، ويركالتعريف
الثمن، ولم يبق إال العقد والرضي الذي يتم بو البيع، فإذا كان البائع والمشتري عمى مثل ىذه الحال، 

 . (3)لم يجز ألحٍد أن يعترضو فيعرض عمى أحدىما ما بو يفسد بو ما ىما عميو من التبايع
بأنقص، أو يقول لمبائع: افسخ ألشتري وصورة ذلك كأن يقول لممشتري: افسخ بيعك ألبيعك 

 (4)بأزيد. منك 
                                                 

(9)
 (, ثزشل١ُ اٌؾبٍِخ آ١ٌب.9515/ 91فزبٜٚ اٌؾجىخ اإلعال١ِخ: )  

(2)
ؼ١ٍّخ ثسٍت غجؼخ ػبَ  ّطجؼخ ٌا  (.9/991:) 9191ِؼبٌُ اٌغٕٓ ٌٍخطبثٟ , ٌا

(3)
ز١ّٙذ الثٓ ػج  جش ,غجؼخٌا ؾإْٚ اإلعال١ِخ  ذ ٌا ّغشة ,  -ٚصاسح ػَّٛ األٚلبف ٌٚا  9919ٌا

(99/999.) 
(4)

 (.191-1/195فزر اٌجبسٞ الثٓ زدش: )  
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قال: "نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم أن  -رضي اهلل عنيما  -: عن ابن عمر  الدليل
يبيع بعضكم عمى بيع بعض، وال يخطب الرجل عمى خطبة أخيو حتى يترك الخاطب قبمو أو يأذن 

 (1)لو الخاطب".
 يو وسمم يقتضي تحريم المنيي عنو.وجو الداللة: أن نييو صمي اهلل عم

وفي لفظ أبي داود وأحمد: )ال يبع عمى بيع أخيو إال بإذنو(،  وفي لفظ لمنسائي: )ال يبيع 
 . (2)الرجل عمى بيع أخيو حتى يبتاع أو يذر(

 ووجو الداللة: أن المسمم يحرم عميو البيع عمي بيع أخيو وكذا الخطبة حتي يأذن لو أخيو.
ر رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: "المؤمن أخو وعن عقبة بن عام

 .(3)المؤمن، فال يحل لممؤمن أن يبتاع عمى بيع أخيو، وال يخطب عمى خطبة أخيو حتى يذر"
ووجو الداللة: أن المسمم أخو المسمم يحرم عميو أن يشتري بعد شراء أخيو ذات السمعة أو 

 أن يخطب عمي خطبتو.
 . (4): النيي عن بيع الرجل عمى بيع أخيو مجمٌع عميو بين العمماءرعيالحكم الش

ولعل الحكمة في التحريم أن بيع الرجل عمى بيع أخيو مخالٌف لمقتضى األخوة اإليمانية ؛ 
ألن فيو إضراًرا بأخيو المؤمن وىو سبٌب لمبغضاء والعداوة بينيما والدين منيجو تقوية العالقات 

 والتزوير وكل ما يسبب البغضاء والتنافر بين المسممين.  والروابط ورفع الغرر
وقد أمرنا النبي صمى اهلل عميو وسمم بالنصيحة والتناصح ففي الحديث: )الدين 

 (5)النصيحة(،قمنا لمن يا رسول اهلل ؟ قال: هلل، ولكتابو، ولرسولو، وألئمة المسممين وعامتيم.
 
 
 
 
 

                                                 
(9)

,سلُ اٌسذ٠ث 9/91صس١ر اٌجخبسٞ وزبة إٌىبذ, ثبة: ال ٠خطت ػٍٟ خطجخ أخ١ٗ ززٟ ٠ٕىر أٚ ٠ذع,ج 
(5911.) 

(2)
شخ   ٕغبئٟ وزبة اٌج١ٛع, ثبة: ث١غ ٌا  (.1509(سلُ اٌسذ٠ث)9/151ً ػٍٟ ث١غ اخ١ٗ )جعٕٓ ٌا

(3)
 (.1/9091صس١ر ِغٍُ وزبة إٌىبذ, ثبة: رسش٠ُ اٌخطجخ ػٍٟ خطجخ أخ١ٗ ززٟ ٠أرْ أٚ ٠زشن :) 

(4)
جبسٞ الثٓ زدش :)   (.1/195فزر ٌا

(5)
 (.15( سلُ اٌسذ٠ث)9/91سٚاٖ ِغٍُ, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة: ث١بْ أْ اٌذ٠ٓ إٌص١سخ ) 
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 النبوية في حكم بيع الغررالمسألة الثالثة: ما استقمت به السنة 
: الغرر في المغة: الخطر، والتغرير: التعريض لميالك، وأصل الغرر لغة: ىو مالو التعريف

 ظاىر محبوب، وباطن مكروه. ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور
 -صمى اهلل عميو وسمم-قال: نيى رسول اهلل  -رضي اهلل عنو  -: عن أبي ىريرة الدليل

 (1)ع الحصاة. عن بيع الغرر وبي
 وجو الداللة: نييو صمي اهلل عميو وسمم عن بيع الغرر والحصاة يقتضي تحريميما.

