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هبذه الرتمجة يف كتب املعامالت، وكتب املعامالت هي القسم الثاين  - رمحه هللا -شرع اإلمام احلافظ 
أحكام العبادات واملعامالت، من أقسام الفقه اإلسالمي، فالشريعة اإلسالمية انتظمت يف أحكامها 

والعبادات هي األصل املتعلق بأركان اإلسالم وشرائعه العظام من الصالة والزكاة والصوم واحلج إىل 
ألهنا تتعلق مبعاملة املخلوق مع  فهي كتب مهمة جدًّا؛ :كتب املعامالت  بيت هللا احلرام، وأما

مما  - األمور اجلنائية أو كان يف أمور األنكحة سواء كان ذلك يف األمور املالية أو كان يف ،املخلوق
هو  [ كتاب البيوع]  أو غري ذلك من املعامالت، فهذا الكتاب  -" األحوال الشخصيةـ"يسمى ب

  :أول كتب املعامالت، ويتعلق باملعامالت املالية، واملعامالت املالية منها ما يشتمل على املعاوضات
رضيته  آخر ه شيًئاوتأخذ يف مقابل تعطي شيًئا :لقان باملعاوضةكالبيع واإلجارة، فإهنما عقدان متع

" مث ئة ألفملا"ئة ألف فإنك تعطي مب ه، ففي البيع لو اشرتيت دارًاالشيء الذي دفعت عن ذلك عوًضا
ألن الدور من العقار، ودفعت الشيء  فهذه املعاوضة واقعة على األموال؛عنها،  تأخذ الدار عوًضا

العشرة  فتدفع ،تستأجر الدار للسكىن سنة بعشرة آالف :وكذلك أيضاً  .ذا بيعيف مقابل الشيء فه
 عشرة آالف عوًضامعاوضة املالية، فالذي مكَّنك من سكىن الدار رضي بالآالف لقاء السكىن فهذه 

عني الدار ومنفعة  باعك :، ويف املثال األول- السكىن وهي - داره ملدة سنة وباعك املنفعة عن

أنه قال: ) إذا  عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 962] 
تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا مجيًعا، أو خيري أحدمها اآلخر، 

 فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع (.

قال: قال رسول  وما ويف معناه من إثبات اخليار من حديث حكيم بن حزام  - 972
فإن صدقا وبينا بورك هلما  -: حىت يتفرقا أو قال –: ) البيعان باخليار ما مل يتفرقا هللا 

قت بركة بيعهما ( [.  يف بيعهما، وإن كتما وكذبا ُمح
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كما يقع يف   ،هلذا العقد ملالية توثيًقااوضة مالية، وقد تكون املعاملة ان العقدان عقدا معالدار، فهذا
فإن هذا الرهن يُقصد  و شيًئاأ فالة، فإذا رهن شخص عند آخر دارًاكالرهن والك  :عقود التوثيقات

وخاف الذي هو  ري، فإذا استدان شخص من شخص مااًل منه احملافظة على احلقوق املالية للغ
فإنه يطالبه بأمر يستوثق به من حقه حبيث إذا عجز عن السداد  :صاحب املال أن ال يسدد املديون

جارة والرهن د البيع واإلفعق ،- وهو ما يسمى بالرهن - يستطيع حتصيل حقه عن طريق ذلك الشيء
فقد التزم أن يدفع عنه  حيًّا أو ميًتا د مالية، فإذا كفل شخص شخًصاكلها عقو   -كذلك الكفالة   -

. وقد تكون املعاوضة املالية على سبيل الرب متعلق باألموال واحلقوق املالية وحتمل عنه، فهذا
منا فإنه ال يقصد اإلنسان منها فضل الدنيا وإ ،كالصدقات والقرض  :واإلحسان ال معاوضة فيها

هو أول كتب املعامالت  - [ كتاب البيوع]   - فهذا الكتاب يقصد منها حمض الرب واإلحسان.
والناس يف حاجة ماسة يف سائر األعصار واألزمنة إىل من  الية، وهذا الكتاب كتاب مهم جدًّا،امل

ُُيكم سد الثغر املتعلق باملعامالت املالية؛ ألن الناس إذا مل يعلموا حالل هللا وحرامه يف البيوع رمبا 
فسلَّطتهم على احملارم فاستحلوا  ،فسهماستولت الدنيا على قلوهبم واستحكمت الشهوات يف أن

فوقعوا يف احلرج يف كلتا احلالتني، والعبد إذا كان  ،أنفسهم فحرموا احلالل احلرام، ولرمبا ضيقوا على
: ال يدري، ولذلك قال بعض العلماء جيهل أحكام البيوع ال يأمن أن يعصي ربه ويقع يف احلرام وهو

ليس العذر  باح مساء يأكل الربا وهو ال يدري!لعن صوهو يُ رمبا يشيب عارض اإلنسان يف اإلسالم 
باجلهل ولكن كان بإمكانه أن يسأل العلماء، وواجب على كل من يبيع ويشرتي أو دخل يف التجارة 

 عامالت املالية الواجب عليه شرًعاجارة أو املاإلأن يلتزم بأحد أمرين، إذا دخل يف التجارة والبيع أو 
وإما  ذا الشيء الذي يريد أن يتاجر به،هب أن يتعلم احلالل واحلرام املتعلق إما :ن يقوم بأحد أمرينأ

. أما أن خيبط عليها حىت يكون على بينة من أمرهأن يرجع إىل العلماء يف كل مسألة قبل أن يقدم 
ليس عندي  :أو ، مث يأيت ويقول: ال أدري!خبط عشواء ويرتكب ما يريد من الشهوات واألهواء

 -تعاىل  - وهللا ،و الذي قصر يف سؤال العلماء، وهو الذي قصر يف الرجوع إىل العلماءوه !علم

وهذا الباب باب عظيم وُيتاج إىل طلبة علم  .ژ ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ژ: يقول
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 -ألنه كثري من األحكام والشرائع تلبَّس على الناس إما جهاًل وإما جتاهاًل  ؛يسدُّون ثغر اإلسالم فيه
ُيرم على عباد  وأفيستحل ما حرم هللا  :، فقد يفيت من ال علم عنده حبالل هللا وحرامه- باهللوالعياذ 

 ،) حىت إذا مل يبق عاملًا اختذ الناس رؤوسًا جهاالً بقوله:  هللا ما أحل هللا هلم، وهذا ما عناه النيب 
رمبا كان عنده علم أن هذا حرام ول نسأل هللا السالمة والعافية. فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ( فسئلوا

 ،وخياف أن يقول أن هذا حرام وخياف أن تعرض الناس عنه ،وأن هذا ال جيوز ولكنه يساير الناس
والعياذ  -فيكتم احلق الذي يف قلبه فيكون علمه وبااًل عليه  !فيخشى الناس أشد من خشيته من هللا

عرف احلق ومل ُيكم به،  وقاضٍ  ،اهلوىبيعرف احلق وحكم  ر: قاٍض مل، فقاضيان يف النا- هللا
 ،وأصول الشريعة أن هذا األمر ال جيوز فهكذا من تعلم العلم وعلم من نص كتاب هللا وسنة النيب 

س حىت أصبح احلالل ما ُيله انتشار الشيء بني الناب الناس وخشي من الناس، وجعل يتذرع بفها
أن ينصحوا هلذه األمة بتعلم  ،ة حممد فلذلك جيب على طالب العلم أن ينصحوا ألم الناس!

