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ترمجة الشارح
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نسبو:

سليماف بن سليم اهلل بن رجاء اهلل بن بُ ِطي الرحيلي  -من قبيلة حرب.
والدتتو:
ولدت ونشأت -وال زلت وأسأؿ اهلل أف أموت -يف اؼبدينة.

بعض مشايخو:
أوؿ م ػػا يل ي ػػت العل ػػم  -قب ػػل الدراس ػػة الن امي ػػة  -يف مس ػػاد الن ػػا ػػل اهلل لي ػػو وس ػػلم
فحض ػػرت بعػ ػ ؾب ػػال الش ػػيأل ا م ػػن  -رضب ػػو اهلل  -وأن ػػا دوف السادس ػػة م ػػن العم ػػر
وحض ػػرت بع ػ ػ ؾب ػػال الش ػػيأل م ػػر ف ي ػػة  -رضب ػػو اهلل  -وؾب ػػال الش ػػيأل أر ب ػػر
وحضرت بع ؾبال الشيأل ا لباين-
كثريا
ُ
اعبزائري -رضبو اهلل  -وىذه قد جلست فيها ً
رضبػػو اهلل  -نػػدما كػػاف ي ػ ُػدـ إن اؼبدينػػة وبعػ ؾبػػال الشػػيأل ابػػن بػػاز  -رضبػػو اهلل  -يف
الريػػاض ويف اؼبدينػػة وبعػ
كاف يع دىا يف اؼبدينة.

ؾبػػال الشػػيأل ابػػن ثيمػػن  -رضبػػو اهلل  -العامػػة واػبا ػػة الػ

حفظو للقرآن:
مث وأن ػػا يف السادس ػػة التح ػػت دبس ػػاد يف اغب ػػي لتح ػػي ال ػػر ف ل ػ ي ػػد أح ػػد اؼبش ػػايأل م ػػن
قبيلتنا اظبو  :تيق بػن جػابر الرحيلػي يف مدرسػة كػاف ير اىػا فضػيلة الشػيأل راتػد بػن ػايق
الرحيلي -رضبهم اهلل صبيعا -وأسبمت ح ال ر ف قبل العاترة حبمد اهلل.

ٖ 1ر ٙايرتمجَٓ ١كٛي ١بتصسف ٚباختصاز ٜطري َٔ تفسٜؼ غسٜط َع ايػٝخ ضًُٝإ ايسح- ًٞٝحفع٘ اهلل -
حٝح ض ٌ٦عٔ تسمج ١ي٘ فهاْت ٖر ٙايرتمج.١
3

طلبو للعلم:
درسػ ػػت الدراسػ ػػة الن اميػ ػػة وزبرجػ ػػت مػ ػػن االبتدائيػ ػػة فأ ػ ػار والػ ػػدي أف ألتحػ ػػق باعبامعػ ػػة
اإلسػ مية باؼبعهػػد اؼبتوسػ وكانػػت اعبامعػػة إذ ذاؾ ال يلتحػػق ُّػػا مػػن أبنػػاء السػػعودين إال
اؼبرتدية والنطيحػة ومػن تػذ فبػن ؽبػم تػأف حػ إ اف الوالػد ُجوبِػوَ بػرف تػديد مػن أف ألتحػق
باعبامعة ح إ اف مدير اؼبدرسة االبتدائية قد أخذ ليو يعهدا بأين إذا مل أقبػل يف اعبامعػة ال
أين كنػػت مت وقًػػا يف اؼب ػواد العلميػػة ل ػ ان
أُقبػػل يف أي مدرسػػة أخػػري زبوي ً ػػا سػػبذ ذل ػ ٍّ
الوالد أ ار إال أف أدخػل اعبامعػة اإلسػ مية قػاؿ ؽبػم " :الػرزؽ بيػد اهلل أنػا أريػده أف يػتعلم
العلم الشر ي" فالتح ت باؼبعهد اؼبتوس باعبامعة فدرسػنا لػ مشػايأل  -يف اغب ي ػة -
أج ػ ء وكػػاف أكث ػػرىم مػػن ا زى ػػر وكػػانوا يف لػػوـ ا ل ػػة مػػن ا قوي ػػاء وال زالػػت ن ػػدي
كتابات لبعضهم إن اليوـ كتابات خا ة ر.
مث انت لت إن اؼبعهد الثانوي باعبامعة وكاف ا مر مثل ساب و.
ودر ْسػػت يف كليػػة الش ػريعة وزاملػػت ػػددا مػػن ال ض ػ ء أذكػػر
مث التح ػػت ب ليػػة الش ػريعة َ
مػػنهم ا ف  :أخػػي وزميلػػي ومػػن أحببتػػو يف اهلل وأحبػػي يف اهلل  :الشػػيأل ياسػػن ؿبمػػود  -رضبػػو
اهلل رضبة واسعة  -وكنا نتبادؿ ا وؿ والثاين يف ال لية ف ي السنة ا ون كنت ا وؿ وكاف
الشيأل الثاين مث يف السنة الثانية كاف ا وؿ وكنت الثاين مث يف الثالثة والرابعة كنت ا وؿ.
أيضا زميلي وأخي الشيأل يرحيػذ الدوسػري وىػو زميلػي يف الدراسػة وإف كػاف أسػ ان مػي
ً
ناػو كػػاف قػػد التحػػق ب ليػػة أخػػري قبػػل أف يلتحػػق ب ليػػة الش ػريعة و ػػدد مػػن ال ض ػ ء
وترفت بالتتلمذ ل دد من اؼبشايأل يف ال لية منهم تيخي الشيأل بدالس ـ بػن سػامل
الس ػ ػ ػ ػػحيمي حي ػ ػ ػ ػػل يتلم ػ ػ ػ ػػذت لي ػ ػ ػ ػػو س ػ ػ ػ ػػنتن يف كلي ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػ ػريعة والش ػ ػ ػ ػػيأل ػ ػ ػ ػػا
السحيمي والشيأل لي اغبذي ي وصبع من اؼبشايأل.
ت لػ ػ ػ قس ػ ػػم أ ػ ػػوؿ ال ػ ػػو حػ ػ ػ قي ػ ػػل  :إف مل
زبرج ػ ػػت يف كلي ػ ػػة الشػ ػ ػريعة وأُجػ ػ ػ ُ
ػرض ب سػػم أ ػػوؿ ال ػػو فلػػن ي بػػل يف أي قسػػم خػػر فمػػن فضػػل اهلل لػػي أف مشػػاىبي
يػ َ
كاف كل منهم يوجهي يف ال سم الذي يريد كاف من مشاىبي مػن ي ػوؿ  :ال يلتحػق إال
ب سم الع يدة كبن أريدؾ يف قسم الع يدة كػاف تػيخي الشػيأل فيحػاف اؼبطػريي ي ػوؿ :
"ال يلتحق إال ب سم ال و وال نػأذف لػ إال يف قسػم ال ػو" وتػاء اهلل أف أكػوف يف قسػم
ػت الس ػػنة اؼبنهاي ػػة ويف الس ػػنة الثاني ػػة
ا ػػوؿ فعُيٍّن ػػت يف قس ػػم ا ػػوؿ معي ػ ًػدا ودرس ػ ُ
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أدرس يف ال ليػػة فبحمػػد اهلل د ارسػػت ال وا ػػد ال هيػػة منػػذ ي ريرىػػا يف كليػػة
أ ػػررت لػ أف ٍّ
أوؿ من د ارسها يف ال لية واستماريت ل ذلػ سػنن
الشريعة ل ط ب ال لية ف نت َ
إن أف انت لت إن التدري يف الدراسات العليا يف اعبامعػة وال زلنػا  -وهلل اغبمػد واؼبنػة -
ندرس يف اعبامعة.
ٍّ
رزقػػي اهلل  -ػػز وجػػل  -نعمػػة يمػػة وىػػي التتلمػػذ لػ مشػػاىبي الػػذين حببونػػا يف مػػنه
معػػا فػػالعلم النػػافع ىػػو الػػذي
السػػل ،و لمونػػا أ اف ىػػذا ىػػو اؼبػػنه العػػا للعلػػم والعمػػل ً
ي ػػوف ل ػ طري ػػة السػػل ،العػػا  -رض ػواف اهلل لػػيهم  -والعمػػل العػػا إمبػػا ىػػو ل ػ
طري تهم اّنا مأخوذة ن النا  -ل اهلل ليػو وسػلم -وال زلنػا لػ ىػذا وأسػأؿ اهلل
أف يثبتنا وإخواين ل ىذا وأف يبيتنا ليو مهما خال ،اؼبخال وف.
الحالة االجتماعية:
وموحد وخائ ،كلها ات مػدح فػالزواج فبػدوح تػر ًا
أما اغبالة االجتما ية فأنا متزوج ٍّ
والتوحيد فبدوح تر ًا واػبوؼ فبدوح تر ًا ( .قاؽبا ل سبيل الد ابة).
أوالده:
من ا والد  -اغبمد هلل  -سبعة طبسة من الذكور.
مؤلفاتو:
ت بع
ألا ُ

وبعضها نُ ِشر:
ال تذ بعضها ـبطوط ندي
ُ

فمما كتبتو:
 -1ترح ا وؿ الث ثة.
 -2وترح من ومة السعدي يف ال وا د ال هية  -وىي ـبطوطة ندي كاملة- .
 -3وترح كتاب البيوع من منار السبيل  -وقد فارغو بع ال ض ء من أترطة - .
 -4وقوا د يعارض اؼبعا واؼب اسد.
 -5ومباحل ال تاب والسنة ودالالت ا ل اظ ال أخطأ فيها الرازي .
 -6والتعري ات ا ولية ند تيأل اإلس ـ ابن ييمية.
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 -7ومباحل ا مر ال انت دىا تيأل اإلس ـ.
 -8رسالة اؼباجستري كانت ن  :التأويل وأثره يف أ وؿ ال و.
رفت فيو حبو
كاف اؼبشرؼ الشيأل مر بدالعزيز  -من خرية من رفت
ُ
للتوحيد رفت فيو حبو لع يدة السل ،و رفت فيو حبو ل ـ تيأل اإلس ـ ابن ييمية
جدا ندما ييو ب ـ لشيأل اإلس ـ ابن ييمية أو ابن ال يم .-
وابن ال يم وكاف ي رح ً
 - 9مث رسالة الدكتوراة كانت بعنواف  :ال وا د اؼبشرتكة بن أ وؿ ال و وال وا د ال هية .
وكػػاف اؼبشػػرؼ لػ اػي الشػػيأل مػػر بػػدالعزيز وىػػو راقػػي ا ف يف قطػػر الشػػيأل م ػري
أسأؿ اهلل أف يش يو أترؼ لي يف الدكتوراة وانت ل إن أـ ال ري قبل أف يػتم اإلتػراؼ
فطلذ رظبيًا أف ي مل اإلتراؼ لي ومن فضلو أنو كاف يأييي إن اؼبدينة لسا ة اإلتػراؼ
ال أذىػػذ إليػػو أنػػا يف م ػػة بػػل يػػأم بسػػياريو يػػوـ الث ثػػاء  -نػاو ال ؿباضػرات نػػده -
أحيانًا يأم مباترة إن ال لية ووبضر سػا ة اإلتػراؼ مث قػد يسػافر مػن ن ػ الليلػة إن م ػة
وىػذا أمػػر ال أ ػػن أف أحػ ًػدا ي علػػو أسػػأؿ اهلل بأظبائػػو اغبسػػت و ػ ايو العلػ أف هبزيػػو ػػي
خري اعبزاء.
ىذا بع ما وبضػرين يف ىػذا اؼب ػاـ وىػو أمػر لػ كػل حػاؿ ال أ ػن أ اف فيػو فائػدة سػوي
لغوا.
أال نسمع ً
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ﮅﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮄ
مقدمة الشارح
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إ اف اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغ ره ونعوذ باهلل من ترور أن سنا ومن سيئات
أ مالنا .من ِ
يهد اهلل ف مضل لو ومن يضلل ف ىادي لو وأتهد أف ال إلو إال اهلل وحده
ال تري

ؿبمدا بده ورسولو.
لو واتهد أ اف ً

ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭼ [ ؿ
مراف.]102:

ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [النساء.]1:
ﭽﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ [ا حزاب]71-70:

أما بعد:
 2يٝطت يف األصٌ.
تٓب :٘ٝقد مت تفسٜؼ ٖذرا ايػذسم َبابكّذا يًُذال ٠ايصذٛت ٚ ١ٝالذرف اء يغذٝاٜ ٤طذري( ٠ذدّا نذذ ةيٜٗذا ا خذ ٠ٛايذ
تهسزت نجريّا ُ َٜ ٚ ،فتٓا مساع غَ ٤ٞذٔ األغذس  ١اء يف األضذ ١ً٦اهٗ(ٛذ ١يًػذٝخ -ل ٕٚاأل(ٛبذ ،- ١فتعطذس
عًٓٝا مساع بعض ايهًُات ايكً ٚ ١ًٝيهٔ اهعٓٚ ٢اضح َٔ غريٖذا ٚ-هلل اذتُذد ٚاهٓذٚ ،- ١نذإ ٖذرا ايتفسٜذؼ
ضذذذذذذذذذذذذذذذُٔ " َٓذذذذذذذذذذذذذذذح اهػذذذذذذذذذذذذذذذازٜع اهفتٛحذذذذذذذذذذذذذذذ "١يف "غذذذذذذذذذذذذذذذبه ١ا َذذذذذذذذذذذذذذذاّ ا (ذذذذذذذذذذذذذذذس: "ٟ
 ، http://www.ajurry.com/vb/forumdisplay.php?f=94فجذذص ٣اهلل خ ذريّا َذذٔ غذذازى
بايتفسٜؼ ٚايتصُٚ ِٝاهسا(عٚ ١ايتعًٝل.
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فإ ّف أحسن اغبديل كتاب اهلل وخري اؽبدي ىدي ؿبمد  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وتار
ا مور ؿبدثاهتا وكل ؿبدثة بد ة وكل بد ة ض لة وكل ض لة يف النار.
مث إ اف من
َعذذٓ ٢ايذذفذك٘
يف ايذذدٜذذذذٔ

مات اػبري يف العبد اؼبسلم أف يوف و اهلل – ز وجل -لل و يف دينو.

ِ
ِ
ِ
ٍّهوُ ِِف الدٍّي ِن » 3وال و
ي وؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َمَ « :-م ْن يُِرد اللاوُ بِو َخْيػًرا يػُ َ ْ
سليما ويعمل م ً اغبًا
لما
ً
حيحا ويعت د ا ت ًادا ً
يف الدٍّين  :ىو أف يتعلم اؼبسلم ً
مل الِح فتعرؼ الن ما
ىذا ىو ال و يف الدٍّين لم حيح ينت منو معت َ د سليم و ٌ
ؽبا وما ليها.
ومن أنواع ىذا ال و "ف و ا ح اـ الشر ية" الذي ىو من أنواع ال و احملمود يف

ِدين اهلل.

وال ت أ اف روح ال و وركنو ا

م :الدليل ف ل لم حيح البد أف ي وف مبنيًّا

دؿ ليها ال تاب والسنة.
ل ال تاب والسنة وا دلة ال ّ
فا دلة يف أمة ؿبمد  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
ال ح واؼبسلم ؿبتاج إن ا دلة يف تئونو كلها

َو َسلا َم -س ينة نوح فيها النااة وفيها
ل ناو يف باب ال و أحوج إن ا دلة اف

ال و ي ثر فيو االخت ؼ ويت طم فيو ا قواؿ والنااة يف التمس

بالدليل ل ضوء

فهم لماء ا مة اؼبعت َ ين و ل رأسهم سل نا العا –رضواف اهلل ليهم.-
وإذا قرأ طالذ العلم سرية أئمة اإلس ـ كا ئمة ا ربعة :أر حني ة النعماف وإماـ
وجبل السنة وإماـ أىلها

رتي ؿبمد بن إدري
دار اؽبارة مال بن أن و
الشافعي ال ّ
ّ
أضبد بن حنبل –رضبهم اهلل صبيعا -هبد أف ف ههم ف و الدليل وأّنم إمبا يعدروف ن
الدليل وكي ،ال ي وف أمرىم كذل وقد وجدناىم ِ
دؿ ليو الدليل.
ؾبمعن ل ا خذ دبا ّ

 3يخس(٘ ايبخازَٚ ٟطًِ عٔ َعا– ١ٜٚزض ٞاهلل عٓ٘ .-
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ت لَوُ ُسناةٌ َ ْن
ي وؿ اإلماـ الشافعي –رضبو اهلل" :-أ ْ
استَبَانَ ْ
ااس َلَ أَ اف َم ْن ْ
َصبَ َع الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َح ٍد ِم ْن الن ِ
ااس َكائنًا ِم ْن
َر ُسوؿ اللاو  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم َ -ملْ يَ ُ ْن لَوُ أَ ْف يَ َد َ َها ل َ ْوؿ أ َ

َكاف" 4واإلماـ الشافعي –رضبو اهلل -وب ي إصباع الناس وىو أ لم ب ـ ا ئمة ف ت
اأّنم داخلوف يف ىذا اإلصباع ونعو هم وأقواؽبم متوايرة يف ىذا الباب ولذل فإ اف االيٍّباع
العحيح ئمة اإلس ـ ومنهم ا ئمة ا ربعة :أف يأخذ طالذ العلم من أقواؿ العلماء ما
كاف أح

بالدليل.
وطالذ العلم إذا انت

من أقواؿ أىل العلم ما هر لو أناو أح

بالدليل فإناو هبذ

معذور مأجور وأ ي بالعلماء:
أف يعلم أف من خال ،الدليل من وجهة ن ره من العلماء
ٌ
أئمة اإلس ـ اؼبعت َ ين فإناو ال يوجد إماـ من أئمة اإلس ـ يتع امد ـبال ة الدليل.
وىذا اؼبنه ىو اؼبنه الرتيد الذي ند وا إليو وىو معرفة فضل أئمة اإلس ـ
التععذ قواؽبم وإمبا االنتعار
واال رتاؼ بشأّنم والرتحم ليهم والد اء ؽبم مع دـ ُّ
دؿ ليو الدليل ل ضوء فَهم أئمة اإلس ـ.
للدليل بأف يأخذ طالذ العلم من ا قواؿ ما ّ
والت أ ّف ىذا ا مر ىو و ية رسوؿ اهلل  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وأ ّف الد اة إليو
ىم ال ائموف بو ية رسوؿ اهلل  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -فإ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم-
ِ
قاؿ« :فَِإناو من يعِ ِ
اػبُلَ َ ِاء
اختِ َ فًا َكثِ ًريا فَػ َعلَْي ُ ْم بِ ُسناِ َو ُسن ِاة ْ
ش مْن ُ ْم بَػ ْعدي فَ َسيَػَري ْ
ُ َْ َ ْ
ِ
ِِ
ضوا لَيػها بِالنػاو ِاج ِذ وإِياا ُكم وُْؿب َدثَ ِ
ِ
ات اْ ُُموِر فَِإ اف ُك ال
ين الْ َم ْهديٍّ َ
ن فَػتَ َم اس ُ وا َُّا َو َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ
الاراتد َ
ُْؿب َدثٍَة بِ ْد َةٌ» 5فالنا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ما قاؿ :فإ اف من يعش من م بعدي فسريي
اخت فا كثريا فعلي م بسن وسنة اػبل اء الراتدين اؼبهدين إال يف االخت ؼ يف ال و

فعلي م بالت ليد بل ح م ح ًما ًّاما ا
أمرا م ًَما ال ن ْ
وبن ً

لو وىو أ ّف النااة ند

ْ 4طب٘ يإلَاّ ايػافع ٞابٔ ايك- ِٝزمح٘ اهلل  -يف نتاب "ايسٚم" "ٚاعالّ اهٛقعني" َٛٚاضع يخس.٣
 5زٚا ٙيب ٛلاٚل ٚايرتَرٚ ٟابٔ َا(٘ ٚصخخ٘ األيباْٚ ٞغري َٔ ٙحدٜح ايعسباض َٔ ضاز– ١ٜزض ٞاهلل عٓ٘ -
.
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يؤخذ بال وؿ الذي يدؿ ليو ا دلة يف
االخت ؼ بل الواجذ اؼبتحتٍّم أناو ند االخت ؼ َ
قادرا ل معرفة ىذا فإ ّف الواجذ ليو أف يسأؿ من
ن ر النا ر إليها فإف مل ي ن اإلنساف ً
ؼ بالن ر يف ا دلة ومعرفة ا دلة لي وف يف ذل
ُ ِر َ

ل اؼبنه الرتيد.

وكبن يف ىذه الدورة دورة إماـ دار اؽبارة -رضبو اهلل ز وجل وجزاه ن اإلس ـ
واؼبسلمن خري اعبزاء -ىذه الدورة اؼب امة يف مدينة رسوؿ اهلل  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -يف
اؼبساد اؼبس ام ند الناس دبساد ال بلتن ىذه الدورة ال أسأؿ اهلل – ز وجل -أف يرزقنا
صبيعا
فيها ً

ح النية والعمل النافع يف ىذه الدورة إف تاء اهلل سي وف لنا درساف:

باحا
 ّأما أحدنبا فيبدأ إف تاء اهلل من يوـ الغد يف السا ة السابعة والنع،ً
وذل يف إكماؿ ترح من ومة الشيأل السعدي –رضبو اهلل – ز وجل -يف ال وا د ال هية.
 وأما الدرس الثاين فهو يف ىذا الوقت بعد الععر ويبدأ ل ما ا تدمت ليو يفالسا ة اػبامسة إال ربع وسنت لم –إف تاء اهلل -فيو ن بع
يُٖذذ ١ٝتعذذًذِ
فذكذذ٘ ايذذبٛٝع

قوا د البيوع.

وال ت أ اف اؼبسلم حباجة تديدة إن معرفة ف و البيوع اف اؼبسلم ال ىبلو يف حيايو
من بيع بل ال ي اد ىبلو يف يوـ من أيامو من بيع أو تراء .وط ب العلم حباجة إن معرفة
ف و البيوع اف الناس ي ثروف ا سئلة فيها و نّا وجدنا اؼبت ِ
لمن يف ال و يتساىلوف يف
أبواب اؼبعام ت ما ال يتساىلونو يف أبواب العبادات.
ولذا ينبغي ل ط ب العلم الذين وف هم اهلل إن معرفة ق ْدر ا دلة ومعرفة م اـ سنة النا
 َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -أف هبتهدوا جاىدين يف معرفة ف و اؼبعام ت وال ت أ اف أ مف و اؼبعام ت ىو "ف و البيوع" ف اف من ِ
اؼبناسذ أف لبتار بع قوا د البيوع ال ذكرىا
العلماء يف كتذ ال و أو يف كتذ ال وا د ال هية لنت لم نها ونربطها ببع

اؼبعام ت

ال َععرية يف أبواب البيوع إف تاء اهلل – ز وجل.-
وي تضي اؼبنهاية العلمية منّا أف نبدأ ىذه الدروس دب دمتن:
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أما إحدانبا :فعن ال وا د ال هية.
وىذه ِ
طرحها مر ًارا يف ترحي ل ال وا د ال هية يف ّدة
سأوجز فيها إهبازا ً
تديدا لسبق ْ

دروس فنتطارؽ إليها بإهباز.

بيعا.
وأما اؼب دمة الثانية :ف ي يعري ،البيوع وبياف الع ات ال زمة لي وف ا مر ً
وىذه أيضا سنتطارؽ إليها –إف تاء اهلل -دبا ي تضيو اؼب اـ.

*****
املقدمة األوىل  :يف القواعد الفقهية
حكما فقهيًا
فما اؼبراد بال وا د ال هية؟ القواعد في حقيقتها
ٌ
كلمات َ
موجزةٌ ّ
تتضمن ً
عاما ينطبق على مسائل كثيرة.
ً

تعسٜف ايكٛاعد

ايفكٗ١ٝ

اؼبرسل بل البد
(
ٌ
كلمات َ
موجزة) ف بد يف ال وا د من اإلهباز ال يعلح يف ال وا د النثر َ
من إهباز العبارة فت وف ال ا دة من كلمتن أو من ث ث كلمات أو من سطر أو سطرين
وال يتااوز ىذا.
موجزة ىذه ال لمات البد أف ي وف يف ل ها:
ٌ
كلمات َ
عرؼ ىذا اغب م من
 ( ُح ْكم) يُ َسمع فيُ َ

تو:

 (أن يكون فقهيا) أي يتعلاق بال و.-ومن

عاما) أي لي خا ً ا دبسألة أو مسألتن.
تو ً
أيضا ( أن يكون ً

( -ينطبق على مسائل كثيرة).
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فإذا جئنا مث ً وجدنا لماء ال وا د ي ولوف من ال وا د قا دة (األمور بمقاصدىا) إذا
ن رنا إن العياغة وجدناىا ـبتَعرة وإذا ن رنا إن الل
اـ ا مور مريبطة دب ا دىا ينطبق ل مسائل كثرية.
ايتذعذسٜف اهذختذذاز

وجدنا فيو ح ًما ىذا اغب م

و ُّ
تعرف منو
أدؽ يعري ،ند
ٍّ
اؼبتخععن لل وا د ال هية أف ال وا د ال هية :حكم كليّ يُ َّ
حكم الجزئيات الفقهية مباشرة.
"كلي"؟ كلمة (كلي) ند العلماء
كلي" ماذا يريد العلماء ب لمة
ندما نسمع كلمة " ّ
ّ
يريدوف ُّا اعبملة ال يعلح أف يبدأ ب لمة "كل" .فن وؿ مث ً  :كل طالذ لم اليوـ قارئ
يعح أف ن وؿ :كل طالذ لم اليوـ قارئ ي رأ ىذه كليّة
ىذه كليّة.

نو يعح أف ن وؿ كل .إذف

ل ن قولنا :طالذ العلم موفاق ىذه ال يعلح أف ي وف كلية ناو ال يعلح أف نُ ِ
دخل ليها
ّ
"كل" فن وؿ :كل طالذ لم موفاق ناا نري من ط ب العلم من ال يوفاق إن اػبري بل
قبده م تاح تر وبارب السنة وينشر البد ة ي ره أىل السنة وبارب أىل السنة ي دح يف
اجتهادا يف طلذ
أىل السنة يسع يف ىدـ أىل السنة يف كل م اف وىو من أج ّد الناس
ً

العلم يف نو .فهذه ليست كليّة ناو ال يعلح أف ي اؿ فيها "كل".

عدؽ أف يبدأ ب لمة "كل".
إذف ندما ي وؿ العلماء "حكم كلي" أي يعلح ويَ ُ
وال وا د ال هية يعلح أف يبدأ ب لمة "كل"

اف كل ما ىبرج ن ال وا د ال هية ال

يعلح أف يدخل فيها.
ولذل ال يُش ِل ي ولوف "ال وا د ؽبا مستثنيات" ن وؿ نعم ىذه اؼبستثنيات ال يعلح أف
يدخل يف ال ا دة ولذل ال ي دح يف ال ا دة.
تعرف منو حكم الجزئيات الفقهية مباشرة.
كلي يُ َّ
إذف :حكم ّ
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وىذا التعري– ،إخواين -يشمل ما يس ام

ند العلماء بػ"الضواب ال هية"

اف

احدا فمن العلماء من ىبرجها من
الضواب ال هية يف ح ي تها قوا د غري أ ّّنا يدخل بابا و ً
دخل الضواب .
ال وا د فإذا َ
أردت إخراجها ف ِزد يف التعري" :،في أكثر من باب" ف يَ ُ
أردت إدخاؽبا ف يذكر "في اكثر من باب" والت ريق بينهما للتمييز ف
وإذا َ

ولي لو أثر

ملي .الضواب من حيل العمل قوا د وإف كانت ـبتعة يف باب وىذا ىو اؼبنه الذي

سنسري ليو –إف تاء اهلل -يف طرحنا يف قوا د البيوع أ ي دـ الت ريق فيما يدخل يف
باب واحد وبن ما يدخل يف أبواب كثرية.
وفبا جرت العادة أف يُشار إليو إتارة الزمة يف م دمات ال وا د ىو اإلتارة إن ال رؽ بن
ال وا د ال هية وال وا د ا ولية.
بعض ايفسٚم بني
ايكٛاعد ايفكٗ١ٝ
ٚايكٛاعد األصٛي١ٝ

فن وؿ :إف اؼبست ّر ند لماء ال ن أ اف ال وا د ال هية غري ال وا د ا
اضحن جلين:
فن وبينهما فروؽ كثرية ل ن نشري إن فرقَن و َ

ولية فهذا فن وذاؾ

أما أحدىما :فهو َّعرف منو حكم
أن القاعدة الفقهية في صيغتها ولفظها
ٌ
حكم يُ َ
المسائل مباشرة.
عرف منو حكم المسائل مباشرة.
أما القواعد األصولية :فليس في صيغتها ٌحكم يُ َ
مثاال :من ال وا د ال هية( :اليقين ال يزول بالشك) .يف ىذه ال ا دة ح م
ونضرب ً
يُعرؼ منو ح م مسائل ال و مباترة فإذا جاءنا إنساف يسأؿ ن ي ٍ
ن وت ٍّ ؟ قلنا :الي ن
َ
ت أني
ليت الععر وؼبا
ال يزوؿ بالش جاءنا إنساف قاؿ:
فرغت من الع ة ت ُ
ُ
ُ
ّ
كت الساود؟ قلنا :الي ن أنا
ت يف يرؾ الساود والي ن
فرغت من الع ة كاملة وت َ
َ
ير ُ
حيحة .وى ذا.
ال يزوؿ بالش فع ي
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أما ال ا دة ا

عرؼ منها ح م
ولية مث ( :األمر للوجوب) .لي يف ل ها ح م ف هي يُ َ

اؼبسائل ال هية مباترة فلو سألنا سائل ن أي أمر ؼبا استطعنا أف ن وؿ لو مباترة :واجذ
اف ا مر للوجوب.
يعي لو سألنا تخص ن مث ح م ا كل باليمن؟ ال نستطيع أف ن وؿ لو :ا كل باليمن
واجذ اف ا مر للوجوب.
لن يَ هم إال إذا أوردنا لو ا مر أو كاف يعلم ا مر ف لنا لو :ا كل باليمن واجذ اف
ِ
ِ
َح ُد ُك ْم فَػ ْليَأْ ُك ْل بِيَ ِمينِ ِو» 6و((ليأكل)) أمر
النا  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -قاؿ« :إذَا أَ َك َل أ َ
وا مر للوجوب .فهذا تيء.
والفرق الثانيَّ :
أن موضوع قواعد الفقو :أعمال وأقوال المكلَّفين.
أما موضوع القواعد األصولية :فاألدلة الشرعية.
ِ
العامل بال وا د ال هية يبحل يف أقواؿ وأفعاؿ اؼب لا ن.
أما ِ
العامل بال وا د ا

ولية فيبحل يف ا دلة الشر ية.

فعندما ي وؿ ِ
امل ال وا د( :األمور بمقاصدىا) أي أ اف أمور اؼب لا ن من ا قواؿ وا فعاؿ
مربوطة دب ا دىم.
و ( :األمر للوجوب) فيعي أمر اهلل للوجوب وأمر رسوؿ اهلل  َ -لا
ّ

أما ندما ي وؿ ا
اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -للوجوب وال يتعارض مر الناس.
فعمل ا

ولين = مل ال وا د ا

ولية= موضوع ال وا د ا

ولية يف ا دلة الشر ية.

أما موضوع ال وا د ال هية ف ي أفعاؿ وأقواؿ اؼب لا ن.
 6زٚاَ ٙطًِ َٔ حدٜح ابٔ عُس -زض ٞاهلل عُٓٗا .-
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حج ١ٝايكٛاعد

الموجزة عن القواعد الفقهية فهو السؤال
وأما ثالث األمور وآخرىا في ىذه المقدمة
َ
حتج بالقواعد الفقهية؟ ىل يعلح ال وا د ال هية ف يستنب منها طالذ
الدائم :ىل يُ ّ

ايفكٗ١ٝ

العلم ح ًما؟ ىل يعلح ال وا د ال هية ف ي وف مستنَ ًدا الستنباط ا ح اـ الشر ية؟

فن وؿ :إ ّف من لماء ال وا د من قاؿ :إ اف ال وا د ال هية ال ُوبت ّ ُّا  -واظبحوا
السر ة ّين أ ت أ اف ا مر م ارٌر فيما مض  -فمن لماء ال وا د من ي وؿ :إ اف ال وا د
ل

ال هية ال ُوبت ّ ُّا قلنا ؼباذا؟ قالوا :اّنا من ك ـ البشر وال حاة يف ك ـ البشر .قاؿ:
وال وا د ال هية من ك ـ ال هاء وبإصباع أىل العلم ال حاة يف ك ـ أحد بعد العحابة.
واختل ،العلماء يف قوؿ العحار والعواب فيو الت عيل ل ان الشأف اأّنم ِ
ؾبمعوف أناو ال
حاة يف ك ـ أحد دب رده من البشر بعد العحابة –رضواف اهلل ليهم -قالوا :وال وا د

ال هية من ك ـ البشر.
ومن لماء ال وا د من قاؿ :إ اف ال وا د ال هية حاة ويُستنب منها ا ح اـ اف ىذا ىو
نيع العلماء قالوا :وجدنا العلماء من ا ئمة ومن بعدىم ي ٍّرروف ا ح اـ من ال وا د.
ايذسا(ذح يف اهطذأيذ١

والصواب :التفصيل:
عامل معاملة النعوص.
 فإ ّف من ال وا د ال هية ما يُ َيعامل معاملة االستدالؿ دبعاين النعوص.
 ومنها ما َ ومنها ما يعامل معاملة االستدالؿ بال ياس.منها ما يُعامل معاملة النصوص في االستدالل بو وىذا النوع ىو يف ال وا د اؼبأخوذة من
ومبت .فمعناىا من النعوص ومبناىا من النعوص فهي نعوص .ك ا دة
معت ً
النعوص ً
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"ال ضرر وال ِ
ضرار" ل
من مش اة ؿبمد  َ -لا

ها من أل اظ ؿبمدَ - 7لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وبالتا فمعناىا
اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم.-

الخراج بالضمان" ل ها من أل اظ ؿبمد َ - 8لا اهللُ َلَْي ِو
وقا دةَ " :
ِ
يعامل معاملة
وبالتا فمعناىا من مش ايو  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -فهذه ال ت اأّنا َ
النعوص ويُستَدؿ ُّا ويُستنب منها اّنا نعوص.
َو َسلا َم-

وأما القسم الذي يعامل معاملة االستدالل بمعنى النصوص فهي ال وا د ال
ي وف معناىا من النعوص ومبناىا من ال هاء الل

ل

ال هاء ل ّن اؼبعت من ا دلة.

وىذه أيضا ُوبت ُّا ويُستنب ا ح اـ منها اف االحتااج دبعاين النعوص سائغ ند
ِ
ضبِ اؼبعت وأُح ِم ساغ أف ُوبت ّ باؼبعت وال وا د من
لماء اإلس ـ إذا أُح م اؼبعت فإذا ُ
ىذا ال بيل.
يعامل معاملة االستدالل بالقياس فهي ال يسم بال وا د
وأما القسم الذي َ
االست رائية ال يُبت ند العلماء ل يتبُّع مسائل ال و فهذه ح مها ح م ال ياس
كاؼبيتة للمضطر ال هبوز
شرتط ل حتااج ُّا ما يُ َ
ويُ َ
شرتط ل حتااج بال ياس فهي لل يو ْ
االحتااج ُّا ند ال اسعة ووجود النعوص وإذا مل هبد ال يو النص اػباص باؼبسألة فإناو
وبت ّ بال ا دة من باب إغباؽ الن ري بن ريه.
ىذا ما يتعلق بإهباز يف م دمة ال وا د ال هية.

*****
ٚ 7زل عٔ مجاع َٔ ١ايصخابَ ١ذِٓٗ ابذٔ عبذاع ٚعا٥ػذٚ ١عبذالَ ٠ذٔ ايصذاَت ٚغريٖذِ –زضذ ٞاهلل عذِٓٗ -
ٜٚس(ع يف ختسجي٘ يًصخٝخ ١ة250
 8يخس(٘ ارتُط َٔ ١حدٜح عا٥ػ– ١زض ٞاهلل عٓٗا ٚ -صخخ٘ األيباْ ٞيف ا زٚاٚ ٤غري.ٙ
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املقدمة الثانية :يف تعريف البيع
ننزؿ ليو
وىي مهمة ً
جدا اّنا م تاح ف و البيوع البد أ اف نعرؼ ما ىو البيع ح ّ
بيع كاف بيعا ف بد أف نعرؼ ح ي ة البيع ند
ا ح اـ ولي كل ما ّاد الناس أناو ٌ
لماء اإلس ـ.
تذعسٜذذف ايبذٝذذع يذذػذ١

فالبيع في اللغة :ىو مبادلة شيء بشيء.

