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 قال البخاري ، رحمه هللا تعالى :
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسم َّللاهِ الره

َبا  : ِكَتاب اْلُبُيوِع َوَقْوُل َّللاهِ َعزه َوَجله  َم الرِ  ُ اْلَبْيَع َوَحره  َوَأَحله َّللاه
   َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم ِإال : َوَقْوُلُه 
ــــــ ـــــ  ــــ
 الشرح :

 بسم هللا الرحمن الرحيم ، والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 عد :أنا ب وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،

ديث ، بوب على قول هللا احأفهذا كتاب البيوع وذكر فيه تبويبًا بدون 
يستفاد   وأحل هللا البيع قوله :   وأحل هللا البيع وحرم الربا جل وعال : 

منه أن البيوعات التي كانت موجودة في الجاهلية هي حالل إال ما نهى عنه 
فالقاعدة في أبواب المعامالت الذي هذا أول   وحرم الربا الشارع ، قال : 

األبواب أو أول الكتب ، كتاب البيع ، القاعدة فيه أن ذلك مبني على احتياج 
م وغيره أن مبنى العبادات على الناس ، والتقعيد الذي ذكره شيخ اإلسال

  الحاجة ، بشرط أال يكون محرمًا . التوقيف ، ومبنى المعامالت على
أال يكون عقدًا  بشرطفالعقود للعبد للناس أن يحدثوا منها ما شاءوا 

ذلك تصلح وهذا من محاسن الشريعة ألنها ب محرمًا ، واألمر فيها أوسع واسع
اب العقود المختلفة ومنها البيوع وهو عقد الزم لكل األزمنة ، فباب العقود ، أبو 

لهذا الفقهاء يعرفون و بشروطه المعتبرة ، هذا ليس فيه صورة معينة للبيع ، 
  مبادلة مال بمال ، فهذا فيه سعة .البيع بقولهم إنه 

فيه للعهد أو لالستغراق ( ال )   وأحل هللا البيع قوله جل وعال : 
هذا نهي عن صورة من   وحرم الربا وقوله : يعني جميع أنواع البيوع ، 

تجد مباحث الربا تبع لذلك صور البيع ، ألن الربا بيع لكنه بيع منهي عنه ، 
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البيع ، فنستفيد من ذلك أن النهي عن البيع البد فيه من التخصيص ، 
هذا  هفاألصل جواز البيع إال في الصور المنهي عنها فمن أتى في البيع بقول

ى العقود ، هذا عقد غير جائز أو هذا محرم فيطالب بالدليل عل ال يجوز في
من أتى بصورة جديدة فإنه يطالب بالدليل  التحريم ، بخالف العبادات فإن

الب على الثبوت ، الدليل على مشروعية تلك الصورة ، لكن في العقود يط
ت المعامالفي صل األألن األصل اإلباحة ،  بالدليل على منع هذه الصورة ؛

وأحل هللا  اإلباحة إال ما نهى عنه الشارع ، وهذا مستفاد من قوله جل وعال: 
إال أن تكون تجارة حاضرة  وكذلك قوله جل وعال :   البيع وحرم الربا
 .هذا فيه إباحة االتجار وهذا متفق عليه   تديرونها بينكم

 
ِ َتَعاَلىـ  1  : َباب َما َجاَء ِفي َقْوِل َّللاه

   َ ــفُة َفاْنَتِشــُروا ِفــي اَأَفــِذ ِ ا ُقِضــَيِ  الاله ْرِض َواْبَتُغــوا ِمــْن َفْضــِل َّللاه
ـوا ِإَلْيَهـا َوَتَرُكـوَ   َ َكِثيًرا َلَعلهُكْم ُتْفِلُحوَن َوِإَ ا َرَأْوا ِتَجـاَرًة َأْو َلْهـًوا اْنَفضا َواْ ُكُروا َّللاه

ــ ــرَّ ِمــَن اللهْه ْي َِ  ِ ــَد َّللاه ــا ِعْن ــْل َم ــرهاِ ِقيَن َقاِئًمــا ُق ــُر ال ْي َِ  ُ َّللاه ــاَرِة َُ ــَن التِ َج ،  ِو َوِم
 َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمـْنُكْم ْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإال َتْأُكُلوا َأْمَواَلكُ ال : َوَقْوِلِه 

 . 
 

َثَنا ُشَعْيبَّ َعِن الزاْهِريِ  َقالَ  1906 َثَنا َأُبو اْلَيَماِن َحده َبَرِني َسِعيُد :  َحده ِْ َأ
ْحَمِن َأنه  ْبُن اْلُمَسيهِب َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبدِ  : َقاَل   َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهالره

َعَلْيِه َوَسلهَم   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه ِإنهُكْم َتُقوُلوَن ِإنه َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكِثُر اْلَحِديَث َعنْ 
ُثوَن َعنْ َما َباُل اْلُمَهاِجِريَن َواَأْناَلاِر ال: ُقوُلوَن َوتَ ،   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى  ُيَحدِ 
َوِتي ِمَن اْلُمَهاِجِرينَ  َّللاه  ِْ َكاَن  َعَلْيِه َوَسلهَم ِبِمْثِل َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة َوِإنه ِإ

َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى  وَل َّللاهِ َصلهى َّللاه  َرسُ ْسَواِق َوُكْنُ  َأْلَزمُ َيْشَغُلُهْم َصْفقَّ ِباأَ 



 
 حيح البخاري تعليقات على ص                                                البيوع   كتاب 

 48 

َوِتي ِمَن  ِْ ْناَلاِر اأَ ِمْلِء َبْطِني َفَأْشَهُد ِإَ ا َغاُبوا َوَأْحَفُظ ِإَ ا َنُسوا َوَكاَن َيْشَغُل ِإ
ِة َأِعي ِحيَن َينْ  (1) َعَمُل َأْمَواِلِهْم َوُكْنُ  اْمَرأً  فه َسْوَن ِمْسِكيًنا ِمْن َمَساِكيِن الالا

ُثهُ   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َوَقْد َقالَ  ِإنهُه َلْن َيْبُسَط  : َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي َحِديٍث ُيَحدِ 
 َوَعى َما َأُقوُل َيْجَمَع ِإَلْيِه َثْوَبُه ِإالَأَحدَّ َثْوَبُه َحتهى َأْقِضَي َمَقاَلِتي َهِذِه ُثمه 

َعَلْيِه َوَسلهَم َمَقاَلَتُه  ى َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه ى ِإَ ا َقَض َفَبَسْطُ  َنِمَرًة َعَليه َحته 
 َوَسلهَم ِتْلَك َعَلْيهِ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َجَمْعُتَها ِإَلى َصْدِري َفَما َنِسيُ  ِمْن َمَقاَلةِ 

 .ِمْن َشْيٍء 
  

َثَنا َعْبدُ  1907 َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبيِه َّللاهِ  اْلَعِزيِز ْبُن َعْبدِ  َحده َحده
ِه َقالَ  َلمها َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة  : ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َرِضي َّللاه َعْنهالره  َقاَل َعْبدُ  : َعْن َجدِ 

ى َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه  َِ ِبيِع َفقَ  آ اَل َسْعُد َعَلْيِه َوَسلهَم َبْيِني َوَبْيَن َسْعِد ْبِن الره
ِبيِع  َفَأْقِسُم َلَك ِناْلَف َماِلي َواْنُظْر َأيه َ ْوَجَتيه  ِإنِ ي َأْكَثُر اَأْناَلاِر َماالً : ْبُن الره
ْجَتَها َقاَل  (2)َهِويَ   ْحَمِن  َفَقاَل َلُه َعْبدُ : َنَزْلُ  َلَك َعْنَها َفِذَ ا َحلهْ  َتَزوه  ال: الره

َفَغَدا : ُسوُق َقْيُنَقاٍع َقاَل : ْل ِمْن ُسوٍق ِفيِه ِتَجاَرةَّ َقاَل َحاَجَة ِلي ِفي َ ِلَك هَ 

                                     
( الـــراء فـــي امـــرًء هـــذه تختلـــ  بحســـب اإلعـــراب ، يعنـــي إذا كـــان الكلمـــة مرفوعـــة ت ـــم ، و ذا كانـــت 1)

قال امُرٌء ، رأيت امرءًا ، ومررت بامرٍء ، ما  إن امُرٌء هلك  مكسورة تكسر ، و ذا كانت مفتوحة تفتح ، 
 رت ألجل المناسبة .هي بحركة إعراب في وسط الكالم لكن تغي

كسر يعني أحببت ورغبت قـول اليت بيت بالفتح يعني طحت ووقعت وهوِ هو  هِوت بكسر الواو ؛ ألن ( 2)
 : العباس بن األحن  ، مشهور شعره

 لعلي إلى من قد هِوي  أطير أسرب القطا هل من يعير جناحه 
ينـا أمــرًا ) كنـا إذا هوِ المصـطلح :  ـ الرجــل الـذي مـن الخـوارج وتـاب ـ فـيقـول الراف ـة و يـت بالكسـر ، هوِ 

ينا ؛ ألن هو  صيرناه حديثًا (  ألنهـا ؛ ي رغبـت ( : يعنـانظـر أي زوجتـيه هِويـت ) ى بمعنى سقط ، ما بهو 
هذا أعظم مايكون مـن المحبـة  واحده منهم تبغيني أطلقها وخذها .شوف أي : قبل نزول الحجاب ، يقول 

 . واإليثار
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ْحَمِن َفَأَتى ِبَأِقٍط َوَسْمٍن َقاَل ُثمه َتاَبَع اْلُغُدوه َفَما َلِبَث َأْن َجاَء َعْبدُ  ِإَلْيِه َعْبدُ   الره
ْحَمِن َعَلْيِه َأَثُر ُصْفَرٍة َفَقالَ  ْجَ  َقاَل : َعَلْيِه َوَسلهَم  َّللاه   َرُسوُل َّللاهِ َصلهىالره : َتَزوه

ِ َنَة َنَواٍة ِمْن  : َكْم ُسْقَ  َقالَ : ْناَلاِر َقاَل اْمَرَأًة ِمَن اأَ : َقاَل ، َوَمْن  : َنَعْم َقالَ 
َوَلْو ِبَشاٍة َأْوِلْم : َعَلْيِه َوَسلهَم  لهى َّللاه َ َهٍب َأْو َنَواًة ِمْن َ َهٍب َفَقاَل َلُه النهِبيا َص 

. 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
في حديث أبي هريرة السابق فيه من الفوائد أن أهل الف ل واإليمان 

فق في األسواق والبيع فهذا يدل صوالرفعة في مرتبة التقوى واإليمان يشغلون ال
على ف ل البيع في نفسه ألنه اختاره أف ل هذه األمة وهم المهاجرون ، 

هريرة من المتأخرين إسالمًا  وأبو من أبي هريرة  والمهاجرون أف ل
والمهاجرون كانوا يشغلهم الصفق في األسواق ومع ذلك هم أف ل من أبي 

  ولزم النبي عليه الصالة والسالم .بب إليه العلم وكان حُ  هريرة 
فهذا يدل على أن انشغال الفاضل بالبيع ال يقدح فيه وعلى أن البيع 

ذي يصدق فيه ، البيع المبارك يصدق فيه صاحبه ويلتزم المبرور ، البيع ال
عمل يؤجر عليه إذا فيه بالنصح لعباد هللا إلخوانه المؤمنين ولغيرهم فإن هذا 

هو الذي يسلم من الغش ومن ـ كما ذكرت ـ والبيع المبرور صلح قصده فيه ، 
  انة ويكون فيه النصيحة إلى آخره .الحل  بالباطل ، ومن الخي

د الحديث أي ًا أن البيع فيه ف يلة هامة ألن به حركة الناس من فوائ
ترك إعطاء أخيه له وذهب  والناس ال يستغنون عنه وعبد الرحمن بن عوف 

إلى ما هو اتعب وهو أن يشتغل بالبيع والشراء وأن يغدو كل يوم إلى السوق 
اة في بذل له فبحق الشرع ألن المؤاخإذا وأخوه فيما ،  المنة حتى يتخلص من

مال بيع شركاء فيه واحد ، الأول اإلسالم كانت مؤاخاة على المال حتى المال 
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يكسب هو للثاني إذا أردت ، إذا أراد اآلخر أن يأخذ من مال أخيه أخذ ويرثه 
وأولو اأرحام بعضهم أولى ببعض في  إلى أن نزل قول هللا جل وعال : 

ختر إعطاء أخيه له بل أختار كما هو معلوم ، المقصود أنه لم ي  كتاب هللا
ي المنة أو ما قد وذلك لنف الصفق في السوق وهذا يدل على عظم فقهه 

  يكون من المنة .
ئل عن عطايا السلطان فقال هي أحب ولهذا اإلمام أحمد رحمه هللا سُ 

ل ألن صلة اإلخوان فيها منة ، اإليه من صلة اإلخوان فقيل له وكيف ذاك ، ق
ثيرًا ما تكون بال منة ألنه يعطي الجميع ، فعبد الرحمن بن وعطية السلطان ك

لم يختر صلة أخيه على تعبه ، بل تعب وصار يغدو كل يوم ألن  عوف 
في ذلك إبقاء وجهه عند أخيه و ن كان أخوه ال يمن عليه بشيء رضي هللا 
عنهم أجمعين ، في قوله : )) أولم ولو بشاة(( فوائد تأتينا إن شاء هللا في 

 تاب النكاح .ك
 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس  1908 َثَنا ُ َهْيرَّ ، َحده َثَنا حُ ،َحده َمْيدَّ َعْن َأَنٍس َحده
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اْلَمِديَنَة  َقِدَم َعْبدُ : َقاَل  ، َرِضي َّللاه َعْنه ى النهِبيا َصلهى الره َِ َفآ

ِبيِع اأَ  َسْعِد ْبنِ َعَلْيِه َوَسلهَم َبْيَنُه َوَبْيَن  َّللاه  ْناَلاِريِ  َوَكاَن َسْعدَّ َ ا ِغًنى َفَقاَل الره
ُ َلَك ِفي َأْهِلَك َوَماِلَك  ِلَعْبدِ  ُجَك َقاَل َباَرَ  َّللاه ْحَمِن ُأَقاِسُمَك َماِلي ِناْلَفْيِن َوُأَ وِ  الره

وقِ  ْمًنا َفَأَتى ِبِه َأْهَل َفَما َرَجَع َحتهى اْسَتْفَضَل َأِقًطا َوسَ  ، ُدلاوِني َعَلى السا
ُ َفَجاَء َوَعَلْيِه َوَضرَّ ِمْن ُصْفَرٍة   َلُه َفَقالَ ، َمْنِزِلِه َفَمَكْثَنا َيِسيًرا َأْو َما َشاَء َّللاه

ْجُ  اْمَرَأًة ِمَن َيا َرُسوَل َّللاهِ : َقاَل ، َمْهَيْم : َعَلْيِه َوَسلهَم  النهِبيا َصلهى َّللاه   َتَزوه
َنَواًة ِمْن َ َهٍب َأْو َوْ َن َنَواٍة ِمْن : َقاَل ، َما ُسْقَ  ِإَلْيَها : َقاَل ، اِر ْناَل اأَ 

 .َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاٍة : َقاَل  ، َ َهبٍ 
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َثَنا َعْبدُ  1909 ِ ْبُن ُمَحمهٍد  َحده َثَنا ُسْفَياُن َعْن َعْمٍرو َعِن ، َّللاه اْبِن َحده
َكاَنْ  ُعَكاظَّ َوَمَجنهُة َوُ و اْلَمَجاِ  َأْسَواًقا ِفي : َقاَل ، ا مَ َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنه

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحَّ َأْن  ْسَفُم َفَكَأنهُهْم َتَأثهُموا ِفيِه َفَنَزَلْ  َجاِهِليهِة َفَلمها َكاَن الِ الْ 
ُكْم   .َقَرَأَها اْبُن َعبهاٍس (  1)  ِفي َمَواِسِم اْلَحجِ   َتْبَتُغوا َفْضًف ِمْن َربِ 

 
 َباب اْلَحَفُل َبيِ نَّ َواْلَحَراُم َبيِ نَّ َوَبْيَنُهَما ُمَشبهَهاتَّ ـ  2

 
َثِني ُمَحمهُد ْبُن اْلُمَثنهى  1910 َثَنا اْبُن َأِبي َعِديٍ  َعِن اْبِن َعْوٍن ، َحده َحده

ْعِبيِ  َسِمْعُ  الناْعَماَن بْ ،  ِمْعُ  النهِبيه َصلهى سَ  َعْنه هللاَرِضي َن َبِشيٍر َعِن الشه
 . َعَلْيِه َوَسلهَم  َّللاه 

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ و  َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة  َحده َثَنا َأُبو َفْرَوَة َعِن ، َّللاهِ َحده َحده
ْعِبيِ  َقاَل  َعَلْيِه   َصلهى َّللاه ِمْعُ  النهِبيه سَ : َسِمْعُ  الناْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َقاَل : الشه

 .َوَسلهَم 
َثَنا َعْبدُ و  ِ ْبُن ُمَحمهٍد  َحده َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َأِبي َفْرَوَة َسِمْعُ  ، َّللاه َحده

ْعِبيه َسِمْعُ  الناعْ   َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه ، َما َماَن ْبَن َبِشيٍر َرِضي َّللاه َعْنهالشه
 .َم َعَلْيِه َوَسله 
َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َكِثيرٍ و  ْعِبيِ   ، َحده َبَرَنا ُسْفَياُن َعْن َأِبي َفْرَوَة َعِن الشه ِْ َأ

َعَلْيِه َوَسلهَم  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه  : َقالَ  ما ْبِن َبِشيٍر َرِضي َّللاه َعْنهَعِن الناْعَمانِ 
                                     

وهذه القـراءة مـن ابـن عبـاس قـراءة تفسـيرية  ،م الحج بزيادة في مواسيعني ( 1)
، ألنهم كان من السل  من يجيـز القـراءة بزيـادة ألفـات للتفسـير ، وحملهـا كثيـر 
ــم علــى أنهــا قــراءة فــي مصــحفه ، يعنــي موافقــه لــبع  األحــرف  مــن أهــل العل

 .فيه واسع  مرالسبعة وهذا أو ذاك األ
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َه َعَلْيِه ِمَن َبْيَنُهَما ُأُمورَّ ُمْشَتِبَهةَّ َفَمْن َترَ اْلَحَفُل َبيِ نَّ َواْلَحَراُم َبيِ نَّ وَ :  َ  َما ُشبِ 
ْثِم َأْوَشَك َأْن َعَلى َما َيُشكا ِفيِه ِمَن الِ ْثِم َكاَن ِلَما اْسَتَباَن َأْتَرَ  َوَمِن اْجَتَرَأ الِ 

ِ َمْن َيْرَتْع َحْولَ   اْلِحَمى ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه  ُيَواِقَع َما اْسَتَباَن َواْلَمَعاِصي ِحَمى َّللاه
ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هو من األحاديث التي قيل فيها إنها ، و هذا الحديث حديٌث معروف 
يدور اإلسالم عليها وتدور الشريعة عليها , وهذا الحديث عده طائفة من أهل 

النعمان العلم ربع اإلسالم ألن األحاديث التي يدور عليها الدين أربعة , حديث 
بن بشير هذا منها , والحديث واضح إال أنه فيه اختالف في تفسير أللفاظه 

  أي ًا مزيد ألفات في هذا الكتاب .فيها اختالف يأتي 
سير المشبهات , تفسير المشتبهات ، ومن فقهه الذي فيه اختالف تف

الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات في لفظ مشتبهات , هذه 
هات أو المشتبهات هل هي مشبهات أو مشتبهات في نفسها ؟ أو المشب

 ؟مشبهات ومشتبهات إضافية بالنسبة للمكل  
هي مشتبهات في نفسها واستدلوا على ذلك : قال طائفة من أهل العلم 

بأشياء معروفة تطلبونها من شرحه هنا أو شرح بن رجب على األربعين 
 النووية . 

ات إضافية وهذا هو األصح وبينهما أمور والقول الثاني : أن المشتبه
مشتبهات يعني يشتبه علمها على كثير من الناس ال يعلمها كل أحد وهذه هي 

منه آيات محكمات  المتشابه عندنا حتى في قول هللا جل وعال في القاعدة 
فالمشبهات أو المشتبهات نسبية فالحالل   هن أم الكتاب وأِر متشابهات

معلومة من الدين لل رورة الرام بين للجميع وهي المسائل بين للجميع , والح
واضحة , وبينهما أمور مشتبهات يعني يخفى علمها , فإذا خفي العلم علم أن 
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هذا حرام على العبد أو أن هذا حالل وجب عليه أن يطلب العلم في هذه 
دينه وعرضه , وقولنا وجب عليه لقوله في ليعني يطلب ما يستبريء به 

ومن وقع فيها وقع في الحرام , فمن وقع في المشتبهات وقع في الحديث 
ينة الحرام ألنها قد تكون محرمة , وقد يكون العبد في إقدامه عليها عن غير ب

 فيكون معها التهاون في ذلك .
المقصود من ذلك أن المتشابهات نسبية إضافية بالنسبة للعبد وهذا 

ي  يعلم أنه مباح الشيء الذماال بين فالذي يجب على العبد أن يتوقىظاهر 
ما يعلم أنه مباح يتركه , كثير من أهل العلم قالوا : هذا من باب التورع و ذا 
كان من باب التورع فيكون مستحبًا ال واجبًا , لكن ظاهر الحديث فيه أن 
المشتبهات يجب على العبد أن يتركها قال : من تركها فقد استبرأ لدينه 

 من عها لم يستبرأ يعني لم يرجع سالمًا لم يكن سالماً وعرضه , يعني من واق
فالمسألة في الحديث  ؛ ألفات الحديث وداللته المؤاخذة , وهذا أبين من حيث

غير مسألة الورع هو شيء يقدم عليه لم يتبين له أنه حالٌل أم حرام لهذا قال 
دام على قمناسبة هذا لكتاب البيوع ألن اإل الحالل بين والحرام بين , وظاهر

ع حتى يالمحرمات في البيوع كثيرة والمرء يجب عليه في باب البيوع أن ال يبا
  .يفقهه ما يبيع ويشتري ويكسب إال بعد الفقه 

أنه قال في السوق ال يبع في سوقنا إال من فقه  ولهذا ثبت عن عمر 
كان ينهى أن يبيع في السوق أو أن يشتري , أن يبيع في السوق أو أن يشتري 

يشتري من التجار أنفسهم يعني  ن لم يفقه قال : ال يبع في سوقنا يعني أنم
خر , ال يبع في سوقنا إال آهذا أمر في يبيع ويشتري تجار أم من الناس الذ

 .من يفقه 
ال يبايع ويشاري وهو ن فالواجب في هذا أن يتعلم الناس أحكام البيع وأ

م البيع والشراء واإلقالة والخيار فتح له محل وال يدري أحكا، يال يعلم األحكام 
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وأحكام ذلك حتى إن كثيرين من المنتسبين للخير من الشباب أو من المنتسبين 
إلى طلبة العلم وبع هم يكون خريج كليات شرعية ال يفقه أحكام البيوع فتجد 

ما ليس بالزم أو تجد أنه يبيح بعنده غرابة في تصرفاته في هذه المسائل يلزم 
س بمباح ويبطل بيع قد لزم أو يطلب خيارًا ليس له الحق فيه لنفسه ما لي

سلعته ، انتهى ويرى أن من حقه على أخيه أنه ذلك و ال يزم أخاه لماذا لم يرد 
وقال ، تبايعت واشتريت بعت لك ، أنت ، انتهي في الخيار مجلس هو ينتهي 

ذا ما رده الثاني اشتريت خالص ثم بعد الذهاب جاء بعد يوم قال أبغي أرده إ
عليك وقبلت زعل وقال هذا في كذا وفالن  , وهذا من جهة عدم الفقه بهذه 

 .األحكام 
ن ألحكام الشرعية وأافالواجب أن يتعلم من يريد معاطات البيع والشراء 

ال يسير المرء وفق هواه , و ذا اشتبه عليه شيء فيسأل فيه حتى ال يواقع 
 .حل أو أن هذا جائز له الشيء إال عن علٍم وبينة في أن هذا ي

( بينهما أمور مشتبهات ) يسأل المرء ( : الحالل بين والحرام بين ) 
حتى ، فإذا سأل عنها استبان ، على بع  المكلفين يعني على المكل  ، 

كان يستشكل بع   وعمر ، بع  أهل العلم قد يخفى عليه بع  المسائل 
و ليست بربا استشكلها وكان يقول المسائل في الربا إذا سأل الربا هل هي ربا أ

  وددت لو أن رسول هللا  ترك لنا من علمها شيئا وثبت أي ًا عنه أنه 
ء تخفى وهذا بين ظاهر إذا قال إن من الربا أبوابًا ال تخفى يعني منها أشيا

ونحوها يحتاج أهل العلم  تفي هذا الزمن تأتي مستجدات من المعامالابتلى 
  .النظر فيها إلى 

فمثل هذه المسائل ، ت ح توقد يتورع العالم أو يتوق  فيها فترة حتى 
 وأن ال يقدم عليها المفتي علىمبناها على االستبراء استبراء الدين والعرض 

 از الحالل أو بالحرمة حتى يتبين .الفتوى بالجو 
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 َباب َتْفِسيِر اْلُمَشبهَهاتِ ـ  3
اُن ْبُن َأِبي ِسَناٍن َما َرَأْيُ  َشْيًئا َأْهَوَن ِمَن اْلَوَرِع َدْع َما  َوَقاَل َحسه

 .  َيِريُبكَ ِريُبَك ِإَلى َما اليَ 
 

َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َكِثيٍر  1911 َبَرَنا ُسْفَياُن ، َحده ِْ َبَرَنا َعْبدُ ، َأ ِْ ِ ْبُن  َأ َّللاه
ْحَمِن ْبِن َأِبي ُحَسْيٍن  َعْبدِ  َثَنا َعْبدُ ، الره ِ ْبُن  َحده َة ْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة َعْن ُعْقبَ َّللاه

َكَر َأنه اْمَرَأًة َسْوَداَء َجاَءْت َفَزَعَمْ  َأنهَها َأْرَضَعْتُهَما َفذَ :  اْلَحاِرِث َرِضي َّللاه َعْنه
َم النهِبيا َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َفَأْعَرَض َعْنُه َوَتبَ  ِللنهِبيِ  َصلهى َّللاه  َوَسلهَم َعَلْيِه  سه

  .َكْيَف َوَقْد ِقيَل َوَقْد َكاَنْ  َتْحَتُه اْبَنُة َأِبي ِإَهاٍب التهِميِميِ  : َقاَل 
 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َقَزَعَة  1912 َثَنا َماِلكَّ َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة ، َحده َحده
َكاَن ُعْتَبُة اْبُن َأِبي َوقهاٍص َعِهَد  :َعْنَها َقاَلْ   ْبِن الزاَبْيِر َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه 

يِه َسْعِد ْبِن َأِبي َوقهاٍص َأنه اْبَن َوِليَدِة َ ْمَعَة ِمنِ ي َفاْقِبْضُه َقاَلْ   ِِ َفَلمها  : ِإَلى َأ
َذُه َسْعُد ْبُن َأِبي َوقهاٍص َوَقاَل  َِ ي َقْد َعِهَد ِإَليه فِ : َكاَن َعاَم اْلَفْتِح َأ ِِ يِه اْبُن َأ

ي َواْبُن َوِليَدِة َأِبي ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه َفَتَساَوَقا: َفَقاَم َعْبُد ْبُن َ ْمَعَة َفَقاَل ،  ِِ  َأ
ي َكاَن َقْد : َفَقاَل َسْعدَّ ، َعَلْيِه َوَسلهَم  ِإَلى النهِبيِ  َصلهى َّللاه  ِِ ِ اْبُن َأ َيا َرُسوَل َّللاه

ي َواْبُن َوِليَدِة َأِبي ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه : ْبُد ْبُن َ ْمَعَة َفَقاَل عَ ، َعِهَد ِإَليه ِفيِه  ِِ ، َأ
َقاَل  ُثمه ، ُهَو َلَك َيا َعْبُد ْبَن َ ْمَعَة : َعَلْيِه َوَسلهَم   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َفَقالَ 

ُثمه َقاَل ِلَسْوَدَة ، ْلَعاِهِر اْلَحَجُر اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َولِ : َعَلْيِه َوَسلهَم  النهِبيا َصلهى َّللاه 
َعَلْيِه َوَسلهَم اْحَتِجِبي ِمْنُه ِلَما َرَأى ِمْن َشَبِهِه  َ ْوِج النهِبيِ  َصلهى َّللاه ِبْنِ  َ ْمَعَة 

 َ  .ِبُعْتَبَة َفَما َرآَها َحتهى َلِقَي َّللاه
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َثَنا َأُبو اْلَوِليِد  1913 َثَنا ُشْعبَ ، َحده َبَرِني َعْبدُ : ُة َقاَل َحده ِْ ِ ْبُن َأِبي  َأ َّللاه

ْعِبيِ  َعْن عَ  َفِر َعِن الشه َأْلُ  النهِبيه سَ : َقاَل  ِديِ  ْبِن َحاِتٍم َرِضي َّللاه َعْنهالسه
ِه َفُكْل َوِإَ ا : َعَلْيِه َوَسلهَم َعِن اْلِمْعَراِض َفَقاَل  َصلهى َّللاه  َب َأَصاِإَ ا َأَصاَب ِبَحدِ 

ِ ُأْرِسُل َكْلِبي َوُأَسمِ ي : ُقْلُ  ،  َتْأُكْل َفِذنهُه َوِقيذَّ ِبَعْرِضِه َفَقَتَل َفف َيا َرُسوَل َّللاه
ْيِد َكْلًبا  َر َلْم ُأَسمِ  َعَلْيِه َوالَفَأِجُد َمَعُه َعَلى الاله َِ َذ َقاَل آ َِ  ال:  َأْدِري َأياُهَما َأ

ِر ْلِبَك َوَلْم ُتَسمِ  َعَلى اآلى كَ َتْأُكْل ِإنهَما َسمهْيَ  َعلَ  َِ. 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
وحديث عدي بن حاتم ، هذا فيه بع  بيان المشبهات وهي الشبهات 

تم إي اح وذلك أنه سأل النبي عليه الصالة والسالم أمعني للفيه إي اح في 
ه هم هذا إذا أرسل قد يصيب لالسسهم يصاد به ف باإلعراضعن الصيد في 

ثقل , قد يصيب بحده , وقد ينحرف فيصيب بثقله ال بحده , فسأل النبي عليه 
وقد ال الجرح ، الصالة والسالم عن ذلك ألنه قد يجد فيه أثر السهم من حيث 

)) إن أصاب بحده فكل , و ن أصاب : فقال له عليه الصالة والسالم ، يجد 
 بعرضه فال تأكل فإنه وقيذ (( 
ب من الجوارح و ذا أرسله به كلبًا آخر , والكلوكذلك إذا وجد مع كل

صاده الكلب ولو جرحه بشروطه المعروفة , لكن إذا وجد معه كلب  فيباح ما
آخر فهو ال يدري هل كلبه الذي صاده أم الكلب اآلخر فأمر بتركه عليه 

  ألنه هنا اشتبه الحالل بالحرام . الصالة والسالم
من أحسن ما يكون في ـ ري يعني في فهم البخاـ وهذا من أحسن 

تفسير المشبهات , يعني ال يدري هل هي حالُل أم حرام , وطائفة من أهل 
العلم استفادوا من حديث عدي بن حاتم هذا أن األصل في الذبائح الحرمة , 
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ألن النبي ؛ التي تذبح أنها في األصل فيها الحرمة  الموقوذاتصل في األ
 مصل فيها اإلباحة , فلم يجز أكل تلك بعدعليه الصالة والسالم لم يجعل األ

 .ألنه قد يكون هذا بعرضه ؛ وجود أثر للجرح فيها 
وكذلك الكلب إذا وجد مع كلب الصائد كلب آخر فإنه يشتبه هل هذا 
الذي قتل أو اآلخر الذي قتل فتركة رجوعًا لألصل وهو الحرمة , قال : كثير 

إال النكاح األصل في النساء  من أهل العلم إن األصل في األشياء اإلباحة
, والذبائح لحديث عدي بن منك الحرمة إال من علمت أنها ليست بذات محرم 

حاتم هذا , وألجل أن األصل فيها الحرمة جعل ذلك مغلبًا على إرسال 
الشيء ال شيء في مثله من القوة  رض هذااالجارحة فصارت شبهة ألن ما يع

. 
البخاري يريد أن يقول إن  حالمقصود من هذا أنه يعني في صحي

أما المسألة التي  ،المشبهات هي ما اشتبه األمر فيها هل هي حالٌل أم حرام 
يمكنه أن يعلم حكم ذلك هل هو حالل أم حرام فإنه ال يدخل في ترك ال يدخل 
في ترك المشبهات , و نما يدخل ذلك إذا اشتبه عليه بأن لم يجد من يستفتيه 

م يجد من يستفتيه مثل واحد أمام مثاًل بيع شيء أو ضاق عليه الوقت فل
جوز أم ال يجوز ؟ بيشتري وال يدري هل هذا حالل أو حرام اشتبه عليه هل ي

فإذا تركه يكون ترك ؟ أن يسأل هل هذا البيع جائز أم ال  ما عنده فرصة هنا
لقوله عليه الصالة والسالم )) وبينهن أمور مشبهات فمن تركها  ؛المشتبهات 

 استبرأ لدينه وعرضه (( .  فقد
التي يشتبه على المرء علمها أو يشتبه على المرء هل هي : مشبهات 
علم حكمه فيه ألجل أنه مشبه م , لكن أن يترك شيئًا يمكنه أن يحالل أم حرا

عنده أو شبه عنده فهذا ال يدخل في هذا الباب يمكن أن يسأل ويخبر هل هو 
لى العلم به هل هو حالل أم حرام من جهة حالل أم حرام فإذن ما كان مآله إ
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سؤال أهل العلم أو من جهة خبرة الشيء في نفسه والوقت متسع فإن هذا تركه 
ء هل هي نما المشتبهات ما اشتبه على المر ال يعد من ترك المشتبهات , و 

حالل أم حرام من جهة الواقع مثل كلب وجد مع كلب آخر وبينهما فريسة ما 
وال يمكن  ات وال قرائننا بينلديهذا صاد وال هذا صاد ما ندري كيف نتحقق 

فهذا تترك لعدم العلم بالحال , ألنه ال يمكن أن تعلم بالحال , أو يمكن أن 
تعلم بالحال في بع  األحوال ولكن ي يق الوقت عن إقدامك على الفعل أو 
 الترك فهنا تترك ألجل المشبهات , فحصل من ذلك أن مراد البخاري هو ما

 ذكرنا ولهذا استدل بهذه األحاديث . 
 

ُبَهاِت ـ  4  َباب َما ُيَتَنزهُه ِمَن الشا
 

َثَنا َقِبياَلُة  1914 َثَنا ُسْفَياُن َعْن َمْناُلوٍر َعْن طَ ،َحده ْلَحَة َعْن َأَنٍس َحده
: ٍة َمْسُقوَطٍة َفَقاَل َعَلْيِه َوَسلهَم ِبَتْمرَ  َمره النهِبيا َصلهى َّللاه : َقاَل  َرِضي َّللاه َعْنه

ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه  َوَقاَل َهمهامَّ َعْن َأِبي، َكْلُتَها َلْوال َأْن َتُكوَن ِمْن َصَدَقٍة أَ 
 .َأِجُد َتْمَرًة َساِقَطًة َعَلى ِفَراِشي : َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل  َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه 

 
ُبَهاِت  َباب َمْن َلْم َيرَ ـ  5  اْلَوَساِوَس َوَنْحَوَها ِمَن الشا

 
َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم  1915 َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة َعِن الزاْهِريِ  َعْن َعبهاِد ْبِن ، َحده َحده

ِه َقاَل  ُجُل َيِجُد ِفي  هللاُشِكَي ِإَلى النهِبيِ  َصلهى : َتِميٍم َعْن َعمِ  َعَلْيِه َوَسلهَم الره
ففالاله  َوَقاَل ، اَل َحتهى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِريًحا : َة َقاَل ِة َشْيًئا َأَيْقَطُع الاله

يَح َأْو َسِمْعَ  ي َحْفاَلَة َعِن الزاْهِريِ  ال ُوُضوَء ِإالاْبُن َأبِ   ِفيَما َوَجْدَت الرِ 
ْوَت   .الاله
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َثِني َأْحَمُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليا  1916 ْحَمِن ،  َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َعْبِدالره َحده
َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشةَ  َعْنَها َأنه َقْوًما  َرِضي َّللاه  الطاَفاِويا َحده

ِ َعَلْيِه َأْم ا اْسَم  َنْدِري َأَ َكُرو ًما َيْأُتوَنَنا ِباللهْحِم الَيا َرُسوَل َّللاهِ ِإنه َقوْ : َقاُلوا  َّللاه
َ َعَلْيِه َوُكُلوهُ : َعَلْيِه َوَسلهَم   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َفَقالَ ،  ال  . َسماوا َّللاه

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

الباب األول النبي عليه الصالة والسالم ترك أكل التمرة وهي على 
تمر الذي هو من اليه شيء فراشه أو في بيته ألن بيته عليه الصالة والسالم ف

ليس من الصدقة وفيه من التمر الذي هو من الصدقة , فهذه التمرة التي 
كانت على فراشه ما حملتها بع  زوجاته عليه الصالة والسالم أو أحد 
الصغار فال يدري هل هي من هذا أو من هذا فتركها عليه الصالة والسالم 

ا ستترك ألنها تصبح من هألجل ذلك , ألنه ال يمكن الوصول إلى علم
  المشبهات .

