
اؼبملكة العربية السعودية 
 كزارة التعليم العارل

 جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية
 اؼبعهد العارل للقضاء

قسم الفقو اؼبقارف  
التعليم اؼبوازم 

 

                                          

 

 
 
 

الفروق الفقهية في البيوع المنهي عنها عند متأخري 
 الحنابلة

 (بيع النسيئة والعينة والتسعير واالحتكار) 
جمعا وتوثيقا ودراسة 

 
خطة لتسجيل بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقو المقارن 

 
إعداد الطالب 

 صالح بن سالم الصاىود

 المرشد العلمي
ىشام بن عبدالملك آل الشيخ / الدكتور 

ىـ 1431 – 1430العام الجامعي 



-1- 
 

 
 
 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 اغبمد هلل كثَت اإلحساف الذم أسبغ علينا نعمو ظاىرة كباطنة، جزيل العطايا كاؽببات ،منزؿ 
الرضبات غافر الذنب كقابل التوب الرحيم الوىاب، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو 

ال ند لو كال نظَت كأشهد أف ؿبمدان عبده كرسولو اؼببعوث رضبة للعاؼبُت بشَتان كنذيران صلى اهلل 
. عليو كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت كسلم تسليمان كثَتان أما بعد 

فإف اغبق جل كعبل إذا أراد بعبده خَتان فقو يف الدين ، كأعطاه من العلم بأحكاـ الشريعة 
من يرد اهلل بو خَتان يفقو يف الدين " كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ، الفرعية مادل يعط غَته 

ٍب ببذؿ العبد ،   غَت أف ىذا الفقو اليناؿ بالتمٍت كال بالتحلي كإمنا يناؿ بتوفيق اهلل أكالن 1"
ٍب ، كسعو يف ربصيل الفقو بدين اهلل جل كعبل كذلك بثي الركب عند العلماء قبل كل شيء 

ككلما زاد نظر ، بالنظر كالتأمل كالتدقيق يف كبلـ العلماء من خبلؿ كتبهم يف اؼبسائل الفقهية 
كلما ازداد معرفة كعلمان باؼبتشابو منها كاؼبختلف كلذلك كجدنا ، الفقيو يف اؼبسائل الفقهية 

العلماء احملققُت من اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين يصدركف أحكامان ـبتلفةن يف مسائل قد يظهر لغَت 
اؼبتأمل كاؼبدقق أهنا متماثلة فيبينوف فركقان قد زبفى على كثَت من الناس فبل يتفطن ؽبا إال العلماء 

. الربانيوف 
ألجل ما سبق كتقدـ كألمهية البيوع اؼبنهي عنها بشكل خاص، كعلى كجو التحديد بيع النسيئة 

الفركؽ  )كالعينة كمسأليت التسعَت كاالحتكار أحببت الكتابة يف ىذا البحث الذم ظبيتو 

                           
. 7312: أخرجو البخارم برقم  1
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 (الفقهية يف البيوع اؼبنهي عنها عند متأخرم اغبنابلة يف بيع النسيئة كالعينة كالتسعَت كاالحتكار
 .

: أسباب اختيار الموضوع
كالذم درستو يف ، أف اؼبذىب الفقهي الذم درستو يف اغبلقات يف  ؿبافظة األحساء : أكالن 

كىذا البحث يعينٍت على فهم ، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية ىو اؼبذىب اغبنبلي 
. أعمق ؽبذا اؼبذىب 

أف ىذا اؼبوضوع يتناسب مع التخصص الذم زبصصت فيو باؼبعهد العارل للقضاء كىو : ثانيان 
. الفقو اؼبقارف كىذا البحث يتناكؿ اؼبذىب اغبنبلي بشكل خاص كبقية اؼبذاىب بشكل عاـ 

ناىيك ، قد ربفى على كثَت من طلبة العلم - الفركؽ الفقيهة- أف مثل ىذه اؼبواضيع: ثالثان 
. عن غَت طلبة العلم فهم أكذل كأحرل 

. حبسب اطبلعي كمعرفيت دل أجد من كتب يف الفركؽ الفقهية عند متأخرم اغبنابلة : رابعان 

: أىمية الموضوع
كال يستغٍت عنها ال أقوؿ كثَت من الناس بل ال ، أف اؼبعامبلت اؼبالية ىي عصب اغبياة : أكالن 

. فهي من األمور اؼبهمة جدان يف حياهتم كمعيشتهم، يستغٍت عنها الناس 
فبقدر ما يتمكن اؼبفيت ، أف معرفة الفركؽ الفقهية يًتتب عليها صواب اؼبفيت من خطئو : ثانيان 

. أك العادل من معرفة الفركؽ الفقهية بقدر ما يكوف صائبان يف فتواه 
كما أف فيها ، تنمية اؼبلكة الفقهية لدل طالب العلم بدارسة مثل ىذا الفن العظيم : ثالثان 

. تنمية للذكاء كالفطنة كاؼبواىب العقلية 
أك حىت اختبلؼ حكم ، إدراؾ سبب اختبلؼ الفقهاء أحيانان بالنسبة للمسائل الفقهية : رابعان 

. الفقيو الواحد يف اؼبسائل اؼبتشاهبة يف الظاىر 
. كىناؾ أمور أخرل تدؿ على أمهية ىذا اؼبوضوع إال إنٍت اكتفيت دبا رأيت أنو األىم منها 

: ويحسن بي في ىذه المقدمة أن أنبو إلى أربعة أمور 
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أف اؼبقصود باؼبتأخرين من اغبنابلة ىم علماء هناية القرف التاسع أم من عاـ : األمر األكؿ 
ىػ  كعلى رأسهم إماـ اؼبذىب يف زمانو العبلمة أبو اغبسن عبلء الدين على بن سليماف 885

. 1اؼبرداكم إذل اآلخر
: أف طوؿ اسم اؼبوضوع قد فرضو الواقع علي كذلك من جهتُت : األمر الثاين 

مشًتؾ بيٍت كبُت  (الفركؽ الفقهية يف البيوع اؼبنهي عنها  )اعبهة األكذل أف ىذا اؼبوضوع /أ
فاقتضى األمر التمييز بُت حبثي كحبثو ألننا سويان يف البيوع اؼبنهي ، توفيق اليعقوب / زميلي 
بيع النسيئة كالعينة )فاضطررت أف أعُت البيوع اؼبنهي عنها اليت قمت بدراستها فكتبت ، عنها 

. (كالتسعَت كاالحتكار 
كعن الوجهة اليت ، أف عنواف البحث ال بد أف يفصح إصباالن عما بداخلو : اعبهة الثانية / ب 

متأخرم اغبنابلة "مع " الفركؽ الفقهية" فكاف لزامان علي أف أضع يف العنواف عبارٌب، يسَت إليها 
 . "

أف بيع النسيئة اؼبراد بو ىنا ىو عبارة عن العينة اليت اختل فيها شرطه من / األمر الثالث 
كقد فعلت ذلك مشيان على طريقة بعض فقهاء اغبنابلة فالفركؽ اليت حبثتها ىنا إمنا ، شركطها 

. كال تتعلق ببيع األجل ، ىي يف بيع العينة فقط 
عدد اؼبسائل أك الفركؽ اليت كجدهتا يف العينة كالتسعَت كاالحتكار تسعة عشر : األمر الرابع 

. فرقان 
 

: وىي على ثالثة أقسام  :الدراسات السابقة 
دراسات سابقة في الفروق الفقهية مستخرجة من جميع أبواب الفقو : القسم األول 

: عند الحنابلة بخاصة 
 (616المتوفى عام  )الفروق للسامري رحمو اهلل تعالى -1

                           
 (1/472)بكر أبو زيد .اؼبدخل اؼبفصل د 1
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كدل أتطرؽ لفركفو ،ألف الزريراين ذكر كل فركقو كزاد عليها فاكتفيت بالكبلـ على فركؽ 
يف معرض حديثو عن منزلة الكتاب - الزريراين ،قاؿ ؿبقق كتاب إيضاح الدالئل للزريراين

 –ثناء العلماء على أصل ىذا الكتاب ، كىو فركؽ السامرم  ) –بُت كتب الفركؽ 
بأنو من أحسن كتب الفركؽ ، كأكثرىا مسائل ، كأدقها :  ككصفو –لكونو أسبق كأشهر 

، وىذا الثناء ينجر تبعا على ىذا الكتاب لكونو لم يخل مآخذ ، كأعمها نفعا كفائدة 
 بل زاد عليو – سوى االختصار في األلفاظ –بشيء مما ذكره السامري من الفروق 

  (1)( فروقا ،وفوائد واستدراكات زادت من قيمة الكتاب العلمية
 :(714المتوفى عام  )إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل للزريراني  -2

 فرقان يف صبيع أبواب الفقو ، كما ذكره يف 800كىو كتاب كبَت ذكر فيو فركقا تربو على 
 ، كقد قرأت ىذه الفركؽ صبيعان كدل يذكر 190 إذل الفرؽ 133كتاب البيع من الفرؽ 

.  فركقان يف البيوع اؼبنهي عنها مطلقان – رضبو اهلل –فيها الزريراين 
 
القواعُد واألصوُل الجامعُة والُفُروُق والتقاسيُم الَبِديَعُة النَّاِفَعُة للشيخ عبدالرحمن -3

 ، (ىـ1376المتوفى عام  )بن ناصر السعدي 

 كقد قسم كتابو إذل قسمُت ، قسم القواعد الفقهية ، كقسم الفركؽ كالتقاسيم الفقهية، 
كقد ذكر يف قسم الفركؽ صبلة من الفركؽ من أكثر أبواب الفقو غَت ميرىتِّب ؽبا ، فأحيانا 
يذكر فرقا يف الصبلة ، ٍب يعقبو فرقا يف اؼبعامبلت مثبل كىكذا ، كيتميز كتابو رضبو اهلل 

الفركؽ : الفركؽ الصحيحة ، كصورية كىي: بتقسيمو للفركؽ إذل قسمُت ، حقيقية كىي
الضعيفة ، كمن ضمن ما ذكره فركقا متفرقة من كتاب اؼبعامبلت ، كقد قرأت ىذه الفركؽ 

كتتبعتها كدل أجد ما يتعلق بالبيوع اؼبنهي عنها عند متأخرم اغبنابلة، كالسيما بالتفصيل 
. الذم تعرضت لو يف ىذا البحث اؼبتواضع

 

                           
 114/ 1إيضاح الدالئل (  1)
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إرشاد أولي البصائر واأللباب لنيل الفقو بأقرب الطرق وأيسر األسباب ، للشيخ -4
  ،  (ىـ1376المتوفى عام  )عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

كقد ألف كتابو بطريقة السؤاؿ كاعبواب يف غالب أبواب الفقو مبتدأ بالطهارة ، كخاسبا لو 
 رضبو اهلل –باإلقرار ، كضمن بعض أبوابو فركقا بُت الفركع الفقهية يف ذلك الباب قاؿ 

 ، كاؼبعاين األلفاظ سهل ، اؼبنزع بديع تأليف فهذا : بعد أما)  : يف مقدمتو –تعاذل 
 اعبامع احملرر السؤاؿ : بصورة رتبتو، األحكاـ مسائل مهمات على حيتوم ، الًتتيب حسن

 أشتات تقرب، كتقسيمات ، كضوابط ، أصوؿ : على حيتوم، النافع اؼبفصل كاعبواب ،
 عديدة الفقو من أبوابا يتناكؿ األجوبة ىذه من ككثَت، كالفوارؽ لنظائرا كتضم ، اؼبسائل

 التمييز ليحصل ؛ اشتباىها يكثر اليت اؼبسائل بُت الفوارؽ أيضا كأذكر:ٍب قاؿ ....
  (1)(اخل ....بينها

كقد تتبعت مسائل البيع كأنواع اؼبعامبلت فلم أجد فركقان يف البيوع اؼبنهي عنها حبسب ما 
. تعرضت لو يف ىذا البحث

 

رسائل وكتب علمية كتبت في الفروق الفقهية عند بعض علماء الحنابلة ومما : القسم الثاني
: وقفت عليو التالي 

 (جمع ودراسة)الفروق الفقهية عند الحافظ ابن  رجب الحنبلي في العبادات والمعامالت- 1
خطة حبث مقدمة استكماالن ؼبتطلبات درجة الدكتوراه زبصص الفقو كأصولو إعداد الطالبة 

 الفصل الدراسي  عبداحملسن بن عبدالعزيز الصويغمٌت بنت عبدالرضبن اغبمودم إشراؼ الدكتور
.  ىػ جامعة اؼبلك سعود ،كلية الًتبية ، قسم الثقافة اإلسبلمية 1426/ 1425الثاين 

كل باب فيو طبسة فصوؿ ، كدل تتكلم عن الفركؽ يف ،كقد اشتملت الرسالة على بابُت
الفركؽ الفقهية يف اؼبعامبلت ، كفيو طبسة : الباب الثاين  )البيع إال يف مبحث كاحد فقط يف

الفركؽ : اؼببحث األكؿ : البيوع ، كفيو أربعة مباحث  الفركؽ الفقهية يف : الفصل األكؿ :فصوؿ 

                           
  9ص إرشاد أكرل البصائر كاأللباب لنيل الفقو بأقرب الطرؽ كأيسر األسباب : انظر (  1)
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(. الفقهية يف مسائل البيع  
قد ربدث ابن رجب عن الفركؽ الفقهية يف اؼبعامبلت لكنو دل يتعرض للمسائل اليت : قلت

. تعرضت ؽبا يف البيوع اؼبنهي عنها اليت زبصٍت يف ىذا البحث على كجو التحديد
 
جمعا  )الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية في المعامالت  -2

 .وذكر فيها اثنين وتسعين فرقا  (وتوثيقا ودراسة 

عبدالعزيز بن عبدالرضبن الشريدة : رسالة مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت يف قسم الفقو ، إعداد 
 ىػ، جامعة اإلماـ ؿبمد بن 1429صاحل اغبسن ، العاـ اعبامعي : إشراؼ األستاذ الدكتور 

. سعود اإلسبلمية ، كلية الشريعة بالرياض ، قسم الفقو 
الفركؽ يف البيع كالشركط فيو كذكر ربتو : كقد قسم حبثو سبعة فصوؿ ، ذكر يف الفصل األكؿ 

أربعة كثبلثُت مبحثا ، كقد نظرت يف ىذه الفركؽ فلم أجد أهنا تعرضت للمسائل اليت 
. تعرضت ؽبا يف البيوع اؼبنهي عنها اليت زبصٍت يف ىذا البحث

 
، كالكتاب يوسف الصالح : الفروق البن قيم الجوزية ، جمع وترتيب :كتاب  -3

ليس خاصا بالفركؽ الفقهية ، بل تناكؿ الفركؽ عند ابن القيم بوجو عاـ، كىنا 
كذلك دل أجد أنو تعرض للمسائل اليت تتعلق بالفركؽ الفقهية يف البيوع اؼبنهي عنها 

 . اليت زبصٍت

 
كتاب الفروق الفقهية في المذىب الحنبلي كما يراىا ابن قدامة المقدسي في  -4

للدكتور عبداهلل الغطميل ،طبع في مطابع الصفا -  كتابي الطهارة والصالة 
. ىـ1413بمكة سنة 

: رسائل الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية  في البيوع عند كل العلماء :القسم الثالث 
رسالة يف الفركؽ الفقهية بُت اؼبسائل الفرعية يف البيوع للباحث : كفبا كقفت عليو يف ذلك 

 ىػ كناؿ هبا صاحبها درجة 1418ؿبمود بن أضبد إظباعيل ، كنوقشت ىذه الرسالة عاـ 
. الدكتوراة من اعبامعة اإلسبلمية كلية الشريعة  كذكر فيها ثبلثة كشبانُت فرقا 
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 فرقا  24الفركؽ يف الربا كالصرؼ : كقد قسم حبثو إذل سبعة فصوؿ ، الفصل األكؿ 
.  فرقا 17الفركؽ يف السلم :كالفصل الثاين 

.  فرقا 11الفركؽ يف خيار الشرط : كالفصل الثالث 
.  فرقا 11الفركؽ يف خيار العيب : الفصل الرابع 

.  فركؽ 5الفركؽ يف خيار الرؤية : الفصل اػبامس 
.  فركؽ 6الفركؽ يف االستثناء يف البيوع : الفصل السادس 
.  فركؽ 9الفركؽ يف البيوع الفاسدة كالصحيحة : الفصل السابع 

كقد ذكر يف الفصل السادس ستة فركؽ يف االستثناء  
كقد قرأت الفركؽ الفقهية يف ىذه الرسالة فلم أجد مؤلفها تطرؽ إذل اؼبسائل اليت تعرضت ؽبا يف 

. البيوع اؼبنهي عنها اليت زبصٍت يف ىذا البحث
 :منهج البحث  

 : يتبُت منهجي يف البحث بالنقاط اآلتية 

تصوير اؼبسألة اؼبراد حبثها تصويران دقيقان قبل بياف حكمها؛ ليتضح اؼبقصود من دراستها      -1
 . ، إف احتاجت اؼبسألة إذل تصوير

إذا كانت اؼبسألة من مواضع االتفاؽ فيذكر حكمها بدليلو مع توثيق االتفاؽ من              -2
 . مظانو اؼبعتربة

 : إذا كانت اؼبسألة من مسائل اػببلؼ ، فيتبع ما يلي              -3

 . ربرير ؿبل اػببلؼ إذا كانت بعض صور اؼبسألة ؿبل خبلؼ كبعضها ؿبل اتفاؽ        . أ

ذكر األقواؿ يف اؼبسألة كبياف من قاؿ هبا من أىل العلم ، كيكوف عرض اػببلؼ   . ب
 . حسب االذباىات الفقهية

االقتصار على اؼبذاىب اؼبعتربة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوؼ عليو من أقواؿ   . ج
 . السلف الصاحل ، كإذا دل يوقف على اؼبسألة يف مذىب ما فيسلك مسلك التخريج

 . توثيق األقواؿ من مصادرىا األصلية      . د

استقصاء أدلة األقواؿ مع بياف كجو الداللة ، كذكر ما يرد عليها من مناقشات كما   . ق
 . جياب بو عنها إف أمكن ذلك ، كذكر ذلك بعد الدليل مباشرة
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 . الًتجيح مع بياف سببو كذكر شبرة اػببلؼ إف كجدت      . ك

اإلعتماد على أمهات اؼبصادر كاؼبراجع األصلية يف التحرير كالتوثيق كالتخريج              -4
 . كاعبمع  

 . الًتكيز على موضوع البحث ، كذبنب االستطراد              -5

 . العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية             -6

 . ذبنب ذكر األقواؿ الشاذة             -7

 . العناية بدراسة ما جد من القضايا فبا لو صلة كاضحة بالبحث             -8

 . ترقيم اآليات ، كبياف سورىا مضبوطة بالشكل             -9

زبريج األحاديث من مصادرىا األصلية كإثبات الكتاب كالباب كاعبزء كالصفحة ،    -10
كبياف ما ذكره أىل الشأف يف درجتها  إف دل تكن يف الصحيحُت أك أحدمها ، فإف 

كاف اغبديث فيهما ، أك يف الصحيحُت أك أحدمها ، فإين أكتفي بعزك اغبديث 
 . إليهما ، أك إذل أحدمها

 . زبريج اآلثار من مصادرىا األصلية ، كاغبكم عليها        -11

التعريف باؼبصطلحات من كتب الفن الذم يتبعو اؼبصطلح ، أك من كتب         -12
 . اؼبصطلحات اؼبعتمدة

توثيق اؼبعاين من معاجم اللغة اؼبعتمدة ، كتكوف اإلحالة عليها باؼبادة  كاعبزء         -13
 . كالصفحة

عبلمات التنصيص : العناية بقواعد اللغة العربية ، ك اإلمبلء ، كعبلمات الًتقيم كمنها    -14
لآليات الكردية، كلؤلحاديث الشريفة كلآلثار كألقواؿ العلماء، كسبييز العبلمات أك 

 . األقواس فيكوف لكل منهم عبلمتو اػباصة

ترصبة لؤلعبلـ غَت اؼبشهورين بإجياز بذكر اسم العلم كنسبو كتاريخ كفاتو كمذىبو    -15
 .                                                                 العقدم،كالفقهي كالعلم الذم اشتهر بو،كأىم مؤلفاتو كمصادر ترصبتو

إذا كرد يف البحث ذكر مكاف، أك قبائل، أك فرؽ ،أك أشعار، أك غَت ذلك    توضع    -16
 .فهارس خاصة، إف كاف ؽبا من العدد ما يستدعي ذلك

 . تكوف اػباسبة متضمنة أىم النتائج كالتوصيات اليت يراىا الباحث         -17
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 : أيتبع ذلك بالفهارس الفنية اليت تبُت ما تضمنتو الرسالة كىي كما يأٌب         -18

 . فهرس اآليات القرآنية        . أ

 . فهرس األحاديث  . ب

 .فهرس اآلثار    . ج
 . فهرس األعبلـ      . د

 . فهرس اؼبصادر كاؼبراجع    . ق

  .فهرس اؼبوضوعات      . ك
: خطة البحث 

.    ، كخاسبة لُتيشتمل البحث على مقدمة ،كسبهيد، كفص
: كتتضمن : اؼبقدمة 

. اؼبوضوع سباب اختيار أ -1
  .مهيتوأ -2
 .الدراسات السابقة  -3
 .منهج البحث  -4
 : وفيو مبحثان  : التمهيد 

:  مطالب ثبلثةكفيو :التعريف بعلم الفركؽ  : المبحث األول

. تعريف الفركؽ لغة كاصطبلحا : اؼبطلب األكؿ 

. حكم تعلم الفركؽ الفقهية : اؼبطلب الثاين 

. اؼبؤلفات يف علم الفركؽ : اؼبطلب الثالث 

: كفيو طبسة مطالب : ع  كيف التعريف باليب : المبحث الثاني

. تعريف البيع لغة كاصطبلحا : اؼبطلب األكؿ 
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.  التعريف ببيع النسيئة لغة كاصطبلحا: اؼبطلب الثاين 

. التعريف بالعينة لغة كاصطبلحا: اؼبطلب الثالث

. التعريف بالتسعَت لغة كاصطبلحا: اؼبطلب الرابع 

 .التعريف باالحتكار لغة كاصطبلحا: اؼبطلب اػبامس 

 

. الفروق في بيع النسيئة والعينة وفيو عشرة مباحث: الفصل األول
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا كبُت شرائها بعد : اؼببحث األكؿ

 .1تغَت صفتها أك قبض شبنها
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا كبُت أف يشًتيها : اؼببحث الثاين

 .2األب أك االبن ككبومها 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب يشًتيها كبُت شرائها : اؼببحث الثالث

 .3من زيد
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب يشًتيها بأقل من مثل   : اؼببحث الرابع

 .4الثمن أك أف يشًتيها  دبثل الثمن
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب يشًتيها بنفس النقد : اؼببحث اػبامس

 .5كبُت أف يشًتيها بغَت النقد
الفرؽ يف مسألة العينة بُت أف يقصد بالعقد األكؿ الثاين كبُت أف ال : اؼببحث السادس

                           
(  2/76)اإلقناع  1
(   4/61)مطالب أكرل النهى 2
(   4/62)مطالب أكرل النهى 3
 (4/1415 )كشاؼ القناع  4
 ( 4/1416)كشاؼ القناع  5
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 .1يقصد ذلك
 .2الفرؽ بُت مسألة العينة كعكسها: اؼببحث السابع
 .3الفرؽ بُت مسألة العينة ك التورؽ : اؼببحث الثامن
الفرؽ بُت أف يبيع ما جيرل فيو الربا نسيئة ٍب يشًتم بثمنو الذم يف ذمتو : اؼببحث التاسع

قبل قبضو من جنسو أك ما ال جيوز بيعو بو نسيئة كبُت أف يشًتم بثمن آخر كيسلمو إليو ٍب 
 .4يأخذه منو كفاءن 

الفرؽ بُت أف يبيع ما جيرل فيو الربا نسيئة ٍب يشًتم بثمنو الذم يف ذمتو : اؼببحث العاشر
قبل قبضو من جنسو أك ما ال جيوز بيعو بو نسيئة كبُت أف يشًتم بثمن آخر كدل يسلمو إليو بل 

