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هبذه الرتمجة اليت تتعلق ببيان البيوع احملرمة، واليت هنى عنها رسول  -رمحه هللا  -ترجم اإلمام احلافظ 
، وهذا الباب من األبواب املهمة يف البيوع؛ ألن املسلم الواجب عليه أن يعلم ما أحل هللا له هللا 

بعباده: أنه ما حرم عليهم شيئاً ولطفه  من البيع فيعمل به، وما حرم عليه فيجتنبه، ومن رمحة هللا 
إال وفيه ضرر عليهم يف دينهم أو دنياهم أو آخرهتم أو يف الكل، ولذلك ما من بيع حرمه هللا ورسوله 

   :ًّإال وفيه ضرر على البائع أو ضرر على املشرتي أو ضرر عليهما، وهذا الضرر إما أن يكون دينيا
النداء، أو ضررًا دنيوياً: كبيع اجملهوالت، أو ضرراً  كفوات صالة اجلمعة حينما هني عن البيع بعد

جيمع بني الدين والدنيا، مثل: بيع الرجل على بيع أخيه: يقطع أواصر األخوة وُُيدث الشحناء 
 -والبغضاء والشقاق واخلالف بني الناس ويفسد الدين والدنيا عليهم، فما من بيع حرمه هللا ورسوله 

 وفيه ضرر، ولذلك اعتىن أئمة اإلسالم وفقهاؤه األعالم ببيان هدي إال -صلوت هللا وسالمه عليه 
فبينوا ما أحل هللا من البيوع وبينوا ما حرم، واألصل أن احلالل أكثر من احلرام، فالبيوع  رسول هللا 

فيما صح عنه من األحاديث معدودة  -عليه الصالة والسالم  -وحرمها رسوله  اليت حرم هللا 
نفوس والفطر السليمة ترضى حبكم هللا فيها بالتحرمي، ومن نظر يف نصو  الكتاب وحمدودة، وال

والسنة فإنه جيد البيوع الفاسدة واحملرمة ترجع إىل أربعة أسباب اعتربها بعض العلماء قواعد يف فساد 
وأعلى البيع، هذه األربعة األمور هي اليت ُيرم منها البيع من أجل أنه بيع، فالتحرمي فيها من أقوى 

مراتب التحرمي يف البيوع، أوهلا: حترمي عني املبيع. وثانيها: الربا. وثالثها: الغرر. ورابعها: أن يكون 
 البيع مشتمالً على شروط تؤول إىل الربا أو إىل الغرر أو إىل جمموع األمرين.

وهي: طرح  -هنى عن املنابذة  : أن رسول هللا عن أيب سعيد اخلدري  - 972] 
، وهنى عن املالمسة. واملالمسة: -الرجل ثوبه بالبيع إىل الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه 

 ملس الثوب ال ينظر إليه [.
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صفقة البيع  ، فاملراد به: أن يعقد الشخصان-وهو حترمي عني املبيع  -فأما بالنسبة للسبب األول 
يف الصحيحني عن جابر بن  على شيء حرم هللا عينه، واألصل يف هذا: حديث رسول هللا 

قام يف اليوم الثاين من فتحه ملكة، وخطب خطبته  أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -عبدهللا 
بيع امليتة واخلمر : ) إن هللا ورسوله حرما -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -املشهورة وقال فيها 

حمرمة العني ال جيوز أن تباع وال أن  واخلنزير واألصنام ( فهذه أربعة أشياء نص عليها رسول هللا 
، ويف زماننا من املسائل -رمحهم هللا  -تشرتى، أوهلا: امليتة فال جيوز بيع امليتات بإمجاع العلماء 

حملنطة من غري املذكاة من جنس ما يذكى، كأن املعاصرة اليت تكون من بيع امليتات: بيع احليوانات ا
نص يف  يكون حمرم األكل: كالثعلب وحنوه على القول بتحرميه، فهذه احليوانات ميتات والنيب 

الصحيحني: ) إن هللا ورسوله حرما بيع امليتة ( وال مصلحة يف اقتنائها وشرائها، مصلحة النظر 
مث إنه نوع مبالغ يف مثنه، فلو مل ُيرم مما تقدم حلرم  ومعرفة هذا الشيء ليست بضرورية وال حاجية،

من املبالغة يف مثنه الذي قد يكون أغلى بكثري من األمور اليت تكون من املصاحل الضرورية! فامليتة 
حمرمة بإمجاع العلماء ال جيوز بيعها وال شراؤها، إال ما استثىن الشرع: كأن يأخذ جلدها ويدبغه مث 

، ويف الصحيحني من حديث أم املؤمنني ألدمي ذكاته كما صح عن رسول هللا يبيعه؛ فإن دباغ ا
قال: ) أميا إهاب دبغ فقد طهر ( إذًا النوع األول من  أن النيب  -رضي هللا عنها  -ميمونة 

 األعيان اليت ال جيوز بيعها: امليتات، واإلمجاع منعقد عليها. 