، فبدل أن يتصدر من ال علم أحكام البيوع وضبطها والصرب عليها واحتساب األجر عند هللا 
؛ تصدر األمني على كتاب هللا وسنة النيب يمن خياف هللا و تصدر ي ،من ال تقوى عنده وأنده ع

أن حري  . فقبل أن نبدأ مبسائل البيوع وأحاديثه الواردة عن رسول اهلدى حىت يبني للناس احلق
شيء مثل ولية واألمانة، وال يُعرف علم العامل بعد ضبطه للعبادات بهبذه املسؤ  يذك ِّر بعضنا بعًضا

 ، ولذلك ملا أراد أن يضرب- سبحانه - هللا على العبد وتعليمه وتفهيمه املعامالت، ففيها يظهر فتح
فقال يف قصة  ،املثل يف الفقه والفتح الذي فتحه على عبده اختار مسائل القضاء املتعلقة بالفقه هللا

فأثىن هللا   ژ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ژ: - عليهما السالم -داود وسليمان 
  على فهم سليمان للمعاملة وحسن فصله للخصومة املتعلقة باملعاملة الواقعة بني اخلصمني

وباألخص أبواب  ،على طالب العلم إذا ضبط أبواب املعامالت والطرفني، فنعمة من هللا 
 ألن الشهوات فيها كثرية، وتكمل نعمة هللا على العامل وعلى طالب العلم إذا تعلم ؛املعامالت املالية

وما علم من  ،السنة واحلكم الشرعي أن يعمل بذلك، فما علم من حالل أحله ولو حرمه الناس
 أن يكمل إذا أراد هللا ومل يبال رضي من يرضى وسخط من يسخط، مث ،حرامه حرمه ولو أحله الناس
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عليهم   فأمرهم مبا أمر هللا وهناهم عما هنى هللا ،نفع الناس :عليه النعمة وجيم ِّلها ويتممها عليه
لناس ا من املعامالت، فكثري من املعامالت احملرمة انتشرت بسبب عدم قيام من أوجب هللا عليه تعليم

إىل كتاب البيوع كتاب مهم، والبيوع يف شريعة هللا تنقسم   :على كل حالو  بتوجيه الناس وداللتهم.
. ا ومنع الناس من التعامل هباحرمهوإىل بيوع  يوع أذن هللا هبا وأحلها لعباده،ب :تنقسم إىل ،قسمني

 ٹ ٹ ٹژ: أكثر من احلرام، ولذلك قال تعاىلأنه جعل احلالل من البيوع  :ومن حكمته 

 ٹ ٹ ٹ ژ: ا ما أباح وأذن قالحينما أراد أن يبني لن - رمحك هللا -فانظر   ژ ڤ ڤ

أن هذه اآلية الكرمية أصل يف حل كل  :ولذلك مذهب طائفة من أهل العلم فجعل احلكم عامًّا،  ژ

فخصص، ففي   ژ ڤ ڤ ژ: حترميه، مث ملا أراد أن ُيرم قالبيع حىت يدل الدليل الشرعي على 
: ملاذا ت للناس بيًعا حمرًما فقال لك قائلاإلباحة عمم ويف التحرمي خصص، ولذلك لو أنك بين

أن ما أحل هللا من البيع أكثر مما حرم،  علموا ،: هذا حكم هللا وشرع هللاقل له؟! تضيق على الناس
باب ": ال يقولون - رمحة هللا على اجلميع -ولذلك جند كتب العلماء واألئمة من احملدثني والفقهاء 

، "باب ما هني عنه من البيوع": " غالباً، وإمنا يقولونباب ما أحل هللا من البيع"أو  "بيع احلالل
والذي حرم حمصور، فلذلك إذا عرفت  أحل هللا ال ميكن حصره"؛ ألن الذي باب ما حرم من البيوع"

وكتاب البيوع فيه مقدمات تتعلق ببيان حقيقة البيع، والبيع حالل. احملصور احملرم علمت أن ما سواه 
ل الشيء وعوضه، ولذلك بذ :، وأصل البيع: باع الشيء يبيعه بيًعا ومبيًعامأخوذ من قوهلممصدر 

"متلًكا"، : "، وبعضهم يقولبالرتاضي": املال باملال، بعض الفقهاء يقول وضةمعا :حقيقته يف الشريعة
 :أي "مبادلة املال باملال" :: البيع- رمحهم هللا -. فقول العلماء وبعضهم يقول: "متلًكا ومتليًكا"

لعوض، واملبادلة من البدل والبدل هو ا تقوم على املبادلة - معشر الفقهاء - حقيقة البيع عندنا
فالسيارة عوض عن  :فإذا اشرتيت سيارة بعشرة آالفعوض عنه،  :أي ،ول: هذا بدل عن هذاتق

 ،: مقابلةة عوض عن السيارة، فالبيع مبادلة. وبعضهم يقول: معاوضة. وبعضهم يقولالعشرة والعشر 
ضة أو أو ف اء كان ذهًباسو  ،كل شيء له قيمة  ،كل ما له قيمة  :املال هو "مبادلة املال". واملعىن واحد
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ة وال فاملال يطلق على األمثان وغريها مما له قيم ،لذهب والفضة، فالذهب والفضة أمثانمن غري ا
البيت مال والسيارة مال واإلبل مال والبقر مال والغنم مال والثوب  :خيتص بالذهب والفضة، فمثاًل 

بودل بعضها ببعض اء إذا مال والكتاب مال، فال خيتص املال بالذهب والفضة، فكل هذه األشي
يف  - عليه الصالة والسالم - قوله :"املالـ"لذهب والفضة بالدليل على تسمية غري اقيل: "بيع"، و 

مث ذكر الذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم،  ... ( ما من صاحب مال ال يؤدي زكاته )الصحيح: 
ومبادلة  لنفوس متيل إليه وهتواه.؛ ألن اأن املال ال خيتص بالذهب والفضة، ومسي املال ماالً  فدل على

ميكن  يع على وجه األرض ال، فأي بِّ - رمحهم هللا -املال باملال تقع على ثالث صور عند العلماء 
أن تبيع الثمن بالثمن، أو تبيع املثمن باملثمن، أو تبيع الثمن  : إماصورالأن خيرج عن هذه الثالث 

جعلهما  ألن هللا  ؛الثمن خيتص بالذهب والفضة ؟باملثمن. فبيع الثمن.. أواًل: ما معىن الثمن
فإنك ال توافق مباشرة حىت  ،ببيت ء، حىت إنك لو أردت أن تبيع بيًتالألشياء وتثمن هبما األشيا قيًما

. والثمن ي يف مقابله مث ترضى أو تأىبالذ الفضة وقيمة البيت وأتقدر كم قيمة بيتك من الذهب 
بيع الثمن بالثمن إما أن يكون مع االحتاد أو االختالف، فيشمل وإذا  ،يطلق على الذهب والفضة

أو ذهب  ،أو فضة بفضة ،بيع ذهب بذهب :إما أن يكون ،- بيع الثمن بالثمن -صور ثالث 
أراد أن يأخذ الذهب قدمية كشخص عنده أسورة قدمية أو قالدة من   :بفضة، فبيع الذهب بالذهب

، الاًل أو حراًمابغض النظر عن كونه ح بالذهب فإنه يعترب بيًعادل الذهب فإنه إذا با ،قالدة جديدة
توفرت فيه فإنه ال إشكال يف جوازه إذا  :عتربة لصحته من التقابض والتماثلامل شروطالفإن وقعت 

 :. كذلك بيع الفضة بالفضة: فإنه ربا وحمرمتفاضلبيع، وإما إذا كان نسيئة أو كان بلل ةالشروط العام
بيد. أو يبيع الذهب  امبثل يدً  قدمية بالفضة اجلديدة ويكون مثاًل يبادل الفضة الفإنه ميكن أن 

ه احلالة كلها ألن رصيدها من الفضة، ففي هذ ؛: أن يشرتي طقم الذهب بالرياالتبالفضة، مثل
بالثمن فيشمل الثالث الصور هذه، ويدخل مثن بثمن، فإذا ذكر العلماء بيع الثمن يعترب البيع بيع 

 :وجودة يف زماننا هي من بيعالنقدية امل ء من بيع الصرف، فمبادلة األوراقاصطلح عليه العلما فيه ما
 :لذهبا لذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، فإذا كان رصيد العملتني منإما ا
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ففضة  لتني من الفضة: ففضة بفضة، وإن كان الرصيد خمتلًفا:فذهب بذهب، وإن كان رصيد العم
عوض عن النقد ألن األصل أن هذه األوراق واملستندات  ؛هب، والقول بإلغاء الرصيد ضعيفبذ

 . فيما سيأيت من معامالت الربا - إن شاء هللا -كما سنبينه   ،عنه احلقيقي أعطيت بداًل 

إذا ثبت هذا فالصورة األوىل من بيع الثمن بالثمن تشمل هذه الثالثة األحوال. أما بيع املثمن 
كون عقارًا، وإما أن : املثمن إما أن ي- رمحهم هللا -فاملثمن ينقسم إىل قسمني عند العلماء  ،نباملثم