 .5اشًتل يف ذمتو كقاصو
 

. الفروق في التسعير واالحتكار وفيو تسعة مباحث: الفصل الثاني
 .6الفرؽ بُت حكم التسعَت كبُت حكم الشراء من اؼبسعر: اؼببحث األكؿ
الفرؽ بُت حكم التسعَت إذا دل يهدد اإلماـ من خالف كبُت حكمو إذا : اؼببحث الثاين

 .7ىدد اإلماـ من خالف
 .8الفرؽ بُت تسعَت اإلماـ كبُت قولو بع كالناس: اؼببحث الثالث
 .9الفرؽ بُت الشراء من اؼبسعر كالشراء فبن سعر عليو السعر: اؼببحث الرابع

                           
 (2/1416)كشاؼ القناع  1
 (3/164)شرح منتهى اإلرادات  2
 (3/164)شرح منتهى اإلرادات  3
(   4/63)مطالب أكرل النهى 4
( 2/77 )اإلقناع  5
 (4/1417)كشاؼ القناع  6
 (4/1417 )كشاؼ القناع  7
( 2/77)اإلقناع  8
 (4/64 )مطالب أكرل النهى  9
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 .1الفرؽ بُت التسعَت كاالحتكار: اؼببحث اػبامس
 .2الفرؽ بُت االحتكار يف قوت اآلدمي كبُت غَت قوت اآلدمي: اؼببحث السادس
الفرؽ بُت االحتكار كبُت من جلب شيئان أك استغلو من ملكو أك فبا : اؼببحث السابع

استأجره أك اشًتل زمن الرخص كدل يضيق على الناس أك اشًتاه من بلد كبَت كبغداد كالبصرة 
 .3ككبوىا

 .4الفرؽ بُت االحتكار كبُت ادخار الرجل قوتان ألىلو كدكابو سنة أك سنتُت: اؼببحث الثامن
 .4سنتُت

الفرؽ بُت االحتكار كبُت من كانت عنده قدر كفايتو ككفاية عيالو زمن : اؼببحث التاسع

 .5الشدة كدل يبذلو لغَته

. كأذكر فيها أىم النتائج اليت توصلت ؽبا يف البحث  :الخاتمة
فهرس اآليات كاألحاديث، كاألعبلـ،كاؼبراجع : كأذكر فيها  :الفهارس

 .كاؼبصادر،كاؼبوضوعات 

 
 
 

 
 
 

                           
 (4/64،66 )مطالب أكرل النهى  1
 (22/78)اإلقناع  2
( 4/1418)كشاؼ القناع  3
( 4/65)مطالب أكرل النهى  4
 (2/78)اإلقناع  5
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التمهيد 
المبحث األول 

التعريف بعلم الفروق وفيو ثالثة مطالب 
 
 

التعريف بالفروق لغة واصطالحاً  : المطلب األول 
.  حكم تعلم الفروق الفقهية : المطلب الثاني 
 .المؤلفات في علم الفروق : المطلب الثالث 
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المبحث األول 
المطلب األول 

 

التعريف بالفروق لغًة واصطالحاً 
:  التعريف بالفروق لغًة : أوالً 

:   الفركؽ يف اللغة صبع فرؽ ، كىي تأٌب يف اللغة بعدة معافو ، منها 
 .   ، كعلى ىذا اؼبعٌت تدكر معظم اؼبعاين ؽبذه الكلمة(1)التمييز بُت الشيئُت-1

 . الطائفة من الناس ، كيقاؿ ؽبا ًفٍرقةه -2

 . موضع اؼبفرؽ من الرأس ، كيقاؿ لو الفىٍرؽي -3

 . القطيع العظيم من الغنم ، كيقاؿ لو الًفٍرؽي -4

 . خبلؼ اعبمع ، كيقاؿ لو الفىٍرؽي -5

 . إذا فارؽ بعضهم بعضان : تفارؽ القوـي : االفًتاؽ ، يقاؿ -6

 . الفصل بُت الشيئُت ، فيقاؿ الفىٍرؽي بُت الشيئُت -7

جىزًعى : اعبزع ، فيقاؿ فىرًؽى منو ، بالكسر ، فرقان -8
(2) .  

 :  فائدة
ما الفارؽ بُت اؼبسألتُت ؟ كال : كال نكاد نسمع من الفقهاء إال قوؽبم : "قاؿ يف الفركؽ 

يفىرِّؽي بينهما ؟ بالتشديد ، كمقتضى ىذه القاعدة أف يقوؿ السائل : يقولوف 
افرؽ رل بُت : ما اؼب

؟ مع أف كثَتان يقولونو يف األفعاؿ دكف : اؼبسألتُت ، كال يقوؿ  فرِّؽ رل ، كال بأم شيء تػيقىرِّؽي
. ىػ . ا(3). " اسم الفاعل 

.  كالذم يهمنا يف ىذا البحث ، ىو اؼبعٌت األكؿ للفركؽ 

                           
 ( .   4/493)معجم مقاييس اللغة ، البن فارس  (1)
 ( .  305-10/299)لساف العرب ، البن منظور ، مادة فرؽ  (2)
   ( . 1/65)الفركؽ ، للقرايف  (3)
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:  التعريف بالفروق اصطالحاً : ثانياً 
:  ذكر العلماء تعريفات كثَتة للفركؽ الفقهية منها 

ىو الفن الذم يذكر فيو الفرؽ بُت النظائر اؼبتحدة تصويران كمعٌت ، اؼبختلفة حكمان -1
 . ىػ .ا " (1)كعلة

ىو علم يبحث يف اؼبسائل أك القواعد اليت تشاهبت إذل حدٍّ كبَت ، حيث تظهر يف -2
بادئ النظر ، ككأهنا من النظائر ، فيكوف حكمها كاحدان ، كلكن عند تدقيق الفقيو يف نظره 

 . ىػ.ا"(2)للمسائل يتضح لو فارؽ بينهما ، فيفرؽ بينهما يف اغبكم

ىو العلم الذم يبحث فيو عن كجوه االختبلؼ كأسباهبا بُت اؼبسائل الفقهية اؼبتشاهبة -3
يف الصورة كاؼبختلفة يف اغبكم ، من بياف معٌت تلك الوجوه ، ك مالو صلة هبا ، من حيث 
صحتها كفسادىا ، كبياف شركطها ، ككجوه دفعها كنشأهتا كتطورىا كتطبيقاهتا ، كالثمرات 

 . ىػ . ا(3)" كالفوائد اؼبًتتبة عليها 

 (4)" ىو العلم ببياف الفرؽ بُت مسألتُت فقهيتُت متشاهبتُت صورة ، ـبتلفتُت حكمان -5
 . ىػ .ا

كتكاد التعريفات السابقة أف تكوف متقاربة إذل حدٍّ كبَت ، كلعل التعريف اؼبختار ، ىو 
.  التعريف األخَت ، ألنو جيمع بُت سهولة العبارة كاالختصار ، كىو يف نفس الوقت جامع مانع 

                           
 ( .   1/7)األشباه كالنظائر للسيوطي  (1)
 ( .   12)القواعد كاألصوؿ اعبامعة للسعدم  (2)
 ( . 25)يعقوب الباحسُت /الفركؽ الفقهية كاألصولية ، د (3)
 ( . 1/19. )عمر السبيل ، كىذا التعريف للمحقق /إيضاح الدالئل يف الفرؽ بُت اؼبسائل ، للزريراين ، ربقيق د (4)
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المطلب الثاني 
" حكم تعلم الفروق الفقهية "

 

إذا تكلمنا عن حكم تعلم الفركؽ الفقهية ، فنحن إمنا نتكلم عن حكمو بالنسبة للفقيو 
كاؼبفيت كاجملتهد ، دكف غَتىم ، إذ إهنم ىم اؼبعنيوف بذلك ، كإذا كاف األمر كذلك ، فإنو ال 
يشك طالب علم ، أف تعلم الفركؽ الفقهية بالنسبة إذل ىؤالء كاجب ، كإف دل ينص على 

ذلك أىل العلم الذين ألفوا يف الفركؽ الفقهية فيما كقفت عليو ، إال أف ذلك يتضح جليان من 
:  خبلؿ أمرين 

.  من خبلؿ كبلـ أىل العلم عن أمهية ىذا العلم  : األول
فبالفركؽ يتضح للفقيو طرؽ األحكاـ ، كيكوف فياسو للفركع على  " (1)قاؿ السامرم- أ

.  ىػ .ا"(2)األصوؿ متسق النظاـ ، كال يلتبس عليو طرؽ القياس ، فيبٍت حكمو على غَت أساس
إف الفرؽ من عمد الفقو كغَته من العلـو كقواعدىا الكلية ، حىت  : "(3)كقاؿ الطويف- ب

.  ىػ . ا(4)" إمنا الفقو معرفة اعبمع كالفرؽ "قاؿ قـو 
 ، كحينئذو البدَّ أف يبذؿ ج أف بياف اغبكم الشرعي ، توقيع عن اهلل كعن رسولو : الثاين 

الفقيو أك اؼبفيت أك اجملتهد كسعو للوصوؿ إذل ذلك اغبكم الشرعي ، اؼبوافق ؼبراد اهلل كمراد رسولو 
، كال يتم ذلك إال عن طريق معرفة الفركؽ ، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب ، فكاف ج 

.   تعلم الفركؽ على من ذكرت كاجبان ال ؿبالة 
                           

نىة ، من مؤلفاتو : السامرم  (1) : ىو ؿبمد بن عبد اهلل بن اغبسُت السامرم ، ، الفقيو الفرضي اغبنبلي ، يعرؼ بابن سينػىيػٍ
.   ىػ 616اؼبستوعب كالفركؽ ، ت 

 ( . 32)، كالدُّر اؼبنضد البن ضبيد  (2/121)الذيل على الطبقات 
 ( .   1/96)الفركؽ للسامرم  (2)
ىو قبم الدين أيب الربيع سليماف بن عبدالقوم بن عبدالكرمي ابن سعيد الطويف ، فقيو كأصورل حنبلي من : الطويف  (3)

. ىػ 716مؤلفاتو ، ـبتصر الركضة ، مع شرحها يف ثبلث ؾبلدات ، ت
 ( .   2/366)الذيل على الطبقات 

   ( .710)علم اعبذؿ يف ًعٍلًم اعبدؿ  (4)
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كقد ذىب بعض اؼبعاصرين إذل أف تعلم الفركؽ الفقهية جائز لغَت اجملتهد أك اؼبفيت ، أما "
.  ىػ . ا(1)" بالنسبة للمجتهد أك اؼبفيت فهو كاجب 

كيف ظٍت أننا لسنا حباجة إذل ىذا التفريق ، ألنٍت كما ذكرت سابقان أننا إذا تكلمنا عن 
حكم تعلم الفركؽ الفقهية ، فإمنا نقصد بذلك اؼبعنيوف هبذا العلم أك الفن كىم الفقيو أك 

.  اجملتهد أك اؼبفيت 

                           
 ( .    33)يعقوب الباحسُت / الفركؽ الفقهية كاألصولية ، د (1)
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" المبحث الثالث"
المطلب الثالث 

المؤلفات في علم الفروق 
 

اؼبؤلفات يف الفركؽ الفقهية كثَتة جدان ، لكنٍت أكتفي بذكر بعض تلك الكتب أك أمهها يف 
:  كل مذىب من اؼبذاىب األربعة كىي على النحو التارل 

.  المذىب الحنفي : أوالً 
 :الفروق 

ؿبمد بن صاحل الكرابيسي اغبنفي ، أبو الفضل صنف يف الفركؽ يف فركع اؼبذىب : تأليف 
 . (1) (ىػ322)اغبنفي ت 

 :الفروق 

أسعد بن ؿبمد بن اغبسُت النيسابورم الكرابيسي ، أبو اؼبظفر ، فقيو حنفي : تأليف 
 . (2) (ىػ570)أديب ، لو اؼبوجز يف الفقو ت 

 :تلقيح العقول في فروق النقول 

أضبد بن عبيد اهلل احملبويب النيسابورم ، اؼبلقب بالصدر الشريفة ، من فقهاء : تأليف 
 . (3) (ىػ630)اغبنفية ، ت 

 : األجناس والفروق 

أيب العباس أضبد بن ؿبمد بن عمر الناطفي الطربم ، فقيو حنفي ، من أىل الرأم : تأليف 
  . (4) (ىػ446)، من كتبو الركضة ،  ت 

                           
 ( .    3/355)، كمعجم اؼبؤلفُت  (360)انظر الفوائد البهية  (1)
 ( .    1/301)األعبلـ  (2)
 ( .    1/191)معجم اؼبؤلفُت  (3)
 ( . 1/213)األعبلـ  (4)
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 : األشباه والنظائر 

زين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد بن ؿبمد اؼبصرم اغبنفي اؼبالكي ، فقيو أصورل، لو : تأليف 
شرح منار األنوار يف أصوؿ الفقو ، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، كاألشباه كالنظائر كغَتىا 

 .(1) (ىػ970)، ت 

:  المذىب المالكي : ثانياً 
 . فروق مسائل مشتبهة في المذىب 

أيب القاسم عبدالرضبن بن ؿبمد الكناين اؼبالكي ،  اؼبعركؼ بابن الكاتب ت : تأليف 
 . (2)(ىػ408)

 : النكت والفروق 

أيب ؿبمد عبداغبق بن ؿبمد بن ىاركف القرشي الصقلي ، من أعياف فقهاء اؼبالكية : تأليف 
 .(3) (ىػ466. )

 : الجموع والفروق 

القاضي عبدالوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم اؼبالكي ، لو التلقُت ، : تأليف 
كعيوف اؼبسائل  ، كالنصرة ؼبذىب مالك ، كشرح اؼبدكنة ، كاإلشراؼ على مسائل اػببلؼ، ت 

  . (4)(ىػ422)

 : النظائر الفقهية 

أيب عمراف موسى بن عيسى بن أيب اغباج الغفجومي ، الفاسي ، القَتكاين ، أصلو : تأليف 
 .  (5) (ىػ430)من فارس ت 

                           
 ( .        1/740)معجم اؼبؤلفُت ،  (1)
 ( .     106)شجرة النور الزكية  (2)
 ( .    2/59)، معجم اؼبؤلفُت  (3/282)األعبلـ  (3)
 ( .    4/184)األعبلـ  (4)
 ( .    3/184)معجم اؼبؤلفُت  (5)
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 : إدرار الشروق على أنواء الفروق 

قاسم بن عبداهلل بن ؿبمد األنصارم السبيت أبو القاسم سراج الدين ، ابن الشاط : تأليف 
فقيو مالكي لو غنية الفرائض يف علم الفرائض ، كاإلشراؼ على أعلى الشرؼ ، كغَتمها ، ت 

  . (1) (ىػ723)

 
. المذىب الشافعي : ثالثاً 

 :الفروق 

أبو العباس أضبد بن عمر بن سريج الشافعي ، من فقهاء الشافعية كأئمتهم ، لو : تأليف
الرد على ابن داكد يف إبطاؿ القياس ، كالتقريب بُت اؼبزين كالشافعي ، كـبتصر يف الفقو ، 

  . (2) (ىػ306)كغَتىا ت 

 : الوسائل في فروق المسائل 

سبلمة بن إظباعيل بن صباعة اؼبقدسي الضرير الشافعي أبو اػبَت فقيو لو شرح : تأليف 
 .(3)(ىػ480)اؼبفتاح يف فركع الفقو الشافعي ت 

 : الفروق 

أبو العباس أضبد بن ؿبمد اعبرجاين الشافعي لو التحرير يف فركع الفقو ، كالبلغة، : تأليف 
 . (4) (ىػ482)كالشايف ، كغَتىا ت 

 : الكفاية في الفروق 

أبو عبداهلل اغبسُت بن عبداهلل الطربم ، لو ـبتصر يف الفقو مريح  ت يف مطلع : تأليف 

                           
 ( .    5/177)األعبلـ  (1)
، كالفركؽ الفقهية كاألصولية  (34)عمر السبيل على إيضاح الدالئل / ، كمقدمة د (20/258)كشف الظنوف  (2)

     ( .84)يعقوب الباحسُت / د
 (.1/772)كمعجم اؼبؤلفُت  . (2/411)طبقات الشافعية لئلسنوم  (3)
 ( .    1/214)األعبلـ  . (3/31)طبقات الشافعية الكربل  (4)
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  .  (1)القرف اػبامس اؽبجرم

 : الفروق 

أبو احملاسن عبدالواحد بن إظباعيل الركياين الطربم الشافعي ، لو حبر اؼبذىب ، : تأليف 
.  (2)(ىػ502)كالكايف ، كحلية اؼبؤمن ، كغَتىا ت 

:  المذىب الحنبلي : رابعاً 
 : الفروق في المسائل الفقهية 

إبراىيم بن عبد الواحد بن علي بن سركر اؼبقدسي العمادم ، أبو إسحاؽ ، فقيو : تأليف 
 .  (3)(ىػ614)، عادل بالقرآف كالنحو كالفرائض ت 

 : الفروق 

أبو عبداهلل ؿبمد بن عبداهلل ابن اغبسُت السامرم ، نصَت الدين اؼبعركؼ بابن : تأليف 
  . (4)(ىػ616)سنيو ، حنبلي فرضي ، من كبار القضاة لو اؼبستوعب ، كالبستاف ، كغَتىا ت 

 : الفروق 

أبو عبداهلل ؿبمد بن عبدالقوم بن بدراف اؼبقدسي اؼبرداكم اغبنبلي ، اؼبلقب : تأليف 
  .  (5)(ىػ699)بشمس الدين ت 

 : إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل 

عبدالرحيم بن عبداهلل بن ؿبمد بن أيب بكر بن إظباعيل الزريراين ، فقيو حنبلي ، : تأليف 
 . (6) (ىػ741)اختصر فركؽ السامرم ، كطبقات األصحاب ، كاؼبطلع  ، كغَتىا ت 

                           
 ( .    2/164)طبقات الشافعية لئلسنوم  (1)
 ( .    4/175)، األعبلـ  (4/264)طبقات الشافعية الكربل  (2)
 ( .    2/93)الذيل على طبقات اغبنابلة  (3)
 ( .   6/231)، األعبلـ  (2/120)الذيل على طبقات اغبنابلة  (4)
 ( . 6/214)األعبلـ  (5)
    ( .2/435)الذيل على طبقات اغبنابلة ( 6)
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المطلب األول 
" التعريف بالبيع لغة واصطالحاً " 

 

:  البيع لغة : أوالً 
  . (1)يطلق على ضد الشراء-1

كال يبع بعضكم : "باع فبلفه إذا اشًتل كيف اغبديث : يطلق على الشراء أيضان ، يقاؿ -2
 . (3)معناه ال يشًت على ًشرل أخيو:   قالوا (2)"على بيع بعض

يطلق على الباع ، كلذلك ظبى البيع بيعان ، ألف كل كاحدو من اؼبتبايعُت يػمد باعو -3
  . (4)لآلخر

:  البيع اصطالحاً : ثانياً 
 : عند الحنفية 

 .  (5)مبادلة اؼباؿ باؼباؿ بالًتاضي:      البيع ىو 
 

 : عند المالكية 

عقد معاكضة على غَت منافع " كعرفو بعضهم بأنو  . (6)نقل اؼبلك بعوض:      البيع ىو 
  . (8)غَت منافع كال متعة لذة ، لتخرج اإلجارة كالنكاح: كقالوا  . (7)" كال متعة لذة

                           
 ( .    1/327)معجم مقاييس اللغة  (1)
 ( .    2139)أخرجو البخارم ،رقم  (2)
 ( .    1/327)معجم مقاييس اللغة  (3)
 ( .    8/22)لساف العرب  (4)
 ( .    4/275)، تبيُت اغبقائق شرح كنز الدقائق  (1/178)، اللباب يف شرح الكتاب  (5/429)البحر الرائق  (5)
 ،     (6/4)مواىب اعبليل  (6)
 ( .   4/3)حاشية الدسوقي  (7)
 ( .    4/3)حاشية الدسوقي  (8)
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 : عند الشافعية 

  . (1)مقابلة ماؿ دباؿ على كجو ـبصوص:      البيع ىو 

 : عند اغبنابلة 

مبادلة عُت مالية ، أك منفعة مباحة مطلقان بأحدمها ، أك دباؿ يف الذمة :     البيع ىو 
 .  (2)للًملك على التأبيد ، غَت ربا كقرض

كبالنظر إذل ىذه التعاريف ، قبد أف التعريف عند اغبنفية كاؼبالكية ال دينع من دخوؿ الربا 
على كجو ـبصوص ، ال يوصل : كالقرض فهما غَت مانعُت ، أما تعريف الشافعية فإف قوؽبم 

.  إذل علم باؼبعرَّؼ بو 
كما أف تعاريف اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية ليس فيها شرط تأبيد اؼبلك ، كال شرط إباحة 

اؼببيع ، أما تعريف اغبنابلة ، فإنو غَت مانع من دخوؿ بيع ما يف الذمة دبثلو كىو بيع الدين 
.  بالدين 

كبالتارل فإننا نستطيع أف نقوؿ إف أصوب ىذه التعريفات ىو تعريف اغبنابلة كديكن أف 
أم الدين بالدين اؼبنهي عنو استثناءن فبا جيوز بيعو يف " كالكالئ بالكالئ" يضاؼ إليو يف آخره 

.  الذمة عمومان ، كاهلل أعلم 

                           
 ( .    2/5)، كمغٍت احملتاج  (2/4)اإلقناع  (1)
     ( .1/495)، غاية اؼبنتهى  (2/56)، اإلقناع للحجاكم  (3/122)شرح منتهى اإلرادات  (2)



-25- 
 

المطلب الثاني 
التعريف ببيع النسيئة لغة واصطالحاً 

 

:  النسيئُة لغًة : أوالً 
: ، كيقاؿ (1)نسأي اهلل يف أجلو أم أخرهي كأبعدهي : النسيئةي من النسأ كىو التأخَت ، يقاؿ 

بيعىك الشيءى مؤخران :  ، كالنسيئة (2)أم تأخر حيضها: نيًسئىًت اؼبرأةي تينسأي نسأ 
 ، كمن ذلك (3)

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀٱچ : قولو تعاذل 

 چٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  
   . (5)أم نؤخرىا:  كاؼبراد من ننسها (4)

:  بيع النسيئة اصطالحاً : ثانياً 
بيع )تعريف بيع النسيئة اصطبلحان ، يتوقف على نوع النسأ ، ىل ىو من النسأ اعبائز 

، كبالتارل سوؼ أفرد كل نوع بتعريفو اػباص على ( ربا النسيئة)، أـ ىو من احملـر كىو  (النسيئة
:  النحو اآلٌب 

 :  بيع النسيئة- (أ
دل أجد من الفقهاء فيما كقفت عليو من عرؼ بيع النسيئة ، كلعلهم اكتفوا بالتعريف 

 ، إذ إنو ىو األصل ، كألف األصل يف البيع اإلباحة (6)اللغوم لبيع النسيئة ، كىو البيع إذل أجل
اإلباحة : ، إال أنو باإلمكاف تعريف بيع النسيئة كذلك بإضافة قيدين إذل التعريف اللغوم كمها

.  كاهلل أعلم . ىػ .ا" بيع مباح إذل أجل معلـو : "كالعلم باألجل فيكوف تعريف بيع النسيئة ىو 

                           
 ( .    5/422)معجم مقاييس اللغة  (1)
 ( .    1/166)لساف العرب  (2)
 ( .    5/422)معجم مقاييس اللغة  (3)
 ( .    106)سورة البقرة من اآلية  (4)
 ( .   1/143)تفسَت ابن كثَت  (5)
 ( .    1/166)لساف العرب  (6)
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 ، ككذلك كضعتي قيد اإلباحة (1)كإمنا كضعتي قيد العلم باألجل ألنو شرطه لصحة البيع
.  ليخرج البيع احملـر من ربا النسيئة كالفضل كالعينة كغَت ذلك 