: يتحقق بيع الغرر في صور: إما بعدم القدرة عمى التسميم كبيع الفرس (2)قال الصنعاني
ماء النافر والجمل الشارد، أو بكونو معدومًا أو مجيواًل، أو ال يتم ممك البائع لو، كالسمك في ال

 (3)الكثير، وغيرىا من الصور.
 (4)وقال ابن حزم: الغرر ما ال يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع.  

ال فإن البيع ال يكون  وعميو فانو البد من المعرفة التامة ورفع الجيالة في كل صور البيع وا 
 شرعيا وال مباحا.

لذي يتضمن خطرًا يمحق أحد وخالصة تعريفات أىل العمم أن بيع الغرر: ىو البيع ا
 . (5)المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع مالو

: قال اإلمام النووي: النيي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل حكم بيع الغرر
 تحتو مسائل كثيرة جدًا. 

 ويستثنى من بيع الغرر أمران:
ساس البناء تبعًا ـ ما يدخل في المبيع تبعًا، بحيث لو أفرد، لم يصح بيعو كبيع أ أحدهما

 لمبناء، والمبن في الضرع تبعًا لمدابة.

                                                 
(9)

سصبح ٚاٌج١غ اٌزٞ ف١ٗ غشس,)جأخشخٗ ِغٍُ   سذ٠ث 5/9وزبة اٌج١ٛع, ثبة ثطالْ ث١غ ٌا (سلُ ٌا
(9599. ) 

(2)
صٕؼبٟٔ, أثٛ ئثشا١ُ٘, ػض اٌذ٠ٓ,   ٘ٛ ِسّذ ثٓ ئعّبػ١ً ثٓ صالذ ثٓ ِسّذ اٌسغٕٟ, اٌىسالٟٔ ثُ ٌا

ّؼشٚف وأعالفٗ ثبال١ِش, ٌٗ ٔسٛ ِئخ ِإٌف, روش صذ٠ك زغٓ خبْ أْ أوثش٘ب ػٕذٖ )فٟ إٌٙذ( . ٌٚذ ٌا
غالَ,  ثّذ٠ٕخ وسالْ, ٚٔؾأ ٚرٛفٟ ثصٕؼبء. ِٓ وزجٗ )رٛظ١ر االفىبس, ؽشذ رٕم١ر االٔظبس, عجً ٌا

ؼغمالٟٔ  ّشاَ ِٓ أدٌخ االزىبَ الثٓ زدش ٌا غفبس(ٚرٛفٟ -ؽشذ ثٍٛؽ ٌا ٖ. االػالَ 9911غ( ٚ )ِٕسخ ٌا
 .1/91ٌٍضسوٍٟ

(3)
غالَ ٌٍصٕؼبٟٔ: )    (.9/95عجً ٌا

(4)
ّسٍٝ الثٓ زضَ, دا   جٕذاسٞ:) ٌا  (.911/1س اٌىزت اٌؼ١ٍّخ, رسم١ك ػجذاٌغفبس ٌا

(5)
ٛػٟ اإلعالِٟ ثبٌى٠ٛذ : ؿ   ّّٕٛػخ ٌؼجذاٌغ١ّغ ِسّذ اِبَ ِدٍخ ٌا ج١ٛع ٌا ٔظشاد فٟ  أصٛي ٌا

(990.) 
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ـ ما يتسامح بمثمو عادة، إما لحقارتو، أو لممشقة في تمييزه أو تعيينو، كدخول الحمام  والثاني
باألجر، مع اختالف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، 

 (1)وكالجبة المحشوة قطنًا .
د اتفق الفقياء عمى عدم صحة بيع الغرر، مثل بيع المبن في الضرع، والصوف عمى وق

الظير، والمؤلؤ في الصدف، والحمل في البطن، والسمك في الماء، والطير في اليواء قبل 
صيدىما، وبيع مال الغير عمى أن يشتريو فيسممو، أي بيع ما سيممكو قبل ممكو لو، ألن البائع باع 

لو في الحال، سواء أكان السمك في البحر، أم في النير، أم في حظيرة ال يؤخذ  ما ليس بممموك
 (2)منيا إال باصطياد، وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن. 

:أما النيى عن بيع الغرر فيو أصل عظيم من أصول -رحمو اهلل تعالى-وقال النووى 
كبيع اآلبق )اليارب من سيده( والمعدوم كتاب البيوع، ويدخل فيو مسائل كثيرة غير منحصرة، 

والمجيول، وما ال يقدر عمى تسميمو، وما لم يتم ممك البائع عميو، وبيع السمك في الماء الكثير، 
 والمبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبيًما )الطعام المجتمع(،

ئر ذلك، وكل ىذا بيعو باطل، وبيع ثوب من أثواب، وشاه من شياه )الغير محدد(، ونظا
ألنو غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيًعا إذا دعت إليو حاجة كالجيل بأساس 
الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعيا لبن، فإنو يصح لمبيع، ألن األساس تابع 

القول في حمل الشاة ولبنيا.  لمظاىر من الدار، وألن الحاجة تدعو إليو، فإنو ال يمكن رؤيتو، وكذا
واعمم أن بيع المالمسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبمة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباىيا من 
البيوع التي جاء فييا نصوص خاصة ىى داخمة في النيى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر 

 (3)نتيى باختصار.ونيى عنيا لكونيا من بياعات الجاىمية المشيورة. واهلل أعمم ا
وخالصة حكم بيع الغرر: أنو بيع يدخمو التغرير والخديعة والمكر والكذب والشك أن كل 

 ذلك منيي عنو في ديننا وىو محرم ، وىو أكل ألموال الناس بالباطل.
 