، والعقار يشمل من املثمونات إما أن تكون عقارًا أو تكون منقواًل  فاألشياء اليت تباع ،يكون منقواًل 
من العقارات، ومسي العقار  األرضني والدور واملساكن، فالعمائر والفلل واملزارع واملخططات كلها

كانه وال يستطيع أن يربحه، قالوا: مسي ألن الشيء املعقور هو الذي يلزم م ؛من العقر واحلبس عقارًا
يف مكاهنا،  ةثابت ض من هذا املكان إىل مكان آخر فهيألنك ال ميكن أن تنقل األر  العقار عقارًا؛

كل شيء من غري األمثان وغري العقارات، فكل   :هو. واملنقول بيع املثموناتالعقارات يعترب من  فبيع
  :األموال يشمل األكسية من يشمل ،شيء ليس بذهب وال فضة وليس من العقارات فإنه منقول

 ،كالرب والتمر والشعري وامللح كلها منقوالت  :ويشمل األغذية ،كالثياب وامللبوسات واألقمشة
: أن يبيع ت، فإذا بيعت املثمونات باملثمونات مثلاملعادن كلها منقوالوالسيارات واحلديد والنحاس و 

هذا بيع ف "بعين عمارتك مبزرعيت" فهذا يسمى بيع عقار بعقار "بعين بيتك ببييت": بيبت، فيقول بيًتا
بيع "فهذا كله يسميه العلماء  "بعين بيتك بسياريت": أو يبيع العقار باملنقول فيقول عقار بعقار،

ضة عند بيع املقاياملقايضة"، فبيع ـ"ضها ببعض اصطلحوا على تسميته بفإذا بيعت بع "،املثمونات
 . بيع املثمونات بعضها ببعض :العلماء هو

 واحًدا من الصورة األوىل بواحد هي بيع املثمن بالثمن، فتبيع: - واألخرية - لصورة الثالثة من البيعا
منقول، تبيع الذهب  من الصورة الثانية، فتبيع الذهب إما بعقار أو منقول، وتبيع الفضة إما بعقار أو

هذا بيع عقار بذهب،  الذهب" بألف جنيه من أو ،بعين بيتك بكيلو من الذهب": بعقار: تقول له
الفضة "، أو كذلك يف كيلو ذهب  ذهب أوبعين سيارتك بنصف كيلو " :أو تبيع املنقول بالذهب
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 - بعين سيارتك بنصف كيلو من الفضة"أو  ،هذا عقار بفضة "بعين دارك بكيلو من الفضة": تقول
بيع  - بعة. يف مجيع هذه الصور األر بيع العقار بالفضة من " فهذا- أو بالرياالت املوجودة يف زماننا

البيع  - هم هللارمح -يسمي العلماء  - وبيع املنقول بالذهب أو الفضة العقار بالذهب أو الفضة
ضة والبيع املطلق، والبيوع كلها تندرج حتت وبيع املقاي بيع الصرف :فهذه ثالث صور "بيًعا مطلًقا"،

للحكم بصحة البيع : إما أن تتوفر فيها الشروط الشرعية لصور الثالث، مث تنقسم إىل قسمنيهذه ا
 .فيحكم بفسادها وعدم صحتهاو أكثر وإما أن ال تتوفر فيختل شرط أو شروط أ وجوازه ونفوذه،

 ؛ومل يفـــــرد "البيـــــوع"فجمـــــع  ] كتااااااب البياااااوع [: - رمحـــــه هللا -قـــــال املصـــــنف  ] كتااااااب البياااااوع [
إىل تعـــــددها واختالفهـــــا، فـــــالبيوع منهـــــا مـــــا أحـــــل هللا وهـــــو أنـــــواع، ومنهـــــا مـــــا حـــــرم هللا وهـــــو  إشـــــارة

تــــــوفرت فيــــــه  يمــــــن البيــــــع املطلــــــق الــــــذ :- كمــــــا هــــــو معلــــــوم  - أنــــــواع، فــــــالبيوع الــــــيت أحــــــل هللا 
ـــــربة شـــــرًعا، وبيـــــع الســـــلم ـــــار ،الشـــــروط املعت ـــــع اخلي ـــــع املراحبـــــة ،وبي ـــــوع الـــــيت أذن ا وحنوهـــــا مـــــن ،وبي لبي

 ،احلبلــــةوبيــــع حبــــل  ،واحلصــــاة ،واملنابــــذة ،المســــةكبيــــع امل  :الشــــرع اوهنــــاك بيــــوع حرمهــــ الشــــرع هبــــا.
تعــــدد أنــــواع البيــــوع حــــالاًل وحراًمــــا ل فنظــــرًا رمــــة.هــــذه كلهــــا بيــــوع حم ،وبيــــع الغــــرر ،وكــــذلك بيــــع الربــــا

ـــــت مـــــن احلـــــالل أو مـــــن احلـــــرام -  ] كتااااااب البياااااوع [: - رمحـــــه هللا -قـــــال املصـــــنف  - ســـــواء كان
ــــــع وجــــــوازه ــــــذي نــــــص هللا  كتــــــاب هللا   :واألصــــــل يف مشــــــروعية البي ــــــع  ال فيــــــه علــــــى حــــــل البي

فهــــــــذه اآليــــــــة الكرميــــــــة نــــــــص يف حــــــــل  ژ ٹ ٹ ٹ ژ: وجــــــــوازه وأذن بــــــــه لعبــــــــاده فقــــــــال 
ـــــد العلمـــــاء ـــــع وجـــــوازه؛ ألن القاعـــــدة عن ـــــت  "أحـــــل"أن صـــــيغة  :البي ـــــه أو بُني ا مل ملـــــســـــواء مســـــي فاعل

 پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: هــــــــا تــــــــدل علــــــــى اإلباحــــــــة، كقولــــــــه تعــــــــاىليســــــــم فاعلــــــــه كل

 ٹ ٹ ژ: مـــــــوم، كقولـــــــه تعـــــــاىللعوقـــــــد تـــــــأيت بصـــــــيغة اخلصـــــــو  أو بصـــــــيغة ا  ژ پ پ

ــــــــأيت بتخصــــــــيص ،علــــــــى العمــــــــوم ژ ٹ ــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم - بكمــــــــا خياط ــــــــ  ،وقــــــــد ت  - علي

والتعبــــــري  "أحــــــل"صــــــيغة  :فعلــــــى كــــــل حــــــال ژ ں ڱ ڱ     ڱ ژ: ألمور الــــــيت أحلــــــت لــــــهبــــــا
 ." كلها تدل على اإلذن واإلباحةأحل هللا" هبذه الصيغة أو
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 ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ: : قوله تعاىلثانًيا

تجارة والبيع، لكن اشرتط أن تكون التجارة عن هللا فيها بالاآلية الكرمية أذن فإن هذه   ژ ڃ

 ڄ  ڄ ڦژ: ، فقولهيستحل به ما حرم هللا  ، فال تكون بإكراه ظلًما وعدوانًاتراضٍ 

 ٻ ٱ ژ :باألموال. كذلك قوله تعاىل والتجارة تقوم على املعاوضات واملبادلة ژ ڄ

                 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ

 ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ي الذ وهو - فهذه اآلية الكرمية حرم هللا فيها البيع إذا نودي لصالة اجلمعة النداء الثاين ژ  ڃ

 ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ: ، مث قال بعد ذلك-ُيرم به البيع 

ألن سياق  ؛موالسياق والسباق حمك   ،التجارة :املراد به ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ: فقوله ژ ڦ
لتجارة بعد النداء، واألمر بعد  احلظر يرجع إىل ما كان فدل على حل ا اآلية وارد يف التجارة وحترمي

 چ چ چ ژالتجارة  الضرب يف األرض من أجلب البيع وجوازه، وكذلك أذن هللا 

 ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ژ: وكذلك قوله تعاىل  ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

فمن جمموع هذه النصو  من   نزلت فيمن ُيج ويف نيته التجارة. فإهنا  ژ چ ڃ ڃ
فاجتمع  :. أما دليل السنةجاز للناسوعية البيع وأُذن به و : ثبتت مشر قال العلماء كتاب هللا 

على اإلذن بالبيع  - بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه - دليل القول والفعل والتقرير من هديه
فاحلديث الذي معنا حديث عبدهللا بن عمر وحكيم بن حزام وأيب برزة  :وليةوجوازه، فأما السنة الق