 ؛ ملا صح عن رسول هللا -رمحهم هللا  -بإمجاع  العلماء ثانياً: اخلمر، فال جيوز بيعها وال شراؤها 
: -رضي هللا عنه وأرضاه  -يف الصحيحني من حديث أيب جحيفة وحديث أيب عقبة عامر البدري 

: أنه جاءه رجل يف هنى عن بيع اخلمر. ففي احلديث الصحيح عن رسول هللا  أن رسول هللا 
مزادة من اخلمر، فلما أهداها إليه تغري  -سالمه عليه صلوات هللا و  -فتحه للطائف وأهدى إليه 

وقال للرجل: ) أما  ، فتغري وجه رسول هللا -يف اجلاهلية  وكان صديقًا للنيب  - وجه النيب 
ه؟ ــاررتــــ: ) مب س-عليه الصالة والسالم  -علمت أن هللا حرمها؟ ( قال: ال! فقام رجل فساره، فقال 

: ) إن الذي حرم شرهبا حرم -عليه الصالة والسالم  -هللا أن يبيعها. فقال  ( قال: أمرته يا رسول



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                          (972رقم احلديث ) -باب ما هني عنه من البيوع  
 

 
2024 

بيعها ( ويف رواية: ) حرم أكل مثنها ( فدل على أنه ال جيوز بيع اخلمور. ويف احلديث الصحيح عن 
لعن يف اخلمر عاصرها  : "أن النيب -رضي هللا عنه وعن أبيه  -عبدهللا بن عمرو بن العا  

املها واحملمولة إليه وبائعها ومشرتيها" ويف رواية: "وآكل مثنها". فهذا يدل على حترمي ومعتصرها وح
بيع اخلمر وشرائها، ويف حكم اخلمر يف زماننا: املخدرات، فإن بيعها حمرم وشراؤها حمرم، وملعون 

: -نها رضي هللا ع -بائعها وملعون من اشرتاها وينطبق عليه ما ينطبق على اخلمر؛ حلديث أم سلمة 
 -هنى عن كل مسكر ومفرت" واملخدرات مفرتة. وكذلك ثبت يف الصحيح عنه  "أن رسول هللا 

أنه قال: ) كل مسكر حرام ( واملخدرات أشد إسكارًا وأشد تغييبًا للعقول  -عليه الصالة والسالم 
وأشد إضرارًا بالنفوس من اخلمر فهي أوىل بالتحرمي، ولذلك اتفقت املذاهب األربعة على حترمي 

يث اجلملة، وإن كان عند بعضهم تفصيل باستثناء بعضها على األصل املختلف فيه املخدرات من ح
يف اخلمر. فال جيوز بيعها وال جيوز شراؤها، وباملناسبة: فإن تروجيها إذا ترتب عليه أي ضرر فإن الذي 
يروجها ويبيعها يشارك من فعل ذلك الضرر يف اإلمث، فلو أن نفسًا حمرمة أزهقت فإنه يشاركه يف 

؛ ألنه هو السبب يف إدخاهلا -والعياذ باهلل  -إمثها، ولو أن عرضاً انتهك بسببها فإنه يشاركه يف إمثه 
 وهو السبب يف تروجيها وهو الوسيلة للوصول إليها، ولذلك أمرها عظيم وبالؤها كبري.

على  -محهم هللا ر  -أما النوع الثالث مما حرم هللا بيعه من األعيان، فهو: اخلنزير، فقد أمجع العلماء 
الذي حرم فيه بيع هذا احليوان، وقد أُمر  حترمي بيع اخلنزير؛ هلذا احلديث الصحيح عن رسول هللا 

ُيكم  -كما يف الصحيح   -يف آخر الزمان  -عليه السالم  -بقتله ولذلك ملا ينزل عيسى بن مرمي 
ز استبقاؤه، ويف حكم اخلنزير: فيقتل اخلنزير ويكسر الصليب، فدل على أنه ال جيو  بشريعة النيب 

أعضاؤه وكذلك ما يتولد منه، فشعر اخلنزير ال جيوز بيعه، والشعر ُتصلح به األحذية؛ ألنه ُتصنَّع  منه 
اخليوط، وكانوا يف القدمي خييطون به اجلراحات يف الطعون واجلروح وهو من أقوى ما يكون، فال جيوز 

 بيعه وال شراؤه. 
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وهي التماثيل  -ألعيان احملرمة فهو: األصنام، واألصنام ال جيوز بيعها وال شراؤها أما النوع الرابع من ا
، وقد حرم هللا ورسوله بيع هذا النوع؛ ألنه مأمور بكسره وإتالفه، فهو ذريعة إىل أعظم -املصورة 

، ولذلك ما وقع الشرك يف األرض بسبب أعظم من هذا - وهو الشرك باهلل  -احملرمات وأشدها 
كما يف احلديث - بب الذي يفضي إىل الغلو سواء كان لصاحل أو غريه، ومن هنا قال علي الس

؟ أال تدع صورة إال طمستها، أليب اهلياج: "أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا  -الصحيح 
وإن كانت دمى  وال متثااًل إال كسرته، وال قرباً مشرفًا إال سويته". فالتماثيل ال جيوز بيعها وال شراؤها،