 
 

                                                 
(9)

ّدّٛع ٌٍٕٛٚٞ :)     ِٚب ثؼذ٘ب( . 110/ 1ٌا
(2)

فمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ ٌٍضز١ٍٟ:    ِٚبثؼذ٘ب.5/11ٌا
(3)

 (. 5/911ٌٍٕٛٚٞ) ؽشذ صس١ر ِغٍُ 
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 ما استقمت به السنة النبوية في بيع حبل الحبمة والمضامين والمالقيح: المسألة الرابعة
ع الحبمة ىو بيع النتاج ،وَحَبل بفتح الحاء والباء جمع حابل. وىو النتاج، وحبل : بي التعريف

الحبمة ىو نتاج النتاج كما جاء مفسَّرًا في بعض األحاديث. وىو من بيوع أىل الجاىمية التي كانوا 
   1يتبايعونيا.

ب والمالقيح: ىي ما في بطون اإلناث، والمضامين :ىي ما في أصالب الفحول، وىو عس
 الفحل. 

"أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى  -رضي اهلل عنيما  -: عن عبد اهلل بن عمر  الدليل
عن بيع َحَبل الَحَبَمة، وكان بيعًا يتبايعو أىل الجاىمية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم 

 (2)تنتج التي في بطنيا". 
حبل الحبمة وكان ىذا البيع أيام الجاىمية فنيي عنو لما فيو ووجو الداللة: أن النبي نيي عن بيع 

 من غرر.
"أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن َحَبل  -رضي اهلل عنيما  -وعن ابن عباس 

 (3)الَحَبمة".
وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو "أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع المالقيح 

 (4)والمضامين".
: أن النبي صمي اهلل عميو وسمم نيي عن بيع حبل الحبمة والمالقيح ووجو الداللة

 والمضامين فدل عمي حرمة بيعيما.
 : اختمف العمماء في المراد بالنيي عن حبل الحبمة عمى معنيين:الحكم الشرعي

 فقيل: المراد بالنيي ىو بيع حبل الحبمة وىو نتاج النتاج ؛ ألنو غرٌر وبيع ما لم يخمق بعد.
 (5)إن النيي أن يجعل األجل لبيٍع ما نتاج النتاج، وىو أجٌل مجيول. وقيل:

 وعمى كال المعنيين ففي ىذا البيع غرر وجيالة، فنيوا عنيا وأرشدوا إلى الصواب من حكم اإلسالم فييا. 

                                                 
 (.951/  1( فزر اٌجبسٞ الثٓ زدش) 9)
(2)

جخبسٞ وزبة اٌج١ٛع, ثبة: ث١غ اٌغشس ٚزجً اٌسجٍخ,)ج    (. 1919( سلُ اٌسذ٠ث)9/90صس١ر ٌا
(3)

ّغٕذ ثبة: ِغٕذ ػّش ثٓ اٌخطبة سظٟ هللا ػٕٗ )   (.911(سلُ)9/151أزّذ فٟ ٌا

 (.1/19سٖٚا اٌجضاس وؾف األعزبس )  (4)
(5)

اٌسذ٠ث وّب  -سظٟ هللا ػّٕٙب  -( ٚثٗ فغش اثٓ ػّش 951-90/959س١ر ِغٍُ ٌٍٕٛٚٞ )ؽشذ ص 
 رمذَ ػٕذ روش زذ٠ثٗ.



 ِسّذ ػجذ اٌؼبغٟ ِسّذ ػط١خ/ اٌجبزث

 

 مجمة بحوث كمية اآلداب  
 

9196 

وأما ما في بطون األنعام وىو المالقيح أو الَمْجر كما في بعض الروايات، فمم يثبت فيو حديث، إال 
داخٌل في بيع الغرر، فإنو قد يكون حماًل وقد يكون ريحًا. وألنو إن كان حماًل فيو مجيول القدر  أنو

 مجيول الصفة، وذلك كمو غرر .
 إذن تفسير حبل الحبمة يقصد به وجهان:

: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل ىذا البطن الثاني وىذا باطل ألنو يبيع إلى أحدهما
 أجل مجيول.

: أن يبيع نتاج النتاج وىو باطل أيضا ألنو بيع معدوم وىذا البيع كانت الجاىمية الثانيو 
تتبايعو فأبطمو الشارع لممفسدة المتعمقة بو وىو ما بيناه من أحد الوجيين وكأن السر فيو: أنو يفضي 

 (1)إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع المتنافي لممصمحة الكمية.
 يع المالقيح والنهي عنهمعنى ب

ىو: إضافة طمع  -وىو في النخل التأبير-المالقيح، يقولون: إنيا من التمقيح، والتمقيح 
الفحل إلى النخمة، وكذلك في جميع الحيوانات: إضافة ماء الذكور إلى ماء اإلناث، فتتمقح األنثى 

نب الذكر، فإذا كان ىناك فحل من ماء الذكر، فالتمقيح والمالقيح من المقاح، والمقاح يكون من جا
نجيب يرغب الناس في نسمو وساللتو، فجاء إنسان لصاحبو وقال: أشتري منك لقاح ىذا الفحل، 

