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 (1)فقه املعامالت املالية 

 

 فقه املعامالت املالية
 دورة علمية ألقاها: 

 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور سليمان الرحيلي
  أستاذ كرسي الفتوى ابجلامعة اإلسالمية

 واملدرس ابملسجد النبوي 
 ابملدينة املنورة

 

جبامع السلف الصاحل - الشارقةوذلك يف مدينة   
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 دائرةال كلمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فانطالقًا من رسالة دائرة الشؤون اإلسالمية، وحتقيق غاايهتا يف 
نشر األحكام الشرعية، وتشجيع البحث العلمي يف العلوم الشرعية، 

عُد بتقدمي هذا تس  احلفاظ على اإلرث اإلسالمي األصيل، فإهنا و 
 :اإلصدار العلمي املوسوم بـ

 “فقه املعامالت املالية”

أحكام املعامالت املالية الشرعية من والذي يهدف إىل تقريب 
خالل القواعد الفقهية والضوابط العلمية، اليت تضبط للعاِلم واملفيت 

 خصوصاً املستجدة منها. املالية وطالب العلم حكم ُه على املسائل

وهذه املادة العلمية؛ كانت يف أصلها دورة علمية أقامتها الدائرة 
ة الشيخ الدكتور سليمان لطالب العلم واجلمهور، ألقاها فضيل

جلامعة اإلسالمية، واملدرس ابأستاذ كرسي الفتوى –الرحيلي 
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فنسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا  -ابملسجد النبوي يف املدينة املنورة
اإلصدار، وأن جيزي والة أمران خرياً على ما يقدمونه خلدمة اإلسالم، 

لة اإلمارات ونشر تعاليمه السمحة، كما نسأله تعاىل أن حيفظ لدو 
واحلمد هلل رب ، هااستقرار املتحدة أمنها، وأن يدمي عليها العربية 
  العاملني.

 قسم الوعظ
 

 

* * *  
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 الشيخ سليمان الرحيليفضيلة مقدمة 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن ُيضلل 

له، وأشهد فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
  أن حممداً عبده ورسوله.

﴿ َ ُقواْ ٱّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ نُتم  َيَٰٓ

َ
َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

ۡسلُِمونَ    .(1)﴾مُّ
ِن نذۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م  ْ َربذُكُم ٱَّلذ َها ٱنلذاُس ٱتذُقوا يُّ

َ
أ  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ

ََ َٗل اَزوَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما رِجَ وََخلََق ِمۡنَها  ِيَوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   َ ٱَّلذ  ّللذ
َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ  رَۡحاَم  إِنذ ٱّللذ

َ
  .(2)﴾اتََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل

ْ قَۡوَٗل ﴿ َ َوقُولُوا ْ ٱّللذ ْ ٱتذُقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ يُۡصلِۡح  ٧٠ا  

و َُ َ َوَر ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱّللذ
َ
ََلُۥ َفَقۡد لَُكۡم أ

 ، أما بعد:(3)﴾٧١فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما 
                                                           

 . 102( آل عمران: 1)
 .1( النساء: 2)
 .70-69( األحزاب: 3)
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، فإن أحسن احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد 
وشّر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل 

 ضاللة يف النار.
 ،دلنا على اخلري كله ،كامل    شامل   ،وبعد فإن ديننا اإلسالمي

؛ لعاشوا م املسلمون دينهم وعملوا بهلّ ع  ولو تـ   ،وحذران من الشر كله
، وإن املسلمني اليوم حباجة عظيمة لتعليمهم حياة طيبة كرمية

، ملال الذي تتعلق به النفوس كثرياً وال سيما يف ابب ا ،وتذكريهم
م الناس لّ ع  تـ   ، ويقلّ ةوتكثر طرق احلرام فيه يف حياتنا املعاصر 

وعلى  ون اإلسالمية ابلشارقة،أت دائرة الشؤ ، ومن هنا ر ألحكامه
رئيس دائرة الشؤون – القامسيصقر بن حممد رأسها الشيخ 

ة عن املعامالت م دورات علمييأن تق ؛وفقه هللا -اإلسالمية ابلشارقة
  قسم هذه الدورات إىل ثالث دورات:، وقد رأينا أن نُ املالية املعاصرة

يف األصول والقواعد اليت تقوم عليها املعامالت املالية  :هلاأوّ 
  .واملعاصرة خصوصاً  عموماً 
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الت يف بيان وتفصيل أصل املعامالت احملرمة من املعام :واثنيها
  املالية املعاصرة وهو الراب.

 سائل املعامالت املالية املعاصرة.يف بسط أهم م :واثلثها

ول والثا،ي، وحنن على د هللا من القسمني األوقد فرغنا حبم 
وفقه -، وحلرص رئيس دائرة الشؤون اإلسالمية أعتاب الدورة الثالثة

فقد وجه بتفريغ املادة الصوتية  ؛على ما ينفع املسلمني -هللا
 ،وبركةً  سأل هللا أن يزيده خرياً فأ ،هي بني يدي القرّاء وها ،وطباعتها

للشر، وصلى هللا على اء مفاتيح للخري مغاليق رّ وجيعلين وإايه والقُ 
 .نبينا وسلم

  

* * * 
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 الدرس األول
 مقدمة عن املعامالت املالية

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  ،إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
 ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن سيئات أعمالنا

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

نُتم ﴿
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ْ ٱّللذ ُقوا ْ ٱتذ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ۡسلُِمونَ  ِي ﴿ ،[102]آل عمران:  ﴾مُّ ْ َربذُكُم ٱَّلذ َها ٱنلذاُس ٱتذُقوا يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِن نذۡفس   ََ َٗل اَزوَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما رِجَ وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َخلََقُكم م  ا ثِيٗ  
ْ ٱ اٗٓء  َونِسَ  َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َوٱتذُقوا رَۡحاَم  إِنذ ٱّللذ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ ّللذ

ْ ﴿ [،1]النساء: ﴾اَرقِيبٗ  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ْ  َيَٰٓ َ َوقُولُوا ِديدٗ قَۡوَٗل  ٱتذُقواْ ٱّللذ ََ  ٧٠ا  

ۥ يُۡصلِۡح  وََلُ َُ َ َوَر ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغِفۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱّللذ
َ
لَُكۡم أ

 .[71]األحزاب: ﴾َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما

 ملسو هيلع هللا ىلصوخري اهلدي هدي حممد  ،فإن أحسن احلديث كتاب هللا ،أما بعد
يف  ، وكل ضاللةٍ وكل بدعٍة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،وشر األمور حمداثهتا

 النار.
سأل أمث إنين أرحب بكم مجيعاً معاشر طالب العلم يف هذا اجمللس الذي 

 هللا عز وجل أن جيعله مما ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعاىل. 
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شُرُف به ومما ي   ،أيها األفاضل، إن العلم من فرائض الدين ومن شعائره
 املرء. 

 رواه  طلب العلم فريضة على كل مسلم: ملسو هيلع هللا ىلص فالعلم، قال فيه النيب
 .ابن ماجه

املسلم، فيشمل الذكر  جنس   :أي على كل مسلم :ملسو هيلع هللا ىلص وقول النيب
ى املسلم أن يتعلم من أمور دينه ما لع ففرض   ،واألنثى من أهل الوجوب

  .عذر مسلم يف ترك التعلم هلذا البابقوم به الدين، وال يُ ي  
صول الدين وما يصح به العمل الذي جيب على أفأصول العقيدة و 

فحكمه  ؛ه، وما زاد على ذلكمفرض على املسلم أن يتعل اإلنسان؛
  .وفرض الكفاية يف حق عموم األمة ،االستحباب يف حق األفراد

ن ومم  ،وهو شرف ألهله، وكيف ال يكون شرفًا والتعليم من مهام األنبياء
ُ ﴿ عز وجل طريق الرفعة ولذا جعله هللا ،بعدهم من مهام الفضالء يَۡرفَِع ٱّللذ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰت   
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱَّلذ ، الرافع هو [11]اجملادلة:  ﴾ٱَّلذ

ُ ﴿ومن رفعه هللا لن خيفضه أحد، رفعة  حقيقية  ،هللا سبحانه وتعاىل يَۡرفَِع ٱّللذ
ْ ِمنُكمۡ  ِيَن َءاَمُنوا رفع وال فعة اإلميان، مث العلم، فالعلم ال ي  ، فشرط الر ﴾ٱَّلذ
 ينفع إال مع اإلميان. 

ولو  ،أما من خال علمه عن اإلميان فال شك أنه ال يرتفع به الرفعة احلقيقية
ِيَن ﴿إنه لن يرتفع الرفعة احلقيقية النافعة ف ؛رتفع يف نظر الناسا ُ ٱَّلذ يَۡرفَِع ٱّللذ

ِيَن  ْ ِمنُكۡم َوٱَّلذ ْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰت   َءاَمُنوا وتُوا
ُ
وهللا عز  ،وليس درجة واحدة﴾ أ
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ِيَن ََل َيۡعلَُموَنۗۡ ﴿ وجل يقول: ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلذ ]الزمر:  ﴾قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱَّلذ
فعمل العاِل ليس كعمل  ،وال مقاماً  ،وال رفعة ،ال عمالً  ،ال وهللا ال يستوون ،[9

 غريه، وخشية العاِل ليست كخشية غريه، ومنزلة العاِل ليست كمنزلة غريه. 

فضل العاِل على العابد   :عاِل وعابد فقال ملسو هيلع هللا ىلصكر عند النيب ولذلك ُذ 
،  وغري العاِلم . فشتان بني منزلة العاِلم رواه الرتمذي كفضلي على أدانكم

واخلشية تعظم يف القلب  ،عمله على الوجه املرضي يعبد هللا بعلم فيقع والعاِلم 
ْۗۡ ﴿مبقدار العلم،  ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعَلَمَٰٓ ، وكلما [28]فاطر: ﴾إِنذَما ََيََۡش ٱّللذ

أن من عالمات  :مت اخلشية، ولذا من أسرار هذه اآليةم العلم عظُ عظُ 
خشية يف قلب فالعلم النافع يورث  ،اخلشية الواقعة يف القلب ؛العلم النافع

العلم أبمساء هللا وصفاته علمًا صحيحًا يورث اخلشية يف قلب  ،صاحبه
وإذا وجد اإلنسان  ،صاحبه، العلم ابألحكام يورث اخلشية يف قلب صاحبه

مع نفسه وقفة. فإن  ففليق ؛أنه يتعلم ويتعلم وال يزداد خشية يف قلبه
علمه، فرياجع نفسه ما يف ما يتإو  ،ما يف معلمهإو  ،هنالك خلاًل، إما فيه

 وينظر يف حال معلمه وينظر فيما يتعلم. 
من سلك طريقًا يلتمس  :ملسو هيلع هللا ىلصأوله وآخره، يقول النيب  ،العلم خري  كله

إن املالئكة لتضع أجنحتها و ه علماً، سهل هللا له به طريقًا إىل اجلنة، في
لطالب العلم رضًا مبا يصنع، وفضل العاِل على العابد كفضل القمر على 

ن العاِل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض إو  ،سائر الكواكب
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أال وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء ِل يورثوا ديناراً  ،حىت احليتان يف املاء
 . (1)وال درمهاً، وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر

سلك الطريق،  من سلك انظروا إىل هذا الفضل من أول الطريق 
يلتمس  وهذه الكلمة يلتمس تدل على أن العلم حيتاج إىل تواضع، ال

االلتماس طلب  يلتمس، ا، وإمنا يؤخذ العلم ابلتواضعينال العلم متكرب أبدً 
يسري يف طريقه متواضعًا يطلب العلم، يلتمس  يلتمس ،األدىن من األعلى

  .هذا العلم
، فكل علم انفع دخل يف فيه علماً  من سلك طريقًا يلتمس :مث انظر

أن هللا عز وجل ييسر له طريق اجلنة، وذلك أن العلم  ؛فضله وثوابه، هذا
أنه يدل على الفضيلة والثواب، فهو يف ذاته عمل و ذاته فضيلة وثواب، 

مث يدل على العمل الصاحل الذي يكون  ،دخول اجلنةلصاحل، وهو سبب 
  .طريقاً إىل اجلنة

لذلك حتيطه أبجنحتها رضا مبا و  ،تعرف املالئكة فضلهوطالب العلم 
وال  ،بس  ليس بن   ،ف الناس فيه مبقدار ما حيصلون منهشرُ العلم ي   ،يصنع

لذا املالئكة حتف طالب و وإمنا مبقدار ما حيصلون من العلم،  ،وال مقام ،مال
  .رضا مبا يصنع :وهو ؛العلم أبجنحتها لسبب

                                                           

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.( 1)
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مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم : ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث اآلخر يقول النيب
حتفه املالئكة أبجنحتها مث يركب بعضهم بعضا حىت يبلغوا السماء الدنيا من 

هذا يف الطلب، فإذا حّصل العلم انتقل إىل فضل عال ، (1)حمبتهم ملا يصنع
  .أعظم
ات ومن يف األرض حىت احليتان يف و ر له من يف السمافوإن العاِل ليستغ
إن هللا ومالئكته وأهل السماوات وأهل األرض، حىت النملة يف  ،املاء

 .جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري
واملالئكة  ،يف املأل األعلى - للخريم  املعلم   - ابخلريم  العاِل   يذكرُ  هللا 

مث حىت النملة  ،ات ومن يف األرض يستغفرون لهو ومن يف السما ،تستغفر له
وحىت  ،من حيواانت الرب، ومن أصغر حيواانت الرب ةالنمل !انتبه ،يف جحرها

فشمل هذا ما بينهما  ،وأكرب حيواانت البحر ،احلوت من حيواانت البحر
  .من احليواانت، من حيواانت الرب وحيواانت البحر

لك الشخص،  ع  م  مهما ل   ،عرف الفضالء مبوقفهم من العلماءولذا يُ 
، عرف فضله مبوقفه من علماء اخلريإمنا يُ  ؛نياومهما ظهر عليه من عز الد

 ،جماهدًا ابلذب عنهم ،ابحلق احًا هلمفإذا كان حمبًا هلم، مدّ  ،علماء السنة
، بغضًا هلممُ  ،وإن كان وقّاعًا فيهم، قّداحا فيهم ،فهو من أهل الفضيلة

 فهو على شيء من الشر يقوده إىل هذا الباب. ،متباعداً عنهم
                                                           

الكبري وابن عدي يف الكامل وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رواه الطربا،ي يف املعجم ( 1)
 (.3397وفضله وحسنه األلبا،ي يف الصحيحة برقم: )
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العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وفضل العاِل على، مث: أال 
ولذلك  ،املعلوم أن امليت إذا مات يرثه أقرابؤه وإن العلماء ورثة األنبياء

رأسهم صحابة و  ،يقرر أهل العلم أن أقرب األمة إىل األنبياء هم العلماء
 ألهنم هم الذين ورثوا األنبياء.  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ابٍق، وهو ما  ،ينفذ ال ملسو هيلع هللا ىلصومرياث نبينا  ،قريبهوامليت إذا مات إمنا يرثه 
قد أخذ من  ؛على شيخٍ  أو قرأ ،وليس كل من محل كتاابً  من العلم، ملسو هيلع هللا ىلصتركه 

من يغرتف مما  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا الذي أيخذ من مرياث حممد  ،ملسو هيلع هللا ىلصمرياث حممد 
  .فالفضل عظيم، ملسو هيلع هللا ىلصتركه 

  :لعلموملا كان فضل العلم عظيماً، كان شرطه كرمياً ووزنه ثقياًل، فشرط ا
أبن يضع املسلم يف قلبه أنه يتعلم لينفع  ،هلل عز وجل إخالص  ]أواًل:[ 

نفسه هبذا العلم وينفع اآلخرين ابتغاء وجه هللا سبحانه وتعاىل، فالعلم 
من  ملسو هيلع هللا ىلصوشرطها اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، وقد حّذر النيب  ،ةعباد

الناس يقضى يوم أول : ملسو هيلع هللا ىلصهذا الباب أميا حتذير، فقال يف احنراف القلب 
يت فأُ  :ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قال :، وذكر منهمالقيامة ثالثة

فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم  :قال ،فعرفها :به فعرفه نعمه، قال
قال عاِل وقرأت وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت وإمنا تعلمت ليُ 
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ر به فيسحب على وجهه فيلقى يف وقد قيل، مث يؤم قارئالقرآن ليقال هو 
 .(1)النار
من تعلم علماً مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

يعين لن جيد رائحة اجلنة  (2)اجلنة يوم القيامة فر عرضًا من الدنيا، ِل جيد ع  
 يوم القيامة.

 ،فالعمل فرض ؛العمل، إن كان ما تعلمه اإلنسان فرضاً  :والشرط الثاين
وكان وزنه ثقياًل فالعلم ثقيل، ولذلك  ،دون ذلك فالعمل حبسبهكان وإن  

وال  ،حيتاج إىل صرب طويل، فالعلم ال يناله متكرب كما قلنا يف أول الكالم
ألن العلم ثقيل  ،لن ينال العلم ؛رزق الصربيناله ملول وال عجول، من ِل يُ 

حيتاج إىل  ،حيتاج إىل صرب ،دةإذا جلس اإلنسان للحلقة حيتاج إىل جماه
إىل جمالس العلم  ولذلك إذا نظرت   ،أن يصرب على ذلك أحد ل  انتباه، وق  

طرب إذا نظرت إىل اجملالس املضحكات اليت تُ  ،وجدت روادها قليالً 
 ،العلم ثقيل حيتاج إىل صرب عظيم ،اوجدت روادها كثريً  ؛عجب وال تتعبوتُ 

ُضره ،لالستماع وصرب يف اجملاهدة ،صرب يف حضوره  ،ألنه ليس الشأن أن حت 
ر ه فإن العلم من الذكرى فال  ر قلبك،الشأن أن حُتضم  ،ولكن الشأن أن حُتضم

َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ لَِمن ََكَن ََلُۥ قَۡلٌب ﴿ ومسعٍ  ،حاضر شهيد بد فيه من قلبٍ  إِنذ ِِف َذ

                                                           

 رواه مسلم.( 1)
 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه.( 2)



| 14  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

ۡمَع وَُهَو َشِهيد   ۡلََق ٱلسذ
َ
ۡو أ
َ
فيحتاج إىل صرب يف هذا الباب،  [،37]ق:  ﴾أ

لذلك و  ،رم منه كثري من الناسحيتاج إىل صرب يف تكرار احلضور، وهذا حيُ 
ون اليوم بطالب العلم عندهم تعليقات على أول مّ س  ت  ا ممن يـ  جتد كثريً 

 ،فينقطع ،فيرتك ،مث ال يصرب ،حيضر أول الدروس، يعلق على أوهلا ،الكتب
وحيتاج إىل  ،زق الصرب على اإلدامةرُ علم إال من ال حيصل ال ،فال حيصل العلم

  .وغري ذلك ،ومعاملة الناس ،صرب يف معاملة الشيخ

الذي يتعجل يريد أن يكون عاملًا يف  ،وحيتاج إىل أانة اج إىل صربتحي
لن يصرب على العلم، العلم حيتاج إىل أن  ؛شهر أو شهرين أو سنة أو سنتني

يعلم أنه يف خري  لب ،ال يتعجل أن يكون عاملاً زق و يتأىن اإلنسان، يفرح مبا رُ 
  .كثار من العلمويسعى لل 

أن الفقه يف الدين من عالمات اخلريية يف هذه األمة، يقول  ال شك و 
ن عالمات إرادة هللا فمم  (1)من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  .أن يفقهه يف دينه ؛اخلري بعبده
وأن يتعلم علمًا صحيحاً،  ،رزق العبد نية صحيحةيُ  نأ :والفقه يف الدين

وأن يعمل عماًل صاحلاً، هذا تفسري السلف  ،سليماً  اعتقاداً وأن يعتقد 
 خالص وأن يتعلم علمًا صحيحاً أن يرزق العبد نية صحيحة يرزق اإل .للفقه

                                                           

 متفق عليه.( 1)
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، فتعرف النفس ماهلا وما عتقد اعتقادًا سليمًا وأن يعمل عمال صاحلاً يوأن 
  .وتقوم مبا هلا وما عليها ،عليها

فهي من الفقه  ،األحكام الشرعية ةوال شك أن من أنواع هذا الفقه معرف
شك أن روح الفقه وركنه األعظم هو الدليل،  يف الدين وهي حممودة. وال

كل علم صحيح ال بد أن يكون   ،ف ابلدليلشرُ م وي  عظُ وي   لفضُ ي   فالفقه إمنا
والسنة، أو ما دل عليه الكتاب والسنة من دليل من الكتاب المبنيا على 

هي  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا هو روح الفقه وركنه األعظم، األدلة يف دين حممد  ،األدلة
  .العلم النافع هو الذي يكون مبنيا على األدلة ،والفالح سفينة النجاةم 

ألن الفقه يكثر فيه  ؛وال شك أن يف الفقه ابلذات حنتاج إىل األدلة أكثر
 فيمالتمسك ابلدليل ابفالنجاة فيه  ،يه أمواج األقوالوتتالطم ف ،اخلالف

وهو فهم سلف األمة. فمن وفق لفهم األدلة بفهم  فهمٍ  يظهر للعبد خبريم 
  .فقد وفق للخري العظيم ؛سلف األمة

مة األربعة وجدان أن ئولو نظران يف اتريخ فقهنا إىل أئمتنا املعتربين كاأل
وأمجعت   ،ويعظمون الدليل ،وأهنم حيرصون على الدليل ،فقههم فقه الدليل

ولذلك يقول  ،كلمتهم على ترك كل قول خالف الدليل ولو كان قواًل هلم
أمجع الناس على أن من استبانت له سنة رسول " :اإلمام الشافعي رمحه هللا

  ".من كان من الناس كائناً  ِل يكن له أن يدعها لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
  .أمجع العلماء :وهذا فوق قول القائل "أمجع الناس"
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كل أحد سواء كان   ،تقتضي العموم (من) ،من"الناس على أن "أمجع 
  .اتبعاً أو متبوعاً  ،عاملاً أو متعلماً 

من  ِل يكن له أن يدعها لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلص "من استبانة له سنُة رسول هللا
من ينتقي  ؛فاملوفق من طالب العلم يف ابب الفقه"،  من كان الناس كائناً 

مث يعلم أن من  ،من أقوال األئمة ما وافق الدليل حبسب نظره وفهمه لألدلة
عرف يف ،جمتهد معذور مأجور ؛من األئمة -حبسب نظره-خالف الدليل 

ويعرف للدليل منزلته، فال يرتك الدليل من أجل  ،للعلماء املعتربين فضلهم
 ،من أجل االنتصار للدليل وال يهدر فضل أحد ممن له فضل   أحد،فضل 

  :الطريق يف الباب فهناك طائفتان أخطأات
حبجة االنتصار  ،وتطعن يف العلماء املعتربين ،طائفة تزدري األئمة -

الطريق  ؤوالكنهم أخط ،الء نياهتم حسنة وحبهم للدليل طيبؤ وه ،للدليل
 وهو إهدار فضل علماء األمة.  ،اببن م

حىت  ،إال مبقدار ما يوافق قول إمامهموطائفة ال تقيم للدليل وزاًن  -
أو منسوخة  مؤولةحديث خالفت مذهبنا فهي  آية أو كلّ   :قال قائلهم

وِل حيكم  ،فُحكمم على القرآن والسنة ابملذهب ،واألوىل محلها على التأويل
  .على املذهب ابلقرآن والسنة

سالم املوفق من عباد هللا يعرف ألئمة اإل ،خطأ الطريقأوكال الطائفتني 
املعتربين فضلهم، وحيفظ مقامهم، ويذب عن أعراضهم، وأيخذ مبا دل عليه 

 الدليل من أقواهلم. 
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مرة كان يناظر،ي أحد املتعصبة للمذاهب وقال: أنتم ال تعرفون فضل 
هللا ليس  له: حنن حبمد قلتُ  ،األئمة ألنكم تقولون أنخذ مبا دل عليه الدليل

 املعتربين مهجوراً، ولذلك جتد يف أقوالنا اختيار  عندان إمام من أئمة اإلسالم 
للمام  قولٍ  أليب حنيفة رمحه هللا ألن الدليل دل عليه، وجتد اختيار   قولٍ 

للمام املطليب  قولٍ  ار  يألن الدليل دّل عليه، وجتد اخت مالك رمحه هللا
يل أمحد بن حنبل ألن الدل للمامالشافعي ألن الدليل دّل عليه، وجتد قواًل 

تعرتف فيه بفضل إماٍم من  واحداً دل عليه، لكن هات من عندك قواًل 
 فسكت. ،الثالثة غري إمامك

 ،فقال الشيخ الذي يعقد له ،كى أن أحد العامة أراد أن يتزوجومما حيُ 
 –بفالنة على مذهب أيب حنيفة النعمان، قال الشاب  الزواج قبلتُ  :قل

قل على مذهب أيب حنيفة  :قال الشيخ ،قبلت الزواج بفالنة :-عامي
د ب ، ال يصحال ،ال قال:ال، قبلت الزواج بفالنة يكفي،  ،ال :قال ،النعمان

طيب، والد أيب حنيفة كيف  :أن تقول على مذهب أيب حنيفة، فقال له
 ؟!صح نكاحه، ما كان على مذهب أيب حنيفة

التعصب آفة، وإهدار فضل العلماء آفة، وأهل احلق وسط بني الفريقني، 
وال  ،فضلهم، وأيخذون مبا دل عليه الدليل املعتربينيعرفون للعلماء واألئمة 

فإن من قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه االختالفعند  ملسو هيلع هللا ىلصشك أن هذه هي وصية النيب 
فاء وسنة اخلل ،يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثرياً، فعليكم بسنيت

وا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت ضوع ،الراشدين املهديني، متسكوا هبا
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وجب الرجوع إىل  االختالفوجد ، فإذا (1)فإن كل حمدثة بدعة ،األمور
 الدليل واألخذ مبا دل عليه الدليل. 

يف  وحنن إن شاء هللا عز وجل سنتدارس يف جمالس هذه الدورة قواعد  
فقه  ؛شك أن الفقه يف البيوع وال .أو ما يسمى ابملعامالت املالية ،البيوع

ألنه ال خيلو مكلف من بيع، ال ميكن أن ميوت إنسان  ،من األمهية مبكان
 ،فهو تعم به البلوى ،بد من بيع يعيش يف هذه الدنيا وِل يبع أو يشرتي، ال

  .بد من معرفة فقهه وال
 ؛ضبط الكليات، فمن ضبط الفقه ابلكليات ؛وأحسن طريقة لضبط الفقه

أوشك أن  ؛استقامت له اجلزئيات، ومن تتبع اجلزئيات غري انظر إىل الكليات
حرص أول ما اينسى ما قرأ منها، ولذلك دائمًا إذا كنت تقرأ يف كتب الفقه ف

أن تعرف ما هو األصل فيه عند العلماء، إذا جئت تقرأ يف  ؛البابيف تقرأ 
ما هو  اعرف ؛قبل أن تشرع يف املسائل وتقرأ املسائل وتفريعاهتا ،ابب اآلنية

األصل يف األوا،ي الطهارة " :واضبط هذه الكلية ،األصل يف اآلنية عند العلماء
مث اقرأ املسائل، سينضبط  ،أصبح هذا األصل مضبوطاً  خالص! ،"واإلابحة

 لك الفقه. 

القواعد،  وحنن إن شاء هللا عز وجل سنحاول ضبط البيوع بذكر
  :وسيكون املنهج إن شاء هللا

                                                           

 حسن حديث الرتمذي وقال صحيحه يف حبان وابن ماجه وابن والرتمذي داود أبو رواه (1)
 صحيح.
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سنطرح القاعدة ونشري إىل خالف العلماء فيها إذا كان مثة  أان -
  .خالف

  .ونذكر الراجح فيها مدللني عليه -
مث بعد ذلك نربط القاعدة ببعض مسائل البيوع الواقعة، كيف  -

 وكيف خترج من القاعدة.  ،تدخل حتت القاعدة
لدورة سنقرأ فيما سطره شيخ اإلسالم ابن مث إذا بقي عندان وقت يف ا

وإال فاألصل إن شاء  ،تيمية رمحه هللا يف قواعد املعامالت والقواعد النورانية
واألدلة  ،ومعناها اإلمجايل ،نطرح القاعدة مث نشري إىل اخلالف فيها هللا أانّ 
  .ونربطها ببعض الصور الواقعة يف املعامالت املالية املعاصرة ،عليها

  :قبل أن نشرع يف القواعد حنتاج إىل ولكن
 :مدخل يف ثالثة أمور

 .عن القواعد :األمر األول
 .عن البيع :واألمر الثا،ي

 عن املعامالت املالية. :واألمر الثالث
 ]األمر األول: القواعد[

  :فنحتاج أن نعرف حقيقتها أما القواعد
 ؟ ماذا يعين العلماء ابلقواعد ،عندما نقول قواعد
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كم تعرف منه ح  كلي ي    حكم  " :القاعدة يف لسان العلماء يقولون
  ".اجلزئيات الفقهية مباشرة يف أكثر من ابب

 شرح التعريف: 
  .خر حيتمل اإلثبات أو النفيآأمر إىل  ةُ ب  نس   "احلكم":

ميكن أن يكون  ،الصدق إىل فالن ب تُ نس   ،هذا حكم "،فالن صادق"
 حكم.، هذا صادقاً وميكن أن ال يكون

، بدل "قضية" :ولذلك بعض أهل العلم يعرب فيقول عن القواعد الفقهية
  .املعىن واحد، ، قضية كلية"حكم"

أن ينسب اإلنسان إىل آخر أمراً حيتمل اإلثبات " ؟ألن القضية ما معناها
هذا  ،نه غصب أرضهأرفع قضية يف احملكمة نسب إىل آخر مثاًل  "،أو النفي

  .حيتمل اإلثبات وحيتمل النفي
  .إذا قلنا حكم أو قلنا قضية فاملعىن واحد نإذ
. والقواعد "كلـ "ر بد  ص  يصلح أن يُ  هأن :كلي معناه  ،"حكم كلي"

 الفقهية كلية ابلقوة، يعين تصلح جلميع الفروع. 
 - ؟وهلا مستثنيات "يكلّ "طيب يقول بعض الناس: كيف تقولون 

القواعد الفقهية هلا مستثنيات، وسنذكر حنن إن شاء هللا يف الدروس 
 وهلا مستثنيات؟  "يكلّ "كيف تقولون   يقول -املستثنيات
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أن تكون فيه صفة خاصة أو مانع منع من ال بد كل مستثىن   :نقول
 لقاعدة أصاًل. يف ادخوله، وابلتايل هو غري داخل 

فرق ربنا يف يهذه الشريعة عدل  كلها حىت يف األحكام، ِل  !سبحان هللا
قد اختلفا يف  الشيئنياحلكم بني شيئني متساويني من كل وجه، إذا وجدان 

الشريعة عدل   ،الرأي ئفنعلم أن بينهما فرقاً، ولو ِل يظهر لنا يف ابد ؛احلكم
اقتضى أن بد أن نعرف أن هناك فرقاً  ال ؛فإذا وجدان للقاعدة مستثىن ،كلها

 . الفارقداخل حتتها أصال لوجود  غري وابلتايل هو ،خيرج من القاعدة
  .يُتعرف :قالوا ،عر فيُ  :قالوا وما ،يعرمف :ما قالوا "حكم كلي يت عرف"

الزايدة يف املبىن زايدة يف املعىن إذا كانت املادة  :يف اللغة قاعدة تقول
 واحدة.

فالزايدة يف  ؛مادة الكلمتني واحدةيعين هذا ليس على إطالقه، إذا كانت 
فيها  "يتعرف" مادهتما واحدة، و "تعرفيُ "و "يُعرف"املبىن زايدة يف املعىن، 

 .حتتاج إىل إعمال ذهن :ففيها زايدة يف املعىن، يُتعرف يعين ،زايدة يف املبىن
 تاج أن تبذل جهدك يف إعمال ذهنك. حت ،ال تعرف مباشرة

يعين حكم املسائل  ،"ةيزيييات الفقهحكم كلي ي تعرف منه حكم اجل"
  .الفقهية مسألة مسألة

  .يعين من نفس القاعدة من لفظ القاعدة تعرف احلكم "مباشرة"
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 ،أان توضأت لصالة الظهر وصليت الظهر :جاءان إنسان قال اي شيخ
لكين ِل أتوضأ وصليت  ،وعندما أذن العصر شككت يف انتقاض الوضوء

العصر بال وضوء فهل  واآلن بدأ الشيطان يلعب يب، يقول صليت   ،العصر
 صالة العصر صحيحة؟ 

، "اليقني ال يزول ابلشك"ألن  ،صالة العصر صحيحة ،نعم :أقول له
اليقني ال يزول "أنت متيقن أنك توضأت وشككت يف االنتقاض و

من لفظ القاعدة تعرفت على حكم اجلزئية الفقهية مباشرة من  "،ابلشك
  .فظهال

ما  -يفرقون فيه بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية  ،مباشرة :قولنا
  .أصول الفقه ال يعرف منها احلكم مباشرة -يسمى أبصول الفقه

لو جاء،ي شخص وقال اي شيخ: ما حكم إعفاء اللحية؟ قلت له:  :يعين
 ، األمر غري"األمر للوجوب"إعفاء اللحية واجب ألن  :اي أخي احلبيب

حتاج أن أ ؟لعالقة بني إعفاء اللحية واألمر للوجوبا ظاهر هنا، يعين ما
وفروا  ،اعفوا اللحى :(1)قال ملسو هيلع هللا ىلصاللحية واجب ألن النيب  إعفاءُ  :أقول له
  .واألمر للوجوب ، وهي أوامر  أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، اللحى

 ،وهذا عند بعض أهل العلم وليس عند كل العلماء "،يف أكثر من ابب"
  .كثرية  ألن الذي يدخل ابابً واحداً يسمونه ضابطاً، والقاعدة تدخل أبواابً 

                                                           

 هذه الرواايت يف البخاري ومسلم وغريمها أبلفاظ خمتلفة.( 1)
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 ،هذا خاص بباب اآلنية "األصل يف األوا،ي الطهارة"عندما أنيت فنقول 
ألنه ال يدخل أكثر من  ،هذا ضابط وليس قاعدة :فبعض أهل العلم يقول

  .ابب
  ؟ما هي حقيقتها ؟ما هي القواعد الفقهية :نا سائل قالل  لو سأ  
ينطبق على مسائل   ،تتضمن حكمًا فقهياً  ،كلمات موجزة :نقول

 . كثرية
يف   ]تأيت[ ، تأيت القاعدة يف صفحةالجياز، فالقواعد ال بد فيها من اإل

  .سطر، سطر، سطر ونصف فنص ،ثالث كلمات ،كلمتني
: فهمسمع ويُ فقهي يُ  بد أن يكون فيها حكم   ، ال"تتضمن حكماً فقهياً "

األمور مبقاصدها"، "اليقني ال يزول ابلشك"، "ال ضرر وال ضرار"، أو "
  .ة" فيها حكم عندما تسمعه تعرفهم  ك  "الضرر يزال"، "العادة حم  

سألتني، ملفليست هناك قاعدة ملسألة وال  ،"ريةثينطبق على مسائل ك"
 ثرية.القاعدة تدخل حتتها مسائل ك

  :مما يتعلق ابملدخل يف القواعد الفقهية شيء مهم جدًا، وهو 
  ؟ستند إليهاهل القواعد الفقهية حجة ي  
  :اختلف العلماء يف هذا الباب
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ألهنا من كالم  ،القواعد الفقهية ليست حجة :فقال بعض أهل العلم
  .العلماء، فال تكون حجة بذاهتا إال إذا أمجع عليها العلماء

 ةألن أحكامها مقرر  ،القواعد الفقهية حجة :بعض أهل العلموقال 
  .ابلدليل

  :أن القواعد الفقهية حجة على تفصيل، مبعىن -وهللا أعلم-والذي يظهر 
مسألة أن  نهل يصح يل وأان طالب علم إذا جاء،ي العامي يسأل ع

  ؟استند إىل القاعدة الفقهية يف ذكر احلكم له
ألن القواعد  ،أنه جيوز على تفصيل :-أعلم وهللا-نقول إن الذي يظهر 

  :ثالث مقامات على هنا
 .أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها :املقام األول
  ".اخلراج ابلضمان" :مثل قاعدة

 .ملسو هيلع هللا ىلصقاعدة فقهية مأخوذة بلفظها من حديث النيب  "اخلراج ابلضمان"
أان اشرتيت سيارة واستعملتها، سافرت هبا  ،اي شيخ :جاء،ي رجل قال

فهل  وحتركت هبا يف البلد، مث وجدت فيها عيبًا فرددهتا إىل البائع، ،ورجعت
أن أعطيه أجرة مقابل استعمايل للسيارة؟ أل،ي اآلن سأرد السيارة  يّ جيب عل

 وآخذ القيمة، هل أدفع له أجرة ؟
  ."اخلراج ابلضمان"ألن  ،أقول: ال
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يعين مقابل ضمان، أنت عندما  (ابلضمان)نفع الشيء،  هو (اخلراج)
وإمنا تعود  ،على من يكون ضماهنا؟ عليك أنت !اشرتيت السيارة، لو تلفت

  .فقط بالعي (1)أبرش
  ،فاخلراج لك، لو أجرهتا، لو أخذت أجرة ؛الضمان عليك فما دام أنّ 

أن ترد شيئاً عليك فأان أقول له: ال جيب  .كلها لك، ألن الضمان عليك
 ، هذه قاعدة."اخلراج ابلضمان"ألن 
 ما حكم شرب الدخان؟  ،اي شيخ :أو أيتيين إنسان فيقول 

، والدخان فيه "راروال ضم  ر  ر  ال ض  "شرب الدخان حرام ألنه  :فأقول له
 رار.رر وفيه ضم ض  

 ،جعله العلماء قاعدة ملسو هيلع هللا ىلصنص يف حديث النيب  -يف احلقيقة-وهذه  
 :ذكر النص، فاألفضل واألوىل أن يقال مثالً وإن كان األوىل واألحسن أن يُ 

فهو  (2)اخلراج ابلضمانقال:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  شيئاً ال جيب عليك أن ترد 
 وإن كان احلكم واحداً. ،أحسن

 .أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص ابملعىن :املقام الثاين
 هبا، ألن االحتجاج ابملعىن الصحيح للدليل جائز.  االحتجاجوهنا يصح 

                                                           

 ة، انظر الدرس العاشر.معيب سليمة وقيمتها السلعة قيمة بني الفرق هو: رشاأل (1)
 رواه أمحد وأصحاب السنن.( 2)
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أن يشرب املاء بنية أنه  للنسانهل جيوز  ،اي شيخ :جاء،ي إنسان قال
 مخر؟ 

  ".األمور مبقاصدها"ألن  ،ال جيوز :أقول له
وهذه  ،من معا،ي النصوص ،وهذه قاعدة مأخوذة من جمموع النصوص

  .قضية مهمة جداً 
جيوز أن أتزوج بنية الطالق؟ وإن كان هذا أيتيين شخص يقول: هل 

 يف قاعدة من القواعد اليت سنتكلم عنها.  سيأتينا إن شاء هللا
، ال جيوز :نقول -ولو قال مجهور العلماء أنه جيوز - ال، ال جيوز :نقول

القصود مؤثرة يف "، "ألن األمور مبقاصدها"ال جيوز أن تتزوج بنية الطالق 
 ."العقود

  .أن تكون القاعدة استقرائية :الثالث املقام 
  .يعين مبنية على تتبع األحكام، وليس هلا دليل خاص

قد الدليل، ألن هبا إال إذا فُ  تجّ وهنا يكون حكمها حكم القياس، ال حيُ 
للمضطر"، ال  ةكامليت  ؛"القياس للفقيه :يقول -رمحه هللا–اإلمام الشافعي 

 ،قد النص جاز له القياسلكن إذا ف  جيوز للفقيه أن يقيس مع وجود النص، 
حبث هلا عن دليل خاص، أفهي تعامل معاملة القياس، فإذا جاءتين مسألة 

  .أحلقتها بقواعدها االستقرائية ؛فإن ِل أجد
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خنل  ،أان بعت بييت ويف داخل السور خنل ،اي شيخ :جاء،ي إنسان قال
مثمر ِل نتفق عليه يف البيع، بعت البيت، وأان اآلن أريد أن آخذ النخل، هل 

 جيوز يل أن آخذ النخل؟ 
عد النخل هل يُ  :أسأله سؤااًل أل،ي لست من أهل البلد مثال، فأقول

 يف العرف عندكم من البيت أو ال يعد من البيت؟  الفناءداخل 
  ؟ملاذا ،ذهإن كان يعد من البيت فال جيوز لك أن تأخ

اتبع له يف حكمه، فلما  ؛، التابع لشيء يف وجوده وامسه"التابع اتبع"ألن 
بعت البيت دخل يف البيع النخل فليس لك أن تأخذه، أحلقنا هذه املسألة 

إال  "،يتبعه يف حكمه ؛كل شيء يتبع شيئًا يف وجوده"بنظائرها، وهي أن 
 تثين وقام الدليل على استثنائه.ما اس
  .التفصيليف قواعد الفقهية تصلح لالحتجاج على ما ذكران ال ن،إذ

 هناك أشياء كثرية تتعلق ابلقواعد لكن نقتصر على ما حنتاج إليه.
 .البيع :األمر الثاين

  .مبادلة شيء بشيء :البيع يف اللغة ؟ما هو البيع عند العلماء
هو له معىن و هذا هو البيع يف اللغة، ألن البيع كان معروفًا قبل اإلسالم 

فكل شيء فيه  ،هو عندهم مبادلة شيء بشيءو يف اللغة، وتعرفه العرب، 
  .مبادلة يسمونه بيعاً 
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يعين البيع يسمى بيعاً  ،وأييت مبعىن األخذ ،والبيع أييت مبعىن اإلعطاء
والشراء يسمى بيعاً، ولذلك يقولون يف كتب اللغة هو من األضداد، يعين 

السلعة يسمى ابئعاً، والذي يقبضها يسمى  يطلق على الضدين، الذي يبذل
مبعىن اشرتيت السلعة،   بعتُ  :وتقول ،مبعىن بذلت السلعة بعتُ  :ابئعاً، تقول

  .كالمها صحيح يف اللغة
 ؟اختلف يف اشتقاقه من أين جاءت كلمة )البيع( للبيع االصطالحيو 
)الباع(، قالوا جاءت الكلمة من  نه مشتق منإ :قال أكثر الفقهاءف

 الباع، ملاذا؟ 
وا ا ميد ابعه إىل اآلخر، كانمألن كل واحد من املتبايعني كل منه اقالو 

 ،عقد الصفقة يتصافحون، فيمد كل واحد من املتبايعني ابعه إىل اآلخر عند
  .فسمي البيع بيعاً 

مبعىن  "عاب"أن أصل البيع مسي بيعًا من  :واألقرب إىل كالم أهل اللغة
 ملك، ألن البيع يقتضي امللك.

لكن سأذكر أدق  ،وأما البيع يف اصطالح العلماء فله تعريفات كثرية 
 التعريفات يف نظري وهللا أعلم: 

مبثل أحدمها  ،أو منفعة مباحة ،ولو يف الذمة ،مبادلة مال" :البيعإن 
  ".وال قرض ،غري راب ،على التأبيد

  شرح التعريف:
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ال بد واملفاعلة  ،"املفاعلةـ "هذه الصيغة تعرف عند أهل اللغة ب ":مبادلة"
طريفني، ولذلك اإلنسان ال يبيع ماله  فيه منبد  البيع الففيها من طرفني، 

  .لنفسه، ال بد من طرفني
نتصور  ؛إذا أطلق املال -يف حكم العرف-حنن اآلن  ":مبادلة مال"

بل املال يشمل كل  ،وليس هذا هو املراد فقط عند الفقهاء ،مباشرة النقود
 .عني ينتفع هبا ومتلك

هو  ما نمال، إذ :القلم ،مال :مال، السيارة :الكتابمال،  :النقود 
 املال؟ 

 هذا هو املال.  :"للملك القابلةُ  ،العني املنتفع هبا"
بكراس هذا  كتاابً لو ابدل   ،هذا بيع لو ابدل اإلنسان سيارة بسيارة، نإذ

 لو ابدل سيارة بنقد هذا بيع. ، بيع
  :هنا يشري الفقهاء إىل أن املبيع :"مبادلة مال ولو يف الذمة"
السيارة  ههاذ نبعُتك هذه السيارة.. إذ ،قد يكون حاضرًا معيناً  -

  .ألن اإلشارة ال تكون إال ملوجود ،حاضرة
عنها اجلهالة وقد تكون املبادلة لعنٍي يف الذمة موصوفة وصفًا يرفع  -
  :بعينها ولكنها يف ذمة صاحبها ةأهنا ليست موجود :، مبعىنروالغر 
o بيت يف مدينة أخرى، فيقول أبيعك بييت  :مثال ،تكون غائبة إما أن

  وكذا. الكائن يف كذا املوصوف بكذا وكذا وكذا
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o  ًوهذا ما يسمى  ،يف املستقبل وإمنا تقع ،أو تكون غري موجودة أصال
  .ذي هو بيع موصوف يف الذمةال م،ببيع السل

  :بيعةاملالعني  نإذ
  .بعينها موجودةقد تكون  .1
  .وقد تكون يف ذمة البائع .2

  :ويف ذمة البائع
قيقتها ولكنها غائبة فيصفها وصفا يرفع حبموجودة ا إما أهن -

  .والغرراجلهالة 
 .موأما أن تكون غري موجودة أصالً وهذه خاصة ابلسل -

 ،املنفعة ليست عيناً  :"أو منفعة مباحة ،الذمةمبادلة مال ولو يف " 
وهذا البيت  ،لو كان عند اإلنسان بيت :مثل ولكنها تنتج من عني وحنوها،

وهللا حنن يشق علينا أن نذهب  :جريانه يف اخللف وقالوا جاءف طويل ممتد،
وما شاء هللا بيتك طويل، نريد أن  - مثالً –من خلف بيتك إىل املسجد 

نشرتي منك منفعة املرور أبرضك، افتح لنا طريقاً، نشرتي منك منفعة 
  .هذا بيع ،املرور

 ِل ال يكون إجارة؟  :طيب
 ،يشرتون منه هذه املنفعة ،ألنه هنا يكون على التأبيد، ليس حمدد املدة

  .د ما بقيت العنياألرض ولكن ميلكون منفعة املرور على التأبي  ميلكونال
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  ".بيع اخللوـ "ويدخل فيها اآلن ما يسمى ب
وأصبح له اسم، وأصبح  ،هذا احملل يف السوق ،إنسان مستأجر حمال

احملل،   ميلكالهو  ،وأصبح فيه فائدة ،وأصبح الناس يقبلون عليه ،معروفاً 
ألف، هذا معناه أن  100اخرج منه وخذ  :فيأتيه إنسان فيقول ،مستأجر

اليت حيصلها من هذا  منفعتهاحملل هبذا املبلغ، يتنازل عن  يف هذايبيع منفعته 
  .احملل هبذا املبلغ

  يكوناليكون عقد اإلجارة سارايً،  بشرط أنأنه جائز  :والصحيح
 .خلو، يكون العقد قائماً  وأيخذانتهى من االستئجار 
يبيع منفعة املكان الذي أسسه وأصبح الناس يقبلون جيوز للنسان أن 

أن تكون مباحة إابحة  ؛ن يشرتط يف هذه املنفعةكعليه يف مقابل مال، ول
وسيأيت  ،بدون قيد :إابحة مطلقة يعين -كما سيأتينا إن شاء هللا- مطلقة

وسنتكلم عنها إن شاء هللا ألهنا  ،إن شاء هللا الكالم على مسألة بيع الكلب
 يف هذا الزمان. ،سائل املهمة اليوممن امل
قد  نإذ :"مبثل أحدمها ةمال ولو يف الذمة أو منفعة مباح مبادلة"

 يكون يكون البيع مبادلة مال مبنفعة، وقد يكون مبادلة مال مبال، وقد
ويكون  ،املهم أن يكون أحد الطرفني مااًل أو منفعة ،مبادلة منفعة مبال

  .الطرف اآلخر ماالً أو منفعة
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وهذا إلخراج اإلجارة، ألن اإلجارة مبادلة منفعة مبال  :"على التأبيد"
 مؤقتة، ليست على التأبيد. 

ملاذا استثىن العلماء الراب؟ ألن املعىن السابق ينطبق على الراب،  :"غري راب"
غري  فقيل: مبادلة مال ولو يف الذمة مبال على التأبيد، فاحتيج إىل إخراجه

 راب، فيخرج الراب.
وال يسمى بيعًا يف لسان العلماء. هذا  ،فإن القرض كذلك :"وال قرض"

 تعريف البيع.
 ـب – يتطرق إليه نم وهذا قلّ  - هناك ما يسمى عند الفقهاء

  مزمة للبيعالالصفات ال
  :ومن تلك الصفات. وهذه من حقيقة البيع

  .أن ال يضمن رأس املال وأن ال يضمن رحبه  -
أو  ،أو يبقى كله ،أن يذهب رأس املال كله ،البيع، يكون فيه خماطرة

أان  :يقول مثالً  ،على التأبيد ىضمن املبيع أبن يبقفال يصح أن يُ ، يزيد
طبعًا اإلخبار ابلواقع شيء والضمان  !ضمن لك هذه السلعة مدى احلياةأ

ضمن الربح، ضمن رأس املال بل هو قابل للذهاب، وال يُ فال يُ  ،شيء آخر
وسيأيت إن شاء هللا أمثلة ملسائل معاصرة  ،ال يربح فيه بل قد يربح فيه وقد

 تتعلق هبذه الصفة.
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 املعامالت املالية. :األمر الثالث
  ."املال" و" املعامالت"املعامالت املالية وهو مصطلح مركب من 
  .مفاعلة تكون بني طرفني :واملعامالت مجع معاملة، واملعاملة كما قلنا

مة لتعامل ظّ ن  مُ ـاألحكام الشرعية ال" :الفقهاء عامالت عندواملقصود ابمل
  ."الناس

ولكن تلحظون أن هذا املعىن أعم  ،هذه تسمى عند الفقهاء ابملعامالت
ولذلك يقول بعض الفقهاء املعامالت مخسة: ، من املعامالت املالية

  .املعاوضات املالية، واملناكحات، واملخاصمات، واألماانت، والرتكات
  .البيع واإلجارة :املالية مثل املعاوضات

  .فالزواج والنكاح من املعامالت :واملناكحات
  .فهو من املعامالت ،يعين النزاع والقضاء :واملخاصمات

  .وحنوها فهي من املعامالت كالودائع  :واألماانت
  .اليت هي قسمة املرياث من املعامالت :والرتكات

 حىت خنرج بقية اخلمسة.  "ليةاملاـ "إىل تقيد املعامالت ب احتجنالذلك 
األحكام الشرعية املنظمة لتعامل " :فمعىن املعامالت مبعناها العام

  .، فإذا أضفنا املالية قيدانها"الناس
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واملال   "،األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس يف املال" :فأصبح املعىن
 "،للملكنتفع هبا القابلة العني امل"وهو  :كما قلنا مبعناه العام الذي ذكران

 فعلى هذا البيوع جزء من املعامالت املالية. 
أحب أن أشري  ،هناك بعض املصطلحات تكثر يف مسائل املعامالت

ريد أن يكون عندان شيء من ن األنن ،إليها ليكون عندان معرفة فقهية هبا
ن أ ؛ألن من املهم جدًا يف دراسة الفقه ،اإلملام الكلي الصحيح ابلبيوع

 ،عندك ملكة أن يكونال بد  ؛، الفقه حىت تنتفع بهةس الفقه مب ل ك  در  يُ 
  .نتج فقهياً نتج حافظاً وال تُ يّة للمسائل تُ دراسة الفقه دراسة هذّ 

ولذلك كثري من طالب العلم قد يعرف بعض املسائل لكن ال يستطيع 
املسألة أن تفهم " :امعناهألن امللكة يف الفقه  ،ةليس عنده ملك ،أن يفيت

  ".سليماً وأن تنزهلا على وقائع الناس تنزيالً  ،فهماً صحيحاً 
قدرة  عندك تفهم املسألة اليت يذكرها العلماء فهمًا صحيحاً، مث تكون

ألن وقائع الناس ال تأتيك   ،على أن تنزهلا على وقائع الناس تنزياًل سليماً 
خمتلفة، فإذا ِل يكن  به وتأيت بصورٍ اوقائع الناس تتش ،كما هو يف الكتب

 أو تفيت خطأ.  ،عندك ملكة ال تستطيع أن تُفيت
يقول بعض  -أذكره من ابب ختفيف اجمللس-ولذلك من لطيف القول 

حنن يف التوعية مثل الطالب الذين  :يقول ،املشايخ معنا يف التوعية واحلج
، جاءت األسئلة من خارج املقرر ؛يذاكرون الدروس فإذا دخلوا االختبار

 ،ونعرف تفاصيلها ،هلل حنن أنيت وحنن نعرف مسائل احلج واحلمد :يعين
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الذي ما عنده ملكة ال  ،الناس كل سنة تأتينا أشياء جديدة ولكن أسئلةُ 
يعرف أن هذه  ؛لكن الذي يفهم املسائل مبلكة ،يستطيع أن يتعامل معها
 فهم فهماً ولذلك الفقه حيتاج إىل ملكة، أن يُ  ،الصورة ترجع إىل ذاك

  .صحيحاً بكلياته
ال بد  ،إال إذا أحبه ؛أن اإلنسان ينتفع ابلعلم ما وجدتُ  ،إخوةوهللا اي 

 هُ س  ر  ه، مث د  تقبل عليه بكليحىت يُ  ،أن حيب اإلنسان العلم الذي يدرسه
حن فن ،على تطبيقه على وقائع الناس ل  مم عنده، مث ع   ةي امللكتنمّ  دراسةً 

 .هذا األمراول أن يكون عندان معرفة مبثل حن
  :من املصطلحات اليت تطرح يف هذا الباب

  ع.نوامزل البيو  ،النوامزل -
ة يف البيوع بذاهتا أو دّ ج  األمور املست  " :البيوع عند أهل العلم معناها لنواز 

  ".بوصفها
بيع األسهم جديد، ما   ،بيع األسهم :هنا جديدة أصاًل مثلأإما  :"بذاهتا"

  .كان موجوداً 
الراب  ،أصلها قدمي لكن يتجدد الوصف، مثل صور الراب :"أو بوصفها"

 نوازل. ، كثرية يف البنوك  هقدمي ولكن اآلن صور 
 ومثل النوامزل، القضااي املستجدة. -

 يف املعىن.  مثل النوازل القضااي املستجدة
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 ومنها ما يسميها الفقهاء ابلواقعات.  -
املسائل الواقعة " :اهاعند املتقدمني، معن كثرياً الواقعات تكثر عند املالكية  

 . "اليت حتتاج إىل استنباط حكم
 ومنها الفتاوى.  -

أن ينقل طالب العلم رأي العاِل يف املسألة بدون أن يقرر  :هاوالفتوى معنا
 احلكم من عنده. 

اي  :جاء إنسان وقال :مثالً  ،املسألة ولكن يعرف رأايً  ما درس :مبعىن
أنت تدرس عند املشايخ، أان وجدت صورة من  ،اي شيخ ،طالب العلم

 حكمها؟  ما يف البنك يالبيوع عند
–لكن مسعت الشيخ ابن ابز يقول  املسألة وهللا أان ما درست :تقول

 يف هذه الصورة بعينها إهنا حرام.  -مثالً 
وهذه  ،سمى ابلفتاوى. ينقل طالب العلم رأي العاِل دون أن خيتارت ههذ
 عن عاِل معترب.  ،لتلك الفتوى اً أن يكون طالب العلم ضابط :شرطها

وهللا أظن أن " :أما مسألة ،أن يكون ضابطًا لتلك الفتوىال بد   -
 أبداً.   جيوزالهذا  ؛الصورة  يضبطالأو  "،!الشيخ بن ابز قال كذا

  .وال بد أن أيضاً أن يكون عن عاِل معترب -
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وإذا  ،أفىت العلماء يف هذه املسألة بكذا :اآلن بعض طالب العلم يقول
للداعية  "تويرت"وهللا أان قرأت يف  :سألت من الذي أفىت بكذا؟ يقول

 الفال،ي. 
وليس كل  ،وال تؤخذ عن كل أحد ،الفتاوى واألحكام هلا أهلها املعتربون

 وال حيلّ  ،عنه الفتوى من برز يف إعالم أو يف وعظ أويف حنو ذلك أخذت  
م أن ينقل فتوى إال عن أهلها املعتربين من أهل العلم الذين لطالب العل

 شهد هلم ابألهلية يف هذا الباب. 
مسألة العقود املالية  :مما حيسن أن نشري إليه ،هذا ما يتعلق ابملعامالت

 .وأنواع العقود املالية
بعد الصالة سنشرع يف إكمال املدخل يف  ،إن شاء هللا لعلنا نتوقف هنا

وصلى هللا على نبينا  ،وهللا أعلم ،أنواع العقود، مث نشرع يف القاعدة األوىل
 وسلم. 

 
 

* * * 
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 الثاين الدرس
  هللا ورمحة عليكم السالم

 املبعوث على األكمالن األمتّان والسالم والصالة العاملني، رب احلمد هلل
 :بعد أما أمجعني، وصحبه آله وعلى للعاملني، رمحة

 نقطة آخر عند وقفنا وكنا ابملدخل، املتعلقة الكليات بعض ذكر فنواصل
  وهي: عنها أحتدث أن أحب

 املالية العقود أنواع
 هي بل واحداً، نوعاً  ليست وعقودها املالية، املعامالت عن نتكلم ألان
  فمنها: ابعتبارات، تقسم متعددةأنواع 

  احلكم ابعتبار العقود تقسيم
 العلم.أهل  مجهور عند هذا فاسد، وعقد ،صحيح عقدإىل  العقود تقسم

 املوانع، وانتفت الشروط، فيه اجتمعت الذي العقد هو الصحيح: والعقد
 .آاثره وترتبت

 فيه اجتمعت أنه ذلك فمعىن صحيح" عقد "هذا الفقهاء: قالفإذا 
 اآلاثر. عليه وترتبت املوانع، وانتف الشروط

 مانع قامأو  الشروط، من شرط فيه ختلف الذي العقد وهو فاسد: وعقد
 اجلمهور. عند وهذا املوانع، من
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إىل  كماحلُ  حيث من تنقسم العقود عندهم -الفائدة ابب من- األحناف
 أقسام: ثالثة

 الفاسد العقد بني ويفرقون ابطل، وعقد فاسد، وعقد صحيح، عقد
 الباطل. والعقد
 ووصفه. أصله يف فيه اخللل يكون الباطل: فالعقد -
  وصفه. يف فيه اخللل يكون الفاسد: والعقد -

  عندهم: الفاسد والعقد الباطل العقد بني والفرق
  إصالحه. ال ميكن :الباطل العقد أن -
 الوصف. إبسقاط يصلح أن فيمكن :الفاسد العقد أما -
  .سواء عندهم والباطل فالفاسد :اجلمهور أما
 بني فرق هناك العقود يف أنه :وهي ،احلكم يف دقيقة مسألةإىل  أنبه هنا
  والصحة: اجلواز

 يكون ال لكنه موانعه؛ وانتفاء شروطه الجتماع صحيحا العقد يكون فقد
  جائزا.

