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 الديوف:

 خذوا ما وجدتـ وليس لكـ إال ذلؾ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 خذوا ما وجدتـ وليس لكـ إال ذلؾ

 الحديث:

ميو وسمـ عف أبي سعيد الُخدري قاؿ: أصيب رجٌؿ في عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل ع
في ثمار ابتاعيا، فكُثر َدينو، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: تصّدقوا عميو. 
فتصّدؽ الناُس عميو، فمـ يبمغ ذلؾ وفاَء دينو! فقاؿ رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

، وليس لكـ إال ذلؾ!    لُغرمائو: خذوا ما وجدتـُ

 (.الديف مف ضعالو  استحباب باب المساقاة، كتاب مسمـ، صحيح)

*** 

الحديث ال عبلقة لو بالمساقاة، بسبب بعض األخطاء في تبويب صحيح مسمـ، 
ولو عبلقة بالوضع مف الديف، فالدائنوف ىنا وضعوا مف ديونيـ ما لـ يِؼ الماؿ 
المجموع لوفائو! أخذوا جزًءا وتركوا جزًءا، وما أخذوه اقتسموه قسمة غرماء، أْي 

مبمغ الديف. فمـ ُيقسـ الماؿ عمييـ بالتساوي، بؿ بالنسبة  كؿٌّ أخذ مف َدينو بحسب
، 200واآلخر  400والتناسب. فمو أف عدد الدائنيف إثناف فقط، وَديف أحدىما 
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، وأخذ صاحب الديف الكبير 3، ُقسـ الماؿ المجموع عمى 300والماؿ المجموع 
 .100واآلخر  200

*** 

 يتصدقوا عميو لقضاء حاجاتو.  الظاىر أنيـ تصّدقوا عميو لوفاء َدينو، ولـ

ويجوز بيع أمواؿ المفمس لوفاء ديونو، في ترتيب معيف: الرىف، ثـ ما ُيسرع إليو 
الفساد كالطعاـ، ثـ الحيواف ألنو معّرض لميبلؾ ومحتاج إلى ُمؤنة، ثـ الُعروض، 

 ثـ العقار، عمى أف تراعى حوائجو األصمية، أي ُيترؾ لو ما يكفيو لسّدىا. 

ديث أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ حجر عمى معاذ، وباع ماَلو في َديف ففي الح
 )صححو الحاكـ(.عميو، وقسمو بيف ُغرمائو 

*** 

في ىذه الصدقات المذكورة في الحديث تخفيؼ عف المفمس، وتخفيؼ عف دائنيو. 
 وما دفعوه يمكف أف يكوف مف الصدقات النافمة، أو مف الصدقات الواجبة )الزكاة(.

ذا فرضنا أف ما دفعوه جميًعا كمو مف باب الزكاة، فيذه الزكاة ُدفعت مباشرة إلى  وا 
الغارميف، أو إلى المديف ليدفعيا إلى الغارميف، فيي في حكـ سداد الديوف مف 

 مصرؼ الغارميف.

*** 

 خذوا ما وجدتـ: ما وجدتـ مف ماؿ الصدقات.



4 
 

 ليس لكـ إال ذلؾ:

 ليس لكـ مف ماؿ آخر. -
 و ما داـ معسًرا.ليس لكـ مطالبتُ  -
 ليس لكـ حبُسو. -
 ليس لكـ استرقاُقو. -
 ليس لكـ مبلزمُتو. -
 ليس لكـ استخداُمو في أعماؿ تدّر عميو دخبًل لوفاء باقي ديونكـ. -
*** 

 يبدو أّف ىذا كاف في طور لـ يكف فيو لدى الدولة ما ُتعيف بو في ىذا الباب.

ثاؿ ىؤالء مف ماؿ الزكاة، في طور الحؽ أعاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أم
 مصرؼ الغارميف:

ففي الحديث أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف ُيؤتى بالرجؿ الميت، عميو َديف، 
فَيسأؿ: ىؿ ترؾ لدينو ِمف قضاء؟ فإْف َحدث )أو ُحدث( أنو ترؾ وفاًء، صّمى 

ال قاؿ: صّموا عمى صاحبكـ!  عميو، وا 

لى بالمؤمنيف مف أنفسيـ! فمف ُتوفي وعميو فمما فتح اهلل عميو الفتوح قاؿ: أنا أو 
 )متفؽ عميو(.َديف فعمّي قضاؤه! ومف ترؾ مااًل فمورثتو 

 وىذا يمكف مف الزكاة أو مف غيرىا مف الماؿ العاـ.
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*** 

 أي: َمف ترؾ مااًل وليس عميو َديف فماُلو لورثتو.

ؤوليف عف َديف وَمف ترؾ ديًنا ولـ يترؾ مااًل فَدينو عمى الدولة! والورثة غير مس
 المتوفى إال في حدود ما ترؾ مف ماؿ.

 وَمف ترؾ ديًنا ومااًل وجب وفاء َدينو مف الماؿ قبؿ توزيع التركة عمى الورثة.

 فإف لـ يكِؼ الماؿ لمديوف، لـ يرث الورثة شيًئا، ووقع باقي الديف عمى الدولة.

 واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  4األحد 

 

 عف الموسرُأنظر المعسر وأتجاوز 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 !ُأنِظر الُمعسَر وأتجاوز عف الُموسر

؟         امف الخير شيئً  أعممتَ  :قالواف ،كـف كاف قبمَ ممّ  رجؿٍ  روحَ  المبلئكةُ  تِ تمقّ 
الُمعسَر، نظروا فتياني أف يُ  آمرُ ف أدايُف الناَس، كنتُ ال! قالوا: تذّكر. قاؿ:  :قاؿ

  !زوا عنوتجوّ  اهلُل عّز وجّؿ: قاؿ !وسرزوا عف المُ ويتجوّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3804&idto=3805&bk_no=52&ID=1310#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3804&idto=3805&bk_no=52&ID=1310#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3804&idto=3805&bk_no=52&ID=1310#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3804&idto=3805&bk_no=52&ID=1310#docu
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 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 قاؿ لي:

لقد فيمُت وجو اإلحساف إلى الُمعسر، ولكني أسألؾ عف معنى اإلحساف إلى 
 لُموسر؟ ما وجيو؟ا

 قمُت:

الموسر ىو الثرّي، ولكف الثرّي قد يكوف شحيًحا أو مماطبًل أو كثير األخذ والرّد 
 والمناكفة والمماحكة، ومف خالط الناس عرؼ!

فإذا لـ يكف أحد الطرفيف عمى األقؿ متسامًحا وقعت الخصومات، ورفعت الدعاوى 
 لصفقات! إلى المحاكـ، وكثرت الشكايات، وزادت تكاليؼ ا

ال انشغمَت  نعـ! قد يتعيف عميؾ أحياًنا أف تكوف متسامًحا حتى مع أىؿ اليسار، وا 
في أمور عقيمة، بؿ ضاّرة، فإذا تجّوزَت )تجاوزَت( قميبًل عّوضؾ اهلُل، ويّسر لؾ 

 أمورؾ، وأغناؾ عف المماحكة واألخذ والرّد مع الناس، وكاف لؾ ثواب!

 واهلل أعمـ.

*** 

 2610آب  11الخميس 
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 أقرضو إلى أجؿ مسمى: مناقشة ابف حجر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أقرضو إلى أجؿ مسمى

 مناقشة ابف حجر

 الحديث:

 باب إذا أقرضو إلى أجؿ مسمى أو أجمو في البيع. 

ف أعطي أفضؿ مف دراىمو، ما  قاؿ ابف عمر في القرض إلى أجؿ: ال بأس بو، وا 
 لـ يشترط. 

 لى أجمو في القرض.وقاؿ عطاء وعمرو بف دينار: ىو إ

وقاؿ الميث حدثني جعفر بف ربيعة عف عبد الرحمف بف ىرمز عف أبي ىريرة 
رضي اهلل عنو عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أنو ذكر رجبًل مف بني إسرائيؿ 

 سأؿ بعض بني إسرائيؿ أف يسمفو، فدفعيا إليو إلى أجؿ مسمى، فذكر الحديث.

 )صحيح البخاري(.

*** 

 جر في فتح الباري: قاؿ ابف ح
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أما القرض إلى أجؿ فيو مما اختمؼ فيو، واألكثر عمى جوازه في كؿ شيء، »
 ومنعو الشافعي.

 وأما البيع إلى أجؿ فجائز باتفاؽ. 

وكأف البخاري احتج لمجواز في القرض بالجواز في البيع، مع ما استظير بو مف 
 «. أثر ابف عمر وحديث أبي ىريرة

 تعميؽ عمى ابف حجر:

 لـ أفيـ عبارتو: في كؿ شيء!

 األثر ليس مف كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ.

 وفي آخر الكبلـ خبر عف شرع مف قبمنا.

 أخالؼ ابف حجر بأنو ال يصح قياس التأجيؿ في القرض عمى التأجيؿ في البيع:

 ألف التأجيؿ في البيع يقابمو جزء مف الثمف: لمزمف حصة مف الثمف.

 باب العدؿ(. )البيع يقع في

 أما القرض في اإلسبلـ فيو مجاني!

 )القرض يقع في باب اإلحساف(.

.  والبيع المؤجؿ ال بد فيو مف أف يكوف مؤجبًل إلى أجؿ معمـو
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أما القرض فمف أجاز فيو التأجيؿ لـ يمنع فيو الحموؿ: ىناؾ قرض حاّؿ، وقرض 
 مؤجؿ. ىناؾ بيع معجؿ، ولكف ليس ىناؾ بيع حاّؿ.

 المعجؿ. الحاّؿ غير

 يقوؿ بعض العمماء:

ْف ُأّجؿ لـ يتأّجؿ!  القرض في اإلسبلـ حاّؿ، وا 

وعمى فرض جواز تأجيؿ القرض فإف عمى المقترض إذا أيسر قبؿ األجؿ أف يسّدد 
 القرض، بخبلؼ البيع المؤجؿ.

ومف الناحية العممية، قد ال يكوف ىناؾ فرؽ بيف قرض حاّؿ وقرض مؤجؿ، وقد ال 
مة عممية، ألف القرض سواء أكاف حااًل أـ مؤجبًل إذا أعسر يكوف لمتأجيؿ قي

ذا أيسر وجب عميو تعجيؿ سداده، دوف  المقترض وجب عمى المقرض إنظاره، وا 
 تشبث باألجؿ!

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  28األربعاء 

 

 َمطُؿ الغني ظمـٌ 
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 ِمف ُنَكِت الحديث
 َمْطُؿ الغنّي ُظمـٌ 

 
 :الحديث
 .لغنّي ظمـٌ فإذا ُأتبع أحُدكـ عمى مميء فميتبعْ َمْطُؿ ا

 (.صحيح البخاري)

*** 
  .الَمطؿ: المماطمة: التأخر في الدفع ببل عذر

 (.الغنّي: القادر عمى الدفع، بخبلؼ العاجز )الُمعسر
 .المميء: الغنّي القادر عمى الدفع

 :فميتبعْ 
 .األمر محموؿ عمى االستحباب )الندب( عند الجميور -
 .مر محموؿ عمى اإلباحة عند بعضيـاأل -
 .األمر محموؿ عمى الوجوب عند الظاىرية -

 :وفي رواية

ذا ُأتبع، بدؿ: فإذا ُأتبع  .وا 
 (.صحيح مسمـ)

 :وفي رواية
 .وَمف أحيؿ عمى مميء فميحتؿْ 
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 .(مسند أحمد)
 :فميحتؿْ 

 .فميقبْؿ الحوالة
 !ِمف الحوالة، وليس ِمف الحيمة
ذا ُأتبعقد يكوف ىناؾ عبلقة بيف   .(...قولو: )مطؿ الغنّي ظمـ( وقولو: )وا 

 .(وقد ال يكوف )أي: قد يكوف كّؿ منيما حديثًا مستقبلً 
 :وجو العبلقة عند القائميف بيا

أف الُمحيؿ قد ال يكوف قادًرا عمى استيفاء دينو مف مدينو المماطؿ، وقد يكوف 
 .الُمحاؿ أقدر منو عمى استيفاء الديف مف الُمحاؿ عميو

 :بعض الروايات في
ذا أحالَؾ عمى مميء فاحتْؿ )...( وال ُتْسمموا في ثمرٍة حتى  مطُؿ الغنّي ظمـٌ وا 

 .يأمَف عمييا صاحُبيا
 (.المعجـ األوسط لمطبراني)

 !أي: قد تكوف عدة أحاديث في حديث واحد
 :لـ يقؿ

 .مطؿ الغني ظمـ لمدائف
 :ظمـ
ديف: المؤّخر أقؿ قيمة مف لمدائف: ألف التأخير يؤدي إلى نقصاف قيمة ال  -

 .(المعّجؿ )المدفوع في األجؿ عند االستحقاؽ ببل تأخير
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 !ظمـ لنفسو )لممديف(: إثـ تترتب عميو عقوبة  -
  .ظمـ لممجتمع: يخّؿ بنظاـ التعامؿ بيف الناس في أمورىـ المدنية والتجارية  -
 :وفي رواية  -

  .لّي الواجد ُيِحّؿ عرضو وعقوبتو
 (.يصحيح البخار )

 .المّي: المماطمة
 .الواجد: مف يجد وفاء دينو

*** 
  2015تشريف األوؿ  9الجمعة 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمطُؿ الغنّي ظمـ

 .)متفؽ عميو(

 في القرض:

ال يجوز لمُمقترض إذا صار غنًيا أف يتأخر في سداد القرض، والقرض في 
قرض أقرض اإلسبلـ حاّؿ )تحت الطمب( عند جميور الفقياء. ذلؾ أف المُ 

الُمقترض عف حاجة، فإذا زالت حاجتو وجب رّد القرض فوًرا! مف دوف انتظار أّي 
 مطالبة مف الُمقرض! فإذا تأخر فيو مماطؿ ظالـ!
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وقد ذىب البعض إلى أنو إذا تأخر الُمقترض الغني مع عدـ مطالبة الُمقرض لو 
مى التأخر في السداد ! وفيو نظر، ويشّجع المقترض ع)شرح الزرقاني(ال يعّد مماطبًل 

كما ىو شائع في الحياة العممية، وربما يكوف الُمقرض مف أىؿ الحياء! ىذا 
إضافة إلى أف الُمقرض ال يعمـ، ال سيما في حالة القرض، أّف المقترض صار 

 غنًيا حتى يطالبو!

*** 

 في الديف المؤجؿ:

د الديف، ال سيما ال يجوز لممديف إذا استحّؽ الديف )حّؿ أجُمو( أف يتأخر في سدا
وأّف لمزمف في البيع حّصة مف الثمف، فإذا باع البائع السمعة إلى  المشتري بثمف 
مؤجؿ إلى سنة مثبًل، فحّؿ األجؿ، وجب عمى المديف سداد الديف في األجؿ 
المحّدد، ألّف الثمف الذي باع بو البائع ىو ثمف التأجيؿ إلى سنة. فمو باعو بثمف 

الثمف أعمى! فإذا تأخر المديف، وكاف غنًيا قادًرا عمى سداد  مؤجؿ إلى سنتيف لكاف
الديف، عّد مماطبًل ظالًما! أو متبلعًبا استداف لسنة، وفي نيتو الوفاء بعد سنتيف 

 )بالثمف المؤجؿ لسنة(!

*** 

 المماطؿ يعاقب:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
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 لّي الواجد ُيحّؿ ِعرَضو وعقوبَتو.

 .ري()صحيح البخا

 المّي:

 الَمطؿ أو المماطمة. 

 الواجد:

 الغنّي الذي يجد عنده ما ُيسّدد بو َدينو.

 عرضو:

 سمعتو.

 عقوبتو:

 الحبس، وليس الفوائد التأخيرية التي ىي أعمى مف الفوائد التعويضية!

*** 

 إذا أعسر المقترض أو المديف:

تأخر مف الُمقترض أو وجب عمى الُمقرض أو الدائف إنظاره ببل زيادة عميو. وىذا ال
مف المديف، الذي ىو إعسار أو عجز عف الوفاء، ال يسمى مماطمة، وال يكوف 

 ظمًما لمُمقرض أو الدائف.
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*** 

 الفرؽ بيف القرض والديف:

القرض يدخؿ في باب المعروؼ )اإلحساف(، فبل تجوز فيو الزيادة المشروطة، أما 
جوز فيو الزيادة المشروطة: زيادة الديف فقد ينشأ مف بيع مؤجؿ، والبيع المؤجؿ ت

الثمف اآلجؿ عمى العاجؿ، ألّف لمزمف حصة مف الثمف! كما بّينُت في مقالة 
 مستقمة.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

     7102أيار  72الجمعة 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث مف أحيؿ عمى مميء فميحتؿ

 ف ُأحيؿ عمى مميء فميحتؿْ مَ 

 )مسند اإلماـ أحمد(.

 مميء:

 ر عمى الدفع.غني قاد

 فميحتْؿ:
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 فميقبْؿ الحوالة.

 مف الحوالة، وليس مف الحيمة.

 قولو: )فميحتْؿ( ىؿ ىو أمر وجوب أـ استحباب أـ إباحة؟

 قد يختمؼ الجواب بحسب نوع الحوالة.

 فإذا كاف الُمحاؿ أقدر مف الُمحيؿ عمى استيفاء الديف فيي مستحبة.

 في حاالت أخرى تكوف مباحة.

 عب القوؿ بأنيا واجبة، ال سيما وأف الوجوب يمنع الرضا!قد يكوف مف الص

قاؿ بعض الشافعية: يستحّب قبوليا إذا كانت عمى مميء، ُمقّر، باذؿ، ال شبية 
 في مالو.

 تعريؼ الحوالة:

 نقؿ ديف مف ذّمة إلى ذّمة.

 مف ذّمة الُمحيؿ إلى ذّمة الُمحاؿ عميو.

 فوائد الحوالة: 

ء الديف: الديف الذي لمُمحاؿ عمى الُمحيؿ، والديف الذي الحوالة فييا تيسير الستيفا
لمُمحيؿ عمى الُمحاؿ عميو، بطريؽ المقاّصة، فيي أفضؿ مف أف يقـو مديف 

 الُمحيؿ بسداد الديف لمُمحيؿ، ثـ يقـو الُمحيؿ بسداد الديف لمُمحاؿ.
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 ُمحيؿ.وفي الحوالة أيًضا زيادة توثيؽ لمُمحاؿ، إذا كاف الُمحاؿ عميو أمؤل مف ال

 الحوالة المقيدة والحوالة المطمقة:

 قد يكوف الُمحاؿ عميو مديًنا لمُمحيؿ، أو وديًعا )لو عنده وديعة(، ىذه حوالة مقّيدة. 

 وقد ال يكوف لو أي ماؿ عنده، ىذه حوالة مطمقة.

 ىؿ الحوالة بيع ديف، أـ استيفاء، أـ إرفاؽ؟ 

 ربما يختمؼ الجواب بحسب نوع الحوالة.

إذا كاف الُمحاؿ فييا أقدر مف المحيؿ عمى استيفاء الديف فيذا وجو  فالحوالة
 اإلرفاؽ فييا. 

ذا قبؿ الُمحاؿ عميو الحوالة ولـ يكف لمُمحيؿ ماؿ لديو: ديف، أو وديعة، فإف  وا 
 قبوؿ الُمحاؿ عميو لمحوالة يكوف فيو إرفاؽ بالُمحيؿ مف الُمحاؿ عميو.

ذا قبؿ الُمحاؿ الذي لو ديف حاّؿ ب حوالة مؤجمة بالمبمغ نفسو فيذا فيو إرفاؽ وا 
 بالُمحيؿ مف الُمحاؿ. 

 تماثؿ الدينيف:

إذا كانت الحوالة عمى مديف ىذا معقوؿ، فيجب التماثؿ مف حيث المبمغ واألجؿ 
 )حوالة حاّلة، حوالة مؤجمة(.

 لكف ىناؾ حاالت ال تكوف فييا الحوالة عمى مديف.
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ي الُمحاؿ عميو أف يدفع لمُمحاؿ أكثر مف وقد ال يكوف التساوي مطموًبا إذا رض
 الديف الذي لمُمحيؿ عمى الُمحاؿ عميو.

وقد ال يسّمـ أف الحوالة بيع، بؿ ىي مبادلة بيف َديف وَديف، ألف البيع فيو ربح، 
ـّ قد ال يكوف ىناؾ مجاؿ لمقوؿ بشبية الربا.  ومف ث

 مصواب، واهلل أعمـ.والذيف قالوا بأف الحوالة مف باب استيفاء الديف ىـ أقرب ل

 موضوع الرضا:

 ىؿ ُيطمب أو ال ُيطمب قد يختمؼ باختبلؼ نوع الحوالة ومقصدىا.

فإذا كاف الُمحيؿ دائًنا لمُمحاؿ عميو ويماطؿ، وأحاؿ الُمحاؿ ألنو أقدر عمى 
 تحصيؿ الديف منو، ىنا ال أتصور أف يكوف رضا الُمحاؿ عميو مطموًبا.

نت الحوالة مطمقة غير مقيدة بماؿ لمُمحيؿ لدى لكف رضاه أراه مطموًبا إذا كا
 الُمحاؿ عميو.

 رضا الُمحاؿ: لو وجو.

 إذا ُأجبر الُمحاؿ أرى أف لو حؽ الرجوع عمى الُمحيؿ إذا لـ يرَض الُمحاؿ عميو.

 رضا الُمحيؿ ال بد منو.

 ىؿ لمُمحاؿ حؽ الرجوع عمى الُمحيؿ؟

 الديف. لو ذلؾ إذا أفمس الُمحاؿ عميو، أو مات، أو جحد
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 صعوبة موضوع الحوالة:

قد يقع في أقواؿ الفقياء غموض أو أخطاء لصعوبة موضوع الحوالة، وقد بينُت 
بعضيا لدى كبلمي عف السفتجة، وىي ذات صمة بالحوالة. والكاتبوف غالًبا ما 

 ينقموف نقبًل، وال يفحصوف كثيًرا ما ينقموف!

 تجدىا في الكتب الدراسية.ولصعوبة موضوع الحوالة وكثرة تفريعاتيا قّمما 

*** 

  2015تشريف األوؿ  10السبت 

 

 مف أدرؾ مالو بعينو عند مفمس فيو أحؽ بو لماذا؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مف أدرؾ مالو بعينو عند مفمس فيو أحّؽ بو

 لماذا؟

 الحديث:

مف أدرؾ ماَلو بعينو عند رجٍؿ قد أفمس )أو إنساٍف قد أفمس( فيو أحّؽ بو مف 
 غيره.

 .تفؽ عميو()م
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 وفي رواية:

 متاَعو.

 أو: سمعَتو.

 .)صحيح مسمـ(

 وفي رواية:

 أفمس أو مات.

 .)مسند أحمد، وسنف أبي داود، وابف ماجو، والحاكـ وصححو(

 وفي رواية:

 فيو أحّؽ بو مف الغرماء.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 لماذا ىو أحّؽ بو مف الغرماء؟

 مستأجًرا أو مغصوًبا فمو وجو واضح. إذا كاف رىًنا أو وديعة أو عارية أو لقطة أو

ذلؾ أف حؽ الغرماء ينصب عمى أمواؿ المفمس، وىذه األشياء المذكورة ليست مف 
 أموالو.
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وألحؽ بعضيـ القرض )القرض العيني(، ألف القرض مف أعماؿ المعروؼ، فميس 
 مف المناسب أف يدخؿ فيو المقرض مع الغرماء.

نيا أف األمر يتعمؽ بسمعة بيعت بالديف. يبقى أف بعض روايات الحديث ُيفيـ م
 ففي صحيح مسمـ انظر قولو: "المتاع لصاحبو الذي باعو"!

فيذه السمعة تعّد مف أمواؿ المفمس، ألف ممكيتيا انتقمت إليو بالبيع. وليذا السبب 
 اختمؼ العمماء في المسألة:

 فبعضيـ )ال سّيما أىؿ الحديث( يأخذ بالحديث. -

يأخذ بو في البيع، عمى الرغـ مف أنو حديث صحيح  وبعضيـ )الحنفية( ال -
ا ألف السمعة صارت بالبيع ممكً متفؽ عميو! قالوا: ألنو مخالؼ  لؤلصوؿ، 

! ومف ثـ لممكو ومف ضمانو، واستحقاؽ البائع أخذىا منو نقٌض  ،لممشتري
فإف البائع أسوة الغرماء، أي يستوي معيـ في اقتساـ أمواؿ المفمس، وال 

 باسترداد سمعتو! يتمّيز عنيـ

 واهلل أعمـ.
*** 

      7102أيار  70السبت 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 َمف أدرؾ ماَلو عند رجؿ قد أفمس
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 ىؿ ىذا في حاؿ الوديعة أـ القرض أـ البيع اآلجؿ؟

 الحديث:

 َمف أدرؾ ماَلو بعينو، عند رجٍؿ قد أفمس، فيو أحّؽ بو مف غيره.

 )متفؽ عميو(.

 وفي رواية:

 و مف الُغرماء.فيو أحّؽ ب

 )صحيح مسمـ(.

 وفي رواية:

عف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ في الرجؿ الذي ُيعِدـ )يفمس(، إذا وجد عنده 
 المتاع، ولـ يفّرقو، أنو لصاحبو الذي باعو.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

وفي صحيح البخاري، باب إذا وجد ماَلو عند مفمس، في البيع والقرض والوديعة، 
 فيو أحّؽ بو.

*** 

 روايات البخاري فييا تفصيبلت تساعدنا عمى المزيد مف الفيـ والمناقشة.
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فإذا تعّمؽ األمر بوديعة فإّف لممودع استرداد وديعتو إذا أفمس الوديع ببل خبلؼ! 
ال سيما وأف المودع ىو المالؾ لموديعة، وليس المفمس، فكيؼ تدخؿ الوديعة في 

 التفميسة؟!

*** 

ذا تعّمؽ األمر بقرض ف إّف لممقرض استرداد ماؿ قرضو، إذا بقي كما ىو ولـ وا 
ْف كاف ينقؿ  يستعممو المقترض، ال سيما وأف القرض مف أعماؿ المعروؼ! وأنو وا 
الممؾ إلى المقترض إال أف المقرض يسترّد ِمْثمو ال عيَنو، مثَمو إذا تـ التصرؼ 

 أدرؾ مالو بعينو(.فيو، وال بأس بعينو إذا لـ يتـ التصرؼ فيو كما في حالتنا )َمف 

*** 

ذا تعمؽ األمر بإعارة فإف المعير يبقى مالًكا لمشيء المعار، ومف ثـ يسترّده  وا 
 المعير إذا أفمس المستعير، وال يدخؿ في التفميسة، وىو يشبو الوديعة.

*** 

ذا تعّمؽ األمر ببيع آجؿ )َديف( فإّف لمدائف إذا وجد سمعتو كما ىي أف يسترّدىا،  وا 
ع نقؿ الممكية إلى المشتري، وصارْت في ممكو وضمانو! ولعّؿ الشارع مع أف البي

نظر إلى أف السمعة التي قبضيا المشتري، ولـ يتصرؼ فييا، ىي في حكـ السمعة 
ْف لـ يكف الديف مف  غير المقبوضة! ولعّؿ الشارع أيًضا ألحؽ الديف بالقرض، وا 

مقابؿ تأجيؿ البيع،  أعماؿ المعروؼ، ألّف البائع يحصؿ عمى قيمة الزمف في
 وتزداد القيمة بازدياد األجؿ.
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*** 

 قاؿ ابف المنير: 
ما ألنو  ،"أدخؿ ىذه الثبلثة )البيع، والقرض، والوديعة( إما ألف الحديث مطمؽ وا 

وارد في البيع، واآلخراف )القرض، والوديعة( أولى، ألف ممؾ الوديعة لـ ينتقؿ، 
 ! روًفا مطموب"والمحافظة عمى وفاء مف اصطنع بالقرض مع

 .)فتح الباري(
*** 
 أقوؿ:

أنا اتبعُت طريقة معاكسة: لـ أقْؿ: الحديث وارد في البيع، والوديعة والقرض أولى! 
أي: لـ أبدأ بالبيع، بؿ بدأت بالوديعة، وانتييت بالبيع! ذلؾ ألف المشكمة في البيع، 

 وليست في الوديعة والقرض! 
جؿ، قبؿ أجمو، يترتب عميو حموؿ الديف المؤجؿ، وأنّبو إلى أف استرداد المبيع المؤ 

ولكف ال يستفيد البائع مف القيمة الزمنية لما بقي مف أجؿ لـ يحّؿ بعد! ألنو لـ 
 يقبض الثمف أصبًل، غاية ما ىنالؾ أنو استرّد سمعتو!

*** 
 وىنا أشير إلى أف بعض العمماء لـ يقبموا حموؿ األجؿ! 

 نقؿ في فتح الباري:

عمى حموؿ الديف المؤجؿ بالفَمس )باإلفبلس( مف حيث إف صاحب "استدّؿ بو 
الديف أدرؾ متاعو بعينو، فيكوف أحّؽ بو، ومف لواـز ذلؾ أف يجوز لو المطالبة 

 بالمؤجؿ، وىو قوؿ الجميور. 
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لكف الراجح عند الشافعية أف المؤجؿ ال يحّؿ بذلؾ، ألف األجؿ حّؽ مقصود لو، 
 فبل يفوت".

*** 
 أقوؿ:
 أنا العبد الفقير أوضح وأقوى مف ىذا القوؿ األخير: "األجؿ حؽ مقصود"! ما قمتو
*** 

أخمص إلى نتيجة، ىي أف استرداد الوديعة إذا أفمس الوديع أمر مسّمـ، واسترداد 
القرض إذا أفمس المقترض يمكف إلحاقو بالوديعة بتسميـ مقبوؿ، ولو أقؿ. أما 

بولو بصعوبة أكبر! وىناؾ روايات استرداد المبيع إذا أفمس المشتري فيمكف ق
 حديثية لـ يأِت فييا ذكر البيع!

*** 
وقد منع أبو حنيفة االسترداد في حاؿ البيع )انظر النووي في شرح مسمـ(، ألف 
السمعة صارت بالبيع ممًكا لممشتري، ومف ضمانو، واستحقاؽ البائع أْخذىا منو 

 ع وديعة أو عارية أو ُلقطة.نقٌض لممكو، وحمموا الحديث عمى ما إذا كاف المتا
 قاؿ في فتح الباري:

"قاؿ القرطبي في )الُمفيـ(: تعّسؼ بعض الحنفية في تأويؿ ىذا الحديث بتأويبلت 
 ال تقـو عمى أساس! 

 وقاؿ النووي: تأولو أبو حنيفة بتأويبلت ضعيفة مردودة"! 
 أقوؿ:

 ىذا الكبلـ عف الحنفية فيو نظر. 
 واهلل أعمـ.

*** 
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 6102آب  9الثبلثاء 
 
 

 ُيغفر لمشييد كؿ ذنب إال الديف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ُيغفر لمشييد كّؿ ذْنب إال الديف

 .)صحيح مسمـ(

 قاؿ:

 ىؿ الديف ذْنب؟

 قمت:

 تقدير الكبلـ: إال ذْنب عدـ وفاء الديف.

 )الديف يكوف ذنًبا إذا استداف لمعصية، أو بنية عدـ الوفاء(.

*** 

 قاؿ:

 :في حديث آخر ما معناه

 ُيغفر لمشييد كؿ ذْنب إال الُغموؿ.



27 
 

 .)صحيح مسمـ(

 كيؼ يقوؿ تارًة: إال الديف؟ وتارًة: إال الُغموؿ؟

 قمت:

 يراعي حاؿ السائؿ: إذا كاف السؤاؿ عف الديف أو عف الُغموؿ.

 الُغموؿ: سرقة الغنيمة.

وما داـ االستثناء معدوًدا فيو مقبوؿ في المغة، بخبلؼ ما لو صار المستثنى في 
 العدد كالمستثنى منو أو أكثر!

وفي االقتصار تارًة عمى الديف، وتارًة عمى الُغموؿ، نوع اختصار، وحَذر مف 
 تشتيت السائؿ في أمور ال عبلقة لو بيا.

*** 

 : إال الديف وما في حكمو، أو: إال الديف وما يقاس عميو.وقد يكوف التقدير

الديف: فيو تنبيو عمى جميع  ورأى بعض العمماء )النووي وغيره( أف قولو: إال
 حقوؽ اآلدمييف، فالشيادة في سبيؿ اهلل تكّفر حقوؽ اهلل، وال تكّفر حقوؽ الناس. 

*** 

 تياوف المدينيف في وفاء الديوف:
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لؤلسؼ نجد كثيًرا مف المدينيف ال يبالوف بوفاء الديوف التي عمييـ، وينتظروف 
ثـ أكموىا! وربما استدانوا أمواؿ الناس  مطالبة الدائنيف ليـ! فإذا لـ يطمبوىا َمطموىا

 يريدوف مف األصؿ أكميا!

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 ـ7102تموز  9السبت 

 

 القمار:

 مف قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامرؾ فميتصدؽ: شرح جديد

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مف قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامْرؾ فميتصدؽْ 

 شرح جديد

 .)الحديث متفؽ عميو(

 قاؿ لي:

ىذه العقوبة أو الكّفارة خفيفة؟ ال سيما وأف الصدقة مقبولة بشيء أال ترى أف 
 يسير! ىؿ ىذا يكفي في عقوبة القمار؟ أال ترى أف ىذا يشّجع عمى القمار؟
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 قمت:

 ظاىر الحديث أنيا عقوبة أو كّفارة عمى مجرد قولو: تعاؿ أقامْرؾ!

 وربما يقوليا ألوؿ مّرة!

ىو ما أرّجحو، ولـ ينتبو إليو شّراح وقد يكوف المعنى: قاؿ ذلؾ، ثـ تاب! و 
الحديث. فالتوبة ىنا تفّسر العقوبة الخفيفة. وال أظّنو يتصّدؽ إذا لـ يتْب! فيناؾ 

 إذف محذوؼ مقّدر، دّؿ عميو لفظ الصدقة، واهلل أعمـ.

بمقدار ما  فميتصدؽْ عمى أف ىناؾ مف العمماء )الخّطابي( مف قاؿ بأف المعنى: 
  !أمر أف يقامر بو

 : فميتصدْؽ بقدر ما جعمو خطًرا في القمار.أو

 الخطر: ىنا مبمغ القمار، سّمي كذلؾ ألنو موضع المخاطرة.

 وحسب ىذا الرأي تصبح العقوبة كبيرة! وال أظف أف ىذا الرأي صحيح.

*** 

 وقاؿ الطيبي:

في الحديث أّف مف دعا إلى المعب فكّفارتو أف يتصّدؽ، ويتأّكد ذلؾ في حّؽ مف »
 «.ؽ األولىلعب بطري

 أقوؿ:
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 ال أوافقو عمى قولو: "ويتأّكد ذلؾ في حّؽ مف لعب بطريؽ األولى".

أرى أف عقوبة المعب يجب أف تكوف أشّد مف عقوبة الدعوة إلى المعب! ال سيما 
 وأف ىذه عقوبة بعد التوبة!

*** 

 النووي:ما نقمو  

قاؿ  ،ؾ فميتصدؽْ مف قاؿ لصاحبو: تعاؿ أقامرْ : قولو صمى اهلل عميو وسمـ»
 :لخطابياا لخطيئة في كبلمو بيذه المعصية، قاؿ العمماء: أمر بالصدقة تكفيرً 

  .بمقدار ما أمر أف يقامر بو فميتصدؽْ معناه: 

أنو ال يختص بذلؾ المقدار;  ،وىو ظاىر الحديث ،والصواب الذي عميو المحققوف
عمر التي مما ينطمؽ عميو اسـ الصدقة، ويؤيده رواية مَ  ريتصدؽ بما تيسّ بؿ 

  .(بشيء فميتصدؽْ )سمـ ذكرىا مُ 

لمذىب الجميور أف العـز عمى المعصية إذا  قاؿ القاضي: ففي ىذا الحديث داللة
في  ا يكتب عميو، بخبلؼ الخاطر الذي ال يستقرّ في القمب كاف ذنبً  استقرّ 
  «.القمب

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5042#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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مف حيث إنو أراد إخراج الماؿ في  ،أقامرؾ :مناسبة األمر بالصدقة لمف قاؿ»
 «!خراجو في الحؽإفأمر ب ،الباطؿ

 حجر:في موضع آخر البف 

بالماؿ الذي أي  :الخطابيقاؿ  ،ؾ فميتصدؽْ تعاؿ أقامرْ  :مف قاؿ لصاحبو :قولو»
ر عنو القوؿ الذي جرى عمى لتكفّ  ،ما بصدقةٍ  :وقيؿ .كاف يريد أف يقامر بو

  .لسانو

  !بشيء فميتصدؽْ  :ما في رواية مسمـ وعميو يدؿّ  ،وىذا ىو الصواب :قاؿ النووي

  !وفيو ما فيو ،فارة يميفكأنو يمزمو  وزعـ بعض الحنفية

 ة لمجميور أف العـز عمى المعصية إذا استقرّ في ىذا الحديث حجّ  :قاؿ عياض
وال أدري  :قمتُ  .بخبلؼ الخاطر الذي ال يستمرّ  ،ا يكتب عميوفي القمب كاف ذنبً 
 :مع التصريح في ىذا الحديث بصدور القوؿ حيث نطؽ بقولو ،مف أيف أخذ ذلؾ

 ،فالدعاء إلى فعمو حراـ .والقمار حراـ باتفاؽ ،إلى المعصيةفدعاه  ،ؾتعاؿ أقامرْ 
  «.فميس ىنا عـز مجرد

*** 

 معالـ السنف لمخّطابي:

 «.فميتصدْؽ بقدر ما جعمو خطًرا في القمارمعناه: »

 ىػ0342رمضاف  7الثبلثاء 
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 ـ7102حزيراف  2        

 

 الربا

 لـ يبيف لنا ما الربا

 لـ أجده

 ة لمتعجيؿالربا لمتأجيؿ والحطيط

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الربا لمتأجيؿ والحطيطة لمتعجيؿ

قمُت في مقاؿ سابؽ بأف الزيادة في الثمف المؤجؿ جائزة، عند العقد، ألنيا مبادلة 
بيف سمعة ونقد، ومف ثـ ال تجوز مرة ثانية بعد العقد، ألنيا تصير مبادلة بيف نقد 

ا. فالزيادة مقابؿ الزمف جائزة في ونقد، فتأخذ حكـ القرض الذي ال يجوز فيو الرب
البيع غير جائزة في القرض، ألنيا تابعة لمبيع، وىي جائزة بيف متبايعيف، فإذا 

 دخؿ بينيما ثالث )بنؾ مثبًل( لـ تجز!

وبالمقابؿ كما جاز في البيع الربا لمتأجيؿ جازت الحطيطة لمتعجيؿ، فإذا قاـ 
جؿ جاز أف يحّط مف الثمف لمتعجيؿ المديف في البيع المؤجؿ بسداد الثمف قبؿ األ

اليـو أكبر في  100ما كاف زيد فيو لمتأجيؿ. ذلؾ أف المعجؿ خير مف المؤجؿ! فػ 
في الغد. وىذه الحطيطة جائزة أيًضا بيف متبايعيف، فإذا دخؿ  100القيمة مف 
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بينيما ثالث )بنؾ مثبًل( لـ تجز، ألف البنؾ بدخولو بينيما ينفصؿ التمويؿ عف 
 ، ويأخذ حكـ القرض!البيع

 ىذا في البيع المؤجؿ. 

أما القرض فميس فيو زيادة مقابؿ التأجيؿ، ومع ذلؾ إذا حّط المقرض عف 
المقترض جزًءا مف القرض، لقاء تعجيؿ السداد أو تسييمو، فإف ىذه الحطيطة في 

 القرض جائزة، ألنيا مف باب اإلرفاؽ بالمقترض. وىي إرفاؽ بعد إرفاؽ: 

 ألوؿ: منح القرض. اإلرفاؽ ا -

 اإلرفاؽ الثاني: إنظار المقترض إذا أعسر.  -

 اإلرفاؽ الثالث: التنازؿ عف القرض بعضو أو كمو.  -

ذا أجؿ لـ  ونحف نعمـ أف القرض عند جميور الفقياء حاّؿ )تحت الطمب(، وا 
 .  يتأجؿ، وأجاز المالكية تأجيمو إلى أجؿ معمـو

 ؟ما الدليؿ عمى جواز الحطيطة لمتعجيؿ

 قولو صمى اهلل عميو وسمـ:

 ضعوا وتعجموا.

 )الحاكـ في المستدرؾ(.

 ضُعوا: مف الوضيعة: الحطيطة.
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 وىي: )الخْصـ( أو )الحْسـ( بالمغة الدارجة.

 أقواؿ العمماء:

 الربا لمتأجيؿ في البيع المؤجؿ جائز عند جميور الفقياء في جميع المذاىب! 

الفقياء، منيـ: ابف عباس، وزيد بف  أما الحطيطة لمتعجيؿ فيي جائزة عند بعض
براىيـ النخعي، وطاوس،  ثابت مف الصحابة، وزفر مف فقياء األمصار، وا 

والزىري، وأبو ثور. وفيو قوؿ عف اإلماـ الشافعي، وعف اإلماـ أحمد فيو روايتاف، 
 اختار ابف تيمية وتمميذه ابف القيـ رواية الجواز.

 قاؿ ابف تيمية:

درىـ مؤجمة، فيقوؿ لو:  100مثؿ أف يكوف لو عند رجؿ عجْؿ لي وأضع عنؾ، »
مؤجمة  100، فقد قيؿ: إّف ىذا ال يجوز، ألنو بيع 10، وأضع عنؾ 90عجْؿ لي 

 حاّلة! 90بػ 

 وقيؿ: يجوز، كما نقؿ عف ابف عباس وغيره، ورواية عف أحمد. 

ا أراد وىذا أقوى! فإنو روي عف النبّي صمى اهلل عميو وسمـ أنو أِذف في ذلؾ، لم
إجبلء ييود، فقالوا: لنا ديوٌف عمى الناس! فقاؿ: ضُعوا عنيـ، وْليعجموا لكـ ذلؾ! 

.)...( 

 ففي ىذا رفٌؽ بالمديف بالوضع عنو، وفيو منفعة لآلخذ لحاجتو إلى التعجيؿ )...(.
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فيجب أف يفّرؽ بيف الِعَوض الساقط مف الذّمة والِعَوض الواجب في الذّمة. 
 «!مف ذّمة المديف، ال واجب في ذّمتو فالِعَوض ىنا ساقطٌ 

 (.664و 637-2/635)تفسير آيات أشكمت 

 وقاؿ ابف عابديف:

أشير، فإذا قضاه  10إلى أجؿ، ىو  20نقًدا، وباعو آلخر بػ  10اشترى شيًئا بػ 
 .5ويترؾ  5أشير، أو مات بعدىا، يأخذ  5بعد تماـ 

 لمباحة لمشيباني النحبلوي(.)العقود الدرية، وحاشية ابف عابديف، وانظر الدرر ا

 تكييؼ الربا لمتأجيؿ والحطيطة لمتعجيؿ:

كمتاىما مف باب الزيادة والنقصاف في الثمف في مقابؿ الزمف )خبلًفا البف تيمية 
 وابف القيـ(. فالثمف في البيع المؤجؿ يزداد كمما زاد الزمف )األجؿ(.

ا المحّرـ يكوف في القرض، لو قيؿ: ىذا ربا، قمُت: ليس مف الربا المحّرـ. فالرب
ويكوف في البيع المؤجؿ بعد الزيادة األولى: فالزيادة األولى حبلؿ، بخبلؼ الزيادة 

 الثانية، والثالثة ... إلخ.

*** 

 ىذا واهلل أعمـ.

  2016أيار  8األحد 
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 زيادة الثمف ألجؿ الزمف ليس ىذا مف الربا المحـر 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 مفزيادة الثمف ألجؿ الز 

:  ليس ىذا مف الربا المحـر

رأى بعضيـ أف ىذا مف الربا المحّرـ، وليس األمر كما زعـ! فإذا قمت: أبيعؾ 
ىذا جائز. لكف إذا استحؽ  001، وبثمف مؤجؿ لسنة قدره 011بثمف معجؿ قدره 

الثمف ولـ يدفع المديف لـ يجز لؾ بعد ذلؾ تأجيمو بزيادة مشروطة، فيذا ربا محّرـ 
 .071بػ  001قرض بزيادة مشروطة: يأخذ حكـ ال

*** 

 نماذج مف أقواؿ العمماء:

 لمزمف حّصة مف الثمف. -

 لمزمف قيمة. -

 بيع الشيء بأكثر مف سعر يومو ألجؿ النَّساء جائز. -

 النَّساء في أحد الِعوَضيف يقتضي الزيادة. -

*** 

 ما الدليؿ عمى الجواز؟
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 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

الفّضة بالفّضة، والُبر بالبّر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، الذىب بالذىب، و 
والممح بالممح: ِمْثبًل بِمْثؿ، سواًء بسواء، يًدا بيد. فإذا اختمفت ىذه األصناؼ فبيعوا 

 كيؼ شئتـ.

 .)صحيح مسمـ(

 ِمْثبًل بِمْثؿ، سواء بسواء:

 )ٍمْثبًل بِمْثؿ(. أي: بالتساوي. والعبارة الثانية )سواًء بسواء( تأكيد لؤلولى

 يًدا بيد:

 أي: بالتعجيؿ.

 أصناؼ:  2

 الذىب، والفضة، والُبر، والشعير، والتمر، والممح.

 مجموعتاف:

ىذه األصناؼ مجموعتاف: مجموعة الذىب والفضة، ومجموعة األصناؼ األربعة 
 الباقية.

 مبادالت: 4

 في ىذا الحديث ثبلثة أنواع مف المبادالت:
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 المبادلة األولى:

ال إ ذا تـ التبادؿ بيف ذىب وذىب ففيو شرطاف: شرط التعجيؿ، وشرط التساوي، وا 
 كاف قرًضا ربوًيا.

 المبادلة الثانية:

إذا تـ التبادؿ بيف صنفيف مف مجموعة واحدة )ذىب، وفضة( ففيو شرط واحد، 
وىو التعجيؿ، أي يجوز أف تكوف الفضة أكثر وزًنا، ولـ يجز التأجيؿ خشية قرض 

 ح بالذىب وُيسترّد بالفضة، أو العكس.ربوي ُيمن

 المبادلة الثالثة:

إذا تـ التبادؿ بيف صنفيف كؿ منيما مف مجموعة مختمفة )ذىب، بر( سقط 
الشرطاف، فجاز التعجيؿ والتأجيؿ )النَّساء(، وجاز التساوي والتفاوت;  وجاز 

تبلؼ التفاوت الختبلؼ الصنفيف، والختبلؼ الزمنيف. ولو لـ يجز التفاوت الخ
 الزمنيف لمنع التأجيؿ كما في المبادلة الثانية.

 ىذه المبادلة الثالثة ىي البيع المؤجؿ بزيادة الثمف اآلجؿ عف العاجؿ.

*** 

 لماذا جازت الزيادة المشروطة في البيع المؤجؿ 

 ولـ تجز في القرض؟
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القرض يقـو عمى اإلحساف مف المقرض لممقترض، في حيف أف العبلقة بيف 
 عيف في البيع ىي عبلقة عدؿ وليست عبلقة إحساف.المتباي

ليس يعني ىذا أف الزمف لو قيمة في البيع، وليس لو قيمة في القرض، فقيمتو في 
القرض الثواب مف اهلل، ولوال قيمة الزمف ما كاف لو ثواب! وقيمة الزمف في البيع 

 قيمة مالية تتمثؿ في زيادة الثمف المؤجؿ عمى الثمف المعجؿ.

 اهلل أعمـ.ىذا و 

*** 

          7102أيار  2السبت 

 

 ربا الفضؿ عيف الربا :عيف الربا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 عيف الربا

 ربا الفضؿ عيف الربا!

 الحديث:

 عف أبي سعيد الخدري قاؿ: 
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جاء ببلؿ إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ بتمر برنّي، فقاؿ لو النبي صمى اهلل 
 عميو وسمـ: 

 مف أيف ىذا؟ 

 ؿ: قا

 كاف عندنا تمر رديء، فبعُت منو صاعيف بصاع. 

 فقاؿ: 

 أّوه، عيُف الربا، عيُف الربا، ال تفعْؿ.

 ولكف إذا أردَت أف تشترَي فبع التمَر ببيٍع آخر، ثـ اشتِر بو. 

 )متفؽ عميو(. 

*** 

 تمر برنّي:

 تمر جيد.

 يقاؿ: تمر برنّي، ونخمة برنّية.

 أّوه:

 كممة توّجع. 



41 
 

 ببيع آخر:

 ؼ آخر غير التمر، مثؿ: تمر بقمح، أو تمر بنقود.بصن

 تبيع التمر الرديء بصنؼ آخر، ثـ تشتري التمر الجيد بيذا الصنؼ اآلخر. 

 المبادلة ىنا بيف تمر جيد وتمر رديء مع التفاضؿ بينيما: صاعيف بصاع.

 فيو ربا فضؿ، ولو اختمفت الجودة بيف البدَلْيف.

 أّوه عيف الربا:

 ربا الفضؿ ىو أفظع أنواع الربا. ال يعني ىذا أف

 بؿ يعني التنبيو إلى أف ىذا ربا، والناس ال يعتقدونو كذلؾ!

فالكبلـ فيو تركيز عمى المنع، وليس فيو تركيز عمى الربا، ال سيما وأف ربا الفضؿ 
المحّرـ استثني منو العرّية، وىي مبادلة التْمر بالثَمر )الرَطب( في حدود خمسة 

 أوسؽ.

ؿ حّرـ في اإلسبلـ ألنو مبادلة بيف متجانَسْيف، وىي الخطوة األولى مف ربا الفض
 خطوتيف نحو الربا. 

الخطوة الثانية: النساء )التأخير(. فيو محّرـ سًدا لذريعة الوصوؿ إلى ربا النسيئة: 
 ربا القرض. 

 صاعاف بصاع مف التمر حراـ بيًعا حراـ قرًضا.
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ما قمُت في مقاؿ لي سابؽ بعنواف: ال ربا فاألصؿ في التحريـ ىو ربا النسيئة، ك
 إال في النسيئة. 

وربا الفضؿ في المتجانَسْيف قد يجّر إلى تأخير أو تأجيؿ: قرض حاّؿ )مؤخر( أو 
 مؤجؿ! 

 ما قالو ابف القّيـ )لمف أراد التوسع(:

أما ربا الفضؿ فتحريمو مف باب سّد الذرائع، كما صّرح بو في حديث أبي سعيد »
 ي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ: الخدري رض

ال تبيعوا الدرىـ بالدرىميف، فإني أخاؼ عميكـ الربا )مسند اإلماـ أحمد(. فمنعيـ 
مف ربا الفضؿ لما يخاؼ عمييـ مف ربا النسيئة. وذلؾ أنيـ إذا باعوا درىًما 
ف، إما بدرىميف )أو صاًعا بصاعيف(، وال يفعؿ ىذا إال لمتفاوت الذي بيف النوعي

ما في الثقؿ والخّفة، وغير ذلؾ، تدّرجوا بالربح  ما في السّكة، وا  في الجودة، وا 
المعجؿ فييا إلى الربح المؤخر، وىو عيف ربا النسيئة )...(. فمف حكمة الشارع 

 أف سّد عمييـ ىذه الذريعة، ومنعيـ مف بيع درىـ بدرىميف نقًدا ونسيئة )...(.

