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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 
 

مـ ظصوه، وافصالة وافًالم ظذ كٌقف  مـ أضوظف، مذل   احلؿد هلل معز  

 و بعد:ومصطػوه، وظذ آخف وصحٌف ومـ وآه، أم  

ٓ  -يف حول أـثر افـوس افققم جيدهؿ  افـوطرَ  ؾنن   ؿد وؾقا  - مـ رحؿ اهللإ

يف ؿد اكحرؾقا ـذا و،  ظٌودامهؿ، وؾًدوا يف أخالؿفؿضقا يفيف ظؼوئدهؿ، وؾر  

 معومالمهؿ وبققظفؿ.

ـْ  ظـ ذفؽ، ؾجوء ☺ودق ادصدوق وفؼد أخزكو افص   ظـد افٌخوري َظ

ِل   ظـ ◙َأِِب ُهريرَة  ٌَوِِل اَدْرُء »َؿوَل:  ☺افـٌ  َيْلِِت َظَذ افـ وِس َزَموٌن، َٓ ُي

ـَ احلاََلِل َأمَمو َأَخ  مِ  َذ ِمـُْف، َأِم ـَ احلََرا  .شِم

ٌُقُقعخػووفو يف مًوئؾ واكعدام ادٌوٓة أو اك  إػ أمقر، مـفو: ظوئدٌ  اف

 ظـ ◙  هريرةِببوٕمقال وظشؼ افدكقو افدكقئي، ظـ أاهلؾع  :أوًٓ 

ِل   ٌُْد اخلَِؿقَصِي، إِْن ُأْظطَِل »َؿوَل:  ☺افـٌ  ْرَهِؿ، َوَظ ٌُْد افد  يـَوِر، َوَظ ٌُْد افد  َتِعَس َظ

، َوإِْن ََلْ ُيْعَط َشِخَط، َتِعَس  ]أخرجف  شَواْكَتَؽَس، َوإَِذا ِصقَؽ َؾاَل اْكَتَؼَش َرِِضَ

 افٌخوري[.

موت اكتشور اجلفؾ ووعػ افعؾؿ افؼظل، ومـ ذفؽ اجلفؾ بودحر   :ثوكقوً 

ٌُُققعيف   ارتؽٌفو. ـِ ؼقبي مَ ، واجلفؾ بعُ اف

ٍد ؿول اإلموم افنخز ؒ َُحؿ 
ِ
َٓ  -أي: افشقٌوين-: "... َوهِلََذا ِؿقَؾ د  َأ

ْهِد َصقْئُتَصـ ُػ يِف  ًُ ـَِتوَب وً  افزه ٌُُققع؟ َؿوَل: َؿْد َصـ ْػ ًُ َوُمرادُ ، اف  ِؾقِف َمو ََيِؾ ه َبق ـ

ـْ  ْجتِـَوُب َظ
ِٓ ٓ  ا ْهُد إ ٌَُي يِف اْفــَوََيُْرُم، َوَفْقَس افزه ْؽ ِم َوافر   .(1)َحاَلِل" ا.ـهاْفــَحَرا
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

ٌُقُقع معـك فذا ؾؼد ؿؿـو بقوع ـتوب يٌغ   ـؾ كقع،  ؿَ ؽْ فو وُح ظَ وأنقا  اف

ع، رؾَ ويُ  اجلفُؾ  ؾ  بقـفؿ، ؾقؼِ  جور يف دار اإلشالم ويـتَؼ س ظذ افته حتك ُيدر  

 ـو بضقابط افؼع. ط شقؿُ وُيضٌَ 

يف بوبف  ركو، وأن جيعؾف كزاشوً ويـػع بام شط   ؾـًلل اهلل أن يٌورك ؾقام ـتٌـو

  .ظذ افرؽؿ مـ اختصوره

كو أن احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ أذف  وآخر دظقا

 إنٌقوء وادرشؾغ.

 

 مكتب        

 البحوث والدراسات
 

 هـ 6341                  
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 أحكام البيعم بيان حكم تعل  

ٓ  إصؾ يف تعؾؿف أن   ء ظذ مُ ف ؾرض ـػويي إ ف جيى ؾنك   ،ريد افٌقع وافؼا

ف شؾػ إمي مـ افتـٌقف ظذ هذا إمر، وهذا مو ـون ظؾق، فؿ أحؽومظؾقف تعؾه 

 ◙ بًـده ظـ ظؿر بـ اخلطوب ؒ  افسمذي فأخرجومـ ذفؽ مو 

يـَيٌِْع يِف ُشقِؿـَو إِٓ   ٓ" ف ؿول:أن   َف يِف افد  ـْ َؿْد َتَػؼ  وأخرج موفؽ يف  ،(1)"َم

يِف ُشقِؿـَو ٓ َيٌِقُعُف "حقٌ ؿول: ، (1)ز  ظؿر ـون يؿـع إظوجؿ بقع افٌَ  له أن  مقض  

، َوََلْ ُيِؼقُؿقا يِف 
ـِ ي ُْؿ ََلْ َيْػَؼُفقا يِف افد  ، َؾِنَّن  ِن وَ اْفــَأْظَجِؿلٌّ ، (3)"ِؿْؽَقولِ اْفــِؿقَزا

ٓ " :ة ويؼقلر  وروي ظـف أنف ـون يطقف بوفًقق وييب بعض افتجور بوفده 

ٓ   و ،ؼفـ يػيٌقع يف شقؿـو إٓ مَ    . أـؾ افربو صوء أم أىك"إ

ُؿْمِمـَِغ، ُأِريُد َأْن َأت ِجَر، اْفــَأن ُف َجوَءُه َرُجٌؾ َؾَؼوَل: َيو َأِمَر  ◙ظع  وظـ

ٌَْؾ اْفــ"َؾَؼوَل َفُف:  ٌَْؾ َأْن َيْػَؼَف اْرَتَطؿَ  ِػْؼُف َؿ ـْ ََتََر َؿ ُف َم َبو ُثؿ   (4)افت َجوَرِة، إِك  يِف افر 

 .(5)" ا.ـهاْرَتَطؿَ 

ٌ ف ظذ هذا إئ مـ  ذا افعؾؿ هلاَم ؿ فِـيف ـتٌف -اهلل تعوػ رمحفؿ- ؿيُ وؿد ك

 يؼع مـف مو أمهقي بوفغي، وذـروا وجقب تعؾؿ أحؽوم افؽًى ظذ مريده فئال  

ًِ يُ  ـون موفؽ يلمر إمراء ؾقجؿعقن افتجور وافًقؿي ؾؼد ف، د ـًٌَ ػ

                                                           

 .615/ 1 :ت بشور ،شــ افسمذي 1:

 .أي افثقوب: 1

 .183 روايي حمؿد بـ احلًـ افشقٌوين: ،مقضل موفؽ :3

ٌ ط ؾقف. اكظر: افـفويي يف ؽريى احلديٌ وإثر َأْي: َوَؿع ؾِقِف واْرَتٌؽ وَكَشى ووؿع  :4 يف ُرضَؿي، و ُرُضقمي أي: يف أمر يتَخ

 .144/ 11 (، وفًون افعرب:133/ 1)

 .171/ 1  :افػؼقف وادتػؼف فؾخطقى افٌغدادي 5:
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

وٓ يعرف  مـفؿ ٓ يػؼف أحؽوم ادعومالت ويعروقَّنؿ ظؾقف، ؾنذا وجد أحداً 

ء، ثؿ تعؾ  "احلرام، أؿومف مـ افًقق وؿول فف:  ـَ حلالل مِ ا ؿ أحؽوم افٌقع وافؼا

 .(1)" ا.ـهو أـؾ افربوفقَل يؽـ ؾؼـ مَ  اجؾس يف افًقق، ؾنن  

مـ يٌقع  ثؿ ؾرض ظذ افتجور وـؾ  ... : " ؒ قال اإلماو ابً حزو

ٌُقُقعأحؽوم  ؿَ تف تعؾه ؾ  ؽِ  ظذ َمـ ٓ  رووً وفقس ذفؽ ؾ ،ومو َيؾ مـفو ومو َيرم اف

 .(1)ا.ـه يٌقع وٓ يشسي"

ام ممو ٓ جيى فُ و افٌقع وافـؽوح وصٌفُ أم  : " ؒ وقاَل اإلماو اليوويُّ

ف ؿ ـقػقتِ  ظذ مـ أراده تعؾه ؾؼول إموم احلرمغ وافغزاِل وؽرمهو: يتعغ   ،أصؾف

ٓ  وؿقؾ: ٓ يؼول يتعغ بؾ يؼول َيرُ  ،فوذضِ    بعد معرؾيم اإلؿدام ظؾقف إ

   .(3)" ا.ـهظؾقفو ام حمؿقفيٌ وهذه افعٌورة أصح، وظٌورمُه  ،ذضف

ًُ عابديً العالمة قال و ـْ اْفــ: "َؿوَل يف حاشيتُاب  َعاَلِمله يِف ُؾُصقفِِف: ِم

ئِِض  َتوُج إَفْقفِ ؿُ ِنْشاَلِم َتَعؾه اْفــَؾَرا ٌُْد يِف إَؿوَمِي ِديـِف َوإْخ اْفــ ُف َمو ََيْ  ؾِ ص ظؿَ الَع
ِ
 
ِ
 ِف لِل

ٌَوِدهِ تَ  ِة ِظ ـِ  ،َعوَػ َوُمَعوَذَ ي َػٍي َبْعَد َتَعؾهِؿِف ِظْؾَؿ افد  ؾ  ُمَؽؾ ٍػ َوُمَؽؾ  ـُ َوَؾْرٌض َظَذ 

 وَ اْفــِفَداَيِي َتَعؾهُؿ ِظْؾِؿ اْفــوَ 
ِ
ـْ َفُف اْفــُقُوقء َ

ِ
وِة د ـَ ْقِم، َوِظْؾِؿ افز  اَلِة َوافص  ِؾ َوافص  ًْ ُغ

ٍ  اْفــكَِصوٌب، وَ  ـْ َوَجَى َظَؾْقفِ َح َ
ِ
ٌُُققعوَ  ،د ٌَُفوِت  اف ـْ افشه ُزوا َظ وِر فِقَْحَسِ َظَذ افتهج 

َذا َأْهُؾ  ،ُؿَعوَماَلِت اْفــوِت يِف َشوِئِر َؿْؽُروهَ اْفــوَ  ـَ ـْ اْصَتَغَؾ اْفــَو ؾه َم ـُ ِحَرِف، َو

ـْ   ُيْػَرُض َظَؾْقِف ِظْؾُؿُف َوُحْؽُؿُف فِقَْؿَتـَِع َظ
ٍ
ء ِم ِؾقفِ ــافْ بَِقْ   .(4)" ا.ـهَحَرا

                                                           

 .، ظـ تـٌقف ادغسيـ17/ 1 :كظوم احلؽقمي افـٌقيي :افساتقى اإلداريي :1

 .5/111 :اإلحؽوم يف أصقل إحؽوم :1

 .1/15 :ادجؿقع :3

 .41/ 1: وحوصقي ابـ ظوبديـ )رد ادحتور(افدر ادختور  :4
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

بف يف ـتوب اهلل  يـ ملمقرٌ ف يف افد  افتػؼه " : ؒ الشوكاىياإلماو قال و

فقس ذفؽ بخوص بـقع و ،☺ويف صحقح إخٌور ظـ رشقل اهلل  وجؾ ظز  

افتوجر فؾتجورة حتً إدفي  فُ يـ، بؾ يف ـؾ أنقاظف، ؾقـدرج تػؼه مـ أنقاع افد  

يـ ختتؾػ بوختالف إصخوص دون بعض، ع افد  أنقا  وٓ صؽ أن   ،افعومي

ء أحقج دعرؾي مو يرجع إػ مو يالبًف مـ  ؾؿثاًل افتوجر ادٌوذ فؾٌقع وافؼا

 .(1)ا.ـه ـ ٓ يالبس افٌقع إٓ كودرًا"ه مم  ؽر

* * * 

تعريف البيع وذكر أنواعه

ٌَود َمصدرُ  َبِيُع ُلَغّة:اِلــ  ذضؾَِؼ ظل، وأُ امب فُي مولٍ َبوَع، وإْصؾ ِؾقِف أن ف ُم

ن ف شٌُى افت ؿؾقِؽ َوافت ؿ اً َعؼِد ََموزاْفــ مـ أشامء  -أي افٌقع-وهق ، ؾهِؽ ِٕ

ء، ـام طؾَ مـفام بؿعـك أخر، ؾقُ  ؾ ـؾٌّ ًتعؿَ إوداد، أي: يُ  ؼ ظذ افٌقع وافؼا

وـام يف احلديٌ افذي رواه ، أي: بوظقه چہ  ہ  ہچؿول تعوػ: 

ـِ  ، شافرجؾ ظذ بقع أخقف عِ ٓ يٌِ » :☺ظـ افـٌل  ¶ ظؿرَ  مًؾؿ ظـ اب

 .أي ٓ يشسِ 

ءُ  ا َ ٌَْقع: افؼ  ، واف
ِ
ء ا َ ـَ  جوء يف فًون افعرب: "افٌقُع: ِوده افؼ  َأجضًو، َوُهَق ِم

ْيُتف، َأىقُعف َبْقعًو وَمٌقعًو، وَ  ،إَْوداد َء: َذَ ْ ًُ افق   ،ُهَق َصوذٌّ َوِؿَقوُشُف َمٌوظوً وبِْع

  .(1)ْبتِقوُع: آْصساء"وآ

                                                           

 .1/111 :وبؾ افغامم :1

1 :8/33. 
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

ء قا افؼ  قا افٌقع بٌوذل افًؾعي، وخصه رف افـوس وافػؼفوء خصه ويف ظُ  ا

 بٌوذل افثؿـ.

ف ظؼد معوووي موفقي يػقد ف بعضفؿ افٌقع بلن  "ظر  ــؾـ يف االصطالحا وأمَّ

  .(1) ا.ـه ظغ أو مـػعي ظذ افتلجقد" ؾَؽ مُ 

ٌَوَدَفُي ٌَقْ اْفــ: " ؒ قال اإلماو ابً قدامة ْؾِقؽاَم وْفــاَمِل بِ اْفــُع: ُم ََ ، وً ِل، 

َؾهؽ ََ ـَ ، وً َو ـَ ٌَواْفــ َواْصتَِؼوُؿُف: ِم ؾ  َواِحٍد ِم ـُ َن   ِٕ ـِ َيُؿده َبوَظُف فِْْلَْخِذ اْفــ ِع:  ُؿَتَعوِؿَدْي

 اْفــوَ 
ِ
ٌَويُِع َصوحِ  ،ِنْظَطوء وَن ُي ـَ ؾ  َواِحٍد ِمـُْفاَم  ـُ َتِؿُؾ َأن   ٌَُف، َأْي ُيَصوؾُِحُف ِظـَْد َوََيْ

َل اْفــ  .(1)ٌَْقُع َصْػَؼًي" ا.ـهاْفــٌَْقِع: َوفَِذفَِؽ ُشؿ 

ًُ   قبيضخ:أٔال: ثيع ان

ً   :ادؼويضي ً  بقع اف ؾعي، وبقع افعغ بوفعغ، مثؾ بقع افؼؿح ؾعي بوف

  .فًؿـ، وافًقورة بوفدار، وكحق ذفؽبوفزبقى، وافزيً بو

ه افٌخوري يف صحقحف ظـ أِب مو روا ي مـفو:وهق جوئز بغر خالف، ٕدف  

  ◙ ؿتودة
ِ
، َؾَلْظَطوُه  ☺َؿوَل: "َخَرْجـَو َمَع َرُشقِل الِل  َيْعـِل -َظوَم ُحـَْغٍ

َرؾ -وً ِدْرظ ًُ بِِف ََمْ ْرَع، َؾوْبَتْع ًُ افد  َ  -أي: بًتوكو- وً َؾٌِْع َٕ ُف  ُل يِف َبـِل َشؾَِؿَي، َؾِنك  و 

 َموٍل َتَلث ْؾُتُف يِف اإِلْشاَلِم".

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  ومو رواه افٌخوري أجضوً  ِل   ◙ َظ ًُ افـٌ   ☺َؿوَل: َشِؿْع

ْب َظَؾْقَفو، »َيُؼقُل:  ، َوَٓ ُيَثر  َ ِزَكوَهو، َؾْؾقَْجؾِْدَهو احلَد  ٌَغ  ْؿ، َؾَت ـُ ًْ َأَمُي َأَحِد إَِذا َزَك

                                                           

 .1/3 :مغـل ادحتوج :1

 .3/481ادغـل  :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

ًْ ؾَ  َ ِزَكوَهو َؾْؾَقٌِْعَفو ُثؿ  إِْن َزَك ٌَغ   افث وفَِثَي، َؾَت
ًِ ْب، ُثؿ  إِْن َزَك ، َوَٓ ُيَثر  ْؾَقْجؾِْدَهو احلَد 

ـْ َصَعرٍ  ٌٍْؾ ِم  .شَوَفْق بَِح

 .-بعقن اهلل-أمو إمقال افربقيي ؾًقلِت ووبط جقاز مؼويضتفو 

  ثيع انًبل ثبنًبل: ثبَيب:

ف(، ـٌقع افػضي )افك  ، وهق ادعروف بــ واحول بوحولؿؿـ بوفث  بقع افث  

 .بوفعؿؾي افًقريي...إفخ ادكييبوفذهى، وافدراهؿ بوفدكوكر، وافعؿؾي 

وهق جوئز بوتػوق افػؼفوء حلوجي افـوس إفقف ظـد افتٌويع وافتٌودل، 

 وأحؽومف ـثرة ُتػرد يف مصـػ.

  ثيع األشيبء ثبنُقٕد: :ثبنثب

قؾ وادقزون ؽِ ؿَ ـظقون بوحول، ـٌقع افبقع إصقوء بوفـؼقد أي بقع إ

وهق مٌوح بوفـص ، ورف ظؾقف ظـد إضالق فػظ )افٌقع(بوفثؿـ، وهذا هق ادتع

 .-بعقن اهلل-وفف أحؽوم ـام شقلِت  ،واإلمجوع

  ى:َهثيع انسَّ :ساثعب

ً   بقعُ  ً  ؾَ اف ؾ، ـؿـ يشسي ؾ بوفثؿـ ادعج  ػ هق بقع افقء ادمج  ؾَ ؿ أو اف

، يف زمـ ، ويًتؾؿ مـف افٌضوظي آجالً فؼؿح ؾقدؾع فف افثؿـ ظوجالً مـ افػالح ا

 معغ يتػؼون ظؾقف.

ٓ  ٕن   :وإصؾ ؾقف افتحريؿ افشورع أىوحف   أن  ف مـ جـس بقع ادعدوم، إ

ٌ وسٍ  ـِ َظ ـِ اْب َؿوَل:  ¶ حلوجي افـوس إفقف، أخرج افٌخوري يف صحقحف َظ

ِله  ـََتْغِ َوافث اَلَث، َؾَؼوَل:  اَدِديـََي َوُهؿْ  ☺َؿِدَم افـٌ   ً ؾُِػقَن بِوفت ْؿِر اف ًْ ـْ »ُي َم

ْقٍؾ َمْعُؾقٍم، َوَوْزٍن َمْعُؾقٍم، إَِػ َأَجٍؾ َمْعُؾقمٍ  ـَ ، َؾِػل 
ٍ
ء   .شَأْشَؾَػ يِف َرْ

* * * 
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 الُبُيوعواألصل يف  مرشوعية البيع

 :افٌقع جوئز بلدفي مـ افؼرآن وافًـي واإلمجوع

، [175افٌؼرة: ] چٹ  ٹ  ٹچ ؿقفف تعوػ:  آيات، ميَا:زآٌ: فأما الك

ڦ  ڄ   چ : تعوػوؿقفف ، [181افٌؼرة: ] چى  ى  ائچ: تعوػوؿقفف 

ڄ  ڄ  ڄ  چ: تعوػوؿقفف  ،چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

 .[198افٌؼرة: ] چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

َؿو، ِخَقوِر مَ وْفــٌَق َعوِن بِ اْفــ»: ☺ؿقفف ، ميَا: أحاديثفة وأما الشيَّ و ََلْ َيَتَػر 

ُي َبْقِعِفاَم  ـَ َتاَم حُمَِؼ َبَر ـَ َذَبو َو ـَ ]متػؼ  شَؾِنْن َصَدَؿو َوَبق ـَو ُبقِرَك هَلاَُم يِف َبْقِعِفاَم، َوإِْن 

ظؿؾ افرجؾ بقده، وـؾ »افؽًى أضقى؟ ؾؼول:  أيه  :☺ئؾ افـٌل ُش و، ظؾقف[

 .(1)شإكام افٌقع ظـ تراض»حديٌ:  :وميَا ،(1)شبقع مزور

ف ؽر واحد مـ افعؾامء، ؿول اإلموم ابـ ؿدامي ؾـؼؾَ  :وأما اإلمجاع

ِز اْفــَوَأمْجََع " :ادؼدد ؒ ؾُِؿقَن َظَذ َجَقا ًْ ِحْؽَؿُي اْفــُجْؿَؾِي، وَ اْفــٌَْقِع يِف اْفــُؿ

َن  َحوَجَي  ِٕ وِن َتَتَعؾ ُؼ باَِم يِف َيِد َصوِحٌِِف، َوَصوحِ اْفــَتْؼَتِضقِف:  ًَ ٌُْذُفُف بَِغْرِ ِنْك َٓ َي ٌُُف 

ِع  ؾ  َواِحٍد ِمـُْفاَم إَػ اْفــِظَقٍض، َؾِػل َذْ ـُ ُع َضِريٍؼ إَػ ُوُصقِل  ٌَْقِع َوََتِْقيِزِه َذْ

  .(3) ا.ـه "َؽَرِوِف، َوَدْؾِع َحوَجتِفِ 

                                                           

 ،1161، رؿؿ 1/13: واحلوـؿ ،4411رؿؿ  ،4/176: وافطزاين ،17165-18/511: رواه أمحد يف مًـده 1:

 .1119رؿؿ  ،1/85 :اإليامن صعى يف لوافٌقفؼ

، ويف افزوائد إشـوده صحقح ورجوفف مقثؼقن، رواه ابـ حٌون يف 1185-737/ 1: رواه ابـ موجف يف شــف 1:

 .4967، 341/ 11: صحقحف

 .4/187: ٓبـ حجر ،واكظر: ؾتح افٌوري ،3/481 ادغـل: 3:
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اإلكًون ٓ يًتطقع أن يؼقم بحوجوتف  : ؾنن  ا املعكولٍذا امليكول، أمَّ

وٓ ، ، وؽرهو، وهق حمتوج إػ احوء وافغذاء وافؽًوء وافدواءفو بـػًفمجقعِ 

ء. يًتطقع تلمغ ذفؽ بؿػرده، ؾجوزَ   فف افٌقع وافؼا

ٌُُققع" : ؒ قال احلافظ ابً حجز العشكالىي مَجُْع َبْقٍع َومُجَِع  اف

ِظِف وَ  ْختاَِلِف َأنَْقا ـٍ َوااْفــٌَْقُع َكْؼُؾ ِمْؾٍؽ إَِػ اْفــِٓ ؾٌّ َغْرِ بَِثَؿ ـُ ٌُقُفُف َوُيْطَؾُؼ  ُء َؿ ا َ فؼ 

ِز اْفــآَخِر َوَأمْجََع اْفــِمـُْفاَم َظَذ  ؾُِؿقَن َظَذ َجَقا ًْ َن  اْفــٌَْقِع وَ اْفــُؿ ِٕ ِحْؽَؿُي َتْؼَتِضقِف 

وِن َتَتَعؾ ُؼ باَِم يِف َيِد َصوِحٌِِف َؽوفٌِاْفــَحوَجَي  ًَ ٌُْذُفُف فَ  وً ِنْك َٓ َي ٌُُف َؿْد  ُف َؾِػل َوَصوِح

يِع  ـْ َؽْرِ َحَرٍج" ا.ـهاْفــٌَْقِع َوِشقَؾٌي إَِػ ُبُؾقِغ اْفــَتْؼِ    .(1)َغَرِض ِم

ٌُُققعحؽؿ إصؾ يف و اإلبوحي، وهق مؼته  -مفام تـقظً وتعددت- اف

 ظذ معومالمهؿ وظذ مٌويعومهؿ. افـوَس  ☺افـٌل  ركِ أيوت، وتَ  ظؿقمِ 

ُ  تعاىل:يف قولُ   ؒ الشافعي اإلماو قال َم اْفــ}َوَأَحؾ  الِل  ٌَْقَع َوَحر 

َبو{ ُ  ،افر  َر الِل  ـَ ثؿ ؿول:  ٌَْقَع يف َؽْرِ َمْقِوٍع مـ ـَِتوبِِف باَِم َيُدله ظذ إَبوَحتِِف...اْفــَوَذ

ٌُُققعؾلصؾ " ؾقام تٌويعو،  إمرَ  ي  فو مٌوح إذا ـوكً بروو ادتٌويعغ اجلوئزَ ـؾ   اف

مـفو، ومو ـون يف معـك مو َّنك ظـف رشقل اهلل  ☺ف رشقل اهلل إٓ مو َّنك ظـ

وصػـو  بنذكف داخؾ يف ادعـك ادـفل ظـف، ومو ؾورق ذفؽ أىحـوه بام حمرمٌ  ☺

 .(1)ا.ـه "مـ إبوحي افٌقع يف ـتوب اهلل تعوػ

ٌُُققعَلْصَؾ يِف اْفــ "إن   : ؒ وقال اإلماو املاوردي فِِف ِنَبوَحُي فُِعُؿقِم َؿقْ اْفــ اف

 :  .(3)ا.ـه "[175افٌؼرة: ] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ َظز  َوَجؾ 

                                                           

 .4/187 :ؾتح افٌوري :1

 .3/ 3 :ـتوب إم :1

 .5/117 :احلووي افؽٌر :3
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]افٌؼرة:   چٹ  ٹ  ٹ چ"َؿْقفف َتَعوَػ  : ؒ وقال اإلماو الزملي

ٓ  اْفــَأن  َهِذِه  ◙ َوَأْطَفُر َؿْقَِلْ إَموِمـَو، [175 ؾ  َبْقٍع، إ ـُ ٌي َتَتـَوَوُل  َمو آجََي َظوم 

ُف  ْ  ☺َخَرَج فَِدفِقٍؾ َؾِنك  ٌَغ  ـْ ُبُققٍع َوََلْ ُي   .(1)َجوِئَز" ا.ـهاْفــََّنَك َظ

ٌُُققع ـَ مِ   اجلوئزَل يٌغ  افشورع  وـقنُ  ٌُُققعيف حؽؿ  إصَؾ  ظذ أن   يدله  اف  اف

 اإلبوحي.

* * * 

 آداب البيعضوابط و

ً ظؾقفو دف   ادًتحى،ومـفو مـفو افقاجى  ،جؾقؾي آدابوً و وقابطَ فؾٌقع  إن  

مًؾؿ أنعؿ اهلل ظؾقف   اهو ـؾه أن يتحذ   ص افؽتوب وافًـي، يـٌغلكصق

ء  مـفو: ،بوفتجورة وافٌقع وافؼا

ِه . انصذق.انززاو  .1 ـْ َجد  ـْ َأىِقِف َظ ـِ ِرَؾوَظَي، َظ ٌَقِْد ْب ـِ ُظ ـْ إِْشاَمِظقَؾ ْب َظ

 ِرَؾوَظَي، َؿوَل: َخ 
ِ
وَيُعقَن ُبْؽَرًة، َؾِنَذا افـ وُس َيَتٌَ  ☺َرْجـَو َمَع َرُشقِل الِل 

ورِ »َؾـَوَداُهْؿ:  وا َأْظـَوَؿُفْؿ، َؿوَل: شَيو َمْعَؼَ افتهج  ، َؾَؾام  َرَؾُعقا َأىَْصوَرُهْؿ، َوَمده

ٌَْعُثقَن َيْقَم » وَر ُي وراْفــإِن  افتهج  ـْ ات َؼك َوَبر  َوَصَدَق اً ِؼَقوَمِي ُؾج  ٓ  َم  .(1) ش، إِ

 ◙ أخرج افٌخوري ومًؾؿ ظـ أِب هريرة ..هف يطهقًباجزُبة انَد .1

 .شاحلؾػ َمـَْػؼي فؾًؾعي، مَمَْحؼي فؾزـي» :☺ظـ افـٌل 

                                                           

 .3/373:َّنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج :1

 .1146ح  ،(177/ 3) :رواه ابـ موجف يف شــف :1
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ـْ َأِِب َذر  . هف انكبرة.اجزُبة انَد .3 ِل   ◙ َظ ـِ افـٌ  َثاَلَثٌي »َؿوَل:  ☺َظ

َٓ َيـُْظُر إَِفْقفِ اْفــَٓ ُيَؽؾ ُؿُفُؿ اهلُل َيْقَم  قفِ ِؼَقوَمِي، َو ـ  َٓ ُيَز  شَظَذاٌب َأخِقؿٌ  ْؿ َوهَلُؿْ ْؿ َو

 
ِ
وا، اً َثاَلَث ِمَرار ☺َؿوَل: َؾَؼَرأََهو َرُشقُل اهلل : َخوُبقا َوَخِنُ ، َؿوَل َأىُق َذر 

ـْ  ؟ َؿوَل: َم
ِ
ٌُِؾ، وَ اْفــ» ُهْؿ َيو َرُشقَل اهلل ًْ ُؼ ِشْؾَعَتُف بِ اْفــَؿـ وُن، وَ اْفــُؿ َحؾِِػ وْفــُؿـَػ 

  ؿ[.]أخرجف مًؾ شَؽوِذِب اْفــ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ . اجزُبة انغش. .4   ◙ َظ
ِ
َمر  َظَذ  ☺َأن  َرُشقَل اهلل

ِة َضَعوم ًْ َأَصوبُِعُف َبَؾالً  ،ُصْزَ َمو َهَذا َيو »َؾَؼوَل:  ،َؾَلْدَخَؾ َيَدُه ِؾقَفو، َؾـَوَف

، َؿوَل:  شَصوِحَى افط َعوِم؟
ِ
اَمُء َيو َرُشقَل اهلل  ً اَل َجَعْؾَتُف َأؾَ »َؿوَل َأَصوَبْتُف اف

ـْ َؽش  َؾَؾقَْس ِمـ ل ُه افـ وُس، َم ْل َيَرا ـَ  .]أخرجف مًؾؿ[ شَؾْقَق افط َعوِم 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ ؿول اهلل تعوػ: . .اجزُبة انزطفيف .5

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

، [6 - 1ادطػػغ: ] چائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   

وِئل وابـ موجفَوى ورَ  ًَ ٌ وسٍ  افـ  ـِ َظ ـِ اْب ِله ـَ: فؿول ¶ َظ ام  َؿِدَم افـٌ 

ْقالً اْفــ ☺ ـَ ٌِ افـ وِس  ٌَ ـْ َأْخ وُكقا ِم ـَ ُ َتَعوَػ: }َوْيٌؾ َؿِديـََي  ، َؾَلنَْزَل الِل 

ِػَغ{فِْؾؿُ   .(1)ؾ بعد ذفؽؽقفؾلحًـقا ا ،َطػ 

اهو،  ة يف ؾضؾ إموكي وإمرِ ؿد جوءت افـصقص افؽثر. انززاو األيبَخ. .6

وضى اهو افتجور افذيـ مـ افتؼصر ؾقفو، ومـ أوائؾ مـ ُي  وافتحذيرِ 

ـْ َأِِب شعقدورُ ، افًؾع وإمقال قن حػظَ يتقف   ِل   ◙ وي َظ ـِ افـٌ  َظ

ُدو»َؿوَل:  ☺ يِؼغَ افت وِجُر افص  د  ِق َغ َوافص    ُق إَِمُغ َمَع افـٌ 
ِ
َفَداء   . (1)شَوافشه

                                                           

 .شـود ثؼوتحلًغ َمتؾػ ؾقفام وبوؿل رجول اإلحمؿد بـ ظؼقؾ وظع بـ ا ٕن   ؿول يف افزوائد: إشـوده حًـ: :1

1: " ـٌ ًَ ٌٌ َح  . رواه افسمذي وؿول: "َهَذا َحِدي
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چؿول اهلل تعوػ: . كبكيٍ ٔقذ انصهٕاد.إغالق انذَّ .7

ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٻ  پ پ پ پ  ڀ ڀ

ـِ ظؿ، [37افـقر: ] چٿ ـِ اْب "َأن ُف  :¶ رَ روى ابـ أِب حوتؿ َظ

كِقَتُفْؿ َوَدَخُؾقا  الُة َؾَلْؽَؾُؼقا َحَقا  افص 
ًِ قِق َؾُلِؿقَؿ ًه وَن يِف اف ِجَد، َؾَؼوَل ؿَ اْفـــَ ًْ

 : ًْ ـُ ُظَؿَر: ِؾقِفْؿ َكَزَف پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ اْب

ـِ ورو، [37افـقر: ] چڀ  ◙ مًعقد ى افطزي يف تػًره ظـ اب

ـ أهؾ افًقق حقٌ كقدي بوفصالة، ترـقا بقوظومهؿ، مِ  ف رأى ؿقموً أن  

ٓ ) يف ـتوبف: وَّنضقا إػ افصالة، ؾؼول ظٌد اهلل: همٓء ِمـ افذيـ ذـر اهلل

 وإَؿوِم افّصالةِ 
ِ
ِر الِل  ـْ ـْ ِذ  .(ُتْؾِفقِفْؿ َِتَوَرٌة َوٓ َبْقٌع َظ

 ☺ظـ افـٌل  ◙ أخرج افٌخوري ظـ جوبر. انسًبخخ.انززاو  .8

، شفيـِ حًو إذا بوع، وإذا اصسى، وإذا اؿته بدَ ؿْ َش  :رجالً  اهللُ  ؿَ حِ رَ » :ؿول

 أي ضوفى بف.

ك يِف ◙ ـِ َأِِب َؽَرَزةَ ظـ َؿْقِس بْ . .كثشح انصذقبد .9 ؿ  ًَ ـ و ُك ـُ ، َؿوَل: 

 
ِ
 ☺ َظْفِد َرُشقِل الِل 

ِ
َة، َؾَؿر  بِـَو َرُشقُل الِل  اَمِهَ  ً َكو بِوْشٍؿ ُهَق  ☺ : اف ام  ًَ َؾ

ـُ ِمـُْف، َؾَؼوَل:  ًَ وِر، إِن  »َأْح ُه اْفــَيو َمْعَؼَ افتهج  َحؾُِػ َوافؾ ْغُق، ـاْفــٌَْقَع ََيُْيُ

َدَؿيِ ؾَ    .(1)شُشقُبقُه بِوفص 

* * * 

 

                                                           

 د وافسمذي وافـًوئل.رواه أىق داو :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

(1)أركان البيع

هق أحد اجلقاكى افتل ُيًتـد  :لغةيف الكً ً، والزُِّكاألركاٌ مجع ُر

 إفقفو ويؼقم اهو، ورــ افقء جوكٌف إؿقى.

تف، ؼ حوهق  اخؾ يف حؼقؼي افقء ادحؼ  : هق افد  يف االصطالحوالزكً 

 ء، وهق داخؾ ؾقف. بف افق وؿقؾ: هق: مو يتؿه 

(1)

 ويشؿؾ: ،عوؿداف أوًٓ:

 افٌوئع. .1

 ادشسي. .1

 ٌقع.ؿَ ـوهق اف ،عؼقد ظؾقفاد ثوكقًو:

وهل مو يـعؼد بف افٌقع، واكعؼوده ، (3)افصقغي :وهق، عؼقد بفاد ثوفثًو:

 بصقغتغ:

 وهل اإلجيوب وافؼٌقل. :ؿقفقي .1

                                                           

َػوِق َظَذ َظَدِم ِؿَقوِم  :1 -1/199َعْؼِد بُِدوَِّنَو. اكظر: اددخؾ افػؼفل افعوم اْفــتًؿك ظـد ادعوسيـ "مؼقموت افعؼد" فاِِلت 

311. 

ٓ  أَّنؿ متػؼقن يف اجلؿؾي يف ظد هذه إرـون، ؾوحل افػؼفوء وإن اختؾػً ظٌورامهؿ يف ظد   :1 ـػقي افذيـ أرـون افٌقع، إ

: إن   ؾوفصقغي ظـدهؿ تؼتيض إجيوبًو وؿٌقًٓ، واإلجيوب يؼتيض بوئعًو ومٌقعًو، وافؼٌقل  ،رــ افٌقع هق افصقغي ؿوفقا

فثؿـ، يؼتيض مشسيًو وثؿـًو، وحوصؾ أؿقال افػؼفوء تمدي إػ أن أرـون افٌقع هل: افٌوئع، وادشسي، وادٌقع، وا

 قاًل.تػص، وافصقغي "اإلجيوب وافؼٌقل"

 .5/ 1 :اكظر: دؿوئؼ أوِل افـفك فؼح ادـتفك :3
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 . ذفؽ ؽ، أو كحقؽتُ أو مؾ   ،ؽوب: أن يؼقل افٌوئع: بعتُ ؾوإلجي

ًُ  ٌقل: أنوافؼَ  ًُ ٌِ ، أو ؿَ يؼقل ادشسي: ابتع  .ققفاميف معـَ  ، أو موؾ

، خٌزاً : أظطـل اهذا افديـور ـلن يؼقل، وضوةعَ ؿُ ـوهل اف :ؾعؾقي .1

: خذ هذا بعؼة ؿروش، ؾقعطقف مو يروقف، أو يؼقل افٌوئع

مـ أو أن يلخذ افرجؾ  بلي ـؾؿي، ... بدون أن يـطؼؾقلخذه

ؾفذه يًؿقفو أهؾ ر شؾعي بؼدر مـ احول دون أن يتؽؾام: آَخ 

 .وهل جوئزة ظـد مجوهر أهؾ افعؾؿ ،"ادعوضوة"افعؾؿ 

* * * 

(1)رشوط البيع

  ېئچؿول اهلل تعوػ:  ،ط يف افؾغي: افعالميوط مجع ذط، وافؼ  افؼه 

 چىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

 و.أي: ظالمومُه  ،[18 حمؿد:]

                                                           

 افؼوط افتل اتػؼ ظؾقفام مجقع افػؼفوء: :1

 أن يؽقن ادعؼقد ظؾقف موًٓ. -1

ـ   -1  ؾف أو دـ هق حتً وٓيتف.أن يؽقن ممؾقـًو فؾعوؿد أو دق

 ظذ تًؾقؿف. أن يؽقن مؼدوراً  -3

 يصح بقع ادعدوم وؿً افٌقع إٓ  يف افًؾؿ.حغ افعؼد، ؾال  أن يؽقن ادٌقع مقجقداً  -4

ؾال يصح بقع ادجفقل، وافعؾؿ َيصؾ بؽؾ مو يؿقز ادٌقع مـ ؽره ويؿـع  ،فؽؾ مـ افعوؿديـ أن يؽقن معؾقموً  -5

 ادـوزظي.
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

م مـ ظدمف ؾزَ ويَ ظـ حؼقؼي افقء،  : خورٌج والشزط يف االصطالح

ذوط افٌقع شتي و ،(1)فذاتف وٓ ظدمٌ  افعدم، وٓ يؾزم مـ وجقده وجقدٌ 

ـِ دَ ختتص بوفعوؿِ  ، ثالثيٍ -مؼًؿي ظذ أرـون افٌقع- ذوطٍ  ختتص  ، وثالثيٍ ي

 .بودعؼقد ظؾقف
 

 
: وهق أن يلِت افعوؿد بوفٌقع غعَ ادتٌويِ  ـَ افساِض مِ ادؼصقد بف هق : انشضب. 1      

 ،[19افـًوء: ] چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ   فؼقفف تعوػ: ،اختقوراً 

إكام افٌقع ظـ » :☺ظـ افـٌل  ◙ وحلديٌ أِب شعقد اخلدري

ٓ   ،ؽرهمـ مُ  افٌقعُ  وظؾقف ؾال يصحه   ،(1)شتراضٍ    إنْ دـوؾوتف فؼط افساِض، إ

 ـْ ظؾقف ديـ بٌقع رء مِ  ـْ ومثوفف: أن ُيؾِزم افؼوِض مَ  ،إلفزام بوحلؼفـون 

ه.ظؾقف، ؾنك   يـ احلول  ممتؾؽوتف فقؾوء افد    ف يصح ذفؽ ويـػذ افٌقع وفق مع اإلـرا

يؽقن  ف، وذفؽ بلنافتكه  جوئزَ  افعوؿدِ  إهؾقي هل: ـقنُ : األْهيخ. 2

ً رصقداً بو ڭ  چ ف تعوػ:ف ؿقفُ وهذا ظـد مجفقر افػؼفوء، ودفقؾُ ، فغًو ظوؿاًل حرا

ې   چوؿقفف تعوػ:  ،[5افـًوء: ]  چڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  

 ،[6افـًوء: ] چې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ

 بغر إذن وِل. وشػقفٍ  صٌل   ُف تكه  ؿيضؾال ي

ې   ې   ې  ى  ى  چف تعوػ: )إذن افقِل ؿقفُ  وافدفقؾ ظذ اصساط

ٓ  ، (ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  وابتالؤهؿ ٓ يؽقن إ

ويًتثـك مـ ذفؽ ، فامتِ ـ إجراء بعض افعؼقد فؾـظر يف أهؾق  بتؿؽقـفؿ مِ 

                                                           

 .1/131 :أمدي يف اإلحؽوم ، و313/ 1اكظر: مو ذـره افنخز يف أصقفف  1:

  .رواه ابـ موجف :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

صٌل ظصػقرًا  ـْ أىو افدرداء اصسى مِ  حو روي: )أن   :فام يف افقء افقًرؾُ تكه 

 ؾلرشؾف(.

3 .ًِ ْؾؽ : ْهكان
ِ
ف، ٌقع، أو ؿوئاًم مؼوم موفؽِ أن يؽقن افٌوئع موفؽًو فؾؿَ  :هقاد

ٌقع صخٌص صقئًو ٓ يؿؾؽف: ؾال يصح أن ي، وافقِل وافـوطر ـوفقـقؾ وافقيص

وهذا ، (1)شمو فقس ظـدك ٓ تٌعْ »: ◙ حلؽقؿ بـ حزام ☺ فؼقفف

 ؿع ظؾقف يف اجلؿؾي.افؼط َُم 

: ؾال يصح بقع يف مجقع إحقال ٌقع مٌوحوً ؿَ ـوذفؽ بلن يؽقن اف: اإلثبخخ. 1

َجوبر  حلديٌ ومعوزف: هلق وآٓت م آكتػوع بف، ـخؿر وخـزير ومقتيمو َيرُ 

  بـ ظٌد
ِ
  َأن فُ  ،¶ الِل 

ِ
َي: وم افػتِح وهق بؿيؼقل ظ ☺َشِؿَع َرُشقَل الِل  ؽ 

َ وَ » َم َبْقَع اخلَْؿِر، َوافإِن  الِل  ، َؾِؼقَؾ: َيو شَؿْقَتِي َواخِلـِْزيِر َوإَْصـَومِ ـَرُشقَفُف َحر 

ـُ اِهَو اجلُُؾقُد،  ، َوُيْدَه ـُ ُػ ًه َو ُيْطَذ اِهَو اف ًَ ُصُحقَم اَدْقَتِي، َؾِنَّن  ، َأَرَأجْ
ِ
َرُشقَل الِل 

َتْصٌُِح اِهَو افـ وُس؟ ًْ  شَحَرامٌ َٓ، ُهَق »َؾَؼوَل:  ،َوَي
ِ
ِظـَْد  ☺، ُثؿ  َؿوَل َرُشقُل الِل 

َ فَ »َذفَِؽ:  ُ افقَُفقَد إِن  الِل  ُؾقا ـَؿوَتَؾ الِل  ـَ َم ُصُحقَمَفو مَجَُؾقُه، ُثؿ  َبوُظقُه، َؾَل ام  َحر 

 ، ]متػؼ ظؾقف[ شَثَؿـَفُ 
ِ
ٌ وٍس، ظـ َرُشقل اهلل ـَ اهلُل » ؿول: ☺وحلديٌ ابـ َظ َفَع

ُؾقا َأثاَْمََّنَو، َوإِن  اهلَل َظز  َوَجؾ  إَِذا  َقُفقَد،اْفــ ـَ ٌَوُظقَهو َوَأ ُحقُم، َؾ ًْ َظَؾْقِفِؿ افشه َم ُحر 

َم َثَؿـَفُ  ، َحر 
ٍ
ء َؾ َرْ ـْ َم َأ ـام  ،م بقعفافؽؾى حر   ورع اؿتـوءَ م افش  حر   ام  ـفَ و ،(1)شَحر 

 يف حديٌ أِب مًعقد ظـد افٌخوري ومًؾؿ.