 الرجل يتزوج أن الطالق، بنية النكاح -البيوع خارج-املثال  سبيل على
  يطلقها. أن ينوي وهو امرأة
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 الشروطألن  صحيحا، وجدانه ؛واملوانع شروطهإىل  نظرانإذا  النكاح هذا
  وصحته. جبوازه اجلمهور قال هنا ومن منتفية، واملوانع ،جمتمعة

 عليه ترتتب وقع لو :يعين ؛صحيحا كان  وإن جائز غري أنه التحقيق لكن
  آاثره.

  الطالق؟ بنية أتزوج   أن يل جيوز هل عنه: سائل ناس أ ل   لو لكن
 ال جيوز. ملاذا؟  ال، نقول:

 - هللا شاء إن سيأتينا كما  -احلكم  يف يؤثر القصدألن  ،ال جيوز .1
 وهذا ابلنيات األعمال إمنا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص العقود، فالنيب يف مؤثرة فالُقُصود

  مؤقتا. نكاحا يقصد
 فكيف ؛الطعام ةربُ ص   يف الغش جُيز ِل الشرع كان  وإذا وألنه غمش، .2
 هو الطالق؛ بنية فينكح الرجل أييت عندما !الناس؟ عراضأ يف الغش جييز
ينوي  أنه علموا لو متعة، لكان علموا لو ألهنم يعلموا، أن بدون للناس تقدم

 هذه لوالد يتقدم عندما قلبه، يف النية أن املسألة لكن متعة، لكان الطالق
 يزوجه الرجلألن  الرجل، هلذا غاش فهو أصال؛ الطالق ينوي وهو املرأة
  للمرأة. وغاش دميومة، أهنا على
 املرأة مثل ليست تتزوج؛ أن قبل فاملرأة ابملرأة، ضررا فيهألن  وأيضاً: .3
 الضرر. عليها فيدخل تتزوج، أن بعد
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 قررأُ  مرة اإلسالم، وكنتُ  عن حسنة ليست لصورة إظهاراً  فيه وألن .4
 أن أعرف إ،ي شيخ، اي وهللا قال: الغرب من األخوة أحد فلقيين ؛احلكم هذا

  هذا. بسبب ارتددن   مث اإلسالم يف دخلن   نساءً 
ال  يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألخواته، وال لبناته ال يرضاه اإلنسان وألن .5
  .(1)لنفسه حيب ما ألخيه حُيب حىت أحدكم يؤمن

 ،"صحيح غري العقد إن" نقول: حىت ُمب طمل عندان ليس ؛وقعإذا  لكن
 منه ومننع الفاعل، إبمث نقول ؛الصحة مع لكن صحيح، وقوعه عند فالعقد
  ال جيوز. إنه ونقول

فيها  يُنظر :العقود يف الصحةُ  اجلواز، مسألة غري العقود يف الصحة إذن
 وانتفت الشروط ما اجتمعت فمىت املوانع، وانتفاء الشروط إىل اجتماع

  .صحيح فالعقد املوانع؛
 الشروط مسألة من أوسع تكون قد أخرى أمورٍ  يف فيه فينظر ؛اجلواز أما
  املوانع. وانتفاء

  

                                                           

 متفق عليه.( 1)
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  كذلك:
  الفقهاء، فمنها: عند أقسامإىل  حقيقتها حيث من العقود تقسم
  املعاوضات عقود
  عوضاً. منهما واحد كل  يبذل طرفني، بني تكون املعاوضات وعقود

البيع عقد معاوضة، فمثاًل إذا أردُت أن أبيعك سياريت، فأان  :مثل البيع
أبذل لك السيارة وأنت تبذل يل املال، فهذا عقد معاوضة، كذلك اإلجارة 
عقد معاوضة، أل،ي أبذل إليك البيت وأنت تبذل يل املال، فهذه تسمى 

 بعقود املعاوضات.
 ومنها: عقود التربعات.

ال يكون فيها عوض، كاهلبة، واهلدية،  هي العقود اليتوعقود التربعات: 
 واملكافأة، فهذه ال يكون فيها عموض.

  :ومن األحكام املتعلقة هبذا
  .أن عقود التربعات أوسع من عقود املعاوضات

تقبل اجلهالة،  ؛أكثر من املعاوضات، فالتربعات يوسع فيها شرعاً  :يعين
 فال تقبل اجلهالة. ؛أما املعاوضات

هذه  – "،بمع  يل هذه السلعة مبئة ولك ما زاد" :فقاليعين: إنسان جاء 
 هل هذا جيوز؟ –تقع اآلن بني الناس 
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فهذا  –كأن كانت أجرة أو حنو ذلك   –إن كان هذا من ابب املعاوضة 
ال جيوز، ألن ما يزيد هنا جمهول، ميكن يزيد عشرة، ميكن يزيد عشرين، 

 الوضات تُبطلها، نقول ميكن يزيد مخسني، فهذا جمهول، واجلهالة يف املعا
 وال يصح. جيوز

إما أن  –يعين: ال يقابلها شيء  –لكن إذا كانت من ابب املكافأة 
أنت  ،اي أخي"أو أنه أخذ أجرته، فيقول له:  ،البائع متربع وال أيخذ عوض

ستتعب يف بيع السلعة وأخذت  األجرة، الذي يزيد فوق املئة هدية مين 
 يُوسع فيها ما ال يوسع يف املعاوضات، ملاذا؟ . هذا جيوز، ألن التربعات"لك

متنع النزاع يف ابب  –وهذا سيأتينا إن شاء هللا  –ألن الشريعة 
 ؛املعاوضات، ألن املعاوضات فيها حق املطالبة، فإذا كان فيها جهالة

 سيؤدي إىل النزاع، أما التربعات فليس فيها مطالبة، فال تؤدي إىل النزاع.
 اإلرفاقومنها أيضاً: عقود 

 القرض، :مثل واإلحسان، والرفق اإلرفاق هبا يقصد اليت العقود :وهي
 املسلم. هبذا الرفق هذا من هدفه قرضه،يُ  الرفق، به اإلنسان يريد

  التوثيقات عقود ومنها:
 عقد توثيق املقصود وإمنا مقصودة، فيها العني تكون ال التوثيقات وعقود

  آخر.
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 ،سنةإىل  مؤجلة ألف مبئة األرض هذه أبيعك" : ]أقول:[الرهن مثل
 :اآلن ،"عندي بيتك ترهن أن بشرطأو  عندي، سيارتك ترهن أن بشرط

 الثمن، تسليم توثيق املقصود وإمنا مقصودً  ليس البيت الرهن، عقد هذا
 وثقيُ  اليت التوثيقات بعقود العقود هذه فتسمى آخر، عقد توثيق فاملقصود

 آخر. عقد هبا
  ماانتاأل عقود وهناك

 عقد أمانة. :اإليداع ،كالوديعة  ،العقود اليت تقوم على األمانة :وهي
  حقيقتها. ابعتبار العقودأنواع  هذه

 أثرها.  ابعتبار للعقود تقسيم وهناك
 جائزة. وعقود الزمة، عقودإىل  يعين: بعد العقد، تُقسم

 يستطيع ال :يعين فسخه، الطرفني ألحد ميكن ال الذي هو :الالمزم العقد
  الطرفني. من اً برض إال بفسخه يستقل أن الطرفني أحد

 دون لطرف يكون وقد للطرفني، يكون قد اللزوم إنإىل  أنبه هنا لكن
  طرف.
 بفسخه، ينفردأن  الطرفني أحد يستطيع فال ،للطرفني اللزوم كان  فإذا

 قبلت، ألٍف، ]أقول:[ مبئة هذه سياريت ]تقول:[ بعتك البيع، عقد مثل:
  العقد. لزم اجمللس؛ من تفرقنا
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 هذا، إال ال متلك العقد؟ متأن  بعد تفسخأن  تريد -البائع أيها- أنت
  املشرتي. برضاً 

  البائع. إال برضا ال يستطيع عيب؟ بدون العقد يفسخأن  يريد املشرتي
 الزم   العقد" يقولون: كما  فيكون ،اآلخر دون لطرف اللزوم يكون وقد
 الطرفني، ألحد الزم عقد الرهن، الرهن مثل: ،"آخر لطرف جائز لطرف
  اآلخر. للطرف جائز

 بيتك، عندي ترهنأن  على مؤجلة ألف مبئة األرض بعتك أان]أقول:[ 
 تفسخأن  ال تستطيع الزم عقد هو ؛لك ابلنسبة هذا بعد ومّت، وقبلت  
 قد ،اي أخي وهللا" لك:أن أقول  إبمكا،ي جائز عقد يل ابلنسبة لكن الرهن،

 فك البيت، خذ ،ستسدد،ي هللا أنك شاءوإن  ،بيتك عنك حبست
 السلعة. رهن ملن الزم ،الرهن ملشرتط ابلنسبة جائز فهو ،"الرهن

 جائز، عقد :الوكالة الوكالة، مثل: ،للطرفني جائزا العقد يكون وقد
  جائز. عقد :والشركة

 ،اآلخر الطرف ارض بدون فسخه الطرفني ألحد جيوز :اجلائز العقد
 يتضرر الأن  :وهو ؛املسألة هذه يقررون ممن كثري  عنه يغفل مهم بشرط

  اآلخر. الطرف
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 يفسخأن  منكما واحد جيوز لكل شركة، أخيك مع عقدت   :الشركة
 على ذلك ضرر يرتتب كانإذا   الفسخ؟ مينع مىت جائز، عقد ،الشركة
  .شرعاً  ممنوع فالضرر اآلخر، للطرف

 لكل جيوز للطرفني، جائز عقد :الشركة للطرفني، جائز عقد :فالوكالة
 ذلك على يرتتبما ِل  اآلخر الطرف رضا بدون العقد هذا يفسخأن  طرف
 .ضرر

 يف املهمة الكربى الكليات املقدمات هذه ذكرت العقود،أنواع  هذه
  اإلجياز. من بشيء املدخل

 البيوع، يف القواعد أهم من :أعين ،كربى  بقاعدة ونبدأ ،القواعد يف نشرع
  الفقهاء: فيها يقول قاعدة وهي البيوع، قواعد وأكرب البيوع، قواعد أهم بل

 اإلابحة. البيوع ]القاعدة األوىل:[ األصل يف 

 األصل؟ معىن ما
 يف معان لهألن األصل  .القاعدة املستمرة :به املقصود هنا "األصل"

  .القاعدة املستمرة معناه ؟القاعدة يفابألصل  ما املراد لكن العلماء، لسان
 .اإلابحة البيوع يفالقاعدة املستمرة 

 ؟القاعدة يفاألصل  ذكر فائدة ما :طيب 
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 "،الذمة براءةاألصل " ،"كذااألصل  " :القاعدة يف العلماء قال إذا
 ."اإلابحة البيوع يفاألصل " "،العدم العارضةاألمور  يفاألصل "

 فوائد: هلا ؟األصل كلمة  تفيد ماذا 
 بل فيه، يُتوقفأن  ال حيتاج ؛األصل حتت ذكريُ  ماأن  :األوىل الفائدة

  .األصل على ميضي
أن  املسلم حيتاج ال فالبيع ؛"اإلابحة البيوع يفاألصل " نقول: عندما

 املنع. على الدليل يدل حىتاإلابحة  فيهألن األصل  فيه، يتوقف
  ابلدليل. يُطالب الابألصل  املتمسكأن  :الثانية الفائدة

 نقول ال ،"جائز حالل البيع هذا" وقال: مثال البيوع يف إنسان جاء فلو
  .األصل ألنه هو لدليل؟ا ما له:

 جائزة، وأنت هي أقول: أان البيوع، من صورة وأنت يف أان اختلفنافإذا 
  ابلدليل؟ يطالب الذي نم   حرام، هي تقول:

 هذا ابلدليل، ال يطالبابألصل  املتمسك ألن !حرام إهنا يقول: الذي
 فائدة يف وهذه ابلدليل، يطالب الذي هواألصل  عن الناقل ،األصل

 ابلدليل.  يطالب الابألصل  املتمسك فدائما الفقهي، اخلالف
 رتدّ صُ إذا  للحكم ميزاان جتعلأن القاعدة  الفقه، يف :الثالثة الفائدة

 .ابألصل
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القاعدة  أيتينا؛ بيع كل  نإذ ،"اإلابحة البيوع يفاألصل " نقول: فنحن
 مستمرة قاعدة فهذه املنع، على دليل يرد حىت ابإلابحة عليه حنكم أننا

 عندان. وميزان
  اجلزئيات. حفظ عن يغيناألصل  حفظأن  :الرابعة الفائدة

 ولكن حتته، اليت املسائل حتفظإىل أن  حتتاج ال ؛األصل حفظت  إذا 
 ،املتعددة هياألصل  مسائلألن  ،األصل عن خرج ما حتفظأن  حتتاج

 النيب ُسئل ملا ولذلك القليل، هو حُيفظ والذي القليل، هو عنه خيرج والذي
أن  له جيوز أنه ألن األصل ال يلبسه؟ امّ ع أجاب احملرم؟ لبسي   عما ملسو هيلع هللا ىلص

ال  اعمّ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  فأجاب ضبطها، ميكن أمور عليه وُحرّمم شاء، ما يلبس
 .احملرم يلبس

 حتفظ لكن ،اجلزئية املسائل حتفظأن  ال حتتاج ؛األصل حفظتإذا  فأنت
 صورهاألن  اجلائزة البيوع حنفظأن  حنتاج ال :البيوع ففي املستثناة، املسائل

 كما  بكلياهتا، احملرمة البيوع ونضبط احملرمة، البيوع حنفظ ولكن ال تتناهى،
 هللا. شاءن إ سيأتينا

  ُيرتك. قد أبنه ُتشعركالقاعدة  أول يفاألصل  كلمةأن   :اخلامسة الفائدة
؛ فمعىن ذلك أنه يُعمل به لكنه األصلكلمة القاعدة   أول يف وجدت  إذا 

قد ُيرتك، إذا قلنا: "األصل براءة الذمة"، يعين: القاعدة املستمرة أن املسلم 
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ذمته بريئة من احلقوق وااللتزامات، لكن ميكن أن ُتشغل، مُيكن أن يكون 
 . عليه دين، ويثبت أن عليه دين

عندما نقول: "األصل يف األمور العارضة العدم"، األصل يف األمور 
 ، ومعىن ذلك أهنا قد تقع. ليست أصاًل؛ العدماحلادثة اليت حتدث 

جاءان إنسان قال: اي شيخ، أان وأان أصلي شعرُت خبروج شيء، نقول: 
  يضرك إن شاء هللا.ال، "األصل يف األمور العارضة العدم"

إنسان قال: اي شيخ، أان وأان أصلي شعرُت خبروج شيء، عندما ذهبت 
إىل البيت نظرُت يف لباسي فوجدت شيئاً، هنا نقول: إن هذا يدل على أن 

 هذا حدث قد وقع أثناء الصالة ألنك شعرت خبروجه. 
مث تأتينا قاعدة اثنية يقولون: "األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته" 

 املستمرة أن الشيء احلادث يضاف إىل أقرب األوقات.يعين: القاعدة 
جاءان إنسان فقال: اي شيخ، أان كنت أصلي املغرب وشككت أنه خرج 
مين شيء، فصليت املغرب وصليت العشاء وذهبُت إىل البيت، وصلُت 

  .البيت بعد ساعة ونصف، وجدُت يف ثويب شيئاً 
وأن الصالة  ،الةنقول: األصل أننا نضيف هذا إىل أقرب وقت بعد الص

كأن   ،ت قرينة تدل على أنه وقع يف أثناء الصالةدصحيحة، إال إذا ُوج
تكون أحسست  أنه خرج منك شيء أثناء الصالة وِل حتس هبذا إال بعد 

 الصالة.
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فهذا معىن قولنا: األصل، هو القاعدة املستمرة اليت يُعمل هبا، ولكنه قد 
 ُيرتك.

أن  :البيوع اإلابحة"؛ معىن ذلك فعندما يقول الفقهاء: "األصل يف
القاعدة املستمرة يف البيوع أهنا مباحة، ولكن قد حُيّرم البيع، فقد ُترتك 

 هذاأن  مه  فـ  القاعدة، فدائمًا إذا وجدت  يف أول القاعدة كلمة األصل؛ فا  
  األسباب. من لسبب يرتكُ  قد لكنه به املعمول هو

 ؟اإلابحة معىن ، فماابألصل يتعلق ما هذا
 لك أحبت أقول مثاًل: يعين واإلظهار، واإلذن اإلطالق :اللغة يفاإلابحة 

 حُبتُ  :وتقول قيادهتا، يف يدك أطلقت قيادهتا، يف لك أذنت يعين: سياريت،
 اللغة. حيث من هذا أظهرته، أي: بسرّمي،
 حد على والرتك الفعل يفاإلذن ": االصطالح حيث مناإلابحة  وأما

 الفعل فيه استوى طرفاه"، يعين: ما استوى قوهلم: "املباحمعىن  وهذا ،"سواء
 والرتك.
 مباح. فهو ؛يرتكأو  يفعلأن  سواء حد على شيء يف الشرع أذن فإذا

أو  سواء حد علىشيء  يف الشرع أيذنأن " العلم:أهل  بعض يزيد 
  عنه". يسكت
 الفعل بني سواء حد علىاإلذن  أييتأن  إما ،أو اإلابحة املباح يعين
– النافعة األشياء يف - أييت دليلال –الشرع  يسكتما أن إو  والرتك،
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 يلبسأن  للنسان جيوز مباح العقال لبس يعين: ،مباحة فتكون -العادات
 وما الشرع، عنه سكت قد ألنه شيء انفع ملاذا؟ يرتكه،أن  جيوزو  العقال
  مباح. فهو الشرع عنه سكت

  .عفو له يقال عنه املسكوت ،ال يقولون: العلمأهل  بعض
 الشرع "إذن وعفو، فاإلابحة: إابحة عنه، ومعفو ،مباح: مرتبتان فعندان

 قول من ، أخذاً "الشارع سكوت" :والعفو سواء"، حد علىشيء  يف ابلنص
 عفواً، ملسو هيلع هللا ىلص النيب فسماه قالوا: .(1)عفو فهو عنه سكت وما :ملسو هيلع هللا ىلص النيب

  .اإلابحة معمرتبة اثنية  فتكون
  ".املنع وعدماإلذن  البيوع يفالقاعدة املستمرة  أن" :القاعدة معىن

أن  املسلم على جيب وال املنع وعدم ابإلذن البيوع يف املسلم فيتمسك
 شرعياً. مانعاً  ذلك يف علمإذا  إال البيوع من بيع يف يتوقف

 الذي البيع وأن مباح، النص فيه ورد الذي البيعأن  على متفقون والعلماء
  الشارع: عنه سكت ما بقي ممنوع، النهي عنه ورد

  للظاهرية. خالفاً  ،اإلابحة البيوع يف: األصل يقولون العلمأهل  مجهور

                                                           

األلبا،ي أخرجه الدارقطين يف سننه، واحلاكم وقال: "صحيح اإلسناد" ووافقه الذهيب، وخرجه ( 1)
 (.2256يف الصحيحة برقم: )
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 يفأن األصل  :األمة سلف من كثري  وعند ،األربعة املذاهب يف فاجلمهور
 الصحيح، وهذا مباح، فهو البيوع يف الشرع عنه سكت فما ،اإلابحة البيوع
 منها: أدلة عليه وتدل

 .واإلمجاع والسنة الكتاب من البيوع ل   ح   على الدالة اجلزيية األدلة
 من ذلك:

ْ  ﴿ تعاىل: هللا قول - ا َِبوَٰ َم ٱلر  ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ َحلذ ٱّللذ
َ
 [،275]البقرة: ﴾َوأ

لّ  يقتضي وهذا  حكم تعاىل هللاألن  ،مبنعه الدليل أيتم ما ِل  بيع كل  حم
َحلذ ﴿فقال:  مطلقاً  حكماً 

َ
ْ  َوأ ا َِبوَٰ َم ٱلر  ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ ما ِل  حالل فالبيع ،﴾ٱّللذ

  .حترميه على دليل أيتم 
 اقتضى والالم األلف عليه أدخلإذا  ،املفرد االسم يقولون: والعلماء -

نَسََٰن لَِِف ُخۡۡسٍ  ١َوٱۡلَعۡۡصِ ﴿ العموم،  ]سورة العصر[، ﴾٢إِنذ ٱۡۡلِ
نَسَٰنَ ﴿  فيقتضي والالم األلف عليه دخل مفرد اسم :﴾َوٱۡلَعۡۡصِ إِنذ ٱۡۡلِ

 وتعاىل، سبحانه هللا استثناهم من إال ،خسر يف اإلنسان جنس العموم،
ُ ٱۡۡلَۡيعَ ﴿ :هللا قال فعندما َحلذ ٱّللذ

َ
 والالم األلف عليه دخل مفرد اسم ﴾َوأ

  منه. ابملنع الدليل ما جاء إال حالل بيع فكل العموم، فيقتضى

ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراض  ﴿ وجل: عز هللا قول يف كذلك -
َ
ٓ أ  إَِلذ

ِنُكۡم    ابلرتاضي، الواقعة التجارة وجل عز هللا فأابح [،29]النساء: ﴾م 
  منعه. على الدليل دلّ  ما إالمباحة  أهنا ابلرتاضي الواقعة التجارة يففاألصل 
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 هذا ،(1)تراض عن البيع إمنا: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول أيضاً: ذلك ومن -
 الشيخ منهم العلماء من مجع وصححه ماجه وابن حبان ابن رواه احلديث
ما  فمىت الرتاضي، يف البيع حصر على ذلك فدل اجلميع، هللا رحم األلبا،ي

  الشرع. منه منعإذا  إال جائز أنه البيع يففاألصل  الرتاضي؛ وقع
 واشرتى ابع أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن تثب العلم:أهل  مجهور قال كذلك: -
 حىت واشرتى ملسو هيلع هللا ىلص النيب ابع كثرية  ووقائع ،كثرية  صور ففي توقف، غري من
عان رجل جاء أنه الصحيح يف ثبت كما  املشركني، من  الرجل وهو- ممش 

 هدية أم هتدينا ، يعين:هدية؟ أم بيعاً  :ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال غنم، ومعه -الطويل
 يفأن األصل  على ذلك فدل ،(2)ملسو هيلع هللا ىلص منه فاشرتى بيع، بل قال: تبيعنا؟

  اجلواز. البيع
  - الصحابة رأسهم وعلى - السلفأن  ثبت أنه أيضاً  ذلك ومن -
احلل.  البيوع يفأن األصل  على ذلك فدل توقف، غري من يتبايعون كانوا
 بيع، كل  يف ملسو هيلع هللا ىلص النيبإىل  يرجعون الصحابة يكن ِل ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف حىت

 يتعاقدون فكانوا ،اإلابحة البيوع يفأن األصل  فهموا أهنم على يدل مما
  .ملسو هيلع هللا ىلص النيبإىل  رجوع بدون
لّ  على اإلمجاع قام فقد اإلمجاع، أيضاً: -  مجع ذلك نقل البيوع، حم
  العلم.أهل  من وغريهم ،والنووي ،قدامة كابن  :لعلماأهل  من

                                                           

 (.1283رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه األلبا،ي يف اإلرواء برقم: )( 1)
 رواه البخاري ومسلم.( 2)
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  األدلة ]األدلة الكلية[: من الثاين النوع
 به ينتفع مما البيع هذا، يف ال شك ،النافعة األشياء من البيعأن  -

 وعلى "،اإلابحة النافعة األشياء يفأن األصل " الشرعية: والقاعدة الناس،
  العلماء. ومجهور األمة سلف هذا

  منها: أدلة ذلك على ويدل ،اإلابحة النافعة األشياء يفاملستمرة  فالقاعدة

ۡرِض ََجِيعٗ ﴿ وجل: عزو هللا قول
َ
ا ِِف ٱۡۡل ِي َخلََق لَُكم مذ  ﴾اُهَو ٱَّلذ

اإلابحة ،  النافع األشياء يفأن األصل  على اآلية هذه فدلت [،29]البقرة:
 ؟ ملاذا

 أنه على يدل وهذا مجيعاً، األرض يف ما لنا خلق أبنه علينا امنت هللاألن 
 ! عز وجل هللا منه مينع ما ِل األرض يف مبا ننتفعأن  لنا حيل

ِي ﴿ قال: وجل عز هللاأن  :آخر وجه ومن  وهذه ﴾َخلََق لَُكمُهَو ٱَّلذ
نا األرض يف ما خلق عز وجل فاهلل امللك، تقتضي الالم أن  فلنا إايه، وم ّلك 
 الشرع. منه منع ما إال به ننتفع

 سأل نم   ؛رماً جُ  املسلمني أعظمن إ: قال أنه عنه ثبت ملسو هيلع هللا ىلص النيب ولذلك
 الصحيحني، يف حديث هذا (1)مسألته أجل من فُحرم حُيّرم ِلشيء  عن

  .األصل اإلابحةأن  على ذلك فدل

                                                           

 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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 يسأل ِل لو أنه ذلك: معىن مسألته أجل من فُحّرم قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن
  .أن األصل اإلابحة على ذلك حمرماً، فدل كان  ملا

 وقد ،العادات من البيعأن  :القاعدة هلذه الكلية األدلة من أيضاً  -
 العادات يفواألصل  املنع، العبادات يفأن األصل " السلف: عند تقرر

 ."اإلذن
 العبادات يفأن األصل ” ؛السلف عند به واملعمول ،السلف عند املتقرر

 عليها دلّ إذا  إال عبادة فعل جيوز فال ،“التوقف”ـ ب يعرب وبعضهم ،“املنع
 وإال ،قبلنا ؛ابلدليل جاءفإن  الدليل؟ا م نقول: بعبادة أيتينا فالذي الدليل،

  عليه. رددان
 وضابط ،اإلذن العادات يفواألصل  ،والتوقيف املنع العبادات يفاألصل 

  العبادات والعادات:
 مصاحل فيها تكون قد أخروية، العظمى مصلحتها تكون ال العباداتأن 
 املصلحة فيهااألصل  أخروية، العظمى املقصودة مصلحتها لكن ،دنيوية

 اآلن - الوعاظ بعض يقول كما  -  نصليال حنن الصالة، :يعين األخروية،
 أجل من وال أوزاننا، خنففأن  أجل من وال أجسادان، منرنأن  أجل من

 الثواب. رجاء نصلي ولكنا املفاصل، حتريك
 قلوب يعلقأن  الواعظ على جيب العباداتن إ أقول: هنا وابملناسبة

 أهنا على تذكر فإمنا ؛دنيوية فوائد هلا ذكرت وإذا هللا، عند ما رجاء هبا سالنا
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 :يقول يصلي اإلنسان أييت ال يعين منه، مقصودة غري للنسان حتصل ع،ب  تـ  
أن  أجل ومن الثواب، أجل من ركعة عشرة كل ليلة إحدى  ،الليل بقوم أان

 هللا شاءن إ لك وحتصل الثواب أجل من صلّم  نقول: ال، الكرش! أخفف
   فوائد.

 ةفائد الثواب وجيعل الصالة، يف ةفائد مئة :يقول أييت الوعاظ بعض اآلن
  من الفوائد!

 املقصود، هذا هللا، عند فيما القلوب علقتُ أن  العبادات؛ ابب يف ينبغي
 يكون وال ،اإلنسان ينشط تبع هو إمنا الفوائد؛ من حيصل وما النية، وهذه

مثل:  مشروعاً، أصبح الشارع عليه نصفإذا  ،الشارع ذكرهإذا  إال مقصوداً 
 يف يؤثر وال املذكورة الدنيوية املصلحة قصد يف ال إشكال هنا الرحم، صلة

 الثواب. 
 وِل عليها، حيث وِل الشارع، يذكرها ِل املذكورة املصلحة كانتإذا   أما
  .الثواب يُنقص العبادة يف فقصدها إليها؛ يلتفت

 ! نيتك من خيلص ما مبقدار ؛عبادتك من ثوابك العلم:أهل  يقول
مسألة إبطال  يف دنيوية مصلحة قصد وبني الرايء بني فرق هناك

  اتبعة. دنيوية مصلحة قصد عناآلن  نتكلم حنن األعمال،
 فيها أذنإذا  إال قصدها ال جيوز الدنيوية املصلحة العبادات: ابب يف

العبادة.  هلذه تبعا للنسان حتصل على أهنا ذكرها جيوز كان  وإن الشرع،



57|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 بقصد يصوم الوزن! وختفيف الثواب بقصد يصوم ما اإلنسان الصيام، مثل:
  تبعاً. حتصل وغريها، الصحة يف أشياء هللا شاءن إ له وحيصل الثواب،
 يفاألصل  يعين دنيوايً، األعظم مقصودها يكون ما فهي العادات: أما

 املال، ليحصل يبيع اإلنسان التجارة، البيع، مثل دنيوية، مصلحة قصدها
أن  مقصوده ولكن وأن، وأن وأن يتصدقأن  نية للنسان حيصل قد نعم

 املال. حيصل
 اللباس العادات، من فهو به، يتجملأن  اإلنسان مقصود :العقال لبس

 حىت يزكو من هللا عباد من ،نعم الدنيا، ما يف به املقصود ألن ،العادات من
األمور  هذه يف األصلي املقصود لكن! صاحلة بنية قرابت أعماله جيعل

 فيه نفرق الذي الضابط هذا العادات، ابب من فهو دنيوي، هو واألعظم
فاألصل  ،العادات من والبيع! اإلذن العادات يفاألصل  والعبادة، العادة بني
 واإلابحة.اإلذن  فيه
 .ابلي سر جاءت الشريعةأن  :القاعدة على تدل اليت األدلة من أيضاً  -

ألن  البيوع، يف ابإلذن يتحقق إمنا التيسريأن  ال شكو  يسر، كله  فديننا
 يفن األصل قيل: إفإذا  بلد،إىل  بلد من وختتلف تتفاوت الناس حاجة
 الُيسر. على مبين   والدين ،الناس على تيسري   هذا ففي ،اإلابحة البيوع

 ؟القاعدة  هذه على الدالة ما األدلة ،إذن
 البيع. جواز على الدالة األدلة أواًل:
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 والبيع ،اإلابحة النافعة األشياء يفأن األصل  على الدالة األدلة اثنياً:
  منها.

  منها. والبيع ،اإلابحة العادات يفأن األصل  على الدالة األدلة اثلثاً:
لّ  اليُّسر، على الدالة األدلة رابعاً:   منها. البيع وحم
 يبيعأن  للمسلم جيوز أنه وهو: عظيم شأنالقاعدة  هذه على يتفرع
  املانع. يقم ِل ما توقف غري من ويشرتي

 ،القاعدة حتت تدخل كيف  وأبني ،الواقعة للبيوع األمثلة بعض وسأعرض
 منها. خترج وكيف

 خنرجها وكيف ،القاعدة حتتاملسألة  ندخل كيف  نفهمأن  ؛الفهم ألن
  :القاعدة عن خيرج ملا كلياً   ضابطاً  لكم أذكر لكين منها،
 فيه ُوجدأو  البيع، شروط من شرطاً  فقد بيع كل  :القاعدة عن خيرج ما
  .مانع

 ماأن  وهو: عظيم، ضابط   الضابط   هذا يضبمط أقول: الفائدة ابب ومن
 واملوانع. الشروط لنا يضبط هذا :يعين ممنوع. البيوع يف غالباً  النزاعإىل  يؤدي

  النزاع. البيوع؟ لتقطع يف الشروط اشرُتمطت ملاذا
 قطع فيها احلكمةأن  سيتبني -هللا شاءن إ- قواعد استعرضناإذا  ولذلك

  النزاع.إىل  تؤدي ألهنا ملوانع، ؟البيوع بعض ُمنعت ملاذا النزاع،
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 يف النزاعإىل  يؤدي ما أنه البيوع منالقاعدة  عن خيرج ملا العام فالضابط
 يكون فال ممنوع، البيوع يف الناس بني الغالب يف النزاعإىل  يؤدي ما الغالب،

 .فاألصل اإلابحة ذلك ما عداوأما  ،مباحاً 
  منها: ةمعاصر  صور يف هذا يف املتعلقة البيوع بعض

  التقسيط بيع
 بثمنٍ  سلعةٍ  بيع" العامة: وصورته زماننا، يف صوره كثرت  التقسيط بيع
  ."احلاضر مثنها من أكثر أزمنٍة معينة على - مقسم يعين - منجمٍ  مؤجلٍ 

 كل  :"أزمنة على مقسم مؤجل بثمن" السيارة تبيع التقسيط، بيع هذا
إذا   السيارة :"احلاضر مثنها من أكثر" أشهر، ثالثة كل  شهرين، كل  شهر،
 منجمة ألفاً، بثمانني مقسطة كانتإذا   ألفاً، خبمسني حاضراً  مثنها كان
 أشهر. على

ألن  ملاذا؟ مباح، التقسيط بيع نقول: التقسيط بيع يف ننظرأن  أردان إذا
  .اإلابحة البيوع يفاألصل 
 لو لكن "ما الدليل؟"، له: ال نقول مباح"، التقسيط "بيع قائل: قال وإذا
 جاءانفإن  "،؟"ما الدليل له: قلنا حرام" التقسيط "بيع فقال: شخص جاءان
 عليه. حكمه درُ  وإال حبكمه ُأخذ املناقشة، من الدليل وس لمم بدليل
 هل ونرى صوراً  لكم سأذكر أان :طيب كثرية،  صور لهاآلن  التقسيط بيع

 :حالل   ليست أم حالل   هي
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 مبئة اشرتاه ألف، مبئة احلاضرة قيمته ذهب، طقم اشرتى شخص 
  ".اإلابحة البيوع يفاألصل " وقال: سنة، على مقسطة ألفاً  ومخسني
 يف ُوجد لكن ؛اإلابحة البيوع يفاألصل  نعم! فقيه نصف أنت له: نقول

 الذهب، وهي تأجيلها، ال جيوز هنا السلعة ألنّ  ؛شرعي   مانع   املعاملةم  هذه
 لوجودالقاعدة  عن خرجت فهنا العقد، جملس يف التقابض فيها يشرتط بل

 ،جائز التقسيط بيع قالوا العلماء ويقول: أييتأن  ألحد ليس الشرعي، املانع
  والفضة! الذهب يف أشرتي ن أانإذ

 وال ونقوداً  ذهبًا وفضةً  اإلنرتنت طريق عن يشرتون الناس بعض واآلن
 ال ال، نقول: !اإلابحة البيوع يفاألصل  يقولون: التقابض! فيها حيصل
 العقد. جملس يف مقبوضة تكونأن  فيها يشرتط العني هذهألن  جيوز،
 سنة خالل سددتإذا  مقسطة هذه سياريت أبيعك قال: شخص 

إذا  ألفاً، ومخسني مبئة سنني ثالث خالل تدسدإذا  ألفاً، وعشرين مئة
  هذا. على العقد ومتّ  قبلُت، وقال: ألف، مبئيت سنني أربع خالل سددت
ال،  نقول: جائز؟ وبيع التقسيط اإلابحة البيوع يفاألصل  نقول: إن هل

 الثمنُ  يكونأن  البيع؛ صحة شروط منألن  شرعي، مانع هنا وجد هألن
 قد جمهول! الثمنألن  ال جيوز، البيع هذا نقول: فهنا العقد، عند مستقراً 
 مئتني. يكون وقد ومخسني، مئة يكون وقد وعشرين، مئة يكون
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 على قسطتهان إ موجودة، السيارة هذه اي فالن، تعال لو قال: لكن 
 ومخسني ألفاً، مبئة فهي سنتني على قسطتهان إ ألفا، وعشرين مبئة فهي سنة

 سنوات، ثالث أريد قال: ألف. مبئيت فهي سنوات ثالث على قسطتهان إ
، قال:   ملاذا؟ الصحيح. وهو العلمأهل  مجهور عند صحيح البيع هنا بعُتك 

 كان  وإن مساومة، فهو ؛قبل ما أما مستقر، مثنٍ  على وقع قد العقدألن 
 لكن بيعة، يف البيعتني يف داخل وأنه ممنوع هذان إ قال من العلمأهل  من
  .ةمساوم وهذا احلديث، فهم يف غلط هذا

 مبئة، يقول: بكم؟ هذا يقول: حاضراً  شيئاً  يشرتيأن  يريد اإلنسان أييت
 وتسعني، خبمس أجلك من يقول: بتسعني، ال يقول: بثمانني، ال يقول:
 الذي يضر، ال هذا وتسعني، خبمس اشرتيت ويقول: أسعار، أربعة ذكروا
 العقد. عليه يقع ما يضر؛

ال بد  حالالً  يكون حىت التقسيط بيعأن  :اآلن كالمي  من فهمنا ،إذن
 الذهب فيخرج اجمللس، يف فيه القبض ال يشرتط مما السلعة تكونأن 

 برايالت دراهم  تبيعال !التقسيط بيع فيها يقع ال النقدية، واألوراق والفضة
 مقسطة. ةفض  تبيعال مقسطة، ذهب  تبيعال مقسطة، سعودية
 ِل فإذا ،مستقراً  الثمن يكونأن  التقسيط؛ بيع يف يشرتط أنه فهمنا :أيضاً 

 القاعدة. عن خرج مستقراً  يكن
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 سيارة أريد أان اي شيخ، وهللا وقال: شخصإىل  جاء إنسان 
 أان طيب قال: وكذا، وكذا كذا  مواصفاته بيتأو  وكذا، وكذا كذا  مواصفتها

 السيارة هذه عن يبحث السوق يف فذهب قبلُت، قال: ألف، مبئة أبيعك
 ما ال ألنه ابع ال جيوز البيع هذا البيع؟ هذا ما حكم له، وابعها فاشرتاها

 ميلك.
 وكذا كذا  مواصفاهتا سيارة أشرتي ودي أان وهللا وقال: شخص جاء لكن

 تريد اليت السيارة ترا اي فالن وقال: جاء مث فاشرتاها، ما عنده، ذهب وكذا،
 البيع هذا اشرتيُت، قال: فاترك، شئت وإن فاشرت شئت إن ألف مبئة عندي

 البيوع يفاألصل ألن  ،األصل يف ألنه يدخل العلماء، مجهور عند صحيح
 .اإلابحة
 وهو ما البنوك يفاآلن  يكثر ما -إملاحة  إليها أشران قد - :الصور من

 :يسمى بــ
 املراحبة  بيع

 معلوم، فوقه وربحٍ  معلوم بثمن السلعة البائع يبيعأن  معناه: املراحبة بيع 
  فيقول: النسبة. معلومأو  املقدار، معلوم إما

 قيمتها من املئة يف ونصف اثنان وفوقها ألف مبئة السيارة أبيعك -
  رحباً.
  آالف. عشرة منك وأربح ألف مئةأو  -
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 الثمن على بزايدة البيع يقولون: كماو  املراحبة، وه بيع يفاألصل  هذا
ألن  جائز أنه املراحبة بيع يفواألصل  معلومة. فيه الزايدة تكون وهذا األول،

 .اجلواز البيوع يفاألصل 
  بــ: اآلن البنوك عند يسمى ما أيضاً: ومنها

  ابلشراء للواعد املراحبة بيع
 ،ابلتقسيط سيارة أريد أان ويقول: البنكإىل  منا الواحد يذهباآلن 
  وكذا. كذا  مواصفاهتا
  قبلُت. فيقول: كذا.  مقسطة بكذا لك نبيعها طيب فيقول:
  فهنا: ويشرتيها، البنك يذهب مث ميلكها، لـّما والبنك

ألنه  صحيح، وغري جائز، غري بيع فهذا قبل؛ وقع قد العقد كانن  إ -
  ما ال ميلك. ابع
 أنه وضابطه ابلشراء، هو وعد وإمنا عقدا ليس وقع الذي كان  وإن -
 كل  ويكون وقبول، إجياب جديد، عقدإىل  حيتاجان السلعة حضور عند

 وعد وإمنا ،عقوداً  يوقع وِل ،نقوداً  يدفع ، ِلاً التزام يسبق خمرياً، ِل منهما طرف
 ،القاعدة حتت ويدخل البيع، هذا جيوز العلمأهل  مجهور عند فهنا ابلشراء،

  شرعي. مانع ذلك من مينع ِل ما واجلوازاإلابحة  البيوع يفألن األصل 
 حىت البنوك أكثر لكن البنوك، اآلن يف تقع الصور هذه انتبهوا!
 ما بدفعأو  عليها، يوقع بورقة إما متلك،أن  قبل املشرتي تُلزم اإلسالمية
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 ال فهذا يشرتي،أن  قبل إدارية، مصاريف يسمونه ماأو  العربون، يسمونه
  جيوز.
 اشرتىفإذا  املذكورة، الصفة على ابلشراء وعد ولكنه يُلزم، ِلإذا  أما
أهل  مجهور عند فهذا يرتك؛أو أن  يشرتيأن  بني خمرياً  اإلنسان وكان البنك
 .اإلابحة البيوع يفألن األصل  الصحيح وهو جائز، العلم

  أيضاً: ذلك من
  األسهم مسألة

 األسهم؟ بيع جيوز هل وكثرت،اآلن  عمت اليت
 األسهم؟ حقيقة ماهي أواًل:

  .معني بثمن املشرتي يشرتيه قائمة، شركة من جزء   :األسهم حقيقة
 هذه وال قيمة، وجود هلا ليس اليت املوهومة للشركات األسهم خُيرج فهذا

 معلومة، قيمة هلا ال يكون اليت األسهم خُيرج األسهم، بيع يف ال تدخل
  القيمة! كم  يدري وال اإلنسان يشرتيها

 من العلمأهل  مجهور عند وذلك للبيع، قابلة أهنا األسهم حقيقة
 ذلك من مينع ِل مااألصل  حيث من وشرائها األسهم بيع جيوز املعاصرين،

 ثالثةإىل  األسهم يقسمون العلمأهل  من احملققون ولذلك شرعي، مانع
 أقسام:
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 نقية. شركات أسهم .1
 خمتلطة. شركات وأسهم .2
 حمرمة. شركات وأسهم .3
 النقية: فالشركات  
 تبيع ؛مباح عملها :مبعىن مباحاً، ومتويلها مباحاً، عملها يكون اليت هي
 ذلك. وحنو الربوية البنوك من ال تأخذ ؛مباح ومتويلها مثاًل، اللحوم

 :احملرمة  

 يف شركة حرام، عملها الدخان تبيع شركة حراماً، عملها يكون اليت هي
 فيها، األسهم شراء فيها، ما جيوز اإلسهام جيوز ما حرام املوجود عملها
 ال! الشركة خدمات من كلها  قرآن! وتسمع وتتصل أغنية! أمجل تـُن زل تتصل
 .احملرمة الشركات من هي بل أسهمها، شراء جيوز وال فيها، اإلسهام جيوز

  أسهمها. شراء جيوز ال ابلراب تتعامل شركة

 حمرم. متويلهااألصل  من حمرم متويلها شركة

 يف ولعل هللا، شاءن إ الغدإىل  املوضوع إكمال ونرتك هنا نتوقف لعلنا
  التشويق. منشيء  ذلك
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أيضاً  "املعنوية احلقوق مسألة" :وهي معاصرة مسألة أيضاً  معنا يبقى
 بذلك. يتعلق وما التأليف، حق الكتب، بيع األشرطة، بيع عنها، سنتكلم

 حتت يدخل ال لذيا وما ؟األصل وهوالقاعدة  حتت يدخل ما الذي
 هللا. شاءأن  غدا درسنا ؟ نبدأ بهالقاعدة حتت يدخل ال وملاذا ؟القاعدة

 

* * * 
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 اإلجابة على األسيلة:

"أن األمور مبقاصدها" كقاعدة مستنبطة، أليست  ذكرانالسؤال األول: 
القاعدة املنصوصة "إمنا األعمال ابلنيات" أم الفرق يف الكلمات لذا ُعّدت 

 مستنبطة؟

 :اجلواب

 يف ال نصاً  ليست وهذه ،مبقاصدها"األمور " الفقهاء عند القاعدة
 األعمال إمنا: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول األعظم أصلها نعم، السنة، يف وال الكتاب
 .ما نوى امرء لكل وإمنا ابلنيات

األمور " قوهلم يف أخرى أدلة مع فصاغوه ،احلديث هذا معىن العلماء أخذ
 النصوص، يف موجود معناها املستنبطة،القاعدة  معىن مبقاصدها"، فهذا

  السنة. يف وال جتده القرآن، يف ال جتده العلماء، ألفاظ من لفظها ولكن

احلجة  يف الكتاب والسنة، فما صحة قول من ذكرت أن السؤال الثاين: 
 - وذكر ابابً من أبواب العلم - يقول: إن العاِل الفال،ي حجة يف هذا الباب

"اإلمام  :ولو تفضلتم ببيان معىن قول بعض العلماء عند الرتمجة لألئمة
احلجة" هل يعنون به أن قوله كالنص الذي يُقبل دون أن يكون لك اخلرية 

 من أمرك؟
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  :اجلواب
 ابحلجة املقصود كان   فإذا احلجة، من إىل املقصود ننظرأن  ال بد هنا
 على - الصحابة مث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد أحد قول فليس والربهان؛ الدليل

 أئمة من إمام هناك فليس حجًة، حجة = الصحايب قولأن  من الصحيح
 كان  وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صحابة بعد حجة مبفرده قوله يكون املسلمني
 فهذا فيه، جمتهد أبدلته، عارف الباب، هذا من متمكن أنه ابحلجة املقصود

 مطلقاً" حجة "فالن فيقولون: العلماء، يطلقه الذي وهو صحيح، طالقاإل
أن  يعنون وال ،االجتهاد يف معترب قولهأن  يعين والتدقيق، ابلفقه ُعرفإذا 
 هذا من متمكن أنه مبعىن املواريث" يف حجة "فالن يُقال:أو  دليل، قوله

  الباب. هذا يف معترب قوله وأن الباب،
 عندما هنا مبفرده، وحنن أحد قول فليس دليل؛ أنه املقصود يكونأن  أما
إمجاع،  فهذا واحداً  العلماء قول كانفإذا   اإلمجاع، من خنرج ؛مبفرده نقول

 يكون. ال فهذا وبرهان دليل أنه على مبفرده إمام قول أما

أرجو من فضيلتكم إجياز معىن "اخلراج ابلضمان"  الثالث:السؤال 
 ؟بشكل عام للتوضيح

 :اجلواب
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 مقابل يعين: للمقابلة، الباء "ابلضمان" والفائدة، الربح معناه: "اخلراج"
 كانفإذا   عقوبة، الضمان يكنما ِل  رحبه فله شيئاً  يضمن فمن الضمان.
  للضامن. اخلراج يكون فال عقوبة؛ الضمان
 تلفت؛ لو عليك،اآلن  ضماهنا ها،ملكت   سيارًة؛ اشرتيت   قلت: كما  يعين

  .هتب تؤجر، تبيع، تذهب تركبها، لك، خراجهاإذن[ ] مالك. ن  مم 
 وال ترد قيمتها، تسرتد وأن تُعيدهاأن  لك جيوز فيها؛ عيباً  وجدت  فإذا 

 ،املنفعة مقابل الفائدة ابلضمان، اخلراجألن  االستعمال، مقابل يف شيئاً 
  العدل. وهذا مالغرُ  مقابل الفائدة العدل، وهذا
 غصب إنسان :مقابله اخلراج يكون ال فهنا ؛عقوبة الضمان يكن ِل ما
 ليس الربح لكن الغاصب، على الضمان دابًة، غصب سيارًة، غصب أرضاً،

 سيارة غصب نتاجها، مع الدابة ردُّ ي   عنده فنتجت دابة غصب له،
 ألنه ليس عمال،تاالس وأجرة السيارة رد نقول: يتوبأن  أراد مث واستعملها

  عقوبة. الضمان يكنما ِل  الضمان مقابل الربح نإذ تستعملها،أن  لك
يف تعريفكم للبيوع، ِل نفهم إضافة قيد "غري راًب وال  السؤال الرابع:

 قرض" أال يكفي على التأبيد عن هذين القيدين؟
 :اجلواب

 منال بد ف التأبيد على مال مقابل مال مبادلة البيع، صورة فيه يقع الراب
 استثناءه.
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 على العلمأهل  من احملققون نص ولذلك ،تأبيد نوع فيه يقع والقرض
 فيه والقرض ،البيع صورة فيه الراب يعين البيع، صورة من ش ب هاً  فيهألن  ذكره،

 الصورة. من ليخرج عليه فنصوا ،البيع صورة من شبه
هناك رسالة مجعت األصل يف أمور العبادات هل  السؤال اخلامس:

 واألصل يف أمور املعامالت كالقاعدة اليت تطرقتم هلا؟
 اجلواب:

 أنفعها ومن ،كتب  فيه لكن الباب، هذا يف جامعاً  كتاابً   ما أتذكر وهللا
 فهما ُفهم لو الكتاب هذا تيمية، ابن اإلسالم لشيخ النورانية القواعد

 املعامالت، ويف ابب العبادات ابب يف العلم لطالب ُمشبع   فهو صحيحاً 
 الباب. هذا يف به يوصى ما أنفع من الكتاب فهذا

أمساء علماء مشاهري ومعاصرين يؤخذ عنهم أحكام  السؤال السادس:
 البيوع ابلذات؟

 اجلواب:
 العلم عنهم يؤخذأن  يصح وممن ابلفقه، ُعرفوا ممن كثر  الفتوىأهل  وهللا

 والشيخ موجودة،إىل اآلن  فتاواه وال زالت هللا رمحه ابز بن الشيخ كان  فطبعاً 
 ابب يف الناس أفقه من وهو موجودة، فتاواه وال زالت هللا رمحه عثيمني ابن

 ملئ رجل   الفوزان صاحل الشيخ الزمان هذا يف العلم جبلُ  وأيضاً  البيوع،
 -به ونفعنا وسدده هللا حفظه- اختصارها مع فتاواه يف مسدد   وهو فقها،
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أهل  من مجع وهناك الشيخ، آل عبدالعزيز الشيخ املفيت مساحة أيضاً  هناك
  الباب. هذا يف عنهم العلم أخذ ويصح ابلفتوى ُعرفوا ممن العلم

نالحظ أن العقود منها ما هو مندرج حتت أكثر من  السؤال السابع:
 قسم من أقسام العقود ابعتبار حقيقتها، مثل الرهن، فإنه يندرج حتت عقود

 التوثيقات، والعقود الالزمة، فهل هذه املذكورات هي أوصاف للعقود؟

 اجلواب:

 ليس ابالعتبارات التقسيم يف والقسم ابالعتبارات، تقسيم هو التقسيم
 بوصفها.  أقساماً  العقود فيه تـُق ّسم اعتبار؛ كل  أن قسيماً، مبعىن:

 يوجد فاسد، هذا صحيح، جائز، نقول: "احلكم" عن نتكلم فعندما -
  غريها. يف ويوجد املعاوضات يف

 ابعتبار بعضها تقابل األقسام هذه :احلقيقة ابعتبار نقول عندما -
  فقط. احلقيقة

 األشياء العلماء يقسم عندما مبعىن: فتتداخل،اآلخر  ابالعتبار أما -
  متقابلة. فيها األقسام تكون اعتبار فكل متعددة ابعتبارات

 فهذا هنا، وتوجد هنا، توجد فتكون فال!اآلخر  لالعتبار ابلنسبة أما -
 ابالعتبار. تقسيم
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 أرجوا إعادة مسألة اشرتاط استقرار الثمن حال البيع؟ السؤال التاسع:
 اجلواب:

 العقد، عند مستقرا الثمن يكونأن  البيع صحة شروط من عموماً  هو
أن  التعاقد من عند فال بد النزاع،إىل  ألدى مستقرا يكون ِل ألنه لو معلوما،

 خالل تسدد ِلإذا " مثال: يقول ال الزايدة، يقبل ال مستقرا الثمن يكون
 يقول: مستقر، غري مثن هذا املئة"، يف فونص اثنني عليك أزيد سنتني

أن  على ألفا، ومخسني مئة ،سنوات مخس على ابلتقسيط السيارة "أبيعك
 على يُتفق ِل التعاقد عند كانإذا   أما جيوز، هذا كذا"  شهر كل  يف يكون
مستقرا فإنه ال يصح البيع ال يف التقسيط وال يف  الثمن يكون حىت الثمن

 الزايدة يقبل ال غري التقسيط، ال بد أن يكون الثمن مستقراً، يعين: معلوماً،
 التعاقد. عند

بنك يبيع السيارات ابألقساط، وهو نفسه لديه معرض  العاشر: السؤال
 ؟اشرتيتها أقساطاً، فما حكمها ابرك هللا فيكمللسيارات، ويزيد سعرها إذا 

 اجلواب:
 يكونأن  بشرط واحلاضر، ابآلجل السلعة اإلنسان يبيعأن  من ال مانع

 ألف، مبئة فهي ابلتقسيط اشرتيتهان "إ له: يقول ال يعين: ،مستقراً  العقد
 حيددان وال "اشرتيت"، ويقول: ألف"، بثمانني فهي حاضرة اشرتيتها وإن

  ال. !السعر
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 مبئة فهي ابلتقسيط تريد كنتن  إ عندان السيارات "هذه يقول:]بل[ 
 "اشرتيها قال: مبئة ألف"، فهي حاضرة تريد كنتن  إ ألفاً، ومخسني

 ابب من وليس العلمأهل  مجهور عند جيوز هذا "اتفقنا"، قال: حاضرة"،
 األجالء. العلماء بعض فهم كما  بيعة يف البيعتني

ذكرمت أن قاعدة "األصل يف البيوع اإلابحة"  السؤال احلادي عشر:
الظاهرية، مث ذكرمت أن العلماء نقلوا  اجلمهور على العمل هبا وخالفهم

وهل هم ِل يعتربوا خالف  ؟اإلمجاع على هذه القاعدة، فكيف وقع اإلمجاع
 ؟الظاهرية

 اجلواب:
  :أمرينإىل  هنا انظر
 خالف يعترب ال من العلمأهل من  وأن ،األخ إليه ما أشار األول: األمر
 وأن االجتهاد يف ركن القياسأن  يرون ألهنم اإلمجاع، يف قادحاً  الظاهرية
 النووي، هذا وعلى االجتهاد،أهل  من فليسوا القياس، ينكرون الظاهرية
 جتد النووي إمجاعات أكثر ولذلك أبدا، الظاهرية خالف ال يعترب :فالنووي

 االجتهاد،أهل  من يعتربهم ال إليه، يلتفت ال ولكنه خيالفون الظاهريةأن 
 ،الدليلإىل  والنظر العلماء، بقية مثل مثلهم الظاهرية مرجوح، القول وهذا

  اخلالف. زمن الزمن كانن  إ الظاهرية خمالفة مع اإلمجاع يقع فال
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 قبل واقعاً  اإلمجاع يكونأن  وهو - جداً  مهم وهذا - الثا،ي: واألمر
إىل  ال التفاتة احلالة هذه ففي السلف، ذلك على أمجع مبعىن: الظاهرية،

 اإلسالم شيخ عند يقع الذي وهذا حادث، ألنه خالف الظاهرية، خالف
 اخلالف، حدوث قبل السلف إمجاع يعين اإلمجاع، حيكون وغريه، تيمية ابن

  أهنم السلف حال يف النظرأن  شك وال ،األصل بل هو معترب   إمجاع وهذا
 .اإلابحة على البيع ميضون كانوا

 العلمأهل  بعض نقل ولذلك عنهم، نُقل ما عليه يدل الذي وهذا
 قبل قد وقع اإلمجاعأن  مبعىن ،اإلابحة البيوع يفأن األصل  على اإلمجاع
 اليه. يلتفت ال واخلالف احلادث ،حادث خالف فهو الظاهرية، خالف

يف ما قول شيخنا يف فهم راوي حديث: "بيعتني  السؤال الثاين عشر:
 بيعة" حني قال: أن تقول بعتك هذا حاضراً بكذا وآجال بكذا وكذا؟

 اجلواب:
 :لهقال  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ولذلك ،ذلك على العقد ويقع صحيح، هذا نعم،

الرابأو  أوكسهما، :نقوله الذي وهذا الثمنني، على وقع العقدأن  مبعىن، 
 أنه األجالء العلماء بعض فهم كما  وليس السلف هذا، فسر به الذي وهو

 الثمنني، على وقع العقد وهو أن األمر هذا على يدل احلديثألن  مطلقاً،
 الراب،أو  العقد يف أقل ومثن عايل مثن فيه نإذ ،أوكسهما فله قال: ولذا

 بل ختيريا أن هذا ليس :للحديث الصحيح الفهمأن  ال جيوز، مبعىن: وكالمها
 الصورتني. يف جيوز ال أنه بيان هو



75|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

أشرمت إىل بيع املراحبة، فهل بيع املراحبة الواقع يف  السؤال الثالث عشر:
 ؟التفصيل نرجواملصارف اإلسالمية جائز؟ 

 اجلواب:
 بيع مراحبة ]هو[ بيع مسي ما كل  هل لكن جائز، املراحبة بيع أصل
  مراحبة؟

 ربوايً، وجنده مراحبة بيع تسميه أهنا البنوك بعض يف فنجد ]نقول:[ ال!
  ابحلقيقة. العربة ولكن ،ابلتسمية العربة فليست خمتلة، الشروطأن  وجند

 البنوك؛ مع العقود مسائل يف الفتوى يف منهجي أان - حقيقةً  - ولذلك
 تسمي أهنا فوجدان البنوك جربنا ألننا ابلعقد، أيتيين من إال ال أفيت أ،ي

  .االسم عن العقد خُترج شروطاً  فيشرتطون امسها، بغري األشياء
 له: أقول .البنك يف معاملة عندي أان اي شيخ، يل: قال من أان فاآلن

 الصورة مع متفقة أهنا وجدتُ فإذا  ،الشروطفأقرأ  العقد، صورة يل هات
 قلت الشرعية الصورة مع ال تتفق أهنا وجدتُ  وإذا جيوز، له: قلتُ  الشرعية

  .لكذا ال جيوز له:
 بيع من البنوك يف يقع ما كل  هل جيوز، لكن أصله حيث من املراحبة فبيع

 مسألة إىل التنبه منال بد  ولذلك ال، مراحبة؟ نقول: هو مراحبة ويسموهنا
 العقود.
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رجل يشرتي السيارة من أمريكا عن طريق شركة  السؤال الرابع عشر:
شحن، فيدفع العربون فقط، ومن مّث يعرض السيارة للبيع، يقول: مثاله قيمة 

 ودفع مخسة آالف، فما حكم هذه الصورة؟السيارة ثالثون ألفاً 
 اجلواب:

 دخلت ولكنها مؤجل، بثمن السيارة يشرتي الرجل هذا هنا، ال إشكال
 الثمن، من جزء دفع -العربون  ليس - الثمن من جزءً  ودفع ضمانه، يف

 اجلزء وبقي الثمن من جزءً  دفع هو لكن العقد، قبل يكون العربونألن 
 له جيوز نعم، ؟ السيارة يبيعأن  له جيوز هل سنة، بعد يدفعه مؤجالً اآلخر 

 امللك ال يقع كانإذا   أما ضمانه،إىل  وانتقلت ألنه ملكها السيارة، يبيعأن 
  جيوز. فال

 ألفا، مخسني دفع ألف، مبئة السيارة اشرتى األخ هذا :اآلن الواقع لكن
هل  يبيعها،أن  يريد السيارة جاءته أشهر مخسة بعد ألفاً، مخسون عليه بقي

فإذا  ملكها، مؤجل بثمن سلعة اشرتى من نعم، نقول: يبيعها؟أن  جيوز له
 يبيعها.أن  له جاز ملكها

 ]مداخلة: هل جيوز أن يبيعها قبل أن حيوزها؟[
 مسألة هذه حيوزها،أن  قبل السلعة يبيعأن  أخرى، مسألة هذه ال،
  .القواعد يف هللا شاءن إ ستأتينا أخرى
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 مثنها من جزءً  ودفع أمريكا من السيارة اشرتى يقول:اآلن  األخ كالم  أما
 كانتإذا   أما وحازها، يعين: مستقراً، ملكاً  ملكها أنه مبعىن: للبيع، وعرضها
أن  قبل يعرضها مث ميلكها لـمــّا وهو السيارات يف يعربن يقولون: كما  الصورة

 ميلك. ما ال يبيعأن  للنسان جيوز فال امللك؛ يتم
 

* * * 
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 الدرس الثالث:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على املبعوث 

 رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني.. أما بعد

وهي القاعدة العظيمة  ،نتكلم عن القاعدة األوىل -اي إخوة-كنا البارحة 
 ،"أن األصل يف البيوع اإلابحة" :بل وهي أم قاعدة البيوع وهي ،يف البيوع

وقلنا أن هذا هو قول مجهور أهل العلم، وهو الصحيح الذي تدل عليه 
  .األدلة

ِل مينع من ذلك  أن املسلم جيوز له أن يبيع ويشرتي ما :فالقاعدة املستمرة
 فإن وجد املانع الشرعي كّف املسلم عن البيع.  ،الشرع

  سلم يف البيوع إال إذا وجد املانع.وقلُت: إن هذه القاعدة ُتطلق يد امل

فإذا  ،ىل النزاعإأن يؤدي  :وقلُت: إن املانع يضبطه ضابط واحد وهو
!  وجد يف البيع ما يؤدي إىل النزاع غالباً؛ ف قمف 

قاعدة سنذكرها ونفصل أنواعها على ما ورد يف  -إن شاء هللا-وهذه 
منها حتت القاعدة وما ، وذكران أمثلة لبعض البيوع، ما يدخل ملسو هيلع هللا ىلصسنة النيب 

لنعرف كيف ننظر إىل الفروع، ووقفنا عند مسألة األسهم، بيع  ،خيرج
 األسهم.
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 األسهم هي: ورقة تعرّب عن مشاركة يف جزء مشاع يف الشركة. إنوقلنا 

أو يف  ،كة يف مجيع ما يف الشركةشار مث اختلف املعاصرون: هل هذه امل
 ؟الذمة االعتبارية للشركة

 سهم يف بيعها تنقسم إىل ثالثة أقسام:وقلنا: إن األ

 أسهم لشركات نقية. .1
 وأسهم لشركات حمرمة. .2
 وأسهم لشركات خمتلطة. .3

هي األسهم يف الشركات اليت يكون يف  :الشركات النقيةوقلنا: إن أسهم 
 عملها مباحاً، ونظامها مباحاً، وإدارهتا مباحة.