وقد جاء في بع  األحاديث أن النبي عليه الصالة والسالم أكل تمرة 
وخشي بعد ذلك أن تكون من تمر الصدقة فبات ليله عليه الصالة والسالم 
يقظًا يتعوذ باهلل جل وعال من النار عليه الصالة والسالم , وهذا فيه بيان أن 

ألن ؛ هللا  وقعت أنه هو الذي ينبغي في عباد ى لوالحذر من المشبهات حت
التساهل في الشبهات يجر إلى التساهل في الحرام , ال يقال األصل فيها 

لكن النبي عليه الصالة والسالم  اإلباحة ،إال في ما كان األصل فيه  اإلباحة
ترك األكل في مثل هذه التمرة مع أن األصل في بيتك أنه مباح لك األكل 

االشتباه هل هي من الصدقة أم من غيرها وال يدري هل هي كذلك أم ألجل 
 من الصدقة . 
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دينه لالباب الذي بعده فيه بيان مسألة مهمة وهي أن استبراء المرء 
وعرضه وترك المشبهات وترك الشبهات كما ذكرت لك بما ال يمكن علمه , 
 اً تقينأما الوساوس التي تعرض فإنه لو أطاع هذه الوساوس ال يكون م

ل عن الرجل والسالم ُسئواستدل عليه البخاري في أنه عليه الصالة ، للشبهات 
يجد شيئًا في الصالة فقال : ال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا فدل 
على أنه إذا أمكن إرجاع الشيء إلى أصله المتيقن فإنه ال ينصرف عنه , ألن 

تيقن المعروف لى األصل الماألصل والرجوع إليه قاعدة , فترك الرجوع إ
اوس طاعتها ليست من خر هذا من الوساوس , والوسوعرض االحتماالت األُ 

  ترك الشبهات .
نون أن طاعة الوساوس ظوهذا يبتلى به بع  أهل الوسوسة ألنهم ي

هذا غلط ضابط ذلك أنه يمكن الرجوع إلى و من استبراء المرء لدينه وعرضه 
األصل في اإلنسان األصل في المسلم الذي  هأصله فإذا أنت ترجع إلى أصل

 متوضأ أنه باقي على طهارته حتى يأتي ما ينق  هذه الطهارة فإذا لم يعل
بناق  فإنه ال ينق  ال ينصرف حتى يتيقن بوجود هذا الناق  , أما إذا 

ستحباب كان خارج الصالة فإنه إذا اشتبه عليه فإنه يكون هذا من جهة اال
نه فإانتق  أم لم ينتق  ولم يدخل في العبادة  ليه هلوالورع أنه اشتبه ع

ستحب له أن يقطع الشك باليقين ويتوضأ مرة أخرى ألن الوضوء في الصالة ي
على طهارته  طع الوضوء في الصالة يعني هو باقٍ مرة أخرى مستحب ثم ليق

كل صالة وتركه لتلك الشبهات أو لذلك لسابقة مستحب أن يتوضأ  صالةٍ  من
صالته أو نحو  إبطالد يجعل معه شيء من الوسوسة أو من ظن العارض ق

ذلك فيقطع هذا , هذا إذا كان في خارج الصالة , وأما إذا كان في الصالة فال 
ينصرف حتى يجد صوتًا حتى يجد ريحًا أو يسمع صوت في رواية مسلم فيها 
إذا كان أحدكم في المسجد ووجد أو أحس بشيء فال ينصرف حتى يسمع 
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أو يجد ريحًا وهذه تشمل الصالة وغير الصالة فإذا كان في المسجد  صوتاً 
أي ًا فإنه ال ينصرف حتى يتيقن , وأما في خارجها فإنه إن أراد أن يجدد 
الوضوء ألجل قطع الشكوك , أو ألجل طمأنينة النفس ولم يدخل في حد 

 الوسوسة فال بأس . 
الزهري فهذا ال  عنما سمعت ـ من قبله في الباب ـ الحديث األخير 

عن الزهري بلفظ ال وضوء  ى بأس نأخذ منها الفائدة وذلك أن ابن حفصة رو 
( وال شك .... ريح أو سمعت الصوت , هذا من الرواية ) ت الإال فيما وجد 

أن هذا غلط ألن ظاهره أنه ال وضوء إال من الريح أو يعني إذا وجد الريح أو 
ها , وظاهره أي ًا يشمل يتوضأ من, وأن األشياء األخرى ال  وسمع الصوت

الصالة وغير الصالة , وهذا من الرواية بالمعنى المخلة وهذه تنتبه لها في 
معرفة مخارج الخبر و تدقيق في الروايات الالروايات ألن بع  من ال يحسن 

ث قد يجعل هذا اللفظ , أو يجعل لفظًا بحديث ما , رواية مستقلة عن الحدي
  في الفقه .األخر وهذا يسبب خلل 

تروى بالمعنى و ذا أردت أن ت بط هذه ـ كما هو معلوم ـ ديث احاألف
المسألة , يعني اختالف الروايات في المعنى تنظر إلى أصل الحديث , فإن 
كان أصل الحديث واحدًا يكون اختالف الروايات هذا اختالف نقل ألنهم يرون 

حكمًا على األقل ويحكم في المعنى ويكون األكثرون حكم , ويكون األكثرون 
كما ـ ويقال أن الرواية األقل شاذة يعني الرواية األكثر ، األكثر على األقل ب

اطلة في شروطها المعروفة في علوم الحديث , أو بقد تكون منكرة ـ هو معلوم 
فالروايات البد أن تنظر إلى أصلها , فمن هنا حديث الزهري واحد الزهري أن 

 .خره آيعني إلى 
ية ابن أبي حفصة عن الزهري له بالمعنى جعلت هناك فرقًا كبيرًا فروا

ال وضوء إال إذا وجدت الريح أو سمعت ) بين هذا وبين أصل الحديث 
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كان أحدكم  إذا ، هذه فيهاترك الصالة يعني أن يكون في الصالة ( الصوت 
  في الصالة , وأي ًا عنه قال : ال وضوء إال من كذا .

هذا ما نستفيد منه نقول هذه رواية للبخاري معناه  مثلوبهذا نقول في 
أنه تشمل الصالة وغير الصالة , نقول هذا غير صحيح ألن أصل الحديث 
واحد وهذا تصرف من ابن أبي حفصة رحمه هللا , وأصل الحديث إذا كان 

ه مخالفة للرواية المعروفة واحدًا فإنه ال يحكم له بذلك بل يقال هذه الرواية من
.  

طالب العلم الذي يجمع ، ويهتم كتب الحديث في له نظائر كثيرة  هذا
بين معرفة الفقه واالستدالل على األحكام في السنة بأن تعدد الروايات البد أن 

الحديث عن ابن عباس كان  ه هل أصل الحديث واحد أم ال ؟ إذاينظر في
 ذا و لط , هذا واحد وهذا واحد إذا لم يكن ثم غ نقولبن سعد  واآلخر عن سهل

بن سعد هو حديث واحد فننظر  هلكان حديث واحد عن صاحبي مثاًل عن س
بن سعد أو في  ة تعدد التابعين الذين نقلوا عن سهلهل الخالف جاء من جه

من بعدهم نقول من  التابعي واحد لكن جاء الخالف فيأي ًا من بعدهم يكون 
ابي واحد فيأتي تبع إذا كان التابعي واحد والصح اللفظتعدد أين أتى إذا 
رين الذين رووا هذا الحديث ، خر غير ألفات اآلخآقل الحديث بلفظ نالتابعي في

يكون الغلط من جهتين ، وهذا يستفاد منه في علم علل الحديث ومعرفة  فإذاً 
 الشاذ والمعلل ، هذا الباب فيه سعة 

 ه ، القوم ندري أذكر اسم هللا علي هذا فيه إن قومًا يأتوننا باللحم فال.. 
هنا محمول على أنهم مسلمون ، وال ندري أذكروا اسم هللا عليه أم لم يذكر ، 

هل  ذبيحته حالل فال نحتاج أن نسأل هنا األصل ما هو ؟ األصل أن المسلم 
، وليس من استبراء الوساوس يعني هذا السؤال يكون من ، سموا أم لم يسموا 

هذا جعله البخاري في باب من لم المرء لدينه وعرضه ، يكون هذا وساوس ول
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 ير الوساوس ، فالنبي عليه الصالة والسالم لقطع ذلك ، قال : 
من لناس ل ضعًا لما قد يعر قطيكون ذلك  طع)) سموا هللا أنتم وكلوا (( والقا

  الوساوس .
 يعد من ، فإن ليه بيقين فإن تركه الإإذا كان هناك أصل يرجع  ذاً فإ

لوساوس ، وعدم العناية باألصل فيما له أصل من يعد من اترك هذا األصل 
سة ، والعلم مخرج من أكثر حيث الحل أو الحرمة يدخل المرء في الوسو 

 . المشبهات
 

ِ َتَعالَ ـ  6  ى : َباب َقْوِل َّللاه
  َوا ِإَلْيَهاَوِإَ ا َرَأْوا ِتَجاَرًة أ    ْو َلْهًوا اْنَفضا

 
َثَنا َطْلُق ْبُن َغنهامٍ  1917 َثَنا َ اِئَدُة َعْن ُحاَلْيٍن َعْن َساِلٍم َقاَل ،  َحده َحده

َثِني َجاِبرَّ َرِضي َّللاه َعْنه َعَلْيِه  ي َمَع النهِبيِ  َصلهى َّللاه َبْيَنَما َنْحُن ُناَلل ِ : َقاَل  َحده
ْأِم ِعيرَّ َتْحِمُل َطَعاًما َفاْلَتَفُتوا ِإَلْيهَ   َمَع ا َحتهى َما َبِقيَ َوَسلهَم ِإْ  َأْقَبَلْ  ِمَن الشه

َوِإَ ا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو   َفَنَزَلْ  النهِبيِ  َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ِإال اْثَنا َعَشَر َرُجف
وا ِإَلْيَها    َلْهًوا اْنَفضا

 ـــــــــــــــ
 الشرح :

لى هذا الباب ، ظاهر المناسبة في كتاب البيوع ألن فيه ذم من أقبل ع
ترك العبادة فيدل على أن التجارة في نفسها مع القيام بالتجار بترك ذكر هللا 

بحق هللا ال بأس بها والبيع هو التجارة ، والتجارة هي البيع إال أن تكون تجارة 
   أن يكون بيعًا عن تراض منكم .عن تراض منكم يعني إال
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، يعني  ر هللا فيه دليل أن البيع ال يذم إال إذا شغل عن ذك فإذًا هذا
ما أو يعني الذكر الواجب ، الصلوات المفروضة  الذكر الواجب ، ذكر هللا 
 يجب عليه من الحكم .
 َباب َمْن َلْم ُيَباِل ِمْن َحْيُث َكَسَب اْلَماَل ـ  7

 
َثَنا َسِعيدَّ اْلَمْقُبِريا َعنْ  1918 َثَنا اْبُن َأِبي ِ ْئٍب َحده َثَنا آَدُم َحده ي  َأبِ َحده

ْأِتي َعَلى النهاِس يَ  : َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ  ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه 
َذ ِمْنُه َأِمَن اْلَحف  ُيَباِلي اْلَمْرُء َ َمانَّ ال َِ  .ِل َأْم ِمَن اْلَحَراِم َما َأ

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

من حرام كسبوا كسبوا من حالل أم أن هذا فيه ذم هؤالء الذين ال يبالو 
خر الذي فيه أنه عليه الصالة والسالم قال : )) اآلحديث ال، وهذا في معناه 

(( وهؤالء الذين  لم يأكل فيه الربا ما له من غبارةيأتي على الناس زمان من 
ال يبالون في كسب المال من حالل أم من حرام ؟ يعني لم يتحروا ما يحل 

ا ما يحرم فيتركونه وهذا قد يكون نتيجة الجهل ، الجهل فيأتون فيتحرو 
باألحكام الشرعية ، لهذا كان عمر يأمر أال يبيع في سوق المدينة إال من يفقه 
، وكان ي رب على ذلك ويقول ال يبع في سوقنا إال من يفقه ألنه إذا لم يفقه 
ال لمكسب المال من حل أو من حرمة والسبب الثاني أن يكون غلبة شهوة ا

  وضع  إرادة النجاة في اآلخرة .
من جهة عدم العلم وقد يكون من جهة سبب كسب الحرام قد يكون  فإذاً 

غلبة الشهوة واجب رفعهما لمن و  شهوة المال وهذان الوصفان من جهل غلبة
يتعاطى التجارة ، الذي يتعاطى التجارة إن كان جاهاًل بأحكام البيع والشراء 

و ال يكون قد نال المال من حالل أو من حرام أو إذا كان فالبد له أن يتعلمها 
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يتذكر  عنده شهوة تغلبه على كسب المال فيجب عليه أن يتقي هللا وأن
ثبت في الحديث أن النبي عليه الصالة والسالم  الحساب على هذا المال ، فقد

تهى ُيْسأ ل  ال قال : )) م ا ع ْبٍد ي ْوم  اْلِقي ام ِة ح  ع ْن أ ْرب ٍع ع ْن ُعُمِرِه ِفيم ا   ت ُزوُل ق د 
ِدِه ِفيم ا أ ْبالأ ْفن ا س  ُه و ع  ُه و ع ْن ج  ع  ض  ِفيم ا و  ب ُه و  اِلِه ِمْن أ ْين  اْكت س  ْن ِعْلِمِه ُه و ع ْن م 

 م اذ ا ع ِمل  ِفيِه . ((
 

 : َوَقْوِلِه ر ِ َباب التِ َجاَرِة ِفي اْلبَ ـ  8
  ََبْيعَّ َعْن ِ ْكـِر َّللاهِ ةَّ َوالِرَجالَّ ال ُتْلِهيِهْم ِتَجار   َوَقـاَل َقَتـاَدُة َكـاَن اْلَقـْوُم

ِ َلـْم ُتْلِهِهـْم ِتَجـارَ   ةَّ َوالَيَتَباَيُعوَن َوَيتهِجُروَن َوَلِكنهُهْم ِإَ ا َناَبُهْم َحقٌّ ِمـْن ُحُقـوِق َّللاه
وُه ِإَلى َّللاهِ   .َبْيعَّ َعْن ِ ْكِر َّللاهِ َحتهى ُيَؤدا

َثَنا َأُبو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َقاَل  1919 َبَرِني َعْمُرو ْبُن : َحده ِْ َأ
ْرِف َفَسَأْلُ   َ  : ِديَناٍر َعْن َأِبي اْلِمْنَهاِل َقالَ  ْيَد ْبَن َأْرَقَم ُكْنُ  َأتهِجُر ِفي الاله

 ( .ح ) َم َعَلْيِه َوَسله  هللاَقاَل النهِبيا َصلهى : َفَقاَل  َرِضي َّللاه َعْنه
اُج اْبُن ُمَحمهٍد َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج و  َثَنا اْلَحجه َثِني اْلَفْضُل ْبُن َيْعُقوَب َحده َحده

َبَرِني َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َوَعاِمُر ْبُن ُماْلَعٍب َأنهُهَما َسِمَعا َأَبا اْلِمْنَهاِل َيُقوُل  ِْ : َأ
ْرِف َفَقاال ْبنَ  َسَأْلُ  اْلَبَراَء اْبَن َعاِ ٍب َوَ ْيدَ  ُكنها َتاِجَرْيِن َعَلى :  َأْرَقَم َعِن الاله

َعَلْيِه َوَسلهَم  ا َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َفَسَأْلنَ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعْهدِ 
ْرِف َفَقاَل   . َياْلُلُح َنَساًء َففَبْأَس َوِإْن َكاَن  ِإْن َكاَن َيًدا ِبَيٍد َفف: َعِن الاله

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هذا الباب فيه أن التجارة في البر مباحة وأنواعها كثيرة ، والصرف 
الذي ذكر هو مصارفة أحد النقدين باآلخر يعني الذهب بالف ة ، أو الف ة 
بذهب ، دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير ، وهذا أكثر ما كان يستعمل في ذلك 
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ما جاء في بع  األحاديث كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير الوقت ك
بالدراهم ، وهذا يشترط لجوازه أن تكون يدًا بيد ألن بيع ربوي بجنسه يشترط 

 فيه ، شرطان : 
 أواًل : التساوي أو التماثل . 

 والثاني : التقاب  في مجلس العقد . 
شرط التقاب  في أما إذا اختلفت األجناس فيجوز التفاضل ، ولكن ب

مجلس العقد ، كما جاء هنا بأنه ال بأس به إذا كان يدًا بيد ، مثل أن يصرف 
دنانير وهي الذهب بدراهم وهي الف ة ، البد أن يكون هناك تفاضل ، يعني 
الدينار بعشرة دراهم أو باثني عشرة درهمًا ، لكن البد أن تكون في مجلس 

ألن التأخر نساء وهو ذريعة إلى ربا العقد حتى ال يكون ثمه ربا نسيئة ، 
النسيئة ، والجنس الواحد ال يجوز فيه إال التماثل ، وهذا يأتينا إن شاء هللا في 

  . أبواب الربا
المقصود من ذلك أن التجارة في الصرف ، ال يتنزه عنها ، ألجل أن 

إذا لم المرء قد يعمل شيئًا محرمًا فيها ، فإن هذه هي أنواع التجارات جميعًا ، 
عليه يأخذها المرء بقوة فإنها ذريعة إلى الكسب الحرام ، والتجار كما قال 

.  إال من صدق وبر لقيامة ـيعني يوم اـ  الصالة والسالم هم الفجار ، إال من 
  فالتجارة تحتاج إلى صدق وفقه .

ي رب الناس في السوق وكان يقول : ال يبع في  لهذا كان عمر 
، و ال أكل الربا شاء أم أبى ، وهذا واقع ، فإن التجارة من سوقنا إال من يفقه 

غير فقه قد يكون فيها أكل الحرام أو ، يعني بربا أو بغش أو نحو ذلك ، ومن 
تأمل اليوم حالة األسواق خاصة في األصناف الربوية ، فإنه يجد أن كثيرًا من 

و الباعة ، ال المعامالت يدخلها الربا ، والناس ال يفهمون وكذلك التجار أ
  أو من لم يبالي بما علم في ذلك . يحسنون فهم ذلك ، ألنه باع من لم يفقه



 
 كتاب البيوع     تعليقات على صحيح البخاري                                              

 67 

فهذا البراء بن عازب وزيد بن أرقم من ف الء الصحابة ومن ساداتهم 
تعاطيا التجارة في هذا األمر ، فال بأس به وال يزم المرء به ، ألن التجارة 

 يقال التنزه عن هذا أكمل أو أولى ، مباحة ، والبيع أباحه هللا جل وعال ، فال
سواًء كان ألهل العلم أو كان ألهل الصالح ، أو نحو ذلك ، فإن سادات 
المؤمنين من الصحابة تعاطوا ذلك فال حرج فيه ولكن الشأن في أن يكون 
متعاطي التجارة حازمًا في أن ال يأكل حرامًا وأن ال يغرى بعقوٍد محرمة 

 خاصة في هذا الزمن .
 

 َباب اْلُخُروِج ِفي التِ َجاَرةِ ـ  9
ِ َتَعاَلى    َفاْنَتِشُروا ِفي اْأَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل َّللاهِ  َوَقْوِل َّللاه

 
َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َسف 1920 َبَرَنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد ، ٍم َحده ِْ َبَرَنا اْبُن ، َأ ِْ َأ
َبَرِني َعَطا: ُجَرْيٍج َقاَل  ِْ ْشَعِريه ُعَمْيٍر َأنه َأَبا ُموَسى اأَ  ءَّ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ َأ

َلُه َوَكَأنهُه َكاَن َفَلْم ُيْؤَ ْن   ْبِن اْلَخطهاِب َرِضي َّللاه َعْنهاْسَتْأَ َن َعَلى ُعَمرَ 
 ْبِن َّللاهِ  َأَلْم َأْسَمْع َصْوَت َعْبدِ :  َفَرَجَع َأُبو ُموَسى َفَفَرَغ ُعَمُر َفَقاَل َمْشُغوال

ُكنها ُنْؤَمُر ِبَذِلَك َفَقاَل َتْأِتيِني : َقْد َرَجَع َفَدَعاُه َفَقاَل : ِقيَل ، َقْيٍس اْئَذُنوا َلُه 
َنةِ  َيْشَهُد َلَك  ال: ْناَلاِر َفَسَأَلُهْم َفَقاُلوا  َفاْنَطَلَق ِإَلى َمْجِلِس اأَ َعَلى َ ِلَك ِباْلَبيِ 

ُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريا َفَذَهَب ِبَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َفَقاَل ُعَمُر  َأْصَغُرَنا أَ َعَلى َهَذا ِإال
ِفَي َهَذا َعَليه ِمْن َأْمِر َرُسوِل َّللاهِ َصلهى:  َِ ْفُق َعَلْيِه َوسَ  َّللاه  َأ لهَم َأْلَهاِني الاله
 .ْسَواِق َيْعِني اْلُخُروَج ِإَلى ِتَجاَرٍة ِباأَ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 رح : الش
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ستئذان ثالثة فإن أذن له و ال رجع ، قال كنا نؤمر بذلك : يعني اال
كان شديدًا فيما يروى من األحاديث أو  عمر ائتيني بالبينة ، ألن عمر 

قال كذا أو نهى عن كذا أو أمر بكذا ، فيأمر في  يذكر أحد له أن النبي 
 كثير منها بالبينة ، و ال لم يقبل .
اجرين لما قدموا المدينة ألجل أنهم في دار هذا شأن أكثر المه

يحتاجون فيها إلى مساكن ويحتاجون فيها و لى معايش لهم وألزواجهم 
وألوالدهم ، اشتغلوا بالتجارة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة 
وسادات الصحابة من المهاجرين ، اشتغلوا بالتجارة وبالصفق باألسواق ، كما 

: و ن المهاجرين اشغلهم الصفق باألسواق ، وهذا يدل على أن قال أبو هريرة 
 تعاطي التجارة ال يقدح في العبد ، بل قد فعله الكمل من عباد هللا جل وعال .

 
 َباب التِ َجاَرِة ِفي اْلَبْحرِ ـ  10

 
ــرَّ ال ــاَل َمَط ــا َ َكــرَ َوَق ــِه َوَم ــْأَس ِب ــمه َتــ َب ــقٍ  ُث ــْرآِن ِإال ِبَح ــي اْلُق ُ ِف  :  فُه َّللاه

  َر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه ِِ ـُفُن اْلَواِحـُد َواْلَجْمـُع  َوَتَرى اْلُفْلَك َمَوا َواْلُفْلـُك السا
يَح َوالَوَقاَل ُمَجاِهدَّ . َسَواءَّ  ُفُن الرِ  ُفِن ِإال َتْمخَ َتْمَخُر السا يَح ِمَن السا  اْلُفْلُك ُر الرِ 
  .اْلِعَظاُم 
 

َثِني َجْعَفُر ْبُن َرِبيَعَة َعْن َعْبدِ َوَقاَل  1921 ْحَمِن ْبِن ُهْرُمَز  اللهْيُث َحده الره
َوَسلهَم َأنهُه َ َكَر  َعَلْيهِ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعنْ   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهَعنْ 
َرَج ِإَلى اْلَبْحِر َفَقَضى حَ َرُجف َِ َثِني . َحِديَث اَجَتُه َوَساَق الْ  ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل  َحده
َثِني اللهْيُث ِبَهَذا  َعْبد ِ ْبُن َصاِلٍح َقاَل َحده  .َّللاه

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 الشرح :
سبب هذا التبويب أن ثمه من نهى من السل  عن التجارة في البحر 
لبع  األحاديث التي وردت في ذلك ، ألن البحر خطر ، وركوبه مظنة 

، ويكون ركوب البحر ، فيه تعري  المرء نفسه للهلكة وهللا جل وعال  الهلكة
بقاء النفس ، ونهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة ، لكن ونهى ، أمر بإأمر 

األحاديث األخر الكثيرة وعمومات اآليات ، دالة على جواز التجارة في البر 
 والبحر جميعًا .
ألهاني الصفق باألسواق : ما معنى قول عمر رضي هللا عنه سؤال : 

 ؟
: يعني على فوت بع  العلم عليه ، ألنه هذا العلم أدركه  الجواب

صغار الصحابة ، وفات عمر ، وعمر الم نفسه أن شغله الصفق باألسواق 
عن أخذ العلم ، لكن هذا مبني على النظر في المصالح ، والمفاسد ، فإن 

هم عن الناس ، وأال يتعرض إغناء المرء نفسه وعياله هذا واجب في أن يغني
للناس أعطوه أو منعوه ، وهذا إذا كان ال يكون إال بتجارة ، و ما بذهاب إلى 
األسواق وصفق فيها وعقد المبايعات ، فإنه واجب عليه ، ألنه يجب عليه أن 
يمون نفسه وأهله ، وأال ي يعهم ، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء إثمًا أن 

  من يعول .ي يع 
واشتغل بها األمراء  ك في الواليات العامة التي اشتغل بها عمر وكذل

من الصحابة الذين تفرقوا في البلدان ، األمير غير القاضي ، غير المعلم ، 
فكان يبعث أمير ، ويبعث أي ًا قاٍض ، ويبعث معلم في بع  البالد ، كما 

الواليات بعث عمر إلى الكوفة الثالثة ، فالمقصود أن الفاضل قد ينشغل ب
العامة نظرًا إلى أنها أف ل من تحقيق المصالح الخاصة ، ولهذا تجد أن 

فيما ولي من األمر العام للمسلمين وكذلك أمراء الصحابة في البالد ،  عمر 
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لم يتفرغوا للناس في تعليمهم ، وفي الجلوس لهم وفي التحديث لهم كما كان 
س وأنس وأشباه هؤالء ، عليه صغار الصحابة من مثل ابن عمر وابن عبا

ف ل مع أنهم لم ينشغلوا عن العلم أو عن تعليمه أو عن إرشاد أوكان أولئك 
  اس إال بما هو أف ل قطعًا عندهم .الن

ولهذا القاعدة عند المحققين من أهل العلم ، أن األجر في األعمال 
،  التي يليها المرء أعمال النوافل من العبادات والطاعات أو بع  الفرائ 

إذا تمايزت وتفاضلت ، األجر يكون بقدر تحقيق المصالح ، فإذا كانت 
مصلحة العمل أعظم ، كان األجر أعظم ، و ذا كانت مصلحة العمل أقل كان 
األجر فيها أقل ، ألن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ، وتكميلها ودرء 

شيخ اإلسالم ،  المفاسد وتقليلها ، وهب بهذا كما قال طائفة من العلماء من
وابن القيم وجماعات : أن توجيه ترك بع  الصحابة الزيادة في التعلم ، 
وااللتقاء بالنبي عليه الصالة والسالم ، واإلكثار من سماع حديثه عليه الصالة 
والسالم مع أن في هذا حفظ الدين لكن هم انشغلوا بواجب أخر البد لهم منه ، 

ومثل  وه ، فال يقال : أن مثل أبي هريرة وذلك الواجب كان مرجحًا لما ترك
أنهم أف ل ممن كانوا بعيدًا  ابن عمر وأنس ومن كانوا قريبين من النبي 

عنه ولم يسمع من حديثه إال ما هو أقل مما سمعه أولئك ، بل الف ل منوط 
بتحصيل مسائل والنصرة وأشياء من اإلتيان بأصول عامة وكليات عامة في 

 ه ذلك ، هذا يرجع إلى قواعد عامة في تفاوت األجور .نصرة الدين وأشبا
 

وا ِإَلْيَها  َباب ـ  11  َوِإَ ا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا اْنَفضا
َوَقاَل   َبْيعَّ َعْن ِ ْكِر َّللاهِ ِرَجالَّ ال ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرةَّ َوال َوَقْوُلُه َجله ِ ْكُرُه 

 َلْم َيتهِجُروَن َوَلِكنهُهْم َكاُنوا ِإَ ا َناَبُهْم َحقٌّ ِمْن ُحُقوِق َّللاهِ َكاَن اْلَقْوُم : َقَتاَدُة 
ِ ُتْلِهِهْم ِتَجاَرةَّ َوال وُه ِإَلى َّللاه   . َبْيعَّ َعْن ِ ْكِر َّللاهِ َحتهى ُيَؤدا
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َثِني ُمَحمهدَّ َقاَل  1922 َثِني ُمَحمهُد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن ُحاَلْيٍن عَ : َحده ْن َحده

َأْقَبَلْ  ِعيرَّ َوَنْحُن ُناَللِ ي : َقاَل  ْعِد َعْن َجاِبٍر َرِضي َّللاه َعْنهَساِلِم ْبِن َأِبي اْلجَ 
ُمَعَة َفاْنَفضه النهاُس ِإال اْثَنْي َعَشَر َرُجف َعَلْيِه َوَسلهَم اْلجُ  هللاَمَع النهِبيِ  َصلهى 
وا ِإَلْيَها َوَتَرُكوَ  َقاِئًما َوِإَ ا َرَأوْ  َيُة َفَنَزَلْ  َهِذِه اآل  . ا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا اْنَفضا

 
ِ َتَعاَلى ـ  12 َباِت َما َكَسْبُتْم  َباب َقْوِل َّللاه  َأْنِفُقوا ِمْن َطيِ 

َثَنا َجِريرَّ َعْن َمْناُلوٍر َعْن َأِبي  1923 َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحده َحده
 َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه :  َعْنَها َقاَلْ   وٍق َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه َمْسرُ َواِئٍل َعْن 
ِإَ ا َأْنَفَقِ  اْلَمْرَأُة ِمْن َطَعاِم َبْيِتَها َغْيَر ُمْفِسَدٍة َكاَن َلَها َأْجُرَها ِبَما : َعَلْيِه َوَسلهَم 

 َيْنُقُص َبْعُضُهْم َأْجَر َبْعٍض  ِمْثُل َ ِلَك ال َوِلْلَخاِ نِ َأْنَفَقْ  َوِلَزْوِجَها ِبَما َكَسبَ 
  .َشْيًئا 

 
َثَنا َعْبدُ  1924 َثِني َيْحَيى ْبُن َجْعَفٍر َحده الره هاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمهاٍم  َحده
َم َقاَل ِإَ ا َعَلْيِه َوَسله   َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه َقاَل َسِمْع ُ 

  .ِناْلُف َأْجرِِه  اَها َعْن َغْيِر َأْمرِِه َفَلهَأْنَفَقِ  اْلَمْرَأُة ِمْن َكْسِب َ ْوجِ 
 

 
ْ ِق ـ  13  .َباب َمْن َأَحبه اْلَبْسَط ِفي الرِ 

َثَنا  1925 ــده ــاُن َح َثَنا َحسه ــده ــاِنيا َح ــوَب اْلِكْرَم ــي َيْعُق ــُن َأِب ــُد ْب َثَنا ُمَحمه ــده َح
 َسـِمْع ُ : َقـاَل  َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضي َّللاه َعْنهوُنُس َقاَل ُمَحمهدَّ ُهَو الزاْهِريا َعْن أَ يُ 

َمـْن َسـرهُه َأْن ُيْبَسـَط َلـُه ِفـي ِرْ ِقـِه َأْو : َعَلْيـِه َوَسـلهَم َيُقـوُل  َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه 
  . ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثرِِه َفْلَياِلْل َرِحَمهُ 
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 .َعَلْيِه َوَسلهَم ِبالنهِسيَئِة  هللاَباب ِشَراِء النهِبيِ  َصلهى ـ  14

َثَنا ُمَعلهى ْبُن َأَسٍد  1926 َثَنا َعْبدُ ، َحده َثَنا اأَ  َحده : ْعَمُش َقاَل اْلَواِحِد َحده
َلِم َفَقاَل  َثِني ا: َ َكْرَنا ِعْنَد ِإْبَراِهيَم الرهْهَن ِفي السه ُد َعْن َعاِئَشَة َرِضي ْسوَ أَ َحده

َعَلْيِه َوَسلهَم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهوِديٍ  ِإَلى َأَجٍل  َأنه النهِبيه َصلهى َّللاه  َعْنَها َّللاه 
  .َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد 

َثَنا َقَتاَدُة َعْن َأَنٍس  1927 َثَنا ِهَشامَّ َحده َثَنا ُمْسِلمَّ َحده  (ح  )َحده
َثِني ُمَحمهُد ْبُن َعْبدِ  َثَنا َأْسَباطَّ َأُبو اْلَيَسِع اْلَباْلِريا  َحده ِ ْبِن َحْوَشٍب َحده َّللاه

ْسَتَواِئيا َعْن َقتَ  َثَنا ِهَشامَّ الده َأنهُه َمَشى ِإَلى  اَدَة َعْن َأَنٍس َرِضي َّللاه َعْنهَحده
َرَهَن النهِبيا َصلهى ِبُخْبِز َشِعيٍر َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة َوَلَقْد  َعَلْيِه َوَسلهمَ  النهِبيِ  َصلهى َّللاه 

َذ ِمْنُه َشِعيًرا أَ َعَلْيِه َوَسلهَم ِدْرًعا َلُه ِباْلَمِديَنِة ِعْنَد َيُهودِ  َّللاه  َِ ْهِلِه َوَلَقْد يٍ  َوَأ
 ْيِه َوَسلهَم َصاُع ُبرٍ  َواللَ عَ  َحمهٍد َصلهى َّللاه َسِمْعُتُه َيُقوُل َما َأْمَسى ِعْنَد آِل مُ 
  .َصاُع َحبٍ  َوِإنه ِعْنَدُه َلِتْسَع ِنْسَوٍة 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه  هذا الباب فيه أن النبي 
في حديث عبادة وغيره فإذا  درعه ، وهذا الحديث تخصيص لعموم قوله 

كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، الذهب بالذهب ربًا إال اختلفت األصناف فبيعوا 
والبر بالبر إلى آخره ، قال : فإذا  هاه وهاه، الف ة بالف ة ربًا إال  هاه وهاه

اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، فهذا يدل على أن 
إذا  األصناف الربوية الستة ، وما ليس عليها البد إذا اختلفت من التقاب 

ذكرنا ، فإذا أراد أن يبيع تمرًا ببر فالبد من التقاب  وال باس بالتفاضل ، إذا 
أراد أن يبع ذهب بف ة فال بأس من التفاضل والبد من التقاب  ، فبيع ربوي 
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بغير جنسه البأس فيه من التفاضل ولكن البد من التقاب  ، يعني أن يكون 
ما دل عليه هذه الحديث إذا كان يدًا بيد في محل العقد ، ويستثنى من ذلك 

أحد العوضين نقدًا واآلخر طعامًا ، إذا كان المرء بيشتري طعام بر بيشتري 
شعير بيشتري تمر ، بيشتري طعام له سواء كان من األصناف الستة 

عليها أو مما يقاس عليها كدقيق البر ، أو دقيق الشعير أو ما  نصوصالم
إلى أجل ، يعني أال يكون يدًا بيد ، شابه ذلك فإنه ال بأس بأن يشتري 

فيستثنى من قاعدة يدًا بيد ، أن يكون أحد الصنفين طعامًا واآلخر نقدًا ، وهذا 
يجهله بع  ، أو كثير من الناس اليوم ونهوا كما مر علي ، نهو عن بيع 
الشعير بأجل ، أو عن بيع التمر آجل أو نحو ذلك ألنه صن  ربوي والبد أن 

اشترى من يهودي طعامًا إلى  وهذا غير صحيح ألن النبي  يكون يدًا بيد
  أجل .

فإذا كان أحد العوضين طعامًا ، فإنه ال بأس بالتأجيل ، والعلماء 
يقولون ، وهذا لمجيء الحديث فيه وألنه لو قيل بوجوب التقاب  في عوضين 
لم في الموزونات غالبًا ، وه ذا ، أحدهما طعام واآلخر نقد ألنسد باب السه

لم تكون ملغية ، والشريعة  صحيح ، ألنه إذا منعت هذه الصورة فإن قاعدة السه
لم ، كان إباحة هذه الصورة فيها متعينة ولهذا النبي اأباحبلما جاءت  ت السه

 عليه الصالة والسالم اشترى طعامًا إلى أجل .
د إذا األصناف الربوبة إذا اختلفت القاعدة قائمة فيها أن تكون يدًا بي إذاً 

اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد إال في هذه الحالة وهي ما 
 إذا كان أحد العوضين طعامًا واآلخر نقدًا . 

 
ُجِل َوَعَمِلِه ِبَيِدِه ـ  15  َباب َكْسِب الره
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َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبدِ  1928 َثِني اْبُن َوْهٍب َعْن يُ  َحده ِ َقاَل َحده وُنَس َّللاه
َثِني ُعْرَوُة ْبُن الزاَبيْ  َعْنَها َقاَلْ   ِر َأنه َعاِئَشَة َرِضي َّللاه َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل َحده

يُق َقاَل َلَقْد َعِلَم َقْوِمي َأنه ِحْرَفِتي َلْم َتُكْن َتْعِجُز  دِ  َلمها اْسُتْخِلَف َأُبو َبْكٍر الالِ 
ِبَأْمِر اْلُمْسِلِميَن َفَسَيْأُكُل آُل َأِبي َبْكٍر ِمْن َهَذا اْلَماِل  َعْن َمُئوَنِة َأْهِلي َوُشِغْل ُ 
  .َوَيْحَتِرُف ِلْلُمْسِلِميَن ِفيِه 

َثَنا َعْبدُ  1929 َثِني ُمَحمهدَّ َحده َثَنا سَ  َحده ِ ْبُن َيِزيَد َحده َثِني َّللاه ِعيدَّ َقاَل َحده
َرُسوِل َعْنَها َكاَن َأْصَحاُب  ْ  َعاِئَشُة َرِضي َّللاه َقالَ  ْسَوِد َعْن ُعْرَوَة َقالَ َأُبو اأَ 

َعَلْيِه َوَسلهَم ُعمهاَل َأْنُفِسِهْم َوَكاَن َيُكوُن َلُهْم َأْرَواحَّ َفِقيَل َلُهْم َلِو  َّللاهِ َصلهى َّللاه 
 .اْغَتَسْلُتْم َرَواُه َهمهامَّ َعْن ِهَشاٍم َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة 

َبَرَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َثْوٍر َحده  1930 ِْ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى َأ
اِلِد ْبِن َمْعَدانَ  َِ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعنْ  َعِن اْلِمْقَداِم َرِضي َّللاه َعْنه َعْن 

ْيًرا ِمْن َأْن يَ  : َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ  َِ ْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنه َما َأَكَل َأَحدَّ َطَعاًما َقطا 
َفم َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه  ِ َداُوَد َعَلْيِه السه    .َنِبيه َّللاه

َثَنا َعْبدُ  1931 َثَنا َيْحَيى ْبُن ُموَسى َحده َبَرَنا َمْعَمرَّ َعْن  َحده ِْ الره هاِق َأ
َثَنا َأُبو ُهَرْيرَ  ٍه َحده َعَلْيِه َوَسلهَم َأنه َداُوَد   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َة َعنْ َهمهاِم ْبِن ُمَنبِ 

فم َكاَن ال َيْأُكُل ِإالالنهِبيه َعَلْيِه ال  . ِمْن َعَمِل َيِدِه سه
َثَنا اللهْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب  1932 َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َحده َحده
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأنهُه َسِمعَ  َمْوَلى َعْبدِ  َعْن َأِبي ُعَبْيدٍ    َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه الره

ْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة  َعَلْيِه َوَسلهَم َأَعْنهم َيُقوُل َقاَل َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه 
ْيرَّ َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا َفُيْعِطيَ  َِ    .ُه َأْو َيْمَنَعُه َعَلى َظْهرِِه 

َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن  1933 َثَنا َوِكيعَّ َحده َثَنا َيْحَيى ْبُن ُموَسى َحده َحده
 َعَلْيهِ  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه : َعْنهم َقاَل   ْبِن اْلَعوهاِم َرِضي َّللاه َأِبيِه َعِن الزاَبْيرِ 

َذ َأَحدُ َوَسلهَم َأ ُِ  .ُكْم َأْحُبَلُه ْن َيْأ
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 ، أما بعد : على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه و 

فهذا الباب فيه بيان ف ل كسب الرجل بيده ، وأن هذا هو خير ما 
يرة مثل ما ذكر من قوله يكسبه العبد ، وقد جاءت في هذا المعنى أحاديث كث

خيرًا من عمل يده أو ما جاء في عماًل عليه الصالة والسالم : ما عمل أحد 
أطيب من عمل يده وكل بيع  الرواية األخر ، ما كسب ابن آدم كسبًا هو

  مبروك .
وعمل اليد ليس المقصود منه ما يعمل باليد فقط ، و نما هو جنس لما 

بيده أو بفكره أو ناس بعامة والمسلم بخاصة ، ال يعمله ابن آدم ، لما يعمله
، ذكرت للغالب ألن غالبها ما كان  غليباً برجله أو ببدنه ، واليد هنا ذكرت ت

في غالب الزمان من الكسب الذي يكون من جهة العمل يكون باليد ، مثل 
، ومثل رعاية  شاشتعاطي أمور الزراعة ومثل تعاطي أمور االحتطاب واالحت

ونحو ذلك يكون باليد ، وما كان من العمل بالجسم يعمله العبد بع  البهم 
 وال يحتاج فيه إلى غيره ، فإن هذا داخل فيما ذكر عليه الصالة والسالم . 