                                                           

وابـ موجف، برؿؿ  ،(1131وافسمذي برؿؿ ) ،189/ 7:(، وافـًوئل3513) :وأىق داود ،411/ 3رواه أمحد:: 1

 .131/ 5 إرواء افغؾقؾ: اكظر: ،(1187)

 أخرجف أمحد. :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

يف اهلقاء،  وافطرِ  ،وردِ ؾال يصح بقع افش   :سهيىزَّانقذسح عهٗ ان. 2

ً   وافًؿِؽ  مو ٓ يؼدر ظذ تًؾقؿف صٌقف  ٕن   :ٌــ يف افؾ  ؿْ يف احوء، واف

 وهق داخؾ يف بقع افَغَررِ ، بودعدوم، وادعدوم ٓ يصح بقعف، ؾؽذا مو أصٌفف

 ◙ ريرةحلديٌ أِب ه ،ؿد يدؾع افثؿـ وٓ َيصؾ ظذ ادٌقع ادشسي ؾنن  

 .]رواه مًؾؿ[ شظـ بقع افغرر ☺َّنك رشقل اهلل »ؿول: 

ـِ دَ افعوؿِ  ـَ مِ  بلن يؽقن معؾقمًو فؽؾ  : (1)انعهى. 3 ؾال يصح بقع وظؾقف ، ي

 مـ ؽره ويؿـع ادـوزظي. وافعؾؿ َيصؾ بؽؾ مو يؿقز ادٌقعَ ، ادجفقل

 وٍذا الشزط يتضنً شزطني:

ًَ . أ مـفام برؤيتف  ؾقمًو فؽؾ  أن يؽقن ادعؼقد ظؾقف مع :جيعانعهى ثبن

اجلفوفي  ومشوهدتف ظـد افعؼد، أو وصػف وصػًو يؿقزه ظـ ؽره: ٕن  

ؾال يصح أن يشسي صقئًو َل يره، أو وظؾقف ؽرر، وافغرر مـفل ظـف، 

 ؾف، وهق ؽوئى ظـ َمؾس افعؼد.فِ رآه وَج يؽقن ؿد 

 ،ي َؽرراجلفوف ٕن  : هلام لن يؽقن افثؿـ معؾقموً بوذفؽ  :ثبنثًٍ انعهى  . ة

 .-ـام تؼدم- ظـ بقع افغرر ☺وؿد َّنك افـٌل 

 ؿقؿتفو ٌقعي، ومعرؾيِ ؿَ ـشعر افًؾعي اف بتحديدِ ومعرؾي افثؿـ تؽقن 

ٓ  ، افعؼد حوَل   ؾقصح ظـد ذفؽ.، بف وً متًوحم  أن يؽقن افغرر يًراً إ

* * * 

 
 

                                                           

ؾقن يف ذط افعؾؿ، ؾقؼقفقن افعؾؿ بوفثؿـ، َّٕن   ا ذـروا ذوط افٌقع جعؾقهو شٌعي:يف ـتى احلـوبؾي إذ: 1 ؿ ُيَػص 

 هذيـ افؼضغ يـدرجون حتً ذط افعؾؿ. وهق افًؾعي، ؽر أن  وافعؾؿ بودثؿـ 
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 لرشوط يف البيعا

ن ظؾقفو، ومـفو خالف ور  ، مـفو مو ُيؼَ ؿد يشسط افـوس يف بققظفؿ ذوضوً 

 وفؼوط يف افٌقع ؿًامن:ؾ ،ذفؽ

 :وهق ظذ ثالثي أنقاع 

ضف ؼٌِ : ـلن يشسط ظؾقف أن يُ مثوفف، ذط مـ مؼته افعؼد: انُٕع األٔل      

هذا ٓ يمثر  ؾنن  ، ئع أن يتكف بوفًؾعي ـقػام يشوءأو أن يشسط افٌو، افًؾعي

وجقده ـعدمف، وهق جوئز بوإلمجوع،  احلوصؾ، ؾنن  ذـره، وهق مـ حتصقؾ 

 ومـ افػؼفوء مـ ٓ يذـره.

ـ أو بعضف ـتلجقؾ ـؾ افثؿ ،مو ـون مـ مصؾحي ادشسط فف انُٕع انثبَي:      

مثوفف يف تلجقؾ افثؿـ أو بعضف، ـلن يؼقل: ، إػ أجؾ معغ، وـوفرهـ

 ًُ ف، ؾفذا افؼط مـؽ هذه افًؾعي بؼط: أن تمجؾ افثؿـ، أو بعض اصسي

ادًؾؿقن ظذ » :☺فؼقل افـٌل  ،أن يمجؾ افثؿـ م افٌوئعَ ؾزِ صحقح، ويُ 

ـْ َمْعَؿٍر َؿوَل: ـتَى وروى ظٌد افرزاق يف م، (1)شذوضفؿ ظٌد  ـظؿُر ب صـػف َظ

وضِِفْؿ ِؾقاَم َواَؾَؼ اْفــ: "افعزيز ؾُِؿقَن َظَذ ُذُ ًْ ".اْفــُؿ  َحؼ 

مـ افعؾؿ بوٕجؾ، ؾنن َل يذـر بطؾ  بد   يف حول اصسط افتلجقؾ ؾال :مًلخي

 افؼط.

                                                           

 .رواه أىق داود وافسمذي 1:
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ف مؼوبؾ افثؿـ رهـَ : أن يشسط افٌوئع ظذ ادشسي أن يُ ومثوفف يف افرهـ

 ًُ ، ـل هذه إرضرهـَ ظؾقؽ هذا افٌقً بؼط أن تُ  شؾعي أخرى ؾقؼقل بع

 يف هذا افؼط مـػعي فؾٌوئع. ٕن   : صحقح ؾفذا افعؼد وهذا افؼط

مثؾ أن يشسط افٌوئع  ،معؾقموً  ط افٌوئع أو ادشسي كػعوً ذ انُٕع انثبنث:

ئع أو يشسط ادشسي ظذ افٌو ،ؿٌؾ تًؾقؿفو إػ ادشسي ؽـك افدار صفراً ُش 

الن افٌعر وكحقه إػ وـلن يشسط مح، محؾ احلطى أو تؽًره وكحق ذفؽ

 ،إػ صحي هذا افؼط، وأنف ذط ٓزم ؾذهى مجوهر افعؾامء، مقوع معؾقم

بعره،  ☺ اصسى مـف افـٌل ام  ـف ◙ جوبر بام ورد ظـ واشتدفقا ظذ هذا

 الكف إػ ادديـي.مِح  ☺ظذ افـٌل  ◙ اصسط جوبر

 (1)ثالثي أنقاع أجضوً  وهق 

 صساط أحدمهو ظذ أخر ظؼداً ، ـوافعؼد مـ أصؾفذط يٌطؾ  إول:       

ـل َو ؼرِ ظؾقؽ هذه افًقورة بؼط أن تُ  : أىقعُ ؾؿشسيئع فافٌو يؼقل   ـلن، خرآ

وهق: ظؼد افؼرض،  ،افٌقع ذضًو آخر إػ ظؼد افٌوئع أووففـو ؾ، أخػ درهؿ

، وهل كػعوً  ظـ ـؾ ؿرض جر   ُقفَّن ☺ف ؿد روي ظـ افـٌل ٕن   :ٓ جيقزؾفذا 

وُكقا َيْؽَرُهقنَ  ـَ ، َؿوَل: "
ٍ
ـْ َظَطوء ؾ  َؿْرٍض َجر   ؿوظدة تتوبع ظؾقفو افعؾامء، َظ ـُ

  .(1)"َمـَْػَعيً 

، ويٌطؾ أي يصح معف افٌقع، يٌطؾ افؼط وحده ويصح افعؼدذط افثوين:      

ًُ  :، ؾقؼقل خًورة ظؾقفٓ  ـلن يشسط أ :مـ أمثؾتف، مو اصسضف مـؽ  اصسي

ٓ  هذه افًؾعي بؼط   -أي بقع- متك كػؼ فأو أن يشسط ظؾقف أن  ، أخن ؾقفو أ

                                                           

 َيرم ظذ اإلكًون أن يشسضفو، ؾنن اصسط ذضًو ؾوشدًا ؾفق آثؿ.  :1

 رواه ابـ أِب صقٌي. :1
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 ٓ  أ، أو فًؾعي يٌقع آ  و أن يشسط افٌوئع ظذ ادشسي أأ، هه وإٓ رد  مو اصسا 

، يٌطؾ افؼط وحده ؾفـو، هيٌفو فػالن ٓ  أ، أو يٌقعفو ظذ ؾالن ٓ  فو، أو أهيٌَ 

وؾقف ▲  ظوئشيقا بحديٌ تدفه واش، ظـد مجفقر افعؾامء ويصح افعؼد

ـؾ ذط  ،توب اهللرجول يشسضقن ذوضًو فقس يف ـ مو بوُل » :☺ؿقفف 

وإكام افقٓء  ،ـتوب اهلل أوثؼ ،فقس يف ـتوب اهلل ؾفق بوضؾ وإن ـون موئي ذط

 .]متػؼ ظؾقف[ شدـ أظتؼ

ـُ  اإلشالم وواختور صقخ ـُ  تقؿقيَ  اب  ف إذا ـون فؾٌوئع ؽرٌض افؼقؿ صحت   واب

 صحقح.

ـل جئت أو إنْ  ،بعتؽ إن رِض ؾالن :، ـؼقففمو ٓ يـعؼد معف افعؼدافثوفٌ: 

ف ظؾ ؼ افٌقع ظذ ذط مًتؼٌؾ، وبف ؿول افشوؾعل، بؽذا، َل يصح افٌقع: ٕن  

ـُ  اإلشالم وصقخوؿقؾ: يصح افعؼد، اختوره  ـُ تقؿقي  اب  ؿ رمحفام اهللافؼق   واب

هذا افعؼد ٓ يتضؿـ حمذورًا مـ حمذورات ظؼقد ادعووووت، وٓ طؾؿ  ٕن  

ؾقف وٓ ؽرر وٓ ربو.

* * *

  أنواعهو يارالخ 

 ،وهق ظذ أنقاع، مـ إمضوء افٌقع أو ؾًخف ،إمريـضؾى خر  :

 :مـ أمهفو
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  :خيار اجمللص انُٕع األٔل:

ذهى اجلامهر مـ افًؾػ واخلؾػ إػ  ،: مؽون افتعوؿدهق وادجؾس

ـِ ُظَؿرَ  إثٌوت خقور ادجؾس، واشتدفقا بلدفي مـفو: ـْ  ،¶ حديٌ اْب َظ

 
ِ
ُجاَلِن، َؾُؽؾه َواِحٍد ِمـُْفاَم بِ » ن ُف َؿوَل:أَ  ،☺َرُشقِل الِل  ٌَوَيَع افر  وخِلَقوِر َمو ََلْ إَِذا َت

َؿو وَكو مَجِقع َيَتَػر  ـَ و أَخَر، ؾَ وً َو ُ َأَحُدمُهَ ٌَْقُع، ـتَ ـ، َأْو ُيَر  ٌَوَيَعو َظَذ َذفَِؽ، َؾَؼْد َوَجَى اف

ٌَوَيَعو  َؿو َبْعَد َأْن َيَت ْك َواِحٌد ِمـُْفاَم اَوإِْن َتَػر  ٌَْقعُ َوََلْ َيْسُ ٌَْقَع، َؾَؼْد َوَجَى اف ]متػؼ  شف

  ◙ وحديٌ حِؽقِؿ بـ حزام، ظؾقف[
ِ
ٌَق َعوِن » :☺َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل الِل  اف

َؿو َؿو»، َأْو َؿوَل: شبِوخِلَقوِر َمو ََلْ َيَتَػر  اَم يِف َؾِنْن َصَدَؿو َوَبق ـَو ُبقِرَك هَلُ  ،َحت ك َيَتَػر 

ُي َبْقِعِفاَم  ـَ ًْ َبَر َذَبو حُمَِؼ ـَ َتاَم َو ـَ  .]متػؼ ظؾقف[ شَبْقِعِفاَم، َوإِْن 

وخقور ادجؾس ثوبً حتك َيصؾ افتػرق بوٕىدان، ؾنن حصؾ  :مًلخي

ؾنذا اؾسؿو ؾؼد وجى » :☺ؼقل افـٌل افتػرق بوٕىدان ؾؼد فزم افٌقع، ف

ط بف اخلقور ؾؾقس ٕحد مـفام ًؼُ ن يَ افتػرق بوٕىدا ؾفذا كص ظذ أن  ، شافٌقع

 افرجقع.

ؿؿاْفــو :مًلخي ق إػ ظرِف افـ وس وظودمهؿ، ؾقام يعدوَكُف َتَػره : وً رجُع يِف افت ػره

ورَع ظؾ ؼ ظؾقف ُحؽامً  و َيْعرؾُف افـ وُس، ف أراَد م َأن  َؽ َظَذ ، ؾدل  ذففـق  ُيٌ ، وَلَٕن  افش 

زاْفــو َؼٌضِ وْفـــَ   .(1)نحَرا

 : خيار الشزط: انُٕع انثبَي

وأمو  ،ع افشورعوْو  ـْ خقور ادجؾس مِ  وافػرق بقـف وبغ خقور ادجؾس أن  

 يـ.دَ خقور افؼط ؾفق مـ ووع ادتعوؿِ 

                                                           

 .484/ 3ادغـل ٓبـ ؿدامي: :1
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أن يشسط ادتٌويعون اخلقور يف صؾى افعؼد أو بعد افعؼد يف مدة  :ومعـوه

قـفام مـ بدايي افعؼد، معؾقمي، ؾنذا اكتفً اددة ادحددة ب خقور ادجؾس مدةً 

 وَل ُيػًخ صور ٓزمًو.

آخر شقورة، ويؼقل ادشسي: ِل اخلقور مدة  ـْ مِ  أن يشسي رجٌؾ  مثوفف:

  ٓ ء خالل افشفر ؾؾف ذفؽ، وإ ءُ زِ  فَ صفر ـومؾ، ؾنن تراجع ظـ افؼا  مف ذا

  ً  افًـي واإلمجوع.عؿقم افؼرآن ووهق ثوبً ب، قورة بؿجرد اكتفوء افشفراف

ڑ ڑ   ژ ژچ: ، ؾؿـف ظؿقم ؿقفف تعوػقم افؼرآنظؿؾلمو 

 وخقور افؼط داخؾ يف افعؼد. ،[1احوئدة: ] چک

َر َرُجٌؾ  مو ي، مـفو:ؾلدف  وأمو افًـي  ـَ رواه افشقخون ظـ ابـ ُظَؿَر ؿول: َذ

 
ِ
ٌُُققعَأن ُف ُيَْدُع يِف  ☺فَِرُشقِل اهلل  اف

ِ
، » :☺، َؾَؼوَل َرُشقُل اهلل ًَ ـْ َبوَيْع َم

َٓ ِخاَلَبيَ َؾؼُ  َٓ  ، َؾَؽوَن إَِذاشْؾ:  ؾثًٌ اخلقور فف اهذا افؼط ، ِخاَلَبيَ َبوَيَع َيُؼقُل: 

وحديٌ: ، افعؼد يرجع يف افٌقع ويػًَخ  نْ فف أَ  ـ ؾنن  ٌِ ع وؽُ دِ ف متك ُخ أن  

، ف خقور افؼط أن  ن  وؿد ؾُ ، شعون بوخلقور مو َل يػسؿو إٓ بقع خقورافٌق  »

وؿد تؼدم افؽالم حقل افؼوط يف ، شن ظذ ذوضفؿادًؾؿق»: وحديٌ

 افٌقع.

 : خيار العيب :انُٕع انثبنث

 ص ؿقؿي ادٌقع ظـد افتجور.ـؼِ : مو يُ افعقى هقو

ْؾَعتِِف َظْقٌ:  ؒ ابً قدامةالعالمة قال  ًِ ـْ َظؾَِؿ بِ ْز َبْقُعَفو، وً "َأن  َم ، ََلْ جَيُ

ي ٌَق ـَُف فِْؾُؿْشَسِ ٌَق ـُْف َؾُفَق آثٌِؿ َظوصٍ  َؾِنْن ََلْ  ،َحت ك ُي َرَوى  فِـاَم َكص  َظَؾْقِف َأمْحَُد:  ،ُي

مٍ  ـُ ِحَزا ِل   َحِؽقُؿ ْب ـْ افـٌ  َؿو، َؾِنْن وْفــٌَق َعوِن بِ اْفــ»َأن ُف َؿوَل:  ☺َظ ِخَقوِر َمو ََلْ َيَتَػر 

َتاَم حُمَِؼ  ـَ ِذَبو َو ـَ ُي َبْقِعِفاَم  َصَدَؿو َوَبق ـَو ُبقِرَك هَلاَُم، َوإِْن  ـَ َوَؿوَل ، ظؾقف متػٌؼ ، شَبَر
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اَلُم:   ً ؾُِؿ َأُخق اْفــ»َظَؾْقِف اف ًْ ـْ َأِخقِف َبْقعاْفــُؿ ؾٍِؿ َبوَع ِم ًْ ُ
ِ
َٓ ََيِؾه د ؾِِؿ،  ًْ ٓ  َبق ـَُف  وً ُؿ إ

ـْ َبوَع َظْقٌ»َوَؿوَل: ، شَففُ  ، َوََلْ  وً َم
ِ
 الِل 

ًِ ٌَق ـُْف، ََلْ َيَزْل يِف َمْؼ َؿاَلِئَؽُي اْفــ َتَزْل ََلْ ُي

ـُ َموَجفْ  ،شَتْؾَعـُفُ  و اْب ِل  ، َرَوامُهَ ِمِذيه َأن  افـٌ  ْ ـَو »َؿوَل:  ☺َوَرَوى افس  ـْ َؽش  َم

ـٌ َصِحقٌح، وَ  ،شَؾَؾْقَس ِمـ و ًَ ٌٌ َح ِعْؾِؿ، اْفــَعَؿُؾ َظَؾْقِف ِظـْد َأْهؾ اْفــَوَؿوَل: َهَذا َحِدي

ِرُهقا  ،اْفـــَ مٌ  ِغش  : ُهَق َحَرا   .(1)ا.ـه "َوَؿوُفقا

ْن وَء الِل  أؿوَم ظـده مو صلؾ موً ال، ابتوع ؽأن  رجالً  ،▲ يَ وظـ ظوئش

ِل  ػؾخوصؿف إ وً وجَد بف ظْقٌ ِؼقَؿ، ُثؿ  ي ه ،☺ افـٌ  ُجُؾ: َيو  ،َظَؾْقفِ  ؾرد  َؾَؼوَل افر 

، َؿِد اْشَتَغؾ  ُؽاَلِمل، َؾَؼوَل َرُشق
ِ
 َرُشقَل الِل 

ِ
اَمنِ اْفــ» :☺ُل الِل  ُج بِوفض   .(1)شَخَرا

، وفزم سي افعقى، وأوؿػف ظؾقف ؾؼد برئ مـففؾؿش افٌوئع بغؾنذا 

و إن َل يعؾؿ بف ادشسي وأم  ، فف بذفؽ افعقى، وهذا بوإلمجوع ، وٓ رد  ادشسي

 ريـ: بغ أمـف افٌوئع ؿٌؾ ذفؽ، ؾفق َمر  ٓ يؽقن بق   ؿٌؾ َوم افصػؼي، أو أنْ 

 شِ رْ إمًوـفو مع ادطوفٌي بلَ  وافثوين:، رد افًؾعي وأخذ افثؿـ ل:إو  

ً   :افعقى رُش وأَ ، افعقى ، وضريؼتف ومعقٌيً  ؾعي صحقحيً هق ؾرق افؼقؿي بغ اف

رجؾ  مثوفف:، ؾرق افؼقؿي بقـفام ذُ مَخ ثؿ يُ  م معقٌيً ؼق  ثؿ تُ  م صحقحيً ؼق  أن تُ 

وجقد ظقى ؾقفو، وهذا افعقى  ؾٌونَ  اصسى شقورة ؿقؿتفو ظؼة آٓف درهؿ،

 رش أخػغ.يـؼص ؿقؿتفو، ؾتؽقن ؿقؿتفو معقٌي بثامكقي آٓف، ؾقؽقن إً 

ابـ  اإلموم هو فعودة افتجور، ؿولصي مرده ـؼِ ؿُ ـوحتديد افعققب اف

ٌَُي فِـَْؼِص اْفــِهَل افـ َؼوِئُص ": يف افعققب ؿدامي ؒ اَمفِق ِي يِف َظوَداِت اْفــُؿقِج

َن  افته  ِٕ وِر:  ٌَوِر ِصَػِي  َؿٌِقَع إك اَم َصوَر حَمَالا اْفــج 
 وً اَمفِق ِي، َؾاَم ُيقِجُى َكْؼصاْفــفِْؾَعْؼِد بِوْظتِ

                                                           

 . 4/119 :ادغـل: 1
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ْلِن، َوُهْؿ اْفــَؿْرِجُع يِف َذفَِؽ إَػ اْفــ، وَ وً ِؾقَفو َيُؽقُن َظْقٌ َعوَدِة يِف ُظْرِف َأْهِؾ َهَذا افش 