الكتب، أو غري يكون عملها مباحاً: شركة تبيع األرز، شركة تبيع  -
 ذلك.
ونظامها مباحاً: ليس يف النظام األساسي للشركة حمرم، ال ينص يف  -

النظام مثاًل على أهنا تقرتض من البنوك الربوية، أو أهنا هلا أن تتعامل يف 
 معامالت حمرمة، بل نظامها مباحاً.

 وإدارهتا مباحة: فتعمل وفق النظام وال تدخل أمراً حمرماً عليها. -
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ة نقية جيوز عند مجهور العلماء املعاصرين بيع أسهمها وشرائها هذه الشرك
 من غري إشكال.

فهي اليت يكون يف عملها حرام  أو يف نظامها  :الشركات احملرمةوأما 
 حرام .

  .كشركات تبيع الدخان  ،إما مطلقاً  :يكون يف عملها حرام -
شركة تسجيالت وصوتيات عندها  :مثالً  ،أو فيه حالل وفيه حرام -

 أشرطة دينية وعندها أشرطة أغا،ي.
نشئت به الشركة أفيكون النظام الذي  :أو كان يف نظامها حرام -

 :ينص على أمور حمرمة يف العمل أو يف التمويل، فهذه الشركات حمرمة، مثل
قرتاض من البنوك هذه الشركة يقوم متويلها على اال أن ينص النظام على أن

 بوية، فهذه الشركة حمرمة.الر 

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء املعاصرين من أنه إذا كان يف عمل 
الشركة مباح وحمرم تصبح خمتلطة، وأنه إذا كان يف نظامها نسبة معينة من 

فهذا ال وجه له شرعاً.  ؛الراب تصبح خمتلطة وهي نسبة الثالثني يف املئة فأقل
شركة حمرمة ولو درهم واحد، وهذه شركات  بل إذا ُوجد الراب يف شركة فهي

 ال جيوز شراء أسهمها وال بيع أسهمها، لوجود املانع الشرعي.
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الشركات اليت يكون عملها  ]أن:[ : فالتحقيقالشركات املختلطةوأما 
 مباحاً، ويكون عملها مباحاً، ولكن يقع اخللل من إدارهتا.

فيه إشكال، لكن  عملها مباح، ونظامها األساسي املكتوب مباح ليس
جملس اإلدارة يقرتض ابلراب مثالً، يتخذ قرارا فيه خمالفة، فهذه الشركة 

 ؛ألن نظامها وعملها ليس فيه احلرام، وليست نقية ؛خمتلطة، ليست حمرمة
 لدخول هذا األمر فيها. وهذا شأن املشتبهات.

ا احلالل بني واحلرام بني، وبينهم: ملسو هيلع هللا ىلصاملشتبهات اليت قال فيها النيب 
أصح ما قاله العلماء يف ضبط املشتبهات هو الذي  ،(1)أمور مشتبهات
 أصل جيذبه إىل احلل، وأصل جيذبه إىل احلرمة. :جيتذبه أصالن

: إنه حالل.  إذا نظرت إىل األصل هذا قلت 

: إنه حرام فيشتبه األمر.  وإذا نظرت إىل األصل الثا،ي قلت 

األصل وإن ِل يكن يف مسائل من ابب تقرير -وأان دئمًا أمثل هلذا 
 ـبمبا أحدثه النساء اليوم مما ُيسمى  -البيوع

  

                                                           

 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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  :احلواجب ريقتش
 ؛ تزيلهال ]هي[ وهو أن تضع املرأة لواًن على حاجبها يشبه لون بشرهتا،

 ره.ولكن تضع لوان فتصغّم 

فهذا أصل ينزع إىل  ؛ر احلاجب ويغري اخللقةغّم يص   :هنا إذا نظران إىل كونه
  .نس  التحرمي، ألن النامصة لُعنت لكوهنا مغرية خللق هللا للحُ 

تغيري ابللون ال يزيل األصل، بل األصل ابق، اختلف  :وإذا نظران إىل أنه
 عن النمص، وجتمل املرأة ابللون األصل فيه اجلواز.

ن فالصحيح عندي أنه من ابب املشتبهات، ليس من احلرام البني، وال م
احلالل البني، والقاعدة الشرعية يف املشتبهات؛ احلث على اجتناهبا من غري 

 تأثيم.

فإنه أبرء  ،حنث على اجتنابه ؛فبيع األسهم للشركات املختلطة وشراؤها
به، فإذا اشرتى اإلنسان أسهما من هذه  مُ ـثّم ؤ  ولكن ال نُـ  ،للدين والعرض

وال نقول إن البيع ابطل؛ بل البيع صحيح، وإن   ،ال نقول إنه آمث ؛الشركات
 .كان األوىل أن ال يشرتي، وحنثه على ترك هذا األمر حثاً بيناً 

مث ترتب على هذا مسألة وهي: إذا اشرتى أسهما خمتلطة هل يلزمه أن  
 يُطهرها؟



83|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

بعض أهل العلم قالوا إذا اشرتى أسهما من الشركات املختلطة فإنه خُيرج 
أن إلزام  -وهللا أعلم-من ابب تطهريه، لكن الذي يظهر يل  شيئا من الربح

 ه.الناس هبذا ال وجه ل

أن يتصدق بشيء من  -من ابب اطمئنان القلب-وأما إن أراد اإلنسان 
الربح فهذا شيء حسن، لكن أن يُلزم الناس إبخراج مبلغ من الربح 

  .للتطهري؛ فهذا ال وجه له

هما نقية فالربح له، وإذا اشرتى إن اإلنسان إذا اشرتى أس :بل نقول
أسهما من الشركات املختلطة فالربح له، وإن شاء أن يتصدق فحسن، وإن   
كّنا حنثه حثًا شديدًا على أن جيتنب أسهم الشركات املختلطة ملا فيها من 

 املشتبهات.

  :عصرية، وهي مسألةعندان أيضاً 

  مسألة بيع احلقوق املعنوية.
 ما هو احلق املعنوي؟

  :احلق املعنوي: سلطة  لشخص على شيء غري عيين، غري مادي
  .كالتأليف، واالخرتاع، والعالمات التجارية

 هذا حق معنوي، ألنه يقع على غري عني، فهذا حق معنوي.
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 هذه احلقوق املعنوية، ُوجدت يف هذا الزمان، هي نوعان:

 حق أديب. -

 وحق مايل. -

صرف فيها، ومنع غريه منها، هو قدرة صاحبها على الت :احلق األديب
ُيصبح يل احلق يف أن أتصرف يف هذا الكتاب،  ؛كتاابً   يعين: إذا ألفتُ 

 فأدفعه إىل املطبعة لتطبعه، أمنُع غريي من طباعته، وهذا ال خُيتلف فيه.

وهو أن يصبح للنسان السلطة يف بيعه، واملنع من التصرف  :وحق مادي
والذي عليه مجهور الفقهاء املعاصرين  فيه ابلبيع والشراء، وهذا حق مايل،

وأفتت به اجملامع الفقهية؛ أن هذا احلق اثبت، وهو متفق مع قول اجلمهور 
ألن هذه احلقوق أصبح هلا قيمة مالية يف  –املالكية والشافعية واحلنابلة  –

عرف الناس، والقاعدة الشرعية: أن ما ورد به الشرع مطلقًا وال ضابط له 
 لغة؛ يُرجع فيه إىل العرف.فيه، وال يف ال

كل ما ورد يف الشرع مضبوط، ال يوجد يف الشرع شيء غري منضبط، 
  :لكن ضبطه

ال يُلتفت إىل غريه، مثل الصالة،  ؛إما يكون ابلشرع: وهذا إذا وجد
 ط الصالة ورد ابلشرع.ب  ض  
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بط الشيء ابلشرع؛ فإنه ُيضبط ابللغة، يُنظر إىل معناه افإن ِل يوجد ض  
 اللغة.يف 

 فإنه ُيضبط ابلعادة والعرف. ؛فإذا ِل يوجد له ضابط يف اللغة

خذ املال من حرزه. ؤ مثل احلرز: فمن شروط قطع اليد يف السرقة أن يُ 
ما هو احلرز؟ ما هو حرز اجملوهرات؟ ما هو حرز النقود؟ ما هو حرز  :طيب

 الدواب؟

اللغة فوجدان أن رجعنا إىل الشرع فلم جند ضابطًا فيه حيدد، رجعنا إىل 
احلرز مكان احلفظ لكن ِل حيدد حرز األنواع، فرُيجع يف ذلك إىل العرف، 

 فما عد يف عرف الناس حرزاً فهو حرز، وما ِل يعد حرزاً فليس حبرز.

يقول مجهور الفقهاء املعاصرين: إن املال الذي مُيلك؛ ورد يف الشرع، 
، أي: أي ِل يرد حده وورد يف الشرع حفظه، ولكن ِل يرد يف الشرع ضبطه

يف شيء معني، وال يف اللغة، فرُيجع يف ذلك إىل العرف، والعرف اليوم يعترب 
 هذه احلقوق مااًل، وابلتايل يكون هذا احلق مااًل.

يرتتب على هذا أنه جيوز للنسان أن يبيع حق التأليف، حق النشر، 
خرتاع، وأن سواء كانت املادة مكتوبة أو مسموعة، وأن يبيع حق براءة اال

 مة التجارية.اليبيع حق الع
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ويرتتب على ذلك أن من كانت عنده عالمة جتارية، فإن له احلق فيها، 
 وال جيوز االعتداء عليه فيها بتقليد أو غري ذلك.

إذا ُوجدت عالمة جتارية حمفوظة مثبتة فال جيوز للنسان أن يذهب 
ا أو مالكها، وهذا ويقلد هذه العالمة فيبيع ويشرتي إال إبذن من صاحبه

 الذي جرت عليه الفتوى يف اجملامع الفقهية.

هذه نظرة إىل بعض أنواع البيوع يف ضوء القاعدة "األصل يف البيوع 
 اإلابحة".

 ،ننتقل منها إىل القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع
 هذه القاعدة يقول فيها العلماء: 

 

* * * 
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 الثانية[: ]القاعدة  
 "العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين".

وهذه القاعدة خمتلف فيها بني فقهاء األمة، ولذلك يصوغها بعض 
علماء القواعد بصيغة االستفهام؛ هل العربة يف العقود بصيغها ومبانيها أم 

 مبقاصدها ومعانيها؟

أن العربة ابملقاصد  :يهاهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح ف
 واملعا،ي ال ابأللفاظ واملبا،ي.

هل املعترب يف  :ومعىن هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة االستفهام
  ؟انعقاد العقود النظر إىل األلفاظ أم املعترب النظر إىل املعا،ي

أطلق على معىن غري وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ 
 وقال: قبلت. ،ال: بعتك بنيت بعشرين ألفاق املعروف، مثالً 

تصور أن املقصود ابلبيع هو البيع احلقيقي، ولكن املقصود هنا طبعا ال يُ 
هنا النكاح، اللفظ لفظ بيع، واملعىن النكاح، فهل ننظر إىل اللفظ فنقول: 
هذا العقد ابطل ألن بيع احلرة ال جيوز؛ أو ننظر إىل املقصود فنقول: ما دام 

  ؟املقصود مفهوم فإن العربة ابملقاصدأن 

 : كفلت فالان بشرط أنه بريء. قال مثالً 
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فالن استدان من شخص مئة ألف، فجاء شخص فقال: أان أكفله 
 بشرط أنه بريء، يعين: بشرط أنه يربء اآلن. اللفظ لفظ كفالة، واملعىن؟

 اللفظ لفظ كفالة، والكفالة كما تعرفون ضمُّ ذمة إىل ذمة. 

ليس فيه ضم ذمة إىل ذمة، ألن الكفيل ماذا قال؟ أكفله بشرط أنه هنا 
إذن أبرء ذمة األول وحتمل هو، فأصبحت حواله، حول الدين إىل  ،بريء

ذمته، فاللفظ لفظ الكفالة واملعىن معىن احلوالة، فهل النظر إىل الصيغ أو 
 النظر إىل املعا،ي واملقاصد؟ 

إىل املعا،ي واملقاصد، فكل لفظ  الصحيح من أقوال أهل العلم أن النظر
انعقد به العقد، كل لفظ دل على املعىن املقصود  ؛دل على معنًا مفهوم

وأن  ،وأن يُفهم املقصود ،داللة مفهومة انعقد به العقد، املهم أن يُفهم املعىن
إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ : ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  ،ال يؤدي إىل النزاع

النية، وأنه  –قوهلا وفعلها  -األصل يف األعمال  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل النيب  .نوى ما
 نوى. حيصل للنسان ما

  :نضرب أمثله يف البيوع



89|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

بيع.  ؛واملعىن ،صيغة هبة ؛الصيغة. "وهبتك سياريت أبلف"شخص قال: 
وترتتب عليه أحكام  ،أن هذا العقد بيع :فالصحيح من أقوال أهل العلم

 ألن العربة ابملقاصد. ،البيع

أسلمُت إليك أو أسلفُت إليك هذا الكتاب "إذا قال شخص آلخر: 
، اللفظ لفظ السلم، لكن املعىن بيع حاضر، ألن السلم بيع "هبذا الثوب

موصوف يف الذمة، وهذا يقول أسلمُت لك هذا الكتاب يف هذا الثوب، 
واللفظ لفظ السلم، الصحيح من أقوال  ،فهو بيع حاضر حباضر، املعىن بيع

 أن هذا العقد منعقد وله أحكام البيع. :علمأهل ال

واملعىن  ،. اللفظ لفظ البيع"بعتك سياريت بال مثن"إذا قال إنسان آلخر: 
وال تلحقه  ،وتلحقه أحكام اهلبة ،هبة، فالصحيح أن هذا العقد عقد هبة

 أحكام البيع.

، اللفظ "بعتك منفعة داري سنة خبمسة آالف"إذا قال شخص آلخر: 
أن هذا العقد  :واملعىن إجارة، فالصحيح من أقوال أهل العلم ،لفظ البيع
 وليست أحكام عقد البيع. ،وتلحقه أحكام عقد اإلجارة ،عقد إجارة

واحلنابلة يف  ،واملالكية ،احلنفية :كما قلنا: مجهور أهل العلم على هذا
خالف،  والشافعية احلنابلةوالشافعية يف قول على هذا، وإن كان عند  ،قول
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وهو الذي تدل عليه األدلة، واستدلوا على هذا   ،اجلمهور على هذالكن 
 كما قلنا: 

 .نوى إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما: ملسو هيلع هللا ىلصبقول النيب  :أوال

وأيضًا قالوا: اعتبار القصود واملعا،ي أوىل من اعتبار األلفاظ، ملاذا؟ قالوا: 
فما  .عرب عن املعىن الذي نريدفائدة اللفظ؟ أن نُ  أصال ملاذا أنيت ابللفظ؟ ما

 هو األصل؟ هل األصل هو املعىن الذي يريده اإلنسان أو اللفظ؟
املعىن، واللفظ: وسيلة، واعتبار املقصود أوىل من اعتبار الوسيلة،  ]األصل[:

 ولذلك اعتبار املعا،ي يف العقود أوىل من اعتبار األلفاظ. 

: أن -تيميه رمحه هللا  ونص على هذا شيخ االسالم ابن -كذلك قالوا 
حصل املقصود  ؛هم مراد املتكلماملقصود فهم مراد املتكلم، فحيث ما فُ 

 الشرعي. 

بل  ،أن اختالف اللفظ ال يغري من حقيقة املعىن- ومما يدل على ذلك
استعمل رجاًل من األزد على انحية،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -يعاد ابللفظ إىل املعىن

على الصدقة، فلما جاء حاسبه، فقال الرجل: هذا مالكم وهذا هدية. هذا 
وهذا هدية أهديت له من الناس الذين ذهب أييت  ،الصدقةيعين:  ،مالكم

فمذا مساها؟ هدية، والناس قدموها له على أهنا هدية. فماذا قال  ،بصدقاهتم
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لست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك  جفهاّل  :؟ قالملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ألن املقصود  ،فليست هدية ؛هذه وإن مُسيت هدية ،(1)إن كنت صادقا؟

وإمنا النظر إىل  ،منها الرشوة، وهدااي العمال غلول، فلم يكن للفظ أثر
 املعىن.  

يقول: الرشاوى للمسؤولني يف الوظائف و  اآلن بعض الناس يقدمون 
مبال، وقد  –اليت هي رشوة  -وقد تكون هذه اهلدية  !عربون صداقة !هدية

ويوِل له  ،تكون بعني، وقد تكون إبكرام. بعض الناس مثال يذبح للمسؤول
من أجل أنه مسؤول ويقول هذا إكرام! العربة ابحلقيقة وهذا الذي دل عليه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصفعل النيب 

أنه ومن دقيق عبارات شيخ االسالم بن تيمية رمحه هللا يف هذا الباب 
قال: "إن العقد جنس ال يشرع فيه التعبد". يعين ِل يرد التعبد يف العقود 

فحيثما عرب الناس مبا  ،فالباب فيه واسع ؛ابأللفاظ، وما دام ِل يرد فيه التعبد
 يُفهمم مقصودهم فاملعىن صحيح. 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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يرد عن  ابتالء الناس ابلبيوع والعقود ِلأنه مع ومما يدل على ذلك أيضاً: 
ولو كان اإللزام بلفظ معني شرعاً  ،دليل على اإللزام بلفظ معني ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصلبينه النيب 

ويكثر ابتالء  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  يف زمنالعقود موجودة  :يعين يقول مجهور العلماء
على حتديدها، فلما ِل  ملسو هيلع هللا ىلصلدل النيب  ؛فلو كان هلا ألفاظ حمددة ،الناس هبا

 فاسع، وأهنا راجعة إىل أعرابيان ؛ علمنا أن األمر فيها و  ملسو هيلع هللا ىلصينقل عن النيب 
 الناس. 

بعض أهل العلم ممن يرون أن العربة يف العقود للمقاصد واملعا،ي يستثنون 
من ذلك النكاح، يقولون نعم: العربة يف العقود للمعا،ي واملقاصد وال ُتشرتط 
األلفاظ، ولكن نستثين من ذلك النكاح، فإن النكاح يُلتزم فيه ابأللفاظ 

 كاح، ملاذا؟ قالوا: احتياطاً لألعراض.الدالة على الن

 -قالوا: وجدان الشرع حيتاط لألعراض ما ال حيتاط لغريها، حىت أن الزان 
ال يثبت إال بشهادة أربعة شهود، بشروط دقيقة جدًا حىت  -والعياذ ابهلل 

احتياطًا لألعراض. بينما القصاص يثبت بشهادة  ،تثبت هذه الشهادة
 شاهدين.
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وجدان الشرع حيتاط لألعراض ما ال حيتاط لغريها، ومن االحتياط فقالوا: 
لألعراض أن نشرتط للنكاح األلفاظ املعلومة، ملاذا؟ ألن النكاح استباحة 

التحرمي، والنكاح سبب  -يف البضع  -للعرض، ]و[ األصل يف العرض 
فيه من األلفاظ ال بد لالستباحة، فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن النكاح 

 .علومةامل

وهذا عندي أحوط وهللا أعلم وأجود. وهو أن النكاح ُيستثىن من 
 القاعدة.

طبعًا هذا خارج عن مسائلنا من جهة العقود املالية ولكنه متعلق 
 ابلقاعدة.

فالنكاح ينبغي االلتزام فيه ابأللفاظ املعروفة اليت تدل على النكاح، مبعىن 
فاً، وإمنا يقول: زوجتك، ال أييت إنسان ويقول: بعتك بنيت بعشرين أل

 أنكحتك، أو غري ذلك من األلفاظ املعروفة الدالة على النكاح.

  .لفظ يتفرع عن هذه القاعدة: أنه ال ي شرتط النعقاد البيع
 ألن اللفظ غري مقصود.  بل قد ينعقد البيع ابلفعل.

ملا تبني لنا أن اللفظ غري مقصود؛ فإن البيع ال ُيشرتط له اللفظ، فينعقد 
 ـ:ابلفعل، وهذا ما ُيسمى عند الفقهاء ب
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 أن يقع بيع السلعة ودفع الثمن من غري ختلل لفظ. :املعاطاةبيع 

اآلن هذا يقع كثرياً، يدخل الواحد منا البمقالة ويعرف سعر اخلبز مثالً 
فيأيت وأيخذ اخلبز، ويذهب إىل احملاسب، ويدفع املبلغ، وخيرج، بدون أن 

 أن يقول له: "بكذا"، هذا بيع املعاطاة.يقول: "هذا بكم؟" وبدون 

 ومجهور العلماء على جواز بيع املعاطاة، وأن البيع ينعقد ابلفعل.

 ملاذا؟ ألمور منها:

أواًل: أنه تبني لنا أن اللفظ غري مقصود، وأن العربة ابملقاصد واملعا،ي، 
 فإذا دل الفعل على املقصود حصل املراد الشرعي.

 ،وال ضابط له فيه وال يف اللغة ،الشرع مطلقاً  ومنها: أن البيع ورد يف
 فريجع فيه إىل العرف.

ومنها: أن بيع املعاطاة يقع يف أقطار املسلمني من غري نكري فكان 
إمجاعاً. يعين: جنس بيع املعاطاة موجود يف كل مكان، وإن كانت السلعة 

ري السلعة السلعة اليت يف اإلمارات غري السلعة اليت يف السعودية، غ –ختتلف 
لكن صورة بيع املعاطاة موجودة يف أقطار املسلمني من  – إندونيسيااليت يف 

 غري نكري فكان إمجاعاً.

 ابلكتابة، وال سيما من الغائب. ينعقدويرتتب على هذا أيضاً: أن البيع 
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البيع ينعقد ابلكتابة من احلاضر على الصحيح، ومن الغائب عند مجهور 
 أهل العلم وهو الصحيح.

، وكتب له "بعين سيارتك خبمسة آالف"فلو أن شخصًا كتب آلخر: 
 ، فإن البيع ينعقد هبذا على الصحيح من أقوال أهل العم."قبلت"اآلخر: 

ولو أن شخصًا يقيُم يف بلد، وعلم أن شخصًا يريد أن يبيع بيته يف بلد 
آخر، إنسان من بلد، مثالً جاء يف اإلمارات، من مصر، من سوراي، من أي 

لد، مقيم يف اإلمارات، وعلم أن رجاًل من أهل قريته، من أهل مدينته يريد ب
أن يبيع بيته، وهو يعرف هذا البيت، فكتب رسالة من فالن بن فالن إىل 

الكائن يف كذا املعروف بكذا مبئة ألف. ملا جاءت  كفالن: بعين بيت
 الرسالة، قرء فقال: بعتك؛ يصح العقد وينعقد.

 أمور:لكن هنا ننبه إىل 

 األمر األول: ال بد أن تكون الكتابة مستبينة.

  .اليت تكون احلروف فيها ظاهرة ويبقى هلا أثرهي  :والكتابة املستبينة

أما الكتابة اليت ال تكون احلروف فيها ظاهرة وال يبقى هلا أثر؛ فهي عند 
 مجاهري العلماء مبنزلة حديث النفس.
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خّط الشيخ بيده يف اهلواء[  مثال: إنسان أمام امرأته، فكتب هكذا ]
"أنت طالق" بدون أن يتكلم، هنا يقول مجاهري العلماء من السلف  :وكتب

واخللف هذه الكتابة غري معتربة وال يقع هبا الطالق، بل هي مبنزلة حديث 
  تظهر احلروف.ال ،النفس، ألن الكتابة غري مستبينة، كتابة يف اهلواء

على الوسادة، فكتب هلا أبصبعه على أو هي انئمة جبواره على املخدة، 
الوسادة "أنت طالق"، بدون أن يتلفظ، عند مجاهري العلماء ال يقع هبذه 

 الكتابة الطالق.

أو كتب ابملسمار على ثلج يذوب مباشرة، أو على سطح املاء كتب 
 أبصبعه، فهذه عند مجهور أهل العلم مبنزلة حديث النفس وال يقع هبا شيء.

الكتابة املستبينة، الكتابة اليت تعترب؛ أن تكون احلروف إذن أول شيء يف 
 فيها ظاهرة وأن يبقى هلا أثر.

 أن تكون مرسومة.و 

مرسومة: يعين: معنونة، معروفة أهنا من فالن إىل فالن، وال زال هذا 
 املصطلح ُيستعمل يف القضاء، فيقال هذا اخلطاب: مرسوم.

عك مرسوم أو غري قد يسأل القاضي أحياانً: هل اخلطاب الذي م
 مرسوم؟ 
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مرسوم: يعين معروف أنه من فالن إىل فالن، مكتوب أنه من فالن إىل 
 فالن.

فإذا كان مبهماً؛ يعين: كتب شخص رسالة إىل شخص يف بلده: "بعين 
 بيتك الفال،ي مبئة ألف" بدون أن يكتب من هو! هذا الكتاب غري معترب.

معلومة أنه من فالن إىل  ،مرسومة ،إذن ال بد أن تكون الكتابة مستبينة
 فالن.

األمر الثاين الذي ننبه عليه: أنه يشرتط أن يقع القبول يف اجمللس 
 .الذي يقرأ فيه الكتاب

 ُيشرتط أن يقع القبول يف اجمللس الذي يقرأ فيه الرسالة، ملاذا؟

ألنه يشرتط يف صحة البيع احتاد اجمللس بني اإلجياب والقبول، فلو قال 
ومها يف جملس، فذهب صاحب السيارة،  آلخر: بعين سيارتك أبلفٍ شخص 

ومن الغد قال: قبلت، ِل ينعقد البيع. ال بد من إعادة املشرتي قول: بعين 
 سيارتك أبلف.

 فيشرتط يف صحة البيع احتاد اجمللس.

يشرتط االتصال بني  –وإن كان هذا مرجوحًا  –بل بعض الفقهاء 
 رجوح، والصحيح احتاد اجمللس.اإلجياب والقبول، لكن هذا م
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 ما هو اجمللس؟ :طيب
فيه الرسالة، ليس الذي تبلغه فيه  أقر يقول اجلمهور: اجمللس الذي يُ 

، وإمنا هاؤ يقر الرسالة، ألنه ممكن تصله الرسالة مغلقة وهو يف املكتب فال 
 ها يف البيت.ؤ يقر 

وهذا هو يكون اجمللس عندما يقرأ، فإذا قرأ وقال: قبلُت، مّت العقد. 
 جملس العقد.

 يتفرع على هذا: 
 االتصال احلديثة لالبيع بوسائ

 كاهلاتف، وجملس العقد يف االتصال اهلاتفي هو وقت املكاملة.
]مثال:[ اتصل على أخيه يف بلد وقال: أريد أن أشرتي بيتك، أو بعين 

 بيتك الفال،ي بكذا، وقال: قبلت، ]هنا[ مّت العقد.
وبعد يوم  ، بيتك الفال،ي بكذا وقال: نرىلكن اتصل عليه وقال: بعين

 اتصل عليه وقال: قبلت، نقول ال بد من إعادة اإلجياب والقبول.
إما ابلربيد  :نت، حبيث يبيع ويشرتيومنه البيع عن طريق اإلنرت 

اإللكرتو،ي، أو عن طريق احملاداثت الفورية، أو عن طريق احملاداثت املرئية 
 .لفيديوااليت ُتسمى اليوم مبحاداثت 

فالبيع هبذه الطرق ينعقد عند مجهور أهل العلم، ويكون اجمللس هو وقت 
االطالع على الطلب، فإذا كان الربيد اإللكرتو،ي؛ وقت ما يفتح الربيد 

 اإللكرتو،ي ويقرأ يكون هذا هو اجمللس. 
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 إذا كان ابحملادثة؛ وقت احملادثة، سواء كانت صوتية أو ]مرئية[.
ادر هذه النقطة إىل أمر: وهو أنه ُيشرتط يف البيوع لكن ننبه قبل أن نغ

أن ال تكون يف  ؛اليت تنعقد ابلكتابة من الغائب أو بوسائل االتصال احلديثة
 سلعة يشرتط فيها التقابض يف اجمللس، لعدم إمكان التقابض.

يعين مثاًل الذهب: ال يصلح أن ينعقد ابلكتابة، يكتب له رسالة مثالً: 
مبئة ألف"  ؛والذي يزن كذا ،املعروف ك،املوجود عند "بعين عقد الذهب

ويقول: قبلت. ألنه ُيشرتط يف بيع الذهب التقابض يف اجمللس، وهنا ال 
 ميكن التقابض.

وخرج بعض أهل العلم إمكانية جواز هذا يف حالة واحدة وهي: أن 
يكون للبائع وكيل وللمشرتي وكيل، فُيقبض وكيل املشرتي البائع الثمن، 

 السلعة. (1)بض وكيل البائعم البائع  ويُق
 أنيت هبا يف مسألة تقع كثرياً جداً اآلن، وهي: 

 مسألة صرف العمالت.
أحيااًن بعض الظروف االقتصادية جتعل اإلنسان حمتاجًا إىل الصرف من 

فة، يعين: رجل يكون يف اإلمارات ورجل و بلد إىل بلد بدون الطرق املعر 
يف أمريكا عنده الدوالرات ويريد أن يصرفها يكون يف أمريكا، الرجل الذي 

 بدراهم يف اإلمارات، األصل هنا عدم اجلواز ألنه ال حيصل التقابض.
                                                           

 لعل الصواب: املشرتي.( 1)
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لكن خرّج بعض أهل العلم صورة ميكن أن يقع هبا اجلواز وهي: أن 
يكون للبائع وكيل، وللمشرتي وكيل، وكيل املشرتي عند البائع، ووكيل البائع 

يل املشرتي البائع  الثمن اآلن، ويُقبض البائع وكيل عند املشرتي، فُيقبض وك
ي السلعة اآلن، فيحصل التقابض يف نفس اجمللس، وهذا له وجه رت املش

شرعي، حبيث يتفقون على اجمللس، فيقع التقابض يف نفس اجمللس، وهذه 
ال سيما مسألة صرف العمالت اليت  ،الصورة ختريج جيد ملثل هذه املسألة

خاصة بني الدول اليت تقع بينها التجارات ويصعب  ،ًا اآلنُيسأل عنها كثري 
من  نوعٍ  خراج مبلغ معني من املال. فيحتاج فيها إىلإفيها التصارف أو 

 املعاملة املباشرة للصرف فيمكن أن يكون األمر هكذا.
وإال فاألصل يف كل سلعة يشرتط لصحة البيع فيها التقابض يف جملس 

، وال ابهلاتف، إال إذا وجدان ابإلنرتنتأهنا ال تنعقد ابلكتابة، وال  ؛العقد
 طريقة حيصل فيها التقابض يف نفس اجمللس.

 فإذا وجدان هذه الطريقة فإن اإلشكال الشرعي يزول يف هذا الباب.
  :قريب من هذه القاعدة

 

* * * 
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 القاعدة الثالثة وهي: القصود مؤثرة يف العقود.
ف: "هل القصود غها بصيغة اخلالو خالفية، وميكن أن تصوهي قاعدة 
 ابملقصود؟العربة هل العربة ابلظاهر أو  :"، يعينمؤثرة يف العقود؟

هلا أثر يف العقود، إما من حيث اجلواز، وإما من  -على الراجح-القصود 
 حيث الصحة.

فإنه  ؛القصد له نصيب من احلكم، فإذا كان القصد فاسدًا واطُلع عليه
كم بفساد العقد ظاهراً، أما إذا ِل يطلع عليه فإن العقد يكون فاسدًا يف حيُ 

 الباطن، أي بني العبد وبني ربه سبحانه وتعاىل.

 ونضرب لذلك مثاالً وإن ِل يكن يف البيوع ولكن يُقرب املعىن:

 امرأة طلقها زوجها ثالاثً، فال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه.

يقع فيها  بعض األمور الحياانً اإلنسان يظن سبحان هللا اي أخوة، أ (1)]
 ةجهل، وجتد فيها جهاًل. مسألة الطالق الثالث، أان فوجئت مرة بسائل

تتصل يب وتسأل عن شيء يتعلق ابلرجعة وهي من عندان من السعودية، 
 :سألتها: هل هذه الطلقة األوىل؟ قالت: ال، قلُت: الثانية؟ قالت: ال، قلتُ 

                                                           

 ختفيف اجمللس.من هنا استطرد الشيخ من ابب ( 1)
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لكن   ،لت: ال! قلُت: كيف؟ قالت طلقين سبع مراتايعين طلقك ثالاث؟ ق
 كل مرة لوحدها!

يطلقها ويراجعها سبع مرات، وهذه السابعة اتصلت تسألين، عندها 
أظن إذا ما نسيت هل هلا حق أن تطلب مااًل أو  –إشكال مبسألة الرجعة 

 ملاذا؟ !ليس هلا حق أن تطلب مااًل، أما الرجوع ما عندها إشكال

طالق الثالث أن يطلقها ثالاًث معاً، أما يطلقها مرة،  ألهنا تظن أن
 يطلقها مرة، يطلقها مرة، هذا ليس ثالث.

فتقول طلقها سبع مرات هذه السابعة، فقلُت هلا: اي أخيت، ما جيوز لك 
 أن ترجعي إليه، بل جيب عليكم أن تستغفروا من املاضي الذي وقع، وأنتم 

 جاً غريه.اآلن أصبحيت حمرمة عليه حىت تنكحي زو 

اي طالب  –خاصة يف موضوع الطالق  –وأان من هنا أنبه اي إخوة 
العلم، عليكم ابالستفصال: كثري من الناس اآلن يتساهلون يف طرح مسائل 
الطالق على الشيوخ من أجل أخذ فتوى، على قاعدة ضعها يف رقبة عاِل 

 واخرج ساِل.

 اخلطورة مبكان.فيأتون بدون أن يوضحوا املسألة، واملسألة من 
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ال بد أن تتعلم اإلنصات، دع السائل يتكلم حىت  :أوالً  :يف الفتوى
 ينتهي، وإايك أن تبادر ابلفهم، إال أن تشرح له املقصود فيوافقك.

 بعض الناس مبجرد ما يقول السائل كذا، يقول له: نعم نعم جيوز! 

 طيب قد أيتيك شيء يف الكالم، إال أن يقول له: قصدك كذا وكذا
 وكذا؟ فيقول نعم، فيقول: هذا جيوز، أو هذا ال جيوز.

مرة كنت يف االفتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق الشاهد: 
ابلرجعة، هل يلزم دفع املهر املعروف املعتاد وإال ال يلزم؟ هو قد طلقها حىت 
وضعت، يعين: خرجت من العدة، فاتصل أبحد األشياخ فقال له اعقد 

اً، وذهب الشيخ وجئُت أان بعده على اهلاتف، فاتصل عليها عقدًا جديد
نفس الرجل! كان عنده إشكال يف املهر، فقلت له: اي أخي، كيف وقع 
الطالق؟ هل هذه الطلقة األوىل؟ قال: ال، قال أان طلقتها مرة، وطلقتها 

 قّ ر  فـ   ،مرة، متفرقات، وهذه الثالثة طلقتها، وكانت حاماًل فوضعت احلمل
قليب من أجل املولود فأريد أن أرجعها! فقلت له: اي أخي ما جيوز أن 

أان  !حىت تنكح زوجًا غريك، قال اي شيخ حرام عليك !هذه ثالث ،تُرجعها
سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقداً جديداً، قلت: أنت ما قلت له 

 له: كانت امرأيت حاماًل فأوقعت عليها أنك طلقت ثالاثً، أنت قلت  
الطالق وقد وضعت فماذا أصنع ألرجعها؟ قال: اعقد عقدًا جديداً، لكن 
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ما أخربته أنه وقع منك طالق سابق، وإن كان الشيخ أيضًا ينبغي أن 
 يستفصل، فإن الناس إما بقصد وإما جبهل يُغفلون بعض هذه األمور[.

فال حتل له حىت تنكح زوجًا غريه، فجاء  الشاهد: رجل طلق امرأته ثالاثً 
ده أن حيللها لزوجها، ليس هناك اتفاق وال وقص   ،رجل متربع وعقد عليها

تلفظ، ولكنه عقد بقصد التحليل، فإن هذا العقد ال يصح، وال يرتتب عليه 
التحليل، ولذلك يقول العلماء: ال بد أن يتزوجها زواج رغبة فيها، وأن 
 يطلقها طالق رغبة عنها، حىت يصح التحليل، وإذا حصل هذا حيصل

 التحليل، فالقصود مؤثرة يف العقود.

 ومن ذلك: 

 بيع اهلامزل. 
 اهلازل ال يقصد البيع وإمنا ميزح. 

شخص قال آلخر ومها يتمازحان وظاهر حاهلما املزاح: بعتك سياريت 
 :هذه خبمسة آالف، السيارة تسوى مئة ألف، لكن ميزح مع صديقه قال

لك قام الصديق وقال: قال: قبلت. مث بعد ذ ،بعتك سياريت خبمسة آالف
قال: وهللا  ،السيارة وهذه مخسة آالف وأان أريدقد وقع اإلجياب والقبول 
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 ،وأنت تعرف حنن منزح ،أريد البيع، وال أان هازل ما قصدت البيع ،أمزح
 قال: ال، وقع اإلجياب والقبول وتفرقنا من اجمللس فلزم العقد. 

فإن البيع ال  ؛بل كان هازالنقول: إن علمنا ابلقرائن أنه ال يقصد البيع 
ثالث جدهن جد قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على ذلك أن النيب  ،ينعقد على الصحيح

فهذه األمور الثالثة جدهن جد  ،(1)وهزهلن جد النكاح والطالق والعتاق
فهزله ال يكون جداً،  ،وهزهلن جد. فدل ذلك على أن غريها ليس مثلها

 ا ويكون القصد مؤثرا يف العقود. فاهلزل يف البيوع إذا ثبت ال يكون جدً 

 أيضاً من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء بـ:

 بيع التلجية. 
وأراد  ،إنسان ميلك بيتا :يعين ،يعين البيع الذي يكون اإلنسان مضطرا له

البلد  فذهب إىل رجل ذي سلطان يف ،ظاِل أن أيخذ بيته وهو قادر عليه
يريد أن أيخذ بييت وأان ضعيف، فأان وقوة وشوكة فقال له: اي أخي، فالن 

فجاء فقال له:  ،سأظهر أ،ي بعتك البيت حىت ال يتسلط علي هذا الظاِل
 وقال: قبلت. وقع اإلجياب والقبول.  ،بعتك بييت مبئة ألف

                                                           

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.( 1)
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هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة، ألنه اإلنسان ليس خمتارا له، وهو 
 من ظلم الظاِل.  ال يريد أن يبيع ولكنه ملجأ إليه ليسلم

وإمنا قصد  ،فبيع التلجئة عند اجلمهور ال ينعقد. ألن البائع ِل يقصد البيع
 التخلص فال يكون البيع منعقدا.

 

* * * 
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 الرابع الدرس
 املبعوث عن األكمالن األمتان والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

  بعد،،، أما ،مجعنيأ وصحبه آله وعلى ،للعاملني رمحة
 شرانأو  ،"العقود يف ؤثرةم   القصودأن " قاعدة يف -األخوة أيها- كنا

  وهي الزمان هذا يفال سيما  ؛الناس عند اكثريً   تقع فيها تبقي مسألة ىلإ
  .املال أجل من التقسيط بيع :مسألة

  :وصورهتا
 اقتناءها قصده ليس سلعة فيشرتي ،املال ىلإ احمتاجً  نساناإل يكون أن

 وليس املال هو احلقيقة يف فقصده ،املال على ليحصل يبيعها أن قصده مناإو 
 يبيعها أن أجل من ابلتقسيط سلعة يشرتي أن للنسان جيوز فهل السلعة،

 الثمن؟ على ليحصل ةحالّ 
 ليس القصد هذا ألن ؛البيع هذا جيوز: العلم أهل مجهور عند :نقول

 -املال على حيصل أن نساناإل قصد -مباح قصد هو بل ا،فاسدً  اقصدً 
  منه وأيخذ هذا يعطي أن قصده وليس ،الراب على ليّ يتح أن قصده ليس
 قصد وهذا املال على حيصل أن قصده وإمنا ؛الصور بعض يف سنذكر كما
 على وحيصل يبيعها أن أجل من سلعة يشرتي أن نسانلل جيوز أال. مباح

 يؤثر فال بفاسد ليس القصد فهذا ؛البيوع يف األصل هذا جيوز املال؟
 :شروط هلذا يشرتط لكن ابلعقد،
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  .بواسطة أو أصالة منه اشرتاها ملن السلعة يبيع الن أ :األول الشرط
 سيارة منه ويشرتي معرض لصاحب أييت أن للنسان جيوز ال :مبعىن

 نةالعي هي هذه ألن ؛حاضر بثمن السيارة نفس يبيعه مث ،بثمن ابلتقسيط
 .إليه ينتبه فهذا ،احملرمة
 كان  وإن مقصودة للمشرتي معلومة السلعة تكون أن :الثاينشرط ال

  .املال يقصد
 !اآلن الناس بعض يفعله ما أما يه؛شرت ي الذي ما يعرف أنال بد  :مبعىن
 ما يدري ما متويل عملية له رونوجيُ  ،متويل أريد: ويقول البنك إىل يذهب
 أدري ما: يقول السلعة؟ هي ما: له أقول ؛الناس بعض أيتينا .اشرتاه الذي

 ال وهذا !سباناحل يف وال ةمقصود تكن ِل السلعة إذن ..حديد ،رزأ يقولون
 الذي املبيع يكون أن فشرط ؛بيع هذا .امعلومً  املبيع يكون أنال بد  جيوز،

 .كذا  يشرتي ،حديد يشرتي ،رزأ يشرتي أنه ،امعلومً  يشرتيه
 ميلك البائع أن أو السلعة هذه ميلك البنك أن يعلم أن :الثالثالشرط 

  .السلعة هذه
 إىل تذهب ة:بالرؤيف ابخلرب، يكون وإما ،ةابلرؤي يكون أن إما :العلمو 

 خيربك :ابخلرب أو ؛للبنك مملوكة أو للبائع مملوكة ،السيارات وترى املعرض
  .ميلكها أنه بنك غري أو بنك كان  سواء يبيع الذي الرجل
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 ة؛ثق من إال قبوله جيوز ال اخلرب: اخلرب مسألة بقى، يفيها شكالإ ال الرؤية
 الربوية البنوك أخبار اعتماد جيوز ال أنه -أعلم وهللا لنا يظهر فالذي- وعليه

 البنك قال ذاإف ابلراب، بتعاملها ثقتها سقطت الربوية البنوك ألن هذا، يف
 يف ارزً أ أو كذا  دولة يف بالتينيوم أو كذا  دولة يف احديدً  منلك حنن :الربوي

 الرمسية األوراق نرى أن إما بل ؛امللك معرفة يف هذا يكفي فال ؛كذا  دولة
  .السلعة نرى أو امللك على تدل اليت

 الناس على تكذب الربوية البنوك ألن مبكان؛ األمهية من املسألة هوهذ
 ال وهم ؛فرنسا يف ..البحرين يف احلديد؟ هذا أين .حديد نبيعك :تقول

 البحرين إىل يذهب أن يستطيع ال املشرتي أن يعرفون لكن ؛اشيئً  ميلكون
 على االعتماد جيوز وال الناس، على فيكذبون ؛كذا  إىل يذهب أو لريى

  .مفيه الثقة لسقوط خربهم
 معاملة السعودية يف عندان ظهر :قالوا ؛املسألة هذه عن ئلتسُ  مرة
 احلديد للناس تبيع الربوية البنوك كل  - الربوية ابلبنوك البحرين يف حديد

 ؛البحرين تغرق كانت  البحرين يف احلديد هذا كان  لو وهللا وقلت -ابلبحرين
 . املال مقصودهم ألن ؛الناس على يكذبون لكنهم

 بعض: مثل ،التساهل عليه ربجُ  لكن ؛ابلراب متعامالً  يكن ِل من كذلك
 يتساهل أنه عنه رفوعُ  جرب ،الشخصيات بعض أو اإلسالمية بنوكال فروع
 معاينة ،املعاينة منال بد  بل ؛خربه على االعتماد جيوز فال ؛الباب هبذا

 .لكاملم  على تدل اليت األوراق معاينة أو العني
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 يبيعها أنال بد  بل ؛بيعها يف الربوي   البنك   لوكّم يُ  ال أن :الرابعالشرط 
  .له بوكيل أو بنفسه

 البنك نفس لوكّم ويُ  الربوي البنك من يشرتي -اآلن مثالً - الناس بعض
 واحلرام احلالليف  تبايل ال البنوك هذه ألن ؛جيوز ال وهذا ؛يبيعه أن يف

  .طريقه من منه بوكيل أو بنفسه نساناإل يبيعها أنال بد ف لنفسها؛ وتبيعها
 ابلتجربة ثبت لكن ؛ابلراب يتعامل ال الشخص أو اجلهة تكان  إذا كذلك

 املشايخ بعض كان  وقد توكيله، جيوز فال يبايل، وال الباب هبذا يتساهل أنه
 يف نراجعهم وكنا البنك توكيل جبواز تونيف   ؛املعاصرة ابملعامالت تونفي مما

 االعتماد جيوز ال ألنه ؛جيوز ال أنه تقتضي الشرعية القاعدة نإ :ونقول ؛هذا
 جربوا فلما ،ال :يقولون وكانوا ا،شرعً  فيهم ساقطة الثقة ألن ؛كالمهم  على
 ،السلعة ببيع الربوية كو البن توكيل جيوز ال أبنه الفتوى ىلإ رجعوا ؛الواقع اورأو 
  .السلعة هذه يبيع من طرفه من يوكل أو بنفسه اإلنسان يتوالها أنال بد  بل

 القاعدة هذه هناية يف إليها أشري أن أحببت اليت املسألة ابجلملة هذه
 ".العقود يف رةثمؤ  القصود" :قاعدة وهي

 شيخ اي :القائل يقول قد ألنه ،القصود مبسألة ليهاإ شريأ نقطة ىلإ ننتقل
  عليه؟ حنكم فكيف ؛القلب يف القصد

 : أمرين من احلال خيلو ال :نقول
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 ،حاله بداللة أو ،بتصرحيه ،الفاسد قصده لنا يظهر أن :األول األمر- 
 .لنا ظهر مبا الظاهر يف عليه حنكم وهنا

 حنكم ه؟نُ يّم د  نُ  ومعىن ه،نُ يّم د  نُ  وهنا ،قصده لنا يظهر ال أن: الثا،ي األمر- 
 كان  إذا أنه الريبة عند هنخرب ف نهيّ د  ونُ  ،صحيح أنه وهو بظاهره العقد على

  .ةداين هللا وبني بينه يصح ال العقد فإن ؛كذا  يقصد
 ":قضاء يصح" "،داينة ال قضاء يصح" :الفقهاء بعض قول معىن وهذا

 وهذه وتعاىل، سبحانه هللا وبني بينه فيما ليس يعين ":داينة ال" ،احكمً  يعين
 ابن سالماإل شيخا ؛هبا واعتىن عنها وتكلم نهايّ بـ   من أكثر حقيقةً  القاعدة

 .هلا الشرعية الشواهد اوبين املواطن من عدديف  هااذكر  دفق ،القيم وابن تيمية
 
 

* * * 
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  "تراض عن البيع إمنا" :الرابعة القاعدة
 العقود يف األصل" :بقوله -هللا رمحه- تيميه ابن اإلسالم شيخ صاغها

 . "الطرفني رضا
 بني الرتاضي وهو ؛البيع صحة شروط أعظم على تدل القاعدة وهذه
 . الطرفني
 ألن البيع؟ صحة شروط أعظم الطرفني بني الرتاضي نإ نقول ملاذا

 هذا ظمعم  على يدل وهذا ؛احلصر بعضها يف جاء بل ،عليه نصت النصوص
 سنشري مما استثين ما إال الطرفني يتراض من البيع عقد يفال بد ف ؛الشرط

  .هللا شاء نإ إليه
 :جهتني من البيع عقد يف يؤثر رضاوال
  :البيع انعقادمن جهة  األوىل: هةاجل

 ؛خراآل خيدع أن ألحدمها جيوز فال ؛عليه ضيااتر  ما على البيع فينعقد
  .الرضا عليه وقع ما على ينعقد إمنا فالعقد

 يف احلكم أن" :وهو الباب هذا يف اجدً  شريفة قاعدة إىل أنبه وهنا
 ."هافي ير   و  يـ   أن اإلنسان ينفع وال ،الظاهر على طرفني بني املعامالت

  .(1)صاحبك به يصدقك ما على ميينك: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول هذا أصل

                                                           

 رواه مسلم.( 1)
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 ويذكرُ  قلبه يف يقصده مبعىن واحد ىفورّ  طرفني بني املعاملة كانت  ذاإف
  .ينفعه ال هذا فإن ؛خالفه اآلخر يوهم الفظً 

 وأنه له اأرضً  أن دعىا إنسان: عو البي غري يف ةللمعامل مثاالً  وأعطيكم
 أرضنا هذه ،عندان واألرض ،لنا األرض :قال آخر وخاصمه ،أبيه من ورثها

 قيل ،ةالبين عندي ما :قال ،ةالبين هات :للمدعي قيل .أرضه أهنا دعىا
 فلبس ،أبيك من ورثتها وأنك لك األرض هذه أن حلفا :عليه للمدعى

 من ورثته يل ملك قدمي حتت ما إن وهللا: وقال ،أبيه من ورثه قد حذاءً 
 بشيء ينفعه ال هذا ؛احلذاء يقصد وهو األرض يقصد أنه نظي السامع. أيب

  .األرض على حلف هوف
 الطرف أو املشرتي يوهم اكالمً   يذكر أن الطرفني أحد ينفع ال البيوعفي ف

 الصدق منال بد  ؛له يتنبه أن ينبغي هذا ،يريده الذي املعىن غري معىن الثا،ي
 .الظاهر يف عليه تراضيا ما على ينعقد فالبيع ؛والبيان

  :العقد وآاثر العقد على يرتتب ما ةجه من :الثانية اجلهةو 
 فإذا الشارع، منه مينع ِل ما العقد على بُ ت  ر  يُـ  اثراآل من عليه اتراضي فما
 أسكنه أن بشرط ألف مبئة بييت أبيعك: مثالً  قال القبض، تأخري على تراضيا
 يلزم ال أنه هذا على يرتتب قبلت،: وقال. شهر بعد البيت أسلمك شهرا،
 . عليه تراضيا الذي هو هذا ألن شهر، بعد إال البيت يسلمه أن البائع
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 عليه تراضيا ما على ينعقد ،العقد عليه ينعقد ما يف يظهر :الرضا أثر إذن
 يف اأيضً  ويظهر ،البيت هذا على ،األرض ههذ على ،السيارة هذه على

  .العقد على املرتتبة اثراآل
 :شرطب عليه اتراضي ما حبسب فترتتب

 فال حمرم على تراضي نإف حمرم، على يرتاضيا ال أن الشرط األول: -1
 ابلذهب الذهب بيع على اتراضي لو ،ابلشرع العربة ألن برضامها؛ عربة

 هذا ،ال :نقول !الرضا عن يقع والبيع !راضي وهو راضي أان :قال ؛متفاضالً 
 سيارة شراء على يرتاضيان: مثالً  أو جيوز، فال حمرم على تراضيتما وقد ،حمرم

 حمرم على وقع الرضا هذا ،ال :نقول الرضا، وقع قد ويقولون البائع ميلكها ِل
 .جيوز فال

 مقصود: العقد ملقصود امنافيً  الرتاضي يكون أال :الثاين الشرط -2
 املقاصد علماء يسميه ما أو ،العقد من األعظم املقصود يعين العقد

 فال العقد مقصود ينايف ما على رتاضيال كان  ذاإف ،"للعقد األصلية املقاصد"
 !قبلت :وقال ؛فيه تتصرف أال بشرط البيت أبيعك :قال: ذلك مثال يصح،

 ،يهب ،يبيع ة،السلعيف  اإلنسان يتصرف أن البيع مقاصد أعظم من
 ينايف ما على تراضي فإذا ؛العقد ملقصود منايف فهذا ...،يؤجر ،يهدي

 . يصح ال هذا نإف ؛العقد مقصود
 تكن ِل نإو  التقريب ابب من هذاو  - الفقهاء يذكرها الذي الصور من

 ِل كأن  النكاح جيعل هذا !جيامعها أال بشرط زوجه لو :يقولون – البيوع يف
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 ممنوع العقدمقصود  ينايف ما على فالرتاضي ؛العقد مقصود ينايف فهذا ؛يكن
 .اشرعً 

 وجد ذاإف الرضا، لغاءإل شرعي سبب يوجد ال أن: الثالث الشرط -3
 ال ومماطل ديون عليه إنسان الرضا، إىل نلتفت ال رضاال لغاءإل شرعي سبب
 ما بعض بيع على القاضي أو السلطان فأجربه ،أراضٍ  وعنده الناس يسدد
 وهو اجلمهور عند صحيح البيع فهنا ؛عليه ابعها أو ديونه لتسديد ميلك

  .صحيحال
 . الناس حلقوق ةتوفيه رضا هدارإل هنا شرعي سبب وجد ألنه ملاذا؟

 السلطان فباعها الناس حيتاجها سلعة بيع عن التاجر متنعا لو كذلك
 هنا لكن ؛ابلبيع راضي غري هو ،وابعها خمازنه من السلطان أخرجها ،عليه
 ؛خاطئ إال حيتكر وال ،حمتكر ألنه ؛رضاه هدارإل شرعي سبب وجد

 . رضاه إىل يلتفت وال عليه يبيع أن فللسلطان
 :]أدلة القاعدة[

ِ  ﴿ل: وج عز هللا قول منها ةأدل القاعدة هذه على دل وقد َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ يَن َيَٰٓ

 ْ ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن  َءاَمُنوا
َ
ٓ أ ََٰلُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبَِٰطِل إَِلذ ۡمَو

َ
ْ أ ُكلُٓوا

ۡ
ََل تَأ

ِنُكۡم   تََراض    أمواهلم أيكلوا أن املؤمنني وجل عز هللا فنهى ؛[29]النساء: ﴾م 
 فدل ؛تراض عن تكون أن بشرط التجارة ذلك من تثىنساو  ،ابلباطل بينهم
  .تراضي من فيهاال بد  التجارة أن على ذلك
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 ماجه ابن رواه تراضم  عن البيع إمنا :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول اأيضً  ذلك ومن
 أن -اجلميع هللا رحم- األلبا،ي شيخ وحقق ،سنادهإ يف ختلفاُ و  حبان وابن

 أداة (إمنا) ألن الرتاضي؛ يف البيع حصر هنا ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب ،صحيح احلديث
 منال بد  أنه على ذلك فدل ؛الرتاضي يف البيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب فحصر ؛حصر
  .الرضا

 من بطيبةٍ  إال مسلم امرئ مال حيل ال :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول األدلة من كذلك
 سنادإو  ،سنادهإ يف لفختُ او  ،وغريه أمحد اإلمام رواه احلديث وهذا نفسه
 وهللا- يظهر فالذي شواهد؛ له أن إال ضعف فيه املسند يف أمحد األمام
 إال مسلم امرئ مال أكل حيل ال أنه على احلديث فدل حسن؛ أنه -أعلم

 .برضاه
  الرضا؟ عرفي   كيف

 إىل احلاجة مقام يف ابلسكوت وكذلك ،الصريح ابللفظ رضي أنه عرفيُ 
 .بيان البيان إىل احلاجة مقاميف  السكوت ألن البيان؛

 هذا ؛وابعها السوق إىل هبا وذهب سياريت أخذ أحدكم: مثاالً  أعطيكم
.. السوق إىل ذهب ..سياريت أخذ ؛كلتهأان و  وال يل قال ما ،الفضويل بيع