:  ربا النسيئة - ب
 :عند الحنفية 

فضل اغبلوؿ على األجل كفضل العُت على الدين يف اؼبكيلُت أك اؼبوزكنُت عند "  ىو 
 . ىػ . ا(2)"اختبلؼ اعبنس ، أك يف غَت اؼبيكيلُت أك اؼبوزكنُت عند ارباد اعبنس

 : عند المالكية 

  . (3)" التأخَت يف الذىب كالفضة كاألطعمة "     ىو 

  :عند الشافعية 
البيع للمطعومُت أك للنقدين اؼبتفقي اعبنس أك " كعيرِّؼ أيضان بأنو (4)" ىو البيع ألجل"

  . (5)" اؼبختلفُت ألجل

 : عند الحنابلة 

ليس -التأخَت يف بيع كل جنسُت اتفقا يف علة ربا الفضل ، كىي الكيل كالوزف :      ىو 
  . (6)" أم اعبنسُت نقدان - أحدمها

كمن خبلؿ استعراضنا ؽبذه التعريفات ، قبد أف ىناؾ تفاكتان يف ربديد ربا النسيئة ، نظران 
الختبلؼ أىل العلم يف بياف علتو ، كؼبا كاف التحقيق يف بياف علة ربا النسيئة حيتاج إذل سفر 

.  عظيم لبحثو ، كاف بياف التعريف اؼبختار ىنا صعبان لعدـ اتساع ىذا البحث لو 

                           
 ( .     4/1426)كشاؼ القناع  (1)
 ( .    2/25)، ربفة الفقهاء  (7/2106)بدائع الصنائع  (2)
 ( .    371)األحكاـ الفقهية البن غالب  (3)
 ( .    2/15)اإلقناع للشربيٍت  (4)
 ( .    136)عمر اؼبًتؾ . الربا كاؼبعامبلت اؼبصرفية د (5)
 ( .    3/259)، شرح منتهى اإلرادات  (2/120)اإلقناع  (6)
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المطلب الثالث 
التعريف بالعينة لغة واصطالحاً 

 

:  التعريف بالعينة لغة : أوالً 
:  تطلق على عدة معاف منها 

 ، إذا استلف كإمنا ظبيت (1)يقاؿ تعُتَّ فبلفه من فبلف ًعينة ، كعىيػَّنىوي تعيينان : السلف -1
  . (2)" ألف العينة البيدَّ أف ذبر زيادة "ًعينة ، 

  . (3)ىذا عُت الشيء أم خيارهي كأجودهي : خيار الشيء ، كما يقاؿ -2

  . (4)الربا

:  التعريف بالعينة اصطالحاً : ثانياً 
 :  عند الحنفية- 1

 .  (5)" شراء ما باع بأقل فبا باع قبل نقد الثمن "ىي 
 :  عند المالكية- 2

السلعة بثمن معلـو إذل أجل يشًتيها منو بأقل من ذلك –أف يبيع الرجلي الرجل "ىي 
 " .  (6)الثمن
 :  عند الشافعية- 3

أف يبيع غَته شيئان بثمن مؤجل كيسلمو إليو ٍب يشًتيو قبل قبض الثمن بأقل من ذلك "ىي 

                           
 ( .    13/306)، لساف العرب  (4/204)معجم مقاييس اللغة  (1)
 ( .    4/204)معجم مقاييس اللغة  (2)
 ( .    4/204)معجم مقاييس اللغة  (3)
 ( .    13/306)لساف العرب  (4)
 ( .     14/36)، كاؼببسوط  (6/415)البناية شرح اؽبداية  (5)
     ( .4/404)مواىب اعبليل  (6)
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 .  (1)" الثمن نقدان 
 :  عند الحنابلة- 4

 .  (2)" بيع سلعة بثمن مؤجل ٍب شراؤىا بأقل منو نقدان : "ىي 
.  عند تأمل ىذه التعاريف قبد أف حصيلتها كاحدة كإف اختلفت يف العبارة 

                           
 ( .    417-3/416)ركضة الطالبُت  (1)
     ( .4/193)اؼبغٍت  (2)
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" المطلب الرابع"
التعريف بالتسعير لغة واصطالحاً 

 

 :  التسعير لغة: أوالً 
 .  (2) أك االتفاؽ على سعر(1)ىو تقدير السعر: التسعَت لغة 

:  التسعير اصطالحاً : ثانياً 
 : عند الحنفية- 1

دل أقف على تعريف للتسعَت عند اغبنفية فيما كقفت عليو من كتبهم ، كلعل السبب يف 
ذلك كاهلل أعلم أهنم اكتفوا دبعناه اللغوم ، كمع ذلك ديكن أف يوضع تعريف من خبلؿ 

.  ىػ .ا" ىو أف حيدد السلطاف للناس سعران يتبايعوف بو :  عن التسعَت فيقاؿ (3)كبلمهم
 :  عند المالكية- 2

 .  (4)"ربديد حاكم السوؽ لبائع اؼبأكوؿ فيو قدران للمبيع اؼبعلـو بدرىم معلـو: التسعَت ىو 
 :  عند الشافعية- 3

 .  (5)" أف يأمر الوارل السوقة أف ال يبيعوا أمتعتهم إال بكذا : التسعَت ىو 
 :  عند الحنابلة- 4

 .  (6)أف يسعر اإلماـ على الناس سعران كجيربىم على التبايع بو: التسعَت ىو 
كعند تأملنا ؽبذه التعريفات قبد أف حصيلتها كاحدة ، كأهنا ال تكاد أف زبرج عن اؼبعٌت 

.  اللغوم ، بغض النظر عما حيـر فيو التسعَت أك جيب من اؼببيع 

                           
 ( .    4/365)، لساف العرب  (126)ـبتار الصحاح  (1)
 .    اؼبصدر السابق  (2)
 ( .    5/370)، االختيار لتعليل اؼبختار  (4/429)انظر اؽبداية  (3)
 ( .   2/35)شرح حدكد بن عرفة  (4)
 ( .    2/51)مغٍت احملتاج  (5)
 ( .    1/517)، كغاية اؼبنتهى  (2/77)اإلقناع للحجاكم  (6)
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المطلب الخامس 
التعريف باالحتكار لغة واصطالحاً 

 
:  االحتكار لغة : أوالً 

:  يأٌب بعدة معاف منها 
  . (1)اغببس-1

  . (2)الظلم-2

  . (3)االلتواء كالعسر-3

  . (4)سوء اؼبعاشرة-4

  . (5)صبع الطعاـ ككبوه فبا يؤكل ، كاحتباسيو ك انتظار كقت الغبلء بو-5

  . (6)اعبمع كاإلمساؾ-6

.  كأقرب ىذه اؼبعاين بالنسبة الصطبلح الفقهاء ىو اؼبعٌت األكؿ كاػبامس كالسادس 
:  االحتكار اصطالحاً : ثانياً 
 : عند الحنفية- 1

 .  (7)ىو شراء الطعاـ كحبسوي للغبلء

                           
 ( .    2/92)معجم مقاييس اللغة  (1)
 ( .    2/12)القاموس احمليط  (2)
 ( .    91)أساس الببلغة  (3)
 ( .   4/208)لساف العرب  (4)
 .   اؼبصدر السابق  (5)
 .    اؼبصدر السابق  (6)
 ( .    2/547)، كالدر اؼبنتقى  (5/351)رد احملتار على الدر اؼبختار  (7)
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 : عند المالكية- 2
 . (1)ىو االدخار للبيع كطلب الربح بتقلب األسواؽ

اغبكرة يف كل شيء يف السوؽ ، من الطعاـ ، كالزيت ، كالكتاف ، كصبيع "كيف اؼبدكنة 
 "  (2)األشياء، كالصوؼ ، ككل ما أضر بالسوؽ

 :  عند الشافعية- 3
 "  (3)ىو اشًتاء القوت كقت الغبلء إلمساكو كبيعو بأكثر من شبنو

 : عند الحنابلة- 4
.  (4)ىو أف يشًتم القوت للتجارة كحيبسو ، ليقلَّ فيغلو

عند تأملنا يف ىذه التعريفات قبد أف أىل العلم رضبهم اهلل اختلفوا يف تعريف االحتكار 
بناءن على اختبلفهم يف شركطو كبياف التعريف اؼبختار منها حيتاج إذل دراسة ىذه الشركط 

.  كترجيح بعضها على بعض ، كىذا ليس مقامو 

                           
 ( .    5/15)اؼبنتقى للباحي  (1)
 ( .    10/123)اؼبدكنة  (2)
 ( .    1/292)اؼبهذب للشَتازم  (3)
 ( .    4/1417)كشاؼ القناع  (4)
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الفصل األول 
الفروق في بيع النسيئة والعينة وفيو عشرة مباحث 

 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ًب شراؤىا كبُت شرائها  : المبحث األول

.  بعد تغَت صفتها أك قبض شبنها 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا كبُت أف  : المبحث الثاني

.  يشًتيها األب أك اإلبن ككبومها 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا كبُت شرائها  : المبحث الثالث

.  من زيد 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بأقل من شبنها  : المبحث الرابع

.  كبُت أف يشًتيها دبثل الثمن أك أكثر 
الفرؽ بُت بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بنفس  :- المبحث الخامس

.  النقد كبُت أف يشًتيها بغَت النقد 
الفرؽ يف مسألة العينة بُت أف يقصد بالعقد األكؿ الثاين كبُت أف ال  : المبحث السادس

.  يقصد ذلك 
.  الفرؽ بُت مسألة العينة كعكسها  : المبحث السابع
.  الفرؽ بُت مسألة التورؽ كالعينة  : المبحث الثامن
الفرؽ بُت أف يبيع ما جيرم فيو الربا نسيئة ٍب يشًتم بثمنو الذم يف  : المبحث التاسع

ذمتو قبل قبضو من جنسو أك ما ال جيوز بيعو بو نسيئة كبُت أف يشًتيو بثمن آخر كيسلمو إليو 
.  ٍب يأخذه منو كفاء 

الفرؽ بُت أف يبيع ما جيرم فيو الربا نسيئة ٍب يشًتم بثمنو الذم يف  : المبحث العاشر
ذمتو قبل قبضو من جنسو أك ما ال جيوز بيعو بُت نسيئة كبُت أف يشًتيو بثمن آخر كدل يسلمو 

.  إليو بل اشًتل يف ذمتو كقاصو 
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" المبحث األول" 
 

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضو ثم شراؤىا ، وبين شرائها 
  بعد تغير صفتها أو قبض ثمنها

: يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت بإذف اهلل حكم كل مسألة ٍب الفرؽ بينهما 
: المسألة األولى 

 . (كىي اؼبسألة اؼبعركفة بالعينة)بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا 
: صور المسألة 

أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة آالؼ لاير على أف يسلمو القيمة غرة ؿبـر ، أك أف 
 (كىي العشرة آالؼ لاير)كلكنَّ خالدان دل يقبض الثمن  (غَت مؤجلة)يتفقا على أف القيمة حالَّةن 

نفس السيارة من ؿبمدو بتسعة آالؼ لاير ، قبل قبض - أم البائع األكؿ- ٍب يشًتم خالده 
. الثمن 

 :  (مسألة العينة)حكم ىذه اؼبسألة 
: تحرير محل النزاع 

 . (1)اتفق الفقهاء على أنو إذا اشًتل ما باع فبن اشًتل من مشًتيو فهو جائز : أوالً 
اتفق الفقهاء على أنو إذا اشًتل ما باع دبثل ما باع مطلقان فهو جائز لعدـ كجود  : ثانياً 
 .  (2)الشبهة

اتفق الفقهاء على ربرمي بيع العينة إذا كاف ىناؾ شرطه مذكور يف نفس العقد األكؿ  : ثالثاً 
 . (3)على الدخوؿ يف العقد الثاين

إذا اشًتل البائع ما باع بأقل فبا باع قبل نقد الثمن ، كدل يوجد شرط يف العقد، أك  : رابعاً 

                           
 ( .   6/415)البناية شرح اؽبداية  (1)
 ( .    5/199)بدائع الصنائع  (2)
 ( .   28/74)، كؾبموع فتاكل شيخ اإلسبلـ  (687-9/686)احمللى  (3)
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. اشًتل البائع ما باع مؤجبلن بأكثر فبا باع إذل أبعد من ذلك األجل فهذا ىو ؿبل اػببلؼ
:  اختلف أىل العلم يف حكم بيع العينة على قولُت 

:  القول األول 
 كاختيار شيخ (3) كاغبنابلة(2) كاؼبالكية(1)أف بيع العينة ؿبـر ، كىو مذىب اغبنفية

 .  (5)كابن القيم(4)اإلسبلـ
 :  أدلتهم

: الدليل األول
إذا تبايعتم بالعينة، كأخذًب أذناب البقر ، كرضيتم بالزرع ، كتركتم اعبهاد، : "ج  قولو 

 .  (6)" سلط اهلل عليكم ذالن ال ينزعو حىت ترجعوا إذل دينكم 

                           
 ( .   5/198)بدائع الصنائع  (1)
 ( .   257-2/256)أسهل اؼبدارؾ  (2)
 ( .    4/335)، اإلنصاؼ  (3/162)شرح منتهى اإلرادات  (3)
ىو أضبد بن عبداغبليم بن عبدالسبلـ بن عبداهلل بن اػبضر بن تيمية : ، ابن تيمية  (29/430)ؾبموع فتاكل شيخ اإلسبلـ  (4)

نقض كبلـ : اغبراين اغبنبلي ، شيخ اإلسبلـ ، تقي الدين أبو العباس ، فقيوه أصورله ؾبتهد ، لو مؤلفات كثَتة جدان ، منها 
.      ىػ 728الشيعة كالقدرية ، كؾبموع الفتاكل ، السياسة الشرعية ، ت

 ( . 1/163)معجم اؼبؤلفُت 
ىو مشس الدين ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي اغبنبلي اؼبعركؼ بابن : ، ابن القيم  (5/100)هتذيب السنن  (5)

التفسَت القيم ، مدارج السالكُت ، هتذيب سنن أيب داكد ، ت : قيم اعبوزية ، فقيو أصورل ؾبتهد ، لو مؤلفات كثَتة منها 
  .    (ىػ751)

( 4825)، كسكت عنو ، كاإلماـ أضبد برقم  (3/460( )3462)أخرجو أبو داكد من حديث ابن عمر ، برقم  (6)
، كؽبذا اغبديث  (1/314)، كأبو نعيم يف اغبلية  (5/316( )10703)، كالبيهقي يف السنن الكربل برقم (2/28)

كىذا حديث صحيح كرجالو  : (4/17)ثبلث طرؽ ، قاؿ ابن القطاف عن أحدىا فيما نقلو عنو الزيلعي يف نصب الراية 
الفتاكل " كقد ركل أضبد كأبو داكد بإسنادين جيدين عن ابن عمر كذكر اغبديث"ثقات ، كقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية 

كىذاف إسناداف : ؽبذا اغبديث ثبلث طرؽ كقاؿ عن اثنُت منها  (5/104)، كذكر ابن القيم يف هتذيب السنن  (29/30)
ىػ كحسنو .ا" كرجاؿ إسناده رجاؿ الصحيح : (2/487)حسناف يشد أحدمها اآلخر ، كجاء يف احملرر البن عبداؽبادم 

( عطاء اػبرساين)، كقد ضعف بعض أىل العلم ىذا اغبديث إذ إف يف إسناده  (45-16/44)الساعاٌب يف الفتح الرباين 
ليس بو بأس ، : ال بأس بو صدكؽ ، كقاؿ النسائي : إال أف أبا حاًب قاؿ  (3/405)ذكره العقيلي يف الضعفاء الكبَت 

 ( .    7/213)كهتذيب التهذيب  (6/335)اعبرح كالتعديل البن أيب حاًب 
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: وجو االستدالل 
عندما ذكر ىذه األمور اليت يف اغبديث كمن صبلتها بيع العينة جعلها يف منزلة ج أف النيب 

 .  (1)اػبركج من الدين ، حيث جعلها سببان للذؿ كالببلء ، فدؿ ذلك على ربرمي العينة
:   اعتراض 

 قرف بيع العينة باألخذ بأذناب البقر كاالشتعاؿ بالزرع ، كذلك غَت ؿبـر كتوعد ج أف النيب 
 .  (2)عليو بالذؿ كىو ال يدؿ على التحرمي

 : جواب
 ، كعلى فرض داللتها ، فاغبديث ؿبموؿ على اغبرث كالزرع (3)أف داللة االقًتاف ضعيفو

 . (4)الذم يشغل عن القياـ بالواجبات كاعبهاد كغَته
: الدليل الثاني

ال حيل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ، كال ربح ما دل يضمن ،  كال بيع ما  " ج قولو 
 .  (5)" ليس عندؾ

: وجو االستدالل 
أف البائع ربح ما ليس يف ضمانو ، ألف الثمن ال يدخل يف ضمانة قبل القبض، فإذا عاد 

 ، (6)إليو اؼبلك الذم زاؿ عنو بعينو كبقى لو بعض الثمن فهذا ربح حصل لو على غَت ضمانو
.   كاغبديث ىنا فيو هنى صريح عن ربح ما دل يضمن 

                           
 ( .   5/235)نيل األكطار  (1)
 .اؼبصدر السابق  (2)
 .    اؼبصدر السابق  (3)
 .   اؼبصدر السابق  (4)
كسكت عنو ، كالًتمذم برقم  (3/769( )3504)، كأبو داكد برقم  (7/288( )4625)أخرجو النسائي برقم  (5)

، قاؿ  (2/17( )2146)، كاغباكم يف اؼبستدرؾ  (5/267( )10419)، كالبيهقي برقم  (3/535( )1234)
، قاؿ الذىيب يف التلخيص على اؼبستدرؾ صحيح ، كصححو ابن  (2/17( )2146)الذىيب يف التلخيص على اؼبستدرؾ 

 ( .    9/595)حـز يف احمللى 
 ( .   13/123)اؼببسوط  (6)
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: الدليل الثالث

"  (2) أك الربا(1)من باع بيعتُت يف بيعة فلو أككسهما "ج قولو  
:   وجو االستدالل 

دؿ اغبديث بظاىره على النهي عن بيعتُت يف بيعة ، كالعينة بيعتاف يف بيعو، كىذا مطابق 
فإنو إما أف يأخذ الثمن الزائد فَتيب، أك الثمن األكؿ " فلو أككسهما أك الربا"ؼبا يف اغبديث 

فيكوف ىو أككسهما ، ألنو قصد بيع دراىم عاجلة بدارىم مؤجلة أكثر منها ، كال يستحق إال 
 .  (3)رأس اؼباؿ كىو أككس الصفقتُت ، فإف أىب إال األكثر فإنو يكوف حينئذو آخذان للربا

 : اعتراض
 ىو أف يقوؿ بعتك ىذا الثوب نقدان بعشرة أك بعشرين نسيئة، (4)إف تفسَت البيعتُت يف بيعة

 . (5)قبلت من غَت تعُت ألحد الثمنُت: نسيئة، فيقوؿ اؼبشًتم 

                           
 ( .    9/334)أنقصهما ، عوف اؼبعبود للعظيم آبادم : اؼبراد بػ أككسهما  (1)
حديث حسن صحيح ، : ، كقاؿ  (3/533( )1231)، كالًتمذم برقم  (3/738( )34611)أخرجو أبو داكد برقم  (2)

( 20834)، كابن أيب شيبة ، برقم  (5/343( )10879)، كالبيهقي برقم  (260/ 7( )4646)كالنسائي برقم 
، كصححو ابن حـز  (8/142)، كالبغوم يف شرح السنة  (663/ 2)،  (1404)، كمالك يف اؼبوطأ برقم  (6/120)

 ( .    9/629)يف احمللى 
 ( .    441/ 29)، فتاكل شيخ اإلسبلـ  (5/106)هتذيب السنن  (3)
:     تفسَت البيعتُت يف بيعة اختلف أىل العلم فيو على طبسة أقواؿ  (4)

. الذم ذكر يف ىذا االعًتاض كقد فسره بذلك ظبىاؾ أحد ركاة اغبديث  : األول
.  أف يبيع شخص سلعة على آخر على أف يبيعو اآلخر سلعة أخرل  : الثاني
بعٍت القفيز الذم لك علٌي إذل : أف يسلفو ديناران يف قفيز حنطة إذل شخص ، فلما حل األجل كطالب باغبنطة ، قاؿ  : الثالث

.  شهرين بقفيزين ، فهذا بيع ثاف دخل على األكؿ 
.  أف يتناكؿ عقد البيع بيعتُت،على أف ال تتم منهما إال كاحدة مع لزـك العقد : الرابع

.  تفسَته بالعينة كىو أظهر التفاسَت  : الخامس
، سنن  (98/ 5)، معادل السنن للخطايب  (45/ 16)، الفتح الرباين  (259/ 4)، اؼبغٍت  (329/ 9)اجملموع : انظر 

 (. 5/36)، اؼبنتقى للباجي  (5/343)البيهقي 
 ( .    4/259)، اؼبغٍت  (9/329)اجملموع  (5)
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: الجواب عن االعتراض 

أف ىذه الصورة ليست بيعتُت يف بيعة ككذلك ال ربا فيها ، كإمنا ىي بيعة كاحدة بثمن 
 . (1)مبهم

: الدليل الرابع
 رضي اهلل عنها فدخلت معها أـ (3) دخلت على عائشة(2)أف امرأة أيب إسحاؽ السبيعي

يا أـ اؼبؤمنُت، إين :  األنصارم كامرأة أخرل ، فقالت أـ كلد زيد بن أرقم (5) بن أرقم(4)كلد زيد
إين بعت غبلمان من زيد بن أرقم بثمامنائة درىم نسيئة ، كإين ابتعتو بستمائة درىم نقدان ، 

 ج فقالت ؽبا عائشة رضي اهلل عنها بئسما اشًتيت كبئسما شريت ، إف جهاده مع رسوؿ اهلل 
" .  قد بطل إال أف يتوب
ٹ  ٹ  ٹ  چ ال بأس  :أفرأيت إف دل آخذ إال رأس مارل ، قالت : كيف ركاية قالت 

 .  (7)ىػ.ا(6)  چ ڤ  ڤ

                           
 ( .   3/139)، الفتاكل الكربل البن تيمية  (5/101)هتذيب السنن  (1)
ىػ، كىو من 126ىػ كتويف عاـ 33ىو أبو إسحاؽ عمرك بن عبداهلل بن علي بن أضبد السبيعي اؽبمداين الكويف كلد عاـ  (2)

 (.    3/459)، كفيات األعياف  (8/63)كبار التابعُت كىو كثَت الركاية ، هتذيب التهذيب 
 تزكجها دبكة قبل اؽبجرة بسنتُت ، كىي بنت سبع سنُت، زاىدة ، عاؼبة ، ج ىي عائشة بنت أيب بكر الصديق ، زكج النيب (3)

 ، كعلم صبيع النساء ، لكاف علمها أفضل ، ت جلو صبع علم عائشة إذل علم صبيع أزكاج النيب : فقيهة ، قاؿ الزىرم 
.   ىػ 57

 ( . 3387)االستيعاب ، ترصبة رقم 
دل أقف على ترصبتها ، كذكر ابن القيم يف هتذيب السنن عن بعض أىل العلم أهنا ؾبهولة ، كبُتَّ رضبو اهلل أف :  أـ كلد زيد (4)

. جهالتها ال تؤثر ، ألهنا دل ترًك اغبديث ، كإمنا كانت ىي صاحبة القصة 
 ( . 5/100)هتذيب السنن 

 ج أبو عمر زيد بن أرقم بن قيس بن النعماف اػبزرجي األنصارم ، أكؿ مشاىده اػبندؽ ، كغزا مع النيب : زيد بن أرقم ىو  (5)
 ( .    1/560)ىػ ، اإلصابة 16سبع عشرة غزكة ، مات بالكوفة عاـ 

 ( .   275)سورة البقرة من اآلية  (6)
، كالبيهقي       (184/ 8( )14812)، كعبدالرزاؽ يف مصنفو رقم  (52/ 3( )3045)أخرجو الدارقطٍت ، رقم  (7)

= 
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: وجو االستدالل 
أف أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها أنكرت ىذا الفعل إنكاران شديدان، كلو دل يكن الفعل 

ؿبرمان دل تقل مثل ىذا الكبلـ دبجرد االجتهاد
(1)  . 