أيضا
وىذا يشمل –يا إخوة -ما يسم بالبيوع ا ط ًحا وما يسم بال رض ً
ماال فهو من حيل اللغة مبادلة
ماال ويأخذ ً
فال رض من حيل اللغة بيع نا يعطي ً
تيء بشيء.
ويطلَق بمعنى ِ
الملْك ،يقال باع كذا؛ أي َملَ َكو.
بيعا فهو من أل اظ
ويأتي ً
أيضا –يا إخوة -بمعنى البيع والشراء ك نبا يسم ً
بيعا كذل .
بيعا والشراء يسم ً
ا ضداد يطلَق ل الشيء و ل ضده فالبيع يسم ً
واختُل ،يف اتت اقو يف اتت اؽ البيع ا ط ًحا من جهة اللغة فقال أكثر الفقهاء

اؼبتبايعن
تبايعن يب ّد با و إن ا َخر ا ل أ اف
إنو مشتَق من َ
َ
الباعة؛ اف كل واحد من اؼب َ
ند البيع يعافِح أحدنبا ا َخر داللة ل انع اد البيع فهذا يب ّد با و وىذا يب ّد با و

فسمي البيع بيعا من ىذا.
ٍّ
نو اؼب ْل

بيعا من باع بمعنى ملَك فهو من اؼبِْل
واألصح :أ ّن البيع ِّ
سمي ً
ىذا ا

ح وإف كاف ا وؿ ليو أكثر ال هاء ل ان ا

أناو معدر باع دبعت مل .
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اف البيع ينت

ح ند لماء اللغة

تذذعسٜف ايبٝع اصذبالحا
أدؽ التعري ات وأ ّحها
وأما البيع في اصطالح العلماء فلو يعري ات كثرية ل ّن ّ
ٍ
الذمة ،أو ٍ
مبادلة ٍ
مباحة ،بمثل أحدىما ،على التأبيد ،غير
منفعة
مال ولو في َّ
ىو قوؽبمَ :

ربا وال قرض.
شرح ىذا التعريف:
اؼببادلة –يا إخوة -م ا َلة ي وف بن طرفَن وىذه
(مبادلة) َ
معاوضة البد أف ي وف بن طرفَن.
أ ّّنا البد أف ي وف بن طرفَن كل د َ

اؼبعاوضات
ة ود َ

مبادلة مال) قوؽبم (مال) اؼب عود باؼباؿ ند العلماء :العين المنت َفع بها وىذا –
( َ

ماال
يا إخوة -يشمل الن ود ويشمل الثياب ويشمل ال تذ كل ن منتَ ٍع ُّا يسم ً
ند العلماء ولي االمر كا ط حنا اليوـ إذا أُطلِق اؼباؿ قُ ِ
عد بو الن ود ال! فعندما ي اؿ

مبادلة ٍ
مبادلة الن ود ويدخل يف ىذا مبادلَة
( َ
ن يُنتَ ع ُّا فيدخل يف ىذا َ
مبادلة مال) أي َ
الثياب ويدخل يف ىذا مبادلة ال تذ كلها ِ
داخلة يف ىذا.
َ
اؼببادؿ يف البيع قد ي وف
أما قوؽبم (مبادلة مال ولو في الذمة) اؼب عود أ اف اؼباؿ َ
ؿبداد العن كي،؟ بعت ىذا ال تاب ىذا ال تاب موجود أو غري موجود؟ موجود "ىذا"
اسم إتارة ال يُطلَق إال ل موجود ال تاب يف يدي أقوؿ :بعت
العن ىذا بعينو ال يشتبو بغريه فهذا ؿبداد العن.

ىذا ال تاب ؿبداد

الذمة) اؼب عود أف ي وف اؼباؿ غري ؿبداد العن ل ناو معروؼ
أما قوؽبم (ولو في ّ
بو و و ً ا يرفع نو اعبهالة كما يف ال اسلَم يف ال اسلم –يا إخوة -العن ىل ىي

موجودة؟ ال ىل ىي ؿبدادة بعينها؟ ال ل نها مو وفة بو ٍ
 ،يرفع اعبهالة ب ٍيل معلوـ
ووزف معلوـ إن أجل معلوـ.
أيضا بيع اؼبو وؼ –وسيأيينا يف قا دة مهمة -ي وؿ مث ً  :أبيع بي الواقع يف
بلدة كذا ومساحتو كذا وبناؤه كذا وغرفو كذا ومراف و كذا فتع و و ا يرفع نو اعبهالة
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موجودا ندنا فهذا
ا ف ىو غري ؿبداد ىنا ول ناو مو وؼ نعم ىو موجود بعينو ل ناو لي
ً
الذمة.
يف َ
أو ؿبداد ال ْدر غري ؿبداد العن وإمبا ؿبداد ال ْدر أقوؿ :بعت ال تاب دبائة لاير ا ف
معروؼ قدرىا "مائة" ل ّن ينها غري معروؼ قد ي وف ىذه ويل ويل
–يا إخوة -اؼبائة
ٌ
عدؽ ليو مائة لاير يعلح أف ي وف فهذه معروفة بال ْدر ال بالعن.
وكل ما يَ ُ
يبادؿ قد ي وف ؿبداد العن وقد
إذف اؼب عود -يا إخوة -أ اف اؼباؿ يف البيع الذي َ
الذمة.
ي وف مو وفًا وىذا يف الذمة وقد ي وف أيضا ؿبداد ال در وىذا أيضا يف َ
العن.

الذمة) ما ي وف مو وفًا أو ؿبداد ال در ل نو غري ؿبداد
إذف م عودىم (ولو في َ

الذمة بمنفعة مباحة) أي أ اف البيع –يا إخوة -قد ي وف
( َ
مبادلة مال ولو في ّ
دببادلة من َ عة وليست ينا وي وف بيعا وأ طي م أمثلة ؽبذا :رجل نده بيت ال ي ع ل
يطل
الطريق العاـ فإذا أراد أف يعل إن الطريق العاـ ي طع مسافة طويلة ولو ٌ
جار خل و ّ
يبر ببيتو ي وؿ :يا جاري أنا يشق
دبمر ُّ
بيتو ل الطريق العاـ فيشرتي من جاره من عة اؼبرور ٍّ
لي الذىاب إن الطريق العاـ وأريد أف أترتي من من عة اؼبرور ببيت
ّ

أريد أف ي تح

فبرا
ًّ

اؼبمر ل ن يشرتي من عة اؼبرور (على التأبيد) يعي من غري ربديد
ُّ
أمر بو ىو ال يشرتي ّ
اؼبمر دب ّدة ؿبدادة فهذه إجارة
دبداة وُّذا لبرج من اإلجارة ناو لو اترتي من عة اؼبرور من ّ
قائما فهذه يف
وليست ً
باؼبمر ل التأبيد ما داـ الع ار ً
بيعا ل ن إذا اترتي من عة اؼبرور ّ
يبر ببيت جاره ما ال رؽ بن ىذا واإلجارة؟
دبمر ُّ
اغب ي ة بيع ىنا الرجل اترتي من عة اؼبرور ٍّ

أناو ل التأبيد ولي لو أمد ؿبداد يف الع د.
ِ
مستأجٌر لو وينت ع بو ل ونو يف
تخعا نده ار م ْل ٌ لو أو
اؼبثاؿ الثاين :لو أ ّف
ً
م ٍ
اف مناسذ فااءه َخر وقاؿ لو :أنا أريد من ىذا الع ار أريد أف زبرج ويرتؾ ىذا
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الع ار

اين أريد أف أياجر فيو ىنا يف اغب ي ة ىذا الرجل يريد منو من عة الع ار ل ونو يف

م اف مناسذ في وؿ :أنا أبيع

من عة ىذا الع ار مث دبائة أل ،وأخرج وىو اؼبسم

الرجل أف يرتؾ اإلنساف الع ار مث لغريه لينت ع بو ىنا يف اغب ي ة باع اؼبن عة
باػبلو خلو ٍّ
ىوال يبل الع ار مث

ىو مستأجر مث ل ن باع اؼبن عة ل ىذا فهذا بيع والعحيح

من أقواؿ أىل العلم أنو جائز بشروط لعلها يرد معنا –إف تاء اهلل -يف ال وا د.
(مبادلة ٍ
منفعة مباحة بمثل أحدىما) فالبيع قد ي وف:
مال أو َ
مبادلة ٍ
ماؿ دباؿ.
َ
مبادلة ماؿ دبن عة مباحة.
وقد ي وف َ
مبادلة من عة مباحة دباؿ.
وقد ي وف َ
مبادلة من عة مباحة دبن عة مباحة.
وقد ي وف َ
فهذه ور البيع.
(على التأبيد) ما معت ل التأبيد؟ أي :من غري ربديد م ّدة ؼباذا؟ قالوا :ىذا
احرت ٌاز ن اإلجارة اف اؼبعت السابق ينطبق ل اإلجارة فاحتي إن قَيد " ل التأبيد"
لتخرج اإلجارة اّنا لي ل التأبيد بل ؽبا أمد.
يوجد يف الربا فالربا:مبادلة
(غير ربا) غػري ربػػا لو ن ػ ػرنا إن اؼباضػي لوجدنا أ ّف معناه َ

مال بمال على التأبيد إذف اؼبعت انطبق ليو والربا لي بيعا اف اهلل – ز وجل -جعلو
ؿبرما
قسيم البيع قاؿ :ﮅ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮄ[ الب رة ] 275 :إذف الربا لي بيعا ّ
بل لي بيعا

اف اهلل جعلو قسيمو فاعل الربا يف جهة والبيع يف جهة أخري ﮅ ﭧ ﭨ
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نص ال هاء ل
ﭩ ﭪ ﭫ ﮄ إذف البد أف ُلبرج الربا من معت البيع ولذل
ّ

إخراجو ف الوا( :غير ربا).

الربح ال
عد بو ٍّ
(وال قرض) قاؿ وال رض ينطبق ليو اؼبعت السابق ل ن ال يُ َ
عد بو الرفق واإلحساف ف ينطبق ليو اؼبراد بالبيع فياذ
اؼبعاوضة ول ن يُ َ
يُ َ
عد بو َ
خراجو ف الوا( :وال قرض) ليخرج من اؼبعت.
أبن بع
أحذ أف ٍّ
ىذا يعري ،البيع ند العلماء وقبل أف ن ارؽ ىذه اؼب دمة ُّ
وجدت خل ً يف فَهمها ح
الع ات ال زمة للبيع ٍّين
ُ

ند بع

ط ب العلم.

َٔ صذفذات ايبذذٝذع
ضمن رأس المال ،وأال
ي
أال
بيعا:
وف
ي
ح
زمة
ال
البيع
ات
من
أف
وىو
ُ َ
ايذالشَذذ١
َّ
الربح بمقدا ٍر معيِّن.
د
حد
ي
وأال
بح،
الر
ن
ضم
ي
ِّ
ُ َ ِّ
ُ

ضمن رأس المال) دبعت أال ي وف رأس اؼباؿ مضمونًا بل يب ن أف
وقولنا( :أال يُ َ
يذىذ كلو ويب ن أف يذىذ بعضو وفب ن أف يزوؿ .فب ن أف يشرتي ويبيع فتخسر
يذىذ رأس اؼباؿ وفب ن أف يربح ىذه
الربح) كذل
ضمن ِّ
وقولنا( :وأال يُ َ

ة البيع احتماؿ الربح واػبسارة.
بل ي وف الربح ِ
ؿبتم ً .

وقولنا( :وأال يُ َّ
الربح بمقدا ٍر معيِّن) مث ً أال ي اؿ :ل يف الشهر أل ،لاير
حدد ِّ
مث ً وجدنا من ي وؿ يف ىذا الوقت :يعاؿ أ طي أل ،لاير وأنا أبيع ل بطاقات "سوا" مث ً
ول يف الشهر طبسمائة لاير ل يف كل تهر طبسمائة مائة لاير وأنا أبيع ل
ث ث سبنع كونو بيعا تر يا:
العلة األولى :أ اف رأس اؼباؿ مضموف .ما داـ أ ّف ل
فهو كالربا ولي كالبيع.

رحبًا فلن يذىذ رأس اؼباؿ

العلة الثانية :أ اف الربح مضموف ل يف كل تهر طبسمائة لاير.
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لل
ىذا فيو ٌ

العلة الثالثة :أ اف الربح ؿبداد اؼب دار فهو يف كل تهر طبسمائة مث ً فهذا ال هبوز
بيعا.
أف ي ع ليو الع د وال ي وف ً
ل ن لو فرضنا –يا إخوة -أناو حب م العادة يف البلد ًلِم أ اف بيع السلعة ال نية ال ي وف فيو
خسارة وأناو حب م التاربة يف كل تهر يُنتِ أل ،لاير ل ن مل يُتعاقَد ليو فهذا ال يضر.
ابح دائما وال
يعي لو ّ
أين ُ
جئت إلي وقلت يا ف ف :كبن ندنا يف البلد التمر ال ىبسر ر ٌ
نعرؼ أ ّف التمر مث ً ىبسر وحب م معرفتنا بالسوؽ يف الغالذ أنّ إذا اترتيت بأل ،لاير
ِ
فهات أل ،لاير أياجر ل يف التمر ىذا ال يضر ما مل ي ع ليو التعاقد
يربح طبسمائة لاير

فأقوؿ ل ِ :
ىات أل ،لاير أياجر ل يف التمر ول يف كل تهر طبسمائة لاير يعي يا إخوة
فرؽ بن اإلخبار بواقع العمل وبن التعاقد فالتعاقد ل ما ذكرنا ال يعح أما اإلخبار ف
بأس بو.

*****
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الشروع يف القواعد
اؼبوجزين نشرع يف ذ ْكر ال وا د اؼبتعل ة بالبيوع ولعل م
وبعد أف فرغنا من ىاين اؼب دٍّمتَن َ

الح تم أ ّف اعبزء اؼبتعلٍّق ب وا د البيوع يف ٍّ
اؼبذكرة لي فيو كتابة فال تابة لي م أنتم.
ايذذكذذذاعذذد ٠األٚىل

فأول قاعدة من ىذه القواعد قال الفقهاء( :األصل في البيوع اإلباحة).
َّ
وىذه قا دة تري ة امة .ولعل م –أيها اإلخوة -يَلح وف أ اف ال ا دة يبدأ ب لمة
"ا

ل" وىذا يلح ونو يف بع

الذمة"
ال وا د ال هية ي ولوف مث ً " :األصل براءة َ

"األصل في األمور العا ِرضة العدم" فهل ؽبذه فائدة؟ أو أ ّف ا مر وقع اي اقًا؟ يعي ىل

لءيذذ ١نًُذذ١

لذ ْكر كلمة "األصل" يف أوؿ ال ا دة فوائد ف هية أـ أف ا مر وقع اي اقا يف العياغة؟ ن وؿ:

ةاألصذذٌ

بل ؽبذا فائدياف:
ال ائدة ا ون :بياف أ اف ال ا دة اؼبستمرة ال يتمس ُّا اؼبسلم ىي ما ذُكِر يف ال ا دة.
فعندما ن وؿ" :األصل في البيوع اإلباحة" فهذا بياف أف ال ا دة اؼبستمرة ال يتمس ُّا
اؼبسلم يف البيوع ىي اإلذف.
ويت ارع ن ىذه ال ائدة فوائد ال ائدة ا ون :بياف أ ّف ال ا دة اؼبستمرة ال يتمس
اؼبسلم ىي ما ذُكِر يف ال ا دة ىذه ال ائدة يت ارع ليها فوائد:

ُّا

ال ائدة ا ون :أ ّف اؼبسلم ال وبتاج أف يتوقّ ،فيما ذُكِر يف ال ا دة بل لو أف يعمل ُّا ال
وبتاج أف يتوقا.،
فإذا قلنا "األصل في البيوع اإلباحة" فاؼبسلم ال وبتاج أف يتوق ،يف البيوع –كما سيأم إف
تاء اهلل -بل ا
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ل فيها اإلذف.

ال ائدة الثانية :أف اؼبتمس
ي ّد ي خ ؼ ال ا دة.

بال ا دة ال يُطالَذ بالدليل وإمبا الذي يُطالَذ بالدليل من

يعي لو جاءنا مسلم قاؿ ىذا بيع وىو ح ؿ ف اؿ لو خر :ال ىذا حراـ نطالِذ ال ائل
باغبرمة بالدليل أما ال ائل باإلباحة فمتمس با ل ال نطالِبو بالدليل.
يوزف بو مسائل ال ا دة فما واف ها أ ُِمار وما
ال ائدة الثالثة :أ ّف ما يف ال ا دة ُهب َعل ميزانًا َ
خال ها نُ ِ ر يف دليلو وإال ُراد إن أ ل ال ا دة.
يعي ندما نأم ن وؿ" :األصل في البيوع اإلباحة" ىذا ميزاف ؼبسائل البيوع بيع مباح بيع
مباح بيع مباح يبشي بيع ؿبرـ وجدنا ف يها قاؿ" :ىذا البيع بعينو حراـ" نن ر يف دليلو
فإف وجدنا دلي أخنا ب ولو وإف مل قبد لو دلي

ل وىو أنو مباح.

حيحا أ دناه إن ا

اعل ما يف ال ا دة ميزانًا يَضبِ اؼبسائل ال ربتو.
فيُ َ
وال ائدة الرابعة :أ ّف معرفة ا
رفت ا
إذا َ

ل يُغي ن ح

ل ال ربتاج أف رب

اعبزئيات.

اعبزئيات ندما يعرؼ أ اف ا

ربتاج أف يعرؼ بيع كذا مباح بيع كذا مباح بيع كذا مباح يغني ا

احتات فأنت ربتاج إن ح
َ

ما ىبال ،ا

ل يف البيوع اإلباحة ال
ل ن ىذا وإمبا إذا

ل.

وجدت يف ال ا دة يف ك ـ ال هاء "ا
ولذل –يا إخوة -من ال وائد إذا
َ

ل" ف يُتعِذ

ن س يف ح اؼبسائل ال يدخل ربت ا ل ول ن اح ِرص ل ح
زبالِ ،ا ل ولذل ؼبا سئل النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ن ما يلب احمل ِرـ؟ ىل
ّ
أجاب ن ىذا؟ ال ناو ا ل ول ن أجاب ن ما ال يلبسو احمل ِرـ اف ىذا خ ؼ
اؼبسائل ال

ا ل أما ما يلبسو احمل ِرـ ا ل أناو يلب
ح ما هبذ أف يرتكو وىو ما ىبالِ ،ا ل.

ما تاء ال ُوبتاج إن ح و ل ن وبتاج إن
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وى ذا طالذ العلم إذا وجد يف ك ـ ال هاء "ا ل" ف يُشغِل ن سو حب
اىتماما مليًا لميًا حب اؼبسائل ال زبالِ ،ا
يدخل ربت ا ل ل ن يهتم
ً
ىذه ال ائدة االون ل لمة "ا
أما ال ائدة الثانية ل لمة "ا
مضط ِرًدا بل يُ َرتؾ.

اؼبسائل ال
ل.

ل" يف ال وا د ال هية وما يت ارع نها من فوائد.
ل" يف ال وا د ال هية :فهي اإلتعار بأ ّف ما يف ال ا دة لي

فعندما ن وؿ" :األصل في البيوع اإلباحة" فنحن نُشعِرؾ أنّو لي كل بي ٍع مباح بل ىناؾ
بيوعٌ ؿبارمة فعندما ي اؿ ل " :األصل في البيوع اإلباحة" كأنّو ي اؿ ل  :انتبو ىناؾ بيوعٌ
ؿبارمة.
ِ
دائما بل يتخلا ،فعلي
ف لمة "ا ل" ثشعرؾ بأف ما يُذ َكر يف ال ا دة لي مضط ِرًدا ً
باالىتماـ دبا يتخل ،نها .وىذه من فوائد كلمة ا ل يف ال ا دة.
وإجماال.
تفصيال
إذا عرفنا ىذا نشرع في معنى القاعدة
ً
ً
تعذسٜف ةاألصذٌ
يػذذ١

ي ولوف" :األصل في البيوع اإلباحة"  .األصل في اللغة –يا إخوة :-أسفل الشيء ،وما
يتفرع عنو الشيء.
ينبني عليو الشيء ،وما ّ
ّف البناء

يسم اليوـ بال وا د قوا د البناء :أ ل البناء
ن وؿ :أساس البناء أ لو الذي ّ
ي وـ ليها ون وؿ :الوالد أ ل الولد ّف الولد يت ّرع ن الوالد .فهذا ا ل يف لغة

العرب.

وأما األصل في لسان العلماء ما اؼبراد ب لمة "ا ل" يف لساف العلماء؟ كلمة ا
ند العلماء ؽبا ٍ
معاف منهاِ :
الراجح .فت وؿ :ا ل يف ال ـ اغب ي ة أي الر ِاجح يف

ةاألصٌ يف

ل

اءصبالم

ال ـ :اغب ي ة وىذا ند الذين ي ٍّسموف ال ـ إن ح ي ة وؾباز ي ولوف :ا
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ل يف

ال ـ اغب ي ة أي أف الراجح يف ال ـ ند التعارض اغب ي ة فإذا يعار ِ
ضت اغب ي ة واَّاز
َ
ُ
ندىم فالراجح ىو اغب ي ة.

والد ف ف قالوا :ولو

يت بثلل ما
وأ طي م ً
مثاال ؽبذا ي هموف بو إنساف قاؿ :أو ُ
أوالد وأوالد وأوالد قالوا :أوالده ح ي ة وأوالد أوالده ؾباز فهل الو ية والد ف ف ف
أو والده وأوالد أوالده؟ قالوا :والده ف
حمل ال
ال ـ اغب ي ة فيُ َ

اف ا

ل يف ال ـ اغب ي ة فالراجح يف

ـ ليو.

أيضا من معاني األصل في لسان العلماء :الدليل .في ولوف ا

ل يف اؼبسألة ال تاب

والسنة أي الدليل للمسألة ال تاب والسنة.
يعارض ا
ومن معاني األصل عند العلماء :األمر
َ
المستصحب .ي اؿُ :

يعارض ا
ُ

ل والطارئ أو

ل وال اىر.

ل يف ا راضي الطهارة ل ن لو ُوِجد يف م اف غلبة

َحلُّو ل م ا
أ طي م ً
مثاال ؽبذا وال أ ُ
النااسة -م اف يغلذ فيو النااسة -ىنا ال اىر النااسة وا
يعارض ا
َ

ل وال اىر .ا

ل الطهارة في ولوف:

ل :ا مر اؼبستعحذ وال اىر :غلبة ال ن ا ف لوجود كثرة

كثريا وىو من أكثر الناس حبثا
النااسة .وىذه مسألة طويلة قد أطاؿ فيها ابن رجذ ً
للمسألة يف ال وا د.
ويُطلَق "األصل" في لسان العلماء :للمقيس عليو .فمن أركاف ال ياس :ا

ل أي االمر

الذي ي اس ليو.

ويُطلَق "األصل" في لسان العلماء على :القاعدة المستمرة .وىذا ىو اؼبراد ىنا.
ف وؽبم" :األصل في البيوع اإلباحة" فهذا يعي أ ّف ال ا دة اؼبستمرة يف البيوع اإلباحة.
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وعبَّر بعض العلماء عن ىذا المعنى بأ ّن "األصل" :داللة مستمرة ال تتغيّر إال بدليل
يتغري .فهذا معت ا ل.
يوجد دليل ال ا
إذا مل َ
(األصل في البيوع اإلباحة) البيوع ترحناىا.
ةا بذذاحذذ ١يذذػذذ١

أحبت ل
(اإلباحة) اإلباحة في اللغة :اإلطالق واإلذن واإلظهار .اإلط ؽ أقوؿ ل ُ :
:أحبت ل أف ي رأ يف كتار أي
ت يدؾ فيها .واإلذف أقوؿ ل
ُ
استعماؿ سيارم أي أطل ُ
بسره أي أ هره وأكثر الناس اليوـ ل
أذنت ل أف ي رأ يف كتار .واإل هار ي اؿ :باح ٍّ
ُ
بسره ف
اإلباحة يف ىذا الباب لي
ٍّ

وسر غريه.
بسره ّ
بل ّ

ىذه اإلباحة يف اللغة.
ةا بذاحذ ١اصبالحذا

وأما اإلباحة في اصطالح العلماء :فهي اإلذن بالترك والفعل على ٍّ
بالنص أو
حد سواء،
ِّ
السكوت.
نص ل ىذا فهذه إباحة
دبعت أف يأذف الشا ِرع يف ال عل أو الرتؾ ل ٍّ
بنص فيُ ُّ
حد سواء ٍّ
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ[ النساء ]3 :ىذه إباحة أمر يدؿ
يدؿ ل الوجوب ىذا يدؿ ل
بالطيبة ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ف ّ
ل اإلباحة نو قُػيٍّد ْ
اإلباحة ىذا إذ ٌف لل عل أو الرتؾ بالنص.
ِ
مباحا .ال ينه
(أو السكوت) أي بأف يس ت الشا ِرع ن ا مر يف باب العادات في وف ً
نو وال يأمر بو في وف مباحا.

ايذفذسم بذٝذٔ

وبع

اهذبذام ٚايعفٛ

ا

ولين ي ولوف :اؼبأذوف فيو نو اف:
مباح.
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و و.

بالنص .فما فُ ِه َم
ما اؼبباح؟ وما الع و؟ قالوا :المباح :ما أ ُِذن في فعلو أو تركو على السواء
ِّ
فيو اإلذف بالنص فهو مباح.
ما الع و؟ قاؿ :والعفو :ما أ ِّذ َن الشارِع في فعلو أو تركو بالسكوت عنو .من أين أخذمت
َح ال اللاوُ ِِف
ىذا؟ قالوا :أخذناه من قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمْ « :-
اغبَ َ ُؿ َما أ َ
ِ ِ
ت
َح ال اللاوُ ِِف كِتَابِِو َو ْ
كِتَابِِو» ىذا اؼبباح « ْ
اغبََر ُاـ َما َحارَـ اللاوُ ِِف كتَابِو َوَما َس َ َ
اغبَ َ ُؿ َما أ َ

َْنوُ فَػ ُه َو َ ْ ٌو » .9وال فرؽ بينهما من حيل العمل ل ن من حيل اال ط ح من
ا ولين من يَذكر ىذا ال رؽ وىو فرؽ يتّ ق مع النعوص ل ن إذا ن رنا إن العمل ك نبا

حد سواء.
مأذوف فيو ل ٍّ

و ل ىذا فمعنى القاعدة اإلجماليَّ :
أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في
البيوع :اإلذن فيها وعدم المنع ،فال يجب على المسلم أن يتوقف في البيع بل لو أن
يبيع ويشتري كيف شاء من غير توقُّف؛ ما لم يعلم مانعا من البيع .فإذا علم المانع
تركو .فهذا معت ال ا دة.
وننتقل بعد ىذا إلى أدلة القاعدة:
يليذذ ١ايذكذاعذذد٠

أدلة القاعدة :من أين أخذ العلماء أ ّف (األصل في البيوع اإلباحة) ؟
أقوؿ :است ّدؿ العلماء بأدلة كليّة ربتها أدلة جزئية.
فمن ا دلة اعبزئية لل ا دة :أ اف ا دلة الشر ية من ال تاب والسنة واإلصباع قد دلّت ل
جواز البيوع.

 9يخس(٘ ايرتَرٚ ٟابٔ َا(٘ َٔ حذدٜح ضذًُإ  -زضذ ٞاهلل عٓذ٘ َٚ -ذا يف األعًذ ٢يفذغ ايبٗٝكذ ٞيف ايطذٓٔ
ٚحطٓ٘ األيباْ- ٞزمح٘ اهلل .-
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ومن ذل مث ً  :قوؿ اهلل -ز وجل: -

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ الب رة] 275 :

حل كل بي ٍع ما مل ِ
يأت الشرع باؼبنع منو .ف ل بيع ح ؿ ما مل يبنع منو الشرع
ىذا ي تضي ا
ّف اهلل – ز وجل -قاؿ :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ.
كذل

يف قوؿ اهلل – ز وجل : -ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭼ[النساء ،] 29:فأباح اهلل كل ذبارة وقعت ن ير ٍ
اض من الطرفَن ف ل ذبارة وقعت
ن ير ٍ
اض من الطرفَن مباحة ما مل يبنع منها الشا ِرع.
ومن ذل أيضا قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم« : -إِنَّ َما الْبَ ْي ُع َع ْن تر ٍ
اض» رواه ابن
حباف وابن ماجو و ححو صبع من العلماء.10
اض ف ل بيع ن ير ٍ
فأباح النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -كل بيع ن ير ٍ
اض مباح ما مل يبنع
منو الشا ِرع.
أيضا أ اف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ثبت نو يف أحاديل كثرية أناو باع
ومن ذل
ً
فدؿ ذل ل أ اف ا ل يف البيع اعبواز.
واترتي ّ
ومن ذل أيضا أناو ثبت أ اف العحابة –رضواف اهلل ليهم -كانوا يبيعوف ويشرتوف يف
فدؿ ل أ اّنم َلِموا أ ّف
أسواقهم يف زمن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -من غري يوقُّّ ،
ا ل يف البيوع اإلباحة.
فما ُ ِه َد أ اف العحابة يف كل بيع كانوا يرجعوف إن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -بل كانوا
فدؿ ذل ل أ ّف ا ل يف
يتبايعوف يف أسواقهم وال يَرجعوف إال إذا قامت تبهة اؼبنع
ّ
البيوع اإلباحة ندىم.

 َٔ 10حدٜح يب ٞضعٝد ارتدز– ٟزض ٞاهلل عٓ٘ ٚ -صخخ٘ ايعالَ ١األيباْ- ٞزمح٘ اهلل – يف ا زٚاٚ ٤غري.ٙ
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أيضا أ اف اإلصباع قد انع د ل ىذا ح
ومن ذل
ً
والنووي والغزا

ذل صبع من أىل العلم كابن قدامة

واإلصباع ل جواز البيع من أمثلة اإلصبا ات ال طعية فهو إصباع ال

عرؼ فيو منا ِزع وال يُتع اور فيو منا ِزع فالباحل ن اؼبنا ِزع فيو ؾبنوف فهو مثاؿ ند
يُ َ
ا ولين لإلصباع ال طعي الذي ال يُرتادد فيو فهذا دليل.
ومن ا دلة ال ليّة ل ال ا دة :أ اف البيع من ا تياء النافعة .وقد ي ارر ند أىل العلم أ اف
ا ل يف ا تياء النافعة اإلباحة ىذا قوؿ صبهور أىل العلم بل ح ابن رجذ اإلصباع
ليو ن

ن غريه .وح

ابن ييمية –رضبو اهلل -اي اؽ السل ،ليو أ اف ا
ابن رجذ ن

ن بع

ل يف
العلماء

ا تياء النافعة اإلباحة ىو قوؿ اعبمهور ي ينًا وح
اإلصباع ليو وقارر تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل –اي اؽ السل ،ليو وىو أ اف ا

ل

يف ا تياء النافعة اإلباحة وال ت أ اف البيع من ا تياء النافعة.
ويدؿ ل ىذ أ اف اهلل -ز وجل -قاؿ :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﭼ[الب رة ]29 :فأخ اهلل – ز وجل -أناو خلق لبي دـ ما يف ا رض صبيعا
وأضاؼ ذل ؽبم بال ـ وال ـ ي تضي اؼبِْل واالستح اؽ مث إ اف ذل كاف يف م اـ
االمتناف وال يتم االمتناف إال ند اعبواز .والبيع ِ
داخل يف ىذا.
كذل استدلوا ب وؿ اهلل – ز وجل : -ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ[اؼبائدة ] 4 :ولي
اؼب عود بالطيبات ىنا –يا إخوة -اؼبباحات

ناو يعبح ال معت ؽبا "قل أحل ل م

اؼبباحات" ؟! وإمبا اؼبراد بالطيبات كل نافع فا

ل يف الطيبات اإلباحة ما مل يبنع منو

الشرع والبيع من الطيبات فهو من ا تياء النافعة فيدخل يف ىذا ا
ومن ذل

َ ْن َت ْي ٍء

أيضا قوؿ النا  َ -لا
ِ
َج ِل
َملْ ُوبَارْـ فَ ُحٍّرَـ م ْن أ ْ

ل الع يم.

ِ
ِِ
ن ُج ْرًما
اهللُ َلَْيو َو َسلا َم« :-إِ اف أَ ْ َ َم الْ ُم ْسلم َ
َم ْسألَتِ ِو» 11وىذا يف العحيحن .فالنا  َ -لا

َم ْن َسأ ََؿ
اهللُ َلَْي ِو

 َٔ 11حدٜح ضعد بٔ يبٚ ٞقاص -زض ٞاهلل عٓ٘ .-
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ِِ
ن ُج ْرًما
َو َسلا َمّ -بن أ اف ا ل فيما مل يَِرد فيو نص اإلباحة نو قاؿ« :إِ اف أَ ْ َ َم الْ ُم ْسلم َ
ٍ
ِ
ِ
َج ِل َم ْسألَتِ ِو»أي :أناو لو مل يسأؿ
َم ْن َسأ ََؿ َ ْن َت ْيء َملْ ُوبَارْـ» أي ُس ت نو «فَ ُحٍّرَـ م ْن أ ْ
لَمػا ُحٍّرـ فهذا يدؿ ل أ اف ا ل فيو اإلباحة.
ومن ا دلة ال ليّة ل ال ا دة :أ اف البيع من العادات .وقد ي ارر ند أىل العلم أ اف ا
يف العادات اإلباحة .وقد ح اه تيأل اإلس ـ ابن ييمية اي اقًا للسل ،أ ّف ا ل يف
ل

ويعرؼ الناس ل قسمن :
العادات اإلباحةّ .
 بادات.و ادات.ضذابذط ايذعذبال٠

والعبادات :ما كان المقصود بو عمارة اآلخرة ىذا الذي يسم بالعبادة .أي أ اف
اؼب عود ا

م بو الثواب وقد أصبع السل ،أ اف ا

ل يف العبادات اغب ر والتوق ،ف

شرع منها إال ما تر و اهلل ورسولو  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -اف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
يُ َ
ِ
ِ
ث ِِف أ َْم ِرنَا
َح َد َ
َو َسلا َم -قاؿَ « :م ْن َم َل َ َم ً لَْي َ َلَْيو أ َْم ُرنَا فَػ ُه َو َردٌّ » وقاؿَ « :م ْن أ ْ
َى َذا َما لَْي َ ِمْنوُ فَػ ُه َو َردٌّ » 12وأصبع السل ،من العحابة والتابعن ل ىذا ا مر.
ضذابذذط ايذعذال٠

وأما ال سم الثاين فهو العادات :وىو ما يكون المقصود األعظم منو عمارة الدنيا.
فاؼب عود ا

م منو اػبري يف الدنيا كالبيع فالناس يبيعوف ويشرتوف وم عودىم اؼباؿ

حعوؿ اؼباؿ فهذا من العادات وا

ل يف العادات التوسعة وقد دلت ل ىذا ا دلة

اؼبت دمة وىذا ىو م تض اغب مة

اف العبادة –يا إخوة -معاملة بن العبد وربو فاقتضت

اغب مة أال يعامل العبد ربو إال دبا تر و وأما العادات فمعاملة بن العبد والعبد فاقتضت
يوسع ل الناس فيها فأُبيح ؽبم فيها ما وب ٍّق معاغبهم مع ضب ذل
اغب مة أف ّ
بضواب تر ية يدفع ال ساد.
 12يخس(٘ ايبخازَٚ ٟطًِ َٔ حدٜح عا٥ػ- ١زض ٞاهلل عٓٗا ٚ -اْفسل َطًِ بايًفغ األٚ ٍٚعًك٘ ايبخاز.ٟ
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حرـ بيع الغرر ضابِ ٌ تر ٌّي لدفع ال ساد كما
ُبيحت البيوع ل ن ٍّ
ُفو ٍّسع لينا يف البيوع فأ ْ
سيأيينا –إف تاء اهلل -يف ال وا د اؼبتعل ة ُّذا ا مر.
دؿ ىذا ل أ اف (األصل في البيوع اإلباحة) إذف ن وؿ ( :األصل في البيوع
إذف ّ
اإلباحة) اف ا دلة الشر ية من ال تاب والسنة واإلصباع قد دلّت ل جواز البيوع.
و اف البيوع من ا تياء النافعة وقد است ر ند أىل العلم َّ
أن األصل في األشياء النافعة
اإلباحة.
و اف البيوع من العادات وقد است ر ند أىل العلم َّ
أن األصل في العادات العفو .فدؿ
ىذا ل أف ا

ل يف البيوع اإلباحة.

ويت ارع ل ىذه ال ا دة :أ اف اؼبسلم لو أف يبيع ويشرتي ما تاء ما مل يعلم أ اف الشارع منع
ِ
عرؼ ند اؼبت دٍّمن لو أف يبيع ويشرتي فيها ما
من بيع بعينو .ح يف البيوع اغبادثة ال مل يُ َ
مل يعلم أ اف الشارع منع من ذل .
ومن ذل مث مسألة بيع ا سهم ال تغلت الناس اليوـ فما ح ي تها؟ ما ح ي ة بيع
تهٝٝف بٝذع األضٗذِ

ا سهم .اف معرفة ح مها يت رع ن معرفة ح ي تها وح ي ة بيع األسهم ىي :شراء جزء
من الشركة مقابِل المال وىذا بيع ينطبق ليو ورة البيع ال ذكرىا أىل العلم.