 اي :وقال ؛ابلثمن جاء،ي مث فباعها اطيبً  امبلغً  دفع شخص جاءف ابعها،
 ،وسكتُّ  الثمن أخذتُ  الثمن، وهذا السيارة وبعت فرصة توجد أان فالن
  .سكت املو  ألبيت اً راضي أكن ِل لو أل،ي الرضا؛ على يدل هذا
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 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أعطاه حيث :(1) البارقي اجلعد أيب بن عروة حديث هذا ومن
 فذهب ؛بدينار شاة شراء يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب وكله :يعين ،شاة له ليشرتي ادينارً 
 ىلإ فجاء بدينار، حدامهاإ وابع بدينار شاتني فاشرتى ؛السوق ىلإ  عروة
 يشرتي أن يف  عروة وكل ملسو هيلع هللا ىلص النيب -الحظوا هنا- ودينار بشاة ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 ليبيع وكله ما ملسو هيلع هللا ىلص النيب ،الشاة وابع شاتني واشرتى فذهب ؛واحدة شاة

 النيب ىلإ فجاء ؛بدينار شاة فباع ؛ملسو هيلع هللا ىلص نيبال من؟ املالك ،شاةً  باعف الشاة
 رضا على هذا فدل ؛بيعه يف ابلربكة ملسو هيلع هللا ىلص النيب له فدعا ة،وشا بدينار ملسو هيلع هللا ىلص
  .للبيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب مضاءإو  ،ابلبيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 يقوله ما أو ،السكوت رضاال على ويدل، التصريح رضاال على يدل إذن
  .الرضا على تدل نساناإل حال أن "،احلال داللة" الفقهاء

 وضعت ذاإ مثالً  ،الرضا على يدل امم :العرف ،رفالعُ  رضاال على ويدل
 إذا ،الضيوف منها وأيكل للضيوف توضع أهنا العرف يف ،اجمللس يف فاكهة

 ما ،منها األكل يف اإلذن على يدل هذا اجمللس يف الفاكهة هذه وضعت
 عادة جرت ذاإ إال ،ذناإل ينتظر أو ،ذنكإ عن الضيف: يقول أن حيتاج

  .هبذا رضاال فيعرف كل  له قيل إذا إال أيكل ال الضيف أن هبذا وعرف
  الرضا؟ أركان هي ما

 .ختيارواال العلم :الفقهاء يقول كما  رضاال أركان

                                                           

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.( 1)
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 أنه يقال ال يعلم ال فمن ،العلم فرع رضاال الركن األول: العلم: -
 ؛عريب رجل فقابله السلعة ومعه جاء العربية يعرف ال أعجم رجل. رضي
 وهز يقول ما يدري ال وهذا ،أبلف ة،مبئ السلعة هذه منك اشرتي :وقال
 منال بد ف ؛العلم فرع رضاال علم، ما ألنه رضي ما هذا ،طيب كأنه  رأسه
 .الرضا حصل نهإ نقول حىت ابلبيع العلم
: يقولون الفقهاء ا،خمتارً  نساناإل يكون أبن: ختياراال الثاين الركن -

 بعين :قال شخص جاءه ،طيبة سيارة عنده إنسان "الرضا سقطيُ  اإلكراه"
 ال سياريت قال: سيارتك، بعين :قال أبيعها، ال سياريت ،ال :قال ،سيارتك

 املسدس وجاب البيت إىل ذهب ،طيب :قال دفعت، ما دفعت ولو أبيعها
 مجهور عند هنا؛ بعتُ  :قال مبئة ألف؛ سيارتك بعين قال رأسه على هووضع

 ينعدم فهنا ؛القبول أظهر لو حىت ،رضا ال ألنه البيع؛ ينعقد ال: العلم أهل
  .الرضا

 رضاال نعترب ال مبعىن: الرضا سقطيُ  حبق كراهاإل  أن تقدم مما فهمتم اطبعً 
 ال ماله بعض بيع على الديون عليه نم   القاضي أو احلاكم كراهإ ،هناك
 . الرضا اعتبار يسقط هذا ألن للعقد؛ مبطل نهإ نقول

 اإلنسان كرهأُ  إذا": وهي البيوع ابب يف الفقهاء يذكرها مسألة هناك
  ."اإلكراه ذلك أجل من ماله بعض لبيع حتاجاف شيء على

 ابع لكنه ،آخر ءشي على اإلكراه ؛البيع على ليس اإلكراه هنا !انتبهوا
  الرضا؟ يبطل هذا فهل ؛اإلكراه ذلك أجل من
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 أقتلك، أو اليوم رايل ألف مبائة تأتيين لرجل :وقال ؛ظاِل جاء يعين
 حيصل أن أجل من ملكه بعض فباع فذهب ،ألف مئة عنده ما سكنيامل

 يعلم ألنه منه؟ يشرتي أن حباله علم الذي للمسلم جيوز فهل ألف، املئة هذه
   جيوز؟ ال أو ،ابع ملا اإلكراه هذا لوال أنه اآلن

 يشرتي ِل إذا أنه املسلم علم إذا: الفقهاء قال الفقهاء، دقة إىل انظروا
 علم إذا ه،يشرتي أن له جيوز ال فإنه اإلكراه اندفع منه السلعة أو منه البيت
 هدد ما ذلك يفعل ِل ؛اإلكراه يندفع منه السلعة يشرتم  ِل إذا أنه ما بداللةٍ 

  .منه السلعة يشرتي أن له جيوز ال فإنه؛ به
. ويصح هيشرتي أن له يكره :العلم أهل من كثري  فقال ذلك يعلم ِل إذا أما

  يكره؟ ملاذا
 بدون اإلكراه هذا دفع على أخاه يعني أن له ستحبيُ  املسلم ألن :قالوا

 تعطي أن لك فيستحب املبلغ عندك أن دام ما ،ماله بيع إىل حيوجه أن
 ؛امكروهً  ذاك إذ البيع فيكون ،اإلكراه عنه لتدفع ذلك حنو أو اقرضً  ألخيك

  .صحيح العقد لكن ،املستحب موقع يقع ألنه
 اغدً  ونعود النقطة هذه عند نقف لعلنا .الرضا مبسألة متعلقة املسألة هذه
 ..للقواعد

* * * 
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  :اإلجابة على األسيلة
 املختلطة الشركات ةماهي توضيحالتكرم ب منكم نرجو: األول السؤال

 أكرب؟ بشكل
 : اجلواب

 الفقهاء بعض -التفصيل أراد السؤال أن دام ما- املختلطة الشركات
 اليت :هي املختلطة الشركات أن يرون ؛املعامالت يف يفتون الذين املعاصرين

 -أعلم وهللا- يرأييف  وهذا ؛احمرمً  عملها وبعض امباحً  عملها بعض يكون
 املختلطة الشركات أما احملرمة، الشركات من شركاتال هذه مثل فإن ،مرجوح

 ،حرامفيه  ليس امباحً  نظامها ويكون ،كله  امباحً  عملها يكون اليت :فهي
 إلنسان]مثاًل[: ا رابلاب فتقرتض اإلدارة فتأيت ؛اإلدارة يف الغلط يقع ولكن
 قرتضتا أو واشرتت اإلدارة فجاءت ؛والنظام العمل على األسهم اشرتى

 عدالبُ  األحسن خمتلطة، تصبح الشركة هذهنقول:  احلال هذه يف فهنا ،ابلراب
 لو هل لكن ؛افيه يدخل وأال ،منها ويتخلص يبيع فيها اشرتى ومن ،عنها

 .الشركات هذه مثليف  آمثا يكون ال ؛ال :اجلواب آمثا؟ يكون اشرتى

 معلومو - اليهود مع ملسو هيلع هللا ىلص النيب تعامل ،فيكم هللا ابرك :الثاين السؤال
 مع التعامل جواز على هبذا ستدليُ  أال -حتالسُ  أهل أهنم اليهود حال

 حمرمة؟ نسبة فيها اليت الشركات
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 : اجلواب
 يف شريكاً  تكون أنك على -فيك هللا ابرك- نتكلم انأن أوالً  الحظ

 فيها اليت شركةال مع تتعامل أن فهو عنه تتكلم الذي أما ؛ابألسهم الشركة
 من كثري  يف االتصاالت شركات :اآلن مثل ،احلالل جانب يف وحرام حالل
 معها تتعامل ؛احلرام يف معها تتعامل ال أنت لكن حرام، من ختلوا ال البلدان

 بيوعهم يف اليهود يشارك ِل ملسو هيلع هللا ىلص النيب ؛به أبس ال هذا ،االتصاالت يف
 هو ما ملسو هيلع هللا ىلص منهم فاشرتى معهم تعامل لكن ؛ابلراب منهم يشرتي وِل ،الربوية
 هافي اليت الشركة تشارك أن بني -أخي اي- ختلط فال ،مباح بفعل مباح

 حالل فيها اليت الشركة مع تتعامل أن وبني ؛األسهم بشراء وحرام حالل
 وكالمنا ،ابلثا،ي يتعلق -فيك هللا ابرك- فسؤلك ؛حالل هو فيما وحرام

 اإلنسان يكون وأن الشركات هذه مشاركة وهو ،ابألول يتعلق ابألسهم
 .فيها شريكاً 

 قاعدة بني اجلوهري الفرق أفهم ِل ،هللا حفظكم :الثالث السؤال
 ملقاصداب العقوديف  العربة أن" األخرى والقاعدة "العقوديف  مؤثرة القصود"

 "؟واملبا،ي لفاظاأل يف ال واملعا،ي
 : اجلواب
  :قاعدة ولكن ،واملرادات القلوب يف وما ابملقاصد تانمتعلق كالمها
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 متعلقة "؛واملعا،ي ملقاصداب أو واملبا،ي ابأللفاظ العقود يف العربة هل"
  .العقود هبا دقتنع اليت ابلصيغ

يف  ليس، العقد يف القصد أبثر متعلقة "؛العقوديف  مؤثرة القصود" وقاعدة
  .العقد يف االنسان قصد أثر وإمنا ؛واالنعقاد الصيغة مسألة

 أو نساناإل قصده ما على ينعقد هل ؛والصيغة ابالنعقاد متعلقة :فاألوىل
  ؟اللفظ على ينعقد

 .العقود يف القليب القصد أبثر متعلقة :والثانية
 تكون كأن  ؛التجاري سماال تأجري حكم ما ،هللا سددكم :رابعال السؤال

 ةجر أُ  مقابل تجاريال مسماي حتت فيشتغل البعض وأيتيين ،مؤسسة عندي
 شهرية؟

   :اجلواب
 أنه العلماء أقوال من الصحيح إن :قلنا وقد ؛املنفعة بيع ابب من هذا

 : شروط هلذا يشرتط ولكن املنفعة بيع جيوز
 فإن ؛البلد يف األمر ويل لنظام خمالفاً  ذلك يكون أال :األول الشرط

 وال ،والطاعة السمع فيها جيب ؛الناس ملعامالت مةنظّم مُ ـال األمر ويل أنظمة
 ملن تجاريال االسم تعطي أن من مينع الدولة نظام كان  فإذا ،خمالفتها جتوز

 كان  وإذا ،مقيم أو ملواطن ذلك كان  سواء ،ذلك لك جيوز فال ؛به يعمل
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 للمواطن فيجوز ؛للمقيم ذلك ومينع للمواطن مثالً  ذلك يزجيُ  الدولة نظام
 .البلد لنظام اخمالفً  ذلك يكون ال أن يعين ؛للمقيم ذلك تفعل أن وحيرم
 تكون ال أن مبعىن ؛للمسلمني غش ذلك يف يكون ال أن :الثاين لشرطا

 ]مثاًل:[ .به أييت مبا يوثق ال ملن فتعطيها ؛هبا موثوقاً  لك التجارية عالمةال
 على يضعها لشخص هبا االنتفاع حق فتبيع ؛سلعةب جتارية عالمة عندك
 فإذا ؛جيوز وال ،للمسلمني غش هفي فهذا جودة؛ أقل هاولكن ةمشاهب سلعة

 .جوازها فالصحيح ؛وهذه هذه من سلمت
 أو ،المب مال مبادلة البيع أن ذكرمت م،فيك هللا ابرك :امساخل السؤال

 والطرف مال طرف يكون أن املهم قلتم مث ،مبال منفعة أو ،مبنفعة مال
 فهل منفعة أيضا خرواآل منفعة طرف هناك كان  نإ :السؤال ؛منفعة خراآل

 ا؟بيعً  يسمى
 : اجلواب

 أو ؛منفعة الطرفني وأحد ماالً  الطرفني أحد يكونأن  :املقصود يعين ،نعم
 الطرفني وأحد منفعة طرفني أحد أو ،ماالً  طرفني وأحد ماالً  الطرفني أحد

 غتنمن نريد حنن لكن ،صور تسع أهنا لكم لبينت الوقت ضيق ولوال ؛منفعة
 . القواعد سرد يف الوقت

 كينةا م من السحب حكم ما ،فيكم هللا ابرك :سادسال لسؤالا
 السحب؟ رسوم خصم يتم نهإ حيث ،أخرى دولة يف اآليل الصراف
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 : اجلواب
 :يعين ،واحد السحب فهذا ؛العادية البطاقة يف كان  إذا كينةا ابمل السحب

 ،جرةأُ  وهو ،واحد منك يؤخذ فما ؛مبلغ من سحبت مهما واحدة القيمة
 دولال يف عاملةامل ،البلد يف معاملة مثل ستيل :يعين ،ضائيةف معاملة ألهنا

 ال فهذا كذا  وفيها اتصاالت فيها ألن ،أعلى رسوم عليها تفرض ؛األخرى
  .به أبس

 إن ..عشرة ؛ألف سحبت إن :املبلغ إىل منسوابً  السحب كان  إذا أما
 ال اكذ ذإ ألنه ،جيوز ال فهذا ،ثالثون مثالً  فهي ..آالفة عشر  سحبت

  .جيوز ال وهذا ،املال مقابل يكون وإمنا العمل أجرةذلك  يكون
 جرةاألُ  ألن حب؛الس جرةأُ  هذه أن العادية البطاقات يف به املعمول لكن

 اختالف أجل من البلد داخليف  جرةاألُ  عن ختتلف البلد خارج يف
 .به أبس ال ، فهذاضائيةلفا تكلفةالو  االتصاالت
 مث ،كفالته  على بعمال أييت أن لشخص جيوز هل :بعالسا السؤال

 املال من نسبة مقابل ،عنده يعملون ال ،خمتلفة مهنيف  البالد يف ينشرهم
 الكفيل؟ هلذا هاييؤد راتبه على هريةش

 : اجلواب
 الدولة نظام هل ؛إليه ينظر أن ينبغي ما أول األمر هذا نإ :نقول أوال
 ملن جيوز فال هذا من مينع الدولة نظام كان  فإن ؛هذا من مينع أو هبذا يسمح
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 إال اإلنسان يعمل أن جيوز وال ،شرطها غري يف يستعملها أن التأشريات أخذ
 : حالني من األمر خيلو فال جييز الدولة نظام كان  فإن ؛النظام قفو 

 شيء حصل لو ،مانضال وهو مقابل املال هلذا يكون أن :األوىل احلالة
 كان  إذا جيوز أنه -أعلم وهللا يل ظهر فيما- وهذا ،مانضال هو عليه يرتتب
 العمال يظلم الناس بعض ،ظلم فيه يكن ِل ما ذلك من مينع ال الدولة نظام
 جيوز ال فهذا !يومه يف حيصله أن يستطيعما ِل  منه فيطلب نابيّ  اظلمً 

  .مرفوع والضرر

 لو املسؤ  وأنه ،ريحست من الدولة عند خيرجه ما وهو مقابل له كان  فإذا
 .ظلم فيه يكن ِل ما اجلواز أعلم وهللا يل فيظهر شيء حصل لو الدولة أمام

 أموال أكل ابب من فهذا ؛مقابل له يكن ِل إذا أما]احلالة الثانية[: 
 املساكني هؤالء أكتاف على يعيش فقط نسانفاإل ،جيوز وال ابلباطل الناس
 ال فهذا !حيصلون مما اجزءً  يعطونهو  !يكدون هم ،اشيئً  يتحمل أن بدون
 . اشرعً  املمنوع الظلم من وهو جيوز

 غري البائع كان  إذا لواخلُ  يصح هل ،فيكم هللا ابرك: ثامنال السؤال
 مبجرد اخللو يطلب مث ،نشاءاإل أثناء احملالت أيخذ كأن  ؛للمنفعة مؤسس

 البناء؟ من الفراغ
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 : اجلواب
 فيها يرغب منفعة هلا وكانت ،منفعتها نساناإل ملك إذا ،حال كل  على

 .جيوز أنه فالصحيح ؛املنفعة هذه مقابل فأخذ الناس
 واحد طرف من العقد فسخ يف هل ،إليك هللا أحسن: تاسعال السؤال

 حيرم؟ هذا هل مادايً  وليس معنوي ضرر ووجد ،شراكةال يف
  :اجلواب

 كان  فإذا ؛املتعدي الضرر مقصود لكن ،ضرر فيه نفسه الفسخ ؛ال
 .الضرر هذا يندفع حىت الشركة فسخ جيوز ال فإنه ،متعدي ضرر عليه يرتتب

 ؛املوظفني بني منتشرة اآلن اجلمعية عن يسأل األخ هذا: عاشرال السؤال
 هذه توضيح نرجو "راب فهو انفعً  جر قرض كل" صور من هي هل :يقول

 املسألة؟
 : اجلواب
 ماالً  أفراد   جيمع حبيث ،املوظفني غري أو املوظفني بني تقع اليت اجلمعية

 والثا،ي ،شهرٍ يف  أيخذ فأحدهم ،معني زمن يف واحدٍ  لكل صرفُ يُ  ،معينا
  .ذلك حنو أو خرآ شهرٍ  يف أيخذ
  :فيها العلماء أنظار ختلفتا

  .انفعً  جر قرض ابب من ألهنا ،حرام هناإ :قال من العلم أهل فمن
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 وكل ،والتقوى الرب على تعاون ألهنا ،جائزة إهنا :يقولون العلم أهل وأكثر
 واحد كل  :يعين ،زايدة منها قصديُ  وال بصاحبه الرفق يقصد منهم واحد
  .شهر يف منهم واحد هفيأخذ ؛املال جيمع حبيث بصاحبه يرفق أن هدو مقص

 ال صورةهذه ال فإن ؛انفعً  جر الذي القرض ابب من أهنا فرضنا ولو
 وإمنا ؛املنفعة بنفس ينتفع واحد فكل ؛تساوي هناك يكون هنا ها ألنه ؛حترم
  .زايدةً  فيه ألن انفعً  جير الذي القرض حيرم

  .راب فيكون زايدة أيخذ نساناإل أن عليه يرتتب ؛انفعً  جير الذي القرض
 والثا،ي ؛ومنفعة املال أيخذ واحد كل  ،عشرة هم ؛الصورة هذه مثليف  أما
 وقد أعلم وهللا يل ظهر الذي- ولذلك ؛زايدة فال ،املنفعة ونفس املال أيخذ

 .فيها حرج وال جائزة هذه أن -طويالً  ةسأله املهذ درست
 بيع يف سالميةاإل البنوك بعض ،فيكم هللا ابرك: ادي عشراحل السؤال

 ةعد أو اشهرً  السداد عن تأخر إذا جزاء شرط جتعل والتقسيط املراحبة
 صحيح؟ البيع هذا لهف ،شهرأ

 : اجلواب
 ال فإنه ،مستقر غري الثمن جيعل وهذا ،جيوز ال وهذا ،صحيح غري هذا

 ال فهذا ؟يدفع أو ؟كرذُ  ما على يستقر هل ،الثمن يستقر ما على ىدر يُ 
 . جيوز
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 البيعتني صور من احلقيقة يف وهو ،جيوز الفهذا  ؛جبوازه  بعضهمأفىت وإن
 سنني مخس على زاد نإ ،بكذا فاملبلغ ؛سنني مخس خالل سدد نإ :بيعة يف

 .هذا جيوز فال احملرمة بيعةالبيعتني يف  صور من وهذه ،كذا  فاملبلغ
 

* * * 
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 اخلامس الدرس
 املبعوث على كمالناأل متاناأل والسالم والصالة ،العاملني رب هللا احلمد

 ،،،بعد أما ،أمجعني وصحبه لهآ وعلى ،العاملني على ةرمح
 له تنضبط ؛هللا شاء نإ حفظها من القواعد وهذه ،البيوع قواعدإىل  نعود

  :منها ذكران ،البيوع ابب يف كهل  م   عنده ويكون ،البيوع لفقه الكلية صولاأل
  ".ابحةاإل البيوع يف صلاأل" :االوىل القاعدة
 لفاظلأل ال واملعا،ي للمقاصد العقود يف العربة": الثانية القاعدة وذكران

 ".واملبا،ي
 ".العقود يف ثرةؤ م القصود" :الثالثة القاعدة وذكران
 ".تراضي عن البيع إمنا": الرابعة القاعدة وذكران

 ": مال على إال البيع ينعقد ال" :اخلامسة القاعدة
 .البيع شروط من شرط بيان وفيها ،البيع عقد حمل تضبط القاعدة هذه

 ما .منفعة وأ اعينً  كان  سواء ،امطلقً  ةمباح ةمنفع فيه ما :ابملال واملقصود
  .قيد غري من يعين :امطلقً  ةمباح منفعة فيه

 فيه" :ءشي على الإ البيع يقع أن جيوز ال أنه :تبني القاعدة هذهف
  .صفات ثالث ،"مطلقاً " "،ةمباح" "،ةمنفع
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 يقع أن له جيوز ال ؛فيه منفعة ال فما ،فيه منفعة ال ما خيرج :"ةمنفع فيه"
 يرجع ة؟منفع فيه أن نعرف كيف  :طيب ،بيعه يصح وال البيع عقد عليه
 ةقيم وله به ينتفع الناس رفعُ  يف ءالشي كان  فإذا ،الناس رفعُ إىل  ذلك

  .مكانإىل  مكان من هذا خيتلف وقدة، منفع فله ؛عندهم
 الطيور هذه ؟ةالزين طيور يشرتي أن نسانلل جيوز هل :مثاال عطيكمأ
 .ذاهتا يف منها ةمنفع ال ،ةللزين البيوت يف وتوضع قفاصاأل يف حتبس اليت

 رفالعُ  هلُ أ ويعترب ةمنفع ذات تعد رفعُ يف ال الطيور هذه كانت  ذاإ :نقول
 منفعة هذه يعدون ال رفالعُ  أهل كان  ذاإو  ا،بيعه يصح فإنه ؛منفعة ههذ
  .بيعها يصح ال فإنه ؛إليها يلتفتون وال

 ابتفاق ،إمجاع حمل ة؛منفع ذا املبيع يكون أن وأ العني تكون أن شرتاطاو 
 ة.منفع ذا املبيع يكون أنال بد  الفقهاء

 شرط وهذا به اً منتفع املبيع يكون أن" :البيع شروط بيان يف النووي يقول
 يف النووي شرح واخرأ يف موجود الكالم وهذا "؛خالف بال البيع لصحة

 بني اتفاق حمل الشرط فهذا ؛اجملموع يكمل ِل النووي نأل (موع)اجمل
  .به ينتفع ماالً  املبيع يكون أنال بد ف ؛الفقهاء

 شرائه يف لكان به ؛اً منتفع يكن ِل لو املبيع أن -إخوة اي– هذا ووجه
 ؟هذا فائدة ماف ةمنفع فيه ليس اشيئً  يشرتي نساناإل كان  ذاإ ،للمال ةضاعإ

 ةوكثر  ،وقال قيل لنا هللا كره  وقد ،حمرمة املال ةضاعإو  ،للمال ةضاعإ فيه
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 يكن ِل ؛فيه ةمنفع ال ما على املنعقد البيع نوأل ،(1)املال ةضاعإو  ،السؤال
 مشروع غري أنه على يدل فهذا ،الفضالء نأش من وال ملسو هيلع هللا ىلص النيب نأش من
 .جائز وال

  :نقول -إخوة اي- هنا
 وأ الشرط ذاهل ةابلنسب قسامأ ةربعأ على تكون عليها يعقد اليت العني

 :القاعدة هذه
  :امطلقً  ة  مباح ةمنفع فيهقسم 

 ليستيعين  ؛قيد غري من مطلقة مباحة ةمنفع هلا الثيابف ،الثياب مثل
 فيها ،املباحة واملشروابتاملباحة،  املأكوالت وكذلك ،حال دونيف حال 

، جيوز أن تُباع العلماء ابتفاق عليها العقد جيوز وهذه ،امطلقً  مباحة ةمنفع
 وُتشرتى ابتفاق العلماء.

  اً:مطلق حمرمة منفعة فيه وقسم
 والكالب ةالزين كالب- فيها ذونأامل غري والكالب ة،وامليت ،كاخلنزير

 وهذه ،حمرمة منفعتها ،حمرمة هذه -فيها ليتباهون الناس بعض أيخذها اليت
 شرطةالعقد عليها، ومن ذلك مثاًل أيضاً: أ يصح وال ،عليها العقد جيوز ال

 .عليها العقد جيوز ال وهذه حمرمة منفعة فيها فإن ؛الطرب التآو  الغناء
 

                                                           

 جزء من حديث متفق عليه.( 1)
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 :احلاجة عند مباحة منفعة فيه وقسم
 فيه صلفاأل ،احلاجة عند فيه ذونأم امنوإ ،امطلقً  فيه ذوانً أم ليس
 حكمهإىل  عودأ مث له مثلأ - .احلاجة جلأ من ةمستثنا ابحةواإل ،التحرمي

 لكن ؛حمرم للرجل احلرير ثوب :للرجل احلرير ثوب لبس :مثل – هللا شاء نإ
 قمشةاأل هذه لبس لو، جسمه يف حساسية صابتهأ رجل مثال ،للحاجة يباح

 احلرير ثوب يلبس أن هنا جيوز؛ احلرير لبس يف وهتدأ ،الشديدة ةاحلك تصيبه
  .مبقدارها للحاجة

 هاحتاج ذاإ لكن ؛التحرمي الكلب اقتناء يف صلاأل :الصيد وككلب
 ،حاجة هذا يف ألن ،يباح فإنه ؛الزراعة وأ ةاحلراس وأ الصيد يف نساناإل

 .هللا إن شاء حكمهإىل  وسنعود
  :صالً أ فيه منفعة ال ما الرابع القسم

 كبعض  ،املنفعة من خايل ،مباحة وال حمرمة ال ،صالً أ منفعة فيه توجد ال
 حول يطري الذي الفراش هذا مثل ،الدود ،احلشرات ، بعضمثالً  راشالف  

 .ةحمرم وال ةمباح ال فيه ةمنفع ال ،الضوء
  اً:مطلق مباحة منفعة فيه ما :ولاأليف  قلنا

 عز هللا قول لعموم ،العلماء إبمجاع جائز صحيح بيعه :قلنا كما  وهذا
ُ ﴿: وجل َحلذ ٱّللذ

َ
 كان  ملا حالالً  هذه بيع كني ِل ولو [؛275]البقرة:﴾ٱۡۡلَۡيعَ  َوأ

 كان  ما ؛حالالً  امطلقً  ةمباح منفعة فيه ما بيع يكن ِل لو يعين، حالل هناك
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 وفعل ،املباحة عياناأل وشراء بيع عنه ثبت ملسو هيلع هللا ىلص النيب نوأل ،حالل هناك
  .اجلواز على يدل ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 اشرتى أنه عنه وثبت ؛ جابر بعري اشرتى أنه عنه ثبت ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 النيب عن ثبت مما ذلك غريإىل  ،مشرك من ةشا اشرتى أنه عنه وثبت ؛افرسً 
 بيع جواز على ذلك فدل ؛اقدحً  ابع أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن وثبت اه،اشرت  أنه ملسو هيلع هللا ىلص
 .املباحة عياناأل

  :حمرمة منفعةإن فيه  قلناما  ]القسم الثاين[:وأما 
 مثاإل على تعاونمن ال وبيعه ،العلماء تفاقاب يصح وال بيعه جيوز فال

 الكلب يبيع أن للمسلم جيوز وال ،اخلنزير يبيع أن للمسلم جيوز ال ؛والعدوان
 أن للمسلم جيوز وال ،الصليب يبيع أن للمسلم جيوز وال ،فيه ذونأامل غري
  .عبدتُ  اصنامً أ جعلت اليت صناماأل يبيع

 له جيوز ال ؛امطلقً  له جيوز ال أنه معناه ؛للمسلم جيوز ال :نقول وعندما
 ،للنصارى الصلبان يبيع أن للمسلم جيوز ال ؛لكافر وال للمسلم ال يبيع أن
 جيز ِل ؛حرمته املسلم اعتقد فما ؛للنصارى اخلنزير يبيع أن للمسلم جيوز وال
 هللا إن: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن ثبت وقد ،مسلم لغري وال ملسلمال  يبيعه أن له

  .(1)صنامواأل ،واخلنزير ،تةواملي ،اخلمر بيع حرم ورسوله

                                                           

 متفق عليه.( 1)
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 فدل ،(1) الكافر وحلوان البغي ومهر الكلب مثن عن ملسو هيلع هللا ىلص النيب وهنى
 ةالشرعي ةالقاعد نوأل فيه، املأذون غري الكلب بيع جيوز ال أنه على ذلك
: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن جاء كما"،  مثنه حرم اشيئً  حرم ذاإ هللا ن"إ: تقول
مثنه عليهم حرم اشيئً  قوم على حرم ذاإ هللا نإماماإل عند احلديث وهذا ؛ 
 على حرم ذاإ هللا نإ :وغريه داود يبأ عند مبعناه وموجود ،حبان وابن محدأ

 مثنه رمحُ  ذاإف ؛مثنه مرّم حُ  ءالشي مرّم حُ  ذاإف .مثنه عليهم حرم شيء كلأ قوم
 .حراًما بيعه فيكون بيعه، رمحُ 

  ة:احلاج عند مباحة منفعة فيه ما وهو :الثالث القسم ماوأ
 على يبقى": قال من العلم هلأ فمن ،العلم هلأ بني خالف بيعه ففي
 يصح": قال من العلم هلأ ومن ،ة"احلاج عند حىت بيعه جيوز وال التحرمي

  .ة"احلاج وجدت ذاإ وجيوز بيعه
 ككلب  احلاجة عند فيه ذونأامل الكلب بيع مسألة ؛ةاملسأل هذه صلأو 

  .الصيد
 وأ صيد كالب  عنده نسانإ الصيد؟ كلب  يبيع أن للمسلم جيوز هل
  يبيعها؟ أن له جيوز هل الصيد على درهبا كالب  عنده

 ،"يصح وال جيوز ال": قال من العلم هلأ فمن هذا، يف العلماء اختلف
  ملاذا؟

                                                           

 متفق عليه.( 1)



135|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 ،كلب  كل  يشمل مطلق وهذا ،الكلب مثن عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص النيب نأل :قالوا
 ؛(1)خبيث الكلب مثن: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب نوأل": قالوا عنه، امنهيً  مثنه فيكون

  .حراًما فيكون خبيث، نهأب الكلب مثن فوصف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولسر  هنى :قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن جاء ما ايضً أ
 :قالوا ؛ (2)تراابً  هكفّ   مألاف الكلب مثن يطلب جاء نإو  الكلب مثن عن

 ال نهإف ؛له مثن ال أنه دام وما ،مطلقاً  له مثن ال الكلب أن على ذلك فدل
  .بيعه جيوز

 ةاحلراس وكلب الصيد كلب  يف ذنهإ مع ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن جند حنن :يقولون
 ا،مطلقً  الكلب مثن عن وهنى ،امطلقً  اخبيثً  الكلب مثن جعل ؛ةالزراع وكلب
  . فيهذوانً أم كان  ولو بيعه جيوز ال الكلب أن على ذلك فدل

 فيه ذونأامل فالكلب م،علّ ُـ امل الكلب بيع يباح: قال من العلم هلأ ومن
  ة:أبدل ذلك على واستدلوا ؛بيعه جيوز ةاحلاج عند

  الإ الكلب مثن عن هنى :ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن  هريرة يبأ عن ورد ما منها
  مثن ملسو هيلع هللا ىلص النيب ستثىناف قالوا .والنسائي الرتمذي عند واحلديث. الصيد كلب
  ة.ابحاإل على يدل فهذا الصيد، كلب

                                                           

 رواه مسلم.( 1)
 رواه أبو داود.( 2)
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 الكلب مثن عن هنى :ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن والنسائي محدأ ماماإل رواه ما ايضً أ
 بعض ضعفهماف ،احلديثني هذين سنادإ يف اختلف وقد. علمُــ امل الكلب الإ
 الشيخ سنادمهاأ حسن وممن العلم، هلأ بعض سنادمهاإ وحسن ،العلم هلأ

  .هبذا استدلوا زونيفاجمل ،-هللا رمحه- لبا،ياأل انصر
 ذناإل يقتضي االقتناء، يف ذناإل نإ: قالوا ،ابملعىن استدلوا خرآ وجه ومن

 الناس عند للملك ةطريق كربأو  ةطريق وسعأ :يقولون ملاذا؟ والشراء، البيع يف
 البيع يف ذناإل يتضمن فهذا ؛االقتناءيف  ذنأُ دام أنه  فما ؛والشراء البيع هي

 من فيه ذونأوامل علمُــــ امل الكلب استثناء على داالً  ذلك فيكون ؛والشراء
  .النهي

 حاديثاأل تقاوم وال ،تصح ال يثاألحاد هذه نأب ا:جابو أ املانعني لكن
 الكلب مثن من االستثناء فيها اليت حاديثاأل أن فذكروا ،ةاملطلق ةالصحيح

 الثمن من يكن ِل فاالستثناء :الراوي على قلب فيها حصل أنه وأ تصح، ال
  .الراوي عند قلب فحصل ،االقتناء من كان  ولكنه

 ال اأهن ؛احلديثني هذين سانيدأ ةدراس عند -علمأ وهللا- يظهر والذي
 أن وهو :املعىن يبقى لكن ،ةحسن تكون نأل ترتقي وال ،ةضعيف هناأو  ،تثبت

 . الشراء و ابلبيع ذنابإل مشعر االقتناء يف ذناإل
 وهو ،ذكرانها اليت حاديثابأل يتعلق شيءإىل  حأمل من العلماء من هناك

 حاديثاأل منت يف ن"إ: الشيخ قال حيث -هللا رمحه- عثيمني بنا الشيخ
 اي كيف"،  املعلم الكلب الإ الكلب مثن عن هنى ،ضعفها على يدل ما
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 هنى :احلديث ولأ رفعنا قد كأانّ   نو كن االستثناء ثبتناأ لو انأل": قال شيخ؟
 اكلبً   الإ يتبايعون ال مأهن الناس على الغالب :قال كيف؟  ،"الكلب مثن عن

 مثن عن هنى :نالق ذاإف فيها، املأذون غري الكالب يتبايعون ال فيه، مأذوانً 
 مثن عن ينه ِل الكلب، مثن عن هنى :نقول كأان  ماملعل الكلب الإ الكلب
  .احلديث يف االستثناء ضعف على يدل وهذا ،الكلب

 ملّ س  يُ  ال ابحلديث االستدالل حيث من أنه -علمأ وهللا- يظهر فالذي
 مضى امفي رىأ كنت  وقد ،ةاجتهادي واملسألة ،املعىن يبقى لكن ،االستثناء

 واملتابعة ابلدراسة أنه الإ احلاجه، عند مباحة منفعة فيه ما بيع جيوز ال أنه
 .ةاجتهادي واملسألة جيوز، أنه للصواب قرباأل أن علمأ وهللا يل ظهر
  :صالً أ فيه منفعة ال ما وهو :الرابع القسم ماأو 
 اشرتاط نإ :قلنا انأل ؛بيعه جيوز ال فهذا منفعة، فيه العقالء يرى ال

 .العلم هلأ عند عليه معجمُ  املنفعة
 : الصفات بعض نذكر

  ؟الطوابع شراء يف رأيكم ما
 يف ويضعوهنا ةالربيدي الطوابع يشرتون الطوابع، مجع هواية عندهم انس
 وأ ةقدمي كانت  وأ ةاندر  كانت  ذاإ ةعالي سعارأب مبزادات اشرتوها ورمبا دفاتر،

  .ذلك حنو
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 ال الطوابع؟ من املنفعة ما فيها، منفعة ال هذه :يقولون العلم هلأ ضبع
 الطوابع شراء ليست جلمعها، الطوابع شراء حترمي يرون وابلتايل ،منفعة

 ال هنأل قولوني جلمعها، مناإو  ذلك حنو وأ ةرسال وأ معروض على لوضعها
  .فيها منفعة

 ذات العرفيف  تعد كانت  ذاإ بيعها جيوز نهإ :يقولون العلم هلأ وبعض
 .بيعها جيوز نهإف املنفعة، من هذه يعتربون الناس كان  ذاإف منفعة،

  :ةالساح على يربزبدأ و  ناآل كثرمن ذلك: ما  
 املميز والرقم ،ةبعشر  العادي الرقم يعين ابهلاتف، ةاملميز  رقاماأل شراء

  ة.مميز  رقامأ االتصاالت من يشرتي يذهب الناس بعض الف،آ ةبعشر 
  .هذا يف منفعة ال نهأل ه،السف ومن جيوز ال هذا :يقولون العلم هلأ بعض

 ةخاص منفعة وأ رفالعُ  يف منفعة له كان  نإ :يقولون العلم هلأ وبعض
  .جيوز نهإف عنده

  .منفعة هذا يعدون العرف هلأ كان  ذاإ ؛واضح العرف يف منفعة
 عنده مثالً  هو ولكن منفعة يعدوهنا ال العرف هلأ يعين ة؛خاص منفعة له
تستطيع أن و  لتحفظه سهالً  ارقمً  يشرتي أن فرييد ،رقاماأل حتفظ ال ةوالد

 فيجوز، مبنفعة، ليس هذا للناس كان  نإو  به ةخاص منفعة فيه هنا به، تتصل
 يف يعد كان  ذاإ ةاملميز  رقاماأل شراء أن -علمأ وهللا- يل يظهر الذي وهذا
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 بيعه جيوز أنه فاعله، يسفهون وال الناس عرف يف اعتبار وله منفعة العرف
  .نسانلل ةخاص منفعة فيه كان  وأ وشرائه،
يعين اللوحة اليت يكون  ،ةاملميز  السيارات لوحات شراء مسألة امتامً  مثله

  وشرائها؟ بيعها جيوز هلهلا رقم مميز ُتشرتى بقيمة عالية، 
 ةلوح بني الفرق ما فيه، منفعة ال نهأل ؛جيوز ال :يقولون العلم هلأ بعض

  .جيوز ال :يقولون وابلتايل منفعة، ال ؟واحد رقم فيها ةولوح ةصعب رقامأ فيها
 منفعة هذه يعدون العرف هلأ كان  ذاإ :يقولون العلم هلأ وبعض

 فيها املال يضع من يعدون وال ةمعترب  عندهم ةقيم اللوحات هلذه تصبحأو 
  ة.خاص منفعة فيها كان  وأ وشرائها، بيعها جيوز؛ اً يهسف

 يكون فلرمبا ؛واملكان الزمان ختالفاب خيتلف أنهو  ،يظهر الذي وهذا
 البيع عندهم جوزفي ،هبا ادواالعتد ،ةعفمن هذه اعتبار بلد هلأ عرف

 منفعة هذه يعتربون ال خرآ بلد يف الوقت نفس يف كان  ولرمبا ؛فيها والشراء
  .شرائها وال بيعها جيوز فال يعدوهنا، وال

 يف ىاملوس يستعمل الذي حمرمة؟ وأ مباحة لكن منفعة، فيه ةاحلالق موس
 حليته حيلق الذي الرجل مباحة، منفعة فهذه زالتهإ املطلوب الشعر زالةإ

 .حمرمة منفعة هذه ىابملوس
  .حمرمة منفعة وفيه مباحة منفعة فيه :اهلاتف

  .حمرمة ومنفعة مباحة منفعة فيه :يلاآل احلاسب
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 ومنفعة مباحة منفعة فيه .املنفعة ابب يف الوجهني يبذ يسمى ما وهذا
  .حمرمة

  ذاإ حمرمة، ومنفعة مباحة منفعة فيه أةللمر  ةابلنسب -يبالطّم  – العطر
 كانت  ذاأما إ مباحة، منفعة فهي النساء بني وأ بيتها به يف تتطيب كانت
  .حمرمة ةعفمن فهذه الشارعإىل  به وخترج به تتطيب

  نإ حمرمة، ومنفعة مباحة منفعة فيها تكون قد النساء ةس  لبم أ بعض ىتح
 هبا وخترج تلبسها كانت  ذاإو  ،مباحة منفعة فهي لزوجها تلبسها أةاملر  كانت

  .حمرمة منفعة فهي الشارعإىل 
إىل  ينظر وأ ؟والشراء البيع جيوز فيقال املباحة املنفعةإىل  هنا ينظر فهل
 ؟ والشراء البيع حيرم فيقال احملرمة املنفعة
  :تفصيالً  املسألة يف أن -علمأ وهللا- يظهر هنا

 ال نهإف ؛حمرمة ملنفعة السلعة يريد املشرتي أن البائع ظن على غلب نإف
  :السلعة تلك يبيعه أن له جيوز

 هذا ة؟حالق موس : هل لديكوقال شخص هءفجا ،مواساأل يبيع رجل
 . يبيعه أن له جيوز فال حليته، حيلق أن يريد أنه ناآل علم حليته، حيلق يريد

 وأ قصري املالبس وبعض مالبس ابئعإىل  تءجا :الدول يف ةمتربج امرأة
 تتربج املالبس هذه تلبس هناأ على يدل حاهلا ،مثالً  للبيت يصلح ذلك حنو
  .يبيعها أن له جيوز ال نهإف ؛هبا
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  :املباحة للمنفعة يريدها املشرتي أن ظنه على غلب ذاإو 
 مباحة، ملنفعة يريدها أنه الظن على يغلب موس، ريدأ :قال ملتحي رجل

  .يبيعه أن له جيوز
 اللباس هذا تشرتي أن وتريد ةحمتشم وهي املالبس ابئعإىل  تءجا امرأة

 .يبع أن زجيو  فهنا ؛به تتربج ال هناأ الظن على يغلب
 فالصحيح شيء، الظن على يغلب ِل ذاإ وهو شكال،اإل حمل بقي لكن

 يبيع أن نسانلل جيوز ،بيعها جيوز أنه صلاأل أن العلم هلأ قوالأ من
 كانت  نإو  ،واهلواتف ،طيابواأل ،املذايع يبيع أن نسانلل جيوز ،احلواسيب
  بيعها؟ جواز هذه مثل يف صلاأل كان  ملاذا احلرام، يف تستعمل
 أن صلاأل اخلري، على احلمل املسلمني يف صلاأل نأل :العلماء يقول

 من هلم اآلالت هذه بيع جيوز وابلتايل ،ةاملعصي عدم على املسلمون حيمل
 .هبم الظن حسانإ ابب

 من به االنتفاع بيحأ ما" :-هللا رمحه- ةتيمي بن سالماإل شيخ يقول ولذا
 كالركوب  به االنتفاع جيوز احلمار ،كاحلمري  :يعين– "رم مُ كاحلُ   وجه دون وجه

 ومن مباحة منفعة فيه وجه من وفه ،كلاأل يف به االنتفاع جيوز وال وحنوه
 به االنتفاع بيحأ ما": ةتيمي بن االسالم شيخ يقول .حمرمة منفعة فيه وجه
 ملنفعة" :قال ملاذا؟ "،بيعها جيوز نهإف وحنوها رم مُ كاحلُ   وجه دون وجه من

 . "احملرم اللحم ملنفعة ال املباحة، الظهر



| 142  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 يتخذه وأ أيكله نساناإل يشرتيه قد العنب: مثال صل،األ هو وهذا
 العنب بيع جيوز أنه صلفاأل ا،مخرً  وجيعله خيمره نساناإل يشرتيه وقد ،اعصريً 

 ذاك ذأ نهإف حمرم، مرأل يشرتيه أن يريد مشرتيه أن الظن على غلب ذاإ الإ
 .احرامً  يكون

 غلبة حبسب املسائل هذه مثل يف احلكمإن  :يقول العلم هلأ وبعض
 بيعها أن ]على الظن[ يغلب كان  نإف ة،العام ةالغلب ليهإ تأدي مبا الظن

 فضييُ  بيعها أن الظن على يغلب كان  نإو  بيعها، جاز احلاللإىل  فضييُ 
  .الذرائع منزلة على نزلوهناويُ  ،بيعها حرم احلرامإىل 

 بيعه، فيجوز احلاللإىل  يفضي بيعه أن الظن على يغلب العنب :فيقولون
 على الظن على فيغلب ،غناء هلأو  طرب هلأ بلد يف نساناإل كان  لو لكن

 على بيعه فيحرم الغناءإىل  يستمع أن يريد مثال املسجل يشرتي الذي أن
 الشخص هذا أن الظن على غلب ذاإ الإ احملرم،إىل  يفضي نهأل طالقاإل

  .باحمل يشرتيه أن يريد بعينه
 ذاإ الإ ا،مطلقً  بيعها جواز صلاأل أن -علمأ وهللا- يظهر الذي لكن

 محل صلاألف الإو  ،احملرمة للمنفعة يريدها املعني املشرتي أن الظن على غلب
  .احلسن الوجه ني علىملسلما

  ها؟ؤ وشرا بيعها جيوز فهل ة؛مبد مقيدة منفعة فيها شياءأ هناك
 : املثال سبيل على
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 منفعتها نذإ ،كذاإىل   كذا  من ةصالحي اتريخ عليها مكتوب لباناأل ناآل
  .ةانفع تصبح ال ةاملد هذه بعدة و املد هبذه

 خالل ،شهرين خالل :ةمبد امقيدً  يكون بعضها االتصاالت بطاقات
 بيعها جيوز فهلة؛ ابملد ةمقيد املنفعة فهذه ،سنة خالل ،شهرأ ةست

  وشرائها؟
 ةمبد ةحمدد وتكون الناس يشرتيها اليت نرتنتاإل بطاقات ايضً أ ذلك ومن

  .هبا االنتفاع ميكن ال ةاملد هذه يف تستعمل ِل ذاإ ،ةمعين
 وهللا- يظهر الذي لكن املعاصرين، العلماء ارظنأ هافي اختلفت وهذه

 مدة له ما السلع من أن يقينا نعلم نناأل وشرائها، بيعها جيوز أنه -علمأ
  .بيعه من مينع وِل ايقينً  ةحمدد
 ال ةثالث وأ يومني عندك يبقى اشرتيته ذاإ العنب :العنب ،خوانإ اي

 تلفاً  كثرأ القدمي يف كان  لرمبا اللنب بيعه، جيوز ذلك ومع ،منفعة فيه تصبح
 العلماء ابتفاق ذلك ومع طول،أ ةمد حتفظه شياءأ هفي ناآل ،ناآل همن

  .اللنب بيع جيوز املتقدمني
 ؛الطرفان عليها تراضى ذاإ ،ةمبد ةمقيد منفعة فيها اليت شياءاأل فهذه

  .هذا يف حرج وال بيعها جيوز أنه -علمأ وهللا- يظهر فالذي
 ةالقاعد يف يهمنا الذي لكن ةكثري   مسائل فيها االتصاالت بطاقات طبعا

 مثن عليها مكتوب يكون ةالبطاق أن الناس يسأل واآلن ،ةاملسأل هذه هو
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 ابلعكس حياانأو  ،ةومخس ةمبئ وتباع ةمبئ مكتوب يعين ؛خرآ بثمن وتباع
 ةالقاعد عن ةخارج ةمسأل هذه وتسعني، ةخبمس وتباع ةمئ عليها يكتب

 ؛جيوز أنه -علمأ وهللا- يظهر والذي عليها السؤال لكثرة ليهاإ نشري لكن
 ؛االتصال منفعة االتصاالت بطاقة ابملال، املال بيع ابب من ليس هذا نهأل
 .قلأ قيمة وأ علىأ بقيمة تباع أن جوزيف

 
 

* * * 
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 ". له ذونأم وأ مالك من الإ البيع ينعقد ال" ة:السادس ةالقاعد
 وأ للعني مالك من الإ ؛جيوز وال البيع يصح ال أنه بنيتُ  القاعدة هذه
  ة.اجلمل يف هذا ،املالك من له مأذون

 يف السلعة تكن ِل نفإ ا،شرعً  ملكه يف السلعة تكون الذي هو :واملالك
  ذاإ إال منه البيع ينعقد ال نهإف ؛خرآ ابئع ملك يف كانت  كأن  صالً أ ملكه
  .لغريه يبيع له ذوانً أم كان
 بيعه، يصح ال كذلك  نهإف ؛اشرعً  ميلكها ال لكنه ،يده حتت كانت  نإو 
 يف ليست يديهمأ يف ةالسيار  وتكون- الناس سيارات يسرقون الذين راقالسُّ 

 أنه منه لمعُ  من البيع، يصح وال ممنهى شرت يُ  أن جيوز ال -خريناآل يديأ
  .العنيهذه  يبيع أن له جيوز وال منه العنيشراء  جيوز ال لعنيل سارق

 يبيعها نهأللكن و  ،ةللسيار  سارق الشخص هذا أن يعرف الناس بعض
 دول رو اجن دول يف حنن :ويقول همبعض لوّ أيت ورمبا ،منه يشرتيها قلأ بقيمه
 ويبيعها دولتناإىل  وينقلها الكفار، سيارات فيسرق الناس بعض فيأيت ،ةكافر 
  .يصح وال جيوز ال هذا نشرتيها، وحنن

 ذنإب غريه ملصلحة املبيع يف يتصرف الذي هو :التصرف يف له واملأذون
  .الغري ذلك من
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 بعها" :لك فقلت ةسيار  ملكأ انأ :يعين غريه، ملصلحة املبيع يف يتصرف
 الإو  ملصلحتك ببيعها، لك مأذون لكن ةالسيار  متلك ال ناآل نتأ "،يل

  ".يل بعها سياريت هذه" :لك قلت ،يأل ان،أ ملصلحيت ؟ملصلحيت
 ،"مبعرضي اليت السيارات بع" :للبنك وقلت املعرض صاحب ،يأ لو لكن

 ِل نهأل ،يصلح ال ،له مأذوانً  ليس هذا طريقه، عن البيع فيجري البنك فيقوم
  .الغري مصلحة يف يتصرف وِل ميلك

 بيع يف ذناإل املعرض، من ةورق عنده تكون ناآل البنوك بعض :يعين
 والزال للعميل للمتقدم ةالسيار  فتبيع السيارات، مبلك ليس السيارات،

 ،الزائد وتأخذ املعرض حتاسب ذلك بعد مث للمعرض، ةالسيار  ملك ملكها
  .املقصود الشرعي اإلذن ليس هذا

 الغري ذلك من غريه ملصلحة يتصرف نأب نسانإل ذنأيُ  أن هو :ذناإل
 فهذا ؛نفسه ملصلحة يبيع نأب لغريه املالك ذنأ ذاإ ماأ ،املالك هو الذي
 .لبيعيف ا يعترب وال ،اشرعيً  ذانإ ليس

  :ذنواإل
 يل بع خيأ اي" :فقلت عندي سياريت انأ :املالك من يكون قد -

  .يل تبيعها نأب لك ذنتأ ،"سياريت
 ابلتصرف، الشرع فيأذن :املالك من ليس الشرع، من ذناإل يكون وقد -
 الشارع، ذنإب اليتيم مال يف التصرف يف له مأذون اليتيم ويلّ  ،اليتيم ويلّ  مثل
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 ،عليه وىلفيُ  صغري فهو البلوغ، قبل كان  ذاإ يتيمايسمى  اليتيم ،صغري اليتيم
 مال يبيع أن له جيوز ؛لليتيم الويل هذا ،عليه فيوىل ارضيعً  اليتيم يكون قد

 ليس اليتيم الشرع، له؟ ذنأ الذي من طيب اليتيم، ملصلحة فيه ويتاجر اليتيم
 من يكون قد ذناإل هذا مناإو  الشرع، له ذنأ الذي مناإو  إذن، صاحب

  .الشرع من يكون وقد املالك

  :حاالت له خرينلآل يبيعها الذي السلعة ابئع ن  ذ  إ

 الإ منه البيع يصح ال وهذا نفسه، ملصلحة اابئعً  ونكي أن: وىلاأل احلالة
 الإو  يبيعها أن له نإف ؛اشرعيً  ملكاً  للسلعة مالكاً  كان  ذاإف. مالكاً  كان  ذاإ

 قلنا انأل ،نقول ال ،ال ؟"له ذوانأم كان  وأ" :هنا نقول هل :طيب فال،
 .النفس ةحملصل وليس الغري ملصلحة البيع يف هو الشرعي املعترب ذناإل

مأذوانً  كان  ذاإ منه البيع يصح وهنا غريه، ملصلحة يبيع أن: ةالثاني احلالة
  .الشرع من وأ الغري ذلك له من

  :ةالقاعد هذه ودليل

 ليس ما تبع ال :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال: قال  حزام ابن حكيم حديث
 . (1)عندك

                                                           

 رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه.( 1)
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 عندك يكون أن ممكن الشيء يعين متلكه، ال ما :عندك ليس ما ومعىن
 يف الشيء يكون فقد متلكه، ال مبا ؛عندك ليس مبا فاملراد ؛متلكهال  لكن
 .يبيعه أن له جيوز فال ميلكه ال لكنه نسان،اإل حوزة

  نإ هذا- نساناإل ميلكه ما :فيه ويدخل ،ةللقاعد شاهدال وجه هذا اطبعً 
 وهو نساناإل ميلكه ما -احلديث يف يدخل ولكن ةالقاعد من ليس كان

 غري اشيئً  ميلك نساناإل كان  ذاإ :يعين يصفه، أن يستطيع ال عنه غائب
 ليس ما تبع ال :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول يف يدخل يصفه، أن يستطيع وال هنا جمود

  .عندك
 لكنه نسانلل مملوكاً  يءالش يكون أن العلم هلأ عند فيه يدخل وكذلك

 - سيده من اهلارب العبد - بقاآل كالعبد  يقولون تسليمه، على يقدر ال
 حىت نهإف اهلواء، يف الطري وكذلك يسلمه؟ كيف  ابعه لو لكن سيده، ميلكه

  .يسلمه أن يستطيع ال نهإف نسانلل مملوكاً  كان  لو
  .امللك بعدم يتعلق ما ةالقاعد يف واملراد
  الشراء، يف لووكّ  البيع يف لوكّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن :ذناإل حق يف ةللقاعد ويدل

  ي.قالبار  اجلعد يبأ بن ةعرو  حديث ةالبارح ذكران كما
 مال بيع يف اليتيم لويل ذنأ الشرع أن :ذناإل مسألة على يضاأ ويدل

  .اليتيم ةصلحمل اليتيم
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 : نطرحها مسائل ةالقاعد هذه لىع ويتفرع
 كذا  ريدأ انأ :وقال مثالً  ةالسباك دواتأ يبيع حملإىل  ذهب نسانإ -
 :قال اشرتيت :قال الف،آ ةبعشر  ةالكمي هذه :قال بكم؟وكذا،  وكذا

  عطنا :وقال -ما عنده  ،ميلك ماهو  - جارهإىل  ]البائع[ ذهب .طيب
 ،الثمن منه خذأو  الرجل هذا عطىأو  وجاء ،خذهأو  عطاهأو  ،وكذا وكذا كذا

 وال جتوز، ال ؟املعاملة هذه حكم ما الربح، خذأو  جاره وحاسب وذهب
 .لكمي ال ما ابع نهأل ،تصح
 وكذا كذا  ريدأ انأ :فقال ؛رجل هءجا حمل صاحبنفس الصورة:  -
 كذا  عطينأ :قالو  ؛خراآل احمللإىل  ذهب اسرتح، :قال عنده، وما وكذا،
 بكذا، عكيبأ :وقال وجاء وملكها، جلؤ م بثمن ولو واشرتاها ،وكذا وكذا
 أن بعد ابع نهأل ؛صحيحه ؟ةاملعامل هذه حكم ما وابعه، اشرتيت قال

 .ملك
 اوعقد ميلك أن قبل السعر على تفاوضا ذاإ وهي وسط ةصور  بقىت -
 نساناإل أييت البنوك، وغري البنوك يف ناآل تقع اليت هوهذ امللك، بعد

 ال فهنا ؛البنك يشرتيها مث شيء لعلى كو  ةالقيم على البنك مع ويتفاهم
 :مرينأ من احلال خيلو

  .امللك على العقد يتقدم أن :ولاأل مراأل -
  .امللك قبل لزاماإل صفة العقد يكتسب أن وأ]األمر الثا،ي:[  -
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 كذا  نوعها ةسيار  اشرتي أن ريدأ انأ :يقولو  الشخص أيتيها البنوك ضبع
 وقع هات :يقولون ،للسيارات الذي املعرض يف ،موجود :يقولون وكذا، وكذا
 شيكاً  هذا خذ :يقولون العقد جيرون ما وبعد ،العقد وجنري وراقاأل على

 ال وهذا !ميلكون أن قبل يبيعون ،ةالسيار  واستلم املعرض لصاحب سلمه
  .مسوه ما مسوه ولو جيوز،
 لزميُ  لكن ،العقد على يوقع ما امللك، قبل لزاماإل صفة العقد اكتسب وأ

 وأ ،ةالسيار  قيمة يتحمل الشراء متامإ عدم حال يف أنه اتعهدً  يكتب ،بذلك
 ايضً أ فهذا ،عربوانً  يدفع وأ هلا، البنك شراء حال يف ةالسيار  بشراء يلتزم أنه
  .يصح وال جيوز ال

 ما الثا،ي الطرف ىاشرت  مث ،التزام وال عقد بدون حاجته عن خربأ ذاإ ماأ
  .ويصح جيوز العلم هلأ مجهور عند فهذا ؛له السلعة وابع ليهإ حيتاج

 ابب يف كبري  ثريتأ وهلا ،ابمللك يتعلق ما - البيوع مسائل دقأ من وهذه
  البيوع.

  ة:القاعد هذه على يتفرع
  الفضويل بيع مسألة

  .ذنإ غري من الغري ملصلحة يبيع الذي هو :والفضويل
 تفوجد ة؛السيار  عند يوماً  جئتُ  ،السيارات يبيع صديق يل انأ: مثال

 :قال للبيع، نعم :قلت للبيع؟ ةالسيار  هذه :فقال يشرتيها، أن يريد عميالً 
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 هذا زميلي، نفعأ قصدي انأ ؛اتفقنا قلت ؛اشرتيت :قال بكذا، :قلت ؟بكم
 غري من متصرف ،فضويل للبيع، مأذوانً  لست انأ لكن ر،ضوح جاء العميل

  .ذنإ
  :العلم هلأ بني خالفيه الفضويل بيع ومسألة
 غري من صدر نهأل ،صالً أ البيع هذا يصح ال :يقولون العلم هلأ فبعض

  .له مأذون وال مالك
 املالك ذنأ ذاإف ؛املالك ذنإ على موقوفاً  يكون أنه العلم هلأ بعض ويرى

  .-علمأ وهللا- ظهراأل وهذا ،البيع صح
 مس،أ ذكرانه الذي يقالبار  جعد يبأ بن ةعرو  حديث هذا على جرّ وخيُ 

 شاتني ىشرت اف بدينار شاة له يشرتي أن يف ةعرو  ل  وكّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن وهو
 النيب مضىأف ؛ودينار بشاة ملسو هيلع هللا ىلص للنيب فجاء ؛بدينار دامهاحإ وابع بدينار

  .بيعه يف لربكةاب له ادع أنه بدليل بيعه ملسو هيلع هللا ىلص
 ال، بيعها؟له يف  ذوانأم كان  هل ،ةالثاني ةالشا ابع عندما  ةعرو  ناآل

 ةعرو  به جاء ما خذأو  وقبله مضاهأ بل؛ البيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب يبطل ِل ذلك ومع
.  