يف كاف ذلؾ تجارة حاضرة، فتطمب النفوس التجارة لو مّكف مف بيع مّد حنطة بمدّ 
المؤخرة لمذة الكسب وحبلوتو! فُمنعوا مف ذلؾ حتى ُمنعوا مف التفّرؽ قبؿ القبض 

إتماًما ليذه الحكمة، ورعايًة ليذه المصمحة. فإف المتعاقديف قد يتعاقداف عمى 
حيؿ، الحموؿ، والعادة جارية بصبر أحدىما عمى اآلخر، كما يفعؿ أرباب ال

ُيطمقوف العقد وقد تواطؤوا عمى أمر آخر! كما ُيطمقوف عقد النكاح وقد اتفقوا عمى 
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التحميؿ! وُيطمقوف بيع السمعة إلى أجؿ وقد اتفقوا عمى أف يعيدىا إليو بدوف ذلؾ 
الثمف )الِعينة(. فمو جّوز ليـ التفّرؽ قبؿ القبض ألطمقوا البيع حااًل، وأّخروا الطمب 

 «!ألجؿ الربح

*** 

  2015تشريف األوؿ  29الخميس 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث الفضؿ والنساء والنسيئة عبارات واردة في الحديث

 الفضؿ والنساء والنسيئة عبارات واردة في الحديث النبوي

 الفضؿ: -1
 "الديناُر بالدينار ال فضَؿ بينيما، والدرىـُ بالدرىـ ال فضَؿ بينيما".

 )صحيح مسمـ(.

 النساء: -2
وؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف الصرؼ، فقاؿ: إْف كاف يًدا بيد فبل بأس، سأْلنا الرس

ْف كاف َنساء فبل يصُمح.   وا 

 )صحيح البخاري(.

 النساء ىنا بمعناه االصطبلحي.
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 النسيئة: -3
 "إنما الربا في النسيئة" )صحيح مسمـ(.

 المعنى االصطبلحي لمنسيئة ىنا ىو ربا النسيئة )ربا القرض(. 

 ربا الكامؿ في النسيئة.التقدير: إنما ال

 .فيو والنساء الفضؿ الجتماع كذلؾ سّمي

 ربا النسيئة = ربا الفضؿ + ربا النساء. 

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016آب  31األربعاء 

 

 1 ال ربا فيما كاف يًدا بيد إنما الربا في النسيئة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 1ال ربا فيما كاف يًدا بيد إنما الربا في النسيئة 

 ال ربا فيما كاف يًدا بيد.

 )صحيح مسمـ(.
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*** 

 إنما الربا في النسيئة.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 ال ربا إال في النسيئة.

 )صحيح البخاري(.

*** 

 قاؿ لي: 

كيؼ يأتي ىذا الحديث في البخاري ومسمـ، مع أّف ىناؾ رًبا آخر، ال ىو نسيئة 
 وال ىو َنساء! بؿ يسّميو العمماء: ربا فضؿ!

 قمت لو:

 في ىذا الحديث حذؼ، يتعمؽ بسياقو، والتقدير:

في الصرؼ )الذىب بالفضة( ليس ىناؾ ربا فضؿ حراـ، فربا الفضؿ حراـ في 
الذىب بالذىب، وليس حراًما في الذىب بالفضة، وىو الصرؼ، فيجوز فيو الفضؿ 

 الختبلؼ الصنفيف، وال يجوز فيو النساء. 

 الربا فيو في النساء، وليس في الفضؿ.
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 ؤيده الحديث التالي:ي

 عف عطاء بف أبي رباح أف أبا سعيد الخدري لقي ابف عباس،فقاؿ لو:

أرأيت قولؾ في الصرؼ، أشيًئا سمعَتو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أـ شيًئا 
 وجدَتو في كتاب اهلل؟

 فقاؿ ابف عباس )...(:

 حدثني أسامة بف زيد أّف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:

 أال إنما الربا في النسيئة!

 )صحيح مسمـ(.

 أي: ال ربا ىنا إال في النسيئة.

 أما الفضؿ فجائز!

*** 

 تقدير األحاديث:

 في الصرؼ ال ربا فيما كاف يًدا بيد، إنما الربا في النسيئة. -
 ال ربا ىنا )في الصرؼ( إال في النسيئة.  -
*** 

 ما نقمو النووي:
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 بؿ التفاضؿ، حيث مف فييا ربا ال فإنو ،المختمفة األجناس عمى محموؿ "أنو
 .بيد" يًدا تفاضميا )إذا كانت( يجوز

وَذكر تأويبلٍت أخرى رأيُت أنيا تدخؿ في عمـ الفقو، وليس في عمـ شرح الحديث، 
وما ُذكر كاٍؼ لفيـ الحديث، وال داعي لمدخوؿ في خبلفات كثيرة يصعب عمى 

 أعمـ. العمماء سماعيا، فكيؼ بجميور الناس؟! واهلل

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 في إال ربا ال: يقوؿ حرب بف سميماف سمعتُ  البخاري:: يعني اهلل، عبد أبو "قاؿ
 وال متفاضبًل، بالشعير والحنطة بالوِرؽ )الفضة(، الذىب في عندنا ىذا النسيئة،

 نسيئة". فيو خير وال بيد، يًدا بو بأس

*** 

 2016آب  22اإلثنيف 

 

 2يئة إنما الربا في النس

 ِمف ُنكِت الحديث

 2إنما الربا في النسيئة 
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 شرح جديد

 )صحيح مسمـ(.

*** 

قد يكوف التقدير: إنما الربا الكامؿ في ربا النسيئة، وىو ربا القرض، فربا القرض 
 يجتمع فيو ربا الفضؿ وربا النساء.

، وَنساء بمقدار سنة. 10بعد سنة فيو فضؿ بمقدار  110اآلف مقابؿ  100فػ 
 حراـ سواء سّمي قرًضا أو بيًعا!وىذا 

*** 

 وقد يسمى أيًضا عند العمماء: 

الربا القرآني، أو الربا األصمي، أو الربا الجمّي، أو الربا الجاىمي، أو الربا المحّرـ 
 تحريـ مقاصد. 

بخبلؼ ربا البيوع )الفضؿ، والنساء( فيو ربا خفّي، محّرـ بالسّنة، ومحّرـ تحريـ 
 وسائؿ.

*** 

 رح الجديد لمحديث قائـ عمى ثبلثة أمور:ىذا الش

 األمر األوؿ:
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التمييز االصطبلحي بيف النسيئة والنساء. وىذا الحديث قد يعّد أساًسا ليذا التمييز 
 المعروؼ عند بعض العمماء.

 األمر الثاني:

األصؿ في التحريـ ىو ربا النسيئة )ربا القرض(، وتحريـ الفضؿ والنساء في 
إنما الغرض منو منع الحيمة )سّد الذريعة(  إلى ربا  حديث األصناؼ الستة

 القرض. فالذىب بالذىب بفضؿ وَنساء ممنوع بيًعا وممنوع قرًضا!

 األمر الثالث:

معنى الربا الكامؿ عندىـ: ربا النسيئة أو النساء، ومعنى الربا الكامؿ عندي: ربا 
 الفضؿ + ربا النساء.

*** 

لكف أساسو مختمؼ، وىو عدـ التمييز بيف ىناؾ قوؿ عند العمماء قريب منو، و 
 النسيئة والنساء.

قولي بأف الربا الكامؿ ىو ربا النسيئة ليس بجديد، الجديد ىو إعطاء معنى 
اصطبلحي لربا النسيئة يختمؼ عف المعنى االصطبلحي لربا النساء. وىذا المعنى 

 االصطبلحي يعطي أقوى شرح لمحديث في نظري.

*** 

 ف عدة معاف لمحديث: )ال ربا إال في النسيئة(:قاؿ ابف حجر مف بي
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"ىو الربا األغمظ الشديد التحريـ المتوعد عميو بالعقاب الشديد، كما تقوؿ العرب: 
نما القصد نفي األكمؿ ال نفي  ـَ في البمد إال زيد! مع أف فييا عمماء غيره! وا  ال عال

 األصؿ".

 يئة والنساء.ال ُيفيـ مف قوؿ ابف حجر أّي تمييز صريح بيف النس

*** 

 الخبلصة:

 : إنما الربا الكامؿ في النسيئة.تقديره"إنما الربا في النسيئة" )صحيح مسمـ( 

 : ال ربا كامبًل إال في النسيئة.تقديره"ال ربا إال في النسيئة" )صحيح البخاري( 

 : ال ربا كامبًل فيما كاف يًدا بيد.تقديره"ال ربا فيما كاف يًدا بيد" )صحيح مسمـ( 

 والربا الكامؿ = ربا الفضؿ + ربا النساء.

 ولو عند العمماء أسماء أخرى كثيرة.

 واهلل أعمـ.

*** 

 2016آب  29اإلثنيف 
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 ال ربا إال في النسيئة

 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال ربا إال في النسيئة

 )صحيح البخاري(.

*** 

 النَّسيئة:

 ىنا بمعنى النَّساء.

 وىو التأجيؿ أو التأخير.

 حديث:معنى ال

 الربا يعني الزيادة، فإذا وجدت الزيادة مع النساء كاف ىذا ربا.

 120دينار اليـو مقابؿ  100مثاؿ ذلؾ: القرض الربوي فيو زيادة وَنساء. مثؿ: 
 ديناًرا( ونسيئة لمدة )سنة(. 20ديناًرا بعد سنة. فياىنا زيادة )

 جؿ أو التأخير(.وتعريؼ الربا أو الفائدة ىي الزيادة في مقابؿ النساء )األ

 في حديث األصناؼ الستة:
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الذىب بالذىب: ِمثبًل بِمثؿ يًدا بيد. فمو لـ يكف ِمثبًل بِمثؿ، كأف كانت المبادلة 
 غ زيادة في مقابؿ السنة.20غ بعد سنة، فيناؾ 120غ اآلف بػ 100

 ىنا ُمنع النساء في البيع خشية الربا.

 غ حراـٌ قرًضا، حراـٌ بيًعا.120غ مقابؿ 100

الذىب بالفضة: يًدا بيد. أي تجوز الزيادة الختبلؼ الصنفيف، وال يجوز التأخير 
أو التأجيؿ، الجتماع الزيادة مع النساء. ىنا شبية قرض ُيعقد بالذىب وُيسّدد 

 بالفضة، أو العكس.

فبل يجوز القرض بزيادة )مشروطة(، وال يجوز التحايؿ بالبيع لموصوؿ إلى ربا 
 القرض.

 اـ.ربا القرض حر 

 غ ذىب أيًضا حراـ، ألنو بيع في معنى القرض.120غ ذىب بػ 100وبيع 

 وفي كؿ منيما نسيئة أو َنساء.

 فالمحّرـ ىو ربا القرض، وما كاف في حكمو.

 الفضؿ ال يحـر ربوًيا إال إذا اجتمع مع النساء:

، لكف 120غ ذىب بػ 100 غ ذىب، مف العيار نفسو، ببل تأجيؿ وال تأخير يحـر
 و ربا، بؿ ألنو أكؿ ماؿ بالباطؿ.ليس ألن
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 يصير ربا إذا وجد معو النساء.

في مبادلة ذىب بذىب ىناؾ شرطاف: ال فضؿ وال َنساء. فينا األمراف مجتمعاف، 
الفضؿ وحده ال يكوف ربا إال إذا اقترف بالنساء! وعندما ُمنع الفضؿ ُمنع معو 

 النساء.

ربا تابع، وليس ىو الربا  فالفضؿ إذا جاز تسميتو ربا فيو مف باب المجاز
 األصمي، واهلل أعمـ.

في مبادلة الذىب بالذىب ُمنع النساء، وفي مبادلة الذىب بالفضة ُمنع النساء، 
 خشية الربا، فصار الربا في النساء!

ف أىـ أنواع الربا: ربا النسيئة في القرض، وربا النساء في البيع. وكبلىما  ىذا وا 
بعد سنة بيًعا )ال  100اآلف بػ  100لبيع مثؿ: فيو َنساء. وربا النساء في ا

 قرًضا(، فالمئة المعجمة خير مف المئة المؤجمة. 

 روايات أخرى:

 إنما الربا في النسيئة. -

 أال إنما الربا في النسيئة. -

 الربا في النسيئة. -

 ال ربا فيما كاف يًدا بيد. -
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 ال نتوسع في شرح الحديث:

 وتعقيداتو، ال سيما في الربا. وال ندخؿ في الفقو وتفصيبلتو

 الخبلصة:

ال يتصور وجود ربا إال بوجود زمف وزيادة. الزمف )النسيئة، أو النساء(. والزيادة 
، وقد تكوف زيادة ناشئة عف 120بػ  100)الربا( قد تكوف في المقدار، مثؿ 

مؤجمة، حيث المعجؿ خير مف المؤجؿ،  100معجمة بػ  100التعجيؿ فقط، مثؿ 
 معجؿ يزيد عمى المؤجؿ.أي ال

ىذا معنى الحديث، وليس معناه كما قالوا: الربا الكامؿ ال يكوف إال في النسيئة: ال 
 ربا أكمؿ )وأغمظ وأشّد( مف ربا النسيئة، ليس ىذا ىو المعنى، واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  25األحد 

 

 ف؟في حديث األصناؼ الستة: لماذا ذكر في الفئة األولى صنفي

 في حديث األصناؼ الستة: لماذا ذكر في الفئة األولى صنفيف؟

 وفي الثانية أربعة؟

 األمر في الفئة األولى لعمو واضح.
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 وفي الثانية ال ريب أف فيو حفاًء.

 اقتصر في الفئة األولى عمى الصنفيف ألنيما كانا نقديف.

 الفئة الثانية: لماذا أربعة؟

 ولماذا ىذه األربعة؟

 لمستحسف أف يكونا صنفيف، كما في الفئة األولى.لـ يكف مف ا

 السمع كثيرة، والعدد ضوعؼ عمى سبيؿ المثاؿ، واختير منيا ما ىو سائد.

*** 

 2014أيار  3السبت 

 

 مف حديث األصناؼ الستة وتوابعو

 لـ أجده

 وزًنا بوزف ىؿ ىذا يفيد أف العمة في األمواؿ الربوية أنيا موزونات؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 زًنا بوزفو 

 موزونات؟ أنيا الربوية األمواؿ في العّمة أف يفيد ىذا ىؿ
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 الحديث:

 "الذىُب بالذىب وزًنا بوزف".

 "الفضة بالفضة وزًنا بوزف".

 )صحيح مسمـ(.

*** 

مف الصعب أف نأخذ مف قولو في الحديث النبوي: )وزًنا بوزف( أّف عّمة الربا في 
مف قولو في األصناؼ األربعة: )كيبًل الذىب والفضة أنيما مف الموزونات، وال 

 بكيؿ( أنيا مف المكيبلت.

وقد رأى بعض الفقياء في األصناؼ األربعة: القمح، الشعير، التمر، الممح، أنيا 
 أطعمة أو أقوات.

الحقيقة أنو مف الصعب أف نقبؿ ىذه العمة أو تمؾ ونطبقيا ونفيميا. فقد يتساءؿ 
 ، ومنع التحايؿ عميو.المرء: ما عبلقة ىذه األمور بالربا

*** 

لكف لو قمنا إف األصناؼ الستة مف المثمّيات، والذىب والفضة ىما مف األثماف 
)النقود(، واألصناؼ األربعة ىي مف السمع، كاف ىذا مفيوًما، ألف حديث 

 األصناؼ الستة يرمي إلى منع الحيمة لموصوؿ إلى قرض ربوي بطريؽ البيع.

 األصناؼ الستة: نقود + سمع.
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 وقد جاء ذكر األثماف )النقود( في أحاديث أخرى، منيا:

 "الدينار بالدينار ال فضؿ بينيما، والدرىـ بالدرىـ ال فضؿ بينيما" )صحيح مسمـ(.

*** 

وبيذا تعمـ سّر القوؿ بأف األصناؼ ِمثمية، ألّف القرض يختص بالِمثمّيات، 
 فالمقرض يقرض مااًل عمى أف يرّد المقترض مثمو!

الفضة أثماف )نقود(، واألصناؼ األربعة سمع، واختيرت ىذه األصناؼ فالذىب و 
عمى سبيؿ المثاؿ ألنيا شائعة، فبل ىي تختص باألطعمة وال باألقوات، وال 

 بالموزونات وال بالمكيبلت، واهلل أعمـ.

وكذلؾ ما قيؿ بأف الذىب والفضة بيما قواـ العالـ، والقمح أنفس غذاء، والشعير 
مر أنفس فاكية ، والممح أنفس التوابؿ، أو أف الشارع أراد حماية أنفس عمؼ، والت

ىذه األصناؼ مف االحتكار، كؿ ىذا قد يكوف صحيًحا في نفسو، ولكف ال عبلقة 
لو بالربا. فالقضية تحتاج إلى ضبط وربط. فعمينا أال ننظر إلى الشيء في ذاتو، 

 بؿ في عبلقتو بالربا.

*** 

ًدا بيد( ألّف الفضؿ والنساء ىنا إذا جازا جاز القرض )الذىب بالذىب وزًنا بوزف ي
 الربوي! فالقرض الربوي ممنوع، والحيمة لو عف طريؽ البيع ممنوعة!

 الذىب بالذىب فيو شرطاف: ِمثبًل بِمثؿ، يًدا بيد.
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 الذىب بالفضة فيو شرط واحد: يًدا بيد.

 الذىب بالقمح ليس فيو شرط، ألنو: 

 د( والسمع.ال ربا بيف األثماف )النقو 

 أي: ال ربا حراًما. 

ألف ىذه المبادلة بيع واضح، ال شبية فيو لمقرض الربوي. ويجوز في ىذا البيع 
النساء، كما يجوز الفضؿ الختبلؼ الصنفيف، والفضؿ الختبلؼ الزمنيف، أي 

 يكوف فييا لمزمف حصة مف الثمف.

*** 

يس فييا ربا فضؿ، ولكنيا فالوزف بالوزف مجرد وسيمة لمتأكد مف أف ىذه المبادلة ل
ال تصمح أف تكوف عّمة. كذلؾ الكيؿ بالكيؿ، وذكر الفقياء في األطعمة واألقوات 

 مف التكمفات ما يصعب قبولو.

*** 

وقد دخؿ الفقياء في تفاصيؿ الموزونات والمكيبلت، وفي أنواع األطعمة 
لصداع، وال واألقوات، حتى كتبوا فييا كثيًرا مف المجمدات! مف يقرأىا يشعر با

 يصؿ إلى نتيجة واضحة، بؿ ربما يزداد تشويًشا عمى تشويش!

*** 
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وذكر بعض العمماء أّف عمؿ القياسييف )أىؿ القياس( في مسألة الربا عمؿ 
ضعيفة! فاقتصروا عمى األصناؼ الستة، وانضموا إلى الظاىرية، في الربا، مع 

بعمؿ أىؿ القياس في  أنيـ في األصؿ ىـ مف أىؿ القياس،  ولكنيـ لـ يقتنعوا
 الربا!

*** 

 وأنا ال أقتصر عمى األصناؼ الستة، بؿ أقيس عمييا ما ىو ِمثمي قابؿ لمقرض.

نعـ قد تجد عند ابف القيـ َمثبًل فوائد لدى كبلمو عف الربا، وقد تجد فقرات مفيدة، 
كالتي تختص بالنقود، ولكف ربط الفقرات بعضيا ببعض، وربطيا بأصؿ المسألة 

 ة( أمر في غاية الصعوبة، عند ابف القيـ وغيره.)العمّ 

ال قد تفيـ  أي: ال بد مف أف تكوف كؿ فقرة ليا عبلقة بالربا أو بالتحايؿ عميو، وا 
 الفقرة في ذاتيا ويكوف ليا فائدة، ولكف ما عبلقتيا بالموضوع؟!

*** 

 الخبلصة:

 أقوات: األصناؼ الستة ِمثميات، وليست موزونات وال مكيبلت وال أطعمة وال

 األصناؼ الستة: نقود + سمع.



60 
 

والبيع يحـر فيو النساء إذا كاف في معنى القرض الربوي أو شبيتو، ويجوز إذا 
ذا جاز النساء جازت  كاف بيًعا واضًحا ليس فيو معنى القرض الربوي وال شبيتو. وا 

 الزيادة ألجؿ النساء. 

ما منعو في الذىب ولو لـ تجز لمنع الشارع النساء حتى في الذىب بالقمح، ك
 بالفضة.

 ـ، في كتابي: الجامع في أصوؿ الربا.1991ذكرت ىذا المقترح منذ عاـ 

 واهلل أعمـ بالصواب.

 مبلحظة:

أنا أكرر بعض التفاصيؿ لكي يستقّؿ المقاؿ بنفسو قدر اإلمكاف، مف دوف إحالة 
 عمى مقاالت سابقة.

*** 

 2016آب  28األحد 

 

 بمثؿ؟القمح بالشعير ىؿ يجب مثبًل 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 القمح بالشعير ىؿ يجب ِمثبًل بِمْثؿ؟
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 .قمحٍ  بلمو بصاعِ عف َمعمر بف عبد اهلل أنو أرسؿ غُ 

 فقاؿ:

 ِبْعو ثـ اشتِر بو شعيًرا.

 فأخذ صاًعا وزيادة بعض صاع. فذىب الغبلـُ 

 عمًرا أخبره بذلؾ.فمما جاء مَ 

 فقاؿ لو َمعمر:

ـَ فعمَت ذلؾ؟  ِل

 ال تأخذّف إال ِمثبًل بِمْثؿ!انطمْؽ فرّده، و 

 اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: رسوؿَ  أسمعُ  فإني كنتُ 

ـُ بالطعاـ ِمثبًل بِمْثؿ.  الطعا

 قاؿ:

 نا يومئذ الشعير.وكاف طعامُ 

 قيؿ لو:

 فإنو ليس بمثمو!

 قاؿ: إني أخاؼ أف يضارع!
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 (.، باب بيع الطعاـ ِمثبًل بِمْثؿ)صحيح مسمـ

*** 

 شعيًرا: بو اشترِ  ثـ ِبْعو

 أي: بِع القمح بالذىب أو الفضة أو بسمعة أخرى، كالتمر أو الممح.

 أي: ال تبِع القمَح بالشعير.

*** 

 صاع: بعض وزيادة صاًعا أخذ

 أي: أخذ في مقابؿ صاع القمح صاًعا وزيادة مف الشعير!

*** 

 بذلؾ: أخبره َمعمًرا جاء فمما

 .بذلؾ( الغبلـُ ) أخبره َمعمًرا جاء فمما

*** 

 بِمْثؿ: ِمثبلً  بالطعاـ الطعاـُ 

 أي: الطعاـ سواء أكاف قمًحا أـ شعيًرا.
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وقد ذكر بعد ذلؾ أف الطعاـ إذا كاف يراد بو القمح، إال أف طعاميـ صار ىو 
 الشعير.

*** 

ـُ بالطعاـ )بافتراض وروده في الحديث(: يعني: القمح بالقمح، واهلل أعمـ.  الطعا

*** 

 بِمْثمو: ليس

 ُر كالقمح. أي: ليس الشعي

 ىما ربوياف، ولكنيما صنفاف مستقبّلف، وليسا صنًفا واحًدا تحت اسـ الطعاـ.

*** 

 يضارع: أف أخاؼ

 أي: أخاؼ أف يضارعو )يشبيو( في الحكـ الشرعي. 

*** 

 رأيي في الحديث:

 أنا أرى أف ىذا زيادة ورع مف )َمعمر(، بؿ قد يكوف ورًعا في غير محّمو! 
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ف االطبلع عمى األحاديث النبوية اليـو أسيؿ مما كاف في وقد يكوف معذوًرا، أل
 زمنو، مع وجود الكتب الكثيرة واإلنترنت في زمننا!

*** 

 ففي حديث آخر:

 أكثُرىما )أبو داود والنسائي وغيرىما(. والشعيرُ  بالشعير، الُبر )القمح( ببيع بأس ال

ح( و)الشعير(، ولـ يؤيد ذلؾ أيًضا أّف حديث األصناؼ الستة جاء فيو ذكر )القم
 يرْد فيو ذكُر الطعاـ. فيما إذْف صنفاف مستقبّلف. 

*** 

 تعميؽ عمى عنواف الباب في صحيح مسمـ:

عنواف الباب عنده: "باب بيع الطعاـ ِمثبًل بِمْثؿ"، يقصد: الطعاـ بالطعاـ ِمثبًل 
 بِمْثؿ. وذكر تحتو: القمح، والشعير، والتمر.

 أقوؿ:

 ف يكوف العنواف: ىؿ يجب الطعاـ بالطعاـ ِمثبًل بِمْثؿ؟ربما كاف مف المستحسف أ
 أو: ىؿ يجب القمح بالشعير ِمْثبًل بِمْثؿ؟

*** 
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عنوانو الذي اختاره يفيد أف رأيو الفقيي موافؽ لرأي َمعمر! وال أدري: قد يكوف وقد 
 ال يكوف!

*** 

 ولـ أجد مثؿ عنوانو في صحيح البخاري، فيؿ البخاري أفقو مف ُمسمـ؟

ال انصرؼ النقد إلى غيره مف  ىذا بافتراض أنو ىو صاحب األبواب والعناويف، وا 
 العمماء الذيف وضعوا أبواب الصحيح وعناوينو.

*** 

 ما نقمو النووي:

معنى يضارع: يشابو ويشارؾ، ومعناه: أخاؼ أف يكوف في معنى المماثؿ، فيكوف "
 لو حكمو في تحريـ الربا. 

ا ال يجوز بيع ا واحدً ف الحنطة والشعير صنفً واحتج مالؾ بيذا الحديث في كو 
  .أحدىما باآلخر متفاضبلً 

كالحنطة مع  ،يجوز التفاضؿ بينيما ،ومذىبنا ومذىب الجميور أنيما صنفاف
األرز، ودليمنا ما سبؽ عند قولو صمى اهلل عميو وسمـ: فإذا اختمفت ىذه األجناس 

ي حديث عبادة بف الصامت مع ما رواه أبو داود والنسائي ف ،فبيعوا كيؼ شئتـ
 ، ر بالشعيرـ قاؿ: ال بأس ببيع البُ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  رضي اهلل عنو أف النبيّ 

  )...(. والشعير أكثرىما
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نما خاؼ ألنو لـ يصرّ  ،ة فيوعمر ىذا فبل حجّ وأما حديث مَ  ح بأنيما جنس واحد، وا 
  ".اع عنو احتياطً فتورّ  ،مف ذلؾ

*** 

 2016آب  21األحد 

 

 بمثؿ يًدا بيد مثبلً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ِمثبًل بِمثٍؿ، يًدا بيدٍ 

 الحديث:

الذىُب بالذىِب، والفضُة بالفضِة، والُبر بالُبر، والشعيُر بالشعيِر، والتمُر بالتمِر، 
 والممُح بالممِح.

 ِمْثبًل بِمْثؿ.

 يًدا بيٍد.

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 لماذا يًدا بيد؟
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غ  011غ ذىب بػ  011، كالذىب، يجب مبادلُتيا وزًنا بوزف، األمواؿ الربوية
 ذىب.

ولكف ىذا التساوي في الكـّ ال يكفي، بؿ ال بد أيًضا مف التساوي في الزمف، وليذا 
 قاؿ: يًدا بيد!

 غ ذىب مؤجمة. 011غ ذىب معجمة أكثر قيمًة مف  011

*** 

 الربا يسمى: ربا فضؿ.شرط )ِمثبًل بِمثؿ( إذا لـ نتقيد بو ينشأ لدينا نوع مف 

 شرط )يًدا بيد( إذا لـ نتقيد بو ينشأ لدينا نوعاف آخراف مف الربا:

 ربا َنساء، وىو المبيف آنًفا.

 غ مؤجمة. 001غ ذىب معجمة بػ  011وربا نسيئة، إذا كانت المبادلة: 

 فياىنا َنساء + فضؿ )زيادة(.

*** 

 إذف لدينا ثبلثة أنواع مف الربا:

 ربا فضؿ.

 ساء.ربا نَ 
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 ربا َنسيئة.

*** 

 شرط )ِمثبًل بِمثؿ( مطموب لتحقيؽ التساوي بيف البدَليف في الكـّ.

شرط )يًدا بيد( مطموب، لتحقيؽ تماـ التساوي، ألّف التساوي بيف البدَليف يجب أف 
 يكوف في الكـّ )والنوع( والزمف!

 قاؿ في شرح فتح القدير:

 ّف لمحاّؿ مزّيًة عمى المؤّخر"."مف تتميـ التماثؿ المساواُة في التقابض، فإ

 نّص ميـّ!

*** 

 7102آب   04السبت 

 

 ِمثبًل بمثؿ سواًء بسواء ىؿ ىما مختمفاف؟

 

 سبؽ الحديث النبوي إلى قيمة الزمف

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 سبؽ الحديث النبوي إلى قيمة الزمف

 كيؼ عرؼ فقياؤنا قيمة الزمف؟

، مف خبلؿ ربا النَّساء تحديًدا، وىو عرفوىا باالستنباط مف حديث األصناؼ الستة
 فضؿ المعجؿ عمى المؤجؿ )أو المؤّخر(. 

 فالفضؿ والنَّساء كبلىما ممنوع في الذىب بالذىب. 

 والنَّساء ممنوع في الذىب بالفضة، والفضؿ جائز الختبلؼ الصنفيف. 

والفضؿ والنَّساء كبلىما جائز في الذىب بالقمح، أي جاز الفضؿ الختبلؼ 
 يف، وجاز الفضؿ الختبلؼ الزمنيف. الصنف

ولو لـ يجز الفضؿ الختبلؼ الزمنيف، في الذىب بالقمح، لمنع الشارع فيو النَّساء، 
 كما في الذىب بالذىب، وكما في الذىب بالفضة.

 *** 

فربا النَّساء ىو فضؿ المعجؿ عمى المؤّخر )أو المؤجؿ(، وىذا يعني تفضيؿ 
زيد في البدؿ المؤجؿ زيادة كافية ينقمب معيا الحاضر عمى المستقبؿ، إال إذا 

 التفضيؿ.

*** 
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لسنة. فعمى  011، وال يرضى أف يأخذ 011فالبائع في البيع المعجؿ يطمب مثبًل 
مثبًل.  001المشتري أف يزيد البدؿ المؤجؿ حتى يرضى البائع، فقد يرضى بػ 

 وتكوف زيادة الفضؿ ىنا تعويًضا عف نقص النَّساء.

*** 

ربا النَّساء عرؼ قيمة الزمف، فربا النَّساء كما عّرفو الفقياء ىو فضؿ فمف عرؼ 
المعجؿ عمى المؤّخر )أو المؤجؿ(، وىذا يعني أف المعجؿ أفضؿ )في القيمة 

 المالية( مف المؤّخر )أو المؤجؿ(.

*** 

فإذا تصارؼ رجبلف، وقبض أحدىما بدلو معجبًل، وتأّخر اآلخر، ولـ يتـ الصرؼ 
ّف المتعجؿ يكوف قد أربى عمى صاحبو! فإذا كاف الصرؼ ذىًبا بذىب يًدا بيد، فإ

 وجب التماثؿ بيف الذىَبيف في الوزف، والتماثؿ بينيما في الزمف )يًدا بيد(.

*** 

 بّيف الجصاص في أحكاـ القرآف أّف ربا النَّساء لـ يكف يعرفو العرب قبؿ اإلسبلـ.

 واهلل أعمـ.

*** 

 7102آب  02الثبلثاء 
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 بسواء عيًنا بعيف سواءً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 سواًء بسواء، عيًنا بعيف

 الحديث:

 عف عبادة بف الصامت قاؿ:

سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ينيى عف بيع الذىب بالذىب، والفضة 
بالفضة، والُبر بالُبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والممح بالممح، إال سواًء 

 .بسواء، عيًنا بعيف

 فمف زاد أو ازداد فقد أربى.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 زاد/ازداد:

 بمعنى واحد.

 قد يكوف شًكا مف الراوي.
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 أو ىما روايتاف بمعنى واحد.

*** 

 عيًنا بعيف:

 ىؿ ىي بمعنى:

 سواًء بسواء: تأكيد ليا. -

 أـ بمعنى: يًدا بيد؟  -

 ىي بمعنى: يًدا بيد.

 ألّف )العيف( خبلؼ )الديف(.

 د( أو )الدفع نقًدا: كاش(.والعيف ىي )النق

 والمشكمة أف )العيف( قد تكوف خبلؼ )العرض(. 

 الماؿ: نقد وعرض وَديف.

 فقد يقاؿ: أشياء نقدية، وأشياء عينية. فتكوف )العيف( ىنا خبلؼ )النقد(.

*** 

 ما قالو النووي:

يحتمؿ أف يكوف  ،بسواء سواءً  ،ثؿبمِ  ثبلً مِ  ،ا بوزفوزنً  :قولو صمى اهلل عميو وسمـ"
 ".  في اإليضاح ا ومبالغةً الجمع بيف ىذه األلفاظ توكيدً 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4828&idto=4832&bk_no=53&ID=712#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4828&idto=4832&bk_no=53&ID=712#docu
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 *** 

 أقوؿ:

 ال أظّنيا توكيًدا، بؿ أظّنيا مف الرواة، كؿ منيـ روى عبارة.

ىذا مبالغة في اإليضاح، بؿ ىو تشويش في موضوع شائؾ! فالترادؼ في وال أرى 
 العمـ غير الترادؼ في األدب، واهلل أعمـ.

*** 

  ما قالو موسى شاىيف الشيف في فتح الُمنعـ شرح صحيح مسمـ:

  .بسواء ثؿ، سواءً ثبًل بمِ إال وزًنا بوزف، مِ  :في الرواية الثالثة (ثؿثبًل بمِ إال مِ ")

 :قاؿ النووي

 .في اإليضاح، اىػ يحتمؿ أف يكوف الجمع بيف ىذه األلفاظ توكيًدا ومبالغةً  

 ."عيًنا بعيف :وفي الرواية السادسة

*** 

 أقوؿ:

النووي لـ يصّرح بػ )عيًنا بعيف(، فصاحب فتح الُمنعـ أضافيا مف عنده، وىي 
 بيد. ليست بمعنى: وزًنا بوزف، ِمثبًل بِمثؿ، سواًء بسواء، بؿ ىي بمعنى: يًدا

 )العيف( خبلؼ )الديف(.
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 يقاؿ: 

 عيًنا بعيف. -

 ديًنا بديف. -

 عيًنا بديف. -

*** 

 في معنى: عيًنا بعيف:

 بيعوا يًدا بيد. -

 بيعوا ىاَء وىاَء. -

 ال تبيعوا غائًبا بناجز. -

 ال تبيعوا َنسيئة. -

 ال تبيعوا َنساًء. -

 ال تبيعوا ديًنا. -

*** 

 7102آب  09الجمعة 

 

 ـبيعوا الذىب بالفضة كيؼ شئت

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 بيعوا الذىب بالفضة كيؼ شئتـ

 الحديث:

 عف أبي َبْكرَة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: 

 ال تبيعوا الذىب بالذىب إال سواًء بسواء.

 وال الفضة بالفضة إال سواًء بسواء.

 وبيعوا الذىب بالفضة، والفضة بالذىب، كيؼ شئتـ. 

 ري(.)صحيح البخا

*** 

 تعميؽ:

 قولو: 

 )التبيعوا الذىب بالذىب إال سواًء بسواء(: 

 فيو حذؼ مقّدر:

 سواًء بسواء يًدا بيد.

 وكذلؾ قولو:

 )ال تبيعوا الفضة بالفضة إال سواًء بسواء(.
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 وقولو:

 )كيؼ شئتـ(: فيو أيًضا حذؼ مقّدر:

 كيؼ شئتـ إذا كاف يًدا بيد.

 والربا صعٌب أمُره خصوًصا ربا البيوع. ولعؿ الحذؼ مف خطأ الراوي، ال سيما

 الحذؼ تفسره أحاديث أخرى، مثؿ حديث األصناؼ الستة وغيره.

*** 

 قاؿ لي:

 لماذا قاؿ: )والفضة بالذىب(؟

 أال يغني عنو قولو: )الذىب بالفضة(؟

 قمت لو:

 لعؿ المراد زيادة اإليضاح والتوكيد.

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  18األحد 
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  يجوز بيع الثمر بالتمر كيبًل: ال تجوز المزابنةال

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال يجوز بيع الثمر بالتمر َكيبلً 

 ال تجوز الُمزابنة

 الحديث:

 نيى النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف الُمزابنة:

 بيع ثمر النخؿ بالتمر َكيبًل. -
 وبيع العنب بالزبيب َكيبًل. -
 وبيع الزرع بالحنطة َكيبًل. -

 مسمـ(.)صحيح 

*** 

 ثمر النخؿ:

 الثمر عمى ُرءوس النخؿ: الرطب.

 وما داـ كذلؾ ال يمكف كيمو مف دوف قطفو.

وما داـ كذلؾ فإف تقديره ال يكوف إال بالتقريب )عف طريؽ الخْرص(، أي: عف 
 طريؽ التقريب، ال التأّكد. وفي الربويات ال بد مف التأّكد كيبًل بكيؿ.



78 
 

*** 

 َكيبًل:

 ي.تخص البدؿ الثان

 التقدير:

 بيع ثمر النخؿ خْرًصا بالتمر كيبًل. -
 وبيع العنب خْرًصا بالزبيب كيبًل. -
 وبيع الزرع خْرًصا بالحنطة كيبًل. -
*** 

 عّمة النيي:

 التمر مف األصناؼ الربوية المبّينة في حديث األصناؼ السّتة.

 التمر بالتمر يجب َكيبًل بكْيؿ.

 بويات.والجيؿ بالتماثؿ كالعمـ بالتفاضؿ في الر 

 فبل بّد مف بيع التمر بالتمر بالتساوي )المؤّكد( بيف البدَليف.

 والتساوي يتحقؽ بالَكيؿ ال بالخْرص )وال بالجزاؼ(.

*** 

 وفي رواية:
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نيى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف الُمزابنة، والُمزابنة أف ُيباع ما في ُرءوس 
ْف نق  ص فعمّي.النخؿ بتمر، بكيؿ مسّمى، إْف زاد فمي، وا 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

ْف نقص فعمّي( مف القمار.   جاء في فتح الباري أف ىذا )إْف زاد فمي، وا 

 أقوؿ: 

ىو مف الربا وليس مف القمار، وىو مف شأف الُمزابنة ألّف أحد البدَليف مقّدر 
 بالكيؿ، واآلخر بالخْرص )او بالجزاؼ(.

 واهلل أعمـ. 

*** 

 يؤيده حديث آخر:

 صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الثمر بالتمر، وقاؿ: ذلؾ الربا! تمؾ "نيى رسوُؿ اهلل
الُمزابنة! إال أنو رّخص في بيع العرّية: النخمة والنخمتيف، يأخذىا أىُؿ البيت 

 بخْرصيا تمًرا، يأكمونيا ُرطبا".

 )صحيح مسمـ(.

 الثمر:
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 يعني الثمر عمى ُرءوس الشجر: الرطب.

 بيع الثمر بالتمر:

 مر خرًصا بالتمر كيبًل.أي: بيع الث

 يأخذىا:

 الضمير المتصؿ )ىا( يعود عمى )العرّية(، أو عمى )النخمة(.

 ويجوز في المغة أف يقاؿ أيًضا: يأخذىما، فيعود الضمير عمى )النخمتيف(.

 أىؿ البيت:

 أي: يأخذونيا لبلستيبلؾ، ال لمتجارة.

 60أخرى. والوْسؽ: والعرّية ال تتجاوز خمسة أوُسؽ، كما ىو مذكور في أحاديث 
 صاًعا.

 الُمزابنة: ربا حراـ.

 العرّية: ربا حبلؿ.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016آب  23الثبلثاء 
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 نيى عف المزابنة ورخص في العرايا

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى عف المزابنة ورخص في العرايا

 المزابنة ربا حراـ والعرايا ربا حبلؿ

 .)متفؽ عميو(

 في حديث آخر:

 وؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الثمر بالتمر، وقاؿ:نيى رس

 ذلؾ الربا!

 تمؾ المزابنة! 

 .)متفؽ عميو(

*** 

 المزابنة ربا:

 المزابنة بيع الثمر خرًصا بالتمر كيبًل )وزًنا(.
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فبل يجوز بيع التمر بالتمر إال ِمثبًل بِمثؿ )وزًنا بوزف( حسب حديث األصناؼ 
نخؿ يعتمد عمى الخْرص )التقدير(  مّرتيف: مرة الستة. والثمر عمى رؤوس ال

خْرص الثمر )الرطب( عمى الشجر، ومّرة خْرص الثمر تمًرا! ومف قواعد الربا: 
الجيؿ بالمماثمة كالعمـ بالمفاضمة! أي إذا جيمنا المماثمة ارتكبنا الربا! فبل بد مف 

 العمـ بالمماثمة في المبادالت الربوية.

*** 

 ورّخص في العرايا:

العرايا جمع عرّية، والعرّية تكوف في حدود خمسة أوسؽ كما جاء في الحديث، 
ويبلحظ أّف األوسؽ الخمسة ىي نفسيا نصاب الزكاة في الزروع والثمار! لعؿ 

 الجامع بينيما الرفؽ )اإلحساف(، وىذا كاإلحساف في العارية )اإلعارة( والقرض.

*** 

 المزابنة ربا حراـ والعرايا ربا حبلؿ:

 ا واضح جًدا نقبًل وعقبًل.ىذ

 ال أريد التوسع في المزابنة والعرايا، ألني قصدت ىنا فقط أف أقوؿ:

المزابنة ربا حراـ والعرايا مستثناة مف المزابنة، ومف ثـ فيي ربا حبلؿ في الحكـ 
 الشرعي، وليس األمر مجرد اختبلؼ لفظي كما يزعـ الزاعموف! 

 عاند!وعميو فبل ينكر الربا الحبلؿ إال م
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*** 

 ىػ0342رمضاف  4األربعاء 

 ـ7102حزيراف   8        

 

 البيوع

 التاجر األميف

 ِمف ُنَكِت الحديث

 التاجر األميف

 الحديث:

 التاجر الصدوؽ األميف مع النبييف والصّديقيف والشيداء والصالحيف.

 .)الترمذي وابف ماجو(

*** 

 الصدوؽ:
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ألّف التاجر يحتاج إلى الصدؽ في  صيغة مبالغة مف )الصادؽ(، ولعميا اسُتعممتْ 
جميع معامبلتو، ومعامبلتو كثيرة، والصدؽ ال يتجزأ، فبل يمكنو أف يصدؽ مع 

 فبلف، ويكذب مع فبلف!

*** 

 مع النبييف والصديقيف:

منزلة التاجر األميف منزلة عالية جًدا، ألّف ىذه المنزلة ليست سيمة عمى أّي 
لكذب والخداع والغش والتطفيؼ والرشوة واأليماف تاجر، فالتجارة كثيًرا ما يشوبيا ا

 الكاذبة والدعاية المضممة وكتماف العيوب والتبلعب بالموازيف والمكاييؿ ... إلخ.

فإذا سمـ التاجر مف ىذا كّمو استحؽ ىذه المنزلة العالية عند اهلل، واستحؽ مف 
ير  اداتو وأرباحو. الناس أف يتعامموا معو، فيكسب شيرة وسمعة، فتزداد مبيعاتو وا 

ومف ثـ تضاؼ أصولو المعنوية )شيرة المحؿ( إلى أصولو المادية، فترتفع قيمة 
 ميزانيتو، وقيمة منشأتو، ويبارؾ اهلل لو في عممو، فيكسب الدنيا واآلخرة!

*** 

 قاؿ بعض العمماء:

 طمب الحبلؿ في أسواؽ التجارة يكاد يشبو مقارعة األبطاؿ في ساحات الوغى! 

 .اؿ()كنز العم

*** 
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 قاؿ لي أحد اإلخوة:

بجوار منزلي تاجر أفّضؿ الشراء منو ما دامت أسعاره مطابقة ألسعار السوؽ أو 
ليرة، فوجدتو  722قريبة منيا. كنت أشتري منو، حتى إذا باعني كيمو التفاح بػ 

 ! فقررت عدـ العودة إليو!022عند غيره بػ 

لى جوارىا منشآت أخرى ال كثيًرا ما نشاىد بعض المنشآت يتزاحـ عمييا ال ناس، وا 
 تكاد تبيع إال بشّؽ األنفس!

 واهلل ىو الرّزاؽ الكريـ!

*** 

    7102أيار  7اإلثنيف 

 

 البيع المبرور

 ِمف ُنَكِت الحديث

 التاجر األميف

 الحديث:

 التاجر الصدوؽ األميف مع النبييف والصّديقيف والشيداء والصالحيف.

 .)الترمذي وابف ماجو(
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*** 

 دوؽ:الص

صيغة مبالغة مف )الصادؽ(، ولعميا اسُتعممْت ألّف التاجر يحتاج إلى الصدؽ في 
جميع معامبلتو، ومعامبلتو كثيرة، والصدؽ ال يتجزأ، فبل يمكنو أف يصدؽ مع 

 فبلف، ويكذب مع فبلف!

*** 

 مع النبييف والصديقيف:

يمة عمى أّي منزلة التاجر األميف منزلة عالية جًدا، ألّف ىذه المنزلة ليست س
تاجر، فالتجارة كثيًرا ما يشوبيا الكذب والخداع والغش والتطفيؼ والرشوة واأليماف 
 الكاذبة والدعاية المضممة وكتماف العيوب والتبلعب بالموازيف والمكاييؿ ... إلخ.

فإذا سمـ التاجر مف ىذا كّمو استحؽ ىذه المنزلة العالية عند اهلل، واستحؽ مف 
يراداتو وأرباحو. الناس أف يتعامم وا معو، فيكسب شيرة وسمعة، فتزداد مبيعاتو وا 

ومف ثـ تضاؼ أصولو المعنوية )شيرة المحؿ( إلى أصولو المادية، فترتفع قيمة 
 ميزانيتو، وقيمة منشأتو، ويبارؾ اهلل لو في عممو، فيكسب الدنيا واآلخرة!

*** 

 قاؿ بعض العمماء:

 شبو مقارعة األبطاؿ في ساحات الوغى! طمب الحبلؿ في أسواؽ التجارة يكاد ي
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 .)كنز العماؿ(

*** 

 قاؿ لي أحد اإلخوة:

بجوار منزلي تاجر أفّضؿ الشراء منو ما دامت أسعاره مطابقة ألسعار السوؽ أو 
ليرة، فوجدتو  722قريبة منيا. كنت أشتري منو، حتى إذا باعني كيمو التفاح بػ 

 !! فقررت عدـ العودة إليو022عند غيره بػ 

لى جوارىا منشآت أخرى ال  كثيًرا ما نشاىد بعض المنشآت يتزاحـ عمييا الناس، وا 
 تكاد تبيع إال بشّؽ األنفس!

 واهلل ىو الرّزاؽ الكريـ!

*** 

    7102أيار  7اإلثنيف 

 

 ىؿ باع جابر جممو إلى النبي؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ باع جابر جممو إلى النبي؟

 الحديث:
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 أنو كاف يسير عمى جمٍؿ لو قد أعيى، فأراد أف ُيسّيبو! قاؿ: عف جابر بف عبد اهلل
 فمحقني النبّي صمى اهلل عميو وسمـ، فدعا لي وضربو! فسار سيًرا لـ يسْر مثمو! 

قاؿ: ِبعنيو بُوقّية. قمت: ال. ثـ قاؿ: ِبعنيو. فبعتو بُوقّية، واستثنيُت عميو حمبلنو 
قدني ثمَنو، ثـ رجعُت. فأرسؿ في أثري! إلى أىمي! فمّما بمغُت أتيُتو بالجمؿ، فن

 فقاؿ: أُتراني ماكسُتؾ آلخذ جممؾ؟ خْذ جممؾ ودراىمؾ! فيو لؾ!

 .)متفؽ عميو(

*** 

معنى الحديث فيو خبلؼ ىؿ ىو بيع باعتبار ما بدا أواًل؟ أـ ىو إحساف باعتبار 
 ما انتيى إليو ثانًيا؟

 مف والمبيع؟إذا كاف بيًعا ىؿ في ىذا البيع تأجيؿ البدليف: الث

 ال يمكف التعويؿ كثيًرا عمى ىذا الحديث، لما عميو مف خبلؼ كبير بيف العمماء.

وتأجيؿ البدليف قد نحتاج إليو في عقود التوريد، إال إذا عقدت عمى أساس السَمـ 
 المنّجـ )المقّسط(.

 ىؿ في ىذا البيع استثناء ركوب البعير؟

 ىؿ ىذا استثناء أـ إحساف؟
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ء ففيو مشكؿ، ألف البعير إذا تـ بيعو فقد يتغّير بعد ركوبو! بؿ قد إذا كاف استثنا
 يموت!