لألطفال ففيها  تفصيل: فإن ُصورت على وجه فيه إغراء بالفتنة وخروج عن الفطرة: فإنه ال جيوز 
بيعها وال شراؤها؛ ملا فيها من املفاسد، وأما إذا كانت دمى حتكي جرم الطفل: فال بأس، ولذلك  

، ولكنها مل تكن مصورة مع بنات األنصار يلعنب هبا -رضي هللا عنها  -كانت أم املؤمنني عائشة 
صورة دقيقة كما هو موجود يف زماننا، فكانوا يضعون اخلشب مثل الصليب ولكن يشكل على 
شكل الطفل، وأُذن به شرعاً حلكمة: فإن البنت يف صغرها تتعلم كيف حتن على ولدها وهلا مقاصد، 

بالفساد وتكون على هذا الدمى مل حتل هكذا وإمنا حلت ملعىن، فإذا أصبحت الدمى تغري البنت 
شكل حبيث إذا كربت رغبت يف هذا الشكل أو أحبته، وتضمنت غزوًا فكريًا أو تأثريًا على اخللق: 

 فال إشكال يف منعها؛ ألهنا مضادة ملقصود الشرع. 

هذه األعيان األربعة احملرمة ال جيوز بيعها وال شراؤها ومثنها حرام، ويف حكم األعيان احملرمة: ما نص 
بتحرميه، وهو: الكلب، فال جيوز بيعه وال شراؤه؛ ملا ثبت يف الصحيحني من  سول هللا عليه ر 

هنى  : "أن رسول هللا -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث أيب جحيفة وهب من عبدهللا السوائي 
 : أن النيب عن مثن الكلب". ويف الصحيحني من حديث أيب مسعود عقبة بن عامر البدري 

قال: ) مثن الكلب سحت (. وعن  كلب خبيث(. ويف الصحيح أيضاً: أن النيب قال: ) مثن ال
كما يف صحيح مسلم: أنه سئل عن مثن الكلب فقال: "زجر   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبدهللا 

أنه قال: هنى  -رضي هللا عنهما  -عنه". ويف سنن أيب داود من حديث عبدهللا بن عباس  النيب 
ن الكلب، وقال: ) إن جاءك يريد أكل مثنه فامأل كفه ترابًا (. فهذه األحاديث عن مث رسول هللا 
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دلت على حترمي بيع الكلب وشرائه، وهو مذهب مجهور العلماء من  الصحيحة عن رسول هللا 
. كذلك أيضاً: يلحق -رمحة هللا على اجلميع  -املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهل احلديث 

عيان احملرمة األعيان النجسة، فال جيوز بيع النجاسات وال شراؤها على األصل الذي قرره هبذه األ
واستنبطوا منه علة التحرمي وهي:  -رضي هللا عنهما  -العلماء من حديث جابر بن عبدهللا 

النجاسة، فإن األعيان احملرمة تضمنت هذه العلة ونبهت عليها، ومن هنا ال جيوز بيع السماد النجس 
وال شراؤه، وإن قيل بوجود احلاجة إليه فإهنا مندفعة بوجود السماد الطاهر من احليوان املأكول 

 اللحم، هذا هو السبب األول لتحرمي عني املبيع.

 ۓ ژوالسبب الثاين مما يوجب حترمي البيع: الربا، والربا يف لغة العرب: الزيادة، ومنه قوله تعاىل: 

: زيادة أي: أكثر وأزيد عدداً، واملراد بالربا يف شرع هللا   ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
وبيان  -إن شاء هللا  -خمصوصة يف أشياء خمصوصة على صفة خمصوصة، وسيأيت بيان هذا التعريف 

خصه مبوضع سنذكر فيه األحكام الشرعية املتعلقة هبذا  -رمحه هللا  -األصناف الربوية؛ ألن املصنف 
 .-تعاىل إن شاء هللا  -النوع 

السبب الثالث مما يوجب حترمي البيع: الغرر، وأصل الغرر: اخلديعة، يقال: غره إذا خدعه، وبيوع 
الغرر هي من أخطر أنواع البيوع اليت يتوصل هبا إىل أكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس يف 

: اجلهالة، ل هللا حقوقهم، والغرر له أسباب أمهها وأشهرها وأقواها مما وردت به النصو  عن رسو 
فيقوم البيع على بيع شيء جمهول الصفة، أو جمهول القدر، أو جمهول الوجود، أو جمهول السالمة، 

شيئًا جمهول الصفة، يقو: أبيعك سيارة. وال يبني صفة  -مثاًل  -فاجلهالة توجب الغرر، يبيع 
يبني صفة السيارة على وجه  السيارة، أبيعك سيارة بعشرة آالف. تقول الشريعة: هذا بيع حمرم حىت

ال غرر فيه، كل هذا ضمان حلقوق الناس حىت ال تؤكل أمواهلم بالباطل؛ ألنه إذا قال له: أبيعك 
سيارة بعشرة آالف. ظن املشرتي أهنا جيدة فإذا هبا من النوع الرديء. فقال له: قد قلت لك أبيعك 
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يد املكلف أن يقدم على شراء شيء إال وهو سيارة وهذه سيارة! فيأكل ماله بالباطل، والشريعة ال تر 
 يعلمه ويعرفه على وجه يطمئن ألخذه أو رده. 

