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رمحهم هللا  -من بيوع اجلاهلية، واختلف األئمة  - ] بيع حبل احلبلة [وهو  -هذا النوع من البيوع 
يف تفسريه، وأصل احلبل احلمل، ويقع يف احليوانات ويف اآلدميني، ويقال: "ناقة حبلى" و"امرأة  -

قال بعض العلماء: إن هذا النوع  -رمحهم هللا  -حبلى" إذا كان يف بطنها اجلنني. واختلف العلماء 
عن بيع املضامني واملالقيح،  اقة فهو بيع األجنة ومبثله هني النيب من البيع يباع ما يف بطن الن

 فاملضامني قالوا: ما يف بطون النوق من احلمل، هذا الوجه األول وسنبني تفسريه. 

والوجه الثاين: أهنم كانوا يؤجلون البيوعات إىل نتاج الناقة أو نتاج النتاج، فهو من بيوع اآلجال 
وكل هذه البيوعات  -وهو التفسري الثاين الذي ذكره  -احليوان بالنتاج  اجملهولة، وقيل: مبادلة

] حبل احلبلة بيوعات غرر، ووجه الغرر: أنه إذا باعه ما يف بطن الناقة، يعين: إذا فسرنا احلديث بأن 
يعين: جنني الناقة احلبلى، فهذا من  [] بيع حبل احلبلة يعين: بيع اجلنني يف بطن الناقة احلبلى  [
يع اجملهول قالوا: ألننا ال ندري هل الناقة الذي يف بطنها مرض وانتفاخ أو هو جنني؟ فهذا جهل ب

بوجود املبيع، مث لو تأكدنا أنه جنني ال ندري أهو حي أو ميت؟ وهذا جهل بسالمته وحياته مث 
اجلهل بالسالمة،  بوجوده، مث ال ندري لو كان حياًّ هل يبقى حياَّ إىل أن تلده أمه أو خيرج ميتاً؟ وهذا

مث لو ضمنا أنه حي وأنه خيرج حياَّ ال ندري أخيرج كامل اخللقة أو ناقصها؟ فهو بيع اجملهول يف 
اجملهول الذي اجتمعت فيه اجلهالة من وجوه عديدة، وبناًء على ذلك بيع شيء قبل وجوده وبيع 

يع األشياء إذا ُشك يف شيء ال يضمن وجوده ومن هنا حترم الشريعة بيع األشياء قبل وجودها وب
بيع الثمر سنينًا وأعواماً؛ ألنه لو باعه لسنتني أو ثالث فالسنة  وجودها، ومن هنا حرم رسول هللا 

هنى عن بيع حَبل  : أن رسول هللا -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 972] 
احلبلة، وكان بيعًا يتبابعه أهل اجلاهلية، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، مث تنتج 

 اليت يف بطنها.

 بنتاج اجلنني الذي يف بطن ناقته [. -وهي الكبرية املسنة  -قيل: إنه كان يبيع الشارف 
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عليه الصالة والسالم  -القادمة واليت بعدها ال ندري هل خيرج النتاج نتاج النخل أو ال خيرج؟ وهنيه 
عن بيع الثمرة قبل بدو  -الصالة والسالم عليه  -عن املعاومة ثابت يف صحيح مسلم، وهنيه  -

صالحها؛ ألنه ال ُيضمن بقاؤها وخروجها، ومن هنا يتخرج على هذا النوع بيعك أي شيء قبل 
وجوده، بيع العمائر قبل أن تبىن وتوجد، وبيع الشقق فيها قبل أن توجد؛ ألهنا مل توجد بعد، فهذا  

يء، فقد يقول: إين سأبين العمارة واألسعار كله الشريعة متنعه؛ ألنه ال نضمن وجود هذا الش
رخيصة، فرتتفع األسعار، وقد يقول: أبين العمارة واألمور مهيأة بوجود من يبين مث ترتفع قيمة املقاول 
الذي يبين، مث قد يقول: إنين سأبين بوجود املقاول وقد ال يتيسر له وجود عند االبتداء والشروع، مث 