ومل يذكر املصنف حديث أيب برزة وهو صحيح ثابت يثبت  ،- رضي هللا عن اجلميع -األسلمي 
وال خيار إال يف عقد  ،( املتبايعان، ولكنه ُصدر بقوله: ) البيعان باخليار ( وقوله: ) البيعان اخليار

يف حديث حكيم  - عليه الصالة والسالم - حة إال ملا أذن به الشرع، ولذلك ملا قالصحيح وال ص
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. وكذلك قوله فدل على حل البيع وجوازه دقا وبينا بورك هلما يف بيعهما ( [) فإن ص] بن حزام: 
وأما السنة  .سنة قولية تثبت جواز البيع وحله : ) بع اجلمع بالدراهم (-عليه الصالة والسالم  -

 - والسالم عليه الصالة -اشرتى احلائط لليتيمني الذي بىن عليه مسجده  فإن رسول هللا  :الفعلية
 - عليه الصالة والسالم - فإنه ملا أتى إىل احلائط وبركت ناقته ،- كما يف الصحيح  -وحجراته 

كت مث جالت مث رجعت وبركت فرب  ،هللا يف هذا املنزل افأنزهل ؛ فإهنا مأمورة () دعوهاوكان يقول: 
عفراء واشرتى  ساوم ويل اليتيمني ابين ،بالقبور فنبشت - يه الصالة والسالمعل - فأمر ،ثالث مرات

فاجتمعت السنة  ،بعريه - رضي هللا عنه وأرضاه -اشرتى من جابر  :ا احلائط، كذلك أيًضامنهم
: العقار يف حائط وكذلك أيًضا "،بعريه"يف حديث جابر  :القولية يف بيع العقار واملنقول، فاملنقول

يتبايعون  ،الناس يتبايعون والسوق قائمةو  جاء األمة  فإن رسول :. وأما السنة التقريريةاليتيمني
فبني ما أحل هللا وهنى عما حرم هللا عليه، فأقرهم على البيع وهذه سنة تقريرية،  ،ببيوع جاهلية

: إن أمور البيع من ا الناس، ولذلك يقول العلماءيتبايع فيه ولذلك أذن للسوق ومل ينكر األسواق اليت
أمور اجلاهلية اليت أقرها اإلسالم فغري وبدل، وأمور اجلاهلية تنقسم إىل ثالثة أقسام يف شريعة 

ولرمبا حىت استحبه  -حله ما أبقاه وأذن به وأ :ومنها : ما ألغاه الشرع وأنكره ورده،منها ،اإلسالم
فإنه من  :. فأما بالنسبة للبيعفأحل شيًئا وحرم منه شيًئاوبدل  ما أبطل وغري فيه :هاومن ،-ودعا إليه 

 مث منع من أشياء فيه وأحل أشياء أخر، من األمور اليت أقرها اإلسالم وندب ،النوع الثالث الذي أقره
إلسالم وحنوها من مكارم األخالق ندب إليها ا ،نصرة املظلوم : إكرام الضيف،إليها يف اجلاهلية

ما أحب  جدعان حلًفا ) شهدت يف دار عبدهللا بنيف حلف الفضول:  كما قال   ،وحث عليها
 ،فهذا إقرار على شيء كان يف اجلاهلية و دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت (ول ،النعم أن يل به محر

الشرك والوثنية والعصبية والفخر باألحساب  :مثل ،ومن أمور اجلاهلية ما رده الشرع وأبطله
 ، فالبيع أحل هللا منه أشياءفأبطل شيًئا وأحل شيًئا ،البيع والنكاح :مثل ،ما هذبه :واألنساب، ومنها

كم ويف البيع ح .وحرم منه أشياء، فالسنة التقريرية أقرت ما أحل هللا وحرمت ما مل يأذن به هللا 
يته، ويف شرعية البيع أمجع  العلماء على حله ومشروع  وسنة النيب لورود كتاب هللا فنظرًا ،عظيمة
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ع لتعطلت أن الناس منعوا من البي إن فيه توسعة على الناس ورمحة للناس، فلوحكم عظيمة؛ ف
 كان حباجة مث استغىن عنه  -عند أخيك وأخوك ليس حباجة إليه  مصاحلهم، فقد ترغب شيئًا موجوًدا

بدون فائدة وال عائدة  ع أخوك، فلو بقي الشيء عنده لبقيضيت حاجتك وانتفالبيع ق فلما ُشرع ،-
عت وانتف ،أحوج إليه ، ولكنه ملا أُذن له ببيعه انتفع باملال واشرتى ما هو- ال فائدة فيه وال عائدة -

مجلة  - رمحه هللا -ذكر فيه املصنف  [ كتاب البيوع]  . أنت بتحقيق مصلحتك وطلب حاجتك
واملسائل  الشرعية وهذه األحاديث اشتملت على عدد كبري من األحكام ،من أحاديث رسول هللا 

املتعلقة بالبيوع، إال أن دراسة البيوع يف كتب احلديث ليست كدراسة البيوع يف كتب الفقه، ولكال 
ية متتاز بالتدرج وترتيب الدراستني ميزة وأمهية ال ختفى على أهل العلم وطالب العلم، فإن املتون الفقه

يراعى فيه  ع وأحكام البيوع وترتيبها ترتيًبا منطقيًّاألهنا تعتين جبمع مسائل البيو  ؛األفكار والشمولية
 ،بيان الشروط املعتربة لصحته ، وكذلك أيًضا:ببيان مشروعية البيع - أواًل  -فيبدأ  :تسلسل األفكار

، رمة والبيوع اليت هُني عنها هنًيا عامًّابيوع احملال شروط منمث بعد ذلك يفصل ويبني ما ختتل فيه هذه ال
يعتنون ببيان فكأبواب الربا والصرف   :- وهي رؤوس أبواب - مث يذكرون البيوع اليت هني عنها

من وجوب تسليم  :مث بعد ذلك يذكرون األحكام اليت هي آثار مرتتبة على البيع ،مسائلها وأحكامها
وحنو ذلك من املسائل  ،- إذا حدث العيب وأوجب اخليار - وأحكام الطوارئ ،الثمن واملثمن

، وهذه ميزة تعني طالب العلم على الشمولية يف آلثار املرتتبة على البيع مشروًعا وممنوًعااملتعلقة با
تعني طالب العلم على الضبط يف املسائل وترتيب األفكار واالنتقال من األدىن إىل األعلى،  ،التصور

 فإهنا تتقيد بالوارد :وأما كتب احلديث وى ويسهل تعليم هذه املسائل.شك أن هذا يسهل الفت وال
يتقيد بالصحيح الثابت عن  :قسم منها -متون احلديث  -مث تنقسم إىل قسمني  ،عن رسول هللا 

 إمنا قصده ،أو غري صحيح احلديث بغض النظر عن كونه صحيًحا يذكر :وقسم منها ،رسول هللا 
ويذكرون أحاديث الباب منها الصحيح ومنها  و موجود يف السنن: فإهنم يبوبونكما ه  ،بيان روايته

كتب احلديث اليت   جربه والضعيف الذي ال ميكن جربه. أيًضا احلسن ومنها الضعيف الذي ميكن
ما  ومنها ،ككتابنا  :: منها ما يعتين بالصحيح املتفق عليهقسمنيتعتين بذكر الصحيح تنقسم إىل 
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يعتين بذكر الصحيح  ومنها ما ،كالصحيحني:  - وصح يف اجتهاده ونظره - يح يف نظرهيعتين بالصح
لكن الكتب اليت تعتين  يقره عليه.هذا التصحيح و إشارة وبيانًا، فيذكر أنه صححه فالن ويرتضي 

سنة ث احلفقد يكون يف األحادي ،ألن اجملال عندها أضيق ؛بذكر الصحيح تكون ترامجها قليلة
تراجم ال توجد يف األحاديث الصحيحة، إال أن  واألحاديث الضعيفة سنًدا الصحيحة متًنا

ألن   ، فنظرًا- وفضله حبمد هللا  -األحاديث الصحيحة هي أصول األبواب وقواعد املسائل 
فإن طالب  ؛ون األبواب حمدودة وقاصرة، وال مانع شك أنه ستككتابنا خيتص مبا يف الصحيحني ال

فإنه ينتقل  - الذي أسفرت صحته كالشمس مما اتفق عليه الشيخان - العلم إذا ضبط هذا الصحيح
 .دراسة ما هو أوسع وأكثر مشوليةله ل ويعترب دراسته مفتاًحا ،بعد ذلك إىل غريه