 الراجح أّف النبّي لـ يكف يريد الشراء، بؿ كاف يريد اإلحساف إلى جابر:

 أصمح لو بعيره بمعجزة! -

 أتاح لو ركوبو إلى أف يصؿ إلى أىمو! -

 أعطاه مف الماؿ بقدر ثمنو وزيادة! -

 عير وثمنو بيد جابر!لـ يأخذ منو البعير! فصار الب -

*** 

 ما نقمو النووي:

احتج بو  ،وىو حديث مشيور ،فيو حديث جابر :باب بيع البعير واستثناء ركوبو»
  .ويشترط البائع لنفسو ركوبيا ،ةأحمد ومف وافقو في جواز بيع الدابّ 

وحمؿ ىذا الحديث عمى  ،قريبةيجوز ذلؾ إذا كانت مسافة الركوب  :وقاؿ مالؾ
  .ىذا

وال  ،ت المسافة أو كثرتذلؾ سواء قمّ  ال يجوز :بو حنيفة وآخروفأالشافعي و وقاؿ 
وبالحديث اآلخر  ،ياواحتجوا بالحديث السابؽ في النيي عف بيع الثنْ  ،ينعقد البيع

 قضية عيف تتطرؽ إليياوأجابوا عف حديث جابر بأنيا  ،في النيي عف بيع وشرط
ولـ يرد  ،عطيو الثمفيو وسمـ أراد أف يُ صمى اهلل عم وألف النبيّ  :قالوا. احتماالت

نما يضرّ  .في نفس العقدف ويحتمؿ أف الشرط لـ يك :قالوا !حقيقة البيع الشرط  وا 
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صمى اهلل عميو  عتبرّ فمـ يؤثر ثـ  ،اولعؿ الشرط كاف سابقً  .إذا كاف في نفس العقد
 )...(«. ركابوإبوسمـ 

*** 

 ما نقمو ابف حجر: 

ىكذا جـز بيذا  (:ى جازة إلى مكاف مسمّ ائع ظير الدابّ قولو: )باب إذا اشترط الب
كاشتراط سكنى  ، الحكـ لصحة دليمو عنده، وىو مما اختمؼ فيو وفيما يشبيو

الشرط المذكور ينافي  ألفّ  ،بطبلف البيعوخدمة العبد. فذىب الجميور إلى  ،الدار
  .مقتضى العقد

سحاؽ وابف شبرمة وقاؿ األوزاعي  ويتنزؿ  ،وطائفة: يصح البيعوأبو ثور وأحمد وا 
و ا صار كما لو باعالمشروط إذا كاف قدره معمومً  ألفّ  ،االستثناءفيو الشرط منزلة 

 :وقيؿ .دوف الكثير الزمف اليسيرووافقيـ مالؾ في  !ا مثبلً بألؼ إال خمسيف درىمً 
  .تيـ حديث البابثبلثة أياـ، وحجّ  :ه عندهحدّ 

ب عنو الجميور كما سيأتي آخر كبلمو، وأجا ،فيو االشتراطالبخاري ح وقد رجّ 
عميو،  : فمنيـ مف ذكر فيو الشرط، ومنيـ مف ذكر فيو ما يدؿّ بأف ألفاظو اختمفتْ 

واقعة عيف يطرقيا ، وىي اليبةعمى أنو كاف بطريؽ  ومنيـ مف ذكر ما يدؿّ 
بطبلف الشرط المخالؼ ففيو  ،. وقد عارضو حديث عائشة في قصة بريرةاالحتماؿ

ا وصح مف حديث جابر أيضً  .ي آخر العتؽـ بسطو فكما تقدّ  ،لمقتضى العقد
سناده صحيح ،ياالنيي عف بيع الثنْ  وورد النيي عف بيع  .أخرجو أصحاب السنف وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16438
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070


91 
 

في بيع الجارية  وشرط، وأجيب بأف الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثبلً 
 وفي الدابة أف ،وفي العبد أف ال يستخدمو ،أف ال يطأىا، وفي الدار أف ال يسكنيا

ا لوقت معمـو فبل بأس بو، وأما حديث النيي ا معمومً ال يركبيا، أما إذا اشترط شيئً 
فعمـ أف المراد أف النيي إنما وقع عما  (،إال أف يعمـ) :عف الثنيا ففي نفس الحديث

وىو قابؿ  ،، وأما حديث النيي عف بيع وشرط ففي إسناده مقاؿمجيوالً كاف 
آخر الكبلـ عمى ىذا الحديث إف شاء اهلل  لمتأويؿ، وسيأتي مزيد بسط لذلؾ في

 )...(. تعالى

لـ يكف  البيع المذكورتأولو بأف  لكفْ  ،إلى تصحيح االشتراطالطحاوي وقد جنح 
شعر بأف القوؿ : فإنو يُ قاؿ .إلخ (ؾراني ماكستُ أتُ ) :لقولو في آخره ،عمى الحقيقة

ه القرطبي بأنو دعوى مجردة وتغيير وردّ  .لـ يكف عمى التبايع حقيقةالمتقدـ 
بعد  (ةبعتو منؾ بأوقيّ )قاؿ: وكيؼ يصنع قائمو في قولو:  .وتحريؼ ال تأويؿ
 وغير ذلؾ مف األلفاظ المنصوصة في ذلؾ؟  (،وقد أخذتُ )المساومة؟ وقولو: 

ألنو شرط  ،كاف مف ماؿ المشتري فالبيع فاسد فْ واحتج بعضيـ بأف الركوب إ
فْ  !لنفسو ما قد ممكو المشتري ألف المشتري لـ يممؾ  ،كاف مف مالو ففاسد وا 

نما ممكيا ألنيا طرأت في ممكو. وتعقب بأف  المنافع بعد البيع مف جية البائع، وا 
ظيره مف ون .ووقع البيع بما عداىا ،رت بقدر مف ثمف المبيعالمنفعة المذكورة قدّ 

لمبائع  استثناء شيء مجيوؿواستثنى ثمرتيا، والممتنع إنما ىو  ،رتبّ قد أُ  باع نخبلً 
 .ا فبل مانع، فيحمؿ ما وقع في ىذه القصة عمى ذلؾوالمشتري، أما لو عمماه معً 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
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ألف البائع بعد عقد  ،عـ أنو يؤخذ مف الحديث أف البيع لـ يتـّ فز  ابف حـزوأغرب   
عمى أنو كاف  دؿّ  (ؾراني ماكستُ أتُ ) :ا قاؿ في آخرهؽ، فممّ ر قبؿ التفرّ البيع مخيّ 

نما اشترط لجابر ركوب جمؿ نفسو، فميس فيو حجة لمف  اختار ترؾ األخذ، وا 
  .لتكمؼوال يخفى ما في ىذا التأويؿ مف ا .أجاز الشرط في البيع

مؼ ألف وعده ال خُ ، وعد قاـ مقاـ الشرط (ولؾ ظيره)قولو:   :اإلسماعيميوقاؿ 
لتنزيو اهلل تعالى لو عف دناءة األخبلؽ، فمذلؾ ساغ  ،وىبتو ال رجوع فييا ،فيو

 غيره.  بالشرط، وال يمـز أف يجوز ذلؾ في حؽّ  ر عنولبعض الرواة أف يعبّ 

نما وقع سابقً  ،وحاصمو أف الشرط لـ يقع في نفس العقد فتبرع بمنفعتو ا، ا أو الحقً وا 
مف الشافعية يب الطبري أبي الط. ووقع في كبلـ القاضي اكما تبرع برقبتو آخرً  أوالً 

 ،(حمبلني إلى المدينة فمما نقدني الثمف شرطتُ ) :أف في بعض طرؽ ىذا الخبر
بيا عمى أف الشرط تأخر عف العقد، لكف لـ أقؼ عمى الرواية المذكورة،  واستدؿّ 

ف ثبتتْ  قرره لي واتفقا عمى  :أي (،نقدني الثمف) :فيتعيف تأويميا عمى أف معنى وا 
روايات الصحيحة صريحة في أف قبضو الثمف إنما كاف بالمدينة، تعيينو، ألف ال

  (منا المدينة بدينارأتبيعني جممؾ ىذا إذا قدِ ( :الطحاويوكذلؾ يتعيف تأويؿ رواية 
 .منا المدينةأتبيعني بدينار أوفيكو إذا قدِ  :الحديث ، فالمعنى

ينبغي تأويؿ ما وقع في بعض الروايات مف ذكر الشرط عمى   :وقاؿ الميمب  
 (هأفقرناؾ ظيرَ )  :روىليوافؽ رواية مف  شرط تفضؿ ال شرط في أصؿ البيعأنو 
القصة جرت كميا عمى قاؿ: ويؤيده أف  .ـوغير ذلؾ مما تقدّ  (،هأعرتؾ ظيرَ )و

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11872
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
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ال بؿ )، قاؿ: (ىو لؾ) :ا قوؿ جابرويؤيده أيضً . وجو التفضؿ والرفؽ بجابر
إلى نحو ىذا، وزعـ أف اإلسماعيمي وسبؽ  .ا بوفمـ يقبؿ منو إال بثمف رفقً  (،عنيوبِ 

وجو ال  ا عمىجابرً  النكتة في ذكر البيع أنو صمى اهلل عميو وسمـ أراد أف يبرّ 
 ،هممو عمى اسـ البيع ليتوفر عميو برّ فبايعو في جَ  ،في مثمو يحصؿ لغيره طمعٌ 
قاؿ: وعمى ىذا المعنى  !روفوفيكوف ذلؾ أىنأ لمع ،ا عمى ممكوويبقى البعير قائمً 

أف يزيده عمى الثمف زيادة ميمة في الظاىر، فإنو قصد بذلؾ زيادة  أمره ببلالً 
مف غير أف يحصؿ لغيره تأميؿ في نظير ذلؾ. وتعقب بأنو لو  ،اإلحساف إليو

ه عميو البعير ا في التأميؿ المذكور عند ردّ كاف المعنى ما ذكر لكاف الحاؿ باقيً 
بخبلؼ  ،ا تقتضي قمة الشيءوأجيب بأف حالة السفر غالبً  .امف معً المذكور والث
 فبل مباالة عند التوسعة مف طمع اآلمؿ.  ،حالة الحضر

 حؿّ م وعد حؿّ مف أنو اإلسماعيمي وأقوى ىذه الوجوه في نظري ما تقدـ نقمو عف 
  «.الشرط

*** 

 تعميؽ عمى ما نقمو ابف حجر:

ا ا صار كما لو باعو بألؼ إال خمسيف درىمً ألف المشروط إذا كاف قدره معمومً ) - 
ؽ بينيما كبير، ألف المبيع في حالة جابر صار بالركوب غير (: أقوؿ: الفر مثبلً 

! بؿ قد يموت البعير!  معمـو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4942&idto=4943&bk_no=52&ID=1720#docu
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(: ليس في حالة جابر ا لوقت معمـو فبل بأس بوا معمومً أما إذا اشترط شيئً ) -
، ألف البيع يقع عمى الجمؿ، والجمؿ بعد الوصوؿ  شرط شيء معمـو

 مجيوؿ!

- ( : (: غير التأويؿ مف التكمؼ وال يخفى ما في ىذاالتعميؽ عمى ابف حـز
 فما قالو ابف حـز وارد، ولو وجو. مسّمـ.

 ىذا واهلل اعمـ.

*** 

          2610نيساف  22الجمعة 

 

 ال تبع ما ليس عندؾ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال تبع ما ليس عندؾ

 الحديث:

 عف حكيـ بف حزاـ قاؿ:

، يسألني مف البيع ما أتيُت رسوَؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقمُت: يأتيني الرجؿُ 
 ليس عندي، أبتاُع لو مف السوؽ، ثـ أبيُعو! قاؿ:
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 ال تبْع ما ليس عندؾ!

 .)مسند أحمد وأصحاب السنف(

*** 

 ثـ أبيعو:

 التقدير: ثـ أسّممو المبيع.

 قولو: أبتاع لو.

 لـ يقؿ: 

 أبتاع ثـ أبيعو.

 األصؿ الشرعي أف يبتاع التاجر لنفسو، ثـ يبيع غيره.

*** 

 لمنع:حكمة ا

إذا باع ما ليس عنده فقد يعجز عف تسميـ ما باع، وىذا يدخؿ في النيي  -
 عف بيع الَغرر.

إذا باع ما ليس عنده لـ يتحمؿ المخاطرة التي يتحمميا التجار، أي:  يريد  -
أف يربح مف دوف مخاطرة! والمخاطرة ىي التي تجعؿ الربح مشروًعا في 

ال كاف ما فعمو أشبو شيء بال ربا، أو بربح ما لـ يضمف التجارة. وا 
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)يضمنو(، أي: ما لـ يتحمؿ مخاطرتو! وىو بمعنى ما قمتو آنًفا، ولكني 
 ذكرتو ألف النيي عنو منصوص عميو في الحديث النبوي!

*** 

 نيى رسوؿ اهلل عف بيع ما ليس عنده ورّخص في السمـ:

ـ ال النيي عف بيع ما ليس عنده ثابت بالحديث، غير أف قولو: رّخص في السمَ 
أراه ثابتًا، ال مف حيث النقؿ وال مف حيث العقؿ. وىو رأي بعض الفقياء، وال 

 أوافقيـ عميو.

ذلؾ أني أرى أف بيع السَمـ ليس رخصة، وليس استثناًء، بؿ أرى أف بيع ما ليس 
 عنده يطّبؽ عمى السَمـ أيًضا.

يؤجؿ فيو بيع السَمـ جائز بنّص الحديث النبوي، وىو بيع آجؿ يعجؿ فيو الثمف و 
المبيع. وبعض العمماء يشترطوف لجوازه أف يكوف المبيع موجوًدا في السوؽ منذ 
العقد حتى موعد التسميـ، وبعضيـ يكتفي بأف يغمب عمى ظّف البائع وجود المبيع 

 عنده أو في السوؽ عند أجؿ التسميـ.

ميو قد يقاؿ: أال يدخؿ بيع السَمـ في بيع ما ليس عنده، مع أف جوازه منصوص ع
في الحديث النبوي؟ فبيع السَمـ جائز بنّص الحديث النبوي، وبيع ما ليس عنده 
حراـ بنّص الحديث النبوي! اشترط بعض العمماء أف يكوف التاجر )في السَمـ 

ال لـ يكف أىبًل لبيع السَمـ  )ابف القيـ في التجاري( ممف يتاجروف بالسمعة المبيعة، وا 

 . زاد المعاد(
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نا أزيد عمى ا بف القيـ أف يكوف التاجر ممف تكوف السمعة عندىـ منذ العقد حتى وا 
التسميـ! وسأفرد لبيع السَمـ مقالة خاصة. فبل بد مف بحث العبلقة بيف بيع السَمـ 
وبيع ما ليس عنده، ال سيما في نطاؽ السَمـ التجاري. فيذا بحث في غاية األىمية 

 والدقة!

 واهلل أعمـ.

*** 

      7102أيار  3األربعاء 

 

 

 

 

 ال تبع ما ليس عندؾ

 لـ أجده المقاؿ الثاني

 نيى رسوؿ اهلل عف بيع الَغرر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى رسوؿ اهلل عف بيع الَغرر
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 .)صحيح مسمـ(

 . )وتجد في صحيح البخاري في كتاب البيوع باًبا عنوانو: بيع الغرر(

*** 

 أىـّ المحّرمات في اإلسبلـ:

 الربا. -

 والغرر. -

الربا والغرر فقد فيـ الشيء الكثير، ومف لـ يفيميما فقد فاتو الشيء  وَمف فيـَ 
 الكثير!

 الَغَرر: في المغة ىو الخَطر.

.  بيع الَغرر: البيع الذي فيو َغرر: شيء مجيوؿ غير معمـو

 لـ يقؿ:

 نيى عف الَغرر.

*** 

 الَغرر في المعاوضات والَغرر في التبرعات:

 نيى عف بيع الَغرر: 
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نيي عنو ىو في البيوع )المعاوضات( ال في التبرعات، حيث يجوز فالغرر الم
 فييا مف الَغرر ما ال يجوز في المعاوضات.

 فمو قمُت لؾ: بعتؾ ما في الغرفة المجاورة بمبمغ كذا لـ يجز إال برؤية ما فييا.

لو قمت لؾ: وىبتؾ ما في الغرفة المجاورة جاز، ألف البيع قائـ عمى المشاححة، 
ئمة عمى المسامحة. فمف دفع ثمًنا معموًما فإنو يريد في مقابمو مبيًعا واليبة قا

معموًما. ومف لـ يدفع شيًئا تسامح سواء أحصؿ عمى الكثير أـ القميؿ، أـ لـ 
 يحصؿ عمى شيء!

*** 

 أنواع الَغرر المنيي عنو في البيوع:

، أو شيء لـ ُيخمؽ بعد! -0  غرر في الوجود: مثؿ بيع شيء معدـو

صوؿ: مثؿ بيع الشيء قبؿ قبضو! فما لـ تقبضو فمف غرر في الح -7
 تكوف قادًرا عمى التسميـ!

غرر في المقدار: مثؿ بيع َغوصة الغائص! أو رمية الصائد! فقد  -4
 يكوف المبيع كثيًرا أو قميبًل، حسبما تأتي بو الَغوصة أو الرمية!

غرر في الجنس: مثؿ بيع سمعة لـ تحدد ما ىي؟ بعتؾ سمعة! أي  -3
 سمعة؟

 ر في الصفة: مثؿ بيع أرز لـ ُتحدد صفتو! أّي أرز؟غر  -2
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غرر في الزماف )األجؿ(: مثؿ بيع آجؿ لـ ُيحدد أجمو! أجؿ الثمف،  -2
 أو أجؿ المبيع )في بيع السَمـ(.

 غرر في المكاف: مثؿ بيع لـ ُيحدد فيو مكاف التسميـ! -2

 غرر في التعييف: مثؿ بيع ثوب مف ثوبيف مختمفيف )غير متماثميف(! -8

د أف يكوف المبيع معموًما مف حيث وجوده، وحصولو، ومقداره، وجنسو، فبل ب
 وصفتو، وأجمو، وتعيينو!

ال يجوز بيع المجيوؿ، منًعا لبلحتبلؼ والتنازع بيف المتبايعيف! فالبائع ُيعطي 
كغ، والمشتري يقوؿ:  81األردأ، والمشتري يطمب األجود! البائع يقوؿ: بعتؾ 

: بعتؾ لسنة، والمشتري يقوؿ: بعتني لنصؼ سنة! كغ! البائع يقوؿ 011بعتني 
البائع يقوؿ: بعتؾ تسميـ محّؿ البائع، والمشتري يقوؿ: بعتني تسميـ محّؿ 

 المشتري!

*** 

 الغرر في األصؿ والغرر في التابع:

الغرر في التابع ُيغتفر، مثؿ بيع الحيواف مع المبف )الحميب( في ضرعو، يجوز 
واف، وال يجوز بيعو منفرًدا! فبل يجوز أف أبيعؾ ما في فيو بيع المبف تابًعا لمحي

 ضرع الحيواف! أبيعؾ حميبو بعد حمبو!

وال يجوز بيع الحْمؿ في بطف الحيواف منفرًدا، ويجوز بيعو تابًعا، أي: مع 
 الحيواف.
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*** 

 الغرر الكثير والغرر اليسير:

ْف لـ تعمـ الغرر اليسير ُيعفى عنو إذا لـ يمكف تجنبو، مثؿ: بيع جّبة مح شّوة وا 
ْف لـ تَر أساسو!  حشوتيا! وبيع الدار وا 

 والغرر الكثير ال ُيعفى عنو، مثؿ أنواع الغرر المذكورة.

 واختمؼ العمماء في بعض البيوع:

بيع ما يكُمف في األرض، كالبصؿ والفجؿ )المقصود بيعو وىو كامف،  -
 وليس بعد قمعو(.

 لمقصود بيعو بقشره(.بيع ما يختفي في قشره، كالجوز والفستؽ )ا -

*** 

        7102أيار  4الثبلثاء 

 

 نيى عف بيع الحصاة وبيع الغرر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى عف بيع الحصاة وبيع الَغرر

 الحديث:
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 . الَغرر وبيع الحصاة بيع عف وسمـ عميو اهلل صمى النبي نيى

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 قاؿ لي:

 بيع الَغرر؟لماذا ذكر بيع الحصاة مع أنو داخؿ في 

 قمت:

بيع الحصاة بيع يعرفونو، ولعمو مف أشير بيوعات الجاىمية، وبيع الَغرر أعـ، 
والغرر حكـ، والحصاة أحد التطبيقات. فمو اكتفى بالنيي عف بيع الغرر ربما لـ 
يفيموا معناه، والَغرر لو معنى في الفقو دقيؽ، أي قد يدؽ عمى أفياـ الكثيريف، ال 

 ف!سيما غير المختصي

*** 

 قاؿ:

 ىذه األشكاؿ التي ذكرىا النووي كثيرة! ماذا يجمعيا؟

 قمت:
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يجمعيا أنيا بيع شيء مجيوؿ، أو مبني عمى الحّظ )اليانصيب، القمار(. فالَغرر 
. فأنا أدفع  ىو الخطر، أي: االحتماؿ، والبيع يجب أف يكوف عمى شيء معمـو

 وًما.ثمًنا معموًما في البيع فبل بد أف يكوف المبيع معم

*** 

 قاؿ:

 ىؿ الَغرر كّمو حراـ؟

 قمت:

منو ما ىو كثير، ومنو ما ىو يسير. يجوز منو اليسير، ويجوز الكثير إذا لـ 
 يمكف اجتنابو ودعت الحاجة إليو.

*** 

 قاؿ:

 ىؿ يمكف أف تعطيني مثااَل عمى الَغرر الكثير الجائز؟

 قمت:

فييا كثيًرا، مف حيث مقدار الجعالة )مف وجد ضاّلتي فمو كذا(. فقد يعمؿ العامؿ 
العمؿ ومدة العمؿ، وال يعثر عمى الشيء الضائع، فميس لو شيء مف الجعؿ! وقد 
يعمؿ قميبًل ويعثر عميو، فيأخذ الجعؿ كمو. فالجعالة ال ُيعطى الجعؿ فييا إال 
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بإنجاز المطموب. فإذا ضاعت سيارتي ماذا أستفيد إذا عمؿ العامؿ كثيًرا ولـ 
 يأتني بيا؟! 

*** 

 قاؿ:

 كيؼ يرضى العامؿ في الجعالة بيذا الوضع؟

 قمت:

الُجعؿ في الجعالة أكبر مف األجر في اإلجارة. والعامؿ قد يعمؿ قميبًل فيستحؽ 
 الُجعؿ كمو إذا وجد السيارة!

*** 

 قاؿ:

 لماذا قاؿ: نيى عف بيع الغرر، ولـ يقؿ: نيى عف الَغرر؟

 قمت:

لتبرعات. قاؿ العمماء: ُيغتفر الغرر في الَغرر حراـ في المعاوضات، جائز في ا
 التبرعات وال ُيغتفر في المعاوضات.

*** 

 قاؿ:
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 ىؿ لؾ أف تعطيني مثااًل يتضح لي فيو الفرؽ بيف المعاوضات والتبرعات؟

 قمت:

لو قمت لؾ: بعتؾ ما في ىذا الصندوؽ لـ يجز، ولو قمت لؾ: وىبتؾ ما في ىذا  
 الصندوؽ جاز.

*** 

 قاؿ:

 ارة: بيع الَغرر؟ ماذا تعني؟ما ىذه العب

 قمت:

 تعني: البيع الذي فيو َغرر.

*** 

 قاؿ:

 أّييما أولى باىتمامي: الَغرر أـ الربا؟

 قمت:

كبلىما ميـّ، وىما أىـّ أمريف في الفقو المالي. مف فيميما كاف قادًرا عمى فيـ 
ال فبل.  الفقو المالي، وا 
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*** 

 

 ما نقمو النووي:

 : تأويبلت ثةثبل ففيو الحصاة بيع "أما

 أو أرمييا! التي الحصاة عميو وقعت ما األثواب ىذه مف بعتؾ: يقوؿ أف: أحدىا
  الحصاة! ىذه إليو انتيت ما إلى ىنا مف األرض ىذه مف بعتؾ

 . الحصاة بيذه أرمي أف إلى بالخيار أنؾ عمى بعتؾ: يقوؿ أف: والثاني

 الثوب ىذا رميتُ  إذا :فيقوؿ بيًعا، بالحصاة الرمي نفس يجعبل أف: والثالث
 . بكذا منؾ مبيع فيو بالحصاة

*** 

 قدمو وليذا البيوع، كتاب أصوؿ مف عظيـ أصؿ فيو الغرر بيع عف النيي وأما
، اآلبؽ، كبيع منحصرة، غير كثيرة مسائؿ فيو ويدخؿ مسمـ،  والمجيوؿ، والمعدـو
 الماء في السمؾ وبيع عميو، البائع ممؾ يتـ لـ وما تسميمو، عمى يقدر ال وما

 مبيًما، الصْبرة بعض وبيع البطف، في الحمؿ وبيع الضرع، في والمبف الكثير،
  ذلؾ. ونظائر شياه، مف وشاة أثواب، مف ثوب وبيع

 . حاجة غير مف َغرر ألنو باطؿ بيعو ىذا وكؿ
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*** 

 وكما الدار، بأساس كالجيؿ حاجة، إليو دعت إذا بيًعا الغرر بعض يحتمؿ وقد
 تابع األساس ألف البيع، يصح فإنو لبف، ضرعيا في والتي الحامؿ، الشاة باع إذا

 في القوؿ وكذا. رؤيتو يمكف ال فإنو إليو، تدعو الحاجة وألف الدار، مف لمظاىر
 . ولبنيا الشاة حمؿ

*** 

 عمى أجمعوا أنيـ منيا حقير، غرر فييا أشياء جواز عمى المسمموف أجمع وكذلؾ
. يجز لـ بانفراده حشوىا بيع ولو حشوىا، ير لـ فْ وا   المحشّوة، الجّبة بيع صحة

 قد الشير أف مع شيًرا، ذلؾ ونحو والثوب والدابة الدار إجارة جواز عمى وأجمعوا
  وعشريف! تسعة يكوف وقد يوًما، ثبلثيف يكوف

 الماء، استعماليـ في الناس اختبلؼ مع باألجرة الحماـ دخوؿ جواز عمى وأجمعوا
 . مكثيـ قدر وفي

 المشروب، قدر جيالة مع بالِعوض السقاء مف الشرب جواز عمى معواوأج
 . ىذا وعكس الشاربيف، عادة واختبلؼ

 .اليواء في والطير البطوف، في األجّنة بيع بطبلف عمى وأجمعوا

***  
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 ذكرناه، ما عمى وجوده مع والصحة. الغرر بسبب البطبلف مدار: العمماء قاؿ
 بمشقة، إال عنو االحتراز يمكف وال الغرر، كابارت إلى حاجة دعت إفْ  أنيف وىو
ال البيع، جاز حقيًرا، الَغرر وكاف   فبل. وا 

*** 

 وفساده، فييا البيع صحة في العمماء اختبلؼ مف الباب مسائؿ بعض في وقع وما
 حقير، الغرر أف يرى فبعضيـ القاعدة، ىذه عمى مبني الغائبة، العيف كبيع

، فيجعمو  واهلل البيع، فيبطؿ بحقير، ليس يراه وبعضيـ ،البيع فيصح كالمعدـو
 . أعمـ

*** 

 وعسب الحصاة( )بيعو الحبمة حبؿ وبيع المنابذة وبيع المبلمسة بيع أف واعمـ
 النيي في داخمة ىي خاصة نصوص فييا جاء التي البيوع مف وأشباىيا الفحؿ
 الجاىمية بياعات مف لكونيا عنيا، وُنيي بالذكر، ُأفردت ولكف الَغرر، بيع عف

 .أعمـ" واهلل المشيورة،

*** 

 2016أيموؿ  11األحد 

 

 ال يبيع الرجؿ عمى بيع أخيو
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال يبيع الرجؿ عمى بيع أخيو

 .)متفؽ عميو(

 وال يشتري عمى شراء أخيو.

 .)متفؽ عميو(وال يسوـُ عمى سـو أخيو 

 ف المشتريف.لما يؤدي ذلؾ إلى العداوة والبغضاء بيف البائعيف أو بي

 ال يبيع:

 نفي )أو خبر( في معنى النيي.

 أي: ال يبْع.

 وىو كذلؾ في رواية.

 صورة النيي:

 .9فيقوؿ لو: أنا أبيعؾ مثَمو بػ  01اشترى بػ  -

 سمعة أجود! 01أو أبيعؾ بػ  -

. ىذا جائز في بيع المزايدة، 00فيقوؿ لو: أنا أشتري منؾ بػ  01باع بػ  -
 اء اهلل.الذي سنفرده بمقاؿ خاص إف ش

 وىذا في مدة الخيار: خيار المجمس أو خيار الشرط. 
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 وبالطبع ىذا ال يقع إال بعد معرفة الثمف.

رأيت تاجريف متجاوريف يبيعاف سمًعا متشابية، أحدىما عميو زحاـ، رأيت التاجر 
المجاور ينادي الزبوف، أو يشّده مف ثوبو، لكي يشتري مف عنده! أرى ىذا يدخؿ 

 لـ يتـ الوصوؿ إلى المساومة والثمف، واهلل أعمـ.في النيي، ولو 

(؟  ىؿ مف فرؽ بيف )البيع عمى البيع( و)السـو عمى السـو

 لعّؿ المعنى واحد، واهلل أعمـ.

 ومف فّرؽ بينيما لـ يكف تفريقو واضًحا.

 أقواؿ الشّراح:

 ما نقمو النووي:

 افسخْ  : مدة الخيارا في أما البيع عمى بيع أخيو فمثالو أف يقوؿ لمف اشترى شيئً »
 .ونحو ذلؾ ،أو أجود منو بثمنو ،وأنا أبيعؾ مثمو بأرخص مف ثمنو ،ىذا البيع
  .وىذا حراـ

 افسخْ  :وىو أف يقوؿ لمبائع في مدة الخيار ،ا الشراء عمى شراء أخيويحـر أيضً 
  .ونحو ىذا ،وأنا أشتريو منؾ بأكثر مف ىذا الثمف ،ىذا البيع

فيو أف يكوف قد اتفؽ مالؾ السمعة والراغب فييا عمى  وأما السـو عمى سـو أخيو
  .وىذا حراـ بعد استقرار الثمف !أنا أشتريو :فيقوؿ اآلخر لمبائع ،البيع ولـ يعقداه
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 «.فميس بحراـ تباع فيمف يزيدوأما السـو في السمعة التي 

 أقوؿ:

( غير واضح.  التفريؽ بيف )البيع عمى البيع( و)السـو عمى السـو

*** 

 نقمو ابف حجر:ما 

   : قاؿ العمماء»

البيع عمى البيع حراـ، وكذلؾ الشراء عمى الشراء، وىو أف يقوؿ لمف اشترى سمعة 
منؾ بأزيد،  يالشتر  افسخْ  :ألبيعؾ بأنقص، أو يقوؿ لمبائع افسخْ   : في زمف الخيار
   . وىو مجمع عميو

 ،ا منو بثمنوبيعؾ خيرً ه ألردّ  :ا ليشتريو فيقوؿ لووأما السـو فصورتو أف يأخذ شيئً 
و بعد استقرار ه ألشتريو منؾ بأكثر، ومحمّ استردّ  :أو مثمو بأرخص، أو يقوؿ لممالؾ

)...(. وركوف أحدىما إلى اآلخر ،الثمف  

وقد استثنى بعض الشافعية مف تحريـ البيع والسـو عمى اآلخر ما إذا لـ يكف  
  .الديف النصيحة :احتج بحديثو  ،بف حـزاوبو قاؿ  ،اا فاحشً ا غبنً مغبونً  يالمشتر 

 فْ إوأنؾ  ، قيمتيا كذا فو أفّ فمو أف يعرّ  ،لـ تنحصر النصيحة في البيع والسـو لكفْ 
  «!فيجمع بذلؾ بيف المصمحتيف ،مف غير أف يزيد فييا !بعتيا بكذا مغبوفٌ 

 أقوؿ:
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( غير واضح، كما  تفريؽ ابف حجر بيف )البيع عمى البيع( و)السـو عمى السـو
ي التعميؽ عمى النووي.قمُت ف  

*** 

       6102أيار  06الخميس 

 

 نيى النبي عف بيعتيف في بيعة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى النبّي عف بيعتيف في بيعة

 .)رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسف صحيح(

 وفي رواية:

 نيى عف صفقتيف في صفقة.

*** 

 ىذا النيي لـ يرد في صحيح البخاري، وال صحيح مسمـ.

ر التي اتفؽ عمييا العمماء منو ىي الصور المحّرمة بنصوص أخرى، والصو 
كالنصوص التي تحّرـ الربا، فصار نّص النيي عف بيعتيف في بيعة تحصيؿ 

 حاصؿ!
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 فمف الصور الممنوعة التي ذكروىا في بيعتيف في بيعة:

 .01، عمى أف أشترَييا منؾ نقًدا بػ 07بعتؾ ىذه السمعة لسنة بػ 

بعد  07عمى أف يسترّد منو  01عة ألجؿ الربا، كأنو أقرضو فيذه صورة ممنو 
 سنة!

 ومثُؿ ذلؾ:

كغ مف قمح مؤجؿ لسنة، فمّما حّؿ  011في بيع السَمـ: إذا أسمـ ثمًنا معجبًل في 
 كغ مف القمح!  071أجؿ المبيع قاؿ لو: أؤجمؾ لسنة أخرى عمى أف تسممني 

 مف الصور أيًضا:

السمعة، فياىنا قد يزيد عميو في ثمف البيع في أقرضؾ عمى أف تشتري مّني ىذه 
مقابؿ القرض، فيصير قرًضا ربوًيا! وىذا منيّي عنو بنص الحديث: نيى رسوُؿ 

، )رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسف صحيح(اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع وسَمؼ 
 والسَمؼ ىنا ىو القرض.

*** 

 شرح مقترح:

مؤسسات القطاع العاـ التي يأتييا  قد ينطبؽ حديث بيعتيف في بيعة عمى
المشتري، فتبيعو مع السمعة التي يريدىا سمعة أخرى ال يريدىا! كأف يريد السكر 
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فتبيعو معو الشاي! وربما يفعموف ذلؾ ألّف الشاي يكوف قد قاربت صبلحيتو عمى 
 االنتياء!

 فيذا اإلكراه مخالؼ لمبدأ الرضا في البيع!

 قاؿ تعالى:

آمنوا ال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تكوَف تجارًة عف تراٍض يا أييا الذيف )
 .79( النساء منكـ

 وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 .)سنف ابف ماجو( إنما البيُع عف تراضٍ 

 واهلل أعمـ.

*** 

     7102أيار  00األربعاء 

 

 نيى النبي عف بيع ما لـ يقبض

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ف بيع ما لـ يقبضنيى النبي ع
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 .)متفؽ عميو(

، وباعو بػ 011بيع الشيء قبؿ قبضو يؤدي إلى )الربا(: ألنو اشترى الشيء بػ 
 قبؿ قبضو! 071

ويؤدي إلى )ربح ما لـ يضمف(، أي ما لـ يتحمؿ مخاطرتو. والنيي عف ربح ما 
 لـ يضمف منصوص عميو في الحديث النبوي.

 جز عف تسميـ ما باعو.ويؤدي إلى )الَغرر(، ألف بائعو قد يع

 وفي بعض األحاديث:

كّنا في زماف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نبتاع الطعاـ، فيبعث عمينا  -
مف يأمرنا بانتقالو مف المكاف الذي ابتعناه إلى مكاف سواه، قبؿ أف نبيعو! 

 .)صحيح مسمـ(

 .)متفؽ عميو(وفي حديث آخر: حتى ُيؤووه إلى رحاليـ!  -

ض كثيًرا ما يقع في المصافؽ )البورصات(، في عمميات بيع كثيرة والبيع قبؿ القب
)مضاربات عمى األسعار(، تتوالى عمى السمعة نفسيا، مف دوف قبض )تسميـ(، 

نما يكتفى بقبض فروؽ األسعار!  وا 

*** 

 ما نقمو ابف حجر:
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مف ابتاع  :ي رواية مسعر عف عبد الممؾ بف ميسرة عف طاوس عف ابف عباسف
 )...(. وو حتى يقبضَ يبعْ ا فبل طعامً 

  )...(.  !ال أحسب كؿ شيء إال مثمو :قاؿ ابف عباس

  )...(.وىذا مف تفقو ابف عباس 

كيؼ ذاؾ؟ قاؿ: ذاؾ دراىـ بدراىـ  :البف عباس قمتُ  :ؿ طاوس في الباب قبمواق
 ! )...(.رجأوالطعاـ مُ 

 ،قبض منو الطعاـولـ ي ،ودفعيا لمبائع ،دينار مثبلً  011ػ ا بأي فإذا اشترى طعامً 
فكأنو باع  ،والطعاـ في يد البائع ،ا وقبضيادينارً  071ػ ثـ باع الطعاـ آلخر ب

  !ادينارً  071ػ دينار ب 011

، ولذلؾ قاؿ )كما في بعض الروايات( وعمى ىذا التفسير ال يختص النيي بالطعاـ
 ! ال أحسب كؿ شيء إال مثمو  :ابف عباس

وؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف تباع السمع نيى رس :يؤيده حديث زيد بف ثابت
 .حتى يحوزىا التجار إلى رحاليـ ،حيث تبتاع

 (. أخرجو أبو داود وصححو ابف حباف )

*** 

        7102أيار  01الثبلثاء 
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 ماذا يعني البيع قبؿ القبض؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ماذا يعني البيع قبؿ القبض؟

في األحاديث النبوية الشريفة، وربما يكوف جاء النيي عف بيع الطعاـ قبؿ قبضو 
المقصود بالنيي ىو كؿ شيء يباع قبؿ قبضو، وليس الطعاـ فقط، كما بيف ابف 

 عباس رضي اهلل عنيما.

*** 

والبيع قبؿ القبض ليس مف المحّرمات األساسية مثؿ الربا، والَغرر، بؿ ىو تابع 
 با، أو أحد تطبيقات الَغرر.في تحريمو لمحّرـ أساسي، فقد يكوف أحد تطبيقات الر 

*** 

إذا اشترى أحدىـ شيًئا، طعاًما أو غيره، فباعو قبؿ قبضو، معنى ذلؾ أنو ربح ببل 
مخاطرة، ألنو لـ يقبض الشيء، ومف ثـ لـ يتحمؿ مخاطرتو، والشريعة تنيى عف 
ربح ما لـ يضمف، بنص الحديث النبوي! أي ربح ما لـ يتحمؿ مخاطرتو! ومف ثـ 

 بيف المبمغيف أشبو شيء بالربا! كاف الفرؽ

ىذا إذا باعو بثمف أعمى، أي بربح، أما إذا باعو بالثمف نفسو، أو بثمف أقؿ، فإنو 
 يجوز، واهلل أعمـ.

*** 
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يمكف متابعة ىذا البحث في التخارج في الميراث، ىؿ ما كاف أصمو الميراث، 
 وليس الشراء، ال يدخؿ في النيي عف البيع قبؿ القبض؟ ولماذا؟

*** 

 ـ7102آب  2الجمعة 

 

 كيؼ نثبت بالدليؿ جواز البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمف ألجؿ الزمف؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كيؼ نثبت بالدليؿ جواز بيع التقسيط

 مع الزيادة في الثمف ألجؿ الزمف؟

 قاؿ لي:

أعمـ أنا أعمـ أف الزيادة في الثمف في مقابؿ الزمف قد أجازىا الفقياء، ولكف ال 
 كيؼ استدّلوا لجوازىا. ىؿ يمكف إثبات ذلؾ باختصار ووضوح؟

 قمت لو:

 سأثبت لؾ ذلؾ مف خبلؿ حديث األصناؼ الستة.

 الذىب بالذىب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر.
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 ِمثبًل بِمثؿ.

 يًدا بيد.

 ف يًدا بيد.فإذا احتمفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيؼ شئتـ، إذا كا

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 في الذىب بالذىب شرطاف: 

 ِمثبًل بِمثؿ. -0

 يًدا بيد. -7

*** 

 في الذىب بالفضة: شرط واحد:

 يًدا بيد.

*** 

 في الذىب بالقمح: ال يشترط أّي شرط مف الشرطيف.

 فيجوز الفضؿ بيف الذىب والقمح الختبلؼ الصنفيف.

 ويجوز الفضؿ بينيما الختبلؼ الزمنيف.
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 وز الزيادة ألجؿ الزمف.أي: تج

ولوال ذلؾ لمنع الشارع النساء )الزمف( في الذىب بالقمح، كما منعو في الذىب 
 بالذىب، وفي الذىب بالفضة.

 ىذا ىو إثبات بيع التقسيط باختصار.

 واهلل أعمـ.

*** 

 7102آب  71السبت 

 

 بيع السمـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 بيع السَمـ

 الحديث:

.مف أسمؼ فميسمْؼ في ك ، وأجؿ معمـو ، ووزف معمـو  يؿ معمـو

 .)متفؽ عميو(

 أسمؼ:
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مف السَمؼ. والسَمؼ يعني القرض، ويعني السَمـ، وىو في ىذا الحديث بمعنى 
 السَمـ. 

 الكيؿ والوزف واألجؿ:

 ال بد أف يكوف الكيؿ معموًما، أو الوزف معموًما، واألجؿ معموًما.

ري دفع ثمًنا معموًما، فبل بد أف يكوف وىذا أمر بدىي في الفطرة المستقيمة، فالمشت
المبيع معموًما مف حيث مقداره وأجمو. نص الحديث عمى القدر واألجؿ، ولـ ينص 
عمى أمور أخرى مثؿ تحديد الصنؼ والنوع وكؿ ما يمّيز السمعة المبيعة عف 
غيرىا. لعّمو نص عمى ما كانوا يتجاىمونو في بيوعيـ! المعمومية عكس  الجيالة، 

الة في ىذا كمو تسبب النزاع بيف الطرفيف. وبما أف المبيع مؤجؿ فيو َديف، والجي
وال بد في الديف مف أف يكوف ِمثمًيا، كالقمح والشعير. أما السمعة القيمية فبل تقبؿ 

 التأجيؿ، كأف يكوف المبيع عبارة عف سيارة مستعممة.

*** 

 تعريؼ السَمـ:

.السَمـ بيع مؤجؿ، يعجؿ فيو الثمف ويؤجؿ ا  لمبيع إلى أجؿ معمـو

*** 

 السَمـ في الزراعة والصناعة:
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بيع السَمـ عبارة عف بيع تمويمي، يعجؿ فيو الثمف لمبائع )المزارع، أو الصانع(، 
ويؤجؿ تسميـ المبيع. فيستعيف البائع بالماؿ في إنتاجو الزراعي أو الصناعي، 

و بخبلؼ بيع ويستفيد المشتري مف الحصوؿ عمى ثمف أقؿ، أو مبيع أكثر، في
النسيئة الذي يعجؿ فيو المبيع ويؤجؿ الثمف. وقد أجاز الفقياء في البيع المؤجؿ 
بنوعيو أف يكوف لمزمف حصة مف الثمف. فالسَمـ جائز في المزروعات، وفي 
المصنوعات. والسَمـ في المصنوعات عند جميور الفقياء ىو غير االستصناع 

 هلل مقااًل لبلستصناع الحنفي.المعروؼ عند الحنفية. وسأفرد إف شاء ا

*** 

 السَمـ في التجارة:

عف عبد الرحمف بف أبزى وعبد اهلل بف أبي أوفى قاال: كاف يأتينا أنباط الشاـ، 
فنسمفيـ في الحنطة والشعير والزيت، إلى أجؿ مسّمى، أكاف ليـ زرع أو لـ يكف! 

 ما كنا نسأُليـ عف ذلؾ!

 . )صحيح البخاري(

*** 

 نسمفيـ:

 سَمؼ، وىو ىنا: السَمـ، وليس القرض.مف ال

 التقدير:
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 ما كنا نسأليـ أكاف ليـ زرع أو لـ يكف؟

 يجب التأكد حديثًيا مف ىذه الجممة: أكاف ليـ زرع أـ لـ يكف.

وعمى فرض أنيا صحيحة مف حيث السند فميس معناىا إذا لـ يكف ليـ زرع فإف 
 ف الزرع كائف!السَمـ جائز، بؿ المعنى عندي أنيـ كانوا يفترضوف أ

أما أىؿ الزراعة فعندىـ )أصؿ( الشيء المبيع، وىو األرض المزروعة، ومف ثـ 
فبل شؾ في جواز السَمـ في المزروعات. وعبارة )األصؿ( وردت في صحيح 
البخاري في باب: السَمـ إلى مف ليس عنده أصؿ. كما ورد في بعض اآلثار 

 .)مصنؼ ابف أبي شيبة وغيره(كراىية السَمـ في شيء ليس عند البائع أصُمو 

وكذلؾ أىؿ الصناعة لدييـ أصؿ الشيء المبيع، وىو اآلالت الصناعية. فيناؾ 
ضمانتاف لوجود السمعة عند األجؿ: الضمانة األولى: إنتاج البائع ليا، والضمانة 
الثانية توافرىا في السوؽ، إذا عجز البائع عف تسميـ المبيع كّمو أو بعضو! والمبيع 

َمـ مبيع موصوؼ في الذّمة، ويسّمـ مف إنتاج البائع أو غيره، ما دامت في الس
 المواصفات المحددة في العقد متحققة.

أما أىؿ التجارة فمف الفقياء مف أجاز السَمـ في التجارة ببل قيد، ومنيـ )ابف القيـ( 
يو مف أجازه بشرط أف يكوف البائع مف شأنو التجارة بالسمعة المبيعة، وأنا أزيد عم

ال ُوصـ ىذا  شرط أف يكوف مْثؿ المبيع عند التاجر منذ العقد حتى يـو التسميـ! وا 
 التاجر بأنو يبيع ما ليس عنده، فميس عنده السمعة وال أصؿ السمعة! 

*** 
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 السمـ المقّسط:

، أقساط(،  قد يتـ تسميـ المبيع في السَمـ عمى دفعة واحدة، أو عمى دفعات )ُنجـو
ت دورية منتظمة. وأرى أف يتـ تحديد القيمة الحالية لكؿ وقد تكوف ىذه الدفعا

دفعة، حتى إذا ُفسخت دفعة لـ تُفسخ سائر الدفعات. والقيمة الحالية عبارة رياضية 
 معروفة في عمـ الرياضيات المالية.

*** 

 السَمـ بسعر السوؽ يـو التسميـ:

 قاؿ ابف تيمية: 

، في» شيء بحكـ أنو إذا حّؿ يأخذه بأنقص  لو أسمـ مقداًرا معموًما إلى أجؿ معمـو
، صح كالبيع بالسعر  «.مما يساوي بقدر معمـو

إلى سنة، في قمح موصوؼ، بسعر  011وأنا أرى أف رأيو موضع نظر، فمو أسمـ 
، كانت الكمية المسّممة: 9، فتـ التسميـ بػ 01السوؽ يـو التسميـ، وكاف ىذا السعر 

 !001رد ليست 011، فكأنما أقرضو 00=  9÷  011

 ولعؿ ىذا ىو معنى قوؿ أبي سعيد الُخدري: السَمـ بما يقـو بو السعر ربا!

ومف المعمـو أف سعر السَمـ أقؿ مف السعر النقدي، ألّف المبيع مؤجؿ. فيناؾ 
 حطيطة مف السعر ىي مف لواـز السَمـ.

*** 
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 بيع الُمسَمـ فيو قبؿ قبضو:

لـ يضمف، أي: ما لـ يتحمؿ فيو  ال يجوز ألنو يؤدي إلى الربا، أو إلى ربح ما
مخاطرة تسّوغ الربح. وربما أفردُت مقااًل خاًصا لمنيي عف ربح ما لـ يضمف، ال 

 سيما وقد جاء ذكره في الحديث النبوي.

*** 

 تسميـ المبيع قبؿ األجؿ:

في بيع السَمـ يجب تسميـ المبيع في األجؿ المحدد، فإذا تـ التسميـ بعده وقع 
، ألف ثمف البيع يتأثر باألجؿ، وألف تأخير التسميـ قد يؤدي ضرر عمى المشتري

 إلى عدـ استفادة المشتري مف السمعة االستفادة المرجوة.

ذا أراد البائع التسميـ قبؿ األجؿ فبل بد مف رضا المشتري، فقد ال يحّط المشتري  وا 
تعجيؿ، عف البائع مف الثمف شيًئا لقاء التعجيؿ، كما أف مصمحتو قد ال تتحقؽ بال

بؿ قد يمحؽ بو ضرر نتيجة تخزيف السمعة أو تبريدىا،  وما يترتب عمى ذلؾ مف 
 مخاطر تمؼ أو مصاريؼ تخزيف وتبريد وتأميف.

*** 

 قد يتخذ السَمـ حيمة لبلقتراض:
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قد ُيعقد السَمـ وفي نّية البائع أال يسّمـ المشتري السمعة المبيعة في االستحقاؽ، بؿ 
ع خبلًفا ويطمب اإلقالة، فإذا رّد إلى المشتري رأس مالو يتظاىر بالعجز أو يصطن

 فقط يكوف قد اقترض مااًل بالحيمة بغير رضا المقرض!

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

      7102أيار  2الخميس 

 

 بيع الكالئ بالكالئ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 النيي عف بيع الكالئ بالكالئ

 مـ عف بيع الكالئ بالكالئعف ابف عمر قاؿ: نيى النبّي صمى اهلل عميو وس

 .)سنف الدارقطني، والمستدرؾ لمحاكـ(

*** 

 الكالئ بالكالئ:

 الديف بالديف.
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 النسيئة بالنسيئة.

*** 

 ىذا الحديث فيو مشكمتاف:

  المشكمة األولى:

 ضعؼ سنده.

 لكف األّمة تمّقتو بالقبوؿ.

 قاؿ اإلماـ أحمد: ليس في ىذا حديث يصح، ولكف إجماع الناس عميو!

  لمشكمة الثانية:ا

 الصور التي تدخؿ فيو.

أجمع العمماء عمى بعض الصور، ولكف ىذه الصور التي أجمعوا عمييا مشمولة 
 بالنيي بنصوص أخرى، حتى لو لـ نأخذ بحديث الكالئ بالكالئ!

*** 

 مف الصور المجمع عمييا:

البيع المؤجؿ إذا تأجؿ فيو البدالف مًعا. ففي بيع النسيئة يجوز تأجيؿ  -
الثمف، وفي بيع السَمـ يجوز تأجيؿ المبيع، لكف ال يجوز فييما تأجيؿ الثمف 

 والمبيع مًعا. وىذا ما يسمى عند المالكية: ابتداء الديف بالديف.
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بيع النسيئة إذا حّؿ فيو أجؿ الثمف، وزيد في الثمف لقاء تأجيؿ آخر. كأف  -
اؿ المشتري: دينار تستحؽ بعد سنة، فإذا حّؿ األجؿ ق 011يبيع سمعة بػ 

 %! فيذا يدخؿ في ربا النسيئة.01أنِظرني سنة أخرى، وأزيدؾ في الثمف 

كذلؾ بيع السَمـ إذا حّؿ فيو أجُؿ المبيع، وزيد في المبيع لقاء تأجيؿ آخر. كأف 
ُيسمـ ثمًنا معجبًل في قمح مؤجؿ، فإذا حّؿ األجؿ قاؿ البائع: ليس عندي اآلف 

%! فيذا أيًضا مف ربا النسيئة. 01لؾ في القمح قمح! أنِظْرني سنة أخرى، وأزيد 
 وىو ما يسميو المالكية: فسخ الديف بالديف.

 ىذا واهلل أعمـ.
*** 

       7102أيار  09الخميس 
 

 بيع الجزاؼ ىؿ يجوز؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 بيع الجزاؼ ىؿ يجوز؟

 الحديث:

  قاؿ:ابف عمر رضي اهلل عنيما  عف
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ا، فنيانا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف باف جزافً كّنا نشتري الّطعاـ مف الرك
   . نبيعو حتى ننقمو مف مكانو

 .)صحيح مسمـ(

*** 

   : وفي رواية

ا رأيت الناس في عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إذا ابتاعوا الطعاـ جزافً 
   . ؤووه إلى رحاليـضربوف في أف يبيعوه في مكانو، وذلؾ حتى يُ يُ 

 (.)متفؽ عميو

*** 

   : وفي رواية

  إلى رحاليـ. يحّولوهحتى 

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 تعريفو:

 بيع الجزاؼ بيع ما ُيكاؿ ببل كيؿ، أو ما ُيوزف ببل وزف، أو ما ُيعّد ببل عّد.

*** 
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 أمثمتو:

 بيع ُصبرة )كومة( قمح دوف معرفة كيميا أو وزنيا.

 بيع قطيع مف الماشية دوف معرفة عدده.

 فة مساحتيا.بيع أرض دوف معر 

 بيع قماش دوف معرفة طولو.

*** 

 بيع ُصبرة كؿ صاع منيا بكذا:

 قد يقاؿ ىنا: أيف الُجزاؼ إذا بيعْت كيبًل؟!

 وجو الُجزاؼ ىنا أنو ال يعمـ كـ صاًعا سيكوف قدر الصْبرة التي اشتراىا؟

وىذا بخبلؼ ما لو اشترى عدًدا محدًدا مف الكيؿ، فياىنا ال جزاؼ، ألنو سيقؼ 
 العدد المحدد، ولو لـ يأِت عمى الصْبرة كميا. عند

*** 

 مشروعيتو:

 جائز عند جميور الفقياء في الجممة، مكروه عند بعضيـ!

*** 
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 ما اشترطو المالكية وبعض الفقياء اآلخريف لجوازه:

 رؤيتو عند العقد، أو قبؿ العقد إذا لـ يتغّير. -

 جيؿ كبل الطرفيف بمقداره، فإذا عممو أحدىما لـ يجز! -

أال يكوف كثيًرا جًدا، وال قميبًل جًدا. فالكثير جًدا قد يتعذر تقديره جزاًفا،  -
 والقميؿ جًدا ال مشّقة في تقديره كيبًل أو وزًنا أو عًدا.

 أال يوضع فوؽ دّكة أو ربوة أو َحجر، منًعا إليياـ المشتري بكثرتو! -

لعمـ أال يجري في الربويات، ألف القاعدة فييا أف الجيؿ بالتماثؿ كا -
بالتفاضؿ. فبل يباع ماؿ ربوي بجنسو جزاًفا، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ في 
حديث األصناؼ الستة: مْثبًل بمْثؿ، سواًء بسواء. وفي رواية: وزًنا بوزف 

 .)صحيح مسمـ(

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

     7102أيار  77األحد 

 

 نقؿ السمعة ىؿ يختص بالجزاؼ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ة ىؿ يختص بالجزاؼ؟نقؿ السمع
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 وىؿ يختص بالطعاـ؟

 الحديث:

عف ابف عمر أنيـ كانوا ُيضربوف عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إذا 
 اشتروا طعاًما ِجزاًفا أف يبيعوه في مكانو حتى يحّولوه!

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

 ُيضربوف:

 اؽ.مف قبؿ رجاؿ الحسبة، وىـ الموّكموف بمراقبة األسو 

 الجزاؼ:

بكسر الجيـ وضّميا وفتحيا ثبلث لغات، والكسر أفصح وأشير )النووي(، وىو 
 بيع ما يوزف ببل وزف، وما يكاؿ ببل كيؿ.