 ابطل فهو ؛املالك به يرض ِل ذاإ الفضويل بيع أن هذا من يتضح طبعا
 -علمأ وهللا- والصحيح خالف، حمل فهو املالك به رضي ذاإ ماأ تفاق،ابال
 . وجيوز يصح أنه
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 القاعدة اليت تليها:
  "الشروط" :قاعدة

  ؟الشروط يف صلاأل هو ما البيوع، يف اجدً  ةثر ؤ م قاعدة الشروط
 الشروط يف صلاأل وأ ؟واللزومة والصح اجلواز الشروط يف صلاأل هل

  ؟املنع
 البيوع، على ننزهلا مث العموم سبيل على نذكرها اجدً  ةمهم ةمسأل هذه

 ،عليها يتزوج ال أن العقد عند على زوجها اشرتطت ةمرأا أن لو :يعين
 ؟الشرط هذا الرجل لزمي   فهل هذا، على بناء العقد ومت ،الشرط هبذا ورضي
  الشرط؟ هذا يلزمه ال وأ ؟الفسخ فلها تزوج نإف عليها، يتزوج أن له فليس

بعد صالة  عليها إن شاء هللا وسنتكلم الشروط قاعدة عن متفرع هذا
 املغرب وهللا أعلم.

 

* * * 
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 السادس الدرس
 املبعوث على كمالناأل متاناأل والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد

 ،،،أما بعد مجعني،أ هوصحب هلآ وعلى ،للعاملني رمحة
 وهي البيوع قواعد السابعة من القاعدة ونذكر البيوع قواعد تقرير فنواصل

  :فيها يقال قاعدة

 .والصحة اإلابحة الشروط يف األصل]القاعدة السابعة[: 
 بصيغة نصوغها أن ردانأوإذا  ،العلم أهل قوالأ من الراجح ردانأإذا  هذا

 أو التحرمي ،والصحة اإلابحة الشروط يف األصل هل :فنقول اخلالف
 ن؟ والبطال

  .الشروط معىن أوالً  ونبني ،العلم أهل بني خالفية القاعدةهذه 
 لزامإ يف لغة العرب: طوالشر   ،الراء سكانإب طشر   اللغة مجع يف :الشروط

  .والتزامه الشيء
 هويقول هالفق كتب  بعض يف ذكريُ  كما  ،العالمة :الشرط معىن وليس

 وضبط ،الراء بفتح طالشر   ؛العالمة مبعىن الذي !العلم طالب بعض
 :مبعىن رفالعُ  ف،ر  والع   فر  العُ  :كلمة  عندان مثالً  املعا،ي، يف ثرأ هل الكلمات

 . ةالرائح :مبعىن رفوالع   البعض، هببعض متصالً  ءالشي تتابع



| 154  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

اللغة  كتب  إىل يرجعون الضبط إىل ينتبهون ال الذين العلم طالب بعض
 ليس وهو ،الرائحة :فر العُ  معا،ي من فيذكرونالرائحة  مبعىن فر  الع   فيجدون

  ف.ر الع   معا،ي من إمناو  فر العُ  معا،ي من
 هو :طالشر   ه،والتزام ءالشي لزامإ هو :طالشر   ط،والشر   طالشر   عندان
 طالشر   رسم كلمة  فيجد القواميس إىل يذهب العلم طالب بعض العالمة،

 من هذا ،طالشر  فيظن هو  العالمة :مبعىن طالشر   يقولون هنمأ فيجد ،طوالشر  
  .اللغة حيث

 أقول:ف االصطالح حيث وأما من
 : قسمان البيوع يف الشروط نإ
 .       البيوع شروط -1
 .البيوع يف الشروطو  -2

 . ةجعلي وشروط ،شرعية شروط الفقهاء يقول كماأو   
  ؟ةالشرعي ابلشروط املراد ماف
 صحةل شروط فهي ؛البيوع صحةل الشرع يف اشرتطت اليت الشروط هي
  .البيوع

  :ةاجلعلي والشروط
 . ملصلحته كالمهاأو   الطرفني حدأ يشرتطها اليت الشروط هي
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 هذا ه"ل مأذونأو  مالك من يكون أن البيع يف يشرتط" :نقول عندما
  .شرعي شرط

 ،جعلي شرط هذا ،"سكنه شهرًاأ أن بشرط البيت أبيعك": أقول عندما
  .يتمصلح أجل من الشرط هذا جعلتأان  ،يأل

 الشرعية الذي الشروط وليست ،اجلعلية الشروط هي ؛هنا ابلشروط املراد
 .البيوع لصحة الشرع يشرتطها

 خال نإف البيع، صحةل شرتطتُ  اليت الشروط هي :الشرعية الشروط نإذ
  .ابطل البيعإن ف حدهاأ منأو  ها،من البيع

 كالمهاأو   الطرفني حدأ يشرتطها اليت الشروط فهي :اجلعلية أما الشروط
 . ةملصلح
 .ال شرعي؟ شرط بدون البيع يصح أن ميكن هل

 نبيع أن ميكن، نعم جعلي؟ شرط بدون البيع يصح أن ميكن هل 
  .شرطًا نشرتط ما شروط، بدون ونشرتي

 :الشرعية الشروط اجلعلية، الشرعية والشروط الشروط بني الفرق هذا نإذ
 أن فيمكن :اجلعلية أما الشروط صحيح، بيع عقد منها خيلو أن ميكن ال

 . فيه شرط وال اصحيحً  العقد يكون
  .صحيح غري شرعي شرط يوجد ال كلها،  صحيحة :الشرعية الشروط
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 :أقول ،ةصحيح غري تكون صحيحة وقد تكون قد :اجلعلية والشروط
 أبيعك :أقول. صحيح الشرط فهذا ،اً شهر  سكنهاأ أن بشرط الدار أبيعك
  .صحيح غري الشرط هذا للغناء، حمالً  فيه تفتح أن بشرط البيت

 تكون اجلعلية قد والشروط كلها،  الشرعية صحيحة الشروط إذن
 . وجل هللا عز شاء نإ سيايت كما  فاسدة صحيحة وقد تكون

 الصحة الشروط يف األصل هل "،الشروط يف األصل" :القاعدةهذه 
 مأ ؛ولزومها وجوازها صحتها الشروط يف املستمرة القاعدة فتكون واجلواز؟

  اللزوم؟ وعدم والبطالن التحرمي الشروط يف األصل أن
 :قوالأ ةثالث هذه املسألة علىيف  العلماء اختلف

  .جوازه على النص دلّ  ماإال  املنع الشروط يف األصل :األول القول 
 دلّ  إال ما ،هنا ابطلةأو  ،هنا ممنوعةأو  ،جتوز الهنا أ الشروط يف األصل

 ،الظاهرية مذهب وهذا. والسُّنة الكتاب يف :يعين النص جوازه، على النص
 إذا وجدإال  ابلبطالن، الشرط على حيكمون هنمأ الظاهرية عند فاألصل

 .املذاهب أضيقشك ال  وهذا جوازه، والسُّنة على الكتاب من النص
  .جوازه على الدليل ما دلإال  املنع الشروط يف األصل :الثا،ي القول
 .جوازه على النص دل ما الإ املنع الشروط يف األصل :يقول األول القول

عليه  تدل وهذا ؛األول من وسعأ القول هذا لكولذ ،النص من معأ الدليل
 يف املذاهبهذه  تنحو ،احلنفية واملالكية والشافعية :اجلمهور مسائل
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 الدليل دل ماإال  الشروط من املنع ىلإو  التضييق إىل الشروط على حكمها
 .جوازه على

 على الدليل دل ماإال  واجلواز الصحة الشروط يف األصل :الثالث القول
  .منعه

 على الدليل إذا دلإال  وصحيح، جائز الشرط أن :ستمرةامل فالقاعدة
 -هللا هرمح-تيمية  بنا سالماإل شيخ هواختار  ،ةاحلنابل مذهب وهذا منعه،

 يف األصل أن الراجح، أنه -وهللا أعلم- يظهر الذي وهذا ،له وانتصر
  .منعه على الدليل دل والصحة إال ما اجلواز الشروط

 من اً كثري   يبطلون كانوا  نإو  ،القول هذا من رباملالكية فيه قُ  مذهب
  .الشروط

  :قولته الفق فائدة يف هفي
 قسم ويف ،ةالشافعي إىل قربأ العبادات قسم احلنابلة يف مذهب نإ -

  .ةاملالكي إىل قربأ املعامالت
 ،الشروط احلنفية والشافعية يف مذهب من وسعأاملالكية  مذهب -

 هنمأ :مسائلهم ةدراس ثناءأ يل ظهر والذي ،احلنابلة مذهب من ضيقأولكنه 
 املنع الشروط يف األصل ،اجلمهور مع ذكرانهم ذلكلو  كثر،أ املنعإال  ونينح
  .جوازه على الدليل دل ماإال 
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 ما دلإال  الصحة واجلوامز الشروط يف األصل أن األدلة على هي ما
 :منها ذلك على تأدلة دل هناك منعه، على الدليل
 البيوع يف يشرتط اإلنسان .العادات من الشروط أن [:الدليل األول] -

 .ةابحاإل العادات يف واألصل ،عادة هفهذ ملصلحته، يشرتط ة؟ادبع اذا؟مل
 يشرتط أن ميكن هل ة.النافع شياءاأل من الشروط أن :الثاين الدليل -

 من فالشروط خلل، لهعق يف يكون أنإال  ميكن، ال به؟ اضارً  شيًئا اإلنسان
 . ةابحالنافعة اإل شياءاأل يف واألصل ،ةالنافع شياءاأل

 هللا ابلوفاء ابلعقود مرأ وقد ،العقود من الشروط أن :الثالث الدليل -
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِيَن َءامَ َيَٰٓ ْ بِٱۡلُعُقودِ  ٱَّلذ ۡوفُوا

َ
ْ أ  العقود، من والشروط [1]املائدة: ﴾ُنٓوا

 .هبا الوفاء األصل فيكون
 غري من ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف وقعت البيوع يف الشروط أن :الرابع الدليل -

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف –هللا عليهم رضوان–الصحابة  فكان نص، اشرتاط
 أن على ذلك فدل ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل رجوع غري من ويتشارطون يتبايعون
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن كثرية يف  وقائع له وهذا ،ةوالصح اجلواز الشروط يف األصل
به  توفوا أن الشروط حقأ نإ: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن [:الدليل اخلامس] -

منه  مينع إذا ِل شرط كل  يشمل مطلق وهذا ،(1)الفروجبه  استحللتم ما

                                                           

 عليه.متفق ( 1)
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  نهإف ؛النكاحيف  صحيحاً  كان  وما به، الوفاء وجب الشرط فإذا وجد الشرع،
 .الشرعي املانع عدم على ذلك يدل ذإ ،البيوع يف يصح كذلك

 :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول القاعدة ههلذ يدل [: أيًضاالدليل السادس] -
شروطهم على املسلمون(1) .نه جيبإف املسلمني بني الشروط فإذا وقعت 

  .ةالصح على تدل هسانيدأ جمموع احلديث وهذا ،هبا الوفاء عليهم
 على املسلمون :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن :وهو ءشي إىل أشري هنا أيًضا
 املسلمون: قال ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب؛ حالالً  حراًما أو حرم حلأ شرطًاإال  شروطهم

 على املسلمني نأو  ،لاحلم  األصل؟ هو ما نإذ ؛استثىن مث شروطهم على
 وهذا ،حالالً  حراًما أو حرم حلأ شرطًاإال  :مستثىن واملمنوع شروطهم،

 الشروط بعضيف  يتصور الناس من كثريًاألن   معناه، مع ةوقف سنقف أيًضا
 .هللا سنبينه شاء نإ وهذا ،داخلة يستلو  االستثناء هذا هنا داخلة يفأ

 احلقوق مقاطع": أنه قال  عمر نع ثبت أيضاً  [:الدليل السابع] -
نه إف تفإذا اشرتط فاشرتط، حقوقك تّـم بث  تُـ  أن إذا تريد. (2)"الشروط عند
  ت.اشرتط مبا الوفاء يلزم
  يف ليس شرط كل: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول يف تقولون فما :قائل لنا قال نإف

 ،وثقأهللا  وشرط ،حقأهللا  قضاء شرط، مئة كان  نإو  ابطل هللا فهو كتاب

                                                           

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.( 1)
 رواه البخاري معلقاً.( 2)
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 ليس شرط كل: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن تلحظون هنا ،(1)عتقأ ملن الوالء وإمنا
 الشروط على احلكم هذا الظاهرية من ففهم ؛ابطل فهوهللا  كتاب  يف

  ألن السُّنة يف ؛السُّنة يف تهللا أو كان كتاب  يف إذا كانتإال  ابلبطالن
  .هللا كتاب
 كل  :يعين هللا كتاب  يف ليس شرط كل احلديث هذا معىن ن: إقلنا
 مئة كان  ولو ابطل فهو هللا حكم أنه خيالف مبعىن هللا، حكم يف ليس شرط
  .اعتق ملن الوالء وإمنا ،وثقأهللا  وشرط ،حقأهللا  قضاء ،شرط

ِ َعلَۡيُكۡم  ﴿: قال –وجل زع –هللا  أن ذلك على يدل  ﴾ََِتََٰب ٱّللذ
 :هللا بكتاب املقصود وإمنا ؛نآالقر  :هللا بكتاب املقصود ليس [24]النساء:
 شرط كل  :يعين كتاب هللا  يف ليس شرط فكل هللا، حكم فهذا ،احلكم
 وشرط ،حقأهللا  قضاء ،شرط مئة كان  نإو ، ابطل فهوهللا  حكم خيالف

  ملاذا؟ نقول، ما على يدل هذا ،وثقأهللا 
 مخس على أهلها كاتبت  عندما ريرة ب قصة احلديث هذا أصلألن 

 شاء نإ :عائشة  فقالت عوهنا، تطلب عائشة  إىل تءفجا واقأ
 هلم، الوالء يكون أنإال  افأبو  فأخربهتم يل، والئك وكان هلم نقلتها أهلك

 قام مث الوالء هلم واشرتطي خذيها: لعائشة قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذا قالافم
 شرط كل  ،هللا كتاب  يف ليست اً شروط يشرتطون قوامأ ابل ما: فقال ابً طيخ

هللا  وشرط حقأهللا  قضاء شرط، مئة كان  نإو  ابطل هللا فهو كتاب  يف ليس
                                                           

 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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 نإف ؛هللا حكم إذا خالف اجلعلي الشرط أن :الكالم هذا فمعىن .وثقأ
 .الشرط هذا عليه ويبطل هللا مقدم حكم

 قدم ؛اخلالق شرط مع املخلوق شرط إذا تعارض" القاعدة :نقول ولذلك
 :احلديث هذا معىن نإذ .احلديث هلذا "املخلوق شرط ويهدر اخلالق، شرط

  .شرط ةئم كان  نإو  ابطل هللا فهو حكم خالف شرط كل  أن
 على املسلمون :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول يف تقولون فما: قائل لنا قال نإف

 شرط كل  أن على نه يدلإف ،حالالً  حراًما أو حرم حلأ شرطًاإال  شروطهم
  ؟ابطالً  يكون احلرام حلأ أو ،ابطالً  يكون احلالل حرم

 وإمنا ؛املباح من املنع احلالل رمحيُ  الذي ابلشرط املقصود ليس :قلنا
  .حراًما هجيعل أن املقصود
 السيارة ومت إذا اشرتيت أان: مثال مباح، من مينع ال بد أن شرط كل
 :يل قلت   طيب صحيح؟ شاء،أ ابلسيارة كيفما تصرفأ أن املباح العقد،
 منعتين؟ ماأو  املباح من منعتين .شهراً  ركبهاأ أن السيارة بشرط أبيعك

  .جائز الشرط وهذا منعتين،
 ؛املباح من املانع الشرط احلالل رمحيُ  الذي ابلشرط املقصود كان  فلو
له ال بد  شرط كلألن   هلم، شرط وال شروطهم على املسلمون :املعىن لكان

 .مباح من مينع أن
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هللا  رضي–فاطمة  على جهل يبأ ابنة ينكح أن  علي رادأ ملا ولذلك
 احلالل حرمأ وال احلرام حلأ ال ،يأأما : ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال –رضاهاأو  عنها

 منا علي   منع ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنا هللا عدو ابنة هللا مع رسولة ابن جتتمع ال ولكن
 حلأ ال ،يأأما : قال ولذلك؛ عليه هحيرم ولكنه ِل مينعه؟ ِلأو  النكاح هذا

 ذلك فدل؛ النكاح هذامن   اً علي ولكنه منع ،احلالل حرمأ وال احلرام
 ال احلديث هذا أن على يدل فهذا له، احترميً  ليس املباح من املنع أن على

 .الصحة واجلواز الشروط يف األصل أن من الصحيح القول على يشكل
 بنا االسالم شيخ ؛النفس فيه طالأ االقضية حبثً هذه  حبث من حسنأو 
هذه  حبث فقد ،النورانية القواعد ويف ،الفتاوى جمموع يف –هللا هرمح–ة يتيم

 هذا يف يستفيد أن رادأ فمن ؛النفس فيه طالأ يماق انفيسً  ااملسألة حبثً 
 لشيخ الفتاوى جمموعأو  املعامالت قسم النورانية يف القواعد: إىل فلريجع

 .رمحه هللا تيمية بنا سالماإل
 يكون فمىت ؛واللزوم الصحة واجلواز الشروط يف األصل نإ :إذا قلنا

  ا.حكمً أو  حقيقة للعقد مقارانً  الشرط إذا كان ذلك يكون ذلك؟
 : حوالأ ثالثة من خيلو ال الشرط

  .مبدة العقد قبل ذكريُ  نأ -1
  .العقد عند ذكريُ  نأ -2
  .العقد بعد ذكريُ  نأ -3
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إنسان اشرتى سيارة، وبعد ما مت العقد ولزم؛ قال البائع: "أان تذكرت! أان 
 ال العقد عقب فالشرط ؛شيء املشرتي يلزم الأشرتط أن أركبها أسبوعاً" 

 .له ةقيم
  :البيوع يف مثاالً  الزواج، يف مثاالً  سأذكر
 أبيعك طيب :البائع فقال هففاوض ،خرآ من سيارة يشرتي أن رادأ إنسان

 طيب، :قال هذا، إىل حمتاج ،يأل اً سبوعأ ركبهاأ أن بشرط السيارة لكن
السيارة  أبيعك :قال سيارتك بعين :قال تعاقد التايل اليوم يف انصرف،

 على اعتمدأو  الشرط البائع نسي ،العقد مت قبلت، :قال الف،آ ةخبمس
  :الشرط هذا يف الفقهاء اختلف هنا ،السابق

  .ةاملقارن فالعربة يف ،الالحق كالشرط  ،له قيمة نه الإ :يقول من فمنهم
 موجود فهو عنه، يصرف ما يوجد نه ِلأل معترب، هنإ :يقول من ومنهم

 العقد قبل الشرط إذا وقعأنه  -وهللا أعلم- الراجح وهذا ،العقد عند احكمً 
  .عنه صارف إذا وجدإال  معترب الشرط أن ؛يسرية مبدة ولو

قال: أبيعك السيارة بشرط أن أركبها  صحيح، فالشرط املقارن أما الشرط
  ، فالشرط صحيح.تأسبوعاً، قال: قبل

  ابطل؟ الشرط نإ نقول مىت الشرط؟ يبطل مىت طيب
 : حالني يف البيوع يف الشرط أنه يبطل العلم أهل قوالأ من الصحيح
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 كاملعطل،  البيع فيجعل البيع مقصود خيالف أن: وىلاأل ةاحلال -1
 هتبيع ال أن بشرط البيت هذا أبيعك :يقول مصاحله، همأ من البيع خيلي

 . ابطل العقد فهذا ،العقد مقصود خيالف هذا. جرهؤ ت ال نأو  ههتب ال نأو 
ألن  العقد، مقصود خيالف هذا. تطلقها أن بشرط ابنيت زوجكأ :قال
 .ةالدميوم العقد مقصود
 !العقد مقصود خيالف هذا. منك تلد ال أن بشرط ابنيت زوجكأ :قال

 العقد، مقصود خيالف الشرط فهذا ،مصاحله همأ من النكاح يعطل هألن
 .ابطال نه يكونإف العقد مقصود خيالف إذا كان والشرط

 مقصود يعارض مىت ،الشارع مقصود خيالف أن :الثانية ةاحلال -2
 إذن غري من الشرعي الواجب تركأو  ،راماحل يقاعإمنه  يلزم إذا كان الشارع؟
 . للنص خمالفا كانأو   شرعي،

 :مورأ ثالثة عند الشارع؟ ملقصود خمالفا الشرط يكون مىت
 تفتح أن بشرط وتناحلا هذا أبيعك :قال. احلرام يقاعإمنه  يلزم أن – أ
 !الدخانفيه  تبيع أن بشرطأو  !الطرب التآل مكاانفيه 

 ريدأ: أان قال مستأجر هءالعمارة جا سفلأ يف حمل هعمارة عند صاحب
فيه  تبيع أن بشرط أبيعكأو  جركؤ أ: قال ،ةبقال أفتحه احملل هذا استأجر أن

 أبيعك :قال – هبيت حتت يكون أن ويريد الدخان يشرب الرجل - الدخان
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 خيالف الشرط هذا. الدخان هفي تبيع أن بقالة بشرط تفتح ،احملل هذا
 .احلرام يقاعإ منه نه يلزمأل الشارع مقصود

 هذا وبني هبين والديك، إىل تركبها ال أن السيارة بشرط أبيعك :إذا قال
 وصلة الوالد بر وهو الواجب منه ترك يلزم الشرط هذا ،ةخصوم الرجل
 الشارع. ملقصود خمالفا فيكون الوالد،

: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيبألن  النص خيالف هذا نإف الوالء يةاجلار  أهل اشرتط وأ
عتقأ ملن الوالء إمنا .للنص ذلك خمالفاً  فيكون. 

 اشروطً  هناك أن عرفنا إذا مهية مبكان،األ من وسؤال ،سؤال سيأيت هنا
  العقد؟ يف طتإذا اشرتُ  حلكما فما ؛ابطلة

 لبطم تُ  هل العقد؟ يف إذا وجدت احلكم ما لكن ؛أنه ابطل هحكم الشرط
 فقط هي بطلت  أو  للعقد طالهنابُ  يسري هل فقط؟ هي بطلت  أو  العقد؟
  ا؟صحيحً  العقد ويكون

 ابطل فالشرط ابلتحرمي عاملاً  إذا كان املشرتط أن العلماء عند األصل
 . صحيح والعقد

 الدخان، يبيع أن املشرتي على يشرتط أنله  جيوز أنه ال يعرف إنسان
 والعقدبه  الوفاء يلزم وال ايقينً  ابطل الشرط الدخان، يبيع أن بشرط هفباع

 :نقول ؛الشرط هبذاإال  البيت أبيع أن ريدأ الأان  ،ال :البائع قال صحيح،
 . هذا يف حق لك فليس ؛حرميابلت تعلم نكأل ابطل والشرط صحيح العقد
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 مناأل ذا قالام عائشة  ريرة معب قصة يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن هذا على يدل
نه أل ينفعهم، ال هذا :كأنه يقول  ؛الوالء هلم واشرتطي خذيها: عائشة قال

 املعتق؟ فمن عائشة  خذهتاأفإذا  للمعتق، الوالء أن الشرع يف معروف
 الوالء يكون أن ااجلارية اشرتطو  أهل لكن هلا، ا الوالءإذً  عائشة  املعتق

 واشرتطي خذيها :ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال عتق،أ ملن اشرعً  الوالء أن علمهم مع هلم
 يشرتطون قوامأ ابل ما: قال هذا حصل ملا مث هذا، ينفعهم ال الوالء هلم

  نإو  ابطل هللا فهو كتاب  يف ليس شرط كل  هللا، كتاب  يف ليست اشروطً 
 .اعتق ملن الوالء وإمنا ،وثقأهللا  وشرط، حقأهللا  قضاء شرط، مئة كان
 املشرتط أنه إذا كان فنقول الشرط، بطلأولكنه  العقد يبطل ِل ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهنا
 . اصحيحً  العقد ويكون يبطل الشرط نإف ؛حرام الشرط أن عاملاً 

 يبطل هل هشرتطاف ايظنه مباحً  بل الشرط حترمي يعلم ال أما إذا كان
 .صحيح والعقد ابطل الشرط أن العلم أهل قوالأ من الصحيح العقد؟

  ؟والعاِل هلااجل بني الفرق ما إذا قلنا
 الشرط بطالن مع هلاواجل أيمث، الشرط بطالن مع العاِل مث،اإل يف الفرق

  .البطالن هذا هيضر  وال صحيح فهو أما العقد أيمث، ال
 املشرتط إذا كان" :أنه إىل –هللا هرمح-تيمية  بنا االسالم شيخ وذهب

 الفسخ للمشرتط بل ا،الزمً  العقد يكون وال يبطل الشرط أن ابلتحرمي هالاج
 ."مضاءاإلأو 
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جاهالً املشرتط إذا كان  هأن ؛-رمحه هللا– ابن تيمية مرأي شيخ اإلسال
 "الشرط ابطل"ابلتحرمي، يظن الشرط مباحًا فاشرتطه، يقول شيخ اإلسالم: 

 املشرتط إذن على يوقف بل ،"لكن العقد غري الزم"و ألنه خمالف للشرع، 
  .هاضمأ شاء نإو  ه،فسخ املشرتط شاء نإف

 ليس شرط كل :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول لعموم -وهللا أعلم- مرجوح القول وهذا
هللا  وشرط حقأهللا  قضاء شرط، مئة كان  نإو  ابطل هللا فهو كتاب  يف
 . العقد يبطل ِل ملسو هيلع هللا ىلص والنيب ،وثقأ

 حمرمبه  يقع الشرط إذا كان: فيه قالوا الفقهاء لبعض هوجي رأي هناك
  .اشرتاطه على للناس ازجرً  يبطل العقد نإف ؛اشرعً 

 أن الشروطهذه  مثل يف للناس قلنا لو :يقولون الفقهاء الءؤ ه كأن
إذا  هلم إذا قلنا لكن ا،هاشرتاط يف هلونايتس ؛صحيح والعقد ابطل الشرط
 أن مثالً : ذلك مثال ابطل، والعقد ابطل الشرط نإف العقد يف الشرط ذكرمت

 العقد نقول ا:قالو  ،احلرام منها يلزم هذا. ةينّ غ  مُ  تكون أن بشرط ةً جاري هيبيع
 .لذريعة هذه الشروط اسدً  ابطل، والشرط ابطل

  :مسألة وهي هناك
 الشرط كان  سواء ،العقد يف الدخولله  جيوز ال الشرط حرمة علم من أن
  .حمرم العقد يف إذا اشرتط هذا؟ يكون مىت العقد، يبطل الأو  العقد يبطل
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 البطاقاتهذه  -كارد  واملاسرت الفيزا-االئتمانية  البطاقات: واقعي مثال
 مخسنيأو  ايومً  ربعنيأ خالل السداد يتم أن وهو ،ربوي شرط عقدها يف

 ايومً  عنيبر أ خالل إذا سدد راب، هذاف ،ةعليه زايد احتسب ؛زاد نإف ا،يومً 
 هذا ،ةعليه زايد حتسب ايومً  ربعنياأل عن إذا زاد ،ةعليه زايد حتسب ال

 فال ،املعاملةهذه  يف أصال يدخل أنله  جيوز البه  علم فمن ربوي، الشرط
على  ويوقع العقد هذا فيها البطاقة االئتمانية اليت أيخذ أن للنسان جيوز

  .هللا حرم مبا رضاال منه نه يلزمأل ملاذا؟ العقد،
 هذا معىن ما عليه، عت  قّ و   إذا الشرط هذافيه  الذي العقد هذا ناآل

  التوقيع؟
 مبا رضاالمنه  فيلزم الشرط، هذافيه  مبا العقد هذا على وموافق راضٍ  ،يأ
  .جيوز فال حرام هللا وهذا حرم

 فمن حراًما، يوقع أنه شرط :مبعىن ؛احلرام يقاعإمنه  يلزم الشرط فإذا كان
 رضاال همعنا العقد يف الدخولألن  ،العقد يف الدخولله  جيوز فال هحترمي علم
  .جيوز ال حرام وهذا ،هللا حرم مبا

 الناس ضبعألن  ؛العلم أهل قوالأ من الصحيح هو هذا نأو  :هذا أقول
 ربعنياأل خالل سددأ ولكين العقد، هذا يف البنك مع دخلأ: أان يقول مثالً 
 يف ت  ع  وقـ   لكنك الراب، يف تقع ال نكإ ،نعم. ابلراب قعأ ال فبالتايل ،ايومً 

  .اشرعً  جيوز ال وهذا احملرم ابلشرط فرضيت املشارطة ابلراب،
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 زجيو  الربوية ال البنوك االئتمانية مع البطاقات أن :به فيتأ الذي ولذلك
 بنوك هناك ،نعم الربوي، الشرط هذا الربوية تشرتط البنوك مجيعألن  ،خذهاأ
أما  أبس، فال الشرط هذا من العقد فإذا سلم الشرط هذا تشرتطال سالمية إ

  .العقد هذايف  الدخول جيوز نه الإف ؛الشرط هذا مع
  :فنقول الصحيح؟ الشرط صفات هي ما :قائل قال نإف

  :الصحيح الشرط صفات
  .لدينا وأ الدنيا يف منفعةفيه  يكون أن[: الصفة األوىل]

 املشروط العمل إذا خال": -هللا  هرمح –تيمية  بنا االسالم شيخ يقول
 يف تفاقابال ابطالً  كان  الدنيا يفأو  الدين يف منفعة عن كلها  العقود يف
 املال وبذل املال، ببذل يتعلق الشرط أن الشرط هذا هووج . "ةكثري   صولأ

أو  لدينيف امنفعة  الشرط يف يكون أن بد فال جيوز، الفيه  منفعة ال ما يف
 .الدنيا

 .اشرتاط بدون هفعل يباح مما الشرط يكون أن: ةالصفة الثاني
واحدة  تزوج رجل: مثال اشرتاط، بدون هفعل يباح مما املشروط يكون يعين

 جيوز موت،أ حىت الواحدة على بقىأ أن ريدأ ،ةاثني تزوجأ أن ريدأ ما: وقال
 نإذ ،ةبواحد يكتفي أن للرجل جيوز تفاق،ابال جيوز جيوز؟ الأو  هذا

 .اصحيحً  كان  طفإذا اشرتُ . جيوز الشرط؟ بدون هفعل بواحدة جيوز االكتفاء
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 نتأالسيارة و  حتاجأ ال ناآلأان  شيخ اي" :يل سيارة وقلت   بعتك: مثال
 أن إىل هبا السيارة انتفع فخذ ؛شهر بعدإال  سيارتك تأيت لن ،للسيارة حمتاج

 ،جيوز جيوز؟ ال وأ هذا تفعل أن لك جيوز ،"شهر بعد تكسيار  تصلك
السيارة  أبيعك :أقول أن فيجوز .هاشرتاط فيجوز ا،هللا خريً  جزاك ،حسانإ

  .اشهرً  ركبهاأ أن بشرط

 بدون هفعل يصح مما الشرط يف املذكور مراأل يكون أن :الصفة الثانية نإذ
 . اشرتاط بدون هفعل يباحأو  اشرتاط

 مما املشروط يكون أن بد ال": -هللا هرمح-تيمية  بنا سالماإل شيخ يقول
 . "اشرتاطه يصح حىت الشرط بدون هفعل يباح

 : الصحيح الشرط صفات نإذ

 بل فيهمنفعة فيه  تكن ِل نإف الدنيا،أو  الدين منفعة يففيه  تكون أن
 .يصح فال تلف وأمضرة 

 هفعل يباح مما الشرط يف املذكورأو  املشروط يكون أن: الثانيةالصفة 
 يصح نه الإف ه؛فعل يباح ال مما الشرط يف املذكور كان  نإف ؛الشرط بدون

 على نه يرتتبإف الصحة؛ الشروط يف األصل أن وهو هذا إذا ثبت اشرتاطه،
 . هبا الوفاء أنه يلزم ذلك
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 بعد مدينتها، من خترج ال عليه أن اشرتطت العقد مرأة وعندا تزوج: مثال
 :املدينة الفالنية قالت إىل ننتقل أن ريدأأان  ةفالن اي :قال سنتني بعد ،سنة

 فإذا ِل. نتقلنس ؛ال :قال مدينيت، من نتقلأ ال ،يأ عليك تاشرتطأان  ،ال
  .العقد خسيف أن للمشرتط: اجلواب احلكم؟ فما ابلشرط يوف

 ثبت معىن ما خ،سالف ثبت ؛به يوف إذا ِلبه  الوفاء يلزم شرط فكل
  خ؟سالف

 . شرطه قطأس شاء نإو  خسف شاء نإ خ،سالف حق للمشرتط كان  :يعين

 سنة قال بعد ،مدينتها من خترج ال أن على رجل امرأة تزوجها: مثال
 نإ خلياراباملرأة  هنا عليك، تاشرتط، أان ال: له قالت سأسافر، أان :الرجل

 تءشا نإو  ،وتسافر معه والعقد صحيح حقهاه ألن الشرط سقطتأ تءشا
 إذا ِلبه  الوفاء يلزم صحيح شرط فكل العقد، ينفسخف ،العقد فسخت

  .الفسخ حق للمشرتط يثبتبه  يوف

 . العقد رفع: والطالق ،العقد ىعر  حل هو: الفسخ

أما  ذلك، غريأو  انكاحً  بيعًا أو كان  سواء العقد، به لّ حُي   :الفسخ
 يتعلق ما خالصة ههذ .الزوج حق من وهو لعقدل رفع فهو :الطالق

 .ابلشروط
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 إىل تنقسم الفقهاء اجلعلية عند الشروط للفائدة أن ذكرأ فقط لكن
 : نيقسم
: مثال. العقد بعد يقع املشرتط ملنفعة شرط كل:  التقييد شروط -1

 نه قيدأل ملاذا؟ تقييد، شرط هذا ا،شهرً  ركبهاأ أن بشرط السيارة أبيعك
 .املشرتي تصرف

 على اسابقً  فيكون. العقدبه  يعلق شرط كل:  التعليق شروط -2
 فعلق زيد، جاء نإالسيارة  أبيعك :فيقول ،ةالسيار هذه  بعين . مثال:العقد
 ، هذا يسمى شرط التعليق.زيد جميء على البيع

 الشروط يف واألصل ،تعليق ما شروطإو  ،تقييد ما شروطإ :فالشروط
  ت.إذا اشرتط هبا الوفاء نه يلزمأو  الصحة واجلواز

 ،الشروط يف تفريعات هناك وطبعاً  لشروط،اب يتعلق ما ةخالصهذه 
 .التفريعات من هذا يصح؟ ال وأ يصح وهل ،عقدال يف شرطني اشرتاط :مثل

أو  شرطانأو  شرط وجد سواء ،ةالصح الشروط يف األصل أن والصحيح
 .القاعدة ههبذ يتعلق ما خالصة هذا .كثرأ

 

 

* * * 
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 :األسيلةاإلجابة على 

 يف ابعتبار آاثرها العقود تقسيم ذكرمتابرك هللا فيكم، السؤال األول: 
 عقود هناك فهل ةالالزم العقودإال  اتذكرو  ِل ولكنكم ةالدور  من األول اليوم

  خرى؟أ

 اجلواب:

  :العقود نقلت: إأظن اي إخوة أن 

  .للطرفني ةالزم عقود -
  .لطرف جائز لطرف الزم عقد -
  .للطرفني ةجائز  عقودو  -

 لطرف الزم ما عقدإو  كالبيع،  امعً  للطرفني الزم ما عقدإ :فهذه أقسامها
 هوهذ ،ةالشرك مثل للطرفني جائز ما عقدإو  ،نالره مثل لطرف جائز

 .ذكرهتا ،يأ ظنأو  أقسامها

 وال اخلنزير   املسلم بيع جيوز ال قلتم ،هللا فيكم ابركالسؤال الثاين: 
 لح لديهم كانإذا  و  للكفار بالدهم يف أن يبيعها جيوز فهل للكافر الصليب  

  منه؟ واصيتخل فهل
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 اجلواب: 
هللا ألن  ؛بالدهم غري يف وال بالدهم يف ال مطلقاً  أن يبيعها جيوز ال

ابلنسبة  هذا ،مثنها تأكل أن لك حيل فال ،عليك مثنها مفحرّ  ؛عليك مهاحرّ 
 . للخنزير

 وكذلك ،حوالاأل من حال أبي جيوز أنه ال شك فال أما الصليب
 حرم داما هللا م نإ أقول: انأف ؛للخنزير ةابلنسب لكن تعبد، اليت صناماأل

 .الثمن عليك حرم فقد ؛ذاتال عليك
املدفوعة  كارد  املاسرت قةبطا حكم ما ،هللا فيكم ابركالسؤال الثالث: 

 ميكن ال ةالبطاقأبن هذه  اعلمً  ة؛سالمياإل املصارف من ةالصادر مسبقًا 
 ة هذا الرصيدبقيم منها نفاقاإل ويتم ،فيها رصيد ةئتعب بعدإال  استخدامها

 ،سنوايً  ةالبطاق لتجديد ورسوم ،ةالبطاق إصدار عند رسوم هناك أيًضاو  ،فقط
هذه  من النقدي السحب عند ورسوم ،البطاقة ابلرصيد لتعبئة ورسوم
 ؟ةالبطاقهذه  من اجلوانبهذه  حكم فما ،ةالبطاق

 اجلواب: 
  :نوعني على هي ةاالئتماني البطاقات هذه

 .مغطى رصيدله  :نوع -
 .مكشوف له رصيد :نوعو  -
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 املال يسحب ةللبطاق ةمعبأ ةمالي ةقيم هناك تكون أن يلزم نوع يعين
 أيخذ الثمنألن  ؛ايومً  ربعنيأ على ةزايد فيها يكون ال ةوهذه البطاق ،منها
  .الراب حتتمل فما ةاحملدد ةاملد يف يعين ةمباشر  الرصيد من

 على يزيد ه ميكن أنأن حتتمل اليت هيهذه  ،املكشوف الرصيد :ةوالثاني
 .منها فيأخذ ايومً  ربعنيأ

 :نوعان فهي الرسوم أما قضية
فهذه  ،البطاقة صدارإ مئة عند تدفع يعين ،ةمقطوع رسوم النوع األول:

 .جبوازها ةيهالفق امعاجمل ت قراراتصدر 
 تأخذ كنت    نإ ه،تأخذ الذي املبلغ منسوبة إىل رسوم :الثا،ي النوع
، إن كنت تدفع مئة املبلغ ة منئامليف  مخسة ،اكذ  فالرسوم ؛لفاأ مخسني

 رسوم يف يشرتط جتوز، فهذه ال ألف؛ فالرسوم مخسة يف املئة من البلغ،
 .ابلبطاقة أيخذ الذي املبلغ إىل منسوبة غري مقطوعة تكون أن صداراإل

 حمل أهنافاحلقيقة  ؛البالد داخل يفابلبطاقة االئتمانية  السحب وأما قضية
 البطاقات من ثرأك مبلغ عليك خيصم هبا إذا سحبت نكأل ،شكالإ

 يف التكاليف أن مع شيء، عليها أيخذ الاآلن العادية  فالبطاقات ،ةالعادي
ألن  :قالوا البنوك يف عنها املسؤولني راجعت عندما كان  نإو  ،ةاحلقيقة واحد

 كنإ :قالوا كيف؟  ،فضائية اتصاالت مصارف البطاقة االئتمانية فيها
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 منال بد البطاقة هذه  لكن ؛البلد اليت يفكينة ا من امل تصرفأنك  صحيح
  .الفضائي االتصال مقابل وهذا ،لشركة األصليةاب االتصال

وهللا -الذي يظهر  نأل -وهللا أعلم-يف نفسي شيء من هذا  ولكن
 أقول دائماً  وهلذا إىل هذا، حتتاج ال االستعمال حيث البطاقة منأن  -أعلم

 البيع يف استعملها ،هبا تسحب ال :الباب هذا يف فتونينستي لألخوة الذين
 .اهب تسحب وال جيوز مما إذا كانت والشراء

  ؟ةالزين طيور بيع مسألة يف فهمتُ  ما ،هللا فيكم ابركالسؤال الرابع: 
 ؟فيها فعةمن أعرف أنه ال وكيف ؟منفعة فيها يكون كيف

 اجلواب: 

 قد لكن ،ةمنفع فيها ترى ال نكأ األصل ؛الزينة طيور يف إذا نظران وحنن
 وما بصوهتا والتمتع اقتنائها حيث منفعة من فيها أن جمتمع يف انسأ يرى
 أن العرفيف  يرون الناس فإذا كان ،منفعة هذا يف ويرون ،البيت يف هحتدث
  .وشرائها بيعها نه جيوزإمنفعة ف فيها

 جيوز وال فيها منفعة أنه ال األصل نإف ؛الناس عرف يف هذا جيرم  أما إذا ِل
 .هاؤ شرا وال بيعها
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 على نه موقوفأو  الفضويل بيع بصحة القول هل يقولالسؤال اخلامس: 
 اجمللس؟ اختالف مع والقبول جياباإل بصحة منه القول يلزم املالك إذن

 اجلواب: 

 ولكن اجمللس يف حصل قد والقبول جياباإلألن  ،منه هذا يلزم ، الال
 هذا جديدا جياابإ ليس هذا يلغيه، أن هول ميضيه أنله  له، مضاءإ هذا

 .للسابق مضاءإ
النورانية  القواعد لكتاب ذكركمكثر   ،هللا حفظكمالسؤال السادس: 

 طبعة فضلأ هي وما الكتاب هذا عن حدثتنا فلو ،تيمية بنا سالماإل لشيخ
 له؟

 اجلواب: 
 -هللا هرمح– سالماإل شيخ هلفأ اجدً  سينف كتاب  فهو الكتاب أما هذا

 كانت  الدليل وافق فمن الدليل، صحابأ مع االوسطية دائمً  أن ليبني
تيمية  بنا سالماإل شيخ هبين وقد ،نفيس مقصود وهذا ه،مع ةاحلق الوسطية

 وليس ا،نفيسة جدً  قواعد وذكر ،اجلزئية ابملسائلال الكلية  صولألاب
 ويعدونهالفقهية  القواعد يف ينحو بعض من يكتبون كما-للحنابلة  الكتاب

 ابلدليلم  بنيويُ  ،ةربعاأل املذاهب يذكر كتاب  هو بل -احلنابلة قواعد من
  .الباب يف نه الوسطأو  ،الراجح  
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 طبعات تتبعأ ال انأو  ،فيه أفيت ال ،يإف -احلقيقة يف- وأما الطبعات
 لفوائد هغري أ ال كتاابً   إذا اشرتيت -احلقيقة يف-عادة  عنديأان  بل ،الكتب

 منفيه  ملا ىشرت يُ فادة وزايدة فإفيه  حتقيق ينزل أنإال  ،مراأل هذايف  راهاأ
 .الطبعات يف تكلمأ أن ستطيعأ ال الإالزايدة و 

 
 

* * * 
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 الدرس السابع 
 املبعوث على كمالناأل متاناأل والسالم الصالةو  ،العاملني رب هلل احلمد

  ،،،بعدما أ .مجعنيأ وصحبه لهآ وعلى ،للعاملني رمحة
حىت لو ِل يدخل يف  ،حفظها اإلنسان قاعدة قاعدة هذه القواعد لو

له مسائل البيوع ضبطًا على الراجح من أقوال أهل العلم  تضبطُ ؛ التفاصيل
 الذي دل عليه الدليل.

 :يف اجملالس املاضية. نذكر اليوم وحنن كنا قد ذكران سبع قواعد
 األصل أنه ال يقع البيع إال من راشد"." القاعدة الثامنة:
  .أنه ال يقع البيع وال يصح إال من راشد ؛القاعدة املستمرة

هو جائز التصرف، فمن هو جائز  -كما يقول الفقهاء-والراشد 
التصرف أيها الفقهاء؟ يقولون: هو احلُر البالغ العاقل الرشيد؛ وجيمعها كلها 

 الرشد املطلق.  ،الُرشد
 من ِل يكن حرًا فُرشده انقص؛ ألنه انقص جبانب املالية اليت فيه. 

ألن البالغ أصاًل غري مكلف، ملاذا  ؛من ِل يكن ابلًغا؛ فرشده انقص
 الصيب غري مكلف؟ ألن آلة الفهم عنده انقصة فُرشده انقص. 

 اجملنون ال رشد عنده النعدام اآللة. 
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الذي ال حيسن التصرف ليس عنده  ،الرشيد هو الذي حيسن التصرف
 ُرشد، ولو كان ابلًغا ولو كان أصل العقل موجوًدا فيه ليس عنده رشد. 

ملاذا؟  ،ُرشد كما يقول الفقهاء: أن يكون العاقد جائز التصرففمعىن ال
كما تقدم معنا، وانقص الرشد؛ انقص   رضاالقالوا: ألن البيع يشرتط له 

كاإلقرار، اإلقرار ال يُقبل من غري الرشيد؛   :يقولون ،هيعُ فال يعترب ب   رضاال
 فكذلك البيع. 

يرتتب على هذا أنه ال يصح بيع اجملنون؛ فاجملنون لو ابع أو اشرتى فبيعه 
الرشد فيه، وال يصح بيع العبد إال إبذن سيده،  النعدامابطل إبمجاع العلماء 

ألن نقصه من جهة أنه مملوك؛ فإذا أذن له سيده انتفى هذا النقص؛ فإذا 
  .صح ذلك ؛أذن له سيده

 نقسم إىل قسمني: والصيب ي ،وال يصح بيع الصيب
صيب غري مميز: وهو الذي كما يقول الفقهاء: ال يعرف اخلري من  -
 ،لو أعطيته مترة أخذها ولو أعطيته مجرة أخذها ،وال التمرة من اجلمرة ،الشر

 ابتفاقوهذا ال يصح بيعه  ،هذا غري مميز ،ا فال يعود إليهاإال أن جيرهب
 العلماء.

املعا،ي ويفهم الكالم، لكنه دون وصيب مميز: وهو الصيب الذي يدرك  -
بدأ يعرف لكن معرفته انقصة،  ،البلوغ، هو صيب يعرف الضار من النافع

 ولذلك ِل يكلف ابألحكام الشرعية.  ،هذا ال يصح بيعه لكونه انقص العقل
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الذي ال حُيسن التصرف ولوكان كبريًا،  :وال يصح بيع السفيه، والسفيه
عه بعشرة، ورمبا يكون يف العشرين أو مثني يباع أبلف فيبي شيءتعطيه 

تعطيه مئة رايل يذهب وأيخذ هبا حالوة؛ عنده سفه يف  ،اخلمسة والعشرين
ۡؤتُواْ َوََل تُ ﴿: فهذا ال يصح بيعه لقول هللا  ،التصرف ال حيسن التصرف

ُ لَُكۡم قَِيَٰمٗ  َٰلَُكُم ٱلذِِت َجَعَل ٱّللذ ۡمَو
َ
َفَهآَء أ  ؛ فنهى هللا [5]النساء: ﴾ اٱلسُّ

قد جعلها قواًما حلياتنا  -عز وجل-عن أن نؤيت السفهاء أموالنا؛ ألن هللا 
 ،عهايتقوم عليها حياتنا وتقوم عليها معايشنا؛ فال جيوز تضي ،ومعايشنا

عن أن نؤيت السفهاء  وإعطاء السفهاء األموال فيه تضييع، وهني هللا 
ألن بيعهم تصرف يف املال يرتتب عليه  ،يتضمن النهي عن بيعهم ؛األموال

 ضياع املال. 
الصيب  :يعين ،ه والصيب يصح بيعهما إبذن الويللكن قال الفقهاء: السفي

 ملاذا؟  .والسفيه يصح بيعه إبذن الق ّيم عليه ،يصح بيعه إبذن األب
مها يكون ؤ بتالء اليتامى والسفهاء، وابتالاب ،قالوا: ألن هللا أمر اببتالئهما

تيه املال حىت نبتليه،  ؤ رف منه السفه ال نُ ربتهما يف البيع. السفيه الذي عُ بتج
عرفنا أن السفه  ؛كيف نبتليه؟ نعطيه بعض املال ليبيع ويشرتي؛ فإن أحسن

اليتيم الذي له مال؛ فيعطيه يبتلي وكذلك األب يبتلي ابنه أو  ،اندفع عنه
 دفع إليه املال وإال فال. ال ليتصرف فيه؛ فإن أحسن التصرف فإنه يُ بعض امل

أيًضا؛ قال الفقهاء: تصرف الصيب والسفيه ابلبيع يصح يف اليسري، يصح 
يشرتي شيء يسري، وكذلك  ،يصح أن الصيب يشرتي حالوة ،يف القليل
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 :أنه يصح فيما حيتاجان إليه، يعين -وهللا أعلم-وكذلك يظهر  .السفيه
ن يشرتي ما حيتاج إليه، أ يصح ؛موجودالصيب حيتاج أن أيكل ووالده غري 

 يصح البيع.  ؛السفيه حيتاج أن أيكل أو حيتاج أن يلبس ووليه غري حاضر

ويستثىن من ذلك  ،إذن األصل أن بيع السفيه وبيع الصيب ال يصح
  ثالثة حاالت:

 -األب أو ويل اليتيم أو ويل السفيه  -احلالة األول: إذا أذن الويل  -
وال جيوز هلم أن أيذنوا إال عند األمن على املال أو االختبار. يعين حنن نقول 
للويل: ال جيوز لك أن تأذن له يف أن يتصرف إال عند االختبار أو عند 

 األمن، عرفت أنه حيسن التصرف. 

اشرتى  وقد ثبت أن أاب الدرداء  ،ع اليسرياحلالة الثانية: إن يبي -
عصفورًا من صيب وأطلقه. فاليسري الذي ال يلتفت إليه كثريًا جيوز بيعه 

 وشراءه مع الصيب. 

احلالة الثالثة: ما حيتاجان إليه، فما حيتاج إليه الصيب أو ما حيتاج إليه  -
جها امرأة غاب زو  :السفيه فإنه يصح؛ ويدخل يف ذلك حاجة أهله، يعين

فهنا  ،وليس عندها من يقوم حباهلا، وعندها صيب ترسله ليشرتي هلا للبيت
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والوجه الثا،ي: أن األم هنا تنزل منزلة  .جيوز لوجهني: الوجه األول: احلاجة
 الويل. 

 األصل أنه ال يصح البيع إال من راشد.  ،فهذه قاعدة تضبط البيوع

مث ننتقل إىل القاعدة التاسعة، وهذه قاعدة طويلة انفعة، تضبط يف 
 احلقيقة كثريًا من البيوع املنهي عنها. 

 
 

* * * 
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 "األصل منع ما يؤدي إىل النزاع يف البيوع". القاعدة التاسعة: 
هذه القاعدة معناها: أن القاعدة املستمرة يف البيوع منع ما يؤدي إىل 

 النزاع غالًبا فيها. 
هذا يؤدي إىل  ة من صور البيوع وغلب على ظنك أنفإذا وجدت صور 

  .النزاع فقف؛ فاألصل هنا املنع. األصل أنه ال جيوز وال يصح
 ودليل هذه القاعدة: 

والنزاع خيالف  ،على األُلفة بني املسلمنيأواًل: األدلة العامة اليت دلت   -
 األلفة. 

سنبني  البيوع. كمااثنًيا: البيوع املنهي عنها دلت على منع النزاع يف  -
 إن شاء هللا.

 ما هو دليل القاعدة؟ نقول دليالن من جهتني من أصلني: 
بني املسلمني والبعد عن  األلفةاألوىل: األدلة العامة اليت دلت على  اجلهة
 التفرق. 

  ،والوجه الثا،ي: البيوع املنهي عنها اليت هني عنها ألهنا تؤدي إىل النزاع
 .كما سيأيت إن شاء هللا 

 :ويدخل يف هذه القاعدة ما يسمى بـ
 :بيع الغرر
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تتفرع عليه مسائل كثرية  ،أصل عظيم جًدا يف ابب البيوع :وبيع الغرر
 جًدا. 

  :اللغةوالغرر يف 
  .واألكل ابلباطل ،قيل: إنه مأخوذ معناه من الغرور، وهو اخلداع

وقيل: من التغرير، والتغرير هو التعريض للهلكة، يقال: غرر بنفسه، أي 
 .ض ماله للهالكعرض نفسه للهالك، غرر مباله، أي عرّ 

وكلها موجودة  ر.وقيل: إنه من معىن اخلطر، ألن من معا،ي الغرر اخلط 
قد يوجد فيه اخلداع، ويوجد فيه تعريض املال  :يف بيع الغرر؛ فبيع الغرر

للهلكة؛ ألن اإلنسان ال يدري؛ ويوجد فيه اخلطر الحتمال الوقوع واحتمال 
 عدم الوقوع.

  :وقد تنوعت تعبريات العلماء يف التعبري عن الغرر، فمثالً 
كان املقصود منه جمهواًل غري   كل بيع”: "معاِل السنن"قال اخلطايب: يف 

ما ضابط الغرر؟ عرّب  .“معلوم أو معجوزًا عنه غري مقدور عليه فهو غرر
 ما معىن هذا الكالم؟  ..اخلطايب هبذا الضابط

 "كل بيع كان املقصود منه": يعين العني املبيعة أو الثمن. 
رة؟ "جمهواًل غري معلوم": أبيعك سيارة مبئة ألف، وتقول: قبلت. أي سيا

جديدة قدمية؟ من أي األنواع؟ جمهولة! غري معلوم! هذا غرر، أنت ختاطر 
 مبالك. 
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أو أقول: أبيعك سياريت هذه. وتقول: قبلت. بكم؟ ما ذكران! هذا غرر، 
هذا معىن قول اخلطايب رمحه هللا: "كل بيع كان املقصود منه جمهواًل غري 

 معلوم أو معجوزاً عنه غري مقدور". 
ال يقدر عليه، مثل السمك يف املاء  ،لكنه معجوز عنه معلوماً قد يكون 

  :الكثري
صياد قال: أبيعك السمك الذي يف هذا  ،إنسان واقف على البحر

الفقهاء قالوا: "السمك والحظوا أن  !هذا ما يقدر على أن يسلمه !البحر
" إلخراج السمك يف املاء القليل؛ فلو أن صياًدا يصيد يف املاء الكثري

سمك وأييت به حًيا إىل السوق يف أحواض فيها ماء، يقول: أبيعك هذا ال
إذا اشرتاه أعطاه  ،وهذا السمك بكذا؛ هذا يقدر أن يسلمه ،السمك بكذا

كبيع السمك يف املاء الكثري والطري يف اهلواء؛ فإنه غري مقدور على   ،إايه
 تسليمه.

أصل  النهي عن الغرر”وقال النووي يف شرحه على صحيح مسلم: 
ويدخل فيه مسائل كثرية  ،وهلذا قدمه مسلم ،عظيم من أصول كتاب البيوع

 . “غري منحصرة كـبيع اآلبق
جتدون يف لسان الفقهاء بيع اآلبق وبيع الشارد. اآلبق: هو العبد الذي 

 عن صاحبه.  -يعين هرب  -والشارد: هو البعري الذي نّد  .هرب عن سيده



187|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

وما ِل  ،وما ال يُقدر على تسليمه ،واجملهول ،واملعدوم ،كبيع اآلبق”قال: 
ونظائر  ،واللنب يف الضرع ،وبيع السمك يف املاء الكثري ،يتم ملك البائع عليه

 . هذا من كالم النووي.“وكل هذا بيعه ابطل ،ذلك
النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع وهلذا قدمه ”يقول: 

مسائل كثرية غري منحصرة كبيع  ويدخل فيه -يعين يف الصحيح  -مسلم 
على تسليمه وما ِل يتم ملك البائع عليه  ال يقدراآلبق واملعدوم واجملهول وما 

وبيع السمك يف املاء الكثري واللنب يف الضرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه 
 .“ابطل

أن ُيس ّلم  :ما كان مرتدًدا بني” عن الغرر: ةبن تيمياوقال شيخ اإلسالم 
أن يعطب فال حيصل املقصود  :للمشرتي فيحصل املقصود ابلعقد منه؛ وبني

 .“ابلعقد
ألنه  -إن شاء هللا كما سيأيت  -غرر!  ؛مثل: بيع الثمر قبل بدو الصالح

ميكن أن تكتمل وميكن أن تتلف؛ فهذا ضابط ذكره شيخ اإلسالم ابن 
 تيمية رمحه هللا. 

