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  مدرس الفقھ المقارن بكلیة الشریعة والقانون 

   دقھلیة-بتفھنا األشراف 

 
 



                                          ٩٤١

 
الحمد � شرع الشرائع وأحكم األحكام، أحمده سبحانھ وأش�كره فھ�و 

 إل��ھ إال هللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، وأش��ھد أن ول��ي ك��ل إنع��ام، وأش��ھد أن ال
ًسیدنا ونبینا محم�دا عب�ده ورس�ولھ س�ید األن�ام، أوض�ح المحج�ة، وأظھ�ر 
مع��الم ال��شریعة، وب��ین الح��الل والح��رام، ص��لى هللا وس��لم وب��ارك علی��ھ، 

  .وعلى آلھ وصحبھ البررة الكرام، والتابعین ومن تبعھم بإحسان

  وبعد

م��ن المع��امالت الت��ي " م��ر بال��شراءبی��ع المرابح��ة لآل" ف��إن معامل��ة 
اتسعت رقعة العمل بھا، وحازت قصب السبق بین المعامالت المصرفیة 

بلغت ن�سبة التعام�ل بھ�ا ف�ي بع�ض الم�صارف في مجال انتشارھا، حتى 
، وعملی�ة بلغ�ت م�ن )١(من عملی�ات االس�تثمار فیھ�ا% ٩٠اإلسالمیة إلى 

ق�ة ب�أن یھ�تم بھ�ا الب�احثون األھمیة تلك المنزلة، وتبوأت تلك المكان�ة حقی
في مجال الفقھ اإلسالمي، السیما وأن الخالف حول مشروعیتھا م�ا زال 
ًقائم��ا ب��ین الفقھ��اء المعاص��رین من��ذ اكت��شاف ھ��ذه المعامل��ة كوس��یلة م��ن 
الوس���ائل الت���ي یمك���ن للم���صارف اإلس���المیة أن تنتھجھ���ا كب���دیل ع���ن 

  .البنوك التجاریة والذي یجري بھ العمل في العدید من ،اإلقراض بفائدة

ًفرغبت في التعرف عن قرب بھذه المعاملة الھام�ة، متتبع�ا تاریخھ�ا 
ًف��ي الفق��ھ اإلس��المي، باحث��ا ع��ن ج��ذورھا ف��ي طی��ات م��ا دون��ھ فقاؤن��ا 
ًالسابقون عنھا، محاوال الوقوف على حقیقة ھذه المسألة وحكمھ�ا، وذل�ك 

ة الت�ي من خ�الل النظ�ر ف�ي الخ�الف الواق�ع حولھ�ا، وال�تفحص ف�ي األدل�
اس��تند ك��ل فری��ق إلیھ��ا، وق��سمت ھ��ذا البح��ث إل��ى مقدم��ة وثالث��ة مباح��ث 

  :وخاتمة، وسرت في مباحثھ على وفق الخطة التالیة
  التعریف ببیع المرابحة لآلمر بالشراء: المبحث األول

            وفیھ خمسة مطالب
  تعریف مفردات بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المطلب األول

   أربعة فروع         وفیھ
  تعریف البیع: الفرع األول
  تعریف المرابحة: الفرع الثاني
  تعریف اآلمر: الفرع الثالث
  تعریف الشراء: الفرع الرابع

  تعریف معاملة بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المطلب الثاني
                                                 

/ ١(ی��ع المرابح��ة كم��ا تجری��ھ البن��وك اإلس��المیة، د محم��د س��لیمان األش��قر ب)  1(
: ، مطب�وع ض�من كت��اب بح�وث فقھی��ة ف�ي ق��ضایا اقت�صادیة معاص��رة، ط)٧١

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨دار النفائس، األردن، الطبعة األولى، 



                                          ٩٤٢

  مراحل بیع المرابحة لآلمر بالشراء : المطلب الثالث
   لآلمر بالشراء أھمیة بیع المرابحة: المطلب الرابع

  اكتشاف ھذه المعاملة كصیغة من صیغ االستثمار: المطلب الخامس
  حكم بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المبحث الثاني

            وفیھ مطالبان
تحقیق آراء الفقھاء السابقین حول المعاملة المعروفة : المطلب األول

  فروع، وفیھ أربعة "بیع المرابحة لآلمر بالشراء" اآلن بـ
  نصوص المذھب الحنفي : الفرع األول
  نصوص المذھب المالكي: الفرع الثاني
  نصوص المذھب الشافعي: الفرع الثالث
  نصوص المذھب الحنبلي: الفرع الرابع

في نظر " بیع المرابحة لآلمر بالشراء " حكم صورة : المطلب الثاني
  الفقھاء  القدامى
والمأمور بإتمام عقد البیع في حكم إلزام كل من اآلمر : المبحث الثالث

  المرابحة لآلمر بالشراء
             وفیھ ثالثة مطالب

  اإللزام بالوعد: المطلب األول
            وفیھ فرعان

  تعریف الوعد: الفرع األول
   حكم اإللزام بالوعد: الفرع الثاني

  حكم اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المطلب الثاني
ھل یصح تخریج اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلمر : طلب الثالثالم

  بالشراء على رأي المالكیة؟
ھذا وأرجو من هللا تعالى أن یوفقني للصواب وأن یھدیني إلى سواء 

  .الصراط، إنھ تعالى ھو الكریم الوھاب، وھو حسبنا وإلیھ المآب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                          ٩٤٣

  

  المبحث األول
  لآلمر بالشراءالتعریف ببیع المرابحة 

  المطلب األول 

  تعریف مفردات بیع المرابحة لآلمر بالشراء

  تعریف البیع: الفرع األول

ًمبادل�ة م�ال بم�ال، یق�ال بع�ت ال�شيء أبیع�ھ بیع�ا ومبیع�ا، : البیع لغ�ة ً ْ َ
ًوالقیاس مباعا، أي ًأعطاه إیاه بثمن، وباعھ أیضا یكون بمعن�ى اش�تراه، : َ

 واحد م�ن المتعاق�دین أن�ھ ب�ائع، ولك�ن فھو من األضداد، ویطلق على كل
إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذھن ب�اذل ال�سلعة، وجمع�ھ باع�ة، ویطل�ق 

   )١(.البیع على المبیع، فیقال بیع جید، وجمعھ بیوع

عرف البیع في االص�طالح بتعریف�ات متع�ددة أع�رض : ًواصطالحا
  :بعضھا فیما یلي

   )٢(.مال على وجھ التراضيمبادلة المال بال: عرفھ الحنفیة بأنھ

عقد معاوضة على غیر منافع وال متعة لذة ذو : وعرفھ المالكیة بأنھ
   )٣(.مكایسة أحد عوضیھ غیر ذھب وال فضة معین غیر العین فیھ

  عقد معاوضة مالیة تفید ملك عین أو منفعة : وعرفھ الشافعیة بأنھ

  
                                                 

، )ھ�ـ ٧١١: ت(لسان العرب، محمد بن مكرم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري )  1(
 هللا علي الكبیر ، محمد أحمد حسب هللا ، ھاشم محمد الشاذلي، عبد: تحقیق 

دار المع����ارف، الق����اھرة ، ب����دون ت����اریخ، : ، دار الن����شر )٤٠١ص /١ج (
المصباح المنی�ر ف�ي غری�ب ال�شرح الكبی�ر، أب�و العب�اس أحم�د ب�ن محم�د ب�ن 

مكتب�ة لبن�ان، بی�روت : ، ط)٢٧: ص(، ) ھ�ـ٧٧٠: ت(علي الفیومي المقرئ 
م، المعج���م الوس���یط، مجم���ع اللغ���ة العربی���ة ١٩٨٧: نة الطب���ع لبن���ان، س���-

إب�راھیم م�صطفى، أحم�د ح�سن الزی�ات، حام�د عب�د الق�ادر، : بالقاھرة، ت�ألیف
: مكتب��ة ال��شروق الدولی��ة، الطبع��ة: ، ط)٧٩ص /١ج (محم��د عل��ي النج��ار، 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الرابعة، 
 موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن ، أب�و محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�نالبنایة شرح الھدای�ة )  2(

: ط، )٣ص /٨ج (، )ھ�ـ٨٥٥: ت(حسین الغیت�ابى الحنف�ى ب�در ال�دین العین�ى 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، :  بیروت، لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة 

ال��شیخ محم��د ب��ن أحم��د ب��ن  عل��ى مخت��صر العالم��ة خلی��ل،ش��رح م��نح الجلی��ل )  3(
مكتب��ة : ، ط)٤٦٠ص /٢ج (، )ھ��ـ١٢٩٩: ت(محم��د عل��یش ، أب��و عب��د هللا 

 .النجاح، طرابلس لیبیا، بدون تاریخ



                                          ٩٤٤

  )١(.على التأبید ال على وجھ القربة

ًمبادلة المال بالمال، تملیكا وتملكا: أنھوعرفھ الحنابلة ب ً.)٢(   

العقد الواقع بین جائزي التصرف المتن�اول لم�ا : وعرفھ الزیدیة بأنھ
ی��صح تملك��ھ ب��ثمن معل��وم م��ع تعری��ھ ع��ن س��ائر وج��وه الف��ساد بلفظ��ین 

  ماضیین أوما في 

  )٣(.حكمھما

انتق��ال ع��ین مملوك��ة م��ن ش��خص إل��ى غی��ره : وعرف��ھ اإلمامی��ة بأن��ھ
  )٤(.در على وجھ التراضيبعوض مق

إخ�راج ال��شيء م��ن مل��ك عل�ى ب��دل ل��ھ قیم��ة : وعرف�ھ اإلباض��یة بأن��ھ
  )٥(.یتعوض علیھ وھو عین ملك

  تعریف المرابحة: الفرع الثاني

ُأربحتھ عل�ى س�لعتھ، أي أعطیت�ھ : تحقیق الربح، یقال: المرابحة لغة ْ َْ َ

ًت��ھ ربح��ا ربح��ت تجار: ًربح��ا، ومعن��اه الزی��ادة الحاص��لة ف��ي البی��ع، یق��ال ْ ِ ُ
ًوربحا ورباحا أي ًَ َ َ   )٦(.كسبت ونمت: َ

                                                 
: ت(شھاب الدین أحمد بن أحمد بن س�المة القلی�وبي الم�صري حاشیة الشیخ )  1(

: ، ط)١٥٢، ١٥١/ ٢(عل����ى ش����رح المحل����ي عل����ى المنھ����اج )  ھ����ـ١٠٦٩
 .م١٩٥٦ -ھـ ١٣٧٥: الثالثة، سنة: مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة

أبو محم�د موف�ق ال�دین عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن  مختصر الخرقي،  المغني على)  2(
الدكتور عبد هللا : تحقیق ،)ھـ٦٢٠: ت(محمد ، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

، )٥ص /٦ج (بن عبد المح�سن الترك�ي، وال�دكتور عب�د الفت�اح محم�د الحل�و 
 -ھ���ـ ١٤١٧الثالث���ة، :  ال���سعودیة، الطبع���ة-دار ع���الم الكت���ب، الری���اض : ط

 .م١٩٩٧
شرح األزھار، المنتزع المختار من الغی�ث الم�دار المف�تح لكم�ائم االزھ�ار ف�ي )  3(

 :ت(، أب��و الح��سن عب��د هللا ب��ن مفت��اح ب��ن أب��ي القاس��م فق��ھ االئم��ة االطھ��ار،
 . الیمن- صنعاء -مكتبة غمضان : ، ط)٢ص /٣ج(، )ھـ٨٧٧

(  الطوس�ي ، أبو جعفر محم�د ب�ن الح�سن ب�ن عل�يالمبسوط في فقھ اإلمامیة )  4(
، ال���سید محم���د تق���ي الك���شفي: ، ت���صحیح وتعلی���ق) ھ���ـ٤٦٠:المت���وفى س���نة

 .ھـ١٣٨٧المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، : ط، )٧٦ص /٢ج(
ص /٨ج (محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن عی�سى أطف�یش شرح النی�ل وش�فاء العلی�ل،  )  5(

الثانی��ة، دار الت��راث العرب��ي، لیبی��ا، مكتب��ة اإلرش��اد، ج��دة، الطبع��ة : ط، )٨
 .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٧٢

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٠٢: ت(المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن، الراغ��ب األص��فھانى )  6(
دار القلم، دمشق، ال�دار ال�شامیة، : ، ط)٣٣٨: ص(صفوان عدنان الداودي، 

، )٨٢: ص( ھـ ، الم�صباح المنی�ر للفی�ومي ١٤١٢األولى، : بیروت، الطبعة
أحم�د / ال�دكتور العربی�ة المعاص�رة، ، معج�م اللغ�ة)٣٢٢/ ١(المعجم الوس�یط 

: ، ط)٨٤٣ص /٢ج  (وفری�ق عم�ل) ھ�ـ١٤٢٤: ت(مختار عبد الحمید عم�ر 
 . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب، الطبعة



                                          ٩٤٥

ًتعددت تعریفات الفقھ�اء للمرابح�ة اص�طالحا، أع�رض : ًواصطالحا
  :لبعض منھا فیما یلي

المرابح�ة نق�ل م�ا ملك�ھ بالعق�د األول : عرف الحنفی�ة المرابح�ة بأنھ�ا
  )١(.بالثمن األول مع زیادة ربح

من ال�ذي اش�تراھا ب�ھ وزی�ادة بی�ع ال�سلعة ب�الث: وعرفھا المالكیة بأنھا
  )٢(.ربح معلوم لھما

بیع بمثل الثمن أو م�ا ق�ام علی�ھ ب�ھ م�ع رب�ح : وعرفھا الشافعیة بأنھا
  )٣(.موزع على األجزاء

أن یخب��ر ب��رأس مال��ھ ث��م یبی��ع ب��ھ وی��ربح، : وعرفھ��ا الحنابل��ة بأنھ��ا
  )٤(.رأس مالي فیھ مائة، بعتكھ بھا وربح عشرة: فیقول

نقل المبیع بالثمن األول وزیادة ولو م�ن غی�ر : ھاوعرفھا الزیدیة بأن
  )٥(.جنسھ أو بعضھ بحصتھ وزیادة بلفظھا أو لفظ البیع 

 وم��ا -بعت��ك : أن یخب�ر ب��رأس مال��ھ، فیق�ول: وعرفھ�ا اإلمامی��ة بأنھ��ا
  )٦(. بربح كذا-جرى مجراه 

بی�ع ال�شيء بم�ا اش�تري ب�ھ م�ع زی�ادة ق�در : وعرفھا اإلباض�یة بأنھ�ا
 المشتري الثاني بذلك إلعالم البائع لھ ودخولھ على مخصوص علیھ بعلم

  )٧(.رسم ذلك
                                                 

علي ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�د الجلی�ل الفرغ�اني الھدایة في شرح بدایة المبتدي، )  1(
ط�الل یوس�ف :  تحقی�ق،)ھ�ـ٥٩٣: ت(المرغیناني، أبو الح�سن برھ�ان ال�دین 

 . لبنان-دار احیاء التراث العربي، بیروت : ، ط)٥٦ص /٣ج (
: ت(الشرح الكبیر على مختصر خلیل، أب�و البرك�ات أحم�د ب�ن محم�د ال�دردیر )  2(

دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، عی�سى الب�ابي : ، ط)١٥٩ص /٣ج (، ) ھـ١٢٠١
 .الحلبي، القاھرة، بدون طبعة وبدون تاریخ

التجرید لنفع العبی�د، س�لیمان ب�ن محم�د ة البجیرمي على شرح المنھج، حاشی)  3(
: ، ط)٢٨٢ص /٢ج (، )ھـ١٢٢١: ت(بن عمر البجیرمي المصري الشافعي 

 .م١٩٥٠ -ھـ ١٣٦٩مطبعة الحلبي، 
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد الكافي في فقھ اإلمام أحمد، )  4(

 ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة ب��ن قدام��ة الجم��اعیلي المقدس��ي
 -دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت: ، ط)٥٤ص /٢ج  (،)ھ��ـ٦٢٠: ت(المقدس��ي 

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : لبنان، الطبعة
البحر الزخار الجامع لمذاھب علم�اء األم�صار، أحم�د ب�ن أحم�د ب�ن المرت�ضى )  5(

 لبن���ان -ة، بی���روتدار الكت���ب العلمی���: ، ط)٥٩٩ص /٤ج (، )ھ���ـ٨٤٠: ت(
 . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة

، المحقق الحل�ي، جعف�ر ب�ن الح�سن شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام)  6(
انت��شارات : ط، )٢٩٤ص /٢ج (ال��سید ص��ادق ال��شیرازي، : الھ��ذلي، تعلی��ق

 .استقالل، طھران
 .)٣١١/ ٩(شرح النیل وشفاء العلیل )  7(



                                          ٩٤٦

والواضح من ھذه التعریف�ات أن المرابح�ة م�ن بی�وع األمان�ات الت�ي 
تعتم��د عل��ى اإلخب��ار ع��ن ثم��ن ال��سلعة وتكلفتھ��ا الت��ي قام��ت عل��ى الب��ائع، 
وصورتھا عند البعض أن یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراھا، 

اش��تریتھا بع���شرة :  إم��ا عل��ى الجمل��ة، مث��ل أن یق��ولًویأخ��ذ من��ھ ربح��ا
تربحن�ي : ًوتربحني دینارا أو دینارین، وإما على التفصیل وھو أن یق�ول

ًدرھم��ا لك��ل دین��ار أو نح��وه، أي إم��ا بمق��دار مقط��ع مح��دد، وإم��ا بن��سبة 
   )١(.عشریة

فھ��ذه ھ��ي حقیق��ة المرابح��ة الت��ي تناولھ��ا الفقھ��اء ال��سابقین ف��ي كت��بھم 
 بھ���ذا تختل��ف ع���ن المعن��ى الم��راد بھ���ا عن��د الفقھ���اء وھ��ي ودراس��اتھم،

 تناولھم لمعاملة بیع المرابحة لآلمر بالشراء، والت�ي س�یرد عندالمحدثین 
  .تعریفھا في المطلب الثاني

  تعریف اآلمر: الفرع الثالث

َأمر"اسم فاعل من الفعل الثالثي  : اآلمر َ ُأمرتُھ بكذا، وأمرتھ : یقال" َ ْ َ َ

ًإی�اه أم�را ْ ًوإم�ارا، أي  َ َكلفت�ھ ب�ھ، ف�أتمر أي قب�ل أم�ري، والم�صدر من��ھ : ِ َ َ َْ َ َِ َ َ ْ

الطــ���ـلب، وھ���و ضـ���ـد النھ���ي، وجمع���ھ : ، ومعن���اه ف���ي اللغ���ة"األم���ر"
   )٢(.أوامر

الق��ول : وأم�ا ف��ي االصط��ـالح،  فع��رف األص�ولیون لف��ظ األم��ر بأن��ھ
  )٣(.الطالب للفعل

  تعریف الشراء: الفرع الرابع

َعل شرى، یق�المصدر الف: الشراء لغة ًش�رى ال�شيء ی�شریھ ش�رى : َ ِ ْ َ َ َ
ًوشراء، أي أخذه من صاحبھ بثمنھ، وھو من األضداد، فیطلق على ھذا : ِ

ًالمعنى، ویطلق عل�ى البی�ع أی�ضا، وم�ن أمثل�ة ذل�ك م�ا ورد ف�ي ق�ول هللا 
ِوشروه بثمن بخس درھم معدودة وكانوا فیھ من ٱلزھ تعالى  ِ ِ ِ ِ

َّٰ ُ َ ََ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َۡ َۡ ٰ ۡ ِۢ َدینَِ ِ )٤( 
                                                 

 الكوی��ت -ی��ة الكویتی��ة، وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة الموس��وعة الفقھ)  1(
األول�����ى، : مط�����ابع دار ال�����صفوة، م�����صر، الطبع�����ة: ، ط)٣١٨ص /٣٦ج (

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧
 تاج اللغة وصحاح العربیة، أب�و ن�صر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الصحاح)  2(

 ،)٥٨١ص /٢ج(أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار، : ، تحقیق)ھـ٣٩٣: ت(الفارابي 
  م ،١٩٨٧ -   ھ��ـ١٤٠٧الرابع��ة :  بی��روت، الطبع��ة-دار العل��م للمالی��ین : ط

 ).٨: ص(، المصباح المنیر للفیومي )١٢٥/ ١(لسان العرب البن منظور 
، تق�ي ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن عب�د الك�افي ب�ن اإلبھاج في شرح المنھاج )  3(

 ن��صر عب��د عل�ي ب��ن تم��ام ب��ن حام�د ب��ن یحی��ي ال��سبكي وول��ده ت�اج ال��دین أب��و
 ١٩٩٥ -ھ�ـ ١٤١٦ بیروت،  -دار الكتب العلمیة : ط، )٣ص /٢ج(، الوھاب

 .م
 .٢٠: یوسفسورة )  4(



                                          ٩٤٧

وإنما ساغ أن یكون الشرى من األض�داد ألن : " أي باعوه، قال الفیومي
المتب��ایعین تبایع��ا ال��ثمن والم��ثمن، فك��ل م��ن العوض��ین مبی��ع م��ن جان��ب 

  .)١("ومشري من جانب

عب�ارة ع�ن تح�صیل : عرف بعض الفقھاء ال�شراء بأن�ھ: ًواصطالحا
  )٢(.ًملك غیره متوصال إلیھ بإخراج ملكھ

  تعریف معاملة بیع المرابحة لآلمر بالشراء: لثانيالمطلب ا

ورد تعری��ف بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء ف��ي الموس��وعة العلمی��ة 
ًھو أن یتقدم العمیل إلى البنك طالبا منھ : والعملیة للبنوك اإلسالمیة، بأنھ

ش��راء س��لعة معین��ة بالمواص��فات الت��ي یح��ددھا عل��ى أس��اس الوع��د من��ھ 
ًزم�ة ل�ھ فع�ال مرابح�ة بالن�سبة الت�ي یتفق�ان علیھ�ا، بشراء تلك ال�سلعة الال

  )٣(.ًویدفع الثمن مقسطا حسب إمكانیاتھ

ًوص��ورة ھ��ذه المعامل��ة م��ثال أن یحت��اج طبی��ب إل��ى جھ��از خ��اص 
ًبتخطیط القلب، بمواصفات معینة، ویكون عارفا باسم ال�شركة الم�صنعة 

انیة إضافة لھ، وقد یقوم باالتصال بھا لمعرفة السعر وموعد التسلیم وإمك
المزای�ا الت�ي یحب��ذ وجودھ�ا ف�ي الجھ��از، ف�إذا ت��م ل�ھ ذل�ك فإن��ھ یتق�دم إل��ى 
ال��شخص أو الم��صرف ال��ذي یمل��ك الق��درة عل��ى ش��راء مث��ل ھ��ذا الجھ��از 
ًطالبا منھ أن یشتریھ على أساس الوعد منھ بأن یشتري منھ ھ�ذا الجھ�از 

رب�ح باإلض�افة إل�ى ) الم�صاریف+ رأس الم�ال (المطلوب بسعر التكلفة 
ًمحدد سلفا، وعلیھ فبیع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء ینبن�ي عل�ى تواع�د م�ن 

  )٤(.طرفین ثم تنفیذ یتم فیھ إنجاز المبایعة المتواعد علیھا

  مراحل بیع المرابحة لآلمر بالشراء : المطلب الثالث

  :من خالل ما سبق فھذه المعاملة تتم على مرحلتین

                                                 
ال�صحاح : ف�ي" ش�رى"، وانظ�ر م�ادة )١١٩: ص(المصباح المنی�ر للفی�ومي )  1(

مقاییس اللغة، أحمد ب�ن ف�ارس ب�ن ، )٢٣٩١/ ٦(تاج اللغة وصحاح العربیة 
عب�د ال�سالم : ، تحقی�ق)ھ�ـ٣٩٥: ت(ح�سین زكریاء القزویني ال�رازي، أب�و ال

م، ١٩٧٩ -ھ�����ـ ١٣٩٩دار الفك�����ر، : ، ط)٢٦٦ص /٣ج (محم�����د ھ�����ارون، 
 )٤٨١/ ١(المعجم الوسیط 

تكملة شرح فتح القدیر، شمس ال�دین أحم�د ب�ن ق�ودر المع�روف بقاض�ي زاده )  2(
 -دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : ، ط)٨٥ص /٨ج (، ) ھ���ـ٩٨٨: ت(أفن���دي 

 .ھـ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣األولى، : لبنان، الطبعة
 ).١/٢٩(الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك اإلسالمیة )  3(
بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )  4(

  ).١٠٩٧، ١٠٩٦ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 
 



                                          ٩٤٨

إلى الم�صرف أو إل�ى أي ت�اجر وفیھا یتقدم العمیل : المرحلة األولى
، )الت�اجر(ًطالبا منھ شراء سلعة معینة أو موص�وفة لی�ست عن�د الم�أمور 

ویبیعھا ل�ھ، ) العمیل(فیعده المأمور أن یشتري السلعة التي یطلبھا اآلمر 
ویعد العمیل التاجر أن یشتریھا منھ عندما یق�دمھا ل�ھ، ویح�ددان ف�ي ھ�ذه 

ًقة الدفع، وھو مؤجل غالب�ا، وتطل�ب المرحلة ثمن الشراء والربح، وطری
  .بعض المصارف دفع عربون في ھذه المرحلة

ًوقد یكون ھذا الطلب شفویا، وقد یكون مكتوبا، والسلعة المطلوبة قد  ً
تك��ون موج��ودة ف��ي ال��سوق المحل��ي، وق��د ال تك��ون موج��ودة فی��ستوردھا 

  .المصرف أو التاجر من الخارج

، وتب�دأ بع�د ش�راء الم�صرف أو مرحلة إبرام العق�د: المرحلة الثانیة
التاجر السلعة المطلوبة، ث�م یق�وم بعرض�ھا عل�ى العمی�ل، فیت�سلمھا من�ھ، 

  )١(.وعندئذ تتم كتابة عقد البیع وتوقیعھ من الطرفین

  أھمیة بیع المرابحة لآلمر بالشراء : المطلب الرابع

احت��ل بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء مرتب��ة متقدم��ة ف��ي تع��امالت 
إلس���المیة، وبلغ���ت أھمیت���ھ درج���ة كبی���رة ف���ي تعامالتھ���ا الم���صارف ا

المصرفیة، إذ أنھا قامت في كثی�ر م�ن البن�وك اإلس�المیة مق�ام اإلق�راض 
الرب��وي ف��ي البن��وك التجاری��ة، ووص��ل التعام��ل عل��ى أساس��ھا ف��ي بع��ض 

، ویرج���ع )٢(. م���ن عملی���ات االس���تثمار% ٩٠البن���وك اإلس���المیة إل���ى 
  :إلى العوامل اآلتیةاالنتشار الواسع لھذه المعاملة 

ً جانبا من جوانب الحاجة التي یغطي أن بیع المرابحة لآلمر بالشراء -١
ال یمكن تحقیقھا عن طریق الصیغ المعروفة في المعامالت 
المبحوثة في الفقھ اإلسالمي كالمضاربة والمشاركة، وذلك باعتبار 

  .ھاتین الصیغتین ھما أبرز صیغ التمویل واالستثمار الحالل

 فیھ�ا تموی�ل، ولكن�ھ تموی�ل مق�صود ب�ھ العم�ل م�ن ًمثاللمضاربة فا
أجل تحقیق الربح، وسواء كان ذلك بطریق تقلی�ب رأس الم�ال ف�ي 
التج��ارة أو الت��صرف فی��ھ بال��صناعة والزراع��ة وغی��ر ذل��ك م��ن 
األعمال عند من یرى إمك�ان ش�مول الم�ضاربة لألن�شطة األخ�رى 

الم�ضاربة عل�ى ك�ل عم�ل ًعدا المتاجرة بالسلع انطالقا من إط�الق 
  .یراد بھ تنمیة المال حسبما یرى بعض الفقھاء

                                                 
جم�ع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق محمد األمین الضریر مجل�ة م)  1(

 .)٩٩٤ص /٢ م ٥ع (الفقھ اإلسالمي 
/ ١(بحث بیع المرابحة كما تجریھ البنوك اإلسالمیة، د محمد سلیمان األش�قر )  2(

٧١(. 