كذلك أيضًا تكون اجلهالة "جهالة القدر": يقول له: بعتك بييت، كم تعطيين يف بييت؟ يقول: 
أرضيك.. ما خنتلف.. إن شاء هللا ما يكون إال خري.. فهذا جمهول قدره وال يُعلم قدر املال الذي 

يدفعه. كذلك أيضاً: جهالة الوجود، هل هو موجود أو غري موجود؟ كأن يقول له يف القدمي مثل س
أن يقول: أبيعك محل اجلارية السنة القادمة، أو: أبيعك ما حتمله هذه الناقة أو هذه الشاة. فإن 

أن يبيع : -وموجود يف زماننا  -الذي حتمله ال ندري السنة القادمة حتمل أو ال حتمل؟ ويف حكمه 
صيف البستان للسنة القادمة حيث ال ندري: هل يوجد الثمر أو ال يوجد؟ فهذا اجلهل بالوجود. 

عن بيع احلبل  -عليه الصالة والسالم  -يف هذا النوع: هنيه  ومما دل عليه حديث رسول هللا 
ويدخل فيه بيع احلبلة، وهو: بيع اجلنني الذي مل خُيلق يف بطن أمه. كذلك أيضاً: اجلهل بسالمته، 

األجنة، فإنه إذا باعه اجلنني يف بطن أمه، كأن يقول له: أبيعك جنني هذه الشاة أو ما يف بطن هذه 
الناقة، فإننا ال ندري هل ستلده أو ال تلده؟ وإذا ُولد هل خيرج حياًّ أو ميتاً؟ وإذا خرج هل خيرج  

رسوله البيع من أجلها؛ ضمانًا حلقوق كامل اخللقة أو ناقصها؟ كل ذلك من اجلهالة اليت حرم هللا و 
األحاديث الصحيحة اليت حترم  الناس وقفاًل ألكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبتت عن رسول هللا 

 هذه البيوعات، وحترم كل بيع يتوصل به إىل أكل أموال الناس بالباطل مما فيه جهالة أو فيه غرر.

وصحح طائفة من العلماء  ء يف حديث ابن مسعود من بيوع الغرر: بيع السمك يف املاء، كما جا
وقفه. وبيع الطري يف اهلواء، ومن بيوع الغرر يف زماننا: بيوع اليانصيب، كأن يقول له: اسحب رقماً 
بعشرة ات وما خرج يف هذا الرقم فهو لك، فقد خيرج غاليًا وقد خيرج رخيصاً، وقد خيرج شيئًا يرغبه 

 -ناء على ذلك: فإن هذه البيوعات كلها بيوعات غرر حرم هللا ورسوله وقد خيرج شيئًا ال يرغبه، وب
البيع من أجلها، ويف حكمه: ما سيأتينا من بيع املالمسة وبيع املنابذة  -صلوات هللا وسالمه عليه 

عن بيع الثمر قبل بدو صالحه، كما يف الصحيحني  وبيع احلصاة وبيع حبل احلبلة، وهنى النيب 
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، كل هذا من البيوع اليت حرم -رضي هللا عن اجلميع  -ن عبدهللا وأنس بن مالك من حديث جابر ب
 البيع فيها من أجل الغرر.

عن بيع احلصاة،  واجلهالة إذا كانت يف الثمن أو كانت يف املثمن مؤثرة يف البيع، ولذلك هنى النيب 
وبيع احلصاة من بيوع اجلاهلية كانوا يقولون: أبيعك من أرضي هذه ما انتهت إليه حصايت، فريمي 
حبصاته وال ندري هل ينتهي الرمي قريبًا أو بعيداً؟ فهذه جهالة قدر، فهذه البيوعات كلها متضمنة 

 الباطل. البيع فيها؛ ملا فيها من أكل أموال الناس ب للجهالة وحرم هللا 

وأما بالنسبة للسبب الرابع، وهو: ما يتضمن الشروط اليت تؤول إىل الربا، كأن يقول له: أبيعك هذه 

مقسطة على سنتني، كل سنة أربع وعشرون ألفاً، كل شهر بألفني  لايرالسيارة بثمانية وأربعني ألف 

بثمانية وأربعني إىل هناية  قسطه، فيقول له: على أن تبيعين إياها نقدًا بثالثني. فهو سيبيعها له
السنتني، ويشرتط عليه أن يشرتيها منه نقدًا بعشرين أو بثالثني، فألغيت صورة البيعتني وصارت 
حقيقة األمر: أنه أعطاه ثالثني ألفًا نقدًا بثمانية وأربعني إىل أجل، وهذا عني الربا "ربا الفضل وربا 

 النسيئة".