أطيب الكسب بعمومه ، هو كل ما يعمله المرء بنفسه ويعانيه ،  اً فإذ
 ويدخل في هذا أصناف كثيرة ، والصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يعملون 
بأيديهم ، ويتحركون في طلب معاشهم ولهذا كانت لهم أرواح كما جاء في 
الحديث ، يعني تخرج لهم روائح ويأتون إلى الجمعة ولهم ريح متغيرة ، كريهة 
، فأمرهم النبي عليه الصالة والسالم باالغتسال ، ليوم الجمعة ، لصالة 

ن الروائح الطيبة ، الجمعة ، حتى إذا ح روا مع اجتماع الناس واالزدحام تكو 
قبل أن يلي الخالفة ، كان صاحب  وندبهم إلى الطيب بعد ذلك ، أبو بكر 
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عمل ، ويعمل وربما ذهب إلى بع  المسلمين في أشياء ليس من ورائها 
ما تيسر بكسب ، مثل حلب بع  الشياه ، بع  الماعز ، ومثل اإلتيان 

إذا انشغلوا  فاء بل وللنبي ألهل الحاجات ، ونحو ذلك ، العمال واألمراء للخل
بهذه ، عن أعمال يدهم وعن الكسب في معايشهم ، فإن لهم في بيت المال 

  ا يكفيهم .أن يأخذوا م
ولهذا ثبت عنه عليه الصالة والسالم ، أنه قال : من كان في عملنا 

لما بعث  هذا فليتخذ خادمًا ، وليتخذ دابة ، وفي بع ها وليتخذ دارًا ، وعمر 
الكوفة ابن مسعود وعمار بن ياسر وغير هذين عمااًل بع هم أميرًا إلى 

وبع هم قاضيًا ، وبع هم معلمًا قال : رتب لهم في كل يوم شاة ، يعني 
واحدة من ال أن ليأكلها ، وذاك ألنهم ستشغلهم تلك األمور عن الكسب 
ى ألنفسهم ، وهكذا فعل أبو بكر الصديق فإنه لما وليه الخالفة ، ذهب إل

السوق على عادته ، فقيل له في ذلك ، قال من أين أكسب لولدي ، فذكر بما 
جاء في هذا ، فرتب له مااًل ، واتخذ خادمًا إلى آخر ذلك ، المقصود من هذا 
، أن ما يكسبه المرء بعمله ، وليس بعالة على اآلخرين فيما يكسب فهذا  

يعاني فيه المرء كسب فاضل ، وهذا الكسب الفاضل متفاوت ، فأعظمه ما 
لمعاناة ذلك  ثم جهد في لبدنفي كسبه ، من عمل يده وجهد بدنه ، فإذا كان 
 الكسب ، فهذا من أف ل ما يكون في الكسب .

 
َراِء َواْلَبْيِع ـ  16 َماَحِة ِفي الشِ  ُهوَلِة َوالسه  .َباب السا

ا َفْلَيْطُلْبُه ِفي َعَفاٍف   .َوَمْن َطَلَب َحقًّ
َثنَ  1934 ٍف َقاَل َحده اَن ُمَحمهُد ْبُن ُمَطرِ  َثَنا َأُبو َغسه ا َعِليا ْبُن َعيهاٍش َحده

َثِني ُمَحمهُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ   َرُسوَل َما َأنه َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْنه َحده
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ُ َرجُ  َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ  َّللاهِ َصلهى َّللاه   َسْمًحا ِإَ ا َباَع َوِإَ ا اْشَتَرى َوِإَ ا فَرِحَم َّللاه
  .اْقَتَضى 

 .َباب َمْن َأْنَظَر ُموِسًرا ـ  17
َثَنا َمْناُلورَّ َأنه ِرْبِعيه ْبَن  1935 َثَنا ُ َهْيرَّ َحده َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحده َحده
َثهُ  َثهُ  عنه  َأنه ُحَذْيَفَة َرِضي َّللاه ِحَراٍش َحده ْيِه َعلَ  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه   َقالَ َحده

ِ  اْلَمف  ِئَكُة ُروَح َرُجٍل ِممهْن َكاَن َقْبَلُكْم َقاُلوا َأَعِمْلَ  ِمَن اْلَخْيِر َشْيًئا َوَسلهَم َتَلقه
ُ وا َعْنُه َقاَل َفَتَجاوَ ، َجاَوُ وا َعِن اْلُموِسِر َقاَل ُكْنُ  آُمُر ِفْتَياِني َأْن ُيْنِظُروا َوَيتَ 

 (1  ) . 
ُر َعَلى اْلُموِسِر  ِ َوَقاَل َأُبو َماِلٍك َعْن ِرْبِعيٍ  ُكْنُ  ُأَيسِ  َقاَل َأبو َعْبد َّللاه

َوَقاَل َأُبو َعَواَنَة َعْن ، اْلَمِلِك َعْن ِرْبِعيٍ   َوُأْنِظُر اْلُمْعِسَر َوَتاَبَعُه ُشْعَبُة َعْن َعْبدِ 
َوَقاَل ُنَعْيُم ْبُن  ،  ُأْنِظُر اْلُموِسَر َوَأَتَجاَوُ  َعِن اْلُمْعِسرِ : ِعيٍ  اْلَمِلِك َعْن ِربْ  َعْبدِ 

  .َفَأْقَبُل ِمَن اْلُموِسِر َوَأَتَجاَوُ  َعِن اْلُمْعِسِر : َأِبي ِهْنٍد َعْن ِرْبِعيٍ  
 .َباب َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا ـ  18

ثَ  1936 َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمهاٍر َحده َثَنا الزاَبْيِديا َحده َنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة َحده
ِ ْبِن َعْبدِ  َعِن الزاْهِريِ  َعْن ُعَبْيدِ  ِ َأنهُه َسِمعَ  َّللاه  َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه َعِن َّللاه

َ ا َرَأى ُمْعِسًرا َقاَل َكاَن َتاِجرَّ ُيَداِيُن النهاَس َفذِ : َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل  النهِبيِ  َصلهى َّللاه 
ُ َعْنُه : ِلِفْتَياِنِه  َ َأْن َيَتَجاَوَ  َعنها َفَتَجاَوَ  َّللاه  .َتَجاَوُ وا َعْنُه َلَعله َّللاه

َعاِن َوَلْم َيْكُتَما َوَناَلَحا ـ  19  َباب ِإَ ا َبيهَن اْلَبيِ 
اِلـٍد َقـاَل َكَتـبَ  َِ اِء ْبِن  َعَلْيـِه َوَسـلهَم  النهِبـيا َصـلهى َّللاه  ِلـَي َوُيْذَكُر َعِن اْلَعده

اِلٍد َبْيعَ   َصلهى َّللاه َهَذا َما اْشَتَرى ُمَحمهدَّ َرُسوُل َّللاهِ  َِ اِء ْبِن   َعَلْيِه َوَسلهَم ِمَن اْلَعده
ْبَثــَة َوال ِِ َنـــا َوَقــاَل َقَتــاَدُة اْلَغاِئَلــ .  َغاِئَلـــةَ اْلُمْســِلِم ِمــَن اْلُمْســِلِم ال َداَء َوال  ُة الزِ 

ِرَقُة َوالِ   .َباُق َوالسه
                                     

 وا عنه .( يعني قال هللا للمالئكة ، فتجاوز  1)
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ــَل لِ  َراَســاَن َوِسِجْســَتاَن َوِقي ُِ ــيَن ُيَســمِ ي آِريه  اِس ْبــَراِهيَم ِإنه َبْعــَض النهخه
َراَساَن َجاَء اْلَيْوَم ِمْن ِسِجْسَتاَن َفَكِرَهـُه َكَراِهَيـًة َشـِديَدًة  ُِ َفَيُقوُل َجاَء َأْمِس ِمْن 

. 
ٍٍ َيِبيـُع ِسـْلَعًة ُن َعـاِمٍر ال َيِحـلا الَوَقاَل ُعْقَبـُة ْبـ  َيْعَلـُم َأنه ِبَهـا َداًء ِإالْمـِر

َبَرُه  ِْ  .َأ
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َصاِلٍح َأِبي  1937 َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َحده
ِ ْبِن اْلَحاِرِث َرَفَعُه ِإَلى َحِكيِم اْلَخِليِل َعْن َعْبدِ  : َقاَل  ي َّللاه َعْنه ْبِن ِحَزاٍم َرِض َّللاه

َقا : َعَلْيِه َوَسلهَم   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقالَ  َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره َأْو َقاَل . اْلَبيِ 
َقا َفِذْن َصَدَقا َوَبيهَنا ُبوِرَ  َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما َوِإْن َكَتَما :  َوَكَذَبا ُمِحَقْ  َحتهى َيَتَفره

 .َبَرَكُة َبْيِعِهَما 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
هذه األبواب قبل هذا الباب فيها أخالق من يبيع ، ألن هذا الكتاب ، 
كتاب البيوع ، من أحكامه أخالق البائع ، األخالق هذه مستحبة ، فمما ينبغي 

اشترى ، سمحًا إذا للبائع أن يتحلى به ، أن يكون سمحًا إذا باع ، سمحًا إذا 
اقت ى ، وسماحته في البيع والشراء أن يكون سهاًل في ذلك غير متشدٍد فيه 
وذلك من جهة التعامل مع الناس ، ومن جهة السماحة في الكسب ، يعني أن 
ال يكون كسبه فاحشًا ، وهذا راجع إلى جماع حسن الخلق ، فإن حسن الخلق 

حين البيع مكروهة ، وكذلك المشاحة  يدخل في أحوال البيع والشراء فالمشاحة
حين الشراء مكروهة ، و نما يكون المرء سمحًا في بيعه ، سمحًا في شرائه ، 

ذكر عنه أنه ماكث في  وهذه السماحة ال تعني ترك المماكثة ، فإن النبي 
البيع والشراء ، وهي المسمى اآلن المكاسر ، والمكاسرة فيما معناه أنه رغب 

ر ، وقد روي في ذلك أنه عليه الصالة والسالم قال : )) حاك في إنقاص السع
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الباعة ، فإنهم ال خالق لهم (( ولكن في ثبوته نظر ، ألن أكثر الباعة ال 
يكتفون بالكسب المعقول ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح : التجار هم 
الفجار يوم القيامة إال من صدق وبر وهذا ، إال من صدق وبر وبين ، وهذا 
قليل فيهم ، فالتاجر أو البائع من أخالقه أن يكون كسبه ليس بفاحش ، وليس 
في الشريعة حد للكسب المشروع بل إذا كسب الثلث أو كسب النص  أو 

عة فجائز ألنه لم يأت كسب ال ع  أو كسب ال عفين أو الثالثة أو األرب
  تحديد فيه .

شاة ، اشترى له ليشتري له  البارقي بدينارعروة  ولما بعث النبي 
بدينار ، اشترى له شاة بدينار ، ثم لما رجع قيل لعروة أتبيع هذه قال بدينارين 
، فباع تلك الشاة نفسها بدينارين ، فرجع بالدينارين إلى السوق فاشترى شاة 
أخرى بدينار ، ثم رجع إلى النبي عليه الصالة والسالم ، بشاة ودينار ، والنبي 

د أعطاه دينارًا فقط ، فرجع بشاة ورجع بالدينار ، فسأله عليه الصالة والسالم ق
  خبر ، فقال : أو دعا له بالبركة .عليه الصالة والسالم ، فأخبره ال
الربح في البيع لو كان مائة في المائة ، فإنه  أناستفاد هذا أهل العلم 

ال بأس به ، ال حد فيه ، أكثر أو أقل ، ولهذا نهي عن التسعير ، كما جاء 
في أحاديث متعددة ، النهي عن التسعير ، حيث سئل عليه الصالة والسالم 
أن يسعر لنا ، أن يسعر لهم ألن السعر قد غلى ، أال سعرت لنا ، قال ذروني 

ة ألحدكم ، وفي بع ها أن هللا هو المسعر ، لمال ألقى هللا جل وعال بمظ
عني ليست من وهذا راجع إلى األسباب التي ال حاجة للناس قوية بها ، ي

ال روريات ، من الحبوب واألطعمة ، أما إذا احتاج الناس إلى األطعمة في 
وقت فيه شح ونحو ذلك فإن لإلمام أن يسعر في بحث في التسعير معروف 

  .فيه طول ، ليس هذا محل تفصيله 
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المقصود أن البائع له أن يكسب ربحًا ما شاء ، ولكن السماحة من 
تخف  في كسبه فهذا في حقه محمود ، و ذا صار الخلق المحمود ، فإذا 

سمحًا في بيعه وشرائه ، لو موكث فإنه يتسامح وكذلك المشتري ال يجتهد في 
أن يحاقق البائع جدًا فيما يريد ، بل يكن سمحًا يعرض طلبه بسرعة على خفة 
دون رفع صوت أو مماحكة تؤذي المشتري ، ألنه كما ذكرت هذا راجع إلى 

التواد بين المؤمنين ، فيما سمعتم من األحاديث تجاوز هللا جل حسن الخلق و 
وعال لعبد من عباده كان من التجار وكان التجاوز بسبب أنه كان ينظر 
المعسر ، وذلك الذي هو إنذار المعسر أو التجاوز عن المعسر و نظار 

والتساهل مع الموسر ، كل والتساهل مع المعسر الموسر ، أو انظار المعسر 
ا راجع إلى حسن خلقه ، ورحمته بالخلق وهذا هو الذي ينبغي على كل هذ

العباد أن يكونوا رحيمين بالخلق ، ومنهم الباعة أو الذين يشترون ، فإن 
المشتري قد ي ر البائع ، ألن البائع قد يكون بحاجة إلى بيع سلعة معينة أو 

  شابه ذلك . ك لحاجته أو ماإلى بيع ما معه ، بسعر أنقص مما يريد ، وذل
والتاجر إذا أتاه أحد ، فإنهم إما أن يكون موسرًا ، أو معسرًا فمن 
الخلق الحميد فيما ال يبلغه ، أن يكون ميسرًا على الموسر ومنظرًا للمعسر ، 
ومتجاوزًا عنه إذا لم يستطع أداء الحق ، أداء ما عليه وهذا راجع إلى أن هللا 

ما فيه أثر من صفاته جل وعال ، بى جل وعال يحب من عباده أن يتصفوا إل
ومن صفاته جل وعال العفو والرحمة وما شابه ذلك من صفات الجمال ، 
فالعبد هذا قال تجاوزوا عن فالن ، لعل هللا أن يتجاوز عنا فتعرض ألثر ، 
صفة من صفات هللا جل وعال ، قال هللا جل وعال : تجاوزوا عنه ، الراحمون 

 يرحمهم الرحمن .
ذا الباب معقوٌد لبيان األخالق التي ينبغي أن يكون عليها الباعة فه إذاً 

 ، والمشترون .
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َعاِن َوَلْم َيْكُتَما َوَناَلَحا  19  ـ َباب ِإَ ا َبيهَن اْلَبيِ 

اِلـٍد َقـاَل َكَتـَب ِلـَي النهِبـيا َصـلهى َّللاه َعَلْيـِه َوَسـلهَم  َِ اِء ْبِن  َوُيْذَكُر َعِن اْلَعده
اِلٍد َبْيَع َهَذا َما  َِ اِء ْبِن  اْشَتَرى ُمَحمهدَّ َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ِمَن اْلَعده

َنـــا  ْبَثــَة َوال َغاِئَلـــَة . َوَقــاَل َقَتــاَدُة اْلَغاِئَلــُة الزِ  ِِ اْلُمْســِلِم ِمــَن اْلُمْســِلِم ال َداَء َوال 
ِرَقُة َواِلَباُق .  َوالسه
اِسيَن َوِقيَل ِلْبرَ  َراَساَن َوِسِجْسَتاَن  ( 1) اِهيَم ِإنه َبْعَض النهخه ُِ ُيَسمِ ي آِريه 

َراَساَن َجاَء اْلَيْوَم ِمْن ِسِجْسَتاَن َفَكِرَهـُه َكَراِهَيـًة َشـِديَدًة  ُِ َفَيُقوُل َجاَء َأْمِس ِمْن 
. 

ٍٍ َيِبيـُع ِسـْلَعةً  َيْعَلـُم َأنه ِبَهـا َداًء ِإال  َوَقاَل ُعْقَبـُة ْبـُن َعـاِمٍر ال َيِحـلا الْمـِر
َبَرُه . ِْ  َأ

َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َصاِلٍح َأِبي  1937 َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َحده
ِ ْبِن اْلَحاِرِث َرَفَعُه ِإَلى َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضي َّللاه َعْنه َقاَل :  اْلَخِليِل َعْن َعْبِد َّللاه

َقا . َأْو َقاَل َقاَل  َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم : اْلَبيِ 
َقا َفِذْن َصَدَقا َوَبيهَنا ُبوِرَ  َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما َوِإْن َكَتَما َوَكَذَبا ُمِحَقْ   : َحتهى َيَتَفره

 َبَرَكُة َبْيِعِهَما .
ــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

هذا الباب فيه بيان عيب السلعة ، وعيب السلعة ال يجوز كتمانه ، إذا 
سأله البائع ، إذا سأله المشتري ، يعني إذا سأل المشتري البائع عن العيب 

                                     

( النخــاس هــو الــذي يبيــع الجــواري ، والجــواري قســمان : جــواري للخدمــة ، 1)
وجــواري للفــراش ، وأظــن الــداللين معــروفين ، يقــال لهــم النخاســون ، النخــاس : 

 اسم لدالل الجواري ، سواء كنا جواري للخدمة أو جواري يتخذن للفراش .
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فيجب عليه أن يبين ، وال يحل له كتمه ، فإذا كتمه فإن للمشتري الخيار بعد 
 يجوز أن يبيعه بشرط البراءة من كل عيب ، ذلك ، خيار العيب ، وكذلك ال

يقول : أنا أبيعك هذا وكلها عيوب مثاًل ، وهو ال يدري أو مثل ما هو حاصل 
اليوم في بيع بع  السيارات ، تبيع سيارة ال تشتغل وال تحرك و نما هي كذا 
وكذا ، يعني حديد مجمع وأشباه ذلك ، هذا بيع ال يجوز ألنه يدعي فيه جميع 

 ب حتى يسلم من عيب يلزمه .العيو 
بيع البراءة من كل عيب هذا ما يجوز إال إذا كان البائع يعلم إن  اً فإذ

السلعة ال عيب فيها أصاًل ، والمشتري ال يقول أنا أشتري بشرط البراءة من 
كل عيب ، وذاك يقول أنا أبيع بشرط البراءة من كل عيب ، ألن هذا في 

شرط ب أنا ال أعلم فيها عيب ، فيبيع  قولاألصل هو مقت ى الشراء ، لكن ي
البراءة من عيب يعلمه ، يقول أنا ما أعلم فيها عيب ، و ذا ظهر أن ثمه عيب 

  هذا تفاصيل معروفة في كتب الفقه .يعلمه فإن المشتري يكون بالخيار ، وفي 
وقوله عليه الصالة والسالم : )) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (( هذا 

فيه ذكر خيار المجلس ، وهو أحد أنواع الخيار ، وجماع ما تدل عليه الحديث 
األحاديث في الخيار ، أن الخيار سبعة أنواع ، هذا أولها وهو الذي يسميه 
 العلماء ، بخيار المجلس ، وذلك بقوله عليه الصالة والسالم هنا : 

والتفرق هنا  )) البيعان (( يعني البائع والمشتري )) بالخيار ما لم يتفرقا ((
تفرق عن مكان عقد البيع ، فمثاًل الالمقصود منه ، تفرق في المجلس ، يعني 

إذا كان في مجلس واحد في غرفة جالسين أو في المكتب ، وواحد منهما خرج 
فهذا تفرق ، يعني تم البيع وتفرقا ، لكن مادام في مكان واحد فإذا عقدا البائع 

البيع مادام في المجلس ألنهما لم  ليستقي والمشتري البيع فإن أحدهما له أن
يتفرقا ، البيعان بالخيار ، يعني خيار إم اء البيع أو عدم إم ائه ما لم 

البائع في الخيار وحق المشتري حق يتفرقا ، مفهومه أنه إذا وقع التفرق سقط 
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في الخيار ، وفي هذا أن ابن عمر ، يروى عن ابن عمر أنه كان إذا بايع في 
سع يعني مثل السوق أو في فالة ، أو في فسحة من األرض أو نحو مكان مت

لبيع ، هذا ذلك ، فتم البيع فإنه يذهب عن صاحبه ، ليحصل التفرق ويلزم ا
  هو قول عامة العلماء .

وهناك من رأى أن التفرق هنا المقصود منه تفرق باألقوال ، وهذا 
رق  جاء في النصوص مذهب طائفة من األئمة وأهل العلم قالوا : إن التف

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما  بمعنى التفرق في األقوال 
هذا تفرق في القول وبناء على هذا الفهم للتفرق ،   جاءهم العلم بغيًا بينهم

ألغوا نوع خيار المجلس ، فقالوا : المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا : 
للبائع  ول ذاك اشتريت ، فيكون في هذا حثتك ويقيعني بالقول فيقول هذا بع

ال يقول اشتريت إال بعد ترٍو ، و ذا أأال يقول بعتك إال بعد تروٍي ، والمشتري 
فارقه قوله بعتك وفارق المشتري ، وفارق المشتري قوله اشتريت ، فإنه بطل 

مى الخيار في إم اء البيع أو رده ، وهذا هو المس كون لهخياره ، يعني أن ي
  وفي ذلك التفاصيل معلومة في هذا .بإبطال خيار المجلس ، 

والمقصود هنا التفرق باألبدان ال ، لكن هذا القول خالف الظاهر 
التفرق باألقوال ، والنصوص التي فيها ذكر التفرق منها ما فيه التفرق باألقوال 

يس قط لل هذا على التفرق باألقوال فمحيه التفرق باألبدان ، ف، ومنها ما ف
: التفرق باألبدان ال  المراد بالتفرق هذا متجه ، وأي ًا فإن السنة دلت أن

  باألقوال .
قال هنا عليه الصالة والسالم : )) فإن صدقا وبينا بورك لهما في 
بيعهما (( قال في الحث على صدق البائع ، في سلعته وتبيين ما فيها وأال 

كر له الحالة ، وهذا ليس على جهة يغش المسلُم المسلم  فيما يبيع ، بل يذ
الوجوب ولكن على جهة االستحباب ، إال إذا سأل فإنه يجب عليه أن يبين ، 
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إنما يعرض السلعة و ذا سكت ثم بان فيها عيب فإن للمشتري الخيار ، خيار 
العيب ، و ذا سأل ، فقيل له : هل فيها عيب ؟ فإنه يجب عليه أن يبين ذلك 

يبين كاتمًا للعيب وفي كتمانه إثم وفيه أي ًا الفسخ من ، ألنه يكون إذا لم 
جهة المشتري ، ألنه هو صاحب الحق ، كما قال عليه الصالة والسالم هنا : 

 )) و ن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما(( ، نكتفي بهذا . 
 
 
 
 
 
 

 .َباب َبْيِع اْلِخْلِط ِمَن التهْمِر ـ  20
َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم حَ  1938 َثَنا َشْيَباُن َعْن َيْحَيى َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َحده ده

َقاَل ُكنها ُنْرَ ُق َتْمَر اْلَجْمِع َوُهَو اْلِخْلُط ِمَن التهْمِر  يٍد َرِضي َّللاه َعْنهَأِبي َسعِ 
ْيِن ِباَلاٍع َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ال َصاعَ َوُكنها َنِبيُع َصاَعْيِن ِباَلاٍع فَ 

  . ِدْرَهَمْيِن ِبِدْرَهٍم َوال
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 ، أما بعد :وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
فهذا الحديث دال على أن بيع الربوي بجنسه ، البد فيه من التماثل 

قال : )) ال صاعين بصاع ، وال درهمين بدرهم ((  بي والتقابل ، ألن الن
غير ما حديث ألن هذا من  في وهذا كان شائعًا عندهم ، ونهى عنه النبي 
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ربا الف ل ، واألصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة ، وفي حديث 
أن يباع شيء منها بجنسه إال مع التساوي والتقاب   النبي  اغيره ، نهى فيه

يجوز بيع التمر متفاضاًل ، بيع مثاًل نوع منه بنوع آخر متفاضل ، يعني ، فال 
السكري بصاع من نوع آخر ، فالبد كأن يبيع صاعين مثاًل من نوع من التمر 

فيها من التماثل كياًل ، كذلك بالنسبة للذهب ، الدنانير والدراهم ، البد فيها من 
 التماثل وزنًا .
ق أن بيع صن  جنس بجنسه البد عندنا في هذا مع ما سب فإذاً 

 لصحته من توافر شرطين : 
 األول : أن يكونا متماثلين . 

 والثاني : أن يكونا مقبوضين في مجلس العقد . 
: )) الذهب بالذهب والف ة بالف ة  وهذا هو ما دل عليه قول النبي 

ط ذلك على اشتراثاًل بمثل ، يدًا بيد (( فدل ، إلى أن قال وزنًا بوزن ، م
التماثل واشتراط التقاب  في مجلس العقد ، أما إذا اختلفت األصناف قال 
عليه الصالة والسالم : )) إذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان 

 .يدًا بيد (( 
وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث من التبويب ، باب : بيع الخلط من 

 ن التقاب  .التمر ، فالبد من التساوي والتماثل والبد م
 

اِم َواْلَجزهاِر ـ  21  .َباب َما ِقيَل ِفي اللهحه
َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحده  1939 َثَنا اأَ َحده َثِني : ْعَمُش َقاَل َثَنا َأِبي َحده َحده

ى َأَبا ُشَعْيٍب َفَقاَل ْناَلاِر ُيْكنَ َجاَء َرُجلَّ ِمَن اأَ : َشِقيقَّ َعْن َأِبي َمْسُعوٍد َقاَل 
ْمَسًة َفِذنِ ي ُأِريُد َأْن َأْدُعَو النهِبيه َص ِلُغف َِ اٍب اْجَعْل ِلي َطَعاًما َيْكِفي  لهى ٍم َلُه َقاله
ْمَسٍة َفِذنِ ي َقْد َعَرْفُ  ِفي َوْجِهِه اْلُجوَع َفَدَعاُهْم َفَجاَء  َّللاه  َِ اِمَس  َِ َعَلْيِه َوَسلهَم 
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ِإنه َهَذا َقْد َتِبَعَنا َفِذْن ِشْئَ  َأْن : َعَلْيِه َوَسلهَم  ى َّللاه َقاَل النهِبيا َصله َمَعُهْم َرُجلَّ فَ 
 . َبْل َقْد َأِ ْنُ  َلُه ال: َأْن َيْرِجَع َرَجَع َفَقاَل  َتْأَ َن َلُه َفْأَ ْن َلُه َوِإْن ِشْئ َ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

حام ، هذا الباب دال على أن هذه الصناعات والمهن ، مثل : الل
والجزار ، والقصاب وأشباه ذلك أنها ال باس بها وأن أهلها ال يلحقهم النقص 
 بين الناس من جهة حقوقهم الشرعية ، بسبب تلك المهن ، فإن النبي 

عنده كغيره يعني في  واعاملهم كما يعامل غيرهم وأجاب دعوتهم ، وكان
جالله ، وعدد من  مجلسه عليه الصالة والسالم إنما التفاضل بتقوى هللا جل

الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا أصحاب مهن ، منهم من كان 
نجارًا ومنهم من كان كذا وكذا ، فهذه المهن ليست معيبة في حق من تعاطاها 

ل ألج، لكن إن غلب العرف على شيء من ذلك ، فإن رعاية العرف في 
ا في مثل هذه األشياء فيما تواصل الناس وعدم القطيعة بينهم فيما تعارفو 

  أس به .يتعلق بالنكاح ، وأشباهه فإنه ال ب
لهذا الفقهاء رحمهم هللا تعالى اشترطوا للزوم النكاح الكفاءة ، وهي 
شرط لزوم ال شرط صحة ، بمعنى أن أولياء المرأة إذا رأوا مكافئة الرجل لها 

يجه سواء أكان مكافئ وأنهم ال يلحقهم الذم وال النقص بتزويجه ، فإن لهم تزو 
لهم أو غير مكافئ ، أما إذا رأى بع  العصبة أنه يلحقه الذم بتزويج بع  
أصحاب هذه المهن ، أو من ليس بعربي وأشباه ذلك ، فإنه يفسخ النكاح 
ألجل ما له من ذلك ألن الكفاءة شرط للزوم ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية 

من يثقل معه لمدعو أن ال يصحب دل الحديث ، على أن المستحب في حال ا
جاء معه من ليس مدعوًا فاستأذن له وهذا من األدب  على الداعي ، فالنبي 

المهم الذي فوته كثيرون من الناس ، فإذا دعي أحد فليس له أن يصحب من 
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العدد ما شاء ، بناء على دعوة من يعرفونه ، بل البد من االستئذان قبل ذلك 
صاحب الدعوة لهذا العدد الكبير ، فيلحقه النقص من ، ألنه ربما لم يستعد 

في هذا أن يستأذن صاحب  جهة إكرام أضيافه ، لكثرة العدد ، فالمستحب
  الوليمة .
قال بع  أهل العلم : هذا ليس على جهة االستحباب بل على جهة و 

الوجوب ، ألن من لم يدع فإنه يدخل مغيرًا غاصبًا ، ألن صاحب الدعوة لم 
ولم يأذن له ، وهو الذي يسمى عند العلماء وفي األحاديث الطفيلي ، يدعه ، 

هو الذي يأتي دون أن يدعى ، وهذا ليس بجيد سواء كان المدعو من أهل 
أحد من غير  دعو ممن هو دونهم ، فإنه ال يأتيالعلم الكبار ، أو كان الم

 من أتى من)) دعوة ، وقد جاء في بع  األحاديث في هذا ما حاصله : 
 .أو كما جاء (( غير دعوة فإنه يخرج مغيرًا 

وقد جمع األخبار في ذلك في مصن  الحافظ أبو بكر الخطيب 
 البغدادي المشهور في كتاب سماه التطفيل .

في هذا الحديث من األدب أن ال يأتي أحد إال بدعوة ، وأن من  اً فإذ
يرهق أخاه أو أراد أن يحب معه أحد لمن دعاه فيشرع له االستئذان ، حتى ال 

يحرجه ، وهذا في زيادة واحد كما سمعتم في الحديث ، فكيف بزيادة عدد 
كبير ، مثل بع  الناس يدعى ، فيأتي معه خمسة ، سبعة ، عشرة ، أو ما 

 شابه ذلك ، هذا خالف األدب النبوي في مثل هذا . 
 

 .َباب َما َيْمَحُق اْلَكِذُب َواْلِكْتَماُن ِفي اْلَبْيِع  ـ 22
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َقاَل َسِمْعُ  َأَبا  1940 َثَنا َبَدُل ْبُن اْلُمَحبهِر َحده َحده

ُث َعْن َعْبدِ  ِ ْبِن اْلَحاِرِث َعْن حَ  اْلَخِليِل ُيَحدِ  ِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضي َّللاه َعْنه َعِن َّللاه
َقا َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل الْ  النهِبيِ  َصلهى َّللاه  َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره َأْو َقاَل َحتهى ، َبيِ 
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َقا َفِذْن َصَدَقا َوَبيهَنا ُبوِرَ  َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما َوِإْن َكَتَما َوَكَذَبا ُمِحَقْ  َبَرَكُة  َيَتَفره
 .َبْيِعِهَما 

ِ َتَعاَلى ـ  23 َبا َأْضَعاًفا ُنوا الا َأياَها الهِذيَن آمَ يَ  َباب َقْوِل َّللاه  َتْأُكُلوا الرِ 
َ َلَعلهُكْم ُتْفِلُحوَن   . ُمَضاَعَفًة َواتهُقوا َّللاه

َثَنا َسِعيدَّ اْلَمْقُبِريا َعْن َأِبي  1941 َثَنا اْبُن َأِبي ِ ْئٍب َحده َثَنا آَدُم َحده َحده
 ُيَباِلي َينه َعَلى النهاِس َ َمانَّ الاَل َلَيْأتِ َعَلْيِه َوَسلهَم قَ   َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه ُهَرْيَرةَ 

َذ اْلَماَل َأِمْن َحَفٍل َأْم ِمْن َحَراٍم  َِ  .اْلَمْرُء ِبَما َأ
 
 

َبا َوَشاِهِدِه َوَكاِتِبِه ـ  24  َباب آِكِل الرِ 
َبـــا ال َيُقوُمـــوَن ِإالا َوَقْوِلـــِه َتَعـــاَلى  ـــِذيَن َيـــْأُكُلوَن الرِ  ـــِذي  َكَمـــا َيُقـــو له ُم اله

 ُ َبـا َوَأَحـله َّللاه َمـا اْلَبْيـُع ِمْثـُل الرِ  ْيَطاُن ِمـَن اْلَمـس ِ َ ِلـَك ِبـَأنهُهْم َقـاُلوا ِإنه َيَتَخبهُطُه الشه
َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظةَّ ِمْن َرب ِـِه َفـاْنَتَهى َفَلـُه َمـا َسـَلَف َوَأْمـُرُه ِإَلـى  َم الرِ  اْلَبْيَع َوَحره

اِلُدوَن َّللاهِ وَ  َِ  . َمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم ِفيَها 
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َمْناُلوٍر  1942 َثَنا ُغْنَدرَّ َحده اٍر َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َبشه َحده

َحى َعْن َمْسرُ  ْ  َعْنَها َقاَلْ  َلمها َنَزلَ  وٍق َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه َعْن َأِبي الضا
ُر اْلَبَقَرِة َقَرأَ  ِِ َم  ُهنه النهِبيا َصلهى َّللاه آ َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلْيِهْم ِفي اْلَمْسِجِد ُثمه َحره

 .التِ َجاَرَة ِفي اْلَخْمِر 
َثَنا َأُبو  1943 َثَنا َجِريُر ْبُن َحاِ ٍم َحده َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل َحده َحده
َعَلْيِه  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه : َقاَل  عنه َة ْبِن ُجْنُدٍب َرِضي َّللاه رَ َرَجاٍء َعْن َسمُ 

َسٍة َفاْنَطَلْقَنا َحتهى : َوَسلهَم  َرَجاِني ِإَلى َأْرٍض ُمَقده ِْ َرَأْيُ  اللهْيَلَة َرُجَلْيِن َأَتَياِني َفَأ
َلى َوَسِط النهَهِر َرُجلَّ َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرةَّ َأَتْيَنا َعَلى َنَهٍر ِمْن َدٍم ِفيِه َرُجلَّ َقاِئمَّ َوعَ 

ُجُل ِبَحَجٍر ِفي  ُجُل َأْن َيْخُرَج َرَمى الره ُجُل الهِذي ِفي النهَهِر َفِذَ ا َأَراَد الره َفَأْقَبَل الره
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ُه َحْيُث َكاَن َفَجَعَل ُكلهَما َجاَء ِلَيْخُرَج َرَمى ِفي ِفيِه ِبَحَجٍر  َفَيْرِجُع َكَما ِفيِه َفَرده
َبا ، َفُقْلُ  َما َهَذا ، َكاَن   . َفَقاَل الهِذي َرَأْيَتُه ِفي النهَهِر آِكُل الرِ 

َبا ـ  25  َباب ُموِكِل الرِ 
ِ َتَعــاَلى  َ َوَ ُروا َمــا َبِقـَي ِمــَن  : ِلَقـْوِل َّللاه َيـا َأياَهــا الهـِذيَن آَمُنــوا اتهُقـوا َّللاه

َبا ِإْن ُكْنتُ  ِ َوَرُسـوِلِه َوِإْن ُتْبـُتْم الرِ  ْم ُمـْؤِمِنيَن َفـِذْن َلـْم َتْفَعُلـوا َفـْأَ ُنوا ِبَحـْرٍب ِمـَن َّللاه
ــَواِلُكْم ال َتْظِلُمــوَن َوالَفَلُكــْم ُرءُ   ُتْظَلُمــوَن َوِإْن َكــاَن ُ و ُعْســَرٍة َفَنِظــَرةَّ ِإَلــى وُس َأْم

ْيـرَّ َلُكـْم ِإْن كُ  َِ ُقوا  ْنـُتْم َتْعَلُمـوَن َواتهُقـوا َيْوًمـا ُتْرَجُعـوَن ِفيـِه ِإَلـى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتاَلـده
ِ ُثمه ُتَوفهى ُكلا َنْفٍس َما َكَسَبْ    .  ُيْظَلُموَن َوُهْم ال َّللاه

ــاٍس  ــُن َعبه ــاَل اْب ــْ  َعَلــى النهِبــيِ  َصــلهى : َق ــٍة َنَزَل ــُر آَي ِِ ــِه  هللاَهــِذِه آ َعَلْي
 .َوَسلهَم 

َثَنا أَ  1944 َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة َقاَل َحده ُبو اْلَوِليِد َحده
اًما َفَسَأْلُتُه َفَقالَ  َعَلْيِه َوَسلهَم  َنَهى النهِبيا َصلهى َّللاه  َرَأْيُ  َأِبي اْشَتَرى َعْبًدا َحجه

ِم َوَنَهى َعِن اْلَواِشَمِة َوا َبا َوُموِكِلِه َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوَثَمِن الده ْلَمْوُشوَمِة َوآِكِل الرِ 
َر    .َوَلَعَن اْلُماَلوِ 

 
َبا َويُ  َباب ـ  26 ُ الرِ  ُ الَيْمَحُق َّللاه َّللاه َدَقاِت َُ اٍر ْرِبي الاله  ُيِحبا ُكله َكفه

 . َأِثيٍم 
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر  1945 َثَنا اللهْيُث َعْن ُيوُنَس َعنِ ، َحده اْبِن  َحده

َعْنه َقاَل َسِمْعُ  َرُسوَل   َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َقاَل اْبُن اْلُمَسيهِب ِإنه  ( 1)  ِشَهابٍ 
ْلَعِة ُمْمِحَقةَّ ِلْلَبَرَكِة : َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َيُقوُل  َقةَّ ِللسِ   .اْلَحِلُف ُمَنفِ 

                                     
اختصـارًا ، إمـا تقـول قـال ابـن المسـيب اللـي هـو كـالم هنا محذوفة هـذه ، تقـرأ ، تحـذف فـي األسـانيد ( 1)

حــين ـ ألن الـراوي ؛ ابـن شـهاب أو تقـول : أنـه قـال ، يعنـي عـن ابـن شـهاب أنـه قـال : قـال ابـن المسـيب 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :
اب التي سبقت من جهة التبويب ذكر فيها ما جاء في آكل هذه األبو 

الربا وفي شاهده وفي موكله من جهة عموم الداللة ، وقد جاء في هذا حديث 
لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فآكل الربا ظاهر  خاص ألن النبي 

شيطان الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه ال في اآلية 
وموكل الربا وشاهدي الربا يدخالن من جهة عموم اللفظ في قوله   من المس
فقوله ذروا   يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا و روا ما بقي من الربا جل وعال 

ما بقي من الربا يشمل ترك التعاقد ويشمل أي ًا ترك الشهادة عليه 
د هذا الربا أثمه على البنك أو والمتعاقدان على الربا آكل وموكل فال يقولن أح

أثم في ذلك أو هو أخ  فيه من  لى من أعطاه وأن المحتاج ما عليهأثمه ع
الذي يأكل الربا ، بل هذا وهذا سواء ألنه عليه الصالة والسالم لعن في الربا 
عشرة ، لعن في الربا آكله ، لعن في الخمر عشرة ، ولعن في الربا آكله 
                                                                                               

ويقـول  برنا وتارة عن فـالن ، وتـارة يبتـدئحدثنا فالن ، وتارة أخ : تارة بقوله ـ يبتدئ كان يروون األحاديث
 .فالن 

هـذه يرويهـا مـن أخـذ منـه ، فعـن دثنا وال أخبرنـا وال زهري : ابن المسيب عنه كـذا فـال يـذكر حـهنا يقول ال
المحافظـة  على هذه الشاكلة مثل هنا عن ابن شهاب قـال : هـذه كلمـة يـونس قـال ابـن المسـيب بنـاء علـى

  على لفظه حين الرواية .
يزيـد لمـا رواهـا عـن ابـن شـهاب قـال : الزهري فـي مثـل هـذا كأنـه ابتـدأ بقولـه : ابـن المسـيب ، فيـونس بـن 

ــال يرجــع إلــى ابــن شــهاب وابــن المســيب هــذا اســتئنا ف ، عــن ابــن شــهاب قــال : ابــن المســيب ، ففاعــل ق
  ابتداء ابن شهاب في الرواية .