                                          ٩٤٩

ًولكن كی�ف یك�ون الح�ال ل�و أن شخ�صا م�ا یحت�اج إل�ى آل�ة خاص�ة 
باس���تعمالھ الشخ���صي مث���ل ال���سیارة أو جھ���از التلف���از أو األث���اث 

  المنزلي؟

وماذا یكون الحل لو أنا جھ�ة م�ا تحت�اج إل�ى أدوات لی�ست للتج�ارة 
لخدمات للمجتمع، مثل احتی�اج الوح�دات المحلی�ة بل من أجل تقدم ا

ًمثال في بعض البالد لشراء أنابی�ب إلی�صال المی�اه إل�ى الم�واطنین 
  أو سیارات لنقل النفایات؟ فأین یكون موضوع المضاربة ھنا؟

من أجل ذلك اتج�ھ تفكی�ر بع�ض الب�احثین ف�ي االقت�صاد اإلس�المي 
ًث یك�ون ق�ادرا إلى تكمیل صورة العم�ل الم�صرفي اإلس�المي بحی�

  .على تغطیة مختلف االحتیاجات

ولیس من س�بیل ل�ذلك س�وى أس�لوب بی�ع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء 
حی���ث یح���دد ص���احب الحاج���ة م���ا یرغ���ب فی���ھ ویق���وم الم���صرف 

ًبال�شراء بن�اء عل�ى طل�ب ص�احب )  الم�أمور(اإلسالمي أو التاجر 
 الحاجة وبحسب ما یحدده من مواصفات لكي یبیع علیھ م�ا اش�تراه

  )١(.بناء على طلبھ بعد إضافة الربح المتفق علیھ

 القالب العملي لبیع المرابحة لآلمر بالشراء، والذي یتمتع بالمرونة -٢
والمالءمة لطبیعة العمل المصرفي المعاصر وذلك ضمن إطار 

  .االلتزام بالضوابط الشرعیة

 لیس - شأنھ في ذلك شأن أي مصرف آخر -فالمصرف اإلسالمي 
اء لل���سلع والب���ضائع والخ���دمات، ولكن���ھ م���دیر م���دبر ت���اجر اقتن���
  .لالحتیاجات

 أن یك��ون - حت��ى ل��و أراد ذل��ك -فالم��صرف اإلس��المي ال ی��ستطیع 
ًمخزنا عالمیا لكي یشتري ویقتن�ي م�ن أج�ل البی�ع وال�شراء ك�ل م�ا  ً
یخطر على بال الناس من السلع التي قد یحتاجون إلیھا في أعمالھم 

 ھ�ذا الم�صرف ی�ستطیع أن ی�شتري ولك�ن. وأغراضھم ومتطلباتھم
  .ما یطلبھ من صاحب الحاجة وفقا لظروف كل حالة بحالتھا

ًویمثل ھذا الباب من أبواب التعامل نوعا من االستثمار الذي یغلب 
علیھ عنصر البعد ع�ن م�سببات الخ�سارة الت�ي ق�د تن�تج م�ن ج�راء 
اإلق��دام عل��ى ش��راء ال��سلع ی��صیبھا الك��ساد أو التل��ف أو یزی��د ف��ي 

  )٢(.فتھا التخزین والحراسة والضوابط اإلداریةكل
                                                 

بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )  1(
 .)١٠٩٤ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 

امي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور س)  2(
 .)١٠٩٥ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 



                                          ٩٥٠

 ضمان الربح للبنك وعدم الخسارة، وخاصة إذا قبل العمل على -٣
أساس اإللزام بالمواعدة، واشتراط تعویض العمیل البنك عن أي 

 )١(.خسارة قد تحیق بھ من جراء العملیة

  اكتشاف ھذه المعاملة كصیغة من صیغ االستثمار: المطلب الخامس

ج��ع اكت��شاف معامل��ة بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء كوس��یلة م��ن یر
 ولیس كاستحداث لھذه المعامل�ة -وسائل االستثمار المتوافق مع الشریعة 

 إلى الدكتور سامي ح�سن حم�ود، الم�دیر الع�ام لمرك�ز البرك�ة للبح�وث -
واالست��شارات المالی��ة، وذل��ك أثن��اء إع��داده لرس��الة ال��دكتوراه، ف��ي كلی��ة 

تط���ویر األعم���ال " امع���ة الق���اھرة، والت���ي كان���ت بعن���وان الحق���وق بج
 -١٩٧٣في الفترة الواقعة ب�ین "المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة 

، حی��ث ت��م التوص��ل إل��ى ھ��ذا العن��وان االص��طالحي بتوجی��ھ م��ن ١٩٧٦
 أس���تاذ م���ادة الفق���ھ األس���تاذ ال���شیخ العالم���ة محم���د ف���رج ال���سنھوري 

لعلیا بكلی�ة الحق�وق تل�ك، وك�ان العم�دة ف�ي اإلسالمي المقارن للدراسات ا
تخ�ریج ص�یغة بی�ع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء مبنی�ة عل�ى وق�وف الباح�ث 

وإذا :"  في كتاب األم والذي جاء فیھعلى ما نص علیھ اإلمام الشافعي 
أرى الرجل الرج�ل ال�سلعة فق�ال اش�تر ھ�ذه وأربح�ك فیھ�ا ك�ذا فاش�تراھا 

أربحك فیھا بالخیار إن شاء أح�دث فیھ�ا الرجل فالشراء جائز والذي قال 
وإن شاء تركھ وھكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفھ ل�ھ أو متاع�ا ، بیعا 

أي متاع شئت وأنا أربحك فیھ فكل ھذا سواء یج�وز البی�ع األول ویك�ون 
ھذا فیما أعطى من نفسھ بالخیار وسواء في ھذا ما وصفت إن ك�ان ق�ال 

 یجوز البیع األول ویكونان بالخی�ار ف�ي أبتاعھ وأشتریھ منك بنقد أو دین
وإن تبایع��ا ب��ھ عل��ى أن ألزم��ا أنف��سھما ، ف��إن ج��دداه ج��از ، البی��ع اآلخ��ر 

أن��ھ تبایع��اه قب��ل أن : أح��دھما: األم��ر األول فھ��و مف��سوخ م��ن قب��ل ش��یئین
یملكھ البائع والثاني أنھ على مخاطرة أنك إن اش�تریتھ عل�ى ك�ذا أربح�ك 

  )٢(".فیھ كذا

 أن المب�ادرة دكتور سامي من كالم اإلم�ام ال�شافعي وظھر حینھا لل
في الطلب تتم م�ن الراغ�ب ف�ي ش�راء ال�سلعة وأن�ھ ی�رى الط�رف الث�اني 
السلعة ویطلب منھ أن یشتریھا على أساس أن�ھ یع�د ب�شرائھا من�ھ ب�الثمن 

  .المدفوع في السلعة زائد الربح المتفق علیھ من االبتداء

                                                 
/ ١(بی��ع المرابح��ة كم��ا تجری��ھ البن��وك اإلس��المیة، د محم��د س��لیمان األش��قر )  1(

٧١(. 
: ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٠٤: ت(كت��اب األم، أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي )  2(

ء للطباع�ة دار الوف�ا: ، ط)٧٥ص /٤ج (الدكتور رفعت فوزي عب�د المطل�ب، 
ھ�ـ ١٤٢٢:األولى، سنة النشر:  مصر، الطبعة-والنشر والتوزیع، المنصورة 

 .م٢٠٠١ -
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 وع�د بال�شراء م�ن ط�رف اآلم�ر فھذه العملیة ھي عملی�ة مركب�ة م�ن
وبی��ع المرابح��ة م��ن ط��رف الم��أمور، وھ��ذا ھ��و الوج��ھ ال��ذي رآه ف��ضیلة 

 عن��د ع��رض الم��سألة علی��ھ ف��ي األس��تاذ ال��شیخ محم��د ف��رج ال��سنھوري 
  )١(.١٩٧٥ / ٨ / ٩مقابلة شخصیة بمنزلة بالمعادي بتاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )  1(

 .)١٠٩٦ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 



                                          ٩٥٢

  المبحث الثاني
  لشراءحكم بیع المرابحة لآلمر با

تحقیق آراء الفقھاء السابقین حول المعاملة المعروفة : المطلب األول
  "بیع المرابحة لآلمر بالشراء" اآلن بـ

ل��یس معامل��ة "بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء "م��ا یطل��ق علی��ھ اآلن 
م�ستحدثة، وإنم��ا ھ��ي معامل�ة قدیم��ة تح��دث الفقھ�اء ال��سابقون عنھ��ا، وإن 

قل ومكثر، ولكنھم لم یتناولوھا تح�ت ھ�ذا تفاوتوا في الحدیث عنھا بین م
االسم، ولم تعرف بھ فیما بینھم، إذ أن المستحدث فیھ�ا ھ�و الت�سمیة الت�ي 
أطلقھ��ا بع��ض المعاص��رین علیھ��ا، وفیم��ا یل��ي بع��ض الن��صوص الفقھی��ة 

  :القدیمة حول ھذا التعامل

  نصوص المذھب الحنفي : الفرع األول

امل��ة المعروف��ة اآلن ببی��ع بتتب��ع م��ا كتب��ھ فقھ��اء الحنفی��ة ح��ول المع
المرابح���ة لآلم���ر بال���شراء، وج���دت ن���صین بخ���صوص ھ���ذه الم���سألة، 

  :ًأعرضھما أوال، ثم أحلل األحكام الواردة فیھما بعد ذلك

ًأرأیت رجال أمر : قلت( :"  قال اإلمام محمد بن الحسن الشیباني-أ  
ًرجال أن یشتري دارا بألف درھم، وأخبره أنھ إن فعل اشتراھا  ً

مر بألف درھم ومائة درھم، فأراد المأمور شرى الدار، ثم اآل
خاف إن اشتراھا أن یبدو لآلمر فال یأخذھا، فتبقى الدار في ید 

یشتري المأمور الدار على أنھ : المأمور، كیف الحیلة في ذلك؟ قال
قد : بالخیار فیھا ثالثة أیام، ویقبضھا، ویجيء اآلمر ویبدأ فیقول

ھي لك : فیقول المأمور. لف ومائة درھمأخذت منك ھذه الدار بأ
ًبذلك، فیكون ذلك لآلمر الزما، ویكون استیجابا من المأمور  ً

بعتك إیاھا بألف ومائة؛ ألن : ًأي وال یقل المأمور مبتدئا: للمشتري
خیاره یسقط بذلك فیفقد حقھ في إعادة البیت إلى بائعھ، وإن لم 

ا بشرط الخیار، یرغب اآلمر في شرائھا تمكن المأمور من ردھ
  )١(".فیدفع عنھ الضرر بذلك

ًرجل أمر رجال أن یشتري دارا بألف درھم :"  قال السرخسي-ب  ً
وأخبره أنھ إن فعل اشتراھا اآلمر منھ بألف ومائة فخاف المأمور 

یشتري الدار على : إن اشتراھا أن ال یرغب اآلمر في شرائھا قال
 یأتیھ اآلمر فیقول لھ قد أنھ بالخیار ثالثة أیام فیھا، ویقبضھا ثم

                                                 
مكتب�ة الثقاف�ة : ، ط)٤٠:ص(المخارج في الحیل، محمد بن الحسن ال�شیباني )  1(

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩دینیة، القاھرة، ال
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أخذتھا منك بألف ومائة فیقول المأمور ھي لك بذلك، وال بد لھ أن 
 ال  فأما عند أبي حنیفة وأبي یوسف یقبضھا على أصل محمد 

حاجة إلى ھذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض 
عندھما، والمشتري بشرط الخیار یتمكن من التصرف في 

اق، وإن اختلفوا أنھ ھل یملكھ مع شرط الخیار أم المشترى باالتف
: یبدأ لیتمكن من التصرف في المشترى فیقول: ال؟ فإنما قال اآلمر

بعتھا منك : أخذت منك بألف ومائة؛ ألن المأمور لھ لو بدأ قال
ربما ال یرغب اآلمر في شرائھا ویسقط خیار المأمور بذلك فكان 

ھي لك بذلك، ثم :  قال المأموراالحتیاط في أن یبدأ اآلمر حتى إذا
البیع بینھما، وإن لم یرغب اآلمر في شرائھا یمكن المأمور من 

  )١(.ردھا بشرط الخیار فیندفع الضرر عنھ بذلك

وواض���ح أن الن���صین ال���سابقین یتح���دثان ع���ن م���ا ی���سمیھ الفقھ���اء 
، وأن ال�نص الث�اني منق�ول "بیع المرابحة لآلمر بال�شراء " المعاصرون 
ألول، ل�ذا س�أقوم بی�ان الم�راد ب�األول منھم�ا فق�ط، ففی�ھ ینق�ل عن النص ا

ًمحمد بن الحسن سؤاال وجھ من أب�ي یوس�ف إل�ى أب�ي حنیف�ة بخ�صوص 
ب�ثمن ) ًدارا (مسألة یطلب فیھا شخص من آخر أن ی�شتري س�لعة معین�ة 

 وھ�ي ص�ورة -محدد، وأخبره أنھ فع�ل ذل�ك سی�شتریھ من�ھ ب�ثمن أعل�ى، 
 ولك��ن یتخ��وف الم��أمور م��ن أن��ھ ل��و ق��ام -راء بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��ش

بشراء السلعة، فحصل تغیر في رأي اآلمر، وامتنع من شرائھا منھ، فإن 
الضرر في ھذه الحالة سیقع على المأمور، إذ أن�ھ ل�م ی�شترھا إال لیبیعھ�ا 
لھ، فأجاب أب�و حنیف�ة بالحیل�ة ال�سابقة، وھ�و أن الم�أمور ی�شتري ال�سلعة 

لنص، وبھ�ذا ی�تمكن الم�أمور م�ن رد ال�سلعة إل�ى على الخیار، إلى آخر ا
بائعھا األول لو رفضھا اآلمر، أما لو أخذھا اآلمر فقد تم المراد من ھ�ذه 

  .المعاملة

ویظھر مما س�بق إباح�ة ھ�ذا الن�وع م�ن التعام�ل عن�د الحنفی�ة، إذ أن 
السؤال فیھ�ا إنم�ا ھ�و ع�ن حیل�ة تمن�ع وق�وع ال�ضرر ع�ن المطل�وب من�ھ 

لطال��ب أن یأخ��ذھا، ألن��ھ ع��ن طری��ق ھ��ذه الحیل��ة ی��تمكن ال��سلعة إذا أب��ى ا
 أو ردھ�ا إل�ى - إن أراد إتمام ال�صفة -المأمور من بیع السلعة إلى اآلمر 

، ھذا یقتضي أن شراء اآلمر السلعة - إن أراد اآلمر عدم إتمامھا-بائعھا 
ًمن المأمور بعد شراء األخیر لھا مباح، إذ لو كان حرام�ا ألج�اب اإلم�ام 

ًیف��ة ب��أن المعامل��ة محرم��ة أص��ال، وال یج��وز العق��د علیھ��ا أساس��ا، أب��و حن ً

                                                 
: ت(المب���سوط، محم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخ���سي )  1(

 بی�����روت، ت�����اریخ -دار المعرف�����ة : ، ط)٢٣٨، ٢٣٧ص /٣٠ج ) (ھ�����ـ٤٨٣
 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤: النشر
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وبالتالي ال یكون المأمور بحاج�ة إل�ى حیل�ة، إذ أن�ھ یج�ب علی�ھ االمتن�اع 
  . عن تنفیذھا من األساس، لعدم إباحتھا

وھذا القول الذي نقل�ھ محم�د ع�ن أب�ي حنیف�ة وإن ل�م ی�نص عل�ى أن 
دي أو مؤج�ل، إذ ج�اء ال�نص اآلمر سیشتري الدار من الم�أمور ب�ثمن نق�

إال " وأخبره أنھ إن فعل اشتراھا اآلمر بألف درھ�م ومائ�ة درھ�م" ًمطلقا 
ًأن الغالب أن یكون الثمن مؤجال، إذ لو كان اآلمر سیشتریھا نق�دا ل�ذھب  ً

  .مباشرة إلى صاحبھا واشتراھا منھ بال واسطة

ة التي ًویستفاد من ھذا النص أیضا أن اآلمر غیر ملزم بشراء السلع
ًطل��ب م��ن الم��أمور أن ی��شتریھا لیبیعھ��ا ل��ھ، إذ ل��و ك��ان ملزم��ا ب��ذلك لم��ا 
احتیج إلى ھذه الحیلة، ألنھ ال یفترض في ھذه الحالة أن یمتنع اآلمر من 
الشراء، وبالتالي فال ضرورة إلى حیلة تمكن المأمور من رد السلعة إلى 

  .بائعھا األول وقتئٍذ

نفی�ة ف�ي ھ�ذه المعامل�ة، والت�ي وبناء على ما سبق فیكون رأي الح
أنھ�ا ج�ائزة، " بی�ع المرابح�ة لل�شراء " ًاصطلح على تسمیتھا حالیا ب�ـ 

إال أن رأیھم أنھ ال یل�زم طال�ب ال�سلعة أن ی�شتریھا م�ن مبتاعھ�ا، بن�اء 
 .على وعده السابق لھ بأنھ سیشتریھا منھ بعد ذلك

  نصوص المذھب المالكي: الفرع الثاني

ًلكیة یظھر أنھم ھم أكثر المذاھب الفقھی�ة ح�دیثا بالنظر إلى كتب الما
بل إنھم قد أفردوھا " بیع المرابحة للشراء " عن ما صار یعرف اآلن بـ 

بالبحث والدراسة في غالبیة كتبھم وفصلوا أحكامھا على نحو ال تج�د ل�ھ 
 قد ذك�روا حك�م ھ�ذه ال�صورة تح�ت اس�م مًنظیرا في أي مذھب آخر، وھ

  .  ل ھنا بعض النقوالت عنھم في ھذه المسألة وأنق)١("بیع العینة"

                                                 
َاعت�ان الرج�ل، إذا اش�ترى ال�شئ بال�شيء ن�سیئة، : ال�سلف، یق�ال: الِعینة لغ�ة)  1( ْ

أي ب�اع س�لعتھ ب�ثمن إل�ى أج�ل ث�م اش�تراھا م�ن الم�شتري ف�ي : اجرَّوعین الت�
ًالمجلس نفسھ بأقل من ذلك الثمن نقدا لی�سلم م�ن الرب�ا، والعین�ة م�شتقة م�ن 
عین المی�زان، وھ�ي زیادت�ھ، ألن العین�ة ال ب�د أن تج�ر زی�ادة،  ال�صحاح ت�اج 

، الم��صباح )٢٠٤/ ٤(، مق��اییس اللغ��ة )٢١٧٢/ ٦(اللغ��ة وص��حاح العربی��ة 
  ).٦٤١/ ٢(، المعجم الوسیط )١٦٧: ص(لمنیر للفیومي ا

وأما العینة في االصطالح، فاختلف الفقھاء في تعریفھا على عدة آراء، 
بیع العین بالربح نسیئة لیبیعھا المستقرض بأقل لیقضي : فقال الحنفیة بأنھا

وذكروا لھا عدة صور، منھا ما ذكره )  ٦١٢/ ٧(دینھ، حاشیة ابن عابدین 
ًوصورة العینة أن یشتري عینا بالنسیئة بأكثر من :"  ي في قولھالسرخس

  ). ٢١١/ ١١(المبسوط ". قیمتھ لیبیعھ بقیمتھ بالنقد، فیحصل لھ المال
تحیل في بیع دراھم بدراھم أكثر منھا إلى : وقال المالكیة إن العینة ھي

 عبد الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن. أجل بینھما سلعة محللة



                                          ٩٥٥

ًومن سأل رجال أن : مالك:" ً  حاكیا عن اإلمام مالك القیرواني قال  -أ 
. ما عندي، ولكن أشتریھ لك: ًیبیع منھ شیئا إلى أجل، فقال

: قال مالك. فیراوضھ على الربح، ثم یبتاعھ، ثم یبیعھ منھ إلى أجل
ابتع لي سلعة كذا، وأربحك : ن قالوكذلك إ. ھذه العینة المكروھة

. ًفكأنھ دفع ذھبا في أكثر منھا. فیھا كذا إلى أجل كذا فھو مكروه
فذھب عنھ، ثم ابتاع ھذا ذلك من . ما عندي: ولو قال: قال مالك

أجلھ على غیر موعد، ثم لقیھ، أو عاد إلیھ فباعھ منھ فال بأس بھ 
أنا أكره المواعدة إذا لم یكن وجوب، ف: محمد. إن لم یكن غیر ھذا

  )١(".والعادة، وروى عنھ ابن نافع في المجموعة كراھیتھ

جائزة ومكروھة : والعینة على ثالثة أوجھ: فصل: "  قال ابن رشد-ب
ومحظورة، فالجائزة أن یمر الرجل بالرجل من أھل العینة فیقول 

ال، فینقلب عنھ : ھل عندك سلعة كذا أبتاعھا منك؟ فیقول لھ: لھ
مراوضة وال مواعدة، فیشتري تلك السلعة التي سألھ على غیر 

عنھا ثم یلقاه فیخبره أنھ قد اشترى السلعة التي سألھ عنھا فیبیعھا 
اشتر سلعة كذا : بما شاء من نقد أو نسیئة؛ والمكروھة أن یقول لھ

وكذا، فأنا أربحك فیھا وأشتریھا منك، من غیر أن یراوضھ على 
اشتر سلعة : على الربح فیقول لھوالمحظورة أن یراوضھ . الربح

  )٢(".كذا وكذا وأنا أربحك فیھا كذا، وأبتاعھا منك بكذا

                                                                                                         
 لبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروت : ، ط)٣٢٥: ص(هللا بن عبد البر القرطبي 

.                                                                                                             م١٩٩٢ -  ھـ ١٤١٣الثانیة، : الطبعة
ً عینا بثمن كثیر مؤجل ویسلمھا لھ أن یبیعھ: وقال الشافعیة إن العینة ھي

مغني المحتاج إلى معرفة . ثم یشتریھا منھ بنقد یسیر لیبقى الكثیر في ذمتھ
: ت(معاني ألفاظ المنھاج،  شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني 

دار المعرفة، : ، ط)٥٤ص / ٢ج(محمد خلیل عیتاني، : ، اعتنى بھ)ھـ٩٧٧
  .م١٩٩٧ - ھـ١٤١٨، األولى: بیروت ـ لبنان، الطبعة

أن یبیع سلعة بثمن مؤجل ، ثم یشتریھا : وقال الحنابلة بأن بیع العینة ھو
ً، وفسره  اإلمام أحمد تفسیرا )٢٦٠/ ٦(المغني البن قدامة . ًبأقل منھ نقدا

وقد روي عن أحمد أنھ قال العینة أن :" آخر نقلھ عنھ ابن قدامة  في قولھ
ھ إال بنسیئة، فإن باعھ بنقد ونسیئة فال یكون عند الرجل المتاع، فال یبیع

 )..٢٦٢/ ٦(المغني ". بأس
النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات، أبو محمد عبد )  1(

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٨٦: ت(هللا ب��ن عب��د ال��رحمن أب��ي زی��د القیروان��ي، الم��الكي 
دار الغ�رب : ، ط)٨٧ص/ ٦ج (ّعب�د الفت�اح محم�د الحل�و وآخ�رون، / الدكتور

 .م١٩٩٩األولى، :  لبنان، الطبعة-اإلسالمي، بیروت 
: ت(أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي المق��دمات الممھ��دات،  )  2(

 لبن��ان، -دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت : ، ط)٥٦، ٥٥ص / ٢ج ( )ھ��ـ٥٢٠
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة
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" بیع المرابحة لآلمر بالشراء " والنص السابق یدل على أن 
یندرج عند المالكیة تحت اسم بیع العینة، والذي یقسمھ المالكیة إلى 

، "بیع المرابحة لآلمر بالشراء " جائز ومكروه وحرام، وصورة 
والتي یتم فیھا تحدید السعر الذي یشتري بھ المأمور السلعة من 
صاحبھا األول والسعر الذي یشتریھ بھ اآلمر من المأمور تدخل 
تحت العینة المحرمة عند المالكیة، بناء على كالم ابن رشد 
َّالسابق، والذي بین أن المفرق بین العینة المكروھة والعینة 

الربح أي تحدید مقداره من عدمھ، المحرمة ھو المراوضة على 
اشتر ھذه السلعة وأنا اشتریھا منك بربح، : فإن قال اآلمر للمأمور

دون أن یحددا مقداره أو المبلغ الذي سیتم بھ العقد بین اآلمر 
والمأمور كانت ھذه المعاملة من العینة المكروھة عند المالكیة، 

 العقد بینھما، كأن وأما إذا حددا الربح أو الثمن الذي سیكون علیھ
اشتر ھذه السلعة بعشرة وأنا اشتریھا منك بخمسة عشر : قال لھ

ًمثال كانت من العینة المحرمة عندھم، ووجھة النظر ھذه البن 
رشد ھي السائدة بین المالكیة في التفرقة بین الكراھة والتحریم في 

وكره خذ بمائة ما بثمانین أو  :"العینة، ولذا قال الشیخ خلیل 
ًاشترھا ویومىء لتربیحھ، ولم یفسخ، بخالف اشترھا بعشرة نقدا 

ً وقال الشیخ الدردیر شارحا النص )١("وآخذھا باثني عشر ألجل 
لمن قیل لھ سلفني ثمانین وأرد ذلك عنھا مائة أن ) وكره( :"السابق
قیمة لیكون حالال ) بثمانین(أي سلعة ) بمائة ما(مني ) خذ(یقول 