أو ال يُقدر  ،ما ِل يُعلم حصوله :الغرر”: -رمحه هللا-بن القيم اوقال 
  ثالثة أشاء: “أو ال تُعرف حقيقته ومقداره ،على تسليمه

"الغرر ما ال يعلم حصوله": أبيعك مثر البستان بعد سنة ليس هذا الثمر 
 املوجود. أبيعك مثر البستان السنة القادمة. ميكن حيصل وميكن ال حيصل. 
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  .قلنا كبيع السمك يف املاء الكثري كما  :"أو ال يقدر على تسليمه"
"أو ال تعرف حقيقته ومقدراه": أبيعك اللنب يف ضرع البقرة، قد يكون 

 فهذا غرر. ،وقد حتلب قليالً وقد حتلب كثريًا ،ضرع البقرة منتفًخا من مرض
 : فالغرر قد يكون من جهة العقد وأثره

فيه غرر من جهة  ،فيه أثر :كبيع احلصاة، بيع احلصاة  ،عند التعاقد :يعين
 . -كما سيأيت إن شاء هللا   -العقد واألثر 

 : وقد يكون من جهة الثمن ومقداره
كبيع السلعة بثمنني، ينعقد عليهما العقد، أبيعك هذه السلعة حاضرة 
مبئة وأبيعك هذه السلعة غائبة مبئة ومخسني ويقول: قبلت. ما مثن السلعة؟ 

 ومخسني؛ فهذا غرر.  ممكن أن يكون مئة وممكن أن يكون مئة
 : وقد يكون من جهة عدم معرفة املبيع

 –ما أدري ماذا يسمى عندكم  -ي بعشر رايل، ومنه أبيعك ما يف ُكمّم 
ك" علبة ت  خب    ك  ت  خ  لكن كان قدميًا ما أدري اآلن ما أراه موجوداً يسمونه "ش  

هذا  وتأخذ واحد وتفتح ،جتيء بنصف رايل، برايل ،فيها أشياء كثرية مغطاة
وممكن جتد لعبة تساوي قرش املكان، ممكن جتد لعبة تساوي مخس رايل، 

 لكنها بيوع. "اليانصيب"مثل  ،فيها شكرًا ةممكن أن جتد ورق واحد،
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أنه غرر ال يعرف فيه املبيع؛ كان الفقهاء يقولون: بيع ما يف  ال شكهذا 
حظك، ميكن يكون أحسن من عشرة  ،، أبيعك ما يف كمي بعشرةمّ الكُ 

 وميكن يكون أقل من عشرة؛ فهذا غرر من جهة معرفة املبيع. 
  وقد يكون من جهة اجلهل بصفة املبيع وقدره:

 كاللنب يف الضرع؛ فاللنب يف الضرع ال يعرف مقداره. 
  وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم:

ا طلب منه التسليم فإنه ال ال يكون اإلنسان قادرًا على التسليم؛ فإذ
كبيع السمك يف املاء الكثري، وبيع البعري الشارد، وبيع   ،يقدر على ذلك

السيارة املسروقة: ليست من جهة سارقها بل من جهة مالكها، يعين: بعض 
الناس مثاًل ُتسرق سيارته وقيمتها مئة ألف ما يدري ترجع أو ما ترجع؛ 

وأنت وحظك، إن رجعت فقد  فيقول لرجل: أبيعها لك خبمسني ألف
رحبت مخسني ألفاً، وإن ما رجعت فقد خسرت مخسني ألفاً، هذا غري قادر 

 فهذا غرر. ،على تسليم السيارة
  وقد يكون من جهة جهالة وقت التسليم:

كالبيع إىل حني ميسرة؛ يقول: أبيعك هذه السيارة خبمسني ألفاً إىل حني 
ميكن بعد عشر  ،بعد سنتني ،ميسرة، حني ميسرة مىت؟ ممكن بعد سنة

  .هذا أجل غري معلوم، ففيه غرر، ميكن بعد عشرين سنة، سنني
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جل الثمن إىل ؤ وت فالن، يعين أبيعك السيارة وأُ أو يقول: أبيعك إىل م
هللا أعلم مىت ميوت؟ ميكن ميوت البائع قبل أن ميوت من ، أن ميوت فالن

 علق دفع الثمن مبوته؛ فهنا فيه جهالة يف وقت التسليم. 
عن بيع الغرر كما  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ىهن وقد ،ذه ضابطة ألنواع الغرر يف البيوعه

يف صحيح مسلم، وأشار إليه البخاري يف الرتمجة وِل خُيرجه؛ فاحلديث ليس 
ولكن البخاري ترجم لبيع الغرر يف الصحيح؛ فاحلديث ليس  ،يف البخاري

 على شرطه ولكن معناه صحيح عنده؛ ولذلك ترجم له.
 ومن صور بيع الغرر؛ بيوع جاء النهي عنها: 

 منها بيع احلصاة: 
عن بيع احلصاة كما عند مسلم، وبيع احلصاة له  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولوقد هنى 

 منها: ،صور كلها فيها غرر
الطرفان على بيع سلعة معينة وبثمن معني، وجيعال رمي  أن يتفق  -

إذا رمى أحدمها احلصاة!  ؟احلصاة وقت لزوم العقد. يعين مىت يلزم العقد
املبيع معلوم، والثمن معلوم، يقول: أبيعك هذه السيارة خبمسني ألفا على أن 

عقد العقد ال يلزم إال إذا رميت احلصاة، معه حصاة يف يده؛ قال: ال يلزم ال
إال إذا رميت احلصاة. أين الغرر هنا؟ الغرر ليس يف املبيع وليس يف الثمن 

 وإمنا يف وقت العقد، وقد ال يرمي احلصاة وقد يرميها بعد وقت. 
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أن يتفق الطرفان على بيع سلعة غري معينة من سلٍع متعددة، : ومنها -
يقول: أبيعك عنده سلع، سيارات؛ ف :حُت د د تلك السلعة برمي احلصاة. يعين

سيارة من هذا املعرض بعشرين ألفًا على أن حنددها برمي احلصاة؛ إما أان 
البائع وإما أنت أيها املشرتي، فالذي تقع عليه احلصاة هو السلعة؛ فهنا 

 الغرر يف عني السلعة. 
أن يتفق الطرفان على مثن معني ألرض حدودها تبدأ من كذا  :ومنها -

وحدود األرض من  ،ول: أبيعك األرض مبئة ألفإىل مكان وقوع احلصاة، يق
مث ترمى احلصاة وحيث ما  ،هنا إىل حيث تقع احلصاة؛ فيقول: قبلت

 وهنا الغرر يف هذا ظاهر.  ،وصلت فهو حد األرض
ويشرتط اخليار هلما أو ألحدمها  ،أن يتفق الطرفان على البيع :ومنها -

إىل أن تُرمى احلصاة. يقول: أبيعك األرض خبمسني ألفاً بشرط أن يكون يل 
لكنه يقول: بشرط أن يكون  -واخليار سنتكلم عنه غًدا إن شاء هللا-اخليار 

 اً يل اخليار؛ إىل مىت؟ إىل أن أرمي احلصاة. يقول: أبيعك السيارة خبمسني ألف
 اخليار إىل أن أرمي احلصاة؛ هذا أجل جمهول ففيه غرر. بشرط أن يكون يل

د د ابحلصى. أن يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة بثمن حيُ  :ومنها -
يقول: أبيعك هذا الكتاب بعدد احلصى الذي آخذه من األرض؛ الثمن 

 هللا يعلم كم حصاة.  ،اآلن جمهول
 هذه يقول: تأخذ من الصور اليت تقع اآلن: توضع دائرة فيها أرقام،و 

السلعة ابلرقم الذي تضرب السهم فيه: مكتوب مئة، مخسني، عشرين، 
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فالرقم الذي يقع عليه السهم هو مثن  ،والعشرة الصغري، فأنت ترمي السهم
 السلعة، هذا من بيع احلصاة.

ر من هذه سّ ك  ما يُ  دم ومما ذكره الفقهاء: أن يبيع السلعة بثمن بعدم  -
هذا الكتاب بعدد ما أكسره من هذه احلصاة، احلصاة، يقول: أبيعك 

حصاة واحدة ميكن يكسر منها عشرة، ميكن يكسر منها مخسة، ميكن 
 يكسر منها أكثر؛ فهذا كله من صور بيع احلصاة. 

تدور أبرقام، وما استقر عليه  ةدوار  ةومن صور بيع احلصاة: وجود آل -
  الرقم يكون مثًنا للسلعة أو عدًدا هلا: 

 تدفع مئة وتأخذ من هذا اجلنس بعدد ما يقف  :يقال إما أن
فإذا وقف على عشرة أيخذ عشرة مبئة، وإذا  اآللةعليه السهم، فيديرون 

وقف على مخسة أيخذ مخسة مبئة، إذا وقف على سبعني أيخذ سبعة 
 مبئة. 
  أو يكون للثمن، فالسلعة واحدة فيقول: حيث ما وقف السهم

 ، هذا من بيع احلصاة الذي ال جيوز. لك؛ فالسلعة لك هبذا الثمن
 ومن صور بيع الغرر بيع املالمسة واملنابذة 

 عن املالمسة واملنابذة يف البيع كما يف الصحيحني.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النيب 
 : مفاعلة من اللمس ابليد، وهلا صور عند الفقهاء منها: واملالمسة
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مها لآلخر: ثويب أن جيعل الطرفان ملس املبيع موجًبا للبيع. فيقول أحد -
لك بكذا إن ملسته، فيجعالن اللمس للسلعة هو املوجب للبيع من غري نظر 

 يف الثوب، جمهول! فهنا فيه جهالة. 
يف ظالم أو يف   بشيءومنها أن جُيعل اللمس قائًما مقام العلم. فيؤتى  -

كيس فيقال: الذي تلمسه لك بعشرة، فُيدخل يده يف الكيس فيلمسه 
الذي تلمسه لك  :فيقول ؟وخيرجه؛ أو يف ظالم ما يدري ما هو ما صفته

 بعشرة؛ فهذا من صور بيع املالمسة.
 وهلا صور:  ،: من النبذ وهو الطرحواملنابذة

النبذ بينهما بيًعا،  -يعين البائع واملشرتي-منها أن جيعل الطرفان  -
تعال أان  ]يقول:[ فيطرح البائع السلعة  ويطرح املشرتي الثمن من غري نظر.

 أرمي عليك السلعة وأنت ترمي علي الثمن من غري نظر، كانوا ميثلون
: أن يطرح البائع ثوبه ويطرح املشرتي ثوبه من غري نظر وال تأمل، ويقولون

، ميكن أن يكون ثويب حمروقًا، ميكن ثوبك عليّ  عليك الثوب فتطرحُ  أطرحُ 
أن يكون فيه من العيوب الشيء الكثري، وميكن أن يكون الثمن كذلك، 

 هذا فيه جهالة.
وقد يكون النبذ من أحد الطرفني. فيقول: أبيع لك أحد األثواب اليت  -

فيها أنواع من الثياب، يقول: الثوب الذي  ةنبذه عليك بعشرة، عنده كومأ
فيطرحه عليك؛ فهذا أيًضا من صور  فيأخذ ثوابً  ،شرةطرحه عليك بعأ

 املنابذة. 
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  .البيعتني يف بيعة :ومن صور بيع الغرر مسألة
من ابع بيعتني  :ويف رواية ةعن بيعتني يف بيع ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا وقد 

والنسائي  خزميةرواه أمحد والبيهقي وابن  هما أو الرابس  ك  و  يف بيعة فله أ  
  ى إسناده مجع من أهل العلم.والرتمذي وغريهم، وقو 

 بصور منها: ةالبيعتني يف بيعوقد فسر العلماء قول 
فيذكر  ،أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقد بكذا ومؤجلة  بكذا -

للسلعة مثنني ينعقد عليهما العقد. وهذا تفسري أكثر السلف: أن يقول 
ومؤجلة مبئة ومخسني؛ فيقول: اشرتيت؛ فينعقد هي حاضرة مبئة  :للسلعة

 العقد عليهما. 
 ،هذا فيه غرر؛ هل هي مبئة أو مبئة ومخسني؟ وهذا تفسري أكثر السلف

إمجاًعا على  العلم بل حكاه بعض أهل ،بل هو تفسري مجهور أهل العلم
 عة. يبتفسري البيعتني يف 

بيعتني يف بيعة أن فسر بعض أهل العلم قالوا: ”وهلذا قال الرتمذي: 
يقول: أبيعك الثوب بنقٍد بعشرة وبنسيئة بعشرين؛ وال يفارقه على أحد 

فإذا فارقه على أحدمها فال ”بل يفارقه عليهما معاً؛ قال الرتمذي:  “البيعني
  .“على أحدمها ةُ د  ق  أبس إذا كانت العُ 
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مؤجلة على  اً حاضرة وبسبعني ألف اً قال: أبيعك هذه السيارة خبمسني ألف
ثالث سنني؛ قال: اشرتيتها مؤجلة، مت العقد على بيع واحد، هذا ال أبس 

 بعضهم إمجاًعا يف هذا الباب.  اهحكقد به عند اجلمهور؛ بل 
وبعض أهل العلم فسروا النهي عن بيعتني يف بيعة بصورة من صور 

ئة التقسيط املعاصرة؛ وهي أن يقول البائع للمشرتي: أبيعك هذه السلعة مب
 ولو مت العقد على واحد منهما.  ،ومبئة ومخسني غائبة مؤجلة ،حاضرة

 اليعين عندهم يقولون: إذا كان صاحب املعرض يبيع ابلتقسيط واحلاضر 
فإذا جاءه  ،إذا كان صاحب املعرض يبيع ابلتقسيط واحلاضر :جيوز، يعين

ز حىت ،و جيالحلاضر مبئة، يقولون: وابالعميل قال: ابلتقسيط مبئة ومخسني 
 لو قال العميل أان أريد حاضراً أو أريده مؤجالً.

ونقل آاثراً فهم أهنا تدل  -رمحه هللا-وهذا القول انتصر له الشيخ األلبا،ي 
  .-وهللا أعلم-صود، وهذا القول مرجوح قعلى هذا امل

ف يدرك أن املقصود منه ما ذكره الرتمذي، وهذا فإن املتأمل لكالم السل
ق مع احلكمة؛ فإن ذكر أمثاٍن للسلعة عند املساومة ليس أيضًا الذي يتف

ممنوعًا شرعاً، كل إنسان يقول: مبئة، بعشرة، بعشرين، بثالثني، خبمسني، 
 هذا ليس مبمنوع، املمنوع أن ينعقد العقد على أمثان.

؛ ذكرت أمثان -رمحه هللا-وهنا يف هذه الصورة اليت ذكرها الشيخ انصر 
قبل العقد، أما عند العقد فهو مثن واحد، ولذا قال ابن القيم رمحه هللا: 
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جلة ومخسني حالة، ؤ من محل احلديث على البيع مبئة م كل البعدم   وأبعد  ”
وال شيء من املفاسد،  ،وال قمار ،وال غرر ،وال جهالة ،هنا راب فليس ها

 .“ه بني أي الثمنني شاءريّ فإنه خ  
إمجاع املتقدمني على أنه إذا اختار أحد  -رمحه هللا-بل حكى اخلطايب 

أما إذا ابعه ”ال يكون من ابب البيعتني يف بيعة، قال اخلطايب:  ؛الثمنني
ال  :يعين “على أحد األمرين يف جملس العقد فهو صحيح ال ُخلف فيه

 اختالف فيه.
 ومن صور البيعتني يف بيعة: 

: إحدى هاتني السلعتني عليك بكذا. عنده أن يقول البائع للمشرتي
سلعتان خمتلفتان يف الوصف أو يف اجلنس، يف اجلنس: عنده ثوب وعمامة 
مثاًل، فيقول: إحدى هاتني السلعتني لك بعشرة، فيقول: قبلت، طيب 

 اشرتى الثوب وال اشرتى العمامة؟ هذه بيعتان يف بيعة.
ة عليك بكذا، أان عندي أو يقول له: الدار احلاضرة أو الدار املوصوف

بيتان، بيت هنا تراه، وبيت يف مدينة أخرى، أصفه أبنه كذا وكذا، فيه من 
الغرف واحلدود ووو، أحدمها عليك مبئة ألف، قال: قبلت، طيب اشرتى 
احلاضرة وال املوصوفة؟ ما ذُكر! فاجتمع العقد على البيتني يف بيع واحد ذكر 

  يف بيعة.فيه مثن واحد، فهو من صور البيعتني
 ذكر بعض أهل العلم أن من صور البيعتني يف بيعة: 
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أبيعك داري هذه مبئة ألف على أن تبيعين  :أن يشرتط عقدًا يف عقد
 سيارتك خبمسني ألفاً، فاشرتط يف عقد البيع؛ عقد بيع آخر.

أو يقول: أبيعك داري هذه مبئة ألف بشرط أن تزوجين أختك، فجمع 
البيع واشرتاط الزواج، فهذا عند بعض أهل العلم هو د بني حيف العقد الوا

 من ابب البيعتني يف بيعة.
اجتماع " أبهنا: تفسري بعض أهل العلم للبيعتني يف بيعة :وقريب منه

الشرط الذي ذكرانه، إذا قال أبيعك بييت  ؛من صور هذا "،عقدين يف عقد
تمع اج مبئة ألف على أن تبيعين سيارتك خبمسني ألف وقال: قبلت؛

  .عقدان: عقد على البيع، وعقد على السيارة، لكنه أوسع من االشرتاط
الصور الواقعة يف األسواق مبا ُيسمى "اإلجيار املنتهي  :مثل اآلن

حيث جيتمع يف العقد عقدان، عقد اإلجيار وعقد البيع، فهل  ،ابلتمليك"
 اإلجيار املنتهي ابلتمليك صحيح وجائز أم غري صحيح وال جائز؟

ونكمل الكالم على هذه  ،ه بعد الصالة حبول هللا وقوتهود إىل صور سنع
 القاعدة وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

 

 

* * * 
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 الثامن الدرس

 املبعوث على األكمالن األمتان والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد
 ،،،بعد أما ،أمجعني وصحبه هآل وعلى ،للعاملني رمحة

 ،"البيوع يف النزاع إىل يؤدي ما منع األصل أن" قاعدة عن نتكلم كناف
 وكنا له، صورًا وذكران ،الغرر بيع :النزاع إىل يؤدي ما صور من أن وذكران
  :وهو صورها، من صورة عند ووقفنا بيعة، يف البيعتني عن نتكلم

 عليه ويقوم ،العلم أهلبعض  ذكره وهذا ؛عقد يف عقدين اجتماع
 نأ ح،صحي غري هذا أن ابتداءً  املسألة يف يل يظهر والذي ،احلنابلة مذهب
 وإمنا ؛بيعة يف البيعتني اجتماع ابب من ليس واحد عقد يف العقدين اجتماع

 من وال هذا على والسُّنة الكتاب من دليل ال ألنه ،شروطها توفر إىل ينظر
  .مرجوح فهو هذا، يدعم ما عليهم هللا رضوان الصاحل السلف أقوال

  :ابلتمليك املنتهي جياراإلمسألة  هذا على يتفرع لكن

 ملدة - مثالً  - سيارة األول الطرف من الثا،ي الطرف يستأجر أن وصورته
 فعةدُ  أو بثمن العقد آخريف  السيارة ميلك مث معلومة أبقساط معلومة
 اختلف وقد البيع، عقد مث األمر أول يف ةجار اإل عقد هنا جتمعيف ؛معلومة
  :الصورة هذه يف املعاصرون الفقهاء
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 إىل لتفتيُ  الذين العلماء وأكثر ،عليها جرّ خيُ  صورًا وذكر أجازها فبعضهم
 وهللا-، وهو الظاهر جتوز ال وأهنا الصورة هذه حترمي على االفتي يف أقواهلم
 ؟العلة هي ما لكن، تصح وال جتوز ال أهنا -أعلم

 إجارة عقد عقدان، العقد هذا يف اجتمع أنه العلة :قالوا العلم أهل بعض
 عن ملسو هيلع هللا ىلص النيب هني يف فيدخل ؛بيعة يف البيعتني ابب من وهذا ،بيع وعقد
  .مرجوح -أعلم وهللا- التعليل وهذا ،بيعة يف بيعتني

 صورًا يتضمن العقد هذا فإن ؛والغرر اجلهاالت من فيه ملا :قال وبعضهم
  .البيوع صحة متنع واجلهالة ،اجلهالة من

 اجتماع هي ؛لتحرميه الصحيحة العلة أن -أعلم وهللا- يل ظهر والذي
 ،اإلجارة توجد هنا عندان هألن واحد، عقد يف أحكامهما ختتلف عقدين
 ؛كثريةر  أمو  حيث ومن الضمان حيث من اإلجارة وأحكام ،البيع ويوجد
 واحد لكل عقدان الواحد العقد هذا يف فيجتمع ،البيع أحكام عن ختتلف

 وإىل ،النزاع وإىل ،الضبط عدم إىل يؤدي وهذا اآلخر، ختالف أحكام اممنه
  .جيوز ال فهو ،الغرر
 وجود وإمنا؛ عقد يف مطلًقا عقدين وجود ليست ةحالصحي العلة نإذ

 ،البيع أحكام غري اإلجيار فأحكام واحد، عقد يف أحكامهما ختتلف عقدين
 .السعودية يف العلماء كبار  هيئة قرار به صدر الذي هو والتحرمي
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 ليس "،ابلتمليك ابلوعد املنتهي اإلجيار" :تسمى أخرى صورة وهناك
 أان :يقول البائع كأن  أنه حقيقتها ،ابلتمليك ابلوعد منتهي ،كابلتملي امنتهيً 

 عقد انتهى إذا أنه أعدك ،يأ على كذا  ملدة بكذا هذه سياريت أؤجرك
 العقد انتهى فإذا ،وعد جمرد فهنا ،غريك من ابلسيارة أحق فأنت ؛اإلجارة

 جائز، وهو ابلتمليك، ابلوعد املنتهي اإلجارة يسمى فهذا البيع، عقد نشأيُ 
 عند بعقد ليس والوعد ،فقط إجارة عقد فالعقد ؛هنا متنعه علة ال ألنه

  .عقد الوعد أن يرون الذين :للمالكية خالفًا اجلمهور
 شاء نإ االنتهاء بعد يقع فالبيع ؛بعقد ليس الوعد اجلمهور عند لكن
  .خمريًا واملستأجر خمريًا السيارة صاحب فيكون ،الطرفان

 وعند ،ابلبيع الوعد مع ،اإلجارة على العقد يكون :الصفات هلذه انتبهوا
 هذا خمريًا، هلا واملستأجر خمريًا السيارة صاحب يكون ؛اإلجارة عقد انتهاء
  .جائز

 على ليّ تتح   أصبحت البنوك أن وجدت أل،يملاذا؟  هذا على أنبه وأان
 املنتهي ارجياإل :عقودها فتسمي ؛ابلتمليك املنتهي ارجياإل بتحرمي الفتوى
 يغري ال األمساء فتغيري !ابلتمليك املنتهي ارجياإل وحقيقتها ابلتمليك، ابلوعد

 .ابحلقيقة العربة وإمنا شيء، احلقائق من
 ارجياإل عندان :فقالوا ؛تشرتي أن تريد بنك إىل مثالً  ذهبت لو فأنت

 وعد مع إجارة العقد مضمون كان  فإن العقد، اقرأ ابلتمليك، ابلوعد املنتهي
 عقد انتهاء بعد فيه خمريًا البنك ويكون فيه خمريًا أنت تكون ابلتمليك
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 ؛ابلتمليك ينتهي اإلجارة عقد كان  إذا أما اجلواز، به ىتفمُ ـال فهذا ؛اإلجارة
 ابلوعد املنتهي أو ابلتمليك املنتهي مسوه سواء ابلتمليك املنتهي ارجياإل فهو

 .ابلتمليك
 :وهو بتفسري، بيعة يف البيعتني فسر -هللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ

 حاضرة منه يشرتيها أن على ئةمب للمشرتي مؤجلة السلعة البائع يبيع أن"
 سنني، مخس ملدة ألف مبائة ابلتقسيط هذه السيارة أبيعك :يقول "خبمسني

  .العينة بيع هو وهذا ألًفا، خبمسني أان منك شرتيهاأ أن على
  .العينة ببيع ؛بيعة يف البيعتني فسر تيمية ابن اإلسالم فشيخ
 يف البيعتني هي وليست بيعة، يف البيعتني صور من صورة هذه أن واحلق

 عن النهي النهيان، عليها فيجتمع بيعة يف البيعتني صور من صورة وإمنا بيعة،
 اليت الصور بقية ذلك رجخيُ  وال ،بيعة يف بيعتني عن والنهي ،العينة بيع

 .ذكرانها
 :منها ،الغرر صور نكمل أن قبل هبذا تتعلق انفعة تنبيهات نبهأ وهنا

 عن النهي من يستثىن أنه على متفقون العلماء أن ]التنبيه األول[: -
  .البيع مينع ال اليسري فالغرر اليسري، الغرر ؛الغرر بيع

  القليل؟ اليسري ابلغرر املقصود هل اليسري؟ الغرر هو ما
 ملا أجله من البيع منع لو غرر كل" :اليسري ابلغرر املقصود ال، :اجلواب

 ".أصالً  البيع صح
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 لو داخله، يف ما يدري ال ،بيض طبق يشرتي أييت اإلنسان]مثال:[  
 يف ما !البيض يباع ال أنه ذلك معىن ؛الغرر من فيه ملا بيعه جيوز ال قلنا

 الغرر واجلزر والفجل كاللفت  األرض يف املغيبات !يفسد ؟يكسره، طريقه
  .يسري فيها

 أقول ؟مغتفر هو ذلك ومع قليالً  ليس فيه الغرر مثاالً  لنا هات :طيب
  ؟كيف  فيها احلديد ؟حاهلا كيف  القواعد غرر، فيها العمارة ،العمارة بيع

 واملنفذ يءش املخطط يف الذي رمبا ؛ندري ما ؟اإلمسنت كمية  ؟احلديد كمية
 من هي هل ؛ندري ما ؟واألانبيب األسالك من اجلدران وراء ما آخر، شيء
  هذا ،ندري ما األعمدة يف احلديد كمية  ؟التقليد النوع من أو األصلي النوع
 ما ألنه، عمارة بيع صح ما ؛البيع مينع الغرر هذا نإ :قلنا لو لكن ؛كثري
 اجلدران كسروا  أو احلديد، وكمية القواعد يف ننظر كسروها  :نقول أن يصح
 العقار، بيع صح ملا هنا الغرر اعتربان فلو ؛جودهتا خنترب األانبيب يف ننظر
 .الغرر هذا وجود مع العمارات بيع ويصح يغتفر يسري غرر فهذا

  :ذكرانها اليت املسائل هبذه الفقهاء قلحم يُ  :الثاين التنبيه -

  .قبضه قبل املبيع بيع :مسألة
 ابتاع من: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال - عنهما هللا رضي- عمر ابن عن جاء وقد
 حىت :للبخاري رواية ويف؛ عليه متفق يقبضه حىت يبعه فال طعاًما
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 :الصحيحني رواية يعين. ويقبضه يستوفيه حىت: ملسلم رواية ويف ،يستوفيه
يقبضه حىت، للبخاري رواية يف: يستوفيه حىت، مجع ملسلم ةرواي ويف 

 يكيله، أن ،الكيل :معناها واالستيفاء. ويقبضه يستوفيه حىت :بينهما
 .ملكه يف ويكون حيرزه أن :والقبض
 ابتاع من: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن وجاء

 :-عنهما هللا رضي- عباس ابن قال مث ،يستوفيه حىت يبعه فال طعاًما
مثله شيء كل  أن وأحسب مسلم رواه. الطعام مثل يعين.  

 ولكنه ،طعام غري يكون وقد ،طعاًما يكون قد :املبيع -خوةإ اي- هنا
 طعام، غري وهو ابلكيل يباع مكيل مذروع، أو معدود أو موزون أو مكيل

 وقد قماش،ال مثل رعةابلذّم  مذروع أو ابحلبة، ابلعدّ  أو ابلكيلو ابلوزن يباع أو
 . هبذا يباع وال الطعام غري يكون

  :صور ثالث يعين
  .طعاًما يكون أن إما .1
  .يعد أو ،يذرع أو ،يوزن أو يكال، لكنه طعام غري يكون أن وإما .2
 . هذا غري يكون وقد .3

 فيه التصرف يصح ال املبيع فهذا طعاًما، املبيع كان  فإذا:[ احلالة األوىل]
 يصح فال ؛طعاًما املبيع كان  إذا العلماء، إبمجاع قبضه قبل ابملعاوضة
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 قبل ابملعاوضة، فيه التصرف يصح ال هلذا، انتبهوا ابملعاوضة، فيه التصرف
  .ابإلمجاع قبضه

 ؛طعاًما اشرتى من أنى عل العلماء أمجع :- هلل رمحه- املنذر ابن قال
 . يقبضه حىت يبيعه أن له فليس

 العلم أهل من واحد غري ذلك حكى :- هللا رمحه - القيم ابن وقال
 . إمجاًعا

 يف يقدح ال شاًذا خالفًا يعترب ولكنه خالف بعضهم عن وُحكي
 . اإلمجاع

 ،صاع ابلكيل، مبيع يعين - اجلزاف بغري مبيًعا يكون أن والطعام إما
 وهذا ابلوزن، وإما يلكابل إما طعاًما كان  إذا هذا ،ابلوزن – آصع مخسة
 ال وهذا ،وزن أو بكيل يعين "جزاف بغري مبيع" :الفقهاء فيه يقول الذي
 . إمجاع حمل بل معترب، خالف فيه املعاوضة من التصرف منع يف يعلم

 الكومة هذه كومة،  ،الصربة ببيع يسمىالذي  هذا جزافًا، املبيع والطعام
 اإلمام عن نقل ؛اجلزاف املبيع هذا. مبئة ،بثمانني ،بسبعني ،بستني األرز من

  ابملنع رواية :روايتان ةابملعاوض قبضه قبل فيه التصرف يف -هللا رمحه-مالك
 قاضية السُّنة لكن ،املالكية بعض هذا وعلى ،ابجلواز ورواية ،اجلمهور كقول
 . اجلواز بعدم
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 بعض املذهب هذا ذهب" :-هللا رمحه-الرب عبد ابن قال ولذلك
 الصحيح وهو" :وقال ابملنع القول ذكر مث "،مالك عن وحكاه املالكيني

 اءمالعل وهكذا "؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ذلكب اخلرب لثبوت املسألة هذه يف عندي
 األئمة طريقة عرفوا الذينو  ؛اخلالف إىل النظر يف الشرعي املنهج عرفوا الذين

 مبا وأيخذون فضلهم، ألئمتهم ويعرفون فضلهم للعلماء يعرفون اخلالف يف
 .الدليل عليه دل

  :منها هذا على ذكرانها اليت األدلة دلت وقد
 يبعه فال طعاًما ابتاع من :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  هريرة أيب حديث

 . يقبضه حىت
 أحد يبيع نأ هنى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ماعنه هللا رضي عباس ابن وعن

 . مسلم رواه يستوفيه حىت بكيل اشرتاه طعاًما
 فال طعاًما ابتعت إذا: يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان  :قال  جابر وعن

 . مسلم رواه تستوفيه حىت تبعه
 فرحبت الصدقة طعام من طعاًما ابتعت :قال  حزام بن حكيمعن و 
 تبعه ال: فقال له، ذلك فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأتيت أقبضه أن قبل فيه

 .سنادهإ -اجلميع هللا رحم- با،يلاأل وصحح النسائي رواه تقبضه حىت
 عمر ابن عن وجاء ،ابلوزن أو ابلكيل يويف أي يستوفيه، معىن قلنا كما
 يعين- جزافًا يبتاعون ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد يف الناس رأيت لقد": قال 
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 كان  يعين "؛رحاهلم إىل يؤوه حىت مكاهنم يف يبيعوه أن بونر  ض  يُ  -الطعام
 رحاهلم إىل يؤوه حىت مكاهنم يف يبيعوه أن عن بونر  ض  يُ  فكانوا ؛يبيعون الناس
 .الصحيحني يف وهذا

 وال العرف حبسب القبض ،يقبضوه حىت :رحاهلم إىل يؤوه حىت واملقصود
 ما القبض يف واملرجع ،القبض هو الشرط وإمنا املكان، من النقل يشرتط
 وقد .العادة به جرت ما حبسب حبسبه، شيء كل  فقبض ؛العادة به جرت
 يف يبيعه أن له جيوز هض  ب  وقـ   جزافًا طعاًما اشرتى من نأ على العلماء أمجع

 .مكانه
 من أن على العلماء أمجع ،"رحاهلم إىل يؤوه حىت" :يقول  عمر ابن

 جاز قبضه فإذا يقبضه، أن بشرط مكانه يف يبيعهأن  له ؛زافًاجُ  طعاًما ابتاع
 يشرتون ،أسواقهم يف املسلمني عمل هذا وعلى ؛مكانه يف يبيعه أن له

 .األوىل احلالة هذه ،مكانه يف قبضه بعد يبيعونه مث ابلصربة الطعام
 أو موزوانً  أو مكيالً  ويكون ،الطعام غري املبيع يكون أن: الثانية احلالة -

 يف خيرج ال ولذلك ؛بطعام ليس السكر ؛السكر :مثل مذروًعا، أو معدوًدا
 بطعام ليس مللحا ؛وامللح ،يوزن أو يكال ولكنه بطعام ليس ألنه ؛الفطر زكاة
 ويوزن يكال الذي املبيع وهذا ،ويوزن يكال لكنه ؛الفطر زكاة يف خيرج وال
 قبل العلماء مجهور عند ابملعاوضة فيه التصرف يصح ال ؛يذرع أو يعد أو

 توفية إىل حتتاج كلها  أهنا جبامع ،الطعام على قياًسا :قالوا ملاذا؟ ؛قبضه
 . الذرع أو العد أو الوزن أو ابلكيل
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 وال يوزن وال يكال وال الطعام غري من املبيع يكون أن :الثالثة احلالة -
  اجلمهور، عند ابملعاوضة قبضه قبل فيه التصرف يصح وهذا يذرع، وال يعد

 قبضه قبل فيه التصرف يصح وال. ذلك ووحن والسيارات ،مثالً  كالبيوت
 شيء كل  وأحسب": قال فإنه ؛ عباس كابن  العلم أهل من مجع عند
 أمحد اإلمام عن ةورواي الشافعي عند وكذلك ،املبيعات مجيع فيشمل ."مثله

 .وصححه القيم ابن هذا واختار
  ".يقبضه حىت يبعه ِل ؛شيًئا اشرتى من" :تيمية ابن اإلسالم خيش وقال

 يف النهي فيها صخُ  إذ ،األحاديث من تقدم ما ؛اجلمهور وحجة
 ذلك عدا وما الطعامُ  أشبه ما هبا لحقويُ  الطعام، يف وردت يعين الطعام،

  .اجلواز وهو األصل على ابقٍ 
: قال  حزام بن حكيم عن جاء ما ذلك فمن :املانعني حجة وأما

 سؤال ؟حيرم وما منها يل حيل فما البيوع هذه بتاعأ إ،ي ،هللا رسول اي قلت
 أخي ابن اي: قال؛ حيرم وما منها يل حيل فما يوعالب هذه أبتاع ،يإ !عظيم

 يتلطف أن عليه ينبغي العاِل أن العلم أهل يذكره الفائدة ابب من وهذا -
  إذا بين، اي :له فيقول صغريًا كان  فإذا ،للقبول أثر من ذلك يف ملا ؛ابلسائل

 املوضوع أن ينبهه حىت علما :له قال وإذا ،أخي اي :له يقول ؛كبريًا  كان
 ال ،أخي ابن اي قال: ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب =نيلواملرس األنبياء سنن من فهذا ؛مهم
 إذا ة:ايرو  ويف ،فتعم النفي سياق يف نكرة وشيًئا تقبضه حىت شيًئا تبع



| 208  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 .تقبضه حىت تبعه فال مبيع أي يعين. تقبضه حىت تبعه فال بيًعا اشرتيت
 . األلبا،ي سنادهإ وصحح وغريهم والبيهقي والنسائي أمحد رواه

 أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هنى: قال  اثبت بن زيد عن جاء مبا تجوااح أيًضا
 أبو رواه احلديث وهذا سلعة، كل  يشمل وهذا تبتاع حيث السلع عا تب

 . قبله مبا حسن األلبا،ي وقال داوود
 . "مثله شيء كل  وأحسب":  عباس ابن بقول احتجوا وأيضا

 وأحاديث ،مطلقة األحاديث هذه أن :األدلة هذه عن أجابوا واجلمهور
 .املقيد على املطلق فيحمل واحدة واحلال ة،مقيد الطعام بيع
 لباالغ يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف تباع اليت السلع يف املعهود أبن أجابوا كما  
  .عليه حملفتُ  الطعام، هو

 يتصرف ال أن واالحتياط ،متقاربة فيها واألدلة ،اجتهادية واملسألة
 . قبضه بعد إال مبيع أي يف اإلنسان
 يؤدي قد ألنه ؛ابملعاوضة قبضه قبل املبيع يف التصرف يف كله  هذا لكن

 أنت فتبيعها مبائة، السلعة يبيعك يعين ،األول البائع يطمع قد، النزاع إىل
 أبيعه أان بدل" :فيقول؛ فيطمع البائع من تقبضها أن قبل وعشرين مبائة
 بني النزاع إىل فيؤدي "؛وعشرين مبائة أان وأبيعها السلعة أسلمه ال ؛مبائة

  واملشرتي البائع
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 وِل أرزاً  اشرتى إنسان ة،اهلب مثل فجائز، املعاوضة بغري التصرف أما
 ؛نزاع إىل يؤدي ال ألنه جيوز ،البائع من وخذه اذهب :لفقري فقال يقبضه

 غريب التصرف أما ؛ابملعاوضة تصرف هو الذي البيع يف نص احلديث وألن
 .العلم أهل عند فيه إشكال فال ةاملعاوض

  "اجملهول بيع" الغرر صور من أيًضا
 ،املالقيح بيع عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن  هريرة أيب حديث يف جاء وقد

 راهويه بن وإسحاق البزار اللفظ هبذا رواه .احلبلة لم ب  وح   ،واملضامني
  .واأللبا،ي حجر ابن وصححه
 متفق لةب  احل   لب  ح   بيع عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  عمر ابن وعن

  .عليه
  .بطنها يف الذي جنينها هو :لةب  احل   لب  ح  

 هذا ينتجه ما أبيعك :يقول يعين ،الفحول أصالب يف ما :واملضامني
 ابلسباق يعرف سباق أو أصيل اإلبل من مثالً  فحل هناك يكون قد الفحل،

 ،مبليون ،ألف مبائة الفحل هذا ينتجه ما أبيعك :له فيقول عالية قيمة لهو 
  .األنثى يلقح أن قبل الفحل صلب يف ما فيبيعه

 . هذا كل  عن هنى  ملسو هيلع هللا ىلص والنيب، البطون يف األجنة بيع :واملالقيح
 ت:بتفسريا احلبلة حبل بيع العلماء فسر وقد
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 أبيعك، فيلد ولدت ما وحيمل تلد أن إىل ما سلعة بيع قعلّ يُ  أن :منها  -
 . جمهول فهذا ولدها، وولد بطنها يف ما الناقة هذه ولدت إذا السيارة

  .نتاجها ومحل الناقة محل على السلعة بيع علقيُ  أن ومنها -
 الناقة تلد أن إىل ،الولد على السلعة بيع يعلق األوىل ]يف الصورة[ :انتبهوا

  .ولدها ويلد
 :فيقول -لحتم ِل الناقة اآلن  -الناقة حتمل أن إىل :الثانية الصورة يف
 ما يعين ،ولدها حيمل مث ،الناقة حتمل أن إىل البيت أبيعك ،السلعة أبيعك
 .تنتجه
 إىل البيت أبيعك :فيقول ؛الناقة تلد أن إىل السلعة بيع علقيُ  أن ومنها -

 ؛األجل يف جهالة فيها لهاك  وهذه -ولدها ليس- نفسها الناقة تلد أن
 .جمهول فاألجل

 :فيقول جنني، بطنها يف حبلى أصيلة انقة، الولد ولد يباع أن ومنها -
 مبائة ولدها ولد الناقة ولد ليس ألف، مبائة الناقة هذه يف ما ولد أبيعك

 أنثى يلد قد الناقة ولد ألن؛ احلبلة حبل بيع ابب من جيوز ال فهذا ؛ألف
 .املبيع يف اجلهالة فهنا ،يلد ال وقد يلد قد ،ذكرًا يلد وقد

 هذه ولد بيعكأ :قولأف بطنها يف ذيال ةالناق ولد يبيع أن ايضً أ ومنها -
 . احلبلة حبل بيع ابب من فهو ةجهال فيه ايضً أ وهذا ،مثالً  لفأ مبئة ةقالنا
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 اجلنني بيع بطالن على العلماء مجعأ" :-هللا رمحه- النووي قال وقد
 . "الصور هذه مجيع فيشمل
 أكل إىل يفضي أنه فيه السر كأن" :-هللا رمحه- العيد دقيق بنا قال

 ."والتنازع التشاجر إىل أو ابلباطل املال
 بيع" أو ة"املعوام بيعـ"ب يسمى ما الغرر بيع صور من اأيضً  -

  ."السنني
 وبيع. الصحيح يف مسلم رواه ،السنني بيع عن ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا هنى وقد
 هذا رامث أبيعك :يقول ،أكثر أو عامني الشجرة مثرة يبيع أن :معناه السنني

  .سنني ثالث أو سنتني البستان
 الثمر أبيعك يعين؛ العام من مفاعلة :هي ،املعىن هذا بنفس :املعاومة

 ابطل وهو ةجهال ففيه ؛موجود غري الثمر فهذا ؛سنني ثالث أو سنتني
  .البيع هذا يصح ال العلم أهل إبمجاع ،ابإلمجاع

  .ة"اجملهول - ىرب  ك    ومزن على - اين  الثـ   بيع" الغرر صور ومن -
  االثني بيع عن ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنى وقد اجملهول، االستثناء :اابلثني واملقصود

 . مسلم صحيح يف كما
 إال سيارايت أبيعك :فيقول ؛امعلومً  يكون قد العلماء يقول كما  واالستثناء

 مبا وكذا وكذا كذا  اليت السيارة إال سيارايت أبيعك :يقول أو ،السيارة هذه
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 وال غرر فيها ليس هنأل ،هبا أبس ال فهذه معلومة، فتكون ؛اجلهالة يرفع
  .جهالة
 واحدة، سيارة إال مبليون سيارايت أبيعك :فيقول .معلوم غري يكون وقد

 .يصح وال جيوز فال غرر فيه وهذا، جمهولة هذه؟ أو هذه هي هل
 ينمو ما بيع" نزاعال إىل تؤدي أن ميكن اليت الغرر صور ومن -

  ."ويزداد
 ،ويزداد ينمو الدابة ظهر على الصوف الدابة، ظهر على الصوف مثل
: قال عباس ابن عن جاء وقد ؛يزيد الضرع يف فاللنب ،الضرع يف واللنب
يف لنب   وال ،ظهر على صوف   وال ،ُتطعم حىت مثرة   تباع أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنى 

 من مجع قال لكن مرفوًعا، ضعيف موقوفًا صحيح وهو الطربا،ي، رواه ضرع
  .ابملوقوف املرفوع يتقوى :العلم أهل

 الصوف بيع حرمة إىل :واخللف السلف من العلم أهل مجهور وذهب -
  فتكون يزداد بيع ذاإ الصوف ألن ،وللجهالة احلديث، هلذا الظهر على

 . جمهولة العقد عند كميته
 -اجلميع هللا رحم- رواية يف وأمحد األحناف أئمة من يوسف أبو وذهب

 بيع يصح :يقولون فورًا، قطعه بشرط الظهر على الصوف بيع يصح أنه إىل
 ،اجلهالة من جخر  ليُ  ملاذا؟ ،العقد فور يقطعه أن بشرط الظهر على الصوف
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 ؛العقد بعد يبقى نهأب ؛التبقية على احلديث ومحلوا ،جهالة هناك تكون فال
  .الزايدة إىل هذا فيؤدي
 بيع منع إىل واخللف السلف من العلم أهل من مجهور ذهب كذلك  -
  .يزداد وألنه احلديث هلذا الضرع يف اللنب

 العرف نأل :قالوا الضرع يف اللنب بيع جواز إىل اجلملة يف املالكية وذهب
 يف اللنب بيع هني يف والعلة :قالوا ؛النزاع ىلإ يؤدي الف فيه التساهل يف جرى

 العرف جرى لكن !كذا  حلبت ما !كذا  حلبت ،النزاع ىلإ يؤدي أنه ؛الضرع
  .النزاع إىل يؤدي فال يتأي ما يقبلون فالناس ؛فيه ابلتساهل

 .الضرع يف اللنب بيع جيوز ال أنه اجلمهور قول هو -علمأ وهللا- ظهرألاو 
  .نبلال أجل من الدابة استئجار :مسألة وهي إليها أشري ةمسأل تأيت هنا
 ؛لبنها يريد ،سبوعنيأ ،سبوعأ ملدة الدابة يستأجر اللنب! يشرتي ال

 ال ةجار فاإل اللنب هو املقصود أن دام ما البيع مثل ةجار اإل أن على اجلمهور
  .العقود يف مؤثرة القصود أن من جزء وهذا ،تصح

 جواز يرى هذا، جواز يرى - هللا رمحه- ةتيمي بنا اإلسالم شيخ لكن
 واإلجارة ؛البيع عن ورد إمنا النهي ألن ،لبنها أجل من الدابة استئجار

 . البيع ختالف
 حاصلة اجلهالة ألن أقوى، اجلمهور قول أن -أعلم وهللا- يظهر والذي

 .اجلهالة يف هي إمنا والعلة ،بيًعا كانت  وأ إجارة كانت  سواء هنا
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 بدو قبل الثمار بيع" النزاع اىل تؤدي قد اليت الغرر بيع صور ومن -
  ."صالحها

 الثمار بيع عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  عمر ابن عن جاء وقد
 . عليه متفق واملبتاع البائع هنى ،صالحها يبدو حىت

 تتلف فقد وإال صالحها بدا إذا إال تكتمل ال ةالثمر  أن :النهي ووجه
  .النزاع إىل ذلك فيؤدي ؛الصالح بدو قبل

 تُزهى، حىت الثمار بيع عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  أنس عن وجاء
 هللا منع نإ يتأأر  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ،حتمر حىت قال تُزهى؟ وما قيل

 صالحها دوب قبل بيعت إذا يعين .!صاحبه؟ مال أحدكم أيخذ فبما ةالثمر 
 ،أخيه مال أو صاحبه مال أحدكم أيخذ فبم !خترج ما !الثمرة هللا مينع قد

 . عليه متفق واحلديث
 . صالحها يبدو حىت الثمار بيع عن النهي على يدل فهذا

 وابلنسبة ،يصفر أو حيمر أن :ابلنسبة للرطب  الصالح ببدو واملقصود
 وليس املاء، فيها فيظهر يبيض أن :للعنب وابلنسبة ،يشتد أن :بّم للح  

 املقصود وإمنا يتعذر، مما هذه ألن ؛الشجرة كل  يف الصالح يبدو أن املقصود
 جنس يف الصالح يظهر أن الصحيح بل الشجرة، يف الصالح يظهر أن

  .الشجرة



215|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 إذا - خالص وفيه مثالً  برحي من فيه - أجناس النخل كان  إذا :يعين
 جنس يف الصالح ظهر إذا مثره، بيع جاز الربحي جنس يف الصالح ظهر

 يعرفها اليت العادة يتتابع، فيها الصالح أن العادة ألن بيعه، جاز اخلالص
 وهذا، جنسه يف تتابع الصالح جدوُ  فإذا ،يتتابع الصالح أن الزرع أهل

 .العلم أهل من مجع عليه الذي الصحيح
 : "النزاع إىل يؤدي ما بيع" :القاعدة هذه يف عندان بقي

  .املسلم سوم على والسوم املسلم، بيع على البيع :مسألة
 بني واخلالف والشقاق النزاع إىل يؤدي مما املسلم بيع على البيع فإن

 بيع على بيع يصح وال جيوز فال ،سومه على السوم وكذلك ،املسلمني
  .بتسعة مثله أعطيك :شرةعب شيًئا اشرتى ملن أحد يقول أن :مثاله؛ املسلم

 :فيقول شخص فيأيت والركون، رضاال وحصل بعشرة ثوابً  اشرتى شخص
  .بعشرة :قال ؟هذا اشرتيت بكم

  .بتسعة كأبيع أان تعال ،بتسعة أبيعك أان ،ال :قال
 . أخيه بيع على بيع هذا

 أان ؟!بعشرة هذا ابعك ،بعشرة منه أجود أعطيك أان :قال لو وكذلك
 . بعشرة منه أجود عندي
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 يبيع وال :قال ملسو هيلع هللا ىلص والنيب أخيه، بيع على املسلم بيع من أيًضا هذا
 يبع وال :رواية يف جاءو  ،ةانفي "ال" أن على بعض بيع على بعضكم
 .بعض بيع على بعضكم

 ( إذا كان يف املبيع عيب؟ احلضور أحد من سؤال)
 وقد أييت لكن ،آخر شيء هذا ابلعيب يرد حبيث عيب فيه كان  إذا
 . منه يشرتي لكي بكذا أبيعك أان :فيقول والركون رضاال حصل

 على املسلم يشرتي أن يصح وال ،جيوز ال الشراء على الشراء كذلك
 اشرتي أان للبائع :يقول بتسعة مسلم اشرتى إذا :مثالً  كقوله  ،املسلم شراء

  .والركون رضاال حصل وقد بعشرة،
  ؟السلعة هذه بكم :قال
 يلزم وِل والركون رضاال حصل بعتك، :قال .بتسعة ،ال :قال .بعشرة :قال
  .اجمللس يف زالوا ال العقد،

  !بعشرة منك اشرتيه أان :يقول]آخر[  فيأيت
: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول يف يدخل ألنه ،املسلم شراء على الشراء ابب من فهذا

بعض بيع على بعضكم يبيع وال، البيع على يطلق البيع أن سابًقا قلنا فإان 
  .الشراء على ويطلق
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 والصحيح ،ضرار وال ضرر ال :قال ملسو هيلع هللا ىلص والنيب ابملسلم، إضرارًا فيه وألن
 شاء نإ غًدا عنها سنتكلم كربى  قاعدة هللا شاء نإ هوهذ ،اثبت احلديثأن 
 . البيوع يف الضرر إىل يؤدي ما منع وهو هللا

 ستكون هللا شاء نإ غًدا ،النزاع إىل يؤدي ما بيع يف :قاعدتنا اليوم
 العام الضرر أو اخلاص الضرر الضرر، إىل يؤدي ما: يف منع القواعد إحدى
  .هذا صور هللا شاء نإ سنبني ،ابجملتمع
 ،أخيهعلى بيع  بيعال منع على العلماء أمجع" :-هللا رمحه- النووي قال
 حجر ابن احلافظ حكى وكذلك ،"سومه على والسوم ،شرائه على والشراء

 .التحرمي على اإلمجاع وهذا ؛هذا على اإلمجاع -هللا رمحه-
 أهل فبعض إمجاع، عليه يقع ِل - وقع إذا الفساد أعين - الصحة أما
 أن نتنبه أن ينبغي نإذ صحيح، فهو وقع نإ ولكن حمرم أنه يرون العلم

 . آخر فشأن الصحة أما ؛التحرمي على هو إمنا العلماء حيكيه الذي اإلمجاع
  .والركون رضاال حصول بعد العقد جملس يف البيع كان  إذا هذا
 ؟هذا اشرتيت بكم :وقال ولزم العقد مت العقد، جملس بعد كان  إذا إما

 أهل فبعض .بتسعة أبيعك أان عندي جئت لو :قال ،بعشرة اشرتيته :قال
 ابئع من ىاشرت  إنسان ،الصدور يوغر ألنه جيوز ال هذا كذلك  :يقول العلم

 كان  وإن ،البائع على صدره يوغر ،بتسعة ال :فيقول شخص فيأتيه بعشرة
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 وعرض جديد، بيع أنه الصحيح لكن ؛مت قد البيع نأل البيع يضر ال هذا
 .األول ابلبيع عالقة له ليس ،جديد وسوم ،جديد
 اآلن يسمونه كما  - والركون االرض قبل السوم أو البيع كان  إذا

 املشرتي وال املشرتي إىل البائع ركن ما -" العرض حالة يف" ابملصطلحات
 فالصحيح ؛اآلن حىت الركون حيصل ِل ولكن املزاد يف يكن ِل ولو ،البائع إىل
 . حبرام ليس أنه العلماء أقوال من

 رضاال حصل .قبلت :قال .بعشرة :قال ؟السلعة هذه بكم يقول :يعين
 . التدخل هنا جيوز ال ،والركون
 :قال .بعشرة ابئع :قال - ابئعان ويوجد -عة؟ السل هذه بكم :قال لكن

 من الصحيح هذا ،والركون رضاال حيصل وِل .بتسعة عندي اآلخر البائع
  ملاذا؟. جائز أنه العلم أهل أقوال

 كما  فهو السوق يف معروض هذا وإمنا ؛ضرر وال ظلم فيه ليس ألنه
  .سلعته يعرض وهذا ؛سلعته يعرض هذا ،سلعته البائع يعرض

 روجيُ  أن أجل من اآلخرين سلعة يعيب أن جيوز ال :ابملناسبة لكن
 يؤدي هذا ألن ،جاري عند الطّ والب   عندي: الطيب مثالً  يقول ما لسلعته،

  .أبس ال سلعته ميدح لكن، القلوب وفرقة النزاع إىل
 لكن ؛اجلواز فيها األصل هذه النصيحة مسألة قليل قبل األخ ذكران
 السلعة هذه يعين ؛للمسلم النصح قصده إذا ،اأيضً  القصود فيها يالحظ
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 أن قصده ليس ،عيوب فيها السلعة هذه :له فيقول ؛عيوب فيها معروفة
 أن قصده كان  إذا أما ،جائز فهذا ؛سلمملل النصيحة قصده وإمنا منه يشرتي

 .جيوز ال فهذا أخيه بيع على يبيع
 إىل يؤدي مما املنع قاعدة مسألة يف نسرده أن ميكن ما خالصة هذه

 إىل يؤدي الغالب يف أنه البيع صورة يف وجد ما ىتفم البيوع، يف غالًبا نزاعال
 . ممنوع أنه فاألصل ؛النزاع

 اخليار وقاعدة الضرر، قاعدة عن سنتكلم -وجل عز- هللا شاء نإ غًدا
 وهللا- هللا شاء نإ األسئلة عن وجنيب هنا نقف ولعلنا -وقوته هللا حبول-

 .وسلم نبينا على هللا وصلى -أعلم
 
 

* * * 
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 اإلجابة على األسيلة:
 من يعد وغريها املطاعم يف املنتشر اآلن البوفيه مطعم هل: األول السؤال

 الغرر؟ أبواب
 اجلواب: 

 ويدخل موضوع طعام هناك يكون أن وهو :املفتوح ابلبوفيه ىسمي ما
 حرام نهإ :يقولون العلم أهل بعض فهنا ؛شاء ما وأيكل معني بثمن اإلنسان

 أنه :يقولون ؛العلم أهل وبعض ،سيأكل كم  ىدر يُ  فال وجهالة غررًا فيه ألن
 :لوجهني وذلك جائز
 من لّ ق  و  ،كذا  أيكلون الناس أن ..ابلعادة معروف أنه :األول الوجه -
 العادة عن خيرج من رأوا إذا البوفيه أصحاب أن لرمباو  العادة، نع خيرج
 .ابلعادة معروف هو فيقولون؛ منعوه
 املشرتي ال ،النزاع إىل يؤدي فال ؛فيه التساهل جرى أنه :الثا،ي الوجه -

  والبائع راضًيا وخيرج لنفسه وخيتار وأيكل يدخل فاملشرتي .البائع وال
 إىل يؤدي أنه الغرر من البيع منع يف والعلة .نزاع إىل يؤدي فال كذلك،

 يف سألين يوسف /الشيخ أن وأذكر - املسألة يف متوقًفا كنت  وقد .النزاع
 والذي متوقف أان :له فقلت ؛فيه أدرس الذي املسجد عند هذا عن املسألة

 .ابجلواز القول اآلن -أعلم وهللا- يل ظهر
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 الصيب وأن البلوغ يشرتط أنه قلنا إذا ،إليكم هللا أحسن: الثاين السؤال
 وملاذا شرطًا؟ يصبح م  فلم  ؛احلاالت بعض يف ابالستثناء قلنا مث بيعه يصح ال
  اإلذن؟ على موقوف وأنه البيع بصحة نقول ال

 اجلواب: 
 لكم ذكرت وأان ،ممنوع أنه األصل اإلذن، على موقوفًا ليس هو، ال
 القاعدة هو أنه ذلك فمعىن "األصل" :القواعد يف ذكران إذا ؛سابًقا

 رضاال آلة نعدامال املنع هو فاألصل ،ويرتك منه يستثىن قد ولكنه ؛املستمرة
 .عمومها أو خبصوصها إما جوازه على الشرعية األدلة تدل ما إال نقصها أو

 مسألة تفسري يف الرتمذي قول إبعادة التكرم أرجو: الثالث السؤال
 .بيعة يف البيعتني

 اجلواب: 
 السلف تفسري هأن وهو اليوم وذكرته سابًقا ذكرته ما هو الرتمذي قول
 ومؤجالً  ،خبمسني حاضرًا الثوب هذا أبيعك :يقول أن وهو ،بيعة يف للبيعتني

 املشرتي اختار إذا أما هذا، على العقد يقع يعين ،هذا على وينصرفان ،ئةمب
 .يضر فال عليه وتعاقد الثمنني أحد

 الشرط صفات من يضاف أن ميكن هل ،فيكم هللا ابرك :الرابع السؤال
 ،ةمنفع وفيه مباًحا يكون قد ألنه ؛عرفًا عليه مقدورًا يكون أن :الصحيح

 كلفة؟  فيه أو عليه مقدور غري يكون قد ولكن
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  اجلواب:
 ؛الشروط يف هذا تصورت ما يعين ،الشروط من هذا تصورت ما أان

 .ذكروه العلماء أن أعرف ال ولذلك
 يف العربة" الثانية القاعدة حتت ذكرمت ،فيكم هللا ابرك: اخلامس لسؤالا

 االتصال بوسائل البيع مسألة "واملبا،ي لأللفاظ ال واملعا،ي للمقاصد العقود
 التقابض، فيها يشرتط اليت السلع من املبيع يكون ال أن يشرتط وأنه احلديثة،

 مقابل أو تربًعا آخر بلد إىل النقود إبرسال يقوم من هذا يف يدخل فهل
 ذلك يف املستلم يستلمها حيث ؟البنوك أو الصرافة شركات طريق عن ةمنفع
 أحياان؟ التسليم يتأخر وقد اآلخر البلد ذلك بعملة البلد

 اجلواب: 
 طريق عن يكون أن أو ؛البنوك طريق عن يكون أن إما التحويل

 :واقعة صور ثالث له وهذا البنوك طريق عن يكون أن إما ،شخاصاأل
 على يعتمد الذي السريع، التحويل يسمى مبا التحويل :األوىل الصورة -

 وهذا ،البلد ذلك إىل املبلغ يصل اآلن ؛حتول أن دمبجر  اآليل، احلاسب
  :ةابلقو  أو ابلفعل القبض فيه حيصل

 أن يستطيع مباشرة البنك عند له احملول الطرف يكون نأب :ابلفعل
 .مباشرة إليه احملول احلساب يف يدخلأو  ل،احملوّم  خيرج أن قبل يقبض
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 -أعلم وهللا- يظهر الذي فهذا ،فورًا القبض على القدرة وهي :ةابلقو  أو
 .فيه إشكال وال جوازه
 لعملةملبلغ اباب مصدقًا شيًكا لاحملوّم  عطىويُ  :التحويل :الثانية صورةال -
 جملس يف التقابض حصل وهنا به، ويقبضون أهله إىل ويرسله ،هناك اليت

 فيه الذي املصدق الشيك فهذا للنقد، قبض الشيك قبض ألن ؛العقد
 به تعمل ال تقريًبا أصبح اآلن وهذا ؛التفرق قبل قبًضا يكون ابلدوالر العملة
 .البنوك
 لاحملوّم  عطىيُ  وال يومني أو ليوم يتأخر يذال التحويل :الثالثة الصورة -
 هلا ليس لكن ،حقه تضمن املعاملة بيان فيها وثيقةً  عطىيُ  ولكنه ؛شيًكا
؛ املنع األقرب أن أرى اليوم إىل والزلت عندي تردد حملُّ  فهذا مالية، قيمة
 حال يف حيصل ال :يعين الصور، من صورة أي يف حيصل ال التقابض ألن
 نإ :يقولون العلماء بعض كان  وإن ،الثالثة صورةال هذه يف األحوال من

