
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                       (922/922رقم احلديث ) -باب العرايا وغري ذلك  
 

 2102 

 

 

 

رضي هللا عنهما  -حديثي عبدهللا بن عباس وعبدهللا بن عمر  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
عن بيع الطعام قبل القبض، وهذه املسألة  U، وقد اشتمل هذان احلديثان على هني النيب -وأرضامها 

بيع الطعام أعين:  -من مسائل البيوع املهمة حيث تتعلق هبا حقوق للناس، والبيع على هذه الصورة 
، واختلفت أقواهلم يف النظر إىل هذه العلة -رمحهم  هللا  -فيه علل ذكرها العلماء  -قبل قبضه 

عن بيع الطعام قبل قبضه: أنه يؤول  Uواعتبارها، فقال بعض أئمة العلم: إن السبب يف هني النيب 
يح ذلك: أنه لو اشرتى سيارة إىل الربا، فيبيع الشخص املال باملال وتكون السلعة ال تأثري هلا، وتوض

بعشرين ألفًا وقلنا: إن السيارات تنزل منزلة الطعام فإنه إذا باعها قبل قبضها خبمس وعشرين صارت 
احلقيقة أنه دفع عشرين ألفًا وأخذ يف مقابلها مخسًا وعشرين، وهذا الوجه من التعليل جيعل احلكم 

األمر فيه إىل بيع النقد بالنقد مع التفاضل  غري خا  بالطعام، فكل شيء يباع دون أن يقبض يؤول
رضي هللا  -أو مع النسيئة، وهذه العلة قال هبا بعض أئمة السلف فهي قول اإلمام عبدهللا بن عباس 

حرم علينا  Uولذلك كان يقول: "أرى غري الطعام كالطعام" أي: أرى أن النيب  -عنهما وأرضامها 
م. وقال بعض العلماء: وهبذه العلة أخذ اإلمام أبو عبدهللا حممد الطعام وغري الطعام منزل منزلة الطعا

وقال بتعميم احلديث، وكأنه بيع شيء مل يقبض  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -بن إدريس الشافعي 
يؤول إىل الربا ويؤول إىل ربح ما مل يضمن، ويقول: إنه لو باع السلعة قبل قبضها فإن القبض يرتتب 

، مثالً: لو اشرتى السيارة ومل يقبضها وتلفت السيارة قبل القبض حتمل البائع عليه ضمان السلع
املسؤولية، فإذًا القبض ينقل املبيع من ذمة البائع إىل ذمة املشرتي، فإذا قبض املشرتي السلعة فقد 
ض برئت ذمة البائع، ويف هذه احلالة كأن القبض يوجب انتقال الضمان، فإذا باع املشرتي قبل أن يقب

فإنه يأخذ ربح ما مل يضمن، فكأنه يتهرب من املسؤولية وحتمل التبعة، ومن هذا اجتمع تعليل اإلمام 

قال: ) من ابتاع طعامًا فال يبعه حىت يستوفيه (.  Uوعنه : أن رسول هللا  - 922] 
 ويف لفظ: ) حىت يقبضه (.

 مثله [. -رضي هللا عنهما  –وعن ابن عباس  - 922
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من بعض الوجوه، وإال  -رضي هللا عنهما  -الشافعي مع حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس 
 ا. وقول ابن عباس قريبني من بعضهم -رمحه هللا  -قوهلما بالتعميم قول الشافعي 

أما الطعام فال إشكال عند اجلميع أنه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وهبذا قال مجاهري أئمة السلف 
وهو من أئمة التابعني  -رمحه هللا  -واخللف حىت أنه يكاد يكون أشبه باإلمجاع، إال أن عثمان البيت 

رمحهم هللا  -لعلماء قال: إنه جيوز بيع الطعام قبل قبضه، ولكن أئمة السلف خالفوه يف ذلك وعد ا
. هذا هو القول األول يف العلة: أن العلة Uقوله شذوذاً؛ ملخالفته للسنة الصحيحة عن رسول هللا  -

 تؤول إىل بيع النقد بالنقد ألنه مل يقبض، أو نقول: إنه ربح ملا مل يضمن.