ذا لقح األنثى فيذا ال يجوز؛ ألنو ليس كل  لقاح يكون منو إنتاج، ثم ال يدرى متى يأتي ىذا المقاح، وا 
 ا تقدم في أول الباب.كيف يكون ىذا النتاج؟ وكل ذلك يجري في مجرى الغرر كم

وىناك ناحية تدخل في ىذا الباب، وىي ما إذا كان لدى إنسان أنثى من بييمة األنعام، وىناك 
فحل من فحول ىذا الجنس عريق الساللة، ورغب في لقاح ىذا الفحل، فذىب باألنثى التي عنده 

و وسمم عن ضراب الفحل ليمقحيا من ذلك الفحل، فيل يشتري لقاح الفحل؟! نقول: نيى صمى اهلل عمي
، ولكن إذا كان صاحب األنثى راغبا في تحسين نسل أنثاه فإن لو أن يكارم، كما قال الرجل لرسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما نيى عن ضراب الفحل: ) يا رسول اهلل! إنا نكارم عمى ذلك (، أي: 

ننا عمى ذلك، أي: يعطوننا شيئا يأتي صاحب األنثى وعندنا الذكر فنطمقو عمييا يمقحيا، فيكارمو 
مكرمة وليس مشارطة، وليس بيعا وال شراء، حتى قال بعض العمماء: ربما يأتون بالعمف ليذا الفحل 
مقابل ىذا الجيد الذي بذلو وتمقحت بو األنثى، فمثل ىذا العمل ال بأس بو، ما دام أنو عمى سبيل 

                                                 
(9)

 (.955ئزىبَ األزىبَ ؽشذ ػّذح األزىبَ الثٓ زضَ ) 
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، وال تقل: أشتري ضراب فحمك بكذا، أو تمقيحو اليدية والمكارمة، وليس عمى سبيل البيع والمشارطة
 لألنثى عندي بكذا، ولكن اتركو عمييا أو أطمقو عمييا، فال بأس.

وقد ذكر عن مالك رحمو اهلل: أن لصاحب اإلبل أن يستأجر الجمل الجيد الذي يرغب في 
 مثل ذلك.يومين أو ثالثة أو أسبوعا يسرح مع إبمو، ويمقح ما تيسر لو، فال مانع في  ساللتو

وقد -واستنجاب النسل أمر معروف ومرغوب، وقد كان من عادات أىل الجاىمية السيئة 
أن الرجل إذا أحب أن يكون لو ولدا فارسا أو شاعرا أو كريما، فإنو ينظر  -قضي عمييا والحمد هلل

 -بعد أن تطير من حيضتيا وال يمسيا-من يتصف بذلك من قومو أو من غيرىم، فيرسل زوجتو 
ى ذلك الرجل، وتبقى عنده إلى أن تشعر بأنيا قد حممت، فتعود إلى زوجيا ويعاشرىا الحياة إل

العادية، فتنجب عمى فراشو، ويكون أصل اإلنجاب وأصل التمقيح من ذلك الرجل، فيخرج الولد 
مشابيا ألبيو في الشجاعة أو الفصاحة والبالغة أو الحكمة أو الكرم، أو الشعر وكانوا يسمون ىذا 

 .(1)الفعل: نكاح االستبضاع
تقول عائشة رضي اهلل تعالى عنيا في ىذا: )كان النكاح في الجاىمية عمى أربعة أنحاء( 
أي: أربع صفات، وذكرت ىذا منيا، ومنيا: أن تخطب المرأة من ولييا فيصدقيا الخاطب 

أبقى النكاح بخطبة ويتزوجيا، أي: مثل النكاح الذي عندنا اليوم، فألغى اإلسالم كل تمك األنواع و 
 وىناك إجماع عمي حرمة ذلك .   (2)المرأة من ولييا ويميرىا صداقيا ويدخل عمييا وينفرد بيا.

: جمع كل من يحفظ عنو من أىل العمم عمى أن بيع المضامين (3)قال صاحب اإلقناع
ما في  وىو -والمالقيح ال يجوز، وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو نيى عن بيع المجر 

 (4)بطون اإلناث، فالبيع في ىذا باطل ال أعمميم يختمفون فيو.

                                                 
( لبي اثٓ زدش اٌؼغمالٟٔ : ِؼٕٝ اعزجعؼٟ ِٕٗ أٞ اغٍجٟ ِٕٗ اٌّجبظؼخ , ٚاٌّجبظؼخ : 9) 

اٌفشج , أٞ اغٍجٟ ِٕٗ اٌدّبع اوزغبثب ِٓ ِبء اٌفسً ٌزسٍّٟ اٌّدبِؼخ ِؾزمخ ِٓ اٌجعغ ٚ٘ٛ 
ِٕٗ , ألُٔٙ وبٔٛا ٠طٍجْٛ رٌه ِٓ أوبثشُ٘ ٚسؤعبئُٙ فٟ اٌؾدبػخ أٚ اٌىشَ أٚ غ١ش رٌه, )فزر 

 (.915/  1اٌجبسٞ 
ّشاَ ٌؼط١خ عبٌُ سزّٗ هللا:  (2)  .95/915ؽشذ ثٍٛؽ ٌا
ّبٚسدٞ: أل 9) ؼٍّبء اٌجبزث١ٓ, ئصسبة (٘ٛ ػٍٟ ثٓ ِسّذ زج١ت, أثٛ اٌسغٓ ٌا عٝ فعبح ػصشٖ. ِٓ ٌا