*** 

 ىؿ يختص بالطعاـ؟

 قاؿ ابف عباس: أحسب كؿ شيء بمنزلة الطعاـ.

 .)متفؽ عميو(

*** 
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 ىؿ يختص بالجزاؼ؟

ف كا ف في الجزاؼ أىـ، ألف الجزاؼ ال ال أظف، بؿ ىو عاـ في الجزاؼ وغيره، وا 
 يوزف وال يكاؿ، فنقمو أو تحويمو دليؿ عمى قبضو.

*** 

الطعاـ والجزاؼ ىما مناسبة الحديث، ولكف الحكـ ال يقتصر عمى  )أوصاؼ 
 طردية مف الرواة غير مؤثرة في الحكـ(.

*** 

 ـ7102آب  4األربعاء 

 

 1كاف يأمرنا بنقميا 

 لـ أجده

 2كاف يأمرنا بنقميا 

 لـ أجده

 لماذا نص الحديث النبوي عمى جواز اتخاذ الكبلب بصيغة االستثناء؟ 

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 لماذا نص الحديث النبوي

 عمى جواز اتخاذ الكبلب بصيغة االستثناء؟

 الحديث:

أمر رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بقتؿ الكبلب، إال كمَب صيٍد، أو ماشيٍة، أو 
 زرٍع.

 .)صحيح مسمـ(

 في رواية:و 

،  قيراط  مف اقتنى كمًبا إال كمَب صيٍد أو ماشيٍة أو زرٍع، نقص مف أجره، كّؿ يـو
 )أو قيراطاف(.

 .)صحيح مسمـ(

 قيراط أو قيراطاف:

 لعمو شّؾ مف الرواة.

 وفي رواية:

 نقص مف عممو.

 .)صحيح مسمـ(
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 ا:استثنى الحديث مف الكبلب الممنوعة، المأمور بقتميا والمنيي عف اقتنائي

 كمب الصيد. -
 كمب الماشية. -
 كمب الزرع. -

 وأضاؼ المعاصروف كمًبا رابًعا بالقياس:

 الكمب البوليسي.

 وأضاؼ آخروف كمًبا خامًسا:

 الكمب المرشد لمعمياف في المنازؿ. 

 وىذه الكبلب كبلب مدّربة، ومعتنى بيا صحًيا، مف خبلؿ الطب البيطري!

 لمثؿ ىذه االستعماالت!وال فائدة مف بذؿ الماؿ في كبلب ال تصمح 

 قاؿ لي:

ُيستخدـ الكمب ألغراض كثيرة مفيدة، فمماذا نص الحديث عمى الكمب المباح، ولـ 
ذا كاف كمب الزينة )أو التسمية أو التشّبو باألجانب  ينص عمى الكمب المحّرـ؟ وا 
الذيف قد يتخذوف الكبلب ألغراض جنسية( ىو الوحيد المحّرـ مف بيف الكبلب، 

ـ ينّص عميو، ويترؾ باقي االستخدامات عمى أصميا مف اإلباحة؟ والوجوه فمماذا ل
 المباحة في الكمب أكثر مف الوجوه المحّرمة!

 قمت لو:
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ال أدري عف الكبلب، وال أستخدـ أّي نوع منيا. وسؤالؾ وارد مبدئًيا، ألف األصؿ 
ة كالصيد في األشياء اإلباحة، فمو قيؿ: يحـر اتخاذ الكمب لمزينة، ويجوز لمحاج

 والحرث والزرع وما أشبو ذلؾ.

 والغريب أف العمماء تعّرضوا لمكبلب المباحة، وقّمما ذكروا الكبلب المحّرمة!

يمكف اإلجابة بأف لمكمب منافع وأضراًرا، مف ىذه األضرار أضرار صحية، يأتي 
عمى رأسيا داء الكَمب، الذي ينشأ مف عّضة كمب ُمصاب، ويؤدي إلى إصابة 

 الموت السريع، واهلل أعمـ.الدماغ و 

وفي المناطؽ البعيدة عف الحواضر تجد انتشار الكبلب الضاّلة المخيفة في 
اجتماعيا ونباحيا وعّضيا، مما يؤدي إلى خوؼ الناس منيا ال سيما النساء 

 واألطفاؿ، ولعّؿ الشارع أمر بقتميا ليذا السبب!

لطيور في المنازؿ، لما ليا مف ويحّذر األطباء عموًما مف اقتناء الكبلب والقطط وا
أضرار عمى صحة اإلنساف! ىذا مع أف اتخاذ القطط والطيور ألغراض الزينة 

 جائز، بخبلؼ الكبلب، ال يجوز اتخاذىا لمزينة.

وكمب الزينة منيي عنو، إذ ليس فيو نفع، بؿ فيو ضرر صحي وكمفة في النفقة 
 لترؼ وتقميد اآلخريف!والرعاية الطبية! تجعؿ اتخاذه أشبو شيء بالسرؼ وا

 في الحديث:

 ال تدخؿ المبلئكُة بيتًا فيو كمٌب!
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 )متفؽ عميو(.

واعمـ أف الكبلـ عف الكبلب المباحة إنما أتى أواًل في سياؽ الكبلـ عف األمر بقتؿ 
 الكبلب، ثـ انتقؿ ثانًيا إلى سياؽ الكبلـ عف تحريـ اقتناء الكبلب!

المنع )وليس اإلباحة(، ال لمتقميؿ مف  وربما ليذا السبب كاف األصؿ في الكمب
منافع بعض الكبلب، بؿ لمتحذير مف أضرارىا إذا لـ يكف ىناؾ منافع راجحة، أو 

 أنواع مف الكبلب تجعؿ ىذه المنافع راجحة! 

فاألصؿ في الكبلب أنيا ممنوعة، ألنيا مؤذية نفسًيا وبدنًيا، ما لـ يترجح نفعيا 
 لنسبة لبعض أنواعيا، واهلل أعمـ.في بعض االستخدامات، ال سيما با

*** 

 ما قالو النووي:

أما اقتناء الكبلب فمذىبنا أنو يحـر اقتناء الكمب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه »
  .ولمزرع ولمماشية لمصيد

  :وىؿ يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوىا؟ فيو وجياف

زرع أو صيد أو حة بالنيي إال لفإنيا مصرّ  ،ال يجوز لظواىر األحاديث :أحدىما
  .ماشية

ة المفيومة مف األحاديث وىي بالعمّ  ا عمى الثبلثة عمبلً يجوز قياسً  :اموأصحي
  .الحاجة
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وىؿ يجوز اقتناء الجرو وتربيتو لمصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيو وجياف 
 «.ألصحابنا: أصحيما جوازه

*** 

      2610أيار  22األحد 

 

 الكبلب؟النيي عف ثمف الكمب: ىؿ يجوز بيع 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 النيي عف ثمف الكمب

 ىؿ يجوز بيع الكبلب؟

 الحديث:

 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف ثمف الكمب.

 )متفؽ عميو(.

 لـ يقؿ:

 نيى عف بيع الكمب.

 )ثمف الكمب(: جاء في الحديث عمى ىذه الصورة:
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 ف.نيى رسوؿ اهلل عف ثمف الكمب، ومير البغّي، وُحمواف الكاى

 كممة: )ثمف( أنسب لمسياؽ.

 أنا أرى أف النيي عف ثمف الكمب خاص بالكمب المحّرـ.

 وىو رأي أبي حنيفة، ومالؾ في إحدى الروايات عنو.

 جاء في رواية:

 ثمف الكمب خبيث.

 )صحيح مسمـ(.

 ثمف الكمب خبيث إذا كاف الكمب خبيثًا!

 ثمف الكمب حراـ إذا كاف الكمب حراًما!

از الثمف في كمب الصيد دوف غيره مف الكبلب المباحة فيو تحّكـ أما مف قاؿ بجو 
 ال دليؿ عميو!

لـ أجد وجًيا لمنيي عف الثمف في الكمب المباح )لمزرع والصيد والماشية(، فالكمب 
المباح بيعو مباح، وثمنو مباح، وىو كمب لو منفعة مشروعة، وينفؽ عميو صاحبو 

عناية بو، وليس مف المعقوؿ بعد ذلؾ أف يطمب نفقات غير قميمة لتربيتو وتدريبو وال
 منو ىبتو ببل ثمف! إال إذا أراد اليبة، وتنازؿ عف البيع، في حاالت خاصة.

 واهلل أعمـ.
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 مف يعطيؾ كمًبا بوليسًيا ببل ثمف؟

كيؼ ييتـ الناس بتدريب الكمب البوليسي وتعميمو مف دوف حافز، مف دوف ثمف، 
 ومف دوف ربح؟

 إعداد الكبلب البوليسية عمبًل خيرًيا؟!ىؿ يراد أف يكوف 

ىؿ الكمب الجائز ممؾ خاص أـ ممؾ عاـ؟ الشيء الذي ال يحّؿ بيُعو ىو الماؿ 
الموقوؼ، والماؿ العاـ. ىؿ الناس شركاء في كبلب الصيد والماشية والزرع 

 كشركتيـ في الماء والكؤل والنار؟!

بقتؿ الكبلب عموًما في مف يقوؿ بالنيي عف ثمف الكمب عموًما ىو كمف يقوؿ 
 الحديث التالي:

 أمر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بقتؿ الكبلب.

 )صحيح مسمـ(.

 فيؿ نقتؿ كّؿ الكبلب بما فييا كبلب الصيد والماشية والزرع؟! 

 التقدير في حديث األمر بقتؿ الكبلب:

 أمر بقتؿ الكبلب إال كمَب صيٍد أو ماشيٍة أو زرٍع. 

 النيي عف ثمف الكمب:التقدير في حديث 

 نيى عف ثمف الكمب إال كمَب صيٍد أو ماشيٍة أو زرٍع.
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*** 

 ما نقمو شّراح الحديث:

 ما نقمو النووي:

أما النيي عف ثمف الكمب، وكونو مف شّر الكسب، وكونو خبيثًا، فيدّؿ عمى »
ف تحريـ بيعو، وأنو ال يصح بيُعو، وال يحّؿ ثمُنو، وال قيمة عمى ُمتمفو، سواء كا

 ُمعمًما أـ ال، وسواء كاف مما يجوز اقتناؤه أـ ال. 

وبيذا قاؿ جماىير العمماء، منيـ: أبو ىريرة والحسف البصري وربيعة واألوزاعي 
 والحكـ وحماد والشافعي وأحمد وداود وابف المنذر وغيرىـ. 

 وقاؿ أبو حنيفة: يصح بيع الكبلب التي فييا منفعة، وتجب القيمة عمى ُمتمفيا. 

 كى ابف المنذر عف جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كمب الصيد دوف غيره! وح

 وعف مالؾ روايات: 

 إحداىا: ال يجوز بيعو، ولكف تجب القيمة عمى ُمتمفو. 

 والثانية: يصح بيُعو، وتجب القيمة. 

 والثالثة: ال يصح، وال تجب القيمة عمى ُمتمفو. 

 دليؿ الجميور ىذه األحاديث. 
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ث الواردة في النيي عف ثمف الكمب إال كمب صيد، وفي رواية: )إال وأما األحادي
كمًبا ضرًيا(، وأف عثماف غّرـ إنساًنا ثمف كمب قتمو: عشريف بعيًرا، وعف ابف عمرو 
بف العاص التغريـ في إتبلفو، فكميا ضعيفة باتفاؽ أئمة الحديث، وقد أوضحُتيا 

 «. في شرح الميّذب في باب ما يجوز بيُعو

*** 

 ا نقمو ابف حجر:م

ثمف الكمب: ظاىر النيي تحريـ بيعو، وىو عاـ في كؿ كمب، معمًما كاف أو »
 غيره، مما يجوز اقتناؤه أو ال يجوز. ومف الـز ذلؾ أف ال قيمة عمى ُمتمفو.

 وبذلؾ قاؿ الجميور. 

 وقاؿ مالؾ: ال يجوز بيعو وتجب القيمة عمى ُمتمفو. 

 وعنو كالجميور. 

 يفة يجوز وتجب القيمة. وعنو كقوؿ أبي حن

 وقاؿ عطاء والنخعي: يجوز بيع كمب الصيد دوف غيره! 

وروى أبو داود مف حديث ابف عباس مرفوًعا: نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
سناده  وسمـ عف ثمف الكمب وقاؿ: إْف جاء يطمب ثمف الكمب فامؤل كّفو تراًبا، وا 

 صحيح. 
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مرفوًعا: ال يحّؿ ثمُف الكمب وال حمواُف وروى أيًضا بإسناد حسف عف أبي ىريرة 
 الكاىف وال ميُر البغّي. 

 والعّمة في تحريـ بيعو عند الشافعي نجاستو مطمًقا، وىي قائمة في المعّمـ وغيره. 

وعّمة المنع عند مف ال يرى نجاستو النيي عف اتخاذه واألمر بقتمو، ولذلؾ خّص 
ر قاؿ: نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل منو ما أذف في اتخاذه، ويدّؿ عميو حديث جاب

عميو وسمـ عف ثمف الكمب إال كمب صيد، أخرجو النسائي بإسناد رجالو ثقات، إال 
أنو طعف في صحتو! وقد وقع في حديث ابف عمر عند ابف أبي حاتـ بمفظ: نيى 

ف كاف ضارًيا، يعني: مما يصيد، وسنده ضعيؼ. قاؿ أبو  عف ثمف الكمب، وا 
رواية ألحمد: نيى عف ثمف الكمب وقاؿ: طعمة جاىمية، حاتـ: ىو منكر. وفي 

ونحوه لمطبراني مف حديث ميمونة بنت سعد. وقاؿ القرطبي: مشيور مذىب مالؾ 
جواز اتخاذ الكمب وكراىية بيعو، وال ُيفسخ إف وقع، وكأنو لما لـ يكف عنده نجًسا، 

لكف الشرع نيى وأذف في اتخاذه لمنافعو الجائزة، كاف حكمو حكـ جميع المبيعات، 
عف بيعو تنزيًيا; ألنو ليس مف مكاـر األخبلؽ! قاؿ: وأما تسويتو في النيي بينو 
وبيف مير البغّي وُحمواف الكاىف فمحموؿ عمى الكمب الذي لـ يؤذف في اتخاذه. 
وعمى تقدير العمـو في كؿ كمب، فالنيي في ىذه الثبلثة في القدر المشترؾ مف 

والتحريـ، إْذ كاف كؿ واحد منيا منيًيا عنو، ثـ تؤخذ الكراىة أعـّ مف التنزيو 
خصوصية كؿ واحد منيا مف دليؿ آخر. فإنا عرفنا تحريـ مير البغي وحمواف 
الكاىف مف اإلجماع، ال مف مجرد النيي. وال يمـز مف االشتراؾ في العطؼ 



144 
 

االشتراؾ في جميع الوجوه، إْذ قد يعطؼ األمر عمى النيي، واإليجاب عمى 
 «!يالنف

*** 

  2016أيار  23اإلثنيف 

 

 نيى عف ثمف الكمب

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى عف ثمف الكمب

 

 :الحديث

  :عف أبي مسعود األنصاري رضي اهلل عنو قاؿ

نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف ثمف الكمب، ومير البغّي، وحمواف 
 .الكاىف

 .(صحيح البخاري)

*** 

  :قاؿ لي

 :لماذا لـ يقؿ

 .ف بيع الكمبنيى ع
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 :قمت لو

 .لـ أجد مف طرح ىذا السؤاؿ مف شّراح الحديث

 .وربما يكوف ذلؾ مف أساليب التفنف في النيي عف البيوع المحرمة وغيرىا

 :ثمف الكمب

 :قاؿ النووي في شرح مسمـ

أما النيي عف ثمف الكمب، وكونو مف شّر الكسب، وكونو خبيثًا، فيدّؿ عمى تحريـ "
ح بيعو، وال يحّؿ ثمنو، وال قيمة عمى ُمتمفو، سواء كاف معّمًما أـ بيعو، وأنو ال يص

  .ال، وسواء كاف مما يجوز اقتناؤه أـ ال

بيذا قاؿ جماىير العمماء، منيـ أبو ىريرة والحسف البصري وربيعة واألوزاعي 
  .والحكـ وحماد والشافعي وأحمد وداود وابف المنذر وغيرىـ

 بلب التي فييا منفعة، وتجب القيمة عمى ُمتمفياوقاؿ أبو حنيفة: يصح بيع الك

(...) . 

  ".(...)  وعف مالؾ روايات إحداىا: )...( يصح بيعو وتجب القيمة

*** 

 :تعميؽ

قوؿ أبي حنيفة )ومف وافقو( ىو الصحيح، وقوؿ جماىير العمماء ال يمكف فيمو; 
يحـر  فيناؾ كبلب استثناىا الشارع )كمب زرع، كمب صيد، كمب ماشية( كيؼ

 !بيعيا، وكيؼ إذا بيعت يحـر ثمنيا، وال شيء عمى ُمتمفيا؟

اآلراء األخرى التي ذكرتيا، وآراء لـ أذكرىا، ىي في رأيي ال تستحؽ الذكر حتى 



146 
 

في المطّوالت الفقيية، ألنيا غير صحيحة، وغير مفيومة، وتشّوش المسمميف، 
تي تُثقؿ الكتب، وتنّفر الناس، أعوذ باهلل مف إيراد مثؿ ىذه اآلراء ال !وتُتمؼ عقوليـ

 !وتعمي القموب إذا ُقرئت

ليس الرأي الفقيي ىو كؿ ما يخطر عمى باؿ كّؿ أحد، بؿ ىو الرأي الذي يكوف 
 !لو وجو، فإذا لـ يكف لو وجو وجب اإلعراض عنو

 :  الكبلب المستثناة

  .إال كمب ماشيٍة أو صيٍد أو زرٍع( متفؽ عميو)

 :البخاري يتحمؿ مسؤولية

ذكر حديث النيي عف ثمف الكمب في آخر كتاب البيوع، وذكر حديث االستثناء 
صفحة مف القطع الكبير، حسب الطبعة  72في باب الحرث والمزارعة، وبينيما 

 !اليونينية! أما كاف بإمكانو أف يحيؿ عمى األقؿ؟

*** 

  7102تشريف األوؿ  09اإلثنيف 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى عف ثمف الكمب

 ث:الحدي

 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف ثمف الكمب.
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 )متفؽ عميو(.

*** 

 المقصود: ثمف الكمب المحّرـ.

 وىو مذىب أبي حنيفة.

 جاء الحديث حسب األصؿ، فاألصؿ في الكبلب التحريـ إال ما استُثني.

 فبل وجو لتحريـ ثمنو إذا كاف مباًحا: كمب صيد، أو ماشية، أو زرع.

! وتحريـ الثمف في  ىذه الحاالت المستثناة غير مفيـو

 فالكمب المباح يحّؿ بيعو وثمنو، ويغـر متمُفو، واهلل أعمـ.

*** 

 ما نقمو النووي:

 تحريـ عمى فيدؿ خبيثًا، وكونو الكسب، شرّ  مف وكونو الكمب، ثمف عف النيي "أما
 أـ ًمامعم كاف سواء متمفو، عمى قيمة وال ثمنو، يحؿّ  وال بيعو، يصح ال وأنو بيعو،
  ال. أـ اقتناؤه يجوز مما كاف وسواء ال،

 واألوزاعي وربيعة البصري والحسف ىريرة أبو منيـ العمماء، جماىير قاؿ وبيذا
 . وغيرىـ المنذر وابف وداود وأحمد والشافعي وحماد والحكـ

 . متمفيا عمى القيمة وتجب منفعة، فييا التي الكبلب بيع يصح: حنيفة أبو وقاؿ
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 . غيره دوف الصيد كمب بيع جواز والنخعي وعطاء جابر عف لمنذرا ابف وحكى

 والثانية. متمفو عمى القيمة تجب ولكف بيعو، يجوز ال إحداىا روايات مالؾ وعف
 . متمفو عمى القيمة تجب وال يصح، ال والثالثة. القيمة وتجب بيعو، يصح

 إال الكمب ثمف عف النيي في الواردة األحاديث وأما. األحاديث ىذه الجميور دليؿ
 قتمو، كمب، ثمف إنساًنا غـر عثماف وأف ،( ضرًيا كمًبا إال)  رواية وفي صيد، كمب

 باتفاؽ ضعيفة فكميا إتبلفو، في التغريـ العاص بف عمرو ابف وعف بعيًرا، عشريف
 .بيعو" يجوز ما باب في الميذب شرح في أوضحتيا وقد الحديث، أئمة

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 يجوز مما غيره، أو كاف معمًما كمب، كؿ في عاـ وىو بيعو، تحريـ النيي "ظاىر
  الجميور. قاؿ وبذلؾ متمفو، عمى قيمة ال أف ذلؾ الـز ومف يجوز، ال أو اقتناؤه

 كقوؿ وعنو كالجميور، وعنو متمفو، عمى القيمة وتجب بيعو يجوز ال: مالؾ وقاؿ
  القيمة. وتجب يجوز حنيفة أبي

  غيره. دوف الصيد كمب بيع يجوز: خعيوالن عطاء وقاؿ

 عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ نيى: مرفوًعا عباس ابف حديث مف داود أبو وروى
سناده ،تراًبا كّفو فامؤل الكمب ثمف يطمب جاء إفْ : وقاؿ الكمب ثمف وسمـ عف  وا 
  صحيح.



149 
 

  )...(. الكمب ثمف يحؿّ  ال: مرفوًعا ىريرة أبي عف حسف بإسناد أيًضا وروى

  وغيره. المعّمـ في قائمة وىي مطمًقا، نجاستو الشافعي عند بيعو تحريـ في لعمةوا

 خّص  ولذلؾ بقتمو. واألمر اتخاذه عف النيي نجاستو يرى ال مف عند المنع وعمة
 اهلل صمى اهلل رسوؿ نيى: قاؿ جابر حديث عميو ويدؿ اتخاذه، في أذف ما منو
 إال ثقات، رجالو بإسناد النسائي جوأخر  صيد، كمب إال الكمب ثمف عف وسمـ عميو
  )...(. صحتو في طعف أنو

 إف يفسخ وال بيعو، وكراىية الكمب اتخاذ جواز مالؾ مذىب مشيور: القرطبي وقاؿ
 حكمو كاف الجائزة، لمنافعو اتخاذه في وأذف نجًسا، عنده يكف لـ لما وكأنو وقع،
 مكاـر مف ليس ألنو تنزيًيا; بيعو عف نيى الشرع لكف المبيعات، جميع حكـ

  األخبلؽ )...(".

*** 

 2016أيموؿ  6الثبلثاء 

 

 النيي عف الغش

 ِمف ُنَكِت الحديث

 النيي عف الغش
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 الحديث األوؿ:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 الديُف النصيحة.

 قمنا:

 ِلمف يا رسوؿ اهلل؟

 قاؿ:

 هلل ولكتابو ولرسولو وألئّمة المسمميف وعامتيـ.

 .يو()متفؽ عم

*** 

 النصيحة عكس الغش.

 الديف النصيحة:

 عماُد الديف: النصيحة. -

 كؿ عمؿ ال ُيراد بو اإلخبلص فميس مف الديف. -

*** 

 قاؿ لي:
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 أنا فيمُت النصيحة لممسمميف، لكف كيؼ تكوف النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو؟

 قمُت:

 تقدير الكبلـ:

 النصيحة لنفسي عائدة هلل.

 قاؿ الخطابي: 

 .واإلضافة راجعة إلى العبد في نصحو نفسَ  حقيقة ىذه

ـُ طاعتو، واجتناُب معصيتو.النصيحة هلل  : ىي اإليماُف باهلل، والتزا

 : تعّممو وتعميُمو والعمُؿ بو.النصيحة لكتابو

 : النصيحة لرسولو

 في حياتو: بإعانتو. -

 بعد وفاتو: باتباع سّنتو. -
 :النصيحة ألئّمة المسمميف

 وأصحاب الواليات فالنصيحة ليـ تكوف بمعاونتيـ.إذا ُقصد بيـ الخمفاء  -

 إذا ُقصد بيـ العمماء فالنصيحة ليـ تكوف باالستفادة مف عمميـ. -

 :النصيحة لعاّمة المسمميف

رشادىـ، وجمب النفع ليـ، ودرء الضرر عنيـ.  واضحة: تعميميـ وا 
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*** 

 جواب آخر مقترح:

 قالوا لمف؟

 التقدير:

 لمف حّؽ النصح؟

 .لرسولو وألئمة المسمميف وعامتيـهلل ولكتابو و 

 أي:

 حؽ هلل. -

 حؽ لكتاب اهلل. -

 حؽ لرسوؿ اهلل. -

 حؽ ألئّمة المسمميف. -

 حؽ لعامتيـ. -

 وبيذا تكوف المعطوفات عمى نسؽ واحد، واهلل أعمـ.

*** 

 الحديث الثاني:

 عف جرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ:
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يتاء الزكاة والنصح لكؿ بايعُت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عمى إقاـ ا لصبلة وا 
 مسمـ.

 .)متفؽ عميو(

*** 

 الحديث الثالث:

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مّر عمى ُصبرة 
 طعاـ، فأدخؿ يده فييا، فنالت أصابُعو بمبًل!

 فقاؿ:

 ما ىذا يا صاحَب الطعاـ؟!

 قاؿ:

 أصابتو السماُء يا رسوَؿ اهلل!

 قاؿ:

 فبل جعمَتو فوؽ الطعاـ حتى يراه الناس؟!أ

 .َمف غّشنا فميس مّنا

 وفي رواية:
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 َمف غّش فميس مّنا.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ُصبرة طعاـ:

 كومة طعاـ.

 طعاـ: 

 قمح.

*** 

 انتشار الغش في األسواؽ:

تجد الطبقة العميا منيا جيدة مرصوفة لّماعة، فإذا  صناديؽ الفاكيةمف ذلؾ 
 السفمى تجد أنيا أقرب إلى الزبالة!وصمت إلى الطبقة 

الذي يزداد الطمب عميو في رمضاف تجده  التيف المجفؼمف ذلؾ أيًضا: 
مرصوًصا في أغمفة مف ورؽ النايموف، إذا فتحتيا وجدَت التيف أسود رديًئا يستحؽ 

 أف ُيرمى في سّمة الميمبلت!

*** 

 الحديث الرابع:
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 عف ابف عمر رضي اهلل عنو قاؿ:

 اهلل بطعاـ، وقد حّسنو صاحبو!مّر رسوؿ 

 فأدخؿ يده فيو، فإذا طعاـ رديء!

 فقاؿ:

 بْع ىذا عمى ِحدة، وىذا عمى ِحدة.

 فمف غّشنا فميس مّنا.

 .)مسند أحمد(

 *** 

 ىذا عمى حدة وىذا عمى حدة:

 أي: صّنفو، وال تخمْط جيده برديئو، وبْع كؿ صنؼ بسعره.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

     7102أيار  02اإلثنيف 

 

 نيى عف النجش
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 نيى عف النجش

 الحديث:

 وال تناجشوا

 )متفؽ عميو(.

 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف النجش.

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 لـ يقؿ:

 وال تنُجشوا.

 وال تناجشوا: وال ينجش ىذا عمى ىذا، وال ىذا عمى ىذا.

 أصؿ الفعؿ: وال تتناجشوا.

 ى التاءيف.ُحذفْت منو إحد

 وقد يتبادؿ التجار ىذه الخدمة بعضيـ لبعض!

 قاؿ في فتح الباري:
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ذكره بصيغة التفاعؿ; ألف التاجر إذا فعؿ لصاحبو ذلؾ كاف بصدد  :ال تناجشوا»
 «!أف يفعؿ لو مثمو

*** 

 تعريؼ:

النجش )بفتح الجيـ أو بتسكينيا( ىو الزيادة في الثمف، بقصد خداع المشتريف، 
 في الشراء!مف دوف رغبة 

*** 

 بيع المزايدة:

 يقع النجش في بيع المزايدة.

والنيي عف النجش يفيد جواز بيع المزايدة )عموًما أو في حاالت خاصة: الغنائـ 
 والمواريث(، فالمنيي عنو ىو النجش في المزايدة، وليس المزايدة نفسيا!

*** 

 ثمف المْثؿ:

عمى ثمف المْثؿ )ثمف السوؽ(،  أجاز بعض العمماء النجش إذا لـ يزد ثمف السمعة
 ال سيما في حالتيف:

 حالة البائع الجاىؿ. -
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 حالة البائع المضطر. -

*** 

 الدعاية الكاذبة:

 تدخؿ في النجش.

 وال تكاد تخمو دعاية مف كذب!

 والكذب فنوف في اإلعبلنات التجارية!

*** 

 الييئات الشرعية:

ميا حكـ الدعاية الكاذبة، فتاواىا تدخؿ في النجش إذا كانت تحايمية! ويكوف حك
 واهلل أعمـ.

*** 

 أقواؿ الشّراح:

 ما نقمو النووي:

وىو أف يزيد في ثمف  ،ش فبنوف مفتوحة ثـ جيـ ساكنة ثـ شيف معجمةأما النجْ »
وىذا حراـ باالجماع  ،ليزيد ويشترييا ،هبؿ ليخدع غيره ويغرّ  ،ال لرغبة فييا ،السمعة
.)...( 
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ذا إا شو بضـ الجيـ نجشً الصيد أنجُ  نجشتُ  :ومنو ،وأصؿ النجش االستثارة
  .واستثرتُ 

  .ويرفع ثمنيا ،ا ألنو يثير الرغبة فيياالناجش في السمعة ناجشً  يسم

 ،ناجش : ومنو قيؿ لمصائد ،وىو الخداع ،ؿأصؿ النجش الختْ  :بف قتيبةاوقاؿ 
 :ويوقاؿ الير  . ا فيو ناجشوكؿ مف استثار شيئً  !تاؿ لوحوي ،ؿ الصيدألنو يختِ 

ال يمدح أحدكـ  :وعمى ىذا معنى الحديث .المدح واالطراء :النجش :قاؿ أبو بكر
  .ويزيد في ثمنيا ببل رغبة ،السمعة

  «.والصحيح األوؿ

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

بفتح النوف وسكوف الجيـ بعدىا معجمة، وىو في المغة ( قولو: )باب النجش»
شو بالضـ الصيد أنجُ  اؿ: نجشتُ يق .تنفير الصيد واستثارتو مف مكانو ليصاد

 .الزيادة في ثمف السمعة ممف ال يريد شراءىا ليقع غيره فييا :ا. وفي الشرعنجشً 
 ،ويقع ذلؾ بمواطأة البائع .ي بذلؾ ألف الناجش يثير الرغبة في السمعةسمّ 

فيختص بذلؾ الناجش، وقد  ، فيشتركاف في اإلثـ، ويقع ذلؾ بغير عمـ البائع
غيره  خبر بأنو اشترى سمعة بأكثر مما اشتراىا بو ليغرّ كمف يُ  يختص بو البائع

 :النجش :ابف قتيبةكما سيأتي مف كبلـ الصحابي في ىذا الباب. وقاؿ  ،بذلؾ
 )...(. الصيد ويحتاؿ لو ؿُ ؿ والخديعة، ومنو قيؿ لمصائد: ناجش; ألنو يختِ الختْ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
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وىو ال  ،فيعطي بيا الشيء ،حضر الرجؿ السمعة تباعالنجش أف يُ  :الشافعيولفظ 
لو لـ يسمعوا  ،عطوفعطوف بيا أكثر مما كانوا يُ فيُ  ،اـليقتدي بو السوّ  ،يريد شراءىا

 )...(. وموس

 ف )...(.الناجش آكؿ ربا خائ :وقاؿ ابف أبي أوفى

 وفي رواية: )ممعوف( بدؿ )خائف(! )...(.

وابف حـز التحريـ بأف تكوف الزيادة المذكورة فوؽ وابف العربي  ابف عبد البرّ وقيد 
  .ؿثمف المثْ 

  :ابف العربيقاؿ 

لـ فزاد فييا لتنتيي إلى قيمتيا  ،تباع بدوف قيمتيا رجؿٍ  رأى سمعةَ  فمو أف رجبلً  
وقد وافقو عمى ذلؾ بعض  !ؤجر عمى ذلؾ بنيتوا، بؿ يُ ا عاصيً يكف ناجشً 

إذ لـ تتعيف النصيحة في أف يوىـ أنو يريد  ،المتأخريف مف الشافعية، وفيو نظر
بؿ غرضو أف يزيد عمى مف يريد الشراء أكثر مما يريد  ،وليس مف غرضو ،الشراء

عمـ البائع بأف قيمة أف يُ  :ؾأف يشتري بو، فممذي يريد النصيحة مندوحة عف ذل
  .سمعتؾ أكثر مف ذلؾ، ثـ ىو باختياره بعد ذلؾ

الناس  دعوا :ويحتمؿ أف ال يتعيف عميو إعبلمو بذلؾ حتى يسألو لمحديث اآلتي
 . واهلل أعمـ  ،ويـ مف بعض، فإذا استنصح أحدكـ أخاه فمينصحْ بعضَ  يرزؽ اهللُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
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و المصنؼ، وليس مف تتمة كبلـ ابف ىو مف تفقّ  (قولو: )وىو خداع باطؿ ال يحؿّ 
 )...(. أبي أوفى

ليس  الخديعة في النار، ومف عمؿ عمبلً  :قولو: )قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ
مف حديث عائشة في  أما الحديث الثاني فسيأتي موصوالً . (ردّ  عميو أمرنا فيو

  "،البف عديفرويناه في "الكامؿ   "الخديعة في النار " :كتاب الصمح، وأما حديث
اهلل عميو  رسوؿ اهلل صمى مف حديث قيس بف سعد بف عبادة قاؿ: لوال أني سمعتُ 

سناده ال بأس مف أمكر الناس،  وسمـ يقوؿ: "المكر والخديعة في النار" لكنتُ  وا 
في والحاكـ في "الصغير" مف حديث ابف مسعود، الطبراني بو. وأخرجو 

سحاؽ بف راىْ "المستدرؾ" مف حديث أنس،   ،أبي ىريرةفي مسنده مف حديث يو وَ وا 
، وقد رواه لممتف أصبلً  عمى أفّ  منيما مقاؿ، لكف مجموعيما يدؿّ  وفي إسناد كؿّ 

والصمة" عف عوؼ عف الحسف قاؿ: "بمغني أف رسوؿ اهلل  ابف المبارؾ في "البرّ 
  .   فذكره :صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

ي فيو ز طرّ وحكى المُ  ،تقدـ أف المشيور أنو بفتح الجيـ (قولو: )عف النجش
 «.السكوف

*** 

 أقوؿ:

 الناجش آكؿ ربا خائف: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13357
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3923&idto=3924&bk_no=52&ID=1353#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ال يعني بالربا معناه االصطبلحي، بؿ يعني بو: الحراـ، ىذا إذا كاف لمناجش 
 أجر، فإذا لـ يكف لو أجر انصرؼ ذلؾ إلى َمف أمَره بالنجش!

 واهلل أعمـ.

*** 

     2016أيار  14السبت 

 

 مف نكت اآلثار: الناجش آكؿ ربا 

 اآلثارِمف ُنَكِت 

 الناجش آكُؿ ِرًبا

  أوفى: أبي ابف قاؿ

  خائٌف. رًبا آكؿُ  الناجش

  يحّؿ. ال باطؿٌ  خداعٌ  وىو

  وسمـ: عميو اهلل صمى النبي قاؿ

 رّد. فيو أمرنا عميو ليس عمبلً  عمؿ ومف النار، في الخديعة

 )صحيح البخاري(.
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*** 

 وفي رواية:

 آكؿ رًبا ممعوف.

 )الطبراني(.

*** 

 فيو رّد:

 : فيو مردود.أي

 قولو: وىو خداع باطؿ ال يحؿ: مف كبلـ البخاري، وليس مف كبلـ ابف أبي أوفى.

*** 

 الناجش ىو مف يزيد في المزايدة وىو ال يريد الشراء، بؿ يريد خداع المزايديف!

وأصؿ النجش ىو استثارة الطيور مف أعشاشيا، أو الحيوانات مف مخابئيا، لكي 
 يصطادىا!

 استثارة الصيد، والصيد ىنا بمعنى ما يراد اصطياده. أو بكممة عامة:

*** 

الناجش آكؿ ربا: أي: آكؿ حراـ، أو بكبلـ أدؽ: مرتكب لكبيرة مف الكبائر، مثؿ 
 كبيرة الربا.
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 وىو مف كبلـ ابف أبي أوفى، وليس مف كبلـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ.

*** 

ة النجش، ىو حراـ، فما يعود لصاحب السمعة مف زيادات في الثمف، نتيج
فالناجش ينجش لمصمحة بائع السمعة، وىو وكيمو بمقابؿ أو بغير مقابؿ، فصار 

 بائع السمعة كأنو ىو الناجش، ألف الناجش وكيمو.

*** 

 كذلؾ ما يتقاضاه الناجش مف صاحب السمعة، لقاء النجش، ىو حراـ.

 ولو نجش الناجش مف دوف مقابؿ كاف كذلؾ حراًما!

*** 

ليس بمعناه االصطبلحي، بؿ ىو بمعنى كؿ زيادة ال تحّؿ، أو كؿ زيادة  الربا ىنا
 حراـ.

 المعنى االصطبلحي لمربا: الزيادة في مقابؿ الزمف. 

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  9الجمعة 
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 ىؿ ذكر البخاري المرابحة في صحيحو؟

 

 ىؿ ذكر البخاري المرابحة في صحيحو؟

 ـ بينكـ ربًحا. ريح لمغّزاليف: سّنتكقاؿ شُ 

وقاؿ عبد الوىاب عف أيوب عف محمد )ابف سيريف(: ال بأس العشرة بأحد عشر، 
 ويأخذ لمنفقة ربًحا )...(.

)صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب مف أجرى أمر األمصار عمى ما يتعارفوف بينيـ في البيوع واإلجارة 
 .والمكياؿ والوزف وسننيـ عمى نياتيـ ومذاىبيـ المشيورة(

*** 

 أقوؿ:

 في البخاري يختفي فيو أمراف: ذو العنواف الطويؿ ىذا الباب

 األمر األوؿ: الُعرؼ. انظْر قولو في عنواف الباب: يتعارفوف.

األمر الثاني: المرابحة. انظْر ما نقمو: ال بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ لمنفقة 
 ربًحا.

*** 

 ثة:المرابحة أحد بيوع األمانة، فبيوع األمانة ثبل
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- .  بيع المرابحة: البيع بمثؿ الثمف األوؿ مع ربح معمـو

- .  بيع الوضيعة: البيع بمثؿ الثمف األوؿ مع وضع )حّط( مبمغ معمـو

 بيع التولية: البيع بمثؿ الثمف األوؿ ببل ربح وال خسارة. -

 والثمف األوؿ: ثمف الشراء + النفقات.

 وىو ما جاء في قولو: يأخذ لمنفقة ربًحا.

عمى الثمف  % مثبلً  10أخذ ربحو  20والنفقة  100ي إذا كاف ثمف الشراء يعن
ذا أخذه عمى 10. إذا أخذ ربحو عمى الثمف فقط كاف ربحو 120والنفقة مًعا:  ، وا 

 .12الثمف والنفقة كاف 

*** 

إلى نص! وقد  االمرابحة بمعناىا في كتب الفقو أرى أنيا جائزة، وال يحتاج جوازى
ىمية ىذا الكبلـ إال إذا عمـ أف ىناؾ ِمف العمماء َمف كاف ال يدرؾ القارئ أ

 يمنعيا!

 وتفصيؿ المرابحة في عمـ الفقو.

*** 

أنا كتبت في المرابحة سابًقا، ولـ أنتبو إلى ما جاء عنيا في صحيح البخاري، ألف 
البخاري لـ يبّوب ليا باًبا مستقبًل، بؿ جاء كبلمو عنيا في باب الُعرؼ، وباب 
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اٍؼ عنده أيًضا! وىذا ما ال يستطيع )غوغؿ( كشفو! فالمرابحة عنده الُعرؼ خ
 جاءت بمعناىا ال بمفظيا!

*** 

ولوال المعرفة بالمرابحة، وأف ىذه العبارة مف عبارات المرابحة، لـ أستطع أف أفيـ 
 معنى العبارة!

لكف ىذا لـ يؤثر عمى بحثي في المرابحة، ألف الغاية منو كانت ىي المرابحة 
 ر بالشراء في البنوؾ اإلسبلمية.لآلم

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

قولو: "ال بأس العشرة بأحد عشر" أي: ال بأس أف يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثبًل 
 كؿ عشرة منو بأحد عشر، فيكوف رأس الماؿ عشرة، والربح ديناًرا )...(. 

 يأخذ إال فيما لو تأثير وأما قولو: "ويأخذ لمنفقة ربًحا"، فاختمفوا فيو، فقاؿ مالؾ: ال
في السمعة، كالصبغ والخياطة، وأما أجرة السمسار والطّي والشّد فبل، قاؿ: فإف 

 أربحو المشتري عمى ما ال تأثير لو جاز، إذا رضي بذلؾ. 

وقاؿ الجميور: لمبائع أف يحسب في المرابحة جمع ما صرفو، ويقوؿ: قاـ عمّي 
 بكذا. 
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جمة اإلشارة إلى أنو إذا كاف في ُعرؼ البمد أف ووجو دخوؿ ىذا األثر في التر 
المشتَرى بعشرة دراىـ يباع بأحد عشر، فباعو المشتري عمى ذلؾ الُعرؼ، لـ يكف 

 بو بأس.

*** 

 2016أيموؿ  20الثبلثاء 

 

 بيع المزايدة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 بيع المزايدة

 الحديث:

 ِحْمًسا وقَدًحا، وقاؿ: عف أنس بف مالؾ أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ باع

 َمف يشتري ىذا الِحْمس والقَدح؟

 فقاؿ رجؿ:

 أخذُتيما بدرىـ!

 فقاؿ النبّي صمى اهلل عميو وسمـ:



169 
 

 مف يزيُد عمى درىـ؟

 مف يزيُد عمى درىـ؟

 )مّرتيف(.

 فأعطاه رجٌؿ درىميف.

 فباعيما منو.

 .)رواه أصحاب السنف، وقاؿ الترمذي: حديث حسف(

*** 

 الِحْمس:

 ط.البسا

 وقد يوضع عمى ظير البعير.

*** 

 تعريؼ:

المزايدة ىي المناداة عمى السمعة، وزيادة الناس في ثمنيا بعضيـ عمى بعض، 
 حتى تقؼ )ترسو( عمى آخر زائد فييا، فيشترييا بما دفع مف ثمف.

*** 
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 أسماء أخرى:

 بيع َمف يزيد. -

 بيع المناداة. -

 بيع الداللة. -

 الحاجة(.بيع الفقراء )بيع ممتمكاتيـ عند  -

 بيع مف كسدت بضاعُتو. -

 بيع الحكومات. -

*** 

 كيؼ نمّيز بيف بيع المزايدة والبيع عمى بيع أخيو؟

 البيع عمى بيع أخيؾ ممنوع، وبيع المزايدة جائز )عند الجميور(.

البيع عمى البيع يتـ بعد ركوف المشتري إلى البائع، فيقوؿ لو، وىو في زمف خيار 
: افسْخ بيعؾ ألبيعؾ مثؿ ىذه السمعة بثمف أقؿ، أو المجمس، أو زمف خيار الشرط

 سمعة أجود بمثؿ الثمف!

بيع المزايدة مصّمـ عمًنا مف األصؿ عمى ىذه الشاكمة، أي يتـّ برضا البائع 
والمشتري، في حيف أف البيع عمى البيع فيو إيذاء لمبائع أو لممشتري، وال يتـّ برضا 

 الطرؼ اآلخر! 

ذا رست السمعة في الم زايدة عمى أحدىـ، فبل يجوز ألحٍد بعد ذلؾ أف يزيد في وا 
( المنيي عنو!  الثمف، ألّف ىذا مف باب البيع عمى البيع )أو السـو عمى السـو
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*** 

 اختبلؼ العمماء في بيع المزايدة:

جائز عند الجميور، ألنيـ رأوه مختمًفا عف البيع عمى البيع. وما ُذكر مف أنو في 
 في نظرىـ خارٌج مخرَج الغالب. الغنائـ والمواريث فيو

مكروه عند بعضيـ، واستثنى آخروف مف ىذه الكراىة: بيع الغنائـ والمواريث، أي: 
 ىو جائز في حاالت خاصة. 

 واستحّبو الحنابمة في بيع ماؿ المفمس.

 قاؿ ابف عمر:

نيى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف يبيع أحُدكـ عمى بيع أخيو، إال الغنائـ 
 مواريث.وال

 .)مسند أحمد(

*** 

 النيي عف النجش:

النيي عف النجش في المزايدة يفيد جواز بيع المزايدة )عموًما أو في حاالت 
 خاصة(، فالمنيي عنو ىو النجش في المزايدة، وليس المزايدة نفسيا، واهلل أعمـ.

*** 
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          7102أيار  04الجمعة 

 

 ؿ أف ُتحـر عميكـمف نكت القرآف والحديث: بيعوا الخمر قب

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 بيعوا الخمر قبؿ أف ُتحّرـ عميكـ

 الحديث:

 عف أبي سعيد الخدري قاؿ:

 سمعُت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يخطب بالمدينة قاؿ:

يا أييا الناس! إّف اهلل تعالى ُيعّرض بالخمر، ولعّؿ اهلل سُينزُؿ فييا أمًرا! فمف كاف 
 يء فميبْعو وْلينتفْع بو!عنده منيا ش

 قاؿ:

 فما لبْثنا إال يسيًرا حتى قاؿ النبّي صمى اهلل عميو وسمـ:

إّف اهلل تعالى حّرـ الخمر! فمف أدركتو ىذه اآلية وعنده منيا شيء فبل يشرْب وال 
 يبْع.

 قاؿ:
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 فاستقبؿ الناُس بما كاف عندىـ منيا في طريؽ المدينة فسفكوىا!

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ا الحديث ثبلث مسائؿ:في ىذ

 المسألة األولى: 

)فاستقبؿ الناس بما كاف عنده منيا( كتبُتيا في النص: )عندىـ( بدؿ )عنده(، ولـ 
 ُيشر النووي إلى ذلؾ.

 لعؿ التقدير: فاستقبؿ الناس كّؿ بما كاف عنده.

 المسألة الثانية: 

ينتفْع بو( يقؼ قولو صمى اهلل عميو وسمـ: )فمف كاف عنده منيا شيء فميبْعو ولْ 
عنده القارئ، ولـ يقؼ عنده الشّراح، ال سّيما وأّف اهلل عاجميـ فمـ يمّكنيـ مف 
شربيا وال مف بيعيا! وأّف النبّي قد ُعرؼ عنو أنو لـ يشرب الخمر حتى في 
الجاىمية! وأىؿ الحديث يميموف مع الحديث، وال ُيعيروف نقد المتوف اىتماًما كافًيا، 

األحاديث، أي: ال يشّكموف منيا قواعد فقيية منسجمة، بؿ وال يقارنوف بيف 
يعالجونيا حديثًا حديثًا! ولعّؿ أىؿ الفقو أولى بيذا مف أىؿ الحديث، فأىؿ الحديث 
ييتّموف بالسند، وأىؿ الفقو ييتّموف بالمتف! أىؿ الفقو ييتّموف بتشكيؿ بناء فقيي 

 متناغـ!
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 المسألة الثالثة:

وأبي والميث،  األوزاعي، ، وىو مذىب تخميمياإمكانيـ قولو: )فسفكوىا(: كاف ب
فمف في رواية عنو. والتخميؿ أكثر انسجاًما مف السفؾ مع قولو: "ومالؾ حنيفة، 

كاف عنده منيا شيء فميبْعو وْلينتفْع بو"، فمماذا يحرص عمى االنتفاع في موضع؟ 
 وال يحرص عميو في موضع آخر؟ وكبل الموضعيف في حديث واحد!

إذا انقمبت بنفسيا خبًل فيطُير عند جميعيـ، »أنيا:  والعجيب ما نقمو النووي مف
 «!أنو قاؿ: ال يطُيرسحنوف المالكي إال ما حكي عف 

 فأي فرؽ بيف أف يقمبوىا ىـ أو تنقمب ىي بنفسيا؟!

 نيا أف تنقمب بنفسيا!أْف نقمبيا نحف أولى مف أف ننتظر م

 لعؿ ذلؾ مرّده حرفّية بعِض أىؿ الحديث أو الكثيريف منيـ!

 واهلل أعمـ.

*** 

 ما نقمو النووي:

في ىذا الحديث دليؿ عمى أف األشياء قبؿ ورود الشرع ال تكميؼ فييا بتحريـ وال »
 غيره. 

 وفي المسألة خبلؼ مشيور لؤلصولييف: 

 ال تكميؼ قبؿ ورود الشرع; لقولو تعالى: األصح أنو ال حكـ و 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15968
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 .01( اإلسراء وما كّنا معّذبيف حتى نبعَث رسوالً )

 والثاني: أف أصميا عمى التحريـ حتى يرد الشرع بغير ذلؾ.

  والثالث: عمى اإلباحة.   

  .والرابع: عمى الوقؼ

ناء وىذا الخبلؼ في غير التنفس )؟( ونحوه مف الضروريات التي ال يمكف االستغ
  عنيا، فإنيا ليست محّرمة ببل خبلؼ، إال عمى قوؿ مف يجوز تكميؼ ما ال يطاؽ.

وفي ىذا الحديث أيًضا بذؿ النصيحة لممسمميف في دينيـ ودنياىـ، وبو صمى اهلل 
  عميو وسمـ نصحيـ في تعجيؿ االنتفاع بيا ما دامْت حبلاًل.

إّف الذي ( الرواية األخرى: وفي (،عْ فبل يشرْب وال يبقولو صمى اهلل عميو وسمـ: )
 فيو تحريـ بيع الخمر، وىو مجمع عميو.  (حّرـ شربيا حّرـ بيعيا

وموافقيو كونيا نجسة، أو ليس فييا منفعة مباحة الشافعي والعمة فييا عند 
 مقصودة، فيمحؽ بيا جميع النجاسات )...(.  

أي: أدركْتو حًيا وبمغتو، والمراد  (فمف أدركْتو ىذه اآليةقولو صمى اهلل عميو وسمـ: )
 .(91)المائدة اآلية  (والميسرُ  الخمرُ  إنما (باآلية قولو تعالى:

ىذا دليؿ  قولو: )فاستقبؿ الناُس بما كاف عندىـ منيا في طريؽ المدينة فسفكوىا( 
بإراقتيا، وتحريـ إمساكيا، ولو جاز التخميؿ  ، ووجوب المبادرةتحريـ تخميمياعمى 

لبّينو النبّي صمى اهلل عميو وسمـ ليـ، ونياىـ عف إضاعتيا، كما نصحيـ وحّثيـ 
عمى االنتفاع بيا قبؿ تحريميا حيف توّقع نزوؿ تحريميا، وكما نّبو أىَؿ الشاة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4816&idto=4822&bk_no=53&ID=710#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4816&idto=4822&bk_no=53&ID=710#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4816&idto=4822&bk_no=53&ID=710#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4816&idto=4822&bk_no=53&ID=710#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4816&idto=4822&bk_no=53&ID=710#docu
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ال تطُير  الميتة عمى دباغ جمدىا واالنتفاع بو. وممف قاؿ بتحريـ تخميميا وأنيا
األوزاعي  وجّوزهفي أصح الروايتيف عنو، ومالؾ والثوري وأحمد الشافعي بذلؾ 
 في رواية عنو.  ومالؾ وأبو حنيفة والميث 

سحنوف المالكي فيطُير عند جميعيـ، إال ما ُحكي عف  انقمبت بنفسيا خبلً وأما إذا 
 «!أنو قاؿ: ال يطُير

*** 

 عميؽ عمى النووي:ت

حذفُت مف نّصو بعض األمور التي تشوش القارئ، وال تساعده عمى الفيـ،  -
 وبإمكاف القارئ الرجوع إلييا إْف شاء.