م قبل قبضه فإنه مل عن هذا النوع من البيوع: أنه إذا باع الطعا Uمن العلل املوجودة يف هني النيب 
يتحقق من كيله ووزنه، ولذلك جاء بلفظ احلديث: حىت جيري فيه صاع البائع واملشرتي. ومن املعلوم 
أن البائع رمبا باعك هذا الطعام على أنه مئة صاع فوثقت بقوله فبعته فإذا به مثانون صاعاً، وقد 

رابُع الثالث وال يأمن األول يكون أقل وقد يباع الطعام إىل شخص أو شخصني فيأمن الشخص ال
والثاين فتنعدم الثقة بني الناس، فلو باعه قبل أن يتحقق من كيله ووزنه فإنه ال يأمن أن يكون األول 
قد أخطأ يف كيله ووزنه للسلعة، واختلف العلماء يف هذا احلديث هل هو خا  أريد به العموم، أو 

به العموم فما هو وجه التعميم؟ فذهب  هو خا  أريد به اخلصو ؟ فإن قلنا: إنه خا  أريد
إىل القول بأن كل شيء مما  -عليه من هللا شآبيب الرمحات والرضوان  -اإلمام أبو حنيفة النعمان 

يكال ويوزن يلحق باحلديث إال الذي ال يُنقل، فجعل املنقوالت كلها تابعة هلذا احلديث، فأي شيء 
أن  -رمحه هللا  - يقبضه، وتوضيح ذلك: أنه يرى ينقل إذا بيع ال جيوز للمشرتي أن يبيعه حىت

احلديث جاء يف الطعام ويشمل كل مكيل وموزون ومعدود إال العقار، فالعقار جيوز أن يبيعه 
الشخص عنده قبل أن يقبضه، فلو اشرتى عمارة مبئة ألف وأراد أن يبيعها قبل قبضها صح ذلك له 

اه عاماًّ من وجه خاصاًّ من وجه آخر، أو يراه عاماًّ وجاز؛ ألنه يرى أن احلكم خا  باملنقوالت فري 
إىل القول بأن  -رمحة هللا عليهما  -مستثىن منه ما ذُكر من العقارات. وذهب اإلمام مالك وأمحد 
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احلديث ورد يف الطعام فيلتحق به املكيل واملوزون واملعدود على اختالف يف املذهبني مثل السيارات 
الوجه إال بعد قبضها. وقال بعض أئمة املذهب: خيتص باملكيالت ال جيوز بيعها على هذا 

واملوزونات بشرط أن تكون مطعومة، وأما غري الطعام فال جيري فيه ما جيري يف الطعام على هذا 
املذهب، فخصصوا احلكم هبذا فال يشمل العقارات وفاقًا لإلمام أيب حنيفة وال يشمل السيارات 

. والقول الثالث واألخري وهو مذهب اإلمام الشافعي: أن احلكم عام خالفًا له ولإلمام الشافعي
يشمل أي شيء يباع ال جيوز للمسلم أن يبيعه حىت يقبضه. والذي يظهر: أن احلديث إن قيل 
بتعميمه فاألشبه أن يكون خاصاًّ باملكيالت واملوزونات، وأما ما عداها مما ذُكر يف قويل اإلمام مالك 

، Uوقوهلما أشبه خاصة وأن النص ورد يف الطعام عن رسول هللا  -عليهما  رمحة هللا -وأمحد 
: "وأرى أن غري الطعام كالطعام" فدل على أن غري -رضي هللا عنهما  -ولذلك قال ابن عباس 

الطعام يف األصل ال جيري جمرى الطعام إال عن طريق االجتهاد والقياس والنظر واألصل جوازه حىت 
عه وحترميه، يف هذا احلديث دليل على حر  الشريعة اإلسالمية على حفظ يدل الدليل على من

حقوق املشرتين ودفع املفاسد والشرور، فإن اإلنسان إذا باع شيئًا مل يقبضه فإنه يتحمل املسؤولية 
عنه، وإذا حتمل املسؤولية حتمل املسؤولية عن شيء جمهول ال يستطيع أن يضمنه من كل وجه، فلو 

قبل أن يقبضها رمبا ذهب وباعها إىل شخص يثق فيه، فإذا قال له: هل السيارة طيبة؟ باع السيارة 
قال: نعم. ولكنه رمبا تكون هناك عيوب ورمبا تكون فيها نواقص ورمبا يكون فيها خلل، فإذا بيعت 
األشياء بعد قبضها كان يف ذلك ضمان على القول الذي قيل بالتعميم ضمان حلقوق املشرتين، وأما 

ا قلنا إن احلكم خا  على ما رجحناه فإنه يكون خاصًا هبذه األمور وهي املطعومات مما يكال إذ
ويوزن؛ لعظيم الغرر فيها، وألن األصل اجلواز حىت يدل الدليل على التحرمي، وقد جاء التحرمي من 

ا هذه يف هذا النوع من املبيعات فبقي ما عداه على األصل املوجب للحل، وقد فصلن Uرسول هللا 
املسألة وذكرنا أقوال العلماء وأدلتهم وفصَّلنا فيها يف شرح بلوغ املرام فمن أحب التوسعة فيها فلريجع 

 إىل ذلك.