أي یكره أن یقول شخص لبعض ) أو اشترھا(وما سألتنیھ حرام 
ویومئ (أھل العینة إذا مرت علیك السلعة الفالنیة فاشترھا 

اعترض بأن الذي في توضیحھ، وأنا أربحك وال یلزم ) لتربیحھ
من الكراھة مع التصریح الكراھة مع اإلیماء وأیضا فإن كالمھ 

لربح ھنا یوھم حرمة التصریح، وأجیب بأن مراده باإلیماء ذكر ا
من غیر تسمیة قدره فسماه إیماء؛ ألنھ لم یذكر قدر الربح، فإن 
صرح بقدره حرم، وإن، أومأ من غیر تصریح بلفظھ، نحو وال 

أتى بھ مع علمھ من الكراھة لدفع ) ولم یفسخ(یكون إال خیرا جاز 
توھم أن المراد بالكراھة التحریم وللتصریح بالرد على من قال 

) بخالف(ثالث مخرجا لھ من الجواز بقولھ بالفسخ وأشار للقسم ال
باثني عشر (منك ) آخذھا(أنا ) اشترھا بعشرة نقدا و(قول اآلمر 

  )٢(".ًكشھر فال یجوز لما فیھ من سلف جر نفعا) ألجل

                                                 
ن موس�ى، ض�یاء ال��دین الجن�دي الم��الكي خلی��ل ب�ن إس�حاق ب��مخت�صر خلی�ل،  )  1(

دار الح�دیث، : ، ط)١٥١: ص(أحم�د ج�اد، : تحقی�ق، )ھـ٧٧٦: ت(المصري 
 .م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦األولى، : القاھرة، الطبعة

 .)٨٩/ ٣(الشرح الكبیر على مختصر خلیل، )  2(



                                          ٩٥٧

وإذا كانت ھذه النظرة ھي السائدة عند المالكیة، إال أن ھناك 
 بأن توضع في الحسبان عند دراسة ھذه نظرة أخرى جدیرة

مسألة، وھي نظرة لھا وجاھتھا الفقھیة، وجاءت من أحد أعالم ال
وقد قال مالك :"  الذي قالالمذھب المالكي، وھو اإلمام الباجي 

في المجموعة في روایة ابن القاسم عنھ في الذي یقول اشتر ھذا 
المبتاع، وأنا ابتاعھ منك بربح یسمیھ إلى أجل أن ذلك مكروه، 

ن یراعي عدم انبرام العقد ولزومھ فإن ومعنى ذلك ما قدمناه من أ
كان على الموعد فھو مكروه، وال ینتقض، وإن ذكر الربح وسماه، 

  )١(".وإن كان على اللزوم فھو حرام، وھو الذي ینقض

یراعي عدم انبرام العقد ولزومھ فإن كان على " فقول الباجي 
یفید أن كالم اآلمر والمأمور إن كان على " الموعد فھو مكروه 

وجھ العقد، بمعنى أن المأمور إن صدر منھ عقد بیع للسلعة 
المطلوبة إلى اآلمر في أثناء كالمھما األول، وقبل أن یشتریھا من 
مالكھا فإن المعاملة ھذه تكون عینة محرمة، ألن المأمور باع فیھا 
ًلآلمر ما ال یملكھ، وھي منھي عنھ شرعا، أما إن كان كالمھما 

فقط بأن المأمور إذا اشترى السلعة األول على وجھ الوعد 
المطلوبة یقوم اآلمر بشرائھا منھ، فإن المعاملة ھنا تكون عینة 
مكروھة، سواء قاما بتحدید الثمن الذي سیشتري بھ اآلمر السلعة 

فإن كان على الموعد : " من المأمور، أم لم یحدداه، قال الباجي
  "فھو مكروه، وال ینتقض، وإن ذكر الربح وسماه 

علیھ فوجھ التفرقة بحسب وجھة نظر الباجي بین العینة و
المكروھة والعینة المحرمة، إنما ھو في ھل الكالم األول الصادر 
بین اآلمر والمأمور كان عقد بیع باع بمقتضاه اآلمر السلعة 
للمأمور رغم أنھا لیست مملوكة لھ، أم أن الكالم الصادر بینھما 

، وحكم الباجي بأن األول محرم، كان فقط على وجھ الوعد ال البیع
  .والثاني مكروه، سواء حددا الثمن أم لم یحدداه

ویبین الباجي  وجھة نظره بصورة أوضح في تعلیقھ على ما رواه 
اإلمام مالك في الموطأ باب النھي عن بیعتین في بیعة أنھ بلغھ، أن 

َّابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، حت: "ًرجال قال لرجل َ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َى أبتاعُھ منك إلى ْ ِ َ َْ ِ َ ْ َ

ٍأجل َ ْ، فُسئل عن ذلك عبد هللا بُن ُعمر فكرھُھ ونھى عنُھ"َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َّْ ُ ِ  فعلق )٢(.َِ
                                                 

، أب��و الولی��د س��لیمان ب��ن خل��ف ب��ن س��عد ب��ن أی��وب ب��ن المنتق��ى ش��رح الموط��أ)  1(
: ، ط)٧١ص /٥ج(، )ھ�ـ٤٧٤: ت(بي القرطبي الباجي األندل�سي وارث التجی

 . ھـ١٣٣٢األولى، : مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، الطبعة
رواه اإلمام مالك في الموطأ، كتاب البیوع، باب النھ�ي ع�ن بیعت�ین ف�ي بیع�ة، )  2(

دار إحی�اء الت�راث : محمد فؤاد عب�د الب�اقي، ط: ، تحقیق)٦٦٣/ ٢ (٧٣برقم 
 . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٦ لبنان، -ربي، بیروت الع



                                          ٩٥٨

َابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، فأبتاعُھ "قولھ :" الباجي على األثر بقولھ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِْ َ
ٍمنك إلى أجل َ ََ َ ِ ْ یمتنع أن أدخلھ في باب بیعتین في بیعة، وال " ِ

یوصف بذلك من جھة أنھ انعقد بینھما أن المبتاع للبعیر بالنقد إنما 
یشتریھ على أنھ قد لزم مبتاعھ بأجل بأكثر من ذلك الثمن فصار قد 
انعقد بینھما عقد بیع تضمن بیعتین إحداھما األولى، وھي بالنقد، 
والثانیة المؤجلة، وفیھا مع ذلك بیع ما لیس عنده؛ ألن المبتاع 

النقد قد باع من المبتاع باألجل البعیر قبل أن یملكھ، وفیھا سلف ب
بزیادة؛ ألنھ یبتاع لھ البعیر بعشرة على أن یبیعھ منھ بعشرین إلى 
أجل یتضمن ذلك أنھ سلفھ عشرة في عشرین إلى أجل، وھذه كلھا 

فیھا أظھر من سائرھا، وهللا معان تمنع جواز البیع، والعینة 
  )١(".أعلم

وفیھا مع ذلك بیع ما لیس عنده؛ ألن المبتاع بالنقد :" اجيوقول الب
یبین فیھ أن من " قد باع من المبتاع باألجل البعیر قبل أن یملكھ
  فوق أنھا بیع أسباب تحریم الصورة التي سئل عنھا ابن عمر 

عینة أنھا تتضمن بیع اإلنسان ما ال یملكھ وھو محرم، وكالم 
م بالتحریم ال ینسحب على ما لو كان الباجي ھنا یفھم منھ أن الحك

كالم اآلمر والمأمور إنما ھو على سبیل الوعد، وھو بھذا یتوافق 
  .مع الكالم السابق لھ

 في أن المحرم في ھذه المعاملة ھو أن -ووجھة نظر الباجي ھذه 
 لیست -یكون اآلمر والمأمور قد تم بینھما عقد بیع ال مجرد وعد 

ًا اإلمام ابن عبد البر، وذلك أنھ عرف خاصة بھ فقد قال بھا أیض
بیع العینة، والتي قال المالكیة بأن صورة ما لو قال أحدھما 

ًاشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتریھا منك بخمسة عشر : لآلخر
مؤجلة ھو وجھ العینة المحرم، عرف ابن عبد البر بیع العینة 

 لیس عندك من قبل أما العینة فمعناھا بیع ما: قال أبو عمر:"  فقال
  .أن تبتاعھ طعاما ًكان أو غیره

وتفسیر ما ذكره مالك وغیره في ذلك أنھا ذریعة إلى دراھم 
بدراھم أكثر منھا إلى أجل كأنھ قال لھ وقد بینا لھ دراھم بدراھم 

 فقال )٢(أكثر منھا إلى أجل ودراھم بدنانیر أكثر منھا إلى أجل
 إلیھ ولكني أبیع منك في المسؤول للسائل ھذا ال یحل وال سبیل

                                                 
 .)٣٩، ٣٨/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
ھك��ذا ورد ف��ي االس��تذكار، وبح��سب طبعت��ین مختلفت��ین من��ھ، وأرى أن ھن��اك )  2(

ًتحریفا وسقطا في العبارة، وأظن أن صوابھا  أقرض�ني دراھ�م : كأنھ قال لھ" ً
ثر منھا إلى أجل، فقال الم�سؤول بدراھم أكثر منھا إلى أجل ودنانیر بدنانیر أك

 .وهللا تعالى أعلم..................." للسائل ھذا ال یحل وال سبیل إلیھ 



                                          ٩٥٩

الدراھم التي سألتني سلعة كذا وكذا لیست عندي أبتاعھا لك فلم 
یشتریھا مني فیوافقھ على الثمن الذي یبیعھا بھ منھ ثم یوفي تلك 
السلعة ممن ھي عنده نقدا ثم یسلمھا إلى الذي سألھ العینة بما قد 

ألنھ بیع ھا كان اتفق معھ علیھ من ثمنھا فھذه العینة المجتمع علی
 وبیع ما لم یقبضھ ولم یستوفھ ولم یصره عندك ما لیس عندك

طعاما كان أو غیره وربح ما لم یضمن ألنھ ربح أصابھ عند غیره 
  )١(". عنھقبل أن یبتاعھ وھذا كلھ قد نھى رسول هللا 

ًوھذا النص واضح أیضا في أن من أبرز أسباب تحریم بیع العینة، 
ً اشتر ھذا المتاع بعشرة نقدا، وأنا :ومنھا قول الرجل لآلخر

أشتریھ منك بخمسة عشر مؤجلة أنھا من باب بیع اإلنسان ما ال 
  .یملكھ، وھو محرم

وتفسیر ابن عبد البر للعینة بأنھا بیع اإلنسان ما لیس عنده ھو ما 
 أنھ ھو التفسیر الثاني للعینة والذي یقابل ذكر اإلمام ابن العربي 
ً حیث قال شارحا للترجمة )٢(د الجمھورما تقدم ذكره لھا عن
ھذه : قال اإلمام" باب العینة وما یشبھھا"المذكورة في الموطأ 

كلمة ترجم بھا مالك، وردت فى الحدیث روى أبو داود عن النبي 
علیھ السالم أنھ قال وجرت في ألفاظ الصحابة ذكرھا علماؤنا عن 

یبیع الرجل ابن عمر وابن عباس، إال أن ابن عباس فسرھا بأن 
ًمن الرجل سلعتھ بدین إلى أجل، ثم یشتریھا بأقل مما باعھا نقدا 

  )٣(".وھي مسألة الذرائع، وفسرھا غیره بأنھا بیع ما لیس عندك

  تعلیق الباحث على وجھتي النظر السابقتین

بعد بیان وجھتي النظر ال�سابقتین عن�د المالكی�ة ف�ي التفری�ق ب�ین م�ا 
 أن وجھ��ة رىأ" العین��ة"اس��م ی��ھ المالكی��ة  مم��ا یطل��ق علیح��رمیك��ره وم��ا 

ن قول الرجل لآلخر اشتر س�لعة ك�ذا بع�شرة والتي تفید بأ  األخیرةالنظر

                                                 
 االس��تذكار الج��امع لم��ذاھب فقھ��اء األم��صار، وعلم��اء األقط��ار فیم��ا ت��ضمنھ ) 1(

أب�و الموطأ من مع�اني ال�رأي واآلث�ار وش�رح ذل�ك كل�ھ باإلیج�از واإلخت�صار، 
 بن محم�د ب�ن عب�د الب�ر ب�ن عاص�م النم�ري القرطب�ي عمر یوسف بن عبد هللا

ص /٦ج(س��الم محم��د عط��ا، محم��د عل��ي مع��وض، : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٦٣: ت(
 -ھ�ـ ١٤٢٣الثانی�ة، :  لبن�ان، الطبع�ة-دار الكتب العلمیة،  بیروت: ، ط)٣٦٩

 .م٢٠٠٢
 .نصوص المذھب المالكي: وذلك عند أول ھذا الفرع وھو الثاني المعنون بـ)  2(
م�سالك ف�ي ش��رح موط�أ مال��ك، القاض�ي أب��و بك�ر ب��ن محم�د ب��ن عب�د هللا ب��ن ال)  3(

محم���د ب���ن الح���سین ال���سلیماني، : ، تعلی���ق)ھ���ـ٥٤٣: ت(العرب���ي المع���افري 
دار الغ�رب اإلس�المي، : ، ط)١٠٩ص/ ٦ج(عائشة بنت الحسین ال�سلیماني، 

 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨: األولى، سنتة النشر:  لبنان، الطبعة-بیروت 



                                          ٩٦٠

ًنقدا وأنا أشتریھا منك بخمسة عشر مؤجلة إنما تح�رم إذا ت�م بینھم�ا عق�د 

 أن ھذه الوجھة ھي األقرب إلى فقھ  أرى-یع قبل شراء المأمور للسلعة ب
  :أمران، ودلیلي على ذلك من ھذه المسألة  ومقصدهاإلمام مالك 

 أن اإلمام مالك :  األولاألمر قد ترجم لب�اب ف�ي الموط�أ بعن�وان   "
وذك��ر تحت��ھ ثالث��ة أحادی��ث وأربع��ة آث��ار " ب��اب العین��ة وم��ا ی��شبھھا 

جمیعھ��ا إنم��ا ت��دل عل��ى النھ��ي ع��ن بی��ع الطع��ام قب��ل قب��ضھ، وھ��ذه 
روى فیھما أن النبي  حدیثان عن عبد هللا بن عمر : األحادیث ھي

ُم�ن ابت�اع طعام�ا ف�ال یبع�ھ حت�ى ی�ستوفیھ«:"  قال َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ َ َّ َِ َِ َ  والح�دیث )١(»ًَ
ِكنا في زمان رُسول هللا :   أنھ قالًالثالث أیضا عن ابن عمر  َ ََّ ِ ِ َ ِ َّ ُ ،

ِنبتاُع الطعام، فیبعث علینا من یأُمُرنا با َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ْنتقالھ من الَّ َ ِ ِ ِ َِ ِمكان الْ َ َذي ابتعناهُ َ َْ ْ ِ
َفیھ، إلى مكان سواهُ قبل أن نبیعُھ َ َ َِ َِ َ َْ َْ ِ ِ ٍِ َ«)٢(  

 یدل على أن سبب تحریم بیع العینة وھذا الصنیع من اإلمام مالك 
عنده ھو أن فیھا بیع اإلنسان ما ال یملكھ، أو ما لم یقب�ضھ، وھ�ذان 

  . محرمةتلك المعاملة منھي عنھما، فتكون 

  أن اإلم��ام مال��ك : اني الث��األم��ر ت��رجم ف��ي الموط��أ باب��ا بعن��وان ً "
: ًوذكر فیھ أنھ بلغھ، أن رجال قال لرجل" النھي عن بیعتین في بیعة 

ٍابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، حتى أبتاعُھ منك إلى أجل" َ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ َّْ ْ َ، فُسئل عن ذلك "َ َ َِ َِ ْ َ
َعبد هللا بُن ُعمر فكرھُھ  َ َ ِ َِ َ َ ْ َّْ ْونھى عنُھُ َ َ  وھي ص�ورة العین�ة المحرم�ة )٣(.ََ

عند المالكیة، فبین الباجي  وجھ إدخال ھذا األثر تحت ھذه الترجم�ة 

                                                 
لیھ، رواه مالك ف�ي الموط�أ، كت�اب البی�وع، ب�اب العین�ة وم�ا ی�شبھھا، متفق ع)  1(

، والبخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، ب�اب الكی�ل )٦٤١/ ٢ (٤٠حدیث رقم 
محم�د زھی�ر ب�ن : ، تحقیق)٦٧/ ٣ (٢١٢٦على البائع والمعطي، حدیث رقم 

األول���ى، :  لبن���ان، الطبع���ة-دار ط���وق النج���اة، بی���روت : ناص���ر الناص���ر، ط
ھ��ـ م��صورة ع��ن الن��سخة ال��سلطانیة المطبوع��ة ف��ي المطبع��ة األمیری��ة ١٤٢٢

ھـ، ومسلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب البی�وع، ١٣١٢: الكبرى، ببوالق مصر، سنة
، )١١٦٠/ ٣ (١٥٢٦ب���اب بط���الن بی���ع المبی���ع قب���ل الق���بض، ح���دیث رق���م  

دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، عی�سى الب�ابي : محمد فؤاد عبد الب�اقي، ط: تحقیق
 .م١٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، :  مصر، الطبعة-دار الحدیث القاھرة الحلبي،  

متفق علیھ، رواه باللفظ المذكور مالك في الموطأ، كت�اب البی�وع، ب�اب العین�ة )  2(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب البی�وع، ب�اب )٦٤١/ ٢ (٤٢وما یشبھھا،  برقم 

                       ).           ١١٦٠/ ٣ (١٥٢٧بطالن بیع المبیع قبل القبض، برقم 
َكانوا یبتاعون الطعام فِي «: قالوراه البخاري بلفظ آخر فعن عبد هللا  َ ُ ْ ََّ َ َ ُ َ

ِأعلى السوق، فیبیعونھ فِي مكانِِھ، فنھاھم رسول هللا  َّ ُ ُْ َ َ َ ُ َ ُّ ُْ َ َ ََ َُ ِ ِ َ َ أن یبیعوه فِي مكانِِھ َ َ ُ ُ َِ ْ َ
ُحتى ینقلوه َ َُ ُ ْ  ٢١٦٧ب منتھى التلقي برقم صحیح البخاري، كتاب البیوع،با »َّ

)٧٣/ ٣.( 
رواه اإلمام مالك في موطأ، كت�اب البی�وع، ب�اب النھ�ي ع�ن بیعت�ین ف�ي بیع�ة، )  3(

 ).٦٦٣/ ٢ (٧٣برقم 
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ٍابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، فأبتاعُھ منك إلى أج�ل"قولھ :" بقولھ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ْْ أدخل�ھ " َ
في باب بیعتین ف�ي بیع�ة، وال یمتن�ع أن یوص�ف ب�ذلك م�ن جھ�ة أن�ھ 
انعق��د بینھم��ا أن المبت��اع للبعی��ر بالنق��د إنم��ا ی��شتریھ عل��ى أن��ھ ق��د ل��زم 
مبتاعھ بأجل ب�أكثر م�ن ذل�ك ال�ثمن ف�صار ق�د انعق�د بینھم�ا عق�د بی�ع 

 )١(".تضمن بیعتین إحداھما األولى، وھي بالنقد، والثانیة المؤجلة 

وال یمتنع أن یوصف بذلك من جھة أنھ انعقد بینھم�ا : " فقول الباجي
بتاع للبعیر بالنق�د إنم�ا ی�شتریھ عل�ى أن�ھ ق�د ل�زم مبتاع�ھ بأج�ل أن الم

ال ی�صح إال إذا ك�ان ت�م ب�ین اآلم�ر والم�أمور " بأكثر من ذل�ك ال�ثمن
عق��د بی��ع قب��ل أن ی��ذھب الم��أمور ل��شراء ال��سلعة، إذ أنھ��ا وف��ي ھ��ذه 
الحالة وفقط یشتري المأمور السلعة على أنھا تكون قد لزمت اآلمر، 

 باب البیعتین في بیعة المنھي عنھ�ا، بخ�الف م�ا فتكون ھنا وفقط من
لو لم یكن بینھما بیع بل ك�ان الحاص�ل بینھم�ا مج�رد وع�د ب�أن یق�وم 
اآلمر بشرائھا بعد شراء المأمور لھا، فال تكون الزمة لآلم�ر ب�شراء 
المأمور لھا، وإنما تلزمھ إذا عقد معھ عقد البیع بعد ذل�ك، ف�ال تك�ون 

   .من باب البیعتین في بیعة

وس�وف ی�أتي مزی�د م�ن مؤی�دات وج��ھ النظ�ر ھ�ذه عن�د الح�دیث ع��ن 
بی��ع المرابح��ة لآلم��ر " والمعن��ون ب��ـ حك��م ص��ورة : المطل��ب الث��اني

  في نظر الفقھاء  القدامى" بالشراء 

:  ما سبق أن المالكیة متفقون على أن ق�ول الرج�ل لآلخ�روملخص
ن اش��تر س��لعة ك��ذا وأن��ا أش��تریھا من��ك، ق��د تك��ون محرم��ة، وق��د تك��و

مكروھ���ة، ولك���نھم مختلف���ون ف���ي ال���صورة المحرم���ة منھ���ا وال���صورة 
المكروھة، فمعظمھم على أنھا تك�ون محرم�ة إذا تراوض�ا عل�ى ال�ربح، 
وح��ددا ال��ثمن ال��ذي س��یتم ب��ھ البی��ع، بخ��الف م��ا إذا ل��م یح��دداه فتك��ون 

 إل�ى أن - اب�ن عب�د الب�ر والب�اجي -مكروھة، ولكن ذھب ال�بعض م�نھم 
 لیس ھو وجھ الفرق بین المحرم والمكروه، ب�ل تحدید الربح من عدمھ

المفرق بینھما ھو أن المتعاقدین إن عقدا عقد البیع قبل ملكیة المأمور 
للسلعة تكون المعاملة محرمة، وأم�ا إن ك�ان الك�الم الواق�ع بینھم�ا إنم�ا 

  .  ھو مجرد وعد فتكون مكروھة

  نصوص المذھب الشافعي: الفرع الثالث

اش��تر : وإذا أرى الرج��ل الرج��ل ال��سلعة، فق��ال":ق��ال اإلم��ام ال��شافعي
ھ��ذه، وأربح��ك فیھ��ا ك��ذا، فاش��تراھا الرج��ل فال��شراء ج��ائز، وال��ذي ق��ال 

وإن ش�اء ترك�ھ، وھك�ذا إن ، ًأربحك فیھا بالخیار إن شاء أحدث فیھا بیعا

                                                 
 .)٣٩، ٣٨/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
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ًاشتر لي متاعا، ووصفھ ل�ھ أو متاع�ا أي مت�اع ش�ئت، وأن�ا أربح�ك : قال ً
لبیع األول، ویكون ھذا فیما أعط�ى م�ن نف�سھ فیھ، فكل ھذا سواء یجوز ا

أبتاع�ھ وأش�تریھ من�ك : بالخیار، وسواء في ھ�ذا م�ا وص�فت إن ك�ان ق�ال
ف�إن ، بنقد أو دی�ن یج�وز البی�ع األول، ویكون�ان بالخی�ار ف�ي البی�ع اآلخ�ر

وإن تبایع��ا ب��ھ عل��ى أن ألزم��ا أنف��سھما األم��ر األول فھ��و ، ج��دداه ج��از
: والثاني.  أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ البائع:أحدھما: مفسوخ من قبل شیئین

  )١(".أنھ على مخاطرة أنك إن اشتریتھ على كذا أربحك فیھ كذا

بی�ع "ًفاإلمام الشافعي  في ھذا النص یتحدث أیضا عم�ا یطل�ق علی�ھ 
ًویب��ین أن ھ��ذه المعامل��ة ج��ائزة ش��رعا، س��واء " المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء

من ح�ال أو مؤج�ل، ولكن�ھ اش�ترط اشترى اآلم�ر ال�سلعة م�ن الم�أمور ب�ث
إلباحتھا أنھ  البد وأن یمتلك المأمور السلعة قب�ل أن یبیعھ�ا لآلم�ر، وأن�ھ 
ال یج��وز أن یعطیھ��ا الم��أمور ل��ھ عل��ى أن��ھ ق��د أص��بحت مملوك��ة ل��ھ من��ذ 
ًاتفاقھما األول، ألن�ھ المعامل�ة س�تكون بی�ع م�ا ال یملك�ھ الم�أمور، وأی�ضا 

ن  الم�أمور م�ن ش�رائھا ویحتم�ل أن ال ففیھا مخاطرة، إذ یحتمل أن یتمك
  .یتمكن، فتكون من بیع الغرر المنھي عنھ

ولكن نص اإلمام الشافعي على أنھ إذا اش�ترى الم�أمور ال�سلعة ف�إن 
ًك��ال م��ن اآلم��ر والم��أمور یك��ون بالخی��ار ف��ي إتم��ام البی��ع بینھم��ا أو ع��دم 

ل�ى اآلم�ر، إتمامھ، وعلیھ فلو أراد المأمور أن ال یبی�ع ال�سلعة المطلوب�ة إ
ًفاإلم��ام ال��شافعي یجی��ز ذل��ك ل��ھ، وأی��ضا فل��و أراد اآلم��ر أن ال ی��شتري 

 ویكون��ان بالخی��ار ف��ي البی��ع "ال��سلعة م��ن الم��أمور فل��ھ الح��ق ف��ي ذل��ك 
  ".اآلخر

 یب�یح بی�ع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء وملخص ما سبق أن ال�شافعي 
 إال بع��د ب�شرط أن الم�أمور ال یج�وز ل�ھ أن یبی�ع ال�سلعة المطلوب�ة لآلم�ر

ًتملكھ لھا، وأی�ضا فإن�ھ ی�رى أن�ھ ال إل�زام عل�ى الم�أمور أن یبی�ع ال�سلعة 
لآلم��ر بع��د ملكیت��ھ لھ��ا، وال إل��زام عل��ى اآلم��ر أن ی��شتري ال��سلعة م��ن 
المأمور إذا عررضھا علیھ، فإذا اشترى المأمور السلعة یكون كل واح�د 

  .منھما بالخیار في إتمام الصفقة أو عدمھ

  وص المذھب الحنبلينص: الفرع الرابع

: بی�ع م�ا ل�یس عن�دك؟ أن یق�ول ل�صاحبھ:"قال اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل
  )٢(".أكرھھ: اشتر كذا وكذا اشتریھ منك؟ قال

                                                 
 .)٧٥/ ٤(األم )  1(
، إسحاق بن منصور ب�ن بھ�رام، أب�و مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویھ )  2(

: ، ط)٢٦٥٨ص /٦ج(، )ھ�ـ٢٥١: ت(ب المروزي، المعروف بالكوسج یعقو
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ق�ال ح�دثني عب�د األعل�ى ف�ي حدیث�ھ : وقال عبد هللا بن اإلم�ام أحم�د 
ًوكان حمی�د یعن�ي الطوی�ل ال ی�رى بأس�ا أن یق�ول الرج�ل : عن حماد قال