أو ال تكمل؟ مث إذا أُكملت ال ندري هل تكون مكتملة على الصفة  إذا بنيت ال ندري هل ُتكمل
املتفق عليها أو غريها؟ فهذا كله غرر يف غرر، فالشريعة ال تبيح بيع شيء يغرر فيه املشرتي، إمنا يريد 
املشرتي يُقدم على عقد صفقة واضحة بينة ال لبس فيها وال خلق، يريد أن يبيع عمارة موجودة 

وأحواهلا معروفة، ويدفع قيمة لشيء موجود وشيء يطلع عليه املشرتي، هذا بيع صفاهتا معروفة 
صحيح ال غرر فيه وال ختل وال خديعة. ولكن أن يغرر باملشرتي ويبيع شيء ال يضمن وجوده وال 
يضمن سالمته فهذا ال جيوز شرعاً، وكل هذا حمافظة من اشرع على حقوق الناس، والشريعة إذا 

م وفرطوا يف املصاحل فالشريعة حتجر عليهم ومتنعهم، ولذلك أمرت باحلجر على جهل الناس مصاحله
اجملنون وعلى السفيه مع أن السفيه بالغ عاقل ولكنه إذا سفه ومل ُيسن التصرف يف ماله حتجر عليه، 
فال جتيز للمشرتي أن يقدم على صفقات من هذا النوع يغرر هبا بنفسه، وال جتيز للبائع أن يغرر 

 رتي من هذه الوجوه. باملش

أما إذا قيل يف تفسري احلديث: أنه تأجيل البيع إىل نتاج النتاج فإنه يكون وجهه أن يقول: أبيعك 
هذا الشيء مبئة على أن يكون البيع بيننا بعد أن يضع جنني هذه الناقة، يعين: تضع هذه الناقة ما 

ندري هل خيرج هذا حي وإال ال؟ مث ال  يف بطنها مث ُيمل مث يضع بسالمته احلمل الثاين، أواًل ال
ندري هل خيرج ذكر أو أنثى؟ وحينئذ تقع اخلصومات والنزاعات، وهذا الذي ُيدث يف األشياء 
اجملهولة يعين مثاًل العمارة إذا بيعت وهي مل تنب بعد فإنه ال بد وأن حتدث مشاكل وأن حتدث 
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فنت ومتنع اخلالفات والنزاعات، ولذلك كل خالفات، وكان الشريعة حتافظ على حقوق الناس ومتنع ال
بيوع الغرر كما ذكر العلماء وهذا منها كلها توجب الشحناء والبغضاء وتعدم الثقة بني التجار 
وتفسد أسواق املسلمني، فالشريعة حفظت السوق وحفظت املسلمني من هذه البيوعات؛ ملا فيها 

م. وبناء على ذلك حديثنا أصل يف حترمي بيوع من الغرر والغش وأكل أموال الناس بالباطل وخديعته
اآلجال اجملهولة، فلو قال له: أبيعك هذه العمارة بعد سنوات خبمسة مليون، أو أبيعك هذه السيارة 

فال ندري السنوات قريبة أو بعيدة؟ مث هل تبقى السيارة أو ال تبقى؟  لايربعد سنوات بعشرة آالف 

، وهل يبقى أو ال يبقى؟ كل هذا من بيوع الغرر، واجلاهلية مثل ما ذكرنا: هل خيرج اجلنني أو ال
فيه حكمه وقصَّ احلق وهو خري  أحكم هللا  املعاصرة كاجلاهلية القدمية. شرع من هللا 

الفاصلني، فجعل املشرتي ال يدفع ماله إال وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه، وجعل البائع ال 
ه لنفسه من بيع صحيح بيع مسلم ملسلم، ال غش وال خديعة وال ختل يبيع ألخيه املسلم إال ما يرضا

له وهذا كله رمحة من هللا بعباده، فاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا لقد 
 جاءت رسل ربنا باحلق.