وُر" ا.ـه   .(1)افتهج 

 : ًِبخيار الَغ: انُٕع انشاثع

ً  أن ُيغٌَ  معـوه:و ظـ افعودة، شقاء ـون بزيودة افثؿـ  خرُج ـٌَـًو يؾعي ؽَ ـ يف اف

 .ذ ادشسي، أو بـؼصف ظذ افٌوئعظ

، أو يػًخ افٌقعؿيض افٌقع، يُ   ادغٌقن مـفام بغ أن:خر  ؾنن ثًٌ افغٌـ ؾقُ 

ـِ مو أخرجف أمحد وامـفو:  ،وهلذا أدفي يف افؼع ـِ اْب  بـ موجف وؽرمهو َظ

 
ِ
ٌ وٍس، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل الِل  رَ » :☺َظ ا َٓ َِضَ َر َو يف وظـد أمحد ، شَٓ ََضَ

ـْ أِب ُح  َؿوِر  مًـده بنشـود ؾقف مؼول َظ َة افر  ف، ؿولر  ـْ ظؿ  : ؿول رشقل اهلل ، َظ

ٓ  بِطِقِى َكْػٍس مِ » :☺ َٓ ََيِؾه َموُل اْمِرٍئ إِ ُف  َل تطى كػًف وادغٌقن ، شـْفُ إِك 

 .بوفغٌـ

ف وادختور أن   ،واختؾػ ؾقف افػؼفوء ،ه يف افؼعد حتديدُ رِ ٌـ َل يَ افغَ  :مًلخي

ومو ٓ ؾال، ؾنن ـون  ، ظرؾًو أنف ؽٌـ ؾفق ـذفؽِز يرجع ؾقف فؾعرف، ؾام اظتُ 

ً وافعودة جرت بف ؾال خقور.  افغٌـ يًرا

:(1)وخقور افغٌـ يثًٌ يف ثالث صقر

 ـٌون.افصقرة إوػ: تؾؼل افره 

 .(3)شوجِ افصقرة افثوكقي: افغٌـ افذي يؽقن شٌٌف زيودة افـ  

 .افصقرة افثوفثي: ؽٌـ ادًسشؾ
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ٌُُققعشقلِت بقوَّنو يف ؾصؾ  :1  .-بنذن اهلل–ادحرمي وادـفل ظـفو  اف

ُه َؾُققِؿَعُف ؾِقفِ  َيِزيدُ  هق مـ 3: هَيَو َبؾ فَِقِغر  َؽْرَ
ـْ َثَؿـَِفو َوَفْقَس َؿْصُدُه َأْن َيْشَسِ َثَر ِم ـْ  ،يِف ِشْؾَعٍي َأ
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

  خيار التدليص:: انُٕع انخبيس

ي أو ؽر معقٌي بؿظفر عقٌَ ر افٌوئع افًؾعي مَ ظفِ أن يُ هق  معـك افتدفقس:و

ف يدخؾ يف ؾنك   -وفق َل يؽـ ظقٌوً - ـَ افثؿ ؾعؾ يزيد بف افٌوئع ؾؽؾه ، افًؾقؿي

ً ظذ اف تدفقس بام يتؾػ بف افثؿـ  "وـؾه ، ي ؾؼطعقٌَ ؿَ ـافتعريػ، ؾؾقس مؼتكا

 .(1) يثًٌ خقور افرد ؿقوشًو ظذ افتكيي"

 ظذ كقظغ:افتدفقس و

 ره فؾؿشسي.ظفِ ـتامن ظقٌفو، ؾال يُ األول: 

 : أن يػعؾ اهو مو يزيد مـ ثؿـفو. الثاىي

ةَك  ؿُ ـبقع اف ء:مثؾتف افتل يذـرهو افػؼفوومـ أ إبؼوء افؾٌـ  وهل :افتكيي ،ا

 يف افيع ظـد ظروفو ظذ ادشسي مقمهًو فف بؽثرة فٌـفو وؽزارتف.

ف مو أخرج ، واشتدفقا ظذ ذفؽ بلدفي، مـفو:م بنمجوع افعؾامءوافتدفقس حمر        

ِل   ظـ ،◙ افٌخوري يف صحقحف ظـ أِب هريرة وا » :☺افـٌ  َٓ ُتَكه

ـِ  ُف بَِخْرِ افـ َظَرْي ـِ اْبَتوَظَفو َبْعُد َؾِنك  ٌََفو: إِْن َصوَء  ،اإِلبَِؾ َوافَغـََؿ، َؾَؿ
َتؾِ َبْعَد َأْن ََيْ

ْرٍ  ََ َهو َوَصوَع  َؽ، َوإِْن َصوَء َرد  ًَ  .شَأْم

 ؿ ظـ أومو أخرجف مًؾ
ِ
ـْ ؽَ » َؿوَل: ☺ِب ُهَرْيَرَة: َأن  َرُشقَل اهلل ـَو َم ش 

وٓ يتؾػ احلؽؿ يف افؼصد ، وافتدفقس كقع مـ أنقاع افغش، شَؾَؾْقَس ِمـ و

 اخلقور ثًٌ فدؾع افير ظـ ادشسي. ٕن   :وظدمف ـوفعقى

 بغ خر   ☺ افـٌل ٕن   ش فف:رْ فس، ؾال أَ وإن رِض ادشسي بودد  

ة بغر رء، ورد  َك  ادُ  إمًوكِ  تؾػ بف افثؿـ، ام ٓ يس بوإن دف  ، هو مع افتؿرا

 ف ٓ َضر يف ذفؽ.ٕن   ؾال خقور فؾؿشسي:
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

وإن صوء -ف يثًٌ فؾؿشسي افرد ؾنك   ،ؾنن ثًٌ وجقد افتدفقس يف افٌقع

ٌقع بـوء ظذ ظرض افٌوئع هلو بتؾؽ ؿَ ـف ؿد بذل موفف يف هذا افٕن   :-أمًؽ

 ف ظذ خالف مو رآهو حو بذل موفف.افصػي، وفق ـون ؿد ظؾؿ أن  

 ومـ أمثؾي افتدفقس تزيغ افٌققت افتل ؾقفو ظققب فؾتغرير بودشسي أو

ؾقام يتعؾؼ بوفًقورات وكحق  ومثؾف أجضوً ، ادًتلجر وإطفورهو بؿظفر حًـ

 ذفؽ.

* * * 

 -املجمع عليها، واملختلف فيها- بعض صور البيع املباح

 

 ، مـفو:-ـام تؼدم-إصؾ ؾقف اإلبوحي  صقر افٌقع ادٌوح ـثرة، إذ إن   إن  

وصقرتف أن ُتعرض شؾعي مـ افًؾع، وجيتؿع افـوس : انجيع ثبنًزايذح. 1

ويزيد بعضفؿ ظذ بعض ؾقفو، حتك تًتؼر ظذ واحد مـفؿ، وَُيؽؿ بٌقعفو فف، 

ؿ غوكِ ؿَ ـاف ٌقعِ بِ  "أدرـً افـوس ٓ يرون بلشوً  : ؒ ؿول ظطوء، ويتؿ افٌقع

 .(1)ا.ـه زيد"ؾقؿـ يَ 

وهق افٌقع بوفثؿـ افذي اصسيً بف افًؾعي، مع إووؾي : ثيع انًشاثدخ. 2

 ظذ رأس احول. زائداً  ؾقف ربحوً  ٕن   :بح معغ ظذ رأس احول، شؿل بذفؽر

، دون زيودة أو خًورة، وشؿل هق افٌقع برأس احول: يخِٕنثيع انزَّ. 3

: ظـ أجقب َؿوَل ، ف جعؾ ؽره وافقو مؽوكف ؾٌوظفو بًعر افتؽؾػيٕن   :بذفؽ
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 دروءة أن يربح افرجؾ ظذ صديؼف"شؿعً أىو ؿالبي يؼقل: "فقس مـ ا

 .(1)ا.ـه

4 .َٕ مـ رأس احول، أي  هق أن يٌقع افًؾعي بثؿـ أؿؾ  : خَعيِضثيع ان

 فؾامل. بخًورة خشقي افؽًود، أو حلوجيٍ 

هق افٌقع بطريؼ افتػووض وافتًووم ظذ مٌؾغ يرى : ثيع انًسبٔيخ. 5

 بف افطرؾون.

هق بقع افًؾعي افعوجؾي بوفثؿـ أجؾ، وـذا فق ـون : انزقسيط ثيع. 6

 ، متك ـون افساِض بغ افطرؾغ.، وبعضف ممجالً بعض افثؿـ معجالً 

أن يرى بذفؽ  ؽره بؼطِ  هق أن يٌقع أحٌد موَل : ضٕنيثيع انُف. 7

ء  ؾًَخ  َل يرَض  ، ؾنن رِض أمه افٌقع، وإنْ صوحى احول افٌقع، وـذا يف ذا

 فؾرجؾ بغر إذكف. افرجؾ

ف افشوؾعل، وأجوزه موفؽ وؿد اختؾػ أهؾ افعؾؿ يف بقع افػضقِل ؾؿـعَ 

، ؿول: دؾع  وأىق حـقػي، وهق افصحقح، ـْ ُظروَة افٌوِرؿل  ؾؼد أخرج افسمذي َظ

  إِل  رشقل
ِ
 ، ؾٌعًفف صوَتغ ًَٕصسي فف صوة، ؾوصسي اً ديـور ☺اهلل

وة دِ بإحدامهو  ًُ بوفش  ل  يـوٍر، وِجئ ـْ ☺وافديـور إػ افـٌ  ، ؾذـر فف مو ـون ِم

ُ »: أمره، ؾؼول فف د ذفؽ إػ عرج ب، ؾؽون يشَفَؽ يِف َصْػَؼِي َيِؿقـَِؽ َبوَرَك الِل 

ـْ أـثِر أهِؾ افؽقؾي يِ ــوش بَح افعظقَؿ، ؾؽون ِم  وًٓ.م افؽقؾِي ؾربُح افر 

بقن رَ مـ افثؿـ ـعَ  يدؾع جزءاً  ؿث وهق أن يشسي صقئوً  :ثٌَٕشثيع انَع. 8

ٌقع ـون هذا افعربقن ؿَ ـاف إػ افٌوئع، ؾنن أمه افٌقع دؾع بؼقي افثؿـ، وإن رد  

ه ظذ ادشسي، حقٌ أنف حجز ادٌقع ظـ بقعف ؾقام فق جوء مـ حؼ افٌوئع ٓ يرده 
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

وؿد ذهى اجلؿفقر إػ حتريؿف، وذهى احلـوبؾي إػ إبوحتف وهق ، مشس آخر

  .افصحقح

َٓ " : ؒ ابـ ؿدامي ادؼدد ؿول اإلموم  َبْلَس بِِف َوَؾَعَؾُف ُظَؿرُ َؿوَل َأمْحَْد 

ـَ  ،◙ ـُ ِشِري ـِ ُظَؿَر َأن ُف َأَجوَزُه، َوَؿوَل اْب ـْ اْب َٓ َبْلَس بِِف، َوَؿوَل َشِعقُد  :َوَظ

ـُ  هَ اْفــْب ْؾَعَي َأْن َيُرد   ً ِرَه اف ـَ َٓ َبْلَس إَذا  ـَ  ـُ ِشِري ق ِى َواْب ًَ َوَؿوَل  وً و َيُرده َمَعَفو َصْقئُؿ

َٓ َيِصحه َوُهَق َؿْقُل َموفٍِؽ اْفــَأمْحَُد َهَذا يِف َمْعـَوُه، َواْخَتوَر َأىُق  َخط وِب َأن ُف 

أِْي  وِؾِعل  َوَأْصَحوِب افر  ٌ وٍس وَ  ،َوافش  ـِ َظ ـْ اْب ـِ اْفــُيْرَوى َذفَِؽ َظ ًَ ِل   :َح َن  افـٌ 
ِٕ

ٌَوِئِع َصْقئش ُعْرُبقنِ اْفـــْ َبْقِع ََّنَك ظَ » ☺ َط فِْؾ َن ُف َذَ ِٕ ـُ َموَجْف، َو بَِغْرِ  وً َرَواُه اْب

َن ُف بَِؿـِْزَفِي  ِٕ َْجـٌَِل  َو
ِٕ َضُف  اَم َفْق َذَ ـَ َؿْجُفقِل َؾِنك ُف اْفــِخَقوِر اْفــِظَقٍض َؾَؾْؿ َيِصح  

َط َأن  َفُف َرد   ٍة َؾَؾْؿ َيِصح  ٌَقِْع اْفــاْصَسَ ِر ُمد  ـْ ـْ َؽْرِ ِذ اَم َفْق َؿوَل َوِِل  ،ِم ِخَقوُر َمَتك اْفـــَ

ْؾَعَي َوَمَعَفو ِدْرمَه   ً ًُ َرَدْدت اف  ِؼَقوُس.اْفــ، َوَهَذا ُهَق وً ِصْئ

ٌِْد  ـِ َظ ـْ َكوِؾِع ْب ى َحوِرِث َأن  اْفــَوإِك اَم َصوَر َأمْحَُد ِؾقِف إَػ َمو ُرِوَي ِؾقِف َظ ُف اْصَسَ

ـِ ُأَمق َي َؾِنْن َرِِضَ ُظَؿرُ  َن ْب ـْ َصْػَقا ـِ ِم ْج  ً َذا فُِعَؿَر َداَر اف ـَ َذا َو ـَ ٓ  َؾَؾُف  َؿوَل ، َوإِ

 َأُؿْؾ؟ َهذَ اْفــ
ٍ
ء مَْحََد َتْذَهُى إَفْقِف؟ َؿوَل َأيه َرْ

ِٕ ُ َظـْفُ َلثَْرُم: ُؿْؾً  ، ا ُظَؿُر َرِِضَ الِل 

َػ  ٌَ حَ اْفــَوَوع  . َرَوى َهِذِه اْفــِدي َي اْفــَؿْرِوي   .(1)َلثَْرُم بِِنْشـَوِدِه". ا.ـهاْفــِؼص 

، ويٌقعفو هق أن يشسي شؾعي مـ رجؾ بلخػغ تؼًقطوً : قٕسُّثيع انزَّ. 9

رق، ؾذهى وؿد اختؾػ أهؾ افعؾؿ يف حؽؿ افتق  ، حوًٓ  ظذ رجؾ آخر بلخٍػ 

 ػ جقازه، وهق افصحقح فعؿقم إدفي.احلـوبؾي إػ حتريؿف، وذهى اجلؿفقر إ

افتقرق بقع ادشسي فؾًؾعي ظذ ؽر  قـي، أن  وافػرق بغ افتقرق وافعِ 

 افٌوئع، أمو افعقـي ؾفل بقع ادشسي فؾًؾعي ظذ افٌوئع كػًف.
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 -املجمع عليها، واملختلف فيها- حرمةامل الُبُيوع

 

ُ يشؿُؾ مجق" إن   مف الِل  بو افذي حر  ُ مـ َع أـؾ احوِل ممو حافر  مف الِل  ر 

ُ }: تعوػ ؿوَل ادعووووِت،  َبواْفــَوَأَحؾ  الِل  َم افر  ؾفق  وً ؾام ـوَن بْقع ،{ٌَقَْع َوَحر 

أي: هق زيودة ظذ افٌقع افذي أحؾ ف -حرام  وً ؾفق ِرب وً حالٌل، ومو َل يؽـ بقْع

 ُ  .-الِل 

بودعووووِت افٌوضؾِي ادحرمِي، مثُؾ  ؾدخَؾ يف حتريِؿ افربو مجقُع أـِؾ احولِ 

وء ؾقام ُح م ؾقف افر  افػضِؾ ؾقام ُح  ِربو ًَ ل، ومثُؾ ر  تػووُؾ، وربو افـ   أثامنِ  م ؾقف افـً 

مي، ـوخل  ، ومثؾ َؿٌقِل اهلديي ظذؿِر وادقتِي واخلـزيِر وإصـومإظقوِن ادحر 

ػوظِي، ومثؾ  ٌَِؾ احلٌؾي وادـوبذةافعؼقِد افٌوضؾِي، ـٌقع ادالمًافش  ، ي، وبقع َح

َؾِػ ؾقام ٓ جيقز ـ، وبقع افثؿرة ؿٌؾ بدو  صالِحفو، وافوبقع افَغَرر  ً ُؿَخوبرِة، واف

َؾُػ ؾقف.  ً  اف

ٌَوُٓت ِربو، ويف وً وـالُم افصحوبِي يف تًؿقِي ذفَؽ ِرب : افَؼ  ـثر، وؿد ؿوُفقا

 و  دُ ِربو، ويف بقع افثؿرِة ؿٌَؾ بُ  ِش أنف ِربو، ويف افصػؼتغ يف افصػؼِي أنفافـ جْ 

ـَ اف، صالِحفو أنَف ِربو ٌْ َسشِؾ ِربـوُروي: أن  َؽ ًْ ؾفق  وً ؿْرٍض َجر  كْػع ، وأن  ـؾ  وً ُؿ

ـُ مًعقد: ، وً ِرب ٌُْعقَن بوب"وؿول اب بو ثالثي وش ـُ موجَي واحلوـُؿ ، "وً افر  جف اب وخر 

 .. .وً ظـف مرؾقظ

ٌُُققعوبعُض  بو، ـودُحوَؿؾيِ  اً َُّنَِل ظـفو شد ،فوادـفل  ظـ اف ، فذريعِي افر 

بـِي، وـذفؽ ِؿقَؾ يف  ، وظـ بقعتِغ يفافـفل ظـ بقع افطعوِم ؿٌؾ ؿٌِضف وادَزا

ـْ بقع  .(1)"...ٍي، وظـ ربح مو َل يضؿ
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ٌُُققعويؿؽـ تؼًقؿ   ادحرمي وادـفل ظـفو ظذ افـحق افتوِل:  اف
 

  بنخ:َٓس ٔانَجَشثسجت انَغيخ ًدشَّان انُجُيٕعانقسى األٔل: 
 

 »: ، ؿولة هريرَأِب فؼد أخرج مًؾؿ يف صحقحف ظـ
ِ
 ☺ََّنَك َرُشقُل اهلل

ـْ َبْقِع  ـْ َبْقِع اْفــَظ بقع ؾقف ؽرر أو  ـؾ   ذفؽ ظذ حتريؿِ  ؾدل  ، شَغَررِ اْفــَحَصوِة، َوَظ

  .ُيٌـك ظؾقف وُيؼوس ظؾقفأصؾ  جفوفي، وهذا

ـْ َبْقعَأم  " :افـقوي ؒ  اإلموم ؿول َغَرِر َؾُفَق َأْصٌؾ َظظِقٌؿ اْفــ و افـ ْفُل َظ

ـْ ُأُصقِل ـَِتوِب  ٌُُققعِم ؾِؿ اف ًْ َمُف ُم ثَِرٌة َؽْرُ  ،َوهِلََذا َؿد  ـَ وِئُؾ  ًَ َوَيْدُخُؾ ِؾقِف َم

ةٍ   ."...ُمـَْحِكَ

ٌُقُقعمـ  ثؿ ظدد صقئوً  َ  "ادحرمي ثؿ ؿول:  اف ِٕ ؾه َهَذا َبْقُعُف َبوضٌِؾ  ـُ ن ُف َؽَرٌر َو

ـْ َؽْرِ َحوَجيٍ   .(1)ا.ـه "ِم

اإلموم ؿول  :تـقظً ؾقف ظٌورات افػؼفوءؾؼد فوفي رر واجلَ تعريػ افغَ وأمو 

ف وخػك ظؾقؽ بوضـف ي ظـؽ ظؾؿُ قِ أصؾ افغرر هق مو ضُ " : ؒ طوِبخلا

ًُ  :وهق ملخقذ مـ ؿقفؽ ،هوهه   ،أي ظذ ـنه إول ،هر  افثقب ظذ ؽَ  ضقي

مؼدور ظؾقف  معؾقم ومعجقزًا ظـف ؽرَ  دؼصقد مـف َمفقًٓ ؽرَ وـؾ بقع ـون ا

ء أو فمفمة يف ؿَ ف َش أن يٌقعَ  وذفؽ مثُؾ  ،ؾفق ؽرر ؽًو يف احوء أو ضراً يف اهلقا

افٌحر أو ظٌدًا آبؼًو أو مجاًل صوردًا أو ثقبًو يف جراب َل يره وَل يـؼه أو ضعومًو يف 

يف كحقهو مـ إمقر  ،و ثؿر صجرة َل تثؿراهقؿي َل تقفد أ بقً َل يػتحف أو وفدَ 

 ام َّنكوإك  ، ؾنن افٌقع ؾقفو مػًقخ ،افتل ٓ تعؾؿ وٓ يدري هؾ تؽقن أم ٓ

                                                           

 . 11/156 :ذح صحقح مًؾؿ :1
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ٌُُققعظـ هذه ☺  وؿطعًو فؾخصقمي وافـزاع أن  ،فْلمقال أن تضقع حتصقـوً  :اف

 .(1)" ا.ـهيؼعو بغ افـوس ؾقفو

ء ؿد يتقشعقن يف فعؾاما "أن   حقل هذه ادًلخي: افؼرايفؒ  اإلموم ؿولو

 ؒ  ثؿ بغ  ، ، ؾقًتعؿؾقن إحدامهو مقوع إخرى"هوتغ افعٌورتغ

درى هؾ َيصؾ أم وأصؾ افغرر هق افذي ٓ يُ " ، ؾؼول:افػرق بقـفام

 ،فؾً صػتُ فِ ف وُج ؿ حصقفُ ؾِ و مو ظُ ـوفطر يف اهلقاء وافًؿؽ يف احوء، وأم  ،ٓ؟

ـُ  قعفِ ـٌَ  ،ؾفق ادجفقل ، رء هق فؽـ ٓ يدرى أي   ،صؾ ؿطعوً ف ؾفق َيؿ  مو يف 

 مـ وجف، ـ أخر مـ وجف، وأخصه مِ  واحد مـفام أظؿه  ؾوفغرر وادجفقل ـؾه 

دون اجلفوفي مـ و وجقد افغرر دوكف، أم  مـ ؾققجد ـؾ واحد مـفام مع أخر و

ء افعٌد أبؼ ادعؾقم ؿٌؾ اإلبوق ٓ جفوفي ؾقف وهق ؽرر: ٕنف ِٓؼ ؽَ ؾَ   يدري ا

ء حجر يراه ٓ يدري أزجوج هق  ،دون افغررواجلفوفي  ؟َيصؾ أم ٓ هؾ ـؼا

رؾتف تؼتيض أم يوؿقت مشوهدتف تؼتيض افؼطع بحصقفف ؾال ؽرر، وظدم مع

وفعٌد أبؼ ادجفقل افصػي ؿٌؾ ؽَ وأمو اجتامع افغرر واجلفوفي ؾَ ، اجلفوفي بف

 اإلبوق". 