ىث١شح إٌبفؼخ. ٌٚذ فٟ اٌجصشح, ٚأزمً ئٌٝ ثغذاد. ٌٟٚٚ اٌمعبء فٟ ثٍذاْ وث١شح, ثُ خؼً "  اٌزصب١ٔف ٌا
ؼجبعٟ. ٚوبْ ١ّ٠ً ئٌٝ ِز٘ت االػزضاي, ٌٚٗ اٌىبٔخ اٌشف١ؼخ  معبح " فٟ أ٠بَ اٌمبئُ ثأِش هللا ٌا ألعٝ ٌا

ٍّٛن ٚوجبس األِشاء فٟ ِب ٠صٍر ثٗ خٍال أٚ ٠ض٠ً خالفب.  ػٕذ اٌخٍفبء, ٚسثّب رٛعػ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ٌا
ٛسد, ٚٚفبرٗ ثجغذاد. ِٓ وزجٗ " أدة اٌذ١ٔب ٚاٌذ٠ٓ  غٍطب١ٔخ  -ٔغجزٗ ئٌٝ ث١غ ِبء ٌا  -غ " ٚ " االزىبَ ٌا

ٕىذ ٚاٌؼ١ْٛ   .1/919ٖ.االػالَ ٌٍضسو150ٍٟش "ٚرٛفٟ  -غ " ٌٚا
اٌسغٓ اٌمطبْ, داس اٌفبسٚق اٌسذ٠ثخ, رسم١ك زغٓ  اإللٕبع فٟ ِغبئً اإلخّبع ألثٛ  (4)

 (.1/199اٌصؼ١ذٞ:)
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فدلت النقول السابقة إلي جانب السنة عمي عدم جواز البيوع السابقة وأن الشريعة اليوجد بيا 
 مثل ىذه البيوع المحرمة.

 المسألة الخامسة: ما استقمت بها السنة النبوية في بيع المالمسة والمنابذة
لمالمسة لمس الرجل ثوب اآلخر بيده بالميل أو النيار وال يقمِّبو إال بذاك، : االتعريف

والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبو، وينبذ اآلخر ثوبو، ويكون ذلك بيعيما عن غير نظٍر وال 
مَّاء أن يجعل ثوبو عمى أحد عاتقيو فيبدو أحد شقيو ليس ماء، والصَّ  تراٍض، والمبستان اشتمال الصَّ

 عميو ثوب. والمبسة األخرى احتباؤه بثوبو وىو جالس ليس عمى فرجو منو شيء.  
وقد رّجح الحافظ ابن حجر أن يكون تفسير المنابذة والمالمسة من حديث أبي سعيد رضي 

 اهلل عنو.  
وعند أبي داود والنسائي: المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك ىذا الثوب فقد وجب البيع، 

 .(1)يمسَّو بيده وال ينشره وال يقمبو، فإذا مّسو وجب البيع والمالمسة أن
وقد فّسر مالك المالمسة والمنابذة فقال في المالمسة: ىي أن يممس الرجل الثوب وال ينشره 

 وال يتبّين ما فيو، أو أن يبتاعو لياًل وىو ال يعمم ما فيو.
ة رضي اهلل عنو "أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيعتين : عن أبي ىرير الدليل

ولبستين وصالتين، نيى عن الصالة بعد الفجر حتى تطمع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن االحتباء في ثوٍب واحد يفضي بفرجو إلى السماء، وعن 

 (2)المنابذة والمالمسة".
لخدري رضي اهلل عنو قال: نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن وعن أبي سعيد ا

لبستين وعن بيعتين، نيى عن المالمسة والمنابذة في البيع، وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو 
قال: "نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن المحاقمة والمخاضرة والمالمسة والمنابذة 

 (3)والمزابنة".
األحاديث: أن النبي صمي اهلل عميو سمم نيي عن بيع المالمسة والمنابذه ووجو الداللة من 
 فدل عمي عدم جوازىما.

                                                 

 (.9/195عٕٓ أثٟ داٚٚد وزبة اٌج١ٛع ٚاالخبساد, ثبة:فٟ ث١غ اٌغشس) (9)
(2)

صالح, ثبة: اٌصالح ثؼذ اٌفدش ززٟ رشرفغ اٌؾّظ )   ( سلُ 9/911صس١ر اٌجخبسٞ وزبة ٌا
 (.511اٌسذ٠ث)

ٍجبط, ثبة (3) جخبسٞ وزبة ٌا  (.5110(  سلُ اٌسذ٠ث)9/919: اؽزّبي اٌصّبء,)جصس١ر ٌا
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والمنابذة: ىي أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبو، وينبذ إليو اآلخر ثوبو من غير تأمُّل منيما، 
 يقول كل واحٍد منيما لصاحبو: ىذا بيذا.

شتري نفس الممس بيعًا، فيقول: إذا لمستو فيو وفسِّرت المالمسة أيضًا بأن يجعل البائع والم
 (1)مبيٌع لك بكذا. وفسِّرت أيضًا بأن يبيعو شيئًا عمى أنو متى يمسو انقطع خيار المجمس.