لبيع من أجلها تكون متعلقة بضرر ديين أو ضرر دنيوي، أو كذلك أيضاً: هناك أسباب أخر ُيرم ا
تكون متعلقة بضرر خيتص باجلماعة أو ضرر يتعلق بالفرد، فمما حرم هللا ورسوله البيع من أجل ضرر 

، -وهو الصالة  -عن البيع بعد أذان اجلمعة الثاين، فإن الوقت مستحق ملا هو أهم  ديين: هنيه 

 ٻ ٻ ٱ ژيقول:  -سبحانه  -، وهللا الصالة وفاتته ذكر هللا فإذا اشتغل بالبيع فاتته 

فأمر برتك البيع وحرم البيع   ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ   ٻ
على أنه ال جيوز البيع والشراء بعد األذان  -رمحهم هللا  -بعد األذان الثاين للجمعة، وأمجع العلماء 

الثاين للجمعة. قد ُيرم هللا البيع لضرر يتعلق باألشخا  أو باجلماعة، مثل: بيع احلاضر للبادي، 
ادي إذا باع لنفسه فإن عنده قناعة ويرضى بالقليل فإن احلاضر إذا باع للبادي رفع السعر، والب
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وحينئذ ترخص أسعار السوق، فإذا باع له احلضري رفع أسعار السوق فأضر بالسوق والناس، ومل 
رضي  -ينتفعوا بالرفق املوجود يف بيع البادي لسلعته، فحرم هللا بيع احلاضر للباد، وفسره ابن عباس 

. كذلك أيضًا مما فيه ضرر باجلماعة: تلقي الركبان، كما يف أن يكون مسسارًا له -هللا عنهما 
: أنه هنى عن تلقي الركبان. وتلقي الركبان: كانوا يف القدمي -عليه الصالة والسالم  -الصحيحني عنه 

يأتون بالسلع من البادية، فيخرج التجار ويتلقوهنم قبل أن خيرج إىل املدينة وخيدعوهنم يف األسعار، 
السوق بعشرة فيشرتون منهم بتسعة أو بثمانية، فيضرون هبؤالء فنهي عن هذا النوع  فقد يكون سعر

من البيع. كذلك مما فيه ضرر خا : بيع النجش، فإن بيع النجش فيه ضرر خا  وهو من الضرر 
الدنيوي، والنجش: أن يزيد يف السلعة وهو ال يرغب شراءها، فمثالً: لو أراد أن يبيع سيارته وأنزهلا 

السوق لكي يزاد فيها، يقول لصديق له: زد يف الثمن، فيأيت هذا الصديق فإذا قالوا: بعشرة، إىل 
قال: مخسة عشر، وإذا قالوا: عشرين، قال: مخسًا وعشرين، فظن الناس أن السلعة تستحق، خاصة 

ثارة، إذا كان الذي يزيد ممن عنده خربة ومعرفة فينخدعون بزيادته. والنجش يف لغة العرب أصله: اإل
فكأنه هبذه الزيادة يثري الناس ويثري رغبتهم وشهوهتم يف املبيع. فنهي عن هذا؛ ملا فيه من غش 
املسلمني واإلضرار بأمواهلم وإدخال الضرر عليهم مبا ال يرضاه اإلنسان لنفسه. كذلك مما فيه ضرر 

عها ألخيه املسلم وال خا  وحرم هللا بيعه: بيع الغش، وهو: أن يغش السلعة وجيعل فيها عيبًا ويبي
 : - كما يف الصحيح من حديث أنس بن مالك   - خيربه بالعيب املوجود فيها، ولذلك قال 

) من غشنا فليس منا (. وكذلك أيضاً: حترم الشريعة البيع من أجل وجود ضرر يتعلق بالدين، مثل: 
على بيع أخيه املسلم:  بيع الرجل على بيع أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه املسلم. بيع الرجل

، فيقول رجل آخر: عندي سيارة مثلها أبيعها لك لايريقول رجل آلخر: أبيعك سياريت بعشرة آالف 

بثمانية آالف، أو بتسعة آالف، فقد باع على بيع أخيه املسلم، فتحدث الشحناء وحتدث البغضاء 
ن يعرض بيته للبيع فيأيت ويكره املسلم أخاه. وكذلك إذا سام على سومه، السوم على السوم: أ

شخص ويقول: أشرتيه منك بنصف مليون. فريغب الرجل يف البيع، فيأتيه ثاٍن ويقول: أنا أشرتي 
منك هذا البيت بستمئة ألف أو بسبعمئة ألف، فسام على سوم أخيه وأفسد البيع األول. كل هذا 
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خوة ودخلت على دين هللا يدل على عظمة هذا الدين وكماله، حيث إن الدنيا إذا قطعت أواصر األ
فإنه ال مقام هلا وال مكان هلا يف نفوس املسلمني، فلما دخل البيع على البيع والسوم على السوم 
مفسدًا ألخوة املسلمني مقطعًا ألواصرهم حرم هللا ورسوله هذا النوع من البيع، وكذلك خطبة الرجل 

