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يف هني  -رضي هللا عنهما وأرضامها  -حديث جابر بن عبدهللا  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
عن هذه املعامالت من البيوع، وقد تقدم بعضها معنا كاملزابنة، وأما احملاقلة واملخابرة فسيأيت  النيب 

بيان مسائلها وأحكامها يف باب اإلجارة وذلك أهنا تتعلق بإجارة األرضني من أجل  -إن شاء هللا  -
يف حكم إجارة  -عة رمحهم هللا برمحته الواس -الزراعة فيها، وقد اختلف أئمة السلف ودواوين العلم 

األرضني للزراعة، وهذا املقطع من احلديث يتعلق هبذه املسألة، وفيها ما يقرب من ستة أقوال 
، كحديث رافع بن خديج وحديث عبدهللا بن عمر وحديث واختلفت فيها أحاديث رسول هللا 

، فاملخابرة وكلها تدور حول مسألة إجارة األرضني -رضي هللا عن اجلميع  -جابر بن عبدهللا 
واحملاقلة نوع من إجارة األرضني وكرائها ونوع من املعامالت املتعلقة باإلجارة، ولذلك سنرجئ الكالم 

أصاًل هلذه  -رمحه هللا  -، والذي ذكره املصنف -إن شاء هللا  -عليها إىل حديث رافع بن خديج 
يف  -إن شاء هللا تعاىل  -نذكرها املسألة، وعليه دارت اإلشكاالت وبُنيت املسائل واخلالفات اليت س

 ذلك املوضع.

أما بالنسبة ملا يتضمنه احلديث من النهي عن املزابنة، فقد تقدم أن املزابنة: مفاعلة من الزبن، وأصل 
الزبن: الدفع بشدة، وبينا أن حقيقة هذا النوع من املعاملة: أن يبيع رب البستان خنلته أو خنله خبرصه 

الرطب بالتمر، وقال بعض العلماء: إن هذا يشمل ما إذا كان التمر أو  من التمر وهذا من بيع
الرطب على رؤوس النخل أو كان على األرض فاحلكم عام، وبينا حينما شرحنا حديث النهي عن 

اشرتط يف هذا النوع من  -تعاىل  -املزابنة أن العلة يف ذلك هي: عدم حتقق املماثلة، وأن هللا 

عن املخابرة،  قال: هنى النيب  -رضي هللا عنهما  –عن جابر بن عبدهللا  - 972] 
واحملاقلة، وعن املزابنة، وعن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وأن ال تباع إال بالدينار 

 الدرهم، إال العرايا. و 

 احملاقلة: بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة [.
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تمر بالتمر أو بيع الثمار بعضها ببعض إذا كانت من جنس ما يكال اشرتط هللا املعامالت وهو بيع ال
  التماثل عند احتاد الصنف، فإذا باع متر العجوة بتمر فال بد أن يكون مثاًل مبثل ويدًا بيد، ولو

باع بقية األصناف فإنه ينبغي أن يتحقق التماثل وأن يتحقق التقابض، وهنى عن بيع الثمرة حىت 
يف الصحيحني من حديث عبدهللا  صالحها، وقد تقدم أن هذا النهي وارد عن رسول هللا يبدو 

، ففي حديث عبدهللا بن عمر الذي تقدم معنا: -رضي هللا عن اجلميع  -بن عمر وأنس بن مالك 
"أنه هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه هنى البائع واملشرتي" وبني يف حديث أنس بن مالك يف 

حينما هنى عليه الصالة والسالم عن بيع الثمرة حىت تزهي، قالوا: يا رسول هللا، وما  الصحيحني
 تزهي؟ قال: ) حتمار  أو تصفار  ( فبني بدو الصالح وقد تقدم معنا بيان هذه املسائل كلها.

على أنه جيوز لصاحب   -رمحهم هللا  -فقد اتفق العلماء  ] إال بالدينار والدرهم [وأما قوله: 
ستان أن يبيع مثرة بستانه بالدنانري والدراهم، فلو كانت عنده مئة خنلة من العجوة أو من الروثان أو الب

مشكلة من أنواع عديدة، فأراد رجل أن يشرتي صيف ذلك العام فقال له: بعين مثرة بستانك هذه 
قبل بدو السنة. فيشرتط أوالً: أن تكون الثمرة قد بدا صالحها، فيشرتي بعد بدو الصالح ال 

 الصالح، فلو كانت الثمرة مل حتمار ومل تصفار أو مل تبلغ زمن الصالح فإنه ال جيوز بيعها.

ثانياً: أن يعلم املشرتي الثمرة فينزل إىل البستان ويطلع على الشيء املبيع الذي يريد شراءه، ويكون 
ن مئة مثاًل روثان فيها على علم باملثمن الذي انعقدت عليه الصفقة، وال يقول: مثرة بستان عندي م

أربعني روثان فيها أربعني ربيعة ال يكفي هذا؛ ألن الروثان والربيعة وغريها من أصناف النخيل قد 
يكون فيه القليل وقد يكون فيه الكثري، فقد تكون العشرة من الربيعة تعادل اخلمسني من كثرة محلها، 

ن هذا خيتلف باختالف ارتواء البستان وقد يكون العشرين من النخل يعادل الثالث واألربع؛ أل
وجودة الثمرة وكثرة الطلع وقلته وحسن اإلبار، فلذلك ال بد وأن يطلع املشرتي على الصفقة اليت يراد 
بيعها ويكون على علم بأنواعها ويطلع على ما فيها؛ حىت يتحقق شرط العلم باملبيع الذي ال ميكن 

 ية أو بالوصف الذي تزول به اجلهالة .أن ُُيكم بصحة البيع إال به، إما بالرؤ 
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مجع عرية،  ] العرايا [استثناء، واالستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، و ] إال العرايا [وقوله: 
ومسيت بذلك؛ ألن النخلة تعرى عن البستان وخُتض ويعطيها صاحبها هبة أو عطية، مث بعد ذلك 

و يرغب صاحبها يرغب من عنده التمر أن يأخذ يتضرر بدخول من أعطاه النخلة بدخوله عليه أ
خص بابًا للعرايا ذكر فيه  -رمحه هللا  -؛ ألن املصنف -إن شاء هللا  -بدهلا فهذا كله سيأيت 

 يف رخصتها، وسيأيت إن شاء هللا بيان القدر الذي يرخص فيه منها. أحاديث رسول هللا 