وهنـا لــك أن تقـول عــن ابــن شـهاب قــال : تسـكت ثــم تقــول ابـن المســيب محافظـة علــى اللفــظ لكـن هــذا لــم 
اني أن تقــول ، قــال : قــال ابــن المســيب ، والثالــث أن تــأتي بأنــه قــال ، عــن ابــن يجــري فــي القــراءة ، والثــ

شهاب أنه قال هذه هي المحذوفة ، قال ابن المسيب هـذه لهـا نظـائر كثيـرة فـي البخـاري وفـي جميـع كتـب 
الحديث ، لكن أكثر تجدها في مسلم ثم في البخاري ، مسلم أدق في هـذا ، ألنـه يسـوق األسـانيد واأللفـات 

 دقة ، أما البخاري رحمه هللا فربما تصرف في المتون وفي األسانيد جميعًا .ب
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كل ه وقال هم في اإلثم سواء ، فال فرق بين اآلكل والمو وموكله وكاتبه وشاهدي
  بتعاونهم على اإلثم والعدوان .

ب ولوال واآليات التي ساقها من سورة البقرة فيها فوائد جمة في هذا البا
تفصيل طويل يناسب ما فيها من كثرة األحكام لكن خشية اإلطالة لتعرضنا ل
عظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه مو  ننبه إلى أن قوله جل وعال 

يعني بعد أن تعامل بالربا جاءه موعظة من ربه ، جاءه   وأمره إلى هللا
  هللا جل وعال ، فانتهى عن الربا .تخويف وتهديد ، وجاءه حكم من 

فله ما  وهنا في قوله   فله ما سلف وأمره إلى هللا قال جل وعال 
  ل  فيها أهل العلم :اخت  سلف

ت طائفة له ما سل  : يعني مما أكله قبل أن يعلم بالتحريم وذهب فقال
لكن ما كان بين يديه من األموال فهذا ال يدخل تحت قوله ما سل  ألن هذا 

  فله ما سلف حاضر وليس سالفًا فيكون قوله جل وعال على هذا القول 
ال يغفر له يعني من العمل مما سبق التحريم ، وأمره إلى هللا ، هل يغفر له أو 

  إلى هللا في شأن ما سبق أن أكله .، وأمره 
 وقالت طائفة من أهل العلم وهم أقل من األولين : إن قوله جل وعال 

أن من تاب   فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى هللا
ه من أكل الربا فما في يديه من األموال الربوية التي أكلها وانتهت عقودها فإن

والالم على هذا   فله ما سلف تصبح مباحة له ألن هللا جل وعال قال 
تكون للتمليك ، يعني فيملك ما سل  ألنه أكله ، ألنه أكل الربا إما قبل 

فمن  تحريمه و ما قبل التوبة عنه ، فيدخلون التائب من الربا في عموم قوله 
فعلى هذا القول   جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى هللا

النسالخ من جميع ماله الذي أكله من اب من أهل الربا ال يؤمر وجوبًا بامن ت
الربا السال  ، و نما يؤمر برد رأس المال في العقود التي هي باقية حين 
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التوبة ، فمثاًل حين تاب ثم رأس مال باق عنده يعني من الربا ، فيه عقد قائم 
ائة أل  يرجعها إليه مائة وخمسين أل  ، فهذا بأنه أقرض ويرجعه إليه ، م
فذن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال  باطل ، لقوله جل وعال 

  هذا في شأن العقد الحاضر .  ُتظلمون 
أما العقود السالفة فعلى القولين الذين ذكرتهما لك ، جمهور أهل العلم 

ال يحلها الجهل بتحريمها أو  يرون االنسالخ منها وجوبًا وأن األموال المحرمة
التوبة منها فال يحل المال المحرم الجهل ألنه محرم ، وال يحلها التوبة منها 
و نما الجهل والتوبة هذه ترفعان اإلثم ، أما حل المال فال يحل لجاهل وال 
لتائب ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وآخرون قالوا هذا فيه حجر للتوبة وأهل 

رأوا أنه إذا تاب ، فإنهم ينسلخون عن مال كثير كثير ، بل  هذه األموال إذا
ربما صاروا فقراء ، بعد االنسالخ من األموال الربوية فإن ذاك يحجزهم عن 

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى  التوبة ، فذكروا من ظاهر اآلية أن قوله 
يغفر له  يعني من األموال ، وأمره إلى هللا هل يغفر له أو ال  فله ما سلف

العزم على أال يعود إلى إال إذا صدق التوبة وصارت توبته نصوح مع الندم و 
الحديث وجماعة أهل وهذا يفتي به بع  أهل العلم من الحنابلة و آخر ذلك . 

 ، على كل في اآلية فوائد كثيرة .
فيها عظيم اإلثم في الربا والربا أمره عظيم بل قد جاء في الرؤية 

) درهم ربا أشد من ست وثالثين )طائفة من أهل العلم  الحديث الذي صححه
فالربا وخيم على  (زنية و ن أربا الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم (

الفرد وعلى المجتمع ، وعلى الدولة وعلى الناس جميعًا ، وما من أمة أقرت 
فذن لم  وبة الربا وتعاطته فيما بينها إال وقد تأذنها هللا جل وعال بالحرب والعق

 .  تفعلوا فأ نوا بحرب من هللا ورسوله
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 َباب َما ُيْكَرُه ِمَن اْلَحِلِف ِفي اْلَبْيِع ـ  27
َبَرَنا اْلَعوهاُم َعْن ِإْبَراِهيَم  1946 ِْ َثَنا ُهَشْيمَّ َأ َثَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمهٍد َحده َحده

ْحَمِن َعْن َعْبدِ  ْبِن َعْبدِ   َأَقاَم ِسْلَعًة ِبي َأْوَفى َرِضي َّللاه َعْنه َأنه َرُجفْبِن أَ َّللاهِ  الره
ِ َلَقْد َأْعَطى ِبَها َما َلْم ُيْعِط ِلُيوِقَع ِفيَها رَ  وِق َفَحَلَف ِباَّلله  ِمَن ُجفَوُهَو ِفي السا

 .اآْلَيَة   َثَمًنا َقِليفَوَأْيَماِنِهْم  ِإنه الهِذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد َّللاهِ  اْلُمْسِلِميَن َفَنَزَلْ  
 

وهاِغ ـ  28  َباب َما ِقيَل ِفي الاله
ــاٍس َرِضــي َّللاه َعْنهَوَقــاَل َطــاُوسَّ َعــ َقــاَل النهِبــيا َصــلهى َّللاه  َمــاِن اْبــِن َعبه

َفَها َعَلْيِه َوَسلهَم ال َِ َر َفِذنهُه ِلَقْيـِنِهمْ َوَقاَل اْلَعبهاُس ِإال الْ .  ُيْخَتَلى  ِِ  ْ  َوُبُيـوِتِهْم ِِ
َر ال الِ َفَقاَل إِ  ِِ  ْ. 

َبَرَنا َعْبدُ  1947 ِْ َثَنا َعْبَداُن َأ َبَرَنا ُيوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل  َحده ِْ ِ َأ َّللاه
َبَرِني َعِليا ْبُن ُحَسْيٍن َأنه ُحسَ  ِْ َبَرهُ  ْيَن ْبَن َعِليٍ  َرِضي َّللاه َأ ِْ َأنه َعِليًّا  َعْنهَما َأ

فَعَليْ  م َقاَل َكاَنْ  ِلي َشاِرفَّ ِمْن َناِليِبي ِمَن اْلَمْغَنِم َوَكاَن النهِبيا َصلهى ِه السه
 َعَلْيِه َوَسلهَم َأْعَطاِني َشاِرًفا ِمَن اْلُخْمِس َفَلمها َأَرْدُت َأْن َأْبَتِنَي ِبَفاِطَمَة ِبْن ِ  َّللاه 

 َصوهاًغا ِمْن َبِني َقْيُنَقاَع َأْن  َواَعْدُت َرُجفْيِه َوَسلهمَ َعلَ  َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه 
وهاِغيَن َوَأْسَتِعيَن ِبِه ِفي  ٍر َأَرْدُت َأْن َأِبيَعُه ِمَن الاله ِِ َيْرَتِحَل َمِعي َفَنْأِتَي ِبِذْ 

 .َوِليَمِة ُعُرِسي 
اِلُد ْبُن َعْبدِ  1948 َِ َثَنا  َثَنا ِإْسَحاُق َحده ا َحده َِ ِلٍد َعْن ِعْكِرَمَة َّللاهِ َعْن 

َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل ِإنه   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َما َأنه ِن اْبِن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهعَ 
َم َمكهَة َوَلْم َتِحله أَ  َ َحره ْ  ِلي َساَعًة ِمْن له حِ أَحٍد َبْعِدي َوِإنهَما  أَ َحٍد َقْبِلي َوالَّللاه

ُر َصْيُدَها وَ  يُ َنَهاٍر ال َفَها َواَل ُيْعَضُد َشَجُرَها َواَل ُيَنفه َِ  اَل ُيْلَتَقُط ُلْقَطُتَها ِإالْخَتَلى 
فٍ  َر ِلاَلاَغِتَنا َولِ اْلُمطهِلِب ِإال الِ  َوَقاَل َعبهاُس ْبُن َعْبدِ  ، ِلُمَعرِ  ِِ ُسُقِف ُبُيوِتَنا ْ 
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َر َفَقاَل ِإال الِ  ِِ َيُه ِمَن َفَقاَل ِعْكِرَمُة هَ ، ْ  ُر َصْيُدَها ُهَو َأْن ُتَنحِ  ْل َتْدِري َما ُيَنفه
اِلٍد ِلاَلاَغِتَنا َوُقُبوِرَنا  الظِ لِ  َوَتْنِزَل َمَكاَنُه َقاَل َعْبدُ  َِ  .اْلَوههاِب َعْن 

اِد ـ  29  .َباب ِ ْكِر اْلَقْيِن َواْلَحده
َثَنا اْبنُ  1949 اٍر َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َبشه  َأِبي َعِديٍ  َعْن ُشْعَبَة َعْن َحده

بهاٍب َقاَل ُكْنُ  َقْيًنا ِفي اْلَجاِهِليهِة  َِ َحى َعْن َمْسُروٍق َعْن  ُسَلْيَماَن َعْن َأِبي الضا
 ُأْعِطيَك َحتهى َتْكُفَر اُه َقاَل الَوَكاَن ِلي َعَلى اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل َدْينَّ َفَأَتْيُتُه َأَتَقاضَ 

ُ ُثمه ُتْبَعَث َقاَل َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َفُقْلُ  ال ِبُمَحمهدٍ   َأْكُفُر َحتهى ُيِميَتَك َّللاه
ي َأَفَرَأْيَ  الهذِ  َفَنَزَلْ   ، َدْعِني َحتهى َأُموَت َوُأْبَعَث َفَسُأوَتى َمااًل َوَوَلًدا َفَأْقِضيكَ 

ْحَمِن َعْهًدا  َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل ُأوَتَينه َماال  َوَوَلًدا َأطهَلَع اْلَغْيَب َأِم اتهَخَذ ِعْنَد الره
. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ي البيع ، هذه األبواب ، أواًل : الباب األول ، باب ما يكره من الحل  ف
م من األيمان في كراهة التحريم ، يعني باب ما يحر  المقصود بالكراهة هنا :

على سلعة كاذبًا ، فإنه منغمث في اإلثم والعياذ باهلل ، ألن من حل   البيع ؛
الحل  كاذبًا أنه باع هذه السلعة بكذا فوفي النار ، فذلك ألنه حل  كاذبًا ، 

نه أعطي فيها كذا سيمت بكذا أوهو كاذب أو إنه اشتراها بكذا وهو كاذب ، أو 
وأن ، ال وهو كاذب ، يحل  بهذا ، فهذا ال شك فيه ترك تعظيم هللا جل وع

فيه بعد عن  هذا فيه تفويت أولتدريج السلع بالكذب والبهتان ، و جعل الحل  يُ 
إن الذين  ولهذا كان محرمًا كما جاء في اآلية  تعظيم الرب جل وعال ؛

إلى   يشترون بعهد هللا وإيمانهم ثمنًا قليًف أولئك ال ِفق لهم في اآلِرة
  اآلية .آخر 
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بواب : فيها ذكر أصحاب المهن والحرف ذكر البخاري بعدها عدة أ
التي تكون في سوق المسلمين ، مثل الصواغ : وهو الذي يشتغل في الذهب ، 

و لى آخر ذلك ، واللحام ، هذه كلها من المهن ، الخياط ، والنساج و والحداد ، 
التي تكون في سوق المسلمين ، و يرادها في كتاب البيع ألجل أن ما يحصل 

األشياء مباح وحالل ، فهو من البيع الذي ال إثم فيه ، فذكرها من األجر بهذه 
ليدل بالالزم على أن الربح الذي يأتي والمال الذي يأتي عن طريق هذه 

 هؤالء في أعمالهم . قرار النبي ؛ إلالحرف والمهن أنه حالل 
صل هذا ليس بذي أفالتنزه عنها واعتقاد أن غيرها من الربح أولى منها 

مل هذه كلها ة ، بل البيع والشراء واإلجارة ، إجارة البدن أو إجارة العفي الشريع
  من المكاسب المباحة .

األحاديث التي مرت فيها فوائد كثيرة ، لكن تأتي مفرقة في األبواب إن 
 شاء هللا . 

 ..........؟ سؤال :
ما هي عندنا في النسخة هذه ، لكن على هذا ما سمعناه ، :  الجواب
والتسليم عليه جائز ال بأس به ، لكن  لصالة على غير النبي كل حال ا
تخذ شعارًا ، فقد يقال أبو بكر عليه السالم عثمان عليه السالم بشرط أال يُ 

لكن ال يكون شعارًا ال يكون دائمًا ، وعمر عليه السالم وعلي عليه السالم 
ل أهل العلم على مثل ما يفعله الشيعة والزيدية والراف ة وأشباه هؤالء ، ويستد

كان إذا أتاه قومًا بصدقات أموالهم ، دعا لهم وصلى عليهم  ذلك بأن النبي 
، قال ابن أبي أوفى : فأتيته بصدقتنا ، فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى 

شرط أال ، فدل على أن الصالة والسالم على آحاد المؤمنين جائزه ، ولكن ب
ء والرسل فقط ، ال لغيرهم ، غيرهم يجوز على لألنبيا تتخذ شعارًا ألنها شعار
  ن ونحو ذلك ، ال بأس ألنها دعاء .وجه القلة مرة مرتي
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اللهم صلي عليه : يعني أثني عليه في المأل األعلى ، عليه السالم : 
إنما يعني السالم من هللا جل وعال ومن عباده ، هذه كلها أدعية طيبة ، لكن 

 صالة والسالم . هي مختصة باألنبياء عليهم ال
   وجهه بعد ذكر اسم علي بن أبي طالب ؟قول كرم هللاسؤال : 
: استعملها عدد من أهل العلم وقالوا فيها : أنه لم يسجد لصنم  الجواب

قط ولهذا يناسب هذا الدعاء ، لكن ليست هي مستعملة عند أكثر أهل العلم ما 
 مثل غيره . يستعملونها ، و نما يستعملون 

 اب ِ ْكِر اْلَخيهاِط بَ ـ  30
َثَنا َعْبدُ  1950 ِ ْبُن ُيوُسَف  َحده َبَرَنا َماِلكَّ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبدِ ، َّللاه ِْ  َأ

ِ ْبِن َأِبي َطْلَحَة َأنهُه َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضي َّللاه  يهاًطا : َيُقوُل  َعْنه َّللاه َِ ِإنه 
َعَلْيِه َوَسلهَم ِلَطَعاٍم َصَنَعُه َقاَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك َفَذَهْبُ   ا َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َدعَ 
َب ِإلَ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َمعَ  ِ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَلى َ ِلَك الطهَعاِم َفَقره ى َرُسوِل َّللاه

ْبًزا َوَمَرًقا ِفيِه ُدبهاءَّ وَ  َصلهى َّللاه  ُِ َعَلْيِه  َأْيُ  النهِبيه َصلهى َّللاه َقِديدَّ َفرَ َعَلْيِه َوَسلهَم 
بهاَء ِمْن َيْوِمِئٍذ  بهاَء ِمْن َحَواَلِي اْلَقاْلَعِة َقاَل َفَلْم َأَ ْل ُأِحبا الدا  .َوَسلهَم َيَتَتبهُع الدا

اِج ـ  31  َباب ِ ْكِر النهسه
َثَنا َيعْ  1951 َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َحده ْحَمِن َعْن َأِبي  ُقوُب ْبُن َعْبدِ َحده الره

: َقاَل َجاَءِت اْمَرَأةَّ ِبُبْرَدٍة َقاَل  َسْهَل ْبَن َسْعٍد َرِضي َّللاه َعْنهَحاِ ٍم َقاَل َسِمْعُ  
ْمَلُة َمْنُسوجَّ ِفي َحاِشَيِتَها َقاَلْ   َيا : َأَتْدُروَن َما اْلُبْرَدُة َفِقيَل َلُه َنَعْم ِهَي الشه

َِ َرُسو ِ ِإنِ ي َنَسْجُ  َهِذِه ِبَيِدي َأْكُسوَكَها َفَأ َعَلْيِه  َذَها النهِبيا َصلهى َّللاه َل َّللاه
 ِ َوَسلهَم ُمْحَتاًجا ِإَلْيَها َفَخَرَج ِإَلْيَنا َوِإنهَها ِإَ اُرُه َفَقاَل َرُجلَّ ِمَن اْلَقْوِم َيا َرُسوَل َّللاه

َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي اْلَمْجِلِس ُثمه َرَجَع  َس النهِبيا َصلهى َّللاه َجلَ َنَعْم فَ : اْكُسِنيَها َفَقاَل 
اُه َلَقْد َعِلْمَ  َفَطَواَها ُثمه َأْرَسَل ِبَها ِإَلْيِه َفَقاَل َلُه اْلَقْوُم َما َأْحَسْنَ  َسَأْلَتَها ِإيه 
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ُجلُ ُردا َساِئف يَ َأنهُه ال ِ َما َسَأ َفَقاَل الره َّللاه َقاَل ،  ِلَتُكوَن َكَفِني َيْوَم َأُموُت ْلُتُه ِإال َُ
 .َسْهلَّ َفَكاَنْ  َكَفَنُه 

اِر ـ  32  َباب النهجه
َثَنا َعْبدُ  1952 َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحده اْلَعِزيِز َعْن َأِبي َحاِ ٍم َقاَل َأَتى  َحده

 َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه اْلِمْنَبِر َفَقاَل َبَعثَ ِرَجالَّ ِإَلى َسْهِل ْبِن َسْعٍد َيْسَأُلوَنُه َعِن 
اَر َيْعَمُل ِلي َسمهاَها َسْهلَّ َأْن ُمِري ُغفَنَة اْمَرَأٍة َقْد َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَلى ُفف  َمِك النهجه

ْرَفاِء اْلَغاَبِة ُثمه َأْعَواًدا َأْجِلُس َعَلْيِهنه ِإَ ا َكلهْمُ  النهاَس َفَأَمَرْتُه َيْعَمُلَها ِمْن طَ 
َعَلْيِه َوَسلهَم ِبَها َفَأَمَر ِبَها َفُوِضَعْ   ى َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َجاَء ِبَها َفَأْرَسَلْ  ِإلَ 

 .َفَجَلَس َعَلْيِه 
ف 1953 َِ َثَنا  َثَنا َعْبدُ َحده اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمَن َعْن َأِبيِه َعْن  ُد ْبُن َيْحَيى َحده

ِ ْناَلاِر َقاَلْ  َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْنهَما َأنه اْمَرَأًة ِمَن اأَ  اِبِر ْبِن َعْبدِ جَ  ِلَرُسوِل َّللاه
 َأْجَعُل َلَك َشْيًئا َتْقُعُد َعَلْيِه َفِذنه ِلي َيا َرُسوَل َّللاهِ َأال: َعَلْيِه َوَسلهَم  َصلهى َّللاه 

اًرا َقاَل ِإْن ِشْئ ِ  َقاَل َفَعِمَلْ  َلُه اْلِمْنَبَر َفَلمها َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة َقَعَد  ُغَفًما َنجه
َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى اْلِمْنَبِر الهِذي ُصِنَع َفاَلاَحِ  النهْخَلُة الهِتي َكاَن  هللاالنهِبيا َصلهى 

َعَلْيِه َوَسلهَم َحتهى  ى َّللاه نهِبيا َصله َيْخُطُب ِعْنَدَها َحتهى َكاَدْت َتْنَشقا َفَنَزَل ال
ْت َقاَل  ُ  َحتهى اْسَتَقره ِبيِ  الهِذي ُيَسكه َذَها َفَضمهَها ِإَلْيِه َفَجَعَلْ  َتِئنا َأِنيَن الاله َِ َأ

ْكِر   .َبَكْ  َعَلى َما َكاَنْ  َتْسَمُع ِمَن الذِ 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
إن شاء هللا في مواضيعها من  األحاديث هذه فيها فوائد كثيرة تأتي
ذكر النخلة وعليه الصالة في األبواب ، لكن في هذا الحديث األخير ، 

والسالم لما قدم المدينة اختط المسجد ، بناه من جذوع النخل ألنه كان في 
المكان ، نخاًل فأمر بها أن تقطع ، كان فيها شيء من النخل حائط لبع  
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اري للمسجد ، وهو فبقيت جذوع ، فجعلها سو األنصار ، فأمر بها أن تقطع ، 
المقصود بها الجذع ، جذع النخلة الذي كان  قوله هنا : ) فصاحت النخلة (

حين كان يخطب ، فكان قريبًا  أحد سواري المسجد ، يستند إليه رسول هللا 
) من الذكر ، ولما فقد النبي عليه الصالة والسالم وابتعد عنه ، قال هنا : 

آخر ) ُسمع له يعني من قوة الصياح ، وفي لفظ  ن ينشق (اد أصاح حتى ك
يعني فيه صوت وفيه رهج وفيه ترجيع إلى آخر ذلك  حنين ، كحنين العشار (

سكته كما يسكت الصبي ، فأتاه النبي عليه الصالة والسالم ، ف مه ، فجعل يُ 
وهذا أمر عظيم ، فيه داللة لمذهب أهل السنة في أن ما  ، حتى سكن .

يسمى بالجماد إنما هو الذي ليس له حركة ظاهرة ، وأن الحياة فيه كغيره ، له 
حياة تخصه ، وشعور يخصه و رادة تخصه ، والجماد من الجمود : وهو عدم 
الحركة الظاهرة ، وليس هو من عدم الحياة ، فالجدار له حياة خاصة به عند 

اة خاصة به ، والجذع أهل السنة ، والجبل له حياة خاصة به ، والطعام له حي
، جذع الشجر بعد قطعه له حياة خاصة به ، والنبات له حياة خاصة به ، وال 

ال حياة فيها ، بل كل شيء من  نهيقال في هذا : أن الجماد بمعنى أ
المخلوقات له حياة ، لكن نوع الحياة تختل  ، فحياة اإلنسان هذا بالروح ، 

ولهذا هللا جل  ال نعلمه . ت بشيء آخروحياة الشجر بالنماء ، وحياة الجمادا
صوص وعال نسب للجمادات هذه القول ونسب لها الفعل في القرآن ، وكذلك ن

  السنة فيها من هذا شيء كثير .
خاصة  فالمقصود من هذا أن أهل السنة ، يثبتون لهذه الجمادات حياةً 

ما يتصل  بها ، إلى آخر ًا خاصاً بها و رادة خاصة بها وكالم اً خاص اً وشعور 
بذلك من أنواع اإليرادات واالدراكات وأشباه هذا ، وهذا جاء بيانه في القرآن 

إنها عرضنا اأمانة على السماوات واأرض  في مواضع كقوله جل وعال 
ائتيا طوعًا أو  وكقوله جل وعال   والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها
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أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات  يعني السماوات واألرض   كرهًا قالتا
 إلى آخر اآليات وأشباه هذا .  في يومين

وفي السنة من هذا شيء كثير جدًا لبيان هذا األمر ، كقوله عليه 
الصالة والسالم : )) إني ألعلم حجر بمكة ما لقيته إال سلم عليه (( وكقوله : 

يسكته كما يسكت  حد جبل يحبنا ونحبه (( وكقوله هنا : )) فنزل فجعل)) أُ 
  صبي حتى سكن (( وأشباه ذلك .ال

وفي البخاري أي ًا من حديث ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبيح 
لما سمعت  . والشجرة التي سجدت فقالت ـ الطعام على عهد رسول هللا 

قالت : اللهم أكتب لي بها أجرًا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي  ـالقرآن 
  عبدك داود .مني كما تقبلتها من عندك زخرا وتقبلها 
شجرة أن تتحرك باإلشارة ، يه الصالة والسالم في حديث أمر والنبي عل

وبالقول في حديث آخر ، فتحركت حتى التصقت باألخرى ، وأشباه ذلك كثير 
. 

إن الجماد هو ما ال حياة فيه ، هذا غلط ومخال  : قول الماديين  اً فإذ
بل لها ، ن عنه اإلدراك واإلرادة هذا كله غلط لنصوص السنة ، أو أنهم ينفو 

حياة خاصة بها ، تسجد هذه األشياء ، وتسبح ، وتحمد هللا جل وعال ، وتعبده 
 ، وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم . 

 
 َباب ِشَراِء اْلَحَواِئَج ِبَنْفِسِه ـ  33

َتَرى النهِبـيا َصـلهى َّللاه َعَلْيـِه َوَسـلهَم ا اْشـَمـَقاَل اْبُن ُعَمـَر َرِضـي َّللاه َعْنهوَ 
ْحَمنِ  َما ِبَنْفِسـِه َوَقـاَل َعْبـدُ َتَرى اْبُن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه ِمْن ُعَمَر َواشْ َجَمف  الـره

َعَلْيـِه  َتَرى النهِبيا َصـلهى َّللاه َما َجاَء ُمْشِر َّ ِبَغَنٍم َفاشْ ْبُن َأِبي َبْكٍر َرِضي َّللاه َعْنه
 .َوَسلهَم ِمْنُه َشاًة َواْشَتَرى ِمْن َجاِبٍر َبِعيًرا 
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َثَنا أَ  1954 َثَنا ُيوُسُف ْبُن ِعيَسى َحده َثَنا اأَ َحده َمُش َعْن عْ ُبو ُمَعاِوَيَة َحده
 َصلهى ى َرُسوُل َّللاهِ َعْنَها َقاَلِ  اْشَترَ  ِد َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه ْسوَ ِإْبَراِهيَم َعِن اأَ 

 .َعَلْيِه َوَسلهَم ِمْن َيُهوِديٍ  َطَعاًما ِبَنِسيَئٍة َوَرَهَنُه ِدْرَعُه  َّللاه 
 

 
َوابِ  َواْلحَ ـ  34  ِر يمِ َباب ِشَراِء الده

ــًة َأْو َجَمــفَوِإ َ  ــَل َأْن ا اْشــَتَرى َدابه ــَك َقْبًضــا َقْب ــِه َهــْل َيُكــوُن َ ِل  َوُهــَو َعَلْي
َعَلْيـِه َوَسـلهَم ِلُعَمـَر  َقـاَل النهِبـيا َصـلهى َّللاه  َماُن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهبْ َيْنِزَل َوَقاَل ا

 . َصْعًبا َيْعِني َجَمفِبْعِنيِه 
َثَنا َعْبدُ  1955 اٍر َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َبشه َثَنا ُعَبْيدُ  َحده َّللاهِ َعْن  اْلَوههاِب َحده

 َمَع النهِبيِ  َما َقاَل ُكْن ُ َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْنه َجاِبِر ْبِن َعْبدِ َوْهِب ْبِن َكْيَساَن َعْن 
َليه النهِبيا َصلهى َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي َغزَاٍة َفَأْبَطَأ ِبي َجَمِلي َوَأْعَيا َفَأَتى عَ  َصلهى َّللاه 

ا َشْأُنَك ُقْلُ  َأْبَطَأ َعَليه َجَمِلي َعَلْيِه َوَسلهَم َفَقاَل َجاِبرَّ َفُقْلُ  َنَعْم َقاَل مَ  َّللاه 
ُه َعنْ   َوَأْعَيا َفَتَخلهْفُ  َفَنَزَل َيْحُجُنُه ِبِمْحَجِنِه ُثمه َقاَل اْرَكْب َفَرِكْبُ  َفَلَقْد َرَأْيُتُه َأُكفا

ْجَ  ُقْلُ  َنَعْم َقاَل بِ  َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه  ًبا قُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل َتَزوه ْلُ  َبْل ْكًرا َأْم َثيِ 
ًبا َقاَل َأَفف َجاِرَيًة ُتفِعُبَها َوُتف َواٍت َفَأْحَبْبُ  َأْن َأَتَزوهَج َثيِ  َِ ِعُبَك ُقْلُ  ِإنه ِلي َأ

اْلَكْيَس اْمَرَأًة َتْجَمُعُهنه َوَتْمُشُطُهنه َوَتُقوُم َعَلْيِهنه َقاَل َأمها ِإنهَك َقاِدمَّ َفِذَ ا َقِدْمَ  فَ 
 اْلَكْيَس ُثمه َقاَل َأَتِبيُع َجَمَلَك ُقْلُ  َنَعْم َفاْشَتَراُه ِمنِ ي ِبُأوِقيهٍة ُثمه َقِدَم َرُسوُل َّللاهِ 

َعَلْيِه َوَسلهَم َقْبِلي َوَقِدْمُ  ِباْلَغَداِة َفِجْئَنا ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَوَجْدُتُه َعَلى  َصلهى َّللاه 
ْل َفاَللِ  َرْكَعَتْيِن آآلَقاَل  َباِب اْلَمْسِجدِ  ُِ َن َقِدْمَ  ُقْلُ  َنَعْم َقاَل َفَدْع َجَمَلَك َفاْد

ْلُ  َفاَللهْيُ  َفَأمَ  َِ لَّ َفَأْرَجَح ِلي ِفي ُه ُأوِقيهًة َفَوَ َن ِلي ِبف  َأْن َيِزَن لَ َر ِبفالَفَد
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َن َيُردا َعَليه اْلَجَمَل َوَلْم َجاِبًرا ُقْلُ  اآلَل اْدُع ِلي اْلِميزَاِن َفاْنَطَلْقُ  َحتهى َولهْيُ  َفَقا
ْذ َجَمَلَك َوَلَك َثَمُنُه  ُِ  .َيُكْن َشْيءَّ َأْبَغَض ِإَليه ِمْنُه َقاَل 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

فرد بالتصنيف ، لكن الشاهد منها هذا حديث جابر فيه فوائد كثيرة ، وأُ 
فاإلمام والكبير في األمة وفي ، لجمل أنه عليه الصالة والسالم اشترى هذا ا

الناس ال ينبغي له التنزه عن شراء الحوائج بنفسه ، بل النبي عليه الصالة 
اشترى الحوائج بنفسه ، وهذا يدل على أنه ، والسالم اشترى الدواب بنفسه 

ليس من الكمال ترك شراء هذه األشياء ، إال في ما إذا كان الناس ينقصون 
ل هذه األشياء بنفسه ، فإذا كان الناس يتنقصونه وسيعود هذا من قدر من يزاو 

التنقص بأثر فيما ينتفعون به منه ، أو ذهاب هيبته أو نحو ذلك ، فإنه ال 
بنفسه ،  هذه األشياء بأس أن يليه لغيره ، فالنبي عليه الصالة والسالم وليه 

  ووكل فيها من يشتري له .
اب ، باب : شراء في أول البـ  وقوله هنا في حديث جابر : هل يكون 

هل يكون ذلك قب ًا ـ و ذا اشترى دابة أو جماًل وهو عليها  الدواب والحمير
 قبل أن ينزل ؟ 

عد المعدودات  : تارة يكون القب  بالعد :القب  في البيع له أحوال 
نقل الشيء من  مزروع ، تارة يكون القب  بالنقل :، وتارة يكون القب  بزرع 

فالقب  في كل مقام بحسبه ، بحسب  تارة يكون القب  بالتخلية ؛نه ، و مكا
قب ها يعدها واحد اثنين ثالثة ، ويفرزها عن ف( .........  ما تعارف الناس )

األول ، عن األصل الذي هي فيه فإذا فرزها وتميزت له ، ولو لم ينقلها عد 
  .قاب ًا لها 
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ن عمر : كنا نغرب وفي الطعام البد أن ينقل من المكان ، لقول اب
على نقل الطعام ، يعني إذا اشترى طعامًا فإنه البد من نقله حتى يتم القب  
، وبالنسبة للبيت وللدابة وللسيارة وأشباه ذلك ، قب ها بالتخلية ، مثاًل السيارة 

البيت ، اتف ل هذا مفتاحها ، يعني يخلي بينك وبينه لكي تنتفع و وأشباه ذلك 
، الدابة إذا كان عليها فهل قب ها بأن ينزل عنها ثم به ، هنا حصل القب  

يسلمها لآلخر أو يستلمها من جديد أو يقب ها وهو عليها ؟ هو الذي أراده 
البخاري هنا ، و ذا نظرت في هذا بما ذكرنا ات ح لك ، أن قب ها يكون 
ن بالتخلية ما بين المشتري و ياها ، فهو عليه الصالة والسالم اشتراها واشترط أ
تحمله إلى المدينة ، ثم هو عليه الصالة والسالم أعطى جابر الثمن ، وأعطاه 

 الجمل فكان جماًل مباركًا . نكتفي بهذا .
 بالنسبة لنقل الب ائع ، هل هو من السوق ؟:  سؤال
قصدك  كانها ، الب اعة تختل  ، لونقلها من مال ، هو :  وابجال
تميز عن ملك البائع ، ، فإذا أواه حيث يب، الطعام تنقله من مكانه  الطعام

ونه إلى رحالهم يعني قب ًا ، أو اللي جاي حتى يأو التاجر إلى رحله صار 
يه إلى رحله إلى دكانه التجار اللي في السوق ، إذا اشترى شيء البد أن يؤو 

 أو مكانه .
المقصود من القب  ، اشتراط القب  في البيوع ، في الشريعة أال 

بين البائع والمشتري ، هل اشتريت هل ما اشتريت ـ هذا أواًل  ـيكون ثمه خالف 
  سبب من أسباب الخصومة واالختالف .إلى آخره ، وهذه 

إذا تل  المبيع فالبد أن يت ح ال مان على من ، فإذا أنه الثاني : و 
كان لم ينقل حصل الخالف في تلفه ، إما تل  بفعل آدمي ، أو بآفة سماوية 

فإذا لم يقب  حصل الخالف ، تل  عندك ، ال أنا ما  ،أو ما أشبه ذلك 
اشتريته ، اشتريته قبل التل  ، إلى آخره ، فاشترط القب  بنوعه حتى يكون 
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لحزازات بين من ضمان البائع ، درءًا للخالف ولفي ضمان المشتري ويخرج 
 المسلمين .
 

 ْسَواِق الهِتي َكاَنْ  ِفي اْلَجاِهِليهِة َباب اأَ ـ  35
 ِم َتَباَيَع ِبَها النهاُس ِفي اِلْسففَ 

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  1956 َثَنا ُسْفَياُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعِن  َحده َّللاهِ َحده
َما َقاَل َكاَنْ  ُعَكاظَّ َوَمَجنهُة َوُ و اْلَمَجاِ  َأْسَواًقا ِفي ِن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهابْ 
ُ َفَلمها َكاَن الِ  َجاِهِليهةِ الْ   ْسَفُم َتَأثهُموا ِمَن التِ َجاَرِة ِفيَها َفَأْنَزَل َّللاه
  ُكْم ِفي َمَواِسِم اْلَحجِ  َقَرَأ اْبُن  َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحَّ َأْن َتْبَتُغوا َفْضًف ِمْن َربِ 

 .َعبهاٍس َكَذا 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
التي كانت في الجاهلية أسواق بيع ليس لها هنا في هذا الباب األسواق 

حكم مواطن العبادة ، عبادة أهل الجاهلية ، والصحابة رضوان هللا عليهم 
تأثموا من أن يدخلوا مواضع المشركين في معامالتهم ، كما أنهم ال يأتون 
 مواضع المشركين في عباداتهم ، فظنوا الباب واحدًا فأنزل هللا جل وعال 

   اح أن تبتغوا فضًف من ربكمليس عليكم جن
دخل فاألسواق هذه معامالت ليست محل عبادة ، فلهذا ال بأس أن تُ 

إنه ال حرج في التبايع فيها ، أسواق مشركين ، أو أسواق كفار ، فولو كانت 
  ايع فيها يأمن أن يقع في الحرام .إذا كان المتب

أن ـ  لحجفي مواسم اـ ليس عليكم جناح  وقراءة ابن عباس هنا 
هذه قد تكون قراءة تفسيرية وقد تكون قراءة بالحرف   تبتغوا فضًف من ربكم

الذي كان يقرأ به ابن عباس رضي هللا عنهما ، هذا محتمل وهذا محتمل ، 
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و ن كان األول أظهر عندي ألجل أن ابن عباس لم يخال  الرسم الذي أمر 
ي القراءة عما رسمه في به عثمان رضي هللا عنه وأمر الناس أال يخرجوا ف

، كما هو معلوم في موضعه  ةر التي كانت على وفق األربعة األخيالمصاح  
 من علوم القرآن .