 يف شٌعي مقارد: ووأَّن   ،ؾغرر واجلفوفي ادقارد افتل فثؿ بغ  

 ـؤبؼ ؿٌؾ اإلبوق. :يف افقجقد :إول

 إن ظؾؿ افقجقد ـوفطر يف اهلقاء. :يف احلصقلوافثوين: 

 ـوفًؾعي َل يًؿفو. :يف اجلـسوافثوفٌ: 

 ـعٌد َل يًؿف. :يف افـقعوافرابع: 

 ـوفٌقع إػ مٌؾغ رمل احلصوة. :يف ادؼدار واخلومس:

                                                           

  .3/88 :معوَل افًــ: 1
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 غ َمتؾػغ.ـثقب مـ ثقب :يف افتعقغ وافًودس:

 .(1)" ا.ـهدو صالحفوـوفثامر ؿٌؾ بُ  :يف افٌؼوءوافًوبع: 
 

ً   :مًلخي افغرر واجلفوفي مـ حقٌ اجلقاز  يف ؒافؼرا  اإلموم ؿؿ

 وظدمف إػ ثالثي أؿًوم:

 ، ـوفطر يف اهلقاء.ـثر ممتـع إمجوظوً  إول:

 ، ـلشوس افدار وؿطـ اجلٌي.ؿؾقؾ جوئز إمجوظوً  افثوين:

ؾالرتػوظف  ؟شط اختؾػ ؾقف، هؾ يؾحؼ بوٕول أو افثوينمتق افثوفٌ:

خحؼ بوفؼؾقؾ، خحؼ بوفؽثر، وٓكحطوضف ظـ افؽثر أُ ظـ افؼؾقؾ أُ 

 .ـه.ا افعؾامء يف ؾروع افغرر واجلفوفي وهذا هق شٌى اختالف

 ويؿؽـ تؼًقؿ افغرر إػ ؿًؿغ:

 بقع افًؿؽ يف ومـ أمثؾتف:، ؽرر يف أصؾ ادعؼقد ظؾقف افؼًؿ إول:

 وافطر يف اهلقاء.، احوء

و مثوفف: ـام فق بوع بؼرة، ظذ أَّن  ؽرر يف إوصوف وادؼودير،  افؼًؿ افثوين:

 حتؾى ـذا رضاًل.

 تؼًقؿ اجلفوفي إػ ثالثي أؿًوم: ويؿؽـ

، بقع صوة مـ ؿطقع مثوفف:جفوفي تؽقن يف ادعؼقد ظؾقف،  ول:افؼًؿ إ

 وثقب مـ ظدة أثقاب.

                                                           

ْلؿًوم افًٌعي ادتؼدمي: وبؼل اجلفؾ بوٕجؾ إن ـون هـوك أجؾ، زاد يف مهذيى افػروق اثـون: ؾؼول بعد ذـره ف :1

رد فؾغرر مـ جفي اجلفوفي.  واجلفؾ بوفصػي، ؾفذه تًعي مقا
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تف بلجرة ر داب  ـلن يمج   مـ أمثؾتف:قض، يف افع في تؽقنجفو افؼًؿ افثوين:

أو يؼقل: أشوظدك يف حػر ، قؼقل: أجرمهو ظؾػفو، وهق ؿدر َمفقلؾَمفقفي، 

 افٌئر وأجرِت ـذا، دون حتديد مؼدار ادًوظدة.

 ؾفذا ـؾف ظقض َمفقل يٌطؾ بف افعؼد.

ؾعي، ـلن يشسي مـف شمثوفف: جفوفي تؽقن يف إجؾ،  ؼًؿ افثوفٌ:اف

  .ف أجؾ َمفقلويؼقل فف: أظطقؽ افثؿـ حغ ادقنة، ؾنك  
 

ٌُقُقع ؾقتٌغ أن    :مـفوـثرة، أو اجلفوفي افغرر ادحرمي بًٌى  اف
 

 انًُبثزح.ثيع  -2 ثيع انًاليسخ. -1 
 " ،◙ أِب هريرة أخرج افٌخوري ومًؾؿ ظـ

ِ
 ☺َأن  َرُشقَل اهلل

ـِ  ِي، وَ اْفــََّنَك َظ ًَ  ".ـَوَبَذةِ ؿُ اْفــُؿاَلَم

َٓ َكْعَؾُؿ َبْغَ َأْهِؾ  : ؒ اإلماو ابً قدامة املكدسيقال   وً ِعْؾِؿ ِخاَلؾاْفــ"

ـِ يِف  وِد َهَذْي ًَ ُي، َأْن َيٌِقَعُف َصْقئاْفــوَ  ...ٌَْقَعْغِ اْفــَؾ ًَ َٓ ُيَشوِهُدُه، َظَذ َأن ُف وً ُؿاَلَم ، َو

ُف َوَؿَع  ًَ ْيُتُف ُؿـَ ـاْفــوَ ، ٌَْقعُ اْفــَمَتك َدَ ٌَْذَتُف إَِل  َؾَؼْد اْصَسَ وَبَذُة، َأْن َيُؼقَل: َأيه َثْقٍب َك

 .(1) "بَِؽَذا

ابـ ظٌد افز وؽره أَّنام مـ اإلموم ا بتػًرات متؼوربي، وذـر ن  وؿد ؾُ 

  .(1)بققع اجلوهؾقي افتل ـوكقا يتٌويعقَّنو

  ثيع اندصبح. -3

 "َؿوَل:  ،◙ ودفقؾ حتريؿف: حديٌ َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
 ☺ََّنَك َرُشقُل اهلل

ـْ َبْقِع    .]صحقح مًؾؿ[ ".َحَصوِة..اْفــَظ

                                                           

 .156/ 4: ادغـل :1

 .6/459اكظر: آشتذـور  :1
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ـْ  : ؒ اإلماو ابً قدامة املكدسيقال  ٌُُققع"َوِم َؿـِْفل  َظـَْفو، َبْقُع اْفــ اف

ِرِه، َؾِؼقَؾ: ُهَق َأْن َيُؼقَل: اْرِم َهِذِه اْفــ ًِ َذ َحَصوَة، َؾعَ اْفــَحَصوِة... َواْخُتؾَِػ يِف َتْػ

ًْ َؾُفَق َفؽ بِِدْرَهؿٍ  ـْ َهِذِه  ،َأي  َثْقٍب َوَؿَع َلْرِض اْفــَوِؿقَؾ: ُهَق َأْن َيُؼقَل: بِْعُتَؽ ِم

ٌُْؾُغ َهِذِه  َوِؿقَؾ: ُهَق َأْن َيُؼقَل: بِْعُتَؽ َهَذا  ،َحَصوُة، إَذا َرَمْقَتَفو، بَِؽَذااْفــِمْؼَداَر َمو َت

ًُ َهِذِه بَِؽَذا، َظَذ َأين  َمَتك َرمَ  ؾه َهِذِه  ،ٌَْقعُ اْفــَحَصوَة، َوَجَى اْفــْق ـُ ٌُُققعَو  اف

ـْ اَم ؾِ ـَؾوِشَدٌة: فِ  َٓ َكْعَؾُؿ ِؾقِف ِخاَلؾ ،َجْفؾاْفــَغَرِر وَ اْفــقَفو ِم  .(1)ا.ـه "وً َو

  .ثيع َخَجم انَدَجَهخ -4

: ـفامرِض الِل  ظ ظؿر ظٌد الِل  بـ ودفقؾ حتريؿف: مو أخرجف افشقخون ظـ

ٌََؾيِ » ☺رشقل الِل   َأن   ٌَِؾ احلَ ـْ َبْقِع َح  .شََّنَك َظ

ٌُقُقعوهذا افـقع مـ  وَن َبْقع :اف ـَ ٌَْتوُع  وً " ُجُؾ َي وَن افر  ـَ ق ِي، 
ٌَوَيُعُف َأْهُؾ اجلَوِهؾِ َيَت

تِل يِف َبْطـَِفو" ـام ؾنه  ٍُ اف  ٍَ افـ وَؿُي، ُثؿ  ُتـَْت ـُ اجلَُزوَر إَِػ َأْن ُتـَْت  .(1)ظؿر اب

ف يؽقن فف أثر يف افثؿـ، ٕن  ف تٌعًو هلو، وجيقز بقع حٌؾ احلٌؾ مع أم   :مًلخي

ٌَعًو مو ٓ يثًٌ اشتؼالًٓ   ـام ؿرر ظؾامء إصقل. يثًٌ َت

 .ثيع انًالقيح -6 .يع انًضبييٍث -5
ًُ اإلماو َقاَل  بقع ادضومغ  وأمجعقا ظذ أن  " : ؒ ُنِيِذِراِلــاِب

 .(3)ا.ـه "ٓ جيقزوادالؿقح 

                                                           

 .156/ 4 ادغـل 1:

هذا : "جوء تػًر ؿول اإلموم ابـ ظٌد افز رمحف اهلل ،1154-1153/ 3 :صحقح مًؾؿ، 71/ 3: صحقح افٌخوري 1:

 هذا احلديٌ وظؾؿ ؿقل ابـ ظؿر وحًٌؽ بتلويؾ مـ روىمـ  تػًره مرؾقظوً  احلديٌ يف شقوؿف ؾنن َل يؽـ

َمتؿع ظؾقفو  وأورد رمحف اهلل تػًرات افػؼفوء فف ثؿ ؿول: "وافتلويالت مجقعوً ، 411/ 6آشتذـور: ،َمرجف". ا.ـه

 ا.ـه ٓ خالف بغ ظؾامء ادًؾؿغ ؾقف"

 .17/ 6 :ٓبـ ادـذر ،اإلذاف ظذ مذاهى افعؾامء 3:
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َػُؼقا ظذ َأن  " : ؒ ابً ٍبريةالعالمة وقال  َوُهَق  :بقع ادضومغ َوات 

َوبقع َحٌؾ  ،َوُهَق بقع َمو يِف ُطُفقرَهو :َلنَْعوم، َوبقع ادالؿقحاْفــبقع َمو يِف بُطقن 

 .(1)ا.ـه "َجـِغ: َبوضِؾاْفــَوُهَق كتوج  :احلٌؾي

مـ  ☺ مو َّنك ظـف افـٌل : "وـؾه  ؒ ابً تينيةقال شيذ اإلسالو و

ٌََؾِي، وهق بقُع مو  بقع ادعدوموت ٌَِؾ احلَ مثؾ َّنقف ظـ بقع ادالؿقح وادضومغ وَح

ام هق أن إك  ، وأمثول ذفؽ يف أصالِب افػحقِل أو أرحوم اإلكوث وكتوج افـتوج...

افٌوئع، يشسي ادشسي تؾؽ إظقون افتل َل خُتَؾؼ بعُد، وأصقهُلو يؼقُم ظؾقفو 

ؾ ُؿ إػ ادشسي مو َيصُؾ مـ افـتوج  ًَ ؾفق افذي َيًتـتجفو ويًتثؿرهو، وُي

وهذا ظذ تػًر اجلؿفقر ، افذي ـون أهؾ اجلوهؾقي يػعؾقكف وهذا هق ،وافثؿرة

ٌَؾي أن   ٌَِؾ احلَ ف افٌقع إػ ف بقع كتوج افـتوج، ومـ ؾنه بتػًر افشوؾعل أن  يف َح

ٌُُققعذه وه، بطوُفف جلفوفِي إجؾكتوج افـتوج ؾنكف يؽقن إ افتل َّنك ظـفو افـٌل  اف

هل مـ بوب افؼامر افذي هق َمْقِن، وذفؽ أـُؾ موٍل بوفٌوضؾ، وأصحوُب  ☺

هذه إصقل ُيؿِؽـُفؿ تلخر افٌقع إػ أن يؾؼ اهلل مو يؾؼف مـ هذه افثامر 

 "مـ أهؾ ادقن ـػعِؾ ادؼومريـ تيً خمٌوووإوٓد، وإكام يػعؾقن هذا َموضرًة 

 .(1)ا.ـه

  ثيع َعْست انفدم. -7

ـِ ُظَؿرَ مو جوء ظـد افٌخوري ودفقؾ حتريؿف:  ـِ اْب ََّنَك "َؿوَل:  ،¶ َظ

ِله  ِى افَػْحؾِ  ☺افـٌ  ًْ ـْ َظ  ".َظ

يَعِي  ؒ ابً الكيهاإلماو قال  ِ ـِ افؼ  وِش ـْ حَمَ ـْ َذفَِؽ ِم : "افـ ْفل َظ

اَمهِلَو، َؾِنن  ُمَؼوَبَؾيَ  ـَ   َو
ِ
ُؿَعوَوَووِت مِم و اْفــفُِعُؼقِد  َلثاَْمِن، َوَجْعَؾُف حَمَالا وْفــَػْحِؾ بِ اْفــَموء

                                                           

 .416/ 1: اختالف إئؿي افعؾامء :1

 .414/ 6: ظزير صؿس -جومع ادًوئؾ ٓبـ تقؿقي  :1
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ـٌ ِظـَْد  َتْفَج ًْ ٌٌَح َوُم َتْؼ ًْ ـْ َأْظُقـِِفْؿ اْفــُهَق ُم ، َوَؾوِظُؾ َذفَِؽ ِظـَْدُهْؿ َشوِؿٌط ِم
ِ
ُعَؼاَلء

ُ ُش  ِفْؿ، َوَؿْد َجَعَؾ الِل 
ًِ َٓ ٌَْحوَكُف ؾِ يِف َأنُْػ ٌَوِدِه  كـاْفــِشق اَم َطَر ِظ ؾِِؿَغ ِمقَزا ًْ ـِ  وً ُؿ ًَ فِْؾَح

ــاْفــَؼٌِقِح، َؾاَم َرآُه اْفــوَ  ًَ ُؿقَن َح
ؾِ ًْ ، َوَمو َرآُه  وً ُؿ ـٌ ًَ  َح

ِ
ؾُِؿقَن ـاْفــَؾُفَق ِظـَْد الِل  ًْ ُؿ

 َؿٌِقٌح وً َؿٌِقح
ِ
  .، َؾُفَق ِظـَْد الِل 

َٓ ُهَق مِم و ُيَعوَوُض َظَؾْقِف، َوهِلََذا اْفــوَء َأن  مَ  وً َوَيِزيُد َهَذا َبَقوك َٓ ِؿقَؿَي َفُف، َو َػْحِؾ 

هِ  ُجِؾ َظَذ َرَمَؽِي َؽْرِ َمَؽِي وْفــَؾَلْوَفَدَهو، ؾَ  ،(1)َفْق َكَزا َؾْحُؾ افر  َقَفُد فَِصوِحِى افر 

َػوؿ ـِ وً ات  ن ُف ََلْ َيـَْػِصْؾ َظ
َ ِٕ ر  اْفــ:  ٓ  َُمَ ًْ َهِذِه اْفــُد َػْحِؾ إِ َم َٓ ِؿقَؿَي َفُف، َؾَحر   َوُهَق 

ِ
اَمء

يَعُي  ِ وكاْفــَؽوِمَؾُي اْفــافؼ  بِِف فِقََتـَوَوَفُف افـ وُس َبْقـَُفْؿ ََم  ا ـْ وً ُؿَعوَوَوَي َظَذ َِضَ و ِؾقِف ِم َ
ِ
، ح

ِؾ  ًْ ٍر بَِص ـاْفــَتْؽثِِر افـ  ا ـْ َؽْرِ إَِْضَ ـْ اْفــوِحِى ُؿْحَتوِج إَِفْقِف ِم َٓ ُكْؼَصوٍن ِم َػْحِؾ، َو

وك يَعِي إجَِيوُب َبْذِل َهَذا ََم  ِ ـِ افؼ  وِش ـْ حَمَ ِله وً َموفِِف، َؾِؿ اَم َؿوَل افـٌ  ـَ ـْ إن  » :☺،  ِم

َق َؾْحؾَِفو َوإَِظوَرَة َدْفِقَهو َفو إِْضَرا ٓ   شَحؼ  َؾَفِذِه ُحُؼقٌق َيُيه بِوفـ وِس َمـُْعَفو إِ

وكـوْفــبِ  يَعُي َبْذهَلَو ََم  ِ ًِ افؼ  ٌَ  .(1)ا.ـه "وً ُؿَعوَوَوِي، َؾَلْوَج

: "َؾِنْن ِؿقَؾ: َؾِنَذا َأْهَدى َصوِحُى  ؒ اإلموم ابـ افؼقؿ ؿول :مًلخي

َمًي َؾَفْؾ َفُف َأْخُذَهو؟اْفــُلنَْثك إَِػ َصوِحِى اْفــ َرا ـَ ًي، َأْو َشوَق إَِفْقِف   إِنْ ِؿقَؾ:  ،َػْحِؾ َهِدي 

وَن َذفَِؽ َظَذ َوْجِف  ْصِسَاِط يِف اْفـــَ
ِٓ  ََلْ ََيِؾ  َفُف َأْخُذُه، َوإِْن ََلْ اْفــُؿَعوَوَوِي َوا

ـِ ٌَوضِ

َذفَِؽ َؾاَل َبْلَس بِِف" ـَ ـْ  ـِ َموفٍِؽ ًتَ ويُ ، (3)َيُؽ َأن   ◙دل فف بحديٌ َأنَِس ْب

ـْ ـاَِلٍب َشَلَل  ل   َرُجاًل ِم ى ☺افـٌ  ًْ ـْ َظ   َظ
ِ
افَػْحِؾ َؾـََفوُه، َؾَؼوَل: َيو َرُشقَل اهلل

َميِ  إِك و ُكْطِرُق افَػْحَؾ َؾـُْؽَرُم، َص َفُف يِف افَؽَرا  .(4)َؾَرخ 

 
                                                           

مَؽُي: افػرس وافزذوكي تتخذ فؾـًؾ: 1   .افر 

 .715/ 5 :زاد ادعود يف هدي خر افعٌود 1:

 .715/ 5 :زاد ادعود يف هدي خر افعٌود: 3

 .افسمذي وافـًوئل رواه: 4
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  ثيع انثًش قجم ثذٔ صالخّ. - 8

ـْ ثٓ   :ثي أؿًومال يؾق بقُع افث ؿرة ؿٌَؾ ُبُدو  َصالحفو ِم

ِل  ": وً ُع إمْجَوظال يصحه افٌقَأْن يشسهيو بؼط افت ٌؼقي، ؾ :افؼًؿ إول َن  افـٌ 
ِٕ 

ٌْدُ  ☺ ـْ َبْقِع افث اَمِر َحت ك َي ٌَْتوعَ ـاْفــ وَ  ٌَوِئعَ اْفــََّنَك  :َو َصاَلُحَفوََّنَك َظ ُمت َػٌؼ ] "ُؿ

وَد و، [َظَؾْقفِ  ًَ ـُ اإلموم َؿوَل ، َؿـِْفل  َظـْفُ ـاْفــافـ ْفُل َيْؼَتيِض َؾ َأمْجََع ": ِرُؒؿـْذِ اْفــاْب

ٌِ اْفــَؼْقِل بُِجْؿَؾِي َهَذا اْفــِعْؾِؿ َظَذ اْفــَأْهُؾ   . "َحِدي

ُؿ اْفــ ًْ صحه بوإلمجوع: ٕن  قوِل، ؾٌِقعفو بؼط افؼطع يِف احلي أن :افث ويِن ِؼ

ـْ تؾِػ افث ؿرة، وحد َؿـع إكاَم ـون خقؾوً ـاْفــ افعوهِي ظؾقفو ؿٌؾ أخذهو:  وِث ِم

ل   :نٌس بدفِقِؾ مو روى أ َؿوَل:  ،َبْقِع افث اَمِر َحت ك َتْزُهقَ  ك ظـََّنَ  ☺أن  افـٌ 

ُ افث َؿَرَة، بَِؿ يَ » ْؿ َموَل َأِخقفَأَرَأجًْ إَذا َمـََع الِل  ـُ وهذا  ،[رواه افٌخوري] ش؟ْلُخُذ َأَحُد

اَم َفْق َبَدا َصاَلُحفُ ملمقٌن ؾقام ـَ  .(1) ُيْؼَطُع، َؾَصح  َبْقُعُف 

ؿُ اْفــ ًْ ٌُ  ِؼ ْط َؿْطعوً َيٌِقَعَفو ُمْطَؾؼ َأن :افث وفِ َٓ  وً ، َوََلْ َيْشَسِ ٌِْؼَقًي، ؾَ َو  ، ٌَْقُع َبوضٌِؾ وْفــَت

... ٕن  وِؾِعله ِل  َوبِِف َؿوَل َموفٌِؽ، َوافش  ٌَْؾ  ☺افـٌ  ـْ َبْقِع افث َؿَرِة َؿ َأْضَؾَؼ افـ ْفَل َظ

 َصاَلِحَفو. ُبُدو  

أو  أو يصػر، ويف افعـى أن يًقد   ر  ة افـخؾ أن َيؿَ دو افصالح يف ثؿر"وبُ 

، ويف شوئر افثامر أن يٌدو ؾقف افـضٍ، أو أو يٌقض   ه، ويف احلى أن يشتد  يتؿق  

متػؼ ] أنف َّنك ظـ بقع افثؿرة حتك تطقى ☺ يطقى أـؾف، حو روي ظـ افـٌل

، أو ره اَم حْ ـتَ »وَّنك ظـ بقع افثؿرة حتك تزهق، ؿقؾ: ومو تزهق؟ ؿول:  ،[ظؾقف

 دقَ ًْ وَّنك ظـ بقع احلى حتك يشتد، وظـ بقع افعـى حتك يَ " ،شورػَ ْص تَ 

(1)..."(1). 