وفسِّرت المنابذة أيضًا بأن يقول بعتك كذا فإذا نبذتو إليك انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل: أن  
المنابذة ىو بيع الحصاة. المرجع السابق(، كما سيأتي ذكره إن يجعال نفس النبذ بيعًا، وقيل: المراد ب

 وكل ىذه البيوع باطمة ألجل الغرر والجيالة الحاصمة فييا.شاء اهلل تعالى وقدر. 
فسَّر لي أبي المخاضرة  -ىو ابن يونس  -: قال عمر (2)وتفسير المخاضرة: قال الطحاوي

 (3)تى يونع، يحمر أو يصفر".قال: "ال ينبغي أن يشترى شيٌء من ثمر النخل ح
 المسألة السادسة: ما استقمت به السنة النبوية في بيع الغير مقدور عمي تسميمه

: بيع الغير مقدور عمي تسميمو ىو بيع السمعو قبل ممكيا، وىو مخالف لمشرع التعريف
 الحكيم وقد استقمت السنة ببيان ذلك في النيي الوارد من النبي صمي اهلل عميو وسمم.

:عن َحكيِم بِن حزاٍم قاَل : يا رسول اهلل  ، يأتيني الرَُّجُل فيريُد منِّي البيع ليس عندي  الدليل
 .(4)، أفأبتاُعو َلو مَن السُّوِق ، فقال : ال تِبع ما ليس عندك

ووجو الداللة: أن النبي صمي اهلل عميو وسمم نيي عن بيع ماليس موجودا ونييو يقتضي 
 تحريم البيع.

نما  نيي عن ذلك ألنَّو إذا باع ما ليَس عنده، فميس ىو عمي ثقة من حصولو ؛ فقد وا 
َيحُصل لو وقْد ال يحصل؛ فيكون غرًرا، والغرُر كلُّ بيع اشتمل عمي نوع من الخداع، أو كان 

 َمجيواًل أو معجوًزا عنو. 
ا قبل أن ويدُخُل في ذلك كل شئ ليس بمضمون عند البائع؛ ِمْثُل أْن يشتري ِسمعة فيبيعي

يقبضيا، ويدخل في ذلك بيع الرجل ماَل غيِره دون إذن مالكو موقوًفا عمى إجازة المالك؛ ألنَّو َيبيُع 

                                                 
 (.90/955ؽشذ صس١ر ِغٍُ ٌٍٕٛٚٞ سزّٗ هللا) (9)
٘ٛ أزّذ ثٓ ِسّذ ثٓ عالِخ ثٓ عٍّخ االصدٞ اٌطسبٚٞ, أثٛ خؼفش: فم١ٗ أزٙذ ئ١ٌٗ س٠بعخ اٌسٕف١خ  (2)

ؾبفؼٟ, ثُ رسٛي زٕف١ب.  ثّصش. ٌٚذ ٚٔؾأ فٟ )غسب( ِٓ صؼ١ذ ِصش, ٚرفمٗ ػٍٝ ِز٘ت ٌا
ؾبَ عٕخ           ٖ. 919٘ـ فبرصً ثأزّذ ثٓ غٌْٛٛ, فىبَ ِٓ خبصزٗ, ٚرٛفٟ ثبٌمب٘شح111ٚسزً ئٌٝ ٌا

 .9/101االػالَ ٌٍضسوٍٟ
ؼ١ٍّخ, ث١شٚد,رس١ك ِسّذ إٌدبس ) (3)  (.11-1/19ؽشذ ِؼبٟٔ ا٢ثبس ٌٍطسبٚٞ ,داس اٌىزت ٌا
 (. 9509( سلُ اٌسذ٠ث)9/115ٖ)جعٕٓ اثٟ داٚٚد وزبة اإلخبسح, ثبة:فٟ اٌشخً ٠ج١غ ِب١ٌظ ػٕذ (4)
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ما ليس ِعنده وال في ممِكو وَضماِنو، وال يدري ىل يجيزه صاحُبو أم ال، وقْد ال َيستطيُع َتسميَمو 
 البيع، كأن يبيعو جممو الشارد . لمُمشتري، وأيضا يدخل فيو بيُع أي شيء ليس مقدوًرا عميو وقت

وعن حكيم بن حزام، قال: قمت: يا رسول اهلل إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم 
 .(1)عمي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فال تبعو حتى تقبضو

 ووجو الداللة: عدم جواز بيع السمعة قبل ضميا إلي حوزة البائع.
م بن حزام قال: يا رسول اهلل، إني أرى الشيء في : ومنو ما روي أن حكي(2)قال الجصاص

: ال تبع ما -صمى اهلل عميو وسمم-السوق ثم يطمبو مني طالب، فأبيعو، ثم أشتريو، فأسممو، فقال 
 .(3)ليس عندك. فيذا عموم في كل بيع لما ليس عند اإلنسان سواء، كان عينًا أو في الذمة

حساب طمب المشتري فيقول البائع دعني يوما أو وقد تفنن الناس اليوم فبدأو يتاجرون عمي 
يومان ويأخذ من المال مقدما عمي ذلك) العربون( مع أن ذلك البيع يدخل صراحة في النيي الوارد 

 في األحاديث.
فعن ابِن عمَر : ابتعت زيتا في السوق، فمما استوجبتو لنفسي ، لقيني رجٌل فأعطاني بو 

يده، فأخذ رجل من خمفي بذراعي فالتفت ، فإذا زيد بن ثابت  ربًحا حسًنا ، فأردت أن أضرب عمى
، فقال: ال تَِبعو حيث ابتعَتُو ، حتَّى تحوَزُه إلى رحِمَك ، فإنَّ رسول المَّو صمَّى المَُّو عميِو وسمََّم َنَيى 