 ِبِل اْلِهيِم َباب ِشَراِء الِ ـ  36
 ْجَرِب اْلَهاِئُم اْلُمَخاِلُف ِلْلَقاْلِد ِفي ُكلِ  َشْيٍء َأِو اأَ 

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  1957 و َكاَن َها َّللاهِ حَ  َحده َثَنا ُسْفَياُن َقاَل َقاَل َعْمرَّ ده
َهَب اْبُن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَما ُهَنا َرُجلَّ اْسُمُه َنوهاسَّ َوَكاَنْ  ِعْنَدُه ِإِبلَّ ِهيمَّ َفذَ 

َل َفَقاَل بِ يُكُه َفَقاَل ِبْعَنا ِتْلَك الِ ِبَل ِمْن َشِريٍك َلُه َفَجاَء ِإَلْيِه َشرِ َفاْشَتَرى ِتْلَك الِ 
ِ اْبُن ُعَمَر َفَجاَءُه  َّللاه ِممهْن ِبْعَتَها َقاَل ِمْن َشْيٍخ َكَذا َوَكَذا َفَقاَل َوْيَحَك َ اَ  َُ
َفَقاَل ِإنه َشِريِكي َباَعَك ِإِبًف ِهيًما َوَلْم َيْعِرْفَك َقاَل َفاْسَتْقَها َقاَل َفَلمها َ َهَب 

 َعْدَوى  َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم اليَنا ِبَقَضاءِ َيْسَتاُقَها َفَقاَل َدْعَها َرِض 
 .َسِمَع ُسْفَياُن َعْمًرا 

 ِح ِفي اْلِفْتَنِة َوَغْيِرَها فَباب َبْيِع السِ  ـ  37
 َوَكرَِه ِعْمَراُن ْبُن ُحاَلْيٍن َبْيَعُه ِفي اْلِفْتَنِة 

َثَنا َعْبدُ  1958 ِ ْبُن َمسْ  َحده َلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن َّللاه
ْن َأِبي َقَتاَدَة َرِضي ُعَمَر ْبِن َكِثيِر ْبِن َأْفَلَح َعْن َأِبي ُمَحمهٍد َمْوَلى َأِبي َقَتاَدَة عَ 

َرْجَنا َمَع َرسُ  َّللاه َعْنه َِ َفَأْعَطاُه َعَلْيِه َوَسلهَم َعاَم ُحَنْيٍن  وِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقاَل 
ْرَع َفاْبَتْعُ  ِبِه َمْخَرًفا ُل َماٍل َتَأثهْلُتُه وه ِفي َبِني َسِلَمَة َفِذنهُه َأ َيْعِني ِدْرًعا َفِبْعُ  الدِ 

 .ِم ِفي اِلْسف
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
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لكن ، الباب األول : فيه أن بيع اإلبل أو بيع الشيء المعيب جائز 
لعيب إذا كان خفيًا ، و ذا كان ظاهرًا بينًا يدركه المشتري يلزم البائع أن يبين ا

يمشي  اً قد رأى السلعة ورضي بها فإنه ال يلزم التبيين ذلك ، مثل عبدو بعينه ، 
أعرج ، أو سيارة مثاًل مصدومة ، يشوف األثر اللي فيها هذا ال يلزم أن يقول 

اطن اإلبل وفي له ، لكن إذا كان شيئًا خفيًا مثل الجرب الذي يكون في ب
مرابل اإلبل بما ال يظهر إنما يعرفها صاحبها ، هذا يلزمه البيان ، ألن ترك 

  .البيان من الغش ، ومن غش فليس منا 
وابن عمر رضي هللا عنهما ، لما أعلمه بذلك فسخ البيع فقال : استق 

ذكر عدي اإلبل البقية التي عنده ، ثم تنه ال يريدها معيبة حتى ال تُ ؛ إلاإلبل 
قول النبي عليه الصالة والسالم : )) ال عدوة وال طيرة وال هامة (( إلى آخر 

يعني من أن هذا البعير لن يعدي  الحديث فقال : رضينا بق اء رسول هللا 
فتوكل على هللا جل وعال في ذلك ولو رده ،  جل وعال غيره إال بق اء هللا

كله في هذا الموضع ، ولكن عظم تو ، ألجل عدم العدوة لم يكن مخالفًا 
فعظم توكله على هللا فأخذ اإلبل ، ما دون الكمال في ذلك  ورف  ابن عمر 
 وجعلها مع إبله .

وهكذا كل من ، وبيع السالح في الفتنة وهو الباب الثاني : حرام 
سيستخدم السالح أو يستخدم الشيء المحرم ، أو يستخدم الشيء المباح في 

، مثاله مثاًل في  ألنه ال يجوز بًا لمن يتخذه خمرًا ؛أن يبيع عن أمٍر محرم مثل
يأتي رجل كافر ويشتري من عصير العنب هذا اللي موجود  الوقت الحاضر :

في القوارير ، يشتري منه كمية كبيرة ويستاقها إلى بيته ، هذا العصير 
الموجود إذا جعل في الشمس أو سخن بطريقة انقلب خمرًا ، فمثل هذا إذا كان 

فإنه ال يجوز بيعه على ذلك وأشباه هذا في ، ر الحال أنه يستخدمه خمرًا ظاه
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 من يشتري شيئًا مباحًا ويظهر من الحال أنه سيأخذه في محرم فإنه ال يجوز
  أن يباع .

إذا كان ، كذلك كتب البدع أو الشبهات أو الشهوات وأشباه ذلك 
بدعي فيها أو  المشتري لها يقصدها وكان من حاله أنه يأخذها لغرض له

لغرض له شهوة فيها ، فإنه ال يجوز بيعه ، حرام أن يبيعه كتاب من ذلك ، 
أما إذا كان من أهل العلم مثاًل أو ممن يدركون ذلك و نما يريدونها لغرض 

ن أن يأخذها ألجل المقصد شرعي صحيح فال بأس من االقتناء وال بأس م
  الشرعي .

تدعة ، إذا كانت متمح ة في وعند الفقهاء في الكتب ، كتب المب
مقصودة فيها البدعة ، فإنه ال يجوز بيعها وال يجوز شرائها ، ، و البدعة 

ويجب إتالفها ، مثل كتب المشركين وكتب ال الل وكتب الفرق ال الة 
صحيح ، ها إال لمنتفع منها انتفاع شرعي ؛ ألن هذه ال يجوز إبقاؤ والمبتدعة 

يجوز شرائها إال لغرض شرعي ال يجوز بيعها ، وال كذلك ال مالية لها ، ف
  صحيح .

فبيع السالح في الفتنة هو األصل في هذا ، في أن بيع السالح في 
ألنه يبيع سالحًا لم ؟ يبيع سالح في فتنة قامت قد يقتل به مسلٌم  ؛الفتنة حرام 

تلة إذا كان السالح لمقالمًا ، مثل ما حصل مثاًل في وقت ) ........ ( فمس
المشركين والكفار ومن اعتدى على أهل اإلسالم هذا نعم ، يجب التمكين منه 

لفتنة واختالف بين المسلمين ى إلى ذلك ، أما إذا كان إليوائهفي وبيعه وما أد
فإنه ال يجوز ذلك ، ألنه قد يستعان به على قتل مسلم أو على إشاعة 

  المستعان .الفوضى والفتن والهرج والمرج ، بين المؤمنين ، وهللا
 

 َباب ِفي اْلَعطهاِر َوَبْيِع اْلِمْسِك ـ  38
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َثَنا َعْبدُ  1959 َثِني ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل َحده َثَنا َأُبو ُبْرَدَة  َحده اْلَواِحِد َحده
ِ َقاَل َسِمْعُ  َأَبا ُبْرَدَة ْبَن َأِبي مُ  ِ ْبُن َعْبد َقاَل  هوَسى َعْن َأِبيِه َرِضي َّللاه َعنْ َّللاه

ْوِء   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقالَ  اِلِح َواْلَجِليِس السه َعَلْيِه َوَسلهَم َمَثُل اْلَجِليِس الاله
اِد الَكَمَثِل َصاِحِب   َيْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمها َتْشَتِريِه اْلِمْسِك َوِكيِر اْلَحده

ادِ  ِبيَثًة َأْو َتِجُد ِريَحُه َوِكيُر اْلَحده َِ  . ُيْحِرُق َبَدَنَك َأْو َثْوَبَك َأْو َتِجُد ِمْنُه ِريًحا 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
العطار ، العطارة يعني بمعنى بيع الطيب ، هذه من أف ل أنواع 
البيوعات لثناء النبي عليه الصالة والسالم على بائع المسك ، وبيع المسك 

جائز ، إال إذا أخرج من فارته ، ألن اختل  فيه هل هو بيع جائز أم غير 
يدخل في حكم بيع فالمسك دم منعقد ومتحول وبع هم قال إنه نجس 

، أو النجاسات ، إال إذا تحول طيبًا ، يعني قبل أن يتحول طيبًا فيمتنع منه 
  يمر بأحوال المسك في فارته .

والصحيح في ذلك هو قول الجمهور : أن بيع المسك يصح ، جائز 
نبي عليه الصالة والسالم شراه وابتاعه عليه الصالة والسالم ، وألن ألن ال

فارته تدل عليه فال يكون من بيع المجهول أي ًا بشيء ال يعلم ألن أهل 
الصناعة وأهل االختصاص ، يعلمون ما في داخل هذه الفارة بظاهرها ، فإذًا 

ن الفارة هذه من لم يجز بيع المسك في فارته ، رآه من جهة أنه بيع مجهول أل
 ندري ما هو ، فيكون مجهول الوزن مجهول الصفة ، الفي داخلها شيء 

وطردوا هذا في األشياء التي في باطن األرض مثل بيع الجزر ، وبيع الفجل 
  من هذا مما يكون في باطن األرض . وبيع أشياء
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 ، وبائع المسكجاز البيع ح أن الظاهر إذا دل على الباطن والصحي
ل الجليس الصالح بالمجالس ه النبي عليه الصالة والسالم ، ومثه أثنى علي

 لصاحب المسك أما أن تبتاع منه و ما أن تجد منه ريحًا طيبة .
 

اِم ـ  39  َباب ِ ْكِر اْلَحجه
َثَنا َعْبدُ  1960 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ َنِس ْبِن َّللاه

َعَلْيِه َوَسلهَم َفَأَمَر   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقاَل َحَجَم َأُبو َطْيَبةَ  ي َّللاه َعْنهَماِلٍك َرِض 
َراِجِه  َِ ُفوا ِمْن   .َلُه ِباَلاٍع ِمْن َتْمٍر َوَأَمَر َأْهَلُه َأْن ُيَخفِ 

اِلدَّ ُهَو اْبُن َعْبدِ  1961 َِ َثَنا  دَّ َحده َثَنا ُمَسده ثَ  َحده اِلدَّ َعْن َّللاهِ َحده َِ َنا 
َعَلْيِه  َتَجَم النهِبيا َصلهى َّللاه َعْنهَما َقاَل احْ  َّللاه ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضي 

 .َوَسلهَم َوَأْعَطى الهِذي َحَجَمُه َوَلْو َكاَن َحَراًما َلْم ُيْعِطِه 
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

الحديث في هذا كسب الحجام جاء  هنا : ولو لم يكن حرامًا لم يعطه
الصحيح فيه في مسلم وفي غيره ، أن كسب الحجام خبيث ، ولكن ُأجرة 

أجرة  هاألن ن حجمه هذا البد أن يعطيه إياها ؛الحاجم هذا ، أجرة الحجام مم
له ، فمن جهة المعطي ، أجرة ، ومن جهة اآلخذ الكسب خبيث ، فال يجوز 

  ره .هنا أن يحرم الحاجم الحجام أج
في مسألة ما إذا زنى أحد ـ رحمه هللا تعالى ـ ولهذا قال شيخ اإلسالم 

بامرأة وقد واعدها مااًل ، قال : إذا لم يعطها المال فقد ارتكب كبيرة الزنا 
ليه أن يعطي الحق ولو كان وظلمها ، بترك إعطائها الحق ، فهنا يجب ع

شباه لها نظائر في الشريعة ـ في أمثل ما ذكرت لكم مثل الحجام ـ ثمًا اآلخذ آ
.  
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في مثل هذه الصور يفرق ما بين اآلخذ والمعطي ، فالحجام أخذه  اً فإذ
وكسبه خبيث ، لكن المعطي هو محتاج للحجامة فيعطيه ، وأثمه على ذلك 
ألنه أعطاه على األجرة ، على عمله الذي عمل ، وذاك حيث إنه يطالب 

الشيء فأن يعطيه ما اشترط عليه ،  بذلك فال يمنع منه ألنه طالب به فالبد
 بوصفه ، مثل الحجامة وأشباه ذلك .يكون حرامًا ال بنفسه ولكن 

الحجامة جائزة في نفسها ، لكن كسب الحجام خبيث و عطائه ذاك  
ليس إعطاًء للخبيث ولكن إعطاء لما تعوقب عليه به بما استأجر عليه من 

يء حرامًا في نفسه ولكن يكون عمل الحجامة ، فينتبه إلى أنه قد يكون الش
ختار أن إجارة الدور يحبسه ظلمًا عن صاحبه ، مثاله مثاًل : بع  أهل العلم 

 : في مكة ال تجوز ، وأن مكة مباحة للجميع ، لقول هللا جل وعال 
 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواًء العاكف فيه والباد   يقول هي

ال يجوز اإليجار ، وال يجوز إيجاره ، بيوت مكة للجميع يأتي يسكن بال أجرة و 
، وعلى هذا يقول : إذا تعاقد معه على أن يعطيه األجرة ، لم يجز أن يظلمه 
، و ذا انتهت ذهب وتركه ألنه يكون هنا ظلمه ، ولم يعطه حقه ، مع كون 

 .الفعل عند ذاك العالم جائز 
ة لبيوت مكة على مع أن الصحيح في المسألة جواز البيع وجواز اإلجار 

  وضعه .حد سواء كما هو معروف في م
الشاهد من هذا ، أنه ال مالزمة بين حرمة الفعل ، وحرمة إعطاء 
األجر ، ال يطرد هذا وهذا ، ال تطرد أن الفعل إذا كان محرمًا حرم إعطاء 
األجر ، فينظر إلى جهة إعطاء األجر ، فإذا كان إعطاء األجر ألجل أنه 

ألن الفعل المحرم شيء ،  ؛طى ذلك ولو كان الفعل محرمًا حق له فإنه يع
 والظلم بعدم إعطاء الحق هذا ذنب أخر .
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 هل كسب الحجام حرام ؟:  سؤال
صحيح أنه محرم ، بع  أهل وال: كسب الحجام خبيث ،  وابالج

هما شجرتان إنالعلم قال خبيث بمعنى مكروه ، كما قال في البصل والثوم ، 
 .مكروه سيئ ، سيئ و ن كان جائزًا خبيثتان ، يعني 

وهذا الذي يذهب إليه هنا ابن عباس ، قال : ولو كان حرامًا لم يعطه 
، يعني لو كان حرامًا على اآلخذ لم يعطه الحرام ، وهذا أحد قولي العلماء في 

ي عليه الصالة ألن النب لقول الثاني أن كسب الحجام خبيث ؛المسألة ، وا
شياء ، منها كسب الحجام ، بحديث واحد بين ثالثة أ والسالم قرن الخبثفي

)) مهر البغي خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث ، وكسب الحجام خبيث (( فقال 
هذا ضعيف عند ، و رجاع اللفظ إلى مختل  في الحكم ، في متعدد 

ثالثة أشياء تجعله في بع ها ، محرمًا لاألصوليين ، يعني لفظ واحد أتى 
إلى دليل  وهو في سياق واحد هذا فيه ضع  يحتاج وفي بع ها مكروهاً 

في مبحث ، نكتفي في اإلشارة في مباحث البخاري  خارج ، خارج عن اللفظ ،
 . 

 .......؟س : 
 ج : هذا فهم ابن عباس ، وقول الصحابي ليس مخصصًا .

 
َجاِل َوالنِ َساِء ـ  40  َباب التِ َجاَرِة ِفيَما ُيْكَرُه ُلْبُسُه ِللرِ 

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َحْفٍص َعْن َساِلِم ْبِن  1962 َثَنا ُشْعَبُة َحده َثَنا آَدُم َحده َحده
ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َأِبيِه َقاَل أَ  َعْبدِ  لهَم ِإَلى ُعَمَر َعَلْيِه َوسَ  ْرَسَل النهِبيا َصلهى َّللاه َّللاه

َرآَها َعَلْيِه َفَقاَل ِإنِ ي َلْم ُأْرِسْل ِبَها ِإَلْيَك ِبُحلهِة َحِريٍر َأْو ِسَيَراَء فَ  عنه َرِضي َّللاه 
ف ِلَتْلَبسَ  َِ َق َلُه ِإنهَما َبَعْثُ  ِإَلْيَك ِلَتْسَتْمِتَع ِبَها َيْعِني َها ِإنهَما َيْلَبُسَها َمْن ال 
 .َتِبيَعَها 



 
 كتاب البيوع     تعليقات على صحيح البخاري                                              

 111 

َثَنا َعْبدُ  1963 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َنا َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ ِفٍع َعِن اْلَقاِسِم َّللاه
َبَرْتُه َأنهَها اْشَتَرْت  مِ  اْلُمْؤِمِنيَن َرِضي َّللاه ْبِن ُمَحمهٍد َعْن َعاِئَشَة أُ  ِْ َعْنَها َأنهَها َأ

َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَم َعَلى اْلَباِب  ُل َّللاهِ َصلهى َّللاه ُنْمُرَقًة ِفيَها َتاَلاِويُر َفَلمها َرآَها َرُسو
ِ َفَلْم  ِ َأُتوُب ِإَلى َّللاه ْلُه َفَعَرْفُ  ِفي َوْجِهِه اْلَكَراِهَيَة َفُقْلُ  َيا َرُسوَل َّللاه ُِ َوِإَلى َيْد

َعَلْيِه َوَسلهَم  وُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َماَ ا َأْ َنْبُ  َفَقاَل َرسُ  َرُسوِلِه َصلهى َّللاه 
َدَها َفَقالَ َما َباُل َهِذِه الناْمُرَقةِ   َرُسوُل َّللاهِ  ُقْلُ  اْشَتَرْيُتَها َلَك ِلَتْقُعَد َعَلْيَها َوَتَوسه

َوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَعذهُبوَن َفُيَقاُل َلُهْم  َصلهى َّللاه  َعَلْيِه َوَسلهَم ِإنه َأْصَحاَب َهِذِه الالا
َلْقُتْم َوَقاَل ِإنه اْلَبْيَ  اله  َِ ُلُه اْلَمف ِذي ِفيِه َأْحُيوا َما  ُِ َوُر اَل َتْد  .ِئَكُة الالا

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هللا المستعان ، فيما ال يجوز لبسه هذا يختل  منها ما ال يجوز لبسه 
وهناك ، مطلقًا ، على الرجال والنساء جميعًا ، فهذا ال يجوز بيعه لمن يلبسه 

بع  مثل الحرير ، لبس ما ال يجوز لبسه ويجوز لحاجة ، أو لبع  دون 
صحي الحرير حراٌم على الرجال إال لمن به حكة أو لمن يحتاج إليه لغرض 

وهذا يجوز بيعه ، أو في الحرب أو ما أشبه ذلك ، وكذلك للنساء ، صحيح 
  أنه يبيعه لمن يستخدمه في مباح . بنية

ومن أنواع ما يباع ، ما يكون حرامًا لبع  دون بع  ، فهذا مثل ما 
ال يجوز بيعه مطلقًا ، ما نا ، يعني في بع  األحوال دون بع  ، ومنها ذكر 

مثل ساعة ذهب للرجال ، ذهب خالص ، ساعة ذهب خالص للرجال ، وال 
جوز بيعه ، تصلح للنساء هذا ال يباح في حال دون حال ، فمثل هذا ال ي

  وأشباه ذلك في نظائر .
لسالم لعمر في حلة المقصود من هذا أن قول النبي عليه الصالة وا

ها يك لتبيعها ، هذا ألجل أنه قد يلبسها مشرك ، يبعيلإالحرير ، إنما أرسلتها 
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لمشرك مثاًل ، أو قد تلبسها المرأة ، تقطعها وتلبسها ، تعملها لباس لها ، 
لباس الحرير ال يجوز للرجال لكن يجوز إهداءه ألنه قد يكون الوأشباه ذلك ، ف

 ذا . له غرض فيه ، وأشباه ه
كيف نجمع بين جواز لبس الحرير لمن به حكة ، وبين قول :  سؤال

 ))إن هللا لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها(( ؟ النبي صلى هللا عليه وسلم
: هنا حرم ، المحرم في التداوي المقصود به التحريم ،  الجواب

سموم ، المقصود به : المتداوى به باطنًا ، يعني في شيء باطن مؤثر مثل ال
أما التداوي الظاهر ، ومثل الخمر ومثل الدم ، والنجاسات وأشباه ذلك 

مثل أن يتداوى ظاهرًا بنجاسة ، يأتي ، بالمحرمات هذا جائز عند أهل العلم 
يمسح على جسده نجاسة للتداوي ، نص أهل العلم ومنهم اإلمام أحمد على أن 

س الحرير لحكة فيه ن لبالتداوي بالنجاسات ظاهرًا جائز ، ومثل ما ذكرت م
  وما ماثل ذلك .
إن هللا لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (( المقصود به  ))فإذًا : 

ثر اهر أن الباطن أثره غير معلوم ، أما كان باطنًا ، والفرق بين الباطن والظ
الباطن غير معلوم ، لكن بخالف الظاهر ، الظاهر العالج واألثر واضح بين 

ألنه عليه الصالة والسالم أذن في التداوي ؛ جمع بين هذين ، هذا هو ال
 بالحرير ولم يأذن في التداوي بالمحرم ، يعني مما يشرب أو يأكل .

 ولو كان هذا داخل في أمور شركية كلبس الحلقة أو الخيط ؟:  سؤال
، الشرك ليس داخاًل في هذا ، ألن هذا ما فيه شفاء هو  ال:  وابجال

أصاًل ، الحرير سبب واضح ، الحرير في مكان في حكة هذا توهم ليس سببًا 
والخيط هذا توهم ليس بسببًا  نجاسة تعالجها ، لكن لبس الحلقة واضح ،
 . فهو تداوي بسبب ليس بشرعي ، والكالم هنا في األسباب الشرعيةأصاًل، 

 .........؟ سؤال :
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اوير التص اضح فيه ، في إشكال في موضع منه ؟: البحث و  الجواب 
المقصود بها هنا ، المنسوجة ، ألنها كانت منسوجة في الرداء أو في الستارة 
أو أشباه ذلك ، هذه ال يجوز إدخالها البيت وال أن تعلق فيه ، إال على وجه 

أهل العلم هي على أنها  هوراإلهانة لها هذا أباحها كثير من أهل العلم ، جم
  مع الكراهة .؛ فإنه ال بأس بها  طأإذا كانت مهانة تو 

وعدم دخول المالئكة للبيت الذي فيه صورة ، المقصود بها مالئكة 
أما المالئكة الذين يالزمون العبد ، المعقبات والكتبة ، فإن هؤالء ، الرحمة 

، يالزمون العبد ، سواء كان فيه صورة أو ليس فيه صورة ، ال يفارقون العبد 
رة بد فإنها تفارق البيت الذي فيه صو أما مالئكة الرحمة التي ترسل الرحمة للع

.  
المقصود بالبيت : المكان الذي يبات فيه ، فإذا كان مقسمًا مثل اليوم و 

غرف فلكل غرفة اسم البيت ، هذه غرفة ، بيت يبات فيه ، وهذا مستقل 
ال تدخل فيها فبجدرانه ، هذا يسمى بيت ، فإذا كان غرفة مجاورة فيها صورة 

المجاورة لها بال صور هذه تدخلها المالئكة ، يعني مسمى  الغرفةو المالئكة ، 
هنا في الحديث ، ليس هو مسمى البيت عندنا ، فيما جاء البيت في اللغة ، و 

الفيال أو البيت المسلح أو شيء اللي يكون فيه عدة غرف هذه البيت  يعني
 بيوت ، ولكل واحدة حكمها . 

 وصور الجرائد ؟السؤال : 
مثل ، غير المقصودة المهانة هذه ليس لها حكم الصور الجواب : 

الصور اللي على الكراتين العلب واللي على كرتون كذا ، واللي في الجرايد أو 
في مناديل أو في أشباه ذلك ، إذا كانت الصورة غير مقصودة ومهانة فإنها 

ما كانت ليس لها هذا الحكم ، كما قال العلماء ، لكن إذا كانت مقصودة أو 
قصودة مثل يحتفظ بالصور لغرض من األغراض أو يعلقها أو تكون هي م
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مرفوعة يكرمها فهذا ال يجوز وهو مما يمنع دخول المالئكة ، نسأل هللا العافية 
. 

 و ذا كانت في المالبس ؟:  سؤال
: المالبس فيها تفصيل ، إذا كانت مالبس الصغار فيها سعة  الجواب

  ، إذا كانت مالبس كبار فال تجوز .
 و ذا كان يشتريها ليهينها ؟ سؤال :

االمتهان ما يقصد يعني يشتري فيها صور عشان يطأها ، الجواب : 
 ال بأس ما فيها شيء أباحها السل  مع الكراهة . 

 هل التوسد امتهان لها ؟:  سؤال
التوسد يمتهن ألن عائشة قطعتها وجعلتها وسائد فارتفق نعم :  الجواب

 م .بها عليه الصالة والسال
 والصور التي على الفلوس ؟:  السؤال
: فلوس ، رياالت ، هذه ما فيها بأس ، الدنانير في عهد النبي  الجواب

عليه الصالة والسالم كان عليها صورة ، والدراهم كان عليها صورة ، هذه ما 
تأخذها فذاتها ، هذه تبع ال تقصد الصورة ، ة لفيها بأس ألنها غير مقصود

، لمالية المائة ، ال تقصد الصورة نفسها ، وفي عهد النبي عليه لمالية الريال 
الصالة والسالم كانت الدراهم الموجودة والدنانير ، الدنانير من ذهب ، والدراهم 
من ف ة ، عليها صورة ملك الفرس وملك الروم ، فلما قامت الدولة اإلسالمية 

الصور ، كت المصكوكات وتخلص من هذه في العهد األموي وقويت ُص 
((  ال إله إال هللا وفي الوجه الثاني ))  قل هو هللا وأحد وجعل مكان ذلك 

فكرها السل  ونهو عنها أشد من نهيهم عن الصورة السابقة قالوا ألنهم معنى 
ذلك إنها تدخل هذه اآلية في الخالء وقد يطأ عليها وقد يمتهنها وفيها اسم 
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تاريخ أخرى في عهد الوليد في  رك ذلك وجعل بدله كتابةفتُ ، الجاللة 
  للمصكوكات له كتب خاصة به .

 هل يجوز اقتناء الصور لذاتها ؟:  سؤال
قتني الصور لقصد الصورة تما يجوز : اقتناء الصور لذاتها ،  الجواب

الصورة مرفوعة ، هذا باإلجماع حرام ، رفع الصور ُأجمع على و ذا كانت ، 
نت الصورة مما له ظل أو مما ليس له ظل كا أنه حرام ، رفع الصور ، سواءً 

 .، رفعها تعليقها ، هذا باإلجماع ما فيه خالف 
لكن الكالم ، الخالف في الذي كان وهو ال يزال في التصوير وفي ما 

هذا باإلجماع حرام ، أعوذ باهلل ، فال يرفع هذا فيه خالف ، أما الرفع والتعليق 
 ية . قد يدخل في الكبائر ، نسأل هللا العاف

 الصالة في مكان فيه صورة ؟:  سؤال
 ج : إذا ما توجه للصورة فال بأس .

ْوِم ـ  41 ْلَعِة َأَحقا ِبالسه  َباب َصاِحُب السِ 
َثَنا َعْبدُ  1964 َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل َحده يهاِح اْلَواِرِث َعْن َأِبي الته  َحده

اِر  َل النهِبيا َصلهى َّللاه َقا َقالَ  َعْن َأَنٍس َرِضي َّللاه َعْنه َعَلْيِه َوَسلهَم َيا َبِني النهجه
َربَّ َوَنْخلَّ  ِِ  .َثاِمُنوِني ِبَحاِئِطُكْم َوِفيِه 
 َباب َكْم َيُجوُ  اْلِخَياُر ـ  42

َبَرَنا َعْبدُ  1965 ِْ َثَنا َصَدَقُة َأ اْلَوههاِب َقاَل َسِمْعُ  َيْحَيى ْبَن َسِعيٍد  َحده
َعَلْيِه  ا َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه مَ ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهِمْعُ  َناِفًعا َعِن اَقاَل سَ 

َياًرا  ِِ َقا َأْو َيُكوُن اْلَبْيُع  َوَسلهَم َقاَل ِإنه اْلُمَتَباِيَعْيِن ِباْلِخَياِر ِفي َبْيِعِهَما َما َلْم َيَتَفره
 َ ا اْشَتَرى َشْيًئا ُيْعِجُبُه َفاَرَق َصاِحَبُه َقاَل َناِفعَّ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر إِ 
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َثَنا َهمهامَّ َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي اْلَخِليِل  1966 َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحده َحده
ِ ْبِن اْلَحاِرِث َعْن حَ  َعْن َعْبدِ  ِكيِم ْبِن ِحزَاٍم َرِضي َّللاه َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه

َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيْفَتِرَقا عَ  َّللاه   . َلْيِه َوَسلهَم َقاَل اْلَبيِ 
َثَنا َبْهزَّ َقاَل َقا ِبي التهيهاِح َفَقاَل ُكْنُ  َل َهمهامَّ َفَذَكْرُت َ ِلَك أَ َوَ اَد َأْحَمُد َحده

َثُه َعْبدُ  ِ ْبُن اْلَحاِرِث ِبهَ  َمَع َأِبي اْلَخِليِل َلمها َحده  .َذا اْلَحِديِث َّللاه
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
فهذا ظاهر في  ) صاحب السلعة أحق بالسوم (أما الباب األول : 

ظاهر في الداللة على ما ذكر ، ألن  ـ يعني الحديث الذي ساقهـ الداللة 
صاحب السلعة له أن يحد سعرًا ثم يثامن عليه ، أو ثم يخاطب به المشتري ، 

والسالم قال : )) ثامنوني بحائطكم هذا (( فلظ  ألن النبي عليه الصالة
ثامنوني يقت ي المفاعلة من الطرفين وهذا مشترك مع السوم اشتراك أكثر من 

 واحد في ذلك .
ساق من حديث ابن عمر ( كم يجوز الخيار ؟ ) والباب الذي بعده : 

لى آخره المعروف أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، قال : )) ما لم يتفرقا (( إ
وهذا الحديث أصل في إثبات الخيار ، خيار البيع ، وأصل أي ًا في إثبات ، 

خيار المجلس ، والتفرق هنا المقصود به : التفرق باألبدان ما لم يتفرقا : يعني 
خالفًا للحنفية الذين ذهبوا ، بأبدانهما ، أما التفرق باألقوال فليس مقصودًا هنا 

ث هو التفرق باألقوال ، يعني : إذا انقطع هذا إلى أن التفرق في هذا الحدي
  مه وهذا من كالمه قد وجب البيع .من كال
لحديث وبفهم الصحابة رضي هللا الصحيح أن خيار المجلس ثابت ، باو 

عنهم ولهذا ساق البخاري فعل ابن عمر ألن ابن عمر إذا أعجبه أن يم ي 
ري حتى يفسخ خيار المجلس بيعًا أسرع بمفارقة البائع أو أسرع بمفارقة المشت
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رق من عقده على حتى ال يكون هناك فرصة لخيار المجلس ، فيذهب ويفاو 
  الشراء أو البيع .

ألن الغالب أن يكون البيع ؛ وهنا سمي عند العلماء بخيار المجلس 
جلس فيه ، أما إذا بايع أو اشترى في مكان ف اء في والشراء في مكان يُ 

نحو ذلك ، فالمفارقة تكون بحيث يبعد هذا من  شارع أو في سوق مفتوح أو
هذا عن سماع كالمه المعتاد ، فإذا ذهب عنه بحيث ينفصل اشتراكهما في 

اآلخر فال بأس فإنه يكون تفرقًا باألبدان ،  عادةالمكان الذي يسمع فيه هذا 
لو كان مثاًل بيع في مكان مثل هذا من  ل اآلن في هذا المسجد ،يعني مث

فارق أحدهما اآلخر إلى مكان و فإنه لو تعاقد اثنان على بيع ، حيث السعة 
، اعتبر هذا هناك بعيد بحيث ال يسمع كالمه ، الكالم المعتاد الذي يجري 

  جع في هذا إلى العرف في المجالس .ر المف، افتراق 
من ضمن ما يحصل به االفتراق أي ًا ويكون مع انتهاء خيار و 

فية ، فيما بينهما ، يعني إذا كان العقد ما بين كالمة الهاتمالمجلس إنهاء ال
البائع والمشتري عن طريق الهات  ، فإنه مادام االتصال قائمًا فخيار المجلس 
قائم ، وأما إذا انفصل هذا من هذا من الهات  فإن المفارقة حصلت ألنه ال 
 مجلس يجمعهما ، والمجلس العرفي هو الهات  ، فإذا انتهت المكالمة باختيار

  انق ى أمر البيع .أحدهما فإنه يكون 
هذه فيها من جهة الزمن ( كم يجوز الخيار ؟ )  –رحمه هللا -وقوله 

 ويأتي إن شاء هللا بيان خيار الشرط في األحاديث التالية ، نعم .
 ...........؟:  سؤال
: كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق  هم بقولت: يعني ته الجواب
ن هذا ال ي ر ، بع  أهل العلم يكره مثل هذا الفعل ، يقول صاحبه ، أل
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لكن الصواب أنه ال بأس بهذا إذا أعجبه البيع مشى ، ألن فيه إبطال الخيار 
 حتى يبطل خيار المجلس .

 َباب ِإَ ا َلْم ُيَوقِ ْ  ِفي اْلِخَياِر َهْل َيُجوُ  اْلَبْيُع ـ  43
َثَنا َأُبو الناْعَماِن حَ  1967 َثَنا َأياوُب َعْن َناِفٍع َحده َثَنا َحمهاُد ْبُن َ ْيٍد َحده ده

َعاِن  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه  َما َقالَ ِضي َّللاه َعْنهَعِن اْبِن ُعَمَر رَ  َعَلْيِه َوَسلهَم اْلَبيِ 
َتْر َورُ  ِْ َقا َأْو َيُقوُل َأَحُدُهَما ِلاَلاِحِبِه ا بهَما َقاَل َأْو َيُكوُن َبْيَع ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره

َياٍر  ِِ. 
َقا َوِبِه َقاَل اْبُن ُعَمَر َوُشَرْيحَّ ـ  44 َباب اْلَبيِ َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره

ْعِبيا َوَطاُوسَّ َوَعَطاءَّ َواْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة   .َوالشه
َبَرَنا َحبهاُن ْبُن هِ  1968 ِْ َثِني ِإْسَحاُق َأ َثَنا ُشْعَبُة َقاَل َقَتاَدُة َحده َفٍل َحده

َبَرِني َعْن َصاِلٍح َأِبي اْلَخِليِل َعْن َعْبدِ  ِْ ِ ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل َسِمْعُ  حَ  َأ ِكيَم ْبَن َّللاه
َعاِن ِباْلِخَياِر مَ  َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه  عنه ِحَزاٍم َرِضي َّللاه  ا َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل اْلَبيِ 

َقا َفِذْن َصَدَقا َوَبيهَنا ُبوِرَ  َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما َوِإْن َكَذَبا َوَكَتَما ُمِحَقْ  َبَرَكُة  َلْم َيَتَفره
 .َبْيِعِهَما 

َثَنا َعْبدُ  1969 ِ ْبُن ُيوُسفَ  َحده َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع ،  َّللاه ِْ  َعْن َعْبدِ ، َأ
َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعْنهَما َأنه   ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َّللاهِ 

َقا ِإالاْلُمَتَباِيَعاِن ُكلا َواِحٍد ِمْنُهَما ِباْلِخَياِر َعَلى َصاحِ   . َبْيَع اْلِخَياِر ِبِه َما َلْم َيَتَفره
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
بيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه ال) أواًل : قوله في صدر الباب ، باب : 

بع  حديث ،  ـ كما سمعتـ إلى آخره معلوم أن هذا ... ( قال ابن عمر 
الحديث الذي كرره ))البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (( وقوله : وبه قال يعني أن 
هذا الحديث قال به من ذكر ، ابن عمر والشعبي إلى آخره ، وهذا يكثر عند 
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و صنيع مالك في الموطأ ، وصنيع أصحاب المصنفات كما ه، أهل الحديث 
يقدمون الحديث ثم يتبعونه بمن أفتى بما جاء به الحديث وهذا منهم ليبينوا أن 

وأن هذا الحديث غير منسوخ العمل به ، ، العمل جرى بما دل عليه الحديث 
  الصحابة والتابعين قد قالوا به . وأن فقهاء

من جهة القول و ما من جهة العمل ،  وهذا فيه فهم السل  للسنة إما
فال بأس أن تقول هذا الحديث قال به ، فالن وفالن وفالن ، يعني عملوا به 

ل و نما هو على ما دل عليه ني أنه عندهم ليس بمنسوخ وليس بمؤوه وهذا يع
 ظاهره . 

كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم ) قوله في الرواية األخيرة : 
: يعني البيع الذي فيه الخيار و ال (  بيع الخيار) ،  ( بيع الخيار يتفرقا إال

فإن الخيار ليس بيعًا فالخيار ، خيار المجلس واضح لديكم ، وخيار الشرط أن 
يشترط شيئًا إما زمن أو يشترط وص  أو يشترط كفيل أو إلى آخره ، فهذا 

رط في خيار الشرط من اشترط شرطه ، والمسلمون على شروطهم ، كل ش
كتاب هللا ، كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ، ولو مائة شرط ، والفقهاء 

 رحمهم هللا ذكروا عدة أنواع للخيار أوصلوها إلى سبعة .
 