حذهذِ بذٝذع

ٚغذذسا ٤األضِٗ

ولذل ن وؿ :ا ل يف ا سهم جواز بيعها وترائها مث يُن َر بعد ىذا يف ح ي ة
الشركات :ىل ىي جائزة أو ال؟ ون وؿ –وانتبهوا ؼبا أقوؿ:-
إ اف من ا سهم ما هبوز بيعو وتراؤه.
ومن ا سهم ما هبوز تراؤه وال هبوز بيعو.
ومن ا سهم ما ال هبوز بيعو وال تراؤه.
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يوجد ؽبا أ وؿ موجودة وال
أما ا سهم ال هبوز بيعها وتراؤىا فهي أسهم الشركات ال َ
يُعلم فيها مانع( .ال يُعلَم ؽبا أ وؿ موجودة) تركة موجودة ؽبا أ وؿ وال يُعلَم فيها مانع
فهذه ا سهم هبوز بيعها وتراؤىا مت اضلة فياوز أف يشرتي السهم دبائة ويبيعو دبائتن

وى ذا.
وأما ا سهم ال هبوز تراؤىا وال هبوز بيعها فهي ا سهم للشركات ال ال يُعلَم فيها مانع

ولي ؽبا أ وؿ موجودة وإمبا ىي مشروع تركة ُهب َمع ؽبا اؼباؿ.

يوجد ح ا ف فهذه هبوز
نريد أف ننشئ تركة فنطرحها ل كتتاب ولي ؽبا أ وؿ مل َ
تراء أسهمها ن طريق االكتتاب فتشرتي ا سهم ال بأس نا يشرتؾ يف الشركة (وال
ماال ال زالت مشرو ًا ُهب َمع ؽبا ماؿ فلو
هبوز بيع أسهمها مت اضلة) ؼباذا؟ ّّنا ال زالت ً
ماال دباؿ مت اض ً وىذا ال هبوز ل ن هبوز بيع ا سهم
بعت ً
بعت السهم مت اض ً ف د َ
َ
بن

أردت أف يبيع
سعر االكتتاب يف ىذه اغباؿ اترتيت أنت
اكتتبت خبمسن رياال مث َ
َ

ا سهم لزيد خبمسن رياال بن

ال يمة هبوز

ناو بيع ماؿ دباؿ متسا ٍو بشرط الت اب

شرتط لبيع اؼباؿ باؼباؿ.
شرتط ما يُ َ
في وف من باب بيع اؼباؿ باؼباؿ فيُ َ
فهذه ا سهم ال ن وؿ هبوز تراؤىا وال هبوز بيعها .ون عد ال هبوز بيعها نعي مت اضلة.
وأما ا سهم ال ال هبوز بيعها وال هبوز تراؤىا فهي أسهم الشركات ال يُعلَم فيها مانع
يبنع من االترتاؾ فيها فهذه ال هبوز للمسلم أف يشرتي ا سهم منها وال هبوز أف يببيعها

كذل

الشركات مث ً ال يبيع الدخاف والشركات ال يبيع أترطة الغناء والشركات

الربوية والشركات ال يسهل ل الناس استماع الغناء فتضع أرقاما َمن يتعل ليها يسمع
ٍّ
ا غنية أو أَحدث شر أغنيات أو كبو ىذا فهذه الشركات ال هبوز بيع أسهمها وال تراء
قل ذل فيها أو كثر
أسهمها ّ
االترتاؾ يف احملارـ.
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اف البيع والشراء اترت ٌاؾ فيها فهو اترت ٌاؾ يف ؿبارـ وال هبوز

يقذطذذاّ ايػذذسنذات

وؽبذا –يا إخوة -ي ٍّسم العلماء الشركات إن ث ثة أقساـ:
ن ية.

وؿبرمة.
ّ

وـبتلَطة.

ن
وىذه ا قساـ الث ثة ح مها ورد يف قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم « :-إِ اف ْ
اغبَ َ َؿ بَػ ٍّ ٌ
ااس فَم ِن اياػ َ ُّ ِ
ِ ِ
استَْبػَرأَ
َوإِ اف ْ
ن َوبَػْيػنَػ ُه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
اغبََر َاـ بَػ ٍّ ٌ
الشبُػ َهات ْ
ات الَ يَػ ْعلَ ُم ُه ان َكثريٌ م َن الن ِ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 13
لدينو َو ْرضو»
،والمحرمة :الحرام البيِّن ،والمختلَطة :ىي المشتبهات ال ي اؿ
فالنقية :الحالل البيِّن
ّ
نعح برتكها واالبتعاد نها.
بتحريبها ل التح يق ل ن يُ َ
اؼبتخععن يف ضب
كثرت أقاويل
ٍّ
ل ن الشأف كل الشأف ما ضاب ىذه ا قساـ؟ ف د ْ
ىذه الشركات والتح يق الذي يدؿ ليو ا دلة الشر ية:
ضذابط ايذػذسن١
ايذٓك١ٝ

محرم
أ اف الشركة النقية :ىي الشركة التي ال َّ
محرم في نظامها ،وال ّ
محرم في عملها ،وال ّ
في إدارتها.
الث ثة ا ركاف العنا ر:
ال ؿبرـ يف ملها فعملها مباح يبيع ا غذية مث ً .
وال ؿبرـ يف ن امها فاميع نعوص الن اـ مباحة تر ًا.
ؿبرـ يف إدارهتا فاإلدارة يعمل فيها ل ُوفق الن اـ .فهذه الن ية وقليل ما ىي.
وال ّ

ضذابط ايذػذسن١
احملذسَ١

قل أو كثر .يوجد ؿبارـ يف
محرم في عملها أو في نظامها َّ
وأما المحرمة :فهي التي َ
يوجد ّ
الربوية وإما يف بع
ملها إما يف كل ملها من حيل اعبملة كالبنوؾ ٍّ

ملها كالشركات

يسهل ل اإلنساف أف يتعل
ال يف أ ماؽبا مباح وفيها ؿبرـ كما قلنا كالشركات ال
ّ
 13يخس(٘ ايبخازَٚ ٟطًِ َٔ حدٜح ايٓعُإ بٔ بػري -زض ٞاهلل عُٓٗا .-
34

ؿبرـ فهي ؿبّرمة .أو
بأىلو ّ
ويسهل ل اإلنساف أف يتعل با غاين مث ً  .فهذه يف ملها ّ
ص يف الن اـ مث ً ل أف من معادر سبويل الشركة االقرتاض من
يوجد ؿبرـ يف ن امها فيُػنَ ُّ
َ

البنوؾ ومعلوـ باؼب اىيم االقتعادية اؼبعا رة أ اف االقرتاض من البنوؾ يعي االقرتاض ب ائدة
ِ
كثرت.
فإذا ُوجد ىذا يف الن اـ يُعبح ؿبرمة قلّت النسبة أو ْ

ومن اػبطأ الشر ي ربديد نِس ٍ
ذ للربا بأف ال يزيد ن كذا أو ال يزيد ن كذا "درىم ربا
َ
يأكلو الرجل وىو يَعلم أت ّد ند اهلل من ست وث ثن زنية" .فإذا ُوِجد احملرـ يف الن اـ ولو
كاف قلي ً يعبح الشركة ؿبارمة.
ضذابذط ايذػذذسن١
اهختًذبذ١

وأما المختلطة –وأرجو أف يضبِطوا ما أقوؿ اف بع

الناس يُدخل احملرمات باؼبشتبهات

يوجد محرم في عملها
وقوا د الشريعة يأىب ىذا -وأما اؼبشتبهات اؼبختلطات :فهي التي ال َ
وال في نظامها ولكن يوجد خطأ في إدارتها ملها مباح ل كل الوجوه ون امها ن ي

حيح ال إت اؿ فيو ل ّن ؾبل اإلدارة ىبال ،الن اـ مث َ في ِرتض من بن
اؼبختلطة ويعدؽ ليها يعري ،اؼبتشابِو ف فيها أ ٌل ي تضي اإلباحة ما ىو؟ ن امها
وأ ل ملها وفيها أ ل ي تضي اؼبنع وىو االقرتاض من إدارهتا من جهة إدارهتا وىذا
فهذه من

تعريف المتشابِو :ما تجاذبو أصالن ،أحدىما يقتضي اإلباحة وآ َخر يقتضي المنع ف ي

ىذه اغباؿ ن وؿ :إ اف النعيحة أف يُرتؾ وأف يُبتَعد نها ول ن ال ن وؿ بتحريبها اف ح ي ة
أورث تبهة
االترتاؾ ىو االترتاؾ يف أ ل الشركة يف ملها ون امو ل ن اقرتاض اإلدارة َ

نعح اؼبسلم أف يرتؾ ىذه الشركة وأال يساىم فيها.
فتُعبح مشتبِهة فيُ َ
ومن ا مور اؼبعا رة ال يتعلّق ُّذه ال ا دة :بيع الت سي .
تذعذسٜذف بٝع
ايتكذطٝط ٚحهُ٘
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منج ٍم أو غير
مؤجل َّ
وبيع التقسيط –يا إخوة -معناه :أن يشتري اإلنسان السلعة بثم ٍن ِّ
منجم بزيادةٍ عن ثمن الحال.
َّ

منجم) يعي م اس يف
مؤجل) بعد سنة أو سنتن ( َّ
(أن يشتري اإلنسان السلعة بثم ٍن ِّ
منجم) بعد سنتن يُتبَع (بثمن زائد عن ثمن الحال) نو لو كاف
تهر كذا (أو غير َّ
بثمن اغباؿ ال إت اؿ.
وبيع الت سي جائز ومباح ناو يتح ق فيو ورة البيع و (األصل في البيوع اإلباحة).
ومن قاؿ بتحريبو فعليو الدليل وال دليل

اف نَػ ْه َي النا  -ل الو ليو وسلم -ن بيعتن

14
فسره السلف :بأن يكون للسلعة ثَ َمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما يعي
يف بيعة" َّ

مث ً  :أبيع ىذا اؼباء برياؿ ا ف وبريالن إف اترتيت غدا فت وؿ اترتيت اترتيت ب م؟ مل

وبداد فهنا بيعتاف يف بيعة واحدة برياؿ وريالَن يف

د واحد ىذا ىو ي سري السل،

نعم يف بيع الت سي السلعة ؽبا َشبَناف

لبيعتن يف بيعة وىذا ال ي ع يف بيع الت سي
ِ
اؼبساومة ألي
حيح ـبتل اف حيح ل ّن الع د ال ينع د ليهما فالثَمناف يشبهاف َ
الس ْوِـ أشباف ب م ىذا ال تاب؟ بعشر لاير ذُكِر شبن ال خبم لاير ي وؿ البائع :بثماف
يف َ
لاير ذُكِر ث ثة أشباف في وؿ اؼبشرتي :بستة ذُكِرت أربعة مث ينع د البيع بستة وال إت اؿ
يف ىذا كذل يف بيع الت سي ىذه السلعة إف كانت مؤ اجلة بأل ،وإف كانت حالاة دبائة

قد اترتيتها مؤ اجلة بأل ،ىل ب ي شبن؟ ا ف ما ب ي إال شبن واحد انع َ د ليو البيع ف ي
ىذه اغباؿ ن وؿ :البيع حيح وبيع الت سي بيع حيح.
يف بيع الت سي ن وؿ :بيع الت سي جائز وىذا إذا كاف اإلنساف يريد السلعة ال إت اؿ فيو
حذهِ ايتٛزم

ل ان اإلت اؿ إذ اكاف اإلنساف ال يريد السلعة وإمبا يريد اؼباؿ فيشرتي السلعة بالت سي
حعل ل اؼباؿ واعبمهور ل اعبواز وىو العواب
من أجل أف يبيعها ليَ ُ

ناو بيع

 14يخس(٘ ايرتَرٚ ٟايٓطا َٔ ٞ٥حذدٜح يبذٖ ٞسٜذس- ٠زضذ ٞاهلل عٓذ٘ ٚ -صذخخ٘ ايعالَذ ١األيبذاْ- ٞزمحذ٘
اهلل .-
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وا

ل يف البيوع اإلباحة فالعحيح أناو هبوز وإف كاف تيأل اإلس ـ ابن ييمية 15وتيأل

اإلس ـ ابن ال يم 16والشيأل ابن العثيمن– 17رضبهم اهلل صبيعا -ي ولوف :ىذا ن الربا"
اف ال عد اؼباؿ مت ِ
وسنبن ىذا يف قا دة
اض ً ل نّا ن وؿ :ىذا جائز ولي من الربا
ا
ال عود مؤثرة يف الع ود سنت لم ىناؾ ن الن اح بنية الط ؽ ون اح اؼبسيار وىذه العورة
ال ذكرناىا يف البيع إف تاء اهلل.
فن وؿ ىذا جائز ول ن لو تروط:
ِ
ؿبرمة
الشرط ا وؿ :أال يبيع السلعة للبائع ا وؿ .ناو إف با ها للبائع ا وؿ فهي ينة ّ
شرتط أال يبيعها للبائع ا وؿ.
تهرين يُ َ
مطل ً ا سواء يف ن الوقت أو بعد تهر أو َ
الشرط الثاين :أال ي وف ىناؾ مواطأة بن طريف البيع ا وؿ والطرؼ الثالل .أال ي وف ىناؾ
مواطأة واي اؽ كما وبعل بن بع

البنوؾ وبن بع

التاار فالبن يبيع السيارة للمشرتي

بالت سي مث ي وؿ لو :بعها ل التاجر ال ين يعطي أكثر والبن مت ق مع التاجر أف
يشرتي السلعة ويعيدىا للبن فإذا ُلِم بالتاربة أ اف ىناؾ مواطأة بن الطرؼ الثالل وأحد
طريف البيع ا وؿ ىذا ال هبوز.
ٜٓ 15عس َذجال َذ( ة 431\29ة 442\29ةَٛٚ 303- 302\30اضذع يخذسٚ ،٣قذاٍ ابذٔ ايكذ– ِٝزمحذ٘
اهلل  -يف اعالّ اهٛقعني"َٚ :نَإَ غَِٝخَُٓا  -زَحَُُِ٘ ايًَُّ٘ َُِٓ َٜ -ذعُ َِذِٔ ََطِذأَيَ ِ١ايتوذَٛزِمَٚ ،زُِ(ٚذعَ فَِٗٝذا َِذسَازّا َٚيََْذا
ُسَّ ايسِّبَا ََُٛ(ِٛلْ فَِٗٝا بِ َع ََِ ِِ٘ٓٝعَ شَٜالَ ِ٠ايِهًُِفَ ِ١بِ ِػسَا ِ٤ايطًِِّعَِ١
ضسْ ،فًََِِ ُٜسَخِّصِ فَِٗٝاَٚ ،قَاٍَ :ايَُِ ِعَٓ ٢ايَّرِ ٟيِأَ(ًِِِ٘ ح ِّ
حَا ِ
ََٚبِ ِٝعَٗا َٚايِخَطَازَ ِ٠فَِٗٝا " اٖ.ذ
 16يعالّ اهٛقعني" ةٚ 157\3حاغٝت٘ عً ٢تٗرٜب ايطٓٔ" ة250- 249\9
 17ايػٝخ ايعجُٝني -زمح٘ اهلل  -يف غري َٛضع

جيصّ بايتخس ِٜبٌ قاٍ " :اءحتٝاط يء ٜتعاٌَ ا ْطإ بٗذا"

بٌ قد يفت ٢جبٛاشٖا يف حاءت فكاٍَ :طأي ١ايتٛزم ٚايٛزع بال غو تسى ايتعاَذٌ بٗذا ٚيهذٔ إ لعذت ايطذسٚز٠
ايٗٝا  ٚجيد اهػرتٜ َٔ ٟكسض٘ ٚء (ٚد ٚصٛءّ اىل ايطًِ اهعسٚف يف عٗد ايٓيب -صًََّ ٢اهللُ عَ ًََٚ ِِ٘ٝضًَََِّ -
ٚنإ َطبساّ اىل ذيو فإْ٘ بٗر ٙايجالث ١ايػسٚط يز( ٛيء ٜه ٕٛبٗا بأع" اٖ.ذذ َذٔ "فتذاْ ٣ٚذٛز عًذ ٢ايذدزب"،
ٖٚهرا يف زتُٛع زضا ً٘٥قاٍ -زمح٘ اهلل ٚ :-يهٔ ْعساّ ذتا( ١ايٓاع ايٚ ّٛٝقًَّ ١اهكسضني ٜٓبػ ٞايك ٍٛبادتٛاش
بػسٚط "..ثِ ذنس ايػسٚط ايطابكٚ ،١قذد ذٖذب دتٛاشٖذا ا َذاّ ابذٔ بذاش -زمحذ٘ اهلل ٚ -ايعالَذ ١ايفذٛشإ -
حفع٘ هلل ٚ ،-ايػٝخ األصٛي ٞايفك ٘ٝيب ٛعبد اهعص فسنٛع ٚ-فك٘ اهلل ٚ-مجع غريِٖ.
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أما إذا سلِم ىذا البيع من البيع للبائع ا وؿ ومن اؼبواطأة بن أحد الطرفن يف البيع ا وؿ
مع الطرؼ الثالل فالعحيح من أقواؿ أىل العلم أ اف البيع حيح جائز ولو كاف اؼبراد
اؼباؿ.
يت مسألتاف أذكرىا ل م وأترحها غدا إف تاء اهلل.-
ب ْ
اؼبسألة ا ون يسأؿ نها ط ب اعبامعة :وىي بيع بونات اؼبطعم؟
واؼبسألة الثانية :بيع البطاقات الشخعية ل ترتاؾ يف ا سهم أو غريىا.
غدا حبوؿ اهلل وقويو.
وىذه إف تاء اهلل نطرحها ً
فأكثرت لي م ول ٍّي أرجو ال ائدة اف
فأطمعوين في م
ُ
اإلخوة أَ طَوين الوقت بعد الععر َ
جدا أف ي وف ط ب العلم الذين
الوقت قعري ومسائل البيوع مهمة للمسلمن ومن اؼبهم ً
مرجعا للناس يف ىذا:
يهتموف بالدليل ً
أوال :يانة لألمة من االكبراؼ الع يم الذي نراه.
ثانيا :ح يريب الناس بط ب العلم اغب ي ين الذين ىم أىل الن ع أىل البناء أىل الت دـ
ل الوجو اغب ي ي.
ولذل كبتاج أف نع قلي ً  .وأسأؿ اهلل – ز وجل-

ول م اؼبثوبة وال و يف الدين.

*****
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ﮅﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮄ
اغبمد هلل رب العاؼبن والع ة والس ـ ا سباف ا كم ف ل اؼببعوث رضبة للعاؼبن و ل
لو و حبو أصبعن .أما بعد:
فأوال أحذ أف أ تذر لإلخوة ن زبلُّ ي ن درس بح اليوـ إذ حعل بغري قعد إذ
ً
كنت أنت ر الدرس وقُبيل السابعة غلبتي يناي ومبت ومل أتعر إال بعد الثامنة فأرجو اهلل
مأجورا.
معذورا واؼبنت ِ ر لو
النائم
ً
ً
– ز وجل -أف ي وف ُ
مث إنانا ال زلنا يف ىذا الدرس يف الت ُّو يف قوا د البيوع وىو ف و

يم لو تأنو كما ق ّدمنا

يف درس ا م .
وبا م ذكرنا ال ا دة ا ون وىيَّ " :
وفر نا
أن األصل في البيوع اإلباحة" وي لمنا نها ّ
ليها.

وب ي أف أتري إن مسألتَن يَ ثر دوراف ا سئلة نهما يف ىذا الوقت:

بٝذذذع ايذذذذبالب
يبْٛذذات اهبذذعِ

المسألة األولى :ن بيع ط ب اعبامعة لبونات اؼبطعم ال يشرتيها ط ب اعبامعة من
مادة تؤوف الط ب يف جامعتهم بسعر ـب ا
ىذه البونات أف يبيعها لغريه بسعر يتا ِ ق فيو مع الغري ليو بناء ل أ اف ا

فهل هبوز لطالذ اعبامعة بعد أف يشرتي
ل يف البيوع

اإلباحة أـ أناو ال هبوز لو ذل ؟
ل يف البيوع

أقوؿ :ال ت أناا إذا نَ رنا إن ورة اؼبسألة ؾباردة ل لنا إناو هبوز ّف ا
اإلباحة ل ن ن وؿ إ اف ىذا البيع ال هبوز اف الطالذ ندما يشرتي البونات إامبا يشرتيها
امي اّنا ـب اضة للطالذ
بشرطها وترطها اؼبعروؼ أف يست يد منها فهذا ىو ترطها الن ّ
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فالشرط ل الطالذ أال يبيعها لغريه وىذا ىو الن اـ الذي نَعلَ ُمو يف اعبامعة نها وكذا يف
ب ية اعبامعات و ليو فإناو هبذ ليو أف ي ي بالشرط كما سيأيينا –إف تاء اهلل -يف قا دة

الشروط يف البيوع وال هبوز لو أف يبيع ىذه البونات ل ن هبوز لو أف يتعارؼ فيها دبا ال
َيبنعو الن اـ كإ طاء ضي ،منها مث ً أو كبو ىذا فبا ال يبنعو الن اـ.
حهِ بٝع ايبباقات

َٔ ي(ٌ اءنتتاب

كثرت يف ىذا الوقت وىي مسألة بيع البطاقات الشخعية من
وأما المسألة الثانية :ف د ْ
ٍ
اكتتاب يف تركة واالكتتاب يف الشركة
أجل االنت اع ُّا وبعل ا ف مث ً أناو يُعلَن ن

ي وف بناءً ل البطاقات الشخعية فيأم إنساف فيشرتي بطاقة رجل خر من أجل أف
ِ
ذ ُّا وىذا لو ور منها:
يَ تَت َ
أ ّف إنسانًا يريد الزيادة يف االكتتاب يعي نده يف بطاقتو طبسة أتخاص ويريد أف يزيد إن
شرة إن شرين فيشرتي البطاقات.

صذذٛز اهطذذأيذذ١

ِ
عورا ل أىل البلد وُيبنَع
ومنها أ ّف إنسانًا يبنع الن اـ أف ي تتذ كأف ي وف االكتتاب م ً
أف ي تتِذ ضي ،الب د فيأم ىذا الضي ،ويشرتي بطاقة و ٍ
احد من أىل البلد ِمن أجل أف
َ
ِ
ذ ُّا فهذه ىي ورة اؼبسألة وىذه اؼبسألة ؽبا حاالت:
يَ تَت َ
اغبالة ا ون :أف يشرتي الرجل من عة البطاقة مث ي تتذ لن سو ُّا دبعت :أف يدفع
لعاحذ البطاقة شبنًا ؼبن عة بطاقتو فهذا مبادلة من ٍ
عة دباؿ مث ىو ي تتذ يف الشركة لو ىو
َ
وىذا ال هبوز لث ث ِلَل:
يتضمن ال ذب
العلّة األولى :ال ذب .فإ ّف ىذا ا مر ّ
اترتيت ا سهم والواقع أناو مل يش ِرت وىذه ىي ح ي ة ال ذب اإلخبار خب ؼ الواقع
ُ

ّف احذ البطاقة ي وؿ :أنا

وال ذب كبرية من كبائر الذنوب.

العلة الثانية :أ اف يف ذل رباي ً ل ن اـ و ّ ا مر الذي ذبذ طا تو فيو وىذه مععية
أيضا.
ً
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ّف الشركة إامبا يرض ما ىو ل

العلة الثالثة :أ ّف يف ذل أك ً ؼباؿ الشركة بغري رضاىا
ِوفْ ِق ن امها "وال وبل ماؿ ٍ
امرء مسلم إال بطيبة من ن سو" .فهذه اغبالة ا ون.
اغبالة الثانية :أف يشرتؾ احذ البطاقة مع احذ اؼباؿ يف تراء ا سهم

احذ البطاقة

بح ا ٍ
الربح في وؿ
ببطاقتو و احذ اؼباؿ دبالو ويتا ق الطرفاف ل ر ٍ
معن بالنسبة من ٍّ
شروف يف اؼبائة مث ً ف ي

احذ اؼباؿ مث ً  :شبانوف يف اؼبائة من ربح ا سهم ول
ِ
ب فيها الشري مشرتي ف كذب فيها ل ن
ىذه اغبالة ينت ي العلة ا ون ناو ال َكذ َ
ُوبتاج أف يُتح اق من انت اء العلّتَن ا خريَن وىي :التحايل ل ن اـ َو ٍّ ا مر وأكل ماؿ
الشركة بغري إذّنا.

فإف كاف الن اـ هبيز ذل والشركة ال سبانع يف ذل

حيح ال بأس بو.
بيع
فهذا ٌ
ٌ

إما إذا ُوِجدت إحدي العلل ا فإنّو ي وف فبنو ًا .وستأيينا ور –إف تاء اهلل -للبيوع يف
أثناء ال وا د.
أما درس اليوـ وأرجو أال نستو ذ الوقت كا م

ل ي نرتؾ فرا ًغا لألسئلة ول سرتاحة قبل

الع ة.

*****

ايذذكذذذاعد ٠ايجذذاْ١ٝ

القاعدة الثانية في قواعد البيوع  :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني
ىذا إذا أردنا ياغة ال ا دة ل

الراجح من أقواؿ العلماء أما إذا أردنا ياغ ال ا دة

ل اػب ؼ فيها فن وؿ :ىل العبرة ِ
بصيَغ العقود ومبانيها أم بالمقاصد ومعانيها؟

واؼبعلوـ لدي ط ب العلم أ ّف ال ا دة ال هية إذا ِ يغَت بعيغة االست هاـ فهذا يدؿ ل
وجدت ال ا دة ِ يغَت بعيغة االست هاـ فهذا يَ ُّ
دؿ ل أ ّف ىذه
دائما إذا
َ
اػب ؼ فيها ً
ال ا دة خ فية.

فذذذا٥ذذذد٠

41

فأقوؿ :ىذه ال ا دة إذا أردنا ياغتها ل الراجح ن وؿ فيها :العبرة في العقود للمقاصد
والمعاني ال لأللفاظ والمباني.
وإذا أردنا بياف اػب ؼ فيها فن وؿ :ىل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم بالمقاصد
ومعانيها؟
ومعت ال ا دة ل العيغة االست هامية :ىل اؼبعت َ يف انع اد الع ود أل ا ها الدالة ليها
ف ينع د الع د إال بتل ا ل اظ ف ؟ دبعت :البيع ل ُو ل البيع فهل الع ة يف انع اد
البيع بل

البيع ف ينع د البيع إال بل

البيع وما اتتُ ّق منو؟ أـ أ اف الع ة يف انع اد الع ود

بياف اؼبراد ُّا فينع د الع د ب ل ما يدؿ ليو من قوؿ أو فعل؟

اؼبهم أف يُ ابن اؼبراد بالع د فينع د الع د ب ٍّل ما ُّ
يدؿ ليو من قوؿ أو فعل .قوالف ىل
العلم.
وال وؿ الثاين ىو الراجح وىو قوؿ صبهور أىل العلم ىو مذىذ اغبن ية واؼبال ية وىو
يردد يف اؼبسألة وىو ا هر ند الشافعية
اؼبعروؼ ن اإلماـ أضبد وإف كاف اغبنابلة ؽبم ُّ
وإف كانت أقواؿ الشافعية متنا ِز ة يف اؼبسألة ل ن كما قارر تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو

اهلل -أ ّف ا تبار اؼب ا د واؼبعاين ىو قوؿ اعبمهور وىو العحيح كما سندلٍّل ل ذل

إف

تاء اهلل ز وجل.
ايسا(ح يف ايذكذاعد٠

فالعحيح –يا إخوة -أ ّف كل أمر يتّضح بو الع د ينع د بو ف ل أمر يتّضح بو البيع ينع د
بو البيع ويتّضح أثر اػب ؼ يف ا مثلة:
لت مال الذي ل ف ف بشرط أناو بريء"
فمن ذل مث ً  :لو قاؿ تخص خرَ :ك َ ُ
الل ىنا –يا إخوة -ل ماذا؟ ك الة واؼبعت ِحوالة اؼبعت معت اغبِوالة والل ل
الذي ل ف ف بشرط أناو بريء" فإذا قلنا الع ة با ل اظ

لت مال
ال الة قاؿ" :ك ُ
واؼبباين قلنا ىذا د ك الة فاسد ؼباذا؟ ناو اترتط يف ال الة ما يناقضها.
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تذذعذسٜف ايذذهفذاي١

ضم ِذ َّمة إلى ِذ َّمة ،وىو يف ىذا الل
الكفالة يا إخوة معناىاُّ :

اترتط براءة ذ امة ا

ذمة فإذا قلنا الع ة با ل اظ قلنا ىذا د ك الة
فنَػ َ ل الداين من ّ
ذمة إن َ
ك الة مث كب م ليو بأناو فاسد ناو اترتط فيو ما يناقضو.
تعسٜذذف اذتذذٛاي١

ّف الل

يل
ل

ذمة إلى
ل ن إذا قلنا إ ّف الع ة باؼبعاين قلنا اؼبعت ىنا معت الحوالة ،ألنَّو :نَ ْق ُل َدين من ّ

ذمة فهو د حوالة حيح بناء ل اؼبعت وىذا العحيح من أقواؿ أىل العلم.
ّ
ىذا مثاؿ لغري البيوع وبالنسبة للبيوع نضرب أمثلة:

مث قاؿ تخص خر :وىبت بي بأل ،الل ل اؽبِبة واؼبعت معت البيع فإذا قلنا:
إ ّف الع ة با ل اظ واؼبباين قلنا ىذا د ِىبة فاسد ناو اترتط يف اؽبِبة العِ َوض في وف
فاسدا.
ً
وإذا قلنا إ ّف الع ة باؼب ا ِ د واؼبعاين قلنا ىذا معت البيع وي هر أناو يُراد البيع فهو د بيع
حيح وىذا ىو العحيح من أقواؿ أىل العلم.
مت إلي ىذا الثوب يف ىذا ال تاب الل
من ا مثلة ً
َسلَ ُ
أيضا :لو قاؿ تخص خر :أ ْ
ل ال اسلم واؼبعت معت البيع فإذا قلنا إ ّف الع ة با ل اظ واؼبباين قلنا ىذا د َسلَ ٍم فاسد
ٍ
ٍ
الذمة وإذا قلنا
بيع مو وؼ يف ّ
ؼباذا؟ ناو أسلَم يف تيء موجود وترط ال اسلم أف ي وف َ
إ ّف الع ة للم ا د واؼبعاين قلنا :ىذا د بيع حيح ناو ىو معت البيع با و الثوب
بال تاب فهو د بيع حيح.
ولو قاؿ تخص خر :بعت كتار ب َشبَن الل ل البيع واؼبعت معت اؽبِبة فإذا قلنا إ ّف
الع ة با ل اظ واؼبباين قلنا :ىذا د بيع فاسد ناو ن العِ َوض.
فرؽ بن نَػ ْ ي العِ َوض وبن الس وت ن العِ َوض الذي معنا
وك ـ ل اؽبامش  :ىناؾ ٌ
ىنا :ن ي العِ َوض قاؿ :بعت كتار بعت ثور بعت بي ب َشبَن ن العِ َوض فإذا أخذنا
با ل اظ قلنا :ىذا د بيع فاسد ناو ن العِ َوض ومن ترط البيع أف ي وف فيو ِ َوض

تٓذذبذذٝذذذ٘
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ت ن العِ َوض فشيأل اإلس ـ ابن ييمية وبع
ل ن لو س َ
جرت بو العادة أو ما يرتاض بو الطرفاف وىذه مسألة خ فية
مث ي وف العِ َوض ل ما ْ
ل ن اؼبسألة ال معنا فيها نَػ ْ ُي العِ َوض.
أىل العلم َيروف أ اف البيع ينع د

وإذا قلنا :إ ّف الع ة باؼبعاين قلنا ىذا د ىبة حيح.
ىنا ل

البيع واؼبعت معت

تهرا الل
ولو قاؿ تخص خر مث ً  :بعت من عةَ داري ً
أمدا وإذا
اإلجارة فإذا قلنا :إ ّف الع ة با ل اظ واؼبباين قلنا ىذا البيع ال يعح ناو ذَ َكَر فيو ً

قلنا :إ اف الع ة باؼب ا د واؼبعاين قلنا ىذا د إجارة حيح.

كل ىذه ا مثلة –يا إخوة -خ فية بن أىل العلم موجودة ليست افرتاضية موجودة يف
و ّ
كتذ ال هاء والعلماء فيها ل قولَن.
والراجح كما قلنا يف ال ا دة :أ ّف الع ة باؼب ا د واؼبعاين وقد نعر ذل

تيخا اإلس ـ:

ابن ييمية وابن ال يم –رضبهما اهلل ز وجل.-
يليذذذ ١ايذكذذاعذد٠

جدا.
وا دلة ل أ ّف الع ة باؼب ا د واؼبعاين كثرية ً
اؿ بِالنٍّػياات َوإِامبَا لِ ل ا ْم ِر ٍئ
رأسها و مدهتا قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم « :-إِامبَا ا َ ْ َم ُ
18
اؼبعتمدة فحعر النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم-
ـبرج يف صبيع ال تذ َ
َما نػَ َوي » وىو ّ
ا ماؿ يف اؼب ا ِ د وجعل ل ل ٍ
امرء ما نواه فدؿّ ذل ل أ ّف اؼبدار ل ال عود ال
ل ا ل اظ.
كذل من ا دلة أ اف ا تبار ال عود أون من ا تبار ا ل اظ أ ّف ا تبار اؼب ا د واؼبعاين أون
من ا تبار ا ل اظ قالوا ؼباذا؟ قالوا :اف ا ل اظ م عودة من أجل اؼب ا ِ د ا ل اظ يُع ا
ِ
عودة لغريىا.
ُّا ن اؼب ا د فهي م َ
 18يف ايصخٝخني ٚغريُٖا َٔ حدٜح عُس -زض ٞاهلل عٓ٘ ٚ -ايًفغ يًبخاز.ٟ
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أما اؼب ا ِ د فهي اؼبر َادة فا تبار اؼبراد أون من ا تبار الوسيلة قالوا :ا ل اظ وسيلة لت هيم
اؼبراد فا تبار ا ل أون من ا تبار وسيلتو.
ومن ا دلة ال قاررىا تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل -أ ّف اؼب عود فَهم مراد اؼبت لٍّم
فم ما حعل فَهم مراد اؼبت لٍّم حعل اؼب عود.
ٍ
دي –رضي اهلل نو -أ ّف النا -
وفبا يب ن أف
ّ
نستدؿ بو لل ا دة حديل أر ُضبَيد السا ّ
ِ
ِ
فلما جاء
َ لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -استعمل رج ً من ا ْزد ي اؿ لو ابن اللُّتبيّة ل العدقة ّ
حاسبو ف اؿ :ىذا مال م وىذا ىدية ف اؿ رسوؿ اهلل  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم « :-فَػ َه ا
َ
ِ
ِ
ِ
ت َ ِادقًا » 19مث خطذ اػبطبة
ت ِِف بَػْيت أَبِي َ َوأ ٍُّم َ َح ا يَأْييَ َ َىديػاتُ َ إِ ْف ُكْن َ
َجلَ ْس َ

اؼبذكورة يف اغبديل واغبديل مت ق ليو.

ِ
يت لو ىداية والل
وجو الداللة –يا إخوة -أ ّف ىذا الرجل ا ْزدي قد أُىد ْ
لو :خذ ىدية واؽبدية مباحة ل ّن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -مل ين ر إن الل وإمبا
ن ر إن اؼب ا د فمنَػعو من ىذا وأتار إن اؼب ا ِ د ف اؿ« :ى ا جلَست ِِف بػي ِ
ت أَبِي َ
َ َ ْ َ َْ
ََ
ِ
ِ
ِ
يت ل نا
ِامل ولو كانت
َوأ ٍُّم َ َح ا يَأْييَ َ َىديػاتُ َ » ىذه ليست ىدية ىذه أُ ط ْ
ِ
ِ
يت ل فهي ليست ىدية فلم يعت ىا النا
ىدية يت يف بيت ل ن نا امل أُ ط ْ
 َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ىدية ن ًرا إن اؼب ا د مع أ ّف الل ل ىدية فالع ة باؼب ا د.ل

ىدية قالوا

ومن ا دلة ال ذكرىا تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل -وىي من دقيق ف هو –رضبو اهلل
شرع فيو التعبُّد با ل اظ
شرع فيو التعبُّد يعي ال يُ َ
زو جل -أناو قاؿ :إ ّف الع د جن ٌ ال يُ َ
شرتط فيو اإليباف بل يَعح من
شرع فيو التعبُّد يا تيأل اإلس ـ؟ قاؿ :ناو ال يُ َ
ؼباذا ال يُ َ

شرتط فيو التعبُّد.
ال افر وما يَعح من ال افر ال يُ َ

 19زٚا ٙايػٝخإ.
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كأناو ي وؿ :أنتم الذين ي ولوف الع ة با ل اظ معت ك م م أناو يُتعباد يف الع ود بأل ا ها

شرتط لو اإليباف بل يَعح من
شرع فيو التعبُّد ؼباذا؟ ناو ال يُ َ
وكبن ن وؿ :إ ّف جن الع د ال يُ َ

ال افر وما يَعح من ال افر ال يعبُّد فيو.