يف اإلسالم، وأهنا أعز من الدنيا، وأنه  على خطبة أخيه املسلم، كل هذا يدل على عظم شأن األخوة
إذا تعارض الدين والدنيا ُقدم الدين على الدنيا. ومن جمموع هذه املنهيات اليت وردت عن رسول هللا 

  األحاديث الصحيحة بتحرمي البيوع فيها يتبني للمسلم كمال هذا الدين وكمال شرع هللا 

 ھ ژالذي يقص احلق وهو خري الفاصلني، فال أكمل من شرع هللا وال أكمل من دين هللا 

فانظر كيف تدخلت الشريعة يف   ژ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ  ۓ ےے  ھ ھ ھ
بيوعات الناس مهذبة ألخالقهم مقومة لسلوكهم، وأحلت هلم حالل هللا وحرمت عليهم حرام هللا مبا 

لو تصورنا أن التجارة تصح بدون قيود وبدون شروط، ومل يرد فيه مصاحل دينهم ودنياهم وآخرهتم. ف
النهي عن هذا النوع من البيوعات: ألصبحت جتارات الناس طريقًا للظلم واألذية واإلضرار، ولنا أن 
نتصور لو أحل هللا بيع اجملهوالت كيف تصبح أسواق املسلمني؟ فلو باع رجل إىل رجل سلعة وغشه 

ذه البيوع احملرمة اليت فيها ضرر على الفرد واجلماعة: فلن يسكت املشرتي فيها، أو باعه بيعة من ه
وإمنا يف الغالب سينتقم من هذا التاجر، فتصبح أسواق املسلمني حمالًّ للفوضى وحمالًّ لإلضرار، 
وتاجر يرتبص بتاجر حىت تصبح احلياة أشبه حبياة البهيمية منها من حياة اإلنسانية اليت فضلها هللا 

وكرماً. فاملقصود: أن هذه املنهيات مل تأت عبثاً،  قل وشرفها على كثري ممن خلق تشريفًا منه بالع
 مل يكن سدى وإمنا كان ملعاٍن عظيمة وأهداف جليلة سامية. وأن شرع هللا 

 عن أيب سعيد اخلدري صاحب رسول هللا  -رمحه هللا  -هذا احلديث الذي ذكره املصنف 
يتضمن النهي عن نوعني من البيع، كان هذان النوعان من البيع موجودين يف اجلاهلية، وكان أهل 

 اجلاهلية يتعارفون وجيري بينهم، وفيه ضرر على البائع وضرر على املشرتي. 
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فأما النوع األول، فهو: بيع املالمسة، واملالمسة يف لغة العرب: مفاعلة من اللمس، واملفاعلة تستلزم 
، ومعىن ذلك: أن الصفقة يتم فيها اللمس -كاملقاتلة واملخاصمة واملشامتة   -د شخصني فأكثر وجو 

وأنتم تعلمون أن اجلاهلية أشبه باهلمجية ال تضبطها قواعد وال  -من الطرفني، كانوا يف اجلاهلية 
فليس  فكان الرجل يأيت بالثوب يف الليل ويقول للرجل: أبيعك هذا الثوب بعشرة. -حتدها حدود 

هناك ضوء وال ُيكشف عن الثوب وإمنا يقوم املشرتي بلمسه، هذا وجه. والوجه الثاين الذي ذكره 
العلماء يف تفسري هذا البيع: أنه كان كال املتعاقدين يتفقان على أن الصفقة تتم بينهما حىت يف 

مسه، وهذا معىن النهار، لكن بشرط أن ال يقلب الثوب وإمنا يلمسه فقط، فيدخل يده يف الثوب فيل
 قوله: يقول البائع للمشرتي: أبيعك هذا الثوب على أن يقوم ملسك مقام نظرك.

الصورة الثالثة اليت ذكرها العلماء هلذا البيع: أن يقول له: هذا الثوب بعشرة، فإذا ملسته فقد وجب 
يف الليل، وإذا تبايعا يف الليل فال  البيع وال خيار لك،. فهذه ثالث صور، الصورة األوىل: أن يتبايعا

 طريق ملعرفة السلعة إال باللمس؛ ألن البصر غري موجود وال يتمكن من رؤية السلعة.

والصورة الثانية: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب على أن يقوم ملسك مقام نظرك، فيدخل يده يف 
فاته املوجودة فيه، ولكن فقط جيسه داخل الثوب، ما يستطيع أن يقلبه وال أن يفتشه وال أن ينظر ص

 باللمس. 

والصورة الثالثة: أن يقول له: إذا ملست الثوب فال خيار لك، يعين: وجب البيع ولزمك أن تدفع 
قيمته! فهذه الثالث صور العلة يف األول والثاين واحدة، وهي: جهالة املبيع؛ ألنه يف الليل إذا ملس 

روفة باللمس وال يطلع على العيوب املعروفة بالنظر، ومن هنا الثوب قد يطلع على بعض العيوب املع
 يغنب املشرتي يف حقه. 