 
 
 

يهَر َأَحُدُهَما َصاِحَبُه َبْعَد اْلَبْيِع َفَقْد َوَجَب اْلَبْيعُ ـ  45 َِ  َباب ِإَ ا 
َثنَ  1970 َثَنا ُقَتْيَبــُة َحــده َعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــي َّللاه  ا اللهْيــُث َعــْن َنــاِفعٍ َحــده

ُجف  َعَلْيـِه َوَسـلهَم َأنهـهُ   َرُسـوِل َّللاهِ َصـلهى َّللاه َما َعنْ َعْنه ِن َفُكـلا َقـاَل ِإَ ا َتَبـاَيَع الـره
َقا َوَكاَنا َجِميعً  ُر َواِحٍد ِمْنُهَما ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره ـَر َفَتَباَيَعـا َأَحـُدُهَما اآلا َأْو ُيَخيِ  َِ
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َقــا َبْعــَد َأْن َيَتَباَيَعــا َوَلــْم َيْتــُرْ  َواِحــدَّ ِمْنُهَمــا  َعَلــى َ ِلــَك َفَقــْد َوَجــَب اْلَبْيــُع َوِإْن َتَفره
 .اْلَبْيَع َفَقْد َوَجَب اْلَبْيُع 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ط الخيار تريد الخيار ، قال : تريد نسقيعني إذا أسقط الواحد منهم 
سقط الخيار ، فإذا أسقط الخيار ولو كان في المجلس فإنه ال ينم ي البيع و 

إذا قال ترى البيع يجب اآلن وال خيار مجلس فخيار له ألنه أسقط حق نفسه ، 
له في نفس المجلس فإن ال حق له فإنه  اآلن بنم يه قال ال مانع ، ثم بدا، 

  ( أو يخير أحدهما اآلخر ) :  أسقط حقه وهذا معنى قوله في الحديث
 

 َباب ِإَ ا َكاَن اْلَباِئُع ِباْلِخَياِر َهْل َيُجوُ  اْلَبْيُع ـ  46
َثَنا ُسْفَياُن َعْن َعْبدِ  1971 َثَنا ُمَحمهُد ْبُن ُيوُسَف َحده ِ ْبِن ِديَناٍر  َحده َّللاه

لهَم َقاَل ُكلا َعَلْيِه َوسَ  ى َّللاه ا َعِن النهِبيِ  َصله مَ ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَعِن ا
َعْيِن ال َقا ِإال   َبْيَع َبْيَنُهمَ َبيِ   . َبْيَع اْلِخَياِر ا َحتهى َيَتَفره

َثَنا َقَتاَدُة َعنْ  1972 َثَنا َهمهامَّ َحده َثَنا َحبهاُن َحده َثَنا ِإْسَحاُق َحده َأِبي  َحده
ِ ْبِن الْ  اْلَخِليِل َعْن َعْبد ِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضي َّللاه َعْنه َأنه النهِبيه َحاِرِث َعْن حَ َّللاه

َقا  َصلهى َّللاه  َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفره  .َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل اْلَبيِ 
َقاَل َهمهامَّ َوَجْدُت ِفي ِكَتاِبي َيْخَتاُر َثفَث ِمَراٍر َفِذْن َصَدَقا َوَبيهَنا ُبوِرَ  
َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما َوِإْن َكَذَبا َوَكَتَما َفَعَسى َأْن َيْرَبَحا ِرْبًحا َوُيْمَحَقا َبَرَكَة َبْيِعِهَما 

َثَنا َأُبو التهيهاِح َأنهُه َسِمَع َعْبدَ  َثَنا َهمهامَّ َحده ُث ِبَهَذا  َقاَل َوَحده ِ ْبَن اْلَحاِرِث ُيَحدِ  َّللاه
 .َعَلْيِه َوَسلهَم   َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه  ْبِن ِحَزامٍ اْلَحِديِث َعْن َحِكيِم

 
َقا ـ  47  َباب ِإَ ا اْشَتَرى َشْيًئا َفَوَهَب ِمْن َساَعِتِه َقْبَل َأْن َيَتَفره
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 َوَلْم ُيْنِكِر اْلَباِئُع َعَلى اْلُمْشَتِري َأِو اْشَتَرى َعْبًدا َفَأْعَتَقُه 
َضــا ُثــمه َباَعَهــا َوَجَبــْ  َلــُه َوَقــاَل َطــاُوسَّ ِفــيَمْن  ــْلَعَة َعَلــى الرِ  َيْشــَتِري السِ 

ْبُح َلُه   .َوالرِ 
و 1973 َثَنا َعْمرَّ َثَنا ُسْفَياُن َحده َعِن اْبِن ُعَمَر  َوَقاَل َلَنا اْلُحَمْيِديا َحده
َم ِفي َسَفٍر َفُكْنُ  َعَلى َعَلْيِه َوَسله  ا َمَع النهِبيِ  َصلهى َّللاه َما َقاَل ُكنه َرِضي َّللاه َعْنه

ُم  ُه ُثمه َيَتَقده ُم َأَماَم اْلَقْوِم َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردا َبْكٍر َصْعٍب ِلُعَمَر َفَكاَن َيْغِلُبِني َفَيَتَقده
ُه فَ  ِه َقاَل ُهَو َلَك َعَلْيِه َوَسلهَم ِلُعَمَر ِبْعِني َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردا

ِ َقاَل ِبْعِنيِه َفَباَعُه ِمْن َرُسوِل َّللاهِ  َقاَل النهِبيا َعَلْيِه َوَسلهَم فَ   َصلهى َّللاه َيا َرُسوَل َّللاه
ِ ْبَن ُعَمَر َتاْل  َعَلْيِه َوَسلهَم ُهَو َلَك َيا َعْبدَ  َصلهى َّللاه   .َنُع ِبِه َما ِشْئَ  َّللاه

َثِني َعْبدُ و َعْبد َقاَل َأب ِ َوَقاَل اللهْيُث َحده اِلٍد َعِن اْبِن  َّللاه َِ ْحَمِن ْبُن  الره
َما َقاَل  ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَّللاهِ  َّللاهِ َعْن َعْبدِ  ِشَهاٍب َعْن َساِلِم ْبِن َعْبدِ 
اَن َماالِبْعُ  ِمْن َأِميِر اْلُمْؤِمِني ي ِبَماٍل َلُه ِبَخْيَبَر َفَلمها  ِباْلَوادِ َن ُعْثَماَن ْبِن َعفه

ِني اْلَبْيَع  ْشَيَة َأْن ُيَراده َِ َرْجُ  ِمْن َبْيِتِه  َِ َتَباَيْعَنا َرَجْعُ  َعَلى َعِقِبي َحتهى 
َقا َقاَل َعْبدُ  نهُة َأنه اْلُمَتَباِيَعْيِن ِباْلِخَياِر َحتهى َيَتَفره ِ َفَلمها َوَجَب َبيْ  َوَكاَنِ  السا ِعي َّللاه

اَقِني ِإَلى ِث َلَياٍل َوسَ ي ُسْقُتُه ِإَلى َأْرِض َثُمود ِبَثفَوَبْيُعُه َرَأْيُ  َأنِ ي َقْد َغَبْنُتُه ِبَأن ِ 
 .اْلَمِديَنِة ِبَثفِث َلَياٍل 

 
 

 َباب َما ُيْكَرُه ِمَن اْلِخَداِع ِفي اْلَبْيعِ ـ  48
َثَنا َعْبدُ  1974 بَ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ ِ ْبِن ِديَناٍر  َرَنا َماِلكَّ َعْن َعْبدِ َّللاه َّللاه

َعَلْيِه  َكَر ِللنهِبيِ  َصلهى َّللاه   َ  ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَما َأنه َرُجفَّللاهِ  َعْن َعْبدِ 
فَوَسلهَم َأنهُه ُيْخَدُع ِفي اْلُبُيوِع فَ  ِِ  .َبَة َقاَل ِإَ ا َباَيْعَ  َفُقْل ال 

ـــ ــــ ــــــ  ــ
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 الشرح :
ألن من أنواع  (( إذا بايعت فقل ال خالبة)) هذا الباب في حديث : 

الخيار ، خيار الغبن ، وهو أن يدعي البائع أو المشتري أنه غبن فباع أو 
اشترى بغير سعره ، وقوله هنا : )) إذا بايعت فقل ال خالبة (( هذا في من 

نه يؤكد على من يبيع معه كان ال يحسن البيع والشراء ، في من ال يحسن فإ
أو يشتري بأن يقول : ال خالبة ، يعني : ال غرر وال غبن وال خديعة في البيع 

. 
بن فيه ، وقد و ذا كان كذلك فإن بيع الغبن ، يعني من باع شيئًا قد غُ 

بن في هذا وأنك تعطني بسعر مثله فإن له فيه قال ال خالبة : يعني ال غ  
ى أو باع وهو يعلم السوق وفي إمكانه أن يسأل خيار الغبن ، أما إذا اشتر 
ألنه ما من أحد  إنه ال يقبل في شأنه دعوى الغبن ؛واألسباب عنده متيسرة ف

يبيع أو يشتري إال وله نظر ، إما البائع أو المشتري في السعر إما أقل و ما 
 له أال يغبن فإنه ال يقبل دعواه  بن وقد تهيأت األسبابأكثر ، فمن ادعى الغ  

  يس له سبيل أن يعلم حقيقة السعر .الغبن ، إال إذا تحقق أنه ل
فمثاًل : باع بيتًا وهو يعرف أمالك الناس ويعرف ما يبيع به الناس وما 

بنت هو يسوى ثم يقول غُ ، يشترون إما من جهة االستعجال و ما من جهة كذا 
يعرف  نه أنكذا فإنه ال يقبلون ، ألن في إمكانه أن يكون يسأل في إمكا

  الحقيقة وهو ترك ذلك .
وكذلك من أتى في سوق عامر ، واشترى من بع  المحالت بسعر 

ًا في ذلك وكان السعر غاليًا ثم وجده رخيصًا في مكان آخر فإنه ال يعد مغبون
  ألنه بإمكانه أن يسأل .

فقوله عليه الصالة والسالم : )) فإذا بايعت فقل ال خالبة (( فيه إشارة 
غبن الذي فيه الخيار ، و ذا ادعى المغبون على من بايعه الغبن فإنه إلى أن ال
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يفسخ له ، هذا في حال من مثله يخدع إما بعدم معرفة السوق أو عدم تهيئة 
السباب له أن يسأل ، وفيه داللة على أن من لم يكن كذلك فإنه ال خيار غبن 

  أن يعلم الحقيقة ، يعلم الصواب . ألنه بإمكانه؛ له 
ا أي ًا فيه إغالق أو سد لوسيلة من وسائل الخالف والتالعب ألنه وهذ

قد يبيع ثم يقال له كذا وكذا ، فيدعي الغبن وأكثر الناس إذا علم أنه سيعطى 
 العلماء قسموا الغبن إلى قسمين : ولهذا، أكثر ولو بقليل ربما ادعى الغبن 

  غبن فاحش ، وغبن معتاد .
ألن هذا مما يجري عادة في الناس ، أن ؛  ال يلتفت إلى الغبن المعتادف

يغبن بزيادة عشرة في المائة أو نحوها أو أكثر  قلياًل ، والغبن الفاحش هو ما 
لم يكن سعر مثيله في السوق وال قريبًا منه بأن يكون غبنًا فاحشًا بأن باعه ما 

أو  مائة أو أربعمائةئة باعه بسعر أكثر من ذلك بثالثيباع في السوق عادة بما
وال يمكنه معرفة السوق في هذا ، يعني نوع من الخديعة ، خدعه ، نحو ذلك 

 خديعة بهذا البيع فهذا بالشروط السابقة يقبل ادعاءه للغبن .
 

 ْسَواِق َباب َما ُ ِكَر ِفي اأَ ـ  49
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َلمها َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة ُقْلُ  َهْل ِمْن سُ  َوَقاَل َعْبدُ  وٍق ِفيـِه الره

ـوِق  َوَقاَل َأَنسَّ َقاَل َعْبـدُ . ِتَجاَرةَّ َقاَل ُسوُق َقْيُنَقاَع  ْحَمِن ُدلاـوِني َعَلـى السا . الـره
ْفُق ِباأَ َوَقاَل ُعَمُر َأْلَهاِني ال  .ْسَواِق اله

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َ َكِريهاَء َعْن  1975 بهاِح َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن الاله ُمَحمهِد َحده
َعْنَها  َثْتِني َعاِئَشُة َرِضي َّللاه ْبِن ُسوَقَة َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َقاَل َحده 

َ ا َكاُنوا َعَلْيِه َوَسلهَم َيْغُزو َجْيشَّ اْلَكْعَبَة َفذِ   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقاَلْ  َقالَ 
ِ َكْيَف ْرِض ُيْخَسُف بِ ِبَبْيَداَء ِمَن اَأ ِرِهْم َقاَلْ  ُقْلُ  َيا َرُسوَل َّللاه ِِ ِلِهْم َوآ َأوه
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ِلِهْم  ِرِهْم َوِفيِهْم َأْسَواُقُهْم َوَمْن َلْيَس ِمْنُهْم َقاَل ُيْخَسُف ِبَأوه ِِ ِلِهْم َوآ ُيْخَسُف ِبَأوه
اِتِهْم  ِرِهْم ُثمه ُيْبَعُثوَن َعَلى ِنيه ِِ  .َوآ

َثَنا ُقَتيْ  1976 َثَنا َجِريرَّ َعِن اأَ َبُة َحده  َأِبي ْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعنْ َحده
َعَلْيِه َوَسلهَم َصَفُة َأَحِدُكْم   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقاَل َقالَ  ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه

َرَجًة َوَ ِلَك ِتِه ِفي ُسوِقِه َوَبْيِتِه ِبْضًعا َوِعْشِريَن دَ ِفي َجَماَعٍة َتِزيُد َعَلى َصف 
َأ َفَأْحَسَن اْلوُ  فَة ال َيْنَهزُُه ِإال ِبَأنهُه ِإَ ا َتَوضه ُضوَء ُثمه َأَتى اْلَمْسِجَد ال ُيِريُد ِإال الاله

ف ْطَوًة ِإالالاله َِ ِطيَئةَّ َواْلَمف  ُرِفَع ِبَها َدَرَجًة َأْو ُحطهْ  َعْنُه بِ ُة َلْم َيْخُط  َِ ِئَكُة َها 
ُه الهِذي ُياَللِ ي ِفيِه اللهُهمه َصلِ  َعَلْيِه اللهُهمه َأَحِدُكْم َما َداَم ِفي ُماَلفى ُتاَللِ ي َعلَ 

يِه َوَقاَل َأَحُدُكْم ِفي َصفٍة َما َكاَنِ  اْرَحْمُه َما َلْم ُيْحِدْث ِفيِه َما َلْم ُيْؤِ  فِ 
ف  .ُة َتْحِبُسُه الاله

َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَيا 1977 َثَنا ُشْعَبُة َعْن ُحَمْيٍد الطهِويِل َعْن َحده ٍس َحده
َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي  َكاَن النهِبيا َصلهى َّللاه  َقالَ  عنه َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضي َّللاه أَ 

وِق َفَقاَل َرُجلَّ َيا َأَبا اْلَقاِسِم َفاْلَتَفَ  ِإَليْ  َم َفَقاَل َعَلْيِه َوَسله  ِه النهِبيا َصلهى َّللاه السا
َتَكنهْوا  َوَسلهَم َسماوا ِباْسِمي َوال َعَلْيهِ  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه ِإنهَما َدَعْوُت َهَذا فَ 

 .ِبُكْنَيِتي 
َثَنا ُ َهْيرَّ َعْن حُ  1978 َثَنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعيَل َحده َمْيٍد َعْن َأَنٍس َحده

 ى َّللاه لَبِقيِع َيا َأَبا اْلَقاِسِم َفاْلَتَفَ  ِإَلْيِه النهِبيا َصله َدَعا َرُجلَّ ِبا عنه َرِضي َّللاه 
 . َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي ِنَك َقاَل َسماوا ِباْسِمي َوالَعَلْيِه َوَسلهَم َفَقاَل َلْم َأعْ 

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  1979 َثَنا ُسْفَياُن َعْن ُعَبْيدِ  َحده ْبِن َأِبي  َّللاهِ  َّللاهِ َحده
ْوِسيِ  َرِضي َّللاه َيِزيَد َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن َأِبي ُهَريْ  َقاَل  عنه َرَة الده

َرَج النهِبيا َصلهى َّللاه   ُأَكلِ ُمُه َحتهى َم ِفي َطاِئَفِة النهَهاِر ال ُيَكلِ ُمِني َوالَعَلْيِه َوَسله  َِ
ُنَقاَع َفَجَلَس ِبِفَناِء َبْيِ  َفاِطَمَة َفَقاَل َأَثمه ُلَكُع َأَثمه ُلَكُع َأَتى ُسوَق َبِني َقيْ 

ُلُه َفَجاَء َيْشَتدا َحتهى َعاَنَقُه  َفَحَبَسْتُه َشْيًئا َفَظَنْنُ  َأنهَها ُتْلِبُسُه ِسَخاًبا َأْو ُتَغسِ 
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َلُه َوَقاَل اللهُهمه َأْحِبْبُه َوَأِحبه َمْن ُيحِ  َبَرِني َأنهُه  باُه َقاَل ُسْفَياُن َقاَل ُعَبْيدُ َوَقبه ِْ ِ َأ َّللاه
 .َرَأى َناِفَع ْبَن ُجَبْيٍر َأْوَتَر ِبَرْكَعٍة 

َثَنا ُموَسى ْبُن  1980 َثَنا َأُبو َضْمَرَة َحده َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده َحده
َثَنا اْبُن ُعَمرَ  ْكَباِن َعَلى  ُعْقَبَة َعْن َناِفٍع َحده َأنهُهْم َكاُنوا َيْشَتُروَن الطهَعاَم ِمَن الرا

َعَلْيِه َوَسلهَم َفَيْبَعُث َعَلْيِهْم َمْن َيْمَنُعُهْم َأْن َيِبيُعوُه َحْيُث  َعْهِد النهِبيِ  َصلهى َّللاه 
 .اْشَتَرْوُه َحتهى َيْنُقُلوُه َحْيُث ُيَباُع الطهَعاُم 

َعَلْيِه  َنَهى النهِبيا َصلهى َّللاه  َما َقالَ ا اْبُن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَثنَ َقاَل َوَحده 
 .َوَسلهَم َأْن ُيَباَع الطهَعاُم ِإَ ا اْشَتَراُه َحتهى َيْسَتْوِفَيُه 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ومن المعلوم أن األسواق هي ، هذا الباب فيه ما يذكر في األسواق 
( .............جاء في الحديث الذي ) الى هللا جل وعال كمأبغ  البقاع إ

فسأل هللا فقال جل وعال : )) أحب البقاع إليه المساجد وأبغ  البقاع إليه 
األسواق (( وذلك لما اشتملت عليه المساجد من ذكر هللا واالستغفار والتوبة 

واألسواق ،  وتالوة القرآن والت رع والصالة وأنواع البر واألعمال الصالحة
بخالف ذلك ، فإنها تشتمل على الكذب والغش والخديعة واإليمان التي تروج 

بحقوق هللا جل وعال  بها السلعة والتحاسد والنجش وأنواع التعديات وعدم القيام
  وحقوق خلقه .

و ذا كان كذلك كان إتيان األسواق على خالف األصل فإن اجتناب 
، مطلوب  قعيدلى هللا جل وعال على هذا التمثل هذه البقاع التي هي مبغ ة إ

أن هذا ليس على ظاهره أو ليس على إطالقه  بينولكن البخاري رحمه هللا 
، ترك مطلقًا ، بل إذا احتاج المرء أتى السوق من جهة أن إتيان األسواق يُ 

  عباد هللا كانوا يأتون األسواق . وأن خيار
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واق وهو أف ل هذه األمة يقول : ألهاني الصفق في األس فهذا عمر 
أتى السوق ، بل  ولم ينزل هذا من مرتبته ، والنبي  بعد أبي بكر الصديق 

وبين ، أتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود لحاجة له عليه الصالة والسالم 
عليه الصالة والسالم أن صالة الرجل في جماعة تف ل صالته في بيته أو 

 .شباه ذلك في سوقه ب عًا وعشرين درجة وأ
وأن من احتاج فإنه ، هذه كلها تدل على أن إتيان السوق ال حرج فيه ف

وأن البيع والشراء في األسواق ال ، يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه 
وأما من ، بأس به لمن قام بحق هللا جل وعال فيه وحق عباده وهذا ظاهر 

أال يدخل السوق البتة فهذا منع إتيان األسواق أو أختار ألهل الف ل أو العلم 
فقد ، مخال  لما كان عليه هدي النبي عليه الصالة والسالم وهدي أصحابه 

كانوا يدخلون األسواق ويبتاعون ويشترون ما يجتاجون إليه مع القيام بحق هللا 
 جل وعال وحقوق عباده في ذلك .

اع من ب)) وأما آخر األحاديث التي ذكرها وهي ما ورد في بيع الطعام 
والمقصود منه الطعام الذي يباع كومة يعني (( طعامًا فال يبعه حتى يستوفيه 
يعني حتى ، فإنه البد من استيفائه والبد من نقله ؛ الذي يكال ويكون صبرة 

 .يتم انتقال البيع من البائع إلى المشتري 
وكما جاء في حديث ابن عمر : كان الناس ي ربون في األسواق في 

ه إلى رحالهم وذلك الصحابة على بيع الطعام حتى يؤو  في عهدو  عهد النبي 
فإنه لو قال اشتريته ثم باعه وهو ،خروجًا من االختالف في موجب ال مان 

في مكانه وأصابته آفة أو تل  صار إشكال في من يكون ال مان عليه أو 
الكومة هذه أو بيع الصبرة ، في من يتل  عليه ، صار هنا ما يتميز جهة 

أنه البد من كيلها ونقلها حتى ال تباع إال بعد االستيفاء ، إذا ، الطعام  صبرة
استوفاها المشتري فنقلها عن مكانها جاز له أن يبيعها وأما قبل ذلك فال ، 
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أو دخول ال مان على من لم يشتري خشية من وقوع الخصومات بين الناس 
.  

وهل النقل في ، ة وأهل العلم اختلفوا في القب  والنقل في أقوال معروف
كل شيء ، بالنقل البد أن ينقله حتى يسمى قاب ًا له أم يختل  ، والصواب 

أن قب  كل شيء بحسبه ـ ومحل بسطها كتب الفقه كما هو معلوم ـ في هذا 
الطعام الصبرة كوم الطعام فإن هذه ال تباع في وأما  ،، والتخلية أي ًا قب  

بعد اع حتى تقب  وال تقب  إال وال تقب  إال بعد االستيفاء ، ال تب
  االستيفاء ونقلها من مكانها .

والقب  يحصل بعد المعدود وبزرع المزروع وبتمييز الملك عن غيره 
هذا يحصل به ، والتخلية بين المشتري والملك بإعطائه مفاتيح وأشباه ذلك 

  ، والطعام هو الذي البد من نقله .القب  
بد أن ينقل إذا كان من المنقوالت ومن أهل العلم من قال كل شيء ال

فالبد من نقل المعدود والمزروع إلى آخره فال يتصرف فيه حتى ينقله ، وهذا 
ليس بقوي ولم يجر عليه عمل الصحابة ، و نما إذا قب ه بعده أو بزرعه أو 

ألن المسألة راجعة إلى تحديد من ؛ بالتخلية فإنه يجوز له أن يتصرف فيه 
  دد بالقب  انتهى اإلشكال وارتفع .إذا تح، ففيما إذا تل  يكون ال مان عليه 

أما اإلبل والغنم ونحوها فالعلماء اختلفوا هل تبقى في مكانها مع 
على قولين ، من سوقها عن المكان الذي هي فيه نقلها معرفتها أم البد من 

والصواب أنه في ذلك أنها البد من سوقها حتى تخرج من ضمان البائع . 
 بهذا . نكتفي 

)) تسموا باسمي وال تكنوا  النبي صلى هللا عليه وسلمقول :  سؤال
 بكنيتي (( ؟
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تسموا باسمي فال تكتنوا بكنيتي أو فال تكنوا  )) : هذا قوله الجواب
هذا كما في سياق الحديث ظاهر منه اختصاصه بحياته عليه (( بكنيتي 

م فال بأس أن يتكنى أما بعد وفاته عليه الصالة والسال، الصالة والسالم 
ادى أحد بأبي القاسم فيسمعه عليه ن  ألن المحظور أن يُ ؛ المسلم بأبي القاسم 

الصالة والسالم فيقع منه ما ال ينبغي وما ال يليق بمقامه عليه الصالة 
هذا ال يناسب مقامه عليه فوالسالم مثل ما حصل التفت له فقال : ال أعنيك ، 

ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم  وعال :  الصالة والسالم ، كما قال جل
 .  كدعاء بعضكم بعض

تمييز النبي عليه الصالة والسالم في النداء والمخاطبة ومن ذلك النداء 
بالكنية هذا مطلوب تمييزًا له عليه الصالة والسالم عن بقية الناس ومحافظة 

 على حقه ورفعة لمقامه وشأنه عليه الصالة والسالم . 
 ....... ؟...:  سؤال

عليه الصالة  هج : أنا ذكرت حتى أتى سوق بني قينقاع ، يعني أن
والسالم دخل سوق بني قينقاع وهو سوق يهود ، واضح وجه االستدالل ، 
طبعًا األحاديث فيها فوائد كثيرة متنوعة ، لكن نذكر منها بيان ما يتعلق مراد 

 لكثير .الباب ، لكن في كل حديث من الفوائد الشيء ابالبخاري 
 

وِق ـ  50 َخِب ِفي السا  َباب َكَراِهَيِة السه
َثَنا ِهَفلَّ َعْن َعَطاِء ْبِن  1981 َثَنا ُفَلْيحَّ َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن ِسَناٍن َحده َحده

ِ ْبَن َعْمِرو بْ  َيَساٍر َقاَل َلِقيُ  َعْبدَ  ِبْرِني ِن اْلَعاِص َرِضي َّللاه َعْنهَّللاه ِْ َما ُقْلُ  َأ
ِ ِإنهُه   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعْن ِصَفةِ  َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي التهْوَراِة َقاَل َأَجْل َُ

َيا َأياَها النهِبيا ِإنها َأْرَسْلَناَ   َلَمْوُصوفَّ ِفي التهْوَراِة ِبَبْعِض ِصَفِتِه ِفي اْلُقْرآِن 
ًرا َوَنِذيًرا  يَن َأْنَ  َعْبِدي َوَرُسوِلي َسمهْيُتَك ْر ًا ِللُ َوحِ  َشاِهًدا َوُمَبشِ  يِ  َل مِ  المَتَوكِ 
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اٍب ِفي اَأْسَواِق َوال َغِليٍظ وَ َلْيَس ِبَفظٍ  َوال َئَة َوَلِكْن ال َسخه يِ  َئِة السه يِ   َيْدَفُع ِبالسه
ُ َحتهى ُيِقيَم ِبِه اْلِملهةَ   اْلَعْوَجاَء ِبَأْن َيُقوُلوا ال ِإَلَه ِإال َيْعُفو َوَيْغِفُر َوَلْن َيْقِبَضُه َّللاه

ُ َوَيْفَتُح ِبَها َأْعُيًنا ُعْمًيا َوآَ اًنا ُصمًّا َوُقُلوًبا ُغْلًفا َتاَبَعُه َعْبدُ  ِز ْبُن َأِبي اْلَعِزي َّللاه
ٍم ) ُغْلفَّ ( َسَلَمَة َعْن ِهفٍل َوَقاَل َسِعيدَّ َعْن ِهفٍل َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َسف

ُكلا َشْيٍء ِفي ِغَفٍف َسْيفَّ َأْغَلُف َوَقْوسَّ َغْلَفاُء َوَرُجلَّ َأْغَلُف ِإَ ا َلْم َيُكْن 
 .َمْخُتوًنا 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ولما ذكر في ، هذا الباب : عقده لبيان كراهية الصخب في األسواق 
سنونة كان يأتي السوق ويق ي حاجته بين الصفة الم الباب قبله أن النبي 

فإنه عليه الصالة والسالم وصفه ربه جل ؛ والمستحبة في من أتى السوق 
(( وسخاب بالسين  خاب في األسواقوعال في التوراة : )) بأنه ليس بس

 وهو رفع الصوت حين البيع والشراء: الصخب صخاب من  والصاد أي ًا 
إن الصفة لما فيه من الممارات وترك الوقار ومالحاة الناس وأشباه ذلك ، ف

الشرعية فيمن يبيع ويشتري أال يكون ذلك عن صخب ورفع صوت يعني حين 
كما قال عليه الصالة ، يبايع أو يشتري بل يكون ذلك على وجه السماحة 

والسالم : )) رحم هللا عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقت ى 
ئة القول وهيئة الفعل أي ًا والسماحة تكون بالقول وتكون بالفعل وفي هي، (( 
وهذه الهيئة في القول أن تكون بلسان طيب ليس بذي صخب وال رفع ، 

 صوت أو ما أشبه ذلك .
 

 َباب اْلَكْيِل َعَلى اْلَباِئِع َواْلُمْعِطي ـ  51
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ِ َتَعاَلى  َلُهْم  َيْعِني َكاُلوا َوِإَ ا َكاُلوُهْم َأْو َوَ ُنوُهْم ُيْخِسُروَن  : ِلَقْوِل َّللاه
َعَلْيـِه  َقـاَل النهِبـيا َصـلهى َّللاه وَ ، َوَوَ ُنوا َلُهْم َكَقْوِلِه ) َيْسَمُعوَنُكْم ( َيْسـَمُعوَن َلُكـْم 

َأنه النهِبـيه َصـلهى   ُعْثَماَن َرِضـي َّللاه َعْنـهَوَسلهَم اْكَتاُلوا َحتهى َتْسَتْوُفوا َوُيْذَكُر َعنْ 
 .َقاَل َلُه ِإَ ا ِبْعَ  َفِكْل َوِإَ ا اْبَتْعَ  َفاْكَتْل َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم 

 
َثَنا َعْبدُ  1982 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِدَّللاهِ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ  َّللاه

 اْبَتاَع نِ َعْنهَما َأنه َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل مَ  ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه 
  . َيِبْعُه َحتهى َيْسَتْوِفَيُه َطَعاًما َفف
 

عْ  1983 َبَرَنا َجِريرَّ َعْن ُمِغيَرَة َعِن الشه ِْ َثَنا َعْبَداُن َأ ِبيِ  َعْن َجاِبٍر َحده
ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَراٍم َوَعَلْيِه َدْينَّ َفاْستَ  َقاَل ُتُوفِ َي َعْبدُ  عنه َرِضي َّللاه   َعْن ُ َّللاه

َطَلَب النهِبيا َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى ُغَرَماِئِه َأْن َيَضُعوا ِمْن َدْيِنِه فَ  النهِبيه َصلهى َّللاه 
َعَلْيِه َوَسلهَم   ِلَي النهِبيا َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَلْيِهْم َفَلْم َيْفَعُلوا َفَقالَ  َصلهى َّللاه 

 َأْصَناًفا اْلَعْجَوَة َعَلى ِحَدٍة َوَعْذَق َ ْيٍد َعَلى ِحَدٍة ُثمه َأْرِسْل اْ َهْب َفاَلنِ ْف َتْمَر َ 
َم َفَجاَء َفَجَلَس َعَلى َعَلْيِه َوَسله  ِإَلى النهِبيِ  َصلهى َّللاه  ِإَليه َفَفَعْلُ  ُثمه َأْرَسْل ُ 

ْم َحتهى َأْوَفْيُتُهِم الهِذي َلُهْم َوَبِقَي ُه َأْو ِفي َوَسِطِه ُثمه َقاَل ِكْل ِلْلَقْوِم َفِكْلُتهُ َأْعف
 .َتْمِري َكَأنهُه َلْم َيْنُقْص ِمْنُه َشْيءَّ 

َثِني َجاِبرَّ  ْعِبيِ  َحده َعَلْيِه َوَسلهَم   َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه َوَقاَل ِفَراسَّ َعِن الشه
اُه َوَقاَل ِهَشامَّ  َقاَل النهِبيا َصلهى   َعْن َوْهٍب َعْن َجاِبرٍ َفَما َ اَل َيِكيُل َلُهْم َحتهى َأده

 .َعَلْيِه َوَسلهَم ُجذه َلُه َفَأْوِف َلُه  َّللاه 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
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هذا فيه بيان أن الكيل والوزن يكون من الطرفين يكون من البائع 
ائع أن ويكون أي ًا من المشتري ، وهذا لما ينبغي السماح فيه فإنه إذا أراد الب

يكيل فيأذن المشتري له حتى يكيل وينظر لحقه ، و ذا أراد أي ًا المشتري أن 
يكيل بنفسه أو أن يزن بنفسه لتطمئن نفسه فال بأس بذلك ويستسمح معه 
البائع فالكيل والوزن على البائع وعلى المشتري فهذا وهذا وقد دلت األحاديث 

  سمعت على أنه يكون من هذا وهذا . التي
يعني كالوا لهم أو   وإ ا كالوهم أو و نهم يخسرون  جل وعال : قال 

فهذا من جهة البائع ومن جهة ، وزنوا لهم يخسرون الميزان يعني ينقصونه 
المشتري قال عليه الصالة والسالم : )) من ابتاع طعامًا فال يبيعه حتى 

آخر حتى يستوفيه (( يعني أنه إذا اشترى طعامًا فال يجوز له أن يبيعه على 
ه أو بخادمه أو يستوفيه كياًل ، يعني بنفسه ، وهذا له أن يكيل بنفسه أو بوكيل

  ما أشبه ذلك .
والمقصود من هذا أن تطمئن نفس المشتري إلى أنه أخذ حقه وأن 

 باع ما جاء عقد البيع عليه . أخذ أو أنه تطمئن نفس البائع أنه 
 

 
 
 

 ِل َباب َما ُيْسَتَحبا ِمَن اْلَكيْ ـ  52
اِلِد ْبِن  1984 َِ َثَنا اْلَوِليُد َعْن َثْوٍر َعْن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى َحده َحده

َعَلْيِه  ِن َمْعِدي َكِرَب َرِضي َّللاه َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه َمْعَداَن َعِن اْلِمْقَداِم بْ 
 . َوَسلهَم َقاَل ِكيُلوا َطَعاَمُكْم ُيَباَرْ  َلُكمْ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 الشرح :
الكيل للحجم ، حجم األشياء ، مثل ، أو ليس وحدة وحدة حجم : الكيل 

آخره هذه وحدات ق أو إلى سه الكأس إذا ملئ هذا كيل أو المد أو الصاع أو الو  
 ألن النبي ؛ الوزن معروف ، والكيل أف ل من الوزن كيل ، أما الوزن ، 

(( فالكيل  قال : )) كيلوا طعامكم يبارك لكمكان يكتال وكان يحب الكيل و 
سالم ، يعني إذا كان من بطًا ، أف ل وأكثر بركة كما قال عليه الصالة وال

أخذ صورة شيء معروف ، الكيل إذا كان من بطًا ، أما أن تُ أو من بط 
الكيل وحقيقته ليست كياًل من بطًا هذا ال يدخل في التف يل ، مثل اللي 

و ما أشبه ذلك هذا من جنس لون مثاًل بالطابق أو بالكرتون أيبيعون اآلن يقو 
لكنه غير من بط ، فالمقصود بالكيل المن بط الذي يكون بوحدات الكيل 

 كيل من بطة مد أو صاع أو أكثر من ذلك . 
 

هِ  َباب َبَرَكِة َصاِع النهِبيِ  َصلهى َّللاه   َعَلْيِه َوَسلهَم َوُمدِ 
  .َعَلْيِه َوَسلهَم  ا َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه َعْنهَ  َّللاه ِفيِه َعاِئَشُة َرِضي 

َثَنا َعْمُرو ْبُن َيْحَيى َعْن َعبهاِد  1985 َثَنا ُوَهْيبَّ َحده َثَنا ُموَسى َحده َحده
 ى َّللاه َعِن النهِبيِ  َصله  َعْنه  ْبِن َ ْيٍد َرِضي َّللاه َّللاهِ  ْبِن َتِميٍم اْأَْناَلاِريِ  َعْن َعْبدِ 

َم ِإْبَراِهيُم  ْمُ  اْلَمِديَنَة َكَما َحره َم َمكهَة َوَدَعا َلَها َوَحره َعَلْيِه َوَسلهَم َأنه ِإْبَراِهيَم َحره
َفم ِلَمكهَة  َها َوَصاِعَها ِمْثَل َما َدَعا ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السه  .َمكهَة َوَدَعْوُت َلَها ِفي ُمدِ 

َثِني  1986 ِ ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِدَّللاهِ  َعْبدُ َحده َّللاه
  َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َأنه  َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضي َّللاه َعْنهْبِن َأِبي َطْلَحَة َعْن أَ 

ِهْم  َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل اللهُهمه َباِرْ  َلُهْم ِفي ِمْكَياِلِهْم َوَباِر ْ  َلُهْم ِفي َصاِعِهْم َوُمدِ 
   .َيْعِني َأْهَل اْلَمِديَنِة 

 ـــــــــــــــ
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 الشرح :
الحديث واضح في  ومده ( باب بركة صاع النبي ) هذا الباب : 
دعا بالبركة ألهل المدينة في صاعهم وفي مدهم  والنبي ، الداللة على ذلك 

، الصالة والسالم منقوٌل بالرواية  ، والصاع : أربعة أمداد ، ومد النبي عليه
يعني رواية الحديث  ، وأهل الرواية يصنعون ـيعني من حيث حجمه 

يصنعون المد على مد النبي عليه الصالة والسالم من جهة ـ واإلجازات 
موازاته بالماء حتى يكون على السطح ، ويجعلون في هذا ماء وفي هذا ماء 

  د .يكون هذا يساوي المصنوع الجدي حتى
فالمد مروي باإلسناد ، وأما الصاع فال أعلمهم يروى باإلسناد ، فيمكن 

وهذا ينبغي لطالب العلم ، أن تصنع مدًا على مد النبي عليه الصالة والسالم 
إذا أتت بع  أمور العبادات المتعلقة بالكيل مثل زكاة  هألن؛ أن يهتم به 

فإنه يكون كياًل ، زكاة ،  الفطر أو الكفارات ، كفارة يمين أو ما أشبه ذلك
الفطر معلوم أنها بالكيل ، والناس اآلن قلبوها إلى وزن من جهة الحاجة إلى 
ذلك وال بأس بذلك ، لكن األف ل أن يكيله كياًل فإذا كان عندك مد من مد 

بي عليه الصالة والسالم أو صاع من صاع الن، النبي عليه الصالة والسالم 
  ا أف ل ,الذي هو أربعة أمداد فهذ

والصاع والمد اسمان ، قد يكون هناك مد وصاع باالسم لكن ليست 
مثل ما هو ، موازية أو مساوية لمد النبي عليه الصالة والسالم ولصاعه 

موجود عند أهل نجد فمدهم وصاعهم أكبر من مد النبي عليه الصالة والسالم 
  .ومن صاعه 

اع االسم أو المقصود منه والعلماء هنا اختلفوا هل المقصود بالمد والص
أن يكون مماثاًل لمد النبي عليه الصالة والسالم ولصاعه فمن ، يعني الحقيقة 

من جهة األحكام الشرعية في زكاة ـ يعني قال أنه معلق بالحقيقة جعل ذلك 
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جعله متعلقًا بمد النبي عليه الصالة والسالم ـ الفطر وفي الكفارات وأشباه هذا 
ي عليه الصالة والسالم من جهة الوزن قرابة ، يعني إذا وبصاعه ، ومد النب

ملئ بالبر الثقيل الرزين الذي اعتني به من حيث سقيه ومن حيث سماده 
وأشباه ذلك يقرب من نص  كيلو وزيادة ، فالصاع أكثر من الكيلوين بقليل ، 
،  وصاع أهل نجد ثالثة كيلوات إال ربع تقريبًا ، ولهذا يقال ثالثة كيلو الصاع

فتجد مثاًل زكاة الفطر صاع لكل واحد يعني ثالثة من الكيلوات لكنه بصاع 
 .أقل من ذلك  النبي 

فالعلماء من علقه بوزن صاع النبي عليه الصالة والسالم ومنهم علقه 
باالسم ومعلوم وممن اختار التعليق باالسم شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هللا 

واختار طائفة من ، االسم والمسمى في رسالة له معروفة في ، تعالى 
نبوي ، دون ما سمي بالمد المتقدمين والمتأخرين تعليقه بالمد النبوي والصاع ال

  والصاع .
والصواب من هذين القولين : أنه يجرى على ما تعارفه الناس في 
مدهم وصاعهم ما لم يكن في هذا اجحاف بهم يعني فيه فرق كبير بينهم 

فيؤخذ بصاع الناس الذي فيه ، وصاعهم  اع النبي كال ع  وأشباه بين ص
إذا كان أكثر من الصاع النبوي ، يعني مثل ما هو موجود عندنا نأخذ 
بالصاع الموجود ، ألن صاع النبي عليه الصالة والسالم ليس بموجود بين 

ترك من الوزن واألمور معلقة بالكيل ، و  يدي الناس والكيل مبارك وهو أف ل
ما شرع من الكيل ، في ن د يسير بنا إلى الوزن ، وهذا خروج عالصاع الموجو 

 .الصدقة ، صدقة الفطر وفي الكفارات وأشباه ذلك 
 

 َباب َما ُيْذَكُر ِفي َبْيِع الطهَعاِم َواْلُحْكَرِة ـ  54
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َبَرَنا ا 1987 ِْ َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم َأ  َاِعيِ  وْ ْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعِن اَأَحده
َقاَل َرَأْيُ  الهِذيَن َيْشَتُروَن  اِلٍم َعْن َأِبيِه َرِضي َّللاه َعْنهَعِن الزاْهِريِ  َعْن سَ 

 َأْن َيِبيُعوُه َعَلْيِه َوَسلهمَ   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه الطهَعاَم ُمَجاَ َفًة ُيْضَرُبوَن َعَلى َعْهدِ 
 . ُه ِإَلى ِرَحاِلِهمْ و َحتهى ُيْؤوُ 

َثَنا ُوَهْيبَّ َعِن اْبِن َطاُوٍس َعْن  1988 َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل َحده َحده
َعَلْيِه َوَسلهَم   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َما َأنه ِن اْبِن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهَأِبيِه عَ 

ُجُل َطَعاًما ْبِن َعبهاٍس َكْيَف َ اَ  َقاَل ُ  الَحتهى َيْسَتْوِفَيُه ُقلْ  َنَهى َأْن َيِبيَع الره
ُروَن  أبوَ اَ  َدَراِهُم ِبَدَراِهَم َوالطهَعاُم ُمْرَجأَّ َقاَل  ِه  .َعْبد َّللاهِ ) ُمْرَجُئوَن ( ُمَؤ

َثَنا َعْبدُ  1989 َثَنا ُشْعَبُة َحده َثِني َأُبو اْلَوِليِد َحده ِ ْبُن ِديَناٍر َقاَل  َحده َّللاه
َم َمِن َعَلْيِه َوَسله  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه  َما َيُقولُ  ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهْعُ  اْبنَ َسمِ 

 . َيِبْعُه َحتهى َيْقِبَضُه اْبَتاَع َطَعاًما َفف
ُثُه َعِن  1990 َثَنا ُسْفَياُن َكاَن َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر ُيَحدِ  َثَنا َعِليٌّ َحده َحده
اِلِك ْبِن َأْوٍس َأنهُه َقاَل َمْن ِعْنَدُه َصْرفَّ َفَقاَل َطْلَحُة َأَنا َحتهى الزاْهِريِ  َعْن مَ 

اِ ُنَنا ِمَن اْلَغاَبِة َقاَل ُسْفَياُن ُهَو الهِذي َحِفْظَناُه ِمَن الزاْهِريِ  َلْيَس ِفيِه  َِ َيِجيَء 
َبَرِني َماِلُك ْبُن َأْوِس ْبِن اْلَحَدَثانِ  ِْ  ْبَن اْلَخطهاِب َرِضي  َسِمَع ُعَمرَ ِ َياَدةَّ َفَقاَل َأ

 ِرًبا ِإالَعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل الذهَهُب ِبالذهَهِب   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه ُيْخِبُر َعنْ  َّللاه َعْنه
َوَهاَء  َهاَء لتهْمُر ِبالتهْمِر ِرًبا ِإال َهاَء َوَهاَء َوااْلُبرا ِباْلُبرِ  ِرًبا ِإالَهاَء َوَهاَء وَ 

ِعيِر ِرًبا ِإالَوالشه   . َهاَء َوَهاَء ِعيُر ِبالشه
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
أن يجري فيه المكياالن ، مكيال البائع ) ....... ( هذا الباب فيه 

ومكيال المشتري ، يعني أال يبيع هذا الموجود هكذا كومة ما يدري كم هي وال 
من أن يكون عن شيء بين حتى ال بل البد ، ما هي وال مقدارها إلى آخره 
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( حتى يستوفيه ) فالبد من االستيفاء ، يحصل الخالف بين البائع والمشتري 
 يعني يعرف ما له فيه حتى يكيله فيعرف مقداره .