 
 :  اعتراض

ىذا من  . (2)ىذا اغبديث ضعيف إذ إف فيو ؾبهوالن كىي امرأة أيب إسحاؽ السبيعي
 . (3)جهة

كمن جهة أخرل ، أف عائشة رضي اهلل عنها إمنا عابت عليها بيعان إذل العطاء ، ألنو أجل 
غَت معلـو ، كدل تعب عليها ما اشًتت بنقد كقد باعتو إذل أجل ، كما أف الصحابة رضي اهلل 
عنهم لو اختلفوا يف شيء ، فقاؿ بعضهم فيو شيئان ، كقاؿ بعضهم خببلفو ، كاف األصل ىو 

 . (4)األخذ بقوؿ الذم معو القياس كىو ىنا زيد بن أرقم رضي اهلل عنو
: الجواب عن االعتراض 

 كإذا (6)كىذا حديث فيو شعبة:  ، قاؿ يف إعبلـ اؼبوقعُت (5)أف إسناد اغبديث جيد : أوالً 
 (7)كاف شعبة يف حديث فاشدد يدؾ بو ، فمن جعل شعبة بينو كبُت اهلل فقد استوثق لدينو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 =

 .    كسوؼ أتكلم عن درجتو يف االعًتاضات كاعبواب عنها . (330/ 5)
 ( .    4/16)نصب الراية للزيلعي  (1)
 .كدل أقف ؽبا على ترصبة . (8/478)العالية بنت أيفع بن شراحيل ، انظر الطبقات الكربل البن سعد :اظبها (2)
 ( .    9/689)، كاحمللى البن حـز  (3/52)سنن الدارقطٍت  (3)
 ( .    3/68)األـ  (4)
 ( .   4/16)نصب الراية للزيلعي  (5)
ىػ ، كىو 160 ىػ كتويف 80ىو شعبة بن اغبجاج أبو بسطاـ بن الورد األزدم العتكي موالىم الواسطي البصرم كلد عاـ  (6)

، هتذيب  (7/202)سَت أعبلـ النببلء . ىػ .ا" أمَت اؼبؤمنُت يف اغبديث ، كىو أكؿ من جرح كعدَّؿ ، كاف إمامان ثبتان حجة
 ( .   4/338)التهذيب 

 ( .    3/167)إعبلـ اؼبوقعُت  (7)
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.  ىػ .ا
أف امرأة أيب إسحاؽ السبيعي ليست ؾبهولة بل ىي معركفة ، قاؿ يف اعبوىر  : ثانياً 

ىػ كقاؿ يف الطبقات .ا" قلت العالية معركفة ، ركل عنها زكجها كابنها كمها إماماف : (1)النقي
 بنت أيفع بن شراحيل امرأة أيب إسحاؽ السبيعي دخلت على عائشة (3)العالية" (2)الكربل

.  ىػ .ا" كسألتها كظبعت منها
فهذه امرأة أيب إسحاؽ كىو أحد أئمة اإلسبلـ الكبار ، كىو أعلم "قاؿ يف إعبلـ اؼبوقعُت 

..... بامرأتو كبعدالتها ، فلم يكن لَتكم عنها سنة حيـر هبا على األمة كىي عنده غَت ثقة 
كأيضان فلم يعرؼ أحد قط من التابعُت أنكر على العالية ىذا اغبديث ، كال قدح فيها من 

.  ىػ .ا" (4)أجلو
عدـ التسليم بأف عائشة رضي اهلل عنها عابت عليها البيع إذل العطاء كىو أجل  : ثالثاً 

كانت رل جارية فبعتها من زيد " ؾبهوؿ ، إذ يرده ما جاء يف بعض الركايات األخرل كىو قوؽبا 
. (5)...." بن أرقم بثمامنائة إذل أجل ٍب اشًتيتها منو بستمائة 

 . (6)أف عائشة رضي اهلل عنها ترل جواز البيع إذل العطاء : رابعاً 
أما القوؿ بالرجوع إذل القياس يف حالة اختبلؼ الصحابة رضي اهلل عنهم فيقاؿ  : خامساً 

ىذا ميسلم لكن اؼبسألة اليت كبن بصددىا ليست من مسائل االجتهاد ، بدليل أف عائشة 
كمثل ىذا الكبلـ "  قد بطل إال أف يتوبج إف جهاده مع رسوؿ اهلل : "رضي اهلل عنها قالت 

فلم يصح األخذ بالقياس كترؾ النص ، إذ ال يقدـ القياس على . ال يقاؿ باالجتهاد كالرأم 
.  النص اتفاقان 

                           
 ( .    5/330)اعبوىر النقي  (1)
 ( .    8/487)الطبقات الكربل البن سعد  (2)
 .    دل أقف على ترصبتها  (3)
 ( .     3/167)إعبلـ اؼبوقعُت  (4)
 .   ، كقد سبق الكبلـ على ىذا اغبديث قبل قليل  (18418( )14812)أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو ، رقم  (5)
 ( .    71/ 6( )20250)مصنف بن أيب شيبة  (6)
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أف أـ كلد زيد ؼبا ذكرهتا عائشة رضي اهلل عنها كأخربهتا حبرمة ذلك طلبت  : سادساً 
الرجوع إذل رأس ماؽبا كىذا يدؿ على رجوعها عن العقد ، كدل ينقل أف زيدان رضي اهلل عنو أصر 

 . (1)على ىذا الفعل بعد إنكار عائشة رضي اهلل عنها
: الدليل الخامس

:  رضي اهلل عنهما أهنما سيئبل عن العينة يعٍت بيع اغبريرة؟ فقاال (3) كأنس(2)عن ابن عباس
دع ، ىذا فبا حرَـّ اهلل كرسولو   .  (4)" إف اهلل ال خيي

 :  وجو االستدالل
 كذا ، لو حكم اؼبرفوع عند أكثر أىل العلم ، كىو ج أف قوؿ الصحايب ، حـر رسوؿ اهلل 

 .  (5)الصحيح
: الدليل السادس

.  (6)"يعٍت العينة–يأٌب على الناس زماف يستحلوف الربا بالبيع  "ج قوؿ النيب 
 :  اعتراض

.  ىذا اغبديث مرسل ، كاؼبرسل لبس حبجة 
 :  جواب

اغبديث اؼبرسل الذم يوافق حديثان صحيحان أك الذم عمل بو السلف الصاحل حجة باتفاؽ 

                           
 ( .    5/105)هتذيب السنن  (1)
 ىو عبداهلل بن عباس بن عبداؼبطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي ، ابن عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيسمى حرب (2)

.  ىػ بالطائف 68األمة ، كالبحر ، لسعة علمو ، ت
 ( .3037)أسد الغابة ، رقم الًتصبة 

 ىو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصارم اػبزرجي ، خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، عادل ، فقيو ، ؿبدث، (3)
.   ىػ 93آخر من مات من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ت 

 ( .43)االستيعاب ، رقم الًتصبة 
 .، كنسبو إذل اغبافظ أيب ؿبمد النجشي (3/134)، كالفتاكل الكربل البن تيمية  (5/101)هتذيب السنن  (4)
 ( .    53)التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصبلح للعراقي  (5)
 .    ، كنسبو إذل ابن بطة  (3/130)الفتاكل الكربل البن تيمية  (6)
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 .  (1)الفقهاء
: الدليل السابع

:  اإلصباع 
أف الصحابة رضي اهلل عنهم أصبعوا على ربرمي العينة ، بدليل أف عائشة كابن عباس كأنسان 

 .  (2)رضي اهلل عنهم أفتوا بتحرمي العينة كدل يرك عن كاحد من الصحابة إباحتها
 : اعتراض

أف زيد بن أرقم قد خالف فبل يكوف إصباعان ، بل اؼبسألة فيها خبلؼ ، كما أنو ركيت 
 .  (3)إباحتها عن ابن عمر

 :  جواب
إف ما كرد عن زيد بن أرقم ىو فعلو يف حديث امرأة أيب إسحاؽ السبيعي ، كدل يرد من 

قولو ، كفعل اجملتهد ال يدؿ على قولو الحتمالو الغلط كالنسياف أك التأكيل أك غَتىا ، كإذا كاف 
الفعل ؿبتمبلن ؽبذه الوجوه ، فبل يقاؿ إنو مذىب زيد ، السيما كأف أـ كلده رجعت عن العقد 

 (4)كدل ينقل عن زيد رضي اهلل عنو أنو أصر على ىذا الفعل بعد إنكار عائشة رضي اهلل عنهما
  .

: الدليل الثامن
ى عن العينة : " عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما " هني

 .  (5)" سألو رجل يبيع اغبرير إذل أجل فكره أف يشًتيو ، يعٍت بدكف ما باعو"
                           

 ( .    3/136)الفتاكل الكربل البن تيمية  (1)
 ( .   3/169)إعبلـ اؼبوقعُت  (2)
عبداهلل بن عمر بن اػبطاب بن نفيل القرشي العدكم ، صحايب جليل ، : ، كابن عمر ىو  (6/47)أخرجو ابن أيب شيبة  (3)

.      ىػ 73كرع ، عادل ، فقيو ، ت 
 ( . 1435)االستيعاب ، رقم الًتصبة 

 ( .   5/105)هتذيب السنن  (4)
ىػ .ا. ىذا سند صحيح : ، كقاؿ  (5/331)، كذكره ابن الًتكماين بسنده يف اعبوىر النقي  (6/47)أخرجو ابن أيب شيبة  (5)

     . 



-42- 
 

 :  اعتراض
أنو سئل عن رجل باع : أف ىذه اآلثار يعارضها ما ركل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 
لعلو لو باعو من غَته باعو : سرجان بنقد ، ٍب أراد أف يبتاعو بدكف ما باعو قبل أف ينتقد ، قاؿ 

 .  (1)" بدكف ذلك ، فلم ير بو بأسان 
 :  جواب

لو سيلم بصحة ىذا األثر فإنو يعارض ما ركم عن ابن عمر من النهي عن العينة كال  : أوالً 
.  نعلم اؼبتقدـ من اؼبتأخر فتتساقط الركايتاف لتعارضهما ، كبذلك نعود إذل النص 

أف ما نقل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما معارض بالنصوص الثابتة اليت تدؿ على  : ثانياً 
.  ربرمي العينة 

: الدليل التاسع
.  (2)أف العينة ذريعة إذل الربا ، كالربا حراـ ، كالذريعة إذل اغبراـ حراـ ، فالعينة ؿبرمة

:  القول الثاني
. (3) أف بيع العينة جائز ، كىو مذىب الشافعية

:  أدلة القول الثاني 
:  الدليل األول

   . (4)  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : قولو تعاذل 

:  الدليل الثاني
   .(5)  چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : قولو تعاذل 

                           
 .    ىػ .ا. ىذا سند صحيح : ، ذكره ابن الًتكماين بسنده كقاؿ  (5/331)اعبوىر النقي  (1)
 ( .    5/100)، كهتذيب التهذيب  (3/76)الشرح الكبَت للدردير  (2)
 (.    2/201)ـبتصر اؼبزين  (3)
 ( .    275)سورة البقرة ، من اآلية  (4)
 ( .    119)سورة األنعاـ من اآلية  (5)
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: وجو االستدالل 
أف النص القرآين دٌؿ داللة كاضحة على ًحلِّ البيع ، كأف ما حرَـّ منو قد فصَّلو كبينو ، 

 .  (1) ما يدؿ على ربرديهاج كالعينة من البيع ، كدل يأت يف كتاب اهلل كال سنة رسولو 
:  اعتراض 

أف اآليات اؼبذكورة إمنا ىي نصوص عامة ، كقد جاء يف السنة ما خيصصها ، كما خصص 
 . من عمـو اآليات بيع الغرر الذم تقولوف بتحرديو 

: الدليل الثالث
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو سئل عن رجل باع سرجان بنقد،ٍب أراد أف يبتاعو بدكف ما 

.  (2)" باعو قبل أف ينتقد ، قاؿ لعلو لو باعو من غَته باعو بدكف ذلك فلم ير بو بأسان 
 : اعتراض

  .(3)سبق االعًتاض عليو

: الدليل الرابع
أىكيلُّ سبر  "ج استعمل رجبلن على خيرب ، فجاءهي بتمر خيرب ، فقاؿ رسوؿ اهلل ج أف النيب 

ال كاهلل يا رسوؿ اهلل ، إنا لنأخذ الصاع من ىذا بالصاعُت ، كالصاعُت : خيرب ىكذا ؟ قاؿ 
  . (4)" ال تفعل ، بع اعبمع بالدرىم ، ٍب ابتع بالدراىم جنيبان  : جبالثبلثة ، فقاؿ رسوؿ اهلل 

:  وجو االستدالل 
أمر بالشراء ، كىو عاـ يشمل الذم بًيعى عليو " ٍب ابتع بالدرىم جنيبان : "ج أف قوؿ النيب 

 دل يفصل ، كمن اؼبتقرر أف ترؾ االستفصاؿ يف مقاـ ج اعبمع بالدراىم كغَته ، بدليل أف النيب 

                           
 ( .    9/687)احمللى البن حـز  (1)
 .   سبق زبرجيو عند الدليل الثامن ؼبانعي بيع العينة  (2)
 .    انظر الدليل الثامن ؼبانعي بيع العينة  (3)
ىو التمر اعبيد،النهاية : ،كاعبنيب (3/1215( )1593)، كمسلم برقم  (3/35( )2101)أخرجو البخارم ، رقم  (4)

 ( .1/304)البن األثَت 
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.   (1)االحتماؿ يينزَّؿ منزلة العمـو يف اؼبقاؿ
 : اعتراض

أف ىذا اغبديث مطلق ، كقد كردت أحاديث تيقيِّد ىذا اإلطبلؽ كىي اليت تنهى عن 
  . (2)العينة

: الدليل الخامس
  : القياس

أف من باع سلعة إذل أجل بدينار ٍب اشًتاىا نقدان بدينارين أك دينار فهذا جائز باالتفاؽ ، 
 .  (3)فكذلك من باع سلعة إذل أجل بدينارين ٍب اشًتاىا نقدان بدينار

 :  اعتراض
عدـ التسليم بصحة القياس ، إذ إف ىذا قياس مع الفارؽ ألف الصورة األكذل جائزة النعداـ 

 الشبهة ، خببلؼ الصورة الثانية فإف الشبهة فيها قوية كىي كوهنا ذريعة إذل الربا 

: الدليل السادس
أف من باع السلعة اليت اشًتاىا فبن اشًتاىا منو بعد مدة ، فالبيع صحيح باالتفاؽ ، فبل 

  . (4)فرؽ بُت التعجيل يف ذلك كالتأجيل

 : اعتراض
إف كاف اؼبقصود أنو اشًتاىا فبن اشًتاىا منو بعد أف قبض الثمن فهذا جائز باالتفاؽ كال 

إشكاؿ فيو ، كأما إف اشًتاىا فبن اشًتاىا منو قبل أف يقبض الثمن فهذا ؿبـر ألنو من العينة كال 
 . نسلم االتفاؽ على ذلك 

: الدليل السابع
                           

 ( .    3/24)سبل السبلـ  (1)
 ( .    4/401)فتح البارم  (2)
، كاؼبقصود من ىذا القياس عند من يرل جواز العينة انو ال فرؽ بُت أنو يشًتم  (3/69)، األـ  (9/694)احمللى البن حـز  (3)

 .    البائع السلعة بثمن أقل أك أكثر أك مساكو 
 ( .    4/401)فتح البارم  (4)
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  :المعقول

أف األصل يف العقود الصحة ، كاألصل أيضان االعتماد على ظواىر العقود الشرعية، كبالتارل 
 .  (1)فإف العقود ال تبطل بتهمة قصد احملـر ، كما أف الرجوع إذل اؼبقاصد اػبفية غَت جائز اتفاقان 

 :  اعتراض
 ، كقد دؿَّ العرؼ على أف اؼبراد من تلك اؼبعاملة ىو (2)إف اؼبعركؼ عرفان كاؼبشركط شرطان 

 .  (4) ، كقد اتفق أىل العلم على ربرمي ذلك إف كاف ىناؾ شرط(3)التحايل على الربا
 

 :  الترجيح
إذا تأملنا يف األقواؿ كأدلتها كاؼبناقشة الواردة عليها قبد أف الراجح ىو القوؿ بتحرمي العينة 

:  كذلك لعدة أسباب منها 
 هنى عن بيع العينة كقد كرد ذلك مصرحان بو يف أكثر من حديث، ج أف النيب  : أوالً 

.  كحديث ابن عمر كأنس رضي اهلل عنهما 
.  (6) ، كبيع العينة إمنا يقع غالبان من مضطر إليها(5) هنى عن بيع اؼبضطرج أف النيب  : ثانياً 

.  (6)إليها
أف القياس يدؿ على صحة بيع العينة كىو أقول أدلة القوؿ الثاين إال أف النص دؿ  : ثالثاً 

                           
 ( .    10/128)تكملة اجملموع للسبكي  (1)
 ( .    99)األشباه كالنظائر البن قبيم  (2)
 ( .    208)عمر اؼبًتؾ / الربا كاؼبعامبلت اؼبصرفية ، د (3)
 ( .    28/74)، كؾبموع فتاكل ابن تيمية  (687-9/686)احمللى  (4)
، كاغبديث  (6/17)، كالبيهقي  (1/116( )938)، كاإلماـ أضبد برقم  (3382)أخرجو أبو داكد ، كسكت عنو رقم  (5)

كإف كاف يف ركايةو جهالة فلو شاىده من كجو : "، قاؿ شيخ اإلسبلـ  (شيخ من بٍت سبيم)فيو راك ؾبهوؿ، كما أف يف سنده 
كىذا اإلسناد كإف دل ذبب بو حجة فهو يعضد األكؿ ، مع أنو خَت صدؽ ، بل ):آخر ركاه سعيد ، ٍب ذكر ىذا الوجو ، كقاؿ

" .  ىػ .ا. ىو من دالئل النبوة ، فإف عامة العينة إمنا تقع من رجل مضطر إذل نفقة 
 ( .3/137)الفتاكل الكربل 

 ( .    3/137)الفتاكل الكربل  (6)



-46- 
 

. على التحرمي كإذا تعارض النص مع القياس قدـ النص 
أف الشارع اغبكيم أمر بسد الذرائع اؼبفضية إذل احملـر ، كحينئذ نقوؿ إف من أقول  : رابعاً 

 . على قاعدة سد الذرائع -بعد النص-األدلة بناء التحرمي

:  المسألة الثانية 
. بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بعد تغَتِّ صفتها أك قبض شبنها

:  صورة المسألة 
أف يبيع خالده ؿبمدان سيارةن بقيمة عشرة آالؼ لاير على أف يسلمو القيمة بعد شهر ، أك أف 

كلكن خالدان دل يقبض الثمن ، كبعد أف استلم ؿبمده  (غَت مؤجلة)يتفقا على أف القيمة حالةن 
السيارة صدـ هبا ، فأدل ذلك إذل حدكث عيب فيها ، ٍب بعد ذلك اشًتاىا خالده منو بتسعة 

. آالؼ لاير 
:  صورة أخرى للمسألة 

نفس الصورة السابقة إال أف ؿبمدان دل يصدـ بالسيارة كدل تتغَت صفتها كلكنَّ ؿبمدان سلَّم 
.  قيمتها إذل خالد ، كبعد ذلك اشًتل خالده السيارة من ؿبمد 
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:  حكم ىذه المسألة 
 على جواز بيع السلعة (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق أىل العلم من اغبنفية

.  بعد قبض شبنها أك بعد تغَتِّ صفتها كلو دل يقبض شبنها 
 :  أدلتهم

: الدليل األول
  . (5)أف نقص الثمن إمنا ىو مقابل نقص اؼببيع

: الدليل الثاني
  . (6)أنو ال توسل هبذه اؼبعاملة إذل الربا ألنو قبض الثمن

: الدليل الثالث
أف اؼببيع دل يعد إذل البائع على اؽبيئة اليت خرج هبا عن ملكو ، كبالتارل ال يتحقق فيو ربح 

  . (7)ما دل يضمن

: الدليل الرابع
 . كما أف األصل يف البيوع اغبل ما دل يدؿ الدليل على ربرديو 

:  الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 
 ، إذ إف اؼببيع أك السلعة إمنا (8)أف اؼبسالة األكذل ىي عبارة عن معاملة يتوسل هبا إذل الربا

ىي صورية شكلية خببلؼ اؼبسألة الثانية فإهنا معاملة ال يتوسل هبا إذل الربا ألنو قد ًب قبض شبن 

                           
 ( .   4/53)تبيُت اغبقائق  (1)
 ( .   4/393)، كمواىب اعبليل  (257-2/256)أسهل اؼبدارؾ  (2)
 ( .   2/201)ـبتصر اؼبزين  (3)
 ( .    3/164)، كشرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
 ( .    4/194)، اؼبغٍت  (5/199)بدائع الصنائع  (5)
 ( .    4/1415)كشاؼ القناع  (6)
 ( .    13/123)اؼببسوط  (7)
 ( .    3/64)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)، اإلقناع  (4/194)، اؼبغٍت  (5/199)بدائع الصنائع  (8)
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اؼببيع حقيقة كىذا ما ال يوجد يف اؼبسألة األكذل ، أك أف اؼببيع قد تغَتت صفتو فبا يوجب تغٌَت 
.  قيمتو كىذا أيضان فبا ال يوجد يف اؼبسألة األكذل 
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المبحث الثاني 
 

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضو ثم شراؤىا وبين أن يشتريها 
  (1)األب أواالبن ونحوىما

.  يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت بإذف اهلل حكم كل مسألة ٍب الفرؽ بينهما 
:  المسألة األولى 

.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا 
كقد سبق بياف صورة ىذه اؼبسألة كحكمها كخبلؼ أىل العلم فيها يف اؼبسألة األكذل يف 

. اؼببحث األكؿ 
:  المسألة الثانية 

.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن ؼبن يقبضو ٍب يشًتيها أبو البائع أك ابنو 
:  صورة المسألة 

أف يبيع خالده ؿبمدان سيارةن بقيمة عشرة آالؼ لاير على أف يسلمو القيمة بعد شهر ، أك أف 
ٍب  (العشرة آالؼ لاير)، كلكن خالدان دل يقبض الثمن  (غَت مؤجلة)يتفقا على أف القيمة حالةن 

 .  (2)يأٌب أبو خالد أك ابنو فيشًتم ىذه السلعة من ؿبمد بتسعة آالؼ لاير
:  حكم ىذه المسألة 

: اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على أربعة أقواؿ 
: القول األول 

 .  (3)ال جيوز ذلك ، كبو قاؿ أبو حنيفة رضبو اهلل تعاذل

                           
 (4/1415)، كشاؼ القناع  (4/54)يشمل كل قريب ال تقبل شهادتو للبائع ،انظر تبيُت اغبقائق  (1)
 .    تعمدت تكرار ىذا اؼبثاؿ حىت يتمكن طالب العلم من ضبط ىذه اؼبسألة بفركعها  (2)
 ( .     200-5/199)بدائع الصنائع  (3)
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 :  أدلتو
 :  القياس

كىو أف شراء األب أكاالبن ككبومها من األقرباء الذين ال تقبل شهادهتم للبائع كشراء البائع 
.  (1)نفسو ، ككما ال تقبل شهادة ىؤالء أحدمها لآلخر ، فكذلك ال جيوز شراؤىم ىنا

 :  اعتراض
أف ما ذكر إمنا ىو قياس مع الفارؽ ، إذ إف األصل يف مثل ىذه اؼبسائل ىو الوقوؼ على 
ما دؿَّ عليو النص من التحرمي ، كالنص إمنا دؿَّ على ربرمي شراء البائع بنفسو ىذا من جهة ، 

أف شراء البائع بنفسو فيو شبهة قوية للتحايل على الربا ، خببلؼ ما لو كاف : كمن جهة أخرل 
اؼبشًتم أبوه أك ابنو أك أجنيب ما دل يكن حيلة ، كما أف األصل فيما عدا ما دؿ الشرع على 