اُر إلى ِرحاِلِيم  .(4)أن تباَع السِّمُع حيُث تُبتاُع ، حتَّى يحوَزىا التُّجَّ
لة: أن سيدنا زيد بن ثابت رضي اهلل عنو نيي ابن عمر رضي اهلل عنيما عن ووجده الدال

 البيع مكان شراءه في السوق حتي تصل إلي الرحل وىو المكان المعد لمتجارة.
 المسألة السابعة: ما استقمت به السنة النبوية في حكم بيع الثمار قبل بدو صالحها

 صالحيتيا لالستخدام.بيع الثمار قبل إكمال نضوجيا وقبل  المعني:
من البيوع التي استقمت السنة النبوية بتحريميا بيع الثمار قبل بدو الصالح ولعل الحكمة في 
ىذا التحريم ىي ما يحتويو ىذا البيع من الضرر والمخاطرة، فقد تتمف الثمرة فيخسر المشتري فيقع 

 بيذا الضرر والعداوة الي غير ذلك .
                                                 

ّى١١ٓ, ِغٕذ زى١ُ ثٓ زضاَ )ج  (9)  (.95991(سلُ اٌسذ٠ث)11/91ِغٕذ أزّذ وزبة ِغٕذ ٌا
شاصٞ, أثٛ ثىش اٌدصبؿ: فبظً ِٓ أً٘ اٌشٞ, عىٓ ثغذاد ِٚبد ف١ٙب.  (2)  أزّذ ثٓ ػٍٟ ٌا

غ(  -ٚأٌف وزبة )أزىبَ اٌمشآْ أزٙذ ئ١ٌٗ سئبعخ اٌسٕف١خ. ٚخٛغت فٟ أْ ٠ٍٟ اٌمعبء فبِزٕغ.            
فمٗ  ّخطٛغبد ثبٌمب٘شح رٛفٟ  -ٚوزبثب فٟ  )أصٛي ٌا ّع١خ 990ش( ِصٛس, فٟ ِؼٙذ ٌا ٖ. اٌدٛا٘ش ٌا

9 :11. 

فصٛي فٟ األصٛي ٌٍدصبؿ, رسم١ك دوزٛس ػد١ً إٌّؾٟ )  (3)  (.9/915ٌا

 (.9111( سلُ اٌسذ٠ث)9/111عٕٓ اثٟ داٚٚد وزبة اإلخبسح, ثبة: فٟ ث١غ اٌطؼبَ لجً أْ ٠غزٛفٟ)ج   (4)
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 عنيما قال _قال رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم: ال تبيُعوا : عن ابن عمر رضي اهللالدليل
 .(1)الثمَرَة حتى يبُدَو صالُحَيا قيَل وَما صالُحيا قال تذَىُب عاَىتُيا وَيْخُمَص صالُحيا

وعن زيد بن ثابت_ رضي اهلل عنو _قال: نيي رسوُل اهلِل صمَّى اهلُل عميو وسمََّم عن بيع 
 2يا، وكان إذا سئل عن صالحيا قال: حتي تذىب عاىتو.الثمَرة حتي َيْبدَو صالحُ 

ووجو الداللة: أن النبي صمي اهلل عميو وسمم نيي عن بيع الثمار حتي يظير صالحيا 
 ونييو يقتضي تحريم المنيي عنو.

 والفقياء مختمفون في التفسير ليذه األحاديث عمي أقوال :
، واتفقوا عمي أن البيع بشرط (3)العمماءبيع الثمر قبل بدو صالحو بشرط القطع يجوز باتفاق 

، إذا بدا الصالح في شجرة جاز بيع الشجرة (4)التبقية قبل بدو الصالح ال يجوز باتفاق العمماء
ن لم يبد الصالح فييا كميا باتفاق العمماء .  كاممة وا 

ومحل الخالف فيما إذا بدا الصالح في شجرة ىل يكون صالحًا لسائر الجنس أو لسائر  
 جناس في البستان أوال؟.األ

 اقوال الفقهاء في المسألة:
: أنو يشترط لجواز بيع الثمرة بدو الصالح في كل شجرة من نوع الشجرة القول األول

 (5)المبيعة، وال يكفي بدو الصالح في بعض النوع، وىذا قول عند الحنابمة.
يكون صالحًا لنوع  : أن صالح الثمرة صالح لسائر النوع في البستان، والالقول الثاني

 (6)آخر في البستان. وىذا مشيور مذىب الحنابمة.
 : أن صالح الشجرة صالح لسائر الجنس.القول الثالث

، وقول عند (8)ومذىب الشافعية  - (7)لكنيم خّصوه بالثمر دون الزرع -وىذا مذىب المالكية  
 .(9)الحنابمة

                                                 
 (.1/905ٖ,)9191ِدّغ اٌضٚائذ ١ٌٍٙثّٟ ,داس اٌفىش ث١شٚد,    (9)
 (.9111( سلُ اٌسذ٠ث)1/919( صس١ر اٌجخبسٞ وزبة اٌشوبح, ثبة ِٓ ثبع ثّبسٖ ٚلذ ٚخت ف١ٗ اٌؼؾش)ج2)