جدا ل ىذا ال وؿ :أناو مل ي ِرْد
ومن ا دلة ال اىرة ً
الع ود ولو كاف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -يأمر أ
فدؿ ذل ل دـ اترتاط أل اظ بعينها.
ّ
اٜسال عً ٢ايكذاً٥ني
بصذخذذ ١ايكذذاعذذد٠

دليل ُّ
يدؿ ل اترتاط ا ل اظ يف
حابو بأل ٍ
اظ معيانة لنُِ ل ذل إلينا

فإف أُوِرَد ل ىذا أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -جعل اؽبا ِزؿ يف الن اح والط ؽ والعِتاؽ
كاعباد فيها فا ت َ ا ل اظ ومل يعتِ ال عد قاؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -قاؿ:
ّ
ِ
ث ِجد ِ
اح َوالطا َ ُؽ َوالعِتاؽ» 20قالوا :فالنا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
«ثَ َ ٌ ُ
ُّى ان ج ٌّد َوَى ْزُؽبُ ان ج ٌّد النٍّ َ ُ
اعباد فا ت َ الل
َو َسلا َم -جعل ك ـ اؽبا ِزؿ يف ىذه الع ود ك ـ ّ
قبلت انع د الن اح بشروطو مع أناو ىا ِزؿ ال ي عد.
ىا ِزًال :ازوجت ابن وقاؿ ا خرُ :

إذا قاؿ رجل لرجل

كذل الط ؽ إذا قاؿ رجل المرأيو :أنت طالق يبزح معها وقع الط ؽ.

(ٛاب ا ٜسال

فا ت َ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ا ل اظ ومل يعت ال عود قلنا اعبواب من وجهن:
الوجو األول :أ ّف ىذا خاص ُّذه الع ود ؼب اّنا يف الشريعة مل هبعل النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
كل د وإمبا جعلو يف الن اح والط ؽ لتعلُّ هما با راض والشا ِرع
َو َسلا َم -ذل يف ٍّ

َوبتاط لأل راض ما ال َوبتاط لغريىا.

جدا ّأما ال عاص فيثبت
يثبت إال بشهادة أربعة تهود بشروط دقي ة ً
ولذل الزنا ال ُ
تاىدين ّف الزنا يتعلّق با راض والشا ِرع َوبتاط لأل راض فالن اح استباحة
بشهادة
َ

 َٔ 20حدٜح يبذٖ ٞسٜذس– ٠زضذ ٞاهلل عٓذ٘ ٖٚ -ذ ٛيف ايطذٓٔ اء ايٓطذاٚ ٞ٥يهذٔ بذدٍ "ايعتذام" "ايس(عذٚ "١يفذغ
ايػازم عٓد ايكاض ٞايبح ٟيف األزبعذني نُذا يف "ادتذاَع ايهذبري" يًطذٖٚ ٞ ٛٝهذرا ٖذ ٞءبذٔ عذدٚ ،ٟاذتذدٜح
حطٓ٘ األيباْ- ٞزمح٘ اهلل  -بايًفغ اهػٗٛز.
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العِْرض والط ؽ يَتعلاق بالعِْرض والعِتق ّف الشارع يَتش اوؼ للعِتق ووببو ويريده فهذا
خاص ُّذه الع ود ولي قا دة امة.
الوجو الثاني :أ ّف اؽبا ِزؿ يَعلم الل

ويريد معناه ل ناو ال يريد ح مو.

"زوجت ابن " يعلم معت الزواج ويريد ىذا ال ـ ل ناو ال يريد اغب م
اؽبا ِزؿ ندما ي وؿّ :
يدا مر خر بالن اح لي مريدا
ال يريد أف ينع د ىو لي جاى ً دبعت الن اح ولي مر ً
للبيع وال غريه يريد الن اح ول نو ال يريد أف ينع د إذف ن وؿ اؽبا ِزؿ ِ
امل بالل مري ٌد
ّ

معناه ل ناو ال يريد ح مو وىذا لي لو وإمبا للشا ِرع اغب م للشرع ولي لو ولذل أ ِ
ُىدر
ُ
ك مو يف اغبُ م.

يدل على معناه من األلفاظ
يرتياذ ل ىذه ال ا دة -يا إخوة -أ ّن البيع ينعقد بكل ما ّ
اؼبسم
واألفعال فينع د بل البيع وىو ّ
واإلهباب من البائع وال َ بوؿ من اؼبشرتي فينع د بل

ند ال هاء باإلهباب وال َ بوؿ وىذا ؿبل إصباع
البيع.

وينع د البيع باؼبعاطاة ل قوؿ صبهور أىل العلم.
تعذسٜف اهذذعا ذا٠

ومعت المعاطاة :أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفَين أو ِمن كليهما .يعي :ي وؿ
خبزا برياؿ فيعطيو البائع اػببز بدوف أف ي وؿ تيئًا ا ف ال عل وقع
اؼبشرتي للبائع :بِعي ً

ِمن َمن؟ من البائع أو ي وؿ البائع للمشرتي :خذ ىذا اػببز برياؿ فيأخذ اؼبشرتي اػببز
ويعطيو الرياؿ بدوف أف ي وؿ تيئًا ويف ىذه اغباؿ ي ع ال عل من اؼبشرتي أو يأم اؼبشرتي
ياال بدوف أف يت لم أحدنبا فال عل من الطرفَن.
فيأخذ اػببز ويعطي البائع ر ً

ىذا بيع اؼبعاطاة وىو حيح ينع د بو البيع ند صبهور أىل العلم لل ا دة ال معنا:

يليذذ ١صذذخذذذ١
بٝذذع اهعذذا ذذا٠

وىي أ ّن العبرة بالمقاصد والمعاني.
و ّف الشرع َورد بالبيع مطل ً ا ومل َوبُداه حب ّد وال ح اد لو يف اللغة ُفري َجع فيو إن العُْرؼ وقد
ؼ اؼبسلمن ببيع اؼبعاطاة .
جري ُْر ُ
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و ناو مل يُن َ ل ن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -اترتاط اإلهباب وال َ بوؿ يف البيع في وف
ًوا يعمل الناس فيو حبسذ رفهم.
ذل
فدؿ ذل
و ّف اؼبسلمن يَتبايَعوف يف أقطارىم باؼبعاطاة من غري نَ ري ف اف إصبا ًا ّ
جواز بيع اؼبعاطاة.
صذذخذذ ١ايبذذٝذذذذع

بايذهتذذابٚ ١يليذذت٘

ل

أيضا أن ينعقد البيع بالكتابة فينع د البيع بال تابة بأف ي تذ البائع
ويترتّب على ىذا ً
ْم ذل ح م
اإلجابة وي تذ اؼبشرتي ال بوؿ فإف كانا يف ؾبل الع د يف ؾبل ٍ واحد ُ
فح ُ

اإلهباب وال َ بوؿ البد أف ي ع اإلهباب وال بوؿ يف ؾبل واحد .وإف كاف ال ايذ غائبًا
أنت ىنا
شرتط أف ي ع ّ
فإناو يُ َ
الرد يف اَّل الذي يُ رأ فيو ال تاب ند اعبمهور يعي مث ً َ :
تبت خطابًا إن احذ البيت يطلذ فيو أف
أردت أف
يف اؼبدينة و َ
يشرتي بيتًا يف بلدؾ ف َ
َ
يشرتي البيت ب ذا فو ل اػبطاب إن احذ البيت ف رأ اػبطاب فعندما قرأ اػبطاب
َ
قاؿ :قبلت أو قاؿ بعت انع د البيع ند اعبمهور ويعح البيع بال تابة لل ا دة ال

معنا :أ ّف الع ة بالع ود باؼب ا د واؼبعاين.
و اف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -كاف يُ ايِذ اؼبلوؾ يد وىم إن اإلس ـ فإذا ا تُِ ت
ال تابة يف اإلس ـ الذي ىو أ ل ا مور َفأل ْف يُعت َ فيما دونو من باب أون .يعي دبعت أ ّف
النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ا ت ال تابة يف الد وة إن اإلس ـ واإلس ـ ىو أ ل
ا مور فإذا ا تُِ ت ال تابة يف أ ل ا مور ِ
فمن باب أون أف يُعت َ فيما دونو ومن ذل
البيوع.

أيضا –يا إخوة -أ ّن البيع ينعقد بخطاب الفاكس كوف اإلنساف مث ً
ويترتّب على ىذا ً
ي تذ خطابًا ويرسلو بال اك  ،كذلك ينعقد البيع باإلنترنت كوف اإلنساف مث ً ي تذ
طلبًا ل اعبهاز بأف يشرتي السلعة ال نية اؼبعيانة ب ذا وربعل اؼب اوضة ن طريق اعبهاز
ويت ق الطرفاف ل البيع فإ ّف البيع ند اعبمهور ينع د ُّذا لل ا دة ال معنا وىي :أ ّن
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العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع م ح ة تروط البيوع يف كل تيء ل ن ىذا
من حيل ا

ل.

ىذا ما يتعلق بال ا دة الثانية.
ايذذكذذاعد ٠ايجذذايذجذذ١

*****

القاعدة الثالثة وىي قريبة منها فهي قول العلماء :القصود مؤثِّرة في العقود.
ىذا إذا أردنا الراجح.
أما إذا أردنا بياف اػب ؼ فإنّا ن وؿ :ىل القصود مؤثرة في العقود؟ وىذه مسألة مهمة
جدا  ،ىل القصود مؤثِّرة في العقود؟
ىذه ال ا دة معناىا :ىل الع ة يف الع ود ب و ِاىرىا واست ماؿ تروطها ال اىرة أـ أناو
اؼبتعاقدين؟ ىل إذا أردنا أف َكب م ل الع د َكب م ليو
يُضاؼ إن ذل الن ر إن م ا د
َ
ب اىره فن وؿ :ىذا حيح ل

ايسا(ح يف ايكاعد٠

اؼبتعاقدين؟
اىره أـ نضي ،ل ذل الن ر إن م ا د
َ

الصحيح من أقوال أىل العلم :أ ّن القصود مؤثِّرة في العقود.
فاسدا واطّلعنا ليو ح منا ب ساد الع د يف
فال عد لو
نعيذ من اغبُ م فإذا كاف ال عد ً
ٌ
ال اىر .وإذا مل نطّلع ليو قلنا إ ّف الع د فاس ٌد يف الباطن أي بن العبد و ربٍّو ّأما يف

ال اىر ال نستطيع أف كب م نّا مل نطالع ل ال عد.

تخعا ن ح اؼبطل ة ث ثًا ب عد ربليلها لزوجها ا ّوؿ إذا قلنا
مثاال :لو أ ّف
ونضرب ؽبذا ً
ً
الع ة ب واىر الع ود قلنا الع د حيح ىذا الرجل ن ح اؼبرأة بإهباب وقَبوؿ ومهر وتهود
لألوؿ.
وو ّ وإ ف ودخل ُّا وذاقت ُسيلتو وذاؽ ُسيلتها فطل ها
ُّ
فتحل ّ
ربل لألوؿ.
وإذا قلنا إ ّن العقود مؤثِّرة في العقود قلنا ال ّ
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فإف لِمنا قعده منعناىا من ن اح ا ّوؿ وإف مل نعلم قعده قلنا ال ربل لألوؿ باطنًا
دبعت كبن ال ن وؿ كب م بأّنا ال ربل ناا مل نطالع ل تيء ل ن ن وؿ إناو إذا قاـ ىذا
لألوؿ.
ال عد فإ اّنا باطنًا ديانةً ال ربل ّ
تعذسٜذذف ايٓذذذهام
بٓذذٝذذ ١ايذذبذذذالم

كذل مث ً –وىذا خارج باب البيوع وؽبذا أتري إليو إتارة -الن اح بنية الط ؽ النكاح
بنية الطالق معناه :أن ي ِ
نكح الرجل المرأة بقصد أن يفا ِرقها بعد م ّدة معيَّنة عنده
َ
كانتهاء الدراسة أو انتهاء اإلجازة أو بعد تهر أو بعد أسبوع أو كبو ىذا والعحيح من
اح ال هبوز لل ا دة ال معنا وىي أ ّن القصود مؤثرة في العقود
أقواؿ أىل العلم :أناو ن ٌ
و مور كثرية أخري لي اَّاؿ بسطها ا ف ّف ال ـ ندنا يف البيوع ل ن نريد ف

أف

ن هم ال ا دة ُّذه ا مثلة.
ّأما ما يتعلاق بالبيوع فمن ذل مث ً  :بيع اؽبا ِزؿ اؽبا ِزؿ ال يَ عد انع اد البيع مث ً تخص

يبزح مع خر ف اؿ لو :بعي بيت

جدا أ ّف اؼبسألة
قاؿ :أبيع بي بنع ،لاير من الواضح ً

ىزؿ فعند اعبمهور ال ينع د بيع
يوجد اقل يبيع بيتو بنع ،لاير إذف اؼبسألة ْ
ْ
ىزؿ ناو ال َ
اؽبا ِزؿ ناو مل ي عد البيع والع ة بال ُعود ال عود مؤثرة يف الع ود.
ّأما الذين ي ولوف الع ة بال اىر ي ولوف :ينع د البيع فإذا قاؿ تخص خر :بعي بيت
ف اؿ :أبيع بي بنع ،لاير قالوا :انع د البيع وإذا دفع اؼبشرتي نع ،لاير لزمو أف يب ٍّ نو
من البيت .ل ن الذي ليو اعبمهور –وىو العحيح -أناو ال ينع د؛ َّ
ألن العبرة بالقصود،
والقصود مؤثرة في العقود.
تذعسٜذف بذٝع
ايتًَِج١٦

يسم ببيع التاػ ْل ِائة بيع التلجئة ما معناه؟ معناه :أن يلجأ اإلنسان إلظهار
كذل ما ّ
صورة البيع لدفع ظلم ظالم.
لِ
فذىبت إن أخي إن دي
مت أ ّف اؼبا يريد أف يأخذ بيت من ولو قدرة لي
َ
َ
َ
ً
أين بعت البيت من أجل أف أدفع لم ىذا
الذي ال ي در ليو ال امل وقلت لو :سنُ ِهر ٍّ
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قبلت ىذا بيع التَلائة
ال امل ف لت خي  :بعت بي دبائة أل ،وقاؿْ :
أُعبِئ إليو لدفع ال لم.
فبيع التلائة ند اعبمهور :ال ينع د

َف اإلنساف

ّف البائع مل ي عد البيع وإّمبا قعد دفع لم ال امل

ف ي ىذه اغباؿ ال ينع د البيع ند اعبمهور وىو العواب.
ولو قلنا إ ّف الع ة بال اىر ل لنا إ ّف البيع منع د ّف أركاف البيع متوفٍّرة.
بٝذذذع ايتكذطٝط

أيضا -الذي أترنا إليو أم  -بيع الت سي ب عد اغبعوؿ ل اؼباؿ أف يشرتي
ومن ذل
ً

ٚصٛزٙ

اإلنساف السلعة بثم ٍن مؤ اجل وال رغبة لو يف السلعة وإّمبا رغبتو يف اؼباؿ فهنا لو حالتاف:
الحالة األولى :أف ي عد حعوؿ اؼباؿ من ٍ
أجنبا ن الع د.
طرؼ
ّ
وىذا قعد حيح ولذل فالبيع حيح.

ورة ىذا :إنساف يريد أف يتزوج يريد أف ين ح وال ماؿ نده فيشرتي سيارة من زيد
بالت سي من أجل أف يبيعها ل مرو بثمن ٍّ
ع َد ربعيل
حاؿ ليحعل ل اؼباؿ ىنا قَ َ
أجنا ن الع د ا وؿ ف ي ىذه اغباؿ ال إت اؿ يف ىذا ند صبهور
اؼباؿ من مرو وىو ّ

فاسدا ال عد حيح.
أىل العلم وىو بيع حيح ّف ال عد ىنا لي
ً

والحالة الثانية :أف يَ عد ربعيل اؼباؿ من البائع ا وؿ :وذل يف وريَن:
الصورة األولى :أف يشرتي السلعة بثم ٍن مؤ اجل من البائع مث يبيعها للبائع –لن
ٍّ
أقل فهذا حر ٌاـ وال هبوز وال ينع د ناو بيع العِينة وىي حيلة ل الربا.
بثم ٍن حاؿ ّ

البائع-

والصورة الثانية :أف ي عد ربعيل اؼباؿ من طرؼ ثالل متواطئ مع البائع ا ّوؿ حل ة
والسلعة يدور يف ىذه اغبل ة ويباع لآلالؼ كما وبعل يف بع البنوؾ يبيع السلعة
بالت سي
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اؼبعرض
ل اؼبشرتي مث اؼبشرتي يبيع السلعة ل
اؼبعرض ال ين ا
اؼبعن مث َ
َ

قعد ربعيل
يعيدىا إن البن بتواطئ واي اؽ فهذا ً
أيضا من العورة الثانية نّو يؤوؿ إن ْ
ِ
ربايل ل الربا.
اؼباؿ من البائع وىو من باب العينة ّ
احملرمة ال فيها ٌ
فهذا من باب أثر ال عود يف الع ود.
يليذذ ١ايذذكذذاعذذد٠

فإذا قلنا إ ّف ال عود مؤثرة يف الع ود فما الدليل ل ىذا؟
استدؿ العلماء ل ذل بأدلّة كثرية منها:
ن وؿ:
ّ
قوؿ اهلل – ز وجل :-ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [الب رة] 228 :

فاترتط اإلرادة
فاترتط اهلل – ز وجل -ح ياة الزوج يف إرجاع الزوجة :إرادة اإل ح
َ
وال عد ومعت ذل أناو ال هبوز للزوج أف يُ ِرجع الزوجة اؼبطلّ ة ط قًا رجعيًا إف مل يُِرد
ِ
فلما ب ي ل الع ّدة يوـ راجعها
اإل ح إف أراد اإلفساد أراد يعذيبها بإطالة العداة ليها ّ
مث طل ها مث ؼبا ب ي يوـ راجعها مث طل ها فهذا حراـ ليو أو لت ويت فر ٍة ليها مث ً :
خرجت من العداة فأراد أف ي ٍّوت ليها
ظبع أ ّف رج ً من أىل اػبري يريد أف ين حها إذا
ْ
ا مر فراجعها جل ال ين ح ىذا الرجل العا مضا ارة ُّا فهذا ال هبوز وىذا دليل ل
ا تبار اإلرادة وال عد.
اؿ بِالنٍّػياات َوإِامبَا لِ ل ا ْم ِر ٍئ َما
ومن ذل قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم « :-إِامبَا ا َ ْ َم ُ
نَػ َوي » 21وىذه قا دة امة تري ة يف تريعة اإلس ـ وىي أ ّف الع ة باؼب ا د.
ومن ذل حديل ذكره بع أىل العلم وىو أنو يُروي أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -قاؿ
ٍ 22
ٍ
البزار
يزوج امرأة ل داؽ وىو ينوي أال يؤديَو إليها فهو زاف" ىذا اغبديل رواه ّ
((من ّ
بل و ورواه بد الرزاؽ دبعناه ل ّن إسناده ضعي ،ل ن ذكره بع

أىل العلم مستدلن

 21يف ايصخٝخني ٚغريُٖا َٔ حدٜح عُس -زض ٞاهلل عٓ٘ ٚ -ايًفغ يًبخاز.ٟ
 ٖٛٚ 22عٓد َٔ ٙحدٜح يبٖ ٞسٜذس- ٠زضذ ٞاهلل عٓذ٘ ٚ -بٓخذ ٙٛيخس(ذ٘ ايسافعذٚ ٞابذٔ ايٓجذاز نُذا يف "(ذاَع
ايط "ٞ ٛٝعٔ صٗٝب ٖٚهرا ارتبٝب ايبػدال.ٟ
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بو ل ال ا دة منهم ابن ال يم –رضبو اهلل ز وجل -وذكروا أ ّف لو تواىد ي ّويو وال
ي هر أ ّف اغبديل قابِل للت وية ل ّن وجو الداللة نَذ ُكره وىو أف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
َو َسلا َمَ -ح َ َم ل اؼبتزوج للمرأة بعداؽ يف ال اىر وىو يريد ب لبو أال يؤدي العداؽ بأ ّف

ض اؼبهر ل ن يف ال عد ال يريد أف يؤدي اؼبهر
ىذا زنا ناو ن اح ب مهر يف ال اىر فُ ِر َ
ضع ،كما ظبعتم.
فح َ َم النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -بأنّو زنًا واغبديل فيو
ٌ
َ
دؿ حبديل أر ُضبَيد اؼباضيّ 23ف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ا ت
أيضا فب ن أف يُستَ ّ
ً
فيدؿ ذل ل أ ّف ال عود مؤثرة يف الع ود.
ال عد ومل يعت اىر العمل ّ

قلت يف ال ـ :إف لِمنا ال عد َح َ ْمنا ب ساد
قبل أف أغادر ال ا دة أتري إن تيء أنا ُ

الع د يف ال اىر ف ي ،نعلم ال عد وىو يف ال لذ؟ كي ،يُعلَم ال عد وىو يف ال لذ؟
ن وؿ –يا إخوة :-ال عد قد نعلمو وقد ال نعلمو ونعلمو بأمور:

ُذذسم َعسفذذذذ١
قصذذد ا ْطذذإ

ربل لزوجها
األمر األول :التعريح أف يُ ٍّ
عرح ب عده في وؿ مث ً  :أنا أَن ح ف نة من أجل ّ
يح بال عد.
وإال أنا ال أريدىا فهذا يعر ٌ

يدؿ العُرؼ ل أ ّف الطارئ ل البلد
األمر الثاني :العُْرؼ مثل الن اح بنية الط ؽ مث ً ّ
طروا ِ
يدؿ العرؼ
حادثًا أناو إمبا ين ح بنية الط ؽ كالذي يذىذ يف اإلجازة ويرجع ّ
ً
أناسا ين حوف يف
اؼبوجود يف الغالذ ل أنّو إمبا ين ح بنية الط ؽ وكبن نعلم أ ّف ىناؾ ً
اإلجازة اثنتن وث ثا وأربعا وطبسا وستا حبسذ رخص البلد ين ح ويطلق قد ين ح يف

اليوـ مرة ويطلق ويف اليوـ الثاين ين ح ويطلق وى ذا فهنا العُرؼ ي ش ،ن اؼبراد و ن

ال عد.

يتون منعبًا
وقد يكون بالقرائن وداللة االحوال يعي إنساف يف بيتو ال يُهدي لو ىدية مث ّ
يبر وال يُسلام
فتنهاؿ ليو اؽبدايا ىو يف اغبي يعرفو الناس وال يُهدي لو الناس تيئًا وقد ّ
 23ضبل ختسجي٘ ص .41
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االد اء مث ً أو يف
ليو
فيتخرج من ال ليّة مث ً ويَتو ا ،يف منعذ يف ىيئة التح يق و ّ
ّ
يدؿ ل أ ّف ىذه اؽبدايا إمبا
ال ضاء أو كبو ىذا فتنهاؿ ليو اؽبدايا فهنا ال رائن وا حواؿ ّ
عد ُّا الو ي ة فبال رائن وا حواؿ لِمنا ىذا كما فعل النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -يف
يُ َ
مرت معنا.
قعة الرجل ا ْز ّ
دي ال ّ
وقد يعرؼ بأل ٍ
يدؿ ل اؼبراد يف أثناء
يلمح إن اؼبراد يعي ليست يعروبًا ول نها ّ
اظ ٍّ
َُ
فيدؿ ذل ل ال عد .فإذا رفنا ال عد وكاف
الع د يُذ َكر بع ا ل اظ يُ َهم منها اؼبراد ّ

فاسدا فإنّو يؤثٍّر يف الع ود.
ً

وىذا ا مر ِمن أكثر َمن قارره ي ر ًيرا لميًا قويًا تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل -وتيأل
اإلس ـ ابن ال يم –رضبو اهلل ز وجل.-

*****

ايذذكذذاعذد ٠ايسابذذعذذ١

القاعدة الرابعة من قواعد البيوع يقول فيها العلماء :إنَّما البيع عن ٍ
تراض.
و اغها تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل -ب ولو :األصل في العقود رضا الطرفَين.
وبالعيغة ا ون ىذه ال ا دة ِمن ال وا د اؼبأخوذة ِمن النعوص ل ًا ومعنًا
حديل النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم.-

ّّنا ل

يدؿ ل أ م ٍ
ترط لعحة البيوع :أال وىو الرتاضي ِمن الطرفَن.
وىذه ال ا دة ّ
وقلنا إنّو أ م ترط
أنبيتو.

فدؿ ذل
ّف النعوص الشر ية
حعرت البيع يف الرتاضي ّ
ْ

ل

اضيا ليو ما مل يبنع الشرع من
اضيا ليو وينع د البيع ل ما ير َ
فيُ َلزـ البائع واؼبشرتي دبا ير َ
ذل .
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وي هر أثر الرتاضي يف البيوع –يا إخوة -من جهتَن:
الجهة األولىِ :من جهة انع اد البيع فينع د البيع ل ما يراضا ليو الطرفاف ما مل يبنع
الشرع من ذل .
والجهة الثانية :يف ثار الع د وما يرتيّذ ليو فيرتيّذ ل الع د ما يراضا ليو الطرفاف
مث ً  :يأجيل ال ب
فال ب

أو يأخري ال ب

ىذا يرتيّذ ل الع د ا

مؤ اجل ل ن لو يراضا الطرفاف ل يأخري ال ب

ل أنّو إذا وقع البيع

فإنّو يرتيّذ ل ذل

يأخري

ال ب .
فالرضا يف البيوع ي هر يف انع اد الع د وي هر يف ثار الع د وؽبذا تروط سنذكرىا إف تاء
اهلل – ز وجل.-
غذذذذذذسٚط تذذذأثٝذس

ايرتاضذ ٞعً ٢ايعكد

فن وؿ يرتيّذ ل الع د ما يراضا ليو الطرفاف بشروط:
ؿبرـ.
الشرط األول :أال ي وف الرتاضي ـبال ً ا لشرع اهلل كأ ْف يرتاض الطرفاف ل ّ
مث ً أف يرتاضا الطرفاف مث ً ل بيع اػبنزير أو ل بيع اػبمر اؼبشرتي ر ٍ
اض والبائع
ر ٍ
اض البائع يريد أف يبيع اػبمر واؼبشرتي يريد أف يشرتي اػبمر والرضا حا ِ ل ىنا ال ة
بالرضا نّو ل خ ؼ ترع اهلل –سبحانو ويعان.-
ِ
ضا ؼب عود الع د انتبهوا ىذه اؼبسألة يا إخوة يرتادد يف كتذ
الشرط الثاني :أال ي وف مناق ً

ال هاء "م عود الع د" وستأيينا إف تاء اهلل بالشروط -ما اؼبراد ُّا؟ مقصود العقد –يا

إخوة -يف لسان الفقهاء :ىو المقصود األعظم من العقد اؼب عود ا ك من الع د ىذا
ىو م عود الع د.
يعي مث ً م عود د البيع التملُّ ؼباذا يشرتي اإلنساف؟ يشرتي ليملِ الشيء فإذا
كاف الرضا ينايف م عود البيع فإنّو ال هبوز فلو يراضيا ل أال يبلِ اؼبشرتي السلعة قاؿ:
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أبيع السلعة بأل ،بشرط أال سبل ها ىذا ينايف م عود الع د هبعل الع د كأنّو مل ي ن
يف العورة ف .
أزوج
مثالو بعورة َ
أوضح ل ن لي يف البيوع :لو قاؿ الرجل لشابّ :
يطل ها ىذا يرفع الع د فهو ينايف م عود الع د.

ابن بشرط أف

مناقضا ؼب عود الع د.
إذف من تروط ا تبار الرضا  :أال ي وف
ً
بذ تر ي إلس اط
سبذ تر ي إلىدار الرضا أال َ
الشرط الثالث :أال َ
يوجد س ٌ
يوجد ٌ
الرضا .فإف ُوِجد سبذ تر ي مل يُعت َ الرضا .وأضرب ل م مثالَن:
اؼبثاؿ ا وؿ :إكراه السلطاف الرجل ل بيع بع

مالو لتوفية دينو إنساف ليو ديوف ولي

ِ
الرجل ل
نده ماؿ ل ن نده بيوت يبل ها فيُ ره السلطاف أو نائبو –كال اضي -ىذا َ
بيع بيتو فيبيع بيتو بغري رضاه ىنا يوجد سبذ تر ي إلىدار الرضا وىو يوفية اغبق
إلح اؽ اغبق.
واؼبثاؿ الثاين :لو امتنع التاار ن بيع سلعة وبتاجها إليها الناس إال بزيادة ن َشبَن اؼبِثل
كا ُرز ندنا مث ً لو أ ّف التاار امتنعوا ن بيع ا رز إال بزيادة شرة لاير فإ ّف للسلطاف أو
ِ
فعا لل لم ن الناس ىنا سيُا َ البائع أف يبيع بغري
نائبو أف ُهبِ ىم ل البيع بثَ َمن اؼبثْل ر ً
رضاه ل ن يوجد سبذ تر ي إلىدار رضاه وىو رفع ال لم ن الناس ف ي ىذه اغباؿ ال
يُعت َ الرضا.
يليذذذ ١ايذذكذاعذذد٠

يدؿ ل اترتاط الرضا يف البيوع ومن ذل :
دؿ ل ىذه ال ا دة أدلة ّ
وقد ّ
قوؿ اهلل – ز وجل :-ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

فاترتط اهلل
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ[النساء]29 :
َ
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– ز وجل -كل اؼباؿ بالتاارة أف ي وف ذل
ن ير ٍ
اض.

إذا كاف ذل

ن ير ٍ
اض ف َوب ُّل أكل اؼباؿ بالتاارة إال

ومن ذل قوؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم« :-إِنَّ َما الْبَ ْي ُع َع ْن ٍ
تراض»

24

رواه ابن ماجو

وابن حباف و ححو ا لباين فحعر النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -البيع يف الرتاضي ووجو
الداللة ِ
نص ال ا دة :أ ّن البيع البد أن يكون عن تر ٍ
اض.
اىر ىذا ُّ
وبل ماؿ امرء مسلم إال ِ
بطيبَ ٍة ِمن
أيضا قوؿ النا  -ل اهلل ليو سلم« :-ال ُّ
ومن ا دلة ً

ن سو»
الن

25

يدؿ ل أنّو البد من الرضا
رواه اإلماـ أضبد بسند حيح فهذا ّ

اف ِطيبَة

يدؿ ل اترتاط الرضا.
ال يب ن أف ي وف إال مع الرضا فهذا ّ

وقد أصبع العلماء ل أ ّف البيع البد فيو من الرتاضي.
زنذذٓذ ٞايذذسضذذا

إذا لِ ْمنا ىذا فبِ َم وبعل الرضا؟ الرضا لو ركناف:
ّأوؽبما :العلم.
وثانيهما :االختيار.
تعور أف يرضا؟! ف يب ن أف ي وف
فمن ال يعلم اؼبعت وال يَ هم اؼبراد كي ،يُ ّ
أوؽبما العلم َ

الرضا إال بعد العلم باؼبعت.

مثاال :رج جاء من أندونيسيا من
أما إذا مل وبعل العلم فإناو ال وبعل الرضا أ طي م ً
ماليزيا من إقبلرتا من أمري ا من أي م اف جاء إن ىذا البلد ىنا ف اؿ لو رجل ىنا :يبيعي
 24ضبل ختسجي٘ ص .25
 25عٔ عِ يب ٞحس ٠ايسقاغ(ٚ ، ٞاٖ ٤هرا عٔ يب ٞمحٝد ٚابٔ عباع -زض ٞاهلل عِٓٗ ٚ -صذخخ٘ األيبذاْٞ
يف ا زٚا ٤يهٔ اضٓال يمحد ف ٘ٝةعً ٞبٔ شٜد ٖٛٚة ابٔ (دعإ  ٖٛٚضعٝف ،فطٓد يمحد يٝظ بصخٝح ٖٚذٛ
بًفط "ببٝب ْفظ َٓ٘"
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مث ً سياري ىذه –وىوال يعرؼ العربية -ف اؿ بلغتو أو ب لمة بالعربية أوبإتارة أنّو يرضا
ُّذا أو نعم ىو ال ي هم ال ـ ف يب ن أف ي وؿ قائل رضي بالبيع وحعل اإلهباب
وال بوؿ قاؿ لو :يبيعي سياري مث ً بأل ،قاؿ )yes( :مث ً قالوا :خ ص رضي ال
ىو ما َلَ َم اؼبعت ح ن وؿ إنّو ر ٍ
اض ال يتح ق الرض إال بعد العلم اؼبعت .فهذا الركن
ا وؿ.
ـبتارا ّف اإلكراه يُس ِ الرض .
والركن الثاني :االختيار بأف ي وف اإلنساف ً
فركنا الرضا :العلم واالختيار.
ويرتياذ ل ىذه ال ا دة مسائل كثرية منها:
نبس ىذا يف قا دة مست لة
أ ّف ا ل يف الشروط :العحة لرتاضي الطرفَن ليهاَ .
وس ُ
ونبن ىناؾ –إف تاء اهلل -أ ّف ا ل يف
ونت لم ن تروط التعليق وتروط الت ييد ٍّ
الشروط العحة.
جدا زب
ٍّ
وسنبن مسألة مهمة ً

ل كثري من ط ب العلم وىي معت قوؿ النا  َ -لا

اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم« :-إِاال َتْرطاً َحارَـ َح َ الً َو أ ََح ال َحَراماً»
ح ًال»

26

وأ ي ال رة الثانية «حارـ

كثريا من ط ب العلم ي هموّنا ل غري اؼبعت العحيح وىذه سرتدنا –إف
ّف ً

جدا.
تاء اهلل -يف قا دة قريبة ً
ومن مسائل ال ا دة :أنّو هبوز ترط اػبيار يف البيوع لرتاضي الطرفَن ليو فينع د البيع
جائزا.
ً
الزما مداة اػبيار فيعح اػبيار يف البيع
أنتم يعلموف أنّو مع اػبيار ينع د البيع جا ًئزا ال ً
جائزا لرتاضي الطرفَن ليو.
وينع د البيع معو ً
 26زٚا ٙايرتَر َٔ ٟحدٜح عُس ٚبٔ عٛف اهصْ- ٞزض ٞاهلل عٓ٘ ٚ -صخخ٘ ايعالَ ١األيباْ ٞمبجُٛع سق٘.
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ومنها :أناو ال يعح بيع اؼب َره بغري حق ند صبهور أىل العلم ال يعح بيع اؼب َره بغري حق
ند صبهور أىل العلم.

فلو أ ّف مث ً تخعا –يا اإلخوة -أُك ِره ل بيع بيتو فإ ّف البيع ال يعح ند اعبمهور وال
ينع د وىذ العحيح خ فًا ل ٍ
وؿ ند اغبن ية وذل النعداـ الرضا الذي دلّت ا دلة ل
اترتاطو لعحة البيع و ّف ا دلة دلّت ل إىدار ا قواؿ وا ماؿ ند اإلكراه ي وؿ اهلل
– ز وجل :-ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [النحل ]106:فأ ِ
ُىدر
ال وؿ ند اإلكراه .وي وؿ النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم« :-إ ّف اهلل وضع ن أم اػبطأ
27
ِ
وحسنو النووي و ححو ا لباين
والنسياف وما استُ رىوا ليو» رواه ابن ماجو واغباكم ّ

رحم اهلل اعبميع.
وقولنا( :إذا أُك ِره بغري حق الذي) ىذا احرتاز ن اإلكراه بغري حق كما ي ّدـ معنا إكراه
السلطاف غريه ل البيع ليُح اق اغبق فهذا إكراه حبق ال يبنع االنع اد.
وىناؾ مسألة يذكرىا ال هاء يتعلاق ببيع اؼب َره أذكرىا لل ائدة وأختم ُّا اَّل

َذذذطذأيذذذذذ١

تيء فاحتاج لبيع ٍ
ٍ
تيء من مالو لتحعيل ذل
إذا أُك ِره إنسا ٌف ل

وىي:

الشيء انتبهوا يا

إخوة ىنا اإلكراه لي ل البيع اإلكراه ل تيء خر يعي مث ً  :جاء املٌ وقاؿ
ؼبسلم :يأييي دبائة أل ،لاير أو أقتل فهنا اإلكراه ل ماذا؟ ل مائة أل ،لاير اؼبس ن
ما نده مائة أل ،لاير و نده بيت فأراد أف يبع البيت لتحعيل اؼباؿ فهل هبوز للمسلم أف
يشرتي منو بيتو؟

 َٔ 27حدٜح ابٔ عباع -زض ٞاهلل عُٓٗا .-
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انتبهوا يا إخوة! اإلكراه ىنا لي

ل البيع لو كاف اإلكراه ل البيع ل لنا ال يعح البيع

وال ينع د ل ّن اإلكراه ل تيء خر ل نو احتاج أف يبيع البيت من أجل ربعيل ذل

الشيء فهل هبوز للمسلم أف يشرتي منو البيت؟

قاؿ العلماء :إف َلِ َم اؼبسلم أناو إذا مل يش ِرت منو البيت اندفع اإلكراه فإناو وبرـ ليو أف
يشرتي البيت.
وبعل اؼباؿ سيندفع اإلكراه لن ي عل ذل تيئا ل ن
يعي إذا لم أ ّف ىذا اؼبسلم إذا مل ٍّ
عل اؼباؿ سيأخذ منو ال امل اؼباؿ قالوا ىنا :وبرـ ليو أف يشرتي البيت ّف يف ذل
إذا ح ا
دفع ال لم ودفع ال لم واجذ.
اؼبستحذ للمسلم أف يُعن
أما إذا مل يَعلَم ذل فإنو يُ َره أف يشرتيو ؼباذا يُ َره؟ قالوا :اف
َ
أخاه اؼبسلم ال أف يشرتي بيتو اؼبستحذ أف يُعينو دبا يستطيع ِمن ماؿ ِمن جاه ِمن ت ا ة
ستحذ لو أف يعينو ويُ َره
ند من يُعينو وكبو ىذا ال أف يشرتي بيتو ولذل قاؿ ال هاء :يُ َ
لو أف يشرتي مالو.