 لـ أفيـ معنى )التنفس(، ولعمو خطأ مطبعي!  -

ولو جاز التخميؿ لبّينو النبّي صمى اهلل عميو وسمـ ليـ، ونياىـ عف »قولو:  -
عمى االنتفاع بيا قبؿ تحريميا حيف توّقع  إضاعتيا، كما نصحيـ وحّثيـ

 «.نزوؿ تحريميا، وكما نّبو أىَؿ الشاة الميتة عمى دباغ جمدىا واالنتفاع بو

 أقوؿ:

قد ال ُيستحسف بياُنو في كؿ مّرة! إذا صار معموًما عند الناس! ومف ثـ يتركو إلى 
 فيميـ وفطنتيـ!

 واهلل تعالى أعمـ.

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15968
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15968
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15968
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     6102أيار  62الخميس 

 

 أبيع بالدنانير وآخذ الدراىـ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أبيع بالدنانير وأخذ الدراىـ

 الحديث:

 عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ:

كنت أبيع اإلبؿ بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراىـ، وأبيع بالدراىـ وآخذ الدنانير 
 )...(. قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 بأس أف تأخذىا بسعر يوميا، ما لـ تفترقا وبينكما شيء.ال 

 .)مسند أحمد وأصحاب السنف وصححو الحاكـ(

*** 

 قولو: )بالبقيع( زيادة بياف ال أثر ليا في الحكـ الشرعي، في البقيع أو غير البقيع.

قولو: )أبيع بالدنانير وآخذ الدراىـ( يفيد أف البيع مؤجؿ، أي باعو سمعة بالدنانير، 
 لما حّؿ األجؿ أخذ دراىـ بدؿ الدنانير.و 
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لو كاف البيع معجبًل لكاف يجب أف يبيعو بالدنانير أو بالدراىـ، حسب النقد الذي 
 مع المشتري، أي: لو كاف البيع معجبًل لـ تكف ىناؾ حاجة!

قولو: )ما لـ تفترقا وبينكما شيء(: ألنو لو افترقا وال يزاؿ بينيما شيء لكاف ىناؾ 
ؿ جزء مف الديف بزيادة )أنِظْرني أزْدؾ، َتقضي أو ُتربي(، حصؿ فيو شبية تأجي

عمى الربا )فوائد التأخير( مف سعر الصرؼ، أي زاده في سعر الصرؼ لكي 
يؤجمو، فصار أشبو بصرؼ وسَمؼ، والصرؼ بيع، وجاء النيي في الحديث عف 

 .)سنف الترمذي والنسائي وأبي داود والمستدرؾ لمحاكـ(بيع وسَمؼ 

قولو: )بسعر يوميا(: يمكف فيمو عمى وجييف: األوؿ: بسعر يوميا السوقي، 
 والثاني: بسعر يوميا االتفاقي.

ومع ذلؾ فيذه العبارة فييا نظر، ألف الصرؼ نوع مف البيع، يشترط فيو تقابض 
البدليف في مجمس العقد، أما السعر فيو كسعر البيع يتـ بسعر متفؽ عميو يساوي 

 قص عنو أو يزيد.سعر السوؽ أو ين

 فمو زاد عميو في سعر الصرؼ فيو كما لو زاد عميو في سعر السمعة عند العقد.

وليذا اختمؼ العمماء في ىذه العبارة مف حيث النقؿ، فمـ ترد في بعض الروايات، 
فأخذ بيا بعضيـ ولـ يأخذ بيا آخروف. ومف أخذ بيا فعمى سبيؿ االستحباب، 

 !ومف منعيا فعمى سبيؿ الكراىة

وىذه المسالة تدخؿ في الغبف، الذي تقع فيو المسؤولية عمى المشتري، نتيجة 
تقصيره في الحصوؿ عمى المعمومات مف السوؽ ومف أىؿ الخبرة. وىذا الغبف ال 
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ُيفسخ بو العقد )البيع، الصرؼ(، لكف عمى البائع أف يحذر منو، ألف المشتري إذا 
فإف الصّراؼ يفقد سمعتو، وينصرؼ وقؼ عمى سعر السوؽ، وكاف الفرؽ جوىرًيا، 

 عنو الناس، واهلل أعمـ. 

*** 

 ما قالو في عوف المعبود شرح سنف أبي داود: 

 .قالو في فتح الودود ،التقييد بسعر اليـو عمى طريؽ االستحباب»

 .والواو لمحاؿ ،أي غير مقبوض :وبينكما شيء 

ألف اقتضاء الدراىـ مف  ،واشترط أف ال يتفرقا وبينيما شيء  :الخطابيقاؿ  
 وعقد الصرؼ ال يصح إال بالتقابض.  ،الدنانير صرؼ

وقد اختمؼ الناس في اقتضاء الدراىـ مف الدنانير، فذىب أكثر أىؿ العمـ إلى 
  .وابف شبرمةأبو سممة عبد الرحمف ومنع مف ذلؾ  ،جوازه

ولـ يبالوا  ،يكره ذلؾ إال بسعر يومو، ولـ يعتبر غيره السعرابف أبي ليمى وكاف  
، والصواب ما ذىب إليوكاف ذلؾ بأغمى أ وىو  ،و أرخص مف سعر اليـو

 .انتيى ،منصوص عميو في الحديث

.)...(  
  «.أي لـ يذكر ىذا المفظ :بسعر يوميا (أي إسرائيؿ: )لـ يذكر

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16438
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 تعميؽ:

ألف اقتضاء الدراىـ مف  ،اشترط أف ال يتفرقا وبينيما شيء"قوؿ الخطابي: 
 ". بالتقابضوعقد الصرؼ ال يصح إال  ،الدنانير صرؼ

ال أوافقو عميو كثيًرا، ألف شرط التفرؽ وليس بينيما شيء ليس ألجؿ التقابض في 
الصرؼ، بؿ ىو بكبلـ أوضح لسّد الذريعة إلى: تأجيؿ مبمغ محدد مف الديف في 
مقابؿ ربا )فائدة تأخير(، فيجب التقابض الكامؿ خشية الوقوع في: تقضي أو 

  ُتربي!

 ألف التقابض )الكامؿ( مف مقتضاه سّد الذريعة المذكورة.قمت: ال أوافقو كثيًرا، 

 واهلل أعمـ.

*** 

 ىػ1431رمضاف  2اإلثنيف 

 ـ2610حزيراف  13       

 

 

 ال يكف لو سمساًرا

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 ال يكْف لو سمساًرا

 الحديث:

 .نيى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف تُتمّقى الركباُف، وأف يبيع حاضٌر ِلبادٍ 

 قمُت البف عباس:

 ما قولو: حاضٌر لباٍد؟

 قاؿ:

 ال يكْف لو سمساًرا.

 .)متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(

*** 

 وفي رواية:

 ال يكوف لو سمساًرا.

 .)صحيح البخاري(

*** 

 مف يكتفي بقراءة صحيح مسمـ قد يفيـ مف قوؿ ابف عباس أف السمسرة حراـ!
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ضع، بؿ يعني تحريميا في ىذا قوؿ ابف عباس ال يعني تحريـ السمسرة في كؿ مو 
 الموضع.

ربما رأى ابف عباس أف الوساطة ىنا طفيمية ال لزـو ليا، بؿ ىي ضاّرة! لكف ليس 
 األمر كمو مف ىذا الباب.

*** 

 انظر باب أجر السمسرة في صحيح البخاري:

براىيـ والحسف بأجر السمسار بأسً "   .الـ ير ابف سيريف وعطاء وا 

  .بع ىذا الثوب فما زاد عمى كذا وكذا فيو لؾ :ال بأس أف يقوؿ :ابف عباسوقاؿ 

 ،أو بيني وبينؾ ،فما كاف مف ربح فيو لؾ ،بعو بكذا :إذا قاؿ :وقاؿ ابف سيريف
  ".فبل بأس بو

*** 

 والمشتري إلمضاء البيع. والسمسار ىو مف يدخؿ وسيًطا بيف البائع

 وانظر مسائؿ السماسرة لؤلبياني.

*** 

 ـ2610تموز  23الجمعة 
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 ِمف ُنَكِت الحديث ال ِخبلبة

 ال خبلبة

 الحديث:

 عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: 

 .خدع في البيوعلرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أنو يُ  ذكر رجؿٌ 

 فقاؿ: 

  !فقؿ: ال خبلبة إذا بايعتَ 

 إذا بايع يقوؿ: ال خيابة! فكاف

 .(متفؽ عميو)

*** 

 التقدير:

 إذا بايعت أحًدا فقؿ لو: ال خبلبة، أي: ال خديعة، ال تخدعني!

 ال خيابة:

 يمفظ البلـ ياًء!

*** 
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 ىينا سؤاالف:

 السؤاؿ األوؿ:

إذا كاف ىذا الرجؿ يمفظ البلـ ياًء، لماذا اختار لو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
 ال خبلبة؟ لماذا لـ يقؿ لو مثبًل: قْؿ: ال خديعة؟ ىذه الكممة:

 لعؿ الجواب:

ليدّؿ بذلؾ عمى ضعفو الذي استحؽ معو أف تكوف لو معاممة خاصة! ال سيما وأف 
ىناؾ صمة بيف ضعؼ عقمو وضعؼ لسانو! وليس ضعفو الذي يوجب حسف 

 معاممتو فحسب، بؿ يضاؼ إليو ماضيو المجيد!

*** 

 السؤاؿ الثاني:

 دة قولو: ال خبلبة؟ما فائ

البائع الصالح يبيعو وال يخدعو، والبائع المستغؿ يستغّؿ ضعفو ويخدعو! إذا باعو 
 البائع وكاف صالًحا فمو ثواب، وقد يبيعو صفقة ال يحظى بيا األسوياء الميرة!

ذا باعو بائع استغّؿ ضعفو وغبنو فإنو يأثـ، ولو كاف الغبف يسيًرا! فمف مقاصد  وا 
 تحمي الضعفاء، بخبلؼ النظـ البشرية التي تحمي األقوياء!   الشريعة أنيا

 لو كاف سوًيا وغبنو فإنو قد ال يأثـ ولو كاف الغبف فاحًشا!
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*** 

 ىؿ يجوز لمسوّي أف يقوؿ: ال خبلبة؟

 ال يجوز وال ُيسمع منو.

*** 

ال أرى أنيا قضية عيف ال عمـو ليا، كما ال أرى أنيا عامة لكؿ أحد. بؿ يمكف 
 يا عمى مف كاف مثمو في ضعفو في البيع والشراء.تطبيق

 واهلل أعمـ. 

*** 

 قاؿ النووي:

بف منقد بف عمرو  - بفتح الحاء وبالباء الموحدة - باف حَ ىذا الرجؿ ىو "
  )...(. األنصاري

في بعض مغازيو مع النبي صمى اهلل عميو وسمـ في بعض الحصوف  وكاف قد شجّ 
لكف لـ  ،ر بيا لسانو وعقموفتغيّ  )شّجة عميقة(، فأصابتو في رأسو مأمومة ،بحجر

 يخرج عف التمييز. 

 )...(.ا أنو كاف ضريرً  الدارقطنيوذكر 
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 وأف المغابنة بيف ،وا في حقّ فجعمو بعضيـ خاصً  ،واختمؼ العمماء في ىذا الحديث

، وىذا مذىب ت أـ كثرتْ سواء قمّ ، ال خيار لممغبوف بسببيا ،بايعيف الزمةالمت
  .صح الروايتيف عف مالؾوىي أ ،وآخريفوأبي حنيفة الشافعي 

بشرط أف يبمغ الغبف  ،لممغبوف الخيار ليذا الحديث :وقاؿ البغداديوف مف المالكية
 فإف كاف دونو فبل.  ،ثمث القيمة

والصحيح األوؿ ألنو لـ يثبت أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أثبت لو الخيار، 
نما قاؿ لو: )قؿ وألنو  ،ىذا ثبوت الخيارال خديعة، وال يمـز مف  :ال خبلبة( أي :وا 

لو ثبت أو أثبت لو الخيار كانت قضية عيف ال عمـو ليا، فبل ينفذ منو إلى غيره 
 ".إال بدليؿ، واهلل أعمـ

*** 

 في التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد:وقاؿ 

يقاؿ: إف الرجؿ الذي قاؿ لو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: إذا بايعت فقؿ ال "
 )...(. افبمنقذ بف حة ىو خبلب

كاف يبتاع،  عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف أنس بف مالؾ أف رجبلً 
قاؿ: قاؿ الخفاؼ: في عقدتو  زاد عبد الوارث في حديثو .وكاف في عقدتو ضعؼ

 !عمى فبلف في عقمو، فأتى أىمو النبي عميو السبلـ فقالوا: يا نبي اهلل احجْر  :يعني
إنو يبتاع وفي عقدتو ضعؼ، فدعاه نبي اهلل فنياه عف البيع، فقاؿ: يا نبي اهلل 
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إني ال أصبر عمى البيع، فقاؿ رسوؿ اهلل عميو السبلـ: إف كنت غير تارؾ لمبيع 
  "!ىاء وىاء وال خبلبة :فقؿ

*** 

 ىػ( في شرح بموغ المراـ: 0371-)عطية سالـ وقاؿ 

 ىؿ لكؿ إنساف أف يقوؿ: ال خبلبة؟ "

 .بعض العمماء يقوؿ: لكؿ إنساف أف يقوؿ ذلؾ; ألف ىذا منع لمغبف

، ولكف جعميا ليذا الشخص بذاتو فقط، فبل  واآلخروف قالوا: لـ يجعؿ ذلؾ لمعمـو
إلخ، فإذا  ... ا، أو ال يحسف المساومةف كاف مثمو; بأف كاف سفييً تصح إال لو ولم

  ".مثمو وفي تمؾ الحالة، وقاؿ ىذه الكممة: ال خبلبة، فيو عمى ذلؾىو وجد مف 

*** 

 ـ7102آب  2السبت 

 

 

 ىؿ أحؿ مرواف بيع الصكاؾ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ أحّؿ مرواف بيع الصكاؾ؟
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 أنو قاؿ لمرواف )بف الحكـ(: أبي ىريرة عف 
 أحممَت بيع الربا! 

 فقاؿ مرواف: 
 ما فعمُت؟ 

 أبو ىريرة: فقاؿ 

وقد نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الطعاـ أحممَت بيع الصكاؾ، 
 حتى ُيستوفى. 

  :قاؿ
 الناَس، فنيى عف بيعيا! مرواُف فخطب 

 قاؿ سميماف: 
 فنظرُت إلى حرس يأخذونيا مف أيدي الناس!

 )صحيح مسمـ(. 
*** 

نحف في ىذا الحديث أماـ فقو أبي ىريرة الذي نظر إلى الصكوؾ، فوجد أنيا 
ثير عبارة عف طعاـ، ومف ثـ طبؽ عمييا بيع الطعاـ قبؿ قبضو! وأبو ىريرة ك

 الرواية، لكف ىؿ ىو أيًضا كثير الفقو؟
 ىؿ فقو أبي ىريرة فقو مسّمـ؟

ىؿ يمكف تخريج جواز ىذه المعاممة عمى أساس بيع السَمـ، ال سيما إذا كانت 
 األرزاؽ موصوفة، وموجودة في األسواؽ عند تسمـ المبيع، واهلل أعمـ.

*** 
تتوالى عمى السمعة نفسيا  البيع قبؿ القبض يعني البيع ببل قبض، وبيذا يمكف أف

عمميات بيع كثيرة ومتكررة، والسمعة في أرضيا لـ تتحرؾ! وقد تكوف السمعة لغًوا، 
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أي غير مرادة، كما في عمميات المراىنة )المضاربة( عمى األسعار في 
 البورصات!

*** 
 البيع قبؿ القبض يكوف بثمف أرخص:

كما في بيع السَمـ، ألف  مف يشتري الشيء قبؿ قبضو إنما يشتريو بثمف أرخص،
 لمزمف في البيع قيمة.

 وقد تكوف األرزاؽ المبيعة في الصكوؾ أرخص عند استحقاقيا مف ثمف السوؽ.
 ، وىذا كما في القسائـ التموينية )الكوبونات( التي توزعيا بعض الحكومات اليـو
 ويحصؿ بيا صاحبيا عمى سمع أرخص مف سعر السوؽ، بافتراض الجودة واحدة.

*** 
 ما قالو النووي:

"الصكاؾ: جمع صّؾ، وىو الورقة المكتوبة بديف، ويجمع أيًضا عمى صكوؾ، 
لمستحّقو بأف يكتب فييا  والمراد ىنا الورقة التي تخرج مف ولي األمر بالرزؽ 

 لئلنساف كذا وكذا مف طعاـ أو غيره، فيبيع صاحبيا ذلؾ إلنساف قبؿ أف يقبضو. 
، واألصح عند أصحابنا وغيرىـ جواز بيعيا، والثاني وقد اختمؼ العمماء في ذلؾ

 منعيا. 
 وبحجتو. أبي ىريرة فمف منعيا أخذ بظاىر قوؿ 
عمى أف المشتري ممف خرج لو الصؾ باعو أبي ىريرة ومف أجازىا تأوؿ قضية 

لثالث، قبؿ أف يقبضو المشتري، فكاف النيي عف البيع الثاني ال عف األوؿ، ألف 
الذي خرجْت لو مالٌؾ لذلؾ ممًكا مستقًرا، وليس ىو بمشتر، فبل يمتنع بيعو قبؿ 

 القبض، كما ال يمتنع بيعو ما ورثو قبؿ قبضو.
اضي عياض بعد أف تأولو عمى نحو ما ذكرتو: وكانوا يتبايعونيا، ثـ قاؿ الق 
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عمر بف الخطاب فبمغ ذلؾ  يبيعيا المشتروف قبؿ قبضيا، فُنيوا عف ذلؾ، قاؿ:
انتيى. ىذا تماـ الحديث في  فرده عميو وقاؿ: ال تبع طعاًما ابتعتو حتى تستوفيو، 

 الموطأ. 
وكذا جاء الحديث مفسًرا في الموطأ أف صكوًكا خرجت لمناس في زمف مرواف 
بطعاـ، فتبايع الناس تمؾ الصكوؾ قبؿ أف يستوفوىا، وفي الموطأ ما ىو أبيُف مف 

رضي اهلل عمر بف الخطاب ىذا، وىو أف حكيـ بف حزاـ ابتاع طعاًما أمر بو 
 عنو، فباع حكيـ الطعاـ الذي اشتراه قبؿ قبضو، واهلل أعمـ".

***  
 تعميؽ:

 الموضوع شائؾ:
ىؿ ىناؾ فقياء يجيزوف بيع الطعاـ قبؿ قبضو؟ وىو ما يمكف أف يؤخذ مف  -

 إلخ". قوؿ النووي: "في الموطأ ما ىو أبيُف مف ىذا ...

ـّ الحصوؿ عميو بالشراء:  - لماذا يجوز البيع قبؿ القبض إذا لـ يكف المبيع ت
 باإلرث مثبًل؟

ىؿ يمتنع بيع الطعاـ قبؿ قبضو ألجؿ الربا؟ أـ ألجؿ الَغَرر، أـ لكمييما  -
 مًعا؟

 موضوع يصمح أف يكوف بحثًا أو رسالة، واهلل أعمـ.
*** 

 ـ6102آب  4الخميس 
 

 الحراـ إلى الحبلؿ البّيفالتدرج في البيع مف 

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 التدرج في البيع مف الحراـ إلى الحبلؿ البّيف

 باع شيًئا لـ يوجد بعد

 باع شيًئا لـ يوزف بعد

 باع شيًئا لـ يقبض بعد

 باع شيًئا بعد قبضو ونقمو مف مكانو

*** 

 ىذا البيع األخير ىو البيع الواضح حّمو في الشرع، وفي االقتصاد.

 ابف عمر قاؿ:عف 

كّنا في زماف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نبتاع الطعاـ، فيبعث عمينا مف 
 يأمرنا بانتقالو )بنقمو( مف المكاف الذي ابتعناه فيو إلى مكاف سواه، قبؿ أف نبيعو.

 )متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(.

*** 

انية، وىذه نقؿ السمعة مف مكاف إلى آخر يعني في عمـ االقتصاد تحقيؽ منفعة مك
المنفعة المكانية يترتب عمييا منفعة أخرى زمانية، ونقؿ ممكية السمعة مف شخص 
إلى آخر في البيع ينشأ عنيا منفعة ثالثة ىي المنفعة الشخصية. ىذه المنافع 
الثبلثة ىي قواـ التجارة التي تجعميا مباحة، وتجعؿ الربح فييا مشروًعا في الشرع 

 واالقتصاد. 
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 واهلل أعمـ.

*** 

 ـ7102آب  7الثبلثاء 

 

 1دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض

 .)مسمـ وأصحاب السنف(

*** 

 وفي رواية:

 فإذا استنصح الرجُؿ أخاه فمينصْح لو. 

 .)مسند أحمد(

 ال يبْع حاضٌر ِلباٍد، دعوا الناس يرزؽ اهلل بعَضيـ مف بعض.

 .)صحيح مسمـ(

*** 
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سأشرح الحديث: "يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض"، أي: مف دوف عبارة: "دعوا 
 الناس".

 ثـ أشرحو مع عبارة: "دعوا الناس" في ثبلث حاالت:

 حالة بيع الحاضر لمبادي وتمقي الركباف. -

 حالة الغبف. -

 مع عبارة: "إذا استنصح الرجؿ أخاه". -

*** 

 يرزؽ اهلل الناس بعضيـ مف بعض:

 عبارة واضحة بمعنى التبادؿ بيف الناس في المعاوضات والتبرعات والمواريث.

*** 

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض:

 دعوا الناس في أي شيء أو عف أي شيء؟

إذا كاف السياؽ: ال يبع حاضر لباد، أي: دعوا الناس ال يبيع حاضر لباد، 
 والمعنى ال تدخموا بينيـ وسطاء.

 لركباف.ومثمو تمّقي ا

*** 
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دعوا الناس يغبف بعضيـ بعًضا، فالغبف، ولو فاحًشا، يعّد عند العمماء مف تقصير 
 المشتري.

*** 

 .فإذا استنصح الرجؿ فمينصح لو ،دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعضيـ

 )مسند أحمد وسنف البييقي(.

يطمب الشاري أي ال تتدخموا بيف البائع والشاري إذا رأيتـ الجودة والسعر، ما لـ 
 منؾ النصيحة!

فمو تدخمتـ بيف البائع والشاري ربما شابو ىذا بيع اإلنساف عمى بيع أخيو، إذ يقوؿ 
 لو: أشتري لؾ بالثمف نفسو سمعة أفضؿ، أو أشتري لؾ ىذه السمعة بثمف أرخص!

 واهلل أعمـ.

*** 

 ما قالو الشّراح:

 ىػ(:0479 -عوف المعبود لمعظيـ آبادي )

ا )يرزؽ اهلل( بكسر القاؼ عمى ( أي اتركوىـ ليبيعوا متاعيـ رخيصً وذروا الناس")
 يا عمى أنو مرفوعوبضمّ  ،أنو مجزـو في جواب األمر

 .قالو القارىء
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وفي مسند أحمد مف طريؽ عطاء بف السائب عف حكيـ بف أبي يزيد عف أبيو 
 دعوا الناس يرزؽ اهلل :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :حدثني أبي قاؿ

ورواه البييقي مف حديث  ،فإذا استنصح الرجؿ فمينصح لو ،بعضيـ مف بعضيـ
 ".جابر مثمو

 ىػ(:0424 -تحفة األحوذي لممباركفوري )

ا )يرزؽ اهلل بعضيـ مف اتركوىـ ليبيعوا متاعيـ رخيصً  :)دعوا الناس( أي :قولو"
يا عمى أنو وبضمّ  ، بعض( بكسر القاؼ عمى أنو مجزـو في جواب األمر

 ".فوعمر 

*** 

 ـ7102تموز  40األحد 

 7دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض دعو يعمؿ دعو يمر 

 

 ِمف ُنَكِت الحديث واإلعراب

 دُعوا الناَس َيرزؽ اهلُل بعَضيـ مف بعض

 .)صحيح مسمـ(

*** 
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 يرزؽ:

 األصؿ: يرزْؽ مجزـو بجواب األمر: )دعوا(، حّرؾ بالكسر اللتقاء ساكنيف.

 *** 

 وفي رواية:

 ُيرزُؽ. 

 .)صحيح مسمـ(

 أي:

 ُيرزُؽ بعُضيـ مف بعض.

*** 

ذا كاف المراد بقاء اسـ الجبللة قمنا:  وا 

 َيرزُؽ.

 أي: دعوا الناَس َيرزُؽ اهلُل بعَضيـ مف بعض.

 أنا أفضؿ ىنا الرفع، والجممة )جممة يرزُؽ( حالية.

 ال أرى الجـز بجواب األمر.

 فيذا مختمؼ عف قولنا: اجتيْد تنجْح.
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  أعمـ بالصواب.واهلل

*** 

 ـ7102تموز  41السبت 

 

 3دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض دعو يعمؿ دعو يمر 

 

 دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض

 دْعو يعمؿ دْعو يمر

لعؿ ىذه العبارة الحديثية الواردة في صحيح مسمـ ىي أصؿ العبارة االقتصادية 
 الفرنسية:

Laissez-faire, Laissez-passer 

 دْعو يعمؿ، دْعو يمّر.ومعناىا: 

 يعمؿ: يمكف أف تقرأه مجزوًما بالسكوف، أو مرفوًعا بالضّمة.

*** 

 ولو صغناىا بالجمع كاف لدينا: دْعيـ يعمموا، دْعيـ يمّروا.

 أو وىو األفضؿ في نظري كما سبؽ أف قمُت: دْعيـ يعمموف، دْعيـ يمّروف.
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*** 

 قتصادي، ىو مجاؿ البيوع.العبارة الحديثية وردت في مجاؿ ا

والعبارة الحديثية تيدؼ إلى حرية )البادي( في الوصوؿ إلى السوؽ، مف دوف أف 
 يعترضو )الحاضر(.

تذّكر الحديث: ال يبْع حاضٌر ِلباٍد، دُعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض 
 .)صحيح مسمـ(

*** 

بالحرية وعدـ التدخؿ، والعبارة الحديثية بدأت بكممة دُعوا )دْعو(، وتعني األمر 
وكذلؾ العبارة االقتصادية التي رفع شعارىا الطبيعيوف )الفيزيوقراط( في أواسط 

 القرف الثامف عشر، واستمرت مع آدـ سميث والميبرالية االقتصادية.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 ـ6102آب  0اإلثنيف 

 

 

 ىؿ أضاؼ أبو ىريرة كمب الزرع ألنو صاحب زرع؟

 يثِمف ُنَكِت الحد
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 ىؿ أضاؼ أبو ىريرة كمب الزرع ألنو صاحب زرع؟

 

 ورد في األحاديث أف الكمب ممنوع إال كمب ماشية أو صيد أو زرع.

 وورد في بعض األحاديث: إال كمب ماشية أو صيد.

*** 

 الحديث:

 قاؿ سالـ:

 وكاف أبو ىريرة يقوؿ: أو كمب حرث )زرع(، وكاف صاحَب حرث!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 وفي رواية:

 قيؿ البف عمر: إّف أبا ىريرة يقوؿ: أو كمب زرع.

 فقاؿ ابف عمر: إّف ألبي ىريرة زرًعا!

 )صحيح مسمـ(.

*** 
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 وفي رواية: 

 يرحـ اهلل أبا ىريرة! كاف صاحب زرع!

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 وفي حديث عف الصرؼ:

 ما كاف يًدا بيد فبل بأس بو، وما كاف نسيئًة فيو ربا.

 أعظـُ تجارًة مّني! وأِت زيَد بف أرقـ فإنو

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 قاؿ لي:

ىؿ ىذا يعني أّف أبا ىريرة قد أضاؼ كمب الزرع مف عنده لخدمة مصمحتو 
 الخاصة؟

 قمت:

ليس المعنى كذلؾ، بؿ المعنى أّف أبا ىريرة لّما كاف مف أىؿ الزرع )بعد أف كاف 
ـ باإلسبلـ عموًما، مف أىؿ الصّفة( فإّف عممو بيذا األمر أكثر مّني. فالمسمـ ييت

 وبمينتو خصوًصا، فيتعمـ مف أحكاـ دينو فييا أكثر مف غيره، واهلل أعمـ.
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*** 

 ما نقمو النووي:

 كاف لّما أنو معناه بؿ فييا، شًكا وال ىريرة أبي لرواية توىيًنا ىذا ليس العمماء "قاؿ
 ما قنوُيت بشيء المبتمى أف والعادة وأتقنو. وحفظو بذلؾ اعتنى وحرث زرع صاحب

 غيره )...(، يعرفو ال ما أحكامو مف ويتعّرؼ غيُره، ُيتقنو ال

 مف جماعة وافقو بؿ الزيادة )كمب حرث(، بيذه منفرًدا ليس ىريرة أبا أفّ  والحاصؿ
 مقبولة لكانت بيا انفرد ولو صمى اهلل عميو وسمـ، النبيّ  عف روايتيا في الصحابة
 .مكرمة" مرضية

*** 

 2016أيموؿ  5اإلثنيف 

 

 مف نكت اآلثار واألخبار: بعو بكذا فما كاف مف ربح فيو لؾ

 ِمف ُنَكِت اآلثار واألخبار

 ِبْعو بكذا فما كاف ِمف ربٍح فيو لؾ

 

ـُ والحسُف بأجر السمسار بأًسا. براىي  لـ يَر ابُف سيريَف وعطاٌء وا 
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 وقاؿ ابُف عّباس:

 يو لؾ.ال بأَس أف يقوؿ: ِبْع ىذا الثوَب فما زاد عمى كذا وكذا ف

 وقاؿ ابُف سيريَف:

 إذا قاؿ: ِبْعو بكذا فما كاف مف ربٍح فيو لؾ.

 أو بيني وبينؾ.

 فبل بأس بو.

 وقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ:

 المسمموَف عنَد شروطيـ.

 )صحيح البخاري، باب أجر السمسرة(.

*** 

 المبلحظ ىنا أف األمر يتعمؽ بالوكالة بالبيع.

 ه مبمًغا معموًما.ويمكف أف يأخذ الوكيُؿ أجرَ 

 أو بصور أخرى:

 ِبْعو فما زاد عمى كذا فيو لؾ. -
 ِبْعو بكذا فما كاف مف ربح فيو لؾ. -
 بيني وبينؾ. ِبْعو بكذا فما كاف مف ربح فيو -
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*** 

 ِبْعو فما زاد عمى كذا فيو لؾ:

فيو لؾ. ىنا يأخذ الموّكؿ ربحو ضمف المئة،  100لو قاؿ لو: فما زاد عمى 
 .20كاف لو  120حو كّؿ ما زاد عمى المئة. فإذا باع بػ ويأخذ الوكيؿ رب

، ألف الوكيؿ ىو الذي يبيع السمعة،  ال يقاؿ ىنا: إف أجر الوكيؿ غير معمـو
وسيعمـ أجره عند البيع، وىو الذي يحّدد ثمف البيع. أما الموّكؿ فقد عمـ الثمف في 

 عقد الوكالة.

وكيؿ، ألنو مّكف الوكيؿ بأف يبيع بثمف وقد ال يكوف لمموّكؿ ربح، إذا أراد الرفؽ بال
 قميؿ، فيو ربح لموكيؿ، وليس فيو ربح لمموّكؿ.

*** 

 :ِبْعو بكذا فما كاف مف ربح فيو لؾ

 ىذه الصيغة بمعنى الصيغة السابقة.

 ، فالعشروف ربح لموكيؿ.120، فباعو بػ 100فإذا قاؿ لو: ِبْعو بػ 

*** 

 :نؾِبْعو بكذا فما كاف مف ربح فيو بيني وبي
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، فالعشروف ربح يوزع بينيما مناصفة أو 120، فباعو بػ 100فإذا قاؿ لو: بعو بػ 
حسب االتفاؽ. وىذا يعني أف ربح الموّكؿ غير داخؿ في المئة، بؿ ىو شركة بيف 

 الموّكؿ والوكيؿ.

*** 

 أجر السمسرة:

عنواف الباب في صحيح البخاري: أجر السمسرة. وىو مفيد ألف الباب التالي في 
حيح البخاري نفسو ورد فيو: ال يكوف لو سمساًرا! ويفيـ ىنا: ال يكوف لو ص

سمساًرا في تمّقي الركباف، وبيع الحاضر لمبادي. فالسمسرة وأجرىا جائزاف في 
 األصؿ، وممنوعاف في حاالت محددة.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  30الجمعة 

 

 

 ا يشتري لو بو شاةأعطاه دينارً 

 الحديثِمف ُنَكِت 
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 أعطاه ديناًرا يشتري لو بو شاة

 الحديث:

عف ُعروة البارقّي رضي اهلل عنو أف النبّي صّمى اهلل عميو وسّمـ أعطاه ديناًرا 
يشتري لو بو شاة، فاشترى لو بو شاتيف، فباع إحداىما بدينار، وجاءه بدينار 

 وشاة! فدعا لو بالبركة في بيعو، فكاف لو اشترى التراب لربح فيو!

 حيح البخاري(.)ص

*** 

 لو اشترى التراب لربح فيو:

 ببركة دعاء النبي صمى اهلل عميو وسمـ لو!

 لماذا لـ يشتر ُعروة شاة واحدة بنصؼ دينار؟

 فيأتي النبّي بشاة، وُيعيد إليو نصؼ دينار؟

 ىؿ البائع لـ يرض إال أف يبيعو الشاتيف مًعا بدينار؟

 ف بدينار؟ىؿ غمب عمى ظّنو أنو سيبيع إحدى الشاتي

 ويعود إلى النبّي بمفاجأة! يرّد إليو الدينار، وكأنو حصؿ عمى الشاة بالمجاف!

 لو باع الشاة بنصؼ دينار لعاد بشاة ونصؼ دينار.
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لو عاد بالشاتيف مًعا، فمـ يقبؿ النبي إال واحدة، أمكنو العمؿ عمى بيع الشاة 
 األخرى، بدينار أو أقؿ أو أكثر.

ا ألعطى النبّي الشاَة وأخذ لنفسو الدينار! وبّرر فعمو بأف ىذا لو لـ يكف ُعروة أمينً 
 الدينار أجٌر لو! 

 عروة وّكمو النبي صمى اهلل عميو وسمـ بالشراء، فيو وكيؿ شراء.

 لـ يتقاَض أجًرا عمى وكالتو! فيو وكيؿ ببل أجر.

 لـ يوّكمو النبي أف يكوف عامبًل مضارًبا، يشتري ويبيع ويربح ويقتسـ الربح.

 لو كاف مضارًبا، ولـ يأخذ حصة مف الربح، لكانت العممية إبضاًعا ال مضاربة.

لو كانت العممية مضاربة لكاف النبّي رّب الماؿ، وُعروة ىو العامؿ لرب الماؿ ببل 
 أجر وال حصة مف الربح. وىذا ىو اإلبضاع.

نار لـ يأخذه في رواية أف النبّي لـ يأخذ الدينار، بؿ أمر ُعروة بالتصّدؽ بو. فالدي
 النبّي وال ُعروة! لكف ال يعني ىذا أنو ماؿ حراـ! وليذا تصّدؽ بو!

أخيًرا نرى أّف ُعروة باع شاة بدينار، كاف اشتراىا بنصؼ دينار، فكاف ربحو فييا 
%، ولـ ُينكر عميو النبّي ما فعؿ. فدّؿ ىذا عمى أف الربح ال حّد لو 100بنسبة 

لة االحتكار( إال المنافسة ومعمومات المشتري في الشرع، ال يحّده )في غير حا
 التي يحصؿ عمييا بنفسو أو بواسطة الخبراء. 
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لكف إذا كاف لمسمعة سعر سوقي، وبالغ البائع في الثمف والربح، وعمـ الزبائف 
 بذلؾ، ربما يخسر البائع زبائنو وسمعتو، ويخرج مف السوؽ! 

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015كانوف األوؿ  28اإلثنيف 

 

 ىؿ يجوز بيع البعير واستثناء ركوبو؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ يجوز بيُع البعير واستثناُء ركوبو؟

 الحديث:
أنو كاف يسير عمى جمٍؿ قد أعيى، فأراد أف ُيسّيبو، قاؿ: جابر بف عبد اهلل عف 

 فمحقني النبي صمى اهلل عميو وسمـ، فدعا لي وضربو! فسار سيًرا لـ يسْر مثمو!
 قاؿ: ِبعنيو بوقّية.

 قمت: ال.
 ثـ قاؿ: ِبعنيو، فبعُتو بوقّية.

 ميو حمبلنو إلى أىمي.واستثنيُت ع
فمما بمغُت أتيتو بالجمؿ، فنقدني ثمَنو، ثـ رجعُت، فأرسؿ في أثري، فقاؿ: أتراني 

 ماكستؾ آلخذ جممؾ؟ خْذ جممؾ ودراىمؾ، فيو لؾ!

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
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 (.صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبو)
*** 

 فمّما بمغُت:
 فمّما بمغُت أىمي.

*** 
يف بعدـ الجواز، ألف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف مراده شراء أنا مع القائم

 البعير، بؿ كاف مراده اإلحساف إلى جابر.
 وألف البعير يتغّير بالركوب، فقد ينقص، وقد يموت، ويكوف المبيع بيذا مجيواًل!

ومف ثـ ال يمكف أف نبني عمى ىذه الواقعة، ألنيا انتيت باإلحساف، وليس بالبيع، 
 نا أال نأخذ بظواىر األلفاظػ، واهلل أعمـ.وعمي
*** 

 ولي مأخذاف ىنا عمى صحيح مسمـ:
 األوؿ: 

العبلقة ليذا الحديث بالمساقاة، وكاف مف الواجب إلحاقو بكتاب البيوع، سواء أكاف الترتيب 
البخاري أيًضا في  والتبويب مف عمؿ مسمـ أـ مف عمؿ عالـ آخر! ىذا الحديث أورده

 جاز! مسّمى مكاف إلى الداّبة ظير البائع اشترط إذا باب الشروط، كتاب صحيحو،
 الثاني:

كنُت أفضؿ أف يكوف عنواف الباب بصيغة النفي: )ال يجوز بيع البعير واستثناء ركوبو(، أو 
 عمى األقؿ بصيغة االستفياـ: )ىؿ يجوز بيع البعير واستثناء ركوبو(؟

 ىذا واهلل أعمـ.
*** 

 ما نقمو النووي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4878&idto=4886&bk_no=53&ID=719#docu
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 تج بو أحمد ومف وافقو في جواز بيع الداّبة، ويشترط البائع لنفسو ركوبيا. "اح

 يجوز ذلؾ، إذا كانت مسافة الركوب قريبة )...(.  :وقاؿ مالؾ
وآخروف: ال يجوز ذلؾ، سواء قّمت المسافة أو كثرت، وال ينعقد البيع وأبو حنيفة الشافعي وقاؿ 
 .)...( 

 وأجابوا عف حديث جابر بأنيا قضية عيف تتطرؽ إلييا احتماالت: 
 البيع". قالوا: ألف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أراد أف ُيعطَيو الثمف، ولـ ُيرد حقيقة

*** 
 6102أيموؿ  62األربعاء 

 
 

 
 ينفؽ ثـ يمحؽ: إياكـ وكثرة الحمؼ في البيع

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ينَفؽ ثـ يمَحؽ

 الحديث:

 إياكـ وكثرَة الحمؼ في البيع، فإنو ينفؽ ثـ يمحؽ. 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 في رواية أخرى:

 الحمؼ منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 ى وزف )منفعة(.)منفقة( و)ممحقة( عم

 ينفؽ ثـ يمحؽ: 

 رأيتيا مضبوطة ىكذا: ُينّفؽ ثـ َيْمَحؽ.

 أرى ضبطيا:

 َيْنَفؽ ثـ َيْمَحؽ.

 أي: ينَفؽ معو الشيُء ولكنو َيمحؽ!

 يقاؿ: نَفؽ ينُفؽ.

 وربما يجوز: ينَفؽ.

ذا لـ يجز لغة جاز لمراعاة السجع.  وا 

 ومراعاة السجع في الحديث كمراعاة الفاصمة في القرآف.

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015آب  6الخميس 

 

 إياكـ وكثرة الحمؼ: إعراب الحديث النبوي
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 ِمف ُنَكِت الحديث

 عراب الحديث النبويإ
 إياكـ وكثرة الحمؼ

 :الحديث
 .إياكـ وكثرة الحمؼ

 (.صحيح مسمـ)
  :إياكـ

 .ضمير منفصؿ في محؿ نصب مفعوؿ بو لفعؿ تقديره: أحّذر
 .كـ: ضمير متصؿ مضاؼ إليو

  :كثرةو 
 .الواو: زائدة

 .كثرة: مفعوؿ بو ثاف لمفعؿ المقّدر: أحّذر
  :ويجوز في المغة

 .إياكـ كثرة الحمؼ -
 .إياكـ أف تكثروا الحمؼ -

*** 
  2015آب  6الخميس 

 غمت األسعار فأراد اليرب مف المدينة

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 غمت األسعار فأراد اليرب مف المدينة

 الحديث:

وَلى الَمْيري أنو جاء أبا سعيٍد الُخدري، ليالي الحّرة، فاستشاره في عف أبي سعيد مَ 
الَجبلء ِمف المدينة )المنورة(، وشكا إليو أسعاَرىا وكثرَة عيالو، وأخبره أْف ال صبَر 

 لو عمى َجيد المدينة وألوائيا. 

فقاؿ لو: ويحؾ! ال آمرؾ بذلؾ. إني سمعُت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: 
 يصبُر أحٌد عمى ألوائيا فيموت، إال كنُت لو شفيًعا أو شييًدا يـو القيامة، إذا ال

 كاف مسمًما.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 ليالي الحرة:

 ىػ.24قاؿ النووي: ىي ليالي الفتنة المشيورة التي ُنيبت فييا المدينة، سنة 

 الجبلء:

 الفرار مف بمد إلى غيره.

 الجيد:

 المشقة.
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 الؤلواء:

 الشّدة.

*** 

     7102أيار  3األربعاء 

 

 تقارب األسواؽ ىؿ ىو مف عبلمات الساعة؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تقارب األسواؽ

 ىؿ ىو مف عبلمات الساعة؟

 الحديث:

 ال تقوـُ الساعُة حتى تظيَر الفتُف، ويكثَر الكذُب، وتتقارَب األسواُؽ.

 )مسند أحمد، صحيح ابف حّباف(.

*** 

لعمماء، وضّعفو آخروف، ومنيـ مف ضّعؼ الجزء ىذا الحديث صّححو بعض ا
 المتعمؽ بتقارب األسواؽ.

 ظيور الفتف:



214 
 

الفتف موجودة في كؿ زماف، ولكف المشكمة ىنا في مدى زيادة درجتيا، كيؼ 
نعرؼ الدرجة التي تصير بيا عبلمة؟ في زماننا ومنطقتنا: الفتف كثيرة ىذه األياـ، 

بما يرى الناس في كؿ عصر ما نراه نحف، ال ونخشى مف الزيادة، ال قّدر اهلل! ور 
سيما وأف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: ُبعثُت أنا والساعة كياتيف! وَقرف 
بيف إصبعيو السّبابة والوسطى )متفؽ عميو(، وىذا يعني أف الساعة )القيامة( ىي 

 قريبة في كؿ عصر!

امة، ما لـ نترخص فمف الصعب أف ندعي أف ىذه عبلمة مف عبلمات يـو القي
 ونتساىؿ، أو نتعّمد التخويؼ!

 كثرة الكذب:

 ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى كثرة الفتف.

ونحف اليـو نشكو مف الكذب في األسواؽ، وفي وسائؿ اإلعبلـ، بؿ حتى في 
 العمـ، وحتى في الديف )الحيؿ في الفتاوى والبحوث والتدريس والتدريب(!

ـ(، 1943بلقتصادي الفرنسي جاؾ آتالي )+ـ مقااًل ل1980ترجمُت منذ عاـ 
. ونقمُت خبلصة لو في  ترجمُتو ونشرُتو بعنواف: شّف اليجـو عمى أكاذيب العمـو

 عدد مف كتبي المنشورة.

-كما نقمُت أقوااًل في الكذب في عمـو االقتصاد لبلقتصادي األمريكي غالبريت )
 .ـ(2010-ـ(، وكذلؾ لبلقتصادي الفرنسي موريس آليو )2006
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لكف ال أستطيع أف أّدعي بسيولة أف ىذا مف عبلمات القيامة! فالمشكمة ىي متى 
يبمغ الكذب درجة العبلمة؟ وكؿ كبلـ بخبلؼ ذلؾ ىو كبلـ عاطفي، أو تخويفي، 

 وليس كبلًما عممًيا. واهلل أعمـ. 

 تقارب األسواؽ:

اتيا! واهلل أنا أرى باختصار شديد أف المقصود مف ىذا، إذا صّح، ىو العولمة وأدو 
 أعمـ.

 أقواؿ أخرى لبعض الكاتبيف في تقارب األسواؽ:

 حمود التويجري:

 سرعة انتقاؿ المعمومات.

 سرعة المواصبلت.

 تقارب األسعار بيف األسواؽ.

 انتشار األسواؽ األلكترونية.

 )منقوؿ بتصرؼ يسير(.

*** 

جنبية بعض اإلخوة فّسر تقارب األسواؽ بتقارب الُموالت )جمع ُموؿ كممة أ
Mall والُموالت ما ىي إال مراكز تسّوؽ حديثة، ال تختمؼ عف المراكز القديمة .)
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إال في التجييزات واألدوات، مثؿ حفظ الموؿ بالتكييؼ البارد والساخف مف حرارة 
الجو وبرودتو، ومثؿ وجود بعض األمكنة لؤلطفاؿ أو الحدائؽ، ووجود بعض 

 المقاعد التي يجمس عمييا الزوار.

عندنا في الشاـ، وغيرىا، أسواؽ شعبية كثيرة، يمكف اعتبارىا موالت شعبية ىنا 
قديمة )مثؿ سوؽ الحميدية في دمشؽ، وغيره مف األسواؽ الكثيرة(، لو أراد مسؤوؿ 
أف يجمعيا في ُموؿ حديث، بحيث كؿ صاحب دّكانة قديمة يأخذ دّكانة جديدة في 

 في الحداثة! الموؿ الجديد، لكاف ىذا ممكًنا ال يختمؼ إال

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  3السبت 

 

 ال نقود في اآلخرة

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال نقود في اآلخرة

  
لـ يدفعو في الدنيا فسيدفعو في اآلخرة مف  )الديف مجّرد مثاؿ(مف كاف عميو َديف 

 حسناتو وسيئاتو!

 يدفع مف حسناتو لدائنو!
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 فإذا لـ تكِؼ حسناُتو

 مف سيئات دائنو! َقبض

 وبيذا تزداد حسنات الدائف، أو تنقص سيئاتو، كؿ ذلؾ عمى حساب المديف!

 الحديث:

، قبؿ أال يكوف  مف كانت لو َمظممة ألخيو ِمف ِعرضو أو شيء فميتحمْمو منو اليـو
ف لـ تكف لو  ديناٌر وال درىـٌ، إْف كاف لو عمٌؿ صالٌح ُأخذ منو بقدر َمظممتو، وا 

 ف سيئات صاحبو فُحمؿ عميو!حسنات ُأخذ مِ 

 )صحيح البخاري(.

*** 
 مف كانت لو مظممة ألخيو:

 مف كانت عميو مظممة ألخيو.

 إذا ظمـ أخاه في شيء.

 مف عرضو:

 شتمو مثبًل.

 أو شيء:

 أو شيء آخر.

 ماؿ أو أرض.

 في رواية أخرى: 

 مظممة في عرٍض أو ماٍؿ. 

 )سنف الترمذي(.

 فميتحمْمو:

 فميسّدد لو ما عميو.

 أو فميطمب منو أف يسامحو.
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:  اليـو

 في الدنيا.

 ليس ىذا فقط، بؿ عميو أف يفعؿ ىذا اليـو قبؿ الغد!

 قبؿ أال يكوف ديناٌر وال درىـٌ:

 : ال يوجد )كاف ىنا: تامة وليست ناقصة(.ال يكوف

 في اآلخرة ال يوجد نقود!

 توجد مقايضة بيف األعماؿ الصالحة واألعماؿ السيئة.

 لسيئات.بيف الحسنات وا

عندما يموت اإلنساف وتخرج جنازتو: "يتبعو أىمو ومالو وعممو، فيرجع أىمو ومالو، 
 ويبقى عممو". 

 )متفؽ عميو(.

 ماؿ الدنيا يبقى في الدنيا.

فالمظالـ عند محاسبة العباد تسّدد بالحسنات والسيئات: حسنات الظالـ، وسيئات 
، ويأخذ مف . الظالـ يدفع حسناتو لممظمـو  سيئاتو! المظمـو

 والجنة مواردىا كّميا غير محدودة، ومّجانية حّرة! ومف ثـ فبل نقود!

 فُحمؿ عميو:

 لـ يقؿ: فحممْت عميو.

 التقدير: 

 فُحمؿ عميو ذلؾ.      -

 فُحمؿ عميو ما ُأخذ.      -

 رواية أخرى:
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َمف كاف عميو َديف فميقِضو إياه، أو ليتحمْؿ منو، قبؿ أف يقضَيو في يـو ال ذىب 
 فيو( وال وِرؽ! )

 )مسند أبي يعمى(.

 رواية عند مسمـ:

 المفمس ِمف أمتي َمف يأتي يـو القيامة بصبلة وصياـ وزكاة ، ويأتي وقد شتـ ىذا،
وسفؾ دـ ىذا، وأكؿ ماؿ ىذا، فُيعطى ىذا مف حسناتو، وىذا مف حسناتو، فإْف 
فنيْت حسناُتو قبؿ أف َيقضي ما عميو ُأخذ مف خطاياىـ فُطرحت عميو، وُطرح في 

 النار! 

 )صحيح مسمـ(.
*** 
    2015كانوف األوؿ  6 األحد

 

 اشترطي ليـ الوالء ىؿ ىذا خداع؟

 الحديث ُنَكتِ  ِمف

 الوالء يـل اشترطي

 ىؿ ىذا خداع؟

 :الحديث

 تسع عمى أىمي كاتبتُ : فقالت َبريرة، جاءتني: قالت عنيا اهلل رضي عائشة عف
 . فأعيِنيني وقّية، عاـ كؿ في أواٍؽ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4452&idto=4453&bk_no=52&ID=1558#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4452&idto=4453&bk_no=52&ID=1558#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4452&idto=4453&bk_no=52&ID=1558#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4452&idto=4453&bk_no=52&ID=1558#docu
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 . فعمتُ  لي، والؤؾ ويكوف ليـ، ُأعّدىا أفْ  أىُمؾِ  أحبَّ  إفْ : فقمت

 اهلل ورسوؿُ  عندىـ مف ءتْ فجا عمييا! فأَبوا ليـ، فقالتْ  أىميا، إلى َبريرة فذىبتْ 
 أف إال فأَبوا عمييـ، ذلؾ عَرضتُ  قد إني: فقالت جالٌس، وسمـ عميو اهلل صمى
 صمى النبيّ  عائشةُ  فأخبرتْ  وسمـ، عميو اهلل صمى النبيّ  فسِمع ليـ! الوالءُ  يكوف
 . أعَتؽ لمف الوالءُ  فإنما الوالء، ليـ واشَترطي ُخذييا: فقاؿ وسمـ عميو اهلل

 وأثنى اهلل فحِمد الناس، في وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ قاـ ثـ عائشة، ففعمتْ 
 : قاؿ ثـ عميو،

 شرطٍ  مف كاف ما اهلل؟! كتاب في ليست شروًطا يشترطوف رجاؿٍ  باؿُ  ما بعُد، أما
فْ  باطؿ، فيو اهلل كتاب في ليس  اهلل وشرطُ  أحؽُّ، اهلل قضاءُ  شرٍط، مئة كاف وا 
نما أوثُؽ،  . أعَتؽ مفل الوالءُ  وا 

 )متفؽ عميو والمفظ لمبخاري(.