 ؛كالشيك  إهنا نقول حىت مالية هلا قيمة ال أنه احلقيقة لكن ؛كالشيك  الوثيقة
  .البنك مع التعامل كان  إذا هذا ،فقط العملية تثبت ولكنها

 من ،أمريكا من رجل ،األفراد مع التعامل وهي :أخرى صورة هناك
 حيول اإلمارات يف رجل مع يتعامل ،مكان أي من ،أذربيجان من ،بريطانيا

 الصورة ابلدرهم، سلميُ  اإلمارات يف الذي الرجل وهذا ،بلده بعملة له
 وكيل إليه للمحو  لو  ،اإلمارات يف وكيل لللمحوّم  يكون أن ؛هلذا الصحيحة

 اآلخر، بوكيل واحد كل  فيه جيتمع واحد وقت على يتفقاو  ،البلد ذلك يف
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 يف التقابض يقع املبلغ، هذا وكيل هذا ويعطي ،املبلغ هذا وكيل هذا فيعطي
 املقصود فيحصل ؛شيء لآلخر أحدمها ذمة يف ليس وينصرفان الوقت نفس

 .-أعلم وهللا- املكان تباعد وإن الشرعي
 ما منع األصل" :قاعدة بني الفرق ما ،فيكم هللا ابرك: السادس السؤال

 عن إال البيع ينعقد ال" :األخرى والقاعدة "،البيوع يف النزاع إىل يؤدي
 ؟"تراضٍ 

 اجلواب: 
 األمر كان  إذا فالشرع ؛النزاع إىل يؤدي أمر ىعل يرتاضيان قد ألهنما ؛ال
 .بينهما فرق اكنفه ،يرتاضيا ِل أو عليه تراضيا سواء مينعه ؛النزاع إىل يؤدي

 للبضائع مىعاأل شراء املالمسة بيع حتت يدخل هل: السابع السؤال
 املنهي؟ هذا يف يدخل هلف البضاعة، تحسسي إنه ثحي

 اجلواب: 
 كانت  إذا إال اللمس مبجرد يشرتي ال العمي هذا، من أذكى الُعمي

 علميُ  ال مما املبيع كان  إذا ؛حال كل  على لكن ،ابللمس عرفتُ  السلعة
 الُعمي عند كان  وإن ،يصح ال هذا فإن ؛ابللمس األعمى فاشرتى ابللمس

 يدرك من ميالعُ  من وجدان وقد ،األشياء به يعرفون ما والفطنة الذكاء من
 الصفة كانتا  إذ : أنهالعامة الشرعية القاعدة نقول لكن ،املبصرين من أكثر
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ال بد  بل ،اللمس مبجرد هلا األعمى شراء يصح فال اللمس مبجرد تعلم ال
 .له معلوًما املبيع يكون أن

 هو وإمنا يل ليس والعسل ،عسالً  أبيع أان السائل يقول: الثامن السؤال
 ذلك من أبكثر أبيعه أن ويل درمهًا 120 عسل قارورة كل  يف ويريد ،لزميلي

 هذا؟ يف احلكم ما يل فهو زاد وما

 اجلواب: 

  :تفصيل فيه هذا

 والباقي 120 ـب عبم  ويقول يستأجرك يعين األجرة ابب من هذا كان  نإ
 تكون أن األجرة يف ويشرتط جمهولة أجرة ألهنا جيوز، ال فهذا لك أجرة

  .املقدار معلومة

 يل حمسن خري هللا جزاك أنت :فيقول ؛ةأاملكاف ابب من هذا كان  نإو 
 ،مكافأة ولكنها لك أجرة ليس حالل خذه دئالزا ،120 أريد فأان وتبيع

 تؤدي ال ألهنا حرج وال اجلهالة فيها وحتتمل فيها ويوسع واسع ابهبا فاملكافأة
 .النزاع إىل

 الثعابني برتبية يسمى ما األخرية اآلونة يف كثر  يقول: التاسع السؤال
 السم؟ من خالية وهي الزينة بقصد وبيعها
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 اجلواب: 

 همن تنفر مما واقتناؤها ،هذا منع األصل ؟!ابلثعابني يتزين من أدري ما
 للمختربات باعليُ  السم من فيها ملا يقتنيها اإلنسان كان  فإذا ؛السليمة الفطر

 من يقتنيها كان  إذا أما ،املنفعة هذه فيها ألن أبس فال ؛هذا من تستفيد اليت
 ؛سامة ليست وهي أو حنو ذلك البيت يف توضع أن ابب من أو اهلواية ابب
 .جتوز ال أهنا -يسددان أن وجل عز - هللا نسأل اآلن يل يظهر الذي فأان

 الكفار أبعياد اخلاصة األزمنة يف يقع السائل يقول: العاشر السؤال
 على الفرتة هذه يف السلع يشرتي أن املسلم جيوز فهل ،السلع يف التخفيض

  املناسبة؟ هبذه ختفيضها اعتبار
 اجلواب: 
 من ليست هذه حرج، هفي ما جيوز ،عليهم وعيدهم لك التخفيض

 ويكون األسواق يف تباع سلع فهذه ،لألعياد ةمرافق ولكنها األعياد طقوس
عيد   أو امليالد عيد إما أعيادهم مبناسبة تكون فيها خيفضون ةأزمن عندهم

 ،بثمنها السلعة تشرتي ألنك ،أبس يف ما ،جيوز ،فيه خيفضون كذا وكذا..
 وقد به أبس ال فهذا ؛للزمن مرافق ولكنه األعياد طقوس من هذا وليس

 . اجلواز -أعلم وهللا- يل ظهرو  املسألة هذه درست
 تباع أشياء ليس ،ذلك وحنو مالبس ،العامة السلع عن نتكلم حنن طبًعا

 هناك يكون معينة أعياد وقت يف وغريها أمريكا يف نعرف. العيد أجل من
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 أما ،جيوز ،وغريها املالبس ،للسلع املئة يف سبعني إىل يصل أحياانً  ختفيض
 .جيوز فال ؛العيد طقوس من هوف للعيد يعد ما

 اليت املعاصرة املسألة :تقول األخوات إحدى: عشر احلادي السؤال
 ريعها ليؤخذ بيعها كان  إذا "املميزة األرقام بيع" ابألمس عليها تكلمنا

 حتتسب وهل جوازها، بعدم يرى من عند ذلك جيوز فهل ؛اخلريية لألعمال
 صدقة؟ للمشرتي

 اجلواب: 

 مقصودة السلعة وليست الدفع على التشجيع ابب من تقام كانت  إذا
 هللا فأرجو املبلغ هذا إىل يصل مبا اإلنسان يتربع أن يعين ،وسيلة جمرد لكن
 املراد وليس هنا البيع املراد ليس أنه احلقيقة ألن ،هذا يف يوسع أن 

 مبلغ أعلى لدفع السلعة هذه على اخلري أهل يتنافس أن املراد ولكن ؛الشراء
 أنه -أعلم وهللا- يل فيظهر ،اللوحة هذه اقتناء ابب من ليس التربع ابب من
 .فيه يوسع أن أرجو هذا مثل

 كلما  ،النقاط جتميع ببطاقات فضيلتكم رأي ما: عشر الثاين السؤال
 املال من مبلغ ذلك مقابل يعطى فبالتايل ،أكثر نقاط سبتحُ  أكثر اشرتيت
 به؟ يشرتي
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 اجلواب: 

 شيء مقابلها يدفع مالية مكافأة كل  أن -أعلم وهللا- يل ظهر الذي أان
 املقابل كان  إذا أما ،جيوز ال البيع !نقاط مسيت !جائزة مسيت حمرمة، فهي

 ثوابً يعطى  أو ،تذكرة يعطى أو ،يسكن أن عطىفيُ  -نقاط مثاًل - منفعة
 فهو املقدار هذا إىل يصل أحد كل  عليه حيصل كان  نإ :تفصيل فيه فهذا
 دون البعض عليه حيصل وإمنا أحد كل  عليه حيصل ال كان  وإن ،جائز

  ؟واضح ،مارقم  ألنه جيوز ال فهذا ؛البعض

 جتوز الف ؛مالية نقود فيها دفعتُ  اليت البطاقات هذه منفعة كانت  إذا -
  .الراب من ألهنا

  :مالية ليست كانت  ذاإ -

  .الشرعي املانع عدامنال جائزة فهي ؛أحد كل  عليها حيصل كان  فإن -
 فيها ملا جائزة غري فهذه ؛ابلقرعة ولو ،البعض عليها حيصل كان  وإن -

 .-أعلم وهللا- املقامرة من

 :وانتشر اآلن يسمى ما وهو سبق مما قريبسؤال : عشر الثالث السؤال
 مشرتايت مقابل عن طريق األميال عليها حيصل اليت النقاط هل ميالابأل
 .التحرمي يف دخلت االئتمانية البطاقة من
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 اجلواب: 

 املقصود كان  وإذا ،مالية منفعة ليست هذه األميال ،هذكران ما مثل
 هذه على حيصل من لكل حتصل أهنا فاملعلوم الطريان خلطوط ابلنسبة
 .فيها حرج وال جوازها -أعلم وهللا- يل يظهر والذي ولذلك، النقاط

 القبول أييت أن البيع عقد لصحة يشرتط هل: عشر الرابع السؤال
 البيع؟ انعقاد بعد اليسري ابلفاصل أبس ال أم اإلجياب بعد مباشرة

 اجلواب: 
 العلم أهل من نعم ،الصحيح على حرج فال العقد جملس يف أنه دام ما

 أهل أقوال من الصحيح لكن ،والقبول جيابإلا بني التوايل جيب يقول من
 جملس يف -والقبول اإلجياب أعين- اجتمعا أهنما دام ما يصح أنه :العلم
 .واحد

 
* * * 
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 التاسع الدرس
، والصالة والسالم األمتان األكمالن على املبعوث هلل رب العاملنياحلمد 

 رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد،،،
 حسن وجل عز هللا نسأل الدورة، هذه خنتم هللا إن شاء اليوم هذا ففي
 بفقه حتيط اليت القواعد ذكران قد بذكرمها ونكون بقاعدتني، وخنتمها اخلتام،
  .املالية املعامالت بفقه يسمى ما لبّ  وهو البيوع،

 وما الراب قواعد عن دورة يقيموا أن - اهليئة يف اإلخوة – على وأقرتح
 وبياهنا تفصيلها حيث من املعاصرة، املالية املعامالت عن ودورة به، يتعلق
 قواعد عن دورة أقيمت فإذا الدائرة، تكتمل هبذاو  أحكامها، حقيقة وبيان
 – جيمع املعاصرة، املالية املعامالت أعيان عن ودورة به، يتعلق وما الراب

 التطبيق حيث ومن التأصيل، حيث من املالية املعامالت ابب - اإلخوة
 أعيان هناك لكن ؛املسائل بعض إىل أشران كنا  وإن الواقعة، املسائل على

 وواقعها صورها وبيان ،التفصيل من شيء إىل حتتاج املعاصرة املالية للمسائل
 الشبكات، يف املستحدثة املالية املعامالت ومثل ،العاملية واألسواق البنوك يف
 فإذا املعاصرة، املالية املعامالت صور من ذلك وغري يالشبك تسويقال من

 يف الباب هذا يف للدارسني نةك  مُ  -هللا إن شاء- حيصل فإنه ؛هذا حصل
  .العلم طالب على وجل عز هللا نعم من وهذا يسري، زمن

 ..أحسب فيما العاشرة القاعدة أنخذ اليوم
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  ":البيوع يف الضرر منع األصل أن" هي :العاشرة القاعدة
 نعميُ  ابلناس، أو العاقدين أبحد الضرر إىل يؤدي ما أن :املستمرة القاعدة

 رفعه وجيب وقوعه، قبل دفعه جيب الضرر ألن يصح، جيوز وال وال البيوع يف
 إال ضررًا قرتُ  ال اإلسالمية الشريعة العامة، الشريعة قاعدة هذه وقوعه، بعد
 بعد ويرفع وقوعه، قبل يدفع فالضرر منه، أعظم ضرر لدفع حتمله ابب من

 ويدل ممنوع، البيوع يف فالضرر ؛ابلبيوع يتعلق ما ذلك يف ويدخل وقوعه،
 :القاعدة هلذه

  .الضرر منع على الدالة األدلة :أوالً 

 أن على ويدل اثبت واحلديث ،ضرار وال ضرر ال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب كقول
: يقولون األصوليون والعلماء ،الضرر نفي على يدل فإنه ؛ممنوع الضرر

 ال :نقول فعندما ؛الوقوع بعدم يشعر النفي ألن ،"النهي من أبلغ النفي"
 من املقصود لكن ،يوجد الضرر أن مع ضرر، يوجد ال :نقول كأننا  ؛ضرر

 أن للنسان جيوز فال :"ضرر ال" معدوًما، يكون أن ينبغي الشرعية الناحية
 نفسه، يضر أن وال غريه يضر أن للنسان جيوز فال :"ضرار وال" ،غريه يضر
 النوع فهذا الشريعة، يف األصل هذا مقابلًة، يضر أن وال ابتداءً  يضر أن وال

 .األدلة من األول
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  ".يزال الضرر أن" على العلماء اتفاق القاعدة على يدل اثنًيا:

 الضرر" قاعدة األمة فقهاء عليها اتفق اليت الكربى اخلمس القواعد فمن
 وهذه الكربى، اخلمس ابلقواعد :تسمى الفقه يف مخس قواعد هناك ،"يزال

 اجدً  كثرية  فروعها ألن كربى  وهي الفقهاء، بني اتفاق حمل اخلمس القواعد
 :اخلمس القواعد هذه ا،جدً 

 .مبقاصدها األمور .1

 .ابلشك يزول ال اليقنيو  .2

 .التيسري جتلب املشقةو  .3

 .يزال الضررو  .4

 .حمكمة العادةو  .5

 الضرر" :قاعدة الفقهاء عليها اتفق اليت الكربى اخلمس القواعد فمن
 .الفقهاء بني عليها املتفق القاعدة الثا،ي، الدليل فهذا ،"يزال

 ذلك فدل الضرر، من فيها ملا بيوع عن هنى الشرع وجدان أان :ااثلثً 
  .ممنوع البيوع يف الضرر أن على
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  :لضررمن أجل ا عنها النهي جاء اليت البيوع ومن

  :ان"الركب وتلقي للبادي احلاضر بيع"

 حاضر يبيع أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هنى: قال  عمر ابن عن جاء فقد
  .البخاري رواه. لبادي

 وال ،انالركب تلقوا ال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال  عباس ابن وعن
 قلت: عباس ابن عن احلديث راوي وهو طاووس قال؛ لبادٍ  حاضر يبع

 رواه .امسسارً  له يكون ال: قال لباٍد؟ حاضر يبع ال قوله ما: عباس البن
  .البخاري
 لباٍد، حاضر يبع ال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول قال :قال  جابر عن وجاء

 جابر حديث ففي مسلم، رواه. بعض من همبعض   هللا يرزق الناس دعوا
  .بعض من بعضهم هللا يرزق الناس دعوا العلة، إىل اإلشارة زايدة

 ،"أخاه أو أابه كان  ولو لبادٍ  حاضر   يبيع أن هنينا": قال  أنس وعن
 .للبادي احلاضر يبيع أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنى األحاديث هذه ويف

 الذي هو :والبادي والقرى، املدن يف املقيم هو :احلاضر احلاضر؟ هو من
  .البادية من أييت

 من البلد إىل يقدم من سلع بيع يتوىل أن احلاضر هني :هذا ومعىن
 فإذا الناس، وبني بينه وسيطًا يكون ال ،مسسارًا له يكون ال :مبعىن البادية،

 أييت وال أبنفسهم، يبيعون رتكونيُ  فإهنم البلد، إىلهم بسلع البادية أهل قدم
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 أجرة، بدون وإما أبجرة إما صورهتا وهذه لك، أبيع أان هات :فيقول حاضر
  .هللا إن شاء عنها وسنتكلم

 وإمنا البادية، أبهل خاًصا ليس هذا يقولون العلم أهل من واحملققون
 البلد إىل يقدم غريب كل  يشمل بل املثال، سبيل على ذكر هنا البادي

 فإنه ؛البلد يف ليبيعها بسلعٍ  أخرى دولة من إنسان جاء فإذا ليبيعها، هم عم ل  بسم 
 أهل على التوسيع وهي واحدة العلة ألن له، يبيع أن البلد يف كان  من ينهى
  .احلديث معىن فهذا عنهم، الضرر ودفع البلد

 احلاضر بيع أما" :الضرر لدفع وأهنا العلة مبيًنا العيد دقيق بنا وقال
 اليت هي صورة ذكر مث ،"الضرر ألجل عنها املنهي البيوع فمن للبادي
 القروي أو البدوي حيمل أن :وصورته" :قال كثريًا،  الشافعية علماء يذكرها
 عندي ضعه :فيقول البلدي فيأتيه ،ويرجع يومه بسعر ليبيعه البلد إىل متاعه
  ."البلد هلأب إضرار ذلك ويف :قال سعر، بزايدة التدريج على لك ألبيعه

 ويعود، ليبيعها بسلعة القرية من أييت البدوي -اإلخوة أيها- انظروا
 لك أبيعها وأان عندي ضعها ،ال :فيقول احلضري فيأتيه اليوم، بسعر فيبيعها

 هللا إن شاء سريتفع اغدً  منخفض، السعر اليوم يزداد، والسعر التدريج على
 ابعها لو ألنه ؛البلد أبهل اإلضرار حيصل فهنا مرتفع، بسعر لك أبيعها فأان

 الضيق حيصل هذا حيصل ِل فإذا عليهم، ويوسع البلد أهل ينتفع يومها بسعر
 .البلد أهل على والضرر
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 رفع،يُ  وِل نسخيُ  ِل ابقٍ  التحرمي هذا أن على العلم أهل من واجلمهور
  .للبادي يبيع أن احلاضر على حرمفي  

 ،النصيحة أبحاديث منسوخ احلكم وهذا ،جيوز :قالوا الفقهاء بعض
  .أخرى أحاديث أيًضا وذكروا ،مسلم لكل والنصح
 النصيحة أحاديث ألن هنا، للنسخ تصلح فال النصيحة أحاديث أما
 البيع ابب من وإمنا النصيحة ابب من ليس هذا مث خاص، النهي وهذا عامة

 .ضعيفة فهي ذكروها اليت األخرى األحاديث وأما والسمسرة،
 ترامجه يف فقهه ويظهر األمة، فقهاء من -هللا رمحه- البخاري اإلمام
 ال قد عجيًبا، كثريًا  فقًها فيها أن جيد البخاري تراجم يفهم الذيو  ،لألبواب
 دني  د   وهذا ،الفقهاء من -هللا رمحه- فالبخاري الناس، من كثري  إليه يتفطن

 هو وهذا وفقهاء، حمدثون األمة يف الكبار احملدثني ،-اإلخوة أيها- احملدثني
 عارفًا ،معانيه يف فقيًها ،للقرآن حافظًا اإلنسان يكون أن ؛إليه تاجحيُ  الذي

 جيمع كأنه  قوالً  ذكر -هللا رمحه- فالبخاري معانيها، يف فقيًها ،ابألحاديث
 أن رمحي   أنه ترامجه من فيفهم ؛زاجملوّم  والقول ماحملرّم  القول :القولني بني فيه

 سبيل على أجرة بدون كان  إذا أما ابألجرة، مسسارًا للبادي احلاضر يكون
 .فجائز النصيحة

 مصلحة أجل من للبادي يبيع جاء إذا احلاضر هذا :يقول البخاري
 أجل من للبادي يبيع كان  وإذا حرام، فهذا أجرة أيخذ أن أجل من ،نفسه

  .جائز فهذا له النصح
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 للبادي البيع يتوىل أن للحاضر جيوز ال أنه -أعلم وهللا- يظهر والذي
 ؛بنفسه للبادي البيع يتوىل أن للحاضر جيوز ال أجرة، بدون أو أبجرة سواءً 

 النصوص لعموم أجرة بدون أو أبجرة كان  سواء !لك أبيع هات :فيقول
  .أجرة بدون ابع أو أبجرة ابع سواء واحدة العلة فإن العلة، وعموم
 !انتبه !غنبتُ  ال كذا،  اليوم السلعة سعر ىتر  :له فيقول له ينصح أن أما

 الزروع من شيء أو بطماطم مثالً  اليوم أتيت أنت !أحد عليك يضحك ال
 فهذا اليوم، بسعر فيخربه عشرة، اليوم سعرها ىتر  ليباع البلد إىل الثمار من

  .جائز
  .جيوز ال فهذا؛ اليوم يبيع ال أبن ينصحه أن أما
 منه فيشرتي واحد فيأيت ؛غنبيُ  ال حىت اليوم بسعر خيربه نأب ينصحه أن
 اليوم سعر بغري خيربه أن أما نصيحة،من ال فهذا فيغشه اليوم سعر من أبقل
 لكن بعشرة تباع هذي اليوم البضاعة ىتر " :مثاًل  له يقول أن جيوز، ال فهذا

  ملاذا؟ ،جيوز ال هذا ،"عشر أبربعة هللا إن شاء ستباع يومني صربت لو
 . بعض من بعضهم هللا يرزق الناس دعوا: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول ينايف ألنه

 اليوم سعر له قلت فإذا ؛اليوم بسعر يبيع لالرج هذا رتكت أن فاملقصود
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب مقصود يناقض هذا سريتفع، يومني أو ليوم صربت ولو ىتر  انزل

 مقامه؟ يقوم من أو للبادي البيع يتوىل أن للنسان جيوز هلإذن 
  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب هني لعموم أجرة، بدون وال أبجرة ال ،ال :اجلواب
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 سعر له فيقول والكالم؟ ابلداللة البادي ينصح أن للنسان جيوز هل
  ؟كذا  السلعة هذه

  :تفصيل فيه هذا نقول
 من وهو جائز فهذا ؛فيه يغنب ال حىت اليوم بسعر خيربه كان  إن -

  .للمسلم النصيحة
 ألنه جيوز ال فهذا ؛أخر أايم إىل البيع يؤخر أبن خيربه كان  نإ -

  .للبادي احلاضر يبيع أن هنيه يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب مراد يناقض
 وسعيُ  حىت البلد أهل عن الضرر منع هنا العلة أن :تقولون أنتم :قيل فإن
 منع إذا هو؟ عليه ضرر للبادي احلاضر بيع منع يف أليس أرزاقهم، يف عليهم

 اليوم، بسعر يبيع أنه جهة من ضرر البادي على يقع للبادي يبيع أن احلاضر
  .السعر يرفع فقد احلاضر له ابع ولو

 أنه الشريعة قاعدة فإن ؛البادي على ضرر هناك كان  لو حىت :نقول
 ارتكب ؛ضرران اجتمع فإذا األعلى، الضرر فعدل األخف الضرر رتكبيُ 

 .أعالمها لدفع أخفهما
 أان نتماشى رأيتنا لقد :قال ملا  جابر حديث يف :كثرية  شواهد وهلذا
 :قال أحدكم، يقومُ  كما  اقائمً  فبال قومٍ  باطة  سُ  فأتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول

  .عقبه عند وقفت حىت فأتيت إيلّ  فأشار عنه، فتنحيت
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 ؛خرج فلما عندهم اجللوس وأطال أصحابه من اقومً  زار ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنا
 بشر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ،ابلرسالة هللا شرفه بشر ملسو هيلع هللا ىلص فهو - للبول ملسو هيلع هللا ىلص احتاج
  :فكان – ابلرسالة هللا شرفه البشر، يصيب ما يصيبه

 هذا ويف البيوت عن يبتعد حىت ملسو هيلع هللا ىلص النيب يصرب أن :أمرين بني األمر :أوالً 
 سباطةيف  يبول أن وبني إليه، احلاجة عند البول حبس جهة من عليه ضرر

 أن وهو ،الضررين أخف ملسو هيلع هللا ىلص النيب فاختار البيوت، من قريب القوم هؤالء
  .وجه هذا البيوت من قريًبا يبول

 بعده ولكن ضرر، فيه بوله أثناء ملسو هيلع هللا ىلص النيب من جابر ربقُ  :الثا،ي الوجه
 لو لكن ؛ضرر فيه يبول وهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب من اقرتب إذا جابر ضرر، فيه اأيضً 

 النيب على نظره فيقع اشيئً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يدري ال رجل أييت قد فإنه ابتعد
  وراءه يقف الناس، عن له اساترً  جابر يكون أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأراد ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على نظره يقع فال ملسو هيلع هللا ىلص النيب حال يعلم جابر نأل ،كالساتر
 أخف ملسو هيلع هللا ىلص النيب فاختار ، جابر من؟ يرى يرى فجأة قادم أحد جاء

 حىت فجاء  جابر تنحى أنبعد  تقدم أن جابر إىل فأشار ؛الضررين
  .عقبه عند وقف

 شيخ يذكر بل ؛العلماء بني عليه املتفق فمن ؛اجدً  كثرية  صور له وهذا
 األخف الضرر ارتكاب" :العقالء بني عليه متفق أنه تيمية ابن اإلسالم

  .مًعا الضررين دفع أمكن ما نإ :يعين ،"هذا تعني نإ األعلى الضرر لدفع
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 فهنا فقط، للبادي حيصل وضرر البلد، أبهل حيصل ضرر عندان فهنا
 :جهتني من أعظم البلد ألهل احلاصل الضرر

 احلاصل الضرر فيكون ؛البادي من أكثر البلد أهل أن :األوىل اجلهة
 .أعظم عليهم

 فيها يدفعُ  ال سلعة يف هو إمنا للبادي احلاصل الضرر أن :الثانية اجلهة
 زايدة يف األمثان، دفع يف البلد ألهل احلاصل والضرر هبا، قادم سلعة ،اشيئً 

  .أعظم وهذا عليهم األمثان
 أهل أي - يباشروا أن الشرع قصد" :"املفهم" يف القرطيب قال لذلكو 

 ضرر ال فيما صم خ  ابلرّ  احلاضرة أهل لريتفق أبنفسهمهم عم ل  سم  ع  ي  بـ   - البوادي
 يعين - ذلك يف البادية أهل يلحق عما الشرع وأعرض فيه، البادية أهل على
 ألعظم اوترجيحً  الضررين ألشد ادفعً  - السعر رفع عدم ضرر من

  ".املصلحتني
  :الركبان تلقي ؛للبادي احلاضر بيع مثل

 البلد إىل همبسلع القادمني الركبان اإلنسان يتلقى أن يعين :وتلقي الركبان
  .البلد إىل موصوهل قبل منهم ليشرتيها
 ومنع ابجلالب، الالحق الضرر منع ؛الركبان تلقي عن النهي يف والعلة

  :ابلبلد الالحق الضرر
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 ؛ابألسعار جهله يستغل يتلقاه الذي ألن :ابجلالب الالحق الضرر منع
 أييت حىت اجلالب عن الضرر ليدفع هذا من نعفمُ  أبرخص، منه فيشرتي

  .ويبيع السعر ويعرف البلد ويرى
 مث منهم يشرتي الركبان يتلقى الذي ألن :البلدهل أب الالحق الضرر ومنع

 .الركبان تلقىيُ  أن جيوز فال الركبان، تلقي عن فنهي أبغلى، البلد ألهل يبيع
 البلد أهل غري من ارجتُّ  قدم إذا أنهُ  :هبذا لحقتُ  اليت املعاصرة األمور ومن

 من أيتون بريطانيا من فرنسا من :خارجي بلد من أيتون ارجتُّ  ،البلد إىل
 مبسألة يلحق هذا هم،بسلع يقدمون ،مثالً  اإلمارات إىل أيتون أذربيجان

 يتلقاهم أن البلد جتار من لتاجر جيوز فال ،للبادي احلاضر وبيع الركبان تلقي
 جهلهم ليستغل ،البلد يف السلعة بسعر جاهلني كانوا  إذا لبلدل وصوهلم قبل

 .صورة هذه ،عنهم للضرر دفًعا ،أقل بسعر منهم فيشرتيها
 البلد أهل على ليبيعها اليوم بسعر منهم ليشرتيها يتلقاهم أن له جيوز وال
 أو الركبان يتلقى أن للتاجر جيوز ال .البلد أهل عن للضرر ادفعً  علىأ بسعر

 أقل أبسعار سلعهم منهم ليشرتي ابلسلع أخرى دول من القادمني التجار
  .التجار أولئك عن للضرر ادفعً  ابألسعار، جهلهم مستغالً  السوق من

 البلد بسعر السلع منهم ليشرتي التجار أولئك يتلقى أن للتاجر جيوز وال
 اتجر فيذهب بسيارات، اقدمو  جتار :يعين أعلى، بسعر يبيعها أن أجل من
 اً،ألف بعشرين تباع مثالً  البلد يف السيارات فقيمة ؛البلد إىل الوصول قبل هلم

 أشرتي :ويقول ابألسعار جهلهم مستغالً  إليهم فيذهب ،اً ألف عشرون قيمتها
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 ألفا بعشرين البلد يف سعرها أو جيوز، ال فهذا !ألف عشر خبمسة منكم
 ،ألفا عشرينمسة و خب فيبيعها البلد إىل ليأيت ألفا بعشرين ويشرتيها فيذهب

 .احلالتني يف للضرر ادفعً  البلد، أهل على السعر فريفع
 عند البلد خارج من ابلسلع يقدمون الذين الباعة تلقي رمحي   :كذلك

 ، الثا،يالبلد خارج يتلقاهم األول :يعين .األسواق بلوغها قبل األسواق أفواه
  .األسواق أفواه عند يتلقاهم
 ؛سوق هلا الزروع دخوهلا، قبل فيتلقاهم ؛سوق عندها السيارات :يعين
 السوق، سعر من أقل بسعر السلع منهم ليشرتي دخوهلا، قبل فيتلقاهم
 البلد أهل على أبغلى ليبيعها السوق بسعر ليشرتيها أو ابألسعار، جلهلهم

  .اجلانبني عن للضرر دفًعا
 وسعتم أنتم شيخ اي يعين :قائل لنا يقول قد هألن ؟اجلامعة العلة طبًعا

من  ابلسلعة يقدم الذي هذا طيب لبادي، حاضر يبيع أن والنهي ،النهي
  ؟!ببادي ليس دولة

 أقوى من وهو ،"املعنوي العمومـ"ب يسمى ما وهذا واحدة، العلة :نقول
 احلكم فيكون واحدة فالعلة العلة، احتاد جبامع املعنوي العموم العموم، أنواع
  .اواحدً 

 على أو اجلالب على ضرر فيه يكون ما هذا يف املمنوع أن نعلم وهبذا
  .البلد أهل
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 أانس قدم يعين جيوز، فإنه ضرر فيه يكن ِل نإ جاز، الضرر اندفع فإن
 يعرفون اإلمارات، دولة يعرفون لكن أخرى دولة من أهنم صحيح - جتار

 من اتجر فاستقبلهم بسلعهم فقدموا - شيء كل  ويعرفون فيها األسعار
 منكم أشرتي أان :فقال ابهلاتف مهمكلّ   أو البلد، إىل  يصلوا أن قبل التجار

 ألف بعشرين يف السوق وهي ألف، عشر بثمانية واحدة دفعة كلها  سلعكم
 سيشرتي البلد أهل من اتجر هذا لكن ،ألف بعشرين أهنا يعرفون وهم

 البلد ألهل يبيعها مث بعناك، طيب فقالوا ؛ألف عشر بثمانية كلها  السلع
 ،اجلالب على ضرر ال ألنه جائز فهذا البلد، أهل على يزيد ما البلد، بسعر

  .البلد أهل على ضرر وال
 انتفى وما نعمُ  الضرر هفي وجد فما الضرر، وجود على احلكم مدار ،نإذ

 .أجيز الضرر عنه
 الفعل، هذا فيحرم ؛العلم أهل مجهور عند للتحرمي، هنا النهي طيب:

 ؟فاسد وأ صحيح العقد هل لكن

 ابلصحة احلكم غري واحلرمة ابجلواز احلكم أن لكم ذكرت أن سبق
  فاسد؟ أو صحيح العقد هل والفساد،
 صحيح فالعقد ؛اجلالب عن الضرر دفع أجل من املنع كان  إن :نقول

 مستغالً  األسعار من أبقل اجلالب من يشرتي كان  إذا اخليار، وللجالب
 من؟ على هنا الضرر ،السعر بنفس ويبيعها أيخذها هو مث اجلالب جهل
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إن  ،ابخليار اجلالب ولكن ، البيع صحيحصحيح العقد .فقط اجلالب على
 .أمضى وإن شاء فسخ شاء

 هللا رسول أن  هريرة أيب حديث هذا على الدليل هذا؟ على الدليل ما
 السوق سيده أتى فإذا منه، فاشرتى تلقى فمن اجللب، تلقوا ال :قال ملسو هيلع هللا ىلص
  .مسلم رواه ابخليار فهو

 البلد، إىل ابلسلع يقدمون الذين اجللب تلقوا ال :يقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنا
منه فاشرتى تلقاه فمن  ُالبيع، جدو فسيده   هو هألن البائع، سيده؟ نم 

 وإن شاء أمضى إن شاء ،ابخليار فسيده السلعة، على اليد له الذي املالك
  .فسخ
  احلديث؟ هذا من صحيح العقد أن على الدليل ما
 اخليار، جدوُ  ملا صحيًحا العقد يكن ِل فلو اخليار، له جعل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن
 على يوقف لكن صحيح العقد أن علمنا ؛اخليار ملسو هيلع هللا ىلص النيب له جعل فلما
  .فسخه وإن شاء ومضى العقد مت أمضى فإن اجلالب، رضا

 - ذكرانها اليت الصورة - البلد أهل عن الضرر لدفع املنع كان  إذا أما
 ولرمبا بعشرين، اآلن هذه السلعة البلد، بسعر منكم أشرتي :فيقول يتلقاهم

 لو اآلن" :فيقول حمتاج، السوق أن يعرف ألنه بزايدة، منكم أشرتي :قال
 املنع فهنا ،"وعشرين ثننيإب منكم شرتيأ بعشرين، تبيعون السوق إىل نزلتم
 أن الراجح أن -أعلم وهللا- يظهر فهنا البلد أهل عن الضرر دفع أجل من



| 244  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 ابلنسبة يعين هبذا، إال عنهم الضرر دفع ميكن ال ألنه صحيح، غري العقد
 فإهنم لتخيريهم، وجه هناك ليس البلد ألهل ابلنسبة لكن خريانه، للجالب

 وهذا العقد، صحة بعدم إال عنهم الضرر دفع ميكن فال ،اخليار ميلكون ال
 الناس دعوا الشارع ملقصود احتقيقً  الراجح أنه -أعلم وهللا- يظهر الذي
  .بعض من بعضهم هللا يرزق

 يف وذكرانه البارحة، ذكرانه قد ما ؛للضرر عنها املنهي البيوع ومن
  :البيع على البيع عن النهي :وهو الغرر مسألة

 فال الضرر، من فيه ملا عنه ومنهي النزاع، إىل يؤدي ألنه عنه منهي فهذا
 إىل واملشرتي البائع ركن إذا املسلم أخيه بيع على يبيع أن للمسلم جيوز

  .البارحة ذكران كما  لزم ما العقد :يعين التفرق، قبل بعضهما،
 .خيار البيع يف وكان تفرقا إذا :وكذلك

 ذهب ،وتفرقا قبلت :وقال ألفا بعشرين لك بعتها السيارة هذه :قال مثالً 
 فذهب أايم، ثالثة يل اخليار يكون أن بشرط :قال املشرتي لكن للسيارة
 عندي ألف؟ بعشرين أنت اشرتيتها السيارة هذه :فقال املشرتي إىل شخص
 ؛األول العقد فسخ إىل يؤدي ألنه جيوز، ال هذاـخمسة عشر. ب منها أحسن

 األول، العقد يضر ما جديد عقد فهذا العقد ولزوم التفرق بعد كان  إذا أما
  .جائز فهو
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خبمسة  هذا مثل ثياب عندي ىتر  :فيقول بعشرين ثوابً  اشرتى مثال يراه
 العقد يضر ال جديد عقد فهذا خبمسة عشر، أبيعك أردت نإ ،عشر
 وكما السوم، على السوم وكذلك جائز، فهذا بيعال على ابيعً  فليس ؛األول

  :علتان هنا العلة قلنا
 إىل يؤدي ؛سومه على والسوم املسلم بيع على البيع أن :األوىل العلة -
  .املسلمني بني تنازعالو  القلوبتنافر 
  األول. ابلبائع إضرارا فيه ألن :الثانية والعلة -

 الذمي أن على واخللف السلف من العلماء مجاهري أن :هنا عليه أنبه ومما
 سومه، على يسوم أن وال بيعه على يبيع أن ملسلم جيوز فال كاملسلم،  هنا

 على يبيع أن للمسلم جيوز ال ؛الذمة بعقد املسلمني بني يعيش الذي فالذمي
 .عنه للضرر دفًعا سومه على يسوم أن وال بيعه،

  ".والغش املعيبة السلعة" بيع للضرر عنها املنهي البيوع ومن
 كومة  يأ- طعام ربةصُ  على مر :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  هريرة يبأ فعن

 اي هذا ما: فقال ؛بلال صابعهأ فنالت فيها يده دخلأف -حب كومة  طعام
 جعلته فالأ: قال ،هللا رسول اي السماء صابتهأ :قال ،؟الطعام صاحب

 غش من :رواية ويف ،مين فليس غش من! الناس يراه كي  الطعام فوق
  .مسلم رواه منا فليس
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 ماذا ،البلل صابهأف حبه على املطر فنزل احلب يبيع الطعام يبيع رجل هذا
 ؛املاء يصبه ِل ما عليه وجعل حتت ادخله لو واملبل فوق الناشف جعل ؟صنع
 ما: فقال الداخل يف بلالً  صابتأف الصربة يف يده دخلأ ملسو هيلع هللا ىلص النيب جاء فلما
 السماء صابتهأ :قال الطعام صاحب فاعتذر ؟الطعام صاحب اي هذا ابل

 غش من الناس يراه حىت فوق جعلته هل :ملسو هيلع هللا ىلص النيب له فقال ؛بيدي ليس
 وليس ديين، يف جيوز ما على وليس طريقيت على ليس يعين: مين فليس
 على وليس ملسو هيلع هللا ىلص النيب طريقة على ليس أنه :املقصود مناإو  !فركا  أنه هذا معىن
 عليه احلكم املقصود وليس ملسو هيلع هللا ىلص النيب ندي من ليس فالغش ؛هذا يف دينه

 .ابلكفر
 حيل ال ،املسلم خوأ املسلم :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  عقبة عن وجاء
 ماجه ابن رواه احلديث هذا له بينه الإ عيب فيه ابيعً  خيهأ من ابع للمسلم
 حجر بنا احلافظ وحسنه البيهقي ووافقه احلاكم وصححه والبيهقي واحلاكم

  ."التغليق" يف
 من وهذا ،البيان بعد الإ املعيب بيع جيوز ال أنه على دليل احلديث هذا
 الإ بةمعي سلعة املسلم خيهأل املسلم بيعي ال أنه ،سالميةاإل خوةاأل مقتضى

 ،فيها ليس السلعة يف اسنً حُ  ظهريُ  أن للمسلم جيوز فال ؛العيب له بنّي  ذاإ
 ،صحيح ؛ فالعقدالعقد امأ ،البيان الواجب بل ،فيها اعيبً  وأ خلال فيخيُ  وأ
الذي  العيب خيار ثبوت مع صحيح الغش؛ العقد مع سلعة عاب ذاإ

 .هللا إن شاء اليوم هسنذكر 
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  ة:التصري :لكذ صور ومن
 حىتيف ضرعها أايمًا  احلليب   ةالشا صاحب وأ الناقة صاحب حيبس نأب

 هناأ يالرائ فيظن الناس فرياها ميتلئ الضرع وينتفخ، مث جيلبها إىل السوق
 ابتت ولاأل اليوم حلبها هبا ذهب ذاإف ؛فيشرتيها رعهاض النتفاخ وبلُ ح  

قل  الثالث اليوم لبهاح ذاإ ،هابحليقل  الثا،ي اليوم حلبها ذاإف كثري؛  حبليب
  وليست حلوب هناأ ظهريُ ف ؛والتدليس الغش من فهذا وكان أقل، هابحلي

 .كذلك
 بلاإل وارُّ ص  تُ ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن  ةهرير  يبأ حديثيف  جاء وقد
وإن  مسكأ إن شاء ؛حيتلبها أن بعد نظرينال خبري فهو ابتاعها فمن ؛والغنم
  .عليه متفق واحلديث .امترً  وصاع   ردها شاء
رواتص   وال ةتصري عن هني بعد بتاعهاا فمن ؛والغنم بلاإل بعد يأ 

 وميضي مسكهاأ إن شاء :خيتار هو، هلا نظرينال خبري فهو؛ التصريه
 خذوأي يردها ؛متر من اوصاعً  ،ردها وإن شاء صحيح البيع ، إذنالبيع
 .احلليب مقابل ؟متر من اصاعً  يرد ملاذا ة؛القيم

 هذا من شيء هللا إن شاء يتأوسي - اسابقً  قلتم نتمأ يقول: طيب قائل
 ؛اعيبً  هبا ووجد واستعملها سلعة اشرتىإذا  نسانفاإل ؛لضماناب اخلراج :-
جنمع بني  فكيف ؛االستعمال مقابل ئًا يفشي يرد وال السلعة يرد أن له
  ؟ينمر األ
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 قبل الضرع يف كان  الذي نبللا مقابل متر من اً صاع الرد هذا :نقول
 ع؛البائ ضمانمن  كانت  عندما البيع قبل ؟مىت حصل نبلال هذا ،الشراء

 ما ؛الثا،ي اليوم يف حلبه الذي احلليب، لكن متر من اصاعً  لنبال مقابل فريد
  .ضمانهيف  صبحأ نهأل همقابل ئاً شي يرد

 احلليب :وىلاأل ةاحلال يف ،لضماناب راجمن ابب أن اخل احلالتني كال  ،إذن
 الثا،ي اليوم يف لكن ،له اخلراجف عليه والضمان عئالبا عند حصل األول
 ال حديث التصرية إذن ه،ل احلليبف ،املشرتي على الضمان ،حلب عندما
 .ابلضمان اخلراج حديث خيالف
 عن نتكلم عندما ابلعيوب املتعلقة املسائل بعض ذكر هللا إن شاء يتأسي
 وهي ناآل عنها سنتكلم تالية،ال ةالقاعد وهي البيوع يف الكربى ةالقاعد
 .ياراخل قاعدة
 
 

* * * 
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  "بيوعال يف اخليار ثبوت صلاأل" :عشر ةاحلادي دةالقاع
 ة:القاعد هذه معىنو 
 فيها ويكون تلزم فقد ؛ياراخل   يلحقها البيوع يف ستمرةامل ةالقاعد نأ

  .الفسخ وأ اإلمضاء من العقد يف مريناألخري  طلب هو :يارواخل   ؛يارخ  
 :قسامأ بسبعة حمصورة يف البيوع قسامهأ واخليار

 .اجمللس خيار :قساماأل هذه ولأ
؛ اجللوس به املراد وليس ،التبايع مكان ،التعاقد مكان ابجمللس واملقصود

 خيار يف ؛مضطجعني ولو تعاقدا ،اجمللس خيار يف ؛واقفني تعاقدا فلو
  .للمتبايعني ةصف وليس تبايعال مكان ابجمللس املقصود إذن ،اجمللس

 للبائع يثبت وهو التبايع مكان يف يكون الذي اخليار هو اجمللس خيار
 فللبائع اخليار وللمشرتي اخليار، خيار للطرفني. ،واملشرتي

  ؟اجمللس خيار حكم ما
 خيار يُثبتون اجلمهور العلماء، أكثر عند البيع يف اثبت   اجمللس خيار

 رسول صحابة عليه وكان األدلة عليه دلت الذي الصحيح هو وهذا ،اجمللس
 ِل ما خلياراب لبيعانا: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن الصحيحني يف جاء وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هذا ابخليار، فالبّيعان ؛الُفرقة حتصل وِل والقبول اإلجياب حصل فإذا ،يتفرقا
 .الصواب وهو العلم أهل مجهور عند
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  مزمنه؟ ما اجمللس خيار لكن
 التفرق، إىل والقبول اإلجياب حني من العقد جملس زمنه: ابختصار نقول
  .طالت أو املدة قصرت
 دقائق، مخس اخليار مدة فتكون دقائق، مخس ملدة العقد جملس يكون قد

 :الً مث لساعات، ممتد يكون وقد االنصراف، إىل والقبول اإلجياب حني من
 أكثر يعين رمبا ماليزاي، إىل ديب من مثالً  الطائرة هذه ،طائرة يف ومشرتي ابئع
 الفال،ي بيتك بعين: أحدمها قال ؛الطائرة أقلعت عندما ساعات، تسع من

 حصل بعُتك،: قال بكذا، ،مبليون ،ألف مبئة هيعرف وكالمها كذا  الذي
  .يتفرقا أن إىل اخليار ميتد ،والقبول اإلجياب
 هللا أعز   – احلمام ودخل وذهب أحدمها قام إن: قائل قال فإن

  ؟–السامعني
 من ،اجمللس من الناس عرف يف هذا ألن اخليار، ينقطع ال: نقول
 مرتبطة اجمللس خيار مدة أن فالشاهد اجمللس، عن خارًجا ليس فهو ؛الطائرة

 امتد   ولو: الفقهاء قال بل قصرية، تكون وقد طويلة تكون فقد ابجمللس،
 - مثالً  فرسني على يسريون كانوا  السابق يف - مثالً  يسريون كان  فلو أايًما،

 وقد ميتد، اجمللس خيار فإن ؛تفرق بينهما حيصل وِل مًعا وينزالن مًعا يسريان
 .-عليهم هللا رضوان- الصحابة زمن يف وقعت قصًصا ذلك يف ذكروا

  التفرق؟ حيصل كيف
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 العرف يف ُعدّ  فما ابلعرف، ُيضبطُ  نهإ :العلم أهل من احملققون يقول
  فالتفرق بيتٍ  يف كانوا  فإن: قوهلم يف العلماء يذكره ما :يعين تفرق، فهو تفرقًا
 بالزم، ليس ولكنههذا عرفهم،  ؛كذا  فالتفرق سفينة يف كانوا  وإن كذا،
 الزمان يف الناس يعدُّه الذي فاخلروج الناس، عرف إىل زمان كل  يف فيُنظر
 اجمللس، خيار يقطع ال تفرقًا الناس يعّده ال والذي اجمللس، خيار يقطع تفرقًا
  ملاذا؟

 التفرق يُعترب مىت يعين فيه، له ضابط وال الشرع أثبته اجمللس خيار ألن
 . العرف إىل فيه فرُيجع اللغة يف وال هذا، على دليل جاءان ما تفرقًا؟

 اإلكراه عند أما اختيار، عن يكون أن ؛اخليار يقطع الذي التفرق وشرط
 إنسان فجاء ؛والقبول اإلجياب ومتّ  جملس يف كان  سانإن :يعين ينقطع، فال

 وهدده اجمللس من خيرج أن على - البائع غري أو البائع سواء - فأكرهه
 يف يؤثر ال اإلكراه ألن اخليار ينقطع ال :اجلمهور يقول فخرج، ابلقتل

 .يكن ِل كأنه  فُيعترب ملغي، اإلكراه مع التصرف التصرفات،
  !اخليار أثبت الشرع اخليار؟ إسقاط املتبايعان ميلك هل

: فيقول بعضهما، خُيرّيان اخليار؟ ُيسقطان كيف  نعم، :الفقهاء يقول
  .اخليار فينقطع ؛لزاماإل اخرتت :فيقول اخرت،
 لنا حقّ  ال :الطرفان فيقول واحد، من يكون وقد الطرفني من يكون قد

 يقول أو اجمللس، يف بقيا ولو العقد يلزم ،اجمللس خيار فينقطع اخليار، يف
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 يل، خيار ال: املشرتي يقول أو البائع، خيار فينقطع يل، خيار ال: البائع
  ؟ملاذا ُمشرتي،ـال خيار فينقطع

 فإن ،صاحبه أحدمها خُيرّي  أو يتفرقا ِل ما خلياراب البّيعان: ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول
 :لفظ ويف ؛البيع وجب فقد ذلك على فتبايعا صاحبه أحدمها خرّي 
كان  فإن، خيار عن كان  البيع يكون أن إال يتفرقا ِل ما خلياراب املتبايعان 

  .عليه متفق   البيع وجب فقد خيار عن البيع
 :قطعه اختارا فإذا قطعه، اختارا إذا إال اجمللس خيار أثبت ملسو هيلع هللا ىلص النيب نإذ
 يقبل اجمللس خيار أن على دليل فهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب حلديث ينقطع فإنه

 .ابالختيار االنقطاع
 إال له غرض وال اجمللس من خيرج أن الطرفني ألحد وزجي هل :سؤال هنا

 نفسه على اخليار يقطع أن يستطيع اإلنسان صاحبه؟ على اخليار يقطع أن
 من هدفه ما عاد مث اجمللس من خرج إنساانً  أن لو لكن يل، خيار ال: يقول

 اخلروج؟
 خيرج أن الطرفني ألحد جيوز هل اخليار، ليقطع إال لشيء وال حلاجة ليس

  صاحبه؟ خيار يقطع أن إال اخلروج من له قصد وال اجمللس من
 : خالف فيها املسألة هذه
 االستقالة، خشية اجمللس من خيرج أن عليه حيرم: الفقهاء بعض فقال

 من ،البيع يف اآلخر الطرف يرجع أن خشية اجمللس من خيرج أن عليه حيرم



253|  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

 اخليار فإن عاد مث آخر لغرض خرج إذا أما اجمللس، خيار يقطع أن أجل
  ملاذا؟ هذا، يف حرج وال ينقطع

 حيلُّ  وال: وفيه مرفوًعا جده عن أبيه عن ُشعيب بن عمرو حلديث :قالوا
 وحسنه والرتمذي النسائي رواه ،يستقيله أن خشية صاحبه يُفارق أن له

  .التحقيق على اإلسناد حسن وهو الرتمذي
  ملاذا؟ جيوز، نهإ :ملالع أهل بعض وقال
 يُعجبه شيًئا اشرتى إذا كان  أنه:  عمر ابن عن ُرومي   ألنه :قالوا

 شيًئا اشرتى إذا أنه  عمر ابن عن جاء البيع، ليلزم خطوات مشى
 يلزم أن أجل من اجمللس ليفارق خطوات ميشي البيع يلزم أن وأراد يعجبه
  .الصحيحني يف ألنه  عمر ابن عن تباث أنه شك ال وهذا البيع،

 ُمجيزينـال ودليل ،يثحد املانعني دليل ألن أقوى، املانعني دليل لكن
  .السند حيث من أقوى األثر كان  وإن أثر،

 فمن الصحيحني، يف واألثر حسن، املرفوع احلديث اآلن عندان يعين
 أنال شك ف :املنت حيث من لكن احلديث، من أقوى األثر :السند حيث

 أن الواجب فإن ؛عندان صاحل   اإلسناد أن دام وما األثر، من أقوى احلديث
- يظهر الذي ولذلك ابحلديث، نعمل أن الواجب فإن ابحلديث، نعمل
 قطع بقصد اجمللس من خيرج أن للنسان جيوز ال أنه الراجح أن -أعلم وهللا

 .صاحبه على اخليار
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 أن أجل من اجمللس من خرج شخص هذا، وقع إذا: قائل لنا قال نإ
 نعم: ابلتحرمي القائلون الفقهاء يقول اخليار؟ ينقطع فهل اخليار، يقطع
 وقع وقد التفرق، القطع حدّ  جعل ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن قالوا ملاذا؟ اخليار ينقطع
 .اخليار وينقطع بفعله فيأمث التفرق

 .الشرط خيار: الثاين النوع
 مدة إىل اخليار أحدمها أو املتعاقدان يشرتط أن الشرط؟ خيار معىن ما

  .معلومة
 اخليار أن على ق بملت :املشرتي ويقول ،ألًفا بعشرين سياريت بعتك: يقول

 بعتك: البائع يقول أو اخليار، شرط فهذا أمري، يف أنظر أايم ةمخس ملدة يل
 أن يريد أبناء له البائع أن رمبا - أايم ةمخس ملدة يل اخليار أن على السيارة

 وال فيتفرقان أايم، مخسة اخليار لنفسه فيشرتط - ذلك حنو أو رأيهم يرى
  .اخليار اشرتط ملن يبقى بل العقد يلزم

 أحدمها اشرتطه وإن الطرفني، حق يف جائز عقد فهو مًعا اشرتطاه فإن
 خيار معىن هذا يشرتط، ِل من حق يف الزم املشرتط، حق يف جائز عقد فهو

  .الشرط
 ،ألف بعشرين أبيعك: يقول أن يصح ال معلومة، املدة تكون أن بُدّ  وال
 ،يوم إىل مىت؟ إىل جهالة، فيه هذا ألن !اخليار يل يكون أن بشرط قبلت
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 غري البيع وجيعل جهالة فيه فهذا ؟شهر ،أسبوع ،مخسة ،أربعة ،ثالثة ،يومني
  .ُمستقر

 طول ولكن املدة، طالت وإن ،ابإلمجاع ملشرتطه اثبت الشرط وخيار
 ما املدة طالت لو فحىت للمدة، حدّ  ال أنه والصحيح إمجاع، حمل ليس املدة
  .اثبت   فاخليار معلومة أهنا دام

: قال  عمر ابن عن جاء فقد اخليار، شرط بصحة ورد واحلديث
 إذا :ملسو هيلع هللا ىلص النيب له فقال؛ البيوع يف خُيد ع أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول رجل   ذُكر

 وله الصحيحني يف وهذا خديعة، وال نبغُ  ال :أي بةال  خ   ال فُقل ابيعت
  .متعددة ألفاظ

البة ال يقول عندما ألنه؛ لنفسه يشرتط فهنا  ُتضبط– خ البة ال أو خم
 ال معىن ،اخليار لنفسه يشرتط فإنه -اخلاء بفتح أو اخلاء بكسر ابألمرين

البة  .يار اخليل :يعين خم
 الطرفني، ألحد الشرط خيار وأ الشرط يكون أن يصح أنه :الثا،ي األمر

 .الرجل هلذا الشرط جعل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهنا
 متفقون الفقهاء الفقهاء، بني خالف حمل فهي ؛الشرط خيار مدة أما
 جيوز اخليار، لنفسه يشرتط أن للمشرتي جيوز اثبت الشرط خيار أن على

 خالف حمل هذه اخليار؟ مدة هي ما لكن اخليار، لنفسه يشرتط أن للبائع
 : العلم أهل بني
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 ثالثة الشرط خليار مدة أقصى قال أايم، ةبثالث حدها من العلم أهل فمن
  .أايم

لع، ابختالف خيتلف هو :يقول من ومنهم  يوم، هلا السلع فبعض السّم
لع وبعض   وهكذا. ثالثة، هلا السلع وبعض يومان، هلا السّم

  .الطرفان عليه يتفق ما بل ملدته حدّ  ال :يقول من ومنهم
 عليه يتفق ما بل ملدته حدّ  ال أنه ،-أعلم وهللا- يظهر الذي وهذا
  ملاذا؟ ،معلومة املدة تكون أن بشرط ،الطرفان
 إىل فيه فرُيج ع ؛اللغة يف وال فيه له ضابط وال مطلًقا الشرع به ورد ألنه
 وهللا- يظهر الذي فهذا الناس، عرف من الطرفان عليه يتفق وما العرف،

  .املدة يف -أعلم
  اخليار؟ مدة السلعة يف يتصرفا أن واملشرتي للبائع جيومز هل
 أايم، مخسة اخليار يل أن على ألًفا بعشرين السيارة منك أشرتي: قال

 هذه هللا شاء ما: قال شخص جاءه اجمللس من خرج قبلت،: وقال
 وقت يف تصرف !بعتك قال ألًفا، بثالثني تبيعها: قال نعم،: قال ،تكسيار 

 مخسة اخليار يل   أنّ  بشرط األف بعشرين السيارة أبيعك: قال ابئع أو اخليار،
 السيارة منك أشرتي: وقال بعده شخص هجاء مث قبلت،: وقال أايم،

  له؟ يبيعها أن له هل له، فباعها ألًفا، أربعني أو ألًفا بثالثني
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 خيار مدة املبيع يف التصرف" :مبسألة العلم أهل عند تُعرف هذه
 السلعة ويف الثمن يف واملشرتي البائع تصرف حيرم: الفقهاء يقول ،"الشرط

  مىت؟ حرام، فالتصرف الشرط، خيار مدة
 :قائل يقول قد هلما؟ اخليار كان  إذا حيرم ملاذا ملاذا؟ هلما، اخليار كان  إذا
 يبيع، أن يريد اخليار ُمشرتط املشرتي يبيع، أن يريد اخليار ُمشرتط البائع
  التصرف؟ عليهما حيرم يُقال فلماذا

 فال اآلخر، خيار على اعتدى أحدمها تصرف فلو هلما اخليار ألن :يُقال
 فال اآلخر على بغي   أحدمها تصرف يف العقد، يلزم حىت املدة متضي أن بُدّ 

  .املدة يف يتفقا أن إال جيوز
 يريد شخص يوجد :للبائع املشرتي يقول أو للمشرتي البائع يقول :مثالً 

  .اخليار فينتهي اختار هنا بمع ُه،: فيقول ألًفا، بثالثني السيارة مين يشرتي أن
  يتصرف؟ أن له جيوز فهل للبائع وليس للمشرتي اخليار كان  إذا

  ملاذا؟ يتصرف، أن له جيوز ؛نعم :قالوا
  .شرعي مانع وال ميلك وهو العقد لزم فقد اختار فقد ابع إذا ألنه
 يل   أن على ألًفا بعشرين أشرتيها :وأقول سيارةال أان أشرتي عندما اآلن

 ومشيت احملل من خرجت اخليار، يشرتط ِل والبائع ،أايم مخسة اخليار
 الذي ما بعُتهُ  إذا ألًفا بثالثني منك أشرتي :وقال شخص جاء،ي ابلسيارة
 حق   للبائع وليس البيع، فلزمم   يل، هو الذي الشرط خيار قطعتُ  حصل؟
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 ابلغري ضررٍ  بال ميلك ما ابع اإلنسان فيكون خيار، له ليس ألنه ؛هنا متعلق
 .اخليار بذلك ويسقط صحيًحا، بيًعا فيكون
 اآلن البنوك التقسيط، ببيع اليوم املتعاملون به يعمل خمرج هذا ويف

ل ع اشرتت لو أهنا وختشى شرعية املعاملة تكون أن تريد أصبحت  ال السّم
 يريد العميل :مثاًل  اخليار، بشرط يشرتون فإهنم ؛السلع هذه العمالء يشرتي
 تعال :يقولون عندهم، ليست هي ،ابلتقسيط وكذا وكذا كذا  هافُ وص   سيارة