ِ
ِ
حرَـ ليو أف يشرتي.
إذف ن وؿ :إذا َل َم اؼبسلم أناو إذا مل يشرت السلعة اندفع نو اإلكراهُ :
ذ لو أف يُعن أخاه وُك ِرَه لو أف يشرتي مالو.
وإذا مل يَعلم ىذا :اُستُ ِح ا
صبعا من
ىذا ما أردت طرحو فيما يتعلاق ُّذه ال ا دة وغدا –إف تاء اهلل ز وجل -نطرح ً
صبيعا اػبري.
قوا د البيوع .ونسأؿ اهلل أف ييسر لنا ً
قبيذ ل بع
ال تذ نطرح بع

ا سئلة ل قوؿ اإلخوة [فهم] يريدوف يوزيع

ا سئلة مث نسأؿ بع
ا سئلة إف تاء اهلل.

*****
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أسئلة الطلبة
الدارين.
بارؾ اهلل في ورفع قدرؾ يف َ
ىذا سائل من اإلمارات ،يقول :فضيلة الشيخ ،إذا قلنا إ ّن النكاح بنية الطالق ال
يجوز؛ فهل يعني ىذا أنَّو زنا أم أنَّو يأثم بذلك فقط؟
الجواب :الن اح بنية الط ؽ الذي نُ بو أناو ال هبوز خ فًا ل وؿ اعبمهور ول وؿ مشايأل
فض ء كبار أناو هبوز ن ًرا إن ال اىر ل ن ن وؿ إناو ال هبوز ن ًرا إن اؼب ا ِ د وإن ما
يتضمن التغرير باؼبرأة إذا كاف النا  َ -لا اهللُ
قاررناه و مور أخري منها :أ اف ىذا الن اح ّ
َلَْي ِو َو َسلا َمّ -ن ن الغرر يف البيوع ال ال يعي تيئًا جبانذ الن اح فمن باب أون أف
ي وف الغََرُر يف الن اح فبنو ًا.
اؼبرأة يتزوج الرجل بنية الب اء وىو ي ِ
غرر ُّا فإذا انت
ضمر الط ؽ فهو يُ ٍّ
ُ

الغََرر فن وؿ إناو

لمت أناو ين ح بنية الط ؽ فهذا ىو
لن ينت ي إال بأف يَعلَم أناو ين ح بنية الط ؽ فإذا
ْ
ن اؼبتعة.
فن وؿ اغباؿ ال ىبلو من حالَن:
إما أال يعلم أناو ين ح بنية الط ؽ فهذا غرر ُّا وىذا حراـ.
وإما أف يَعلم أناو ين ح بنية الط ؽ فهذه ىي اؼبتعة.

و ّف فيو إضر ًارا باؼبرأة والنا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ي وؿ« :ال ضرر وال ضرار»

28

قد

أياما فهذا إضر ٌار
أياما وىو يَعلم أناو إمبا سيب [معها] ً
ين ح اؼبرأة وىي ب ر فيب معها ً
م عود ند الع د مث يرتكها ثيٍّبًا وال ت أ ّف الثيٍّذ ليست كالب ر وىذا فيو إضرار باؼبرأة
ٜٓ 28عس ص.11
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و ندما أقوؿ :ىذا إضرار م عود ند الع د ىذا احرتاز فيما إف طل ها مر طارئ بعد
ىذا فهذا مل ي عد اإلضرار ند الع د.
أيضا يتضارر من نواحي أخري كالناحية الن سية ف د يَ ره اؼبرأة الن اح وقد ال
و اف اؼبرأة ً
يرغذ يف الن اح بل قد ي ره ِدين الرجل كما ثبت ندنا أ ّف بع اؼبسلمات يف الغرب

اريددف ن الدٍّين بسبذ ىذه اؼبسألة ال وقعت ؽبن وقد ي ره اؼبرأة العاغبِن إف وقع ا مر
ِمن ا ويُ ِ
لحق ا مر بأىل الع ح وأ اف ىذه أفعاؽبم وال ت أ ّف ىذه أضرار يمة
يأم الشريعة بسدٍّىا ومنعها فالذي ن

بو أناو ال هبوز.

ل ن إذا انع د فإنّا ال ن وؿ إناو زنا ل نّا َمبنَع منو ولو سأَلنا السائل بعد فعلو ل لنا لو اُيرؾ
ىذه النية اػببيثة واستمر يف الن اح وال هبوز ل أف يَضار ىذه اؼبرأة ل نّا ال ن وؿ إذا انع د
ي وف زنا ول ناو مري ذ ؽبذا الع د احملارـ.
وأيضا كتاب يذكر المعامالت
س :يطلب منكم ذكر بعض الكتب في القواعد الفقهية ً
المعاصرة.
كل كتذ ال وا د ند اؼبت ِ
دمن كتذ مذىبيّة
الجوابّ :أما ال وا د ال هية فهناؾ فائدة ُّ
وكل ما فيها يتعلاق دبذىذ اؼبؤلٍّ ،نعم! منها ما يَعلح لل ّل ل ّن اؼبؤل ،يت لم ن
وجدت السيوطي مث ً ي وؿ :اي وا أصبَعوا فا لم أناو يعي الشافعية
مذىبو ولذل إذا
َ
ف ولذل مث ً يف مسألة بط ف الع ة بنية ال طع قاؿ :اي وا ل أّنا يبطل بنية
ال طع" وىو ي عد َمن؟ الشافعية ّف اغبن ية ىبال وه وبع ط ب العلم بع الباحثِن
ن ل اإلصباع ل أ ّف الع ة ين طع بنية ال طع ن ً ن السيوطي
ال ضية أ ّف كتذ اؼبت ّد ِمن كلها مذىبية يعي يف مذىذ اؼبؤلٍّ.،

ناو ما انتبو إن ىذه

ِ
لعت ليو من اؼبخطوط واؼبطبوع ىو:
بالنسبة ل تذ اؼبت دمن أفضل كتاب -يف َز مي -اطّ ُ
كتاب اَّموع اؼب ْذ اىذ –أو اؼب ْذ َىذ -يف قوا د اؼبذىذ للحاف خليل بن كي لدي
َ
ُ
ُ
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ئي حافِ ٌ من ح ااظ اغبديل فال تاب متميٍّز ب ثرة ذ ْكر
الع ئي وىو
تافعي ول ّن الع ّ
ّ
ا دلة وبعضها ِمن مرويات اغباف فهذا ال تاب ىو أفضل كتاب -يف َز مي -بالنسبة

ل تذ اؼبت دٍّمن.

نعح باقتنائها من حيل اعبملة فهناؾ كتاب "الوجيز" حملمد دقي
و ّأما ال تذ ال يُ َ
البورنو وىذا ال تاب ا للمبتدئن لبياف ال وا د ال هية للمبتدئن.
أجود كتاب
وىناؾ كتاب "ال وا د ال هية" لعلي الن ْدوي وىذا كتاب يف م دمات ال وا د َ

يف م دمات ال وا د.

وىناؾ "ال وا د اػبمسة ال ي وما يت ارع نها" للشيأل ا بن غامن السدالف وىذا
ال تاب -يف اغب ي ة -بالنسبة لل وا د اػبمسة ال ي صبع ما يف ال تذ االخري يعي
موجودا يف ىذا ال تاب.
ي اد ي وف كل ما يف ال تذ ا خري يف ىذه ال وا د اػبم
ً
ىناؾ كتاب "ال وا د البن رجذ" أو "كتاب رب ة أىل الطلذ يف ذبريد قوا د ابن رجذ"
جدا وإف كانت قوا د ابن رجذ ربتاج إن
لإلماـ السعدي –رضبو اهلل -وىذا كتاب نافع ً
ذىن ل ن ال تاب نافع.
وىناؾ كتذ يُذ َكر يف ال وا د ولي اؼبراد منها ال وا د وىي نافعة يف اغب ي ة ومنها "ال وا د
النورانية" لشيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهلل -ىذا ال تاب من حيل اعبملة لي فيو لم
ال وا د ال هية ّف اؼبراد بال تاب بياف وسطية أىل الدليل يف ال و.
جدا ول ناو لي يف
وىناؾ كتاب "ال روؽ" لل َ رايف كتاب ال روؽ لل َ رايف -يف اغب ي ة -نافع ً
ال وا د ال هية ّف الغالذ ليو ال روؽ بن ال وا د ا
فهذه ال تذ اقتناؤىا نافع.
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ولية.

س :ىذا سائل يقول :ما حكم نسخ االشرطة التي ُكتِب عليها "حقوق الطبع
محفوظة"؟
الجواب :سيأيينا –إف تاء اهلل -ىذا يف قوا د الشروط والذي نُ ِ بو وي

بو العلماء

شرتط ل اإلنساف ند ترائها أال
وكبن نأخذ منهم :أناو ال هبوز نسأل ا ترطة ال يُ َ
ينسخها ف هبوز لإلنساف أف يَنسأل ا ترطة ولو كانت ل ار ما داـ أنَو قد ُِ
اترتط ليو
َ

ىذا واؼبسلموف ل تروطهم وسيأيينا –إف تاء اهلل -ال ـ ل وجوب الوفاء

أيضا فا مر ترط هبذ الوفاء
بالشروط وال سياما أ ّف ا ترطة يؤاكد فيها الشرط بال سم ً
بو وقسم هبذ الوفاء بو ولذل ن وؿ لط ب العلم من أراد اغب ؿ ِ
فلي ،بالشرط ومن
َ
ِ
يبارؾ لو بطلذ
كاف ال يبل اؼباؿ فليستغ ِن نها وليطلذ اػبري يف غريىا وإ ّف اإلنساف َ
اغب ؿ ما ال يَ ُدر قدره فا خ الذي ال يستطيع أف يأخذ مث ً الدس ات ال فيها ال تذ

ن وؿ :استغ ِن نها بال تذ اؼبطبو ة.

مرين:
وكبن باؼبناسبة نو ي ط ب العلم و ية تديدة ّ
بأال يُ َ
عتمد ل ا قراص َ
جدا كل ا قراص فيها أخطاء كثرية
جدا ً
ا مر ا وؿّ :ف ا قراص فيها أخطاء لمياة كثرية ً
جدا.
جدا ومهمة ً
ً
أبدا يف ىذه
ا مر الثاين :أ ّف اإلنساف هبد بركة ون عا وفوائد يف ال راءة يف ال تذ ال هبدىا ً
ا قراص.
ولذل النعيحة أف هبعل طالذ العلم ىذه ا قراص م تاحا ح هبد ِ
اؼبوطن ف
ً
فتح الباري مث ً يف اعبزء كذا يف سبل الس ـ يف اعبزء كذا وكبو ىذا وال ِ
يعتمد ل ىذه
ُ
ا قراص.

أنّو يف
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س :سائل يقول المال المأخوذ من الفوائد الربوية ىل يجوز أخذه من أجل الدعوة؟
الجواب :اؼباؿ الذي ىو من الربا أخذه ب ِ َوض ال ينبغي مث ً أف يأخذ اإلنساف للد وة

أو كبو ىذا ل ن إذا احتي إليو ف بأس وقد أجابت اللانة الدائمة دبثل ىذا أنّو إذا
يؤخذ ّف يبدُّؿ سبذ اؼبِل قائم م اـ يَبدُّؿ
احتي إليو يف بناء مساد يف كذا ف بأس أف َ
الذات فذاؾ الرجل َملَ َ و بالربا وىذا ِم ْل ٌ ؿبارـ واؼبسلموف يبل ونو باؽبِبة مث ً وىذا مل
مباح فإذا احتي إليو ف بأس أما ند دـ اغباجة فإناو ينبغي الرتفُّع نو ػببثو.
س :يقول ىذا السائل فيما يتعلق بتعريف البيع بأنَّو على التأبيد ،يقول :أال يمكن أن
يُضاف إليو القرض؛ ألنّو ليس على التأبيد؟
الجواب :إذا ن رنا [إن] أ ّف ال رض يُ ّرد فيو ن اؼباؿ أخذنا ب وؿ ا خ ل ّن ال رض ال يُ ُّرد
يرد ما يساويو فهو بالنسبة
فيو ن اؼباؿ فهذا يعطي اؼب ِرتض ً
ماال ليمل و ل التأبيد مث ّ
لعن اؼباؿ ل التأبيد ولذل وبرتز منو ال هاء ن ًرا ؽبذا.

س :يقول ىذ السائل بالنسبة للصورة الثانية التي ذكرتم من صور البيع باألمس وىي
اإلخبار عن حال الواقع فيما يتعلق بالربح إذا لم يأتيَو بالمبلغ الذي أخبره بو فهل يلزمو

شيء؟

الجواب :اإلخبار ال يلزـ بو تيء لو قاؿ لو مث ً  :كبن نتاجر بالتمر والتمر حبسذ معرفتنا
الربح يف الغالذ يف كل تهر أل ،لاير ف اؿ :خذ ياجر
أبدا و ٍّ
ال ىبسر ً

فشاء اهلل أف

ىبسر التمر يف ذاؾ العاـ يعيبو فة وبعل تيء ال يُ َلزـ بشيء كاف الربح قلي ً
بشيء ولو أُل ِزـ ل سد التعاقد ناو يعبح ل جهة فاسدة.
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ال يُ َلزـ

س :أحسن اهلل إليك ،يقول ىذا السائل ما الفرق بين النكاح بنية المتعة والنكاح بنية
الطالق والنكاح المسيار؟
الجواب :أما ن اح اؼبتعة فمعارح فيو باؼبداة أَن ح ِ ؼبدة أسبوع ب ذا ؼبدة تهر ب ذا
ىذا ن اح اؼبتعة.
وأما الن اح بنية الط ؽ فال ِ راؽ يف قلذ الرجل ولي معلنًا ال يَعلم نو اؼبرأة وال يَعلم
عرح بو ىذا الن اح بنية الط ؽ.
أولياؤىا ل ن يف قلبو وال يُ ٍّ
وأما ن اح اؼبسيار فهذا تيء خر نكاح المسيار معناه :أن يتزوج الرجل المرأة وتتنازل
المرأة عن بعض حقوقها ولو ورياف:
ورة جائزة.
ؿبرمة.
و ورة ّ
أما العورة اعبائزة :فهي أف ي عد الرجل الن اح وي عد ما وبعل بالن اح ل ّن اؼبرأة يتنازؿ
ن بع

ح ها كاؼببيت فهذه جائزة ويس ام

ند ال هاء بن اح النهاريات .يعي الرجل

يريد اؼبرأة ويريد أف يناذ منها ويريد أف يستمر معها ل ناو ال يستطيع أف يأييها يف الليل
في وؿ :يتنازلِن ن حق اؼببيت يي بالنهار أو م ما استطعت فهذا جائز وإف كاف
اإلماـ أضبد كرىو وؼبا قيل لو قاؿ :ىل ىذا من ن اح ِ
اؼبسلمن؟! ل ناو جائز لعدـ اؼبانع.
ّ

والعورة الثانية –وىي الغالذ ند الناس اليوـ :-وىي أال يَ عد اإلنساف ما َوبعل
بالن اح ف يريد الولد وال يريد تيئًا من ذل سوي اؼبتعة سوي أف يستمتع باؼبرأة

والغالذ الذي يشبو الي ن أف هبتمع معو الن اح بنية الط ؽ ىذا الغالذ أناو إمبا يريدىا

يبل وىذا الن اح نُ
م ّدة معينة يستمتع ُّا ح ّ
ناو :ـبالِ ،ؼب عود الشا ِرع من الن اح.

بتحريبو وىو أناو ال هبوز
و ناو هبتمع معو الن اح بنية الط ؽ.
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ىاجت يف الناس بن اح اؼبسيار وال سياما يف الغالذ من
بع الناس يف ىذه اؽبَوجة ال
َ
اؼبغرتبِن أو اػبائ ن من زوجاهتم وبعل أناو ّإما أف يشرتط ليها أال يَلِد وىذا ال هبوز
وإما أف ُهبِ ىا ل أف يتناوؿ اؼبوانِع ولو َلِ َم ّأّنا حامل قامت قيامتو وىذا يدؿ ل أنو ال
ّ

عد بو تر ًا فن وؿ :ىذا ال هبوز وكما
يريدىا زوجة دائمة وال يريد من الن اح ما يُ َ
قلت :يف الغالذ ي وف بنية الط ؽ فياذ الت ريق بن العوريَن :بن رجل يريد الن اح
ُ
ويريد الولد ويريد اؼب عود الشر ي ل ن يَطلذ ِمن اؼبرأة أف يتنازؿ ن بع ح وقها ال
هبوز التنازؿ نها كالن ة كاؼببيت فهذه جائزة.
وبن أف يُراد ِمن الن اح اؼبتعة اعبسدية فرتةً من الزمن ولو مل يُعارح ُّا فهذه العورة
ؿبارمة.

*****
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أسئلة االختبار
فلعلنا ن ت ي ُّذه ا سئلة ونسأؿ ا سئلة ال يريدىا اإلخوة ِمن أجل يوزيع ىذه ال تذ
فنسأؿ سؤ ًاال يتعلاق بدرس ا م

وىو:

س :اذكر فائدة من فوائد البداءة بكلمة األصل في القواعد الفقهية؟
اإلتعار بأ ّف بع

العور قد زبرج ّما ذُكَِر يف ال ا دة.

دليال كليِّا واح ًدا على أ ّن األصل في البيوع اإلباحة؟ على جواز البيوع؟
س  :اذكر ً
سِ :من القواعد الفقهية المتعلِّقة بالبيوع :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال
أيضا :القصود مؤثِّرة في العقود ،فما الفرق بين
لأللفاظ والمباني ،ومن القواعد ً
القاعدتَين؟
أ ّف ال ا دة" :الع ة للم ا د واؼبعاين ال لألل اظ واؼبباين" متعلٍّ ة دبا ينع د بو البيع وىو أنّو
يدؿ ل اؼبراد وقا دة :ال عود مؤثٍّرة يف الع ود متعلٍّ ة بأثر اؼب ا د يف
ينع د ب ل ما ّ
أح اـ الع ود.
س :اذكر دليلَين على اعتبار القصود في العقود.

*****
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ﮅﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮄ
اغبمد هلل رب العاؼبن والع ة والس ـ ا سباف ا كم ف ل اؼببعوث رضبة للعاؼبن و ل
لو و حبو أصبعن .أما بعد:
مباركن حيثما كنّا وأف يبارؾ لنا فيما يانا وأف يزيدنا
فأسأؿ اهلل – ز وجل -أف هبعلنا ً
صبيعا َ
صبيعا من ال نت ما هر منها وما بطن.
من فضلو وأف يعيذنا ً
نوا ل يف ىذا اليوـ ويف ىذا اَّل
رضبة واسعة -دراسة بع

من ؾبال

دورة إماـ دار اؽبارة –رضبو اهلل ز وجل

قوا د البيوع.

الدرسن اؼباضيَن قد يدارسنا أر ًبعا من ال وا د واليوـ نوا ل ال ـ ن بع
وكنا يف َ
ال وا د فنبدأ بالقاعدة الخامسة من قواعد البيوع ،وىي قاعدة يقول فيها الفقهاء:
ايذكذاعذد ٠ارتذاَذط١

ال ينعقد البيع إال على مال
ىذه قا دة ضابطة للبيوع ال يعح.

تذذذعذذذسٜذذف اهذذذاٍ

واؼب عود ب المال :ما فيو منفعة مباحةٌ مطل ًقا كل ما فيو من عة مباحة من غري قَيد يس ام
ماال ويستطيع أف ي وؿ بعبارة أخري :ما يباح االنتفاع بو مطل ًقا من غري
ند ال هاء ً
ٍ
ترط.
ٍ
تيء فيو من عة وىذه
يبن أ ّف البيع ال هبوز وال ينع د وال يعح إال ل
فهذه ال ا دة ٍّ
اؼبن عة البد أف ي وف مباحة من اؼبأكوؿ أو اؼبشروب أو اؼبركوب أو الع ار أو غري ذل من
ا تياء.
ؿبل إصبا ٍع من العلماء.
واترتاط الن ع يف اؼببيع لعحة البيع ُّ
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ط لعحة البيع ب
ي وؿ النووي –رضبو اهلل ز وجل" :-أف ي وف اؼببيع منتَ ًعا بو وىذا تر ٌ
خ ؼ".29
ط لعحة البيع باي اؽ العلماء.
ماال يُنت َ ع بو ىذا تر ٌ
ف وف اؼببيع ً
ووجو ىذه ال ا دة :أ ّف اؼباؿ لو مل ي ن منت َ ًعا بو ل اف يف ترائو إضا ةٌ للماؿ وقد ّن
العحيحن في وف بيع ما ال
النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ن إضا ة اؼباؿ كما ثبت يف
َ
ن ع فيو منهيًا نو.

ناو إذا مل ي ن

انتبهوا يا إخوة أ ّف اؼباؿ لو مل ي ن فيو ن ٌع ل اف يف ترائو إضا ةٌ للماؿ
فيو ن ٌع ما ال ائدة منو؟ يشرتيو اإلنساف دباؿ ىذه إضا ة للماؿ وقد ّن النا  َ -لا اهللُ
َلَْي ِو َو َسلا َم -ن إضا ة اؼباؿ 30في وف بيع ما ال ن ع فيو منهيًا نو ف بد يف اؼببيع من أف
ي وف فيو ن ٌع.
و ّف بيع ما ال ن ع فيو لي ليو أمر رسوؿ اهلل  َ -لا
َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمَ « :-م ْن َ ِم َل َ َم ً لَْي َ َلَْي ِو
ال ا دة.
يقطاّ اهبٝع َٔ
حٝح اءْتفاع

وا

اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وقد قاؿ النا -
أ َْم ُرنَا فَػ ُه َو َردٌّ » 31ىذا وجو ىذه

ناؼ اؼببِيعة ل أربعة أقساـ:

ِ
سم فيو من َعةٌ مباحةٌ مطل ً ا كالثياب اؼبباحة واؼبراكِذ وا واين وكبو ذل .
ق ٌِ
اؼبيتة وال ب غري اؼبأذوف فيها و الت الطرب
سم فيو من َ عةٌ ؿبارمة .كاػبنزير و ْ
 وق ٌوأترطة الغناء وكبو ىذا .ىذا ال سم الثاين.

ٖٚ 29را ايٓكٌ َٔ آخس غسم ايٓ ٟٚٛعً ٢اجملُٛع .149- 9
 ٖٛ 30يف ايصخٝخني َٔ حدٜح اهػري ٠بٔ غعب- ١زض ٞاهلل عٓ٘ -بًفغ ايٖٓٗٚ "ٞهرا بًفغ "ايهساٖ."١
ٜٓ 31عس يف ختسجي٘ ص.27
70

وقسم فيو من عةٌ مباحة ند اغباجة دبعت أ ّف ا
ٌ -

ل فيو التحرمي ل ناو يباح ند اغباجة.

ثوب اغبرير للرجل حراـ ل ناو يباح ند اغباجة كما لو

ومثالو :ثوب اغبرير للرجل لُب
كاف يف الرجل ِح ا ة وىو ما يس ام اليوـ باغبساسية ال يَندفع إال بلُب اغبرير لو كاف ند
الرجل حساسية من ا َلبِ َسة وال يَندفع ىذه اغبساسية إال بلب اغبرير ىنا يباح لو لب
اغبرير للحاجة.
وك لذ العيد اقتناء ال لذ للعيد واقتناء ال لذ للحراسة واقتناء ال لذ للزرا ة ىذه
من عة مباحة للحاجة وإال فا

ل يف اقتناء ال لذ التحرمي ل ن أُبيح ذل

ند حاجة

العيد أو اغباجة اغبراسة أو اغباجة للزرا ة.
ذكرت -أ ّف ا
ىذا ال سم فيو من عة مباحة ند اغباجة وضابطو –أيها اإلخوة كما ُ
جنسو التحرمي ل ناو يباح يف ِ
موضع اغباجة.

ل يف

 وال سم الرابع :ما ال من عة فيو أ ً ال يوجد من عة فيو أ ً ال ؿبرمة وال مباحة ٍخاؿ
ّ
ِمن اؼبن عة كبع اغبشرات بع اغبشرات كال راش مث ً ال من عة فيها.
حهِ ٖر ٙاألقطاّ

فهذه ىي ا قساـ ا ربعة ول ٍّل قس ٍم ُح م.
حيح بإصباع العلماء ل وؿ
جائز
أما القسم األول :وىو ما فيو من عة مباحة مطل ا فبيعو ٌ
ٌ
اهلل – ز وجل :-ﮅ ﭧ ﭨ ﭩ ﮄ[ الب رة ] 275 :وؼبِاَ ثبت ن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
َو َسلا َم -من بيع وتراء ا ياف اؼبباحة ف د ثبت يف العحيحن أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
وسلام -اترتي بعريا 32وثبت أ ّف النا  -لا اهلل لَي ِ
ا
فرسا 33كما يف
اترتي
م
ل
س
و
و
َ
ً
ً
ُ َْ ََ َ
ََ َ

 32يف ايصخٝخني َٔ حدٜح (ابس بٔ عبداهلل -زض ٞاهلل عُٓٗا  ٖٛٚ -حدٜح َػٗٛز.
 33يخس(٘ يب ٛلاٚل ٚايٓطا َٔ ٞ٥يٌٖ ايطٓٔ َ ٖٛٚذٔ حذدٜح خص ذ ١بذٔ ثابذت -زضذ ٞاهلل عٓذ٘ ٚ -فٝذ٘ (عذٌ
ايٓيب -صًََّ ٢اهللُ عَ ًََٚ ِِ٘ٝضًَََِّ  -غٗالت٘ بػٗال ٠ز(ًني ٖٛٚ ،نريو حدٜح َػٗٛز.
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السنن وثبت أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -باع قَ َد ًحا
ل أ ّف ما فيو من عة مباحة مطل ً ا يَعح بيعو.

34

يدؿ
كما يف
العحيحن فهذا ّ
َ

ؿبرمة فهذا ال هبوز بيعو وال يعح بيعو باي اؽ
وأما القسم الثاني :وىو ما فيو من عة ّ
العلماء.
ف هبوز مث ً بيع اػبنزير وال بيع اؼبيتة وال بيع العليذ وال بيع ا ناـ ل ل ٍ
أحد من
ٍّ
ْ
ِ
للمسلمن وال هبوز وال يعح بيع العليذ للنعاري
الناس ال هبوز وال يعح بيع العليذ
وال هبوز بيع ا ناـ للمسلمن وال هبوز بيع ا ناـ للبوذيٍّن فما فيو من عة ؿبارمة ال هبوز
اػبَ ْم ِر
بيعو وال يعح ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -قاؿ « :إِ اف اللاوَ َوَر ُسولَوُ َحارَـ بَػْي َع ْ
العحيحن.35
اػبِْن ِزي ِر َوا َ ْ نَ ِاـ » وىذا ـبارج يف
َوالْ َمْيتَ ِة َو ْ
َ
أيضا ال هبوز وال يعح بيع ال لذ غري اؼبأذوف فيو بإصباع أىل العلم يعي الناس الذين
و ً
ليدا للغرب ىذا البيع ال هبوز وال يعح وال
يشرتوف ال ب لل ُنية يف البيوت يتزيانوف ُّا ي ً
ينع د بإصباع أىل العلم ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو و َسلام« -نَػ َه َ ْن َشبَ ِن الْ َ ْل ِ
ذ َوَم ْه ِر
َ َ
ِ
ِ
العحيحن.36
أيضا ـبارج يف
الْبَغ ٍّ َو ُح ْل َو ِاف الْ َ اى ِن » وىذا ً
َ
أيضا ال يعح بيع ما فيو من عة ؿبارمة ّف ال ا دة الشر ية :أ ّف اهلل إذا حارـ تيئًا حارـ َشبَنو
و ً
وقد جاء ن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -أناو قاؿ« :إِ اف اللاوَ إِ َذا َحارَـ َلَ قَػ ْوٍـ َتْيئًا َحارَـ
َلَْي ِه ْم َشبَنَوُ» 37رواه اإلماـ أضبد وابن حباف ُّذا الل ومعناه ند أر داود وغريه «إِ اف اللا َو

 34قد يخسج يٖذٌ ايطذٓٔ األزبذع يٕو ايذٓيب -صَذًَّ ٢اهللُ عَ ًَِٝذِ٘ َٚضَذًََِّ  -بذاع حًطذا ٚقذدحا" ٚقذد ضذعف٘ ايعالَذ١
األيباْ- ٞزمح٘ اهلل  -يف ا زٚا ٤ةٖٚ ، 1289هرا يف غري ٚ ،ٙي(د ٙيف ايصخٝخني فاهلل يعًِ.
 ٖٛ 35نُا قاٍ َٔ حدٜح (ابس بٔ عبداهلل –زض ٞاهلل عُٓٗا -
 ٖٛ 36نُا قاٍ َٔ حدٜح يبَ ٞطعٛل األْصاز– ٟزض ٞاهلل عٓ٘ .-
 ٖٛ 37نُا قاٍ يهٔ يٝظ عٓد ابٔ حبإ "عً ٢ق َٔ ٖٛٚ ،"ّٛحدٜح ابٔ عباع –زض ٞاهلل عُٓٗا .-
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38
ٍ
ٍ
ِ
فح ُرَـ بيعو ومل
إ َذا َحارَـ َلَ قَػ ْوـ أَ ْك َل َت ْ ء َحارَـ َلَْي ِه ْم َشبَنَوُ » فإذا َح ُرَـ الشيء َح ُرَـ َشبَنو َ
يعح.

ؼ بن أىل العلم
وأما القسم الثالث :وىو ما فيو من عة مباحة ند اغباجة فهذا فيو خ ٌ
مل يتا ق كلمة أىل العلم ل ُح مو.
ِ
فمن أىل العلم َمن قاؿ :يب

ل ا

ل من التحرمي وال هبوز بيعو وال يعح ح

ند

اغباجة.

ِ
ومن أىل العلم َمن قاؿ :يعح بيعو وهبوز ند اغباجة.
وأ ل ىذه ال ا دة مسألة بيع ال لذ اؼبأذوف فيو ك لذ العيد اختل ،فيها أىل العلم
ِ
فمن أىل العلم َمن قاؿ :إناو ال هبوز وال يعح وىذا ىو مذىذ الشافعية واغبنابلة أناو ال
هبوز وال يعح ؼباذا؟ قالواّ :ف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمّ -ن ن َشبَن ال لذ مطل ً ا.
ِ
ومن ذل ما جاء ن النا -
مسلم

39

قالوا :فهنا النا  َ -لا

كل ٍ
كلذ.
ا

َ لا اهللُ َلَْي ِو و َسلام -أنو قاؿَ« :شبَن الْ َ ْل ِ
يل» رواه
ذ َخبِ ٌ
ُ
َ َ
اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمَ -و َ َ ،شبَن ال لذ باػببل وىذا يشمل

وؿ اللا ِو َ -لا اهللُ َلَْي ِو
أيضا ما جاء ن ابن باس –رضي اهلل نهما -أنو قاؿ :نَػ َه َر ُس ُ
ً
ذ وإِ ْف َجاء يَطْلُذ َشبَن الْ َ ْل ِ
ِ
ذ فَ ْامألْ َك اوُ يُػَرابًا » رواه أبو داود بسند
َو َسلا َمْ َ -ن َشبَ ِن الْ َ ْل َ
َ ُ َ
حيح 40قاؿ :فأطلق النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -النهي ن َشبَن ال لذ مع إذنو يف
فدؿ ذل ل أ ّف بيع ال لذ مطل ً ا ال هبوز وأ ّف اإلذف إمبا ىو متعلٍّق
كلذ العيد ّ
ؿبرـ مطل ً ا.
باالقتناء أما البيع فهو ّ
 38ي ٟبتخصٝص ذنس األنٌ ٖٛٚ ،نريو َٔ حدٜح ابٔ عباع -زض ٞاهلل عُٓٗا .-
 َٔ 39حدٜح زافع بٔ خد- (ٜزض ٞاهلل عٓ٘ .-
ٚ 40صخح ضٓد ٙاأليباْ- ٞزمح٘ اهلل  -يف ايطٓٔ.
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ومن أىل العلم َمن قاؿ :يباح بيع ال لذ اؼبأذوف فيو قالوا :جاءت أحاديل ُّ
يدؿ ل
استثناء ال لذ اؼبأذوف فيو ِمن ربرمي بيع ال لذ ِ
ومن ذل قالوا :ما رواه الرتمذي ن أر
ِ
ِ ِ
ذ
ىريرة –رضي اهلل نو -أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -نَػ َه َ َ ْن َشبَ ِن الْ َ ْلذ إالا َك ْل َ
عْي ٍد».41
الْ َ
أيضا ما رواه اإلماـ أضبد والنسائي :أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو و َسلام -نَػ َه َ ْن َشبَ ِن الْ َ ْل ِ
ذ
ً
َ َ
42
ِ
ذ الْ ُم َعلا َم» .
إاال الْ َ ْل َ
وقد ح م الشيأل نا ر –رضبو اهلل -ل اغبديثَن باغبُ ْسن فح اسن إسناد اغبديثَن فذ َكر
ٍ
حديل منهما حسن قالوا :فهنا النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -استثت ال لذ
أ ّف إسناد كل
فدؿ ذل ل اإلباحة.
اؼبأذوف فيو ِمن ربرمي َشبَن ال لذ ّ
ل ّن اؼبانعِن أجابوا ن ىذا وقالوا :إ ّف ىذه ا حاديل ال يعح –أحاديل االستثناء -بل
ىي ضعي ة قاؿ النووي" :كلها ضعي ة باي اؽ احمل ّدثِن" 43وقاؿ البيه ي" :اإلسناد اؼبذكور
يف كلذ العيد لي ثابتًا يف ا حاديل العحيحة"

44

ا حاديل.

وبن ابن ٍ
حزـ يف "اؼبػحلا " ِلَ َل ىذه
ا

 ٖٛٚ 41نريو عٓد ايٓطا َٔ ٞ٥حدٜح (ابس –زض ٞاهلل عٓ٘ .-
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قًت ٖ ٛبٗرا ايًفذغ عٓذد يمحذد يَذا ايٓطذا ٞ٥فذأٚزل ٙبذايًفغ ايطذابل "اء نًذب صذٝد" نُذا ضذبل ا غذاز ٠يف

اذتاغ ١ٝاهاض.١ٝ
" 43اجملُٛع غسم اهٗرب" 229- 9
ٖ 44هرا قاٍ ايػٝخ ٚ-فك٘ اهلل ٚ-يعٌ ايصٛاب "اءضتجٓاَ "٤هذإ "ا ضذٓال" ٖٚذرا يف "ايطذٓٔ ايهذح "٣ة6\6
ْٚص نالَ٘ "َٚاألَحَالِٜحُ ايصِّخَامُ عَٔ ايوٓبِ- ِّ٢صًََّ ٢اهللُ عَ ًََٚ ِِ٘ٝضًَََِّ  -فِ ٢ايوِٓٗ ٢عَِٔ ثََُذٔ ايِهًَِذبِ خَاِيَٝذ ْ١عَذِٔ
َٖرَا اءِ ِضِتجَِٓاَٚ ِ٤اْوَُا اءِ ِضِت ِجَٓا ُ٤فِ ٢األَحَالِٜحِ ايصِّخَام فِ ٢ايوِٓٗ ٢عَِٔ اءِ ِقِتَٓاَٚ ِ٤يَعًََُّ٘ غُبَِّ٘ عًََذََ ٢ذِٔ ذَنَذسَ فِذ ٢حَذدِٜحِ
ايوِٓٗ ٢عَِٔ ثَ َُِِٓ٘ َِِٔ َٖ ُؤءَ ِ٤ايسَِٚا ِ٠ايَّرِ ُِِٖ َٜٔلُ َٕٚايصوخَابََٚ ِ١ايتوابِعِنيَ َٚايًَُّ٘ يَعًَُِِ ".اٖ.ذ ٚيعٌ ايػٝخ ْكذٌ َذٔ َٛضذع
آخس

يتٓب٘ ي٘.
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والذي ي هر -واهلل أ لم -أ ّف ىذه ا حاديل ال يَثبُت وأ ّف أسانيدىا ليست اغبة وقد
اجعت ك ـ اؼبت دٍّمن فيها فلم َأر فيها ما يَعلح للثبوت ل ّن مدار اؼبسألة
راجعتها مر ًارا ور ُ
ل ىذين اغبديثَن.