ته، وسن متتاز دراسة كتب األحاديث بأن املسلم يرجع فيها إىل األصل املبارك من هدي رسول هللا 
 ؟!وهل تعلم الناس وهل تعلمت األمة وهل تربت إال على هذا النور من كتاب هللا وسنة النيب 

الذين باشروا الفهم واملعىن من األصل نفسه، ولكن  - رضوان هللا عليهم -فهو كحال الصحابة 
و  أو يتطاول على االستنباط من النص ،أنه جيتهد وليست عنده قدرة االجتهاد :ليس معىن ذلك

ويدرس كتب األحاديث  ،- رمحهم هللا -لسلف الصاحل م عنده، بل عليه أن يتقيد بفهم اوال عل
فال يقول على  هللا  يللسلف حىت يبلغ درجة الفهم واالستنباط، وعليه أن يتق ا تبًعاويستنبط منه

ف السل على أصول يكون مبنيًّا أن فالفهم الصحيح ينبغي ،يغرت بنفسه فيفهم بفهمههللا بدون علم ف
آية  أو من هللا أن يُقدم على حديث من أحاديث رسول هللا  ملسلم خوفًاالصاحل، وهذا جيعل يف ا

قيد ا بفهمه، فال جيوز له ذلك حىت يبلغ درجة الفهم، ال يظن أحد أننا نهفيفهم من كتاب هللا 
بدون علم  - سبحانه -عنه  فإن هللا هنى عن القول !هذا أصل شرعيأو أننا نأيت بشيء من عندنا، 

فمسائل األحاديث اليت فيها أحكام ينبغي  ژ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژقرن ذلك بالشرك و 
فيها حصيلة العلماء  ، وليعلم أن هناك أربعة عشر قرنًاللمسلم أن يتقيد يف فهمها بفهم السلف

 هلم بإحسان احلق فيهم ويف فهمهم؛ واألئمة من دواوين العلم والعمل من السلف الصاحل والتابعني
فال خيلو زمان من  ة من أميت على احلق ظاهرة منصورة (تزال طائف ال ) أخرب أنه ألن النيب 
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أن الطائفة اليت على احلق  ولذلك بني النيب فمن فهم بفهم السلف فقد أصاب احلق،  ،وجودها
، فالواجب أن يتقيد يف - نهم أمجعنيرضي هللا ع -هي اليت تكون على مثل ما عليه هو وأصحابه 

 ،- رمحهم هللا -بفهم السلف الصاحل  -غريه  وأاملتعلقة بكتاب البيع  - دراسة كتب األحاديث
يبين علمه على أسس  حىت ؛مث بعد ذلك يتدرج إىل درجة االجتهاد ،فينظر ماذا قالوا وما هي أدلتهم

 .صحيحة

يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من أحاديث  :أي البيوع [] كتاب : - رمحه هللا -يقول املصنف 
حديث عبدهللا بن عمر وحكيم بن حزام رضي  -واستفتح هبذا احلديث  الواردة يف البيع. النيب 

ديث يدل على مشروعية البيع هذا احل :يف إثبات خيار البيع، ويف احلقيقة - هللا عنهما وأرضامها
أنه ال خيار إال يف عقد صحيح، أن يف اخليار، لكن القاعدة:  ألصل وردألن احلديث يف ا ؛أواًل 

بد وأن يكون  ألن ما بين على باطل فهو باطل، فال يثبت يف العقود الفاسدة والباطلة؛اخليار ال 
الشتمال  خيار العيب، فنظرًا أو يكون له خيار اجمللس أو ،حىت خيري فيه ويشرتط األصل صحيًحا

تعلقة احلديث مجلة من املسائل امل به، ويف - رمحه هللا -ع ابتدأ املصنف احلديث على مشروعية البي
 ] .... [. ببيع اخليار

 حديث عبدهللا بن عمر وحديث حكيم بن حزام رضي هللا عنهما وأرضامها - ذا احلديث الشريفهب
اإلسالمية  وقد اشتمل احلديثان على مشروعية خيار اجمللس، وهذا النوع من اخليار جعلته الشريعة ،-

 -أو باع سيارة  باع دارًا أن شخًصا لكل متعاقدين وقع بينهما البيع فلم يفرتقا عن جملس العقد، فلو
: "، فقال املشرتي- مثاًل  -بعتكها بعشرة آالف ": ، فقالالبائع على مثن معني واتفق مع - مثاًل 

أن  :وأن يفسخ عقد البيع بشرطفلكل واحد منهما احلق أن يرجع عن قوله  ،البيع بينهما ومت "قبلت"
العقارات أو من  سواء كانت من - اتفقا على صفقة املكان الذي مها فيه، فإذا ال يفرتقا عن
 - ولو بعد ساعات - ياراخلفكل منهما له  :وكانا يف اجمللس الذي اتفقا فيه -غريها  السيارات أو

فهذا  ،سواء كان رجوعه لسبب أو بدون سبب "رجعت": ، فمن حقه أن يقولمادام أهنما مل يفرتقا
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 ، أعطت الشريعة اإلسالمية فيه احلق لكال املتعاقدين، سواء كان البائع أو"خيار اجمللس"هو 
 - لفاسخوهو ا -، وسواء ذكر أحدمها عذرًا هاملشرتي، وسواء رضي الطرف الثاين بالفسخ أو مل يرض

 :جملس العقد، فلو قام أحدمها وفارق اجمللس :، وحده"سخيار اجملل"، هذا النوع هو اعذرً أو مل يذكر 
متت الصفقة ولزم البيع كال الطرفني، فال ُيق ألحد الطرفني أن يرجع عن البيع إال إذا رضي الطرف 

 ،فيكون االفرتاق بأن يقوم أحدمها :الثاين، ولو كان يف صحراء وليس هناك جملس أو مكان حمصور
   : -عليه الصالة والسالم  - . يقولوأعطى ظهره للثاين فقد افرتقا اأو كانا واقفني فأعرض أحدمه

 له حق :أي [ واحد منهما باخليار ( ) املتبايعان كل] والرواية الثانية:  ] ) البيعان باخليار ( [
لبيع فهو أساس، وأحلق فالنص وارد يف عقد ا ] ) ما مل يتفرقا ( [أو إلغائها  النظر يف إمضاء الصفقة

اإلجارة بيع ألن  أحلقوا بالبيع اإلجارة؛ - على القول مبشروعية خيار اجمللس - رمحهم هللا العلماءبه 
آالف سنة من يوم   أجرتك داري بعشرة أو ،أو أجرتك عماريت ،: أجرتك شقيتللمنافع، فلو قال له

 ن كان مستأجرًاأن يرجع إ وله احلق فله احلق أن يرجع إن كان مؤجرًا :: قبلت، قالكذا إىل يوم كذا
هذا النوع من اخليار  .- هذا على القول بإحلاق اإلجارة بالبيع -مل يتفرقا ويقوما عن جملس العقد  ما

فقد  ،فإن البيوع عقود خطرية ؛عليهم لعباد وتيسريًالطًفا با ؛فيه حكمة عظيمة شرعه هللا 
صفقة تعجبه بوقد مير  مُيعن النظر!ون أن يرتوى ودون أن يستعجل اإلنسان يف إبرامها ويُقدم عليها د

متنع منها، فجعلت له الشريعة حظًّا من لو أنه تأمل ال البيع فيشرتيها مع أن عنده ظروفًافيوجب 
بقائه يف جملس  أنه لو استعجل فأبرم العقد معه فرصة مدة :ورمحة من هللا بعباده تيسريًاو  النظر؛ رفًقا

ولذلك قال به أمري املؤمنني  ،ائفة من أصحاب رسول هللا لعقد، وهذا النوع من اخليار قضى به طا
 علي بن أيب طالب  - رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني -ورابع اخللفاء الراشدين األئمة املهديني 

رضي هللا عنهم  - فقد قال مبشروعية خيار اجمللس، وكذلك قال به من أصحاب رسول هللا 
بتاعا فرًسا، فباع أحدمها لآلخر أن رجلني ا :فقد صح عنه ،بهي وقضى أيب برزة األسلم :- أمجعني