ًمتاع��ا ك��ذا وك��ذا، ف��إذا دف��ع عن��دك ف��أعلمني ف��إني أری��د للرج��ل أن��ي أری��د 
اش��تر ك��ذا وك��ذا حت��ى أش��تریھ من��ك، ف��سألت أب��ي ع��ن : نح��وه، وال تق��ولن

  )١("ال بأس بھ: ذلك، فقال مثل قول حمید وقال

: ف��النص األول ع��ن اإلم��ام أحم��د ی��دل عل��ى أن ق��ول اإلن��سان آلخ��ر
بحة لآلمر بال�شراء بیع المرا" صورة -اشتر سلعة كذا وأنا أشتریھا منك 

 تدخل تحت بیع اإلنسان ما لیس عنده والذي ورد النھ�ي عن�ھ، فیك�ون -"
ًمحرما، وھذا وإن ك�ان مفھوم�ھ أن الك�الم ب�ین اآلم�ر والم�أمور إن ك�ان 
ًوعدا ولیس على أنھ عقد بیع ال یك�ون حرام�ا، إال أن ال�نص الث�اني ع�ن  ً

" ا وأنا أش�تریھ من�ك، اشتر كذ: اإلمام أطلق منع أن یقول اإلنسان لآلخر
، وأرى أن كالم اإلم�ام ف�ي "اشتر كذا وكذا حتى أشتریھ منك: وال تقولن

ًھذه الجزئیة یمكن أن یحمل على التحریم، فیكون حراما، وإن كان عل�ى 
 اإلم��ام اب��ن المن��ذر ع��ن اإلم��ام أحم��د م��ن حك��اهس��بیل الوع��د، وھ��ذا م��ا 

  )٢(.كراھیتھ لھذه المعاملة

لكراھة فقط، فال تكون ھذه المعامل�ة المنبنی�ة ویمكن أن یحمل على ا
ًعلى التواعد بین اآلمر والمأمور حراما، وھذا یتوافق م�ع م�ا ذھ�ب إلی�ھ 
ابن الق�یم م�ن الحنابل�ة م�ن إباح�ة ھ�ذه المعامل�ة، حی�ث ج�اء ف�ي مع�رض 

: " رجل قال لغیره: المثال الموفي المائة:" حدیثھ عن الحیل المباحة قولھ
 بكذا وكذا، وأن�ا أربح�ك فیھ�ا -أو ھذه السلعة من فالن  -اشتر ھذه الدار 

فخاف إن اشتراھا أن یبدو لآلمر فال یری�دھا، وال ی�تمكن م�ن " كذا وكذا 
الرد، فالحیلة أن یشتریھا على أن�ھ بالخی�ار ثالث�ة أی�ام أو أكث�ر، ث�م یق�ول 

قد اشتریتھا بما ذكرت، فإن أخذھا منھ، وإال تمكن من ردھا على : لآلمر
ئع بالخی�ار، ف�إن ل�م ی�شترھا اآلم�ر إال بالخی�ار فالحیل�ة أن ی�شترط ل�ھ البا

ًخیارا أنق�ص م�ن م�دة الخی�ار الت�ي اش�ترطھا ھ�و عل�ى الب�ائع؛ لیت�سع ل�ھ 
  )٣(".زمن الرد إن ردت علیھ

                                                                                                         
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلس�المیة بالمدین�ة المن�ورة، المملك�ة العربی�ة 

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٥األولى، : السعودیة، الطبعة
: ص(زھی��ر ال��شاویش، :  اإلم��ام أحم��د روای��ة ابن��ھ عب��د هللا، تحقی��قم��سائل)  1(

ھ��ـ ١٤٠١األول��ى، :  لبن��ان، الطبع��ة-س��المي، بی��روت المكت��ب اإل: ، ط)٢٨٠
 .م١٩٨١

اإلش���راف عل���ى م���ذاھب العلم���اء، أب���و بك���ر محم���د ب���ن إب���راھیم ب���ن المن���ذر )  2(
ص���غیر أحم���د األن���صاري أب���و حم���اد، : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣١٩: ت(النی���سابوري 

 اإلم��ارات العربی��ة -مكتب��ة مك��ة الثقافی��ة، رأس الخیم��ة : ، ط)١٣٤ص /٦ج(
 . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : عةالمتحدة، الطب

محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب ب��ن س��عد إع��الم الم��وقعین ع��ن رب الع��المین،  )  3(
محم��د عب��د ال��سالم : تحقی��ق ،)ھ��ـ٧٥١: ت(ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة 
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ًوھو نفس المثال الذي ذكرتھ س�ابقا ع�ن محم�د ب�ن الح�سن ال�شیباني 
ن ھذا القول من أحكام فال من قولھ بھذه الحیلة، وبینت ھنالك ما یستفاد م

  . حاجة ھنا إلى إعادتھ

وبن��اء عل��ى م��ا س��بق ف��إن بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء، ق��د تناول��ھ 
الفقھاء السابقون بالبحث والدراسة، وحكموا علیھ بأحكام شرعیة كل من 
وجھة نظره، والتي ستتضح أكثر من خ�الل بی�ان اخ�تالف الفقھ�اء ح�ول 

  .ھذا البیع

في نظر " بیع المرابحة لآلمر بالشراء "  حكم صورة :المطلب الثاني
  الفقھاء  القدامى

اتضح من خالل من سبق وقوع االختالف بین الفقھاء القدامى حول 
ًاشتر سلعة كذا بمائة جنیھ نقدا وأنا  اش�تریھا : حكم أن یقول إنسان آلخر

الصورة بعینھا ھ�ى م�ا ی�تم ًمنك بمائة وخمسون جنیھ مؤجلة مثال، وھذه 
، وك�ان عل�ى "بیع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء" التعامل بھا اآلن تحت اسم 

  : خالفھم فیھا على رأیین

ویرى أصحابھ أن قول اإلن�سان آلخ�ر اش�تر ھ�ذه ال�سلعة : الـــرأي األول
ًبعشرة نقدا، وأن�ا أش�تریھا من�ك بخم�سة ع�شر مؤجل�ة مب�اح 
ًش��رعا، یج��وز التعام��ل ب��ھ، وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلی��ھ فری��ق م��ن 

 وھ�و م�ا ص�رح ب�ھ )١(قھاء، فھو ما یفھم من كالم الحنفیةالف
 م��ن ، وھ��و مقت��ضى ك��الم اب��ن الق��یم )٢(اإلم��ام ال��شافعي 

، وب��ھ ق��ال م��ن علم��اء ال��سلف القاس��م ب��ن محم��د )٣(الحنابل��ة
   )٤(. وحمید الطویل

ًویرى أصحابھ أن ھذه ال�صورة محرم�ة ش�رعا، ال یج�وز : الرأي الثاني
، وھو مروي عن )٥(إلیھ المالكیةالتعامل بھا، وھو ما ذھب 

  كل من عبد 

                                                                                                         
:  لبن��ان، الطبع��ة-دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ، ط)٢٣ص /٤ج(إب��راھیم، 
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، 

، المب���سوط )٤٠:ص(ارج ف���ي الحی���ل، محم���د ب���ن الح���سن ال���شیباني المخ���)  1(
 ).٢٣٧/ ٣٠(للسرخسي 

 ).٧٥/ ٤(األم )  2(
 ).٢٣/ ٤(إعالم الموقعین عن رب العالمین )  3(
 ).١٣٤/ ٦(اإلشراف على مذاھب العلماء البن المنذر )  4(
 ،)٨٧/ ٦(الن��وادر والزی��ادات عل��ى م��ا ف��ي المدون��ة م��ن غیرھ��ا م��ن األمھ��ات )  5(

البیان والتحصیل وال�شرح والتوجی�ھ  ،)٦٧٢/ ٢(الكافي في فقھ أھل المدینة 
والتعلیل في مسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد بن رش�د القرطب�ي 



                                          ٩٦٥

 وسعیـــــــــ���ـد ب���ن الم���سیب، واب���ن ر ــــــــ���ـهللا ب���ن عم             
  سیــرین،

، وبھ قال )١(والحسن، والنخعي، وقتادة، وعبید هللا بن الحسن             
أحمد ب�ن حنب�ل، وإس�حاق ب�ن راھوی�ھ واخت�اره اب�ن المن�ذر 

   )١(ً.رحمھم تعالى جمیعا

                                                                                                         
: ، ط)٨٦ص /٧ج (ال�دكتور محم�د حج�ي وآخ�رون، : ، تحقیق)ھـ٥٢٠: ت(

 -  ھ����ـ١٤٠٨الثانی����ة، :  لبن����ان، الطبع����ة-دار الغ����رب اإلس����المي، بی����روت 
شرح التلقین، أب�و عب�د هللا محم�د ، ) ٥٥/ ٢( المقدمات الممھدات م، ١٩٨٨

ال�شیخ : ، تحقی�ق)ھ�ـ٥٣٦: ت(َّبن علي ب�ن عم�ر التِمیم�ي الم�ازري الم�الكي 
ِدار الغ�رب اإلس�المي، بی�روت : ط، )٣٥٩ص /٢ج(ّمحمد المختار السالمي، 

ھاب الدین أحم�د  الذخیرة، أبو العباس ش، م ١٩٩٧األولى، :  لبنان، الطبعة-
: ، تحقی�ق)ھ�ـ٦٨٤: ت(بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

دار الغ��رب اإلس��المي، : ، ط)١٦ص /٥ج(ال��دكتور محم��د حج��ي وآخ��رون، 
 ،)١٧١: ص(م، الق��وانین الفقھی��ة ١٩٩٤األول��ى، :  لبن��ان، الطبع��ة-بی��روت 

اس�م ب�ن یوس�ف التاج واإلكلیل لمختصر خلی�ل، محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي الق
ص /٦ج (، )ھ��ـ٨٩٧: ت(العب��دري الغرن��اطي، أب��و عب��د هللا الم��واق الم��الكي 

-ھ�ـ١٤١٦األول�ى، :  لبن�ان، الطبع�ة-دار الكتب العلمی�ة، بی�روت : ط، )٢٩٥
م، مواھب الجلیل في شرح مخت�صر خلی�ل، ش�مس ال�دین أب�و عب�د هللا ١٩٩٤

وف بالحط��اب محم�د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن الطرابل��سي المغرب��ي، المع��ر
دار : ط، )٢٩٥ص /٦ج (زكری��ا عمی��رات : ، تحقی��ق)ھ��ـ٩٥٤: ت(ُّالرعین��ي 

م، ش�رح ١٩٩٤-ھ�ـ١٤١٦األول�ى، :  لبن�ان، الطبع�ة-الكتب العلمی�ة، بی�روت 
الزرق��اني عل��ى مخت��صر س��یدي خلی��ل، عب��د الب��اقي ب��ن یوس��ف ب��ن أحم��د ب��ن 

عب��د : تحقی��ق، )١٩٤ص /٥ج(، )ھ��ـ١٠٩٩: ت(محم��د الزرق��اني الم��صري 
األول�ى، :  لبن�ان، الطبع�ة-دار الكتب العلمی�ة، بی�روت : سالم محمد أمین، طال

م، ش�رح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي، محم�د ب�ن ٢٠٠٢ -ھ�ـ ١٤٢٢سنة الن�شر 
: ط، )١٠٧ص /٥ج(، )ھ�ـ١١٠١: ت(عبد هللا الخرشي المالكي أبو عب�د هللا 

ھ�ـ، ض�وء ال�شموع ١٣١٧المطبعة األمیریة الكبرى، م�صر، الطبع�ة الثانی�ة، 
ص /٣ج(، )ھ�ـ١٢٣٢المت�وفى س�نة (شرح المجموع، محم�د األمی�ر الم�الكي 

 - م���صر، دار یوس���ف ب���ن ت���شافین -المكتب���ة األزھری���ة للت���راث :  ط،)٩٣
موریتانیا، بدون تاریخ نشر، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدس�وقي 

أبو العباس أحمد ب�ن محم�د  حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ،)٨٩/ ٣(
: ، ط)١٢٩ص /٣ج (،)ھ��ـ١٢٤١: ت(خل��وتي، ال��شھیر بال��صاوي الم��الكي ال

ش��رح م��نح الجلی��ل، دار المع��ارف، م��صر، ب��دون طبع��ة وب��دون ت��اریخ ن��شر، 
، )ھ��ـ١٢٩٩: ت(ال��شیخ محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د عل��یش ، أب��و عب��د هللا 

 لیبی��ا، ب��دون ت��اریخ، -مكتب��ة النج��اح، ط��رابلس : ، ط)٦٠٦، ٦٠٤ص /٢ج(
 .لمطبعة األمیریة الكبرى، مصرمصورة عن طبعة ا

اإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء الب��ن : نق��ل ھ��ذا الق��ول ع��نھم اب��ن المن��ذر  ف��ي)  1(
، األوسط من السنن واإلجماع واالخ�تالف، أب�و بك�ر محم�د )١٣٤/ ٦(المنذر 

یاس�ر ب�ن كم�ال، : ، تحقی�ق)ھ�ـ٣١٩: ت(بن إبراھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري 
الثانی��ة، :  م��صر، الطبع��ة- الف��الح، الفی��وم دار: ، ط)٣٦٧/ ١٠(وآخ��رون، 

 .م٢٠١٠ ھـ، ١٤٣١
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  األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

استدل أصحاب الرأي األول على قولھم بإباح�ة التعام�ل ب�صورة م�ا 
اشتر سلعة ك�ذا بع�شرة وأن�ا أش�تریھا من�ك بخم�سة : لو قال أحدھم للتاجر

  : ًعشر مثال استدلوا على إباحة ذلك بما یلي

ن إصدار عمومات الكتاب والسنة الدالة على مشروعیة كل م: ًأوال
  الوعد والبیع

إذ أن ھذه المعاملة مركب�ة م�ن ك�ل م�ن وع�د م�ن الم�أمور ب�أن یبی�ع 
ال��سلعة إذا تمكلھ��ا إل��ى اآلم��ر، ووع��د م��ن اآلم��ر ب��أن ی��شتري ال��سلعة إذا 
قدمھا لھ المأمور، وتنتھي ببیع السلعة إلى اآلمر بزیادة ع�ن ال�ثمن ال�ذي 

بیع المشروعیة، فأم�ا اشتراھا بھ المأمور، واألصل في كل من الوعد وال
إص��داره ج��ائز، إذا وع��د اإلن��سان بم��ا یب��اح ل��ھ أداؤه، ون��وى الوع��د ف��إن 

ق��د دل عل��ى م��شروعیة إص��دار الوع��د الوف��اء ب��ھ وتحقی��ق م��ا وع��د ب��ھ، و
  :حینئذ أدلة متعددة منھا ما یلي

   األدلة على جواز إصدار الوعد- ١

َٰوٱذكر في ٱلكتب إسم  تعالي هللا قول -أ   َۡ ِۡ ِ ِ َِٰ ُۡ ِعیل إنھۥ كان صادق ٱلوعد ۡ ِ ِۡ َ َۡ َ َُ َ َّ ِ َۚ
ّوكان رسوال نبیا ُ َ َِ َّ ََ )فقد أثنى هللا تعالى على نبیھ إسماعیل )٢ 

ًفتكون دلیال على فضیلة الوفاء بالوعد  ووصفھ بصدق الوعد،
وطلب الشارع لھ، وذلك یقتضي إباحة إصدار الوعد، إذ لو یكن 

  .ًمباحا لما مدح إنسان على الوفاء بھ

ِ عن جابر بن عبد هللا -ب َ َ ََّ ِ ْ ْ ِْ ِِقال ،َ ُّقال النبي : َ ِ َّ َ َ :» ُلو قد جاء مال َ َ َ ْْ َ َ
َالبحرین قد أعطیتك ھكذا وھكذا وھكذا َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ، فلم یجئ ماُل البحرین »ِ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ َ َ

ُّحتى قبض النبي  ِ َِّ ََّ َُفلما جاء ماُل البحرین أمر أُب ،َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َّ َ َو بكر فناَدىَ َ ٍ ْ َ :
ِمن كان لُھ عنَد النبيِّ  َّ ْ ِ َ َ ََ ْعَدة أو َدین، فلیأتنا، فأتیتُھ فقلت ُ ْ ُْ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َِ ِْ َ ٌ َّإن النبي : ٌ َِّ َِّ

قال لي ِ َ ْكذا وكذا، فحثى لي حثیة، فعَددتھا، فإذا ھي خمُس : َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َِ ُ ْ ً ْ

َمائٍة، وقال ََ َ َخذ مثلیھا: "ِ ْ َ ُْ  ً وعد جابرا في الحدیث أن النبي  ف)٣("ِْ

                                                                                                         
، )٢٦٥٨/ ٦(المرجعان السابقان، م�سائل اإلم�ام أحم�د وإس�حاق ب�ن راھوی�ھ )  1(

 ).٢٨٠: ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ عبد هللا 
 .٥٤: سورة مریم)  2(
ف��ل ع��ن البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الكفال��ة، ب��اب م��ن تكرواه متف��ق علی��ھ، )  3(

، ص�حیح م�سلم، )٩٦/ ٣ (٢٢٩٦میت دینا، فلیس لھ أن یرج�ع، ح�دیث رق�م 



                                          ٩٦٧

بالمذكور في الحدیث، فدل ذلك على مشروعیة إصدار الوعد، إذ 
   .لو كان غیر مباح لما فعلھ النبي 

ً واإلجماع أیضا قائم على مشروعیة الوعد بما یحل مع العزم على -ج
على أن من وعد بما یحل فینبغي لھ الوفاء بھ إذ أن الفقھاء متفقون 

، )١(بھ، وأن ذلك من مكارم األخالق، وجمیل الصفاتأن یفي 
وخالفھم فقط إنما ھو في اإللزام بالوعد من عدمھ على ما سیأتي 

  .بمشیئة هللا تعالى

   األدلة على مشروعیة البیع- ٢

  

َوأحل ٱ� ٱلبیع  تعالي قول هللا -أ   َ َ َۡ ۡ
ُ َّ َّ َ )٢(   

َیأیھا ٱلذین ءا  تعاليوقول هللا -ب َ ُّ ََ ِ َّ َ ٓ ِمنوا ال تأكلوا أمولكم بینكم بٱلبطل ٰ ِ ٰ َٰ َ َ َۡ
ِ ُ َ ُ ُ َ ُۡ َۡ ُ ََ ْ ْٓ

ۡ

َإال أن تكون تجرة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن ٱ� كان  َّ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ َِّ ۚ ۚۡ ۡ َِ َ ِّ َ َ َ َُ َ َْ ٓ ُ َ ً َّۡ ٰ ٓ
ِبكم رحیما َۡ ُ ِ )٣(   

َ ما رواه رافع بن خدیج قال-ج َقیل: َ ْیا رُسول هللا، أي الكس: ِ َ ْ ُّ َ ِ َ َ َب أطیُب؟ ََّ ْ َ ِ
َفقال  َ :»ٍعمل الرجل بیده وكل بیع مبرور ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ٍَ ُّ ُُ ِ ِ ِ ِ«)٤(   

                                                                                                         
ً ش�یئا ق�ط فق�ال ال، وكث�رة عطائ�ھ، كتاب الفضائل، باب ما س�ئل رس�ول هللا 

 ).١٨٠٦/ ٤ (٢٣١٤حدیث رقم 
، ) ھ��ـ٣٧٠: ت(أحك��ام الق��رآن، أحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص )  1(

دار إحی��اء الت��راث : ، ط)٣٣٤ص /٥ج(محم��د ص��ادق القمح��اوي، : تحقی��ق
م، ١٩٩٢ -ھ��ـ ١٤١٢ لبن��ان، -العرب��ي، مؤس��سة الت��اریخ العرب��ي، بی��روت 

شرح صحیح البخارى، اب�ن بط�ال أب�و الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك 
مكتب�ة : ، ط)٧٠ص /٨ج(أبو تمیم یاسر بن إب�راھیم : ، تحقیق)ھـ٤٤٩: ت(

: ت(ألذك����ار، الن����ووي م، ا٢٠٠٣ -ھ����ـ ١٤٢٣الرش����د، الری����اض، الثانی����ة، 
دار الفكر، بیروت : ، ط)٣١٧: ص(عبد القادر األرنؤوط، : ، تحقیق)ھـ٦٧٦

 م، تحری���ر الك���الم ف���ي م���سائل ١٩٩٤ - ھ���ـ ١٤١٤:  لبن���ان، طبع���ة س���نة-
الدكتور عبد ال�سالم محم�د : ، تحقیق)ھـ٩٥٤: ت(ُّااللتزام، الحطاب الرعیني 

 لبن�ان، ف�تح العل�ي -روت دار الغرب اإلسالمي، بی: ، ط)١٦٠: ص(الشریف 
المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، محمد بن أحمد ب�ن محم�د عل�یش، 

مكتب��ة م��صطفى : ، ط)٢٥٤ص /١ج(، )ھ��ـ١٢٩٩: ت(أب��و عب��د هللا الم��الكي 
 . م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨ مصر، -البابي الحلبي، القاھرة 

 .٢٧٥: البقرةسورة )  2(
 .٢٩: النساءسورة )  3(
، )٥٠٢/ ٢٨ (١٧٢٦٥، رواه أحم��د ف��ي م��سنده ح��دیث رق��م  ح��دیث ص��حیح)  4(

 لبن��ان، -مؤس��سة الرس��الة، بی��روت : ش��عیب األرن��ؤوط وآخ��رون، ط: تحقی��ق
م، والطبراني ف�ي المعج�م األوس�ط ح�دیث ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، : الطبعة
عب���د ، ط���ارق ب���ن ع���وض هللا ب���ن محم���د : ، تحقی���ق)٤٧/ ٨ (٧٩١٨رق���م 

ھ�ـ ١٤١٥ م�صر، -دار الحرمین، الق�اھرة :  طالمحسن بن إبراھیم الحسیني،



                                          ٩٦٨

  

  )١(.ً وقد قام على مشروعیة البیع إجماال إجماع الفقھاء-د 

مركب�ة " بیع المرابحة لآلمر بالشراء "وھذه الصورة محل البحث 
نھا من كل من الوعد والبیع، وطالما كانت الجزئیات مباحة فما تركب م

  ً.یكون مباحا

  القواعد الفقھیة: ًثانیا

اشتر س�لعة : ًواستدلوا أیضا على قولھم بجواز أن یقول إنسان آلخر
بی�ع المرابح�ة "ًكذا بعشرة نقدا، وأنا أشتریھا منك بخم�س ع�شر مؤجل�ة، 

األصل "  الفقھیة القائلة بأن بالقاعدةاستدلوا على جوازه " لآلمر بالشراء
، ومقت�ضى ذل�ك أن )٢("تى یدل الدلیل على التح�ریمفي األشیاء اإلباحة ح

ًھذه الصورة من المعامالت متى تم البیع فیھا مستوفیا أركان�ھ، ومتحقق�ة 
ش��روطھ، ومنھ��ا أن ال ینعق��د البی��ع بینھم��ا إال بع��د تمل��ك الت��اجر لل��سلعة 
المطلوبة، تكون تلك المعامل�ة مباح�ة، وال ی�ضر ف�ي ذل�ك الوع�د ال�سابق 

                                                                                                         
م، والحاكم في المستدرك على ال�صحیحین كت�اب البی�وع ح�دیث رق�م ١٩٩٥ -

دار الكت�ب العلمی�ة، : مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقیق)١٣/ ٢ (٢١٦٠
م، والح�دیث ل�ھ ش�واھد ٢٠٠٢ -ھ�ـ ١٤٢٢الثانی�ة، :  لبنان، الطبع�ة-بیروت 

ر رواه  الطبراني ف�ي المعج�م األوس�ط ح�دیث رق�م منھا حدیث عبد هللا بن عم
، وروي م�ن طری��ق س�عید ب��ن عمی�ر رواه اب��ن أب�ي ش��یبة )٣٣٢/ ٢ (٢١٤٠

/ ٤ (٢٣٠٨٣في م�صنفھ كت�اب البی�وع واألق�ضیة ب�اب الك�سب، ح�دیث رق�م  
:  لبنان، الطبعة-دار التاج، بیروت : كمال یوسف الحوت، ط: ، تحقیق)٥٥٤

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩األولى، 
االختیار لتعلیل المخت�ار، عب�د هللا ب�ن محم�ود ب�ن م�ودود الموص�لي البل�دحي، )  1(

ال�شیخ محم�ود : ، علیھ�ا تعلیق�ات)ھـ٦٨٣: ت(مجد الدین أبو الفضل الحنفي 
 لبن���ان، ب���دون -دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : ، ط)٣ص /٢ج(أب���و دقیق���ة، 

لح�اوي ، ا)١١/ ٦(تاریخ، مواھ�ب الجلی�ل ف�ي ش�رح مخت�صر خلی�ل للحط�اب 
الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

ال�شیخ : ، تحقی�ق)ھ�ـ٤٥٠: ت(حبیب البصري البغدادي، ال�شھیر بالم�اوردي 
دار : ، ط)٥ص /٥ج(علي محمد معوض، ال�شیخ ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود،

 م، ١٩٩٤- ھ���ـ ١٤١٤األول���ى، :  لبن���ان، الطبع���ة-الكت���ب العلمی���ة، بی���روت 
 ).٧/ ٦(المغني البن قدامة 

: ت(األش��باه والنظ��ائر، عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر، ج��الل ال��دین ال��سیوطي )  2(
:  لبن���ان، الطبع���ة-دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : ، ط)٦٠: ص(، )ھ���ـ٩١١

م، األش���باه والنظ���ائر عل���ى م���ذھب أب���ي حنیف���ة ١٩٨٣ -ھ���ـ ١٤٠٣األول���ى، 
: ت(حمد، المعروف بابن نجیم المصري النعمان، زین الدین بن إبراھیم بن م

دار الكت����ب : ال����شیخ زكری����ا عمی����رات، ط: ، تحقی����ق)٥٦: ص(، )ھ����ـ٩٧٠
 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة-العلمیة، بیروت 
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تریھا، ألن سبق ھذا الوعد األصل فیھ اإلباحة، لع�دم من المشتري أن یش
  .ورود ما یدل على تحریمھ

واجتماع شروط صحة البی�ع ف�ي ھ�ذه المعامل�ة واكتم�ال أركان�ھ م�ن 
األھمیة بمكان للق�ول بجوازھ�ا،  ال س�یما اش�تراط ع�دم انعق�اد البی�ع ب�ین 

یق�وم بع�د الطرفین إال بعد تملك البائع للسلعة المطلوبة، وحیازتھ ل�ھ، ث�م 
وإذا :" ذلك ببیعھا لطالبھا، وھ�ذا م�ا أك�د علی�ھ اإلم�ام ال�شافعي  ف�ي قول�ھ