. ربرديو ىو اإلباحة 
: القول الثاني 

 .  (4) ، كقوؿ عند اغبنابلة(3) من اغبنفية(2)جيوز ذلك كىو قوؿ الصاحبُت
:  أدلتهم 

: الدليل األول
 .أف األصل يف اؼبعامبلت اغبل ما دل يدؿ النص على ربرديو ، كدل يأت دليل على التحرمي

                           
 ( . 5/200)، بدائع الصنائع  (6/68)، شرح فتح القدير  (4/54)تبيُت اغبقائق  (1)
:   الصاحباف مها (2)

القاضي يعقوب بن إبراىيم بن حبيب الكويف اغبنفي ، أخذ الفقو عن اإلماـ أيب حنيفة ، كىو اؼبقدـ : أبو يوسف كىو  (أ
انظر اعبواىر اؼبضيئة . ىػ 182اؼبهدم ، كاؽبادم ، كالرشيد ، ت : من أصحاب اإلماـ ، كرل القضاء لثبلثة خلفاء 

(3/611  . )
ؿبمد بن اغبسُت بن فرقد الشيباين اغبنفي ، صحب أبا حنيفة كأخذ عنو الفقو ، ٍب عن أيب : ؿبمد بن اغبسُت كىو  (ب

األصل ، كاعبامع الكبَت ، كاعبامع الصغَت ، ت : يوسف ، كىو الذم نشر علم أيب حنيفة ، لو مؤلفات كثَتة منها 
.  ىػ 189
 ( . 187)الًتاجم يف طبقات اغبنفية : انظر 

 ( . 6/418)البناية شرح اؽبداية  (3)
 ( .  2/342)الشرح الكبَت  (4)
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: الدليل الثاني
  . (1)أف أمبلؾ األقارب متباينة

: الدليل الثالث
كىو قياس القريب أك األب كاالبن على األجنيب ، فكما جيوز لؤلجنيب الشراء فكذلك جيوز 

 .  (2)للقريب
 : اعتراض

 .  (3)أف ىذا قياس مع الفارؽ ألف األجنيب تقبل شهادتو أما القريب فإف شهادتو ال تقبل
 :  جواب

أف عدـ قبوؿ شهادة القريب لقريبو دلت عليو النصوص خببلؼ شراء القريب ىنا ، فلم 
يدؿ النص على منعو ، بل إف النص دؿ على عدـ جواز شراء البائع بنفسو فقط ، كما أف 

.  عدـ قبوؿ شهادة القريب لقريبو ؿبل اختبلؼ بُت أىل العلم كليس ؿبل اتفاؽ 
: القول الثالث 

 .  (4)يكره ذلك ، كىو مذىب اؼبالكية
 :  أدلتهم

دل أجد ؽبم أدلة ، كديكن أف يستدؿ ؽبم أف شراء القريب كاألب أكاالبن ؿبل شبهة، 
إف اغببلؿ : " كاألصل يف ذلك أف اؼبسلم يبتعد عن الشبهات ، لقولو صلى اهلل عليو كسلم 

بُت كاغبراـ بُتِّ كبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثَت من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ 
لدينو كعرضو كمن كقع يف الشبهات كقع يف اغبراـ كالراعي يرعى حوؿ اغبمى يوشك أف يرتع 

 .   (5).... " فيو ، أال كإف لكل ملك ضبى ، إال كإف ضبى اهلل ؿبارمو 
                           

 ( . 4/54)تبيُت اغبقائق  (1)
 ( .  4/49)اؼببدع شرح اؼبقنع  (2)
 ( .     5/200)، بدائع الصنائع  (6/68)، شرح فتح القدير  (4/54)تبيُت اغبقائق  (3)
 ( . 4/393)مواىب اعبليل  (4)
 . مع شرح النوكم  (11/27( )1599)أخرجو مسلم ، برقم  (5)
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:  القول الرابع 
 .  (1)جيوز ذلك ما دل يكن حيلة ، كىو مذىب اغبنابلة

 :  أدلتهم
:  ىي نفس أدلة القوؿ الثاين إال أهنم أضافوا دليبلن رابعان كىو 

أنو لو كانت ىناؾ حيلة ، حبيث يتفق البائع مع قريبو كأبيو أك ابنو على أف يشًتيها 
.  أحدمها لو ، ألصبح ذلك دبنزلة شراء البائع بنفسو 

 :  الترجيح
الراجح كاهلل أعلم ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الرابع كىو أف ذلك جائز ما لكن ىناؾ 

 : حيلة كذلك لؤلسباب اآلتية 

 .  أف األصل يف اؼبعامبلت اغبل  -1

أف األصل يف القوؿ بالتحرمي ىو الوقوؼ على ما دؿ عليو النص ، كىنا دؿ النص على  -2
 . حرمة شراء البائع نفسو فقط دكف غَته 

أف خشية الوقوع يف احملـر قد انتفت ىنا ، ألننا قيدنا جواز شراء القريب ، بأف ال يكوف  -3
 . حيلة ألنو يكوف دبنزلة شراء البائع بنفسو ، فانتفت الشبهة 

أف الشارع إمنا حرـٌ شراء البائع بنفسو سدان للذريعة إذل الربا ، كىنا قد ًب سدُّ ىذا الباب  -4
 . دبا ذكر يف الفقرة السابقة 

 ، ككوهنم أقارب أك بينهم رحم ، ال دينع ذلك ما دل (2)أف األمبلؾ كاغبقوؽ اؼبالية متباينة -5
 . يكن حيلة كقد استثنيت اغبيلة من القوؿ باعبواز 

  . (3)أف القياس على البائع نفسو ، قياس مع الفارؽ -6

   :(4)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
                           

 ( . 3/164)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (1)
 ( . 4/54)تبيُت اغبقائق  (2)
 ( . 6/68)، شرح فتح القدير  (4/54)تبيُت اغبقائق  (3)
 (.  4/1415)، كشاؼ القناع  (3/164)كشرح منتهى اإلرادات  (2/77)، اإلقناع  (6/68)شرح فتح القدير  (4)
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أف اؼبسألة األكذل ىي اليت نص الشارع على حرمتها كذلك سدان لؤلبواب اؼبفضية إذل الربا ، 
فهي ؿبرمة سواءن كانت حيلة أـ ال ، أما اؼبسألة الثانية فليست ىي اؼبنصوص عليها شرعان ، فبل 
ربـر إال إذا كانت ىناؾ حيلة بُت البائع كأبيو أك ابنو على أف يشًتيها أحدمها لو، كبالتارل فإنو 

.  يكوف دبنزلو ما لو اشًتاىا البائع بنفسو 
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المبحث الثالث 
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضو ثم شراؤىا وبين شرائها من 

 زيد
 .يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت بإذف اهلل حكم كل مسألة، ٍب الفرؽ بينهما

:  المسألة األولى 
.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا 

كقد سبق بياف صورة ىذه اؼبسألة ، كحكمها ، كخبلؼ أىل العلم فيها كذلك يف اؼبسألة 
.  األكذل من اؼببحث األكؿ 

:  المسألة الثانية 
.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا من زيد 

: صورة المسألة 
أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة آالؼ لاير ، على أف يسلمو القيمة بعد شهر ، أك 

العشرة أالؼ )لكن خالدان دل يقبض ىذه القيمة  (غَت مؤجلة)أف يتفقا على أف القيمة حالَّة 
، ٍب بعد ذلك يبيع ؿبمده السيارة على زيد بنفس القيمة أك أقل أك أكثر ، ٍب يشًتم خالده  (لاير
.  ىذه السيارة من زيد بتسعة آالؼ لاير  (البائع األصلي)

:-  حكم ىذه المسألة 
 على جوازىا  (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق أىل العلم من اغبنفية

:  أدلتهم 
  . (5)أف اختبلؼ سبب اؼبلك كاختبلؼ العُت -1

                           
 ( . 6/68)شرح فتح القدير  (1)
 ( . 4/394)مواىب اعبليل  (2)
 ( . 2/201)ـبتصر اؼبزين  (3)
 ( . 3/164)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
 ( . 4/55)تبيُت اغبقائق  (5)



-55- 
 

 . أف األصل يف اؼبعامبلت اإلباحة  -2

 . أف الشارع إمنا حرـٌ أف يشًتم البائع نفسو سدان لباب الربا ، كذلك منتف ىنا  -3

 ، فوجب الوقوؼ عند (1)أف النص جاء ؿبرمان شراء البائع األصلي بنفسو دكف األجنيب -4
 . النص يف التحرمي 

  .(2)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
 أف اؼبسألة األكذل اؼبشًتل فيها للسلعة ىو نفس البائع األصلي للسلعة ، أما اؼبسألة الثانية 
فإف اؼبشًتم فيها للسلعة أجنيبه كىو غَت البائع األصلي للسلعة ، فافًتقت اؼبسألتاف يف اغبكم 

   .

                           
 ( . 2/341)، الشرح الكبَت  (2/142)، بداية اجملتهد  (13/122)اؼببسوط  (1)
، شرح منتهى  (2/77)، اإلقناع  (2/201)، ـبتصر اؼبزين  (4/394)، مواىب اعبليل  (6/68)شرح فتح القدير  (2)

 ( . 3/164)اإلرادات 
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المبحث الرابع 
 

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضو ثم شراؤىا بأقل من ثمنها 
. وبين أن يشتريها بمثل الثمن أو أكثر 

. يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها ٍب الفرؽ بينهما
:  المسألة األولى 

.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بأقل من شبنها 
كقد سبق بياف صورة ىذه اؼبسألة كحكمها كخبلؼ أىل العلم فيها يف اؼبسألة األكذل من 

.  اؼببحث األكؿ 
:  المسألة الثانية 

.  بيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا دبثل شبنها أك أكثر 
:  صورة المسألة 

أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة أالؼ لاير على أف يسلمو القيمة بعد شهر ، أك أف 
كلكنَّ خالدان دل يستلم القيمة ، ٍب بعد استبلـ ؿبمد  (غَت مؤجلة)يتفقا على أف القيمة حالَّة 

.  السيارة باعها على خالد بعشرة آالؼ لاير أك أكثر 
:  حكم ىذه المسألة 

 على أف البائع إذا اشًتل السلعة (1)اتفق أىل العلم من اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة
.  بنفس القيمة أك بأكثر منها فإف ذلك جائز 

: أدلتهم 
 . توجب التحرمي (2)أنو ال توجد علة تتقى -1

                           
، حاشية (341)، الثمر الداين  (6/415)، البناية شرح اؽبداية  (28/74)، ؾبموع فتاكل ابن تيمية  (9/686)احمللى  (1)

 ( . 2/77)، اإلقناع  (2/201)، ـبتصر اؼبزين  (2/239)العدكم 
 ( . 341)الثمر الداين  (2)
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  .(1)عدـ كجود الشبهة أك التهمة -2

  . (2)انتفاء الربا اؼبتوسل بو -3

 . أف األصل يف اؼبعامبلت اإلباحة  -4

 . (4) ومن وافقهم(3)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
أف اؼبسألة األكذل الثمن الذم اشًتل بو البائع السلعة أقل من الثمن الذم باع بو فهو 

كسيلة إذل الربا ، أما اؼبسألة الثانية فإف الثمن الذم اشًتل بو البائع مثل الثمن الذم باع بو أك 
. أكثر فهو ليس كسيلة إذل الربا فجاز 

                           
 ( .2/239)حاشية العدكم  (1)
 ( .4/1416)كشاؼ القناع  (2)
، ـبتصر  (2/201)، الثمر الداين  (6/415)، البناية شرح اؽبداية  (28/74)، ؾبموع فتاكل ابن تيمية  (9/686)احمللى  (3)

 .اؼبزين 
 ( . 3/164)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
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المبحث الخامس 
الفرق بين بيع السلع بنسيئة أو بثمن لم يقبضو ثم شراؤىا بنفس النقد وبين 

أن يشتريها بغير النقد  
. يف ىذا اؼببحث مسألتاف كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها ٍب الفرؽ بينهما

:  المسألة األولى 
.  أف يبيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بنفس النقد 

كقد تقدـ بياف صورة ىذه اؼبسألة كحكمها كخبلؼ أىل العلم فيها يف اؼبسألة األكذل من 
.  اؼببحث األكؿ 

:  المسألة الثانية 
.  أف يبيع السلعة بنسيئة أك بثمن دل يقبضو ٍب شراؤىا بغَت النقد 

:  صورة المسألة 
أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة آالؼ لاير أك ألف غراـ فضة على أف يسلمو 

كلكن خالدان دل يستلم القيمة  (غَت مؤجلة)القيمة بعد شهر ، أك أف يتفقا على أف القيمة حالَّةه 
ٍب بعد ذلك يبيع ؿبمده خالدان السيارة بألف كطبس مائة دينار كوييت أك مائة كعشرين غراـ 

.  ذىب 
:  حكم ىذه المسألة 
: تحرير محل النزاع 

إذا باع زيده من الناس السلعة بنقد ٍب اشًتاىا بعرض سواءن كاف أقل من النقد أك أكثر فإف 
 .  (1)ذلك جائز باإلصباع

.  (2)إف التحرمي إمنا كاف لشبهة الربا ، كال ربا بُت األشباف كالعركض: كعللوا ذلك بقوؽبم 
أما إذا باع السلعة بنقد كالذىب أك الرياؿ السعودم ٍب اشًتاىا بنقد آخر بالفضة أك 

                           
 ( . 6/415)، البناية شرح اؽبداية  (4/194)اؼبغٍت  (1)
 ( .4/397)، التاج كاإلكليل هبامش مواىب اعبليل  (4/194)اؼبغٍت  (2)
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.   الدينار الكوييت فهذا ىو ؿبل اػببلؼ بُت أىل العلم 
: اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولُت 

:  القول األول 
.   من اغبنابلة (3) كاختيار ابن قدامة(2) كاؼبالكية(1)عدـ جواز ذلك كىو مذىب اغبنفية

 :  أدلتهم
: الدليل األول
كمها يف الثمنية كاعبنس الواحد ، كلذلك جيب ضم أحدمها إذل اآلخر أهنما نقداف 

  . (4)يف الزكاة ، فيتحقق الربا دبجموع النقدين ، فكاف يف العقد الثاين شبهة الربا

 :  اعتراض
ما ذكر من أهنما كاعبنس الواحد غَت مسلم ، إذ لو كانا كاعبنس الواحد غبـر التفاضل 

 ؿبل اتفاؽ بُت أىل العلم ، أما كجوب ضم أحدمها إذل اآلخر (5)بينهما كجواز التفاضل بينهما
يف الزكاة فإمنا خرج بنص الشارع ، كىو يف باب الزكاة مواساة للفقراء ، كما كبن بصدده إمنا ىو 

.  باب الربا 
: الدليل الثاني

أنو صرؼ تأخر فيو أحد النقدين أك كبلمها ، ألف سلعتو رجعت إليو فبل جيوز 
  . (6)ذلك

 :  اعتراض
ال ييسلم لكم أف ىذا صرؼ بل ىو بيع كشتاف بُت البيع كالصرؼ ، إذ إف الصرؼ إمنا ىو 

                           
 ( .4/55)تبيُت اغبقائق  (1)
 ( . 4/396)مواىب اعبليل  (2)
 ( . 4/195)اؼبغٍت  (3)
 ( .6/69)، شرح فتح القدير  (5/199)بدائع الصنائع  (4)
 ( . 13/123)، اؼببسوط  (4/195)اؼبغٍت  (5)
 ( .4/396)مواىب اعبليل  (6)
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 . نقد كىنا نقد بسلعة 

: الدليل الثالث
  . (1)أف إباحة مثل ىذه اغبالة فتح ؼبسائل العينة ، كالواجب سد الذرائع إليها

 : اعتراض
إف العينة اليت حرمها الشارع إمنا جاءت على صفة معينة حٌرمها الشارع اغبكيم ، كالشارع 
إمنا حرمها ألهنا كسيلة مفضية إذل الربا ، فالواجب الوقوؼ عند الصورة اليت حرمها الشارع 

، ألف ربرمي ما أحل اهلل كتحليل ما حرـٌ اهلل ، كربرمي اؼبعامبلت اليت أصلها اإلباحة ، 
ھ  ھ   ھ   ھ  چ : يفضي إذل التضييق كالتشديد على الناس ، كقد قاؿ سبحانو 

كبالتارل فإف سد األبواب اؼبفضية إذل الربا جيب التوقف فيها على ما كرد  چ ے   ے  ۓ
.  بو الشرع أك دلت عليو عمـو األدلة الشرعية 

: القول الثاني 
 .  (4) من اغبنفية(3) كزفر(2)جواز ذلك ، كىو مذىب اغبنابلة

 :  أدلتهم
: الدليل األول

أهنا جنساف ال حيـر التفاضل بينهما فجاز ذلك ، كما لو اشًتاه بعرض أك بثمن 
 . (5)اؼبثل

 

                           
 ( .99)اؼبختارات اعبلية البن سعدم  (1)
 ( . 4/195)اؼبغٍت  (2)
: ىػ صحب أبا حنيفة كتتلمذ عليو ، قاؿ عنو أبو حنيفة رضبو اهلل 158ىو زفر بن اؽبذيل بن قيس العنربم البصرم تويف عاـ  (3)

، اعبواىر  (28)تاج الًتاجم يف طبقات اغبنفية . ىػ ، توذل القضاء بالبصرة ، ككاف حافظان فقيهان .ا" ىو أقيس أصحايب"
 ( . 1/243)اؼبضيئة يف طبقات اغبنفية 

 ( . 13/123)اؼببسوط  (4)
 ( . 13/123)، اؼببسوط  (4/195)اؼبغٍت  (5)
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: الدليل الثاني
. أف األصل يف اؼبعامبلت اغبل

: الدليل الثالث
 . أف القياس يدؿ على جواز ذلك

 :  الترجيح
:  الراجح كاهلل أعلم ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاين كىو اعبواز كذلك لعدة أسباب 

.  أف األصل يف اؼبعامبلت اغبل  : األول
 ، (1)أف أىل العلم اتفقوا على أف اؼبتبايعُت لو ربايبل على الربا فإف ذلك ؿبـر : الثاني

.  كىذا يسد باب شبهة الربا ىنا 
أف القائلُت بالتحرمي ىنا يقولوف جبواز أف يشًتم البائع السلعة بنفس النقد أك  : الثالث

 ، فإذا كانوا يقولوف بوجوب سد باب ذريعة الربا ىنا فمن باب أكذل أف يقولوا بذلك يف (2)أكثر
.  تلك اؼبسألة 

 .  (3)أف القياس يدؿ على جواز ذلك : الرابع
:  الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 
 ألف البائع اشًتل بنفس (4)أف اؼبسألة األكذل تعترب من الوسائل اليت يتوسل هبا إذل الربا

.  النقد أما اؼبسألة الثانية فليست كسيلة إذل الربا ألنو اشًتل بغَت النقد 

                           
 ( . 3/323)إعبلـ اؼبوقعُت  (1)
 . انظر اؼببحث الرابع يف اؼبسألة الثانية منو  (2)
 ( .3/69)، كاألـ  (9/694)، احمللى  (4/401)فتح البارم  (3)
 ( . 3/323)، اؼببسوط  (3/164)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
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المبحث السادس 
 

الفرق في مسألة العينة بين أن يقصد بالعقد األول الثاني وبين أن ال يقصد 
ذلك 

. يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت صورة كلِّ مسألة كحكمها ٍب الفرؽ بينهما 
:  المسألة األولى 

.  أف يقصد بالعقد األكؿ الثاين يف بيع العينة 
:  صورة المسألة 

مع –أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة آالؼ لاير على أف يسلمو القيمة بعد شهر 
ٍب بعد قبض ؿبمدو - كجود قصد من ؿبمد على أف يبيع نفس السيارة على خالد بسعر أقل

.  ىذه السيارة باعها على خالدو بتسعة أالؼ لاير 
 :  حكمها

 على أف العقد األكؿ كالثاين باطبلف، (3) كاغبنابلة(2) كاؼبالكية(1)اتفق أىل العلم من اغبنفية
. كأما الشافعية فقد سبق بياف أهنم يركف جواز بيع العينة 

 : دليلهم
ألف العلة اليت من أجلها بطل العقد الثاين ، كىو كونو ذريعة إذل الربا موجودة يف العقد 

 .  (4)األكؿ
 

: المسألة الثانية 

                           
 ( . 69-6/68)شرح العناية هبامش فتح القدير  (1)
 ( . 298)قوانُت األحكاـ الشرعية  (2)
كإف قصد بالعقد األكؿ الثاين بطبل أم العقداف قالو الشيخ كقاؿ كىو قوؿ : "، قاؿ البهوٌب  (4/1416)كشاؼ القناع  (3)

 . ىػ .ا" أضبد كأيب حنيفة كمالك 
 ( . 4/1416)كشاؼ القناع  (4)
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.  أف ال يقصد بالعقد األكؿ الثاين 
:  صورة المسألة 

أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بقيمة عشرة آالؼ لاير على أف يسلمو القيمة بعد شهر أك أف 
كلكن خالدان دل يقبض الثمن من ؿبمد ، ٍب بعد قبض  (غَت مؤجلة)يتفقا على أف القيمة حالَّة 

ؿبمدو السيارة يبيعها على خالدو بتسعة آالؼ لاير ، مع عدـ كجود قصد مسبق من ؿبمد ببيع 
.  ىذه السيارة على خالد 

:  حكم ىذه المسألة 
:  تحرير محل النزاع 

 .  (1)من يركف جواز بيع العينة ، العقداف صحيحاف: أكالن 
.  من يركف حرمة بيع العينة العقد الثاين باطل مطلقان : ثانيان 
 .  (2)من يركف حرمة بيع العينة إذا قصد بالعقد األكؿ الثاين فالعقداف باطبلف: ثالثان 
. ؿبل اػببلؼ ىو إذا دل يقصد بالعقد األكؿ الثاين عند من يركف حرمة بيع العينة: رابعان 

:  اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولُت 
 :  القول األول

 ، كقوؿ عند (4) ، كقوؿ عند اغبنابلة(3)أف العقد األكؿ صحيح كىو مذىب اغبنفية 
 .  (5)اؼبالكية

 :  أدلتهم
:  الدليل األول

أف العقد األكؿ صحيح ، ألنو ًبَّ بأركانو كشركطو ، فإذا طرأ عليو العقد الثاين فإف 

                           
 ( . 2/201)ـبتصر اؼبزين  (1)
 ( . 4/1416)، كشاؼ القناع  (2/77)، اإلقناع  (4/405)، مواىب اعبليل  (69-6/68)العناية هبامش فتح القدير  (2)
 ( . 69-6/68)العناية هبامش فتح القدير  (3)
 ( . 4/170)، الفركع  (2/77)اإلقناع  (4)
 ( .298)قوانُت األحكاـ الشرعية  (5)
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  . (1)ذلك ال يبطلو

 : اعتراض
أف العقد األكؿ ليس مقصودان بذاتو كإمنا جعل كسيلة إذل الثاين ، كالعقد الثاين باطل 

 .  (2)باالتفاؽ فكذلك العقد األكؿ ألنو كسيلة إليو
: الدليل الثاني

. أف األصل يف العقود السبلمة
: اعتراض

. نفس االعًتاض السابق
:  القول الثاني 

.  (3)أف العقد األكؿ باطل كىو مذىب اؼبالكية كاغبنابلة
  : أدلتهم

 . نفس أدلتهم على ربرمي العينة كقد سبقت يف اؼببحث األكؿ  -1

  . (4)أف العقد األكؿ كسيلة إذل العقد الثاين احملـر كالوسيلة إذل اغبراـ حراـ -2

 : الترجيح
. الراجح ىو القوؿ الثاين لقوة أدلتو كألف األمور دبقاصدىا كسد لذريعة الربا 

 : (5)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
 الفرؽ يف صورة اؼبسألتُت فقط ، كىو أف اؼبسألة األكذل قصد فيها بالعقد األكؿ الثاين أما 

 .  (6)اؼبسألة الثانية فلم يقصد فيها بالعقد األكؿ الثاين ، أما يف اغبكم فبل فرؽ بينهما