                                                           

 .63/ 4 :اكظر: ادغـل ٓبـ ؿدامي 1:

 . رواه افسمذي :1
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 .ثيع ثيعزيٍ في ثيعخ -9

ظـــ بقعتــغ  ☺ؿــول: "َّنــك رشــقل اهلل  ◙فؼــد صــح ظـــ أِب هريــرة 

مــــــ بـــــوع بقعتـــــغ يف بقعـــــي ؾؾـــــف أوـًـــــفام أو »وروي ظــــــف مرؾقظـــــًو:  ،(1)يف بقعـــــي"

 .(3)شافربو

ــــ ؒ الرتمــــذي قــــال اإلمــــاو  ً : ـر: "وؿــــد ؾ ه بعــــض أهــــؾ افعؾــــؿ، ؿــــوفقا

ريـ، ـة، وبـًــقئٍي بعشــــريؼــقل: أىقعــؽ هـــذا افثــقب بـؼــٍد بعشــبقعتــغ يف بقعــي: أن 

إذا ـوكً افعؼدة وٓ ُيػورؿف ظذ أحد افٌقعتغ، ؾنذا ؾورؿف ظذ أحدمهو ؾال بلس 

 .(4)ا.ـه ظذ أحٍد مـفام"

ٌُُقـقعصقرة مــ ي افتحريؿ يف هذه افظؾ   ؾذـروا أن   هـل اإلاهـوم، ؾـنن جعـؾ  اف

افٌوئع فؾًؾعي ثؿــغ، ثؿــ فؾـؼـد، وثؿــ فؾـًـقئي، وَل َُيـدد أهيـام ُيـراد ؾػـل افٌقـع 

 حرم فذفؽ.إاهوم ؾقُ 

و إن تؿ افعؼد ظـذ اختقـور واحـدة مــ افصـقرتغ ؾـوفٌقع صـحقح، ٓ بـلس أم  

ؾ ظـذ اإلاهـوم، ٌِـادًلخي مػرووي ظـذ أنـف ؿَ  "أن  : بف، ؿول افعظقؿ آبودي ؒ

وؿــد ، (5)ا.ـه ذفــؽ.." صــح   :بــلخػغ بوفـًــقئي أو ،أمــو فــق ؿــول: ؿٌؾــً بــلخػ كؼــداً 

حؽـــك صـــقخ اإلشـــالم ابــــ تقؿقـــي رمحـــف اهلل اإلمجـــوع ظـــذ جـــقاز هـــذه افصـــقرة يف 

 .(6)َمؿقع افػتووى

 

                                                                                                                                                                                

 .44/ 1 :اكظر: افؽويف يف ؾؼف اإلموم أمحد :1

 .أخرجف أمحد وافسمذي وافـًوئل :1

 .رواه أىق داود ويف إشـوده مؼول :3

 .4/487:حتػي إحقذي :4

 .9/181 :ظقن ادعٌقد :5

 .19/499يـظر:  :6
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 :انًدشيخ ثسجت انشثب انُجُيٕعانقسى انثبَي: 
 

ترة يف حتريؿ افربو، وكصقص ابو مـ أـز افؽٌوئر، إن افر   فؽتوب وافًـي متقا

ائ    ى   ىچَؿوَل اهلل َتَعوَػ: ، وحتريؿف مـ ادعؾقم بوفديـ بوفيورة

 آل ظؿران:[  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ َوَؿوَل اهلل َتَعوَػ: ، ]131

ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   

 .]175افٌؼرة: [  چچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ

ـْ أو ِل   هريرةِبَظ ـِ افـٌ  ٌَْع ادُقبَِؼوِت »َؿوَل:  ☺، َظ  ً ٌُقا اف
: َيو  شاْجَتـِ َؿوُفقا

؟ َؿوَل:  ـ  ، َوَمو ُه
ِ
ْحرُ »َرُشقَل الِل   ً ، َواف

ِ
ُك بِولِل  ْ َم افؼ  تِل َحر  ، َوَؿْتُؾ افـ ْػِس اف 

ْحِػ، َوَؿْذُف  ُؾ َموِل افقَتِقِؿ، َوافت َقِل  َيْقَم افز  ـْ َبو، َوَأ ُؾ افر  ـْ ، َوَأ ٓ  بِوحلَؼ  ُ إِ الِل 

 .]متػؼ ظؾقف[ شادُْحَصـَوِت ادُْمِمـَوِت افَغوِؾاَلِت 

ـِ ُجـو ِله  ◙ ُدٍب ظـ َشُؿَرَة ب ْقَؾَي » :☺َؿوَل: َؿوَل افـٌ  ًُ افؾ  َرَأجْ

ـْ َدٍم  َشٍي، َؾوْكَطَؾْؼـَو َحت ك َأتَْقـَو َظَذ ََّنٍَر ِم َرُجَؾْغِ َأتََقويِن، َؾَلْخَرَجويِن إَِػ َأْرٍض ُمَؼد 

ُجُؾ اف ِذي يِف  ٌََؾ افر   ِؾقِف َرُجٌؾ َؿوِئٌؿ َوَظَذ َوَشِط افـ َفِر َرُجٌؾ َبْغَ َيَدْيِف ِحَجوَرٌة، َؾَلْؿ

وَن،  ـَ  ٌُ ُه َحْق ُجُؾ بَِحَجٍر يِف ِؾقِف، َؾَرد  ُجُؾ َأْن َيُْرَج َرَمك افر  افـ َفِر، َؾِنَذا َأَراَد افر 

ًُ َمو َهَذا؟  وَن، َؾُؼْؾ ـَ اَم  ـَ ِجُع  قِف بَِحَجٍر، َؾَرْ
ؾ اَم َجوَء فِقَْخُرَج َرَمك يِف ؾِ ـُ َؾَجَعَؾ 

ِذي َرَأجَْتُف يِف افـ فَ  َبو َؾَؼوَل: اف   .]أخرجف افٌخوري[ شِر آـُِؾ افر 

 ؿول وظـ ظٌد اهلل
ِ
ـَ َرُشقُل اهلل َبو َوُمْمـَِؾُف"  ☺: "َفَع ]أخرجف آـَِؾ افر 

 .مًؾؿ[
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ًْ ر  ي افربو ُح وفعؾ   ٌُقُقعـثرة مـ  أؿًومٌ  م  ، مـفو:اف

َُثيع انِع .1  خ.ي

افثؿـ  مـ ؾ ثؿ يشسهيو مـف بلؿؾ  هق أن يٌقع شؾعي بثؿـ ممج  : بقع افعقـي

 .حوًٓ 

  ؿول: شؿعً رشقل ظـ ابـ ظؿر
ِ
ِعقـَِي، وْفــا َتٌوَيْعُتْؿ بِ إذ» :يؼقل ☺الِل 

ُتُؿ اْفــَوَأَخْذُتْؿ َأْذَكوَب  ـْ ْرِع، َوَتَر ٓا اْفــٌََؼِر، َوَرِوقُتْؿ بِوفز  ُ َظَؾْقُؽْؿ ُذ  ِجَفوَد، َشؾ َط الِل 

 .(1)شُؽؿْ َٓ َيـِْزُظُف َحت ك َتْرِجُعقا إَِػ ِديـِ 

ـِ امأخرج ظٌد افرزاق يف مصـ  و ًْ تِف، أَرأ ػف ظـ أِب إشحوق، ظ َو َدَخَؾ َّن 

: َيو ُأم   ًْ ٌة َؾَؼوَف َ َلَخْتَفو اْمَرأ ًَ َقٍة َؾ ًْ
ًْ ِِل َجوِرَيٌي، اْفــَظَذ َظوِئَشَي يِف كِ وَك ـَ ُؿْمِمـَِغ، 

ـِ َأْرَؿَؿ بَِثاَمِن ِموَئٍي إِ  ـْ َزْيِد ْب ً  ِموَئٍي، َؾـََؼْدُتُف َؾٌِْعُتَفو ِم
ًِ ْيُتَفو ِمـُْف بِ َػ َأَجٍؾ، ُثؿ  اْصَسَ

 ، ًِ ْي  َمو اْصَسَ
ِ
ًْ َظوِئَشُي: "بِْئَس َوالِل  ًُ َظَؾقِْف َثاَمِن ِموَئٍي، َؾَؼوَف ٌْ َت ـَ ت اِمَئٍي، َو

ًِ اف

 َمو اْصَسَ 
ِ
ـَ َأْرَؿَؿ: َأن ُف َؿدْ ىَوبِئَْس َوالِل  ي َزْيَد ْب َأىَْطَؾ ِجَفوَدُه َمَع َرُشقِل  ، َأْخِزِ

 
ِ
ًِ  ☺الِل  ٓ  َأْن َيُتقَب"، َؾَؼوَف ًِ إِْن َأَخْذُت َرْأَس َموِِل اْفــإِ ُة فَِعوِئَشَي: َأَرَأجْ َؿْرأَ

ِف َؾوْكَتَفك{ اْفــَوَرَدْدُت َظَؾْقِف  ـْ َرب  ـْ َجوَءُه َمْقِظَظٌي ِم : "}َم ًْ آجَُي، َأْو اْفــَػْضَؾ؟ َؿوَف

ٌُْتْؿ َؾَؾُؽْؿ ُرُءوُس أَ َؿوفَ  : }إِْن ُت فُِؽْؿ{ ًْ وٓ تؼقل مثؾ هذا إٓ تقؿقػو ، آجَيُ اْفــمَقا

ف أدخؾ ٕن   :ذفؽ ذريعي إػ افربو وٕن   ،شؿعتف مـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

وهق ؿقل مجفقر ، (1)افًؾعي فقًتٌقح بقع أخػ بخؿًامئي وافذرائع معتزة

 .ؽقي واحلـوبؾيافػؼفوء مـ احلـػقي واحوف

 

                                                           

 .رجف أىق داودأخ :1

 . 14/ 1: افؽويف يف ؾؼف ابـ حـٌؾ 1:
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 ثيع انًزاثُخ.. 3   ثيع انًدبقهخ. .2

ـِ   هريرة، رؾعفِبخرج اإلموم أمحد يف مًـده ظـ أأ ُؿَحوَؿَؾِي: اْفــ"ََّنَك َظ

ٌُؾِِف بِ  ْرِع َوُهَق يِف ُشـْ ُء افز  ا ـِ وْفــَوُهَق اْصِسَ ُء اْفــِحـَْطِي، َوََّنَك َظ ا َبـَِي: َوُهَق ِذَ ُؿَزا

 ِر".افث اَمِر بِوفت ؿْ 

 ثيع انهدى ثبنديٕاٌ. .4

، وكحق ذفؽ، وذفؽ افٌؼر بٌؼرة ، وٓ حلؿيٌقع حلؿ إبؾ بٌعرٓ جيقز 

د فؾجفؾ بوفتامثؾ، ويدل ظؾقف مو رواه موفؽ يف مقضئف بًـد صحقح إػ شعق

وهذا هق  "َّنك ظـ بقع افؾحؿ بوحلققان" :☺أن افـٌل  بـ ادًقى ؒ

 مذهى مجوهر افعؾامء.

يع انزفبضم، أٔ ثغيش جُسٓب ثجُسٓب خ ثيع األيٕال انشثٕي .5
 َسيئخ.

افّذَهُى » :☺اهلل  ل: ؿول رشقلوؿ ◙ ظـ ظٌودة بـ افصومً

، َوافّشِعُر بِوفّشِعِر، َوافّتْؿُر بِوفّتْؿِر،  بِوفّذَهِى، َوافِػّضُي بِوفِػّضِي، َوافُزّ بِوفُزّ

،
ٍ
ء َقا ًَ ًء بِ ْؾِح، ِمْثاًل بِِؿْثٍؾ، َشَقا

ِ
ْؾُح بِود

ِ
ًْ َهِذِه إَْصـَوُف،  َواد َيدًا بَِقٍد، َؾنَذا اْخَتَؾَػ

ْقَػ ِص  ـَ وَن َيدًا بَِقدٍ َؾٌِقُعقا  ـَ  .]أخرجف مًؾؿ[ شْئُتْؿ، إَذا 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  افّديـَوُر بِوفّديـَوِر َٓ »: ؿول ☺ رشقل اهلل أن   ◙ َوَظ

  .[أخرجف مًؾؿ] شقْـَُفاَم ّدْرَهِؿ َٓ َؾْضَؾ بَ َؾْضَؾ َبْقـَُفاَم، َوافّدْرَهُؿ بِوف

 .ة أحدمهو، أو افذهى بوفػضي كًقئي..مع زيود بوفُز  افُز ؾقحرم بقع 

 .وهؽذا
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 يٍ.يٍ ثبنذَّثيع انذَّ .6

ِي َرُجٍؾ  ؒ قال اإلماو ابً قدامة املكدسي وَن فَِرُجٍؾ يِف ِذم  ـَ : "إَذا 

، َواِهََذا َؿوَل َذَهٌى، َوفِْمَخِر َظَؾقِْف َدَراِهُؿ، َؾوْصَطَرَؾو باَِم يِف ذِ  تِِفاَم، ََلْ َيِصح  م 

... وِؾِعله ، َوافش  ٌُ ْق ـُ  افؾ  ـِ اْفــُؿـِْذِر: َأمْجََع َأْهُؾ اْفــَؿوَل اْب ْي ِعْؾِؿ َظَذ َأن  َبقَْع افد 

َٓ جَيُقزُ  ـِ  ْي ٌَْقٍد يِف َوَؿْد َروَ  ،َوَؿوَل َأمْحَُد: إك اَم ُهَق إمْجَوعٌ  ،بِوفد  "َأن   َغِريِى ْفــاى َأىُق ُظ

ِل   ـْ  ☺افـٌ  ُه بِ  ،َؽوفِِئ"وْفــَؽوفِِئ بِ اْفــَبقِْع ََّنَك َظ َ ـِ ـ)َوَؾن  ْي ـِ بِوفد  ْي  .(1)ا.ـه "(افد 

يف معزض كالمُ عً حتزيه   ؒ ابً تينيةقال شيذ اإلسالو و

وإكام ورد افـفل ظـ بقع افؽوفئ بوفؽوفئ، وافؽوفئ هق : "بيع الديً بالديً

 .(1)ا.ـه "ر افذي َل يؼٌض، ؾفذا ٓ جيقز بوٓتػوقادمخ  

 .ٔسهفانُٓي عٍ ثيع  .7

ؽ بلخػ، ظذ أن "أصسي شؾعتَ  صقرة هذا افٌقع أن يؼقل افرجؾ فغره:

ء وشقؾي ٕخذ افديـتًؾػـل ظؼة آٓف" مثالً   :ؾفق حمرم، ، ؾقجعؾ افؼا

 مـػعي ؾفق ربو. ؿرض جر   ـؾ   ٕن  

 َّنك ظـ بقع وشؾػ". ☺رشقل اهلل  "أن   ف بؾغف:وروي ظـ موفؽ أن  
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 ًدشيخ ثسجت انضشس ٔانخذاع:ان انُجُيٕع انقسى انثبنث:
 

 

ر واخلداع وافغش، وؿد تؼدم معـو  ًفؼد جوءت افؼيعي بتحريؿ اإلَضا

ظددا مـ افؼيعي مً وظؾقف: ؾؼد حر  ، ض افـصقص افعومي افدافي ظذ ذفؽبع

ٌُقُقع  خداع، مـفو: ٓصتامهلو ظذ َضر أو اف

 ثيع انُجش. .1

ـْ ٓ ير أن يزيد يف افًؾعيِ  افـ ْجُش:و َتوُم، ذ يدُ َم ًْ َءهو، فقؼتِدي بف اد ا

ـ  أن ف َل يزد ؾقفو هذا  ٓ  اْفــؾقُظ ٌم ؼدَر إ  وهل تًوويف، ؾقغس  بذفؽ، ؾفذا حرا

 .اعٌ وخد

، َوُهَق ِخَداٌع بَ  وً افـ وِجُش آـُِؾ ِرب :يه ؿول افٌخور  ـٌ َٓ ََيِؾه َخوِئ َوَرَوى ، وضٌِؾ 

ـُ ُظَؿَر   "اْب
ِ
ـْ افـ ْجشِ  ☺َأن  َرُشقَل الِل    هريرة أن  رشقلِبوظـ أ، "ََّنَك َظ

 
ِ
َٓ »: َؿوَل  ☺ الِل  َٓ َيٌِْع َبْعُضُؽْؿ َظَذ َبقِْع َبْعٍض، َو ٌَوَن، َو ـْ ْقا افره َٓ َتَؾؼ 

ٌَودٍ 
َٓ َيٌِْع َحوَِضٌ فِ ، َو  .]ت َػٌؼ َظَؾْقفِ مُ [ شَتـَوَجُشقا

ِله  شسي، وخِديعًي َفُف، وؿد ؿولبود اً  ذفؽ تغريرن  يفوٕ  :☺افـٌ 

 .(1)شَخِديَعُي يِف افـ ورِ اْفــ»

 ثيع انشجم عهٗ ثيع أخيّ. .2

ٌَوَيَعو، َؾَجوَء آَخُر إَػ  ُجَؾْغِ إَذا َت ِة اْفــ"َمْعـَوُه َأن  افر  ي يِف ُمد  ِخَقوِر اْفــُؿْشَسِ

، َأْو َأىِقُعؽ َخْر ؾَ  ـِ ْؾَعِي بُِدوِن َهَذا افث َؿ  ً ِمـَْفو  اً َؼوَل: َأنَو َأىِقُعؽ ِمْثَؾ َهِذِه اف

َخ اْفــبَِثَؿـَِفو، َأْو ُدوَكُف َأْو َظَرَض َظَؾْقِف ِشْؾَعًي َرِؽَى ِؾقَفو  ًَ ي، َؾَػ ٌَْقَع، اْفــُؿْشَسِ

ى َهِذِه، َؾَفَذا َؽْرُ   ظؿر ـِ ظـف، حلديٌ اب ☺ل  افـٌ  فـفِل  :زٍ جوئَواْصَسَ

                                                           

 .161/ 4 :اكظر: ادغـل ٓبـ ؿدامي 1:
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

ـِ ا ◙ ِل  َظ ُجُؾ َظَذ َبْقِع أِخقِف، َوٓ َيُْطْى َظَذ »: ؿول ☺فـٌ  ٓ َيٌِِع افر 

ٌَيِ  ٓ   ِخْط ـْ ، ش أْن َيْلَذَن َففُ أِخقِف، إِ قِف ِم
و ؾِ َ

ِ
ِر بِ اْفــَوح ا ؾِِؿ، وَ وْفــِنَْضَ ًْ وِد اْفــُؿ ًَ ِنْؾ

 .(1)َظَؾْقف

 أٔ انسهع. ي انَجَهت أٔ انشكجبٌثيع َرَهقِّ .3

ٌَوِن َوَأن  َبْقَعُف  َبوُب افـ ْفل" : ؒ البداري اإلماو قال ـْ ل افره ـْ َتَؾؼ  َظ

  :َمْرُدودٌ 
ِ
وَن بِِف َظوح ـَ ٌَُف َظوٍص آثٌِؿ إَِذا  َن  َصوِح

ٌَْقِع، َواخِلَداُع  ،وً ِٕ َوُهَق ِخَداٌع يِف اف

 .(1)"َٓ جَيُقزُ 

ٓ َيٌِقُع َبْعُضُؽْؿ »: ؿول ☺ أن  رشقل اهلل ¶ رَ اهلل بـ ظؿ ظٌد ظـ

َؾَع َحت    ً ُقا اف قِق َظَذ َبْقِع َبْعٍض، َوٓ َتَؾؼ  ًه ٌََط اِهَو إَِػ اف ظـ و، [متػؼ ظؾقف] شك هُيْ

ٓ تؾؼقا افرـٌون، وٓ يٌع بعضؽؿ ظذ بقع »ؿول:  ☺ رشقَل  أِب هريرة أن  

 .[متػؼ ظؾقف] شودٌفِ  بعض، وٓ تـوجشقا، وٓ يٌع حوٌَض 

ؾؼد روي  ،")ٓ تؾؼقا افرـٌون فؾٌقع( : ؒابً عبد الربوقال اإلماو 

ؾروى ، مـ حديٌ أِب هريرة وؽره ☺هذا ادعـك بلخػوظ َمتؾػي ظـ افـٌل 

بـ شريـ اوروى ، شٓ تؾؼقا افرـٌون فؾٌقع»إظرج ظـ أِب هريرة ـام ترى: 

وروى أىق صوفح وؽره  ،شىؾَ جَ ـٓ تؾؼقا اف» :☺ظـ أِب هريرة ظـ افـٌل 

، أن تتؾؼك افًؾع حتك تدخؾ إشقاقف َّنك أن   ☺ظـ أِب هريرة ظـ افـٌل 

ٓ تًتؼٌؾقا افًقق وٓ يتؾؼ بعضؽؿ » :☺وروى ابـ ظٌوس ظـ افـٌل 

  .(3)ا.ـه "، وادعـك يف ـؾ ذفؽ واحدشفٌعض
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 ثيع اندبضش نهجبد. .4

يه إَػ اْفــ"َوُهَق َأْن َيُْرَج  ْعَر، ــافْ َحَيِ  ً َؾُف اف ْؾَعَي، َؾُقَعر   ً ٌَوِدي، َوَؿْد َجَؾَى اف

ِله  ،َوَيُؼقَل: َأنَو َأىِقُع َفؽ ـْ َذفَِؽ، َؾَؼوَل:  ☺ َؾـََفك افـٌ  َدُظقا افـ وَس َيْرُزْق »َظ

ـْ َبْعضٍ  ُ َبْعَضُفْؿ ِم ـْ َيْدُخُؾ اْفــوَ  شالِل  ـْ َؽْرِ اْفــٌَوِدي َهوُهـَو، َم ٌء  ٌَْؾَدَة ِم َأْهؾَِفو، َشَقا