البائع وحزن أنه باع  فلما استيقظا ندم ،مث ناما يف مكان واحد - تبايعا قبل النوم - مث ناما فرًسا
)  :ألقضني بينكما بقضاء رسول هللا ": فقال ،فاختصما إىل أيب برزة  ،إنه رجع فرسه وقال
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  املعترب.ألهنما يف موضع واحد ومل ُيصل االفرتاق  ؛فرأى أهنما مل يفرتقا مل يتفرقا ("البيعان باخليار ما 
، وكذلك عبدهللا بن عمر وعبدهللا بن هريرة صاحب رسول هللا  أيًضا: قال هبذا القول أبو كذلك
 عطاء بنطاووس بن كيسان و  :التابعني أئمة وقال هبذا القول من ،- رضي هللا عن اجلميع -عباس 

وكذلك  ،، كذلك قال به احلسن البصري- ورمحهم أمجعني  –أيب رباح من تالمذة ابن عباس 
، كذلك قال به عامر الشعيب - من كبار مفتيهاو لعلم يف املدينة ا من أئمة - سعيد بن املسيب

وهو مذهب الشافعية واحلنابلة  "،فقيه الشام"وقال به األوزاعي  "،قاضي اخللفاء" وشريح الكندي
ومن حق  ،: خيار اجمللس مشروع، كلهم يقولون- رمحة هللا على اجلميع -احلديث  والظاهرية وأهل

وخالف يف هذه املسألة طائفة من أئمة السلف  داما يف جملس العقد. املتبايعني أن يرجعا عن البيع ما
 :كال املتعاقدين إذا تعاقدا ومتت الصفقة بينهما  وأن ،: ال يشرع خيار اجمللسفقالوا - هللا رمحهم -

فليس من حق أحدمها أن يرجع إال برضى الطرف الثاين، وهذا القول قال به إبراهيم النخعي من أئمة 
: إن خيار اجمللس ، يقولون- رمحة هللا على اجلميع -وكذلك هو مذهب احلنفية واملالكية  ،التابعني

ينهما فهما ملزمان بإمتام إذا متت الصفقة ب - البائع واملشرتي - وكال املتعاقدين ،غري مشروع
الذي معنا،  حبديث رسول هللا  - الذين قالوا مبشروعية خيار اجمللس - واستدل األولون الصفقة.

 :فيها كلها - رضي هللا عن اجلميع -فحديث عبدهللا بن عمر وحكيم بن حزام وأيب برزة األسلمي 
: فهذا احلديث يدل داللة واضحة قالوا البيعان باخليار ما مل يتفرقا ( [ )] قال:  أن رسول هللا 

داما يف جملس  على أن املتبايعني كل واحد منهما له حق النظر يف إمضاء الصفقة أو إلغائها ما
فالذين قالوا بعدم مشروعية خيار اجملس اعرتضوا على هذا  ،العقد، وقد نوقش هذا الدليل من وجوه

فوجدنا  : نظرنا يف كتاب هللا وسنة رسول هللا لذي معنا باعرتاضات، أوهلا: أهنم قالواحلديث اا
وأنه ال جيوز له أن يرجع عن قوله إال  ،النصو  دالة على أن املسلم إذا التزم بالعقد لزمه إمتام العقد

فهذه اآلية   ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ژ: يقول - تعاىل - ألن هللا ؛برضى أخيه

كل من عقد وأمت الصفقة بينه  أمر فيها هللا   ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ژالكرمية 
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فإذا  ژ ڑ ڑ ژ ژژ لى الوجه الذي اتفق عليه الطرفانوبني أخيه أن يتمها ع
أن يتم البيع والعقد، واآلية عامة ما  فكل واحد منهما خماطب من هللا  :البيع بينهما تبايعا ومت
أن  األصل يقتضي أنه جيب إمتام الصفقة وال جيوز: إن  البيع وغريه، ولذلك قالوا: نقولفرقت بني
: إن هذا قالوا باعرتاض ثانٍ دليل الضوا على مث اعرت  دمها عنها إال برضى الطرف الثاين.يرجع أح

قالوا: إن هذا احلديث عارض هذا األصل. أما  :االعرتاض األول األصل،احلديث عارض هذا 
م العقد، ما بعد متا :ليس املراد به ] ) البيعان ( [: : إن حديث رسول هللا االعرتاض الثاين فقالوا

 ، فيقول: بعشرين..: بعين بعشرة، فيقول لهاللذين يرتادان ويتشاوران :املتبايعنيو  إمنا املراد بالبيعني
 :: ليس املراد بالبيعنيفهم يؤولون احلديث ويقولون ،املتساومان :، فاملتبايعان..بعشرة ..خبمسة عشر
: ، أحدمها يقولاملتساومان اللذان يأخذان ويعطيان يف الصفقة :وإمنا املراد بذلك ،االلذين اتفق

ن باب تسمية الشيء مبا يؤول فهذا أخذ وعطاء، ومسي هبذا م ،: خبمسة عشر، والثاين يقولبعشرة
: إن هذا احلديث عارض قالوا - اعرتاض من املالكية رمحهم هللا وهو -إليه. االعرتاض الثالث خا  

يح مسألة وهو ُيتاج إىل توضيح، توض .املدينة معترب أن إمجاع أهل :وعندهم ،مل أهل املدينةع
أدرك أكثر من سبعني من أئمة  - رمحه هللا برمحته الواسعة -إلمام مالك أن ا :إمجاع أهل املدينة

وهؤالء العلماء األجالء أدركوا  ،- رمحهم هللا - وتقواه وكلهم إمام يرجع إليه يف علمه وفتواه ،التابعني
، فإذا وجد أئمة الفتوى الذين أدركهم يقولون بقول ال أضعاف عددهم من أصحاب رسول هللا 

فإذا وجدهم اتفقوا على  - املدينة :يعين "أهل العلم ببلدنا": وهم الذين يصفهم بقوله -تلفون فيه خي
لهم من الصحابة، وهذا السواد األعظم ال ميكن ال يتفقون إال وقد اتفق من قب ل: أبًدا،يقو  ،مسألة

كما   - قسمني إىل إمجاع أهل املدينة ينقسم :ويف احلقيقة يتفق دون أن يكون هناك أصل شرعي. أن
 ،ابن تيمية أن هذين القسمني مها أصل إمجاع املدينةوقرر شيخ اإلسالم  ،- رمحهم هللا حرره العلماء

ضة طرية ، وكانت على عهدها غمل تدخلها بدعة - رمحه هللا كما ذكر  -فاملدينة إىل زمان مالك 
: ما كان من اإلمجاع يف -رمحه هللا  - فقال ،- رمحه هللا -ساملة من األهواء والبدع إىل زمان مالك 

إمجاع  فهذا :- كألفاظ األذان واألمور الشرعية اليت تقع ويتوارثها الكافة عن الكافة  - لظاهرةا األمور
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 - رمحه هللا -حىت إن اإلمام أبا حنيفة  ،ألن هذه األمور ال ميكن أن ُترتك عند اجلميع؛ املدينة حجة
، قال ملا أتى صاحبه اإلمام حممد بن احلسن إىل املدينة واختلف مع اإلمام مالك يف قدر الصاع

، فجاء كل منهم بصاعه قم فأتين بصاعك" يا فالنو يا فالن قم فأتين بصاعك، ": اإلمام مالك
 ".أهنم كانوا خيرجون زكاة الفطر هبذا الصاع على عهد رسول هللا  :حدثين أيب عن جدي": الفق

"لو علم صاحيب هبذا : م حممد بن احلسنفحرروا الصاع فوجدوه كما ذكر اإلمام مالك، فقال اإلما
إذا   حد، لكناليت يتوارثها الكافة عن الكافة ال ينازع فيها أ : إن هذه األمورفقالوا ".لرجع إىل قولك

: فهم لظاهرةعامالت مما ال يكون من األمور اكان اإلمجاع يف املسائل الفردية يف العبادات وامل
عند  تكانوكم من سنن   ،تفرقوا يف األمصار ألن أصحاب رسول هللا  وغريهم على حد سواء؛

حينما وقع الشام  التبس عنه أمر الصاحب الواحد وُعرفت عن طريقه، حىت إن عمر بن اخلطاب 
) إذا وقع يقول:  : أشهد أين مسعت رسول هللا حىت جاءه عبدالرمحن بن عوف وقال الطاعون