اش�تر ھ�ذه وأربح�ك فیھ�ا ك�ذا فاش�تراھا : أرى الرجل الرجل السلعة فق�ال
الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فیھا بالخیار إن شاء أح�دث فیھ�ا 

ھ ل�ھ أو متاع�ا وإن شاء تركھ وھكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصف، بیعا 
أي متاع شئت وأنا أربحك فیھ فكل ھذا سواء یج�وز البی�ع األول ویك�ون 
ھذا فیما أعطى من نفسھ بالخیار وسواء في ھذا ما وصفت إن ك�ان ق�ال 
أبتاعھ وأشتریھ منك بنقد أو دین یجوز البیع األول ویكونان بالخی�ار ف�ي 

 ألزم��ا أنف��سھما وإن تبایع��ا ب��ھ عل��ى أن، ف��إن ج��دداه ج��از ، البی��ع اآلخ��ر 
أن��ھ تبایع��اه قب��ل أن : أح��دھما: األم��ر األول فھ��و مف��سوخ م��ن قب��ل ش��یئین

یملكھ البائع والثاني أنھ على مخاطرة أنك إن اش�تریتھ عل�ى ك�ذا أربح�ك 
  )١(".فیھ كذا

وإن تبایع�ا ب�ھ عل�ى أن ألزم�ا أنف�سھما األم�ر األول : "فقول الشافعى
یدل " ایعاه قبل أن یملكھ البائعأنھ تب: أحدھما: فھو مفسوخ من قبل شیئین

على أن البائع والمشترى لو أتما العقد بینھم�ا وب�اع األول للث�اني ال�سلعة 
قبل تملكھ إیاھا یكون قد باعھ م�ا ال یملك�ھ وبی�ع اإلن�سان م�ا ال یملك�ھ ال 

َأتی�ت رُس�ول :  أنھ ق�الًیجوز شرعا بمقتضى ما رواه حكیم بن حزام  َ ُ ْ َ َ

ُ فقلتَِّهللا  ْ ُ َیأتیني الرُجُل یسألني من البیع ما لیس عندي، أبتاُع ل�ُھ م�ن : َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ْ َْ َْ ِ
ُ َّ ْ

َالسوق، ثم أبیُعُھ؟ قال َ ِ َِ َّ ُ َال تبع ما لیس عندك«: ُّ َ ْ َِ َ ْ َ َْ َِ«)٢(   
                                                 

 .)٧٥/ ٤(األم )  1(
/ ٢٤ (١٥٣١١ح��دیث ص��حیح، رواه اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده، ح��دیث رق��م )  2(

اب البی�وع ب�اب ف�ي الرج�ل یبی�ع م�ا ل�یس عن�ده ، وأبو داود في س�ننھ كت�)٢٥
: محمد محیي الدین عب�د الحمی�د، ط: ، تحقیق)٢٨٣/ ٣ (٣٥٠٣حدیث رقم  

 بی�روت، ب�دون ت�اریخ، والترم�ذي ف�ي س�ننھ كت�اب -المكتبة العصریة، ص�یدا 
/ ٣ (١٢٣٢البیوع باب ما جاء ف�ي كراھی�ة بی�ع م�ا ل�یس عن�دك ح�دیث رق�م  

محمد شاكر، محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، إب�راھیم أحمد : ، تحقیق وتعلیق)٥٢٦
 -شركة مكتب�ة ومطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي، الق�اھرة : عطوة عوض، ط

 م، والنسائي في السنن الكب�رى، ١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧الثانیة، : مصر، الطبعة
، )٥٩/ ٦ (٦١٦٢كتاب البی�وع ب�اب بی�ع م�ا ل�یس عن�د الب�ائع، ح�دیث رق�م   

 لبن��ان، -مؤس��سة الرس��الة ، بی��روت : لبي، طح��سن عب��د الم��نعم ش��: تحقی��ق
 م، واب����ن ماج����ھ ف����ي س����ننھ كت����اب ٢٠٠١ - ھ����ـ ١٤٢١األول����ى، : الطبع����ة

التجارات، باب النھي عن بیع ما لیس عندك، وعن ربح ما ل�م ی�ضمن ح�دیث 
دار إحی��اء : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، ط: تحقی��ق) ٧٣٧/ ٢   (٢١٨٧رق��م 

 . مصر، بدون تاریخ-لحلبي، القاھرة  فیصل عیسى البابي ا-الكتب العربیة 



                                          ٩٧٠

ًوأیضا فإن المعاملة ھكذا تكون مشتملة على مبطل آخر ذكره اإلمام 
إن : ر، وذل�ك أن�ھ یق�ول ل�ھالشافعي، وھ�و أنھ�ا تك�ون منطوی�ة عل�ى خط�

اشتریتھ بكذا أشتریھ منك بكذا، وھو أمر محتم�ل للوج�ود والع�دم فیك�ون 
  )١(. عن الغررًغررا تبطل بھ المعامالت لنھى النبي 

  أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على  قولھم بحرمة التعامل بصورة ما 
حال�ة وأن�ا أش�تریھا من�ك اش�تر س�لعة ك�ذا بع�شرة : لو ق�ال أح�دھم للت�اجر

  .ًبخمسة عشر مؤجلة مثال، استدلوا على حرمتھا بالسنة واألثر والمعقول

  السنة : ًأوال

َإذا «:  یقولسمعت رسول هللا :  قال عن عبد هللا بن عمر - ١ ِ
ْتبایعتم بالعینة، وأخذتم أذناب البقر، ورضیتم بالزرع، وترك َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ْْ َْ ُتم َ ُ

َالجھ ِ ّاد، سلــــــــْ َ ْط هللا علیكَـــــــَ ََ ُ َّ ُم ذال ال ینزعھ حتى ترجعُــــــــَ ْ َ ُ َِ َْ َّ ُْ ِ َ ّ ً وا ـُ
ْإلى دینكم ُ ِ ِ َ ِ«)٢(   

توعد الحدیث الشریف بوقوع الذل والصغار على م�ن : وجھ الداللة
یتبایع بالعینة، وھ�ذا وعی�د ش�دید ی�دل عل�ى تح�ریم ھ�ذا البی�ع، وال�صورة 

وأما بیع العینة  :"البحث بیع عینة فتكون محرمة، قال ابن عبد البرمحل 
فمعناه أنھ تحیل في بیع دراھم بدراھم أكث�ر منھ�ا إل�ى أج�ل بینھم�ا س�لعة 
ًمحللة، وھو أیضا من باب بیع ما ل�یس عن�دك وق�د نھ�ى عن�ھ رس�ول هللا 

 ف��إن كان��ت ال��سلعة المبیع��ة ف��ي ذل��ك طعام��ا دخل��ھ أی��ضا م��ع ذل��ك بی��ع ً ً

                                                 
ِنھ�ى رس�ول هللا «:  روى مسلم في صحیحھ عن أب�ي ھری�رة أن�ھ ق�ال)  1( ُ ُ َ َ َ ع�ن ْ َ

ِبیع الحصاِة، وعن بیع الغرر َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِْ كتاب البیوع باب بطالن بیع الح�صاة، والبی�ع . »ِْ
ً، ورواه أی���ضا أحم���د ف���ي )١١٥٣/ ٣ (١٥١٣ال���ذي فی���ھ غ���رر ح���دیث رق���م 

، والترمذي ف�ي س�ننھ كت�اب البی�وع، )٣٧٣/ ١٢ (٧٤١١ه  حدیث رقم مسند
، والن�سائي )٥٢٤/ ٣ (١٢٣٠باب ما جاء في كراھیة بیع الغرر، حدیث رقم 

/ ٦ (٦٠٦٤في السنن الكبرى، كتاب البیوع، باب بی�ع الح�صاة، ح�دیث رق�م  
، وابن ماجھ في سننھ كتاب التجارات باب النھي عن بیع الحصاة، وعن )٢٧

 ).٧٣٩/ ٢ (٢١٩٤ع الغرر حدیث رقم  بی
، وأب��و )٥١ / ٩ (٥٠٠٧ح�دیث ص��حیح، رواه أحم��د ف��ي م��سنده ح��دیث رق��م  )  2(

 ٣٤٦٢داود في سننھ، كتاب البیوع، باب ف�ي النھ�ي ع�ن العین�ة ح�دیث رق�م  
/ ١٢ (١٣٥٨٣، والطبراني في المعجم المعجم الكبیر ح�دیث رق�م )٢٧٤/ ٣(

مكتبة ابن تیمیة، القاھرة : ید السلفي، طحمدي بن عبد المج: ، تحقیق)٤٣٢
الثانیة، والبیھقي في السنن الكبرى، كت�اب البی�وع، ب�اب م�ا :  مصر، الطبعة-

: ، تحقی��ق)٥١٦/ ٥ (١٠٧٠٣ورد ف��ي كراھی��ة التب��ایع بالعین��ة ح��دیث رق��م 
:  لبن��ان، الطبع��ة-دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : محم��د عب��د الق��ادر عط��ا، ط

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 
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عام قبل أن یستوفى، مثال ذلك أن یطلب رجل من آخر س�لعة لیبیعھ�ا الط
منھ بنسیئة، وھو یعلم أنھا لیست عنده، ویقول لھ اشترھا من مالكھا ھ�ذا 
بعشرة، وھي عل�ي ب�اثني ع�شر أو بخم�سة ع�شر إل�ى أج�ل ك�ذا، فھ�ذا ال 

   )١(".یجوز لما ذكرنا

  :نوقش االستدالل بھذا الحدیث بما یلي

دیث ضعیف ال یحتج بھ، فقد روي من عدة طرق ال یخلو   ھذا الح- أ  
إسحاق أبو عبد الرحمن، : طریق منھا من ضعف، ففي بعضھا

ولیس بمشھور، وقد عد الذھبي ھذا الحدیث من مناكیره، وقد رواه 
   )٢(.إسحاق عن عطاء الخرساني، وفیھ مقال

وروي من طریق آخر فیھ لیث ابن أبي سلیم، قال عنھ ابن 
  )٣(". ولم یكن بالحافظ، وھو صدوق ضعیف": القطان

 ص�حیح یمك�ن االحتج�اج ب�ھ، الحدیثبأن : أجیب عن ھذه المناقشة
ح�دث عن�ھ :" فأما إسحاق أبو عبد الرحمن، فق�د ق�ال عن�ھ اإلم�ام ال�ذھبي

، وأم�ا عط�اء الخرس�اني )٤("یحیى بن أیوب واللیث، وھ�و ج�ائز الح�دیث
 وعلی�ھ فق�د ح�سن اب�ن الق�یم )٥("ثق�ة م�شھور" فقد قال عنھ ابن القیم بأن�ھ 

  )٦(.سند الحدیث

فالحدیث لھ سند آخر صححھ ابن القط�ان، وباإلضافة إلى ھذا السند 
أخرجھ االمام أحمد فى مسنده م�ن طری�ق األعم�ش ع�ن عط�اء ب�ین أب�ي 

 وللح�دیث: " ، قال ابن القطان  عن ھ�ذا الح�دیثرباح عن ابن عمر 
 اإلسناد وھذا:" وقال عن سنده، )٧("صحیح ھو بل ھذا، من أحسن طریق

  )٨(".ذلك فاعلم ثقات، رجالھ كل
                                                 

 ).٣٢٥: ص(الكافي في فقھ أھل المدینة )  1(
األحك�ام ، عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د  كت�اب ال�واقعین ف�ي واإلیھ�ام ال�وھم بی�ان)  2(

ال�دكتور الح�سین آی�ت : ، تحقیق )ھـ٦٢٨: ت(الملك، أبو الحسن ابن القطان 
:  ال�سعودیة، الطبع�ة -دار طیبة، الری�اض : ، الناشر )٢٩٤ص /٥ج(سعید، 

االعتدال ف�ي نق�د الرج�ال، ش�مس ال�دین  م، میزان١٩٩٧ -ھـ١٤١٨لى ، األو
ْأب��و عب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ب��ن قایم��از ال��ذھبي  ، )ھ��ـ٧٤٨: ت(َ

 -دار المعرف��ة، بی��روت : ، ط)٥٤٧ص/٤ج (عل��ي محم��د البج��اوي، : تحقی��ق
 م، عون المعبود شرح سنن أب�ي ١٩٦٣ - ھـ ١٣٨٢األولى، : لبنان، الطبعة

: ، ط)٢٤٢ص/٩ج) (ھ�ـ١٣٢٩: ت(، محمد شمس الحق، العظیم آبادي داود
  .م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠األولى، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .)٢٩٥/ ٥(األحكام  كتاب في واإلیھام الوھم بیان)  3(
 ).١٨٤/ ١(میزان االعتدال )  4(
 ).٢٤٥/ ٩(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود )  5(
 .المرجع السابق)  6(
 ).٢٩٥/ ٥(بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام )  7(
 ).٢٩٦/ ٥(المرجع السابق )  8(
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قل�ت وعن�دي أن :" ولكن تعق�ب الح�افظ اب�ن حج�ر ھ�ذا الك�الم بقول�ھ
إس�ناد الح�دیث ال��ذي ص�ححھ اب��ن القط�ان معل��ول ألن�ھ ال یل��زم م�ن ك��ون 
ًرجالھ ثقات أن یك�ون ص�حیحا، ألن األعم�ش م�دلس، ول�م ی�ذكر س�ماعھ 

ن یك�ون ھ�و عط�اء الخراس�اني، فیك�ون فی�ھ من عطاء، وعطاء یحتم�ل أ
ت�دلیس الت�سویة بإس�قاط ن��افع ب�ین عط�اء واب�ن عم��ر فرج�ع الح�دیث إل��ى 

  .)١("اإلسناد األول وھو المشھور

ب�أن قول�ھ إن : ولكن یمكن أن یجاب على ھذا الق�ول م�ن اب�ن حج�ر 
عطاء یحتمل أن یكون ھو عطاء الخراساني، ھذا االحتمال إنما یرد ھذا 

ًعمش رواه عن عطاء وذكره مطلق�ا دون تعی�ین، فیك�ون األم�ر لو أن األ
ًمحتمال ألن یكون ھو عطاء الخرساني أو عط�اء اب�ن أب�ي رب�اح، ولك�ن 
الواق�ع أن األعم�ش قی�ده بأن�ھ ھ�و عط��اء ب�ن أب�ي رب�اح ، كم�ا رواه عن��ھ 

 حدثنا األسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، :"ھكذا اإلمام أحمد، والذي قال
س��معت : ع��ن عط��اء ب��ن أب��ي رب��اح، ع��ن اب��ن عم��ر ق��الع��ن األعم��ش، 

َإذا «:  یقولرسول هللا  ِ یعني ضن الناس بالدینار والدرھم -ِ َ ِّ ِّ َّْ َ ُ َ ْ َِ َ َِّ ُ تبایعوا -ِ َ َ َ
ْبالعین، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجھاد في سبیل هللا، أنزل هللا بھم  َ ِِ ِ ُ ِ ِ َِّ ََّ ْ ُ َ َ ََّ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َِ َ ْ ْ ِْ َ ْ

ًبالء، ْ فلم یرفعھ عنھم حتى یراجعوا دینھمََ ِ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ََ َّ ِْ ُ َ  ف�انتفى بھ�ذا االحتم�ال )٢( . »ََ
الذي ذكره ابن حجر من أن یكون عطاء ھو الخراساني، ولھذا فقد حسن 

   )٣(.ابن القیم ھذا السند

ًوأیضا فقد رواه أیضا من طریق عطاء بن أب�ي رب�اح لی�ث ب�ن أب�ي  ً
  .ق كما سب)٤(سلیم، ولكنھ ضعیف

ًوأی��ضا فالح��دیث روي م��ن طری��ق آخ��ر ع��ن ش��ھر ب��ن حوش��ب ع��ن 
   )٦(.، وفیھ ضعف)٥(أخرجھ اإلمام أحمدعبد هللا بن عمر 

  ًولكن كثرة طرق ھذا الحدیث وحسن بعضھا یقوي بعضھا بعضا، 

                                                 
تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،  أبو الفضل أحمد ب�ن عل�ي )  1(

أب�و عاص�م : ، تحقی�ق)ھ�ـ٨٥٢: ت(بن محمد ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني 
 -مؤس��سة قرطب��ة، الق��اھرة : ، ط)٤٥ص /٣ج(ح��سن ب��ن عب��اس ب��ن قط��ب، 

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، : مصر، الطبعة
 ).٤٤٠/ ٨ (٤٨٢٥المسند، حدیث رقم )  2(
 ).٢٤٥/ ٩(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود )  3(
 ).٢٩٥/ ٥(بیان الوھم واإلیھام . صدوق ضعیف: قال عنھ ابن القطان)  4(
 .٥٠٠٧حدیث رقم ) ٥١/ ٩(مسند أحمد )  5(
الدرایة في تخریج أحادیث الھدای�ة، أب�و الف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن )  6(

ال��سید عب���د هللا ھاش���م : ، تحقی���ق)ھ���ـ٨٥٢: ت(أحم��د ب���ن حج���ر الع��سقالني 
 لبن���ان، -دار المعرف��ة، بی���روت : ، الناش���ر )١٥١ص /٢ج(الیم��اني الم���دني 

 .بدون تاریخ
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 :"، قال ابن القیم عن تعدد طرق الح�دیث)١(ًفیكون صالحا لالحتجاج
، ومن أج�ل ھ�ذا فق�د ح�سن )٢(".ظًوھذا یبین أن للحدیث أصال وأنھ محفو

  )٣ (.الحدیث كثیر من األئمة كما فعلھ اإلمام السیوطي واإلمام المناوي 

 سلمنا صحة الحدیث وأنھ یدل على حرمة بیع العینة، ولكن ال نسلم - ب 
أن الصورة محل البحث ھي المرادة بالحدیث، بل الصورة المراد 

شترى إنسان تحریمھا فیھ صورة أخرى، وھي صورة ما لو ا
سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم باعھا لھ بثمن حال أقل منھ، فھذه 
ھي صورة بیع العینة الوارد تحریمھا فى ھذا الحدیث، وھي ما 

واعلم أن بیع : " اتفق علیھ شراح الحدیث، قال األمیر الصنعاني 
العینة ھو أن یبیع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم یشتریھا من 

بقى الكثیر في ذمتھ، وسمیت عینة لحصول العین المشتري بأقل لی
  )٤(".أي النقد فیھا وألنھ یعود إلى البائع عین مالھ

 فسر بھا الشراح الحدیث ھي الموافقة للوارد التيوھذه الصورة 
َأنھا : والذي رواه أبو إسحاق السبیعي عن امرأتھفي أثر عائشة،  َّ َ

ََدخلت على عائشة في نسوٍة فس َ َ ََ َ َْ ِ ِ َِ َ ْألتھا امرأة فقالتَْ َ ََ َ ٌ َ ََ َْ َیا أم الُمؤمنین، : ْ َِ ِ ْ ْ َّ ُ

َّكانت لي جاریة، فبعتھا من زید بن أرقم بثمان مائٍة إلى أجل، ثم  ُ ٍ َ َ َ َ ََ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْ ٌ ِ ْ
َاشتریتھا منُھ بست مائٍة، فنقدتُھ الستمائٍة، وكتبت علیھ ثمان مائ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ُُ َِّّ ْ ْ ٍة، ْ

ُفقالت عائشة َ َ َِ َ ْ ْبئس وهللا ما اشتریت، وبئس وهللا ما اشتري، : " َ َْ َ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ََ َْ ْ ْ َّْ َِّ ِِ
َأخبري زیَد بن أرقم َ َْ ْ َْ ََ ِ ِ ِأنُھ قد أبطل جھاَدهُ مع رُسول هللا : ْ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ْ َ َْ َ َّ إال أن ْ َ َّ ِ

َیتوب  َ، فقالت المرأة لعائشة"َُ ََ َ َِ ِ َِ َُ َ ْ ْأرأیت إن: ْ ِْ ِ َ ُ أخذت رأس مالي ورَددت ََ ُْ َ َ َ َ َِ ْ ْ ََ

                                                 
نی�ل األوط�ار ش�رح منتق�ى  .ً"وھذه الطرق یشد بعضھا بعضا:" قال الشوكاني)  1(

ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ال�شوكاني ، لمحم�د  األخبار م�ن أحادی�ث س�ید األخی�ار 
مكتبة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي م�صر، : ، ط)٢٣٤ص /٥ج(، )ھـ١٢٥٠: ت(

 .األخیرة: الطبعة
 ).٢٤٥/ ٩(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود )  2(
حم�د الم�دعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن التیسیر بشرح الج�امع ال�صغیر، زی�ن ال�دین م)  3(

: ت(تاج العارفین ب�ن عل�ي ب�ن زی�ن العاب�دین الح�دادي ث�م المن�اوي الق�اھري 
 -مكتب�����ة اإلم�����ام ال�����شافعي، الری�����اض : ، ط)١١٣ص /١ج(، )ھ�����ـ١٠٣١

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثالثة، : السعودیة، الطبعة
لكحالن�ي سبل السالم الموصلة إلى بلوغ الم�رام، محم�د ب�ن إس�ماعیل األمی�ر ا)  4(

ص /٥ج(محم�د ص��بحي ح��سن الح��الق، : ، تحقی��ق)ھ��ـ١١٨٢: ت(ال�صنعاني 
ھـ، ١٤٢١الثانیة، :  السعودیة، الطبعة-دار ابن الجوزي، الدمام : ط، )١٠٢

وبیع العین�ة ھ�و أن : قال الرافعي :" وقال اإلمام الشوكاني:" وقال الشوكاني
ی�شتریھ قب�ل ق�بض ًیبیع شیئا من غیره بثمن مؤجل ویسلمھ إلى المشتري ثم 

: ق��ال اب��ن رس��الن ف��ي ش��رح ال��سنن . ال��ثمن ب��ثمن نق��د أق��ل م��ن ذل��ك الق��در
وس��میت ھ��ذه المبایع��ة عین��ة لح��صول النق��د ل��صاحب العین��ة ؛ ألن الع��ین ھ��و 
المال الحاضر ، والمشتري إنما یشتریھا لیبیعھا بعین حاضرة ت�صل إلی�ھ م�ن 

 .)٢٣٤/ ٥(نیل األوطار ". فوره لیصل بھ إلى مقصوده
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ْعلیھ الفضل؟ قالت َ ََ ََ َْ ْْ ِ " : َمن جاءهۥ موعظة ِ ۡ َ ُ َ َ ٰمن ربھۦ فٱنتھى َٓ ََ ِّ َّ َِّ ِ )١( 
ْاآلیة، أو قالت َ َ ْ َ ُ َ ْ :  ۡإن تبتم فلكم رءوس أمولكم ِ ۡ ُۡ ُ ُ َُٰ ُ ُ ُۡ َۡ َ َ ِ )اآلیة)٢ ُ َ ْ")٣(   

المذكورة ھي والصورة : " قال الشوكاني في شرحھ لھذا األثر
  )٤(".صورة بیع العینة 

یمكن  ، إال أنھ الفھذا الحدیث وإن دل على عدم جواز بیع العینة
أن یستدل بھ على حرمة صورة المعاملة التي معنا، ألن تسمیة 
ھذه الصورة ببیع العینة لم یقل بھ غیر المالكیة أما بقیة الفقھاء 

، فال )٥(ھذا التفسیرففسروا بیع العینة الوارد في الحدیث على غیر 
یكون تفسیر المالكیة حجة على غیرھم في تحریم المسألة محل 

  .البحث

ًومما یدل أیضا على أن مجرد تسمیة المعاملة محل البحث ببیع 
العینة ال یدل على حرمتھا أن المالكیة وھم من أطلق علیھا ھذه 
 التسمیة ذكروا أن بیع العینة لھ صور وأنواع تختلف في األحكام
فبعضھا حكموا علیھ بإالباحة وبعضھا بالكراھة وبعضھا 

جائزة : فصل والعینة على ثالثة أوجھ: " ابن رشدبالتحریم، قال 
  )٦(...."ومكروھة ومحظورة

بل وحتى ما ذكر ابن رشد أنھا عینة محرمة، فصل المالكیة 
مسائلھا، فقالوا بأن فیھا ست مسائل بعضھا مباح أو مكروه 

فإن ھذا ھو القسم الممنوع وقد :" ل الحطابوبعضھا محرم، قا
ذكروا فیھ ست مسائل منھا ما یفسخ ومنھا ما ال یفسخ على أن 
إطالقھم المنع على ھذا القسم تجوز فإن بعضھ مكروه أو جائز 

  )٧("كما سیأتي

                                                 
 .من سورة البقرة] ٢٧٦[جزء من اآلیة )  1(
 .من سورة البقرة] ٢٧٩[جزء من اآلیة )  2(
الرج�ل یبی�ع ال�سلعة ث�م : أخرجھ عبد ال�رزاق ف�ي الم�صنف كت�اب البی�وع ب�اب)  3(

حبی���ب : ، تحقی���ق)١٨٤/ ٨ (١٤٨١٢یری���د اش���تراءھا بنق���د ح���دیث رق���م  
 -اإلس�المي، بی�روت المجل�س العلم�ي، الھن�د، المكت�ب : الرحمن األعظمي، ط

م، ورواه البیھق���ي ف���ي ال���سنن ١٩٨٣ -ھ���ـ ١٤٠٣الثانی���ة، : لبن���ان، الطبع���ة
الرجل یبیع الشيء إلى أجل ثم یشتریھ بأقل ح�دیث : الكبرى كتاب البیوع باب

 .، وزاد فیھ أن السائلة أم ولد زید بن أرقم )٥٣٩/ ٥ (١٠٧٩٨رقم  
 .)٢٣٣/ ٥(نیل األوطار للشوكاني )  4(
د س�بق بی�ان ذل�ك ف�ي المطل�ب ال�سابق ف�ي الف�رع الث�اني من�ھ والمعن�ون ب�ـ وق)  5(

 " .نصوص المذھب المالكي"
 .)٥٦، ٥٥/ ٢(المقدمات الممھدات )  6(
 .)٢٩٥/ ٦(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب )  7(
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وعلیھ فلیس مجرد كون المعاملة یطلق علیھا البعض أنھا بیع عینة 
 المذكور المحرم لبیع العینة، دلیل على أنھا تندرج تحت الحدیث

ألن المالكیة ذكروا كما سبق عینة مباحة وعینة مكروھة وعینة 
ًمحرمة، ولو كان مجرد االسم دلیال على التحریم، لكان كل ما یقع 

  .ًعلیھ اسم العینة محرما، وھذا ما لم یحدث

ِأتیت رُسول هللا : أنھ قال حكیم بن حزام عن -٢ َ ََّ ُ ْ َ َفقلت ُ ْ ُ ِأتیني َی: َ ِ ْ

َّالرُجُل یسألني من البیع ما لیس عندي، أبتاُع لُھ من السوق، ثم  ُ ِ ُّ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ْ َْ َْ ِ
ُ
َأبیُعُھ؟ قال َ ِ َال تبع ما لیس عندك«: َ َ ْ َِ َ ْ َ َْ َِ«)١(   