 (.َتِحؿُّ  ال البيع في شروًطا اشترط إذا باب البيوع، كتاب البخاري، صحيح)

*** 

 :لي قاؿ

 الوالء؟ معنى ما

 :قمت
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. أعتقو َمف ورثو وارث لو وليس مات فإذا. واإلرث والنصرة والمحبة االنتساب
رواه الشافعي وصححو ابف حباف والحاكـ، ) يوىب وال يباع ال النسب، كمحمة لحمة فالوالء

 (.وأصمو في الصحيحيف

*** 

 :قاؿ

 أىمي؟: معنى ما أىمي، كاتبتُ 

 :قمت

 .يممكونني َمف

*** 

 قاؿ:

 ما معنى: إْف أحّب أىمِؾ أْف أعّدىا ليـ؟

 قمت:

أْف أعّدىا ليـ كميا دفعًة واحدًة معجمًة )عًدا ونقًدا(، وليس عمى دفعات في كؿ 
 عاـ وقية.

*** 

 :قاؿ
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: ليـ تقوؿ بأف عنيا تعالى اهلل رضي عائشة وسمـ عميو اهلل صمى النبيّ  أمر كيؼ
التحايؿ؟ أرجو اإليجاز والوضوح  مف ىذا أليس! ليا؟ الوالء تريد وىي لكـ، الوالء

 ألف الشروح في ىذا الباب كثيرة وطويمة ومعقدة!

 :قمت

عقد مخالًفا لمنظاـ العاـ في ىؤالء قـو متعسفوف، يريدوف أف يشترطوا شرًطا في ال
ىذه المسألة، وأراد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ تجنيب عائشة رضي اهلل عنيا 
التنازع معيـ. ورعاية النظاـ العاـ في ىذه المسألة التي يتشوؼ فييا الشارع إلى 

 العتؽ أولى مف رعاية حرية الناس في مخالفة النظاـ العاـ!

*** 

طي ليـ الوالء: اتركييـ يشترطوف الوالء، لكي يتعمموا بعد والتقدير في قولو: اشتر 
ذلؾ أف الشرط الفاسد ال ُيفسد العقد، ال سيما عقد شراء عبد مف أجؿ تحريره! 
ومف المعمـو أّف مف قاؿ: عبدي حّر، ولو مازًحا، صار عبُده حًرا )ثبلث جّدىف 

وىناؾ كّفارات أخرى  جّد وىزليّف جّد!(، وَمف لطـ )أو ضرب( عبده فكّفارتو عتقو!
عديدة تتضمف العتؽ )تحرير الرقاب(، مثؿ كّفارة اليميف، والنذر، واإليبلء، 
والظيار، والقتؿ. يضاؼ إلى ذلؾ أف تحرير الرقاب ىو أحد مصارؼ الزكاة. ىذا 

 ُيظير لؾ مدى حرص الشارع عمى تحرير الرقاب!

*** 

 أييما أولى بالوالء؟ َمف استعبد أـ َمف أعتؽ؟
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*** 

 ىـ يريدوف التحايؿ عمى القانوف، فادفعي الحيمة بالحيمة!

ىذا الشرط الفاسد في عقد البيع )شرط الوالء ليـ( ال ُيفسد البيع، بؿ يمغو الشرط 
 ويبقى البيع.

والمحصمة أّف ىذا أمر مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يجب عمييـ االلتزاـ بو، وال 
 مرة أو أكثر! 100ه يجوز ليـ مخالفتو في العقد، ولو أّكدو 

*** 

  2016أيموؿ  10السبت 

 

 االحتياؿ في البيوع

 ال تمنعوا فضؿ الماء لتمنعوا بو الكؤل 

 ِمف ُنَكِت  الحديث

 ال تمنعوا فضؿ الماء لتمنعوا بو الكؤل

 .)متفؽ عميو والمفظ لمسمـ(

 ىذا الحديث أشبو بحديث النيي عف بيع وسَمؼ. 
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 .حسف صحيح( )أبو داود والترمذي وقاؿ: حديث

فالبيع جائز، ولكنو اجتمع مع السَمؼ )القرض(، وُمنع درًءا لمحيمة، أي: سًدا 
 لذريعة التوصؿ إلى أخذ ربا القرض مف ثمف البيع!

*** 

وكذلؾ ىنا بيع فضؿ الماء )الخاص( جائز، ولكنو ُمنع سًدا لذريعة التوصؿ إلى 
 أخذ ثمف الكؤل، وىو ممنوع.

 ديث في باب ما ُيكره مف االحتياؿ في البيوع.وقد روى البخاري ىذا الح

*** 

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 الناس شركاء في ثبلث، ومنيا: الكؤل.

 )أحمد وأبو داود وابف ماجو(.

*** 

 ما نقمو النووي:

 منع بيا الكؤل فمعناه أف تكوف إلنساف بئرٌ أما النيي عف بيع فضؿ الماء ليُ "
 عف حاجتو، ويكوف ىناؾ كؤل ليس عنده ماءٌ  فاضؿٌ  وفييا ماءٌ لو بالفبلة،  ممموكةٌ 

و إال إذا حصؿ ليـ السقي مف ىذه المواشي رعيُ  أصحابَ  إال ىذه، فبل يمكفُ 
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ض، ألنو إذا وَ و ببل عِ فضؿ ىذا الماء لمماشية، ويجب بذلُ  فيحـر عميو منعُ  ،البئر
اشييـ مف العطش، ا عمى مو خوفً  ،مف رعي ذلؾ الكؤل و امتنع الناُس نع بذلَ مَ 

 ".ا مف رعي الكؤلويكوف بمنعو الماء مانعً 

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

 الخطابي: "قاؿ 

  . )...( ظاىر الحديث أيًضا وجوب بذلو مجاًنا، وبو قاؿ الجميور 

و طمب القيمة مف المحتاج إليو، كما في إطعاـ المضطر، وتعّقب بأنو يمـز وقيؿ: لصاحب
منو جواز المنع، حالة امتناع المحتاج مف بذؿ القيمة، ورّد بمنع المبلزمة، فيجوز أف يقاؿ: 
يجب عميو البذؿ، وتترتب لو القيمة في ذمة المبذوؿ لو، حتى يكوف لو أخذ القيمة منو، متى 

 أمكف ذلؾ. 

رواية لمسمـ )...( عف أبي ىريرة ال يباع فضؿ الماء، فمو وجب لو الِعَوض لجاز لو نعـ في 
  البيع، واهلل أعمـ.

)...( واستدّؿ بو بعض المالكية لمقوؿ بسّد الذرائع، ألنو نيى عف منع الماء، لئبل ُيتذرع بو 
 إلى منع الكؤل.

*** 

 6102آب  06الجمعة 

 

 اإلجارات

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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 عمى عممنا مف أراده ال نستعمؿ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ال نستعمؿ عمى عممنا َمف أراده!

 )صحيح البخاري، كتاب اإلجارة(.

 قاؿ لي:

ىذا الحديث ال أرى فيمو سيبًل، ال سيما في ضوء حياتنا المعاصرة! فكّؿ الناس 
يريدوف العمؿ، ويطمبوف الواليات! فكيؼ نفيـ الحديث، والقوؿ بأّف طالب الوالية 

  يوّلى؟ال

 قمت لو:

التقدير: ال نستعمؿ عمى العمؿ َمف أراده، ولـ ُنرده! أو: َمف أراده ولـ يكف أىبًل 
 لو! وطالب الوالية ال يوّلى إال إذا كاف أىبًل!

 .55( سورة يوسؼ قاؿ اجعْمني عمى خزائِف األرِض إني حفيٌظ عميـٌ )

بأنو يجيد العمؿ في مجاؿ فيوسؼ عميو السبلـ طمب الوالية، وقّدـ سيرتو الذاتية، 
خزائف األرض )أرض مصر(، وزيًرا لممالية أو وزيًرا لمتمويف أو وزيًرا لمتخطيط، أو 
كّميا مًعا، وربما كاف ىذا الجمع بيف الوزارات مستساًغا في عصره، ولو خبرة في 
ذلؾ كّمو، وأبدى أمانتو. لكْف لوال الوقوؼ عمى أمانة يوسؼ وخبرتو في المجاعات 

 تو عمى التخطيط، ما ُأجيب إلى طمبو!وقدر 
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 *** 

وليذا قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ألبي ذّر لما قاؿ لمنبّي صمى اهلل عميو 
نيا أمانة، إال َمف أخذىا  وسمـ: أال تستعمُمني! قاؿ لو: يا أبا ذّر إنؾ ضعيؼ! وا 

 .)صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة(بحّقيا، وأّدى الذي عميو فييا، أو كما قاؿ 

 فمو رأى النبي صمى اهلل عميو وسمـ أّف أبا ذر كفؤ لواّله!

*** 

وبيذا يمكف لكؿ أحد أف يطمب وظيفة أو والية، ويعرض سيرتو الذاتية، وليس ىذا 
مف باب ما ُيكره مف تزكية النفس، بؿ ىو مف باب التعريؼ بالنفس، فإذا بالغ 

 وكذب دخؿ في الحراـ! 

*** 

بناًء عمى معايير األمانة والقدرة البلزمة ليذه الوظيفة، ويتـ اختيار طالب الوالية 
 مثؿ إجراء مناظرة أو مسابقة أو مقابمة، أو النظر في كشؼ الدرجات والخبرات.

وال يجوز تولية مف ال كفاءة لو وال أمانة، ألنو عندئذ يكوف طالًبا لموالية، ال ليقـو 
لكسب والنيب، فضبًل عما يترتب بحّقيا، بؿ طمًبا لمجاه والسمطة والنفوذ مف أجؿ ا

عمى ذلؾ مف ضياع حقوؽ الناس، واضطراب معيشتيـ، وفساد أمرىـ، وخراب 
 ببلدىـ!

*** 
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عبلوة عمى ذلؾ، فإنؾ إذا طمبَت الوالية عف مجرد طمب، وأنت غير مؤىؿ ليا، لـ 
 !ُيعنؾ الشرفاُء عمييا، بؿ ُيعينؾ المنافقوف والفاسدوف، فيزيد األمر سوًءا عمى سوء

 قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ:

فْ  ،إلييا متَ كِ يا عف مسألة وُ عطيتَ أُ  فإنؾ إفْ  !اإلمارة الرحمف ال تسأؿِ  يا عبدَ   وا 
 )متفؽ عميو(. عمييا نتَ عِ يا عف غير مسألة أُ أعطيتَ 

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016تشريف األوؿ  1السبت 

 

 أجر الحجاـ ىؿ ىو حراـ أـ حبلؿ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أجر الحّجاـ ىؿ ىو حراـ أـ حبلؿ؟

 األحاديث متعارضة:

 أجر الحّجاـ حراـ:

 كسب الحّجاـ خبيث.
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 .)صحيح مسمـ(

 أجر الحّجاـ حبلؿ:

 احتجـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ وأعطى الحّجاـ أجره.

 .)متفؽ عميو(

الحجامة جرح عضو مف أعضاء الجسـ، وامتصاص الدـ منو بالفـ أو بكأس، 
 وي.بقصد التدا

 وىي جائزة بؿ مستحبة بنص الحديث النبوي:

 خير ما تداويتـ بو الحجامة.

 .)متفؽ عميو(

وعمى ىذا فإف عمؿ الحّجاـ عمؿ مشروع، وليس دنيًئا كما يقاؿ في كتب الفقو، ما 
داـ الناس يحتاجوف إليو. وأجر الحّجاـ كذلؾ مشروع، وال التفات لما ورد بخبلؼ 

ادة النظر في أسانيدىا، وقد تكوف أسانيد اإلباحة ذلؾ مف أحاديث ربما يجب إع
 أقوى مف أسانيد التحريـ، واهلل أعمـ.

*** 

           7102حزيراف  0األربعاء 
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 كسب الحجاـ ىؿ ىو دنيء؟

 ِمف ُنَكِت الحديث
 كسب الحّجاـ ىؿ ىو دنيء؟

 
 :الحديث

  .ثمُف الكمب خبيٌث، وميُر البغّي خبيٌث، وكسُب الحّجاـ خبيثٌ 
 .(صحيح مسمـ)

عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ: احتجـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وأعطى 
  .الذي حجمو، ولو كاف حرامًا لـ يعطو

 .(متفؽ عميو)
  :وفي رواية

  .ولو كاف ُسحتًا لـ يعطو
 .(صحيح مسمـ)

*** 

 (.فالروايات متضاربة بيف مسمـ ومسمـ )بيف موضع منو وآخر
فإف إحدى الروايتيف ال بد أف تكوف صحيحة، واألخرى  وىذا مأخذ عمى مسمـ،

 .غير صحيحة! والرواية الصحيحة ىي رواية الجواز
أنا أعتقد أف الحجامة حبلؿ، وكسبيا حبلؿ ال كراىة فيو، والقوؿ بالحرمة أو 
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الكراىة خطأ مف الراوي. وال أظف أف ىذا مف قبيؿ الناسخ والمنسوخ، كما يزعـ 
 !بعض العمماء

ذا ت ضاربت الروايات فالحّؿ مقّدـ عمى الحرمة، ألف األصؿ في األشياء ىو وا 
 .الحّؿ، واهلل أعمـ

*** 
 ىؿ الحجامة عمؿ دنيء؟

ىذا ما يرّدده كثير مف الفقياء القدامى والمعاصريف في محاولة فاشمة منيـ 
لمتوفيؽ بيف الروايات المتضاربة في كسب الحّجاـ، والقوؿ بكّؿ ما يخطر عمى 

  !ف آراءباليـ م
لو كانت الحجامة عمبًل دنيًئا ألمكف القوؿ بأف كؿ أعماؿ األطباء الجّراحيف اليـو 

أعماؿ دنيئة، مع أنيا مف أشرؼ األعماؿ والميف! فكبلميـ غير صحيح! 
ويعّمموف الناس األباطيؿ واألخطاء، وىـ َيحسبوف أنيـ ُيحسنوف صنًعا، وال ُيدانييـ 

 !ح، وليـ الصدارة حيثما حّمواأحد في العمـ والتفسير والشر 

*** 
  2015تشريف األوؿ  21األربعاء 

 

 ا فبيف لو العمؿ ولـ يبيف األجؿمف نكت القرآف والحديث: مف استأجر أجيرً 

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث
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 َمف استأجر أجيًرا فبّيف لو األجؿ ولـ يبّيِف العمؿ

 .عمى ما نقوؿ وكيؿإلى قولو:  ،إني أريُد أْف ُأنكحَؾ إحدى ابنتّي ىاتيفلقولو: 

 )صحيح البخاري، كتاب اإلجارة(.

*** 

 اآلية بتماميا:

قاؿ إني أريُد أف ُأنكحَؾ إحدى ابنتّي ىاتَيِف عمى أف تأُجرني ثمانَي ِحجج، فإْف )
أتممَت عشًرا فِمف عنِدَؾ وما أريد أْف أشّؽ عميَؾ ستجُدني إْف شاء اهلُل ِمَف 

وبيَنؾ أّيما األجَميِف قَضيُت فبل عدواَف عمّي واهلُل عمى الصالحيف. قاؿ ذلؾ بيني 
 .28-27( القصص ما نقوُؿ وكيؿٌ 

*** 

. نحف تأُجرني : تأُجرني )أو ُتؤجرني( نفَسؾ. وىو غريب بالنسبة الستعماالتنا اليـو
: عمى أف تعمؿ عندي بأجر.  نقوؿ اليـو

 : ثماني سنوات. الحج مّرة واحدة في السنة.ثماني حجج

 في اآلية تحديد لؤلجر، وال لمعمؿ.  ليس

 لكف ليس معنى ذلؾ أف األجر والعمؿ لـ يتحددا في حقيقة األمر.

*** 
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 قاؿ لي:

 سنوات عمؿ؟ 8ىؿ نفيـ مف اآلية أف الرجؿ دفع ميًرا قدره 

 قمت:

 ىناؾ احتماالف:

 األوؿ ما قمت. -
 اآلخر أف ىذا ال يمنع مف حصولو عمى أجر العمؿ، سواء أكاف مساوًيا -

ألمثالو، أو أقؿ بمقدار المير، أو أكثر. وأرجح االحتماؿ الثاني، أي 
ال صار فإْف أتممَت عشًرا فِمف عنِدؾَ حصولو عمى أجر العمؿ، لقولو: ) (، وا 

 المير مجيواًل!
*** 

 قاؿ: 

 ما معنى عنواف البخاري:

 بّيف األجؿ ولـ يبّيف العمؿ؟

 قمت:

العمؿ، بؿ أظف المعنى أف اإلجارة  ال أظف أنو يريد أنو َذكر األجؿ ولـ يذكر
جارة عمى العمؿ، وكمتاىما مشروعة في شرعيـ  إجارتاف: إجارة عمى الزمف، وا 

 وشرعنا، واهلل أعمـ. 
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*** 

 مختصر ما قالو الطبري في تفسير اآلية:

و جيا موسى رعي موسى عميو ماشيتَ داؽ ابنتو التي زوّ أباىا عندي جعؿ صَ  كأفّ "
 ."ج: السنوفوالحجَ  ،ثمانَي ِحَجج

*** 

  مختصر ما قالو القرطبي في تفسير اآلية:

ف لو العمؿ( لقولو ف لو األجؿ ولـ يبيّ ا فبيّ ترجـ البخاري: )باب مف استأجر أجيرً "
ألف العمؿ  ،. قاؿ الميمب: ليس كما ترجـحجج رني ثمانيَ عمى أف تأجُ تعالى: 

بادية في مينة مف سقي وحرث ورعي وما شاكؿ أعماؿ ال ،اعندىـ كاف معمومً 
فْ  مثؿ أف يقوؿ  ،ف لو أشخاص األعماؿ وال مقاديرىالـ يبيّ  أىميا، فيذا متعارؼ وا 

لو: إنؾ تحرث كذا مف السنة، وترعى كذا مف السنة، فيذا إنما ىو عمى المعيود 
نما الذي ال يجوز عند الجميع أف تكوف المدة مجيولة،  مف خدمة البادية، وا 

 عمـ. ال يجوز حتى يُ  غير معيود، والعمؿ مجيوالً 

رو مف طريؽ ف لو رعي الغنـ، ولـ يُ قاؿ ابف العربي: وقد ذكر أىؿ التفسير أنو عيّ 
صحيحة، ولكف قالوا: إف صالح مديف لـ يكف لو عمؿ إال رعي الغنـ، فكاف ما 

 ."ا مقاـ التعييف لمخدمة فيومـ مف حالو قائمً عُ 

*** 
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 مختصر ما نقمو ابف حجر في شرح البخاري:

ف العمؿ( أي: ىؿ يصح ذلؾ أـ ال؟ وقد ماؿ البخاري إلى الجواز; ولو: )ولـ يبيّ ق"
 (ىاتيف إحدى ابنتيّ  نكحؾَ أف أُ  إني أريدُ )لقولو تعالى:  :لذلؾ فقاؿ ألنو احتجّ 

  .اآلية، ولـ يفصح مع ذلؾ بالجواز ألجؿ االحتماؿ

نما فيو أف ووجو الداللة منو أنو لـ يقع في سياؽ القصة المذكورة بياف العم ؿ، وا 
إف شرع مف  :موسى أجر نفسو مف والد المرأتيف، ثـ إنما تتـ الداللة بذلؾ إذا قمنا

  .إذا ورد شرعنا بتقريره ،قبمنا شرع لنا

الشافعي بيذه اآلية عمى مشروعية اإلجارة فقاؿ: ذكر اهلل سبحانو  وقد احتجّ 
  .ضع امرأةبيا بُ  ؾَ مم ،اةا مسمّ ا مف أنبيائو أجر نفسو حججً نبيً  وتعالى أفّ 

 وقيؿ: استأجره عمى أف يرعى لو. 

قاؿ الميمب: ليس في اآلية دليؿ عمى جيالة العمؿ في اإلجارة; ألف ذلؾ كاف 
نما حُ  ،ا بينيـمعمومً   ذؼ ذكره لمعمـ بو. وا 

نما أراد أف  ،رد جواز أف يكوف العمؿ مجيوالً وتعقبو ابف المنير بأف البخاري لـ يُ  وا 
 .ا، وأف المتبع المقاصد ال األلفاظلعمؿ بالمفظ ليس مشروطً التنصيص عمى ا

.)...( 

نما أراد شعيب أف ز أف يكوف المير شيئً وقد أبعد مف جوّ  ا آخر غير الرعي، وا 
ؽ التزويج عمى فذكر لو األمريف، وعمّ  ،جو ابنتوويزوّ  ،يكوف يرعى غنمو ىذه المدة
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ثـ أنكحو ابنتو بمير  ،يما، فاستأجره لرعي غنمو بشيء معمـو بين)...( الرعي
 . )...( معمـو بينيما

را، أي: تكوف لي أجيً عمى أف تأجرني اإلسماعيمي بأف معنى اآلية في قولو:  قاؿ
 . )...( عمى أف تأجرني نفسؾ :والتقدير

يف يضبط بتعيف العمؿ كما تُ يضبط بتعقاؿ ابف المنير: قصد البخاري أف اإلجارة تُ 
 ."األجؿ

*** 

 2016ؿ أيمو  25األحد 

 

ا ليعمؿ لو بعد سنة: ىؿ يمكف االعتماد عمى فقو البخاري في تأجيؿ استأجر أجيرً 
 البدليف؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 استأجر أجيًرا ليعمؿ لو بعد سنة

 ىؿ يمكف االعتماد عمى فقو البخاري في تأجيؿ البدَليف في البيع واإلجارة؟

 الحديث:

  :هلل عميو وسمـ قالتعائشة رضي اهلل عنيا زوج النبي صمى ا عف
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 ،ايتً رّ ا خِ مف بني الديؿ ىاديً  استأجر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأبو بكر رجبلً 
بعد ثبلث  ،ثور وواعداه غارَ  ،فدفعا إليو راحمتييما ،وىو عمى ديف كفار قريش

 .ثبلثٍ  لياؿ براحمتييما صبحَ 

 )صحيح البخاري(.

*** 

 اجمو ىي عناويف أبوابو.يقولوف: فقو البخاري في تراجمو، وتر 

 عنواف البخاري: 

ا ليعمؿ لو بعد ثبلثة أياـ أو بعد شير أو بعد سنة جاز، باب إذا استأجر أجيرً "
 ".وىما عمى شرطيما الذي اشترطاه إذا جاء األجؿ

 ىذا العنواف في صحيح البخاري أوسع مف الحديث:

سنة! وىاتاف المدتاف  فالعنواف يفيد الشروع بالعمؿ بعد ثبلثة أياـ، بؿ شير، بؿ
األخيرتاف فييما توسع مف البخاري، فالحديث ينص عمى ثبلثة أياـ فقط! )أو 

 ثبلث لياؿ(! والتوسع ىنا ليس سيبًل حسب قواعد الَغرر في البيع.

*** 

ثـ ىناؾ مشكمة أخرى في البخاري، وىي قولو: ليعمؿ لو بعد ثبلثة ... إلخ، 
 ا! إْذ سّمما إليو راحمتييما! ونص الحديث يفيد أف العمؿ بدأ فورً 
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وىذا قوؿ اإلسماعيمي الذي ذكره ابف حجر في النص المنقوؿ عنو أدناه. أما 
 تعميؽ ابف حجر فمرفوض! وسأعود إليو بعد ذكر نصو.

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

قولو: )باب إذا استأجر أجيرا ليعمؿ لو بعد ثبلثة أياـ أو بعد شير أو بعد سنة 
ا مف حديث شرطيما الذي اشترطاه إذا جاء األجؿ( أورد فيو طرفً جاز، وىما عمى 

  .عائشة المذكور، وفيو أنيما واعدا الدليؿ براحمتييما بعد ثبلث

بأنو ليس في الخبر عمى أنيما استأجراه عمى أف ال يعمؿ إال  اإلسماعيميوتعقبو 
بتسميمو  ،توبعد ثبلث، بؿ الذي في الخبر أنيما استأجراه وابتدأ في العمؿ مف وق

 راحمتييما منيما يرعاىما ويحفظيما إلى أف يتييأ ليما الخروج. 

قمت: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمو بو، والذي ترجـ بو ىو ظاىر القصة، 
ومف قاؿ ببطبلف اإلجارة إذا لـ يشرع في العمؿ مف حيف اإلجارة ىو المحتاج إلى 

 دليؿ، واهلل أعمـ. 

ا عمى مف اعترض عمى البخاري بذلؾ: إف الخدمة بً وقد قاؿ ابف المنير متعق
المقصودة باإلجارة المذكورة كانت عمى الداللة عمى الطريؽ مف غير زيادة عمى 

  .ذلؾ، وال شؾ أنيا تأخرت
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قمت: ويؤيده أف الذي كاف يرعى رواحميما عامر بف فييرة ال الدليؿ، وقاؿ ابف 
ا، وقد يحتمؿ في ا وال نفيً ال إثباتً  المنير: ليس في ىذا الحديث تصريح بيذا الحكـ

، وىذا مذىب مالؾ المدة الطويمةرر فييا ما ال يحتمؿ في لندور الغَ المدة القصيرة 
ثمو. واستنبط مف ىذه القصة الجواز في البيع بما ال تتغير السمعة في مِ  حيث حدّ 

جواز إجارة الدار مدة معمومة قبؿ مجيء أوؿ المدة، وىو مبني عمى صحة 
 واهلل أعمـ. ،صؿ فيمحؽ بو الفرعاأل

 تعميؽ عمى ابف حجر:

 قاؿ ابف حجر:

ليس في ترجمة البخاري ما ألزمو بو، والذي ترجـ بو ىو ظاىر القصة، ومف قاؿ "
ببطبلف اإلجارة إذا لـ يشرع في العمؿ مف حيف اإلجارة ىو المحتاج إلى دليؿ، 

 ."واهلل أعمـ

 قمت:

مـ مف عنده ولـ ينقؿ! ظاىر القصة ما قالو قوؿ ابف حجر عجيب، كعادتو إذا تك
اإلسماعيمي، وما زعمو ابف حجر ىو المحتاج إلى الدليؿ بالنظر ليذا الحديث 
نفسو، وبالنظر لمقواعد العامة في البيع واإلجارة، مف حيث عدـ جواز تأجيؿ 

 الِعَوضيف، وأجازه مالؾ لمدة ثبلثة أياـ فقط!

ذا نظرنا إلى أف اإلجارة انصبت  فقط عمى داللة الطريؽ، كما قاؿ ابف المنير، وا 
 يبقى أف البخاري توسع في مدة التأخير، مف دوف دليؿ عمى ما زاد عمى ثبلث!  
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 والتوسع في المسألة ينقمنا مف عمـ شرح الحديث إلى عمـ الفقو.

*** 

 2016أيموؿ  23الجمعة 

 

 ا ولـ يوفو أجره حديث قدسياستأجر أجيرً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ستأجر أجيًرا ولـ يوفو أجرها

 حديث قدسي:

ثبلثة أنا خصُميـ يـو القيامة، وذكر منيـ: رجبًل استأجر أجيًرا، فاستوفى منو، ولـ 
 ُيوفو أجره!

 )صحيح البخاري وغيره(.

*** 

الحديث قدسّي، أي: يقولو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وال يسنده إلى نفسو، 
 يزيده أىمية عمى أىميتو! بؿ يسنده إلى رّبو! وىذا ما 

 استوفى منو العمؿ ولـ يوفو األجر عمى قدر العمؿ كًما ونوًعا.

*** 
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 العبلقة بيف األقوياء والضعفاء:

القوي قد يكوف صالًحا وهلل الحمد، وقد يكوف خبيثًا ماكًرا! وقد ال يقؼ خبثو ومكره 
يستغّمو عند حّد، عمـ مف عمـ، وجيؿ مف جيؿ! والضعيؼ، مثؿ العامؿ، قد 

 القوّي! 

فيذا المسكيف قد يعمؿ عند رب عمؿ، وال يعطيو أّي أجر! أو يعطيو أجًرا دوف 
حقو، فيبخسو ويمطمو! والضعيؼ قد ال يجد مف ينصره، في الدنيا، فالناس لؤلسؼ  
تنصر القوي وتتمّمقو، فيزداد قوة وظمًما! فالقوي إذا كاف ظالًما فإنو يعتدي عمى 

لي! ولساف حالو يقوؿ: أنا آخذ حقي وغير حقي بيدي، وآخذه حقوؽ الناس وال يبا
معجبًل، وليذىب المظمـو إلى الجحيـ: إلى ذلؾ القضاء الفاسد الذي ينصر 
الظالـ، بتكاليفو وُبطئو ورشاواه! وقد يدخؿ الظالـ مف منافذ ال يعاقب عمييا 

خمؽ، وتعمموف القانوف، ال سيما إذا كاف ىذا القانوف وضعًيا ال يكترث بديف وال 
 أف القوانيف الوضعية إنما يضعيا األقوياء، فيي تحمييـ وال تحمي الضعفاء! 

*** 

ـ( الرئيس السابؽ لبنؾ االحتياط االتحادي )البنؾ 1926يقوؿ آالف غرينسباف )+
 المركزي األمريكي(:

"قد يكوف النشاط قانونًيا مع أنو بغيض )غير أخبلقي(! فميست كؿ األنشطة التي 
س في األسواؽ تتسـ بالتحّضر، فالكثير منيا بغيض عمى الرغـ مف كونو  تمار 

 قانونًيا! وانتياؾ القانوف وخيانة الثقة يقّوضاف كفاءة األسواؽ"!
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*** 

 ـ(:1952ويقوؿ الفيمسوؼ الفرنسي المعاصر آندريو كونت سبونفيؿ )+

ميو القانوف، "لكـ أف تتخيموا شخًصا شديد االحتراـ لمقانوف، يؤدي كؿ ما يفرضو ع
وال يقترب مما يحظره عميو القانوف! فيو ممتـز مثالّي بالقانوف، لكنو يقصر التزامو 

 عمى ىذا القانوف! 

وأنتـ تعمموف أنو ما مف قانوف يحظر الكذب، إال في حاالت خاصة، وما مف 
! ومف ثـّ تجدوف صاحبنا   قانوف يحظر الحقد والكراىية، وما مف قانوف يحظر المـؤ

!ىذا   الممتـز بالقانوف كاذًبا أو أنانًيا أو مشحوًنا بالحقد والكراىية والمـؤ

ومما يزيد األمر سوًءا أف تجد مثؿ ىذا الشخص مف ناحية أخرى بارًعا في 
 التقنيات الحديثة، وعندئذ يكوف أكثر فاعمية وتعسًفا وخطًرا"! 

*** 

 أقوؿ: 

إلى أشخاص كثيريف، وقد ال تقتصر خطورتو عمى شخص أو بمد، بؿ قد تمتد 
وبمداف ومؤسسات كثيرة! ومف ثـ يجب العمؿ عمى كّؼ شروره فوًرا، وعندئذ ال بد 
في المجتمع مف أناس أقوياء صالحيف مف ذوي النخوة والمروءة ينبروف لمقضاء 

 عميو، قبؿ أف يقضي القضاء عمييـ!
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داخبًل في لؤلسؼ ىناؾ جرائـ قانونية! أي ال يطوليا العقاب، والمجـر قد يكوف 
عصابة، والمظمـو قد يكوف مستقبًل ال عصابة لو! والناس ممتحنوف: ىؿ يجد 
المظمـو مف أىؿ الديف والخمؽ والجاه والمروءة مف يأبى الظمـ أف يقع عميو، أو 

 عمى غيره! 

ترُؾ الظالـ ببل عقاب، وسعيو لتأخير العقاب، أو لئلفبلت مف العقاب، يجعمو 
جد نجاًحا في الظمـ األوؿ! فبل يزاؿ يكذب ويكذب حتى يتمادى في ظممو، كمما و 

 ُيكتب عند اهلل كذاًبا، وال يزاؿ يظمـ ويظمـ حتى يكتب عند اهلل ظبّلًما!

 إياكـ ودعوة المظمـو فإنيا عند اهلل مستجابة، في دنيا الظالـ، وقبره، وآخرتو!

*** 

راتب، فإذا صعدوا رأيت بأـّ عيني مف يستقدـ عمااًل مف بمداف مستضعفة، يعدىـ ب
ذا ىبطوا في المطار طار النصؼ اآلخر! وربما  الطائرة طار نصؼ الراتب! وا 
قاؿ ليـ: اذىبوا فاشحذوا وخذوا الزكاة مف غيري، واسرقوا وانيبوا، وأنا كفيمكـ! لي 

 نصؼ ما تشحذوف، ونصؼ ما تسرقوف وتنيبوف!

 نسأؿ اهلل العافية!

*** 

 2016أيموؿ  27الثبلثاء 
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 و أجرهر لثمّ 

 لـ أجده

 تأخر في قبض أجره فثّمره لو

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تأخر في قبض أجره فثّمره لو

 الحديث:

 قاؿ رجؿ:

الميـّ إني استأجرُت ُأَجراء، فأعطيُتيـ أجرىـ غيَر رجٍؿ واحٍد، ترؾ الذي لو 
 وذىب! 

 فثّمرت أجره حتى كثرْت منو األمواؿ! 

 فجاءني بعد حيف فقاؿ: 

 ّد إلّي أجري. يا عبد اهلل أ

 فقمُت لو: 

 كؿ ما ترى مف أجرؾ: مف اإلبؿ والبقر والغنـ والرقيؽ!

 فقاؿ: 
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 يا عبد اهلل ال تسيزئ بي!

 فقمُت: 

 إني ال أستيزئ بؾ.

 فأخذه كمو فاستاقو فمـ يترؾ منو شيًئا!

 )صحيح البخاري(.

*** 

 تعميؽ:

المستأجر، أي:  يبدو أف ىذا األجير ترؾ أجره سنيف، وال شؾ أف أجره في ذّمة
لؤلجير في األصؿ أجره الذي لـ يقبضو، بقي ديًنا في ذّمة المستأجر إلى حيف 

 الوفاء.

ىنا قاـ المستأجر بتثمير أجر أجيره مف دوف طمب األجير، ومف دوف عممو. وال 
ُيطمب مف المستأجر أف يثّمر ألجيره أجره. فما فعمو المستأجر إنما كاف ضرًبا مف 

 جير. أيف وجو اإلحساف؟اإلحساف إلى األ

لو أف المستأجر ثّمر األجر فخسر، كانت الخسارة عمى المستأجر. ويبدو أنو ثّمر 
لو األجر، وجعؿ الربح كمو لؤلجير، فكاف ىذا مف باب اإلبضاع: إذا ربح 

ذا خسر لـ يقـ المستأجر بتحميؿ الخسارة  االستثمار كاف الربح كمو لؤلجير، وا 
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جره مف دوف نقصاف. وقد عمؿ المستأجر بأجر أجيره مف لؤلجير، بؿ يرّد إليو أ
 دوف أجٍر وال حّصٍة مف ربح.

عف القاسـ بف محمد قاؿ: كانت عائشة رضي اهلل عنيا تُبضع بأموالنا )مصنؼ 
 عبد الرزاؽ، واألمواؿ ألبي عبيد(.

 ، مف أجؿ صور أخرى مف اإلبضاع(.340)راجع كتابي: أصوؿ االقتصاد اإلسبلمي ص 

 نووي:قاؿ ال

احتج بيذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرىـ، ممف يجيز بيع اإلنساف ماؿ »
غيره، والتصرؼ فيو بغير إذف مالكو، إذا أجازه المالؾ بعد ذلؾ )...(. وأجاب 
أصحابنا وغيرىـ ممف ال يجيز التصرؼ المذكور بأف ىذا إخبار عف شرع مف 

 «.قبمنا

مؿ مع العامؿ موافؽ لشرعنا في ال أرى ضرورة لذلؾ، ألف ما فعمو رب الع
 اإلبضاع، واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  1األحد 

 

 ِمف ُنَكِت الحديثينمي لو عممو 
 َينمي لو عمُمو
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 :الحديث
كّؿ ميت ُيختـ عمى عممو إال الُمرابط في سبيؿ اهلل، فإنو َينِمي لو عمُمو إلى يـو 

 .القيامة
 .(يحأبو داود، والترمذي: حديث حسف صح)

*** 
 :َينِمي

قاؿ الحافظ العراقي: كذا وقع في رواية الترمذي بياء في آخره، وفي رواية أبي 
 .داود )ينمو( بالواو، واألفصح ما ىنا، وىو الذي ذكره ثعمب في الفصيح

 :يقاؿ
 .نما ينمو )فعؿ واوي(. مثؿ: شكا يشكو

 .نمى َينمي )فعؿ يائي(. مثؿ: حكى يحكي
 .رنااألوؿ ىو الشائع في عص

والثاني أفصح، وىو الشائع عند الفقياء في أدبيات الزكاة )الزكاة تجب في األمواؿ 
 .النامية( وغيرىا
 :وفي المعاجـ

 .اليائي قد يتعّدى: نمى الماَؿ: زاده. الماؿ: مفعوؿ بو منصوب
 :لو رجعنا إلى الحديث

 .ينمي لو عمُمو: ينمو لو عمُمو. عمُمو: فاعؿ مرفوع
 .: َينميو اهلُل لو. عمَمو: مفعوؿ بو منصوبَينِمي لو عمَمو
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 .لكف ىذا األخير لـ أجده في الرواية
 :الروايات

 .َينِمي لو عمُمو. عمُمو: فاعؿ مرفوع -
 .ينمو لو عمُمو. عمُمو: فاعؿ مرفوع -
 .ُينَمى لو عمُمو. الميـ: مفتوحة غير مشددة. عمُمو: نائب فاعؿ مرفوع -

 :رمذيقاؿ في تحفة األحوذي شرح الت
  :ينمي
 .بفتح الياء وكسر الميـ )َينِمي(: أي: يزيد -
 .ويجوز أف يكوف بضـ الياء وفتح الميـ )ُينَمى(: أي: ُيزاد -

 .ىذا واهلل أعمـ

*** 
  2015تموز  23الخميس 

 

 إخوانكـ خولكـ

 ِمف ُنَكِت الحديث
 إخواُنكـ خوُلكـ

 :الحديث
كاف أخوه تحت يده، فميطعْمو مما  إخواُنكـ خوُلكـ، جعميـ اهلل تحت أيديكـ، فمف
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 .يأكؿ، وليمبسو مما يمبس، وال تكّمفوىـ ما يغمبيـ، فإف كّمفتموىـ فأعينوىـ
 .(متفؽ عميو)

*** 
 :إخوانكـ

 .في الديف -
 .في اإلنسانية -

 :خولكـ
 .خدمكـ
 .عّمالكـ

 .وىو تعبير ميذب عف الخدـ والعماؿ
 !كما يقاؿ اليـو عف الخادمة: مديرة منزؿ

 .ؿ أصؿ الكممة مأخوذ مف التخويؿ، وىو التوكيؿ ببعض األمورولع
 .الخَوؿ: جمع َخْوليّ 

 :إعراب
 :إخوانكـ

 خبر مقّدـ مرفوع
 :خولكـ

 .مبتدأ مؤّخر مرفوع
 :كأنو قيؿ

 .ىـ إخواُنكـ
 :قيؿ

 مف ىـ؟
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 :قيؿ
 .خولكـ
 :األصؿ

 .خولكـ إخوانكـ
 :في رواية

 .إّف إخواَنكـ خوُلكـ
 .وفيو بنظري إشكاؿ

 .و راوي الحديثسبب
 !لـ يَر فرًقا بيف الجممتيف

  .وبينيما اختبلؼ في المعنى
 :أرى الصواب في المغة

 .إف خوَلكـ إخواُنكـ
 .أي: إذا دخمت )إّف( وجب إعادة ترتيب المبتدأ والخبر حسب األصؿ

 .واهلل أعمـ

*** 
  2015آب  4الثبلثاء 

 

 األجر عمى قدر المشقة ىؿ ىو حديث؟

 يثِمف ُنَكِت الحد

 األجر عمى قدر المشّقة
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 ىؿ ىو حديث؟

 نعـ.

 ىؿ ىو صحيح؟ 

 نعـ.

 كيؼ نفيـ معناه؟

 ىؿ األجر عمى قدر المشّقة أـ عمى قدر المنفعة؟

 الحديث:

 أجُرِؾ )يا عائشة( عمى قدر نصبِؾ )تعبِؾ(.

 أو نفقتِؾ.

 )متفؽ عميو(.

 التقدير:

 أجرِؾ )يزيد( عمى قدر )زيادة( مشقتِؾ.

 اختصار؟كيؼ نفيـ معناه ب

إذا كاف لدينا عبادة معينة، كالحج أو الُعمرة مثبًل، وىو موضوع الحديث أعبله، 
وكاف لدينا شخصاف: شخص يصؿ إلى الحج بكمفة معينة، وشخص آخر يصؿ 
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بكمفة أعمى )ناشئة عف فرؽ المسافة فقط(. فإف الشخص األوؿ لو أجر الحّج، 
 والثاني لو أجر الحّج + أجر الكمفة الزائدة.

ولو أف أحد ىذيف الشخصيف زاد في المشّقة أو الكمفة المطموبة لمعبادة، لـ يكف لو 
أجر ىذه الزيادة، ألف المشّقة أو الكمفة ليست مطموبة لذاتيا، بؿ ىي مطموبة 

ذا زادت  لمعبادة )مصمحة العبادة أو منفعتيا(، فإذا نقصت لـ نصؿ إلى العبادة، وا 
 لـ تكف الزيادة مطموبة!

 يمكف إنكار الحديث، وال يمكف إنكار مبدأ األجر عمى قدر المشّقة. ومف ثـ ال
 فيناؾ أجراف: أجر عمى المنفعة، وأجر عمى المشّقة.

 تطبيؽ القاعدة في المجاؿ االقتصادي:

لو أّف رجميف تساويا في كؿ شيء: المؤىبلت، والخبرات، وساعات العمؿ، 
مكتبًيا، واآلخر يعمؿ عمبًل شاًقا،  والكفاءة، واألمانة، إال أف أحدىما يعمؿ عمبلً 

ال أحجـ الناس عف  فإف صاحب العمؿ الشاّؽ ُيزاد لو أجره عمى قدر مشّقتو، وا 
 األعماؿ الشاّقة وآثروا األعماؿ السيمة!

 مناقشة أقواؿ بعض العمماء لمف يريد التوسع:

ما إبداء الشّؾ في شرحيـ لمحد يث! كنت أتمنى مف ىؤالء العمماء إما التوقؼ، وا 
 أف يشّكوا في فيميـ أولى ليـ مف أف يشّكوا في حديث صحيح متفؽ عميو!

 ىػ(:728-)ابف تيمية 
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ليس األجر عمى قدر المشّقة في كؿ شيء، ال، ولكف األجر عمى قدر منفعة » 
 «.العمؿ

 أقوؿ:

كبلـ ابف تيمية غير صحيح! بمى في كؿ شيء! فاألجر عمى المشّقة في كؿ 
 لوصوؿ إليو بمشّقة أقؿ! ىذا ىو الفيـ الصحيح لمحديث.شيء ال يمكف لصاحبو ا

 ىػ( في القواعد:758-)المّقري 

 "الثواب في الحقيقة مرّتب عمى اإلخبلص ال المشّقة"!

 أقوؿ:

 كبلـ المّقري أيًضا غير صحيح لسببيف:

لمخالفتو الحديث! الحديث يقوؿ: ىناؾ أجر عمى المشّقة، وىو يقوؿ: ال أجر  -
 كيؼ؟!عمى المشّقة! 

ألف معنى الحديث أف الثواب مرّتب عمى زيادة المشّقة بافتراض زيادة المنفعة  -
 بزيادة المشّقة بالنسبة لشخص معيف. 

 ىػ( في المنثور في القواعد، قاعدة المشّقة تجمب التيسير:794-) الزركشي

 قد يفضؿ العمُؿ القميُؿ عمى الكثير في صور، َذكر منيا: 

 ف اإلتماـ لممسافر. قصر الصبلة أفضؿ م -
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 الصبلة مرة في الجماعة أفضؿ مف فعميا وحده خمًسا وعشريف مرة.  -

 تخفيؼ ركعتي الفجر أفضؿ مف تطويميما.  -

 أقوؿ:

كبلـ الرزكشي في فضؿ العمؿ القميؿ عمى الكثير كبلـ صحيح في ذاتو، غير 
و صحيح في التعميؽ عمى قاعدة األجر عمى قدر المشّقة، ألف موضوعنا ى

المقارنة بيف مشّقتيف في عبادة واحدة، وليست مقارنة بيف عبادتيف، فصبلة الفرد 
عبادة، وصبلة الجماعة في المسجد عبادة أخرى. ففي الحديث موضوع الورقة 
ىناؾ مقارنة بيف مشّقتيف في عبادة واحدة، ىي صبلة المسجد. فإذا صمى في 

ي المسجد، وأجر إضافي عمى المسجد، وبذؿ مشّقة أكبر، كاف لو أجر الصبلة ف
 المشّقة. 

 ىػ(:852-)ابف حجر 

ليس ذلؾ بمّطرد، فقد يكوف بعض العبادة أخّؼ مف بعض، وىو أكثر فضبًل » 
وثواًبا بالنسبة إلى الزماف، كقياـ ليمة القدر بالنسبة لقياـ لياؿ مف رمضاف غيرىا، 

بلة ركعات في وبالنسبة لممكاف كصبلة ركعتيف في المسجد الحراـ بالنسبة لص
 «.غيره ... إلخ

 أقوؿ:

 كبلـ ابف حجر غير صحيح، ألف العبادة اختمفت.
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فالكبلـ عف المشّقة كبلـ في العبادة الواحدة، أو في الشخص الواحد، إذا اختمؼ 
 الظرؼ )صيؼ، شتاء(.

فإذا كاف ىناؾ عبادة واحدة ال ُيتوصؿ إلييا إال بمشّقة محددة، كاف لمرجؿ أجر 
 المشّقة. ومف ثـ فالقاعدة مّطردة إذا تحّدد نطاقيا وحُسف فيميا! العبادة وأجر

فالمقارنة ليست بيف عبادتيف، بؿ ىي بيف مشّقتيف في عبادة واحدة، أو عمؿ 
 واحد، ال يمكف الوصوؿ إليو بمشّقة أقؿ، بالنسبة لحالة كؿ شخص.

 ىػ( في معجـ المناىي المفظية:1429-)بكر أبو زيد 

مشقة ىذه العبارة مف أقاويؿ الصوفية، وىي غير مستقيمة األجر عمى قدر ال»
عمى إطبلقيا، وصوابيا: "األجر عمى قدر المنفعة"، أي منفعة العمؿ وفائدتو، كما 

 «.قرر ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، وغيره

 أقوؿ:

ليس صحيًحا أف العبارة مف قوؿ الصوفية، بؿ ىي مف قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل 
ديث صحيح متفؽ عميو! أما باقي كبلمو فيو معتمد عمى كبلـ عميو وسمـ في ح

 ابف تيمية، وقد سبقت مناقشتة.

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  6الثبلثاء 
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 حديث لـ يفيمو العمماء: أجرؾ يا عائشة عمى قدر نصبؾ

 ِمف ُنَكِت الحديث

 العمماء يفيمو لـ حديث

 )تعبِؾ( نَصبؾِ  قدر عمى عائشُة( )يا أجُرؾِ 

 .(كمفتؾ) نفقتؾِ  أو

 .(عميو متفؽ)

 التقدير:

  نَصبؾِ ( زيادة) قدر عمى( يزيد) أجرؾِ 

 نفقتؾِ  أو

 :أجراف ىناؾ أيْ 

 ( + المصمحة) المنفعة قدر عمى أجر

 .لزمتْ  إذا المشّقة زيادة قدر عمى( عبلوة) أجر

 !العمماء يفيْمو لـ ميـّ  حديثٌ 

 .فيو وتأّمؿْ  فافيْمو
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 !اهلل رعاؾ

*** 

  2015 األوؿ تشريف 6 الثبلثاء

 

 ةأجرؾ عمى قدر نصبؾ: األجر عمى قدر المشق

 لـ أجده

 أجرؾ عمى قدر نصبؾ شرح مختصر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 أجرِؾ عمى قدر نَصبؾ

 شرح مختصر لمحديث

 قاؿ لي:

ىذا الحديث كمما قرأُت شرحو عند العمماء، قديًما وحديثًا، شعرُت بالتشويش، 
ف األجر إنما يكوف عمى المنفعة، وأنكر األجر عمى المشقة، فمنيـ مف رأى أ

خبلًفا لمحديث! ومنيـ مف أنكر الحديث مف أصمو، وىو وارد في الصحيحيف! ىؿ 
 لؾ أف تشرحو شرًحا مختصًرا؟

 قمت:
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الحديث متفؽ عميو، وىو خطاب لعائشة رضي اهلل عنيا، وىي تريد الُعمرة، فأمَرىا 
وسمـ بالخروج إلى ميقات التنعيـ )ربما رأتو بعيًدا عف  رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو

 المكاف الذي ىي فيو(.

 الحديث فيو حذؼ، تقديره:

 أجرِؾ يزيد عمى قدر نَصبؾ )تعبؾ(.

*** 

فالحديث ال ينفي أجر المنفعة، كيؼ ذلؾ وىي تريد الُعمرة، وال ريب أف الُعمرة 
 ُعمرة أجر؟!)أجر الُعمرة( ىي المنفعة؟! ىؿ ُيعقؿ أال يكوف لم

 أجر المنفعة ىنا ليس موضع بحث، وىو أمر مسّمـ.

*** 

والحديث يفترض أنو ال يمكف الوصوؿ إلى الُعمرة بكمفة )تعب( أقّؿ، ألّف الكمفة 
 )المشقة( ليست مقصودة ِلذاتيا، لكف ال بد منيا لصحة أداء الُعمرة.

 ىذا ىو المعنى الصحيح لمحديث:

 مشقة. ىناؾ أجراف: أجر منفعة + أجر

*** 
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فبل يصح ألحد إنكار أجر المشقة، كما فعؿ بعض العمماء! فضبًل عّمف أنكر 
 الحديث مف أصمو! أعوذ باهلل!

*** 

 مثاؿ آخر )غير الُعمرة(:

لو أّف رجميف يصّمياف في المسجد، وأحدىما أقرُب إليو مف اآلخر، فمكّؿ منيما 
ف فيو، ولكنيما يختمفاف في أجر )ثواب( الصبلة في المسجد: أجر المنفعة، يستويا
 أجر المشقة، فالبعيد أكبر أجًرا مف القريب، واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  7األربعاء 

 

 ىؿ األجر عمى قدر المشقة؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ األجر عمى قدر المشقة؟

 الحديث:

 أجرِؾ عمى قدر نَصبؾِ 

 وفي رواية: 
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 عمى قدر نفقتِؾ.

 )متفؽ عميو(.

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لعائشة رضي اهلل عنيا في الُعمرة،  ىذا ما قالو
 عندما أمرىا بالخروج إلى التنعيـ.

 نَصبِؾ: تعبِؾ.

 )نفقتؾ(: النفقة ىنا تعني كمفة العمؿ والماؿ.

 النَصب )التعب(: كمفة، أو نفقة.

*** 

 فيؿ األجر في اإلسبلـ عمى قدر المشّقة؟

 التقدير:

 ِؾ إذا لـ يمكنِؾ الوصوؿ إلى اليدؼ )المنفعة( بمشّقة أقّؿ.أجرِؾ عمى قدر مشّقت

 المنفعة )المصمحة( ىنا: ىي منفعة الُعمرة.

 ولمُعمرة أجر ببل شّؾ، ىو أجر المنفعة )المصمحة(.

الحديث يتكمـ عف أجر المشّقة، وىذا ال ينفي أجر المنفعة! أجر المشّقة ىنا ظاىر 
 المنفعة مسّمـ وضمني! في الحديث، ألنو موضوع الحديث، وأجر
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المشّقة ليست مقصودة ِلذاتيا. فمف استطاع الوصوؿ إلى المسجد بمسافة  -
معينة ليس لو أجر إضافي إذا تكّمؼ زيادة المسافة طمًعا في زيادة األجر، 

 !)انظر نص ابف حجر(كما نقؿ ابُف حجر عف اإلماـ أحمد 

بأقّؿ كمفة ممكنة )مبدأ أي عميو الوصوؿ إلى المنفعة المطموبة )المسجد ىنا( 
 اقتصادي(.