فهذا يدل على أنه  رض لستم فيها فال تقدموا عليها (وإذا وقع بأ ،بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها
عند عبدالرمحن  وهو عمر بن اخلطاب مع وجود األمة معه ما وجد هذه السنة إال ،قد ختفى السنن

 - اجملوسيف  -سنوا هبم سنة أهل الكتاب ": نة اجلزية يف بين تغلب حينما قالوكذلك س !بن عوف
أن اإلمام مالك  :فالشاهد بائحهم".سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم وال آكلي ذ

الثاين الذي يستوي فيه ُيتج بعمل أهل املدينة، واجلمهور يفصلون يف هذا العمل، وحديثنا من النوع 
واجلواب  اعرتض هبا على احلديث الذي معنا. اعرتاضات ةإمجاع أهل املدينة مع غريهم، هذه ثالث

عامة وحديثنا   ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ژ العرتاض األول: أن اآلية الكرميةعن ا
أن كل مسلم مطالب بإمتام  :: األصل"ال تعارض بني عام وخا " فنحن نقول: ، والقاعدةخا 

وال يرجع إال برضى الطرف  - العقود الالزمة للطرفني أي: - العقود اليت التزم هبا إن كانت الزمة له
. وأما ما "ال تعارض بني عام وخا ": جمللس، والقاعدةإال ما استثىن هللا يف البيع من خيار ا ،الثاين

فهذا ضعيف،  :"املتساومني"مبعىن  ) البيعان ( [ ]يف قوله:  ذكروه من تأويل حديث رسول هللا 
 ؛فضعفه :على افرتاق األقوال ال افرتاق األبدان ضعيف، أما األول ] ) حىت يفرتقا ( [: ومحل قوله
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، فاملتساومان إذا اختلفا يف قيمة السلعة معلوم أن البيع ال إليه ألنه أمر ظاهر واضح ال ُيتاج أن ينبه
فباإلمجاع أن  :ومل يتفقا ،: بعشرين، وقال اآلخر: بعشرةفلو قال أحدمها !وهذا أمر واضح يلزمهما

ولذلك  ؟!أصاًل  األصل، مث إنه كيف يكون هلما اخليار والبيع مل ُيدث فهما باخليار منالبيع مل يقع، 
أن اآلية واحلديث إذا تردد أحدمها بني معىن ظاهر  :: إن األصل، حىت قال بعض العلماءال يرد هذا

ألنه ضرب  ؛املألوف ال ُُيمل عليه النصاملعىن املعروف  :ُقدم اخلفي على الظاهر، يعين :ىن خفيومع
 .بالتنبيه عليه، فهذا حتصيل حاصل من العبث ال يشتغل الشرع

ألن حديث عمرو بن شعيب  ؛ضعيف "افرتاق األقوال" :املراد به ] ) حىت يفرتقا ( [: أن قوله: ثانًيا
: إنه أدرك اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه - رمحه هللا -وقد قال اإلمام البخاري  ،عن أبيه عن جده

والناس يعملون حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وال يرده أحد، فهذا  ،وأبا خيثمة وغريهم
فهذا  ( رقا عن مكاهنماـفـتـا مل يـار مـيـخلاـان بـعـيـ) الب: احلديث الذي رواه البيهقي قال فيه النيب 

 ،أنه خالف عمل أهل املدينةوأما اعرتاضهم ب ن االفرتاق باألبدان ال باألقوال.نص يدل على أ
 -أن أهل املدينة  :مث أجيب جبواب ثاٍن وهو ،تفرقت ما تقدم من أن سنن النيب  :فاجلواب عنه

م دعوى اإلمجاع، ومن علماء أهل املدينة من قال بشرعية هذا اخليار، ولذلك ال ُتس ل - رمحهم هللا
وقد أفىت خبيار اجمللس وقضى به، وكان  فعبدهللا بن عمر كان من أئمة الفتوى يف مدينة رسول هللا 

قضى هبذه  البيع وال يرجع صاحبه، كذلك أيًضا:حىت يتم  ؛انصرف :وأعجبته إذا اشرتى سلعة 
من وهو  - ابن أيب ذئبقضى به و  ،- املدينة الفتوى يف وهو من أئمة - السنة سعيد بن املسيب

، فدعوى أن إمجاع أهل املدينة على رد هذا - معاصري اإلمام مالك وهو من أئمة الفتوى يف املدينة
القول باعتبار هذه  :فالذي يرتجح هو :على ذلك وبناءً  ال ختلو من نظر وهي غري ُمس لمة. احلديث

اق األبدان وليس افرتاق افرت  :فرتاق املراد بهوأن البيعني باخليار ما مل يتفرقا، واال ،السنة والعمل هبا
ئل: هل ينتقل هذا إذا ثبت هذا فاملتبايعان باخليار ما مل ُيصل الفراق بينهما، فلو سأل سا األقوال.

اختار ف :؟ وجهانوارثه هل ينتقل اخليار إىل ورثته؟ فلو مات أحد املتعاقدين ويف اجمللس اخليار ويورث
 ومن ترك مااًل  ،ألنه حق من احلقوق عن اإلمام أمحد أنه يُنقل للورثة؛ورواية  - رمحهم هللا -الشافعية 
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عن  عوًضا فريثه كما يرث حق مال الدية ،األموال حلق الذي يؤول إىلا فهو لوارثه، وهذا من
فإنه ينتقل خيار اجمللس إىل الورثة ويورث على أصح الوجهني  :عن عفوه، فإذا ثبت هذا القصا  أو

حيث يُدفع به  - كما ذكرنا  -مث إن خيار اجمللس فيه حكمة عظيمة  .- رمحهم هللا -اء عند العلم
ولكنه حينما رجع إىل  ،الضرر عن املتعاقدين فيما لو استعجل إنسان فاشرتى سلعة بعشرة آالف

؛ فأعطاه الشرع اخليار ،نفسه ونظر وجد أنه لو دفع العشرة أجحف بنفسه وضيق على أهله وولده
) فإن صدقا وبينا بورك هلما يف ] : -عليه الصالة والسالم  - وقوله ع الضرر عن نفسه.حىت يدف

وإرشاد لألمة إىل ما ينبغي أن  لنيب ا توجيه من ن كذبا وكتما ُمقت بركة بيعهما ( [وإ ،بيعهما
 ،فيصدق وال يكذب ،يكون عليه املسلم مع أخيه املسلم من النصيحة وترك الغش وتقوى هللا 

 ،وتعلقت النفوس باألموال بتلى عباده حببها وينصح وال يغش، ويرب وال يفجر، واملال فتنة وهللا 
 حلففجر ف - والعياذ باهلل -ولرمبا  ،فزل اللسان وغش وكذب :الدنيا عن اآلخرة فلرمبا أهلت زينة

،  البيعالبيع والنصيحة يف يف أمر ولذلك شدد هللا  ألميان الكاذبة على شيء غري صحيح!ا
النصيحة ( قلنا: ملن يا  ) الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدينيقول:  فحديث رسول هللا 

أراد أن  أنه إذا :( فمن النصيحةاملسلمني وعامتهم  ) هلل ولكتابه ولرسوله وألئمةرسول هللا؟ قال: 
يف امتناعه  أن يكون سبًباكن فإنه يكشف حقيقة الشيء وال خيبئ عن املشرتي ما مي شيًئا يبيع املسلمُ 

من الربكة، فما صدق  تكفل لكل إنسان صدق يف بيعه مبا أخرب به النيب  من الشراء، وهللا 
بائع يف صفقة إال بارك هللا له يف صفقة ميينه، وال التزم تاجر بالصدق فيما يقوله يف جتارته إال أعظم 

، وهي سنة من فأصبح قليله كثريًا ويسريه جلياًل  ،هللا أجره ورفع درجته وبارك له يف املال الذي يأتيه
 هللا ال تتبدل وال تتحول، فاهلل ُيب الصادقني وهللا مع الصادقني ويرضى عن الصادقني، وأخرب 

: ) عليكم فقال  ،أن هذا السبيل الناصح الذي ال غش فيه ينتهي بويل هللا املؤمن إىل اجلنة
وال  ،اجلنة إىل فإن الصدق يهدي ؛موه ) عليكم بالصدقالز  :( أي) عليكم بالصدق  .بالصدق (