: فالغنب أخف؛ -وهي أن يقول له: أبيعك على أن يقوم ملسك مقام نظرك  -وأما الصورة الثانية 
 ألنه قد يقع يف النهار، لكن يقوم باللمس فتخفى عليه العيوب اليت تكون بالتقليب. 
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: فهذا حرمان للمشرتي من حقه، ومن هنا ُمنع من البيع؛ -وهي قطع اخليار  -لثالثة وأما الصورة ا
ألنه قطع حلق من حقوق املشرتي، فال جيوز الشرط املخالف لألصل الشرعي املوجب للخيار. هذه 

 .-رمحهم هللا  -العلة فيها كما ذكر العلماء  -مثل ما ذكرنا  -الثالث الصور 

أنواع بيع املالمسة، قد ال يقول البائع للمشرتي: أبيعك على أن يقوم ملسك  يف زماننا هناك نوع من
مقام نظرك، وقد ال يتبايعان يف الليل، ما هي املالمسة املوجودة يف زماننا؟ يف زماننا: يكون املبيع 
داخل غالف ال ميكن املشرتي من فتحه، فإن فتحه وجب عليه البيع، وهذا يف حكم قوله: إن ملسته 

عليك البيع. طيب، إذا كان فتح السلع ال بد منه ملعرفة حقيقتها، فعندنا حقان: حق للبائع  وجب
وحق للمشرتي، إن قلنا: كل سلعة تفتش وكل بضاعة تُفتح تضرر البائع؛ ألن السلع إذا فتشت 
وفتحت فإن الناس ال ُيسنون تقليبها، وهذا يضر؛ ألن صورة العرض ترغب يف الشراء، فيقول 

: أنا أتضرر. ولو قلنا للمشرتي: ال تفتح. تضرر املشرتي، فما هو احلل؟ احلل: أن خُيرج عينة البائع
واحدة هلذا الشيء املبيع املغلف، فال جيوز أن يباع يف القراطيس مغلفًا دون أن يعرف املشرتي 

ي يقلبها حقيقته ويستجريه، فإذا قال: أتضرر. قلنا: أخرج عينة، وهذه العينة تُفتح وتكون للمشرت 
وينظر فيها، فإن اختلف ما اشرتاه عما رآه: كان له حق يف الرد؛ ألنه هذا عيب ويوجب له اخليار، 
واتفق على صفة وظهر املبيع على خالفها فمن حقه أن يرد، وأما إذا اتفقت صفات الذي أخذه مع 

ين: يطلب يع -الصفات الذي قلبه ومل ُيدث هناك خالف، ما مل يقل له: أريد من نوع كذا 
فهو الذي يتحمل مسؤوليته. على كل حال، احلل: أن خيرج عينة ينظر إليها،  -املشرتي نوعًا آخر 

 هذا بالنسبة لبيع املالمسة.

أما النوع الثاين، فهو: بيع املنابذة، واملنابذة يف لغة العرب: مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ: الطرح، 
له صورًا كانت  -رمحهم هللا  -ع من البيع ذكر العلماء يقال: نبذ الثوب إذا طرحه. وهذا النو 

موجودة يف اجلاهلية، ومن الصور: قال بعض العلماء: كانوا يف اجلاهلية يعرضون السلع ويقف البائع 
يف سوق  -مثاًل  -عند سلعته، مثالً: إىل اآلن موجود يف القرى األسواق "أسواق األيام"، فيأيت 
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ثوب يريد أن يبيعه، فيضع الثوب أمامه ويقف أمام الثوب، فيأيت  اخلميس أو سوق السبت ومعه
ويرغب أن يبادل هبذا الثوب،  -كصاع بر أو صاع متر أو صاع شعري   -شخص ومعه سلعة أخرى 

أو عنده ثوب من نوع آخر ويرغب أن يبادل، هذا عنده سلعة وهذا عنده سلعة، ماذا يفعالن؟ إذا 
بين أرمي الذي يف يدي أمامك، فإذا نبذت وطرحت دل على نظرت إىل ثوبك الذي عرضته وأعج

أين راغب يف شراء ما عندك، فإن أعجبك الذي نبذته أخذت الذي أمامك ونبذته يل، فصار نبذي 
ونبذك مقام الصيغة "بعتك واشرتيت" وأن يتنابذا السلعتني دون أن يكون بينهما إجياب وقبول! وهذا 

حترمي بيع املعاطاة، والصحيح جوازه، وهذه الصورة الصحيح: أن  -رمحهم هللا  -فرع منه الشافعية 
عند ذكر بيع املعاطاة وجه جواز بيع املعاطاة  -إن شاء هللا  -املنابذة ال تتحدد هبا، وسنبني 

 وإباحته. 

الصورة الثانية من بيع املنابذة: أن يقول له: هذا الثوب بعشرة أنت باخليار، فإذا نبذته لك فال خيار 
ك، فبمجرد ما جيلس هذا املسكني املشرتي يفكر ما يدري إال ما شاء هللا قد أمطره بالثوب فقطع ل

 عليه اخليار! فيظلم البائع املشرتي؛ ألنه قطعه عن حق من حقوقه، هذه بيوعات جاهلية.