إذا كاف ىناؾ رجبلف: أحدىما قريب مف المسجد، واآلخر بعيد، فإف أجر  -
البعيد أكبر )مف حيث المشّقة(، ولو أف القريب زاد في المسافة لـ يزد أجُره! 
عمى ىذا القريب أف يمتفت إلى المنافع األخرى بدؿ المشاّؽ األخرى! عميو 

ظيـ مشاّقو! فالمنافع ُتعّظـ، والمشاؽ )التكاليؼ( ُتدّنى! تعظيـ منافعو ال تع
 أعظـ منفعة بأدنى كمفة!

*** 

 ىذا أجر المشّقة فأيف أجر المنفعة؟

الكبلـ في الحديث عف أجر المشّقة، وأما أجر المنفعة فيو أجر العبادة )الحج، 
 الُعمرة، الصبلة ... إلخ(.

 ة )وىي مشّقة الوصوؿ إلى المنفعة(.إذف ىناؾ أجراف: أجر المنفعة + أجر المشقّ 

*** 

 بعض العمماء قالوا األجر عمى قدر المنفعة وليس عمى قدر المشّقة:
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وقوليـ مستند إلى فيـ غير صحيح، ومصادـ لمحديث، والحديث ثابت في 
الصحيحيف وبميغ، وأجُر المشّقة ال يتعارض مع أجر المنفعة كما قمُت! ألنو أجر 

 إضافي، ال بديؿ!

*** 

 بعض العمماء قالوا قد يكوف العمؿ أقّؿ مشّقة وأكبر أجًرا!

قمُت: ىذا ال يناقض الحديث! ألف الحديث يتعمؽ بالعمؿ نفسو إذا اختمفت مشّقتو 
بيف الناس، في حيف أف كبلميـ يتعمؽ بعمميف مختمفيف! وفي ىذا الباب يقع ما 

 نقمو ابف حجر.

ف دوف منفعة: مشّقة ببل منفعة! في شرح ىذا الحديث، ولكف مَتِعَب العمماُء 
 وبعض كبلميـ صحيح، ولكنو دخؿ في غابة التشويش فصار غامًضا!

وقد سبؽ لي أف شرحُتو، ولكْف كّؿ مّرة بطريقة مختمفة! وكّؿ مّرة في وعاء نشر 
 مختمؼ.

*** 

 ما نقمو ابف حجر:

كبلـ النبي إما لمتنويع في  :أو :قاؿ الكرماني (بؾِ أو نصَ  قولو: )عمى قدر نفقتؾِ »
ما شؾ مف الراوي ،صمى اهلل عميو وسمـ   .وا 



263 
 

ب الذي ب أو النفقة، والمراد النصَ والمعنى أف الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصَ 
 )...(.انتيى  .النوويقالو  ،وكذا النفقة ،و الشرعال يذمّ 

في  إنما أجرؾِ ) :مرتياقاؿ ليا في عُ صمى اهلل عميو وسمـ  عف عائشة أف النبيّ 
ة مف جية بو عمى أف االعتمار لمف كاف بمكّ  واستدؿّ  .(عمى قدر نفقتؾِ  مرتؾِ عُ 

و ظاىر ىذا وى ،البعيدة ا مف االعتمار مف جية الحؿّ أجرً  القريبة أقؿّ  الحؿّ 
 )...(. الحديث

ي كمما تباعد في عف أحمد أف المكّ غني" في: "المُ  )ابف قدامة( ؽوحكى الموفّ  
  ! )...(.مرة كاف أعظـ ألجرهالعُ 

ب ظاىر الحديث أف الثواب والفضؿ في العبادة يكثر بكثرة النصَ  :النوويوقاؿ 
مف  لعبادة أخؼّ ، فقد يكوف بعض اردذلؾ بمطّ  ليسوالنفقة، وىو كما قاؿ، لكف 

  :اوثوابً  وىو أكثر فضبلً  ،بعض

  .كقياـ ليمة القدر بالنسبة لقياـ لياؿ مف رمضاف غيرىا ،بالنسبة إلى الزماف -

كصبلة ركعتيف في المسجد الحراـ بالنسبة لصبلة ركعات  ،وبالنسبة لممكاف -
  .في غيره

سبة إلى كصبلة الفريضة بالن ،وبالنسبة إلى شرؼ العبادة المالية والبدنية -
أكثر مف عدد ركعاتيا أو أطوؿ مف قراءتيا ونحو ذلؾ مف صبلة النافمة، 

ابف وكدرىـ مف الزكاة بالنسبة إلى أكثر منو مف التطوع، أشار إلى ذلؾ 
 "«.في: "القواعد عبد السبلـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3270&idto=3271&bk_no=52&ID=1133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3270&idto=3271&bk_no=52&ID=1133#docu
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*** 

 تعميؽ عمى ما نقمو ابف حجر:

 ال أوافؽ عمى ما نقمو.  -

شرع( قوؿ غامض، أفضؿ منو: : )النَصب الذي ال يذّمو الالنوويقوؿ  -
 )النَصب الذي ال يحتاجو العمُؿ(.

القوؿ بأف األجر عمى قدر المشقة غير مّطرد قوؿ غير صحيح، فيو مّطرد  -
ولكف بعد الفيـ الصحيح لمحديث. فالرجؿ البعيد عف المسجد كمما بعد 
منزُلو زاد أجره! وال يعني ىذا أف عميو أف يسكف بعيًدا عف المسجد لكي 

 د أجره!يزدا

األمثمة المنقولة عف العز بف عبد السبلـ أمثمة مغموطة ألنيا تتعمؽ بأجر  -
المنفعة، فمنفعة القياـ في ليمة القدر أكبر مف منفعة القياـ في سائر ليالي 
رمضاف. ومف ثـ فيي مقارنة بيف منفعتيف، والمشّقة فييما واحدة إذ تتعمؽ 

 بصياـ ليمة واحدة!

 الحراـ أكبر منفعة مف الصبلة في غيره! وىكذا. كذلؾ الصبلة في المسجد
سبب وقوع العمماء في الخطأ ىو أنيـ ظّنوا أف حديث: )أجرِؾ عمى قدر  -

نَصبِؾ( يعني أف األجر عمى قدر النَصب )أو التعب، أو المشّقة(، وال أجر 
عمى المنفعة! ىذا الحديث يفترض ببل ريب أجًرا آخر، وىو األجر عمى 

فعة، وىي ىنا منفعة الُعمرة. وفي حيف أف الحديث يصّرح المصمحة أو المن
بالمشّقة وال يصّرح بالمصمحة أو المنفعة، إال أف األجر عمى المنفعة موجود 
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في الشرع بالتأكيد، ومستتر في ىذا الحديث، وىو األصؿ، والشريعة كّميا 
مصالح )منافع، مقاصد(، ىؿ ُيعقؿ أال يكوف عمييا أجر )ثواب(، وىؿ 

 ؿ أال تكوف متفاوتة في األجر؟!ُيعق

الخبلصة ىناؾ أجراف: أجر عمى المنفعة + أجر عمى المشّقة. فمف قاؿ  -
بأف األجر عمى المنفعة فقط فقد أخطأ! ومف قاؿ بأف األجر عمى المشّقة 

 فقط فقد أخطأ!

 واهلل أعمـ.
*** 

     2610نيساف  21األربعاء 

 

 األجر عمى قدر المشقة

 الحديث ُنَكتِ  ِمف

 المشّقة قدر عمى األجر

 :الحديث

 (.تعبؾِ ) نصبؾِ  قدر عمى( عائشة يا) أجُرؾِ 

 .نفقتؾِ  أو

 (.عميو متفؽ)



266 
 

*** 

 :النفقة

 .والزمف والمخاطرة والماؿ العمؿ فييا يدخؿ ،(التعب) النصب مف أعـّ  النفقة

 اليـو لكّني اإلسبلمي، االقتصاد وجية مف المسألة ليذه تعّرضتُ  أف لي سبؽ
 وُمشكؿ النص، وفقو المتف، حيث مف الحديث، عمـو وجية مف يال أتعّرض
 .الحديث

 وىي أحاديث، 2210 روت التي فيي عمينا، بركاتيا ليا عنيا اهلل رضي وعائشة
 حديث لسانيا عمى ورد التي وىي المرأة، قضية في ىريرة أبي عمى استدركت التي
 دينية مسألة تروي الحديث ىذا في التي وىي االقتصادية، بالمشكمة يتعمؽ

 قدر عمى أـ( الكمفة) المشّقة قدر عمى يكوف ىؿ باألجر تتعمؽ أخرى، واقتصادية
 مًعا؟ كمييما عمى أـ ؟(المصمحة) المنفعة

 :الحديث معنى

 ويتوضأ ،(الوضوء منفعة) الوضوء أجر لو يكوف الصيؼ في يتوضأ نفسو الرجؿ
 !المشّقة وأجر الوضوء، أجر ول يكوف ساخف، ماء لديو وليس بارد بماء الشتاء في

 عف أبعد أحدىما منزؿ ولكف واحد، مسجد في يصّمياف رجبلف ىناؾ كاف إذا
 ولمرجؿ جماعة، المسجد في الصبلة أجر لو منيما كبلً  فإف اآلخر، مف المسجد
 .المسجد إلى الوصوؿ مشّقة أجر البعيد
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 المشّقة ألف ّقة،المش أجر لو يكف لـ المسافة في زاد القريب الرجؿ أف لو لكف
 ليست فالمشّقة! لذاتيا مطموبة وليست ،(لممنفعة لممصمحة،) لمعبادة مطموبة
 .منفعة أو مصمحة

ذا المسجد، إلى البعيد يصؿ لـ نقصت إذا فالمشّقة  زيادتيا تحت يكف لـ زادت وا 
 .عمييا يزاد فبل الشخص، مف محددة مشّقة تقتضي( المنفعة) العبادة! طائؿ

 منيما فمكؿ القراءة، في يتعتع أحدىما ولكف القرآف، يقرآف رجبلف ىناؾ كاف إذا
 .المشّقة أجر ىو إضافي، أجر التعتعة ولصاحب التبلوة، أجر

 سّنو حسب اآلخر مف أكثر يتعب أحدىما لكف يصوماف، رجبلف ىناؾ كاف لو
 أجر يتعب ولّمذي الصياـ، أجر منيما لكؿ فإف الصياـ، عمى قادًرا وكاف وصحتو،

 .المشّقة أو التعب أجر ىو ضافي،إ

 اآلخر، مف أقؿّ  أحدىما ماؿ وكاف بدرىـ، منيما كؿ تصّدؽ رجبلف ىناؾ كاف إذا
 أجر لو القميؿ الماؿ صاحب الرجؿ ولكف الدرىـ، صدقة أجر لو منيما كبلً  فإف

 منيا أعمى لمفقير الدرىـ منفعة ألف ،(التضحية) النفسية المشّقة أجر وىو إضافي،
 .سابقة مناسبات في ذكرتُ  كما !لمغني

 مقدار يتناسب حتى صدقتو، مبمغ يزيد أف فعميو أجره، في يزيد أف الغني أراد فإذا
 .الماؿ مقدار مع الصدقة



268 
 

 إذا أكبر أجره فاألوؿ راكًبا، واآلخر ماشًيا أحدىما يحّجاف، رجبلف ىناؾ كاف إذا
 المشي أجر لو يكف لـ ،كصاحبو ركوب وسيمة لديو كاف فإذا يركبو، ما لو يكف لـ
 (.المشّقة)

 مف أشؽّ  أحدىما عمؿ ولكف ساعات، 8 منيما كؿ يعمؿ عامبلف لدينا كاف إذا
 ليس المناجـ في فالعمؿ. العمؿ أجر عف فضبلً  المشّقة أجر لو كاف اآلخر،
. المشّقة في تدخؿ والمخاطرة. ومخاطرة مشّقة أكثر فاألوؿ! المكاتب في كالعمؿ
 والقميمة السيمة األعماؿ في يعمموا أف الناس جميع لفّضؿ زائدال األجر ولوال

 .واإلدارة االقتصاد في أيًضا مطّبؽ فإنو الديف، في مطّبؽ ىو كما وىذا! المخاطر

 .عميو حممو يتعّذر لـ ما العمماء، كبلـ ُيحمؿ ىذا وعمى

 : الفروؽ في( ىػ684-) القرافي قاؿ

 كثرة فإف الفعؿ، قّمة الثواب قّمة وقاعدة فعؿ،ال كثرة الثواب كثرة قاعدة أف األصؿ»
 . «غالًبا المصالح كثرة تستمـز القُربات في األفعاؿ

 كاف ما: »عشرة التاسعة القاعدة والنظائر، األشباه في( ىػ911-) السيوطي وقاؿ
 .«فضبلً  أكثرَ  كاف فعبلً  أكثرَ 

 لمشخص بالنسبة المنفعة زيادة تتضمف المشّقة زيادة أف بافتراض صحيح كبلميما
 .نفسو

 :صحيحة غير أقواؿ
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 :القواعد في( ىػ758-) المّقري قاؿ

 ".المشّقة ال اإلخبلص عمى مرّتب الحقيقة في الثواب"

 :أقوؿ

 :لسببيف صحيح غير المّقري كبلـ

 أجر ال: يقوؿ وىو المشّقة، عمى أجر ىناؾ: يقوؿ الحديث! الحديث لمخالفتو -
 !كيؼ؟! المشقة عمى

 المنفعة زيادة بافتراض المشّقة زيادة عمى مرّتب الثواب أف الحديث معنى ألف -
 . المشقة بزيادة

 (:ىػ728-) تيمية ابف وقاؿ

 منفعة قدر عمى األجر ولكف ال، شيء; كؿ في المشّقة قدر عمى األجر ليس »
 .«العمؿ

 :أقوؿ

 في المشّقة عمى فاألجر! شيء كؿ في بمى! صحيح غير ايًضا تيمية ابف كبلـ
 الصحيح الفيـ ىو ىذا! أقؿ بمشّقة إليو الوصوؿ لصاحبو يمكف ال شيء كؿ

 .لمحديث

 :آخر موضع في قاؿ تيمية ابف لكف
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 مف مقصود والمشقة التعب ألف ال والتعب، المشقة قدر عمى الثوابُ  يكثر ما كثيًرا"
 ". والتعب لممشقة مستمـز العمؿ ألف لكف العمؿ،

 .صحيح وىذا

 (:ىػ852-) حجر ابف وقاؿ

 فضبلً  أكثر وىو بعض، مف أخؼّ  العبادة بعض يكوف فقد بمّطرد، ذلؾ ليس »
 غيرىا، رمضاف مف لياؿ لقياـ بالنسبة القدر ليمة كقياـ الزماف، إلى بالنسبة وثواًبا

 في ركعات لصبلة بالنسبة الحراـ المسجد في ركعتيف كصبلة لممكاف وبالنسبة
 .«إلخ...  غيره

 :أقوؿ

 .اختمفت العبادة ألف صحيح، غير حجر ابف كبلـ

 اختمؼ إذا الواحد، الشخص في أو الواحدة، العبادة في كبلـ المشّقة عف فالكبلـ
 (.شتاء صيؼ،) الظرؼ

 أجر لمرجؿ كاف محددة، بمشّقة إال إلييا ُيتوصؿ ال واحدة عبادة ىناؾ كاف فإذا
 !فيميا وحُسف نطاقيا تحّدد إذا مّطردة فالقاعدة ثـ ومف. المشّقة وأجر العبادة

 عمؿ أو واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف ىي بؿ عبادتيف، بيف ليست فالمقارنة
 .شخص كؿ لحالة بالنسبة أقؿ، بمشّقة إليو الوصوؿ يمكف ال واحد،

 :التيسير تجمب المشّقة قاعدة القواعد، في المنثور في( ىػ794-) الزركشي وقاؿ
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 : منيا َذكر ،صور في الكثير عمى القميؿُ  العمؿُ  يفضؿ وقد

 . لممسافر اإلتماـ مف أفضؿ الصبلة قصر -

 . مرة وعشريف خمًسا وحده فعميا مف أفضؿ الجماعة في مرة الصبلة -

 . تطويميما مف أفضؿ الفجر ركعتي تخفيؼ -

 :أقوؿ

 غير ذاتو في صحيح كبلـ الكثير عمى القميؿ العمؿ فضؿ في الرزكشي كبلـ
 ىو موضوعنا ألف المشّقة، قدر عمى راألج قاعدة عمى التعميؽ في صحيح
 الفرد فصبلة عبادتيف، بيف مقارنة وليست واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف المقارنة
 الورقة موضوع الحديث ففي. أخرى عبادة المسجد في الجماعة وصبلة عبادة،
 في صمى فإذا. المسجد صبلة ىي واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف مقارنة ىناؾ

 عمى إضافي وأجر المسجد، في الصبلة أجر لو كاف أكبر، مشّقة وبذؿ المسجد،
 . المشّقة

 :المشقة عمى األجر أنكر مف

 آخرَ  وأجًرا المنفعة، عمى أجًرا: أجريف ىناؾ وألف الحديث، خالؼ ألنو أخطأ، فقد
 يقاؿ أف يصح وال! المشّقة عمى األجر إلنكار أبًدا مجاؿ فبل. المشّقة عمى إضافًيا
 يرى مف وقوؿ المشّقة، عمى األجر يرى مف قوؿ: المسألة في قوليف اءلمعمم بأف



272 
 

 ىناؾ أف فالصحيح. المشقة عمى األجر أنكر لمف اعتبار فبل. المنفعة عمى األجر
 .المشّقة عمى وأجًرا المنفعة، عمى أجًرا: أجريف

 يدفعوا أف عمييـ كاف منفعتيا، في الناس رغب إذا االقتصادية المنتجات كذلؾ
 والمصروفات العماؿ وأجور المواد ثمف: االقتصادية تكاليفيا تغطي التي انياأثم

ذا. التاجر وربح اإلدارية  يدفعوا أف عمييـ وجب زائدة مشقة إنتاجيا في كاف وا 
 يكوف نافعة وتكوف تزيد عندما فالمشّقة ثـّ  ومف. المشّقة ىذه لقاء الثمف في زيادة
 ال العبادة في حاالت ىناؾ أف كما نعـ. ةالمنفع أجر عمى يزيد أجر أو ثمف ليا

 منفعة فييا يكف ولـ لذاتيا، المشقة ُقصدت إذا المشقة، عمى أجر فييا يكوف
 المشقة عمى أجر فييا يكوف ال االقتصاد في حاالت ىناؾ فكذلؾ العبادة، لتحقيؽ
 . منتجو تسويؽ في فشؿ إذا المنتج، لدى

 المشقة عمى واألجر األساس، ىو ةالمنفع عمى األجر بأف القوؿ يمكف وليذا
 .إنكاره ُيقبؿ ال ولكف لو، مكّمؿ

 . أعمـ واهلل

*** 

  2015 تموز 19 األحد

 

 األجر عمى قدر المشقة أـ عمى قدر المنفعة؟
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 لـ أجده

 مناقشة أقواؿ العمماء الذيف رفضوا األجر عمى المشقة

 مناقشة أقواؿ العمماء الذيف رفضوا األجر عمى المشقة!

ؤالء العمماء أّف حديث: أجرِؾ عمى قدر نصبؾ )أو نفقتؾ( يمغي األجر ظّف ى
 عمى المنفعة، وىذا غير متصور وال معقوؿ:

ألف الشريعة كما يقوؿ العمماء كميا مصالح )منافع(، وىذه المنافع ليا أجر  -
 )ثواب(، فكيؼ يمكف أف نتصور إلغاء األجر عمى المنافع؟!

والُعمرة ليا منفعة )ثواب(، فكيؼ يمكف الحديث نفسو يتحدث عف الُعمرة،  -
 أف يخطر في باليـ أف ىذا الحديث يمغي األجر عمى المنفعة؟!

الحديث خاص باألجر عمى المشقة، وىذا ال يعني إلغاء األجر عمى  -
المنفعة، بؿ األجر عمى المنفعة لو فرضنا أنو خارج عف نطاؽ ىذا الحديث 

 ًدا!إال أنو مفروغ منو، وال يمكف إلغاؤه أب
أخطأ مف أنكر األجر عمى المشقة، ألنو ظّف أنو ُمناٍؼ لؤلجر عمى  -

 المنفعة، مع أنو مكّمؿ لو وال يتعارض معو! 
األجر أجراف: أجر عمى المنفعة + أجر عمى المشقة. ىذا ىو معنى  -

الحديث. ومف ثـ ال يجوز أف يقاؿ: أييما أصح: األجر عمى قدر المشقة أـ 
 األجر عمى قدر المنفعة؟
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ىْب أف ىناؾ رجميف يؤدياف عمبًل واحًدا، لكف أحدىما يؤديو في المكتب،  -
واآلخر يؤديو في العراء، أو في المنجـ، أو عمى رأس عمود مرتفع! كبلىما 
يأخذ أجًرا أصمًيا واحًدا، لكف الثاني يعطى أجًرا إضافًيا بمثابة عبلوة مشقة 

 وخطر!
حشو غير مقبوؿ عممًيا وال كبلـ الذيف يرفضوف األجر عمى المشقة كبلـ  -

منيجًيا! ويجب عمى طمبة العمـ الحذر مف طمب العمـ عمى أيدي أمثاؿ 
ىؤالء العمماء، ال سيما إذا كثر وقوعيـ في مثؿ ىذه األخطاء التي تمتحف 
بيا عقوؿ العمماء، فما بالؾ إذا كاف األمر يتعمؽ بأمور خطيرة كاألبضاع 

 والدماء! ماذا يحدث؟!
 ؿ بعض العمماء:مناقشة أقوا

 :القواعد في( ىػ758-) المّقري ما قالو

 ".المشّقة ال اإلخبلص عمى مرّتب الحقيقة في الثواب"

 تعميؽ:

 :لثبلثة أسباب صحيح غير المّقري كبلـ

 أجر ال: يقوؿ وىو المشّقة، عمى أجر ىناؾ: يقوؿ الحديث! الحديث لمخالفتو -
 !كيؼ؟! المشقة عمى

المنفعة  زيادة بافتراض المشّقة زيادة عمى مرّتب لثوابا أف الحديث معنى ألف -
 . المشقة بزيادة )الثواب أو األجر(
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أدخؿ المقري اإلخبلص وليس لو محؿ! ألف الفرض أف اإلخبلص موجود في  -
األجريف مًعا بدرجة واحدة: األجر عمى المنفعة، واألجر عمى المشقة. يقع عمى 

ال لـ يمكف المقارنة بينيما! فالكبلـ عف العالـ  وجوب تثبيت العوامؿ األخرى ، وا 
اإلخبلص ىنا كبلـ غير عممي وغير منيجي! وىو مف باب الكبلـ بأي كبلـ في 

 الديف والعمـ! وصرؼ الشيء عف موضعو!

*** 

 (:ىػ728-) تيمية ابف ما قالو

 منفعة قدر عمى األجر ولكف ال، شيء; كؿ في المشّقة قدر عمى األجر "ليس
 .العمؿ"

 :يؽتعم

 في المشّقة عمى فاألجر! شيء كؿ في بمى! صحيح غير أيًضا تيمية ابف كبلـ
 !أقؿ بمشّقة إليو الوصوؿ لصاحبو يمكف ال شيء كؿ

وكبلمو مبني عمى فيـ غير صحيح لمحديث، إذ فيـ منو أّف أجر المشقة ينفي 
  أجر المنفعة!

 لكف ابف تيمية قاؿ في موضع آخر:

 مف مقصود والمشقة التعب ألف ال والتعب، المشقة قدر مىع الثوابُ  يكثر ما "كثيًرا
 والتعب".  لممشقة مستمـز العمؿ ألف لكف العمؿ،
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 وىذا صحيح.

*** 

 (:ىػ852-) حجر ابف ما قالو

 فضبلً  أكثر وىو بعض، مف أخؼّ  العبادة بعض يكوف فقد بمّطرد، ذلؾ "ليس
 غيرىا، رمضاف مف لياؿ لقياـ بالنسبة القدر ليمة كقياـ الزماف، إلى بالنسبة وثواًبا

 في ركعات لصبلة بالنسبة الحراـ المسجد في ركعتيف كصبلة لممكاف وبالنسبة
 .إلخ"...  غيره

 :تعميؽ

 .اختمفت العبادة ألف صحيح، غير حجر ابف كبلـ

 اختمؼ إذا الواحد، الشخص في أو الواحدة، العبادة في كبلـ المشّقة عف فالكبلـ
 (.شتاء صيؼ،) الظرؼ

 أجر لمرجؿ كاف محددة، بمشّقة إال إلييا ُيتوصؿ ال واحدة عبادة ىناؾ كاف إذاف
 !فيميا وحُسف نطاقيا تحّدد إذا مّطردة فالقاعدة ثـ ومف. المشّقة وأجر العبادة

 عمؿ أو واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف ىي بؿ عبادتيف، بيف ليست فالمقارنة
 .شخص كؿ لحالة النسبةب أقؿ، بمشّقة إليو الوصوؿ يمكف ال واحد،
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ني ألعجب كيؼ حصؿ ابف حجر عمى لقب أمير المؤمنيف في الحديث، وَمف  وا 
ذا تكمـ مف عنده جاء  منحو ىذا المقب! وما يذكره في فتح الباري كمو ُنقوؿ، وا 

 كبلمو عمى ىذه الشاكمة!

كما أعجب مف مشايخنا المعاصريف كيؼ ينقموف عنو، في كتاباتيـ ومواقعيـ، 
 تسمموف نائموف!وىـ مس

*** 

 تجمب المشّقة قاعدة القواعد، في المنثور في( ىػ794-) الزركشي ما قالو
 :التيسير

 : منيا َذكر صور، في الكثير عمى القميؿُ  العمؿُ  يفضؿ وقد

 . لممسافر اإلتماـ مف أفضؿ الصبلة قصر -

 . مّرة وعشريف خمًسا وحده فعميا مف أفضؿ الجماعة في مّرة الصبلة -

 . تطويميما مف أفضؿ الفجر ركعتي خفيؼت -

 :تعميؽ

 غير ذاتو، في صحيح كبلـ الكثير عمى القميؿ العمؿ فضؿ في الرزكشي كبلـ
 ىو موضوعنا ألف المشّقة، قدر عمى األجر قاعدة عمى التعميؽ في صحيح
 الفرد فصبلة عبادتيف، بيف مقارنة وليست واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف المقارنة
 الورقة موضوع الحديث ففي. أخرى عبادة المسجد في الجماعة وصبلة عبادة،
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أدى العمرة   فإذا. أداء الُعمرة ىي واحدة، عبادة في مشّقتيف بيف مقارنة ىناؾ
 .المشّقة عمى إضافي وأجر الُعمرة، أجر لو كاف أكبر، مشّقة وبذؿ

لطريؽ وتخفيؼ صبلة الفجر ىي الحكـ الشرعي، فإذا طّوليا كاف كمف طّوؿ ا
لموصوؿ إلى المسجد! فيذه مشقة خارجة عف الموضوع، وال أجر ليا، فالمشقة 

 المأجورة ىي المشقة التي تستمزميا العبادة نفسيا حسب حكميا الشرعي!

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  8الخميس 

 

 ىؿ نيى رسوؿ اهلل عف كراء األرض؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ألرض؟ىؿ نيى رسوؿ اهلل عف كراء ا

 الحديث:

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لـ ينو عف الكراء، 
 ولكف قاؿ: أف يمنح أحدكـ أخاه خير لو مف أف يأخذ عميو خْرًجا معموًما.

 )متفؽ عميو(.
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*** 

 قاؿ لي:

 ىذا الحديث بدىي، فمف منح أرضو مجاًنا كاف لو ثواب!

 قمت لو:

 رغيب في منح األرض ببل كراء.يفيـ مف الحديث الت

 قاؿ:

 ما معنى الكراء؟

 قمت:

 األجر )أجر األرض(.

 قاؿ:

 لماذا قاؿ:

 خْرًجا معموًما؟

 قمت:

 الخْرج المعمـو بنوعيو:

 الخرج بمبمغ معمـو )مقطوع(. -
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 الخرج بنسبة معمومة )المزارعة(. -

 قاؿ:

 ما معنى الخْرج؟

 قمت:

 الخْرج لو عدة معاف:

 لدخؿ.الخْرج خبلؼ ا -

 الخْرج غمة األرض. -

 الخْرج: األجر. -

 المعنى األخير ىو المقصود ىنا في الحديث.

 قاؿ:

 ىؿ المزارعة كراء أـ مشاركة؟

 قمت:

المزارعة عند بعض العمماء ضرب مف ضروب الكراء، وعند آخريف ضرب مف 
 ضروب المشاركة.

 قاؿ:
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 لماذا قاؿ: يأخذ عميو، ولـ يقؿ: يأخذ عمييا؟

 قمت:

 نى: يأخذ منو.المع

 وفي رواية:

 يأخذ عمييا، أي: عمى األرض.

 )أحمد وابف ماجو وأبو داود(.

 واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف الثاني  2اإلثنيف 

 

 اختبلؼ األحاديث النبوية في أجر األرض

 ِمف ُنَكِت الحديث

 اختبلؼ األحاديث النبوية في أجر األرض

 النيي عف كراء األرض:

 اهلل عميو وسمـ عف كراء األرض. نيى رسوؿ اهلل صمى
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 .)صحيح مسمـ(

مف كانت لو أرٌض فميزرْعيا، فإف لـ يستطْع أف يزرَعيا، وعجز عنيا،  فميمنْحيا 
 أخاه المسمـ، وال يؤاجْرىا إياه. 

 .)صحيح مسمـ(

 وفي رواية:

 وال ُيكِرىا.

 أي: وال يؤجرىا.

 .)صحيح مسمـ(

 ؤخذ لؤلرض أجٌر أو حّظ.نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف يُ 

 .)صحيح مسمـ(

 مف كانت لو أرٌض فمَيزرْعيا، فإف لـ َيزرْعيا فمُيزرْعيا أخاه.

 . )صحيح مسمـ(

 مف كانت لو فضُؿ أرض فمَيزرْعيا، أو ليمنْحيا أخاه، فإْف أبى فمُيمسْؾ أرَضو.

 .)متفؽ عميو(

 وفي رواية:
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ال فْميدْعيا.  وا 

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 األرض عمى مواضع معينة منيا: النيي عف كراء

إنما كاف الناُس يؤاجروف، عمى عيد النبّي، عمى الماذيانات، وأقباؿ الجداوؿ، 
وأشياء مف الزرع، فييمؾ ىذا ويسمـ ىذا، ويسمـ ىذا وييمؾ ىذا، فمـ يكف لمناس 

 ِكراء إال ىذا، فمذلؾ زجر عنو! فأّما شيء معمـو فبل بأس بو.

 .)صحيح مسمـ(

 تكوف حصة األرض حصة شائعة، ال محددة ببقعة معينة منيا. أي: يجب أف

 الماذيانات:

 السواقي.

 مسايؿ المياه.

 أقباؿ الجداوؿ:

 أوائؿ األنيار.

كنا نكري األرض عمى أف لنا ىذه، وليـ ىذه! فربما أخرجت ىذه ولـ تخرج ىذه! 
 فنيانا عف ذلؾ، وأما الورؽ فمـ ينينا!
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 .)متفؽ عميو(

*** 

 ة األرض:استحباب إعار 

 ألْف يمنح الرجُؿ أخاه أرَضو خيٌر لو مف أف يأخذ عمييا َخرًجا معموًما!

 .)متفؽ عميو(

 خرًجا:

 أجًرا.

*** 

باحة المؤاجرة:  النيي عف المزارعة وا 

 نيى رسوؿ اهلل عف المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقاؿ: ال بأس بيا.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 جواز المزارعة:

 ر بشطر ما يخرج منيا.عامؿ الرسوؿ أىؿ خيب

 . )صحيح مسمـ(



285 
 

*** 

 جواز أجر األرض بالنقود:

 نيى رسوؿ اهلل عف كراء األرض، أما بالذىب والورؽ فبل بأس بو.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 الخبلصة:

 اختبلؼ األحاديث أدى إلى اختبلؼ الفقياء:

 أجر األرض حراـ. -

 أجر األرض حراـ إذا كاف عمى مواضع منيا. -

 ز إذا كاف بالنقود )الذىب والفضة(.أجر األرض جائ -

 المزارعة جائزة. -

 المزارعة غير جائزة.  -

 إعارة األرض مستحبة. -

*** 

 رأيي:

 قد تكوف إعارة األرض مستحّبة، وأجرتيا مكروىة. 
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 لكف إذا كاف أجرىا جائًزا بالنقود، فإّف المزارعة عمييا أولى بالجواز. 

 واهلل أعمـ. 

*** 

     7102أيار  40الثبلثاء 

 

 ازرعوىا أو أزرعوىا أو أمسكوىا: ما قالو ابف حجر غير صحيح

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ازرعوىا أو أزرعوىا أو أمسكوىا

 ما قالو ابف حجر غير صحيح

 

 :الحديث

 :عف رافع بف خديج رضي اهلل عنو قاؿ

 :قاؿ عّمي ُظيير بف رافع

 !افًقالقد نيانا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف أمٍر كاف بنا ر 

 :قمتُ 

 .ما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيو حؽّ 

 :قاؿ

 :دعاني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ
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 ما تصنعوف بمحاقمكـ؟

 :قمتُ 

 .نؤاجرىا عمى الرُبع، وعمى األوسؽ مف التمر والشعير

 :قاؿ

 .ال تفعموا، ازرعوىا أو أزرعوىا أو أمسكوىا

 :قاؿ رافع

 :قمت

 ! سمًعا وطاعة

 (.متفؽ عميو)

 :قاؿ ابف حجر

المراد: ازرعوىا أنتـ، أو أعطوىا لغيركـ يزرعيا بغير أجرة، وىو الموافؽ لقولو في "
  ".حديث جابر: أو ليمنحيا

 :قمت

 .ال أرى قوؿ ابف حجر صحيًحا

 :يمكف أف يكوف المعنى

 :أزرعوىا بأجرة صحيحة غير األجرة الفاسدة الوارد ذكرىا في الحديث

 (.ى الرُبع، وعمى األوسؽ مف التمر والشعيرنؤاجرىا عم)

 .الرُبع: األنيار الصغيرة

 :في رواية أخرى قاؿ
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 .أو ليمنحيا أخاه

 :كتب عمر بف عبد العزيز إلى أحد عمالو

أعطوىا بالمزارعة بالنصؼ، وما لـ ُتزرع فأعطوىا بالثمث، فإف لـ ُتزرع فأعطوىا "
 "!ياحتى تبمغ العشر، فإف لـ َيزرعيا أحد فامنحْ 

 (.الخراج البف آدـ)

 :مبلحظة

ىناؾ حاجة ألف يجمع أحد الباحثيف، في جزء لطيؼ، أقواؿ ابف حجر في فتح 
الباري، وترؾ ما نقمو عف غيره ممف سبقوه إلى شرح البخاري، أو شرح غيره في 
األحاديث المشتركة معو، لمعرفة ما أضافو ابف حجر مف عنده، ومدى رصانتو 

 .ودقتو

*** 

  7102تشريف األوؿ  40السبت 

 

 كنا نؤاجرىا عمى الرُبع وعمى األوسؽ: ما معنى الرُبع؟

 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 كنا نؤاجرىا عمى الرُبع وعمى األوسؽ
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 ما معنى الرُبع؟

 الحديث:

 عف رافع بف خديج رضي اهلل عنو قاؿ:

 قاؿ عّمي ُظيير بف رافع:

 كاف بنا رافًقا!لقد نيانا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف أمٍر 

 قمُت:

 ما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيو حّؽ.

 قاؿ:

 دعاني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:

 ما تصنعوف بَمحاقمكـ؟

 قمُت:

 نؤاجرىا عمى الرُبع، وعمى األوُسؽ مف التمر والشعير.

 قاؿ:

 ال تفعموا، ازرعوىا أو أزرعوىا أو أمسكوىا.

 قاؿ رافع:
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 قمُت:

 ا وطاعة! سمعً 

 )متفؽ عميو(.

*** 

 األوُسؽ:

 أوزاف معينة.

 األوُسؽ: جمع وْسؽ.

 صاًعا. 60والوْسؽ: 

 كغ. 2ر176والصاع: 

 نؤاجرىا عمى الرُبع:

ليس المقصود: نؤاجرىا عمى رُبع المحصوؿ، كما قد يخطر في الباؿ ألوؿ  -
 وىمة، فيذه مزارعة جائزة، ألنيا عمى حصة شائعة.

ا عمى مواضع األنيار. أي: بحصة غير شائعة، وىذا غير المقصود: نؤاجرى -
 جائز.

 الرُبع:

 جمع ربيع.



291 
 

 وىو النير الصغير.

 ىذه مبلحظة ميمة ألنيا تمنع االلتباس!

 الرُبع في أحاديث المزارعة لو معنياف:

 رُبع المحصوؿ. -

 األنيار )الصغيرة(. -

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

  2015تشريف األوؿ  30الجمعة 

 
 ارعةالمز 

 فضؿ الغرس والزرع

 ِمف ُنَكِت الحديث 

 فضؿ الغرس والزرع

 الحديث:



292 
 

ما ِمف ُمسمـ يغِرس غرًسا إال كاف ما ُأكؿ منو لو صدقة! وما ُسرؽ منو لو صدقة! 
وما أكؿ السُبع منو فيو لو صدقة! وما أكمِت الطيُر فيو لو صدقة! وال َيرزؤه أحٌد 

 إال كاف لو صدقة!

 .)متفؽ عميو(

 اية:وفي رو 

 ما مف مسمـ يغرس غرًسا، أو يزرع زرًعا.

 .)متفؽ عميو(

*** 

 الغرس:

 لمشجر.

 الزرع:

 لمحبوب.

 َيرزؤه:

 ُيصيبو.

 يعتدي عميو.
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*** 

 ال ُيفيـ مف الحديث: 

أّف عمى المسمـ أف يغرس ويزرع مف أجؿ إطعاـ المصوص والمعتديف والسباع ... 
 إلخ.

  ُيفيـ منو:

فيي تختمؼ عف الصناعة والتجارة بما ُذكر في أفَّ الزراعة ليا خصوصيات، 
الحديث مف مخاطر زراعية، إْذ ىي أكثر تعرًضا لمسباع والطيور والمصوص ... 
إلخ، حتى لو اتخذ صاحب الشجر والزرع احتياطات ضد السرقات، بحماية 

 البساتيف والحقوؿ بسياج أو بحارس أو كمب حراسة، أو غير ذلؾ.

، بخبلؼ الحاؿ في المنشآت الصناعية والتجارية، ظاىرة أمواؿفاألمواؿ الزراعية 
فإف األمواؿ فييا تكوف باطنة ومحفوظة نسبًيا مف الحيواف والسباع والطيور 

 والمصوص والمعتديف!

*** 

 ىؿ الزراعة أفضؿ مف الصناعة والتجارة؟

أنا أرى، خبلًفا لبعض الشّراح، أنو ال ُيفيـ مف الحديث فضؿ الزراعة عمى 
ة والتجارة، فيذا يختمؼ مف بمد إلى آخر، ومف زمف إلى آخر، حسب الصناع

ف اختمفت  الحاجة، فكؿ بمد يحتاج عمى الدواـ إلى الزراعة والصناعة والتجارة، وا 
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نسبة االحتياج بيف نشاط وآخر حسب المكاف والزماف )وفؽ  القوانيف االقتصادية 
 المتعمقة بالمنفعة الحّدية لمنشاط(. 

 القاري:قاؿ في عمدة 

 ينبغي أف يختمؼ الحاؿ في ذلؾ باختبلؼ حاجة الناس: »

فحيث كاف الناس محتاجيف إلى األقوات أكثر كانت الزراعة أفضؿ، لمتوسعة عمى 
 الناس. 

 وحيث كانوا محتاجيف إلى التجارة النقطاع الطرؽ كانت التجارة أفضؿ.

 !«وحيث كانوا محتاجيف إلى الصناعة أشّد كانت الصناعة أفضؿ 

مف يريد إنشاء مشروع زراعي قد تعِرض لو موانع، فقد يقوؿ في نفسو: ما لي 
ولمزراعة، التي يأكؿ منيا الحيواف والطير والمص ... ؟! فيذه المخاطر الخاصة 

 بالزراعة قد تجعمو يعزؼ عف العمؿ الزراعي، ويتجو إلى الصناعة أو التجارة!

اف ال بد لمشارع الحكيـ أف يشجع إذا امتنع الناس عف الزراعة فيذه كارثة، فك
الناس عمييا، ويخفؼ عنيـ مف آفاتيا الخاصة بيا، فجعؿ ليـ الثواب لكؿ مف 
ينتفع بيا مف البشر، ليس ىذا فقط، بؿ جعؿ ليـ الثواب حتى لو اعتدى عمى 

 ثمارىـ أو زرعيـ معتٍد أو لّص أو سبٌع أو طيٌر!
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ع الزراعية، وتقميؿ نسبة  الخوؼ مما لئلقداـ عمى المشاري حوافز دينية معنويةىذه 
تختص بو ىذه المشاريع مف تكاليؼ ومخاطر وآفات ومحاذير! ويمكف تعويض 

 ىذه التكاليؼ والمخاطر مف خبلؿ أثماف المنتجات الزراعية.

*** 

 عنواف الباب في الصحيحيف:

ىو: فضؿ الغرس والزرع، واألفضؿ: ثواب الغرس والزرع، ألف كممة )فضؿ( 
ؿ الزراعة عمى الصناعة والتجارة! وبيذا ربما يعتقد البعض أف الزراعة تعني فض

ُمنتجة، والصناعة )والتجارة( غير ُمنتجة! كما كاف يعتقد الفيزيوقراط )الطبيعّيوف( 
مف رجاؿ االقتصاد، حسبما تروي لنا كتب تاريخ الفكر االقتصادي! فقد ظّف 

 ة، ال خمؽ المنفعة!ىؤالء في ذلؾ الوقت أف اإلنتاج ىو خمؽ المادّ 

*** 

 صدقة جارية:

يفيد الحديث أف ثواب الغرس والزرع مستمر، محسوب لصاحبو في حياتو، وبعد 
 مماتو، صدقة جارية كثواب الوقؼ!

 واهلل أعمـ.

*** 

      7102أيار  41اإلثنيف 
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 إذا باع نخبًل قد أّبرت فثمرتيا لمبائع لماذا؟

 ِمف ُنَكِت الحديث
 باع نخبًل قد ُأّبرْت فثمرُتيا لمبائع إذا

 لماذا؟
 

 الحديث:
أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: مف باع نخبًل قد أبرْت ابف عمر عف 

 فثمرُتيا لمبائع، إال أف يشترط المبتاع. 
 )متفؽ عميو(.

*** 
 قاؿ لي:

لماذا قاؿ: ثمرتيا لمبائع، ولـ يقؿ: لممشتري؟ مع أف الثمرة موجودة وقت البيع، فمماذا 
 ال تدخؿ في البيع )إال بالشرط(؟

 قمت لو:
 قؼ عمى معنى التأبير.ىذا يتو 

 قاؿ النووي:
 "ىو أف يشّؽ طمع النخمة ليدر فيو شيء مف طمع ذكر النخؿ".

 وقاؿ القرطبي:
إبار كؿ شيء بحسب ما جرت العادة أنو إذا فعؿ فيو نبتت ثمرتو وانعقدت فيو، ثـ "

ف لـ يفعؿ فييا شيء ،وعف انعقادىا ،قد يعبر بو عف ظيور الثمرة  "!وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4661&idto=4666&bk_no=53&ID=691#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4661&idto=4666&bk_no=53&ID=691#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4661&idto=4666&bk_no=53&ID=691#docu


297 
 

 )فتح الباري(. 
 وجاء في فتح الباري أيًضا:

ال يشترط في التأبير أف يؤبره أحد، بؿ لو تأبر بنفسو لـ يختمؼ الحكـ عند جميع "
  . "القائميف بو

ىذا يعني أف الثمرة قد صارت لمبائع، لـ يبؽ إال قطُفيا! فإذا أرادىا المشتري وجب 
 الشرط، وزاد الثمف.

ار في حكـ الشيء المنفصؿ عف والبائع باع الشجر ولـ يبع الثمر، والثمر ص
 الشجر.

أما لو باع الشجر قبؿ نضوج الثمرة فإف الثمرة تكوف لممشتري تابعة لمشجر، إْذ ال 
 يمكف فصميا عنو، ولو ُفصمت فاتت منفعُتيا!

 واهلل أعمـ.
*** 

 ـ2016آب  8اإلثنيف 
 

 ال تبيعوا الثمر حتى يبدو صبلحو لماذا؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 تبيعوا الثمَر حتى يبدَو صبلُحوال 

 لماذا؟

 )متفؽ عميو(.

 قاؿ أحمد:
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لماذا النيي عف بيع الثمر حتى يبدو صبلحو؟ ىْب أف البائع يريد أف يبيع ىذا 
الثمر، وينقؿ المخاطرة منو إلى المشتري. فأي فرؽ بيف أف يتحمؿ المخاطرة ىذا 

 الطرُؼ أو ذاؾ؟!

 قاؿ سعيد:

آفٌة( كيؼ يجوز لمبائع أف يأخذ ثمف ما باع؟ قاؿ  إذا أصابت الثمَر عاىٌة )
ـَ يأخُذ أحُدكـ ماَؿ أخيو؟  الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: أرأيَت إذا منع اهلُل الثمرَة، ب

 )متفؽ عميو والمفظ لمبخاري(.

 قاؿ أحمد:

ـْ يأخذ ماَؿ أخيو، ألنو باعو الثمر قبؿ الصبلح بثمف أقّؿ. أي: أخذ مف ماؿ  ل
 حسب حاؿ الثمر، مف دوف زيادة عميو!  أخيو ما يستحؽّ 

، أو قبؿ الصبلح كاف الثمف 011بعبارة أخرى، إذا باعو بعد الصبلح كاف الثمف 
91. 

 قاؿ سعيد:

ما بشرط  بيع الثمر قبؿ بدو الصبلح إما أف يتـ بشرط التبقية عمى الشجر، وا 
ى ثمًرا! القطع. فإف قطعو قبؿ الصبلح لـ يكف صالًحا لؤلكؿ، وال يصمح أف يسمّ 

ف بقي عمى الشجر فالمعمـو أف الشجر ىو في ممؾ البائع، وعميو رعايتو حتى  وا 
يصير الثمر صالًحا. والمشتري دفع الثمف، وتأخر قبض المبيع، وربما قّصر 
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البائع في رعاية الثمر، ألنو باعو وقبض ثمنو وانتيى منو، وصار عمى ممؾ 
ثمر واّدعى البائع أّف شيًئا أصابو، المشتري وضمانو )مخاطرتو(، وربما أصيب ال

وقد ال يقتنع المشتري، ويرى البائع كاذًبا ومقّصرا، فتقع المنازعة بينيما! وفي عيد 
الرسوؿ وقعت منازعات كثيرة في ىذا الباب. فعف زيد بف ثابت رضي اهلل عنو 

 قاؿ:

جّد  كاف الناس في عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يتبايعوف الثمار، فإذا
)لعمو: البائع، أو ، قاؿ المبتاع )سدادىـ(الناس )أي: قطفوا ثمارىـ( وحضر تقاضييـ 

 المبتاع إذا رفض الثمر(:

! عاىاٌت )تآُكؿ(، أصابو مرٌض، أصابو ُقشاـ )العَفف(إنو أصاب الثمَر الدماُف 
يحتجوف بيا! فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، لما كثرْت عنده الخصومُة في 

 )صحيح البخاري(.حتى يبدَو صبلُح الثمر!  )ال تَتبايعوا(لؾ )...(: ال َتبايعوا ذ

وليذا إذا باع الثمار قبؿ بدو صبلحيا كاف ما أصابيا عمى البائع! يعني لـ يجز 
نقُؿ المخاطرة مف البائع إلى المشتري، وىذا منصوص عميو في صحيح البخاري 

 أيًضا.

صيبلت التي وردت في صحيح البخاري، ولـ ترد وأخيًرا ألفت نظرؾ إلى ىذه التف
 في صحيح مسمـ!

 وما لـ نفيـ ىذه األمور ال يمكف أف نجتيد اجتياًدا صحيًحا!

 ىذا واهلل أعمـ.
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*** 

 ـ7102آب  2األحد 

 

 انيانا رسوؿ اهلل عف أمر كاف لنا نافعً 

 ِمف ُنَكِت الحديث

 انيانا رسوؿ اهلل عف أمر كاف لنا نافعً 

 .(متفؽ عميو)

 وفي رواية:

 كاف بنا رافًقا.

 .)متفؽ عميو(

*** 

 قاؿ لي: كيؼ يقاؿ ىذا؟

 قمُت:

  أواًل:
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تكممة الكبلـ: وطواعيُة )طاعة( اهلِل ورسوِلو أنفُع لنا )صحيح مسمـ(. والغرض مف 
 الكبلـ ال يتـ إال بيذه التكممة!

 ثانًيا:

 نظّنو( نافًعا. قد يكوف تقدير الكبلـ: نيانا رسوؿ اهلل عف أمر كّنا نراه )أو

فإذا أمرنا الشارع بأمر تركنا أمرنا واتبعنا أمره، ألننا نعتقد أف ما يأمرنا بو الشارع 
 أنفع لنا. والشارع أعمـ بما ينفعنا.

 والتخّمي عف النافع إلى األنفع أدّؽ مف التخّمي عف الضاّر إلى النافع!

 فالطاعة في األوؿ أكثر قيمة.

 ثالثًا:

مة بعض النفع، والشرع ال ينيى عف الضاّر فحسب، بؿ ينيى قد يكوف في المعام
 عف يسألونؾَ أيًضا عف النافع إذا كاف ضرره راجًحا ونفعو مرجوًحا. قاؿ تعالى: )

ثُميما لمناس ومنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ  فييما قؿْ  والميسر الخمر ( البقرة نفعيما مف أكبرُ  وا 
219. 

 يقوؿ العز بف عبد السبلـ: 

 ة عزيزة الوجود"."المصالح الخالص -
 "المصالح المحضة قميمة، وكذلؾ المفاسد المحضة". -

 فميس ىناؾ غمط كما قاؿ في المغني:
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ا. قوؿ راوي حديثيـ: نيانا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف أمر كاف لنا نافعً "
نما ينيى عف المضارّ  ذلؾ عمى  والمفاسد، فيدؿّ  والشارع ال ينيى عف المنافع، وا 

 ."ا عنوو منييً في النيي عنو، وحصوؿ المنفعة فيما ظنّ  غمط الراوي

نعـ ىناؾ غمط لو قاؿ: نيانا رسوؿ اهلل عف أمر كاف لنا نافًعا، ولـ يذكر الجممة 
 التي بعدىا.

*** 

 أراد الصحابي )عـّ رافع بف خديج: ُظيير بف خديج( أف يبيف معنى أدّؽ!

 وكبلمو صحيح، ال خطأ فيو، وفيو زيادة بياف ودقة.

 واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  3السبت 

 

 المحاقمة ما معناىا؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 الُمحاقمة

 ما معناىا؟ وىؿ ليا معنى في الُمزابنة أو الربا؟ ومعنى آخر في أجر األرض؟
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 ورد لفظ المحاقمة في بابيف مف أبواب الحديث النبوي:

 باب الُمزابنة )الربا(. -
 باب أجر األرض. -
*** 

 الُمزابنة:في باب 

عف سعيد بف المسّيب أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نيى عف بيع الُمزابنة 
 والُمحاقمة. والُمزابنة أف يباع ثمر النخؿ بالتمر. والُمحاقمة أف يباع الزرع بالقمح.

 )صحيح مسمـ(.

عف سيؿ بف أبي َحثمة أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نيى عف بيع الثمر 
 قاؿ: ذلؾ الربا! تمؾ الُمزابنة!بالتمر، و 

 )صحيح مسمـ(.