يًقا يزال الرجل يصدق ويتحر   :يعين "يصدق ويتحرى الصدق"( ى الصدق حىت يكتب عند هللا صد 

فيبدأ بالصدق بريال وبريالني وخبمسة وبعشرة وبعشرين حىت يُنزله  ،لايرالصفقة األوىل قيمتها عشرة 
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ألن هللا وطَّن قلبه  ات املاليني ما كذب فيها وال فجر؛فلو كانت الصفقة بعشر  ،هللا منازل الصادقني
لصدق يف الثانية مث رة األوىل يسره هللا لإىل أختها، ومن صدق يف امل على الصدق، واحلسنة تدعو

 ،فلحني، وإذا كان من الصديقني هدي إىل اجلنة وكان من املثالثة حىت يكتبه هللا عنده صديًقاال
مث يكذب يف اخلمسة مث يف العشرة مث يف  ،فيكذب يف الريال ويستهني به :كس بالعكسوالع

ألمر أن ُيلف اليمني ويفجر فيها، مث يبلغ به األمر أن ويكذب وال ُيلف، مث يبلغ به ا ،ينالعشر 
) ثالثة ال يكلمهم هللا وال يزكيهم وال : وقال  ان الفاجرة وال يبايل صدق أو كذب!ُيلف األمي

عليه  - فقال خابوا وخسروا! ؟من هم يا رسول هللا: هم يوم القيامة وهلم عذاب أليم ( قلتظر إليين
أقام  أن رجاًل  أخرب . و ن واملنفق سلعته باحللف الكاذب () املسبل واملنا: -الصالة والسالم 

، عظيم صر هي الصالة الوسطى والكذب بعدهاألن صالة الع ؛سلعته بعد صالة العصر فحلف باهلل
ألن  ؛والكثري من التجارات حتدث يف هذا الوقت ولذلك قال: ) فأقام سلعته بعد صالة العصر (

ه أعطي فيها كذا وكذا ) فحلف باهلل الذي ال إله غريه أن: فقال ، الناس يتفرغون للبيع والشراء
لقيامة وال فحرمه من النظر إليه يف عرصات يوم ا أن غضب هللا  :فكانت العاقبة وهو كاذب (

 وهللا  ،- وهي صفقات العقود - يكلمه وال يزكيه وله عذاب أليم، فأمر الصفقات أمر عظيم
، فإذا أراد أن يف صفة املبيع فال يكذب -أواًل  -فيصدق  ،تكفل بالربكة ملن صدق وبر فيما يقول

لسيارة غري جيدة فقد  يف وصفه هلا باجلودة، فلو كانت ا فليكن صادقًا "إهنا جيدة": وقال يبيع سيارة
 أو ،أو عنده أرض يف موقع ممتاز ،: إهنا من الصنف املمتازب وفجر وغش أخاه املسلم، ولو قالكذ

وإذا   "ئة"أنه صاٍف مئة يف املالسمن أو على الطعام طعام، أو كتب على  أو سيارة أو عنده دابة
عن كذبه  فإنه مسؤول أمام هللا  :ئة، فلو كانت فيه شائبة واحد يف املكانت احلقيقة خبالف ذلك

 ئة يفأن يكتب على سلعته "إهنا صافية م ما من هناك أحد عنده من الورع وخوف هللا وغشه، و 
قيل له إذا جاءه املشرتي ف ،كما يبيع العطور"بعين"  : ذلك كان بعض الصاحلني إذا قيل لهول املئة"!

" وعنده من أجود أنواع العود! ومع ليس عندي": ل، يقو ئةئة يف امل: أريد من العود الصايف مال لهوق
 ؛من هللا  ، إمنا يقول: "عندي شيء طيب"؛ ورًعا وخوفًا: أجود وأحسنذلك ال يقبل أن يقال له
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، فهي مدار احلقوق اعنه ألن كل كلمة يقوهلا البائع وكل كلمة يقوهلا املشرتي مسؤول أمام هللا 
تستحل هبا التجارات، فمن أقام ُتستحل هبا األموال و  ،لمنيومقاطع احلقوق وهي املفاصل بني املس

له يف دينه ودنياه وآخرته، وآوى إىل فراشه  فاتقى وبر: جعل هللا جتارته خريًا ه بني اجلنة والنارنفس
استدرجه هللا من حيث ال  :قرير العني مطمئن القلب أنه مل يغش ومل يكذب، ومن كان بعكس ذلك

من نار جهنم ما  يُدخل على نفسه يف كل حني يتم صفقة أو يعقد بيًعاُيتسب، ففي كل حلظة و 
حقوق  :وأن يعلم أن أصعب ما يف احلقوق ،فالواجب على املسلم أن يتقي هللا ستقل أو يستكثر!يُ 

غفر هللا  :العباد، فإنه لو ظلم فيما بينه وبني هللا فدمعت عينه وخشع قلبه ونطق لسانه باالستغفار
 - فيقول أن يكون يف حل إال إذا أحله صاحب احلق.ذنبه، ولكن إذا ظلم أخاه املسلم فال ميكن 

مطابقة القول للواقع، مطابقة القول يف صفة  :والصدق ( [ ) فإن صدقا] : -عليه الصالة والسالم 
؟ قال: عشرة السلعة يف : كم أعطيت، فقيل له قيمة السلعة، مطابقة القول يف- كما ذكرنا  -السلعة 

  ئة ألف أو الذي ذكر فيها مأنه أعطي  ينبغي أن يكون صادقًا ..ئة ألفآالف.. نصف ميلون.. م
، واملال الذي يأخذه - والعياذ باهلل -فإنه متحق بركة سلعته  :، فإن غش أو كذب أو زور] ... [

اعهافوأخذ ممحوق الربكة، فلو غش يف عمارة اشرتاها مل يبارك هللا له يف سكناها، ومل يبارك هللا له لو ب
 يُدخل يف جوفه من نار جهنم قلياًل فإنه  :آخر، فإن طعم ويف ذلك املال غش شيًئا ماهلا واشرتى به

  لدعوة. قال: ادع هللا أن جيعلين مستجاب ا ،: يا رسول هللاولذلك قال على حسب غشه! و كثريًاأ
 - عليه الصالة والسالم - ورسوله كل هذا تعظيم من هللا و  تستجب دعوتك () أطب مطعمك 

 . النصيحة النصيحة وإذا اشرتى اشرتى على مر احلقوق، فاملسلم إذا باع باع علىأل

السلعة عيب وال خيرب به،  لكن يعلم يف ألنه قد يكون صادقًا ؛يكتم ما [ () فإن صدقا وبينا ] 
فإن شاء أخذ  ،لعيب الفالين والفالين: هذه السيارة فيها اول للمشرتيفإذا كانت السيارة معيبة يق
 يضع له من فإن هللا  :ستضرأنه ما من مسلم ينصح يف بيعه ولو ا وإن شاء ترك، وثق ثقة تامة

ن، فقد تباع هذه السيارة بالنصيحة بعشرة وباإلمكان سبااحللربكة يف عاجل أمره ما مل يكن له يف ا
فقد يشرتي   العشرة من الربكة أضعاف املئات!فيضع هللا يف :فريضى بالعشرة ،ئة بالغشاع مبأن تب
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من  فقد يشرتي شيًئا ،فيبيعه بأضعاف قيمته يشرتي هبا شيًئا - يبيع هبا السيارةاليت  -ة هبذه العشر 
اء فما جز  معه سنوات وتبقى معه دهرًا طوياًل، ويكون منزاًل مبارًكا، فتعيش دار أو دابة يركبها

الذي يدل على   فهذا حديث وقبس من معامل النبوة عن رسول هللا  اإلحسان إال اإلحسان.
بل دخلت معه يف بيعه وشرائه  ،املسلم يف مسجده راكًعا وساجًدا تكواليت ما تر  ،كمال شريعة هللا

يف مسجده  فهو كما يعبد هللا راكًعا ساجًدا ،فبينت له ما أحل هللا وما حرم عليه ،وأخذه وعطائه
فيبيع له بيع  ،لسوق ويأمن املسلم أخاه املسلما يف سوقه وجتارته، وهبذا تستقيم أمور يتعبد هللا 

وإمنا الصدق والنصيحة، وعند ذلك يبارك لالثنني يف  ،ال غش فيه وال فضيحة ،املؤمن للمؤمن
 .ما أوجبا من عقدمهاقتهما و صف