ليك ، فيقول له: أي ثوب أنبذه ع-النبذ هو: البيع والشراء  -األمر الثالث: قالوا: أن جيعل نبذًا 
فهو بعشرة، فما يدري هل ينبذ عليه ثوبًا جيدًا أو ثوبًا رديئاً، أو ثوبًا يرغبه أو ال يرغبه؟ وبناء على 

 ذلك يكون من بيع اجملهول.

 إذاً ثالث صور، الصورة األوىل: أن يتنابذا. 

 والصورة الثانية: أن يقول له: إذا نبذت فال خيار لك. 

 -: الشافعية -أن يتنابذا  -شيء أنبذه عليك. ففي الصورة األوىل والصورة الثالثة: أن يقول له: أي 
يقولون: السبب يف التحرمي: عدم وجود الصيغة "بعتك واشرتيت"، وبناء على ذلك:  -رمحهم هللا 

عندهم ال جيوز أن تشرتي الشيء أو تأخذ وتدفع مثنه حىت يقول البائع: بعتك، وتقول أنت: 
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ووضعت  لاير، فإذا أخذت رغيف اخلبز بنصف لايرأن اخلبز بنصف  اشرتيت، فمثاًل: اخلبز، تعرف

أمام البائع، ومل تتكلم ومل يتكلم البائع: ال يصححون هذا البيع، هذا يسمى "بيع  لايرنصف 

املعاطاة"، والصحيح: أنه جائز، وأن التحرمي يف مسألتنا ليس من جهة فقد الصيغة، وإمنا التحرمي جاء 
سلعة؛ ألن هذا نبذ ثوبه وهذا نبذ ثوبه، ومل يعرف هذا حقيقة الثوب ومل من جهة عدم تقليب ال

يعرف ذاك حقيقة ثوبه، فلرمبا كان العيب موجودًا داخل طي الثوب، وحينئذ يكون السبب هو: 
 جهالة املبيع، وليس عدم وجود الصيغة.

علة واضحة، كما تقدم : فال-وهي أن يقول له: إذا نبذت الثوب فال خيار لك  -أما الصورة الثانية 
 معنا يف املالمسة. 

: فاجلهالة -وهي أن يقول له: أي ثوب أو أي شيء أنبذه عليك فهو بعشرة  -وأما الصورة الثالثة 
يف هذا واضحة؛ ألهنا جهالة عني املبيع، ال ندري هل ينبذ عليه طعام، أو ينبذ عليه ثياب، أو ينبذ 

أي ثوب وحدد، فقال: ثياب. ما ندري هل ينبذ عليه ثوباً عليه كتاب، أو ينبذ عليه... لو قال له 
 جيداً أو رديئاً... إىل آخره. فهو جهالة املبيع، واجلهالة مؤثرة وموجبة لفساد البيع.

هذه ثالث صور لبيوع كانت يف اجلاهلية، فهل يف زماننا يوجد بيع منابذة مثل بيع اجلاهلية؟ 
اننا، وهي: أن متر يف داخل البقالة أو داخل احملل فرتى اجلواب: نعم، توجد منابذة موجودة يف زم

السلعة وتعجبك، فإذا أعجبتك تكون عالية أو يف مكان بعيد، تقول للبائع: أعطين هذه السلعة أو 
انزل يل هذه السلعة، فيقول لك: إذا أنزلتها تأخذها وتشرتيها، إذا أنزلتها لك، مثل قول ذاك: إذا 

نت ال نظرت إىل السلعة، ما قلبت السلعة ومل تعرف حقيقة السلعة، نبذت الثوب فهو عليك. فأ
فحينئذ يُلزمك بشيء مل تعرف حقيقته! ففي هذه احلالة لو جئنا نقول للبائع: جيب عليك أن تُنزل 
كل بضاعة، يقول: أنا أتضرر؛ ألين إذا أنزلت البضاعة املشرتي باخليار، وكل مشرتي أصعد وأنزل 

ا! هذا فيه مشقة والشريعة ال تأمر باملشقات اليت فيها إحراج للناس وضرر وأضع البضاعة وأرده
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عليهم، ولو قلنا: أنه جيب على املشرتي البيع، فحينئذ يظلم املشرتي، فكيف نوف ِّق بني احلقني؟ كما 
تقدم، نقول: أنزل عينة وضعها للمشرتي، فإذا رآها ورغب الصفقة أمتها وإذا رآها ومل يرغب أبطلها 

 عن بيع املالمسة واملنابذة. -عليه الصالة والسالم  -تنع منها. هذا بالنسبة لنهيه وام

رحم عباده  ويف هذا احلديث دليل على كمال هذه الشريعة اإلسالمية ومسو منهجها، وأن هللا 
بتحرمي هذا النوع من البيوع الذي تؤكل به أموال الناس بالباطل ويفسد ثقة املسلم بأخيه املسلم، 

 احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا باحلق.ف