                           
 ( . 5/107)هتذيب السنن  (1)
 ( . 6/70)، شرح فتح القدير  (5/107)هتذيب السنن  (2)
 (.4/1416)، كشاؼ القناع  (2/77)، افقناع  (4/405)مواىب اعبليل  (3)
 .اؼبصدر السابق  (4)
 ( .4/405)، مواىب اعبليل  (1/515)، غاية اؼبنتهى  (3/163)شرح منتهى اإلرادات  (5)
 ( . 298)، قوانُت األحكاـ الشرعية  (6/68)، العناية هبامش فتح القدير  (2/77)اإلقناع  (6)
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المبحث السابع 
الفرق بين مسألة العينة وعكسها 

 
يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها،كخبلؼ أىل العلم 

. فيها
:-  المسألة األولى 

.  العينة ، كقد سبق بياف صورهتا كحكمها كخبلؼ أىل العلم فيها 
:  المسألة الثانية 

.  عكس مسألة العينة 
:  صورهتا 

أف يبيع خالده ؿبمدان سيارة بعشرة آالؼ لاير نقدان يقبضها ، ٍب يشًتم خالده من ؿبمد 
.  السيارة خبمسة عشر ألف لاير ، على أف يسلمو القيمة بعد شهر 

:  حكم ىذه المسألة 
:  ربرير ؿبل النزاع 

 أما إذا دل يكن ىناؾ شرطه (1)اتفق أىل العلم على ربرمي عكس العينة إذا كاف ىناؾ شرط
.  يف العقد فهذا ىو ؿبل اػببلؼ 

.  اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولُت 
:  القول األول 

 .  (3)كاغبنابلة . (2)ال جيوز كىو مذىب اغبنفية
 

                           
 ( .2/153)بداية اجملتهد  (1)
 ( . 5/200)بدائع الصنائع  (2)
 ( . 4/336)، اإلنصاؼ  (2/77)اإلقناع  (3)
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 :  أدلتهم
أف العينة  حيرمت ألهنا كسيلة إذل الربا كعكسها مثلها فتحـر ، حبيث ترتب يف الذمة 

الواحدة دراىم مؤجلة بأقل منها نقدان ، يف كل مسألة من ىاتُت اؼبسألتُت ، إال أف الذم 
  . (1)اشتغلت ذمتو يف العينة ىو اؼبشًتم كيف عكسها ىو البائع

: القول الثاني 
 .  (2)ذبوز ما دل تكن حيلة كىو ركاية عن اإلماـ أضبد

: الدليل األول
 . (4) كإمنا حرمت العينة بالنص كليس ىذا يف معناه(3) چٹ  ٹ  ٹ  چ : قولو تعاذل 

 : اعتراض
ليس يف النص الوارد يف ربرمي العينة ما يدؿ على اختصاص العينة بالصورة اؼبشهورة حىت 

  . (5)تتقيد بو

: الدليل الثاني
  . (6)أف التوسل إذل الربا بالعينة أكثر كال يلتحق بو ما دكنو

 : اعتراض
 .  (7)أف األصل ىو سد باب الذرائع اؼبوصلة إذل الربا قليبلن كاف أك كثَتان 

 :  الراجح
.  ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو 

                           
 ( .5/107)، هتذيب السنن  (4/195)اؼبغٍت  (1)
 ( .192)مسائل اإلماـ أضبد أليب داكد  (2)
 ( . 275)سورة البقرة من اآلية  (3)
 ( .4/196)اؼبغٍت  (4)
 ( .5/108)هتذيب السنن  (5)
 ( .4/196)اؼبغٍت  (6)
 ( . 5/108)هتذيب السنن  (7)
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:  ومن وافقهم(1)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
 الفرؽ فقط يف الصورة كىو أف اؼبسألة الثانية ىي عكس مسألة العينة أما يف اغبكم فبل 

.  فرؽ بينهما 

                           
 ( . 1/515)، غاية اؼبنتهى  (2/77)اإلقناع  (1)
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المبحث الثامن 
الفرق بين مسألة العينة والتورق 

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها كخبلؼ أىل 
.  العلم فيها 

:  المسألة األولى 
.  مسألة العينة ، كقد تقدمت يف اؼببحث األكؿ يف اؼبسألة األكذل 

:  المسألة الثانية 
. التورق
 :  صورتها

أف حيتاج سليماف إذل مبلغ معُت من اؼباؿ ، كلكنو ال جيد من يقرضو قرضان حسنان ، 
فيشًتم سلعة طعاـ أك سيارة خبمسُت ألف لاير مؤجلة إذل ثبلث سنُت ، كقيمة السلعة حالىةن 

.  طبسةه كأربعوف ألف لاير ، ٍب يبيع ىذه السلعة حالَّة على سعيد خبمسة كأربعُت ألف لاير 
:  حكم المسألة 

:  تحرير محل النزاع 
، أما (1)إذا اشًتل الرجل السلعة بقصد التجارة ، أك االنتفاع كاألكل فذلك جائز باإلصباع

إذا اشًتاىا لقصد الدراىم للحاجة إليها فهذا ىو ؿبل اػببلؼ بُت أىل العلم ، كقد اختلفوا يف 
:  التورؽ على ثبلثة أقواؿ 

:  القول األول 
 .  (4) كركاية عن اإلماـ أضبد(3) كاؼبالكية(2)أف بيع التورؽ مكركه ، كىو مذىب اغبنفية

                           
 ( .29/30)ؾبموع فتاكل بن تيمية  (1)
 ( . 5/326)حاشية رد احملتار  (2)
 ( . 3/89)الشرح الكبَت للدردير  (3)
 ( . 4/337)اإلنصاؼ  (4)
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 :  أدلتهم
 .  (1)أف اإلسبلـ حث على القرض،كالتورؽ فيو إعراض عن مربة القرض فيكوف مكركىان 

 : اعتراض
أف الكراىة حكم شرعي البدَّ أف يكوف مستنده الكتاب أك السنة ، كال نعلم دليبلن من 

كما أف القرض غَت كاجب بل ىو مندكب ، كترؾ اؼبندكب . أحدمها يدؿ على كراىة ذلك 
.  جائز كال يعٍت الكراىة 

: القول الثاني 
 .  (2)أف بيع التورؽ جائز ، كىو مذىب اغبنابلة

 :  أدلتهم
: الدليل األكؿ
   . (3)  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : قولو تعاذل 

:  وجو االستدالل 
أف اآلية دلت على أف األصل يف صبيع أنواع البيوع اإلباحة كالتورؽ أحد ىذه األنواع 

 . فيكوف مباحان 

: الدليل الثاني
أف العُت اليت خرجت من البائع دل ترجع إليو ، فلم تكن ىناؾ كسيلة إذل الربا ، كما أف 

  . (4)األجل قابلو قسط من الثمن ، كالقرض غَت كاجب بل ىو مندكب

: الدليل الثالث
أف األصل يف صبيع معامبلت البيوع اإلباحة إال ما دؿ الشارع على ربرديو ، كال دليل 

                           
 ( .4/337)اإلنصاؼ  (1)
 (. 3/163)،شرح منتهى اإلرادات (2/77)اإلقناع  (2)
 ( . 275)سورة البقرة من اآلية  (3)
 ( . 5/326)حاشية رد احملتار  (4)
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  . (1)على التحرمي

: الدليل الرابع
أنو ليس كل أحد من الناس جيد من يقرضو بدكف ربا إذا احتاج إذل النقد ، كإذا كاف األمر 

  . (2)كذلك فإف اغباجة تدعو إذل ذلك

:  القول الثالث 
 (5) كابن القيم(4) كاختبار شيخ اإلسبلـ(3)أف بيع التورؽ ؿبـر ، كىو ركاية عن اإلماـ أضبد

   .
 :  أدلتهم

: الدليل األكؿ
 .  (6) هنى عن بيع اؼبضطرج أف النيب 

: وجو االستدالل 
أف الغالب يف التورؽ أنو ال يكوف إال من رجل مضطر إذل نقد ، فيضطر إذل شراء السلعة 

.   كالنهي يدؿ على التحرمي (7) يف اغبديث عن بيع اؼبضطرج ٍب بيعها كقد هنى النيب 
 
 

                           
 ( . 210)القواعد النورانية البن تيمية  (1)
 ( . 2/158)، شرح منتهى اإلرادات  (3/186)كشاؼ القناع  (2)
 ( . 4/337)اإلنصاؼ  (3)
 ( . 29/500)ؾبموع الفتاكل  (4)
 ( . 109-5/108)هتذيب السنن  (5)
برقم  (6/17)، كالبيهقي  (937)برقم  (1/116)كاإلماـ أضبد  (3382)كسكت عنو برقم  (3/676)أخرجو أبو داكد  (6)

كىذا " ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ( عن شيخ من بٍت سبيم) كاغبديث معلوؿ بأف فيو رجبلن ؾبهوالن ، كما أف يف سنده  (11076)
اإلسناد كإف دل ذبب بو حجة فهو يعضد األكؿ ، مع أنو خرب صدؽ ، بل ىو من دالئل النبوة ، فإف عامة العينة إمنا تقع من 

 ( . 3/137)ىػ الفتاكل الكربل .أ.." رجل مضطر إذل نفقة 
 ( . 5/108)هتذيب السنن  (7)
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 :  اعتراض
 .  (1)أف اغبديث ضعيف
: الدليل الثاني

إذا استقمت بنقد ٍب بعت بنقد فبل بأس بو ، كإذا "قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما 
  . (2)" استقمت بنقد ، ٍب بعت بنسيئة ، فتلك دراىم بدراىم 

: وجو االستدالل 
دٌؿ األثر على أف تقومي السلعة يف اغباؿ ٍب شراؤىا إذل األجل بأكثر من ذلك ٍب بيعها 
 (3)بنقد أقل ، إمنا اؼبقصود منو دراىم بدراىم كىذا ىو التورؽ ، كقد دؿ األثر على حرمة ذلك

 .  (3)ذلك
: اعتراض 

أف ىذا األثر دل يثبت ، كعلى فرض ثبوتو فهو قوؿ صحايب خالفو غَته ، كما أف ما 
 . ذكرسبوه قياس مع الفارؽ 

: الدليل الثالث
أف أخذ الدراىم بدراىم أكثر منها إذل أجل ؿبـر شرعان ، ؼبا يف ذلك من ضرر 

باحملتاج كأكل مالو بالباطل كىذا اؼبعٌت موجود يف التورؽ ، إذا اؼبقصود بذلك الدراىم 
 .  (4)فكاف ؿبرمان 

 : اعتراض
ما ذكر من أف قصد النقد موجب للتحرمي غَت صحيح ، إذ إف مقصود التجار بل كغَتىم 

.  ىو النقد ، كالسلع اؼبباعة ىي الواسطة يف ذلك 

                           
 . أعبله  (5)انظر التعليق رقم  (1)
 ( .3/138)الفتاكل الكربل البن تيمية كنسبو إذل سعيد بن منصور  (2)
 ( . 29/442)ؾبموع الفتاكل البن تيمية  (3)
 ( . 29/434)ؾبموع الفتاكل البن تيمية  (4)
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 :  الترجيح
الراجح ىو القوؿ الثاين ، ألف األصل يف اؼبعامبلت اإلباحة  

:  ومن وافقهم(1)الفرق بين العينة والتورق عند متاخري الحنابلة
 أف السلعة بعينها ترجع إذل البائع بثمن أقل يف بيع العينة فهي كسيلة إذل الربا فحرمت، 

.  أما التورؽ فإف السلعة ال ترجع إذل البائع فجازت 

                           
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (1)
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المبحث التاسع 
الفرق بين أن يبيع ما يجري فيو الربا نسيئة ثم يشتري بثمنو الذي في ذمتو 
قبل قبضو من جنسو أو ما ال يجوز بيعو بو نسيئة وبين أن يشتريو بثمن آخر 

ويسلمو إليو ثم يأخذه منو وفاًء 
يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت حكم كل مسألة كصورهتا كخبلؼ أىل 

. العلم فيها
:  المسألة األولى 

أف يبيع ما جيرم فيو الربا نسيئة ٍب يشًتم بثمنو الذم يف ذمتو قبل قبضو من جنسو أك ما 
.  ال جيوز بيعو بو نسيئة كمكيل دبكيل أك موزكف دبوزكف 

:  صورة المسألة 
أف يبيع تاجر عشرة أكياس أرز على ؿبمد بألف لاير مؤجلة إذل غرة ؿبـر ، ٍب يشًتم 

.  التاجر من ؿبمد عشرة أكياس أرز أك عشرة أكياس قمح  بنفس األلف لاير اليت يف ذمة ؿبمد 
:  حكم ىذه المسألة 

:  اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولُت 
: القول األول

 .  (1)أف ىذه الصورة ؿبرمة ، كبو قاؿ اإلماـ مالك كاغبنابلة
 :  أدلتهم

: الدليل األكؿ

 .(أم أنو ذريعة إذل الربا) (2)أنو ذريعة إذل بيع الطعاـ بالطعاـ نسيئة فىحىرـي
 

: الدليل الثاني
                           

 . طبعة الًتكي  (6/263)اؼبغٍت  (1)
 .طبعة الًتكي  (6/264)اؼبغٍت  (2)
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  . (1)قياس ىذه اؼبسألة على بيع العينة

 :  اعتراض
أف الشارع اغبكيم سدَّ الذرائع اؼبفضية إذل الربا باألدلة الشرعية،كمنها ربرمي العينة ، 

كالتوسع يف ذلك بدكف دليل يفضي إذل التضييق على الناس يف اؼبعامبلت كالسيما أف األصل 
.  فيها اغبل 

.  أما القياس على العينة فغَت صحيح الختبلؼ الصورتُت 
: القول الثاني 

.  (2)كالشافعية أف ىذه الصورة جائزة ، كىو مذىب اغبنفية
 :  أدلتهم

.  األدلة العامة من الكتاب كالسنة كالقواعد العامة على حٌل البيع كأف األصل فيو ذلك 
 :  الترجيح

الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاين إذ إف األصل يف اؼبعامبلت اغبل كاإلباحة، 
كأما التحايل على الربا فقد سبق كأف بٌينا اتفاؽ أىل العلم على حرمة ذلك فصار ىذا القوؿ 

.  راجحان 
:  المسألة الثانية 

.  أف يبيع ما جيرم فيو الربا نسيئة ٍب يشًتيو بثمن آخر كيسلمو إليو ٍب يأخذه منو كفاءن 
:  صورة المسألة 

أف يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على ؿبمد بألف لاير مؤجلة إذل غرة ؿبـر ، ٍب يشًتم 
                           

 . طبعة الًتكي  (6/264)اؼبغٍت  (1)
نص ابن قدامة يف اؼبغٍت يف اؼبسألة السابقة على جوازىا عند اغبنفية كالشافعية فهنا من باب أكذل ، كيؤيد ىذا أف الشافعية  (2)

يركف جواز بيع العينة مطلقان كما سبق بيانو ، كما أف اغبنفية قد ضيقوا جدان يف مسألة العينة ، خببلؼ اؼبالكية الذين توسعوا 
يف العينة ، غَت أين دل أجد ىذه اؼبسألة كال اليت قبلها منصوصان عليها بنفس الصورة " بيع ما ليس عندؾ"فيها ، ألهنم أدخلوا 

، اليت ذكرىا اغبنابلة يف كتب اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية ، إال ما ذكره ابن قدامة رضبو اهلل من مذىبهم يف اؼبسألة األكذل يف 
.  اؼببحث التاسع 

 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)، اإلقناع  (6/263)انظر اؼبغٍت 
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التاجر من ؿبمد عشرة أكياس أرز أك قمح بألف لاير نقدان يستلمها ؿبمد ٍب يأخذ التاجر ىذه 
.  األلف من ؿبمدو كفاءن للدين 

: حكم ىذه الصورة 
.   إذل جواز ىذه الصورة (1)ذىب اغبنفية كالشافعية كاغبنابلة

 :  أدلتهم
.  عمـو األدلة من الكتاب كالسنة على جواز البيع كألنو ليس ذريعة إذل الربا 

 :  (2)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
أف البائع يف اؼبسألة األكذل اشًتل بنفس الثمن الذم يف ذمتو ، فصار ذريعة إذل الربا ، أما 

.  اؼبسألة الثانية فإف البائع اشًتل بثمن آخر فلم يكن ذريعة إذل الربا 

                           
 .اؼبرجع السابق  (1)
 ( .1/515)، غاية اؼبنتهى  (3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع (2)
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المبحث العاشر 
الفرق بين أن يبيع ما يجري فيو الربا نسيئة ثم يشتري بثمنو الذي في ذمتو قبل قبضو 

من جنسو أو ما ال يجوز بيعو بو نسيئو ، وبين أن يشتريو بثمن آخر ولم يسلمو إليو بل 
.  اشترى في ذمتو وقاصو 

في ىذا المبحث عندنا مسألتان،وسوف أبين حكم كل مسألة،وصورتها وخالف أىل 
. العلم فيها

:  المسألة األولى 
سبق بياف صورهتا كحكمها كخبلؼ أىل العلم فيها كىي اؼبسألة األكذل يف اؼببحث التاسع 

  .
:  المسألة الثانية 

أف يبيع ما جيرم فيو الربا نسيئة ٍب يشًتيو بثمن آخر كدل يسلمو إليو ، بل اشًتل يف ذمتو 
.  كقاصَّو 

:  صورة المسألة 
أف يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على ؿبمد بألف لاير مؤجلة إذل غرة ؿبـر ، ٍب يشًتم 

 .  (1)التاجر من ؿبمد عشرة أكياس أرز أك قمح بألف لاير يف ذمتو ٍب بعد ذلك يتقاصوف
:  حكم ىذه الصورة 

.   إذل جواز ىذه الصورة (2)ذىب اغبنفية كالشافعية كاغبنابلة
 :  أدلتهم

.  نفس األدلة السابقة يف اؼبسألة الثانية يف اؼببحث التاسع 

                           
، . ىػ.ا" أنو ؼبا ثبت ألحدمها يف ذمة اآلخر مثل مالو عليو سقط عنو ، كال حيتاج ذلك لرضامها كال لقوؽبما: كمعٌت قاصو  (1)

 ( . 3/187)كشاؼ القناع 
 . ، كانظر التعليق يف اؽبامش على القوؿ الثاين يف اؼبسألة األكذل من اؼببحث التاسع  (6/263)اؼبغٍت  (2)
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:   ومن وافقهم (1)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
أف البائع يف اؼبسألة األكذل اشًتل بنفس الثمن الذم يف ذمتو ، فصار ذريعة إذل الربا أما 

.  اؼبسألة الثانية فإف البائع اشًتل بثمن آخر فلم يكن ذريعة إذل الربا 

                           
 ( .1/515)، غاية اؼبنتهى  (2/77)اإلقناع  (1)
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الفصل الثاني 
الفرق بين التسعير واالحتكار 

 

: وفيو تسعة مباحث 
يسىعَّر  :- المبحث األول

.  الفرؽ بُت حكم التسعَت كحكم شراء اؼب
الفرؽ بُت حكم التسعَت إذا ىدد اإلماـ من خالف كبُت حكمو  :- المبحث الثاني

.  كاإلماـ دل يهدد من خالف 
.  الفرؽ بُت التسعَت كبُت قولو بيع كالناس  :- المبحث الثالث
يسىعَّر كبُت الشراء فبن سعر عليو  :- المبحث الرابع

الفرؽ بُت البيع كالشراء من مكاف اؼب
.  السعر 

. الفرؽ بُت التسعَت كاالحتكار  :- المبحث الخامس
.  الفرؽ بُت االحتكار يف قوت اآلدمي كبُت غَت قوت اآلدمي  :- المبحث السادس
الفرؽ بُت االحتكار كبُت من جلب شيئان أك استغلو من ملكو أك فبا  :- المبحث السابع

استأجره أك اشًتل زمن الرخص كدل يضيق على الناس أك اشًتاه من بلد كبَت كبغداد كالبصرة 
.  ككبوىا 

الفرؽ بُت االحتكار كبُت ادخار الرجل قوتان ألىلو كدكابو سنة أك  :- المبحث الثامن
.  سنتُت 

الفرؽ بُت االحتكار كبُت من كانت عنده قدرة على كفايتو ككفاية  :- المبحث التاسع
.  عيالو زمن الشدة كدل يبذلو لغَته 
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المبحث األول 
الفرق بين حكم التسعير وحكم الشراء من الُمّسعَّر 

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت بإذف اهلل صورة كل مسألة كحكمها 
.  كخبلؼ أىل العلم فيها 

 :  المسألة األولى
: حكم التسعَت 
 :  صورة المسألة

ىو أف حيدد اإلماـ أك من كىكَّلىوي اإلماـ على السوؽ مبلغان معينان لكل سلعة أك لبعض السلع 
.  اليت يف السوؽ ، كأف حيدد سعر السكر مثبلن خبمس رياالت للكيلو الواحد 

 :  حكم المسألة
 :  تحرير محل النزاع

 على عدـ جواز التسعَت (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق الفقهاء من اغبنفية
:  عند عدـ اغباجة إليو ، كاختلفوا فيما إذا دعت اغباجة إليو على قولُت 

 :  القول األول
 . (6) كاغبنابلة(5)أف التسعَت ؿبـر مطلقان ، كىو مذىب الشافعية

 : أدلتهم
: الدليل األول

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ : قولو تعاذل 

                           
 ( . 8/371)، البحر الرائق  (5/217)، بدائع الصنائع  (4/370)االختيار  (1)
 ( . 360)الكايف  (2)
 ( . 13/29)، اجملموع  (2/121)، ربفة احملتاج  (2/51)مغٍت احملتاج  (3)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)، اإلقناع  (6/311)اؼبغٍت  (4)
 ( . 4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)، مغٍت احملتاج  (13/29)اجملموع  (5)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)، اإلقناع  (6/311)اؼبغٍت  (6)
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  . (1) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 (2) چ  ک   گ  گ   گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  : قولو تعاذل -1
 :  وجو االستدالل

 ىو من أكل أمواؿ الناس بالباطل اؼبنهي عنو (3)أف إلزاـ صاحب السلعة أف يبيع دبا ال يرضى
  .