ٌال یحل سلف «: قال رسول هللا :  عن عبد هللا بن عمرو قال- ٣ َ ََ َُّ ِ
ْوبیع، وال شرطان في بی َ ْ َ ٌ ْ َ َِ ِ َ َ َع، وال ربح ما لم تضمن، وال بیع ما َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َْ َ ْ ِ ٍ

َلیس عندك َ ْ ِ َ ْ َ«)٢(  

في الحدیثین الشریفین عن بیع اإلنسان ما نھى النبي : وجھ الداللة
لیس عنده، والمقصود بھ النھي عن بیع الشيء قبل أن یملك�ھ، حت�ى وإن 

 تح�ریم ، ف�دل ذل�ك عل�ى)٣(كان في نیتھ تملكھ ألجل تسلیمھ إلى المشتري
اش�تر س�لعة ك�ذا بع�شرة : المعاملة محل البحث، ألن الرجل إذا قال آلخر

وأنا أشتریھا منك باثنى عشر، یكون البائع قد باعھ السلعة المطلوبة قب�ل 
  .أن یتملكھا، فیدخل تحت النھي الوارد في الحدیث

                                                 
/ ٢٤ (١٥٣١١ح��دیث ص��حیح، رواه اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده، ح��دیث رق��م )  1(

ي س�ننھ كت�اب البی�وع ب�اب ف�ي الرج�ل یبی�ع م�ا ل�یس عن�ده ، وأبو داود ف)٢٥
، والترم��ذي ف��ي س��ننھ كت��اب البی��وع ب��اب م��ا )٢٨٣/ ٣ (٣٥٠٣ح��دیث رق��م  

، )٥٢٦/ ٣ (١٢٣٢ج���اء ف���ي كراھی���ة بی���ع م���ا ل���یس عن���دك ح���دیث رق���م  
والن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى، كت��اب البی��وع ب��اب بی��ع م��ا ل��یس عن��د الب��ائع، 

اب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ كت�اب التج�ارات، ب�اب ، و)٥٩/ ٦ (٦١٦٢حدیث رق�م   
 ٢١٨٧النھي عن بیع ما لیس عندك، وعن رب�ح م�ا ل�م ی�ضمن ح�دیث رق�م   

)٧٣٧/ ٢.( 
، وأبو داود في س�ننھ، كت�اب )٢٥٣/ ١١ (٦٦٧١رواه أحمد في مسنده برقم )  2(

، )٢٨٣/ ٣ (٣٥٠٤البی���وع، ب���اب ف���ي الرج���ل یبی���ع م���ا ل���یس عن���ده، ب���رقم 
ب البی��وع، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي كراھی��ة بی��ع م��ا ل��یس والترم��ذي ف��ي س��ننھ، كت��ا

وھ����ذا ح����دیث ح����سن ص����حیح، : ، وق����ال)٥٢٧/ ٣ (١٢٣٤عن����دك، ب����رقم  
والنسائي في السنن ال�صغرى، كت�اب البی�وع، ب�اب بی�ع م�ا ل�یس عن�د الب�ائع، 

مكت����ب : عب����د الفت����اح أب����و غ����دة، ط: ، تحقی����ق)٢٨٨/ ٧ (٤٦١١ب����رقم  
 -ھ����ـ ١٤١٤الرابع����ة، : ة س����وریا، الطبع����-المطبوع����ات اإلس����المیة، حل����ب 

م، وابن ماجھ في سننھ، كتاب التجارات، باب النھي عن بیع م�ا ل�یس ١٩٩٤
 ).٧٣٧/ ٢ (٢١٨٨عندك، وعن ربح ما لم یضمن برقم 

: ت(القاض���ي ح���سین محم���د المغرب���ي ،  ش���رح بل���وغ الم���رامالتم���امالب���در )  3(
دار : ، ط)١٤٩ص /٣ج(ال��دكتور محم��د ش��حود خرف��ان، : تحقی��ق)ھ��ـ١١١٩

م، س��بل ٢٠٠٥ - ھ��ـ ١٤٢٦الثانی��ة، :  م��صر، الطبع��ة-ف��اء، المن��صورة الو
 . )٤٠/ ٥(السالم، لألمیر الصنعاني 
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، أن فیھا بیع اإلن�سان وھذا ھو سبب تحریم بیع العینة عند المالكیة
لكھ، بل ال یقع اسم العینة إال حیث باع المرء ما لیس عن�ده، ق�ال ما ال یم

أم�ا العین�ة فمعناھ�ا بی�ع م�ا ل�یس : ق�ال أب�و عم�ر:" اإلمام ابن عبد الب�ر 
  .عندك من قبل أن تبتاعھ طعاما ًكان أو غیره

وتفسیر ما ذكره مالك وغیره في ذلك أنھا ذریعة إلى دراھم ب�دراھم 
ل لھ وقد بینا لھ دراھم ب�دراھم أكث�ر منھ�ا إل�ى أكثر منھا إلى أجل كأنھ قا

 فق�ال الم�سؤول لل�سائل ھ�ذا ال )١(أجل ودراھم بدنانیر أكثر منھا إلى أجل
یحل وال سبیل إلیھ ولكني أبیع من�ك ف�ي ال�دراھم الت�ي س�ألتني س�لعة ك�ذا 
وكذا لیست عندي أبتاعھا لك فلم یشتریھا مني فیوافق�ھ عل�ى ال�ثمن ال�ذي 

م یوفي تلك السلعة ممن ھي عنده نقدا ثم یسلمھا إلى الذي یبیعھا بھ منھ ث
سألھ العین�ة بم�ا ق�د ك�ان اتف�ق مع�ھ علی�ھ م�ن ثمنھ�ا فھ�ذه العین�ة المجتم�ع 
علیھا ألنھ بیع ما لیس عندك وبیع ما لم یقب�ضھ ول�م ی�ستوفھ ول�م ی�صره 
عن�دك طعام��ا ك��ان أو غی�ره ورب��ح م��ا ل�م ی��ضمن ألن��ھ رب�ح أص��ابھ عن��د 

  )٢(". عنھتاعھ وھذا كلھ قد نھى رسول هللا غیره قبل أن یب

ًومما یدل أیضا على أن سبب تحریم المالكیة لبیع العینة ھو أن فیھا 
ًوعم�وم قول�ھ طعام�ا ی�شمل :" ًبیعا لما ال یملكھ اإلن�سان، ق�ول الزرق�اني 

الربوي وغیره وھو المشھور، وفي أن المن�ع معل�ل بالعین�ة، وی�دل علی�ھ 
   )٣(".حت الترجمةإدخال مالك أحادیثھ ت

إدخ��ال مال��ك أحادیث��ھ تح��ت وی��دل علی��ھ "  الزرق��اني بقول��ھ ویق��صد
ب�اب " ھو أن اإلمام مالك   قد ترجم لباب ف�ي الموط�أ بعن�وان " الترجمة

وذكر تحتھ ثالثة أحادیث وأربع�ة آث�ار جمیعھ�ا إنم�ا " العینة وما یشبھھا 
ح�دیثان :  ھ�يتدل على النھي عن بیع الطعام قبل قبضھ، وھذه األحادیث

ًمن ابت�اع طعام�ا «:" قالروى فیھما أن النبي عن عبد هللا بن عمر  َ َ ْ ََ َ ِ
ُفال یبعھ حتى یستوفیھ َُ ْ ْ َ َ ْ َِ َ َّ ِ َ أن�ھ ً والح�دیث الثال�ث أی�ضا ع�ن اب�ن عم�ر )٤(»َ

                                                 
ھك��ذا ورد ف��ي االس��تذكار، وبح��سب طبعت��ین مختلفت��ین من��ھ، وأرى أن ھن��اك )  1(

ًتحریف��ا وس��قطا ف��ي، وأظ��ن ص��واب العب��ارة  أقرض��ني دراھ��م : كأن��ھ ق��ال ل��ھ" ً
یر بدنانیر أكثر منھا إلى أجل، فقال الم�سؤول بدراھم أكثر منھا إلى أجل ودنان

 .وهللا تعالى أعلم..................." للسائل ھذا ال یحل وال سبیل إلیھ 
 .)٣٦٩/ ٦(االستذكار )  2(
محم��د ب��ن عب��د الب��اقي ب��ن یوس��ف الزرق��اني ش��رح الزرق��اني عل��ى الموط��أ، )  3(

/ ٣(عد، ط��ھ عب��د ال��رءوف س��: تحقی��ق ، )ھ��ـ١١٢٢: ت(الم��صري األزھ��ري 
األول����ى، :  م����صر، الطبع����ة-مكتب����ة الثقاف����ة الدینی����ة، الق����اھرة : ، ط)٤٣١

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤
متفق علیھ، رواه مالك ف�ي الموط�أ، كت�اب البی�وع، ب�اب العین�ة وم�ا ی�شبھھا، )  4(

، والبخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، ب�اب الكی�ل )٦٤١/ ٢ (٤٠حدیث رقم 
، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ، )٦٧/ ٣ (٢١٢٦عل��ى الب��ائع والمعط��ي، ح��دیث رق��م 
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ِكنا في زمان رُسول هللا :  قال َ ََّ ِ ِ َ ِ َّ ُنبتاُع الطعام، فیبعث علینا من یأ ،ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َُمُرن�ا َّ
َبانتقالھ من المكان الذي ابتعناهُ فیھ، إلى مكان سواهُ قبل أن نبیعُھ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َّ ْ ْ«)١(  

وھذا الصنیع من اإلمام مالك  یدل على أن س�بب تح�ریم بی�ع العین�ة 
عن��ده ھ��و أن فیھ��ا بی��ع اإلن��سان م��ا ال یملك��ھ، وھ��ذا منھ��ي عن��ھ، فتك��ون 

  . محرمة

  المناقشة

ً نسلم معكم أن بیع اإلنسان ما ال یملكھ ال یجوز لھ شرعا، وأنھ ال - أ 
  .یصح منھ بمقتضى ما سبق من األحادیث الشریفة

 أن من قال بجواز ھذه المعاملة لم یقل بإباحتھا إذا باع التاجر السلعة -ب
لمن یطلبھا، قبل شرائھ لھا وحیازتھا وقبضھا من صاحبھا، بل 

اشترط وأكد على ضرورة أن یقوم من ھذا الفریق من الفقھاء 
ًُیطلب منھ السلعة بشرائھا أوال وقبضھا، ومن ثم یقوم بعد ذلك 
ببیعھا إلى طالبھا، فإن تم العقد ھكذا كانت المعاملة بحسب قولھم 
صحیحة، وإال كانت محرمة، ویوضح ھذا ما سبق نقلھ من كالم 

وإن تبایعا بھ ، فإن جدداه جاز :" ............  حین قالالشافعي 
: على أن ألزما أنفسھما األمر األول فھو مفسوخ من قبل شیئین

أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ البائع والثاني أنھ على مخاطرة : أحدھما
  )٢(".أنك إن اشتریتھ على كذا أربحك فیھ كذا

فھ��ذا الق��ول م��ن اإلم��ام ال��شافعي واض��ح ف��ي أن��ھ الب��د وأن ی��شتري 
یقوم بعد ذلك ببیعھا لمن یطلبھا بعقد جدی�د، ًالتاجر السلعة أوال، ثم 

وال تصح المعاملة إذا أجریاھا على ما اتفقا علیھ قبل شراء التاجر 
  .لھا، ألنھ یكون باعھ ما ال یملكھ، وھو ال یجوز

ًبل ویشترط أیضا أن یقبض المأمور السلعة قبل بیعھا لآلم�ر عل�ى 
وال بد لھ :" ًقاحسب ما ذكره اإلمام السرخسي في قولھ المنقول ساب

                                                                                                         
/ ٣ (١٥٢٦كت�اب البی�وع، ب�اب بط�الن بی�ع المبی�ع قب�ل الق�بض، ح�دیث رق�م  

١١٦٠.( 
متفق علیھ، رواه باللفظ المذكور مالك في الموطأ، كت�اب البی�وع، ب�اب العین�ة )  1(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب البی�وع، ب�اب )٦٤١/ ٢ (٤٢وما یشبھھا،  برقم 
  ).١١٦٠/ ٣ (١٥٢٧بل القبض، برقم بطالن بیع المبیع ق

َكانوا یبتاعون الطعام فِي «: قالوراه البخاري بلفظ آخر فعن عبد هللا  َ ُ ْ ََّ َ َ ُ َ
ِأعلى السوق، فیبیعونھ فِي مكانِِھ، فنھاھم رسول هللا  َّ ُ ُْ َ َ َ ُ َ ُّ ُْ َ َ ََ َُ ِ ِ َ َ َأن یبیعوه فِي مكانِِھ َ ُ ُ َِ ْ َ

ُحتى ینقلوه َ َُ ُ ْ  ٢١٦٧لبیوع،باب منتھى التلقي برقم صحیح البخاري، كتاب ا »َّ
)٧٣/ ٣.( 

 .)٧٥/ ٤(األم )  2(
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أن یقبضھا على أصل محمد فأم�ا عن�د أب�ي حنیف�ة وأب�ي یوس�ف ال 
حاج��ة إل��ى ھ��ذا ال��شرط لج��واز الت��صرف ف��ي العق��ار قب��ل الق��بض 

  )١(".عندھما

 صورة ما لو قال أحدھم لآلخر - أن في ھذه الصورة محل البحث -ج 
ًاشتر سلعة كذا بعشرة، وأن أشتریھا منك باثني عشرة مؤجلة مثال 

 لو وقعت على وفق الشرطین المذكورین من لزوم أن ال یبیع -
التاجر السلعة لطالبھا إال بعد ملكیتھ لھا وقبضھ إیاھا من صاحبھا، 
ًلو تمت المعاملة على ھذه الضوابط فإن البیع یكون مؤجال إلى ما 
بعد شراء التاجر السلعة وتملكھ لھا، أما اتفاقھما األول فلیس فیھا 

 وإنما ھو مجرد تواعد من الطرفین على إتمام بیع وال شراء،
   )٢(.الصفقة بعد اكتمال مراحلھا

  أن ما ذكره المالكیة في وجھ الداللة من أن قولھم بتحریم ما لو -د 
ًاشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتریھا منك : قال أحدھم لآلخر

 ًبخمسة عشر نقدا سببھ أن ھذه المعاملة من باب بیع اإلنسان ما
باب العینة "لیس عنده، بدلیل أن اإلمام مالك ترجم للباب بقولھ 

فأدخل تحتھ أحادیث النھي عن بیع الطعام قبل " وما یشبھھا
قبضھ، كما سبق توضیحھ، وبدلیل تعریف ابن عبد البر للعینة 

قال أبو عمر أما العینة فمعناھا بیع ما لیس  :الوارد في قولھ
  . )٣(" كان أو غیرهًعندك من قبل أن تبتاعھ طعاما

ًوھو أیضا ما بینھ الباجي من أن ھذا ھ�و ال�سبب ف�ي تح�ریم ھ�ذه 
وفیھ��ا م��ع ذل��ك بی��ع م��ا ل��یس  :"ال��صورة وال��ذي ج��اء ف��ي قول��ھ 

عنده؛ ألن المبتاع بالنقد قد باع من المبتاع باألجل البعیر قب�ل أن 
  )٤("یملكھ

نة في فكل ما سبق یوضح أن المالكیة حینما قالوا بحرمة بیع العی
اشتر سلعة ك�ذا وك�ذا بك�ذا وك�ذا، : صورة ما لو قال الرجل للرجل

 ال یقصدون من وراء ذلك تح�ریم )٥("وأنا أشتریھا منك بكذا وكذا
ما لو كان الكالم الصادر من طالب السلعة للتاجر مجرد وع�د أن�ھ 
سیشتریھا منھ بعد ذلك، وإنما یقصدون بذلك أن طالب السلعة ق�د 

                                                 
 .)٢٣٧/ ٣٠(المبسوط )  1(
التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة ف�ي ض�وء الفق�ھ اإلس�المي، د عطی�ة عب�د )  2(

:  مصر، الطبعة-دار النشر للجامعات، القاھرة : ، ط)٨٧، ٨٦:ص(الموجود 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى، 

 .)٣٦٩/ ٦(تذكار االس)  3(
 .)٣٩، ٣٨/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  4(
، ٨٦/ ٧(البی�ان والتح�صیل :  علیھا ابن رشد بأنھ محرمة ف�يوھي التي حكم)  5(

٨٧(. 
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نھ بھذا اللفظ قبل أن یتملكھا التاجر، فتكون تلك اشتراھا بالفعل م
المعاملة محرمة، ألن التاجر یكون ق�د باعھ�ا لطالبھ�ا قب�ل ش�رائھ 
ًلھا وھو محرم شرعا بمقتضى األحادیث السابقة والتي ورد فیھ�ا 

  . النھي عن ذلك

وقد قال مالك ف�ي :" وھذا الكالم ھو ما صرح بھ الباجي في قولھ
ب�ن القاس�م عن�ھ ف�ي ال�ذي یق�ول اش�تر ھ�ذا المجموعة في روایة ا

المبتاع، وأنا ابتاعھ منك ب�ربح ی�سمیھ إل�ى أج�ل أن ذل�ك مك�روه، 
ومعنى ذل�ك م�ا ق�دمناه م�ن أن یراع�ي ع�دم انب�رام العق�د ولزوم�ھ 
فإن كان على الموع�د فھ�و مك�روه، وال ین�تقض، وإن ذك�ر ال�ربح 

  )١(.."وسماه، وإن كان على اللزوم فھو حرام، وھو الذي ینقض

فإن ك�ان عل�ى الموع�د فھ�و مك�روه، وال ین�تقض، " فقول الباجي 
وإن ذكر ال�ربح وس�ماه، وإن ك�ان عل�ى الل�زوم فھ�و ح�رام، وھ�و 

ص��ریح ف��ي أن المف��رق ف��ي الحك��م ب��ین المح��رم " ال��ذي ی��نقض
والمك��روه ف��ي ھ��ذه المعامل��ة ھ��و أن م��ا ی��ذكر ب��ین طال��ب ال��سلعة 

ًفیكون حرام�ا لم�ا س�بق والتاجر إن كان على سبیل العقد واللزوم 
من أنھ بیع لما لیس عنده، أما إن كان على سبیل بین الوع�د ف�ال 
ًیكون حراما وإنما یكون مكروھا فقط، حتى ولو ذكرا السعر الذي  ً

  .سیتم الشراء بھ

 وم��ا ذك��ر ف��ي وج��ھ الدالل��ة ھ��ذا یق��وي وجھ��ة نظ��ر الب��اجي عل��ى 
الوجھ��ة ال��سائدة عن��د المالكی��ة واللت��ین س��بق ذكرھم��ا

)٢(
واللت��ان  

وقع الخالف بینھما حول السبب في تحریم تل�ك المعامل�ة ھ�ل ھ�و 
كون البیع قد تم بین اآلم�ر والم�أمور قب�ل ش�راء األخی�ر لل�سلعة، 
كما یرى الباجي ومن وافقھ، أم بسبب التراوض على الربح، كما 

  .یرى اآلخرون

ِنھى رسول هللا «:  قالعن أبي ھریرة  -٤ َّ ُ ُ َ َ ََعن بیعت َ ْ َ ِین في َْ ِ ْ
َبیعٍة ْ َ«)٣(  

  

                                                 
 .)٧٢، ٧١/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
 .وذلك عند الحدیث عن نصوص المذھب المالكي في المطلب األول السابق)  2(
، والترم�ذي ف�ي س�ننھ كت�اب )٣٥٨/ ١٥ (٩٥٨٤ه ب�رقم رواه أحمد في مسند)  3(

، )٥٢٥/ ٣ (١٢٣١البیوع باب ما جاء في النھي عن بیعتین ف�ي بیع�ة ب�رقم 
وقال حدیث حسن صحیح، والنسائي في ال�سنن ال�صغرى كت�اب البی�وع، ب�اب 

ًأبیعك ھذه السلعة بمائة درھم نقدا، وبم�ائتي : بیعتین في بیعة، وھو أن یقول
 ).٢٩٥/ ٧ (٤٦٣٢رقم درھم نسیئة ب
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في الحدیث عن بیعتین في بیعة، واألصل نھى النبي : وجھ الداللة
، )١(ًفي النھي التحریم، فیكون الحدیث دلیال على تح�ریم بیعت�ین ف�ي بیع�ة

اشتر س�لعة ك�ذا بع�شرة دن�انیر وأن�ا : ما لو قال أحدھما لآلخر" وصورة 
یع�ة فتك�ون محرم�ة،  ت�دخل ف�ي بیعت�ین ف�ي ب" أشتریھا منك بخمسة عشر

باب النھ�ي ع�ن بیعت�ین " ً في الموطأ بابا بعنوان فقد ترجم اإلمام مالك 
ع�ن مال�ك أن�ھ : ًثم س�اق فی�ھ أث�را ع�ن عب�د هللا ب�ن عم�ر، فق�ال"في بیعة 

َابتع لي ھ�ذا البعی�ر بنق�ٍد، حت�ى أبتاع�ُھ من�ك «: ًبلغھ، أن رجال قال لرجل َ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ َْ َّ ِ ْ َ
َإلى أجل، ف ٍ َ َ َ ُْسئل عن ذل�ك عب�د هللا ب�ُن ُعم�ر فكرھ�ُھ ونھ�ى عن�ُھِ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َّْ ُ ِ  وف�ي )٢(»َِ

قول�ھ ابت�ع ل�ي :" بیان دخول ھذه الصورة في بیعتین في بیعة قال الباجي
ھذا البعیر بنقد فابتاعھ منھ إلى أجل أدخلھ في باب بیعتین ف�ي بیع�ة، وال 

ا أن المبت�اع للبعی�ر بالنق�د یمتنع أن یوصف بذلك من جھة أنھ انعقد بینھم
إنما یشتریھ على أنھ قد لزم مبتاعھ بأجل بأكثر من ذلك الثمن ف�صار ق�د 
انعقد بینھما عقد بیع تضمن بیعتین إحداھما األولى، وھي بالنقد، والثانیة 
المؤجلة، وفیھا مع ذلك بیع ما لیس عنده؛ ألن المبتاع بالنق�د ق�د ب�اع م�ن 

 أن یملك�ھ، وفیھ�ا س�لف بزی�ادة؛ ألن�ھ یبت�اع ل�ھ المبتاع باألجل البعیر قبل
البعیر بعشرة على أن یبیعھ منھ بعشرین إلى أجل یتضمن ذلك أنھ س�لفھ 
عشرة في عشرین إلى أجل، وھذه كلھا معان تمنع ج�واز البی�ع، والعین�ة 

  )٣(."فیھا أظھر من سائرھا، وهللا أعلم

  المناقشة

 في بیعة منھي عنھا، وأنھا  نسلم أن المعاملة المشتملة على بیعتین-أ 
  ً.محرمة شرعا

اشتر سلعة كذا بعشرة :  ال نسلم أن مسألة ما لو قال أحدھما لآلخر-ب
ًنقدا وأنا أشتریھا منك بخمسة عشر إلى أجل تدخل في باب بیعتین 
في بیعة،  وذلك أن الفقھاء قد اختلفوا في تفسیر المراد بھا على 

  : عدة أقوال أعرضھا فیما یلي

 أبیعك ھذا الثوب بنق�د : أن یقول التاجر للمشتري: سیر األولالتف
بع��شرة، وبن��سیئة بع��شرین، وال یفارق��ھ عل��ى أح��د البیع��ین، أي 
یقبل المشتري دون أن یحددا الثمن ال�ذي ت�م ب�ھ البی�ع وھ�ل ت�م 

، وھ�ذا التف�سیر ورد عل�ى ) ٤(بالعشرة النقد أو العشرین النسیئة

                                                 
 ).٣٦/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
 ).٦٦٣/ ٢ (٧٣برقم  رواه مالك في الموطأ كتاب البیوع)  2(
 .)٣٩، ٣٨/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  3(
، معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محم�د الخط�ابي )٥٢٥/ ٣(سنن الترمذي )  4(

المطبع�ة : ، ط)١٢٣ص /٣ج(محم�د راغ�ب الطب�اخ، : ، تحقیق)ھـ٣٨٨: ت(



                                          ٩٨١

شابھة لھ�ذه الروای�ة الت�ي لسان أحد رواة الح�دیث ف�ي روای�ة م�
معنا، أخرج اإلمام أحمد في مسنده من طریق سماك بن حرب 

: ع��ن عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د هللا ب��ن م��سعود،، ع��ن أبی��ھ، ق��ال
ِنھ��ى رس��ول هللا « َّ ُ ُ َ َ َع��ن ص��فقتین ف��ي ص��فقٍة واح��دٍة َ ِْ َِ َ ْ َ ََ ْ َ ِْ َق��ال » َ َ

ُأسود َ ْ ٌقال شریك: َ ِ َ ٌقال سماك: ََ َ َِ ِالرُجُل یب: " َ َ ُیُع البیع، فیق�وُلَّ َ َ ََ ْ َُھ�و : ْ
َبنساء بكذا وكذا، وُھو بنقٍد بكذا وكذا  َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ٍ.") ١(  

 ًبعت�ك ھ�ذه ال�سلعة ب�دینار نق�دا، أو : أن یق�ول ل�ھ: التفسیر الث�اني
بشاة موصوفة إلى أج�ل، وق�د وج�ب علی�ھ بأح�د الثمن�ین، فھ�ذا 

  )٢(.كمن باب بیعتین في بیعة على ما قالھ اإلمام مال

 ًأن یقول بعتك ھذا العبد بعشرین دینارا على أن : التفسیر الثالث
تبیعن���ي جاریت���ك بع���شرة دن���انیر، وبھ���ذا التف���سیر ق���ال اإلم���ام 

 )٣(.الشافعي

 ًأن یسلف أحدھم آخر دینارا في قفی�ز إل�ى ش�ھر : التفسیر الرابع
َفلما حل األجل وطالب المسلم المسلم إلیھ ب�البر، ق�ال ل�ھ بعن�ي  ِ

ز الذي لك علي بقفیزین إلى شھر، فھ�ذا بی�ع ث�ان ق�د دخ�ل القفی
 )٤(.على البیع األول فصار بیعتین في بیعة

 أن یق�ول بعت�ك ھ�ذا الث�وب ب�دینارین عل�ى أن : التفسیر الخامس
 )٥(.تعطیني بھما دراھم صرف عشرین أو ثالثین بدینار

  

                                                                                                         
/ ٦( م، االس���تذكار ١٩٣٢ - ھ���ـ ١٣٥١ س���وریا، األول���ى، -العلمی���ة، حل���ب 

: ت(، مرق����اة المف����اتیح ش����رح م����شكاة الم����صابیح، عل����ي الق����اري، )٤٥٠
دار الكت���ب العلمی���ة، : ، ط)٧٨/ ٦(جم���ال عیت���اني، : ، تحقی���ق) ھ���ـ١٠١٤
، لألمی�ر م، س�بل ال�سالم٢٠٠١ -ھ�ـ ١٤٢٢األول�ى، :  لبنان، الطبعة-بیروت 