عل منو قا دة
فمن ثبت نده اغبديثاف فإنّو ي وؿ :هبوز بيع ال لذ اؼبأذوف فيو ويتح ا
َ
وىي :بيع ما يباح عند الحاجة صحيح.
ويتحعل منو
ومن مل يَثبت نده ىذاف اغبديثاف ي وؿ :إ ّف بيع ال لذ اؼبأذوف فيو ال يعح
ّ
َ
قا دة :بيع المباح عند الحاجة ال يصح.
ووبضرين ا ف أ ّف الشيأل ال يو ابن ثيمن –رضبو اهلل -ذَ َكَر حاديل االستثناء لّة يف
َ
45
معت ّف الناس ال يتبايعوف أ ً
اؼبنت حيل ذَ َكر  :أناو لو ثػَبَ َ
ت االستثناء لَ َما كاف للنهي ً

ال ب إال إذا كانت من نوع ك ب العيد أو ك ب اغبراسة أو ك ب الزرع ّأما إذا مل
ي ن كذل ف فائدة منها الناس ال يتبايعوف في وف االستثناء كالرافِع للح م ا ّوؿ وال

يعح أف يرفع االستثناء كل اعبملة.

يت ن َشبَن ال لذ إال َشبَن
يعي كأ اف الشيأل ي وؿ :لو اح االستثناء ل اف اؼبعت" :نَػ َه ُ
ال لذ" من حيل اؼبعت ؼباذا؟ ي وؿ الشيأل ّف الناس أ ً يف بيع ال ب ال يتبايعوف
إال ال ب ال فيها فائدة وال ائدة ؿبعورة يف ىذه الث ث :العيد أو الزرع أو اغبراسة
في وف ىذا ِمن باب العلّة يف اؼبنت وىذا ي رير الشيأل ولطالذ العلم أف ين ر يف ىذا
أورد فيو الشيأل لاة ل منت ىذين اغبديثَن.
الت رير ل ناو ي رير َ
َلبلُص ِمن ىذا أ ّف الذي ي هر ُرجحانو يف اؼبسألة :أ ّف بيع ما فيو من عة مباحة ند
ال ا دة
ثبتت نده أحاديل االستثناء لو أف يع
اغباجة ال هبوز وال يعح ل ن َمن ْ
فت وف اؼبسألة ِمن مسائل االجتهاد.
 45ذنس ٖرا يف "ايػسم اهُتع "..يف نالَ٘ عٔ غسٚط ايبٝع.
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وأما القسم الرابع :وىو ما ال من عة فيو أ ً كاغبشرات ال ال من عة فيها وكالطوابِع
ّ
ِ
العادر بالتاريأل ال ين
ند بع أىل العلم ي ولوف :ىواية صبع الطوابع فيشرتي الطابِع
باؼببلغ ال ين ووبعل ؽبا مزادات بع مشاىبنا ي وؿ :ىذا ِمن ا تياء ال ال ن ع فيها
طابعا َ َدر ِمن بريطانيا اـ أل ،ويسعمائة و شرة أو ِمن اعبزائر
ال من عة فيها كونو يَ تي ً
اـ أل ،وكذا فهذا تيء ال ن ع فيو في ِ
دخلونو يف ىذا ال سم وما ال ن ع فيو ال هبوز
ُ
ِ
ؿبرمة.
بيعو وال يعح ناو من باب إضا ة اؼباؿ وإضا ة اؼباؿ ّ

*****
َطأي:١حذهِ بٝع

ب ي ىنا أمر قد يوِرده بع

َذذا فذٝذذ٘ َٓفعذذذ١

خر.

َذذبذاحذذٚ ١ستذذسَذذ١

ؿبرمة من وجو
اإلخوة وىو :ما فيو من عة مباحة من وجو ومن عة ّ

ستعمل يف من عة ؿبارمة
ستعمل يف من عة مباحة ويب ن أف يُ َ
دبعت خر :ما يب ن أف يُ َ
ً
ستعمل يف من عة الركوب ليو
كاغبمار ا ىلي مث ً اغبمار اإلنسي أو ا ىلي فب ن أف يُ َ
ستعمل يف من عة أكل غبمو وىذه من عة ؿبارمة.
وىذه من عة مباحة وفب ن أف يُ َ

موس اغب قة يب ن أف يستعملو الرجل يف أمر مشروع كاالستحداد وىو حلق العانة
ويب ن أف يستعملو يف أمر ؿبارـ وىو حلق اللحية.
اؼبذياع يب ن أف يستعملو اإلنساف يف استماع ال ـ النافع كإذا ة ال ر ف مث ً وال سياما
"نور ل الدرب" وقد يستعملو يف استماع احملارـ كا غاين مث ً .
اؼبسال قد يستعملو اإلنساـ مث ً يف يسايل الدروس النافعة وال لمات النافعة ويف
ٍّ
االستماع ؽبا وىذه من عة مباحة مشرو ة وقد يستعملو مث ً يف استماع أترطة الغناء أو
يسايل ك ـ الناس من غري إذّنم أو يسايل ك ـ اؼبشايأل ب عد اإلفساد والعبل يف
التسايل من أجل نشر ال نت كما ي ع من بع

ال خ ؽ ؽبم فبَن ال يتّ وف اهلل يف أن سهم
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ستعمل يف
وال يف أ امتهم و ُّ
كل ىذه من اؼبنافع احملارمة فما ح م بيعها؟ إذا كاف يب ن أف يُ َ
وجو مباح ويب ن أف يُستعمل يف ٍ
ٍ
وجو ؿبارـ؟
َ
حرم بيعها لمن
القاعدة عند أىل العلم :أنَّو يجوز بيعها لمن يستعملها في المباح ،ويَ ُ
المحرم.
الظن أنَو يستعملها في
غَلَب على ِّ
َّ
وال ت -يا إخوة -أ ّف ا
ل خ ؼ ىذا.

ِ
يدؿ
يوجد قرائن ّ
ل يف اؼبسلمن اػبري وإحساف ال ّن ل ن قد َ

ِ
اغبُ ُم ِر
يح ِاالنْتِ َ اعُ بِِو ِم ْن َو ْج ٍو ُدو َف َو ْج ٍو َك ْ
ي وؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية –رضبو اهللَ " :-ما أُب َ
ِ ِ
اح ِة َال لِ َمْنػ َ َع ِة اللا ْح ِم الْ ُم َحارِـ".46
َوَْكب ِوَىا فَِإناوُ َهبُ ُ
وز بػَْيػعُ َها ل َمْنػ َ َعة ال ا ْه ِر الْ ُمبَ َ
طبرا
ومن أمثلة ذل  :مث ً أنو ال هبوز بيع عري العنذ ؼبن غلذ ل ال ٍّن أنو يتّخذه ً
وهبوز بيعو إذا مل يُعلَم ذل .
ؿبرـ من وجو خر
إذف -يا إخوة -ن وؿ باختعار :ما كاف فيو ن ٌع مباح من وجو ون ٌع ّ
احملرـ ا ل أناو هبوز
فإ ّف ا ل أناو هبوز بيعو إال إذا غلذ ل ال ّن أنو يُ َ
ستعمل يف ّ
ِ
ستعمل
بيعو ّف ا ل يف اؼبسلمن أف يَستعملوه يف اؼبباح إال إذا غلذ ل ال ّن أنو يُ َ
احملرـ فإناو إذ ذاؾ ال هبوز بيعو.
يف ّ
مسائل حادثةٌ أتري إليها:
وىنا
ُ
حهِ بٝذع بذباقات
اهلاتف ٚا ْرتْت
اهذذكذذٝذد ٠بذذُد٠

حية

منها مسألة بيع ما فيو ن ٌع م ياد اؼب ّدة كبطاقات االيعاالت ال يُ ياد دب ّدة معيانة
ىذه البطاقة م ّدة ستة أتهر ِمن ياريأل أ اوؿ استعماؿ مث ً وبطاقات اإلنرتنت وكبوىا ال
فيها ن ٌع مباح ل نو م ياد اؼبداة.

" 46ايفتا ٣ٚايهح "٣ة36\6
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ت فيها أن ار أىل العلم ِمن العلماء اؼبعا ِرين ل ن الذي ي هر –واهلل أ لم-
وىذه اختل ْ
أ ّف الراجح جواز بيعها وجواز ترائها ّف فيها ن عا مباحا و ّف الرت ِ
اض َي قد وقع ليها ف
ً ً
َغَرَر فيها وال َج َهالة فيها ووقع ليها الرضا وفيها من عة مباحة فما داـ ذل كذل فإ ّّنا
ي وف جائزة البيع والشراء.

حهِ بٝع بباقات
اهلاتف بأنجذس َٔ
مثذٓٗذذا اههتذذذذٛب

ِ
أيضا –وىذه أَذكرىا ل وائد -مسألة بيع بطاقات االيعاالت أو كبوىا بأكثر ِمن
ومن ذل
ً

ياال دبائة فتباع دبائة
ياال فتباع خبمسة و شرين ر ً
َشبَنها اؼب توب ليها البطاقة بعشرين ر ً
و شرة ما ح م ىذه البطاقات ُّذه الع ة؟

الذي ي هر –واهلل أ لم -أنّو جائز

ّف ىذه البطاقات إّمبا فيها ن ع االيعاؿ ولي

فيها

ياال ُّا مث ً ما أَ طَوه
أي جهة ليأخذ ُّا شرين ر ً
ن ع اؼباؿ فلو أ ّف اإلنساف ذَ َىذ ُّا إن ٍّ

ل نّو ينت ع بااليعاؿ ُّا دقائق معلومة ُّذه ال يمة فاإلنساف ندما يبيعها يبيع ن ع
االيعاؿ ُّا ُّذه ال يمة ف حرج يف بيعها بثَ َمن أكثر من الثَ َمن الذي اترتاىا بو اإلنساف.
يسم ىذه ا ياـ بتحويل الر يد ربويل الر يد من بطاقات االيعاؿ يف
ومثلها ً
سباما ما ّ
أيضا ال
اؽباي ،في وـ إنساف مث ً بتحويل ر يد بعشرين ر ً
ياال ويأخذ زيادة لاير مث ً ىذا ً
بأس بو ّف الواقع أنّو َح اوؿ ن ع االيعاؿ ؼب ّدة دقائق معلومة ب يمة معلومة يراض
الطرفاف فهذا ال حرج فيو.

حهِ بٝع ببذا٥ذل
زض ّٛادتذذٛاشات

ليها

ماال فإنّو ال هبوز بيعها بثم ٍن أكثر مثاؿ ىذا –يا
وىذا خب ؼ ما لو كاف ن ع البطاقة ً
إخوة -بطاقات رسوـ اعبوازات مث ً ال يُ ِ
عدرىا البنوؾ بع الناس مث ً يذىذ إن البنوؾ
فيشرتي بطاقة اعبواز دبائ لاير مث ي  ،ند باب إدارة اعبوازات ويبع البطاقة دبائتن و شرة
مث ً فهذا ال هبوز وىو من الربا نّو ِمن باب بيع اؼباؿ باؼباؿ مت اض ً ىذه البطاقة -
ِ
عت للبن ف هبوز
بطاقة الرسوـ -ال ن ع فيها سوي اؼباؿ ىي تي ب يمة مائ لاير ُدف ْ
أقل أو بثَ َم ٍن أكثر ّف ىذا ي وف من باب الربا.
لإلنساف أف يشرتيها بثَ َم ٍن ّ
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ّأما إذا اترتاىا دبثل قيمتها ف حرج يشرتي بطاقة الرسوـ ال دبائتن يشرتيها دبائتن ف
حرج يف ىذا ّأما أف يشرتيها بثَ َمن أكثر فهذا ال هبوز نّو من باب بيع اؼباؿ باؼباؿ

مت اض ً .

*****
وأما القاعدة السادسة ِمن قواعد البيوع فهي:
ايذكذاعذد ٠ايطالضذ١

ٍ
قاعدة :ال ينعقد البيع إال ِمن مالِ ٍ
مأذون لو.
ك أو
َ
ٍ
مأذوف لو
يبن أ ّف البيع ال يعح أو ينع د إال ِمن مالِ ٍ للمبيع أو
وىذه ال ا دة -يا إخوةٍّ -
حيحا.
التعرؼ إذنًا
يف ُّ
ً

تذعذسٜذذف اهذايِذو

ِ
شرعا فإف مل ي ن السلعة يف ِم ْل و أ ً
فالمالِك ىو الذي تكون السلعة في ملْكو ً
كأف كانت ند بائ ٍع خر فإنّو ال ينع د البيع منو.
وإف كانت يف مل و وربت يده ل ّن الشرع ال وب م لو دبل ها كاؼباؿ اؼبسروؽ واؼبغعوب
أيضا ال ينع د ليو البيع ال ينع د البيع إال ِمن مالِ ٍ للمبيع ِم ْل ً ا تر يًّا.
فهذا ً

ضابذذط اهأذ ٕٚيذذ٘

تصرف في المبِيع لمصلحة غيره بإذن المالِك
و ّأما المأذون لو في
ُّ
التصرف :فهو الذي يَ ّ
أو بإذن الشارع.
بإذف اؼبالِ

وذل الوكيل الوكيل يأذف لو اؼبالِ يف البيع.

كتعرؼ و اليتيم و اليتيم يتعارؼ دبالو بإذف الشارع فيتعرؼ فيو
أو بإذف الشارع
ُّ
ويبيع ويشرتي بإذف الشارع فهذا مأذنو ٌف لو.
إذف نستطيع أف ن وؿ :إ ّف البائع للسلعة لو حاالت:
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بائعا ؼبعلحة ن سو وىنا ال يعح البيع منو إال إذا كاف مالِ ً ا ال
الحالة األولى :أف ي وف ً

يوجد ىنا "أو مأذون لو" إذا كاف اإلنساف يبيع ؼبعلحة ن سو ال يعح البيع منو إال إذا
َ
كاف مالِ ً ا.
ّأما لو كاف مأذونًا لو ف يعح كي ،ي وف مأذنونًا لو؟ قاؿ لو جاره التاجر :إذا جاءؾ
مش ٍرت يريد السلعة ال نية فبعها لو وأنا أ طيها ل ا ف يبيعها لِ َمن؟ عباره أو ؼبعلحة
ن سو؟ ؼبعلحة ن سو ىذا ال يعح ال يعح أف يبيع اإلنساف ؼبعلحة ن سو إال إذا كاف
مالِ ً ا.
والحالة الثانية :أف يبيع ؼبعلحة غريه وىنا ينع د البيع منو إذا كاف مأذونًا لو.
ودليل ىذه ال ا دة حديل ح يم بن حزاـ –رضي اهلل نو -قاؿ :قاؿ النا  َ -لا اهللُ
لَي ِو وسلام « :-الَ يَبِع ما لَي ِْن َد َؾ » 47رواه اػبمسة ب ٍ
إسناد حيح ومعت « الَ يَبِ ْع َما
َْ ََ َ
َْ ْ َ
لَْي َ ِْن َد َؾ » ند أىل العلم :ال يبع ما ال َسبلِ ف د ي وف الشيء ندؾ ل نا ال سبل و
فيدخل يف النهي فمعت اغبديل :ال يَبِ ْع ما ال َسبلِ .
ُّ
حق اؼبأذوف لو أناو ثَػبَت أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
ويدؿ لل ا دة يف ٍّ
ووّكل يف الشراء.

َو َسلا َم -وّكل يف البيع

ُّ
التعرؼ يف ماؿ اليتيم بال ىي أحسن.
أيضا أ ّف الشرع أ َِذ َف لو ٍّ اليتيم يف ُّ
ويدؿ لو ً
ٍ
قادرا ل البيع والشراء بن سو ف ي منع
و ّف التوكيل وبتاج إليو الناس لي
ُّ
كل إنساف ً
ُّ
جانا اؼبِل ويف
التوكيل حر ٌج وقد جاء الشرع برفع اغبرج فهذا يدؿ ل ال ا دة يف َ
جانا اإلذف.
َ

ٚ 47صخخ٘ األيباْٚ ٞغري.ٙ
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ويت ارع ل ىذه ال ا دة مسائل منها:
حذذهذذِ تذذكطٝط
ايطًع ١عٔ سٜل
ايبٓو

والثاين ال َيبلِ

ذ إن خر وقاؿ إناو يريد أف يشرتي سلعة معيّنة بالت سي
لو أ ّف إنسانًا َذ َى َ
ذ الثاين واترتاىا من أجل ا اوؿ وبا ها لأل اوؿ فهل هبوز؟ إنساف ال
ىذه السلعة ف َذ َى َ
َيبلِ سلعة فااءه رجل وقاؿ :أنا أريد أف أترتي سيارة موديلها كذا ونو ها كذا ولوّنا كذا
ذ ا اوؿ واترتي السيارة اؼبو وفة وبا ها للثاين فهل ىذا هبوز؟ وىذا –
بالت سي ف َذ َى َ
كما يعلموف -وبدث ا ف يف التعامل مع البنوؾ يذىذ الرجل إن البن ويَطلذ سلعة
معيانة والبن ال َيبلِ ىذه السلعة ويشرتي البن ىذه السلعة ويبيعها ؽبذا فهل ىذا
هبوز؟
ن وؿ :للمسألة ور:

صذذذٛز اهطذأيذذ١

الصورة األولى :أف يتعاقَد البن مث ً مع احذ الطلذ قبل أف يشرتي السيارة مث ً
وىذا ال هبوز وال يعح نّو من بيع ما ال َيبلِ وؽبذا أحواؿ منها ما ىو ريح ومنها ما
فيو حيلة.
وي وؿ :أريد أف أترتي سيارة

 العريح :أ ّف احذ الطلذ يأم إن البني البن الع د معو قبل أف يشرتي السيارة وىذا الع د باطل.
وكذا وكذا فيُا ِر َ

تها كذا

ٍ
يعهد بأنّو يلتزـ بشراء السيارة بعد تراء البن
ومنها :أف يوقّع احذ الطلذ ل
أيضا باطل ال هبوز
فيشرتيَها البن مث يوقٍّع اؼبشرتي ل الع د وىذا ً
بالشراء كاف يف ذل يعاق ٌد ل الشراء فبا وه السيارة قبل مل ها.
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ؽبا

يعهد
نّو ندما ّ

 -ومنها : 48أف يدفع احذ الطلذ للبن

ربونًا قبل تراء البن للسيارة وقد يس ام

حيلة بغري العربوف في ولوف :معاري ،إدارية ل ّن ح ي تو أناو ربوف
اؼبعاري ،اإلدارية فهذا أيضا ال هبوز ناو نوع ٍ
يعاقد قبل مل السيارة.
ً

ناو أكثر ب ثري من

ٍ
معرض السيارات ويأمَ بتسعريةٍ للبن
أيضا :أف يذىذ احذ الطلذ إن
ومنها ً

معو البن

أيضا ال هبوز
ل السيارة ويعطيو َتي ً ا لعاحذ اؼبعرض ىذا ً

فيتعاقد

ّف البن باع

ليو السيارة قبل أف يبل ها بل بلَغَي أ ّف البن يف ىذه العورة ي وؿ للمشرتي" :خذ ىذا
تئت
الشي فإف تئت
فاذىذ بو إن احذ اؼبعرض وأ طو الشي وخذ السيارة وإف َ
ْ
وبولوف قيمة الشي
فخذ الشي ل " وال سيارة يف اغب ي ة وىذه ح ي ة اؼبسألة .بل ا ف ٍّ
ذ باؼباؿ إن احذ اؼبعرض وأخذ السيارة
إن حساب العميل مث ىو يتعارؼ إف تاء َذ َى َ
مث با ها وإف تاء أب

اؼباؿ نده وال سيارة وال ت أ ّف ىذه العورة ال ذبوز.

ّأما الصورة الثانية :أف ي وف احذ الطلذ ُـبِ ًا ن حاجتو وال يَتعاقَد مع البن قبل أف
يبل البن السيار فهذه العورة حيحة ند صبهور أىل العلم .يعي أف ي وف احذ
ِ
أي أنواع د مع البن مث ً مث يأم بعد أسبوع
الطلذ ُـب ًا ن حاجتو لسيارة وال ُهبري ّ
بعد أسبو ن فياد السيارة في وف ـبياػًرا إف تاء اترتاىا وإف تاء يَػَركها فيشرتيها فهذه ال

بأس ُّا ند صبهور أىل العلم الذين َيروف حة بيع الت سي من أجل اغبعوؿ ل اؼباؿ.
ىذه العورة ال بأس ُّا.
اٜسال عً ٢ايذكاً٥ني
مبٓع ايصٛز ٠األٚىل

عححوف العورة ا ون ِمن
أورده بع اؼبعا ِرين ل ىذه اؼبسألة وىوِ :ملَ ال يُ ٍّ
وىنا سؤاؿ َ
باب ال اسلَم في وف ذل ِمن باب بيع اؼبو وؼ يف الذ امة؟ ي ولوف :يعي أ ّف البن يع،
السيارة لعاحذ الطلذ في وؿ لو :نبيع سيارة موديلها كذا ولوّنا كذا و اهتا كذا وىو
ال يبل ها ول نها مو وفة يف ذمتو في وف ذل ِمن باب بيع ال اسلَم اعبائز واضح يا إخوة؟
ٚ 48ايرٜ ٟعٗس يٕو ٖر ٙايصٛزٚ ٠اي بعدٖا َٔ ايكطِ غري ايصسٜح ففُٗٝا ْٛع حتا ٌٜخبالف ايصٛزتني األٚيٝني
ايًتا َٜتِ فُٗٝا ايعكد ي ٚايتعٗد بايػسا ٤قبٌ متاّ ايتًُوٚ ،ايػٝخ قد يغعس بهالَ٘ يْو٘ ضُُٝجٌِّ يهال ايٓٛعني.
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يعي ا ف البن ال يبل السيارة ل ن يريدوف أف هبعلوا ىذا من باب ال اسلَم ال ِمن باب بيع
ِ
اغباضر في ولوف :البن يع ،السيارة و ً ا يرفع اعبهالة إن أجل ليبيعها ل ىذا
فيُارياف د َسلَم؟
لوجهن:
قلنا :ال يعح ىذا َ
أنّو ِمن باب بيع ما ال َيبلِ

وقد أصبع العلماء ل

الوجو ا وؿ :أنّو يب
ِ
دليل ل اإلذف يف ىذه العورة.
ما ال َيبل وال َ
يوجد ٌ

دـ حة بيع

ِ
حاضرا ي وف
السلم أف ي وف الثَ َمن
الوجو الثاين :أ ّف ال اسلم ال يعح ىنا ّف من ترط ّ
ً
حاضرا ح ال ي وف ِمن باب بيع الداين بالداين الذي أصبع العلماء
اؼبثْ َمن غائبًا والثَ َمن
ً
ُ
ل دـ جوازه.
السلم -يا إخوة -أف ي وف اؼبثْ َمن مؤ اج ً والثَ َمن مؤ اج ً من ترط حة
يعي ال هبوز يف ّ
ُ
حاضرا نّو
حاضرا وىا ىنا الذي معنا يف بيع الت سي الثمن لي
السلم أف ي وف الثَ َمن
ّ
ً
ً
م اس ل جاؿ في وف ِمن باب بيع الداين بالداين وىو ال هبوز.
وجها ثالثًا وىو ؿبل خ ؼ وىو :أ ّف ال اسلم يف السيارات ال
طبعا من أىل العلم من يزيد ً
ً
ِ
السلم ال هبوز ند بع العلماء إال يف اؼبَ يل أو اؼبوزوف ّف النا  َ -لا اهللُ
هبوز ّف ّ
ِ
كيل معلوـ أو ٍ
((من أسلم ف يُسلِم إال يف ٍ
وزف معلوـ إن أجل
َلَْيو َو َسلا َم -قاؿَ :
49
السلم أ ً ال يعح إال يف اؼب ِيل أو اؼبوزوف.
وؿ:
ي
العلم
أىل
فبع
معلوـ))
ّ
َ
تذعذسٜف ايذفطذٛيٞ

يتصرف في
والفضولي :ىو الذي َّ
يَتخارج ل ىذه ال ا دة ً
أيضا :مسألة بيع ال ضو ّ
ّ
ملك الغير بغير إذنو فهل يعح بيع ال ضو ّ؟

 49يفغ ايصخٝخني "َٔ يضًف" ٖ ٖٛٚهرا يف ايطٓٔ ٚغريٖا ٚيٝظ فٗٝا "َٔ يضًِ" ٚقذد ٚزلت مبعٓذ ٢قسٜذب يف
"ضٓٔ ايدازقبين"
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أ طي م ورة :ل كتاب مع زميل

وزميل يعلم أنّ يريد بيع ال تاب ل نّ مل يأذف

تخعا يريد أف يشرتي ال تاب فباع لو ال تاب وجاءؾ بالثَ َمن
فوجد
ً
لو يف بيع ال تاب َ

فهل يعح ىذا البيع؟ طبعا ىنا ىو فضو ّ مل يأذف لو يف بيع ال تاب؟

أوال ن وؿ :اي ق العلماء ل أ ّف بيع ال ضو ّ إذا مل يأذف فيو اؼبالِ بعد سبامو ال يعح
ً
رده اؼبالِ ال يعح وي وف باط ً فإذا قاؿ اؼبالِ  :ال أنا ال أريدؾ أف يبيع كتار
يعي إذا ّ
بَطَل البيع باي اؽ العلماء.
رضي بو اؼبالِ فهنا قد اختل ،العلماء ِ
أما إذا ِ
فمن أىل العلم َمن ي وؿ :إ ّف بيع ال ضو ٍّ
ّ
َ
ِ
ِ
يرض لل ا دة ال معنا :أ ّف البيع ال ينع د إال
ال يعح ً
أبدا سواء رض َي بو اؼبال أو مامل َ
من مالِ ٍ أو مأذوف لو وىذا لي مالِ ً ا وال مأذونًا لو ف يعح وال ينع د.
رضي بو اؼبالِ
ِ
ِ
ومن أىل العلم َمن ي وؿ :إنو يعح -وىو قوؿ اعبمهور -إذا َ
ِ
ِ
رضي اؼبالِ زاؿ اؼبانع قالوا :كبن ؼباذا
ّف اؼبانع من حة البيع ىنا معلحة اؼبال فإذا َ
مبنعو ِمن البيع؟ ألي ؼبعلحة اؼبالِ
رضي
إذا
إذف
ا:
و
قال
بل
قلنا:
ليو؟
ي
د
تع
ي
ال
ح
ّ
ُ
َ
اؼبالِ زاؿ اؼبانع ّف معلحتو يتح ق قالوا :و ّف رضاه بعد البيع يُشبِو إذنو قبل البيع
قالوا :ألي إذا أذف قبل البيع ووّكل يعح؟ قلنا :بل قالوا :ف ذل الرض بعد البيع يف
ؼباذا؟ قالوا:

معت التوكيل فيعح.
والذي ي هر -واهلل أ لم -أ ّف مسألة بيع ال ضو ّ مستثناةٌ ِمن ال ا دة فيعح بيع
ال ضو ّ إذا َر ِضيَو اؼبالِ ل قوؿ اعبمهور ؼباذا؟ غبديل ُروة ر أر اعبعد–رضي اهلل
ِ
دينارا ليشرتي لو بو تاة فاترتي تايَن
نو -أ ّف النا  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -أ طاه ً
بدينار وباع إحدانبا بدينار فااء إن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -بشاة ودينار فد ا لو
ِ ا
ا
مبارًكا يف بيعو لو باع
النا  َ -ل اهللُ َلَْيو َو َسل َم -بال كة يف بيعو قاؿ الراوي" :ف اف َ
الرتاب لربِ َح فيو" واغبديل يف حيح البخاري.
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يشرتي لو تاة
ىنا يا إخوة روة –رضي اهلل نو -واكلو النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -يف أف
َ
الوكالَة ماذا نع روة –رضي اهلل نو-؟ ذَ َىذ فاترتي تايَن بدينار ىو
بدينار ىذه َ
أ ُِذ َف لو أف يشرتي تاة فاترتي تايَن إذف تراء الشاة الثانية بغري إذف مث باع إحدانبا

بدينار -والنا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وّكلو يف الشراء ومل يوّكلو يف البيع -فباع إحدانبا
بدينار بدوف إذف مث جاء إن النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلام -بشاة وبدينار فالنا  َ -لا
َ
ِ
يرد بيعو ود ا لو بال كة يف بيعو فعروة –رضي اهلل نو -ىنا
اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -أجاز بيعو ومل ّ
إذف وبا ها بغري ٍ
اترتي للنا  -لا اهلل لَي ِو وسلام -الشاة الثانية بغري ٍ
إذف وأجاز النا -
َ
ُ َْ ََ َ
َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -بيعو.
ٍ
إنساف َفر ِض َي اؼبالِ وأمض البيع فإ ّف البيع حيح
فن وؿ :إذا يعارؼ ال ضو ّ يف ماؿ
يعح باي اؽ أىل العلم.
أما إذا ّ
رده فإ ّف البيع ال ّ
ىذا ما يتعلاق ُّذه ال ا دة ولعلنا ن  ،ىنا
بوقت

ني يف اغب ي ة كنت أريد أف أق ،قبل ىذا

ني ؿبتاج للوقت اليوـ حاجة تديدة ولي

من باب الرفق ب م فأنتم ط ب

أين ؿبتاج إن الوقت ولعلنا ن ت ي
لم رفنا في م الع واعبَلَد و ُّ
التحمل ل ن يف اغب ي ة ّ

ُّذا وقبيذ ل بع

ا سئلة ولعل أسئلة اإلخوة ال يتعلّق بال تذ نؤجلها إن درس

الغد حبوؿ اهلل وقويو.
ُحذ ِمن اإلخوة االقرتاح فيو وىو مشروع منت الشهر وسيبدأ –إف
مث إ ّف ىناؾ مشرو ًا وأ ُّ
فن ِمن ال نوف يُ َرأ قراءة
منت ـبتَعر يف ٍّ
تاء اهلل -يف بداية الدراسة يف ٍّ
طرح ٌ
كل تهر يُ َ
حل مع ح و حبيل ال ينتهي الشهر إال وقد انتُ ِه َي
حل ا ل اظ ال ربتاج إن ٍّ
ْرض مع ٍّ
من قراءة ال تاب ِ
ومن ح اؼبنت في وف –إف تاء اهلل -يف خ ؿ العاـ الدراسي شبانية

متوف يف ٍ
فنوف مت ٍّرقة.

ِ
طرح وكل واحد من اإلخوة يب ن أف ي رتح
فلعل اإلخوة أف يشاركوا يف اقرتاح اؼبتوف ال يُ َ
ّ
ووب َ وي وف فيو ن ع ولعل ىذا –إف تاء
ما يري أنّو مناسذ بأف يُ َرأ يف خ ؿ تهر ُ
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اهلل -سنحرص أف يشرتؾ فيو صبع من اؼبشايأل حبسذ ال نوف ح ي وف يف ذل
ال ائدة ل نّو-إف تاء اهلل -سي وـ يف كل حاؿ

موـ

نّا ؼبسنا تيئًا وىو قلّة إكماؿ اؼبتوف مع

ط ب العلم وت وي كثري من ط ب العلم ّأّنم منذ قدومهم للمدينة من سنوات مل ي د
الواحد منهم أف ي ِمل متنًا إال يف النزر اليسري فلعل يف ىذا –إف تاء اهلل -فائدة مع ب اء
تها وسبامها فأرجو من اإلخوة أف ي َدح كل و ٍ
احد منهم
الدروس العلمية ا خري ل

من ِزناد فِ ْ ِره لي يدنا يف قضية ما ُوبتاج إليو من اؼبتوف العاغبة ف يُ َرأ وي وف فيها ن ع –
إف تاء اهلل يعان.-

*****
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أسئلة الطلبة
الدارين ونسأؿ اهلل –جل يف
خريا وبارؾ في م ون عنا بعلم م ورفع قدركم يف َ
جزاكم اهلل ً
يبن لي م بلباس العحة والعافية.
ه -أف يغ ر ل م ولوالدي م وللمسلمن وأف ّ
يجوزونو أل ّن العبرة عندىم
س :حفظكم اهلل في مسألة النكاح بنية الطالق أ ّن الجمهور ّ
يقررون في القاعدة أن العقود
باأللفاظ ال بالمقاصد ،فكيف يقولون بهذا مع أنهم ِّ

بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمعاني؟
اح
الجواب :ىم يف الن اح بنية الط ؽ صبهور أىل العلم َيروف أ ّف الن اح بينة الط ؽ ن ٌ
احبها وكبن مل نطّلع ليها نّو
مانعا ونية الط ؽ يف ن
حيح نّا ال نعلم فيو ً
الت أنّو لو ُلِ َمت نيّتو الن لَذ إن متعة ل ن ىم ي ولوف ىذا ال عد كبن ال نطلع ليو
وال نعلمو ل ن كبن ن وؿ يف يأ يل اؼبسألة إ ّف ىذا الن اح ال هبوز ومن يريد الن اح بنية
فليتق اهلل يف نساء ِ
الط ؽ ِ
اؼبسلمن.
وقد جاءين تخص وقاؿ :يا تيأل أنت قد ضيّ ت لينا يف ن اح اؼبسيار ويف الن اح بنية
قوال :أسأل باهلل أيرض ىذا الن اح خت أو البنت ؟ ولو وقع ل
لت لو ً
الط ؽ ف ُ
يبن ل م
ىل ي وف قلب مطمئنًا مسرتوبًا أـ أنّ ستبغِ ىذا الذي فعل ىذا بأخت إذا ا
ىذا بعد فعلو للط ؽ؟ ال ت أ ّف كل رجل ال يرض أف يتزوج رجل أختو بنية الط ؽ أو
يتزوج ابنتو بنية الط ؽ ف ي ،يرضاه ؼبسلمة من اؼبسلمات؟ وكي ،يطيذ قلبو بغش
ا ِ
ؼبسلمن؟ ال ت ندي أ ّف الن اح بنية الط ؽ ال هبوز اإلقداـ ليو.
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س :أحسن اهلل إليكم ذكرتم من األدلة للقاعدة السادسة :القصود مؤثرة في العقود،
قولو -تعالى -ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [الب رة،] 228 :السؤال:
صحيح؟
إذا لم يقصد الزوج اإلصالح بل لإلضرار وعُلِ َم ذلك ،فهل يكون العقد
ً
الجوابّ :أما اغب م ل الع د يف مثل ىذه اؼبسائل –وىذه فائدة مهمة -إمبا يُرجع فيو إن
ال اضي.
ِ
المحتملة ال يُح َكم بها إال عند القاضي.
قاعدة أىل العلم :أ ّن األمور
اؼبضارة ُّا فإ ّف واليتو يس
مثاال :أىل العلم ي ولوف :إذا هر ِمن و ّ اؼبرأة
وأ طي م ً
ّ
يؤخرىا يف
ويُنت َ ل إن َمن بعده ل ن ال يُس َ الوالية إال حب م ال اضي ّف معرفة أنّو إمبا ٍّ
اضل أو جل معلحتها ِ
الن اح من أجل ضلِها أنّو ِ
ؿبتملة ف بد من الرجوع فيها إن
ال اضي.
رجع فيها إن ال اضي ل ن ن وؿ :إ ّف الرجل ال هبوز لو تر ًا وال يعح
فا مور احملتَملة يُ َ
ِ
ِ
رجع فيو إن
منو تر ًا أف يُرجع اؼبرأة إال إذا أراد اإل ح ل ّن اغب م ال اىر ال بد أف يُ َ
ال اضي ّف اؼبسألة ِ
ِ
المحتملة للتصحيح أو
ؿبتمل وقاعدة أىل العلم :أ ّن المسائل
رجع فيها إلى القاضي.
اإلفساد يُ َ
ِ
أي قسم من أقسام
س :بارك اهلل فيكم ،يقول ىذا السائل :بيع الطيور والعصافير من ّ
أصناف المبيعة يُعتبر؟
الجواب :بيع طيور الزينة وظب الزينة يف ا
اؼببيع للن ع اؼبباح
الن

ل -فيما ي هر  -أنّو يدخل يف باب بيع

ّف الناس يست يدوف من ىذا من جهة طمأنينة الن

من جهة راحة

من جهة جلذ الطمأنينة يف البيت فإذا كاف ىذا وب ٍّق ىذه اؼبنافع فهي من عة

مباحة وي وف ىذا من باب الن ع اؼبباح.
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ظبعت لبع
كنت قد
ُ
وإف ُ
باب ما ال ن ع فيو.