 :  اعتراض
  .(4)ما ذكر غَت مسلم ، بل يف التسعَت رفع ضرر عن العامة

: الدليل الثاني
 فقالوا يا رسوؿ ج غبل السعر على عهد رسوؿ اهلل : "عن أنس رضي اهلل عنو أنو قاؿ 

اهلل سعر لنا ، فقاؿ إف اهلل ىو اؼبسعر ، القابض الباسط كإين ألرجو أف ألقى ريب كليس 
  " . (5)أحد منكم يطلبٍت دبظلمة يف دـ أك ماؿ

 :  وجو االستدالل
.  (6) دل يسعر ؽبم مع أهنم سألوه ذلك كلو جاز  ألجاهبمج أف النيب  : أوالً 
 .  (7)أنو علل ذلك بكونو مظلمة كالظلم حراـ : ثانياً 
 . (8)أنو ماؿ مسلم معصـو فلم جيز منعو من بيعو دبا تراضى بو اؼبتبايعاف : ثالثاً 

                           
 ( . 29)سورة النساء من اآلية  (1)
 ( . 19)سورة الشورل من اآلية  (2)
 ( . 5/291)نيل األكطار  (3)
 ( . 360)الكايف  (4)
( 2200)، كابن ماجو برقم  (3/605( )1314)، كالًتمذم برقم  (3/471( )3451)أخرجو أبو داكد ؛ برقم  (5)

 .، قاؿ الًتمذم ىذا حديث حسن صحيح (3/37)
 ( . 6/312)اؼبغٍت  (6)
 .اؼبرجع السابق  (7)
 . اؼبرجع السابق  (8)
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(1)" ال حيل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو : " ج قولو   -2
 

: وجو االستدالل 
أف يف التسعَت إلزاـ لصاحب السلعة أف يبيع دبا ال يرضى كىذا فيو أكل ألمواؿ الناس 

 .  (2)بالباطل
:  اعتراض 

.  نفس االعًتاض السابق 
بل ادعوا اهلل ، ٍب جاءه : يا رسوؿ اهلل سعر فقاؿ :  فقاؿ  جأف رجبلن جاء إذل رسوؿ  -3

بل اهلل يرفع كخيفض كأين ألرجو أف ألقى : يا رسوؿ اهلل سٌعر لنا ، فقاؿ : رجل فقاؿ 
 .  (3)اهلل كليست ألحد عندم مظلمة

 : اعتراض
نيسلم حرمة التسعَت إذا دل تكن ىناؾ شبة حاجة ، أما إذا كانت ىناؾ حاجة فبل نسلم بل 

 .(4)لئلماـ أف جيتهد يف ذلك لرفع الضرر عن الناس

: الدليل الثالث
 .  (5)أف يف ذلك حجر على أمواؿ الناس

: اعتراض
. إذا كاف اغبجر ، للمصلحة العامة ، فبل مانع منو

 

: الدليل الرابع

                           
،    (6/160( )11524)، كالبيهقي يف السنن الكربل ، برقم  (5/112( )21397) أخرجو اإلماـ أضبد ، برقم (1)

( .  6/695)كاغبديث حسن ، انظر البدر اؼبنَت البن اؼبلقن 
 ( . 5/291)نيل األكطار  (2)
 ( . 6/508)انظر البدر اؼبنَت البن اؼبلقن . ، كاغبديث حسن  (3/471( )3450)أخرجو أبو داكد ، برقم  (3)
 ( . 360)الكايف  (4)
 ( . 6/312)مغٍت احملتاج  (5)
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أف يف التسعَت أضرار جبانب اؼببلؾ كجانب اؼبشًتين أما األكؿ فباؼبنع من بيع أمبلكهم، كأما 
  . (1)الثاين فباؼبنع من كصولو إذل غرضو

 : اعتراض
.  ماذكر غَت مسلم ، بل فيو مصلحو للعامة ، كرفع الضرر عنهم

 :  القول الثاني
 . (3) كاؼبالكية(2)جواز التسعَت عند اغباجة إليو كىو مذىب اغبنفية

 :  أدلتهم
: الدليل األول

أف اإلماـ راع كمسئوؿ عن رعيتو ، فإذا دعت اغباجة إذل اجتهاد اإلماـ كذلك بالتسعَت 
  .(4)كغَته ، فذلك جائز ال بأس بو

: الدليل الثاني
رفع ضرر عن عامة الناس كقد هنى الشارع اغبكيم -إذا دعت اغباجة إليو-أف يف التسعَت

.                                                  (5)عن الضرر كالضرار
 :الدليل الثالث  

  .(6)أف يف التسعَت صيانة غبقوؽ الناس عن الضباع كذلك إذا دعت اغباجة إليو

 :  الراجح
ىو القوؿ الثاين لقوة أدلتهم ، كهبذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء 

                           
 ( . 6/312)اؼبغٍت  (1)
 ( . 4/370)، االختيار  (5/217)، بدائع الصنائع  (7/62)، تبيُت اغبقائق  (8/370)البحر الرائق  (2)
 ( . 360)الكايف  (3)
 ( .  360)الكايف  (4)
 ( . 4/371)االختيار لتعليل احملتار  (5)
 ( . 7/62)تبيُت اغبقائق  (6)
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 .  (1)باؼبملكة العربية السعودية
 :  المسألة الثانية

يسىعَّر 
.  حكم الشراء من اؼب

  :صورة المسألة 
أف يسعر اإلماـ أك حاكم السوؽ سلعة معينة بقيمة معينة فيأٌب زيده فيشًتم ىذه السلعة 

يسىعَّرة ، فما ىو حكم شراء زيد 
.  اؼب

 :  (2)حكم المسألة
يسىعَّر ، كىم اغبنفية

 (3)من يرل جواز التسعَت عند اغباجة ، فإهنم يركف جواز الشراء من اؼب
 يركف الكراىة أما الشافعية (5) ، أما من يركف عدـ جواز التسعَت مطلقان ، فاغبنابلة(4)كاؼبالكية

.  فلم أجد ؽبم نصان يف ذلك 
:   ومن وافقهم (6)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة

أف اؼبسألة األكذل تتعلق باإلماـ أك حاكم السوؽ الذم يتوجو إليو اػبطاب الشرعي حبرمة 
التسعَت ، خببلؼ اؼبسألة الثانية فهي ال تتعلق باإلماـ كإمنا تتعلق باؼبأمور اؼبغلوب على أمره ، 
.  كاػبطاب الشرعي غَت متوجو إليو مباشرة ، فحـر التسعَت على اإلماـ ، ككره الشراء من البائع

                           
 ( . 6/95)ؾبلة البحوث العلمية  (1)
 . دل أجد للقائلُت حبكم ىذه اؼبسألة أدلة ، فيما بُت يدم من كتب  (2)
 ( .5/217)، بدائع الصنائع  (7/62)، تبيُت اغبقائق  (8/370)البحر الرائق  (3)
 ( . 360)الكايف  (4)
 ( . 1/517)، غاية اؼبنتهى  (3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (5)
 . اؼبراجع السابقة  (6)
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المبحث الثاني 
الفرق بين حكم التسعير إذا ىدد اإلمام من خالف وبين حكمو واإلمام لم 

.  يهدد من خالف 
يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت حكم كل مسألة ، كصورهتا ، كخبلؼ أىل 

. العلم فيها
 : المسألة األولى

.  حكم التسعَت إذا ىدد اإلماـ من خالف 
 :  صورة المسألة

من خالف أمرم ىذا : "أف حيدد اإلماـ سعران معينان لبعض السلع أك ألحدىا ، ٍب يقوؿ 
" .  سجنتو أسبوعان أك جلدتو سبع جلدات 

 :  حكم المسألة
السابق يف اؼبسألة األكذل يف اؼببحث األكؿ ، إال أف  (أم حكم التسعَت)ىو نفس اغبكم 

:  الفقهاء اختلفوا يف حكم البيع على قولُت 
 :  القول األول

 .  (3) كاغبنابلة(2) كاؼبالكية(1)أف البيع باطل ، كإليو ذىب صبهور أىل العلم من اغبنفية
 :  أدلتهم

أف البائع مكرهه على بيع سلعتو ، كاؼبكره ال يصح تصرفو كسبب اإلكراه ىنا ىو كعيد 
 .  (4)اإلماـ
 

                           
 ( . 7/63)تبيُت اغبقائق  (1)
 ( . 360)الكايف  (2)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (3)
 ( . 4/1417)، كشاؼ القناع  (360)الكايف  (4)
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 :  القول الثاني
 .  (1)أف البيع صحيح كإليو ذىب الشافعية

 :  أدلتهم
.  ، كاػبركج على اإلماـ (2)خشية من شق عصى الطاعة

 :  اعتراض
 .  (3)ما ذكر غَت صحيح ألنو ال طاعة ؼبخلوؽ يف معصية اػبالق

 :  جواب
أف كلَّ كاحد من البائع كاؼبشًتم ليس عاصيان إمنا العاصي ىو اإلماـ ، فإذا اشًتل اؼبشًتم 
من البائع فإف كل كاحد منهما ال يكوف عاصيان ، كحينئذو ال يندرج ربت قوؿ ال طاعة ؼبخلوؽ 

 .  (4)يف معصية اػبالق
 :  اعتراض

.  ما ذكر غَت مسلم بل إف كل كاحدو من البائع ك اؼبشًتم يكوف عاصيان 
 :  الترجيح

. الراجح ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتهم 
 :  المسألة الثانية

نفس الصورة السابقة إال أف اإلماـ دل يهدد  
 :  حكم ىذه الصورة

 على أف البيع (2) كاغبنابلة(1) كالشافعية(6) كاؼبالكية(5)اتفق صبهور الفقهاء من اغبنفية

                           
 ( . 2/121)ربفة احملتاج  (1)
 ( . 2/121)ربفة احملتاج  (2)
 .اؼبصدر السابق  (3)
 . نفس اؼبصدر  (4)
 ( . 7/63)تبيُت اغبقائق  (5)
 ( . 360)الكايف  (6)
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.  صحيح 
 :  دليلهم

 .  (3)أف كل كاحد من البائع كاؼبشًتم غَت مكره ، فيكوف البيع حينئذو صحيحان 
:   ومن وافقهم (4)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة

ال فرؽ بُت اؼبسألتُت من جهة حكم التسعَت ، كإمنا الفرؽ من جهة صحة البيع ، فالبيع 
.   يف اؼبسألة األكذل باطل ألف فيو إكراىان ، أما البيع يف اؼبسألة الثانية فصحيح لعدـ اإلكراه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 =

 ( . 2/121)ربفة احملتاج  (1)
 ( . 3/65)شرح منتهى اإلرادات  (2)
 ( . 4/1417)، كشاؼ القناع  (360)الكايف  (3)
 ( . 1/517)، غاية اؼبنتهى  (3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
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المبحث الثالث 
. الفرق بين تسعير اإلمام وبين قولو بع كالناس 

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت حكم كل مسألة ، كصورهتا ، كخبلؼ أىل 
. العلم فيها

 
 :  المسألة األولى
تسعَت اإلماـ  

. كقد سبق بياف صورة ىذه اؼبسألة كحكمها ك خبلؼ أىل العلم فيها 
 :  المسألة الثانية

. قوؿ اإلماـ للبائع ًبع كالناس 
 :  صورة المسألة

أف يرل اإلماـ أك حاكم السوؽ بعض الباعة يرفعوف أسعارىم فيلزمهم بالبيع الذم جرت 
.  عادة الناس عليو 

:  حكم ىذه المسألة 
 من اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة على عدـ جواز ذلك إذا دل يكن (1)اتفق الفقهاء

:  ىناؾ حاجة ، أما إذا كانت ىناؾ حاجة فقد اختلفوا على قولُت 
                                                                            :القوالألول

 .  (3) كاؼبالكية(2)جواز ذلك كإليو ذىب اغبنفية
 :  أدلتهم

: الدليل األول

                           
 (.13/29)، اجملموع  (360)، الكايف  (8/371)، البحر الرائق  (6/312)اؼبغٍت  (1)
 ( . 5/217)، بدائع الصنائع  (7/63)تبيُت اغبقائق  (2)
 . ىػ.أ" ألهنم يركف جواز التسعَت عند اغباجة"أجاز اغبنفية كاؼبالكية أمر اإلماـ بقولو بع كالناس : ، فائدة  (360)الكايف  (3)



-88- 
 

أف ىذا ليس فيو ربديد للسعر بقيمة معينة ، كإمنا فيو األمر بالبيع حبسب عادات الناس 
 . كأعرافهم كىذا خيتلف من مكاف إذل مكاف كمن زماف إذل زماف 

: الدليل الثاني
  . (1)أف ىذا فبا تدعو إليو اغباجة

 : القول الثاني
 :  (3)كاغبنابلة( 2)عدـ جواز ذلك كإليو ذىب الشافعية

 :  أدلتهم
أم )ألنو إلزاـ لو : ىي نفس األدلة اليت ذكركىا يف ربرمي التسعَت عبلكة على ذلك قالوا 

 .  (4)دبا ال يلزمو (البائع
: اعتراض

. ماذكر غَت مسلم ، بل لئلماـ أف يلزمو إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة
 :   ومن وافقهم(5)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة

الفرؽ بُت اؼبسألتُت عند متأخرم اغبنابلة كمن كافقهم ، لكن الفرؽ عند غَتىم أف اؼبسألة 
األكذل فيها ربديد للسعر بقيمة معينة ، أما اؼبسألة الثانية فليس فيها ربديد بقيمة معينة، بل 

كما أف اؼبسألة األكذل ليس فيها مصلحة عامة . القيمة زبتلف حبسب أعراؼ الناس كعاداهتم 
 .  (6)أك صيانة غبقوؽ اؼبسلمُت عن الضياع ، خببلؼ اؼبسألة الثانية

                           
 . عبلكة على األدلة اليت ذكركىا جبواز التسعَت عند اغباجة إليو يف اؼبسألة األكذل من اؼببحث األكؿ يف الفصل الثاين (1)
 ( . 4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)، مغٍت احملتاج  (13/29)اجملموع  (2)
 ( . 2/77)، اإلقناع  (6/311)اؼبغٍت  (3)
 ( . 4/1417)كشاؼ القناع  (4)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (5)
 ( . 4/370)االختيار لتعليل احملتار  (6)
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المبحث الرابع 
 . (1)الفرق بين البيع والشراء من مكان الُمَسعَّر وبين الشراء ممن اشترى منو

 

:   األولى المسألة
يسىعَّر 

.  البيع كالشراء من مكاف اؼب
 :  صورتو

أف يسعر اإلماـ سعران معينان لسلع معينة أك غَت معينة يف مكاف معُت من البلد 
.  فيبيع أك يشًتم زيده من الناس  من ىذا اؼبكاف 

 :  حكم ىذه المسألة
  .(2)ذىب اإلماـ أضبد رضبو اهلل إذل كراىة البيع أك الشراء من ذلك اؼبكاف

 :  المسألة الثانية
يسىعَّر)الشراء فبن اشًتل منو 

  (أم من مكاف اؼب
 :  صورتو

يسىعَّر ، ٍب يشًتم خالده من زيد يف غَت مكاف 
أف يذىب زيد فيشًتم من مكاف اؼب

يسىعَّر 
.  اؼب

 :  حكم المسألة
 .  (3)ذىب اإلماـ أضبد إذل جواز ذلك من دكف كراىة 

: الفرق بين المسأَلتين عند متأخري الحنابلة 
دل أجد للحنابلة نصان يف ذلك كلعٌل الفرؽ أف األكؿ فيو إعانة على التسعَت 

.  خببلؼ اؼبسألة الثانية 

                           
 .  دل أجد ىذه اؼبسألة يف اؼبذاىب األخرل (1)
 ( . 2/77) اإلقناع (2)
 ( . 2/77) اإلقناع (3)
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المبحث الخامس 
الفرق بين التسعير واالحتكار 

 

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبُت حكم كل مسألة ، كصورهتا كخبلؼ أىل 
. العلم فيها

:  المسألة األولى 
. التسعَت ، كقد سبق بياف صورتو كحكمو كخبلؼ أىل العلم فيو 

:  المسألة الثانية 
:  االحتكار 

: صورتو 
أف يشًتم خالده ألف كيس من السكر مثبلن ، ٍب حيبسو حىت يىًقلَّ كجوده يف السوؽ، ٍب 

.  خيرجو كيبيعيو بسعر غاؿو 
:  حكم المسألة 

 .  (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)االحتكار ؿبـر ، كهبذا قاؿ اغبنفية
:  أدلتهم 

: الدليل األول
  . (5)" اعبالب مرزكؽ كاحملتكر ملعوف  : " جقولو 

                           
 ( . 9/486)، رد احملتار  (4/369)، االختيار  (5/216)بدائع الصنائع  (1)
 ( . 360)، الكايف  (6/11)مواىب اعبليل  (2)
، كركل عن بعض الشافعية الكراىة ، قاؿ  (2/51)، مغٍت احملتاج  (4/429)، حاشية اعبمل  (2/921)ربفة احملتاج  (3)

 ( . 13/44)اجملموع " كليس بشيء : "النوكم 
 ( . 3/165)، شرح اؼبنتهى  (2/77)اإلقناع  (4)
كاغبديث ضعيف ،  (6/49( )11150)، كالبيهقي يف السنن الكربل ، رقم  (3/13( )2153)أخرجو ابن ماجو ، برقم  (5)

ىو يف عداد اجملهولُت ، : ال يتابع على حديثو ىذا ، كقاؿ اؼبنذرم : ألف يف إسناده على بن سادل بن ثوباف ، قاؿ البخارم 
، نيل األكطار  (4/261)، نصب الراية  (3/13)انظر تلخيص اغببَت . كفيو أيضان علي بن زيد بن جدعاف ، كىو ضعيف 

= 
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 :وجو االستدالل 

 . أف االحتكار لو دل يكن ؿبرمان ، دل يكن فاعلو ملعونان 

: الدليل الثاني
  . (1)" ال حيتكر إال خاطئ  : "  جقولو 

:  وجو االستدالل 
 .  ، كذلك بداللة األحاديث األخرل (2)أف اؼبراد باػباطئ يف اغبديث ىو اآلٍب العاصي

: الدليل الثالث
من دخل يف شيء من أسعار اؼبسلمُت ليغيلِّي عليهم كاف حقان على اهلل  : " جقولو 

  . (3)" تبارؾ كتعاذل ًبعيٍظمو من النار يـو القيامة

:  وجو االستدالل 
 .  أف اغبديث فيو كعيد شديد على احملتكر ، فبا يدؿ على حرمة االحتكار 

 :الدليل الرابع
من احتكر يريد أف يتغاذل على اؼبسلمُت فهو خاطئ ، كقد برمء منو ذمة اهلل  : " جقولو 

 "(4) .  

 :الدليل الخامس
 عن الضرر  جأف االحتكار فيو تضييق على اؼبسلمُت ، كإضرار هبم كقد هنى النيب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 =

(5/234) 
 ( . 606( )1605)أخرجو مسلم ، برقم  (1)
 ( . 6/22)عارضة األحوذم  (2)
، كاغبديث ضعيف ، ألف فيو زيد بن مرة ، قاؿ  (403( )2764)أخرجو اغبافظ اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب ، برقم  (3)

 . فهو ؾبهوؿ : قلت " ال أعرفو ، كدل أقف لو على ترصبة : "اؼبنذرم 
، كاغبديث ضعيف ألنو من ركاية إبراىيم بن إسحاؽ  (403( )2766)أخرجو اغبافظ اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب ، برقم  (4)

 ( . 403)الغسيلي ، كفيو مقاؿ ، انظر الًتغيب كالًتىيب 
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  . (1)كالضرار

 :الدليل السادس
أف االحتكار يؤدم إذل منع عامة اؼبسلمُت من حقهم عند حاجتهم إليو،كذلك نوع 

  . (2)من أنواع الظلم كاعبور فهو حراـ

:   ، ومن وافقهم (3)الفرق بين التسعير واالحتكار عند متأخري الحنابلة
الفرؽ بُت التسعَت كاالحتكار ، أف التسعَت ؿبـر مطلقان ، أما االحتكار فمحـر يف قوت 
اآلدمي فقط ، كما أف بينهما فرقان من جهة الصورة فالتسعَت فيو ربديد لقيمة اؼببيع من جهة 

.  اإلماـ أك حاكم السوؽ ، أما االحتكار فهو امتناع عن بيع السلعة من جهة البائع

                           
 ( . 4/370)االختيار  (1)
 ( . 5/217)، بدائع الصنائع  (4/370)اؼبصدر السابق  (2)
 ( . 3/165)شرح منتهى اإلرادات  (3)
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المبحث السادس 
الفرق بين االحتكار في قوت اآلدمي 

وغير قوت اآلدمي 
 

سبق كأف تكلمنا عن حكم االحتكار بصفة عامة ، كذكرنا أف ذلك حراـ باتفاؽ األئمة 
األربعة ، إال أهنم اختلفوا يف مسألة كىي ىل االحتكار ؿبرـه يف كل شيء ؟ أـ يف بعض 

:  األشياء ؟ أـ يف قوت اآلدمي فقط كذلك على ثبلثة أقواؿ 
:  القول األول 

 .  (1)أف االحتكار جيرم يف كل شيء ، يف الطعاـ كغَته ، كىو مذىب اؼبالكية
:  أدلتهم 

 :الدليل األول
 . أدلة ربرمي االحتكار كاليت ذكرناىا يف اؼببحث الرابع يف اؼبسألة الثانية 

 :الدليل الثاني
أف أحاديث النهي عن االحتكار ، كردت مطلقة ، ككردت مقيدة بالطعاـ ، كما كاف من 

األحاديث على ىذا األسلوب فإنو عند اعبمهور ، ال يقيد فيو اؼبطلق باؼبقيد لعدـ 
التعارض بينهما ، بل يبقى اؼبطلق على إطبلقو ، كىذا يقتضي أف يعمل باؼبطلق يف منع 

االحتكار مطلقان كال يقٌيد بالقوتُت ، إال على رأم بعض أىل العلم ، كقد ردَّه أئمة 
  . (2)األصوؿ

 :الدليل الثالث
يقيَّد ىنا من باب التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها اؼبطلق ، كذلك 

أف اؼب
ألف نفي اغبكم عن غَت الطعاـ إمنا ىو ؼبفهـو اللقب ، كىو غَت معموؿ بو عند اعبمهور 

                           
 ( . 360)، الكايف  (6/12)مواىب اعبليل  (1)
 ( . 3/48)سبل السبلـ  (2)
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  . (1)، كما كاف كذلك ال يصلح للتقييد على ما تقرر يف األصوؿ

 :الدليل الرابع
 .  كىو موجود يف القوت كغَته (2)أف العلة يف ربرمي االحتكار ىو إيقاع الضرر بالناس

 :  القول الثاني
 .  (4) كالشافعية(3)أف االحتكار جيرم يف أقوات اآلدميُت كالبهائم ، كىو قوؿ اغبنفية

 :  أدلتهم
 :الدليل األول

من احتكر طعامان أربعُت يومان يريد بو الغبلء فقد برئى من اهلل كبرئى اهللي  : "  جقولو 
  .  (5)" منو 

:  وجو االستدالل 
أف اغبديث قيد االحتكار بالطعاـ ، فدؿ على عدـ عمـو االحتكار كإمنا ىو يف طعاـ 

.  اآلدميُت كالبهائم 
 : اعتراض

 . أف اغبديث منكر 

 :الدليل الثاني
  . (6) هنى أف حيتكر الطعاـ جأف النيب 

: وجو االستدالل 

                           
 ( . 5/221)نيل األكطار  (1)
 ( . 9/486)، رد احملتار  (7/60)تبيُت اغبقائق  (2)
 ( .9/486)، رد احملتار  (7/60)تبيُت اغبقائق  (3)
 ( . 4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)، مغٍت احملتاج  (13/46)اجملموع  (4)
، كاغبديث ضعيف ألف فيو عمرك  (2210)، كاغباكم يف اؼبستدرؾ برقم  (402( )2758)أخرجو اغبافظ اؼبنذرم ، برقم  (5)

 ( . 2/303)بن اغبصُت تركوه كأصبغ فيو لُت كماقاؿ الذىيب ، ككذلك ضعفو اغباكم انظر اؼبستدرؾ 
 ( . 2/303( )2208)، كالبيهقي يف سننو الكربل ، برقم  (403( )2762)أخرجو اغباكم يف اؼبستدرؾ برقم  (6)
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.  أف اغبديث قٌيد االحتكار بالطعاـ 
 :  اعتراض

أف اؼبقيد ىنا من باب التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها اؼبطلق ، كذلك ألف 
نفي اغبكم عن غَت الطعاـ ، إمنا ىو ؼبفهـو اللقب كىو غَت معموؿ بو عند اعبمهور ، كما كاف 

 .  (1)كذلك ال يصلح للتقييد على ما تقرر يف األصوؿ
 :الدليل الثالث

 (2)كانوا حيتكركف الزيت كالنول" من احتكر فهو خاطئ " أف الذين رككا حديث 
  . (4) كالًبزر(3)كاػبىبىط

 : اعتراض
.  أف العربة دبا ركاه الراكم ، ال دبا فعلو 

 :الدليل الرابع
أف االحتكار الذم يتحقق منو الضرر إمنا يكوف حببس القوت كالعلف ، كألف ضرر غَت 

  . (5)األقوات منعدـ

:  اعتراض 
.  ما ذيكر غَت مسلم بل إف الضرر يلحق بعامة الناس حىت يف غَت األقوات 

: القول الثالث 
 .  (6)أف االحتكار جيرم يف قوت اآلدميُت فقط كىو مذىب اغبنابلة

 :  أدلتهم

                           
 ( . 5/221)نيل األكطار  (1)
 ( . 286)صبع نواة التمر ، ـبتار الصحاح  (2)
 ( . 1/302)نوع من كرؽ الشجر ، الفائق يف غريب اغبديث  (3)
 ( . 21)ىو بزر البقل كما شاكلو ، ـبتار الصحاح  (4)
 ( . 5/217)، بدائع الصنائع  (7/60)تبيُت اغبقائق  (5)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (6)
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. نفس أدلة أصحاب القوؿ الثاين 
:  القول الراجح 

.  ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو 
  :الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 