، تحف��ة األح��وذي )١٧٢/ ٥(، نی��ل األوط��ار، لل��شوكاني )٣٨/ ٥(ال��صنعاني 
أبو العال محمد عبد الرحمن ب�ن عب�د ال�رحیم : بشرح جامع الترمذي، المؤلف

دار الكت����ب العلمی����ة، : ، ط)٣٥٧ص /٤ج(، )ھ����ـ١٣٥٣: ت(المب����اركفورى 
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠األولى، :  لبنان، الطبعة-بیروت 

 ).٣٢٤/ ٦ (٣٧٨٣، رقم الحدیث المسند)  1(
 .)٦٦٣/ ٢(موطأ مالك )  2(
، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي الق�اري )١٢٣/ ٣(معالم السنن )  3(

، نیل األوط�ار، لل�شوكاني )٣٨/ ٥(، سبل السالم، لألمیر الصنعاني )٧٨/ ٦(
 ).٣٥٧/ ٤(، تحفة األحوذي )١٧٢/ ٥(

 ).١٧٢/ ٥(ل األوطار، للشوكاني ، نی)١٢٢/ ٣(معالم السنن )  4(
 .)١٢٣/ ٣(معالم السنن )  5(



                                          ٩٨٢

 بعت�ك ھ�ذا الث�وب ب�دینار، وھ�ذا : أن یق�ول ل�ھ: التفسیر ال�سادس
ر ب��دینارین عل��ى أن یخت��ار أح��دھما أي ذل��ك ش��اء، وق��د اآلخ��

 )١(.لزمھما ذلك أو لزم أحدھما

 أش��تري من��ك ھ��ذه : أن یق��ول الم��شتري للب��ائع: التف��سیر ال��سابع
ًالحنط���ة المحمول���ة خم���سة ع���شر ص���اعا، أو ال���شامیة ع���شرة 

 )٢(.أصوع بدینار، قد وجبت لي إحداھما

 بی��ع العین��ة، وف��ق الم��راد ببیعت�ین ف��ي بیع��ة ھ�و : التف�سیر الث��امن
: ، وھ���و أن یق���ول أح���دھما لآلخ���ر)٣(رأي ال���شافعیة والحنابل���ة

أبیعك ھذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتریھا منك بثم�انین 
  )٤(.حالة، وبھ قال ابن القیم 

ویظھر من ھذه التفاس�یر جمیعھ�ا أنھ�ا الم�راد بالح�دیث النھ�ي ع�ن 
ري السلعة غیر مع�ین، معاملة یكون فیھا الثمن الذي یأخذ بھ المشت

أو یكون المثمن ذات�ھ ھ�و المجھ�ول فیك�ون أح�د س�لعتین، أو یك�ون 
ًالبیع معلقا حصولھ على حصول بیع آخر، أو على م�ا أطل�ق علی�ھ 
الجمھ��ور بی��ع العین��ة، وتل��ك كلھ��ا معن��ي ظ��اھرة ت��ؤدي إل��ى حظ��ر 
المعامل��ة ب��سبب الجھال��ة والغ��رر ال��واقعین ف��ي العق��د، وھ��ذا كل��ھ 

اش�تر س�لعة :  ما لو ق�ال أح�دھما لآلخ�ر-لة التي معنا بخالف المسأ
 ف�إن ال�سلعة -كذا بعشرة وأنا أشتریھا منك بخمسة عشر إل�ى أج�ل 

معینة والسعر الذي یشتري بھ األول معل�وم وال�سعر ال�ذي ی�شتري 
بھ الثاني محدد، وعلیھ فھي من ھذه الحیثیة ال تدخل في بیعتین في 

  .بیعة

جھ الداللة عن اإلمام الباجي  یبین أن ما  أن النص المذكور في و-ج 
ًأن رجال قال لرجل ابتع لي ھذا البعیر بنقد حتى " حكاه مالك من 

أبتاعھ منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد هللا بن عمر فكرھھ، ونھي 
  .أن سبب تحریم ذلك یرجع لثالثة أسباب" عنھ

 أن��ھ م��ن ب��اب بیعت��ین ف��ي بیع��ة، وذل��ك أن المبت��اع: األول ال��سبب 
للبعیر بالنقد إنما یشتریھ على أن�ھ ق�د ل�زم مبتاع�ھ بأج�ل ب�أكثر 
من ذلك الثمن، فصار قد انعقد بینھم�ا عق�د بی�ع ت�ضمن بیعت�ین 
إحداھما األولى، وھي بالنقد، والثانیة المؤجلة، وھذا ال�سبب ال 
یصح اعتباره إال إذا كان ما حصل بین طالب ال�سلعة والت�اجر 

                                                 
 .)٣٦/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
 .)٦٦٤/ ٢(موطأ مالك )  2(
 .)١٢٣/ ٣(معالم السنن )  3(
 .)٢٤٧/ ٩(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود )  4(



                                          ٩٨٣

رد وع��د، فف��ي ھ��ذه الحال��ة یعق��د ھ��و عق��د بی��ع الزم لھم��ا ال مج��
ًالتاجر العقد مع صاحب البعیر بعشرة نقدا على أنھ بھ�ذا العق�د 
ًیكون الزما للطالب بخمسة عشر مؤجلة، وعلى ھذا االحتم�ال 
تكون ھذه المعاملة من باب بیعتین ف�ي بیع�ة كم�ا ق�ال الب�اجي، 
ًوھ��ذا التعلی��ل ال یك��ون واردا فیھ��ا ل��و ك��ان الك��الم ب��ین اآلم��ر 

لمأمور على سبیل الوعد، أذ لو ك�ان ك�ذلك واش�ترى الت�اجر وا
ًالبعیر من صاحبھ، فھو إنما یشتریھ لنفسھ بعشرة نقدا، وھو ال 
یلزم الطالب بھذا العقد الواقع بینھ وبین ص�احب ال�سلعة، لع�دم 

 ً.وجود عقد بیع تم بین اآلمر والمأمور مسبقا

ل�دلیل ال�سابق وھذا التحلیل لكالم الباجي یؤی�د م�ا ذكرت�ھ ف�ي ا
من أن المالكیة إنم�ا یقول�ون بتح�ریم المعامل�ة إذا كان�ت عل�ى 
سبیل العق�د ب�ین الطال�ب لل�سلعة وب�ین الت�اجر، ال عل�ى مج�رد 

  .  الوعد

 أنھ بیع ما لیس عند البائع، ألن المبت�اع بالنق�د ق�د : السبب الثاني
باع من المبتاع باألجل البعیر قبل أن یملكھ، وقد سبق تف�صیل 

 .في الدلیل السابقھذا 

 كما -أنھ سلف بزیادة، ألن التاجر یشتري البعیر : السبب الثالث 
اشتري لي ھذا البعیر بعشرة، :  لطالبھ، ألنھ قال لھ-في المثال 

ًفھو إنما یشتریھ للطالب، فیكون التاجر وكیال عن الطال�ب ف�ي 
ش��رائھ البعی��ر، وعلی��ھ فل��و اش��تراه ل��ھ بع��شرة عل��ى أن��ھ یك��ون 

ًخم�سة ع�شر م�ثال، یك��ون كأن�ھ أقرض�ھ الع�شرة الت��ي للطال�ب ب
دفعھا لصاحب البعی�ر ع�ن الطال�ب ل�ھ، ث�م بع�د ذل�ك یأخ�ذ من�ھ 
ًخمسة عشر، فیكون قرضا بزی�ادة، وھ�و مح�رم ش�رعا، وھ�ذا  ً
ًأیضا إنما یرد لو كان الكالم بین البائع والم�شتري عل�ى س�بیل 

 ألن ًالعق��د، أم��ا ل��و ك��ان عل��ى س��بیل الوع��د، ف��ال یك��ون واردا،
  .ًالمأمور فیھا إنما یشتري لنفسھ، فلم یكن مقرضا لآلمر

   األثر: ًثانیا

ًاس��تدلوا م��ن األث��ر بم��ا رواه اإلم��ام مال��ك أن��ھ بلغ��ھ، أن رج��ال ق��ال 
ْابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، حتى أبتاعُھ منك إل�ى أج�ل، ف�ُسئل ع�ن «: لرجل ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ َ ََ ِ ِْ َّْ ْ َ

ِذلك عبد هللا  َ ََّ ُ ْ ِ ْبُن ُعمر فكرھُھ ونھى عنُھَ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ«)١(  

                                                 
 ).٦٦٣/ ٢ (٧٣برقم  رواه مالك في الموطأ كتاب البیوع)  1(



                                          ٩٨٤

نھى الرج�ل ع�ن ھ�ذه في األثر أن عبد هللا بن عمر : وجھ الداللة
  .المعاملة، فتكون محرمة

  :نوقش ھذا االستدالل بما یلي

ً أن ھذا األثر ال یصح ألن مالكا لم یذكره مسندا إلى عبد هللا وإنما -١ ً
  ً. فیكون ضعیفاًذكره بالغا عنھ، وعلیھ ففیھ إنقطاع،

  )١(. أن ھذا قول صحابي وقول الصحابي لیس بحجة-٢

 أن ما فھمھ اإلمام مالك من كراھیة ھذا البیع ھو أن فیھ بیعتین في -٣
بیعة، بداللة أنھ ذكره في باب النھي عن بیعتین في بیعة، كما سبق 

 أن ھذا ال یكون إال إذا كان كالم المتبایعین ھذا على )٢(وقد تقدم
 العقد، والذي بموجبھ یكون المأمور قد باع السلعة لآلمر قبل سبیل

ًأن یشتریھا ھو فیكون محرما ألنھ بیعتین في بیعة وألنھ باعھ 
السلعة قبل أن یتملكھا وكل ذلك منھي عنھ، بخالف ما إذا كان 
الكالم السابق بینھما إنما ھو على سبیل الوعد، ویتأجل البیع لما 

  ً.ة، فال یكون ھذا البیع محرمابعد تملك المأمور للسع

  المعقول: ًثالثا

ًاستدلوا من المعق�ول ب�أن حقیق�ة ھ�ذه المعامل�ة أنھ�ا س�لف ج�ر نفع�ا، 
ًاشترھا بعشرة نقدا و أن�ا آخ�ذھا من�ك ب�اثني ع�شر : وذلك ألن قول اآلمر

ألجل، فیكون كأنھ سلفھ عشرة ثم�ن ال�سلعة یأخ�ذ عنھ�ا بع�د األج�ل اثن�ي 
   )٣(ً.ھ من تھمة أنھ سلف جر نفعاعشر، فیمنع ذلك لما فی

  :نوقش ھذا االستدالل بما یلي

  .ً نسلم بأن المعاملة التي تشتمل على قرض جر نفعا محرمة-١

ً أن ھذه المعاملة إنما تكون قرضا جر نفعا في حالة ما لو قال اآلمر -٢ ً
ًاشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا على أنھا تكون لي باثنتي : للمأمور

ًاشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا، وأنا : ، أو قال لھعشرة مؤجلة
أشتریھا منك باثني عشر مؤجلة، ففي ھاتین الصورتین لو أن 
: المأمور اشترى السلعة، فإنھ إنما یشتریھا لآلمر، ألنھ قال لھ

اشترھا لي، والدلیل على ذلك األثر المتقدم عن عبد هللا بن عمر 

                                                 
 ).٥٥/ ٨(المحیط في أصول الفقھ البحر )  1(
 : ).ص)  (2(
الشرح الصغیر على أقرب الم�سالك، ، )٨٩/ ٣(الشرح الكبیر على متن خلیل )  3(

، )١٢٩/ ٣ (،) ھ�ـ١٢٠١: ت(أبو البركات أحمد بن محمد بن أحم�د ال�دردیر 
 .دار المعارف، مصر، بدون طبعة وبدون تاریخ نشر: ط



                                          ٩٨٥

َابتع لي ھ«: ًأن رجال قال لرجل ِ ْ َذا البعیر بنقٍد، حتى أبتاعُھ منك َْ َ َ َ َْ ِْ َِ َْ َ َّ ِ ْ َ
ْإلى أجل، فُسئل عن ذلك عبد هللا بُن ُعمر فكرھُھ ونھى عنُھ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َّْ ُ ِ َِ ٍ َ َ ِ«)١( 

وفیھا سلف بزیادة؛ ألنھ :" والذي علق علیھ اإلمام الباجي بقولھ
 یتضمن یبتاع لھ البعیر بعشرة على أن یبیعھ منھ بعشرین إلى أجل

 فبین الباجي أنھ لما )٢(".ذلك أنھ سلفھ عشرة في عشرین إلى أجل
المأمور، فھو إنما اشتري لي، فلو اشتراه : قال اآلمر للمأمور

ًیشتریھ لآلمر، فیكون المأمور وكیال عن اآلمر في شرائھ البعیر، 
وعلیھ فلو اشتراه لھ بعشرة على أنھ یكون لآلمر باثنتي عشرة 

أنھ أقرضھ العشرة التي دفعھا لصاحب البعیر عن ًمثال، یكون ك
ًالطالب لھ، ثم بعد ذلك یأخذ منھ اثنتي عشرة، فیكون قرضا 

  ً.بزیادة، وھو محرم شرعا

ًومما یدل أیضا على أن ما یعتبر قرضا جر نفعا ھو صورة ما ل�و  ً ً
ًاشتر لي ھذه السلعة بعشرة نقدا، وأن�ا أش�تریھا : قال اآلمر للمأمور

:"  عشر مؤجلة قول القیرواني حكای�ة ع�ن اب�ن القاس�م منك باثني
ًوإن ق�ال اش�ترھا ل�ي إیجاب�ا عل��ى اآلم�ر بع�شرة، یری�د ینق�دھا عن��ھ 
المأمور، على أن یكون على اآلم�ر ب�اثني ع�شر إل�ى أج�ل، ففع�ل، 

  )٣("فھو زیادة في السلف

ومن أجل أن المامور یكون كوكیل عن اآلمر في شراء السلعة في 
اشتر لي سلعة ك�ذا، فاش�تراھا الم�أمور، : ال لھ األخیرحالة ما لو ق

فإنھ ، من أجل ذلك قرر المالكیة أن السلعة تكون الزم�ة لآلم�ر إذا 
تلف��ت، ألنھ��ا تتل��ف عل��ى ض��مان اآلم��ر بال��سعر ال��ذي اش��تراھا ب��ھ 
المأمور، ألنھ إنما اشتراھا لآلمر ولم یشترھا لنفسھ، قال القیرواني 

ًإن ق��ال اش��ترھا ل��ي إیجاب��ا عل��ى اآلم��ر و:" ًحاكی��ا ع��ن اب��ن القاس��م
بعشرة، یرید ینقدھا عنھ المأمور، على أن یكون على اآلمر ب�اثني 
عشر إلى أجل، ففعل، فھو زیادة في السلف، ف�إن ل�م تف�ت ال�سلعة، 
ًف�سخ البی�ع، وإن فات�ت، لزم�ت الب�ائع بع�شرة نق�دا، وس�قط م��ا زاد؛ 

  )٤(".لي: ألنھ ضمنھا حین، قال

 اآلمر للمأمور اشتر سلعة كذا بعشرة، وأنا أشتریھا منك  وأما إذا قال-٣
اشترھا لي، فال تكون في ھذه الحالة : باثني عشر، ولم یقل لھ

ًقرضا جر نفعا، ألن المأمور لیس وكیال عن اآلمر، إذ أنھ  ً ً
یشتریھا لنفسھ ال لآلخر، ولھذا نجد أن المالكیة یقررون أنھا تكون 

                                                 
 .سبق تخریجھ)  1(
 ).٣٩/ ٥(شرح الموطإ المنتقى )  2(
 .)٨٩/ ٦(النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات )  3(
 .المرجع السابق)  4(



                                          ٩٨٦

 ولو ھلكت قبل أن )١(ھا لآلمرفي ضمان المأمور قبل أن یعطی
: ولو قال:"  یشتریھا  منھ اآلمر تھلك على المأمور، قال ابن رشد

اشترھا بخمسة عشر إلى أجل وأنا أشتریھا منك بعشرة نقدا أو 
كان وجوبھا للمشتري األول ففات ذلك لم أرده ولم یكن علیھ أكثر 

أبى لم من العشرة، وأحب إلي أن لو أرده الخمسة الباقیة، فإن 
أضمنھ الخمسة عشر؛ ألن المشتري إنما اشترى لنفسھ وضمن، 
ولو ھلكت قبل أن یشتریھا منھ اآلمر لكانت للمأمور، فلذلك أنفذت 
البیع بینھما بمنزلة ما أنفذه مالك حین اشترى المأمور بعشرة نقدا 
وباعھا من اآلمر باثني عشر إلى أجل ألن العقدة األولى كانت 

  )٢(".ء المشتري لم یشترللمأمور، ولو شا

) ٣(والمناقشة رقم ) ٢(وبالمقارنة بین ما ورد في المناقشة رقم 
: یتضح أن المالكیة فرقوا في الحكم بین ما إذا قال اآلمر للم�أمور

اش��تر ھ��ذه ال��سلعة، : اش��تر ل��ي ھ��ذا ال��سلعة، وب��ین م��ا إذا ق��ال ل��ھ
مان فقالوا بأن السلعة ھو ھلكت في المسألة األولى تكون على ض

اآلمر، ألن المأمور إنما اشتراھا لھ، بینما ل�و ھلك�ت ف�ي الم�سألة 
الثانیة تكون على ضمان المأمور ألنھ إنما اشترى لنفسھ، وعلیھ 
فھذا التفریق في الحكم والتعلیل بین الصیغتین یبین أن صورة ما 

ًاشتر لي ھي الت�ي تعتب�ر قرض�ا ج�ر نفع�ا، : لو قال اآلمر للمأمور ً
إنم���ا ی���شتریھا لآلم���ر، فی���صح أن یق���ال فیھ���ا ب���أن ألن الم���أمور 

المأمور كأنھ أقرض اآلمر عشرة لیأخذ من�ھ اثنت�ي ع�شرة، بینم�ا 
اشتر ھذه السلعة، فلو اش�تراھا الم�أمور : في صیغة ما لو قال لھ

فھ�و إنم��ا ی��شتریھا لنف��سھ، ف��ال یك�ون ھن��ا ق��رض، وال نف��ع  ج��ره 
  . وهللا تعالى أعلم. قرض

  الرأي المختار

لع��رض ال��سابق آلراء الفقھ��اء ف��ي ھ��ذه الم��سألة وبی��ان أدل��تھم بع��د ا
ومناقشة ما أمكن مناق�شتھ منھ�ا یت�ضح أن ال�رأي األول�ى باالختی�ار فیھ�ا 
ھو ما ذھ�ب إلی�ھ أص�حاب ال�رأي األول م�ن الق�ول ب�أن اإلن�سان ل�و ق�ال 

ًس��لعة ك��ذا بع��شرة نق��دا، وأن��ا أش��تریھا من��ك بخم��سة ع��شر : آلخ��ر اش��تر
ًمب�اح ش�رعا، وھ�ذا لق�وة " ی�ع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء ب" ًمؤجلة مثال، 

أدلتھم وسالمتھا م�ن المعارض�ة، بینم�ا األدل�ة الت�ي اس�تند إلیھ�ا أص�حاب 

                                                 
ًاش�ترھا بع�شرة نق�دا، وأن�ا : وإن ق�ال):" ٩٠/ ٦(جاء في الن�وادر والزی�ادات )  1(

أشتریھا منك باثني عشر إل�ى س�نة، لزم�ھ اثن�ا ع�شر إل�ى س�نة؛ ألن مبتاعھ�ا 
 .وقالھ مالك. قبل أن یبیعھا منھضمنھا 

 .)٢٢٠/ ٨(البیان والتحصیل )  2(



                                          ٩٨٧

الرأي الثاني في ق�ولھم ب�التحریم ل�م ت�سلم م�ن المعارض�ة والمناق�شة مم�ا 
یجعلھ��ا ال تق��وى عل��ى مناھ��ضة أدل��ة أص��حاب ال��رأي األول وال الب��راءة 

ین على اإلباحة، ھذا باإلض�افة إل�ى أن م�ا ص�ح م�ن أدل�ة األصلیة، الدالت
ذكرھا أصحاب الرأي الثاني ھي في حقیقة األم�ر إنم�ا ت�دل عل�ى تح�ریم 
الحاالت التي خرجت عن ال�شروط الت�ي وض�عھا أص�حاب ال�رأي األول 
لجواز إجراء ھذه المعاملة، كأن یقوم المأمور ببیع السلعة إلى اآلمر قبل 

إیاھا، وھذه الحالة ن�ص أص�حاب ال�رأي األول عل�ى شرائھا لھ وحیازتھ 
عدم جوازھا، للنھي عن بیع اإلن�سان م�ا ال یملك�ھ، كم�ا ذك�ره محم�د ب�ن 
الحسن والشافعي وما یترتب علیھ من بیعتین في بیعة المنھ�ي عن�ھ عل�ى 
ما قرره أصحاب ال�رأي الث�اني، وم�ن أج�ل ھ�ذا  م�ع م�ا تق�دم ف�ي األدل�ة 

 )١( إلیھ اإلمام الباجي م�ن المالكی�ة ف�ي قول�ھ والمناقشات أجد أن ما ذھب
من أن السبب المف�رق ب�ین المح�رم والمك�روه ف�ي ھ�ذه المعامل�ة ھ�و ھ�ل 
الكالم بین اآلمر والمأمور كان عل�ى س�بیل العق�د أم البی�ع عل�ى م�ا س�بق 
ًذك�ره أق��ول إن ك��الم الب��اجي وم��ن وافق�ھ م��ن المالیك��ة یك��ون متقارب��ا م��ع 

ب���اجي ف���ي ھ���ذا ال���نص یب���ین أن الك���الم ب���ین أص���حاب ال���رأي األول، فال
ًالمتعاقدین إذا كان على سبیل الوعد یكون مكروھ�ا، بخ�الف م�ا إذا ك�ان 
ًعقد بیع فیكون محرما، ویف�سخ، ف�رأي اإلم�ام الب�اجي یتف�ق ف�ي الجزئی�ة 
الثانیة مع ما ذھب إلیھ أصحاب ال�رأي األول م�ن حرم�ة المعامل�ة إذا ت�م 

مور لل�سلعة، وإن اختل�ف معھ�م ف�ي الجزئی�ة بینھما البی�ع قب�ل ش�راء الم�أ
 فق��ال ھ��و بالكراھ��ة - إذا ك��ان الك��الم بینھم��ا عل��ى س��بیل الوع��د -األول��ى 

بینما ذھبوا ھم إلى إباحتھا، ولعلھ استند في حكمھ بالكراھة للمشابھة بین 
ھذه الصورة والصورة المحرمة أو من أج�ل المواع�دة عل�ى بی�ع ال�شيء 

 لم یرد دلیل معتبر على الحك�م بالكراھ�ة، فلك�ون ، ولكن)٢ (قبل ملكیتھ لھ
أن األص��ل ف��ي المن��افع اإلباح��ة أرج��ح ق��ول الجمھ��ور ب��الجواز م��ن غی��ر 

ُوٱ�. كراھة َّ ٰتعالى َ ََ َأعلى َ ۡ ُوأعلم َ َ ۡ َ ُوأعز وأحكم َ َ ُّۡ َ ََ َ َ. 