وَن َبَدِويّ  ِله وً ـَ ـْ َؿْرَيٍي، َأْو َبْؾَدٍة ُأْخَرى ََّنَك افـٌ  َحوَِضَ َأْن َيٌِقَع َفُف، اْفــ ☺ ، َأْو ِم

ٌ وسٍ  ـُ َظ ِله " :َؿوَل اْب ٌَوٍد،  ☺ ََّنَك افـٌ 
ٌَوُن، َوَأْن َيٌِقَع َحوَِضٌ فِ ـْ ك افره َأْن ُتَتَؾؼ 

ـِ  :َؿوَل  ْب ِٓ ٌ وسٍ  َؾُؼْؾً  ور :َظ ًَ َٓ َيُؽقُن َفُف ِشْؿ ٌَوٍد؟ َؿوَل: 
ُمت َػٌؼ [ "اً َمو َؿْقُفُف َحوَِضٌ فِ

 ، ]َظَؾْقفِ 
ِ
ـْ َجوبٍِر َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل الِل  ٌَوٍد، َدُظقا افـ وَس » :☺ َوَظ

َٓ َيٌِْع َحوَِضٌ فِ

ـْ َبْعضٍ  ُ َبْعَضُفْؿ ِم ـُ  شَيْرُزْق الِل  ؾٌِؿ َواْب ًْ ُظَؿَر َوَأىُق ُهَرْيَرَة، َوَأنٌَس  َرَواُه ُم

َهو افـ وُس بُِرْخٍص،  :فُ ٌََدِويه َيٌِقُع ِشْؾَعتَ اْفــَؿْعـَك يِف َذفَِؽ، َأن ُف َمَتك ُتِرَك اْفــوَ  ا اْصَسَ

ْعَر، َؾِنَذا َتَقػ    ً ُع َظَؾْقِفْؿ اف ـْ َبْقِعَفو، إاْفــَوُيَقش  ْعِر َحوَِضُ َبْقَعَفو، َواْمَتـََع ِم ًِ ٓ  بِ

ِله ، ٌََؾدِ اْفــَووَق َظَذ َأْهِؾ  :ٌََؾدِ اْفــ يِف َتْعؾِقؾِِف إَػ َهَذا  ☺ َوَؿْد َأَصوَر افـٌ 

 .(1)"َؿْعـَكاْفــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .161/ 4: اكظر: ادغـل ٓبـ ؿدامي :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 :انًدشيخ نزارٓب انُجُيٕعانقسى انشاثع: 
 

ٌُُققعمـ  م افؼع ظدداً فؼد حر   فذامهو، وجوءت أيوت وإحوديٌ  اف

  مـفو:ؾقفو، بوفتـصقص ظ

 .(1)بيع اخلنز -1

 بيع امليتة.-2

 بيع الدو.-3

 بيع اخليزيز.-4

 األصياو.بيع -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   چؿول اهلل تعوػ: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .]3احوئدة: [ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ

پ  پ  پ   ڀ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ وؿول اهلل تعوػ: 

 .]91احوئدة: [ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

يؼقل ظوَم  ☺ أن ف شؿع رشقل اهلل ¶ اهلل بـ ظٌد وظـ جوبر

ي َم َبْقَع اخلَْؿِر َواَدقْ »: افَػتِح، وهق بؿؽ  َتِي َواخِلـِْزيِر إِن  اهلَل َوَرُشقَفُف َحر 

 .[متػؼ ظؾقف] شَوإْصـَومِ 

 ؾه ف ٓ ََيِ ي ظـ ـوؾي أن  دًؾؿغ ـوؾ  إمجوع ا  ؒ ابـ ظٌد افز اإلموم وكؼؾ

 .(1) دًؾؿ بقع اخلؿر وٓ افتجورة يف اخلؿر

                                                           

ْصَقُة َوَمْفُر َؿوَل مَجَ  :1 : افر  َي َظَؼَ ًَ ًُ َْمْ ْح ًه ُن اْفــوَظٌي: اف ـُ اْفــٌَْغِل، َوُحْؾَقا ، َوَثَؿ ـِ َخْؿُر، اْفــَؽْؾِى، َوافـ ْرُد، وَ اْفــَؽوِه

ـِْزيُر، وَ اْفــوَ  ُى اْفــِخ ًْ ُم، َوَظ ِر افت اَمثِقِؾ. ا.ـه اكظر:  ُؿَغـ َقِي،اْفــَػْحِؾ، َوَأْجُر افـ وئَِحِي، وَ اْفــَؿْقَتُي، َوافد  وِحِر، َوَأْجُر ُمَصق   ً َواف

 .381/ 4: مطوفى أوِل افـفك يف ذح ؽويي ادـتفك

 .31/ 8: اكظر: آشتذـور :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

َٓ اْفــَٓ جَيُقُز َبْقُع " : ؒ ابً قدامة اإلماو وقال َٓ اْفــِخـِْزيِر، َو َؿْقَتِي، َو

مِ  ـُ ..افد  َوَأمْجَُعقا َظَذ حَتِْريِؿ  ،فِ َؼْقِل بِ اْفــِعْؾِؿ َظَذ اْفــُؿـِْذِر: َأمْجََع َأْهُؾ اْفــ. َؿوَل اْب

َءهُ اْفــَخْؿِر، َوَظَذ َأن  َبْقَع اْفــَؿْقَتِي وَ اْفــ ا ٌم: َوَذفَِؽ فِ  ِخـِْزيِر َوِذَ اَم َرَوى َجوبٌِر ـَحَرا

 
ِ
َي َيُؼقُل: ☺ َؿوَل: َشِؿْعً َرُشقَل الِل  َمو َبْقَع » َوُهَق بَِؿؽ  َ َوَرُشقَفُف َحر  إن  الِل 

 .(1)ا.ـه "ُمت َػٌؼ َظَؾْقفِ ش َلْصـَومِ اْفــِخـِْزيِر، وَ اْفــَؿْقَتِي، وَ اْفــْؿِر، وَ خَ اْفــ

 ثيع انكهت. -6

 ـام هق مذهى مجفقر افػؼفوء -ـؾى ـون أي  - افؽؾى مطؾؼوً ٓ جيقز بقع 

 : ؒ ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ، افشوؾعقي واحلـوبؾي ومشفقر مذهى احوفؽقي

 أهؾِ "وهذا م
ِ
ٌِ ؿوضٌي" ذهُى ؾؼفوء    .(1)ا.ـه احلدي

ومًو َؾلَمَر بَِؿَحومِجِِف  ◙ أِِب ُجَحْقَػيَ  ظـ ى َحج  ًُ أِِب اْصَسَ ؿوَل: َرأجْ

 ًَ ْت، َؾ ـْ ذَ وْفــَؾُؽِنَ  ُتُف َظ
ِ
ـِ  ☺فَِؽ، ؿول إِن  َرُشقَل اهلل ِم َوَثَؿ ـِ افد  ـْ َثَؿ ََّنَك َظ

  .]صحقح افٌخوري] احلديٌ افَؽْؾِى...

ُعقٍد إَنَْصوِري  َأِِب مَ  وظـ ًْ ◙: " 
ِ
ـِ  ☺َأن  َرُشقَل الِل  ـْ َثَؿ ََّنَك َظ

ِن افَؽوِهـافَؽْؾِى، َوَمْفِر  ، َوُحْؾَقا ٌَِغل  ؾفذا َّنل  ،]صحقح افٌخوري ومًؾؿ[ "اف

 وٓ صورف فف. ☺سيح مـ افـٌل 

ْٕس )ْٕٔ انقط(.-7 َّ  ثيع انسِّ
ـ ْقر اختؾػ أهؾ افعؾؿ يف حؽؿ بقع   ً ، ى مجفقر افػؼفوء إػ اجلقازؾذه :اف

 ـَ مِ  ؿ وابـ رجى وظددٌ ظـ أمحد اختورهو ابـ افؼق   وافؼقل افثوين: وهق رواييٌ 

بَأِب مو جوء ظـف ذفؽ ٓ جيقز، ودفقؾُ  أن   ادحؼؼغ ـْ ْخــل: َش  ؿولر افزه ً َظ ًُ َجوبِرا

ـ    ً ـِ افَؽْؾِى َواف ِله  :َؿوَل  ،ْقِر؟َثَؿ ـْ ذَ  ☺َزَجَر افـٌ   .]صحقح مًؾؿ[فَِؽ َظ

                                                           

 .191/ 4 :ادغـل ٓبـ ؿدامي :1

 .767/ 5زاد ادعود يف هدي خر افعٌود: :1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 ◙"َأْؾَتك َأىُق ُهَرْيَرَة  : ؒ ؿؿول اإلموم ابـ افؼق  ، وهق افراجح

ـِ َزْيٍد َومَجِقِع َأْهِؾ افظ وِهِر، َوإِْحَدى  وُووٍس وَموهدَوُهَق َمْذَهُى ضَ  َوَجوبِِر ْب

ـْ أمحد، َوِهَل اْختَِقوُر أِب بؽر ظٌد افعزيز، َوُهَق افص   َواَيَتْغِ َظ ِي افر  َقاُب فِِصح 

ٌِ بَِذفَِؽ، َوَظَدِم َمو ُيَعوِرُوُف، َؾَقَجَى اْفــ  .(1)َؼْقُل بِِف" ا.ـهاْفــَحِدي

 ثيع آالد انهٕٓ ٔانعزف ٔانطشة. -8
وافشوؾعقي واحلـوبؾي إػ حتريؿ  ؼفوء مـ احلـػقي واحوفؽقيمجفقر افػُ  ذهى

 ، وهق مٌـل ظذ ؿقهلؿ بتحريؿفو.بقع آٓت افؾفق

ِل   ؿول: شؿعً ◙ يٌ أِب موفؽ إصعريوؾقف حد : يؼقل ☺افـٌ 

َتِحؾهقَن احِلَر َواحلَِريَر، َواخلَْؿَر َواَدَعوِزَف، َوَفَقـِْزفَ » ًْ ٌم، َي تِل أْؿَقا ـْ ُأم  ـ  ِم ـ  َفَقُؽقَك

ٌم إَِػ َجـِْى َظَؾؿ وِرَحٍي هَلُْؿ، َيْلتِقِفْؿ أْؿَقا ًَ حِلَوَجٍي  -فَػِؼرَ َيْعـِل ا-، َيُروُح َظَؾْقِفْؿ بِ

ـَ ِؿَرَدًة  ُخ آَخِري ًَ ٌَق ُتُفُؿ اهلُل، َوَيَضُع افَعَؾَؿ، َوَيْؿ َؾَقُؼقُفقَن: اْرِجْع إَِفْقـَو َؽدًا، َؾُق

 .]رواه افٌخوري[ شَوَخـَوِزيَر إَِػ َيْقِم افِؼقَوَميِ 

 ثيع اإلَسبٌ اندش.-8
مـ ـٌوئر  أو أنثك، ـٌرةٌ  ، ذـراً ـون أو ـٌراً  صغراً  احلر   بقع اإلكًونِ  إن  

 دوان.ف ظُ ؾوشد، ٕن   كقب، وهق بقعٌ افذه 

: ؿول ☺ل  ظـ افـٌ  ◙ أخرج افٌخوري يف صحقحف ظـ أِب هريرة

: َثاَلَثٌي َأنَو َخْصُؿُفْؿ َيْقَم افِؼَقوَمِي: َرُجٌؾ َأْظَطك ِِب ُثؿ  َؽَدَر، َوَرُجٌؾ َبوَع » ُ َؿوَل الِل 

َؾ َثَؿـَ  اً ُحرّ  ـَ  .شَؾوْشَتْقََف ِمـُْف َوََلْ ُيْعِط َأْجَرهُ  اً ُف، َوَرُجٌؾ اْشَتْلَجَر َأِجرَؾَل

ظٌد اهلل، ؾؿـ جـك ظؾقف ؾخصؿف  : "احلره ؿول اإلموم ابـ اجلقزي ؒ

 .(1)ا.ـه وظال" شقده: رب افعودغ جؾ  

                                                           

 .685/ 5ادعود يف هدي خر افعٌود:زاد  :1

 .4/488 :افٌورياكظر: ؾتح : 1
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

 انًدشيخ نغيشْب: انُجُيٕعانقسى انخبيس: 
 

 افٌقع إػ صر  يُ  أمرٌ  أُ ، فؽـ ؿد يطرإصؾ يف افٌقع اإلبوحي فؼد تؼدم أن  

  افتحريؿ، مـ ذفؽ:

 .(انثبَي)انجيع عُذ أراٌ انجًعخ . 1
ظذ افـفل ظـ افٌقع بعد افـداء افثوين  (رمحفؿ اهلل)ػؼ افعؾامء فؼد ات  

ؼ بؿـ تؾزمف افـفل معؾ   ؾس اخلطقى ظذ ادـز، وأن  جيفؾجؿعي، وذفؽ حغ 

ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ٱ  چ اجلؿعي، فؼقفف تعوػ: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

 .]11 - 9اجلؿعي: [ چڃ  

بف، وٓ خالف ظذ افعؿؾ  ؿعٌ : "وهذا َُم  ؒ قال اإلماو ابً العزبي

 .(1)ا.ـه يف حتريؿ افٌقع..."

ف بقع وافصقاب مـ أؿقال افػؼفوء أن   ،فٌقع خالفويف ظدم صحي هذا ا

 .چٺ  ٺچفؼقفف تعوػ:  ،م ٓ يصححمر  

 انجيع في انًسجذ.. 2
 : "ؿول¶  ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿٍرو

ِ
ـِ  ☺ََّنَك َرُشقُل اهلل ٌَْقِع اْفــَظ

 يِف 
ِ
اء ْصِسَ

ِٓ ِجدِ اْفــَوا ًْ ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة و، (1)"َؿ : لؿو ☺ َأن  رشقل اهلل ◙َظ

ٌَْتوعُ » ـْ َيٌِقُع َأْو َي ُ َِتَوَرَتَؽ، َوإَِذا اْفــيِف  إَِذا َرَأجُْتْؿ َم : َٓ َأْرَبَح الِل  ِجِد، َؾُؼقُفقا ًْ َؿ

ُ َظَؾقَْؽ  : َٓ َأد ى الِل  َي، َؾُؼقُفقا وف  ـْ َيـُْشُد ِؾقِف افض   .(3)"شَرَأجُْتْؿ َم

                                                           

 .113/ 4: أحؽوم افؼرآن :1

 .569/ 11: ط افرشوفي ،مًـد أمحد :1

ِمذي أ :3 ـ ًوئل يف افؽزى  ،1311 :خرجف افس   .9933واف
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 ُيشرع وُيمنع منها؛ وما الُبُيوع
 

افٌقع  -ًجدأي: اد-"وَيرم ؾقف  : ؒ اويقال شزف الديً احلجَّ

ء واإلجورة فؾؿعتؽِ  ول فف: ٓ ؼَ أن يُ  ـه ًَ ويُ  ،ؾٌوضؾ ؾعَؾ  ه، ؾننْ ػ وؽرِ وافؼا

ـون  ؿؾقالً  ،وٓ جيقز افتؽًى ؾقف بوفصـعي ـخقوضي وؽرهو ،اهلل َتورتؽ أربَح 

وفشقـوين هذا اختقور ظدد مـ أهؾ افعؾؿ ـو ،(1)ا.ـه حلوجي وؽرهو" ،أو ـثراً 

 .مهووؽرِ  وافصـعوين

 .ثيع انسالح في انفزُخ .3

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  چ ؿول اهلل تعوػ: 

 .]1احوئدة: [     چېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی

ـِ ُحَصغ، "أن  و  رش ظـ ِظؿران ْب
ِ
الحَّن ☺قَل اهلل  ً ـْ بقِع اف  يف ك َظ

 .(1)"افػتـي

ي ظذ ظوكاإلفذريعي  هذا شدٌّ  ن  أ"وٓ ريى  : ؒ ابً الكيهاإلماو قال 

 ،ثؿ وافعدواناإلظوكي ظذ اإلهذا افٌقع يتضؿـ  ن  أومـ ادعؾقم . ادعصقي..

ـٌقع  ،عغ ظذ معصقي اهللأو معوووي تُ  ةبقع أو إجور ويف معـك هذا ـؾه 

 .(3)ا.ـه افًالح فؾؽػور وافٌغوة وؿطوع افطريؼ..."

4 .َّ  .ٍ يزخزِ خًشًاثيع انعصيش ي
َٓ  ؒ قال اإلماو ابً مفلح ـْ َيت ِخُذُه َْمْراْفــ َيِصحه َبقُْع : ")َو َ

ِ
( اً َعِصِر د

ِنْثِؿ اْفــَوَهَذا َمُعقَكٌي َظَذ  ،(ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ) فَِؼْقفِِف َتَعوَػ: وً َؿْطع

م ر  َٓ َيِصحه وً َؾَقُؽقُن حُمَ َن ُف َظْؼٌد َظَذ َظْغٍ ُيْؼَصُد اِهَو (4): َو ِٕ ٌََف إِ اْفــ:  َجوَرَة َؿْعِصَقُي َأَص

                                                           

 .1/319 :اإلؿـوع: 1

 .رواه افطزاين وافٌقفؼل: 1

 .158/ 3 :إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ :3

ٌُُققعظدم صحي هذا افـقع مـ  :4 ـْ 317/ 4ى احلـوبؾي، ؿول يف اإلكصوف )هق مذه اف َ
ِ
ِي َبْقِع اْفَعِصِر د (: "َوَظَدُم ِصح 

ـْ اْدُْػَرَداِت" اً َيت ِخُذُه َْمْر  ا.ـه ِم
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، وَ اْفــ
ِ
َكك َأْو فِْؾِغـَوء ، اْخَتورَ اْفــَلَمِي فِؾز  ـ  َؼ، َوِؿقَؾ: َأْو َط ُه َؿْذَهُى إَِذا ُظؾَِؿ: َأْي: حَتَؼ 

" ـِ ي ْقُخ َتِؼله افد    .)1)ا.ـه افش 

 ثيع انعجذ انًسهى نكبفش.. 5

 .]141افـًوء: [    چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ   ؿول اهلل تعوػ:

 :¶ يف صحقحف: ؿول ابـ ظٌوس  ؒ اإلموم افٌخوري ؿول

 ."اإِلْشاَلُم َيْعُؾق َوَٓ ُيْعَذ "

َٓ َيِصحه َبْقُع  ؒ ؿول اإلموم ابـ مػؾحو ٌِْد اْفــ: ")َو ؾِِؿ فَِؽوِؾٍر( اْفــَع ًْ ُؿ

َن  ِؾقِف َصَغوركص  ظَؾق ِٕ ـِ اْشتَِداَمِي ِمْؾِؽِف َظَؾْقِف:  َن ُف مَمْـُقٌع ِم ِٕ ، َؾَؿـََع اْبتَِداُؤُه اً ِف: 

َؿوِق، َوَظـُْف: ُيْممَ  ْشِسْ
ِٓ وفـ َؽوِح َوا ٌَْقِعِف َأْو ـَِتوَبتِِف"ـَ  .(1)ا.ـه ُر بِ

 ثيع شعش انًشأح ألخشٖ.. 6
ـ بف رأشفو، حلرمي إضالع افرجول َيرم بقع صعر ادرأة ٕخرى تزي  

، يف ذفؽ إجوكى ظؾقف، وٕن يف ذفؽ خداع وؽش، وؿد جوء افـص بوفؾعـ

ًْ  ▲جوء ظـد افٌخوري ظـ أشامء بـً أِب بؽر  ِل  امرأ  ؿوفً: شلخ ٌة افـٌ 

رَ  ،☺ ، إن  ابـتل أصوبتفو احلصٌُي، ؾوم  أي: - ُرَهوَق صعؾؼوفً: يو رشقل الِل 

ْجُتَفو، َأَؾَلِصُؾ ِؾقِف؟-َزق ِصَؾَي َواَدْقُصقَفيَ »َؾَؼوَل:  ،، َوإيِن  َزو  ُ افَقا ـَ الِل   .شَفَع

* * * 
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 السلع والبضائعاحتكار 
 

بهِض، يف اللغة ُزِكز، واحَلِكاالحتكار مً احَل َ خوُر افط َعوِم فؾس  : "اد 

َتِؽرٌ  ٌُف حُمْ ُؾ  ،وصوح ـَ ـُ ِشقَدْه: آْحتِؽوُر مَجُْع افط َعوِم َوَكْحِقِه مِم و ُيْم ؿول اْب

ًِ افَغالء بِف...واحتٌوُشف   : َمو اْحُتِؽَر. وً َؽُر واحلَُؽُر مَجِقعواحلَ ، اْكتِظوَر َوْؿ

ًُ ُشَنيل ب ُصقَن، وإِكف حلَِؽٌر قال اب روَن يِف َبْقِعِفْؿ َيـُْظُروَن َوَيَسَ : إَِّنؿ فَقَتَحؽ 

ٌة َحت ك َيٌِقَع بِ  قُق مود  ًه ُل ََيٌُِْس ِشْؾَعَتُف واف ـْ وْفــَٓ َيَزا ة َحْؽِره َأي ِم ـْ ِصد  َؽثِِر ِم

ِة ا ة َأي َمَْلى ِرَجوًٓ ِصد  قُق مود  ًه ٌَوِشِف وَتَربهِصف: َؿوَل: َواف
 .(1)وُبققظًو" ا.ـه ْحتِ

 وؿد جوءت أحوديٌ ـثرة ظـ آحتؽور، مـفو:

ـِ ظٌدظـ َمعْ  ، ظـ رشا َؿِر ْب
ِ
 هلل

ِ
ٓ  َخوضٌِئ » :ؿول ،☺قِل اهلل َتِؽُر إِ  شَٓ ََيْ

 .]أخرجف مًؾؿ[

ـِ  ػف ظـوظـد ظٌد افرزاق يف مصـ   ق ِى، أن ف ؿولاْفــاب ًَ ـَ ُؿ ًُ َمْعَؿَر ْب : َفْق َرَأجْ

 
ِ
ٌِْد الِل   اْفــَظ

ِ
ًُ َرُشقَل الِل  ٓ  »َيُؼقُل:  ☺َعَدِوي  َوُهَق َيُؼقُل: َشِؿْع َتِؽُر إِ َٓ ََيْ

ـُ  شَخوضٌِئ  ًَ َؿوَل: اْفــَؿوَل اْب ْي ًُ َفُف: َؾِنك َؽ حَتَْتِؽُر افز  ق ِى: َؾُؼْؾ ًَ َ ُؿ "اْشَتْغِػُر الِل 

 ِمـُْف".