 خببلؼ غَت قوت – ، بل ىو من الضركريات (1)أف قوت اآلدمي مم تعم اغباجة إليو
 .  (2)اآلدمي فليس فبا تعم اغباجة إليو

                           
 ( . 4/1418)كشاؼ القناع  (1)
 . اؼبصدر السابق  (2)
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 المبحث السابع
الفرق بين االحتكار وبين من جلب شيئاً أو استغلو من ملكو أو مما استأجره 

أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس أو اشتراه من بلد كبير كبغداد 
. والبصرة ونحوىا 

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها،كخبلؼ أىل العلم 
. فيها

:  المسألة األولى 
: االحتكار 

.  كقد سبق بياف صورتو كحكمو ، كخبلؼ أىل العلم فيو 
:  المسألة الثانية 

من جلب شيئان أك استغلو من ملكو أك فبا استأجره أك اشًتل زمن الرخص كدل يضيق على 
.  الناس أك اشًتاه من بلد كبَت كبغداد أك البصرة ككبومها 

:  صورة المسألة 
أف يشًتم ؿبمده سلعة من السوؽ لنفسو كذلك بدكف تضيق على الناس  ، ٍب حيتكرىا 

.  لنفسو ، أك أف زيدان يستغل شبرة بستانو لنفسو كال يبيعها بل حيتكرىا لنفسو 
 :  حكم ىذه المسألة

.   على جواز ذلك (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق الفقهاء من اغبنفية
 :  أدلتهم

 

                           
 ( . 4/370)، االختيار  (7/60)، تبيُت اغبقائق  (5/217)بدائع الصنائع  (1)
 ( . 360)، الكايف  (6/12)مواىب اعبليل  (2)
 ( . 2/121)، ربفة احملتاج  (4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)مغٍت احملتاج  (3)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
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: ؿالدليل األو
 .  كىو غَت موجود ىنا (1)ألف الشارع إمنا حرَـّ االحتكار ؼبكاف األضرار بالعامة

 :الدليل الثاني
  . (2)أف االحتكار احملـر إمنا يكوف فيما يتعلق بو حق للعامة

 : (3)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
 .  أف االحتكار يف اؼبسألة األكذل فيو أضرار بالعامة ، خببلؼ اؼبسألة الثانية فليس فيها أضرار 

                           
 ( . 2/51)، مغٍت احملتاج  (6/12)، مواىب اعبليل  (5/217)، بدائع الصنائع  (7/60)تبيُت اغبقائق  (1)
 ( . 5/217)بدائع الصنائع  (2)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (3)
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 المبحث الثامن
  الفرق بين االحتكار وبين ادخار الرجل قوتاً ألىلو ودوابو سنة أو سنتين

يف ىذا اؼببحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبُت صورة كل مسألة كحكمها،كخبلؼ أىل العلم 
. فيها

 :  المسألة األولى
.  االحتكار كقد سبق بياف صورتو كحكمو عند أىل العلم 

 :  المسألة الثانية
. ادخار الرجل قوتان ألىلو كدكابو سنة أك سنتُت 

 :  صورة المسألة
.  أف يشًتم سليماف طعامان ألىلو أك لدكابو ، ٍب حيتكره سنة أك سنتُت كال يبيعو 

 :  حكم المسألة
.    على جواز ذلك (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق الفقهاء من اغبنفية

 :  أدلتهم
 :الدليل األول

 . (5)أف الشارع إمنا حرَـّ االحتكار إلمكاف األضرار بالعامة كىو غَت موجود ىنا

 :الدليل الثاني
 .  كال حق للعامة ىنا(6)أف االحتكار احملـر إمنا يكوف فيما يتعلق بو حق للعامة

                           
 ( . 7/60)، تبيُت اغبقائق  (5/217)بدائع الصنائع  (1)
 ( . 360)، الكايف  (6/12)مواىب اعبليل  (2)
 ( . 4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)مغٍت احملتاج  (3)
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
 ( . 5/217)بدائع الصنائع  (5)
 . اؼبصدر السابق  (6)
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 : (1)الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
أف االحتكار يف اؼبسألة األكذل فيو إضرار بعامة الناس أما اؼبسألة الثانية فليس فيها 

بالعامة  ٌه .  إضراران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (1)
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المبحث التاسع 
         الفرق ين االحتكار وبين ما كانت عنده قدرة على كفايتو وكفاية عيالو زمن الشدة 

. ولم يبذلو لغيره 
:  المسألة األولى 

: االحتكار 
.  سبق بياف صورتو كحكمو عند أىل العلم 

 : المسألة الثانية
.  من كانت عنده قدرة على كفايتو ككفاية عيالو زمن الشدة كدل يبذلو لغَته 

 :  صورة المسألة
أف يكوف ىناؾ شدة قد نزلت بالناس عامة ، كعند زيد من الناس طعاـ يكفيو كعيالو كدل 

.  يبذلو للناس بل احتكره لنفسو كعيالو 
 :  حكم المسألة

.   على جواز ذلك (4) كاغبنابلة(3) كالشافعية(2) كاؼبالكية(1)اتفق الفقهاء من اغبنفية
 :  أدلتهم

 :الدليل األول
 .كىو غَت موجود ىنا  . (5)أف الشارع إمنا حرَـّ االحتكار إلمكاف اإلضرار بالعامة

 :الدليل الثاني
  . (6)أف االحتكار احملـر إمنا يكوف فيما يتعلق بو حق للعامة كال حق للعامة ىنا

                           
 ( . 4/370)، االختيار  (7/60)، تبيُت اغبقائق  (5/217)بدائع الصنائع  (1)
 ( . 360)، الكايف  (6/12)مواىب اعبليل  (2)
 ( . 2/121)، ربفة احملتاج  (4/428)، حاشية اعبمل  (2/51)مغٍت احملتاج  (3)
  . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (4)
 ( . 2/51)، مغٍت احملتاج  (6/12)، مواىب اعبليل  (5/217)، بدائع الصنائع  (7/60)تبيُت اغبقائق  (5)
 ( . 5/217)بدائع الصنائع  (6)
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 :الدليل الثالث
 . كما أف اإلنساف أحق دبالو من غَته ، السيما عند اغباجة إليو 

 :الدليل الرابع
  . (1)أف الضرر ال يزاؿ بالضرر

:  الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 
أف االحتكار يف اؼبسألة األكذل فيو إضرار بالعامة ، خببلؼ اؼبسألة الثانية ، كما أف احملتكر 

.  يف اؼبسألة األكذل ليس لو حاجة أك ضركرة للسلعة اليت احتكرىا خببلؼ اؼبسألة الثانية 

                           
 ( . 3/165)، شرح منتهى اإلرادات  (2/77)اإلقناع  (1)
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الخاتمة 
يف هناية ىذا البحث ، أذكر أىم النتائج اليت توصلت إليها بعد توفيق اهلل كتسديده 

: كأػبصها فيما يلي 
أف الفركؽ الفقهية من األمهية دبكاف ، حبيث يًتتب عليها معرفة صواب اؼبفيت من  -1

 . خطئو 

 . أف علم الفركؽ قد حظي باىتماـ كبَت من العلماء من خبلؿ تأليفهم كتدريسهم  -2

أف الفقهاء اعتنوا بتعريف اؼبصطلحات الفقهية كالبيع كالنسيئة كالعينة كالتسعَت  -3
 . كاالحتكار 

 . أف صبهور أىل العلم يركف ربرمي بيع العينة ماعدا الشافعية فَتكف اعبواز  -4

أف العينة إذا اختلفت صورهتا أك شرطان من شركحها فهي جائزة عند صبهور أىل العلم  -5
 . من اغبنفية كالشافعية كاغبنابلة 

 " . بيع ما ليس عندؾ "أف اؼبالكية قد توسعوا يف بيع العينة فادخلوا فيها  -6

إال .  عن بيعتُت يف بيعو على طبسة أقواؿ  جأف أىل العلم اختلفوا يف تفسَت هني النيب  -7
 . أف أظهرىا ىو تفسَتىا بالعينة 

أنو كرد الوعيد الشديد على من تبايع بالعينة حىت قالت أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل  -8
 .  قد بطل إال أف يتوب جعنها عن زيد رضي اهلل عنو إف جهاده مع رسوؿ اهلل 

أف اغبنابلة رضبهم اهلل يفرقوف بُت بيع األجل كبيع النسيئة ، إذ إهنم يقصدكف بيع  -9
 . النسيئة بيع العينة الذم اختل شرط من شركطو 

أف النية ؽبا تأثَت يف إبطاؿ العقد أك عدـ إبطالو كما لو قصد بالعقد األكؿ الثاين كمن -10
 .  دل يقصد ذلك يف بيع العينة 

 . إف حكم عكس العينة كحكم العينة عند اغبنفية كاغبنابلة -11

 . أف التورؽ جائز عند صبهور أىل العلم كإف رأل بعضهم كراىة ذلك -12

 . أف التسعَت ؿبـر باتفاؽ األئمة األربعة -13

 . أف االحتكار ؿبـر باتفاؽ األئمة األربعة -14

 . أف التسعَت إذا دعت إليو اغباجة كالضركرة فهو جائز عند صبهور أىل العلم-15
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 . إف االحتكار إذا دل يكن فيو ضرر بالعامة فهو جائز باتفاؽ األئمة األربعة -16

 . أف االحتكار إمنا يكوف يف األقوات عند صبهور أىل العلم -17

 . أف شراء السلعة اؼبسعرة جائز باتفاؽ األئمة األربعة ، كإف رأل بعضهم كراىة ذلك -18

ىذا ىو آخر ما توصلت إليو بعد ضبد اهلل كتوفيقو كآخر دعوانا إف اغبمد هلل رب العاؼبُت 
.  كصلِّ اللهم كسلم كبارؾ على عبدؾ كرسولك ؿبمد 

صالح سالم الصاىود  / وكتبو 
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فهرست اآليات 
 

الصفحة اآلية 
 25( 106) سورة البقرة چ  ....  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٱچ 
سورة البقرة   چ.... ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 
(275) 

38 

 43 (119)سورة األنعاـ  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 80 (29)سورة النساء  چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 
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فهرست األحاديث  
الصفحة الحديث 

 1 من يرد اهلل بو خَتان 
 34إذا تبايعتم بالعينة 

 35ال حيل سلف كبيع 
 36من باع بيعتُت يف بيعو 
 40يأٌب على الناس زماف 

 44هنى عن العينة 
 43 استعمل رجبلن  جأف النيب 
 46 هنى عن بيع اؼبضطر  جأف النيب 

 51إف اغببلؿ بٌُت 
 81  جغبل السعر على عهد رسوؿ اهلل 

 91اعبالب مرزكؽ 
 92ال حيتكر إال خاطئ 

 92من دخل يف شيء من أسعار اؼبسلمُت 
 92من احتكر يريد أف يتغاذل على اؼبسلمُت 

 95من احتكر طعامان 
 95هنى أف حيتكر الطعاـ 
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فهرست اآلثار  
الصفحة األثر 

 37 أف امرأة أيب إسحاؽ
 24أف عائشة رضي اهلل عنها ترل البيع إذل العطا  

 40أهنما سئبل عن العينة 
 42أنو سئل عن رجل باع سرجان 

 72إذا استقمت بنقد  
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فهرست األعالم 
الصفحة االسم 

 21ؿبمد بن عبداهلل السامرم  (1
 115سليماف بن عبدالقوم الطويف  (2
 18ؿبمد بن صاحل الكرابيسي  (3
 18أسعد بن ؿبمد الكربيسي  (4
 18أضبد بن عبيد اهلل احملبويب  (5
 18أضبد بن ؿبمد الناطفي  (6
 19زين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد اؼبصرم  (7
 19- عبدالرضبن بن ؿبمد الكناين (8
 19عبدالوىاب بن علي بن نصر الثعليب  (9
 19موسى بن عيسى الفاسي  (10
 20أضبد بن شريح الشافعي  (11
 20قاسم بن عبداهلل السبيت  (12
 20سبلمة بن إظباعيل بن صباعة  (13
 19عبداغبق بن ؿبمد القرشي  (14
 20أضبد بن ؿبمد اعبرجاين  (15
 20اغبسُت بن عبداهلل الطربم  (16
 21إبراىيم بن عبدالواحد اؼبقدسي  (17
 21ؿبمد بن عبدالقوم بن بدراف اؼبقدسي  (18
 21عبدالرحيم بن عبداهلل الزريراين  (19
 38زيد بن أرقم رضي اهلل عنو  (20
 37عمرك بن عبداهلل السَّبيعي  (21
 38شعبة بن اغبجاج األزدم  (22
 38العالية بنت أيفع بن شراحيل  (23
 60زفر بن ىذيل بن قيس العنربم  (24
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فهرست المراجع 
  

 –األحكاـ الفقهية األساسية بشرح منت العزية ، عبده غالب أضبد عيسى ، دار اعبيل  -1
 .بَتكت 

 .االختيار لتعليل احملتار لعبد اهلل بن ؿبمد بن مودكد اؼبوصلي اغبنفي ، اؼبكتبة العصرية  -2

 ىػ ، ربقيق 538أساس الببلغة ، جار اهلل ؿبمود بن عمر الزـبشرم ، ت  -3

 .عبد الرحيم ؿبمود ، مطبعة أكرفاند بالقاىرة 

مطبعة : أيب بكر حسن الكشناكم طبع : أسهل اؼبدارؾ شرح إرشاد السالك ، تأليف  -4
 .عيسى البايب اغبليب كشركاه ، اؼبطبعة األكذل 

جبلؿ الدين عبد الرضبن بن : األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعية ، تأليف  -5
الطبعة األكذل . دار الكتب العلمية ببَتكت : ىػ ، طبع 991أيب بكر السيوطي ت 

 .ىػ، نشر دار الباز دبكة 1399

مطبعة / اإلصابة يف سبييز الصحابة ، تأليف أضبد بن علي بن حجر العسقبلين طبع  -6
 .ىػ 1328الطبعة األكذل عاـ . السعادة دبصر 

ىػ ، دار العادل للمبليُت 1396األعبلـ ، خَت الدين بن ؿبمود بن ؿبمد الزركلي ت  -7
 . لبناف – بَتكت –

: تعليق (ابن قيم اعبوزية  )إعبلـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت ، تأليف ؿبمد بن أيب بكر  -8
مطابع اإلسبلـ : مكتبة الكليات األزىرية دبصر ، طبع : طو عبد الرؤكؼ سعد ، نشر 

 .ىػ 1400دبصر عاـ 

 .، دار اؼبعرفة  (ىػ968)اإلقناع ، لشرؼ الدين موسى اغبجاكم اؼبقدسي ، ت  -9

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ، لشمس الدين ؿبمد بن ؿبمد اػبطيب  -10
 .، دار الكتب العلمية  (ىػ977 )الشربيٍت، ت 

دار الشعب عاـ : ؿبمد بن إدريس الشافعي ، طبع كنشر : األـ ، تأليف  -11
 .ىػ1388

علي : اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػببلؼ على مذىب اإلماـ أضبد تأليف  -12
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دار إحياء الًتاث العريب : ؿبمد حامد الفقي طبع : بن سليماف اؼبرداكم ، ربقيق 
 .ىػ1400الطبعة الثانية عاـ / بَتكت 

إيضاح الدالئل يف الفرؽ من اؼبسائل ، لعبد الرحيم بن عبد اهلل بن ؿبمد  -13
 .ىػ ، ربقيق عمر ؿبمد السيل ، طبعة جامعة أـ القرل 741الزريراين ت 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، أليب الربكات عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمود  -14
 .ىػ ، دار الكتب العلمية 710اؼبعركؼ حبافظ الدين النسفي ت 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، لعبلء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ،  -15
 .لبناف -بَتكت- ىػ ، مطبعة اعبمالية دبصر ، كطبعة اإلماـ ، ك دار اؼبعرفة  587ت 

ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب ، نشر : بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد ، تأليف  -16
 .ىػ 1398الطبعة الرابعة عاـ . دار اؼبعرفة ببَتكت : 

أضبد بن : بلغة السالك ألقرب اؼبسالك إذل مذىب اإلماـ مالك ، تأليف  -17
 .شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب دبصر : ؿبمد الصاكم نشر كطبع  

–البناية يف شرح اؽبداية ، حملمود بن أضبد العيٍت ، تصحيح اؼبولوم ؿبمد عمر  -18
 .بَتكت –دار الفكر للطباعة كالنشر 

أيب : البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل يف اؼبسائل اؼبستخرجة ، تأليف -19
دار الغرب اإلسبلمي ببَتكت : سعيد أعراب نشر : الوليد بن رشد القرطيب ، ربقيق 

 .بَتكت / مؤسسة جواد : ىػ ، طبع 1404عاـ 

زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا ، : تاج الًتاجم يف طبقات اغبنفية ، تأليف  -20
 .ـ 1962مطبقة العاين ببغداد عاـ : طبع

ؿبمد مرتضى اغبسيٍت الزبيدم ، : تاج العركس من جواىر القاموس ، تأليف  -21
 .دار ليبيا للنشر كالتوزيع ببنغازم : نشر

تبُت اغبقائق شرح كنز الدقائق ،  أليب الربكات عبداهلل بن أضبد بن ؿبمود  -22
 .ىػ ، مكتبة  عباس الباز 710اؼبعركؼ حبافظ الدين النسفي ،  ت 

ىػ ، مطبعة عباس أضبد 539ربفة الفقهاء ، لعبلء الدين السمرقندم ، ت  -23
 .الباز 
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ربفة احملتاج بشرح اؼبنهاج ، أليب العباس أضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر  -24
 .ىػ ، دار الكتب العلمية 974اؽبتيمي، ت 

ؿبمد عابد : ترتيب مسند اإلماـ أيب عبد اهلل ؿبمد بن إدريس الشافعي ، رتبو  -25
:  ىػ ، طبع 1370يوسف اغبسيٍت كعزت اغبسيٍت عاـ : السندم ، نشر كتصحيح 

 .دار الكتب العلمية ببَتكت 

الًتغيب كالًتىيب ، أليب ؿبمد زكي الدين بن العظيم بن عبد القوم اؼبنذرم ،  -26
 .ىػ ، مكتبة األفكار الدكلية 656ت 

ىػ ، 774تفسَت ابن كثَت ، لعماد الدين أبو الفداء إظباعيل بن كثَت ، ت  -27
 .مؤسسة الكتب الثقافية

ؿبمد بن أضبد الذىيب موجود هبامش اؼبستدرؾ ، : تأليف . تلخيص اؼبستدرؾ  -28
 .مكتبة اؼبعارؼ بالرياض : نشر 

طبع .  ىػ 852أضبد بن علي بن حجر العسقبلين ت : هتذيب التهذيب ، تأليف  -29
ىػ ك دار 1325الطبعة األكذل عاـ . مطبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية باؽبند : 

 .صادر

موجود مع  (ابن قيم اعبوزية  )ؿبمد بن أيب بكر : هتذيب السنن ، تأليف  -30
مطبعة السنة احملمدية : طبع . ؿبمد حامد الفقي : معادل السنن للخطايب ، ربقيق 

 .ىػ 1368دبصر عاـ 

عبد اغبليم / الدكتور : هتذيب اللغة ، تأليف ؿبمد بن أضبد األزىرم ، ربقيق  -31
الدار اؼبصرية للتأليف كالًتصبة ، / ؿبمد علي النجار نشر / النجار، مراجعة األستاذ 

 .طبع دبطابع سجل العرب دبصر 

الثمر الداين ، شرح رسالة أيب زيد القَتاكين ، صاحل عبد السميع اآلكيب  -32
 .ىػ ، دار الفكر 386األزىرم، ت 

تأليف ؿبمد بن عيسى الًتمذم ،  (كىو سنن الًتمذم  )اعبامع الصحيح  -33
 .دار إحياء الًتاث العريب ببَتكت : أضبد شاكر كؿبمد فؤاد عبد الباقي ، طبع : ربقيق 

ىػ ، 327اعبرح كالتعديل، أليب ؿبمد عبد الرضبن بن أيب حاًب الرازم ، ت  -34
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 .ؾبلس دائرة اؼبعارؼ  العثمانية ، حيدر آباد 

عبد القادر بن أيب الوفاء القرشي : اعبواىر اؼبضيئة يف طبقات اغبنفية ، تأليف  -35
 .مطبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية باؽبند : طبع . 

عبلء الدين بن علي بن عثماف الشهَت بابن الًتكماين : تأليف . اعبوىر النقي  -36
 .دار الفكر ببَتكت : ، موجود حباشية السنن الكربل للبيهقي طبع 

حاشية اعبمل على شرح اؼبنهج ، لسليماف بن عمر بن منصور العجيلي  -37
 .ىػ ، دار الكتب العلمية 1204اؼبصرم الشافعي ، ت 

ىػ ، دار 1230حاشية الدسوقي ، حملمد بن عرفة الدسوقي اؼبالكي ، ت  -38
 .الكتب العلمية 

 الصعيدم العدكم ، ت حاشية العدكم ، لعلي بن أضبد بن مكـر اهلل  -39
 .دار الكتب العلمية - ىػ 1189

حلية األكلياء كطبقات األصفياء ، أليب نعيم أضبد بن عبد اهلل األصفهاين ، ت  -40
 . بَتكت –ىػ ، دار الكتاب العريب 430

الذيل على طبقات اغبنابلة ، لزين الدين أيب الفرج عبد الرضبن بن شهاب  -41
 .دار اؼبعرفة  (ىػ 795 )الدين أضبد البغدادم الدمشقي اغبنبلي ت 

عمر بن عبد العزيز .الربا كاؼبعامبلت اؼبصرفية يف نظر الشريعة اإلسبلمية ، د -42
 .ىػ ، دار العاصمة 1405اؼبًتؾ ت 

رد احملتار على الدر اؼبختار ، اؼبعركؼ حباشية بن عابدين حملمد أمُت بن عمر  -43
 .ىػ ، دار أحياء الًتاث العريب 1252بن عبد العزيز ، عابدين الدمشقي ، ت 

: منصور بن يونس البهوٌب نشر : الركض اؼبربع شرح زاد اؼبستنقع ، تأليف  -44
 .ىػ 1390مطبعة السعادة دبصر عاـ : مكتبة الرياض اغبديثة ، طبع 

ركضة الطالبُت كعمدة اؼبتقُت ، حمليي الدين بن شرؼ النوكم ، إشراؼ زىَت  -45
 .بَتكت – اؼبكتب اإلسبلمي –الشاكيش 

عبد اهلل : نشر كتصحيح . علي بن عمر الدارقطٍت : سنن أيب داككد ، تأليف  -46
 .ىػ 1386ـ دار احملاسن للطباعة بالقاىرة عا: ىاشم اليماين ، طبع 
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 .أضبد بن اغبسُت البيهقي ، طبع دار الفكر ببَتكت : السنن الكربل ، تأليف  -47

دار الفكر : سنن النسائي ، تأليف أضبد بن شعيب النسائي طبع كنشر  -48
 .ىػ 1348الطبعة األكذل عاـ –ببَتكت 

شعيب األرناؤكط : ؿبمد بن أضبد الذىيب ، ربقيق : سَت أعبلـ النببلء ، تأليف  -49
 .مؤسسة الرسالة ببَتكت : كآخرين ، طبع كنشر 

ىػ ، 1182سيل السبلـ  شرح بلوغ اؼبراـ ، حملمد بن إظباعيل الصنعائي ، ت  -50
 .دار الكتاب العريب 

شجرة النور الزكية يف طبقات اؼبالكية ، للشيخ ؿبمد بن ؿبمد ـبلوؼ ت  -51
 .، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  (ىػ1360)

ىػ، اؼبكتب 510شرح السنة أليب ؿبمد اغبسُت بن مسعود الفراء البغوم ، ت  -52
 .اإلسبلمي ، بَتكت 

أضبد بن ؿبمد الدردير ، موجود هبامش بلغة السالك : الشرح الصغَت ، تأليف  -53
 .ىػ1372الطبعة األخَتة عاـ .  شركة كمطبعة مصطفى البايب دبصر :، طبع كنشر 

أضبد بن ؿبمد الدردير هبامش حاشية الدسوقي ، طبع : الشرح الكبَت ، تأليف  -54
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