*** 

 في باب أجر األرض:

 عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ عيد عمى األرض ُنحاقؿ كّنا: قاؿ خديج بف رافع عف 
 .المسّمى والطعاـ والرُبع بالثمث فُنكرييا وسمـ،

 .ذلؾ سوى وما كراَءىا وكره ُيزرعيا، أو َيزرعيا أف األرض ربّ  وأمر
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 .ميو()متفؽ ع

*** 

 السؤاؿ:

 ىؿ المحاقمة في البابيف ليا معنى واحد، أـ معنياف مختمفاف؟

 قد يكوف المعنى واحًدا، وسبب تحريميا في الكراء ىو الربا.

لكف الربا واضح في باب المحاقمة والمزابنة، ألف المبادلة زرع بقمح، وثمر بتمر، 
 وىذه أمواؿ ربوية!

ض! ألف األمر يتعمؽ ىنا باألرض، وال يتعمؽ والربا غير واضح في باب أجر األر 
 بالزرع وال بالثمر!

قد يكوف سبب ىذا االضطراب في المصطمحات ناشًئا مف الرواة الذيف يرووف 
بالمعنى، وموضوع الربا والمزابنة وموضوع أجر األرض ال شؾ أنيما معقداف في 

 نصوص الحديث!

*** 

لو كانت الُمزارعة أو الُمحاقمة  ىناؾ حاالت في أجر األرض تحريميا واضح، كما
عمى حصة غير شائعة: عمى مواضع معينة مف األرض، قد ييمؾ بعضيا ويسمـ 
بعضيا! وىي المواضع التي عبر عنيا بػ: األربعاء، والماذيانات، وأقباؿ الجداوؿ، 

 وىي مواضع ممّيزة مف حيث ارتفاع الناتج فييا.
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 .الربا وليس ر،الَغر  ىو الحاالت ىذه في التحريـ سبب لكف

عف رافع قاؿ: كّنا أكثر أىؿ المدينة حقبًل، وكاف أحدنا ُيكري أرضو فيقوؿ: ىذه 
القطعة لي، وىذه لؾ! فربما أخرجت ِذه )ىذه( ولـ تخرج ِذه )ىذه(، فنياىـ النبي 

 صمى اهلل عميو وسمـ.

 .)صحيح البخاري(

هلل عميو وسمـ، بما قاؿ ابف عمر: كنا ُنكري مزارعنا، عمى عيد رسوؿ اهلل صمى ا
 عمى األربعاء.

 .)صحيح البخاري(

 األربعاء: ىنا جمع َربيع، والربيع: الساقية.

عف رافع بف خديج قاؿ: إنما كاف الناس يؤاجروف، عمى عيد النبي صمى اهلل 
عميو وسمـ، عمى الماِذيانات، وأقباؿ الجداوؿ، وأشياء مف الزرع، فييمؾ ىذا ويسمـ 

ؾ ىذا، فمـ يكف لمناس ِكراء إال ىذا! فمذلؾ ُزجر عنو. فأما ىذا، ويسمـ ىذا وييم
 شيٌء معموـٌ مضموف فبل بأس بو!

 .)صحيح مسمـ(

 الماذيانات: السواقي، ومسايؿ المياه.

 الجداوؿ: األنيار الصغيرة، السواقي.
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 أقباؿ الجداوؿ: أوائميا، وُرءوسيا.

ذي يناسب ما سبؽ شيء معمـو مضموف: قد يعني: نسبة معمومة شائعة. ىذا ال
، أي  ال فإف ظاىر الشيء المعمـو ىنا ىو المبمغ المقطوع المعمـو مف كبلـ، وا 

، وليس الحصة مف الناتج!  األجر المعمـو

*** 

 ترجيح:

أنا أرى أف المحاقمة في باب المزابنة والربا ىي بمعناىا الربوي االصطبلحي: زرع 
ىا المغوي، ومف استعماؿ بقمح، أما المحاقمة في باب أجر األرض فيي بمعنا

 الراوي: رافع بف خديج، مف الحقوؿ أو الَمحاقؿ.

 في رواية:

 سألني النبي كيؼ تصنعوف بَمحاقمكـ؟

 )صحيح مسمـ(.

 واهلل أعمـ.

*** 

 2016أيموؿ  2الجمعة 
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 مف نكت الحديث والمغة: فمما يصاب ذلؾ وتسمـ األرض

 ِمف ُنَكِت الحديث والمغة

 األرض فمّما يصاُب ذلؾ وتسمـُ 

 الحديث:

  :رافع بف خديج قاؿ عف

  .ازدرعً ا أكثر أىؿ المدينة مُ كنّ 

  .ى لسيد األرضمسمّ  ،بالناحية منيا ،كري األرَض كنا نُ 

  :قاؿ

   .يينافنُ  ،ذلؾ األرض ويسمـُ  ا يصابُ وممّ  ،األرض ذلؾ وتسمـُ  ا يصابُ فممّ 

 )صحيح البخاري(.

*** 

 وفي رواية أخرى أوضح لغة:

ـُ ىذا وَييِمُؾ ىذا.فَييِمُؾ ىذ ـُ ىذا، وَيسم  ا وَيسم

 )صحيح مسمـ(.

*** 
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 مّما ُيصاُب:

 استعماؿ غريب ليس عمى عصرنا فحسب.

كمتا الروايتيف عف رافع بف خديج، ومف الممكف أف تكوف كؿ منيما قيمت في 
 مناسبة.

 ا!وال أعمـ ليا وجيً  ا" فيي أكثر إشكااًل!أما رواية الكشمينيي: "فميما" بدؿ: "فممّ 

 .ؿ الكرماني: "مما" بمعنى: "ربما"قا

 وقولو: "فمّما يصاب ... إلخ" معناه: فربما يصاب، أو قد يصاب.

الكرماني: يحتمؿ أف تكوف )مّما( بمعنى: ربما، ألف حروؼ الجر تتناوب،  قاؿو 
 وال سيما "ِمف" التبعيضية تناسُب "رّب" التقميمية )...(.  

 عف رافع بف خديج أيًضا:يؤيد ذلؾ ما جاء في رواية أخرى 

 ، كنا نكري األرض عمى أف لنا ىذه وليـ ىذه، فربما أخرجت ىذه ولـ تخرج ىذه"
 ".فنيانا عف ذلؾ

 )متفؽ عميو، والمفظ لمسمـ(.

 وعمى ىذا فمف قاؿ بأف المعنى: "كثيًرا ما ُيصاُب" لـ أجد لقولو وجًيا!

*** 

 ما نقمو ابف حجر:
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  .ذلؾ( األرض ويسمـُ  األرض ومما يصابُ  ذلؾ وتسمـُ  ا يصابُ قولو: )فممّ 

  .واألوؿ أولى ،"فميما" في الموضعيف :وقع في رواية الكشمييني

  :ومعناه

 ،ؾ شفتيو"حرّ ، وقد تقدـ توجييو في الكبلـ عمى قولو: "وكاف مما يُ صابُ ا ما يُ فكثيرً 
 في بدء الوحي مف كبلـ ابف مالؾ. 

ألف حروؼ الجر  ،ربما :بمعنى (اممّ )وزاد الكرماني ىنا: يحتمؿ أف تكوف 
   )...(. التقميمية ""ربّ  ف" التبعيضية تناسبُ وال سيما "مِ  ،تتناوب

*** 

 تعميؽ عمى ابف حجر:

 قولو: )ِمف( التبعيضية تناسب )ُرّب( التقميمية.

 يرُد عميو أنو جعؿ: )ُرّب( تكثيرية ال تقميمية!

واب: مّما ُيصاب: ربما وعمى ىذا أرى ما قالو الكرماني ىو األقرب إلى الص
ُيصاب، أو قد ُيصاب، وليس المعنى: كثيًرا ما ُيصاب، كما زعـ السَرُقْسطي وابف 

 حجر!

 ىذا واهلل أعمـ.

 راجع:
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 ِمف ُنَكِت الحديث والمغة: وكاف مّما ُيحّرؾ شفتيو.

*** 

 2016تشريف األوؿ  12األربعاء 

 

 أعطاىـ األرض عمى أف يعمموىا ويزرعوىا

 الحديثِمف ُنَكِت 

 أعطاىـ األرض عمى أف يعمموىا ويزرعوىا

 الحديث:

أعطى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ خيبَر الييوَد، عمى أف َيعمموىا وَيزرعوىا، 
 وليـ شطُر ما َيخرج منيا.

 )صحيح البخاري(.

*** 

 لفت نظري قولو: "َيعمموىا".

 لعؿ التقدير: يعمموا فييا.

 ولعؿ المعنى: يزرعوىا.
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 عؿ مف المغة العامية عندنا، وربما تعني معنى الفعؿ البلحؽ: يزرعوىا.ىذا الف

 واهلل أعمـ. 

*** 

 لعؿ مف ىذا الباب أيًضا قوؿ أبي ىريرة: 

 إف إخوتي مف األنصار كاف يشَغُميـ عمُؿ أمواليـ.

 )صحيح البخاري(.

 أي: عمؿ أراضييـ، أي: زراعتيا.

 قاؿ ابف حجر:

 ."اضي بالزراعة والغرسالمراد بالعمؿ الشغؿ في األر "

 ىذا واهلل أعمـ.

*** 

 2016تشريف األوؿ  12األربعاء 

 

 مف نكت اآلثار واألخبار: كاف يشغميـ عمؿ أمواليـ

 ِمف ُنَكِت اآلثار واألخبار
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 كاف يشغميـ عمُؿ أمواليـ

 عف أبي ىريرة قاؿ:

 يقولوف: إف أبا ىريرة ُيكثر الحديَث )...(.

 يشَغُميـ الصفُؽ باألسواؽ! إّف إخوتي مف المياجريف كاف

ّف إخوتي مف األنصار كاف يشَغُميـ عمُؿ أمواليـ!  وا 

 )صحيح البخاري(.

*** 

 الصفُؽ باألسواؽ: التجارة.

 عمُؿ أمواليـ: عمُؿ أراضييـ، زراعُة أراضييـ.

 قاؿ ابف حجر:

 الشغؿ في األراضي بالزراعة والغرس". :"المراد بالعمؿ

*** 

 المعنى:

 يـ التجارة.المياجروف تشغم

 واألنصار تشغميـ الزراعة.
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*** 

 راجْع:

 .زرعوىاعمموىا ويَ عمى أف يَ  األرَض  أعطاىـُ ِمف ُنَكِت الحديث: 

*** 

 2016تشريف األوؿ  13الخميس 

 

 ىؿ االشتغاؿ بالزراعة يؤدي إلى الذؿ؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ىؿ االشتغاؿ بالزراعة يؤدي إلى الذّؿ؟

 الحديث:

 لباىمّي قاؿ:عف أبي ُأمامَة ا

 ورأى سّكة وشيًئا مف آلة الحرث، فقاؿ:

 سمعُت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:

 ال يدخُؿ ىذا بيَت قـو إال دخمو الذُّؿ!  

 )صحيح البخاري، باب ما ُيحذر مف عواقب االشتغاؿ بآلة الزرع، أو مجاوزة الحّد الذي ُأمر بو(.
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*** 

 السّكة ىنا: آلة الحرث.

 في مجاؿ النقود. قد يرد ذكرىا

 ورأى سّكة:

 لماذا الواو في قولو: ورأى؟

 التقدير:

 وقد رأى سّكة.

 أي: قاؿ ىذا بعد أف رأى سّكة.

 لـ ينّبو إلى ىذا ابُف حجر!

*** 

 قاؿ لي:

كيؼ يقوؿ البخاري ىذا الكبلـ؟ أال يناقض نفسو في صفحة واحدة؟ حديث يحّث 
 عمى الزرع، وحديث ينيى عف الزرع!

 قمت لو:

 ذا الحديث محموؿ عمى الحالة التي تتعارض فييا الزراعة مع الجياد. ى
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 وال أوافؽ البخارّي عمى عنواف بابو، وال ابَف حجر عمى شرحو!

 يؤيده قوُؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

ط اهلل البقر، ورضيتـ بالزرع، وتركتـ الجياد، سمّ  ينة، وأخذتـ أذنابَ ـ بالعِ ذا تبايعتُ إ
 ! و حتى تعودوا إلى دينكـال ينزعُ  ،عميكـ ُذالً 

 )مسند أحمد(.

 ىذا واهلل أعمـ بالصواب.

*** 

 ابف حجر:

 ال أنقمو: طويؿ ومشّوش! ىؿ أراد ابُف حجر تكبير حجـَ كتابو؟

 كممة واحدة تكفي: الجياد! التعارض مع الجياد!

*** 

 2016تشريف األوؿ  6الخميس 

 

 يأكؿ منو طير أو إنساف

 ديثِمف ُنَكِت الح
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 يأكُؿ منو طيٌر أو إنسافٌ 

 الحديث:

  :عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ

  :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

إال  ،أو بييمةٌ  أو إنسافٌ  منو طيرٌ  فيأكؿُ  ،اأو يزرع زرعً  ،ارسً غَ  ُس غرِ سمـ يَ ف مُ ما مِ 
 .كاف لو بو صدقةٌ 

 )متفؽ عميو(.

*** 

إف صاحب الغرس أو الزرع ىو الذي ُيطعـ  قد يكوف األكؿ ىنا مشروًعا، بحيث
 المذكوريف.

وقد يكوف األكؿ نيًبا بالتعدي، بحيث إف المذكوريف يأكموف الغرس والزرع، مف 
 دوف رضا صاحب الغرس والزرع.

*** 

 لماذا قّدـ الطير عمى اإلنساف؟

 ربما ألف الطير أكثر أكبًل، وألف األمر يتعمؽ بحالة التعدي، واهلل أعمـ.

*** 



317 
 

 الحديث فيو حافز ديني عمى الغرس والزرع.

فقد يتردد أحدىـ أف ُيقدـ عمى مشروع زراعي، بادعاء أف الغرس والزرع سيأكميما 
 ىؤالء المذكوروف!

*** 

 2016تشريف األوؿ  5األربعاء 

 

 القرعة:

 مف نكت القرآف والحديث: القرعة متى تجوز ومتى ال تجوز؟

 ِمف ُنَكِت القرآف والحديث

 متى تجوز ومتى ال تجوز؟ القرعة

 اآلية:

 .33( آؿ عمراف كنَت لدييـ إْذ يمقوف أقبلَميـ أّييـ يكُفؿ مريـَ  وما)

 يمقوف أقبلميـ:

 يقترعوف.
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االفتراض أنيـ متساووف في أىمية كفالة مريـ، وىـ متنافسوف عمييا، فكيؼ نختار 
 واحًدا منيـ؟

 بالقرعة!

لنشأ بينيـ خصاـ ونزاع. فالقرعة ىنا  فالقرعة تفويض لقضاء اهلل فييـ، ولوالىا
ف كانت ِمف شرع َمف قبمنا إال أنيا موافقة لشرعنا،  جائزة، بؿ واجبة، وىي وا 

 وسيأتي مزيد بياف، واهلل أعمـ.

 اآلية:

ّف يوُنس َلِمف المرَسميف إْذ أَبؽ إلى الفْمؾ المشحوف فساىـ فكاف ِمف ) وا 
 .037لصافات ( االُمدَحضيف، فالتقمُو الحوُت وىو ُمميـ

 أبؽ:

 فّر مف قومو.

 الُفمؾ المشحوف:

 السفينة الممموءة بالحمولة الزائدة.

 فخافوا الغرؽ.

 ساَىـ:

 اشترَؾ في القرعة.
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 الُمدحضيف:

 المغموبيف في القرعة.

 قيؿ: ىو الذي َألقى بنفسو في البحر لتخفيؼ حمولة السفينة.

 رعنا.وىذا أيًضا في شرع مف قبمنا، ولعّمو موافؽ كذلؾ لش

 االفتراض ىنا عدـ وجود متاع ُيغني عف اإلنساف.

 ُمميـ:

 ُمذنب.

.  َممـو

 آٍت بما ُيبلـ عميو!

 

 الحديث:

ـُ الناُس ما في النداء والصّؼ األوؿ، ثـ لـ يجدوا إال أف يستيموا عميو  لو يعم
 الستيموا!

 .)متفؽ عميو(

*** 
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 النداء:

 األذاف.

 الصؼ األوؿ:

 مف صفوؼ صبلة الجماعة.

 ستياـ:اال

 االقتراع.

 القرعة.

 في حديث يتعمؽ بترتيب المصميف في صبلة الجماعة خمؼ اإلماـ:

 ليمني منكـ أولو األحبلـ والنيى.

 .)صحيح مسمـ(

*** 

 أولو األحبلـ والنيى:

 أولو العقوؿ.
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االفتراض في حديث االستياـ عمى األذاف أف المرشحيف لؤلذاف مستووف في كؿ 
ذاف، ىنا ال بد مف القرعة، فإنيا أطيب لقموبيـ، مف شيء، ومتنافسوف عمى األ

 االختيار التحّكمي أو االختيار بالواسطة!

واالفتراض في االستياـ عمى الصّؼ األوؿ في صبلة الجماعة أف المتنافسيف 
 عميو مف أولي النيى، ومتساووف فيما بينيـ في ذلؾ، فالحّؿ ىو القرعة بينيـ!

*** 

 الحديث:

صمى اهلل عميو وسمـ إذا أراد سفًرا أقرع بيف نسائو! فأيتيّف خرج كاف رسوُؿ اهلل 
 سيُميا خرج بيا معو!

 .)متفؽ عميو(

*** 

االفتراض ىنا أف زوجات النبي كّميّف ُيردف الخروج معو في السفر، فيّف إذف 
متساويات متنافسات، فالحّؿ ىو القرعة بينيف! وفي السفرة التالية ال تشترؾ في 

فرت معو في السفرة السابقة، وىكذا. فإذا بقيت األخيرة خرجت معو القرعة مف سا
 ببل قرعة!

*** 

 متى تجوز القرعة؟
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تجوز في مثؿ ىذه الحاالت، بشرط التساوي، والتنافس )التشاّح(، وعدـ إمكاف 
 القسمة.

*** 

 ما معنى عدـ إمكاف القسمة؟

رمي فاستويا في ىْب أف اثنيف تسابقا في الجري فوصبل مًعا، أو تسابقا في ال
اإلصابة، فإف الجائزة ُتحجب عنيما مًعا، ألف النتيجة ال سابؽ وال مسبوؽ! أو 

 توزع بينيما مناصفة، حسب شرط المسابقة في الحجب أو التوزيع!

وىنا ال يجوز إجراء القرعة بينيما إذا كانت الجائزة نقدية! أما إذا كانت الجائزة 
 ع مثبًل( فالحّؿ ىو إجراء القرعة بينيما.عبارة عف شيء غير قابؿ لمقسمة )در 

ىْب أيًضا أّف عدًدا كبيًرا مف الناس اشتركوا في مسابقة الختيار واحد مف بينيـ 
موظًفا في شركة، فإذا تساوى ثبلثة منيـ مثبل في التفوؽ، وكاف المطموب واحًدا 

 منيـ فقط، فالحّؿ ىو القرعة!

*** 

 متى ال تجوز القرعة؟

واجبات والمحرمات، فبل يقبؿ: ىؿ أصّمي أـ ال أصّمي؟ ىؿ ال تجوز عمى ال -
أسرؽ أـ ال أسرؽ؟ فالصبلة واجبة والقرعة ىنا حراـ! والسرقة ممنوعة 

 والقرعة فييا حراـ!
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ال تجوز القرعة في التحميؿ والتحريـ، فبل يقبؿ: ىؿ نحمؿ القمار أـ نحرمو؟  -
 فالقمار حراـ يحـر استحبللو بالقرعة!

خير والشّر، ىؿ أفعؿ الخير أـ ال أفعؿ؟ ىؿ أفعؿ الشر أـ ال تجوز في ال -
 ال أفعؿ؟ فالخير ال يحـر بالقرعة، والشر ال يحّؿ بالقرعة!

ال تجوز القرعة في اختيار المشاريع: ىؿ أختار ىذا المشروع التجاري أو  -
ذاؾ؟ فيذا االختيار طريُقو ليس طريؽ القرعة، بؿ طريؽ دراسات الجدوى 

 ستخارة.واالستشارة واال

إذا تقدـ لموظيفة عدد كبير مف المتسابقيف، والمطموب منيـ واحد أو عدد  -
محدود، فبل يجوز إجراء القرعة بينيـ لبلختيار إال بعد إجراء مسابقة بينيـ، 
فإذا استوى في التفوؽ عدد أكبر مف المطموب كاف الحّؿ ىو القرعة! 

 فالقرعة ىنا ممجأ أخير لمترجيح!

لماؿ بيف الناس بالقرعة والحّظ، بؿ يجب أف يكوف التوزيع ال يجوز توزيع ا -
 رشيًدا حسب األىمية أو الحاجة، وليس حسب الحظ! 

 ال تجوز القرعة في اليانصيب، ألنيا تكوف عندئذ مف باب القمار! -

*** 

 الخبلصة:

القرعة ليست جائزة في كؿ حالة، وال محّرمة في كؿ حالة، بؿ تجوز في حاالت، 
 ت، واهلل تعالى أعمـ.وتحـر في حاال
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*** 

       7102أيار  78السبت 

 

 القرعة ىؿ فيميا بعض العمماء عمى غير وجييا فمـ يجيزوىا؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 القرعة

 ىؿ فيميا بعض العمماء عمى غير وجييا فمـ يجيزوىا؟!

 الحديث:

أقرع بيف  )في سفر( ـ كاف إذا خرجى اهلل عميو وسمّ صمّ  أف النبيّ عائشة عف 
  .نسائو

 .)متفؽ عميو(

*** 

 جاء في فتح الباري البف حجر:

مف المالكية بأف بعض النسوة قد تكوف أنفع في السفر  )القرعة( مف منع جّ احت»
بحاؿ الرجؿ،  فمو خرجت القرعة لمتي ال نفع بيا في السفر ألضرّ  ،مف غيرىا

  «.ببيت الرجؿ مف األخرى وـَ وكذا بالعكس قد يكوف بعض النساء أقْ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9525&idto=9526&bk_no=52&ID=2904#docu
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  أقوؿ:

إذا صمحت لمسفر،  ولـ  ال وجو ليذا القوؿ المنسوب إلى المالكية، ألف المرأة
 يصمح غيرىا، ال تخضع لمقرعة )وكذلؾ المرأة التي تصمح لمبيت(.

فمف شروط تطبيؽ القرعة عند العمماء: التساوي، والتساوي ىنا غير متحقؽ! أي: 
 النسوة لسَف سواء في ىذه الحالة، ومف ثـ فبل تطبؽ عمييّف  القرعة.

كّميف بدرجة واحدة أو متقاربة،  القرعة يجب أف تجري عمى نسوة يصمحف لمسفر
ال لـ تجر القرعة، ويختار كؿ واحدة منيف حسب الميّمة.  وا 

 ىؿ يعني ىذا أف القرعة ستجوز عند ىؤالء إذا اشترط التساوي؟

*** 

     2016شباط  5الجمعة 

 

 المسابقة:

 المسابقات والجوائز التجارية ىؿ ىي جائزة؟

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ز التجارية ىؿ ىي جائزة؟المسابقات والجوائ

 الحديث:
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 ال سبؽ إال في خّؼ أو حافر أو نصؿ.

 رواه الخمسة: أحمد وأصحاب السنف.

 وصححو ابف القطاف وابف دقيؽ العيد.

 )تمخيص الحبير البف حجر(.

*** 

 السَبؽ:

 الُجعؿ )الجائزة(.

األصؿ في السبؽ أنو حراـ، إال ما استُثني، فاألصؿ ىنا التحريـ وليس  -
 احة.اإلب

 المسابقات التجارية تعتمد عمى القرعة. -
والقرعة غير جائزة في مثؿ ىذه الحالة. فمو تعمؽ األمر بمسابقة في        

شخص، فإف القرعة  011صحيفة مف الصحؼ، وجاءت اإلجابات الصحيحة مف 
ىنا ال تجوز، بؿ يجب توزيع مبمغ الجائزة عمييـ بالتساوي فيما بينيـ، فميس ىناؾ 

 ر إعطاء البعض وحرماف البعض اآلخر!ما يبر 

 ىذا ولـ يتوسع الفقياء في القرعة. قاؿ ابف عاشور: 

 )...(. عتبر فيوما تُ  اقتصرت الشريعة اإِلسبلمية في اعتبارىا عمى أقؿّ »

 «!في شريعة مف قبمنا جائزة في كؿ شيء عمى العمـوالقرعة وكانت 
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فمماذا نوزع الماؿ بيذه  المسابقات التجارية تعتمد عمى الحظ والمصادفة. -
 الطريقة؟!

 المسابقات مستثناة مف حرمة القمار. -
والمسابقات الجائزة ىي: المسابقات الجيادية، والمسابقات العممية. أي:       

األصؿ في المسابقات ىو المنع، إال ما استُثني! والمسابقات التجارية ليست مما 
 استُثني!

 لماذا يعطي التاجر مااًل لمفائز؟  -
ال ُيتصور مف تاجر أف يعطي مستيمًكا مااًل مف دوف مقابؿ ظاىر أو خفّي،      

فيو ال يقّدـ لو زكاة وال صدقة، ونحف في المسابقة التجارية أماـ معاوضة: بيع 
ضرار بالناس )اإلسراؼ في استيبلؾ السمع(  وشراء، وترويج وتسويؽ وخداع وا 

 والتجار اآلخريف!

ائزة؟ ال يأخذه مقابؿ عمؿ، وال مقابؿ ماؿ، وال كيؼ يأخذ الفائز ماؿ الج -
مقابؿ حاجة! اإلنساف السوّي يأبى الحصوؿ عمى الماؿ مف مثؿ ىذا 

 المصدر! إنو أكؿ ماؿ بالباطؿ!

 قاؿ ابف تيمية: -

 المغالبات )المسابقات( ثبلثة أنواع:
وأِعّدوا ليـ ما استطعتـُ فما كاف ُمِعيًنا عمى ما أمر اهلل بو في قولو: ) -0

 ( ؟ جاز بُجعؿ )بجائزة( وبغير جْعؿ.ف قوٍة وِمف رباِط الخيؿِ مِ 
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وما كاف ُمفضًيا إلى ما نيى اهلل عنو، كالنرد والشطرنج، فمنيي عنو،  -7
 بجْعؿ وبغير ُجعؿ!

وما قد يكوف فيو منفعة ببل مضّرة راجحة، كالمسابقة )عمى األقداـ(  -4
 والمصارعة، جاز ببل ُجعؿ!

 أقوؿ:

ري والمصارعة ال تجوز بُجعؿ، فالمسابقات التجارية أولى إذا كانت مسابقة الج
 منيا بذلؾ، واهلل أعمـ.

*** 

 مناقشة المجيزيف:

 قالوا:

 .إذا كاف يشتري مف أجؿ الجائزة فيذا حراـ أواًل:

 .ا حراـفيذا أيضً  السمعة إذا رفع ثمف ا:ثانيً 

ا ال بأس بو; ألنو فيذ ،والثمف لـ يرفع ،إذا كاف يشتري لحاجتو ليذه السمعة ا:ثالثً 
ف لـ تأتو فقد فإما أف تأتيو الجائزة، أو ال تأتيو،  إف أتتو فقد غنـ بدوف خسارة، وا 

 .اسمـ ولـ يخسر شيئً 

 تعميؽ:

 إذا كاف يشتري مف أجؿ الجائزة فيو حراـ:أواًل: 
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ىذا يصعب معرفتو ألنو يتعمؽ بالنوايا، ومف شأنو أف يصير الحكـ ديانًيا. 
عة، ال سيما وأف الشراء مف أجؿ الجائزة منتشر جًدا، وزادت بو األفضؿ سّد الذري

 المبيعات أضعاًفا مضاعفة! فتْش عف ىذه األضعاؼ!

 إذا لـ يرفع البائع سعره عف سعر السوؽ فيو حبلؿ: ثانًيا:

مف الصعب أيًضا الوقوؼ عمى ذلؾ، فالمفتي إذا سأؿ التاجر فسيقوؿ لو ذلؾ؟ 
ي انتزاع فتوى بالجواز؟ ال ُيعقؿ أف يكوف لكف ىؿ ىو صادؽ أـ ىو يرغب ف

التاجر ىنا متبرًعا، ألّف سياؽ المعاممة سياؽ بيع ومعاوضة! وقد يختمؼ سعر 
 السوؽ مف تاجر إلى آخر. ومف ثـ تكوف زيادة السعر زيادة خفية!

: ىذه نظرة ضيقة لمصمحة المشتري: غانـ سالـ! وىذه العبارة ُأخذت مف ثالثًا
 عممت في غير محّميا!موضع آخر، واستُ 

*** 

 الخبلصة:

 أرى أف المسابقات والجوائز التجارية غير جائزة: 

 سواء اّدعى التاجر أنو رفع ثمف السمعة أو لـ يرفع.  -

 وسواء اشترى المشتري السمعة بقصد السمعة أو بقصد الجائزة. -

نـ وسواء كاف المشتري غانًما سالًما أو غانًما غارًما، فالُمؤمف ال يقبؿ الغ -
مف كؿ طريؽ! ومف ثـ فإف المسابقة التجارية إذا نجت مف القمار فإنيا ال 
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تنجو مف بذؿ الماؿ أو الحصوؿ عميو بالحظ، وىي طريقة منافية لمرشد 
 الشرعي واالقتصادي، ألنيا مف باب إضاعة الماؿ!

 وسواء كانت الجوائز كبيرة أو صغيرة.  -

لمصادفة، وليست مف والمسابقة التجارية ىي مف مسابقات الحّظ وا -
 مسابقات الحذؽ والميارة. 

 والمسابقة التجارية ليست مف المسابقات التي يجوز فييا الُجعؿ. -

 وال مف المسابقات التي تجوز فييا الُقرعة.  -

وال مف المسابقات التي استثناىا الحديث الشريؼ، ألنيا بعيدة جًدا عف  -
 مستوى المسابقات المستثناة!

والمسابقات والجوائز إنما ىي جائزة عمى وجو التضييؽ،  وأخيًرا فإف القرعة -
 ال عمى وجو السعة!

 واهلل أعمـ بالصواب.

*** 

        7102أيار  79األحد 

 

 صحيح البخاري وصحيح مسمـ:

 فقو البخاري في تراجـ أبوابو

 ِمف ُنَكِت الحديث
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 فقو البخاري في تراجـ أبوابو

 ئزباب إذا قضى دوف حّقو أو حّممو فيو جا

 )صحيح البخاري(.

 لعؿ الصواب:

 وحّممو، كما قاؿ ابف بطاؿ.

 وىو كذلؾ في بعض الروايات.

 لكف ىذا يعطي الحكـ إذا قضى دوف حّقو، وال يعطي الحكـ إذا لـ يقِض شيًئا.

*** 

 وقد يكوف التقدير كما قاؿ ابف المنّير:

 جائز. إذا قضى دوف حقو برضا الدائف، أو حممو الدائف مف جميع حقو، فيو

 *** 

 ولي تقدير آخر:

 إذا قضى دوف حقو وحّممو، أو حّممو مف جميع حقو، فيو جائز.

ف لـ يختمؼ المعنى بيف ىذا التقدير والذي قبمو.   وىذا التقدير أرجح عندي، وا 

 ىذا واهلل أعمـ.



332 
 

 ما نقمو ابف حجر:

 "قاؿ ابف بطاؿ: 

 مو(، بإسقاط األلؼ. ىكذا وقعت ىذه الترجمة في النسخ كميا، والصواب: )وحمّ 

 قمت: 

رأيتو في رواية أبي عمي بف شبويو عف الفربري بالواو، وكذا في رواية النسفي عف 
 البخاري، وفي مستخرج اإلسماعيمي، لكف بقية الروايات بمفظ: )أو(. 

 قاؿ ابف بطاؿ: 

ألنو يجوز أف يقضي دوف الحّؽ بغير محالمة، ولو حّممو مف جميع الديف جاز عند 
 العمماء، فكذلؾ إذا حّممو مف بعضو.  جميع

ووّجيو ابف المنّير بأف المراد إذا قضى دوف حّقو برضا صاحب الديف، أو حّممو 
 صاحب الديف مف جميع حّقو فيو جائز".

*** 

 الترجمة:

 تعني ىنا: عنواف الباب.

 وىي بمعنى: الشرح.
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مف المغة الواحدة فالترجمة قد تعني نقؿ الكبلـ مف لغة إلى لغة أخرى، أو نقمو ض
 إلى عبارة أوضح.

 يقولوف: فقو البخاري في تراجمو، أي: في عناويف أبوابو.

*** 

 2016تشريف األوؿ  22السبت 

 

 البخاري يقطع األحاديث ومسمـ يجمع األحاديث

 قالوا: البخارّي يقّطع األحاديث!

 وُمسمـ يجمع األحاديث!

 قمُت: ال عيَب فيما فعمو البخارّي،

 فعمو ُمسمـ.وال فيما 

 بؿ لكؿٍّ وجو.

 ولكؿٍّ غرٌض يسعى لو الباحثوف!

*** 

 2016حزيراف  5األحد 
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 صحيح البخاري، كتاب األحكاـ: لماذا سّماه كتاب األحكاـ؟

 صحيح البخاري كتاب األحكاـ

 لماذا سّماه كتاب األحكاـ؟

 قاؿ لي: 

األحكاـ،  اطمعُت عمى مختصر البخاري لمزبيدي فوجدُت فيو كتاًبا سّمي كتاب
 أدخؿ فيو األبواب التالية:

 باب السمع والطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية. -

 باب ما ُيكره مف الحرص عمى اإلمارة. -

 باب مف اسُترعي رعّية فمـ ينصح. -

 باب مف شاّؽ شّؽ اهلُل عميو. -

 باب ىؿ يقضي القاضي أو ُيفتي وىو غضباف؟ -

 باب كتاب الحاكـ إلى عّمالو. -

ـُ الناَس؟باب كيؼ يبايع اإل -  ما

 باب االستخبلؼ. -
 قاؿ: وىو عنواف غامض، ألف كؿ ما ورد في صحيح البخاري ىو مف األحكاـ!

 قمت لو:
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إذا نظرَت إلى أبواب الزبيدي وجدَت أف أكثرىا يتعمؽ بالحاكـ، وأف واحًدا منيا 
 فقط يتعمؽ بالقاضي.

ذا رجعَت إلى األصؿ: )صحيح البخاري( تجد أف ىناؾ أبواًبا كثي رة تحت ىذا وا 
باًبا، وىي أبواب تتعمؽ بأحكاـ القضاة وأحكاـ الحّكاـ، والحاكـ قد  27العنواف تبمغ 

 يعني القاضي وقد يعني رئيس الدولة. 

 مف ىذه األبواب التي لـ ترد في المختصر:

 باب أجر َمف قضى بالحكمة. -

 باب قضاء الحاكـ ال ُيحّؿ حراًما وال ُيحّرـ حبلاًل. -

 .باب رزؽ الحّكاـ -

 باب َمف سأؿ اإلمارة ُوِكؿ إلييا. -

 باب َمف لـ يسأؿ اإلمارة أعانو اهلُل عمييا. -

 باب بطانة اإلماـ. -

 باب َمف بايع رجبًل ال يبايعو إال لمدنيا! -

وىذه األبواب في صحيح البخاري ليست مرتّبة دائًما، فقد تجد تارًة ما لو عبلقة 
ما يتعمؽ بكؿ منيما عمى حدة  بالقاضي، وتارًة ما لو عبلقة بالحاكـ! لو ُجمع

 لكاف أفضؿ.

ولو سّمي ىذا الكتاب: كتاب الحّكاـ )بدؿ: األحكاـ( لكاف أوضح وأبعد عف 
 االلتباس!
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 واهلل أعمـ.

*** 

    7102شياط  72السبت 

 

 لماذا ذكر البخاري ىذا الحديث في باب التواضع؟ تعميؽ عمى ابف حجر

 ِمف ُنَكِت الحديث

 ذا الحديث في باب التواضع؟لماذا ذكر البخاري ى

 تعميؽ عمى ابف حجر

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في الحديث القدسي:

 إّف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ:

َمف عادى لي ولًيا فقد آذنُتو بالحرب، وما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مما 
و! فإذا أجببُتو كنُت افترضُت عميو، وما يزاُؿ عبدي يتقّرب إلّي بالنوافؿ حتى أحبّ 

سمَعو الذي َيسمع بو! وبصَره الذي ُيبصر بو! ويَده التي يبطش بيا، ورْجمو التي 
ْف سألني ألعطيّنو! ولئف استعاذني ألعيذّنو .  يمشي بيا. وا 

وما ترددُت عف شيء أنا فاعُمو ترّددي عف نْفس المؤمف، يكره الموت، وأنا أكره 
 َمساءتو!
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 الرقاؽ، باب التواضع(.)صحيح البخاري، كتاب 

*** 

 قاؿ لي:

( إلى آخر الحديث يفيد التواضع، وىؿ يقصد فإذا أحببُتو كنُت سمَعوىؿ قوُلو: )
 البخاري بالتواضع ىنا تواضَع اهلل تعالى مع أوليائو؟

 قمُت لو:

كبلمؾ صحيح إذا جاز إطبلؽ لفظ التواضع عمى اهلل، ولعّمو يجوز مف باب 
اهلل أكثر تواضًعا مف البشر، وىو يريد تعميميـ، ويقوؿ مخاطبة البشر بمغتيـ، ف
 ليـ: تخّمقوا بأخبلقي! 

ىذا ىو فقو البخاري، وفقيو في عناوينو )تراجمو(، أْف توافقوه أو ال توافقوه، ىذه 
 مسألة أخرى!

 واهلل أعمـ.

*** 
 ابن حجر:

حتى قال الداودي:  ،تنبيو: أشكل وجو دخول ىذا الحديث في باب التواضع» 
  !التواضع في شيء ليس ىذا الحديث من

وقال بعضيم: المناسب إدخالو في الباب الذي قبمو، وىو مجاىدة المرء نفسو 



338 
 

: فصل في في: )الزىد(، فقالالبييقي في طاعة اهلل تعالى. وبذلك ترجم 
 االجتياد في الطاعة ومالزمة العبودية. 

 من أوجو: البخاري والجواب عن 

أحدىا: أن التقرب إلى اهلل بالنوافل ال يكون إال بغاية التواضع هلل والتوكل 
 عميو، ذكره الكرماني. 

(  ومن كنُت سمعوذكره أيًضا فقال: قيل: الترجمة مستفادة مما قال: ) ثانييا:
  .  التردد

قمت: ويخرج منو جواب ثالث، ويظير لي رابع، وىو أنيا تستفاد من الزم 
(، ألنو يقتضي الزجر عن معاداة األولياء،  من عادى لي ولًياقولو: )

 إال بغاية التواضع،  إْذ المستمزم لمواالتيم، ومواالة جميع األولياء ال تتأتى 

 منيم األشعث األغبر الذي ال يؤبو لو! 

وقد ورد في الحث عمى التواضع عدة أحاديث صحيحة، لكن ليس شيء منيا 
 عمى شرطو، فاستغنى عنيا بحديثي الباب. 

إن اهلل تعالى أوحى إلي أن تواضعوا منيا: حديث عياض بن حمار رفعو: )
 أخرجو مسمم وأبو داود وغيرىما. ( حتى ال يفخر أحد عمى أحد

أخرجو ( وما تواضع أحد هلل تعالى إال رفعورفعو: )أبي ىريرة ومنيا: حديث 
 والترمذي. ا مسمم أيضً 

أعمى  حتى يجعمو في من تواضع هلل رفعو اهلل)ومنيا: حديث أبي سعيد رفعو: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu


339 
 

 . «ابن حبانالحديث أخرجو ابن ماجو وصححو ( عميين

*** 

 تعميق عمى ابن حجر:

 كل ما قالو وكل ما نقمو عبارة عن تكّمف مردود!

 وأرى من السذاجة إيراد أحاديث التواضع المتعمقة بتواضع البشر!

*** 

    6102شباط  62الجمعة 

 

 

 

 

 ترتيب صحيح مسمـ 

 ترتيب صحيح مسمـ!

 قالوا: 

 ىػ( ىو الذي رتبو!720-ليس مسمـ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11911#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
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 : قمت

 أًيا كاف الذي رتبو فيو عالـ مف العمماء.

ني ألعجب مف عممائنا في الحديث والفقو وتحقيؽ الكتب كيؼ لـ ُيحسنوا عبر  وا 
العصور حتى اآلف ترتيب ىذا الكتاب العظيـ! مف حيث الكتب واألبواب 

 والعناويف!

فيو مقّسـ إلى كتب، يدخؿ فييا ما ليس منيا، ويخرج منيا ما يجب أف يكوف 
 فييا!

 ومقّسـ كذلؾ إلى أبواب ترد فييا المبلحظة نفسيا!

 بيف يدي نسخة منو بتحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، ولعّميا مف أحسف النسخ.

 صّدقوني لو كانت رسالة ماجستير في عصرنا مرتبة بيذه الطريقة لُرفضْت!

 المحققيف؟لماذا لـ يجد ىذا الكتاُب وأمثاُلو العناية التي يستحقيا مف العمماء و 

 ولوال خوؼ اإلطالة واإلمبلؿ ألعطيت القارئ نماذج كثيرة!

 لـ أكف أتوقع ىذا أبًدا!

*** 

 ىػ0342رمضاف  04السبت 

 ـ7102حزيراف  08       
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 ترتيب صحيح مسمـ: أخطاء أخرى في ترتيب األحاديث ضمف األبواب

 ترتيب صحيح مسمـ

 واب!أخطاء أخرى في ترتيب األحاديث ضمف األب

 

 في كتاب الجياد والسير، باب استحقاؽ القاتؿ سَمب القتيؿ.

 وردت ىذه األحاديث، أذكرىا مختصرة:

 الحديث األوؿ:

 قاؿ أبو قتادة: واقتّص الحديث.

 الحديث الثاني:

 قاؿ أبو قتادة: وساؽ الحديث.

 الحديث الثالث:

 عف أبي قتادة قاؿ:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 قتيبًل، لو عميو بّينة، فمو سَمبو. مف قتؿ 
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 .)صحيح  مسمـ(

*** 

 تعميقي عمى ترتيب األحاديث:

 الحديثاف األوالف كاف يجب ذكرىما بعد الحديث الثالث!

*** 

 تعميؽ النووي:

وقولو في الثاني: )وساؽ  ،الحديث( أف قولو في الطريؽ األوؿ: )واقتّص  اعمـْ 
 )...(. الطريؽ الثالث المذكور بعدىما  يعني بيما الحديث المذكور في ،الحديث(

اب غمط و لؾ، فقد رأيت بعض الكتّ ما حققتُ  فاحفظْ  ،مسمـوىذا غريب مف عادة 
كما ىو الغالب المعروؼ مف عادة  ،ؽ بالحديث السابؽ قبميماـ أنو متعمّ فيو، وتوىّ 
ا بابً وترجـ لمطريؽ الثالث  ،ا مستقبلً حتى إف ىذا المشار إليو ترجـ لو بابً مسمـ، 

ذا تدبرتَ فاحذرْ  ،آخر، وىذا غمط فاحش و لؾ، ما حققتُ  الطرؽ المذكورة تيقنتَ  ه. وا 
 .واهلل أعمـ

*** 

 تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي:
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ـْ أف قولو في الطريؽ األوؿ: )واقتّص الحديث(، وقولو في الطريؽ الثاني:  اعم
المذكور بعدىما )وساؽ الحديث(، يعني بيما الحديث المذكور في الطريؽ الثالث 

 )...(، وىذا غريب مف عادة مسمـ، فاحفْظ ما حققُتو لؾ!

*** 

 تعميقي عمى النووي ومحمد فؤاد عبد الباقي:

تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي منقوؿ عف النووي مف دوف إحالة، ويظّف القارئ أّف 
قولو: )فاحفْظ ما حققُتو لؾ( مف قوؿ محمد فؤاد عبد الباقي! وليس مف قوؿ 

 لنووي!ا

 وقوليما غير واضح، وما قمُتو أنا أوضح وأصرح، واهلل أعمـ.

*** 

 مف العجيب:

قرًنا، لـ يجد مف  07ىػ(، بالرغـ مف مرور 720-أّف صحيح مسمـ منذ وفاتو )
ُيعنى بتبويبو وترتيبو، وال أعفي مف ذلؾ: شّراح مسمـ: القاضي عياض، 

 والقرطبي، والنووي، وغيرىـ.

 بقيف:راجع لي مقاليف سا

 ترتيب صحيح مسمـ. -

 كيؼ نرّتب صحيح مسمـ؟ -
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 ىػ0342رمضاف  02الثبلثاء 

 ـ7102حزيراف  70       

        

 كيؼ نرتب صحيح مسمـ؟

 كيؼ نرتب صحيح مسمـ؟

 أتكمـ ىنا عف نسخة محمد فؤاد عبد الباقي.

 )ترتيب الكتب(:

 كتاب اإليماف.

 كتاب الطيارة.

 ... إلخ.

 لـ أجد فيو مشكمة.

 ف الكتب(:)عناوي

 كتاب البيوع: أستحسف: كتاب البيوع واإلجارات. -

 كتاب المساقاة: أستحسف: كتاب المزارعة والمساقاة. -

 كتاب اليبات: أستحسف: كتاب اليبة والُعمرى. -

 كتاب الوصية: أستحسف: كتاب الوصية والوقؼ. -
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 كتاب األشربة: أستحسف: كتاب األطعمة واألشربة. -

يو األواني، إما أف يضاؼ إلى العنواف: كتاب كتاب المباس والزينة: ورد ف -
ما أف تفرد األواني في كتاب مستقؿ.  األواني والمباس والزينة، وا 

 كتاب الفضائؿ: أستحسف: كتاب فضائؿ نبّينا وسائر األنبياء. -

 )ما دخؿ في بعض الكتب ويجب إخراجو منيا إلى موضع آخر(:

كتاب الرضاع إلى كتاب كتاب النكاح: يجب نقؿ بعض األبواب الواردة في  -
 النكاح.

 كتاب المساقاة: فيو أبواب كثيرة يجب نقميا إلى كتاب البيوع.  -

 آخر كتاب األيماف: فيو أبواب ال تتعمؽ باأليماف! يجب نقميا أو إفرادىا. -

 كتاب األقضية: فيو أبواب ال تتعمؽ باألقضية! -

 كتاب المقطة: فيو أبواب ال تتعمؽ بالمقطة! -

 سير: فيو باب ال يتعمؽ بو: ال نورث، ما تركنا صدقة.كتاب الجياد وال -

كتاب اإلمارة: نصؼ أبوابو ليا عبلقة بكتاب الجياد، وال عبلقة ليا بكتاب  -
 اإلمارة!

 كتاب المباس والزينة: فيو باب ال يتعمؽ بو: النيي عف ضرب الحيواف! -

اب كتاب السبلـ: ما ورد فيو عف )الطب والمرض والرَقى( يحسف إفراده بكت -
 مستقؿ.

كتاب السبلـ: فيو باب ال يتعمؽ بو: باب بياف أنو ُيستحب لمف رؤي خالًيا  -
 بامرأة!
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لحاقو  - كتاب الشعر: ورد فيو باب تحريـ المعب بالنردشير! يجب فصمو وا 
 بأقرب كتاب إليو، أو بإفراد كتاب لؤللعاب والمسابقات.

ب الرقاؽ( يحسف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار: ورد تحتو: )كتا -
 إلحاقو بكتاب: كتاب الزىد والرقائؽ.

 مبلحظة:

ال أفرد لو باب مستقؿ.  إذا تـ نقؿ باب، ووجد باب آخر مناسب، فميمحؽ بو، وا 

 نسخة معدلة: أدخمت فييا كتاب اإلمارة.
 راجع مقالي:

 صحيح مسمـ: أخطاء أخرى في ترتيب األحاديث ضمف األبواب.

 ىػ0342رمضاف  03األحد 

 ـ7102حزيراف  09 

 اعمفو دابتؾ ورقيقؾ: ىؿ نتستر عمى ما في الصحيحيف؟

 اعمْفو دابتؾ ورقيقؾ

 ىؿ نتسّتر عمى ما في الصحيحيف؟
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ف كاف جائًزا إال أنو دنيء! ويجب أف  ذكر بعض مف كتب في أجر الحّجاـ أنو وا 
 ُيجعؿ عمًفا لمداّبة والرقيؽ!

 .(وغيره ـ،)حمد بف عبد اهلل الحمد في شرح بموغ المرا

 قمُت سابًقا:

الحجامة عمؿ مشروع، وأجرىا مشروع، واألحاديث التي تمنعيا يجب إعادة النظر 
في أسانيدىا، وأسانيدىا قد ال تكوف قوية بما يكفي، وقد تكوف أسانيد اإلباحة 
أقوى، وكاف عمى مسمـ في صحيحو أال ينقؿ أحاديث التحريـ، أو ينقميا ويعّمؽ 

 عمييا.

*** 

 ابتؾ ورقيقؾ:اعمْفو د

 ال يمكف أف يكوف ىذا مف كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ!

 ما ىذا التأخير لمرقيؽ عمى الداّبة؟!

 ما ىذا العطؼ لمرقيؽ عمى الداّبة؟

ىؿ ُيعقؿ إذا كاف األجر حراًما أف يصير حبلاًل إذا صار عمًفا لمداّبة والرقيؽ؟! 
 أعوذ باهلل!

*** 
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 مقّدس؟ ىؿ صحيح البخاري أو مسمـ

 قاؿ لي بعض اإلخوة: 

ال ينبغي إشاعة ىذا بيف العامة حفاًظا عمى مكانة الصحيحيف في قموب »
 .»الناس

 أقوؿ:

ألف رأييـ مف شأنو أف يصير ، الرأي الشائع بيف المشايخمف أنصار ىذا  أنا لستُ 
 وأف يصير صحيحو كالقرآف! إلًيا! )أو مسمـ( البخاري

ب أنفسنا وال ننصّ  .ىو صحيح، ولو كانوا مف العواـّ ـ الناس ما أنا أرى أف نعمّ 
 أوصياء عمى الناس. 

 وليس عندنا في اإلسبلـ ما نتسّتر عميو، ونخجؿ مف ذكره.
البخاري يخطئ، ومسمـ يخطئ. والبشر كميـ يخطئوف! والرسوؿ نفسو لوال عصمة 

 اهلل لو ألخطأ! فبل عصمة لبشر!
 وخطأىـ قميؿ!ونحمد اهلل أف صواب بعض العمماء كثير، 

 ومف أراد أف يستغؿ الخطأ ويكّبره فذنبو عمى جنبو!
 إذا تعارض العمـ مع شيء غمبُت العمـ!

ىؿ مف أجؿ البخاري أو مسمـ أرتكُب الكذب عمى رسوؿ اهلل؟ ىؿ أكّذب رسوَؿ 
 اهلل وال أكّذب العمماء؟!

مة ميمي في عمـو الحديث ت إلى كتب دراسيةأدّ  قد طريقة ىؤالء المشايخإف 
 !نقد المتفباب عممًيا، ال سيما في 

 واهلل أعمـ.
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*** 
     6102حزيراف  1األحد 

 

 لماذا تضعؼ ىذا الحديث وقد ورد في الصحيحيف؟

 

 لماذا تضّعؼ ىذا الحديث وقد ورد في الصحيحيف؟!

 قاؿ عمّي: إنما أنفُسنا بيد اهلل!

 

 قاؿ لي:

 أنت تضّعؼ حديثًا ورد في الصحيحيف!

 قمت لو:

 رضي اهلل عنو أعمى مرتبة مف البخاري ومسمـ مجتمعيف!عمّي 

 وعمّي ال نؤّليو وال نقّدسو، ولكف ال نبخسو، بؿ نضعو عمى الرأس والعيف!

وليت عمماء الحديث يتخذوف مف ىذا الحديث وأمثالو نموذًجا ُيحتذى في باب نقد 
 المتف!

*** 
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