مشاىبنا أ ّف بيع الطيور ال يس ام بطيور الزينة أنّو ي وف من

مانعا يبنع تر ًا من اقتنائها إذا
ل ن الذي ي هر –واهلل أ لم -أ ّف فيو ن ًعا وال نعلم ً
ِ
ظبعت من بع ا طباء أ ّف بع
ت أ ّف ىذا النوع يضّر ّين ُ
كاف ُوبسن إليها إال إذا ثػَبَ َ
ِ
اضا معيّنة فإذا ثبت أ ّف ىذا النوع يضر فإنّو ُوبَرـ من
الطيور إذا اقتُنيَ ْ
ت يف البيت يسبذ أمر ً
اقتنائو لتحرمي الضرر يف اإلس ـ.
س :ما حكم الشراء لجهاز إلكتروني كجهاز الهاتف النقال بثمن أكثر من ثمن ِ
المثل
شرعا كميزة الموسيقى واألغاني؟
من أجل ميزة فيو وىذه الميزة محرمة ً
الجواب :جواؿ قيمتو أل ،لاير ل ّن احبو أنزؿ فيو خا يّة معيّنة فأنزؿ فيو مث ً –وىذا
ذبرد الناس من ثياُّم
غري موجود ل ن من باب التمثيل -أنزؿ يف خا ية ال امريا مث ً ال ٍّ
ِ
ات يف الياباف
ىذه ال امريا موجودة ل نها غري موجودة يف اعبواؿ بواسطة أتعة معيّنة أُنت ْ
وحٍّرمت ُد َوليًّا ل ن لو ا ّف احذ اعبواؿ مث ً نزؿ ىذه اػبا ية يف جوالو فلو أ ّف إنسانًا
ُ
اترتي جو ًاال خبمسة الؼ من أجل ىذه اػبا ية ن وؿ :ىذا البيع حراـ

ّف ىذا الثمن

الزائد يف م ابل اؼبن عة احملّرمة.
أو أ ّف احذ اعبواؿ أَنزؿ ل جوالو أغنية نادرة ال يب ن ينزيلها ل اعبواؿ فيشرتي إنساف
ىذا اعبواؿ دببلغ زائد من أجل ىذه ا غنية ىذا البيع حراـ وال هبوز ّف ىذا اؼببلغ الزائد
احملرـ الذي ال هبوز وال يَنع ِ د.
يف م ابل ىذه اؼبن عة احملارمة وىذا من باب البيع ّ
العوف والسداد.
أسأؿ اهلل – ز وجل -ال و يف الدين و َ

*****

89

ﮅﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮄ
اغبمد هلل رب العاؼبن والع ة والس ـ ا سباف ا كم ف ل اؼببعوث رضبة للعاؼبن و ل
لو و حبة أصبعن .أما بعد :
ف زلنا نوا ل الت ُّو يف ف و دقيق يف ل ٍم جليل أال وىو ال و يف قوا د البيوع.
واليوـ إف تاء اهلل  -از وجل -نطرح قوا د ذات ٍ
تأف
ُ
البيوع بن الناس وىي ربتاج إن دقة فَهم أال وىي ال وا د اؼبتعل ة بالشروط وأكثر مسائل
يم ويت ارع ليها كثريٌ من مسائل

الناس يف البيوع إمبا يتعلاق بالشروط.

نطرح القاعدة السابعة من قواعد البيوع؛ أال وىي
فاليوـ -إف تاء اهلل از وجل :-
ُ
قاعدة:
ايذكذاعذد ٠ايطابذعذ١

األصل في الشروط اإلباحةُ والصحة
اجح من أقواؿ أىل العلم وإذا أردنا بياف اػب ؼ فإنّا ن وؿ يف يغة
ٰىذا إذا أردنا الر َ
ِ
الشروط اإلباحةُ والصحة أم التحريم والبطالن؟ ٰىذا إذا أردنا
ال ا دة :ىل األصل في
نعدر ال ا دة بالراجح فإناا ن وؿ :األصل
أف نُشري إن خ ؼ أىل العلم وإذا أردنا أف ٍّ
في الشروط اإلباحة والصحة.
أثرا يف ف ِو البيوع.
ٰ
وىذه ال ا دة -كما يلمسوف -ىي من أ م ال وا د ً

تعسٜف ايػسط يػ١

ِ
الشيء والتزامو إنزاؿ الشيء
ط في لغة العرب :ىو إنزال
شرط ،
والشر ُ
والشرو ُ
ْ
ط :جمع ْ
والتزامو يسم ترطًا ند العرب ولي الشرط دبعت الع مة كما ي ولو بع

ط ب العلم

الشرط بس وف الراء فهو ند
الشرط بتحري الراء ّأما ْ
الذي دبعت الع مة ند العرب ىو َ
العرب :إنزاؿ الشيء والتزامو.
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الشرط باالصطالح العام فمعناه :ما يلزم ِمن عدمو العدم ،وال يلزم ِمن وجوده
و ّأما ْ
عدم لذاتو ،و ٰىذا ىو اؼبعت اؼبعروؼ ند ا ولين وقد ترحتو مر ًارا.
وجو ٌد وال ٌ

تعسٜف ايػسط
اصبالحا

ِ
بالشروط معنا ىنا :الشروط يف كتاب البيوع والشروط يف كتاب البيوع نو اف:
واؼبر ُاد

يْذذٛاع ايػذذسٚط
يف ايبٝذع

ط تر ياة.
ترو ٌط َج ْعلياة.
وترو ٌٰى ذا يسميها ال هاء :الشروط الشر ية والشروط اعبعلية.
فما اؼبراد بالشروط الشر ية؟ وما اؼبراد بالشروط اعبَعلية؟ وما ال رؽ بينهما؟

تعسٜف ايػسٚط

الشروط الشرعية -يا إخوة :-ىي ما اشترطوُ الشارع لصحة البيوع ف ُّل ِ
ترط اترتطو

تعسٜف ايػسٚط

ٍ
لمصلحة يراىا ٰىذه
و ّأما الشروط الجعلية :فهي ما يشترطو أحد المتعاق َدين على اآلخر

ايفسم بني ْٛعٞ

فرؽ يف ِ
العيغة والتعبري.
فرؽ يف اؼبعت وىناؾ ٌ
ما ال رؽ بينهما؟ ىناؾ ٌ

ايػسع١ٝ

الشارع لعحة البي ِع يسم ترطًا تر يًا.

ادتعً١ٝ

يسم بالشروط اعبعلية.

ايػسٚط

أما الفروق في المعنى ،فمنها:
شرتط لعحة البيع فإذا خ منها البيع مل يعح.
 أ ّف الشروط الشر ية يُ َعلي
ّأما الشروط اعبعلية فليست ترطًا لعحة البيع فيعح البيع ولو مل ي ن فيو تر ٌ
ط َج ّ
ف ٰهذا فرؽ.
أيضا :أ ّف الشروط الشر ية إمبا يشرتطها الشارع فهي واردةٌ يف ال تاب أو
 من ال روؽ ًالسنة.
أما الشروط اعبَعلية فإّمبا يشرتطُها اؼبتعاقداف.
91

أبدا.
دائما ال ي وف فاسدةً ً
 ومن ال روؽ ًأيضا :أ ّف الشروط الشر ية حيحةٌ ً
ّأما الشروط اعبَعلية ف د ي وف حيحة وقد ي وف فاسدة.
أيضا :أ ّف الشروط الشر ية اؼبعلحة فيها امةٌ للاميع كل إنساف فالشرط
 ومن ال روؽ ًالشر ي معلحة لو ال يتخلا ،ذل يف إنساف.
أما الشروط اعبَعلية ف د ي وف معلحة إلنساف وال يراىا غريه معلحة لو قد ي وف
معلحة إلنساف وم سدة إلنساف خر فهي زبتل ،باخت ؼ الناس.
ٰىذا من جهة ال روؽ اؼبعنوية .
ّأما من جهة الفرق في الصياغة والتعبير:
 -فالشروط الشر ية يع ٍّ

نها ال هاء بػ"تروط البيع" ٰى ذا مضافة إن البيع ٰىذه

الشروط الشر ية.
ِ
الشروط يف البيع".
أما الشروط اعبَعلية فيع ٍّ نها ال هاء بػ"
ط
فإذا وجدت بارة "تروط البيع" ف ٰهذا ىي الشروط الشر ية وإذا وجدت بارة "الشرو ُ
يف البي ِع" ف ٰهذه ىي الشروط اعبعلية.
والذي معنا يف ٰىذه ال ا دة ىو الشروط اعبعلية.
اختالف ايعًُا ٤يف
صخٖ ١ر ٙايكاعد٠

ؿبل اي اؽ بن أىل العلم بل اختل ،العلماء يف ٰىذه
وكما أترت ٰىذه ال ا دة ليست ّ
ال ا دة ل ث ثة أقواؿ:
القول األول :األصل في الشروط التحريم والبطالن وإف تئت قل :األصل في
الشروط المنع إال ما َّ
دل النص على جوازه ،و ٰىذا ىو مذىذ ال اىرية.

92

والقول الثاني :األصل في الشروط المنع وإف تئت قل :األصل في الشروط التحريم
والبطالن إال ما َّ
الدليل على جوازه و ٰىذا ىو مذىذ اعبمهور.
دل
ُ
قد ي وؿ

قائل :ما ال رؽ بن ال ولن؟ أنت ي وؿ :ال وؿ ا وؿ :األصل في الشروط

المنع إال َّ
مادل النص على جوازه و ٰىذا مذىذ ال اىرية وي وؿ :ال وؿ الثاين :األصل في
الدليل على جوازه و ٰىذا مذىذ اعبمهور!
الشروط المنع إال ما دل
ُ
ن وؿ :ىناؾ فرؽ بن ال ولن

ّف الدليل أ ُّم من النص فمااؿ اعبواز ند ال اىرية

ص ل جوازه يف ال تاب
ضيق من اعبمهور ال اىرية ال هبوز ندىم من الشروط إال ما نُ ا
أَ ُ
أو السنة أو أ ِ
ُصبع ليو.
ّأما اعبمهور فعندىم :هبوز من الشروط كل ترط ا
دؿ الدليل ل جوازه سواء كاف من
ال تاب أو السنة أو اإلصباع أو ال ياس أو االستعحاب أو العُْرؼ إن غري ذل من ا دلة

ال يعرفوّنا يف ا دلة اؼبختلَ ،فيها إذف مذىذ اعبمهور أوسع من مذىذ ال اىرية
ولذل

احدا لل رؽ يف اعبواز وإف كاف ال والف يتا اف
ال يعلح أف قبعل ال ولَن ً
قوال و ً

ل أ اف ا

ل اؼبنع ل ّن باب االستثناء ند اعبمهور أوسع من باب ال اىرية.

وأما القول الثالث فهو :األصل في الشروط اإلباحة والصحة إال ما َّ
دل الدليل على
حيل اعبملة.
منعو و ٰىذا ىو مذىذ اغبنابلة من ُ
وذكر تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبو اهلل -أ ّف أ وؿ اإلماـ أضبد اؼبنعو ة ُّ
يدؿ ليو يف
يذ منو مذىذ مال "
أكثرىا قاؿ" :وقر ٌ

50

يعي قريذ من قوؿ اإلماـ أضبد مذىذ اإلماـ

صٌَ فِ ٞايِعُكُٛلِ
" 50زتُٛع ايفتا "٣ٚة" ٚ 132\29ايكٛاعد ايٓٛزاْ "١ٝةصْٚ 188ص٘  :ايِكَ ٍُِٛايجواِْ : ٞيَٕو ايِأَ ِ
خ ُسُّ َِ َِٓٗا َِ َٜٚب ُبٌُ ايَّا ََا لٍَو اي وػ ِسعُ عًََ ٢تَخِس ذِ٘ َٚاِببَايِذِ٘ َْصاذا يَِ ِٚقَٝاضّذا ِعِٓذدَ ََذِٔ
َٚاي ِػسُٚطِ  :ايِجََٛاشُ َٚايصِّخوَٚ ُ١يَا ِ َٜ
َٜكُ ٍُٛبِِ٘ َٚ .يُصُ ٍُٛيَحَُِد ايِ َُ ِٓصُٛصََ ُ١عُِٓ٘  :يَ ِنَجسَُٖا َٜجِس ٟعًَََٖ ٢رَا ايِكََََٚ . ٍِٛايِوْ قَسٜبْ َِِٓذُ٘ يَهِذٔو يَحَُِذد يَ ِنجَذسُ
َتصِخِٝخّا يًِ ِػسُٚطِ  .فَ ًَ ِٝظَ فِ ٞايِفُ َكَٗا ِ٤ايِأَزِبَعَ ِ١يَ ِنَجسُ َتصِخِٝخّا يًِ ِػسُٚطِ َُِِٓ٘  .اٖ.ذ
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مال

وىو التوسعة يف الشروط وىو أ ّف ا

ل يف الشروط العحة و ٰىذا ال وؿ قد اختاره

51
أيضا ابن ال يم-52رضبوُ اهلل-
تيأل اإلس ـ ابن ييميو -رضبوُ اهلل -وانتعر لو واختاره ً
وانتعر لو وىو الذي ي هر -واهلل أ لم -أناو العواب أ ّف ا ل يف الشروط العحة
واإلباحة واعبواز إال ما ا
دؿ الدليل ل اؼبنع منو.

األليذ ١عً ٢صخ١
ايذكذاعذد٠

ويدؿ ل ذل أدلة منها:
ّ
أ ّف الشروط من العادات وقد ي ّدـ معنا -كما يف ال ا دة ا ونَّ -أن األصل في
العادات ند السل :،اإلباحة.
أيضا أ اف األصل في
 -والدليل الثاين :أ ّف الشروط من ا تياء النافعة وقد ي ّدـ معنا ً

األشياء النافعة :اإلباحة كما ي دـ يف ال ا دة ا ون.

 الدليل الثالل :أ اف الشروط من العهود وقد دلّت ا دلة ل وجوب الوفاء بالعهوددلت ا دلة من ال تاب والسنة ل وجوب الوفاء بالعهود ي وؿ اهلل  -از وجلﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [اؼبائدة.]1 :

وي وؿ اهلل-

از وجل:-ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [اإلسراء.]34 :

ِ ِ
ِِ
ِ
ت
عا َوَم ْن َكانَ ْ
اهللُ َلَْيو َو َسلا َم « :-أ َْربَ ٌع َم ْن ُك ان فيو َكا َف ُمنَاف ً ا َخال ً
ِِ
ِ ِ ٍ
اى َد َغ َد َر» و
فيو َخلاةٌ م ْن ن َ اؽ َح ا يَ َد َ َها» وذكر منها « َوإِذَا َ َ

وي وؿ النا  َ -لا
ِ
ِِ
ت
فيو َخلاةٌ مْنػ ُه ان َكانَ ْ
العحيحن.53
ٰىذا اغبديل ـبارج يف
َ

 51اْعس عً ٢ضب ٌٝاهجاٍ "زتُٛع ايفتا "٣ٚة. 346 \29
52

اْعس عً ٢ضب ٌٝاهجاٍ "يعالّ اهٛقعني" ة259\1

 َٔ 53حدٜح عبد اهلل بٔ عُس- ٚزض ٞاهلل عُٓٗا .-
94

ِ
ذ لِ ُ ٍّل َغ ِاد ٍر لَِواءٌ يَػ ْوَـ الْ ِ يَ َام ِة »
ومنها قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم  « :-يػُْن َ
عُ
و ٰىذا ند البخاري يف العحيح ف ٰهذه ا دلة وغريىا كثري ُّ
يدؿ ل وجوب الوفاء بالعهود

54

والشروط من العهود.
إذف يدؿ ا دلة ل وجوب الوفاء بالشروط.
الدليل الرابع على ٰىذا األصل :أ ّف الشروط يف البيوع َوقَػ َعت من النا َ -لا اهللُ َلَْي ِوِ
دليل اعبواز
َو َسلا َم َ -وَوقَعت ليو فاترتط النا َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم -و ُ
اترتط ليو و ٰىذا ُ
ِ
فمن ا اوؿ -أي الشروط ال اترتطها النا َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -ما رواه النسائي والرتمذي
بسند حيح ن ائشة َ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها«:-أناو قَ ِد َـ لليهود بَػٌّز ِم ْن ال اشاِـ -قماش-
ف الت ائشة-ر ِضي اهلل ْنػها -للنا -لا اهلل لَي ِو وسلام : -لَو أَرس ْلت إِلَي ِو فَا ْتتَػري ِ
َْ َ
ْ َْ َ ْ
ت مْنوُ
َ َ َُُ
َ ُ َْ ََ َ
ثػَ ْوبَػ ْ ِ
أرسلت إليو) يعي إن اليهودي -فَأ َْر َس َل إِلَْي ِو  َ -لا اهللُ َلَْي ِو
ن إِ َن الْ َمْي َسَرةِ (-لو
َ
ِ
يد أَ ْف ي ْذى ِ
ِا
ذ ُِِّ َما» فَػ َ َاؿ
ت َما يُِر ُ
َو َسلا َم -فَػ َ َاؿ« :قَ ْد َل ْم ُ
ذ دبَاِ أ َْو يَ ْذ َى َ
يد ُؿبَ ام ٌد إمبَا يُِر ُ َ َ َ
رسوؿ اللا ِو  -لا اهلل لَي ِو وسلامَ « : -ك َذب قَ ْد لِم أ ٍّ ِ
اى ْم لِلا ِو»
َين م ْن أَيْػ َ ُ
َُ
َ ََ
َ ُ َْ ََ َ
فأمنا ائشةَ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها -قالت
ىنا-يا إخوة -اليهود قَ ِد َـ ليهم بَػٌز ِمن الشاـ ُّ
ِ
ِ
ت ِمْنوُ ثَػ ْوبَػ ْ ِ
ن إِ َن الْ َمْي َسَرةِ » ما معت
ت إِلَْيو فَا ْتتَػَريْ َ
للنا َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم « :-لَْو أ َْر َس ْل َ

اترتطت يأجيل الثمن إن حن ميسرة إن أف يتي اسر
يت منو ثوبَن و
َ
إن ميسرة؟ يعي اترت َ
ل ف عل ذل النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وأرسل لليهودي ل ّن اليهودي-قباحوُ اهلل-

لمت ما يريد إمبا يريد أف يذىذ دبا وال يعطيي الثمن ف اؿ النا َ -لا
أىب وقاؿ :قد
ُ
ِ
ذب » يف قولو لي يف أ اف النا يريد ذل بل كذب يف قولو « قَ ْد
اهللُ َلَْيو َو َسلا َمَ « :-ك َ
ِ
َين ِمن أَيْػ َ ِ ِ
َل َم أ ٍّ ْ ُ
اى ْم للاو» ل ن يُ هر ٰىذا وإال فهو يف ح ي ة أمره يَعلم أ ّف النا َ -لا اهللُ
ِ
ِ
اترتط ل اليهودي يأجيل
َلَْيو َو َسلا َم -ال يريد ٰىذا فهنا النا َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َمَ -
يسره ووقع الشرط ل النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم.-
الثمن إن حن َم َ
 54زٚا ٙايبخاز َٔ ٟحدٜح ابٔ عُس -زض ٞاهلل عُٓٗا .-
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ِ
بعريا من
ومن ذل ما ثبت يف العحيحن « :أ ّف النا َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم: -اترتي ً
جابرَ -ر ِض َي اهللُ َْنوُ -فاترتط جابرَ -ر ِض َي اهللُ َْنوُْ َ -هَرهُ إِ َن الْ َم ِدينَ ِة » ويف رواية:
فاترتطت 55ضبُْ َنَوُ إِ َن أ َْىلِ » و ٰىذا اغبديل يف العحيحن .فاابر َ -ر ِض َي اهللُ َْنوُ-
«
ُ
اترتط ل النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -وقَبِ َل النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -واؼبعلوـ أ اف
ٰىذا الشرط مل ي ن يف ال تاب وال يف السنة قبل ٰىذا ومل يُن ِر ليو النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو
َو َسلا َم -مل ي ل لو :ما بال َ يَش ِرتط ترطًا لي
الشرط ف ٰهذا يدؿ ل أ اف ا ل جواز الشروط.

يف كتاب اهلل؟ بل أقاره ل ٰىذا وأجري

الدليل الخامس ل ٰىذه ال ا دة الشري ة الع يمة :أ اف ىناؾ أدلة دلات ل جوازومن ذل قوؿ النا َ -لا اهللُ
ِِ
وج» واغبديل ـبارج يف
بو الْ ُ ُر َ

الشروط ولزومها ل جواز اترتاطها ولزومها ند االترتاط
الشرو ِط أَ ْف ي َ ِ
ِ
ِ
استَ ْحلَْلتُ ْم
َح اق ُّ
وِف بِو َما ْ
ُ
َلَْيو َو َسلا َم « :-إ اف أ َ
العحيحن 56نعم ٰىذا اغبديل –يا إخوة -لي يف البيوع ل نو ُّ
يدؿ ل أ اف الشروط فيها
يوسعو وأ اف ا ل فيها ِ
ِ
التوسعة.
ومنها قوؿ النا -لا اهلل لَي ِو وسلام « :-الْمسلِمو َف لَ ُتر ِ
وط ِه ْم » رواه أبو داوود
ُْ ُ َ
َ
ُ
ُ َْ ََ َ
والدار قطي واغباكم 57وغرينبم وقاؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل" :-و ٰىذه ا سانيد
وإف كاف الواحد منها ضعي ً ا فاجتما ها ِمن طُرٍؽ ُّ
يدؿ ل ثبوهتا" 58و احح ذل بع
ُ

 55يفغ ايصخٝخني "اضتجٓٝت"  ٖٛٚمبعٓاٖٚ،ٙر ٙايسٚاٚ ١ٜاي قبًٗا يف ايصخٝخني ،يهٔ ٖٓاى خالف بني ايذسٚا٠
ٌٖ (ابس ٖ ٛاير ٟاغرتط ظٗس ٙاىل اهد ١ٜٓيّ ايٓيب -صًََّ ٢اهللُ عَ ًََٚ ِِ٘ٝضًَََِّ -عسض عً ٘ٝذيو نعازٜذ ،،١يهذٔ
ز(وح ايبخازٚ ٟاذتافغ ابٔ حجذس زٚاٜذ ١اءغذرتاط قذاٍ يف ايفذتح " قذاٍ يبذ ٛعبذد اهلل ٖذ ٛاهصذٓف اءغذرتاط ينجذس
ٚيصح عٓد ٟي ٟينجس سقا ٚيصح شتس(ا ٚ...اذتاصذٌ يٕو ايذر ٜٔذنذس ٙٚبصذٝػ ١اءغذرتاط ينجذس عذدلا َذٔ ايذرٜٔ
خايفٖٚ ِٖٛرا  ٙٛ(ٚ َٔ ٘(ٚايرت(ٝح فٝهذ ٕٛيصذحٜٚ ،رت(ذح يٜطذا بذإٔو ايذر ٜٔز ٙٚٚبصذٝػ ١اءغذرتاط َعٗذِ
شٜال ِٖٚ ٠حفاظ فته ٕٛحجٚ ، ١يٝطت زٚأَ ١ٜ

ٜرنس اءغرتاط َٓاف ١ٝيسٚا َٔ ١ٜذنس ٙألٕو قٛي٘ "يو ظٗس"ٙ

"ٚيفكسْاى ظٗس"ٚ "ٙتبًؼ عً "٘ٝء ٓع ٚقٛع اءغرتاط قبٌ ذيو اٖ.ذ ة318\5
 َٔ 56حدٜح عكب ١بٔ عاَس –زض ٞاهلل عٓ٘ .-
 57يخس( َٔ ٙٛحدٜح يبٖ ٞسٜس– ٠زض ٞاهلل عٓ٘ .-
 (َ 58ة 147\29بتصسف ٜطري.
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اغب ا اظ كالنووي -59رضبوُ اهلل -وخاسبة اغب اظ واحمل ٍّ ن يف اغبديل اإلماـ ا
اهلل -ح موا ل ٰىذا اغبديل بأناو حديل حيح ف ٰهذا ُّ
يدؿ ل

60
لباين  -رضبوُ
وجوب الوفاء
َلَْي ِو َو َسلا َم:-
ل ماذا؟ أ اف

بالشروط و ل أ اف ا ل يف الشروط العحة كي،؟ النا  َ -لا اهللُ
ِ
ِ ِ
َح ال َحَر ًاما أ َْو َحارَـ َح َالً » 61فاعل ا
«الْ ُم ْسل ُمو َف َلَ ُت ُروط ِه ْم إالا َت ْرطًا أ َ
اؼبسلمن ل تروطهم مث استثت ف ٰهذا ُّ
يدؿ ل أ اف ا ل يف الشروط اعبواز والوفاء
وجوب الوفاء.

وؽ ِْن َد الشُّر ِ
ِ
اغب ُ ِ
ِ
وط » يعي أ اف
 وجاء ن مرَ -رض َي اهللُ َْنوُ -أنو قاؿَ « :م َ اط ُع ُُْ
ال َ يعل يف اغب وؽ ند الشروط فالشروط ىي ال يَ ِ
عل يف اغب وؽ و ٰىذا ا ثر رواه
ََ
البخاري يف العحيح يعلي ً ا وقاؿ اغباف " :و لو سعيد ابن منعور"

62

وقاؿ اإلماـ

ا لباين-رضبو اهلل از وجل -ن ٰىذا ا ثر إناو حيح ل ترط الشيخن.
ف ٰهذه ا دلة ُّ
يدؿ ل وجوب الوفاء بالشروط و ل أ اف ا

ل يف الشروط التوسعة.

-الدليل السادس ل ٰىذه ال ا دة :أ اف اهلل -از وجل -قاؿ -:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [النساء ]29:وقاؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم«:-إِامبَا الْبَػْي ُع َ ْن
ير ٍ
اض» 63والشروط قد يراضا ليها اؼبتعاقِداف فتدخل يف ا ية واغبديل يعي الشرط
يراضا ليو اؼبتعاقِداف فيَدخل يف اغبديل ويدخل يف ا ية ف ُّ
يدؿ ذل ل أ اف ا ل
العحة ووجوب الوفاء.
ٰىذه ا دلة ُّ
يدؿ ل ٰىذه ال ا دة و ل ما ذكرناه.
 59يف "اجملُٛع غسم اهٗرب" ة376\9
 60يف ايطٓٔ ٚغريٖا
 61ضبل ختسجي٘.
 62فتح ايباز ٟة ٖٛٚ 323\5عٓد ابٔ يب ٞغٝبٚ ١ايبٗٝك ٞيف ايهحٚ ،٣صخخ٘ األيباْ ٞيف ا زٚا ٤ة1893
 63ضبل ختسجي٘ ص.25
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اٜذسال عًذَٔ ٢
صخح ايذكذاعذد٠

فإف قاؿ لنا قائل :فما ي ولوف يف قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمُ « :-ك ُّل َت ْر ٍط لَْي َ ِِف
ِ
ٍ
ِ
ِ
كِتَ ِ ِ
ط اللا ِو أ َْوثَ ُق »64؟ فإف أ َْوَرَد
َح ُّق َ .و َت ْر ُ
اب اللاو فَػ ُه َو بَاط ٌل َوإِ ْف َكا َف مائَةَ َت ْرط قَ َ
ضاءُ اللاو أ َ
لينا ُموِرد قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلام  -و ٰىذا يف العحيحن ف اؿ لنا :إ اف النا َ -لا
َ
كل ٍ
ترط لي يف ال ر ف باطل فبا ُّ
يدؿ ل أ اف ا ل يف
اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -قد َح َ َم أ اف ا
الشروط البط ف إال ما ا
دؿ ليو ال ر ف ٰىذا إيراد ..واضح!.
قلنا :ال إت اؿ يف ٰىذا اغبديل ل ما قُػٍّرر ال إت اؿ يف ٰىذا اغبديل ل ال ا دة
اب اللا ِو ب ِ
اف معت قوؿ النا -لا اهلل َلَْي ِو وسلامُ « :-:-ك ُّل َتر ٍط لَْي ِِف كِتَ ِ
اط ٌل»
َ
ُ
َ
ْ
ََ َ
َ
معناهٍ ُّ :
ِ
ْم اهلل ّف كتاب اهلل
كل ترط لي يف ُح ْ م اهلل باطل واؼبراد ب تاب اهلل ىناُ :ح ُ
ِ
ْم اهلل كما يف قوؿ اهلل -از وجل :-ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [النساء ]24:أي
يَرُد دبعت ُح ُ
ُّ
ويدؿ ل ٰىذا الواقِعة فإ اف الواقعة يف اترتاط الوالء مع أ اف الوالء ؼبن
ْم اهلل لي م
ُح ُ

كل ترط لي يف ُح ْ ِم اهلل.
أ تق ٰ
وىذا مل ي ن يف ال ر ف فاؼب عودُّ :
ترط لي يف ح م اهللٍ ُّ :
كل ٍ
ِ
ْم اهلل فهو
ومعت ُّ
ْم اهلل ويُعارض ُح َ
كل ترط يعادـ ُح َ
باطل ما الدليل ل ٰىذا؟ الدليل قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -يف خر اغبديل:
ِ
ط هلل فشرط اهلل
ط للمخلوؽ وتر ٌ
ط اللا ِو أ َْوثَ ُق » إذف ندنا ىنا تر ٌ
َح ُّق َ .و َت ْر ُ
«قَ َ
ضاءُ اللاو أ َ
أَوثق من ترط اؼبخلوؽ.

ولذا ن وؿ :ال ا دة :إذا يعارض ترط اؼبخلوؽ مع ترط اهلل فشرط اؼبخلوؽ باطل ؼباذا؟
سدة كي،؟ اف اهلل ال يأمر إال دبا فيو معلحة إذف
نو ا
يتبن إذ ذاؾ أ اف ترط اؼبخلوؽ َم َ

ما ي ابلو البد أف ي وف م سدة.

كل ٍ
ترط خالَُ ،ح ْ َم اهلل و َارض ُح ْ َم اهلل فهو
إذف ن وؿ معت ٰىذا اغبديل :أ اف ا
ِ
ويدؿ ليو ال عة قعة بَريرة اؼبعروفة وال سنوِرد طَرفًا منها -إف
باطل وإف كاف مائة ترط
ُ
تاء اهلل -يف ثنايا ال ـ اليوـ.

 64ايصخٝخٔ َٔ حدٜح عا٥ػ- ١زض ٞاهلل عٓٗا .-
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اٜذسال آخذس عً٢
ٖرا ايذكذٍٛ

فإف قاؿ لنا قائل :فما ي ولوف يف قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم«الْ ُم ْسلِ ُمو َف َلَ
ِ ِ
كل ترط حرـ ح ًال فهو
َح ال َحَر ًاما أ َْو َحارَـ َح َالً » ومعت ٰىذا أ اف ا
ُت ُروط ِه ْم إالا َت ْرطًا أ َ
ترط أف ُوبٍّرـ ح ًال ُّ ٍ
كل ٍ
ع اور ال بد أف َيبنَع ِمن مباح إذف ا ل
فبنوع وال ِزُـ ٍّ
كل ترط يػُتَ َ
كل ٍ
بنص
وبرـ اغب ؿ إذف ي وف فبنو ًا ٍّ
ترط يذكرونو البد أفُ ٍّ
يف الشروط البط ف ّف ا

كل ترط ىل يوجد ترط ال َيبنَع من اؼبباح؟ اعبواب ال
اغبديل يعي-يا إخوة -يع اوروا ا
ناو لو مل َيبنَع من اؼبباح ؼبا كاف لو فائدة ندما أقوؿ مث ً  :أبيع سيارم بشرط أف أَركبها
أسبو ًا ماذا حعل يف ٰىذا الشرط؟ َم ْنعت َ من ُركوب السيارة بعد الع د ؼبدة أسبوع إذف
ع اور البد أف َيبنَع من اؼبباح قالوا :إذف
منعت من اؼبباح الذي ىو ل ف ُّل ترط يػُتَ َ

ا

ل يف الشروط البط ف بنص اغبديل.

أيضا :ال إت اؿ يف ٰىذا اغبديل ل ال ا دة ّف معت قوؿ النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو
قلنا ً
وسلام« :الْمسلِمو َف لَ ُتر ِ
ِ
اؼبسلمن هبذ ليهم الوفاء بشروطهم إال
وط ِه ْم» اؼبعت :أ اف
ُْ ُ َ
ُ
ََ َ
أحل حر ًاما ف َا َع َل اغبراـ ح ًال أو حارـ ح ًال يعي حارـ واجبًا اف الذي ي ابِل
ترطًا ا

ربليل اغبراـ :اؼبنع من الواجذ ّف الذي ي ابِل اغبراـ :الواجذ فاؼب عود :إال ترطًا َمنَ َع
من و ٍ
اجذ ٰىذا وجو ذَ َكَره بع أىل العلم.