(, اٌزبج ١ٍّ1/119خ: )(, ؽشذ فزر اٌمذ٠ش الثٓ اٌّٙبَ, داس اٌىزت اٌؼ11/199ِدّٛع اٌفزبٜٚ الثٓ ر١ّ١خ: )  (3)
 (.1/151ٚاإلو١ًٍ ألثٟ اٌمبعُ اٌؼجذسٞ: )

 اٌّشاخغ اٌغبثمٗ.(4)

 (.1/99(, اٌفشٚع الثٓ ِفٍح: )1/91(, اٌىبفٟ الثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ: )1/951اٌّغٕٟ الثٓ لذاِخ: )  (5)

 (.11/111(, ِدّٛع اٌفزبٜٚ: )1/91(, اٌىبفٟ: )1/951اٌّغٕٟ: )  (6)

: )5/11ٍٟ ثٓ ازّذ اٌؼذٚٞ: )زبؽ١خ اٌخشؽٟ ٌؼ (1) (, زبؽ١خ 1/19(, اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ ٌؾٙبة اٌذ٠ٓ إٌفشٚٞا
 (.999-9/991اٌذعٛلٟ ألزّذ اٌذسد٠ش: )

 (.901, 1/909(,أعٕٝ اٌّطبٌت ٌضوش٠ب األٔصبسٞ: )9/559سٚظخ اٌطبٌج١ٓ ٌٍٕٛٚٞ: )  (1)

 (.1/999(, اٌّجذع: )9/501(, ؽشذ اٌضسوؾٟ: )5/91(, اإلٔصبف ٌٍّشداٚٞ: )1/951اٌّغٕٟ: ) (1)
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ألجناس في البستان التي تباع جممة : أن صالح الشجرة صالح لمجنس ولبقية االقول الرابع
، ورواية عن أحمد اختارىا ابن (1)عادة، والتي يحصل في تفريقيا ضرر. وىذا قول الميث بن سعد 

 .(2)تيمية 
 والراجح القول الرابع:

 وىم القائمون بجواز بيع بقية األجناس في البستان التي تباع عادة جممة لعدة أمور:
ستان الواحد فيو ضرر عظيم، والضرر مرفوع، والحاجة أن التفريق بين ثمر الب -1

 تدعو إلى ذلك.
قال ابن تيمية: وذلك ألن التفريق فيو ضرر عظيم؛ وذلك ألن المشتري لمنوع قد يتفق في 

 النوع اآلخر، وقد ال يتفق من يشتري نوعًا دون نوع ا.ىـ.
 -رايا: فإذا كان النبي القياس عمى العرايا: قال ابن تيمية مستداًل بالقياس عمى الع -2

قد أرخص في العرايا استثناء من المزابنة لمحاجة، فألن يجوز بيع النوع  -صمى اهلل عميو وسمم 
 .(3)تبعًا لمنوع، مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى ا.ىـ

أن في المنع من ذلك ضررًا وفسادًا ال تأتي الشريعة بمثمو: قال ابن تيمية: وسر  -3 
ك كمو: أن الفعل إذا اشتمل عمى مفسدة منع منو إال إذا عارضيا مصمحة راجحة، الشريعة في ذل

نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل  كما في إباحة الميتة لممضطر، وبيع الغرر نيي عنو ألنو من
المال بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك، أباحو دفعًا ألعظم الفسادين باحتمال 

 أدناىما.
جة العامة تنزل منزلة الضرورة: قال ابن تيمية: ومأخذ من جوز شيئًا من أن الحا -4

ذلك: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة 
 .(4)واختالف األيدي 

وكان في بيعو متفرقًا ضرر  -وقال: مثل قول الميث بن سعد: إذا بدا الصالح في جنس  
ألجناس؛ لتعسر تفريق الصفقة، وألنو إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من جاز بيع جميع ا -

 .(5)يشتري الثمرة إذا كانت األرض والمساكن لغيره إال بنقص كثير
                                                 

 (.990(, االخز١بساد اٌفم١ٙخ الثٓ ر١ّ١خ: )11/99خّٛع اٌفزبٜٚ: )  (9)

جؼٟ: )  (2) ّصش٠خ ٌجذس اٌذ٠ٓ ٌا  (.119ِخزصش اٌفزبٜٚ ٌا

ّصش٠خ: )119-11/111ِدّٛع اٌفزبٜٚ: )  (3)  (.119(, ٚأظش: ِخزصش اٌفزبٜٚ ٌا

 (.11/91ِدّٛع اٌفزبٜٚ الثٓ ر١ّ١خ: )  (4)

 (.11/99ِدّٛع اٌفزبٜٚ الثٓ ر١ّ١خ: ) (5)
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ثم بين أن فييا نقصًا كبيرًا عمى البائع خاصة إذا كانت األرض لغيره، وخاصة إذا شرط 
 أكثر. عميو المشتري السقي، فسوف يؤدي إلى خسارتو

أنو يدخل تبعًا ماال يدخل استقالاًل، وال يمزم من منع بيع الثمر قبل بدو صالحو  -5
 مفردًا منعو مضمومًا إلى غيره. فيترجح ىذا القول لقوة أدلتو ووجاىتيا.

وموافقة ىذا القول لمقواعد الشرعية المرعية كقاعدة المشقة تجمب التيسير، وقاعدة الحاجة 
 الضرورة، وقاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ونحوىا من القواعد المعتبرة.العامة تنزل منزلة 

 
 