يعني ، قوله : )) ربًا إال هاء وهاء (( هاء وهاء هذا يعني خذ وهات 
الذهب بالذهب  القب  ، يعني البد حين المصارفة أن يكون هناك قب  ،

البد فيه من مساواة ومن قب  في المجلس ، والبر بالبر كذلك البد من 
  يعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد .المساوة ، إذا اختلفت األصناف فب

ت األصناف اشترط في الصرف هذا الحديث دل على أنه إذا اتحدف
، الذي دل المساواة من حيث الوزن ، أو الكيل ، والثاني القب   شرطان :

عليه قوله هاء وهاء ، و ذا اختلفت األصناف جاز التفاضل وبقي شرط 
 التقاب  .

كرة : كأنه في أول الباب ، والحُ  –رحمه هللا تعالى  –وأما قول البخاري 
يعني بها االحتكار ، و شارة منه إلى أن االحتكار إنما يكون في قوت الناس 

نهى  والنبي ، ر جاء النهي عنه فإن االحتكا؛ وهذا صحيح ، وفي طعامهم 
عن االحتكار وقالت : )) ال يحتكر إال خاطئ (( كما رواه مسلم وغيره عليه 

 .الصالة والسالم 
 واالحتكار له شروط حتى يكون احتكارًا من أهم شروطه :

فيما كان قوتًا للناس ، إذا كان قوتًا ففيه احتكار و ذا إال أنه ال احتكار 
س فيه احتكار ، يعني ال احتكار في مالبس ، ال احتكار في لم يكن قوتًا فلي

ألن هذه ليست من  ؛سيارات ال احتكار في كتب ، ال احتكار في كذا وكذا 
قوت الناس ، و نما االحتكار في البر والشعير إذا كان من أقوات الناس أو في 

 األرز أو ما أشبه ذلك .
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يعني في كون الشيء يعد ـ وأي ًا من الشروط المهمة في االحتكار أن 
 يه رِ أن يكون جاء من خارج المدينة إلى داخلها ، وأما إذا كان اشتُ ـ احتكارًا 

 داخل المدينة فحبسه لنفسه فليس هذا احتكار فله أن يحبسه لنفسه .
ومن الشروط المهمة فيه أن يكون عند حاجة الناس أما إذا لم يكن 

 القوت كذا وكذا .عند حاجة الناس فال احتكار ولو حبس من 
أن االحتكار ال يكون في : وكذلك من الشروط فيها التي ذكرها العلماء 

أما هذه البالد  الصغيرة ، كما قال اإلمام أحمد : المدن الكبيرة و نما يكون في
كبغداد ونحوها فليس فيها احتكار ، يعني أنه ال يتصور أن يحتكر واحد في 

أو يحتكر اثنين ثالثة قوت ، هذا  يس إال عندالكبيرة قوت الناس ول هذه البالد
مثل ذلك الظن  باعتبار ، وذلك االعتبار أن يحصل الناس فهذا باعتبار ، هذا

أما لو حصل أن شركة أو أناس من التجار احتكروا فعاًل فهو احتكار و ن ، 
  حتكر ذلك .كانت المدينة كبيرة إذا كان يُ 

يس في المدن الكبار احتكار المقصود حصول االحتكار وقولهم أنه لف
أما إذا حصل أنه فيه احتكار من شركات ، هذا الصحيح باعتبار الواقع 

ونحوها يستقدمون أشياء في أوقات الحاجة ويحتكرونها ال يعطونها الناس 
وشروطه معلومة ، ي يقوا على الناس فهذا ال يجوز و ألجل أن يرتفع السعر 

 نكتفي بهذا .ان إن شاء هللا بذلك ، ي مزيد بيوربما يأت، في كتب الفقه 
 َباب َبْيِع الطهَعاِم َقْبَل َأْن ُيْقَبَض َوَبْيِع َما َلْيَس ِعْنَدَ  ـ  55

 
َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  1991 َثَنا ُسْفَياُن َقاَل الهِذي َحِفْظَناُه ِمْن  َحده َّللاهِ َحده

َما ُ  اْبَن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهَسِمعْ  َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َسِمَع َطاُوًسا َيُقولُ 
َعَلْيِه َوَسلهَم َفُهَو الطهَعاُم َأْن ُيَباَع  َعْنُه النهِبيا َصلهى َّللاه َأمها الهِذي َنَهى : َيُقوُل 
 . ِمْثَلُه َقاَل اْبُن َعبهاٍس َوال َأْحِسُب ُكله َشْيٍء ِإال. َبَض َحتهى ُيقْ 
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َثنَ  1992 َثَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعِن ا ا َعْبدُ َحده ِ ْبُن َمْسَلَمَة َحده ْبِن ُعَمَر َّللاه
 َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفف: اَل َعَلْيِه َوَسلهَم قَ  َأنه النهِبيه َصلهى َّللاه  َماَرِضي َّللاه َعْنه

 . َيِبْعُه َحتهى َيْقِبَضُه  َطَعاًما َففيُل َمِن اْبَتاعَ َ اَد ِإْسَماعِ . َيِبْعُه َحتهى َيْسَتْوِفَيُه 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
الحديث على أن الطعام ال  منهذا الباب : فيه داللة واضحة ما ورد 

يجوز بيعه بعد أن اشتراه المشتري حتى يقب ه ، وقب  الطعام يحصل بكيله 
يكيل  ، بأن يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشتري ، يعني أن

 .هذا فيعرف ويكيل هذا فيعرف المقدار 
 يجوز ألحد أن يتصرف فيما فال، والقب  شرط في جواز البيع 

قد يكون القب  ، حتى يقب  ، والقب  يختل  في كل شيء بحسبه  اشترى 
بالكيل وبالنقل ، وقد يكون القب  بالعد في المعدودات ، والزرع في 

األشياء التي ال تنقل ، مثل في ة المزروعات ، وقد يكون القب  بالتخلي
البيوت أو السيارات ، يقال مثاًل خذ هذا مفتاح السيارة وهو تأخر في نقلها ، 

بينه وبين الذي اشترى فهو  ليه فإذا أصابها تل  فهو على المشتري ألنه خُ 
 .الذي تأخر في النقل ، وفي أشباه ذلك 

، ليس شيئًا فالقب  قاعدته أن القب  في كل شيء بحسبه يختل  
واحدًا ، فمن قال أن القب  في كل األصناف التي تباع ، كل األصناف 
القب  فيها البد أن يكون بالنقل هذا ليس بصحيح ، بل فيما ينقل يشترط فيه 
النقل وهو الطعام الذي يباع جزافًا يعني الصبرة التي تباع هكذا ، فهنا البد 

  ها إذا اشتراها وأراد أن يبيعها .من نقل
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وسبب اشتراط القب  في األحاديث والنهي عن أن يبيع حتى يقب  
وحتى ينقل ، حتى ال يحصل هناك اختالف و ذا حصل هناك تل  فيتحدد من 

المشتري ؟ إذا لم ينقل السلعة  ن ، من الذي ي من هل هو البائع أوال ام
فالشريعة جاءت . وصارت في حوزة المشتري وتلفت يقول : تلفت عندك 

اط القب  وهو في كل مقام بحسبه وبالنقل فيما يجب فيه النقل حتى ال باشتر 
يحصل هناك اختالف في مسألة ال مان ، والتل  والتصرفات وكثير من 
المشاكل والخصومات ، تحصل من عدم تطبيق األحكام الشرعية فلو طبقت ، 

لسلم الناس من خالفات كثيرة ، لكن يتساهلون ثم ، كما جاءت في النصوص 
 يختلفون .
 
ُيْؤِوَيُه ِإَلى  َيِبيَعُه َحتهى َتَرى َطَعاًما ِجَزاًفا َأْن الَباب َمْن َرَأى ِإَ ا اشْ ـ  56

 َدِب ِفي َ ِلَك َرْحِلِه َواأَ 
 

َثَنا اللهْيُث َعْن ُيوُنَس َعِن اْبِن ِشَهاٍب  1993 َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َحده َحده
َبَرِني َساِلمُ  ِْ َما َقاَل َلَقْد َرَأْيُ  َأنه اْبَن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَّللاهِ  ْبُن َعْبدِ  َقاَل َأ
َعَلْيِه َوَسلهَم َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا َيْعِني الطهَعاَم   َرُسوِل َّللاهِ َصلهى َّللاه النهاَس ِفي َعْهدِ 

 .َلى ِرَحاِلِهْم ُيْضَرُبوَن َأْن َيِبيُعوُه ِفي َمَكاِنِهْم َحتهى ُيْؤُووُه إِ 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
يعني ي ربون أن يبيعوه : يعني أن يبيعه من اشتراه حتى يؤويه إلى 

عرف أنها نقلت طعام الكومة هذه يُ ، القل رحله يعني حتى ينقله ، يعرف أنه نُ 
من هنا إلى هناك حتى يثبت البيع بوضوح ، هذا من األدب المختص بأهل 

يؤدبون الناس ، وفي السابق كان التأديب على مثل هذه  الحسبة هم الذين
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األمور من صنيع أهل الحسبة يعني أهل الهيئات ، هم الذين يؤدبون على 
المخالفات في األسواق في البيع والشراء ، المخالفات الشرعية والفقهية وأشباه 

 .ألنها من مهامهم ؛ ذلك هم اللي يؤدبون عليها 
المقاييس وموافقة هذا للشروط وكونه غير حتى معرفة المواصفات و 

مغشوش وكون السلعة غير مغشوشة كل هذه من وظائ  أهل االحتساب ، 
أهل أو بلكن قسمت في التنظيمات األخيرة إلى وظائ  خاصة بالهيئة ، 

 وظائ  خاصة بالجهات التي تعتني بمثل هذه األمور .، الحسبة 
 

  َدابهًة َباب ِإَ ا اْشَتَرى َمَتاًعا َأوْ ـ  57
 َأْو َماَت َقْبَل َأْن ُيْقَبَض  َفَوَضَعُه ِعْنَد اْلَباِئعِ 

 
ْفَقُة َحيًّا َمْجُموًعا َفُهَو َقاَل اْبُن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهوَ  َما َما َأْدَرَكِ  الاله

 .ِمَن اْلُمْبَتاِع 
َبَرَنا َعِليا  1994 ِْ َثَنا َفْرَوُة ْبُن َأِبي اْلَمْغَراِء َأ  ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ِهَشاٍم َحده

النهِبيِ  َعْنَها َقاَلْ  َلَقله َيْومَّ َكاَن َيْأِتي َعَلى  يِه َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه َعْن َأبِ 
 َيْأِتي ِفيِه َبْيَ  َأِبي َبْكٍر َأَحَد َطَرَفِي النهَهاِر َفَلمها ُأِ َن َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ِإال

َر ِبِه َأُبو َبْكٍر َفَقاَل ْلَمِديَنِة َلْم َيُرْعَنا ِإالاْلُخُروِج ِإَلى اَلُه ِفي   َوَقْد َأَتاَنا ُظْهًرا َفُخبِ 
َلمها ْمٍر َحَدَث فَ اَعِة ِإال أَ َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي َهِذِه السه  اَءَنا النهِبيا َصلهى َّللاه َما جَ 

َل َعَلْيِه َقاَل أَ  َِ ِ ِإنهَما ُهَما اْبَنَتاَي ِبي َبْكٍر أَ َد ِرْج َمْن ِعْنَدَ  َقاَل َيا َرُسوَل َّللاه ِْ
ْحَبَة َيا  َيْعِني َعاِئَشَة َوَأْسَماَء َقاَل َأَشَعْرَت َأنهُه َقْد ُأِ َن ِلي ِفي اْلُخُروِج َقاَل الالا

ْحَبَة َقاَل َيا َرُسوَل َّللاهِ ِإنه ِعنْ  ( 1)  َرُسوَل َّللاهِ  ِدي َناَقَتْيِن َأْعَدْدُتُهَما َقاَل الالا
ْذُتَها ِبالثهَمِن  َِ  .ِلْلُخُروِج َفُخْذ ِإْحَداُهَما َقاَل َقْد َأ

                                     
 ( يعني أسألك الصحبة  ، يعني بالفتح ، أسألك الصحبة  ، أو ُأريد الصحبة .1)
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يهِ َباب الـ  58 ِِ    َيِبيُع َعَلى َبْيِع َأ

يِه َحتهى َيْأَ َن َلُه َأْو َيْتُرَ  َوال ِِ  . َيُسوُم َعَلى َسْوِم َأ
َثَنا ِإْسَماِعيُل َقاَل َحده  1995  ْبِن َّللاهِ  َثِني َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعْن َعْبدِ َحده

 َيِبيُع  َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل الَما َأنه ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه
يِه  ِِ  .َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َأ

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  1996 َثَنا ُسْفَياُن َحده  َحده َثَنا الزاْهِريا َعْن َسِعيِد َّللاهِ َحده
َعَلْيِه  ى َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َقاَل َنهَ   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهْبِن اْلُمَسيهِب َعنْ 

يِه َوال َيِبيُع الره ْن َيِبيَع َحاِضرَّ ِلَباٍد َوال َتَناَجُشوا َوالَوَسلهَم أَ  ِِ  ُجُل َعَلى َبْيِع َأ
يِه َوال َتْسَأُل اْلَمْرَأُة َطف بُ َيْخطُ  ِِ ْطَبِة َأ ِِ ِتَها ِلَتْكَفَأ َما ِفي ِإَناِئَها  َعَلى  ِْ  .َق ُأ

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ع أحدكم يال يب) هنا ال يبع أحدكم على بيع أخيه أو بالنفي كما هنا : 
ة مر معنا صورة ذلك ومنه أي ًا السوم والخطبة على خطب،  ( على بيع أخيه

المسلم وأشباه هذا ، هذا كله لبقاء القلوب متحابة متوادة ليس فيها شحناء من 
بع  المسلمين على بع  ، وضابط البيع على بيع أخيه ، الخطبة على 

أن يترك ـ يعني السايم السلعة من أراد شراءها ـ خطبة أخيه أن يترك المشتري 
ن المسلمين طلبها بهذا م اً باختياره فإذا علم من يريد شراء السلعة أن أحد

فإذا قال ، السعر وذاك يفكر في األمر فإنه ينتظر حتى يقبل البائع أو ال يقبل 
له ال أقبل فإن هذا يأتي بسومه أو أن يقول أو يشعره بأن مثل هذا السعر 

أما إذا صار في مدة تفكير أو ما أشبه ذلك فال يكون ، ليس في اإلمكان 
 .يعرض سعرًا فيما يريد أن يشتريه للمشتري الجديد الحق في أن 
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وهذا كله فيما إذا علم ، وأما إذا لم يعلم فال إثم فيشترط العلم بذلك أما 
إذا سام وهو ال يعلم بسوم أخيه أراد أن يشتري وهو ال يعلم بشراء اآلخر أو 
طلب اآلخر فإن البائع بالخيار إن شاء أجاب هذا و ن شاء أجاب ذاك والثاني 

  ألول أو بطلب األول ال إثم عليه .لم بسوم الكونه لم يع
يعني إضافة  لكن الخاطب اشترط له العلماء أن ـوكذلك الخاطب ، 

اشترطوا له أال يجيب أهل المرأة يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة  ـإلى عدم العلم 
الخطبة فال يجوز ألحد أن يخطب على خطبة أخيه وأما إذا لم يجيبوا الرجل 

خر أن يتقدم ألنهم لم يجيبوه ، وقوله : )) ال يخطب أحدكم على الخاطب فلآل
ألن الخطبة لم  ؛خطبة أخيه (( يعني وقد أجاب أهل المرأة ذاك الخاطب 

تدخل في العقد ألنه خطب فالن ثم قال وقبلناك ، فلما قبلوه يأتي الثاني 
نظر ويخطب هذا حرام ، ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، وأما إذا قالوا ن

ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه أو بغير علمه فال بأس في ذلك في مسألة 
الخطبة ألنهم يختارون ، واألكمل أن يترك إذا علم حتى ينظر في األمر هل 

 قبلوا أم لم يقبلوا ، وبيع الحاضر للبادي مر معنا .
 إذا خطب على خطبة أخيه وأتم العقد ؟:  سؤال

ح لكن يأثم ، العقد ال عالقة له بذلك ، العقد : إيه العقد صحي الجواب 
 صحيح ألنه استكمل شروطه وأركانه فيكفي .

 ....... ؟:  سؤال
أنا باشتريها منك ، و السوم على سوم أخيه يعني البيع ، : ال  الجواب

بعشرة ، هذا المقصود في الحديث أشتريها منك بعشرة بإحدى عشرة أسومها 
 عروض للناس فيمن زاد هذا مفتوح . لكن إذا كان م، بإحدى عشرة 
 

 َباب َبْيِع اْلُمزَاَيَدِة ـ  59
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 َيـَرْوَن َبْأًسـا ِبَبْيـِع اْلَمَغـاِنِم ِفـيَمْن ال ( 1)  َأْدَرْكـُ  النهـاَس مـا َوَقاَل َعَطاءَّ 
 . َيِزيدُ 

َبَرَنـا َعْبـدُ  1997 ِْ َثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمهـٍد َأ َبَرَنـا اْلُحَسـ َحده ِْ ِ َأ ْيُن اْلُمْكِتـُب َّللاه
َّللاهِ َرِضــي َّللاه َعْنهَمــا َأنه َرُجــًف  َعــْن َعَطــاِء ْبــِن َأِبــي َرَبــاٍح َعــْن َجــاِبِر ْبــِن َعْبــدِ 

َذُه النهِبيا َصلهى َّللاه ًما َلُه َعْن ُدُبٍر َفاْحَتاَج َفَأَأْعَتَق ُغف َعَلْيِه َوَسـلهَم َفَقـاَل َمـْن  َِ
ِ ِبَكَذا َوَكَذا َفَدَفَعُه ِإَلْيِه  َراُه ُنَعْيُم ْبُن َعْبدِ َيْشَتِريِه ِمنِ ي َفاْشتَ   .َّللاه

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

يعني ، هذا البيع المزايدة اللي هو الحراج يعني ، يحرج عليها ، هذا 
أمر قديم مثل ما قال عطاء : أدركت الناس يبيعون المغانم فيمن يزيد ، يعني 

 عليها من يشتري .يسيمون عليها ويحرجون 
ق ، تِ عْ يعني عن دبر منه ، يعني من المُ ( أعتقت غالمًا عن دبر )  و

يعني عن إقبال منه أو إدبار منه عن الحياة و قبال منه عن اآلخرة ، عن دبر 
ي جاء ، وهذا الذاحتاج في حياته أن يبيعه فيعني يقول إذا مت فأنت حر ، 

 يعني إذا مت ففالن حر .فيه الحديث يعني أعتقت فالنًا عن دبر 
 

 َباب النهْجِش ـ  60
 

                                     

ما أدركت الناس : يعني الذي أدركـت النـاس ، أو مـا أدركـت النـاس عليـه ( 1)
 : يعني الذي أدركت الناس عليه .
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ــاِجُش آِكــُل ِرًبــا َوَمــْن َقــاَل ال  َيُجــوُ  َ ِلــَك اْلَبْيــُع َوَقــاَل اْبــُن َأِبــي َأْوَفــى النه
َداعَّ َباِطلَّ الَِ  ِِ  َيِحلا َقـاَل النهِبـيا َصـلهى َّللاه َعَلْيـِه َوَسـلهَم اْلَخِديَعـُة ِفـي اِئنَّ َوُهَو 

 .َوَمْن َعِمَل َعَمًف َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ النهاِر 
َثَنا َعْبدُ  1998 َثَنا َماِلكَّ َعْن َناِفعٍ  َحده ِ ْبُن َمْسَلَمَة َحده َعِن اْبِن ُعَمَر  َّللاه

 َعَلْيِه َوَسلهَم َعِن  هللاَنَهى النهِبيا َصلهى : َما َقاَل َرِضي َّللاه َعْنه
  (1) النهْجشِ 

 
 َباب َبْيِع اْلَغَرِر َوَحَبِل اْلَحَبَلةِ ـ  61

 
َثَنا َعْبدُ  1999 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِدَّللاهِ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ  َّللاه

َعَلْيِه َوَسلهَم َنَهى َعْن َبْيِع   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َما َأنه ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه
ُجُل َيْبَتاُع اْلَجُزوَر ِإَلى َأْن  َحَبِل اْلَحَبَلِة َوَكاَن َبْيًعا َيَتَباَيُعُه َأْهُل اْلَجاِهِليهِة َكاَن الره

اَقُة ُثمه ُتْنَتُج الهِتي ِفي َبْطِنَها   .ُتْنَتَج النه
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
ئدة إلى يعني ألنه مجهول ومعلوم أن من شروط البيع ، الشروط العا

السلعة يعني إلى المبيع أن يكون معلومًا فإذا كان المبيع غير معلوم العين وال 
معلوم الصفات ، مجهول وال يدرى أي ًا هل يحصل أم ال يحصل فإن البيع 
ال يصح الفتقاده شرط العلم والقدرة أي ًا على التسليم فهذا مجهول ، حبل 

                                     

ش ، هو النجش بالسـكون مـا هـو الـنجش ، الـنجش حريك ، النجْ عندك بالت( 1)
صدر لكن الـذي جـاء فـي األحاديـث كلهـا الـنجش فتحـة فسـكون ، نهـى يصح م
 يجوز في اللغة الن ج ش لكن الرواية على خالف ذلك . جش ، و عن النْ 
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ا أنتجت فخرج منها ولدها فما تحمل الحبلة ، يعني هذه الناقة الحامل اآلن إذ
 .شترى ما تحمل الناقة التي في بطن أمها يف، الناقة الثانية لي 

وهذا ال شك أنه جهالة مركبة فالناقة األولى ال يدرى هل تحصل أم ال 
عن ذلك  والثانية أي ًا ال يدرى وصفاتها غير معلومة ولهذا نهى النبي 

  وذلك للجهالة .
في البيوع هو أن كل مجهول راجع جهالته إلى عينه  هذه قاعدة عامةو 

ألن البيع البد ؛ أو راجعة جهالته إلى صفاته فإنه ال يجوز بيعه وال السلم فيه 
فيه من معرفة ، معرفته رؤية المبيع أو معرفة صفاته وأن يكون مقدورًا على 

 .تسليمه 
تميزه م فيه أن يكون موصوف بصفات ل  سْ مُ وكذلك السلم يشترط في ال

 عن غيره واضحة ال لبس فيها ، نكتفي بهذا .
 

 َباب َبْيِع اْلُمَفَمَسِة ـ  62
 َعَلْيِه َوَسلهَم  ِبيا َصلهى َّللاه َوَقاَل َأَنسَّ َنَهى َعْنُه النه 

َثِني ُعَقْيلَّ َعِن  2000 َثِني اللهْيُث َقاَل َحده َثَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْيٍر َقاَل َحده َحده
َبَرِني َعاِمُر ْبُن َسْعٍد أَ اْبِن  ِْ َبَرُه َأنه  نه َأَبا َسِعيٍد َرِضي َّللاه َعْنهِشَهاٍب َقاَل َأ ِْ  َأ

ُجِل َثْوَبُه  َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه  َعَلْيِه َوَسلهَم َنَهى َعِن اْلُمَناَبَذِة َوِهَي َطْرُح الره
ُجِل َقْبَل َأْن ُيَقل ِ  ُمفَمَسُة َمَسِة َوالْ َر ِإَلْيِه َوَنَهى َعِن اْلُمفَبُه َأْو َيْنظُ ِباْلَبْيِع ِإَلى الره

 . َيْنُظُر ِإَلْيِه َلْمُس الثهْوِب ال
َثَنا َعْبدُ  2001 َثَنا ُقَتْيَبُة َحده َثَنا َأياوُب َعْن ُمَحمهٍد َعنْ  َحده  َأِبي اْلَوههاِب َحده

ُجُل ِفي الثهْوِب اْلَواِحِد َقاَل ُنِهيَ  ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنه  َعْن ِلْبَسَتْيِن َأْن َيْحَتِبَي الره
َباِ    .ُثمه َيْرَفَعُه َعَلى َمْنِكِبِه َوَعْن َبْيَعَتْيِن اللِ َماِس َوالنِ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 الشرح :
هذا الباب : باب بيع المالمسة وكذلك المنابذة هذه من بيوع الجاهلية 

ألجل الجهالة ، فإنه يقول إذا لمست هذا فهو الزم لك ، قبل ومنع منها الشرع 
أن يقلبه يعرف صفة القماش أو صفة السلعة بمجرد اللمس يلزمه هذا فيه 

إليه شيئًا فيلزمه قبل أن  ينبذالجهالة ، كذلك المنابذة تريد كذا يرميه إليه ، 
 .فنهي عن ذلك ، يقلبه قبل أن يراه هل يصلح له أو ال يصلح 

ر في سِ ه البيوع محرمه وال تجوز ألنها من بيوع الجاهلية ، وفُ وهذ
الحديث : بأنه عليه الصالة والسالم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه 

 بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر فيه هل يصلح له أو ال يصلح .
تين ـتين س  بْ نهى عن لِ : أما قوله في الحديث اآلخر  يحتبي أن  ـ أو ُلْبس 

قال :  عن أبي هريرة ، قال : الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه 
ستين : أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ، ثم يرفعه على منكبه ، بنهي عن ل

 وعن بيعتين : اللماس والنباذ ( 
أن ـ يعني المنهي عنها شرعًا ـ اإلحتباء معروف ، االحتباء صورته 

هره يعني مثل اللفة وراء ظهره ويجعل يديه معها ثم يربط يدخل الثوب وراء ظ
الجميع وهذا يجعله معدوم التصرف حيث أنه لو دفعه أحد لسقط ما يستطيع 

سواء في ذلك عامة ، و أن يتصرف وهي لبسة مشينة ألنها ال تناسب الرجل 
أي في الجمعة يعني في ح ور الجمعة أو في غيرها فإن االحتباء منهي 

عليه الصالة والسالم نهى عن االحتباء وهذا تفسيرها ، أما لو ضم عنه ألنه 
ظهره إلى ساقيه ويداه منطلقتان فال يدخل في النهي ألن العلة غير موجودة 

ألن اليدين إذا ؛ و ن سمي هذا احتباء ولكن ليس هو االحتباء المعروف 
مد صارت يتصرف فيهما فإن العلة غير موجودة مكن أن يتصرف بيديه ويعت

 على يديه إلى آخر ذلك .
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 و ذا ربط الكمين ، هذا منهي عنه ؟:  سؤال
ساقيه مع ثم يأتي بها ويربط يديه مع ؟ هكذا كيف ؟ : يربطها  الجواب

يربطها إذ ،  جميعألنه يصير مجتمع ، ه كده طاح ظهره يعني الجميع لو تدفع
يء من هنا يدورها عليه إلى آخره ، يعني خالص إذا صار هكذا أي ش

 يتصرف فيه ، يعني مشينة .
 :  سؤال
: العقد ما يدخل في االحتباء ألنه الحظ قال عن لبستين ،  الجواب

يعني هي مختصة باللباس ، لبستين ألن االحتباء هذا نوع مكن اللباس ، 
يعني يعتبرونه نوع ، تارة ي عون الثوب على الكت  ويربطونه مع الرقبة 

اللغة واضح ، لكن العلة هي المهمة إذا عرفت وتارة مع الظهر تراجعونها في 
كان بعقد في الظهر أو في الكت  أو ن العلة أدخلت من الصور فيها سواء أ

 ربط الذي يصير .
 :  سؤال
: ألن فيه كش  للعورة ، لكنه ليس هذه هي العلة الوحيدة ،  الجواب

 ألنه قد يكون هناك كش  للعورة .
 :  سؤال
لم جنسها ، أما إذا كانت واحدة مفتوحة ، نت ال تع: إذا ك الجواب

هذا ال فوستقيس عليها الباقي ألن صفة هذا المغل  مثل صفة هذا المفتوح 
يدخل في المنابذة ، ألن المقصود النهي عن المنابذة أو المالمسة : يعني 

لذاته أو لجنسه أو لوصفه ، ولذلك  جهالة ، يعني مازالت به الجهالة بمعرفةال
كذلك بيع األجل ، والسلم جائز مع أنه لم يره لكن بوص  ثابت  في السلم ،

يعني الموصوف وهو عند بع  العلماء نوع من السلم فكذلك يدخل في أنه لم 
  له ، فتحقق من صفته ولو لم يره . يره ولكن وص 
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المقصود أن هذه األشياء المغلفة إذا كان أنه رأى جنسها يعلم صفتها 
بأس به أما إذا كان مجهواًل فال يجوز له أن يشتريه وال  زالت الجهالة عنده فال

ذاك يبيع شيئًا مجهواًل ما تعرف ايش هو ، وهذه قاعدة عامة العلماء ، وشيخ 
فإنه يجوز أن ما جرت العادة به علمًا ،  اإلسالم بن تيمية يرى في مثل هذا

سك في بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة ، يعني نوع جهالة ويمثل هذا بالم
والجزر تحت األرض والفجل تحت األرض يشتري على ، الفارة ، فارة المسك 

والبد أن يخرج ألنه ما يعلم هو في ، الظاهر ما يدري الذي هذا الشرب بكذا 
  اعدة عنده جرت العادة بالعلم به .الحقيقة ، وهو في هذا يدخل تحت الق

، يكتفى بما جرت إذا كان واحد خبير ما يحتاج أنه يرى ما في داخله 
العادة بالعلم به ، أما من ال يعلم ال يجوز له أن يشتري شيء مجهول ، ألن 

 هذا يوقع فيه خصومات ، البد أن يعلمه .
 :  سؤال
: هي الصفة المنهي عنها ألن الجمعة محل دخول الناس ،  الجواب

محل مجيء واحد جنبه وهذا يتخطاه وهو يتصرف ، يعني المحتبي أقل حركة 
خله ، خاصة بع  أنواع االحتباء تكون القدمان مرفوعتين ، القدم ما تكون ت

متمكنة في األرض ، تكون مرفوعة ، هو مدخل يديه يكون جالس على إليتيه 
 فقط .

 
 َباب َبْيِع اْلُمَناَبَذِة  ـ 63

 .َعَلْيِه َوَسلهَم  َوَقاَل َأَنسَّ َنَهى َعْنُه النهِبيا َصلهى َّللاه 
َثِني َماِلكَّ َعْن ُمَحمهِد ْبِن َيْحَيى ْبِن َحده  2002 َثَنا ِإْسَماِعيُل َقاَل َحده

 َرُسوَل َأنه   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهْعَرِج َعنْ َوَعْن َأِبي الزِ َناِد َعِن اأَ َحبهاَن 
 .َناَبَذِة َمَسِة َواْلمُ ِه َوَسلهَم َنَهى َعِن اْلُمفَعَليْ  َّللاهِ َصلهى َّللاه 
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َثَنا َعيهاُش ْبُن  2003 َثَنا َعْبدُ َحده َثَنا َمْعَمرَّ َعِن الْ  اْلَوِليِد َحده ْعَلى َحده َِ
َنَهى النهِبيا  َقالَ  َعْن َأِبي َسِعيٍد َرِضي َّللاه َعْنهالزاْهِريِ  َعْن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد 

 .َمَسِة َواْلُمَناَبَذِة ْيَعَتْيِن اْلُمفَوَعْن بَ  َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن ِلْبَسَتْينِ  َصلهى َّللاه 
 

َلٍة اب النهْهِي ِلْلَباِئِع َأْن البَ ـ  64 ِبَل َواْلَبَقَر َواْلَغَنَم َوُكله ُمَحفه َل الِْ  ُيَحفِ 
 َواْلُماَلرهاُة الهِتي ُصرِ َي َلَبُنَها َوُحِقَن ِفيِه َوُجِمَع َفَلْم ُيْحَلْب َأيهاًما 

ْيُ  اْلَماَء ِإَ ا َحَبْسَتُه َوأَ   .ْصُل التهاْلِرَيِة َحْبُس اْلَماِء ُيَقاُل ِمْنُه َصره
َثَنا اللهْيُث َعْن َجْعَفِر ْبِن َرِبيَعَة َعِن اْأَْعَرِج  2004 َثَنا اْبُن ُبَكْيٍر َحده َحده

وا َعَلْيِه َوَسله  َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه  هللاُهَرْيَرَة َرِضي  َقاَل َأُبو َم ال ُتاَلرا
ِبَل َواْلَغَنَم َفَمِن اْبَتاَعَها َبْعُد َفِذنهُه ِبَخْيِر النهَظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها ِإْن َشاَء الْ  ِِ

َها َوَصاَع َتْمٍر   .َأْمَسَك َوِإْن َشاَء َرده
َرَباٍح َوُموَسى ْبِن َيَساٍر َعْن  َوُيْذَكُر َعْن َأِبي َصاِلٍح َوُمَجاِهٍد َواْلَوِليِد ْبنِ 

َعَلْيِه َوَسلهَم َصاَع َتْمٍر َوَقاَل َبْعُضُهْم َعِن اْبِن   َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه َأِبي ُهَرْيَرةَ 
ًثا َوَقاَل َبْعُضُهْم َعِن اْبِن ِسيِريَن َطَعاٍم َوُهَو ِباْلِخَياِر َثف ِسيِريَن َصاًعا ِمْن 

 .ا َوالتهْمُر َأْكَثُر ْذُكْر َثفثٍر َوَلْم يَ َصاًعا ِمْن َتمْ 
َثَنا َأُبو  2005 َثَنا ُمْعَتِمرَّ َقاَل َسِمْعُ  َأِبي َيُقوُل َحده دَّ َحده َثَنا ُمَسده َحده

َلًة   ْبِن َمْسُعوٍد َرِضي َّللاه َعْنهَّللاهِ  ُعْثَماَن َعْن َعْبدِ  َقاَل َمِن اْشَتَرى َشاًة ُمَحفه
َها َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن ُتَلقهى  َنَهى النهِبيا َصلهى َّللاه َفْلَيُرده َمَعَها َصاًعا ِمْن َتْمٍر وَ  َفَرده
 .اْلُبُيوُع 

َثَنا َعْبدُ  2006 َبَرَنا َماِلكَّ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ َناِد َعِن َّللاه  َعْن َأِبي الزِ 
َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َأنه  َعْنهُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه  ْعَرِج َعْن َأِبياأَ 

ْكَباَن َوال ُوا الرا ُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض َوال َتَناَجُشوا َوال َيِبْع َحاِضرَّ  َيِبْع َبعْ ال َتَلقه
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وا اْلَغَنَم َوَمِن اْبَتاَعَها َفُهَو ِبَخْيِر النهَظَرْيِن ِلَباٍد َوال َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها ِإْن  ُتاَلرا
َها َوَصاًعا ِمْن َتْمٍر   .َرِضَيَها َأْمَسَكَها َوِإْن َسِخَطَها َرده

 
 .َباب ِإْن َشاَء َرده اْلُماَلرهاَة َوِفي َحْلَبِتَها َصاعَّ ِمْن َتْمٍر ـ  65
َبَرَنا  2007 ِْ َثَنا اْلَمكِ يا َأ َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َعْمٍرو َحده اْبُن ُجَرْيٍج َقاَل َحده

َبَرِني ِ َيادَّ َأنه َثاِبًتا َمْوَلى َعْبدِ  ِْ َبَرُه َأنهُه َسِمعَ  َأ ِْ ْحَمِن ْبِن َ ْيٍد َأ  َأَبا ُهَرْيَرَة الره
َعَلْيِه َوَسلهَم َمِن اْشَتَرى َغَنًما   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َيُقوُل َقالَ  َرِضي َّللاه َعْنه

ْحَتَلَبَها َفِذْن َرِضَيَها َأْمَسَكَها َوِإْن َسِخَطَها َفِفي َحْلَبِتَها َصاعَّ ِمْن َتْمٍر ُماَلرهاًة َفا
. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :
لة ومعنى ذلك أنه من أراد أن لبابان : في مسألة المصراة والمحفهذان ا

ن لبنها إذا كاـ يبيع ناقة أو أراد أن يبيع بقرة أو أراد أن يبيع شاة يجمع لبنها 
يجمعه عدة أيام حتى يظهر ال رع مليئًا باللبن مليئًا بالحليب ،  ـضعيفًا 

هذه  ها ، يطلب، ألنه يطلب أنها في أحسن الصفات فتظهر عند المشتري 
هي عنه ألنه ولهذا نُ  ؛وهذا نوع من الغش ، نوع من التدليس ، األشياء للبنها 

)) إن شاء أمسكها و ن شاء ولصاحبه خيار التدليس ولهذا قال : ، لس د  مُ 
وهذه القاعدة في كل أنواع ما ، ردها (( وهذا ألنه بالخيار ألنه دلس عليه 

دلس فيه من الخيار ، التسويد مثل ما ذكر الفقهاء في تسويد شعر الجارية أو 
حيث يظهر بصورة جيدة وفي بلس فيها الشيء د  أشباه هذه الصور التي يُ 