الوجو الثاني :أناو لو كاف اؼبعت ما ذَكرمت للَ ِزَـ من ذل يناق ك ـ رسوؿ اهلل َ -لا اهللُ
اؿ يف ك مو َ -لا اهللُ َلَْي ِو و َسلام -ا
فدؿ ل خطئ م يف اؼبعت
َلَْي ِو َو َسلا َم -و ٰىذا ُؿب ٌ
َ َ
كي،؟ لو كاف اؼبعت ما ذَكرمت ل اف ال ـ معناه :اؼبسلموف ل تروطهم ل ن ال يعح
ؽبم ترط ي وف معت ال

ـ :اؼبسلموف ل تروطهم فشروطهم حيحة ل ن ال يعح

اؿ يف ك ـ
كل ترط ل اؼبعت الذي ذكرسبوه البد أف ي وف باط ً و ٰىذا ُؿب ٌ
ؽبم ترط اف ا
ا
فدؿ ذل ل أ اف
النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -أف يَرفَع خره اأولو اف ٰىذا من التناق
اؼبعت ىو ما ذكرناه وىو أ اف اؼب عود بتحرمي اغب ؿ ىو اؼبنع من الواجذ.
الوجو الثالث -:وأرجوا أف ينتبهوا لو يا إخوة -أنّا ال نُسلٍّم أ اف اؼبنع من اؼبباح ربرمي للح ؿ
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ُّ
مثاال :لو أ ّف
يدؿ ل ذل أ ّف التزاـ اؼبباح ل غري وجو التعبُّد ال ىبالِ ،الشرع أ طي م ً
رج ً من اؼبسلمن قاؿ" :أنا ال أريد أف أيزوج بامرأة ثانية أريد أف أب

مع امرأم ا ون أنا

أقوؿ :إ ّف زواج الثانية مباح ولي خببيل ل ن أنا ال أريد أف أيزوج ثانية" فهل خالَ ،ترع
قطعا
اهلل؟ اعبواب :ال ً

ناو امتنع من اؼبباح ىل بامتنا و من اؼبباح حرـ اغب ؿ؟ اعبواب:

ال ٰىذا من الن ر دليل من الن ر ل ما أقوؿ أ ّف اؼبنع من اؼبباح ال يَ َلزـ منو ربرمي اغب ؿ

فإ ّف اإلنساف قد يبتنع من اؼبباح وال ُوبٍّرـ اغب ؿ نّا لو قلنا إ ّف االمتناع من اؼبباح ربرمي
كل من امتنع من مباح خالَ ،ترع ِ
رب العاؼبن وقد يعل إن
للح ؿ للَ ِزَـ من ذل أ اف ا
َ
ال ر و ٰىذا ال ت أنو غري واقع.
أيضا ل ٰىذا الذي ذَكريُو دليل من ا ثر فإ اف النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم-
و ندي ً
يتزوج ابنة أر جهل ل فاطمة َ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها-
ندما أر َاد ليَ -ر ِض َي اهللُ َْنوُ -أف ا
ِ
ُحٍّرُـ َح َالً َوالَ أ ُِح ُّل َحَر ًاما» ان روا إن ٰىذه
قاؿ َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َم«:-إِ ٍّين لَ ْس ُ
تأَ
ِ
ِ
ِ
ت رس ِ
ِ ِ
وؿ اهللِ -
اؼب دمة «إِ ٍّين لَ ْس ُ
تأَ
ُحٍّرُـ َح َالً َوالَ أُح ُّل َحَر ًاما ل ْن َواهلل الَ َْذبتَم ُع بْن ُ َ ُ
ِ
ت َ ُد ٍّو اهللِ أَبَ ًدا».
َ لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َمَ -وبِْن ُ
ِ
وىذا مباح
يتزوج امرأة ل فاطمة َ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُهاٰ -
ىنا ليَ -رض َي اهللُ َْنوُ -أراد أف ّ
لو النا  َ -لا اهللُ َلَْي ِو و َسلام -مل يُِرْد ٰىذا وقداـ دب دمة ُّ
كرت ا ف ماذا
يدؿ ل ما ذَ ُ
َ َ
قاؿ« :إِ ٍّين لَست أُحٍّرـ ح َالً والَ أ ِ
ُح ُّل َحَر ًاما» ال أقوؿ إ ّف اغب ؿ حراـ ال أقوؿ إنّو حراـ
ْ ُ َُ َ
َ
ِ
ليو أف يتزوج «ل ِن واهللِ الَ َْذبتَ ِمع بِْنت رس ِ ِ
ت َ ُد ٍّو
وؿ اهلل  َ -لا اهللُ َلَْيو َو َسلا َمَ -وبِْن ُ
ُ ُ َُ
ْ َ
65
يزو َج ما يريد ويَػَرَؾ فاطمة ال أقوؿ إ اف زواجو حراـ وإف
اهللِ أَبَ ًدا» كأنّو ي وؿ :إف تاء ا
ِ
تزوج ليها فهنا النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َمَ -منَ َع ليَ -ر ِض َي
تاء أف يُب ي فاطمة ف يَ ّ
اهللُ َْنوُ -من مباح أو مل يبنعو؟ َمنَػ َعو َمنَػ َعو من مباح وق ادـ أ اف ٰىذا ال يعي أناو ُوبٍّرـ اغب ؿ
ف ٰهذا ُّ
جدا.
يدؿ أ اف اؼبنع من اؼبباح ال يلزـ منو ربرمي اغب ؿ و ٰىذا وجو مهم ً
ومن
وقد أطاؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبو اهلل -النَػ َ َ يف اعبواب ن ٰىذا اال رتاض َ
أَراد اؼبراجعة ِ
ِ
ذ أناو يف الع حة
ُ
فلرياجع ؾبموع ال تاوي يف اَّلد التاسع والعشرين أَحس ُ
 65ايػٝخ –ٚفك٘ اهلل  -يٚزل اذتدٜح بًفغ قسٜب يف اهٛا ٔ ايطابكٚ ١اهُجبت يفغ ايصخٝح.
100

السابعة وا ربعن بعد اؼبائة وما بعدىا أَ َورد تيأل اإلس ـ ابن ييمية اال رتاض وأجاب
ٍ ٍ
كرت ل ن ذَ َكَر أَْو ُج ًها كثريةً للاواب ن ٰىذا اال رتاض
بأَْوجو كثرية لي منها ا َْو ُجو ال ذَ ُ
وأناو ال يُش ِ ُل ل ال ا دة.
ِ
قلت
ت ىذا إذا ثػَبَتَت ال ا دة فم ي وف الشرط باط ً ؟ انتبهوا يا إخوة أنا ماذا ُ
إذا ثػَبَ َ
إتعار بأ اف ما فيها
يف ّأوؿ الدرس؟ قلت :إذا َو َج َدنا ال ا دة ُ ٍّد ْ
رت ب لمة "ا ل" ف ٰهذا ٌ
إتعار بأ اف ىناؾ تروطًا
يُ َرتؾ أحيانًا فعندما ن وؿ" :األصل في الشروط الصحة" ف ٰهذا
ٌ
باطلة فم يَبطُل الشرط؟ م ي وف الشرط باط ً ؟

َتذٜ ٢ذهذٕٛ
ايػذسط با ًّا،

ي وف الشرط باط ً -يا إخوة -يف حالَن:
الحالة األولى :أف يُعا ِرض م عود الشا ِرع وم يعارض م عود الشا ِرع؟ يعارض م عود

الشارع إذا كان يلزم منو إيقاع الحرام أو تَ ر ُك الواجب من غير ٍ
شرعي ،أو كان
إذن
ََ
ْ
ّ
اترتط يف اعبارية مث ً أف ي وف مغنٍّية قاؿ :أترتي من
لنص
ٍّ
مخالًِفا ٍّ
خاص كما لو َ

اترتط احذ اعبارية والءىا إذا
اعبارية بشرط أف ي وف ُمط ِربة ٰىذا يلزـ منو إي اع ؿبرـ أو َ
أُ تِ ت ل َمن با ها لو قاؿ" :أبيع جاري بشرط أنا إذا أ ت تها فالوالء " ٰىذا
يناقِ م عود الشارع اف الشارع َح َ َم أ اف الوالء لِ َمن أ تق فب ٰهذه اغباؿ ي وف الشرط
باط َ .
الحال الثانية :أف ىبالِ ،الشرط م عود الع د دبعت أف َهب َعل الع د كأناو غري موجود
يوجد ورةً ف .
يعي َ
مثاال يف البيوع.
مثاال يف الن اح وأضرب ل م ً
وأضرب ل م ً

ف ي الن اح لو قاؿ :أزوج ابن بشرط أال ذبامعها مطل ً ا ٰىذا ترط ينايف م عود الع د
مل َهب َعل الع د كأناو موجود ورةً ف .
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أو قاؿ يف البيوع" :أبيع السيارة بشرط أال ينت ع ُّا" ٰىذا الشرط ينايف م عود الع د ناو
يف ح ي تو هبعل الع د كأناو ما وقع يوجد ورة اترتي السيارة وال ينت ع ُّا ماذا يعنع
ُّا؟ ٰىذا ترط ينايف م عود الع د.
ضابذط َذكذصٛل
ايذعذكد

ِ
وجدت
كثريا
ُ
لل ائدة :ما ضاب م عود الع د؟ ّف ٰىذه ال لمة يرد يف ك ـ ال هاء ً
ضابطًا دقي ً ا يف ك ـ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل -وىو َّ
":أن مقصود العقد ما يكون

كل من
ص َور العقد" م ما وقع الع د كاف مر ًادا مث ً البيع ُّ
وم ً
ُم ً
قصودا في جميع َ
رادا َ
كل من يشرتي تيئًا فاؼب عود أف يبلِ الذي
يبيع تيئًا أو يشرتي تيئًا فاؼب عود اؼبل
ُّ
يشرتي سيارة م عوده أف يبل الذي يشرتي بيتًا م عوده أف يبل الذي يشرتي كتابًا
م عوده أف يبل

م عود الع د.

كل َمن أَجري الع د ف ٰهذا ىو معت
ٰىذا ىو م عود الع د الذي يريده ُّ

أمرا ي عده الناس يف صبيع ور الع د فهو ترط باطل قاؿ تيأل
فإذا كاف الشرط يَر ُ
فع ً

اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل":-باتفاق العلماء" ناو يناق
حهِ ايعكٛل
اهتطُٓ ١يػسٚط
ستسَ١

الع د.

إذف ىنا سيأم سؤاؿ :إذا َرفنا أ اف ىناؾ تروطًا باطلة ما اغبُ م إذا ُِ
طت يف الع د؟
اترت ْ
اترتط يف الع د ؿبارـ أو ُِ
ُِ
اترتط يف الع د ما يناق م عود الع د فما ُح م الع د؟ كبن

طبعا الشرط َم روغ منو ال وبتاج أف نُ ٍّرر ح مو
قلنا الشرط باطل ل ن ما ُح م الع د؟ ً
باطل ساق ّأما الع د فما اغب م؟
ٌ

فاترتطوُ فإ ّف الشرط باطل
ا ل –يا إخوة -أ اف اؼبش ِرتط إذا كاف اؼبًا بتحرمي الشرط َ
حيح الزـ.
والع د
ٌ
انتبهوا ؽبٰذا إذا كاف اؼب َِ
شرتط اؼبا بالتحرمي فاترتطوُ كما لو اترت َط الربا يف الع د أو
ً
ُ
اترت َط يف اعبارية أف ي وف مغنياة وىو يَعلَم أناو حراـ فإ ّف الشرط باطل والع د حيح الزـِ

102

جدت اعبارية ليست مغنية أَ ُيرُؾ
كأنّا َمب َسح الشرط والع د ال ِزـ لي لوُ أف ي وؿ" :إذا َو ُ
الع د" ن وؿ :ال ل ِزَـ الع د ٰىذا م ؟ إذا كاف اؼبا بالتحرمي.
ً
فاترتطوُ فإ اف
ّأما إذا كاف جاى ً بتحرمي الشرط بل ي ن الشرط ح ًال -ي ن أناو مباحَ -

حيح جائز ما معت جائز؟ أناو غري ال ِزـ إف تاء فَ َس َخو وإف
الشرط باطل ل ن الع د
ٌ
اترتط ترطًا ؿبارما وىو ال يدري أناو حراـ مث جاءنا وذَ َكَر
تاء أَمضاه يعي أَجري الع د و َ
ِ
أنت ا ف باػبيار إف تئت
عمل بو و َ
لنا ال عة ن وؿ لوُ :اظبع! ٰىذا الشرط باطل ما يُ َ
خت الع د ناو كاف جاى ً بالذنذ.
أَ َ
تئت فَ َس َ
يت الع د بدوف الشرط وإف َ
مض َ
نعو" :إف كاف الشرط باط ً ومل يَعلَم اؼبش ِرتط
ي وؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل -ما ٍّ
الزما بل إف َر ِض َي بدوف الشرط وإال فَػلَو ال سأل".
ببط نو مل ي ن الع د ً
ي وؿ

قائل :ما الدليل ل بط ف الشرط دوف الع د؟ ما الدليل ل أناو إذا كاف الشرط

باط ً يَبطُل الشرط دوف الع د؟
ن وؿ :الدليل حديل ائشةَ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها-يف قعة بَريرةَ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها -ندما
أىب أىلها بيعها لعائشةَ -ر ِض َي اهللُ َْنػ ُها -لتُعتِ ها إال إذا كاف الوالء ؽبم ماذا نع النا-
َ لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم-؟ قاؿُ « -:خ ِذ َيها وا ْت َِرت ِط َؽبُ ُم الْ َوالَءَ فَِإامبا الْ َوالَءَ لِ َم ْن أَ ْ تَ َق » قاؿ
ِ
ِِ
ِ
ِ
لعائشةَ -رض َي اهللُ َْنػ ُهاُ « :-خذ َيها وا ْت َرتط َؽبُ ُم الْ َوالَءَ» أ طيهم َت ْرطهم « فَإ اف الْ َوالَءَ
اؿ ِر َج ٍاؿ يَ ْش َِرتطُو َف ُت ُروطًا
لِ َم ْن أَ ْ تَ َق » يعي اؼب ارر تر ًا أ اف الوالء ؼبن أَ تق مث قاؿَ :ما بَ ُ
اب اللا ِو از وج ال فَػهو ب ِ
اب اللا ِو ما َكا َف ِمن َتر ٍط لَْي ِِف كِتَ ِ
ت ِِف كِتَ ِ
اط ٌل َوإِ ْف َكا َف ِمائَةَ
لَْي َس ْ
َ َ َ َُ َ
َ
ْ ْ
َ
ِ
ٍ ِ
ط اللا ِو ».66
َح ُّق َو َت ْر ُ
َت ْرط كتَ ُ
اب اللاو أ َ

 66يخس(ا ٙيف ايصخٝخني.
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اترتطوا ترطًا باط ً ماذا نع النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو
ىنا-يا إخوة -ان روا ىؤالء ال وـ َ
َو َسلا َم؟ أَبطَل الشرط وأَ َلزمهم بالع د اّنم كانوا يَعلموف أ ّف الوالء ؼبن أَ تق فاترتطوا خ ؼ
ِ ا
ا
أبطل الشرط وأَب الع د ف ٰهذا ىو ا ل.
الشرع فهنا النا َ -ل اهللُ َلَْيو َو َسل َمَ -
اختٝاز ايػازم

مذىذ أَراه وِجيها وىو :أ ّف الشرط إذا كاف ؿبارما ي ِ
ٍ
بط ُل
ذ بع العلماء إن
َ ً
ً ُ
ل ن ذَ َى َ
سما ؼبادة ٰىذه الشروط و ٰىذا –يا إخوة-
الع د إذا كاف الشرط ؿبارًما تر ًا ؼباذا؟ قالواَ :ح ً
ِ
سما ؼبادة
ىو مذىذ اغبن ية واؼبال ية أ اف الشرط إذا كاف حر ًاما يُبط ُل الع د ؼباذا؟ قالوا َح ً
ِ
اترتطوا ٰىذا الشرط يف الع د
ٰىذه الشروط ؼباذا؟ قالوا :اف الناس إذا َلموا أّنم إذا َ
أَبطلنا الع َد مل يَش ِرتطوه أ ّما إذا قلنا ؽبم :إذا اترتطتموه فالشرط باطل والع د حيح
سما ؼبادة اترتاط احملرمات قالوا :إ اف الع د بالشرط الباطل-أي
يتساىلوف يف ٰىذا ا مر َ
فح ً
الشرط احملارـ -ي وف باط ً و ٰىذا ال وؿ يف اغب ي ة َوِجيوٌ ِمن جهة َح ْس ِم مادة ىذه الشروط.

فإذا َلِمنا أ اف ا
ؼ بو ونَػ َ َ وُ أقوؿَ :و َجدنا يف ك ـ أىل العلم ضابطًا للشرط العحيح
ضابطًا ح َنع ِر َ
وىو :أ اف الشرط العحيح الذي يتوفار فيو تاف:

ل يف الشروط العحة فما ضابِ الشرط العحيح؟ كبتاج أف نعرؼ

ضابط ايػسط
ايصخٝح

الدين.
الصفة األولى :أف ي وف فيو من عة يف الدنيا أو ٍّط ِيف الْع ُ ِ
ود ُكلٍّ َها َ ْن
ي وؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل" :-إِ َذا َخ َ الْ َع َم ُل الْ َم ْش ُرو ُ
ُ
الدنْػيا َكا َف ب ِ
ٍ
اط ً بِ ِااليٍّػ َ ِ
اؽ [ِيف أُ ٍ
وؿ َكثِ َريةٍ] ".67
ُ
َ
َمْنػ َ َعة ِيف الدٍّي ِن أ َْو ِيف ُّ َ
ووجو ٰىذا أ اف الشرط يتعلاق بو بذؿ اؼباؿ وإذا مل ي ن فيو من عة كاف يف ذل
َ
نهي ن إضا ة اؼباؿ في وف الشرط الذي ال من عة فيو منهيًا نو .انتبهوا
اؼباؿ واؼبسلم َم ٌّ
! أ اف الشرط فيو بَذؿ اؼباؿ نو جزء ِمن الع د وإذا مل ي ن فيو من عة كاف يف ذل

إضا ة

 (َ 67ة14- 13\31
104

نهي ن إضا ة اؼباؿ في وف الشرط الذي ال من عة فيو منهيًا نو.
إضا ةُ اؼباؿ واؼبسلم َم ٌّ
الصفة الثانية ال البد منها يف الشرط العحيح :فهي أف ي وف ا مر اؼبذكور يف الشرط فبا
يباح فِعلو بدوف الشرط.
وأضرب ل م مثاال ؽبٰذا لو أ اف رج ً أراد ّأال يتزوج إال امرأة واحدة ال ل وجو التعبُّد
مباحا؟ بل مباح فإذا ُِ
حيحا فلو اترتطت ليو اؼبرأة أف
اترتط كاف الشرط
ً
ألي َ ٰىذا ً
حيحا اف ما هبوز التزامو بدوف الشرط هبوز التزامو بالشرط.
ال يَتزوج ليها كاف الشرط
ً
ط ِفباا يػباح فِعلُو بِ ُد ِ
وف
ي وؿ تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهللَ ":-ال بُ اد أَ ْف يَ ُ و َف الْ َم ْش ُرو ُ َُ ُ ْ ُ
الشار ِط ح ا ي ِ
ع اح ا ْتِ َرتاطُوُ ".68
ْ َ َ
ثبت ٰىذا وىو" َّ
أن األصل في الشروط اإلباحة والصحة" فإناو يرتياذ ل ٰىذا أنّو
إذا َ
يلزـ الوفاء بالشروط فما اغب م إذا مل ي ِ
 ،اؼبشتَػرط ليو بالشرط؟ ُِ
اترت َط ليو فرضي مث
ََ
َ
ُ
َ
بعد الع د مل ي ِ
 ،بالشرط ما اغب م؟ و ٰىذه مسألة مهمة.
َ

حهِ ايعكد اذا
َُٜٛفو بايػسط

الجواب :أوالً :أناو يأمث ُّٰذا ال عل وي وف مري بًا حملارـ و ٰىذا أمر –يا إخوة -هبذ أف ن دمو
قبل ال ـ ل الع ود ناو ا ىم ند اؼبسلم ن وؿ للمسلم :إذا ُِ
ط مل
اترت َط لي تر ٌ
ّ
ِ
ي ن باط ً فلم ِ
 ،لشرع ِ
رب العاؼبن.
ي ،بو فأنت مث ـبال ٌ
كل شرط يجب الوفاء بو إذا لم َّ
يوف بو
و ّأما بالنسبة ثره يف الع د فهناؾ قا دة ي وؿُّ ":
اترتط اؼبتعاقِ ُد ترطًا
ثَبَ َ
ت الفسخ " ما معت ٰىذه ال ا دة؟ معت ٰىذه ال ا دة :أناو إذا َ
ِ
اترت َط الشرط أف يَ سأل الع د.
اؼبشرت ُ
مباحا فلم يُوؼ َ
ط ليو بالشرط فإ اف ؼبن َ
ً
ولل ائدة أُوِرد ىنا سؤاال ُسئل نو تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبوُ اهلل-ال يتعلاق بالبيوع ل ن
يتعلاق بال ا دة ال معنا وىو أناو ُسئل تيأل اإلس ـ ابن ييمية-رضبو اهلل -ن رجل يَزاوج
بامرأةٍ ُِ
فاترت َط ليو ند الن اح أف ال يتزوج ليها وأف ال يَن لها ِمن منزؽبا وكانت ؽبا ابنة
 (َ 68ة160\29
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ُِ
ٰ ،ىذا
ود َخ َل ل ذل كلٍّو فهل يلزموُ الوفاء؟ وإذا أَخلَ َ
فاترت َط ليو أف ي وف مع أمها َ
الشرط فهل للزوجة ال سأل أـ ال؟
طت
ليو ً
اترت ْ
أوال :أال يتزوج ليها و َ
أف يب ابنتها معها َفر ِض َي ودخل

طت
ٰىذا رجل يَ ّزوج امرأة ثيبًا كاف ندىا ابنة
فاترت ْ
َ
طت ليو ثالثًا:
اترت ْ
ليو ثانيًا :أال يَن لها من بيتها و َ
ل ن َـبَرج من ٰىذه الشروط فسأؿ :ىل يَ َلزمو الوفاء ُّٰذه
باؼبرأة مث -كعادة الرجاؿَ -حبَ َ
الشروط؟ وإذا مل ِ
ي ،ىل للمرأة أف ي سأل الع د؟

عز وجل -قائال ":نعم يعح ٰىذه الشروط
فأجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية-رحموُ اهلل َّ
وما يف معناىا ؼبا أخرجاه يف العحيحن ن النا َ -لا اهللُ َلَْي ِو َو َسلا َم -أنو قاؿ « :إِ اف
ِِ
الشرو ِط أَ ْف ي َ ِ
وج» وقاؿ مر ابن اػبطابَ -ر ِض َي اهللُ َْنوُ:
َح اق ُّ
وِف بِو َما ْ
ُ
أَ
استَ ْحلَْلتُ ْم بو الْ ُ ُر َ
وؽ ِْن َد الشُّر ِ
ِ
اغب ُ ِ
وط" وم مل ٍّ
سري فلها فسأل
" َم َ اط ُع ُْ
يوؼ ؽبا ُّٰذه الشروط فتزاوج أو يَ ّ
ُ
69
الن اح .
ط كان مباحا ِ
ضي بو ثم لم َّ
ف ٰهذه قا دة َّ
يوف بو فإ ّن
ط عليو شر ٌ
أن من ا ُشت ِر َ
ً َ
ور َ
للمشت ِرط عليو الحق بفسخ العقد و ٰىذا يف الع ود كلها.
لعل يف اؼبسألة بع
ل اعلي أق ،ىنا وكانت النية يف اغب ي ة أف نوا ل لنختم اليوـ ل ن ا
ِ
ـبريوف بن أف نُ ِمل ولبتم وبن أف
أيضا مهمة يتعلاق بالشروط فأنتم ا
الث َ ل ناو ب ي أمور ً

غدا -إف تاء اهلل -نُ ِمل بو ما يب ا من ٰىذه ال وا د إذف -إف تاء اهلل-
ؾبلسا ً
قبعل ً
وغدا نُ ِمل ب ية ال وا د 70مث -إف تاء اهلل -ل اعلي أَي لام مع اإلخوة ب لمة
ن  ،ىنا ً
أنعح فيها ن سي وأخواين فيما نُعانِيو وما ينبغي أف نتح املو يف أمورنا يف طلذ العلم ويف
ُ
التعامل مع اغبوادث والنوازؿ ال يَن ِزؿ بنا يف ا مور كلها.

 (َ 69ة 165- 164\32بتصسف ٜطري.
ٜ ٚ 70تِ ٖرا يف غايب ايعٔ فًٝظ يف اهسفٛع عً ٢ايػابهٚ ١ء َا حتصًت عً ٘ٝغري ٖر ٙاألغس  ١األزبع.١
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للحق.
فأسأؿ اهلل -از وجل-أف يرزقي وإياكم ال و يف دينو وأف ي تح قلوبنا ّ
ا سئلة ال أَوَردىا اإلخوة مث -إف تاء اهلل -نسأؿ بع

قبيذ ل بع
فلعلنا ُ
ال يريد اإلخوة أف ي وف من باب يوزيع ال تذ لإلخوة.

*****
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ا سئلة

أسئلة الطلبة
جل في عاله
جزاك اهلل خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم ونسألو َّ
أن يغفر لك ولوالديك وللمؤمنين ..آمين
س :شيخنا أحسن اهلل إليك ٰىذا سائل أرسل بسؤال طويل يقول فيو :سؤالي عن انتشار
ظاىرة عندنا في الجزائر وىو ما يسمى عندنا (ببيع المفتاح) وىو أن يقوم المرء
المستفيد من السكن االجتماعي المستحق..من الدولة ،بعقد إيجار ينتهي بالتمليك
(بيع مفتاح الشقة) بسعر معين أقل من قيمة السعر االجتماعي والعقد الذي يكون بينو
وبين الثاني عقد ...أي يقوم ..وبعد مدة زمنية معينة يقوم المستفيد من السكن
االجتماعي بالتنازل عن السكن ،أي َّ
أن العقد يصبح بين الثاني والحكومة ،علما أنَّو
يبدأ بدفع اإليجار من اليوم الذي ....
مالحظة يقول :أن ..قد يكون  %52فما فوق من قيمة السكن.

71

اّنا يَتعلاق ُّا أمور

كل حاؿ ٰىذه العورة ربتاج إن است عاؿ من السائل
الجواب :ل ٍّ
من جهة الن اـ ىل الع د مع اغب ومة َيبنَع ِمن مثل ٰىذا في وف ٰىذا من باب إجراء اي اؽ

يف الباطن ال يَعلَم بو اغب ومة؟ أو أ اف الن اـ الَ يبنَع؟ مث إناو َورد يف ال ـ أ اف الع د مع
اغب ومة من باب اإلهبار الذي ينتهي بالتملي واإلهبار الذي ينتهي بالتملي لو ورياف:

اؼبتعاقدين فيو إهبار وسبلي و ٰىذا اؼب
د ُهبَري بن
الصورة األولى :أف ي وف ىنال
َ
ُ
أناو حراـ وال هبوز سواء مع الدولة أو مع أفراد الناس ؼبا يَتض امنو من الغَرر وما يَتضمنو من
اعبهاالت وما يَتضمنو من الضرر.
بو

 71يف ٖرا ايطؤاٍ عبازت

تتطح يطعف صٛت ايكازئ ٚاهلل اهطتعإ.
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ٍ
الو د اؼبنتهي بالتملي يعي ال ُهبَري د
والصورةُ الثانية :أف ي وف الع د د إهبار مع َ
ِ
التملي ند اأوِؿ الع د وإمبا الع د يف اأوؿ أمره إهبار مث يعِ ُد اؼبالِ
اؼبستأجَر بأف يبيعو
َ
السلعة ند ال راغ من د اإلهبار بع د جديد وال ي وف ُمل ِزًما ف ٰهذا العحيح أناو ال بأس
بو ناو ال َؿبذور فيو ل قوؿ اعبمهور من أ اف الو د ال يأخ ُذ ح م الع د خ فًا للمال ية

الذين يَػَروف أ ّف الو د يأخذ ح م الع د ل ن الذي ليو اعبمهور أ اف الو د ال يأخذ ح م

مباحا.
ؿبرما وإامبا ي وف ً
الع د ف ي ٰىذه اغباؿ ال ي وف ً

ف ٰهذه العورة ال سأؿ نها ا خ وىي مسألة بيع اؼب تاح كبتاج أف نست عل يف كثري من
يبن
نذكر فيها ح ًما ل ن أنا ا ف
ذكرت ح م ما ا
ُ
العور اؼبتعل ة ُّا ح نستطيع أف َ
و َأما ن اؼبسألة ف ٰهذه ربتاج أف نعرؼ ورهتا ل اغب ي ة وموقعها من الن اـ ّف
ا ن مة نوع من الشروط -كما سأي لم نو إف تاء اهلل يف درس الغد -أ اف ا ن مة
الذي يأخذ إقامة مث ً يأخذىا بشروط

اؼبعموؿ ُّا نوعٌ من الشروط يف الع ود ولذل
الذي يأخذ يأترية دخوؿ يأخذىا بشروط الذي يأخذ إقامة للزوجة يأخذىا بشروط ولو
ِ
موجودا يف ا ن مة.
مرىا العاـ
ً
مل يُعارح ُّا ٰىذه الشروط ىي الشروط العُرفياة ال ي وف أَ ُ
و ٰىذا -إف تاء اهلل -سنطرحو غدا.
س :ما حكم ىذه المعاملة :يأتي َمن يريد المال إلى البنك ،فيقول لو البنك :نبيعك

أسهما بالبيع ..ثم نبيعو عنك بالوكالة ،فيعرض البنك ىذه األسهم للبيع فيبيعها بتكلفة

الحاضر ويعطيها صاحبها ثم يبقى السداد بالتقسيط للبنك على صاحب األسهم
األول؟
الجوابٰ :ىذه اؼبر َاحبة يف ا سهم إذا كانت ا سهم مباحة فذىذ اإلنساف إن البن
أسهما بالت سي بيعها حالاةً وجعل البن وكي ً نو فإ اف ٰىذه
وقاؿ :أريد أف أترتي ً
اؼبعاملة مباحة بشرط أال يشرتيها البن لن سو وال ٍ
لطرؼ متعلٍّ ٍق بو.
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والذي أُف بو يف ٰىذه اؼبسألة :اأّنا إذا كانت اؼبعاملة مع بن
العدالة -فهي مباحة بشروطها وىي :أف ي وف البن

إس مي -ا

ل فيو

مال ً ا لألسهم قبل أف يبيعها

لطرؼ أَجنا.
للمشرتي مث يبيعها البن
َ
أما إذا كاف البن ربويًا فالذي أُف بو :أ اف ذل ال هبوز إال أف يأخذ اإلنساف أسهموُ
ليبيعها بن سو ّف البنوؾ الربوية ساقِطةُ العدالة تر ًا ف يوثَق ُّا وال هبوز اال تماد ل
يح ال إت اؿ فيو لن يتوارع من بيع ا سه ٍم
قوؽبا والذي يَتعامل بالربا الذي ىو حر ٌاـ ر ٌ
لن سو بعد بيعها للمت ٍّدـ.

ولذل ن وؿ :ال يُواكل البنوؾ الربوية يف بيع ا سهم وإامبا إذا رب ّ َق اإلنساف من أ ّف البن َ
سهمو ليبيعها بن سو يف االت بيع ا سهم.
يبل ا سهم فاترتاىا بطريق اؼبر َاحبة يأخذ أَ َ
وىناؾ مسألة مهمة وىي :أ اف العامة يسمي ٰىذا قرضا ودينًا و ٰىذا خطأ لو قَعدوا أ اّنا َدين
ل انت ؿبارمة كما ي دـ معنا " َّ
أن القصود مؤثرة في العقود" وإامبا ٰىذا بيع مر َاحبة
فالواجذ أف ي ُاؿ نو بيع وأف ي عد بو البيع وإف كاف اؼب عود اؼباؿ يف النهاية.
س  :يقول ىذا السائل :ما حكم ضمان بعض السلع عند البيع فيقول مثال :السيارة
مضمونة  ،أو [الفاكهة] ناضجة؟
الجوابٰ :ىذه يُشبِو مسألة ال اءة من العيوب ل ن بوجو مضاد ىنا ي وؿ :ال اكهة
ناضاة أو ي وؿ :إ اف السيارة سليمة ف ٰهذا إف أَخ َ ب اىر اغباؿ الذي يَعلَمو ومل ي ن فيو

ِ
ب فهو حراـ ي وؿ :السيارة سليمة وىو يعلم أ اّنا ي ،
غش ف حرج ّأما إذا َك َذ َ
وسبشي أو ي وؿ :ال اكهة ناضاة وىو يعلم حبُ ْ ِم اػب ة أو اؼبعرفة أوكذا أ اّنا ال يؤَكل ف ٰهذا
حراـ ل وؿ النا -لا اهلل لَي ِو وسلام « :-الْبػيٍّػع ِ
اػبِيَا ِر َما َملْ يَػتَػ َ ارقَا فَِإ ْف َ َدقَا َوبَػياػنَا
اف بِ ْ
ََ
َ
ُ َْ ََ َ
72
ِ
ِ
ت بػََرَكةُ بَػْيعِ ِه َما »
بُوِرَؾ َؽبَُما ِِف بَػْيع ِه َما َوإِ ْف َك َذبَا َوَكتَ َما ُؿب َ ْ
 72ايصخٝخني َٔ حدٜح حه ِٝبٔ حصاّ -زض ٞاهلل عٓ٘ .-
110

سمى بكرت الضمان على السلعة عند شرائها يتعاقد
س :يقول ىذا السائل :ىناك ما يُ َّ

بو البائع الستبدال السلعة عند وجود عيب فيها ،فهل لو أن يرفع من قيمة السلعة

األصلية من أجل َّ
أن فيها ضمانا؟
الجواب :ل كل حاؿ

ل ما يت اف ليو فإذا كانت السلعة قيل لو :إذا كانت

بالضماف فهي دبائتن وإذا كانت بدوف الضماف فهي دبائة وطبسن فا

ل الرتاضي وال

إت اؿ يف ٰىذا ناو ي وف ي ابل الضماف والعيانة والذي يس ام بأماف التل ،يعي بشيء
اضياف ليو.
من اؼببلغ الذي ي وف يف الع د ف ٰهذا ل ما يرت َ
س:أحسن اهلل إليك  :يقول :ما ىي أىم شروح كتاب "إعالم الموقعين" ..البن القيم –
رحمة اهلل عليو-؟
ترحا ي عي ً مع أ اف ال تاب من أ م
ترحا يَشرحو ً
الجواب:إ ـ اؼبوقٍّعن ال أَ لَم لو ً
ال تذ الذي وبتاجها طالذ العلم ال سياما يف ال و ف يو ضواب مهمة لطالذ العلم وال
سياما يف ال و وىو من أن ال تذ ال ينبغي أف يَعتي طالذ العلم ب راءهتا وكتذ تيأل
كتذ كأّنا ُكتِبَت لنا من جهة س سة
اإلس ـ ابن ال يم-رضبوُ اهلل -ل وجو اػبعوص ٌ
أت كتذ
ا سلوب وسهولة العبارة ودقتها فهي من الوضوح كما ي وؿ بع الناس :إذا قر َ
جدا
ابن ال يم-رضبوُ اهلل -كأنا ي رأ ل ايذ معا ِ ٍر ُِؾبيد ف تبو -رضبو اهلل-واضحة َ
وال تاب نو ِ ي بو و ية كبرية.
س :يقول ىذا :ما رأيكم فيمن يقول َّ :
بأن جميع الشركات محرمة وال توجد شركات
مختلطة؟
ِ
السهل أف ي وؿ
الجواب :رأيي أ ّف اؼبسلم ينبغي ليو أف يت ي اهلل -از وجل -من ّ
اإلنساف ٰىذا حراـ ومن السهل أف ي وؿ ٰىذا مباح ل ن ماذا بعد ٰىذا؟ سيُسأؿ بن يدي
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يتورع اإلنساف
اهلل -از وجل -وال ينبغي لطالذ العلم أف َهبعل الور َ
ع م اف اغبُ م نعم قد ّ
ن كل الشركات وال ُيبنَع من الورع ل ناوُ ال َهب َعل ذل ُح ًما واغب م ل الشركات
فإما أف ي وؿ:
ي تضي دراستها ي عي ً وكبن نعلم من بع الناس َ
اَّازفات يف الباب ّ
وإما أف ي وؿ :أ اف ا ل يف ٰىذه ا سهم
ا ل يف الشركات ال يف ب دنا اأّنا ح ؿ ّ
و ٰىذه الشركات أ اف كلها حراـ والت أ ّف ٰىذه فيو من اَّازفات الشيء ال ثري والواجذ
ل اإلنساف أال ي وؿ ٰىذا ح ؿ أو ٰىذا حراـ إال بعلم.
وغدا
كل ك مو هبذ أف يضع بن ينيو" :أناو اليوـ مت لٍّ ٌم ً
دائما :اإلنساف يف ٍّ
وأنا أقوؿ ً
أي ك ـ ف ي ،يف اغب م الذي ىو يوقيع ن رب
بن يدي اهلل مسؤوؿ" ٰىذا يف ٍّ
العاؼبن؟ ال ينبغي أف يَعدر اإلنساف إال ن بعرية.
والدارس للشركات دراسة لمية تر ية مبنية ل ا

وؿ يَعلم أ اف الشركات منها ما ىو

البن ولي من
مباح ومنها ما ىو حراـ حرمةً ال يُ َش ُّ فيها ومنها ما ىو لي من اغب ؿ ٍّ
البن وإامبا فيو ُتبَو و ٰىذا ىو واقع اغباؿ .وال ينبغي لإلنساف أف ي وؿ تيئًا إال وىو
اغبراـ ٍّ
يَعلم ما ي وؿ.

س :أحسن اهلل إليكم يقول ىذا السائل :استدل بعض أىل العلم على جواز بيع
ثمن"
التقسيط بقياسو على َّ
السلَم وذكروا أنَّو ال فرق بين تأخير الثمن وبين تأخير ال مُ َ
فما مدى صحة ىذا االستدالل؟

الجوابٰ :ىذا ال ياس غري حيح ٰىذا قياس مع ال ا ِرؽ
ي دمي الثَ َمن ّأما الت سي فيو يأخري الثَ َمن إن أقساط.

ثمن مع
اف ال اسلَم فيو يأخري اؼبُ َ

ستدؿ بالتشابو ل ناو لي من باب
وال اسلَم لو تروط معلومة نعم بينهما َتبَوٌ يب ن أف يُ َ
ال ياس لوجود ال ا ِرؽ بن العورين ىنا وىناؾ ل ن قا دة "األصل في البيوع اإلباحة"
يشمل بيوع الت سي .
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السؤال الثامن :ما الفرق بين اشتراط الوالء وبين اشتراط عدم الزواج بالثانية من حيث
مشروعين؟
كونهما
َ
نعا كما يف حديل بريرة
الجوابَ :أما ال رؽ ف اىر أ اف اترتاط الوالء منع منو الشرع ًّ
نعا فهو ِ
معاد ٌـ للشرع.
فهو فبنوع منو ًّ
ّأما اترتاط أال يتزوج ل اؼبرأة بثانية ف ٰهذا اترتاط اؼبنع من مباح .
وكبن نع

شرتط ليو ذل وبن أف يُل ِزـ ن سو بذل ؟
اؼبسألة ون وؿ :ما ال رؽ بن أ اف يُ َ

فنحن ن وؿ :إذا أَ َلزـ ن سو بذل ال ي وف ـبالًِ ا للشرع ف ذل
راضيًا بو فإ ّف ذل ال ىبالِ ،الشرع وال ضرر فيو ناو إذا ُِ
اترت َط ليو ذل فهو باػبيار
إف تاء يزوج ٰىذه اؼبرأة بشرطها وإف تاء أخذ غريىا فإذا َر ِض َي بالشرط فأُل ِزـ ُّٰذا فإنّا
ن وؿ :إناو يَ َلزمو كما أناو لو أَ َلزـ ن سو ُّٰذا فإنانا ال ن وؿ إناو ـبالًِ ا لشرع اهلل واهلل أ لم.
ن وؿ إذا أُل ِزـ بذل

*****
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أسئلة االختبار
نقول بالنسبة للشروط في البيوع ىي نوعان .ما ىما ٰىذه الشروط؟ أو ما ٰىذانالنوعان؟
الجواب:
تروط تر ية وجعلية.
اذكر فرقًا واح ًدا بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية؟
 ْدليال واح ًدا على ٰىذا؟
 ما األصل في الشروط؟ واذكر ًلزم على قولنا :إ َّن األصل في الشروط اإلباحة؟ إذا قلنا :إ َّن األصل في
 ما الذي يَ َالشروط اإلباحة ،ما الذي يترتَّب على ٰىذا؟
ط عليو شرطا مباح فلم ي ِ
ف بو ،فما الحكم؟
 َمن اشتُر ََ
أسأؿ اهلل -از وجل -أف ي ّهي وإياكم
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ٚ 73اىل ٖٓا اْتٗ ٢ايتفسٜؼ ٚايتعًٝل ٚاذتُدهلل عً ٢تٝطريٚ ٙتٛفٝك٘.
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