، َوَأِِب ُأَموَمَي،  : ؒ قال اإلماو الرتمذي ـْ ُظَؿَر، َوَظِع  ٌَوِب َظ "َويِف اف

ـِ ُظَؿرَ  ـٌ َصِحقٌح  ،َواْب ًَ ٌٌ َح ٌُ َمْعَؿٍر َحِدي َوافَعَؿُؾ َظَذ َهَذا ِظـَْد َأْهِؾ  ،َوَحِدي

ِرُهقا اْحتَِؽوَر افط َعومِ افِعْؾِؿ  َص ، ـَ ْحتَِؽوِر يِف َؽْرِ افط َعومِ  َوَرخ  ِٓ ، َبْعُضُفْؿ يِف ا
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ـُ  ٌَوَركِ اْفــوَؿوَل اْب ْختِقَوِن َوَكْحِق َذفَِؽ" ُؿ  ً ، َواف ـِ ْحتَِؽوِر يِف افُؼْط
ِٓ : َٓ َبْلَس بِو

 .(1)ا.ـه

ْحتَِؽورِ اْفــ"َوَهَذا  : ؒ قال اإلماو اليووي ِٓ يٌح يِف حَتِْريِؿ ا ٌُ َسِ ، َحِدي

ْحتَِؽوُر  َحاُبَيا:َقاَل َأِص ِٓ ْحتَِؽوُر يِف اْفــا ِٓ ُم ُهَق ا ًي: َوُهَق َأْن اْفــُؿَحر  َلْؿَقاِت َخوص 

 ًِ َي افط َعوَم يِف َوْؿ َٓ َيٌِقُعُف يِف اْفــَيْشَسِ  فِؾت َجوَرِة َو
ِ
ِخُرُه فقغؾقا َحوِل بَ اْفــَغاَلء ْؾ َيد 

ـْ َؿْريَ  ،َثَؿـُفُ  و إَِذا َجوَء ِم َخَرُه َأِو اْبَتوَظُف يِف َؾَلم  ْخِص َواد   افره
ًِ ُه يِف َوْؿ ا تِِف َأِو اْصَسَ

 ًِ ؾِفِ اْفــَوْؿ ـْ  حِلَوَجتِِف إَِػ َأ
ِ
َٓ َأِو اْبَتوَظُف فَِقٌِقَعُف يِف َوْؿتِِف َؾَؾقَْس بِو ،َغاَلء ْحتَِؽوٍر َو

و َؽْرُ ، حَتِْريَؿ ِؾقفِ  ُرُم ااْفــَوَأم  ِت َؾاَل ََيْ ْحتَِؽوُر ِؾقِف بُِؽؾ  َحوَلْؿَقا ٍل، َهَذا َتْػِصقُؾ ِٓ

ِي اْفــُعَؾاَمُء: وَ اْفــَؿوَل ، َمْذَهٌِـَو ـْ َظوم  ِر َظ َ ْحتَِؽوِر َدْؾُع افي  ِٓ ِحْؽَؿُي يِف حَتِْريِؿ ا

اَم َأمْجََع ، افـ وسِ  وٍن َضَعوٌم واوطر  ُعَؾاَمءُ اْفـــَ ًَ وَن ِظـَْد إِْك ـَ افـوس إفقف َظَذ َأن ُف َفْق 

ـِ افـ وسِ  وً ْؾعجز َظَذ َبْقِعِف دَ وَل جيدوا ؽره أُ  ِر َظ َ و َمو ُذـَِر يِف ، فِؾي  ِؽَتوِب اْفــَوَأم 

ـِ  ـْ َشِعقِد ْب ق ِى َوَمْعَؿٍر َراِوي اْفــَظ ًَ ِن ؾؼول ابـ اْفــُؿ َتِؽَرا وَكو ََيْ ـَ اَُم   َأَّن 
ٌِ َحِدي

، َومَحَاَل ظٌد افز وآخرون: إكام ـون ََيَْتؽِ  ًَ ْي ِن افز  ٌَ َظَذ اْحتَِؽوِر اْفــَرا َحِدي

 اْفــَحوَجِي إَِفْقِف وَ اْفــُؼقِت ِظـَْد اْفــ
ِ
وؾِِعله ، َغاَلء َذا مَحََؾُف افش  ـَ وأىق حـقػي وآخرون  َو

 .(1)ا.ـه وهق افصحقح"

ْحتَِؽوُر  ؒ وؿول اإلموم ابـ ؿدامي ادؼدد ِٓ ُم َمو اْج اْفــ: "ا َؿَع ِؾقِف تَ ُؿَحر 

وطٍ   : َثاَلَثُي ُذُ

َي َأَحُدَهو تِِف َصْقئوً َؾَؾْق َجَؾَى َصقْئ، : َأْن َيْشَسِ ـْ َؽؾ  َخَرُه، ََلْ وً ، َأْو َأْدَخَؾ ِم ، َؾود 

َتِؽر ـْ حُمْ ـْ  ،اً َيُؽ ـِ َوَموفٍِؽ َوَؿوَل اْفــُرِوَي َظ ًَ َجوفُِى َفقَْس اْفــَلْوَزاِظله اْفــَح

َن   ،شُؿْحَتِؽُر َمْؾُعقنٌ اْفــَجوفُِى َمْرُزوٌق، وَ اْفــ»ْقفِِف: بُِؿْحَتَؽِر: فِؼَ  ِٕ َٓ اْفــَو َجوفَِى 
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َٓ َيُيه بِِف، َبْؾ َيـَْػُع، َؾِنن  افـ وَس إَذا َظؾُِؿقا ِظـَْدُه َضَعوم  اً ُمَعدّ  وً ُيَضق ُؼ َظَذ َأَحٍد، َو

وَن َذفَِؽ َأْضقَُى َفُؼُؾقاِهِْؿ  ـَ ٌَْقِع،  ـْ َظَدِمِف. فِْؾ  ِم

ى ُؿقتاْفــْن َيُؽقَن أَ  افث ويِن: و ، وً ُؿْشَسَ ُء، وَ اْفــِنَداُم، وَ اْفــَؾَلم  ُؾ، اْفــَحْؾَقا ًَ َع

، َوَأْظاَلُف  ًُ ْي مٌ اْفــَوافز  ر  َلثَْرُم: َشِؿْعً َأىَو اْفــَؿوَل  ،ٌََفوِئِؿ، َؾَؾْقَس ِؾقَفو اْحتَِؽوٌر حُمَ

َلُل  ًْ  ُي
ِ
ٌِْد الِل  ـْ ُؿقِت افَظ وَن ِم ـَ ْحتَِؽوُر؟ َؿوَل: إَذا 

ِٓ  ا
ٍ
ء ـْ َأي  َرْ ـ وِس َؾُفَق ، َظ

ِذي ُيْؽَرهُ  ـِ َظْؿِرو ،اف   ْب
ِ
ٌِْد الِل  ـُ  ،َوَهَذا َؿْقُل َظ وَن َشِعقُد ْب ـَ ق ِى اْفــَو ًَ َوُهَق - ُؿ

ْح  ِٓ ٌِ ا ًَ  -تَِؽورِ َراِوي َحِدي ْي َتِؽُر افز  َتِؽُر افـ َقى، َؿوَل َأىُق َداُود ،ََيْ وَن ََيْ ـَ  :

َن  َهِذِه  ،ٌِْزرَ اْفــَخْقَط، وَ اْفــوَ  ِٕ َٓ َتُعؿه اْفــَو ًْ اْفــَلْصَقوَء مِم و  ٌََف َحوَجُي إَفقَْفو، َؾَلْص

َكوِت. اْفــافث َقوَب، وَ   َحَقَقا

 ٌُ ِئفِ : َأْن ُيَضق  افث وفِ ا َٓ ََيُْصُؾ َذفَِؽ ، َؼ َظَذ افـ وِس بِِؼَ ـِ  َو ٓ  بَِلْمَرْي  :إ

و ـَ  :َأَحِدمِهَ ْحتَِؽوُر،  ِٓ ، َوافثهُغقرِ وْفــَيُؽقُن يِف َبَؾٍد ُيَضق ُؼ بَِلْهؾِِف ا َؿوَل  ،َحَرَمْغِ

َي وَ  ْحتَِؽوُر يِف ِمْثِؾ َمؽ  ِٓ ٌاَِلَد اْفــَؾَظوِهُر َهَذا َأن  ، َوافثهُغقرِ  َؿِديـَِي،اْفــَأمْحَُد: ا

ِشَعَي اْفــ ِؾِؼ وَ اْفــَؽثَِرَة ــافْ َقا ٌَْغَدادَ اْفــَؿَرا ـَ ُرُم ِؾقَفو اْفــوَ  َجَؾِى  َٓ ََيْ  ، ِة َوِمْكَ ٌَْكَ

ُر ؾِقَفو َؽوفٌِ َٓ ُيَمث  َن  َذفَِؽ  ِٕ ْحتَِؽوُر:  ِٓ  . وً ا

ق ِؼ، بَِلْن َيْدُخَؾ  :افث ويِن  ٌَودَ اْفــَأْن َيُؽقَن يِف َحوِل افض  ُر َذُوو ٌََؾَد َؿوِؾَؾٌي َؾقََت

وََّنَو، َوُيَضق ُؼقَن َظَذ افـ وسِ اْفــ ِل َؾَقْشَسُ وِع  ،َلْمَقا ًَ ت 
ِٓ ُه يِف َحوِل ا و إْن اْصَسَا َؾَلم 

َٓ ُيَضق ُؼ َظَذ  ْخِص، َظَذ َوْجٍف  ٍم"َوافره  .(1)ا.ـه  َأَحٍد َؾَؾقَْس بُِؿَحر 

* * * 
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 تسعري السلع والبضائع

 

ْعِر": "افت  رقال العالمة ابً ميظو  ً ِعُر: َتْؼِديُر اف   .(1)ا.ـه ًْ

ْعُر َظَذ َظْفِد ظـ أنس ؿول: ؽالحو جوء  :وإصؾ حتريؿ افتًعر   ً  اف

 
ِ
ْر َفـَو، َؾَؼوَل  ،☺َرُشقِل الِل  ، َشع 

ِ
: َيو َرُشقَل الِل  ُر، »: َؾَؼوُفقا ع  ًَ َ ُهَق ادُ إِن  الِل 

ز   ٌَوِشُط، افر  َْرُجق َأْن افَؼوبُِض، اف َٕ ٌُـِل اْفــاُق، َوإيِن   َؼك َرِب  َوَفقَْس َأَحٌد ِمـُْؽْؿ َيْطُؾ

َٓ َمولٍ   .(1)شبَِؿْظؾَِؿٍي يِف َدٍم َو

 :ًلخي افتًعر ؾجعؾقهو ظذ ؿًؿغوؿد ؾصؾ بعض أهؾ افعؾؿ م

وَن افـ وُس َيٌِقُعقَن ِشَؾَعُفْؿ  : ؒ قال شيذ اإلسالو ابً تينية ـَ "إَِذا 

 اْفــَقْجِف اْفــَظَذ 
ِ
ء ْ و فِِؼؾ ِي افق  ْعُر إم   ً ـْ َؽْرِ ُطْؾٍؿ ِمـُْفْؿ َوَؿْد اْرَتَػَع اف َؿْعُروِف ِم

و فَِؽْثَرِة   َخْؾِؼ: َؾفَ اْفــَوإِم 
ِ
ُم وْفــؾَ ، َذا إَػ الِل  ٌه بَِعقْ  َخْؾِؼ َأْن َيٌِقُعقا بِِؼقَؿياْفــَزا َرا ـْ ـَِفو إ

  .بَِغْرِ َحؼ  

وَرِة افـ وِس إَفْقَفو  و افث ويِن َوَأم   ـْ َبْقِعَفو َمَع ََضُ َؾِع ِم  ً َؾِؿْثُؾ َأْن َيْؿَتـَِع َأْرَبوُب اف

ٓ  بِِزَيوَدِة َظَذ  َٓ  ،ِؿْثؾِ اْفــَؾُفـَو جَيُِى َظَؾْقِفْؿ َبْقُعَفو بِِؼقَؿِي  ،َؿْعُروَؾيِ اْفــِؼقَؿِي اْفــإ َو

  ٓ ِعِر إ ًْ َمُفْؿ بِِؼقَؿِي ــفْ إَمْعـَك فِؾت  ُ بِفِ اْفــاَم ِؿْثِؾ َؾَقِجُى َأْن َيْؾَتِزُمقا بِ اْفــَزا ، َزَمُفْؿ الِل 

ـْ َهَذا َأْن َيُؽقَن افـ وُس َؿْد  ٓ  ُأنَوٌس اْفــَوَأىَْؾُغ ِم ُه إ ٓ  َيٌِقَع افط َعوَم َأْو َؽْرَ َتَزُمقا َأ

َؾُع إ  ً ٌَوُع تِْؾَؽ اف َٓ ُت ُهْؿ َذفَِؽ َمْعُروُؾقَن  ٓ  هَلُْؿ: ُثؿ  َيٌِقُعقََّنَو ُهْؿ: َؾَؾْق َبوَع َؽْرُ

و ُطْؾامً  ـْ  فَِقطِقَػيٍ  ُمـَِع إم  ـْ ـٌَوِئِع: َأْو َؽْرَ ُطْؾٍؿ: فِ اْفــُتْمَخُذ ِم وِد اْفــاَم يِف َذفَِؽ ِم ًَ َػ

  ٓ َٓ َيٌِقُعقَن إ  ٌُ ِعُر َظَؾْقِفْؿ بَِحْق ًْ وَن  ،ِؿْثؾِ اْفــ بِِؼقَؿِي َؾَفُدَ جَيُِى افت  َٓ َيْشَسُ َو
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ٓ  بِِؼقَؿِي  َل افـ وِس إ ـْ اْفــَأْمَقا ٍد يِف َذفَِؽ ِظـَْد َأَحٍد ِم َن ُف إَذا اْفــِؿْثِؾ باَِل َتَرده ِٕ  :
ِ
ُعَؾاَمء

ُهْؿ َأْن َيٌِقَع َذفِ  وَن َؿْد َمـََع َؽْرَ َيفُ ـَ َغ هَلُْؿ َأْن َيٌِقُعقا باَِم َؾَؾْق ُشق  ، َؽ افـ ْقَع َأْو َيْشَسِ

وَن َذفَِؽ ُطْؾامً  ـَ ْوا باَِم اْخَتوُروا  : ُطْؾامً  اْخَتوُروا َأْو اْصَسَ ـْ َوْجَفْغِ ٌَوِئِعَغ  فِْؾَخْؾِؼ ِم فِْؾ

ـَ ُيِريُدوَن َبْقَع  ِذي ـَ ِمـُْفؿْ  ْؾامً َوطُ ، َلْمَقالِ اْفــتِْؾَؽ اف  ي  َقاِجُى إَذا ََلْ اْفــوَ ، فِْؾُؿْشَسِ

ـْ َدْؾُع مَجِقِع افظهْؾِؿ َأْن َيْدَؾَع  ـَ ِمـْفُ اْفــُيْؿِؽ ِعُر يِف ِمْثِؾ َهَذا َواِجٌى باَِل  ،ُؿْؿِؽ ًْ َؾوفت 

ـِ اْفــَوَحِؼقَؼُتُف:  ،كَِزاعٍ  ٓ  بَِثَؿ وا إ َٓ َيْشَسُ ٓ  َيٌِقُعقا َأْو  ُمُفْؿ َأ َوَهَذا َواِجٌى  ،ِؿْثؾِ اْفــَزا

يَعِي..."ـَ يِف َمَقاِوَع  ِ ـْ افؼ    .(1)ا.ـه ثَِرٍة ِم

ٌم،  ؒ هوقال اإلماو ابً الكيِّ ر  ِعُر: َؾِؿـُْف َمو ُهَق ُطْؾٌؿ حُمَ ًْ و افت  : "َأم 

َهُفْؿ بَِغْرِ َحؼ  َظَذ ، ِمـُْف َمو ُهَق َظْدٌل َجوئِزٌ وَ  َرا ـْ ـَ ُطْؾَؿ افـ وِس َوإِ ٌَْقِع اْفــَؾِنَذا َتَضؿ 

َٓ يَ  ـٍ  ـَ بَِثَؿ ٌم، َوإَِذا َتَضؿ  ُ هَلُْؿ، َؾُفَق َحَرا َعْدَل اْفــْرَوْقَكُف، َأْو َمـََعُفْؿ مِم و َأىَوَح الِل 

ـْ  ِهِفْؿ َظَذ َمو جَيُِى َظَؾْقِفْؿ ِم َرا ـْ ـِ اْفــَبْغَ افـ وِس، ِمْثُؾ إ ِؿْثِؾ، اْفــُؿَعوَوَوِي بَِثَؿ

ُرُم َظَؾْقِفْؿ مِ  َيوَدِة َظَذ ِظَقِض َوَمـََعُفْؿ مِم و ََيْ ِؿْثِؾ، َؾُفَق َجوِئٌز، َبْؾ اْفـــْ َأْخِذ افز 

 َواِجٌى.

و  ُؿ اْفــَؾَلم  ًْ ُل اْفــِؼ ِل  : »ؾؿثؾ مو روى أنس ؿول :لَو  ْعُر َظَذ َظْفِد افـٌ   ً    َؽاَل اف

ْرَت َفـَو؟، ☺ ، َفْق َشع 
ِ
: َيو َرُشقَل الِل  َ »َؾَؼوَل:  ،َؾَؼوُفقا َؼوبُِض اْفــ ُهَق إن  الِل 

ِزُق،  ا َْرُجق َأْن اْفــٌَوِشُط اْفــافر  َٕ ُر، َوإيِن   ع  ًَ ٌُـِل َأَحٌد بَِؿْظؾَِؿٍي اْفــُؿ َٓ َيْطُؾ َ َو َؼك الِل 

َٓ َمولٍ  وُه يِف َدٍم َو  .(1)شَطَؾْؿُتَفو إي 

وَن افـ وُس َيٌِقُعقَن ِشَؾَعُفْؿ َظَذ  ـَ ـْ َؽْرِ ُطْؾٍؿ ِمـُْفْؿ، ـاْفـَقْجِف اْفــَؾِنَذا  َؿْعُروِف ِم

ْعُر   ً و فَِؽْثَرِة -َوَؿْد اْرَتَػَع اف ، َوإِم 
ِ
ء ْ و فِِؼؾ ِي افق  ، ؾَ  -َخْؾِؼ اْفــإم 

ِ
ُم ْفــنَؾَفَذا إَػ الِل  َزا

. ٌِقُعقا بِِؼقَؿٍي بَِعْقـَِفوافـ وِس َأْن يَ  ٌه بَِغْرِ َحؼ  َرا ـْ  إ
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و و وَرِة افـ وِس َؾؿِ  :ثويناْفــَأم  ـْ َبْقِعَفو، َمَع ََضُ َؾِع ِم  ً ْثُؾ َأْن َيْؿَتـَِع َأْرَبوُب اف

ٓ  بِِزَيوَدٍة َظَذ  َٓ اْفــَؿْعُروَؾِي، َؾُفـَو جَيُِى َظَؾْقِفْؿ َبْقُعَفو بِِؼقَؿِي اْفــِؼقَؿِي اْفــإَفْقَفو إ ِؿْثِؾ، َو

  ٓ ِعِر إ ًْ ُمُفْؿ بِ ْفــإَمْعـَك فِؾت  ِعُر َهوُهـَو اْفــِؼقَؿِي َزا ًْ ٌم بِ اْفــِؿْثِؾ، َؾوفت  ِذي وْفــَزا َعْدِل اف 

ُ بِِف"اْفــ  .(1)ا.ـه َزَمُفْؿ الِل 
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ٌُُققعمًوئؾ  ـو يف هذا افؽتوب أهؿ  فؼد مجعْ  فوت ، واشتؾؾـوهو مـ أم  اف

 في افؼظقي.ؾـو ظؾقفو بوٕدافؽتى ٕهؾ افعؾؿ، ودف  

ءَ  ظل اشتقعوَب د  وٓ ك ؾصقفف،  تشعٌوِت  مجقع دؿوئؼ افٌوب، وٓ احتقا

 .]76يقشػ: [      چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  ف افتًديد وادؼوربي،وفؽـ  

ؾغـو ظـ افؼوِض أِب احلًـ ظع بـ : "بَ  ؒ الحقال اإلماو ابً الصََّ

ػً يف صـ  غ، ؿول: ػغ افشوؾعقادصـ   حمؿد ابـ حٌقى احووردي، أحدِ 

ٌُُققع" مجعً فف مو اشتطعً مـ ـتى افـوس، وجفدت ؾقف كػز،  وً "، ـتوباف

أظجى بف،  دُت ب واشتؽؿؾ، وـِ وـددت ؾقف خوضري، حتك إذا مهذ  

 -وأنو يف َمؾز- حيين :بعؾؿف وً وتصقرت أنـل أصد افـوس اوطالظ

بقون، ؾًلٓين ظـ بقع ظؼداه يف افٌوديي ظذ ذوط تضؿـً أربع  مًوئؾ، أظرا

بَل أظرف ف ؾؼوٓ: أمو ، اً ام معتزبحوِل وحوهِل  اً ، ؾلضرؿً مػؽروً قء مـفو جقا

 وً . ؾؼوٓ: إهيظـدك ؾقام شلخـوك جقاب وأنً زظقؿ هذه اجلامظي؟! ؿؾً: ٓ

  .(1)ا.ـه فَؽ، واككؾو..."

 

كو أن احلؿد هلل رب    افعودغ وآخر دظقا

 ؾغشؾؿ ظذ أذف إنٌقوء وادرشوصذ اهلل و
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