 .ثم تستبين الحقيقة الحقيقة ليس على ذلك ، يوم 
فهذا لمن اشتراه أن يرده ألنه بالخيار ، خيار التدليس المبني على 
خيار العيب ، لكن هو حلب هذا اللبن وشربه فإذا رده فالبد له من عوض 
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ة أو المحفلة م أن ما اجتمع في ضرع هذه المصرا فبين عليه الصالة والسال
 –رحمه هللا  –كر البخاري فإن عوضه صاع ، وفي أكثر الروايات مثل ما ذ

يعني يعطيه إذا رده لقاء حلبته تلك ، لقاء ما أخذ من ، أنه صاع من تمر 
يلزمه أن يقبل الرد وذاك  ر يكون مقاباًل لذلك ،ال رع يعطيه صاعًا من تم

  ألنها مصرأة .
فإنه  بائع ال يجوز له أن يصري و ذا صروالتصرية محرمة من جهة ال

لبيع ألن كتم العيب من الغش وهو ال يلجئ إلى التصرية يلزمه البيان وقت ا
 ج إلىحتافيلتحفيل إال إذا كان ال يأتي حليب ال يأتي لبن في ضرعها إلى اأو 

 أن يجمعها خمسة أيام أو ستة أيام أو ثالثة أيام حسب الحالة حتى يجتمع في
 . ضرعها

مشتري ومن جهة ال، : هو من جهة البائع ال يجوز محرم عليه  فإذاً 
ة إن شاء رد مع صاع من ذا علم بذلك واستبان له أنها مصرا هو بالخيار إ

 تمر ، و ن شاء أمسك .
 هل يشترط صاع معين من التمر ؟:  سؤال
د طبعًا ، ليس من المعتا يعني،  يح: التمر أنواع هذا صح الجواب
 له الوسط .أطيبه وال من أق

 َباب َبْيِع اْلَعْبِد الزهاِني ـ  66
َنا َوقَ   اَل ُشَرْيحَّ ِإْن َشاَء َرده ِمَن الزِ 

َثَنا َعْبدُ  2008 َثِني َسِعيدَّ  َحده َثَنا اللهْيُث َقاَل َحده ِ ْبُن ُيوُسَف َحده َّللاه
َقاَل النهِبيا  َأنهُه َسِمَعُه َيُقولُ   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهاْلَمْقُبِريا َعْن َأِبيِه َعنْ 

ْب ُثمه َيْجِلْدَها َوالَمُة َفَتَبيهَن ِ َناَها َفلْ ْيِه َوَسلهَم ِإَ ا َ َنِ  اأَ َعلَ  َصلهى َّللاه  ِإْن  ُيَثرِ 
ْب ُثمه ِإْن َ َنِ  الثهاِلَثَة َفْلَيِبْعَها َوَلْو ِبَحْبٍل ِمْن َشَعٍر َ َنْ  َفْلَيْجِلْدَها َوال  . ُيَثرِ 
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َثَنا ِإْسَماِعيُل َقالَ  2009 َثِني َماِلكَّ َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعَبْيدِ  َحده  َحده
ِ ْبِن َعْبدِ  اِلٍد َرِضي َّللاه َعْنهَّللاهِ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َو َ  َّللاه َِ ِ َما َأنه ْيِد ْبِن   َرُسوَل َّللاه
َمِة ِإَ ا َ َنْ  َوَلْم ُتْحاِلْن َقالَ ْيِه َوَسلهَم ُسِئَل َعِن الْ َعلَ  َصلهى َّللاه   ِإْن َ َنْ  َِ

ِبَضِفيٍر َقاَل اْبُن َفاْجِلُدوَها ُثمه ِإْن َ َنْ  َفاْجِلُدوَها ُثمه ِإْن َ َنْ  َفِبيُعوَها َوَلْو 
 . َأْدِري َبْعَد الثهاِلَثِة َأِو الرهاِبَعِة ِشَهاٍب ال
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
ت ايق منه العبد الزاني : يعني الذي يفعل الزنى ، عبد يفعل الزنا و 

سيده ألجل ذلك ، فهذا البيوت مختلفة ، قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند 
إماء أو عند أهله أو نحو ذلك فإذا كان فاسقًا ، عبدًا فاسقًا ، فإنه ال يؤتمن ، 

حصن ، وفي الثالثة أو فيؤدبه المرة األولى بجلد ، ويؤدبه الثانية بجلد إذا لم يُ 
ذا باعه وهو يعلم هذه الصفة فيه فال يجوز له أن يكتم في الرابعة يبيعه ، فإ

ألن هذا عيب كبير بل يبين ألن حاجات ؛ هذه الصفة ، ال يحل له أن يكتم 
الناس للعبيد تختل  ، قد يحتاجه للخدمة في متجره أو في مزرعته أو في 

فإذا علم أنه على هذه الصفة وكان يحتاجه في ، بستانه وقد يحتاجه في بيته 
 .فلهذا يجب على البائع البيان ، فهي عيب وأي عيب ، ته لم يأخذه بي

هو بالخيار يقول هذا يزني وأنا ما  ـكما قال شريح ـ وبالنسبة للمشتري 
اشتريته إال ليكون في خدمة في بيتي وليس لي حاجة به في غير ذلك فأرجعه 

 ، يجب عليه ، على ذاك أن يرده.
نه يزني ؟ يعني الذي اشتراه بعد فترة إن ما أخبره وتبين له أ:  سؤال
 علم أنه يزني ؟
تبين أنه يزني ، طبعًا ، يعني : هو بالخيار إذا صار علم  الجواب

أما إذا ، الحظ يزني غير زنا ، طبعًا يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه 
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دب فتأدب هذا يكفي يعني ما يعد عيبًا ، زنا مرة ألنها قد تحصل ، زنا مرة وأُ 
والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم التقوى هلل جل ، لكن إذا كان يزني 

فقد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا أو ضع  في الطاعات أو ، وعال 
ما يحصل معه االندفاع يعني ، تفريط فيؤدبه سيده بالجلد أو تأنيب أو ضرب 

.  
من عادته ذلك ال  إذا زنا مرة فجلد فتأدب فال بأس أما إذا كان يزنيف

يهمه الجلد في حقه فإن هذا عيب ال يجوز معه إمساكه بل يجب عليه أن 
ولو بحبل من شعر أو ولو  افليبعه)) يبيعه كما قال عليه الصالة والسالم ، 

 يعني بأي قيمة ما فيها خير ما يبقيه عنده .(( ب فير 
وبيان  كيف يجمع بين الستر والبيان ، أن يستر على المسلم:  سؤال

 ذلك ؟
تشرح هو أن البيان ما فيه ، : البيان هذا عند من له حاجة  الجواب
ال قهو هذا الذي يشتري تراه كذا وكذا ، هذا للحاجة مثل ما يُ ، عند الناس 

هذا ال ينافي الستر ، الف ح : هو أن تخبر من عند القاضي فالن يفعل كذا ف
قول وهللا فالن سوى ، ته علم ال حاجة له بذنب المسلم من ال حاجة بس بيعلم

كذا هذا ف ح حرام ما يجوز تأثم به ألن الواجب الستر على المسلم ، فإذا لم 
تستر وذكرته لمن ال ينتفع بذكره شرعًا فإن هذا من الف يحة ومن عدم الستر 

 . 
 هل هذا عن الزنا فقط أم عن السرقة وغيرها ؟:  سؤال
ألنها عيب هو يزني ليس ؛  ، الصفات المذمومة : نعم كلها الجواب

ألجل الزنا فقط كل عيب في العبد يجب بيانه ألنه سلعة ، العبد سلعة مثل 
، يعني سلعة من حيث الحكم ، من حيث أحكام بيعه ،  دابةالسيارة ومثل ال
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فيجب البيان هذا وهللا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب ، يتميز بكذا 
 ويتميز بكذا .

َراِء َمَع النِ َساِء َباب  ـ  67  اْلَبْيِع َوالشِ 
 

َبَرَنا ُشَعْيبَّ َعِن الزاْهِريِ  َقاَل ُعْرَوُة ْبُن  2010 ِْ َثَنا َأُبو اْلَيَماِن َأ َحده
َل َعَليه  َقاَلْ  َعاِئَشُة َرِضي َّللاه  الزاَبْيرِ  َِ َعَلْيِه   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعْنَها َد

َوَأْعِتِقي َفِذنهَما  َعَلْيِه َوَسلهَم اْشَتِري  وُل َّللاهِ َصلهى َّللاه ُت َلُه َفَقاَل َرسُ َوَسلهَم َفَذَكرْ 
َعَلْيِه َوَسلهَم ِمَن اْلَعِشيِ  َفَأْثَنى َعَلى  َقاَم النهِبيا َصلهى َّللاه  ُء ِلَمْن َأْعَتَق ُثمه اْلَوال

ِ ِبَما ُهَو َأْهُلُه ُثمه َقاَل َما بَ  اُل ُأَناٍس َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَس ِفي ِكَتاِب َّللاهِ َّللاه
ِ َفُهَو َباِطلَّ َوِإِن اْشَتَرَط ِماَئَة َشْرٍط َشْرُط  َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا َلْيَس ِفي ِكَتاِب َّللاه

ِ َأَحقا َوَأْوَثُق   .َّللاه
 

َثَنا َهمه  2011 اُن ْبُن َأِبي َعبهاٍد َحده َثَنا َحسه امَّ َقاَل َسِمْعُ  َناِفًعا َحده
ُث َعْن َعْبدِ  َعْنَها  ا َأنه َعاِئَشَة َرِضي َّللاه مَ  ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنهَّللاهِ  ُيَحدِ 

فَساَوَمْ    َأَبْوا َأْن َيِبيُعوَها ِإال َأْن ِة َفَلمها َجاَء َقاَلْ  ِإنهُهمْ َبِريَرَة َفَخَرَج ِإَلى الاله
ُء ِلَمْن َأْعَتَق ُقْلُ  ْيِه َوَسلهَم ِإنهَما اْلَوالَعلَ  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه َء فَ اْلَوال َيْشَتِرُطوا

 .ِلَناِفٍع ُحرًّا َكاَن َ ْوُجَها َأْو َعْبًدا َفَقاَل َما ُيْدِريِني 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
و في هذا الباب : فيه البيع والشراء من النساء سواء في البيوت أ

ألن المرأة داخلة في التكليف وفي األمر والنهي واإلذن ؛ األسواق الكل جائز 
ألن الجميع مكل  إال ما ؛ ذن للرجال به يدخل فيه النساء بحكم التبع فما أُ ، 

 .اختص به الرجال في األحكام 
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وهذا الحديث دل على مزاولة المرأة للبيع والشراء وهذا واضح ومن 
 ( ........ المحرمة )فوائده أن الشروط 

يعني  : )) كل شرط ليس في كتاب هللا ((عليه الصالة والسالم  قولهو 
: لم يأت جوازه في الكتاب والسنة فهو باطل و ن كان مائة شرط ، ولو 

ولهذا قال ، اشترطه البائع فرضي المشتري فإنه إذا كان باطاًل فال يلتزم به 
يعني ابتاعيها ، اشتريها وأعتقي و نما عليه الصالة والسالم لعائشة بيعيها ، 

ن الوالء لمن لكم أولو اشترطوا ذلك وقلتي لهم نشترط يعني الوالء لمن أعتق ، 
؟ فإن هذا شرط باطل ألن الشريعة جاءت بأن الوالء لمن أعتق وليس هو لمن 
اشتري منه ، ليس هو للناس يكون الوالء لي أو لك ال يباع وال يشترى الوالء 

  لمن أعتق .لوالء في الشرع و نما ا
وهذا يدل على أن العقد الجائز في أصله إذا اشتمل على شرط أو 
شروط باطلة فإنه يصح العقد ويفسد الشرط وال يؤثر فساد الشرط في صحة 

 .صل العقد صحيحًا أالعقد إذا كان 
ويدل أي ًا على أن المسلم يجوز له للمصلحة أن يشترط أو يقبل 

أو عدم الوفاء به ألنه مخال  للشريعة به ة عدم االلتزام بشرط باطل مع ني
وهذا يحتاج إليه في بع  البالد مثل بالد الكفار فإن المسلمين هناك 
يحتاجون إلى عقود ، والعقود سواء في الشراء أو في بع  المسائل أو في 

فإن قيل ال تستعمل ، تشتمل على شروط باطلة شرعًا  التعليم أو في البناء ،
ا واقع هناك لو التزم وهذ، دًا فيه شرط باطل أصاب المسلمين  ضيق شديد عق

مخرج أنه له أن يقبل بالشرط بنية عدم ـ حديث بريرة  بهذا ، ففي هذا الحديث ـ
االلتزام به يعني يشترط هذا ولكن ال يلتزم بذلك ألنه شرط مخال  لكتاب هللا ، 

 شرط ليس في كتاب هللا فهو يعني ال يحوج نفسه إلى مثل هذه الشروط ، فكل
  باطل .
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والعقد إذا كان أصله صحيحًا واشتمل على شرط باطل فإن العقد 
  الغي .صحيح والشرط 

يدخل في هذا عندي أي ًا ما جاء في هذا الزمن من وضع بع  و 
البطاقات التي تشتمل في بع  األحوال على شروط ربوية أو شروط فاسدة 

يجوز على هذا الحديث أن يتعاطى العقد الصحيح أنه ـ فيما يظهر لي ـ فإنه 
يعني يستفيد من العقد فيما صح ، مع االلتزام بعدم مواقعة هذا الشرط الباطل 

 .فيه وال يحوج نفسه إلى العقد الباطل 
وهذا مثاًل بع  البطاقات تتصرف فيها جهة الحوالة مثل بطاقة فيزا 

إذا كانت حوالة في معاملة ، فك أو أشباه هذه البطاقات فإنها حوالة على البن
دد بها إيجار شيء فال بأس إذا غير ربوية جائزة يعني تشتري بها سلعة أو تس

كن سحبًا لنقد ، ألن النقد بالنقد يحتاج إلى قب  في مجلس العقد يعني لم ي
قب  من الطرفين ، فإذا احتجت إلى شراء غير ربوي أو إلى تسديد أمر 

إذا كان في عقدها شرط باطل بأنك إذا تأخرت عن إيجار  وغيره جاز ذلك ، 
التسديد فإنه يحسب عليك كذا وكذا من الفوائد ، فإذا كان أصل العقد جائزًا 
يعني غير متمح  للربا فإنه يجوز الدخول فيه مع العزم على عدم معاطاة 

بااللتزام بما صح أما ما لم يصح هذا الشرط الباطل ، يعني دخلت في العقد 
سدد فورًا أو يخصم من حسابك تفإنك تتركه فال تحوج نفسك إليه ، شرعًا 

 .الموجود وال تمكن لهم من الشروط الباطلة 
ألن النبي عليه الصالة والسالم قال : ؛ فعلى هذا الحديث يجوز ذلك 

)) اشتري واشترطي لهم الوالء ، فإن الوالء لمن أعتق (( ، قال اشترطي لهم 
رمًا مع أن اشترط الوالء للبائع غير معتبر شرعًا فقال الوالء مع أن الوالء مح

  ولكن هو شرعًا الوالء لمن أعتق . اشترطي لهم الوالء حتى يتم الشراء ،
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نفسها الشروط بين الشروط الباطلة في وهذا بع  أهل العلم يفرق 
شتراطه ، لكن اوالشروط المحرمة ، يقول الشرط المحرم ال يدخل ال يجوز 

ألن اشتراط الوالء  ي نفسه يجوز اشتراطه على الحديث ؛ل فالشرط الباط
  ه لكن هو ما يلجئك إلى شيء محرم .للبائع هذا باطل في نفس

ألن اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو ؛ وهذا تفريق غير ظاهر 
 باطل يعني محرم لو التزم به . 

 : سؤال
رادت أن : ايش دخله زواج المسيار ، هي حق للمرأة ، إذا أ الجواب

الزواج البد فيه  تسقطها أو تسقط ليلتها فلها ذلك ، ال تدخل فيه انتبه ؛ ألن
 النبي عليه الصالة والسالم يقول : ، من اإلشهار : أعلنوا هذا النكاح 

 ف .هذا النكاح (( واضربوا عليه الد )) أعلنوا
 :  سؤال
ل فيه هو إذ وقع في المشكلة يعني هو دخل في الحرام ، دخ:  الجواب

ا يجوز له الدخول فيه ، لكن إذا ره ، إذا غلب على ظنه عدم السداد مباختيا
كان له حساب مثاًل يخصم منه فال بأس ، يعني يحيل على البنك فيخصمون 
من حسابه ، يحيل على شركة الراجحي أو غيره يخصمون من حسابه هذه 

 حوالة ومن أحيل على مليء فليدفع .
، معناه أن  بنك شرطه إذا تأخر يأخذون فوائد: إذا كان هذا ال سؤال

 ؟ ، فكيف يكون التعامل معه  البنك يتعامل بالربا
: كالمنا في صحة العقد من عدم صحته ، مسألة التعاون ال  الجواب

هذا أثم خاص أثم مستقل ، إذا أعانه على باطل أعانه ، دخل لها في الصحة 
في صحة العقد ، يعني واحد باع لكن ال دخل لها ، على ربا قواه فهذا آثم 

ألنها اجتمعت ، واشترى معاملة من البنك حول منه الحوالة الصحيحة 
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شروطها وأركانها انتهت صارت صحيحة ، إعانته هذا إثم آخر ال عالقة 
لصحة العقد به ، العقد يبقى صحيح مع إثمه هو في المعاملة ، يعني العقود 

 عروفة ، قد يصح العقد مع اإلثم .صحتها لها شروطها ولها أركانها الم
 

 
 
 

 َباب َهْل َيِبيُع َحاِضرَّ ِلَباٍد  ـ 68
 ِبَغْيِر َأْجٍر َوَهْل ُيِعيُنُه َأْو َيْناَلُحُه 

اُه َفْلَيْناَلْح َلُه  َقاَل النهِبيا َصلهى َّللاه وَ  َِ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَ ا اْسَتْناَلَح َأَحُدُكْم َأ
َص ِفيِه َعَطاءَّ   . َوَرِه

َثَنا َعِليا ْبُن َعْبدِ  2012 َثَنا ُسْفَياُن َعْن ِإْسَماِعيَل َعْن َقْيسٍ  َحده  َّللاهِ َحده
َسلهَم َعَلْيِه وَ   َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َيُقوُل َباَيْع ُ  َسِمْعُ  َجِريًرا َرِضي َّللاه َعْنه

ُ َوَأنه مُ ِإال ِإَلَه َعَلى َشَهاَدِة َأْن ال فَحمهًدا رَ  َّللاه ِ َوِإَقاِم الاله ِة َوِإيَتاِء ُسوُل َّللاه
ْمِع َوالطهاَعِة َوالنااْلِح ِلُكلِ  ُمْسِلٍم   .الزهَكاِة َوالسه

َثَنا َعْبدُ  2013 ْلُ  ْبُن ُمَحمهٍد َحده َثَنا الاله َثَنا َمْعَمرَّ َعْن  َحده اْلَواِحِد َحده
ِ ْبِن َطاُوٍس َعْن َأِبي َعْبدِ  َرُسوُل َما َقاَل َقاَل ِن اْبِن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهِه عَ َّللاه

ْكَباَن َوال َّللاهِ َصلهى َّللاه  ُوا الرا  . َيِبْع َحاِضرَّ ِلَباٍد َعَلْيِه َوَسلهَم ال َتَلقه
 َيُكوُن َلُه َيِبيُع َحاِضرَّ ِلَباٍد َقاَل ال َقاَل َفُقْلُ  الْبِن َعبهاٍس َما َقْوُلُه ال

 .ِسْمَساًرا 
 .َباب َمْن َكرَِه َأْن َيِبيَع َحاِضرَّ ِلَباٍد ِبَأْجٍر ـ  69

َثِني َعْبدُ  2014 َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَنِفيا َعْن  َحده ِ ْبُن َصبهاٍح َحده َّللاه
ْحَمِن ْبِن َعْبدِ  َثِني َأِبي َعْن َعْبدِ  َعْبِدالره ِ ْبِن ِديَناٍر َقاَل َحده  ْبِن ُعَمَر َّللاهِ  َّللاه
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َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن َيِبيَع َحاِضرَّ  َصلهى َّللاه َما َقاَل َنَهى َرُسوُل َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْنه
 .َوِبِه َقاَل اْبُن َعبهاٍس . ِلَباٍد 

ْمَسَرِة َباب الـ  70   َيْشَتِري َحاِضرَّ ِلَباٍد ِبالسه
ْلَبـاِئِع َواْلُمْشـَتِري َوَقـاَل ِإْبـَراِهيُم ِإنه اْلَعـَرَب َوَكِرَهـُه اْبـُن ِسـيِريَن َوِإْبـَراِهيُم لِ 
َراَء   .َتُقوُل ِبْع ِلي َثْوًبا َوِهَي َتْعِني الشِ 

َبَرِني اْبُن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن  2015 ِْ َثَنا اْلَمكِ يا ْبُن ِإْبَراِهيَم َقاَل َأ َحده
 َيُقوُل َقالَ   َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهعَ ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َأنهُه َسمِ 

يِه َوال َتَناَجُشوا َوال َيْبَتاُع الْ َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم ال ِِ  َمْرُء َعَلى َبْيِع َأ
 .َيِبْع َحاِضرَّ ِلَباٍد 
َثَنا ُمَعا َّ  2016 َثَنا ُمَحمهُد ْبُن اْلُمَثنهى َحده َثَنا اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمهٍد َحده َحده

 .ُنِهيَنا َأْن َيِبيَع َحاِضرَّ ِلَباٍد  َنُس ْبُن َماِلٍك َرِضي َّللاه َعْنهَقاَل أَ 
ْكَبا ي الرا نه َصاِحَبُه َعاٍص آِثمَّ ِن َوَأنه َبْيَعُه َمْرُدودَّ أَ َباب النهْهِي َعْن َتَلقِ 

 ِِ  . َيُجوُ  عَّ ِفي اْلَبْيِع َواْلِخَداُع الَداِإَ ا َكاَن ِبِه َعاِلًما َوُهَو 
َثَنا َعْبدُ  2017 اٍر َحده َثَنا ُمَحمهُد ْبُن َبشه َثَنا ُعَبْيدُ  َحده َّللاهِ  اْلَوههاِب َحده

َقاَل َنَهى   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي َّللاه َعْنهاْلُعَمِريا َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد َعنْ 
ي َوَأْن َيِبيَع َحاِضرَّ ِلَباٍد  لهى َّللاه النهِبيا َص   .َعَلْيِه َوَسلهَم َعِن التهَلقِ 

َثَنا َعْبدُ  2018 َثِني َعيهاُش ْبُن اْلَوِليِد َحده َثَنا َمْعَمرَّ َعِن  َحده اْأَْعَلى َحده
ا َمْعَنى َقْوِلِه ُ  اْبَن َعبهاٍس َرِضي َّللاه َعْنهَما مَ اْبِن َطاُوٍس َعْن َأِبيِه َقاَل َسَألْ 

 . َيُكْن َلُه ِسْمَساًرا ٍد َفَقاَل ال َيِبيَعنه َحاِضرَّ ِلَباال
َثِني التهْيِميا َعْن َأِبي  2019 َثَنا َيِزيُد ْبُن ُ َرْيٍع َقاَل َحده دَّ َحده َثَنا ُمَسده َحده

َلًة َفْلَيُرده َمَعَها َصاًعا َقاَل َمِن اْشَتَرى ُمحَ  عنه َّللاهِ َرِضي َّللاه  ُعْثَماَن َعْن َعْبدِ  فه
ي اْلُبُيوِع  َهى النهِبيا َصلهى َّللاه َقاَل َونَ   .َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن َتَلقِ 
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َثَنا َعْبدُ  2020 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِدَّللاهِ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ  َّللاه
 َيِبيُع َرُسوَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل ال َما َأنه ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه

وِق ُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض َوالَبعْ  َلَع َحتهى ُيْهَبَط ِبَها ِإَلى السا ُوا السِ   . َتَلقه
ي ـ  72  .َباب ُمْنَتَهى التهَلقِ 

َثَنا َيْحَيى َعْن ُعَبْيدِ  2022 دَّ َحده َثَنا ُمَسده َثِني َناِفعَّ َعْن  َحده ِ َقاَل َحده َّللاه
وِق َفَيِبيُعوَنُه  َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْنه َعْبدِ  َقاَل َكاُنوا َيْبَتاُعوَن الطهَعاَم ِفي َأْعَلى السا

ى َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن َيِبيُعوُه ِفي َمَكاِنِه َحته   َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه ِفي َمَكاِنِه َفَنَهاُهمْ 
 .َيْنُقُلوُه 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هذه األبواب واألحاديث متشابهة ومكررة وهذا من فقه البخاري رحمه 
هللا تعالى أن ينوع المسائل يعني ترجمة األبواب مع تنوع ألفات األحاديث وهذا 
كثير جدًا في صحيحه فقد يكرر الحديث خمس ست مرات سبع مرات وينتزع 

 يبوب لها . من كل مرة فائدة و 
به حكمًا حيث قال جل  راضي مأمورٌ البيع مبني على التراضي ، والت

وقوله عليه الصالة والسالم :  إال أن تكون تجارة عن تراض منكم  وعال : 
ض (( والتراضي إنما يحصل بمعرفة السلعة ومعرفة ا)) إنما البيع عن تر 

يعني أن يعلم سعر هذه  الثمن وأن يرضى البائع بالثمن ، ثمنًا لسلعته وهذا
السلعة على وجه الحقيقة ، وكان يحصل في الزمن األول في الجاهلية وكذلك 
في بع  عهده عليه الصالة والسالم أن البادية إذا جلبت شيئًا في المدن 

لمدن وال يعلمون حاجة الناس ، لفإنهم لمعيشهم في البادية ال يعلمون األسعار 
لهم ربما كان يسيرًا ، ليس يعرفون قيمته ، فيأتي فيأتون بالشيء وهو بالنسبة 

يسمون اآلن الشريطية أو الذين  نبع  من في السوق إما السماسرة الذي
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يريدون أن يشتروا فيذهبون إليهم قبل مقدمهم للمدينة في أماكنهم يقولون أعطنا 
كذا وكذا ونعطيك في كل واحد كذا ، بسعر كذا ، وهؤالء أصحاب السلع ال 

ن سعر السوق فيخدعهم هؤالء فلهذا نبه البخاري على أن مأخذ هذا يعلمو 
الحكم هو منع الخديعة ، فيخدعهم فيأخذون السلعة فيبيعونها بأسعار عالية 

 فال يستفيد صاحب السلعة األصلي ، فالنهي منصب على صور : 
ي الركبان بالسلع فيتلقاها ولى : تلقي الركبان ، وهو أن تأتالصورة األ

ر فيشترون السلع من أصحابها قبل أن يقدموا السوق ، ومعلوم أن مع التجا
هذا الجهل بالسعر ، وهذا نوع خديعة وينافي في مقت اه التراضي الذي يكون 

 ألن هؤالء غرر بهم ولم يهبطوا السوق فيعلموا السعر . ؛ في البيع 
:  والصورة الثانية : أن يكون الحاضر سمسارًا للباد ، ولهذا نهى قال

)) وال يبع حاضٌر لباٍد (( بل يترك أهل البادية يقدمون السوق بما معهم من 
السلع ، فينظرون السعر فيبيعون للناس ، فصاحب السلعة أحق بالفائدة ، 
وأحق بالسعر الغالي من هذا الذي لم يمتلك السلعة و نما يستغل جهل ذاك 

ؤخذ ممن يجهل السعر بالسعر فيأخذه منه ثم يبيعه له ، لهذا ال يجوز أن ي
سلعة تشترى منه مع بقاء جهله بالسعر ، سواء كان تلقيًا للركبان أو غير ذلك 

أنواع البيوعات ، فالبائع إذا لم يكن يعلم بمما يجد في أحوال الناس المعاصرة 
السعر ، فال يجوز أن يتلقى بالشراء وأن يشترى منه مع جهله بسعر المثل 

في الواقع لو هبط بها هو هذه تساوي عشرة و له قيل و  ب عليه ،ذِ فربما أي ًا كُ 
 .السوق لكانت تساوي عشرين ثالثين إلى آخره 

ع حاضر لباد ، ال يبيعن الحكم الذي جاء في الحديث ال يب فهذا
حاضر لباد ، ال تلقوا الركبان وأشباه ذلك ، هذا ليس خاصًا بهذه الصور ، بل 

تلقى حتى يهبط فإنه ال يجوز أن يُ كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل 
شيء ه برخيص هذا ذا هبط السوق وعرف وأراد أن يبيعالسوق ويعرف ، إ
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له ؛ صار تراض ، عرف السعر وباعها بأرخص هذا شيء يرجع  لهيرجع 
يقول أنا ال أريد أنتظر يومين ثالثة ، لو انتظر يومين ثالثة  ألن بع هم

ا اآلن وأرجع ، يبيع الغنم يبيع كذا لبيعت بهذا السعر ، يقول أريد أبيعه
أنا أشتريها له بالسعر الذي يراه هو ، لكن يأتي آت بغنم من البادية ويقول 

منك الرأس بمائة أو بمائة وخمسين وهذا لم يهبط السوق ولم يعرف ، فهذا مما 
هو منهي عنه داخل في تلقي الركبان فأي نوع من الخديعة ال يجوز في البيع 

  منٌ لتراضي مالخديعة ألن البيع البد فيه من التراضي ، واأي نوع من 
 معرفة الثمن والمثمن . 

 :  سؤال
: ال أهل البلد ما في عليهم شيء ، من تأهل لمعرفة السعر  الجواب

وع أهل البلد في بييعني فهو لم يعرف لتفريطه ، فهذا ال يدخل في الحكم ، 
فيه غش وكذب وخديعة هذا ال إذا كان بع هم لبع  ال يدخل في النهي إ

شيء آخر ، النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد أما من في البلد فال 
 يدخل في ذلك ألنه ممكن أن يعرف السعر وهو اللي فرط .

إذا أتى البادي إلى السوق وآثر أن ال يبع شيء ثم بعد ذلك :  سؤال
 ............. ؟
 في بأس . : إيه ال بأس إذا عرف السعر ما الجواب
 

  َتِحلا َتَرَط ُشُروًطا ِفي اْلَبْيِع الَباب ِإَ ا اشْ ـ  73
 

َثَنا َعْبدُ  2023 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ َّللاه
ْبُ  َأْهِلي َعْنَها َقاَلْ  َجاَءْتِني َبِريَرُة َفَقاَلْ  َكاتَ  يِه َعْن َعاِئَشَة َرِضي َّللاه َعْن َأبِ 

َها َعَلى ِتْسِع َأَواٍق ِفي ُكلِ  َعاٍم َوِقيهةَّ َفَأِعيِنيِني َفُقْلُ  ِإْن َأَحبه َأْهُلِك َأْن  َأُعده
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ُؤِ  ِلي َفَعْلُ  َفَذَهَبْ  َبِريَرُة ِإَلى َأْهِلَها َفَقاَلْ  َلُهْم َفَأَبْوا َ ِلَك َلُهْم َوَيُكوَن َوال
ِعْنِدِهْم َوَرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َجاِلسَّ َفَقاَلْ  ِإنِ ي  َعَلْيَها َفَجاَءْت ِمنْ 

 َسِمَع النهِبيا َصلهى َّللاه ُء َلُهْم فَ ْوا ِإاله َأْن َيُكوَن اْلَوالَقْد َعَرْضُ  َ ِلَك َعَلْيِهْم َفَأبَ 
َبَرْت َعا ِْ ذِ  لهى َّللاه ِئَشُة النهِبيه َص َعَلْيِه َوَسلهَم َفَأ ُِ يَها َواْشَتِرِطي َعَلْيِه َوَسلهَم َفَقاَل 
  َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه ُء ِلَمْن َأْعَتَق َفَفَعَلْ  َعاِئَشُة ُثمه َقامَ َلُهُم اْلَوالَء َفِذنهَما اْلَوال

َ َوَأْثَنى َعَلْيِه ُثمه َقالَ   َأمها َبْعُد َما َباُل ِرَجاٍل َعَلْيِه َوَسلهَم ِفي النهاِس َفَحِمَد َّللاه
ِ َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكَتاِب َّللاهِ  َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَسْ  ِفي ِكَتاِب َّللاه

ِ َأَحقا َوَشْرُط َّللاهِ  ُء  َأْوَثُق َوِإنهَما اْلَوالَفُهَو َباِطلَّ َوِإْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط َقَضاُء َّللاه
 .َأْعَتَق ِلَمْن 

 
َثَنا َعْبدُ  2024 َبَرَنا َماِلكَّ َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِدَّللاهِ  َحده ِْ ِ ْبُن ُيوُسَف َأ  َّللاه

َما َأنه َعاِئَشَة ُأمه اْلُمْؤِمِنيَن َأَراَدْت َأْن َتْشَتِرَي َجاِرَيًة ْبِن ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه
ِلَرُسوِل َّللاهِ َصلهى َءَها َلَنا َفَذَكَرْت َ ِلَك َها َعَلى َأنه َوالا َنِبيُعكِ َفُتْعِتَقَها َفَقاَل َأْهُلهَ 

 .ُء ِلَمْن َأْعَتَق َنُعِك َ ِلَك َفِذنهَما اْلَوال َيمْ َّللاه َعَلْيِه َوَسلهَم َفَقاَل ال
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
 قوله والشروط في البيع ، الشروط قسمان : 

 ته .لصحيعني شروطًا للبيع ، 
 وشروط في البيع . 
لصحته هذه للشارع فالشارع هو الذي يشترط يعني والشروط للبيع 

الشروط لصحة البيع ، أما الشرط في البيع فهو للمكل  أن يشترط شرطًا في 
البيع لمصلحته وهذه في الشروط التي يشترطها الناس منها ما هو صحيح 

ي ال يجوز يفسد الشرط وال ومنها ما هو فاسد ، والشرط الفاسد الباطل الذ
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يفسد العقد ، فالشرط الباطل إذا اشترطه أحد المتعاقدين بطل الشرط وبقي 
العقد على صحته مثل ما اشترط ، اشترط أصحاب بريرة أن الوالء لهم ، فقال 

لعائشة رضي هللا عنها اشترطي لهم الوالء فإنما الوالء لمن أعتق ،  النبي 
أوثق يقصد بالق اء  الق اء الشرعي ، يعني حكم  ق اء هللا أحق وشرط هللا

هللا الشرعي أحق باالتباع وشرطهم ذاك مخالفًا للشرط الشرعي فيكون باطاًل 
وشرط هللا أوثق ، يعني ما شرطه هللا جل وعال في كتابه فدل هذا على أن 

 .جائزة ـ كما ذكرنا ـ الشروط في البيع 
يرة في بع  األلفات ، كل وقوله عليه الصالة والسالم في حديث بر 

شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل و ن كان مائة شرط ، استدل به طائفة من 
المحققين من أهل العلم على أنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط في البيع 
واشتراط الشروط اختل  فيها العلماء ومنهم من قال ينهى عن شرط وبيع 

وهذا الحديث إسناده ضعيف  ويستدلون فيه بحديث نهى عن شرط وبيع ،
ومنهم من قال ينهى عن شرطين في بيع وما هو أكثر من شرطين فال بأس 
به وهذا قول الحنابلة وجماعة لحديث الصحيح نهى عن سل  وبيع وعن 
شرطين في بيع وعن ربح ما لم ي من ، وعن شرطين في بيع ، يعني أن 

 أما أكثر من ذلك فليس شرطًا واحداً يشترط يشترط شرطين وقالوا ال بأس أن 
له ذلك ، والحديث هنا دل قال : )) كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل 

تكون كثيرة ولكن ما كان منها قد و ن كان مائة شرط (( فدل على أن الشروط 
مخالفًا لكتاب هللا فهو باطل وما كان منها موافقًا لكتاب هللا فهو صحيح ولو 

هو الصحيح وهو أنه ال يحد الشروط في البيع ،  ، وهذا القول الثالثتعددت 
ين دبيع منفعة يعني أجرة إيجار للمتعاقكان فللمتبايعين سواء كان بيع عين أو 

أن يشترطا شروطًا كثيرة بشرط أن تكون موافقة لكتاب هللا جل وعال وليس ثم 
ما يدل على خالف ذلك في السنة وأما استدالل طائفة من أهل العلم بحديث 
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ى عن شرطين في بيع فالشرطان هنا في هذا الحديث هما المشروطان ، نه
فعل بمعنى مفعول ، يعني نهى عن مشروطين في بيع فهو كحديث هنا شرط 

نهى عن بيعتين في بيعة ، نهى عن عقدين في عقد ، فالشرط هنا المقصود 
به المشروط وهو العقد ، ليس الشرط المعروف ليتفق مع حديث نهى عن 

ن في بيعة ، فالحديث دل على النهي عن عقدين في عقد فالبيعتان في بيعتي
أما أن يفهم الشرط في هذا ، و بيعة ال تجوز ، بالحديث هذا والحديث اآلخر 

هو ألن الشروط ما كان جائزًا منها ف الحديث بأنه الشرط المعروف فليس كذلك
ن كان مائة جائز و ن كان مائة شرط ، وما كان باطاًل منها فهو باطل و 

شرط ، واتفاق األحاديث أولى من اختالفها وهذا القول هو قول المحققين من 
ابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم هللا تعالى وهو و أهل العلم واختيار شيخ اإلسالم 

الذي عليه العمل اآلن والفتوى ، في الشروط في البيع ليس لها حد ، سواء 
 بيع ملك بيع عين ، أو بيع منفعة .
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َثَنا اللهْيُث َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َماِلِك ْبِن  2025 َثَنا َأُبو اْلَوِليِد َحده َحده
 اْلُبرا َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ  َسِمَع ُعَمَر َرِضي َّللاه َعْنه َعِن النهِبيِ  َصلهى َّللاه أنه ْوٍس أَ 

ِعيِر ِرًبا ِإال َهاَء َوَهاَء َوالشه الإِ  ِباْلُبرِ  ِرًبا تهْمُر ِبالتهْمِر ِرًبا  َهاَء َوَهاَء َوالِعيُر ِبالشه
  . َهاَء َوَهاَء ِإال

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هذا التمر ، المقصود منه جنس التمر ، يعني أنواعه لها حكم واحد ، 
بد فيه من التماثل أو أن يبيع فسواء كان التمر جيدًا أو رديئًا البد منه ، فال

مستقاًل ثم يشتري مستقاًل ، فالتمر بالتمر ربًا إال هاء وهاء : يعني يكون خذ 
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وهات ، وهذا كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه عليه الصالة 
والسالم قال : الذهب بالذهب والف ة بالف ة والتمر بالتمر إلى أن قال وزنًا 

بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربا فدل ذلك على أن اتفاق  بوزن مثاًل بمثل يداً 
والتقاب  ، أما إذا  –األصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان : التماثل 
الذهب صن  التمر و اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، ف

ي والف ة صن  واألقط صن  والشعير صن  إلى آخره أما أنواع التمر فه
   واحد ليست أجناس هي جنس واحد .أنواع لصن

 :  سؤال
: إذا كان ثمن ومثمن ال ، ما يجوز ، أما إذا كان إقالة من  الجواب

بيع ، يعني هو اللي باعك قلت : واله ما صلح لي أبغاك ُتقيلني من هذا 
وباشتري شء ثاني ، هذه إقالة ، ما هي بثمن ومثمن ، أما إذا كنت بتقول 

 لوين وأعطني كيلو ، ما جاز .بأعطيك كي
 
 
 
 