 ،أايم مخسة اخليار بشرط السيارة ويشرتون املعرض إىل يذهبون يومني، بعد
 نعم،: لفيقو  تريدها، عندان السيارة :فيقولون يومني بعد العميل أييت مث

 أبس، ال: يقولون أريدها، ما: قال اإلجراءات، وأمتّ  وقع تعال: فيقولون
  هللا ألن به، أبس ال جائز وهذا اخليار، اشرتطوا قد ألهنم السيارة ويردون

 .األمة وإمجاع احلديث يف ورد ما بدليل اخليار شرط أجاز قد
 كان  وإذا التصرف، جيوز ال للطرفني اخليار كان  إذا قلنا حنن :مسألة بقي
 دون فقط للبائع اخليار كان  إذابقي  التصرف، جيوز للمشرتي اخليار

  يتصرف؟ أن للبائع جيوز فهل املشرتي،
  ملاذا؟؛ يتصرف أن عليه حيرم :يقولون العلم أهل من كثري
 هو اآلن ميلكها فالذي ؛السلعة ميلك ال ألنه تعليلهم حبسب :قالوا
 إىل منتقلة فتكون التفرق، وحصل والقبول اإلجياب حصل ألنه املشرتي
  .املشرتي
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 جيوز كما  يتصرف أن له جيوز أنه إىل العلماء بعض ذهب لكن
 العلم، أهل من احملققني بعض واختاره الشافعية، مذهب وهذا ،للمشرتي

  ملاذا؟
  .خيتار أن له وهو اختياره، على دليل تصرفه ألن: قالوا

 : املسألة هذا يف نمسألتا اآلن عندان !انتبهوا
 لنفسه اخليار البائع واشرتط سيارة مسلم من اشرتى مسلم: األوىل املسألة

 بعت أنت :وقال -ابلبيع يعلم- البائع إىل مسلم فجاء وتفرقا، أايم، مخسة
 أشرتيها: قال نعم،: قال اخليار، واشرتطت ألًفا بعشرين لفالن سيارتك
 جيوز وال املسلم بيع على بيع   ألنه ِل ؟ جيوز، ال هذا؟ حكم ما ألًفا، بثالثني

  .هذا يفعل أن له
 اخليار، مدة شخص على فعرضها بسيارته خرج البائع]املسألة الثانية:[ 

 للبائع هذا جيوز أشرتي، نعم: قال ألًفا، بثالثني السيارة هذه تشرتي قال
 وال ،له اخليار ألن احملققني من مجع   واختاره الشافعية عند وينعقد ويصح
 أن فله البائع العقدُ  يلزم ال أن اخليار من الفائدة هذا، إال اخليار من فائدة

  .-أعلم وهللا- يظهر الذي وهذا يتصرف
 السلعة يبيع أن للبائع وجيوز أخيه، شراء على يشرتي أن ملسلم جيوز ال
 خانفس يبيعها أن جمرد ألنه ملاذا؟ اخليار، واشرتاطه املشرتي مع اتفاقه بعد
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ي   فما األول العقد
 يتصرف أن مبجرد بل البيع، على بيع هنا فليس بيع، بقم

  .يظهر الذي وهذا البيع سقط قد يكون
 ولكن املدة، يف يتصرف أن للبائع جيوز ال: يقولون العلماء من كثري

 يتعلق ما أهم هذا .املدة يف يتصرف أن له جيوز أنه -أعلم وهللا- الصحيح
 .الشرط خبيار

لعة كانت  إذا :-إليها نشري اآلن تذكرهتا- مسألة هنا  هلا حيصل مما السّم
 آالف خبمسة مثالً  الناقة هذه أبيعك: قال ولدت؟ أو مسنت كدابة  مناء

  الولد؟ يكون ملن اخليار مدة يف الناقة فولدت أايم عشرة ملدة اخليار فاشرتطا
 وانتقلت العقد متّ  فإن السلعة، إليه تنتقل ملن يكون ء:الفقها :يقول
 ألن للبائع فالنماء العقد يتم ِل وإن للمشرتي، فالنماء للمشرتي السلعة
  .ابلضمان فاخلراج إليه، تعود السلعة

 . الشرط خيار ملسألة الشأن ذات املسائل إحدى وهذه
  ؟الشرط خيار ينقطع مىت

  .مسألة آخر وهذه
  :الشرط خيار ينقطع

ي ]أواًل:[  "أايم مخسة يل اخليار أن" على حدمهاأ قال أو ،املدة مبُضم
  .العقد ويلزم اخليار ينقطع أايم اخلمسة ُمضمي مبجرد
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 كان  أو الطرفني املشرتط كان  سواء ُمشرتط،ـال ابختيار وينقطع ]اثنياً:[
 ألًفا بعشرين سياريت أبيعك: قال املشرتي، املشرتط كان  أو البائع املشرتط

 أان ترى فالن اي: قال به اتصل يومني عدب أايم، مخسة اخليار يل أن على
 .اخليار ينقطع يل، خيار وال هللا على وتوكل البيع على عزمت

 املثال يف البائع ،"يعود ال الساقط: "الفقهاء فيها يقول قاعدة تأيت وهنا
 وكان يل، خيار وال البيع يف لك هللا وابرك اخليار أسقطت :قال يومني بعد
 أريد أان وهللا ال: قال الرابع اليوم يف أايم، مخس كم؟  اخليار اشرتط قد

 وأان أايم ةمخس اخليار عليك اشرتطت أان فالن اي: وقال فاتصل سياريت،
 أان ال: قال يومني، قبل اخليار أسقطت أنت: املشرتي له قال السيارة، أريد

 فمن ،"يعود ال الساقط" :الفقهاء يقول :له نقول أايم؟، مخس ُمشرتط
 له فليس أخرى، مرة فيه يرجع أن له فليس يكن، ِل كأنه  ُيصبح حقه أسقط

  .االسقاط بعد لرجوعا يف احلق
 الشرط كان  فإن ابلتصرف، يسقط الشرط خيار اخليار أن :الثالث األمر

 مع الثا،ي الطرف بوجود يتصرف أن إال أحدمها بتصرف يسقط فال ثننيلل
  .سكوته
 أايم، مخسة اخليار واشرتطا قبلت، :قال ألًفا، بعشرين السيارة بعتك :قال

]يقول املشرتي للمشرتي  موجود، والبائع السيارة يبيع املشرتي جاء يوم بعد
]املشرتي  قال بعتك: قال بكذا بكذا ةالسيار  تشرتي وبكماجلديد[ 
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 اإلنكار على قادر !موجود والبائع فيك، هللا ابرك: قال ؛قبلت: اجلديد[
  .ثننياإل ،اخليار قطعا أهنما على يدل فهنا وساكت،

 .خياره ُيسقطُ  فإنه فتصرف منهما لواحد الشرط كان  إذا :وكذلك
 ما وأهم الصالة، بعد بقي ما ُنكمل ولعلنا ،الشرط خبيار يتعلق ما هذا
 ؛الرباءة مسألة ؛هللا إن شاء سيأيت ألنه ،العيب خيار مسألة هبذا يتعلق

 سنتكلم هللا إن شاء وهذه ُتستبدل، وال تُرد ال باعةُـ مـال البضاعة ومسألة
 .وسلم نبينا على هللا وصلى -أعلم وهللا- الصالة، بعد عنها
 
 

* * * 
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 العاشر الدرس
املبعوث على  األمتّان األكمالنوالصالة والسالم  رب العاملني، احلمد هلل

 رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد،،،

 البيوع قواعد تضبط اليت القواعد القاعدة األخرية من عن الكالمنواصل 
 "؛البيوع يف اخليار ثبوتاألصل " فيها وهذه القاعدة قلنا الراب، بوابأإىل 
 وعن ،اجمللس خيار عن وتكلمنا ،قسامأسبعة  الفقهاء عند اخليار نإ :وقلنا
 :اخليار نواعأبقية  عن الكالم ونكمل ،الشرط خيار

  "الغنب خيارـ "ب ءالفقها هيسمي: الثالث النوع

 غبنه، :يقال نساانً إإنسان  غلبإذا ف ؛الغلبة هو :املعىن صلأ يف والغنب
 هذا ،ةعشرة مثاًل بثماني يساوي ما البائع يبيع أن :نبالغ   ومعىن ه؛غلب مبعىن

 ،مثانية بعشرة يساوي ما يشرتي أن :املشرتي رفط ويف ،البائع طرف يف
 . ابملثال تعريف وهذا مر،األ هذا حد هللا عن شاء نإ وسنتكلم

 مثنها عن يزيد بثمن املشرتي على السلعة البائع يبيع أن: الغنب ضابط
  .غنب فهذا؛ املستحقأو  املعتاد

 اليت الثمن على زايدة إذا كانت االزايدة غبنً  تكون الزايدة غبًنا؟ تكون مىت
  ة.العاد حبكم السلعة هتساوي
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 : قسمنيإىل  تنقسم سواقاأل يف السلع
 الثوب هذا ،السلعةبه  تباع معروف معتاد مثنله  قسم القسم األول: -

 يعرف الإنسان  فيأيت ؛السوق يف يباع هكذا ،مثالً  درمها عشرون همثن
 هجهل مستغالً  بثالثني الثوب هفيبيع ؛غريبأنه  البائع فيعرف السوق،

 .نبالغ   بسبب اخليارله  ويثبت نب،غ   فهذا ؛سعارابأل
 يبيع هذا ر،حُ  مثنها أن مبعىن ،حرةً  السلعة تكون أن :الثا،ي القسم -

 السوق، يف سعرها وهكذا ،عشر مخسةهذا يبيع و  ةبعشر  يبيع بثمانية وهذا
 يف همبثل تباع ال يعين فيه، مبالغ بثمن إذا بيعت إال غنب فيها جدو ي ال فهنا

 هتبيع فناس ؛واحد معتاد مثنله  ليس الثياب من نوع كان  لو يعين ؛العادة
إذا  إال غنبه في ليس فهذا وانس تبيعه بثالثني، بعشرين وانس تبيعهبعشرة 

  ة.العاديف به  تباعا ال مب السلعة تبيع
 يعرف ما حاج املدينة أييتإىل  احلجاج إذا جاء الناس ضبع حياانأمثاًل 

 مبئتني إن زاد بثالثني، بعشرة أو عشرين يباع الذي الشيء هفيبيعون سعاراأل
 اصحيحً  وليس ،ةحر  السلعة كانت  لو حىت غنبفيه  هذا !ةمئ ثالثأو 

 مثن ثلث على الثمن إذا زاد :مثالً  يقال كأن  الربح، من بنسبة الغنب تقدير
 .له حد ال الربح أن الصحيح ألن به، اشرتيت اليت السلعة

 هعطاأ عندما  البارقي اجلعد يبأ عروة بن حديث يف مسعنالذلك و 
 ؛بدينار حدامهاإ وابع بدينار شاتني ىفاشرت  ةً شا ليشرتي ادينارً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب
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 وِل "الربح املئة منيف مئة " -اآلن بتعبرياهتم- فكسب دينار، نصف فكسب
  .ذلك ملسو هيلع هللا ىلص عليه النيب ينكر
 مثنها على يزيد بثمن للمشرتي السلعة البائع يبيع أن :الغنب العربة يف ذنإ

 معتاد مثن هلا يكن ِل نإ املستحق مثنها علىأو  معتاد، مثن هلا كان  نإ املعتاد
  .اغبنً  فيكون

 إذا كان إال البائع، يلحق أن قلّ و  ،املشرتي يلحقأنه  ؛الغنب واألصل يف
 .الوقوع قليل وهذا هغفلت مستغالً  املشرتي هفيغبن ،ةغفلصاحب  البائع

  .ميضيه وله أن هويفسخ البيع يرد فله أن للمغبون، يثبت اخليار
  .الغنب مسألة يف العلمأهل  من كثري  عند شر  أ   هناك وليس

 يقع فقد ،الركبان تلقي مسألة من قليل قبل هقدمنا ما :الغنب من اطبعً 
  .فسخ شاء نإو  ىضمأ شاء نإ ابخليار فيكون جيلب ملن الغنب فيها

 ال من يزيد نأب "النجشـ"ب يسمى ما :العلمأهل  عند الغنب من كذلك
- السلعة فتكون املشرتي، على الثمن ريفعيف السلعة ل السلعة شراء يريد
 يبيعون من أييت السيارات، سواقأ يفاآلن  حيدث كما  املزاد، يف -مثالً 

 هذا السيارة أييت فإذا عرضت ؛خراآل عفّم نـ  يُـ  أن يريد كل  السوق، يف ويشرتون
 خريناآل املشرتين يغرّ  أن يريد السيارة لكن يشرتي أن يريدهو ال  فيزيد،
 السلعة ارتفعت حىت النجش فإذا ثبت الغنب، من فهذا ؛السعر عليهم ويرفع
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 اخليارله  ويكون الغنب ابب من يكون إنهلعادة ففيه اب تباع ذيال الثمن عن
 .الغنب حق يف

 ويكون الغنبله  يقع هنإف دعخيُ  الذي للمغفل الغنب يقع يقولون كذلك
  .الغنب خيارله 
  .سعارابأل للجاهل الغنب يقعكذلك و 

 يقع وقد سعار،ابأل اجلهل من نوع وهذا ،ابلتلقي الغنب يقع قد نإذ
 يقع وقد املشرتي،أو  ابلبائع غفلة ابستغالل الغنب يقع وقد ابلنجش، لغنباب

 .اخليارله  ثبت الغنبله  وقع ومن سعار،ابأل اجلهل ابستغالل الغنب
  ".التدليس خيار" :الرابع النوع
 .الثمنبه  يزيد ما املشرتي على البائع سدلّم يُ  أن :سالتدلي خيار ومعىن

 هول ،مثنها دفيزدا فيها ليس ما السلعة يف للمشرتي البائع ظهريُ  أن مبعىن
 : صور

 الياابن، مصنوعة يف هناأمثاًل  السلعة على عضالباعة ي بعض :مثاًل اآلن
 من در ت   البضاعة اليت أن السوق يف ومعروف اتيوان، يفمثاًل مصنوعة  وهي

  .تدليس فهذا اتيوان، من در ت   البضاعة اليت قيمة من غلىأ الياابن
 بضاعته، من وليست ،ةعالمة معروفة ابجلود البضاعة اسم على يضعأو 

 !دراهم ةمخس يساوي ال بقميصمثاًل  أييت التجار، بعض من يقع وهذا
  .تدليس هذا خبمسني، فيباع كذا  "ماركة"أو  نفال "ماركة"عليه  فيضع
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 دققيُ  من الإ هدركيُ  يكادُ  ال يسري بفرق عالمة ه اسمشابيُ  اً امس كتبيُ أو 
 شركة معروفة ببضاعتها، "مونيلكس" شركة امسها هناك يعين: مثال ر،ظالن

( تجعلف وتأيت ،"مونيلت" نفسها مستأشركة ف تءجا مثل )اإلكس(  )التّم
 احلقيقة ليست يف وهي "مونيلكس" هناأ يظن هكذا وينظر أييت فالذي
 .التدليس من نوع هذا منها،

 ،معنا مرت اليت ،التصرية النص فيها ورد اليت الواقع تدليس صور ومن
  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن النص فيها ورد وقد

 هذا كان  هالوج حتمري الوجه، بتحمري :للتدليس مثاالً  ربونضي الفقهاء
 -املالك–اجلارية  صاحب فيأيت السوقيف  بعنيُ و  جواري هناك كان  عندما

 يومنيأو  ليوم هاافإذا اشرت  ؛حسناء هناأ يظن حىت ءبشي وجهها رمّ ح  فيُ 
 .التدليس من نوع وهذا شوهاء هذا التحمري فبانت ذهب

 صبغ :النكاح ابب يف اكثريً   ويقعاآلن  يقع الذي التدليس من كذلك
 الشيب وظهر اعمرً  ابلسن ربض الرجل يكون ابلنسبة للرجال ،الشعر

 عشرين ابن أنهك  ابلسواد هحليت ويصبغ فيذهب وحليته، هرأس يف وكثر بيضاأل
 صفرألاب شعرها تصبغ :كذلك  والنساء تدليس، هذا !وخيطب ويذهب

 التدليس من نوع وهذا هكذا، شعرها أن ليظهر الناس هيريد ما سبحب
 .العقود يف يقع الذي

 العلم،أهل  مجاهري عند للمشرتي اخليار ثبت ؛البيع يف التدليس وإذا وقع
 اثبتة هبذا حاديثاأل ألن غريهم، قولإىل  لتفتيُ  وال الصواب، هو وهذا
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 يف هذكران الذي هريرة  يبأ كحديث  خيالف، من وحجة على ،اخليار
 مضىأ شاء نإ النضرين خبري اخليار للمشرتي جعل ملسو هيلع هللا ىلص النيب نإف ،التصرية

 شاء نإ ،اخليارله  ة يثبتااملصر  ةالشا ابتاع فمن ،السلعة رد شاء نإو 
 .اخليار ثبت التدليس ثبت ما فمىت ها،در  شاء نإو  كمسأ

  شيًيا؟ معها يرد أن السلعة إذا رد اخليار عند هيلزم هل
 نإ هبعين هفإنه يرد البائع عند اموجودً  كان  شيء السلعة مع كان  نإ نقول

 من حصل ما يرد أن هيلزم فال عنده حيدث ما ماأ ه،يقابل ما يردأو  وجد
 .النماء

  "العيب خيار" الوقوع كثري  وهذا: اخلامس النوع
 لنقص املوجب السلعة يف النقص هو ، العيب:العيب بسبب اخليار وهو

 .الثمن
السيارة اً، إذا كانت لفأ عشرون السيارة سليمة قيمتها إذا كانت :مثالً 

 قيمتها تكون ؛شيء يأ "اجلري بكس"، يف يف ،"كينةا امل" يف عيب فيها
 يف النقصعليه  يرتتب السلعة يف ألنه نقص   ،عيب فهذا اً؛لفأ مسة عشرخب

  .الثمن
أو  الثمنبه  ينقص النقص هذا هل :يعين الناس، عادةإىل  هذا يف رجعيُ و 

 بعادة واملقصود .الناس عادةإىل  رجعيُ  نعرف؟ كيف  الثمن؟به  ينقص ال
  ة.اخلرب أهل  عادة ؛الناس
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 هل السيارات اخلربة يفأهل  ،السيارات املسألة يف إذا كانت :مثالً 
 نإ ؟ةاملالي ينقص املالية أو ال نقصيُ  النقص هذاأو  العيب هذا يعتربون

 ؛يضر املالية وال ينقص ال :اقالو  نإو  ،عيب فهو ؛املالية ينقصإنه  :قالوا
  .بعيب فليس
 ،الناس عادةإىل  املالية ابلرجوع لنقص اً موجب النقص كون  نعرف نإذ

  .الناس اخلربة منإىل أهل  الرجوعواملقصود 
 أن البائع على جيب يكتمه، أن البائع على رمحي   السلعة يف إذا وجد البيع

 املسلم :ملسو هيلع هللا ىلص هقوليف  امرفوعً  عامر بنعقبة  حديثيف  معنا تقدم كما  ؛يبينه
 ولقول ،ه لهبين الإ عيبفيه  اخية شيئً أل ابع ملسلم حيل وال ،املسلم خوأ

 يف هلما وركبُ ا؛ وبين صدقا نإف ،يتفرقا ِل ما ابخليار البيعان :ملسو هيلع هللا ىلص النيب
  .عليه متفق بيعهما بركت قتحمُ  ؛وكتما كذاب  نإو  بيعهما
 يف ما نابيّ  :يعين ،وبينا صدقا نإف: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب داللة أنال هوج
 حمقت العيب كتما  :يعين وكتما كذاب  نإو  ،بورك هلما يف بيعهما السلعة

  !.عقوبة قُ واحمل   ،بيعهما بركة
 على حيرم هأن على دليل وهذا ؛العيب كتمان  فيحرم ،حمرم الفعل نإذ
 ِل جيهله اعيبً  فيها ووجد سلعة املشرتي فإذا اشرتى .العلم يكتم أن البائع
 ِل اعيبً  إذا وجد ماأ - خرآ أنش فهذا امعلومً  العيب إذا كان ماأ - به يعلم
 .اخليارله  فإنه يثبت به، يعلم
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 العقد، عند بعيبها وعلم عيبها رأى املعيبة وقد السلعةاإلنسان  إذا اشرتى
 املشرتي إذا اشرتى ،ةهبذه الصف السلعة ألنه اشرتى اخليارله  يثبت فإنه ال
السيارة مصدومة  ىتر  :ابع السيارة وقالمثالً:  بعيبها، البائع هخرب أو  السلعة

 ؛هذا على هاافاشرت  ،"ةر ك  م  س  ومُ مصدومة " -مبصطلحاهتم يقولون كما-
 العيب خيار يثبت مناإو  به، يعلم ِل خرآ شيءله  إذا تبني الإ خيارله  فليس

 جيهله كان  اعيبً  السلعة يف فإذا وجد ؛العيب هبذا يعلم ِلاإلنسان  إذا كان
 هول مسكهاأ شاء نإو  ويستعيد القيمة، منائها مع ردها شاء نإ :فإنه خمري

  .ش  األر 
  رش؟األ هو ما
  .ةمعيب سليمة وقيمتها السلعة قيمة بني الفرق هو: رشاأل

 يساوي العيب اخلربة أنه هبذاأهل  وقال اعيبً به  مبئة ووجد الثوب اشرتى
 الثوب بقىأ شاء نإاملئة و  خذأو  الثوب رد شاء نإف عشرون، رشاأل مثانني،

 .العيب بسبب السلعة يف احلاصل النقص هو الذي ،العشرين خذأو 
  ابلبيع تتعلق مسائل هناك
 : العيوب من ءةالربا البائع يشرتط أن :مسألة ومنها
 سيارة هبا ،ةخرد كوم  يقول: ج  رّم ح  مُ ـال أييت :السيارات يف يقع ما مثل اآلن
 عيوهبا يذكر ما عيوهبا، من بريؤون وحنن حاهلا على تشرتيها الدنيا عيوب
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 العيوب، من براءاإل بشرط السيارة بيعكأ :يقولأو  يربأ، أن ابب من لكن
  .العيب بسبب الرديف  احلق لك ليس مبعىن

 نإف ؛العيب من ءةالربا عليه البائع واشرتط ابلعيب املشرتي إذا علم فهنا
 هخيرب  ِل لو حىت شكال،إ يف ما هكذا، هااواشرت  ابلعيب علم هألن يلزم، العقد

  .فإنه يلزم ءة؛الربا عليه البائع فاشرتط ابلعيب علم املشرتي لكن ابلعيب
 املشرتي فاشرتى املشرتي، عن هوكتم ابلعيب عاملاً  البائع إذا كان ماأ

 أنمثاًل  يعرف ا،عيبً  هسلعت يف أن يعرف البائع العيب، من ءةالربا بشرط
 ينقص شهرين دبع شهر بعد منها، "بوكس اجلري" زيت السيارة يذهب

 بشرط لفأ السيارة بعشرينهذه  بيعكأ :فقال العيب هذا يعرف الزيت،
 يلزم، ، خالصتربئين أن ،العيب من ءةالربا بشرط ،العيب السالمة من

  .ابلعيب يعلم وِل املشرتي فاشرتى
 من ءةالربا طااشرت  مع السلعة أنه بيعفيه  العلمأهل  يقول الذي فهذا
أهل  بعض يقول وهنا املشرتي، عن هوكتمان ابلعيب البائع علم مع العيب
 وهذا العيب، من ءةالربا الشرتاط عربة وال للمشرتي يثبت اخليار نإ :العلم
 .العلمأهل  مجهور قول

إذا   البائع أن": -رمحهما هللا– القيم تيمية وابن بنا سالماإل شيخ واختار
 ينفعه الشرط أن ؛العيب من ءةالربا واشرتط فكتمه، ابلعيب عاملاً  كان

  ."اخليار ويسقط
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 شيخ ولكن ،اخليار يسقط وال الشرط هذا ينفع ال :يقولون اجلمهور
 الشيخ هووافق  -هللا هرمح-القيم ابن هووافق -هللا هرمح-تيمية  بنا سالماإل

 ذلك يف ونقلوا ،ءةالربا وحتصل هينفع: أنه يقولون -هللا هرمح- نيعثيم بنا
  .قوهلم على هبا يستدلون -هللا عليهم رضوان-الصحابة  عن ااثرً آ

العامة القاعدة  أن -وهللا أعلم- يظهر الذي لكن اجتهاد، واملسألة فيها
 العلة ألن للمشرتي يثبت اخليار نأو  ،البائع ينفع ال الشرط هذا أن تقتضي

  .املشرتي لىع احلاصل ررضال هذا رفع موجودة وهي
 : العيوب ة منءالربا ومثل

  :تستبدل وال ترد البضاعة املباعة ال :مسألة
 عيب فيها إذا كان فهنا ستبدل،تُ  معيبة وال كانت  ولو ردتُ  ال :مبعىن

 هيعلم عيب فيها إذا كان ماأ العقد، ويلزم ينفع هذا ،فنعم ؛املشرتي هيعلم
  .اخلالف يف فتدخل ؛تستبدل وال ترد البضاعة ال وكتب هوكتم البائع

 أن للمشرتي نأو  البائع، ينفع ال الشرط هذا أن :عليه اجلمهور والذي
 -أعلموهللا - قربأ وهذا ،النقص رشأ يطلب أن هول ،ابلعيب السلعة يرد

 .ةالعام القواعدإىل 
 ال يعين ؛الرتاخي على البيع خيار يف التحقيق نإ :يقولون العلمأهل  طبعا

 اخليارله  يثبت ذلك فإنه بعد ؛ابلعيب علم ذاإف ابلعيب يعلم حىت له، ةمد
 .ةاملد طالت ولو
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 .الصفة يف فل  اخل   خيار: السادس النوع
 البائع يصف: مثال السلعة، الصفة املذكورة يف اختالف خيار مبعىن
  .هذا خالف على فتتبني ،وكذا وكذا وكذا بكذا السلعة
 : حالني من خيلوا ال للسلعة الوصف: يقولون العلماء هنا
 يدرك ومما ،رةضحا لسلعة الوصف يكون أن :وىلاأل احلالة -

  .ابلوصف وليست ابلعني هنا فالعربة ،ةابملشاهد
احلقيقة  يف وهي محراء السيارة نإ :فيقول ؛موجودة السيارة هنا :مثالً 

 ألن ؛ال :اجلواب ؟ةالصف اختالفاآلن إىل  رينظ هل ها،افاشرت  زرقاء
 محراء وهي زرقاء :قال أخطأ البائع رى،يُ  أن ميكن رة والوصفضحا السلعة

  .يرى واملشرتي
 السيارةهذه  بعتك :رة وقالضحا والسلعة عمىأ املشرتي كان  لو ماأ

  .الزرقاء سيارتنا خذوا :قال هوالدأ جاء وملا زرقاء، هناأ على هااواشرت  الزرقاء
  أين السيارة؟ قال: هذه. :لبائعل قال .سيارة زرقاء ديوج ال ا:قالو 
 .ةالصف يف خلف   هفي يكون كالغائب،  عمىاأل !محراء ههذ :قالوا

  .ابلوصف العربة وهناة، غائب لسلعة الوصف يكون أن :ةالثاني احلالة -
 رضاحلا ويف معترب الغائب يف الوصف :قاعدة تقول الفقهاء عند ولذا

  .لغو



| 274  
 

 (1)فقه املعامالت املالية 

  :رضاحلا يف الوصف لغاءإ يف شرتطيُ  اطبعً 
 يدرك ال الوصف فإذا كان ؛ابملشاهدة دركيُ  مما الوصف يكون   أن

  ة.غائب كأهنا  العني ابملشاهدة فتكون
 هناأ القطع ففوص   ،صليةأ كلها  عهاط  السيارة وقم هذه  بيعكأ: قالمثاًل 

 هذا لك ركب من :فقال اشيئً  ليصلح املهندسإىل  وذهب هاااشرت  ،ةصليأ
  ".بوكس اجلري"

  .يصلح ما تقليد نوع هذا :قال السيارة هكذا، اشرتيت انأ :قال
 شهرأ ثالث هذا بداً أ :قال ،ةصليأ القطع نإ قال وهللا البائع :قال
 . ويتلف
 يدرك ألنه ال ،رةضحا السلعة كانت  نإو  عتربم الوصف هذا هنا

  .ابملشاهدة
 وإذا كان عمى،األ فيخرج ؛دراكاإل على اقادرً  املشرتي يكون نأو 

  .ذلك حنومثالً أو  لواناأل عمىبه  نم   خيرج ابللون امتعلقً  الوصف
 يقول هنا يوجد، ِل ،السلعة يف الوصف ففات امعتربً  الوصف إذا كان

 : مرينأ من احلال خيلو ال :الفقهاء
 ؛خيار الاألصل أنه  وهنا. حسنأإىل  الوصف يفوت أن :وىلاأل احلالة

له  ابلنسبة الوصف هذا أن املشرتي ثبتأإذا  إال ،املشرتي يتضرر ألنه ِل
  .حسنأإىل  فات الناس عند كان  نإو أ سو أإىل  فات
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 ،-يكتب وال أيقر  ال- ميّ أُ  نهأب هسيد هوصف اعبدً  اشرتى شخص: مثال
 فهذا ويكتب، أيقر  العبد أن وجد هخذأو  العبد يقبض املشرتي جاء ملا

ألنه  اخليارله  ليس حسن،أإىل  فات ؟أسو أإىل  أم حسنأإىل فات  الوصف
فيه  وعملي ،سرارأ على متنؤ م رجل انأ ،ال :املشرتي قال لكن يتضرر، ِل
 سراراأل على يطلع ال حىت يكتب وال أيقر  ال اعبدً  اخادمً  ريدأ انأو  ،سرارأ

 هذا كان  نإو  ،أسو أإىل  الرجل هلذا ابلنسبة الوصف فات هنا ريد،أ اليت
 .اخليارله  فيثبت حسنأ الناس مابلنسبة لعمو  الوصف
 فات ا،بكرً  فبانت ثيب هناأب هابنت الرجل وصف لو: الفقهاء مثلةأ ومن
 ابكرً  هال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول بدليل أحسنأو ما فات؟ فات إىل  الوصف
 . خيار الاألصل أنه  فهنا ،حسنأإىل  الوصف ففات وتالعبك تالعبها

 يعين ؛بعيد شيء هذا أن :ويقال للفقهاء املثال هذا أقر أ احلقيقة كنت يف
 سؤال البارحة وصلين !هللا سبحان وهي بكر، ثيب هناأ هابنت على يقول بأ

وطُلقت بعد أن بقيت مع  تزوجت هناإ :تقول مر،األ هبذا فتاة يتعلق من
 ثيب، هناأ على عليها سيعقداآلن زوجها مدة وِل ميسها وِل خُترب أهلها، و 

 ثرؤ ي هذا هل :فتقول الظن، ألن هذا هو ثيب، هناأ على سيزوجها والدها
 الزوج خبارإ مع تقول ثيب، هناإ العقديف  يقالوسُ  بكر األهن ؟يف العقد

 يف اثرً ؤ م هذا يكون أن ختشى لكنها هبذا الزوج خربتأ هي يعين هبذا،
  .مراأل هذا مثل يقع قد فالشاهد العقد،
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أنه  -الذهن عن يغيب ما وألن هذا املثال– املثال هبذا فقط ريدأ ن،إذ
  .خيار هناك يكون ال حسنأإىل  الوصف فات إذا

 . أسو أأو  نقصأو  قلأإىل  الوصف يفوت   أن: ةالثاني واحلالة
 فهنا أسو أإىل  الوصف ففات ؛مقلدة صلية فتبينتأ هناأب القطع ف  وص  
 .ةالصف يف اخللف خيار يثبت

  ."الثمن قدر يف اخللف خيار": واعناأل خرآ وهو :السابعالنوع 
 أن ،االختالف :ابخللف املقصود هنا ،الثمن قدر يف االختالف يعين
: مثالً  املشرتي فقال السلعة، مثن بقدر ،الثمن قدر يف واملشرتي البائع خيتلف

 والفيه  واختلفا ،ةمبئ السلعة بعتك :البائع وقال بثمانني السلعة اشرتيت
 يقول املشرتياآلن  ،ةبين ال لكن ؛هبا البينة عملنا وجدت لو هألن ،ةبين

 فهنا:  ،ةبين وال ،قيمة يقول والبائع ،قيمة
 ،خرلآل منهما واحد كل  قسميُ  يعين يتحالفان، هنماإ: الفقهاء بعض قال

 بعتك وهللا ما :فيقول املشرتي، هادعا ما نفي على فيحلف البائع فيبدأ
 هقرر  ما هذا ،البائع هادعا ما نفي على املشرتي حيلف مث بثمانني، السلعة

  ملاذا؟ العلماء،
 والبينة على ،ةجه من منكر ةجه من مدعي منهما واحد كل  ألن :قالوا
 أن منهما واحد كل  من فنطلب نكر،أ من على واليمني ،بينة وال املدعي
  .العقد نفسخ انإف فإذا حتالفا العلم،أهل  بعضل قول هذا حيلف،
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 فإذا حلف ميينه، مع البائع قول القول أن :إىل العلمأهل  بعض وذهب
  .املشرتي لفحنُ  وال البائع، يقوله الذي ثمنلاب املشرتي لزمفإنه يُ  البائع

 ،الثمن قدر يف اخللف مسألة خيار يف املسألة بتصوير املقصود هو وهذا
  .الصحابة  كثرية عن  اثرآ واملسألة فيها
 ابعأنه  البائع فيحلف ميينه، مع البائع قول قولال أن :فيها والصحيح

 الثمن، فإنه يستحق بكذا السلعة ابعأنه  البائع فإذا حلف بكذا، السلعة
 هرجحان يظهر الذي وهذا مقال، هسنادإ يف ولكن حديث ذلك يف وجاء

 ة.املسأل يف
  .هنا نقف ولكن املتعلقة هبذا املسائل بعض هناك

 
 

* * * 
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  الوصية بتقوى هللا عز وجل
هللا  نعمة نستشعر نأو أختم بتذكري نفسي وإخوا،ي بتقوى هللا عز وجل، 

 علينا نعمأهللا  أن ومنها ،كثرية  بنعم علينا نعمأ وتعاىل ههللا سبحان علينا،
 ،األهواءفيه  كثرت  اليت الزمان هذا يفال سيما  ،الناس من كثري  فقدها بنعمةٍ 

 هللا عز نعم عظمأ من هوهذ .نةابلسُّ  نة والتمسكالسُّ  بّ حُ  نعمة وهي أال
هذه  من ارمو حُ  هنمأ فوجد خرينإىل اآل إذا نظرال سيما  ،العبد على وجل

 النيب ةنّ لسُ  يقيمون وال ،ابلعواطف ويلعبون ،هواءابأل ربونضي هنمأو  ،النعمة
 من وها،ردّ أو  ،فوهاعّ ضأو  ،لوهاوّ أ هواءهمأ نةالسُّ  وإذا خالفت   ،وزانً  ملسو هيلع هللا ىلص

 وال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب نةسُّ  عند يقفون ال ،ذلك مجاعة أو غريأو  حزب موافقة جلأ
هذه  على هللا  فنحمد؛ هواءهمأ توافق ما مبقدار إال وزانً  هلا يقيمون

 .نة العظيمةالسُّ هذه  النعمة وعلى
 على حنرص نأو  ،ليهاإ ندعو النعمة أنهذه  على  هللا كرش   ومن

 عمالالشريفة واأل املقامات من ،نةالسُّ أهل  عن بذن وأن ،للناس بياهنا
نة ابلسُّ  رفواعُ  نة الذينالسُّ أهل  عراضأ عناإلنسان  بذي أن ؛الصاحلة املنيفة

 كعادة- ووصفوهم منهم هواءأهل األ فإذا انل ،العلم وطالب العلماء من
 نإف ؛هبا عنهم الناس نفروايُ  أن يقصدون اليت وصافابأل -هواءأهل األ

 ونشر اخلري منفيه  هم ما وبيان ،هؤالء عن هللا ابلذبإىل  يتقرباإلنسان 
 الرجال ذكر من هذا وليس ،شيء يف التعصب من هذا وليس ،فضائلهم
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 واجلماعة ونشر نةالسُّ أهل  عراضأ عن الذب ابب من هو بل ؛ابملدح
 .فضائلهم
 وعدم عليها جتماعاال على حنرص أن ؛النعمةهذه  على هللا كر  ش   ومن
 عن نبتعد نأو  ،نةنة ابلسُّ السُّ  على ناتكلم  جتتمع أن على حنرص نأو  ،التفرق

 .ةصحيح معاجلة موراأل ونعالُ  ،الصف فرقيُ  ما كل
 ليست فرتة قبل -هللا هحفظ- الفوزان صاحل الشيخ العالمة زران قدو 

 تنازع من نةالسُّ أهل  بني يقع فيما هصحنُ  أو طلبنا هواستشران ، قريبة،طويلة
 السنةأهل  بني يقع ما: -هللا هحفظ- الشيخ فقال ؛اختالففيه  مرٍ أأو 

 ؛دفنيُ  أن ميكن ال وما ه،يدفنو  أن مفعليه ؛دفنيُ  أن ميكن ما ةواجلماع
  .فيهم البدعأهل  فرحيُ  ال الذي املناسب الشرعي طريقلاب يعاجلوه أن مفعليه

 نانأف ؛شخصية كانت  ذافإ مورأ من العلم طالب حنن بيننا يقع قد فما
 ينقل أن حدأل يسمح الاإلنسان  أن ذلك ومن ،ونتحاب ونتواصل ندفنها

 وإذا تكلم ،القلوب تالفائ على احرصً  ؛فيه الكالم من ئاً شي هخوانإ عنله 
 همع وتتواصل ،هليإ تلتفت وال هذا سقطتُ  ؛الشخصي حقك يف خوكأ كفي

 ،للنفس تصارناال مصلحة من عظمأ جتماعاال مصلحة ألن ه،مع لفآوتت
 عن مزلايتناإلنسان  أن تستحق ،غالية عالية نةابلس   الرجل متسك وصفة
 فهنا ؛علمي خالففيه  مما مراأل كان  نإو  ،جلهاأ الشخصية من هحقوق
 املفاسد دولّ يُ  ال الذي الصحيح الشرعي ابلطريق ولكن عاليُ  أن جيب
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 ؛كذلك  ذلك يكن فإذا ِل األمر،به  عالويُ  ،الكلمةبه  وجتتمع ،ةوفخُ م  ـال
  .الشرع هيقتضي ما حبسب الشرعي هموقف مرلأل فيكون

 رفع - طالب على يعرف منهم الواحد أن مشاخينا نعرف حنن ولذلك
 هيناصح عليه فرتة يصرب هولكن ،له ويبني همر وأي هفيناصح اً مور أ - نةابلسُّ 
 نأشله  فهذا يرجع إذا ِلفإذا رجع محد هللا على هذا، و  ،يرجع أن هلعل فيها

 .خرآ مرأ فهذا الصف عن ندّ  فمن ؛خرآ
 صولاأل من نةابلسُّ  نةالسُّ على  لفآالت على احلرص -خوةإاي - اهدالش

 االً نق   يكون أن على حيرص ال الواحد أن ذلك ومن ،الشرعية العظيمة
 الشيطان تيهمأي بنيالطيّ  الناس فبعض ،مصلحة غريبو للكالم بغري تثبت 

 يف يذهب فقد ؛نةللسُّ  تصارناالو  اخلري من هناأ على موراأل بعض هلم صورويُ 
 ؛مفسدةه ب وحيدث هقلنفي هوج على هفهمفقد يكون  ،ءشي عيسمف درس

 قيل، الكالم هذا نأ يف -الناقل من عينأ- والتثبت ،يأالت ينبغي الذي بل
 أن قبلله  يبني انصح عاِل على ذلك يعرض نأو  ،الكالم هلذا هفهم ويف
  ه.ينقل
 يقتضي الشرع كان  نإو  نقله، ه؛ثبوت بعد هنقل يقتضي الشرع كان  نإف

على  تالفئاال وعلى نةالسُّ  على احرصً  نكون أن ينبغي هكذا ه،ن  فـ  د   ه؛نف  د  
 .نةلسُّ ا

 على العلم طلب على حنرص أن :نةالسُّ  ةحمب ةنعمعلى  هللا كرش   ومن
 ،نةالسُّ أهل  سواد رثّ ك  نُ  نأو  ،اجملالس ورضح على حنرص وأن ،نةالسُّ أهل 
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أو  شيخٍ أو  ِللعا ادرسً  وإذا وجدان ،بكثرة دعاهتا اشديدً  افرحً  نفرح وأن
 جلأ من الدرس هذا سواد ريتكث على حرصنا ؛نةالسُّ أهل  من علم طالب

 ،نةالسُّ أهل  ونفع نةالسُّ أهل  مكانة ظهارإ جلأ ومن ،واالستفادة تفاعناال
 .العظيمة موراأل من هذاف

نة السُّ  عن الناس من كثري  ابتعاد مناآلن  نراه ما !وهللا !وهللا قولأو  عودأف
 جيعلنا هذا نإ ؛احلديثة عالماإل وسائل يف اهنر  وما -الساحة يف هنرا كما-

 ،هلذا هداان أن علينا هللا العظمى بنعمة اواستشعارً  ،نةابلسُّ  امتسكً  نزداد
ه ﴿ ُ ََٰنا ٱّللذ ۡن َهَدى

َ
نذا نِلَۡهَتِدَي لَۡوََلٓ أ َُ  ،كثريين  انساأ ذلك من م  ر  وح   ،﴾َوَما 

 .نستطيع ما بقدر عليها احلفاظ على فنحرص ،هللا من فهذه نعمة
 مفاتيح جيعلنا أن ،العلى هوصفات احلسىن أبمسائه وجل هللا عز لأسأ

 الفنت شرّ  واملسلمني يكفينا وأن ،جراأل لنا يكتب نأو  ،للشر قليامغ ،للخري
 الفنت شرّ  من املسلمني وبالد -ماراتاإلبلد  – البلد هذا يعيذ نأو  ،هاهلأو 

 الشر، يكفيهم نأو  املسلمني بالد يف اخلري يزيد وأن ،بطن وما منها ظهر ما
 . وسلم نبينا هللا على وصلى علمأو  علىأ وهللا تعاىل

 

* * * 
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 واألجوبة سيلةاأل
 تلقي من البلد دخول نية قبلعالاإل اللوحات وضع هل السؤال األول:

 الفنادق مثل اجلائزة موراأل من هو هل ؟كذلك  يكن ِل إذاو  للبادي؟ احلاضر
  ؟حدأ كلل أتىيت ال وهو التجارية واحملالت

  اجلواب:

مثاًل  ،همسلع على يدلون البالد صحابأ كون  التلقي، من ليس هذا ؛ال
 يف يقع ،يالفال والفندق ةنياملنطقة الفال يف يقع ،يالفال الفندق :الفنادق

 تلقي حكمله  وليس بل  اجل   تلقي ابب من ليس هذا ؛نيةاملنطقة الفال
 .فيه حرج وال بل  اجل  

 الدكتور للشيخ "املالية املعامالت موسوعة" كتاب السؤال الثاين:
  فيه؟ تنصحون وهل ؟عليه طلعتمأ هل الدبيان

  اجلواب:

 . عليه نطلع ِل ال؛

 تجارلل البلد جتار تلقي نه حيرمإ -هللا حفظكم- قلتمالسؤال الثالث: 
 عن مرتفع بسعر بيعها مث البلد بسلع نهمم السلع وشراء اخلارج من نيدمالقا

 السلع اشرتى الذي التاجر ربح الزايدة هيهذه  نإ يقال ؛ أالالبلد سعر
  عليه رحبه؟ وزاد بتكلفتها
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  اجلواب:
 هؤالء ىلإ الناس يسبق أنله  ليس هو لكن ؛ربح هذا نأب شك ال

 بعضهم هللا الناس ويرزق البلديف  سلعهم يعرضون التجار يدع بل ،التجار
العلة أنه  ؛قضية الزايدة العلة ليست الناس، يشرتي كما  فيشرتي ؛بعض من

 أن من البلدأهل  فيحرم ؛البلدأهل  يصلوا أن قبل هؤالء إىل الناس يسبق
 . ةهبذه القيم يشرتوها

 يلحق أن دون للبادي البيع احلاضر إذا توىل ،هللا سددكم السؤال الرابع:
زايدة  الزايدة ليست أن وحال صحيح؟ البيع هلف الناسحد من أب اضرر 

 الوجه؟ هذا من البيع حكم فما ؛ابجملتمع ضارة وال ةفاحش
  اجلواب:

 هنى النص أن دام ما ،النصوص خالف على موراأل قتّ ف  نُـ  أن ينبغي ال
 للبادي البيع احلاضر يتوىل أن جيوز ال :نقول نانإف ؛للبادي احلاضر يبيع أن

 ه؛وج كل  من منتفي الضرر أن إذا علمنا إال جرة،أ جرة أو بدونأب سواء
 يسري الضرر :نقول ماأ خر،آ ابب فهذا ؛موجودة الشرعية غري فالعلة

 .فاألصل املنع ؛ذلك والزايدة قليلة وحنو
 اخليار سقاطإ جيعل أن جيوز هل ،هللا بعلمك نفع السؤال اخلامس:

 ذلك تركيف  اجمللس خيار يثبت هلف ؛جيوز كان  نإف العقد؟ يف جعلياً  اشرطً 
  ه؟ءمضاإ أو الشرط
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  اجلواب:
 قطعه، املتعاقدان إذا اختار ينقطع اجمللس خيار أن -خوةإاي - قلنا حنن

 مع منهما لببطأو  منهما واحد من لببط هقطع املتعاقدان فإذا اختار
 . عليه إذا اتفقا جائز املذكور فهذا ؛اجمللس خيار انقطع

 فهل نرتنت،اإل صفقة يف اجمللس إذا كان يقول السؤال السادس:
  والقبول؟ جياباإل عند مأالصفحة  مسح عند اجمللس خيار ينقضي

  اجلواب:
 إذا كان ،رتنتناإل بواسطة الشراء إذا كان -خوةإاي - قلنا أن سبق
 هو فهذا للطلب، الثا،ي الطرف قراءة وقت هو فاجمللس ؛لكرتو،ياإل ابلربيد
احملادثة  غلقتأفإذا  ،ةاحملادث وقت هو ابحملادثة فاجمللس إذا كان ،اجمللس
 .انتهى قد اجمللس يكون

 أن مأ العلماء بني عليها متفق املذكورة اخليارات هل السؤال السابع:
  ؟خرىأ خيارات هناك

  اجلواب:
 يف احلقيقة الثامن ابلقسم هذكرو  ما لكن ،ةمثاني يقولون العلمأهل  بعض

 اخليار أن -وهللا أعلم- يظهر فالذي ،السبعة املذكورة قسامألإىل ا عائدأنه 
 . ةالسبع هبذه األقسام منحصر
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الصفة إذا  يف فاخلل خيار" مسألة عادةإب تفضلتم لو السؤال الثامن:
  خيار؟ هنا فهل ،"نقص فيها السلعة أن ظهر

  اجلواب:
 الصفة يف وهي الصفة معتربة إذا كانت ؛الصفة يف فاخلل أن :قلنا
 إىل إذا فات ماأ ،اخليارفيه  فإنه يثبت ؛أسو إىل أات فإذا  ةالغائب السلعة

 . اخليارفيه  يثبت فإنه ال حسنأ
ذا افلم اخليار، يف مدةفيه  ليس خالبة ال حديثالسؤال التاسع: 

  دة؟امل تعيني الفقهاء اشرتط
   اجلواب:

 جتوز الأنه  على تدل ألن األدلة ؛مدة منله ال بد أنه  على الفقهاء اتفق
 كم  املدة يف اخلالف ولكن اتفاق حمل املدة فتحديد ،البيوع يف اجلهالة
 ؟تكون

 للبادي احلاضر بيع عن النهي يف يدخل هل :يقولالسؤال العاشر: 
 هغري  دون ها هوشرتيأيت ويلي البلد فرادمن أ السلعةله  معجيُ  نأك  ؛له الشراء

 التجار؟ من
  اجلواب:

 أيًضا العلة :ويقولون ؛الشراء ذلك يف يدخلنه إ :يقولون العلمأهل  بعض
 من بعضهم الناس هللا يرزق أن يعين ؛فإنه حيصل اشرتى إذاألنه  ،موجودة

 . الشراء وعلى املعروف البيع على يطلق وألن البيع ؛بعض
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  .له يشرتي أن سأب ال :يقولون العلمأهل  وبعض
 يف وال البيع يف ال امسسارً له  يكون الأنه  -وهللا أعلم-والذي يظهر 

 .ررضال إذا انتفى إال الشراء
 خيه؟أ بيع على املسلم بيع من املزادات هلالسؤال احلادي عشر: 

  اجلواب:
أهل  من مجع حكى وقد ،يزيد من يف البيع :مسألة املسألة هيهذه  ؛ال
 كما  ركونفيه  ليس فهذا ؛جوازه على مجاعاإل هوغري  الربعبد  كابن  العلم

 ،والركون االرض إذا حصل جيوز ال البيع على البيع أن قلنا حننو  ؛تعرفون
 مثن، على تقرست حىت فيهاويزاد  تعرض بل وركون اضر  فيها ليس واملزادات

 بعض وجدان كان  نإو  - امجاعً إ بعضهم هوحكا العلماء مجاهري فقول
 . فيه حرج وال جائز يزيد من يف البيع أن - اخلالف

 "كوبوانت" كتاب  عن االستفسار ودأ :يقول السؤال الثاين عشر:
 "كوبوانت" من العديد على حتتويحيث  ،السوق يف تباع خصومات

 عطىيُ أو  ،املالبسأو  الفنادقأو  املطاعم خصم "كوبوانت" :مثل اخلصم
 ،جماانً  عطىيُ  خرواآل شرتىيُ  "الكوبون" حدأ فيكون ،ذلك على عرض

 إذا حصلت كماحل وما ؟"الكوبوانت"هذه  شراء حكم ما :هنا السؤال
 من علىأ اخلصومات مثن أن العلم مع العمل منأو  شخص من جماانً  عليها

 ؟الكتاب مثن
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  اجلواب:

  :الكوبون هذا

 فهذا -ةمالي خصوماتاألخ:  قال ما مثل- ماالً  همنفعت تكون أن ماإ
. الرابابب و  القمار ابب ألنه من ،جيوز الأنه  -وهللا أعلم- يل يظهر الذي
  .جيوز ال فهذا

 ،سلعة على حيصل :ماالً  منفعة وليست الكوبون ةمنفع تكون أن ماإو 
 هذا على حصل من لكل حتصل كانت  نإ فهنا أو حنو ذلك؛ ،ليلة يبيت

 تقع أن ميكنكانت   نإ ماأ ،اجلواز -وهللا أعلم- يل يظهر فالذي ؛الكوبون
 .القمار من يكون ؛تقع الأو 

  التنزيالت؟ حكم ما يقولالسؤال الثالث عشر: 

  اجلواب:

ال  حبيث- تدليسال و  غش فيها يكن إذا ِل تخفيضاتفيها أبس، ال ما
 القيمة يفمن  ارجّ التُ  ينقصأو  ارجّ التُ  ينزل أن ؛هبا أبس فال -حقيقية تكون

 .حرج والبه  سأب ال هذاف ؛حقيقي وهذا ؛زماناأل من زمن
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 ،التجارية احملالت حدأ من سلعة اشرتيت يقول السؤال الرابع عشر:
 حكم فما ،اشرتيتها اليت السلعة بنصف قسيمة شراء على وحصلت
  القسائم؟هذه  من االستفادة

  اجلواب:
إذا   سأب هفي ماأنه  يل يظهر فالذي سلعة، على حيصلاإلنسان  إذا كان

 بنصفأو  خرآ ثوابً  خذتأ ثوابً  إذا اشرتيت :مثالً  حد،أ لكل حتصل كانت
 .وزجت فال ماالً  تإذا كان ماأ ؛سأب فال سلعة وهو ذلك القيمة أو حنو

 ماأو  الطعام بيع حترمي مسألة يف :السائلة قولت السؤال اخلامس عشر:
 وما ض؟القب مقام الفاتورة تكون فهل ؛االستيفاءأو  ضالقب قبلبه  يلحق

  هنا؟ اعتبارها هلا الفاتورة تكون حىت ابطضال
  اجلواب:

 إىلفيه  رجعيُ  اضً قب يعد ال وما اضً قب عديُ  ما ؛العرفإىل  ذلك يف الرجوع
 هلا ةمقي ألنه ال ،اضً قب تليس اأهن الفاتورة جمرد يفاألصل  ولكن ،العرف
 ال وما اضً قب يعد فيما الرجوع ؛كقاعدة عامة  لكن ،العرف يف حىت معتربة

 . البلد عرف إىل هو مناإ اضً قب يعد
 ويتم اهلاتف طريق عن اتءعبا ببيع تقوم ختأعشر:  السادسالسؤال 

  ؟الماالست بعد مأ االتصال مبجرد هل ؟البيع يثبت فمىت ؛الوصف طريق عن
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 اجلواب: 
 بكذا بيعهاأ :وقالت كذا  وصفتو  ابهلاتف أةمر ال اتءالعبا إذا ابعت

 وقت هو اجمللس ألن ؛العقد لزم فقد اهلاتف غلقأُ  مث قبلت، :املشرتية وقالت
 ماأ - ابختيار والقبول جياباإل وصول بعد االنقطاع فإذا حصل ؛االتصال

 إذا انقطع ماأ - اجمللس ينقطع فإنه ال ؛اختيار بغري االتصال انقطع لو
   .العقد مت فقد ابختيار اجمللس

 اءو س املساجد يف البيع على االتفاق حكم ماعشر:  السابعالسؤال 
 ؟ابلشراء هلتوكيل مباشرةمنه  طلبيُ  أن جيوز وهل غريها،أو  هلذه السلع

 خارجه؟ البيع مت وقد املسجد داخل ضالقب حكم ما :منه قريب وسؤال
 اجلواب: 

 يف جتوز ال صورها بكل اتضاملعاو  أن -وهللا أعلم- يل يظهر الذي
 للسلعة، قبضأو  بيع يف توكيالً  كان  نأمعاوضة ك تكن إذا ِل ماأ ،املسجد

 داخل هاملكتبة بكتاب صاحب هتيأاملكتبة في من كتاابً   يشرتي أن :مثالً 
 ألنه هذا اجلواز، هو -وهللا أعلم- يل يظهر فالذي ؛هذا هويعطي املسجد

  .املعاوضة وذات ،الوسائل :عنه املنهي عنه، هُني مما ليس
 ؛السلعة يقبضأو  إذا ذهب كتاابً له   يشرتي أنله  اصديقً  يوكل أن ماأ

ألن  جيوز النه إ :يقول املشايخ من كان  نإو  ،جيوزأنه  يل ظهري فالذي
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عليه  يصدق الأنه  -وهللا أعلم- يل يظهر الذي لكن ؛هلذا نب  تُ  ِل املساجد
 .-وهللا أعلم- النهي

ألنه عنه  املنهي البيع يف اجلزاف بيع يدخل ذا الامل :الثامن عشرالسؤال 
 ابلتحديد؟ املبيع كمية  تعلم ال

 اجلواب: 
أو  ابلكيل يكون قد والعلم ،والعادة العرفبه  جرى امب هنا تعرفال، 

 بناء يف اعتبارله  والعرف ،العرف حبكمأو  رعالذّ أو  ابلعد يكونأو  الوزن
 عليه عمل زال وال ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف يباع فاجلزا كان  وقد ؛حكاماأل

 . هذا يومناإىل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن من املسلمني
به  يقع الشرط إذا كان قوهلم ليسأ :السائل يقول :التاسع عشرالسؤال 

 ىضمأ ملسو هيلع هللا ىلص ألن النيب ،للنص امصادمً  ؛ابطل والشرط ابطل العقد نإف ؛حمرم
 الشرط؟ بطلأبريرة و  شراء عقد

 اجلواب: 
 يرون العلمأهل  بعض ؛احلرامبه  يقعأنه  مبعىن رمحمُ به  يقع إذا كان الشرط

 لغري الوالء طااشرت  ماأ ،هطااشرت  لذرائع اً سد ذلك يف ألن ،به يبطل العقد أن
  .املشروع خالف كان  نإو  الناسيف  احلرام وقوعمنه  يلزم ال فهذا ؛املعتق

  ،احلرام وقوعمنه  يلزم أن ؛احلرام يقاعإ همن يلزم إذا كان :قوهلم ،يعين
 اجلارية مغنية أو حنو تكون أن طااشرت أو  الغناء لبيع احملل جيعل أن طاكاشرت 
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 للناس قلنا ألنه لو ؛الذرائع سد جلأ من العقد به يبطلأنه  يقولون ذلك،
بريرة  حديث مثل يف ورد ما ماأ عليه، ونؤ جير  هنمإف العقد صحة مع حيرمأنه 

 احلرام وقوعمنه  يلزم ال هنا يقولون الوالء يف قصتها يف -هللا عنها رضي-
 . للشرع اخمالفً  الشرط كان  نإو 

 ،"العقود يف مؤثرة القصود"الثالثة  القاعدة عند يقولالسؤال العشرون: 
 ال احكمً  ويصح اً حكم ال داينة يصح" ما صحتها: لعلماءعبارة ل ذكرمت
  معناها؟ ماف "داينة

 اجلواب: 
 معىن ما داينة، ال احكمً أو  قضاء يصح :ءالشي يف يقولون قد العلماء

  هذا؟
 يصح وال ،املبطن على لعنطّ  ألنه ِل الظاهر يف أنه يصح : ذلكمعىن

 قلب يف هذا ويعلم ،الغيوب ألن هللا عالم ه؛رب وبني العبد بني يأ :داينة
  :ءالشيف ،العبد

  .هظاهر  يوافق هابطن إذا كان ؛اءً ضوق داينة يصح قد
  .هظاهر  خيالف هابطن إذا كان وذلك ؛داينة ويبطل قضاء يصح وقد
 هابطن يكون وابلتايل ابطالً  هظاهر  إذا كان وذلك ؛وقضاء داينة يبطل وقد
 . ابطالً 
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 دولة من املال حتويل هل ،هللا فيكم ابركوالعشرون:  احلاديالسؤال 
 شرط يسقط أن كنمي العملة تغيري غري الصرافة من طريق عن خرىأ لدولة

  التقابض؟
 اجلواب: 

 تحويلف ؛بلد إىل بلد من العملة حتويل يعين ا،موجودً  هعلمأ ال لكن ؛نعم
؛ هذا وهناك هنا مارايتإ درهم وهو بريطانياإىل  ماراتاإل من الدرهم اإلمارايت

  .صرف يوجد ألنه ال التقابضفيه  يشرتط ال نعم
 يف هي البنوك ألن فائدة ؛موجود غريأنه  يقنيالف ابلنسبة للبنوك ماأ

  .الصرف
إذا  حال كل  على ا،موجودً  يكون أن كنمي فنعم ؛فرادابلنسبة لأل لكن

 . القبولفيه  يشرتط ال الصرف من التحويل خال
 

* * * 
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