  

  

                                                 
 .)٧٢، ٧١/ ٥(المنتقى شرح الموطإ )  1(
ارجع إلي : أن ال یتفقا على ربح إال أنھ یقول لھ: والثانیة:" كما فعل في قولھ)  2(

أو یق�ول ل�ھ س�أفعل، وال یوافق��ھ عل�ى رب�ح مق�در، فھ��ذا مك�روه، لم�ا فی�ھ م��ن 
م ومشابھتھ وخوف المواعدة أو العادة فی�ھ فھ�ذا یك�ره ابت�داء مضارعة الحرا

وإن وقع لم یفسخ؛ ألنھ إنما اشترى ف�ي الظ�اھر لنف�سھ؛ ألن�ھ ل�م یوافق�ھ قب�ل 
ًذلك ولم یعق�د مع�ھ عق�دا یلزم�ھ أح�دھما لم�ا ل�م یق�ررا ربح�ا المنتق�ى ش�رح ". ً

 )٢٨٨/ ٤(الموطإ 



                                          ٩٨٨

  المبحث الثالث

حكم إلزام كل من اآلمر والمأمور بإتمام عقد البیع في المرابحة لآلمر 
  الشراءب

تب��ین م��ن خ��الل م��ا س��بق أن بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء : تمھی��د
  : یتركب من مرحلتین

َمرحلة التواعد بین اآلم�ر والم�أمور، حی�ث ی�صدر : المرحلة األولى
وعدان من كل من اآلمر والمأمور، فاآلمر طلب من المأمور أن یشتري 

ذا ق�دمھا ل��ھ، ًس�لعة معین�ة، وأعط��اه وع�دا ب�أن ی��شتري من�ھ ھ�ذه ال��سلعة إ
والم�أمور وع��د اآلم�ر ب��أن یبی�ع ل��ھ ال��سلعة الت�ي طلبھ��ا من�ھ، وبع��د تمل��ك 
المأمور للسلعة المطلوبة یقدمھا لآلمر لیشتریھا من�ھ، وھن�ا تنق�ل العملی�ة 

  . إلى مرحلتھا الثانیة

وھي مرحل�ة عق�د البی�ع، وال�ذي یق�وم فی�ھ الم�أمور : المرحلة الثانیة
  .مرببیع السلعة المطلوبة إلى اآل

والسؤال المطروح اآلن ھو عن مدى التزام كل من اآلمر والمأمور 
بتفی��ذ وع��دھما ال��سابق لبع��ضھما ال��بعض، أو ب��صیغة أخ��رى ھ��ل یل��زم 
المأمور إذا اشترى ال�سلعة المطلوب�ة ھ�ل یلزم�ھ أن یبیعھ�ا لآلم�ر؟ وھ�ل 

  یلزم اآلمر أن یشتري ھذه السلعة من المأمور إذا قدمھا لھ أم ال؟ 

ً عن ھذا السؤال أقول إن ھذه المسألة ھي تحدی�دا م�ا ص�ار ولإلجابة
علی���ھ الخ���الف ح���ول م���سألة بی���ع المرابح���ة لآلم���ر بال���شراء ف���ي الفق���ھ 
المعاصر، فقد انحسر الخالف بین فقھائھ في ھذه الجزئیة، وانحسم حول 
أصل المسألة، وبیان ذلك أن الخالف السابق للمالكیة وم�ن وافقھ�م ح�ول 

اش��تر س��لعة ك��ذا بع��شرة، وأن��ا : األش��خاص آلخ��رج��واز أن یق��ول أح��د 
اشتریھا منك بخمسة عشر یكاد أن یكون قد انقضى، إذا أن اتفاق الفقھاء 
ًالمعاصرین یوشك أن یكون حاصال على جواز  ھذه المعاملة إذا لم یكن 
فیھا إلزام لواحد من طرفیھ�ا، ولك�ن الخ�الف الموج�ود اآلن ھ�و فیم�ا إذا 

ل�ى إل�زام طرفیھ�ا بإتم�ام عق�د البی�ع بینھم�ا وع�دم  انعقدت ھذه المعامل�ة ع
وج��ود الخی��رة ألح��دھما ف��ي ع��دم إتمام��ھ، ق��ال ال��دكتور ال��صدیق محم��د 

ًال أعلم خالفا معتبرا بین الفقھاء المعاصرین في جواز :" األمین الضریر ً
بیع المرابحة لآلمر بالشراء إذا جعل للطرفین أو ألحدھما الخیار، وإنم�ا 

یما إذا وقع ھذا البیع على اإللزام م�ن أول األم�ر، بمعن�ى الخالف بینھم ف



                                          ٩٨٩

أن البنك ملزم بالبیع مرابحة لآلمر بالشراء، واآلمر بالشراء ملزم بتنفی�ذ 
  )١ (.وعده بالشراء، عندما یقدم لھ البنك السلعة المطلوبة

  اإللزام بالوعد: المطلب األول

   :وفیھ فرعان

  تعریف الوعد: الفرع األول

ًوع��َده األم��ر وووع��ده ب��ھ ع��دة :  الترجی��ة ب��القول، یق��ال:لغ��ة الوع��د ِ َ َ
ًووع��دا وموع��دا وموع��دٍة وموع��ودا وموع��ودة، أي من��اه ب��ھ، وی��ستعمل  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ ً ًِ

ًوع�ده وع�دا وع�دة كم�ا س�بق، : الوعد في الخیر والشر، فیقال ف�ي الخی�ر
ًوعده وعیدا، فالم�صدر یف�رق بینھم�ا، وأم�ا الوعی�د : وأما في الشر فیقال

  .أوعده بكذا، أي ھدده بھ: ال یستعمل إال في الشر، ومعناه التھدید، یقالف

َوع��د ك��ل منُھم��ا اآلخ��ر وب��اراه ف��ي الوع��د ُیق��ال واع��ده : وواع��ده أي ْ َ َْ ِ ِْ
ًوعد بعضھم بعضا، : فوعده، وتواعدوا أي ْ َ ْقب�ل الوع�د ووث�ق : واتع�د أيَ َ ْ

َب��ھ ُیق��ال ِ :  فیق��ال فی��ھ، والوع��د م��ن الم��صادر المجموع��ةوع��ده، فاتع��د: ِ
  .ُالُوعود

ُوالعَدة ِالوعد، والھاء عوض من الواو، وجمعھا عداٍت، وأما الوعد : ِ ٌ ُ ْ َ
  )٢(.ًاسما فال یجمع

اإلخب�ار بإی�صال :  بأنھعرفھ اإلمام بدر الدین العیني : ًواصطالحا
  )٣(.الخیر في المستقبل

إخب�ار ع�ن :  العدة المرادفة للوعد بأنھ�اوعرف ابن عرفة المالكي 
  )٤(.إنشاء المخبر مع وفاء في المستقبل

                                                 
مد األمین الضریر، مجلة مجمع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق مح)  1(

 .)٩٩٨ص /٢ م ٥ع (الفقھ اإلسالمي 
، )١٢٥/ ٦(، مق�اییس اللغ�ة )٥٥١/ ٢(الصحاح تاج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة )  2(

: ص(، الم��صباح المنی��ر للفی���ومي )٤٨٧١/ ٦(ل��سان الع��رب الب��ن منظ���ور 
 ).١٠٤٣/ ٢(، المعجم الوسیط )٣٢٦: ص(، القاموس المحیط )٢٥٥

لقاري شرح صحیح البخاري، أبو محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى عمدة ا)  3(
، )ھ���ـ٨٥٥: ت(ب���ن أحم���د ب���ن ح���سین الغیت���ابى الحنف���ى ب���در ال���دین العین���ى 

 . مصر، بدون طبعة-إدار الطباعة المنیریة، القاھرة : ، ط)٢٢٠ص /١ج(
الھدایة الكافیة الشافیة لبی�ان حق�ائق اإلم�ام اب�ن عرف�ة  شرح حدود ابن عرفة)  4(

لوافیة، محمد بن قاسم األن�صاري، أب�و عب�د هللا، الرص�اع التون�سي الم�الكي ا
األول������ى، : المكتب������ة العلمی������ة، الطبع������ة: ، ط)٤٢٨: ص(، )ھ������ـ٨٩٤: ت(

 .ھـ١٣٥٠



                                          ٩٩٠

: وال�ذي ش�رحھ الرص�اع بقول�ھ" مع وفاء في المستقبل"فأضاف قید 
أي بقید الوفاء بما أخبر بھ في المستقبل، فإن ل�م یق�صد وف�اء، ف�ال یق�ال "

  )١(".فیھ وعد

ًوبن�اء عل��ى ھ��ذا القی�د ال یك��ون إخب��ار اإلن�سان بإن��شاء ف��ي الم��ستقبل 
 لھ لى عدم الوفاء، مع أنھ وعد بدلیل تسمیة النبي ًوعدا إذا عزم فیھ ع

ُآی��ة «:  ق��الأن النب��ي ًوع��دا ف��ي الح��دیث ال��ذي رواه أب��و ھری��رة  َ
ٌالمنافق ثالث َ َ ِ ِ َ َإذا حدث ك�ذب، وإذا وع�د أخل�ف، وإذا اؤتم�ن خ�ان: ُ َ َ ََّ ُ ْ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ«.)٢( 

لى ع�دم الوف�اء، وقد حملھ كثیر من العلماء على ما إذا وعد وھو یعزم ع
وھذا ین�زل عل�ى ع�زم الخل�ف أو ت�رك الوف�اء م�ن  ":قال اإلمام الغزالي 

  )٣(".غیر عذر

ًوعلیھ فھذا الحدیث یقتضي أن من أخبر بإنشاء في المستقبل یكون واعدا 
ًوأن كالمھ یكون وعدا، وإن كان یعزم على الخلف، ولعل ھذا ما حدا 

عریف، فأزال منھ ھذا القید، ببعض فقھاء المالكیة أن یعید صیاغة الت
:  كما فعل الحطاب في قولھ)٤(ًورغم ذلك ینسبھ أیضا إلى ابن عرفة

ًوأما العدة فلیس في إلزام الشخص نفسھ شیئا اآلن، وإنما ھي كما قال "
، وتبعھ في )٥("ًإخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل: ابن عرفة

علي المالك في الفتوى على ھذا الكالم بنصھ الشیخ علیش في فتح ال
  )٦(.مذھب اإلمام مالك

   حكم اإللزام بالوعد: الفرع الثاني

  تحریر محل النزاع

ًاتفق الفقھاء على أن من وعد إنسانا بما ال یجوز، كأن وعده بزنا أو 
ب��شرب خم��ر أو بغی��ر ذل��ك، ف��ال یح��ل ل��ھ الوف��اء ب��ھ، وإنم��ا یج��ب علی��ھ 

أن النب��ي م��ران ب��ن ح��صین االمتن��اع ع��ن تنفی��ذه، وذل��ك لم��ا رواه ع

                                                 
 ).٤٢٩: ص(المرجع السابق )  1(
متفق علیھ، رواه البخاري في صحیحھ، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب عالم�ة المن�افق، )  2(

، وم��سلم ف�ي ص�حیحھ، كت��اب اإلیم�ان، ب�اب بی��ان )٣٣(ح�دیث رق�م ) ١٦/ ١(
 ).١٠٧(حدیث رقم ) ٧٨/ ١(خصال المنافق 

، )ھـ٥٠٥: ت(إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )  3(
 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢ لبنان، -دار المعرفة، بیروت : ، ط)١٣٣ص /٣ج(

 م�ن ن�سخة لكتاب�ھ الح�دود، ولعل ھذا من ك�الم اب�ن عرف�ة، وكان�ت ھن�اك أكث�ر)  4(
 .فرجع الرصاع لواحدة، ورجع الحطاب ألخرى

 ).١٦٠: ص(تحریر الكالم في مسائل االلتزام )  5(
)6)  (٢٥٤/ ١.( 
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ِال نذر في معصیة هللا« :قال ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ : ق�ال ولم�ا روت�ھ عائ�شة أن النب�ي )١(»َ
ٍال نذر في معصیٍة، وكفارتھ كفارة یمین« ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َُ ََّ َّ َْ ُ َ َُ«)٢(  

ًواتفقوا أیضا على أن من وعد بما یحل فینبغ�ي ل�ھ أن یف�ي ب�ھ، وأن 

 ع�ن ، ق�ال اب�ن عب�د الب�ر )٣(اتذلك من مكارم األخ�الق، وجمی�ل ال�صف
ًوال أعلم خالفا أن ذلك مستحسن، یستحق صاحبھ الحم�د :" الوفاء بالوعد

والشكر والمدح على الوفاء بھ، ویستحق على الخلف في ذل�ك ال�ذم، وق�د 
ً على من صدق وعده، ووفى بنذره، وكفى بھذا مدحا وبما تعاليأثنى هللا 
  )٤(".ًخالفھ ذما

فوا حول ھ�ل الوف�اء بالوع�د واج�ب أم س�نة؟ وھ�ل ولكن الفقھاء اختل
  .یلزم الواعد تنفیذه أم ال؟ وكان خالفھم على سبعة آراء

  آراء الفقھاء

ًال یلزم الوفاء بالوعد مطلقا ، ال دیانة وال قضاء، س�واء  : الـــرأي األول ً
كان الوعد على س�بب أم ال ؟ وس�واء دخ�ل الموع�ود ب�سببھ 

وف��اء بالوع��د س��نة، ل��و فعل��ھ ف��ي ش��يء أم ال ، وذل��ك أن ال
اإلنسان أثیب، ولو تركھ فال شيء علیھ، وھذا الرأي ھو ما 
ذھب إلیھ جمھ�ور الفقھ�اء فھ�و رأي كـــــــــــ�ـل مـــــــــ�ـن 

   )٦( والحنــــــابلة )٥ (الشــــــافعیـــة
                                                 

رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الن�ذر، ب�اب ال وف�اء لن�ذر ف�ي مع�صیة هللا، وال )  1(
  .)١٢٦٢/ ٣(فیما ال یملك العبد 

كتاب األیمان والنذور، باب من رأى علیھ كفارة إذا رواه أبو داود في سننھ ، )  2(
، والترم�ذي ف�ي س�ننھ، كت�اب )٢٣٢/ ٣ (٣٢٩٠كان في معصیة، حدیث رقم 

أن ال ن�ذر ، ب�اب م�ا ج�اء ع�ن رس�ول هللا النذور واألیمان عن رسول هللا 
، واب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ، كت��اب )١٠٣/ ٤(١٥٢٤ف��ي مع��صیة،  ح��دیث رق��م 

 ).٦٨٦/ ١ (٢١٢٥ المعصیة حدیث رقم الكفارات، باب النذر في
/ ٨(، ش�رح ص�حیح البخ�ارى الب�ن بط�ال )٣٣٤/ ٥(أحكام الق�رآن للج�صاص )  3(

: ص(، تحری�ر الك�الم ف�ي م�سائل االلت�زام )٣١٧: ص(، األذكار للنووي )٧٠
 ).٢٥٤/ ١(، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك )١٦٠

 ).٣٤٩/ ١٤( فقھاء األمصار، البن عبد البر االستذكار الجامع لمذاھب)  4(
روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف )  5(

المكت��ب : ، ط)٣٩٠/ ٥(زھی��ر ال��شاویش، : ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٧٦: ت(الن��ووي 
م،  ١٩٩١/ ھ��ـ ١٤١٢الثالث��ة، :  عم��ان، الطبع��ة- دم��شق-اإلس��المي، بی��روت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكری�ا ، )٣١٧: ص(األذكار للنووي 
، )ھ�ـ٩٢٦: ت(بن محمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى ال�سنیكي 

دار : ، ط"ویتأك�د اس�تحباب وف�اء الوع�د:" ، والذي جاء فی�ھ)٤٨٦ص /٢ج(
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الكتاب اإلسالمي، الطبعة

الفروع، محمد بن مفلح " عد نص علیھوال یلزم الوفاء بالو:"قال ابن مفلح )  6(
، )ھ��ـ٧٦٣: ت(ب��ن محم��د ب��ن مف��رج، أب��و عب��د هللا، ش��مس ال��دین المقدس��ي 
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 )٢ (ـةوالــزیـــــدی.....................................  )١ (والظــاھـــــــریة
  )٤(.، وبھ قال المالكیة في قول ضعیف عندھم)٣(واإلمامیة

ًیل��زم الوف��اء بالوع��د مطلق��ا، فیل��زم الواع��د أن یف��ي بوع��ده : ال��رأي الث��اني
ًش��رعا، فل��و أخلف��ھ أث��م ل��ذلك، وُیلزم��ھ القاض��ي ب��ھ إن رف��ع 
األمر إلیھ، وھذا الرأي ھو م�ا ذھ�ب إلی�ھ المالكی�ة ف�ي ق�ول 

: قل��ت: "ن ال��شاط م��نھم فق��ال اخت��اره اب��)٥(ض��عیف عن��دھم
، وھ�و )٦(ً"الصحیح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلق�ا

                                                                                                         
مؤس��سة : ، ط)٩٢ص /١١ج(عب��د هللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، : تحقی��ق

 م، وانظ��ر ٢٠٠٣ - ھ��ـ ١٤٢٤األول��ى :  لبن��ان، الطبع��ة-الرس��الة، بی��روت 
محمد ب�ن عب�د هللا ب�ن محم�د اب�ن المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن : ًأیضا

محم�د ح�سن محم�د : ، تحقی�ق)ھ�ـ٨٨٤: ت(مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین 
 -دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت : ، ط)١٣٨ص /٨ج(حسن إسماعیل الشافعي، 

 م، اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعة
ل،  عالء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنب

محم����د حام����د الفق����ي : ، تحقی����ق) ھ����ـ٨٨٥:   ت(ب����ن س����لیمان الم����رداوي 
:  م��صر، الطبع��ة-مطبع��ة ال��سنة المحمدی��ة، الق��اھرة : ، ط)١٥٢ص /١١ج(

 .م١٩٥٦ - ھـ ١٣٧٥: األولى، سنة النشر 
ًومن وعد آخر بأن یعطیھ ماال معینا أو غیر مع�ین،: مسألة:"قال ابن حزم)  1(  أو ً

بأن یعینھ ف�ي عم�ل م�ا حل�ف ل�ھ عل�ى ذل�ك أو ل�م یحل�ف ل�م یلزم�ھ الوف�اء ب�ھ 
ویكره ل�ھ ذل�ك، وك�ان األف�ضل ل�و وف�ي، وس�واء أدخل�ھ ب�ذلك ف�ي نفق�ة أو ل�م 

المحل��ى، أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي ". یدخل��ھ
ص /٨ج(ال��شیخ أحم��د ش��اكر، : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٥٦: ت(القرطب��ي الظ��اھري 

األول����ى، :  م����صر، الطبع����ة-إدارة الطباع����ة المنیری����ة، الق����اھرة : ، ط)٢٨
 ھـ١٣٤٧

ج��اء ف��ي الت��اج الم��ذھب ألحك��ام الم��ذھب، ش��رح م��تن األزھ��ار ف��ي فق��ھ األئم��ة )  2(
: ، ومؤلف��ھ"لك��ن ی��ستحب ل��ھ الوف��اء كالوف��اء بالوع��د):"٤١١/ ٣(األطھ��ار 

 -انی�ة، ص�نعاء دار الحكمة الیم: أحمد بن قاسم العنسي الیماني الصنعاني، ط
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤: الیمن، طبعة سنة

وعل��ى م��ا ):"٤٠٢/ ٢٦(ج��اء ف��ي ج��واھر الك��الم ف��ي ش��رح ش��رائع اإلس��الم )  3(
اشتھر فیم�ا بی�نھم م�ن ع�دم ل�زوم الوف�اء بال�شروط ف�ي العق�ود الج�ائزة، وأن 

، )ھ�ـ١٢٦٦: ت(ال�شیخ محم�د ح�سن النجف�ي : ومؤلف�ھ". حالھا كحال الوع�د
 م١٩٨١السابعة، :  لبنان، الطبعة-لتراث العربي، بیروت دار إحیاء ا: ط

أن الع���دة ال تل���زم وال : والراب���ع):" ٣١٩/ ١٥(ج���اء ف���ي البی���ان والتح���صیل )  4(
تحری��ر : ً، وانظ��ر أی��ضا"یق�ضي بھ��ا وإن كان��ت عل�ى س��بب ودخ��ل ف��ي ال�سبب

، فتح العل�ي المال�ك ف�ي الفت�وى )١٦٤، ١٦٠: ص(الكالم في مسائل االلتزام 
 ).٢٥٦، ٢٥٤/ ١(ھب اإلمام مالك على مذ

، وانظ�ر "إنھا تلزم على كل ح�ال: وقیل):"١٨/ ٨( والتحصیل البیانجاء في )  5(
، ف��تح العل��ي )١٦٤، ١٦٠: ص(تحری��ر الك��الم ف��ي م��سائل االلت��زام : ًأی��ضا

 ).٢٥٦، ٢٥٤/ ١(المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك 
ي إدرار ال�شروق عل�ى أن�واء الف�روق، حاشیة ابن الشاط على الف�روق للقراف�)  6(

، تحقی���ق خلی���ل )ھ���ـ٧٢٣: ت(ألب���ي القاس���م قاس���م ب���ن عب���د هللا ب���ن ال���شاط 
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، واإللزام )١(ما ذھب إلیھ الحنابلة في وجھ اختاره ابن تیمیة
 واب��ن )٢(بالوع��د ق��ضى ب��ھ ك��ل م��ن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز 

  ) ٤(. ابن شبرمة)٣(األشوع

ً معلقا، وذلك كم�ا ل�و ق�ال ال یلزم الوفاء بالوعد إال إذا كان: الرأي الثالث
بع ھذا الشيء إلى ف�الن، وإذا ل�م یعط�ك ثمن�ھ، : رجل آلخر

فأنا أعطیك إیاه، فإذا لم ی�دفع الم�شتري ال�ثمن، ل�زم الرج�ل 
ًأداء الثمن المذكور بناء على وعده، ومثل ما لو قال إن�سان 

إن ل��م ی��ؤد ف��الن ال��دین ال��ذي علی��ھ فأن��ا أدفع��ھ إلی��ك، : آلخ��ر
ًیضا، وأما إذا لم یك�ن الوع�د معلق�ا ب�أن ذك�ر فیلزمھ الوعد أ ً

ادفع : ًمطلقا، فال یلزم الواعد الوفاء بھ، وذلك كما لو قال لھ
دیني من مالك، فوعده الرجل بذلك، ثم امتن�ع ع�ن ذل�ك ف�ال 
یلزم الواعد أداء ھذا الدین، وإن كان یستحب لھ ذلك، وھذا 

  )٥(.الرأي ھو ما ذھب إلیھ الحنفیة

 الوعد ال یل�زم اإلن�سان الوف�اء ب�ھ إال إذا ك�ان عل�ى س�بب، :الرأي الرابع
فیجب على المرء تنفیذه في ھذه الحالة، ولو لم یكن الواع�د 
ھ��و ال��ذي أدخ��ل الموع��ود ف��ي ھ��ذا ال��سبب، وذل��ك ك��أن ق��ال 

نع�م، أو : إنسان آلخر إني أرید أن أتزوج فأسلفني، فقال ل�ھ
س�لفك، فف�ي قال لھ أرید أن أقضي دیني، فأسلفني، فقال ل�ھ أ

ھذه الحالة یلزم الواعد الوف�اء بوع�ده، وھ�ذا بخ�الف م�ا ل�و 
ك��ان الوع��د عل��ى غی��ر س��بب، ك��أن ق��ال ل��ھ أس��لفني دون أن 
ًیذكر سببا، فقال لھ نعم أسلفك، فال یلزمھ الوفاء بوع�ده ف�ي 

                                                                                                         
دار الكت�ب : ، مطبوع مع كت�اب الف�روق للقراف�ي، ط)٥٧ص /٤ج(المنصور، 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة-العلمیة،  بیروت 
ً وجھ�ا ك�ر ال�شیخ تق�ي ال�دین وذ):"١٥٢/ ١١(جاء في اإلنصاف للمرداوي )  1(

، المب��دع ف��ي ش��رح )٩٢/ ١١(الف��روع : ً، وانظ��ر أی��ضا"أن��ھ یلزم��ھ واخت��اره
 ).١٣٨/ ٨(المقنع 

 ).٩٣/ ١١(، الفروع )٣١٧/ ١٥(البیان والتحصیل )  2(
أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل ، ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري)  3(

الشیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن : ق، تعلی)ھـ٨٥٢: ت(العسقالني الشافعي، 
دار : ، ط)٢٩٠ص /٥ج(مح���ب ال���دین الخطی���ب : ب���از، أش���رف عل���ى طبع���ھ

 .ھـ١٣٧٩ لبنان، -المعرفة،  بیروت 
وق�ال اب�ن ش�برمة الوع�د كل�ھ الزم ویق�ضى ب�ھ عل�ى الواع�د :"قال ابن حزم )  4(

 ).٢٨/ ٨(المحلى ". ویجبر
یأت�ھ ال ی�أثم، وال یل�زم الوع�د إال إذا ك�ان  وع�ده أن یأتی�ھ فل�م :قال اب�ن نج�یم )  5(

 ).٢٤٧: ص(األشباه والنظائر ً"معلقا
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ھ��ذه الحال��ة، وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلی��ھ المالكی��ة ف��ي ق��ول راج��ح 
  )١(.عندھم، وھو روایة أصبغ

ال یلزم الوفاء بالوعد إال إذا كان على سبب، ول�م ی�دخل : سالرأي الخام
الموعود في ھذا السبب إال من أجل الوعد، وذل�ك ك�أن ق�ال 

تزوج وأنا أسلفك ما تصدق بھ، أو اخرج إلى : إنسان آلخر
الحج وأنا أسلفك ما تحج بھ، أو اھدم دارك وأنا أقرضك ما 

 الوف��اء تبن��ي ب��ھ، فف��ي ھ��ذه الح��االت جمیعھ��ا یل��زم الواع��د
بوعده، ویجبر على ذلك من القاضي، وھ�ذا بخ�الف الوع�د 
الذي لم یدخل ألجلھ الموعود ف�ي أم�ر، ف�ال یل�زم الوف�اء ب�ھ 
ولو كان على سبب، وھذا الرأي ھو م�ا ذھ�ب إلی�ھ المالكی�ة 
ف��ي الروای��ة الم��شھورة عن��دھم، والت��ي اختارھ��ا اب��ن القاس��م 

  )٢(.وسحنون

لكی��ة عل��ى ل��زوم  المااتف��قوھ��ذه ال��صورة م��ن الوع��د 
الوفاء فیھا، وخالفھم في لزوم الوف�اء بالوع�د إنم�ا ھ�و فیم�ا 

وال یخل�و أن یك�ون الوع�د :سواھا من الصور، قال الب�اجي 
ی��دخل اإلن��سان ف��ي أم��ر أو ال یدخل��ھ فی��ھ مث��ل أن یق��ول ل��ھ 
اش��تر ثوب��ا أو داب��ة وأن��ا أعین��ك عل��ى ذل��ك ب��دینار أو أس��لفك 

ابنا أن ھ�ذه الع�دة الزم�ة الثمن أو أسلفك منھ كذا اتفق أص�ح
  )٣(".یحكم بھا على الواعد

                                                 
، الن�وادر والزی�ادات عل�ى م�ا ف�ي المدون�ة م�ن )٣٤٣/ ١٥(البیان والتح�صیل )  1(

، )٢٢٧/ ٣(، المنتق�ى ش�رح الموط�إ )٢٠٦، ٢٠٥/ ١٢(غیرھا من األمھات 
د ب����ن إدری����س أب����و العب����اس أحم����الف����روق، ، )٢٩٧/ ٦(ال����ذخیرة للقراف����ي 
دار : ط، )٥٥/ ٤(تحقیق خلیل المنصور، ، )ھـ٦٨٤: ت(الصنھاجي القرافي 

، م١٩٩٨ -ھ��ـ ١٤١٨األول��ى، :   لبن��ان، الطبع��ة-الكت��ب العلمی��ة،  بی��روت 
، ف��تح العل��ي )١٦٤، ١٦١، ١٦٠: ص(تحری��ر الك��الم ف��ي م��سائل االلت��زام 

 ).٢٥٦، ٢٥٤/ ١(المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك 
، الن�وادر والزی�ادات عل�ى م�ا ف�ي المدون�ة م�ن )٣٤٣/ ١٥(البیان والتح�صیل )  2(

، الذخیرة )٢٢٧/ ٣(، المنتقى شرح الموطإ )٢٠٤/ ١٢(غیرھا من األمھات 
، الت����اج واإلكلی����ل )٥٥/ ٤(، الف����روق للقراف����ي )٢٩٨، ٢٩٧/ ٦(للقراف����ي 

، ١٦١: ص(، تحری��ر الك��الم ف��ي م��سائل االلت��زام )٣٠١/ ٧(لمخت��صر خلی��ل 
، ف�تح )١٢٠/ ٧(، حاشیة العدوي على شرح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي )١٦٢

 ).٢٥٤/ ١(العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك 
 ).٢٢٧/ ٣(المنتقى شرح الموطإ )  3(



                                          ٩٩٥

ًیل�زم الوف�اء بالوع�د مطلق�ا إال إذا ح�صل لإلن�سان ع�ذر : ال�سادس الرأي
یمنع�ھ م�ن الوف�اء، ف�ال یلزم�ھ الوع�د ف�ي ھ�ذه الحال�ة، وھ��ذا 

  )١(.الرأي ھو ما ذھب إلیھ ابن العربي المالكي

، أي یج�ب عل�ى الواع�د ًیلزم الوفاء بالوعد دیانة ال قضاء: السابع الرأي
ًشرعا أن یفي بوع�ده فیم�ا بین�ھ وب�ین هللا تع�الى، فل�و أخلف�ھ 
ًلحقھ إثم بسبب ذلك، ولك�ن ال یل�زم ب�ذلك ق�ضاء، ف�ال یمل�ك 
القاضي إجباره على التنفیذ لو امتنع عن ذلك، وھ�ذا ال�رأي 

، وب�ھ ق�ال )٢(ھو ما ذھب إلیھ اإلباض�یة ف�ي ال�راجح عن�دھم
ً وب��ھ ق��ال أی�ضا عل��ي ب��ن حج��ر وال��د ،)٣(تق�ي ال��دین ال��سبكي

  )٤(.الحــــــافط ابن حــــــــــجر العسقــــــــالني

 األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

، ًالوف�اء بالوع�د مطلق�ا الرأي األول على ع�دم ل�زوم أصحاباستدل 
  .وإنھ إنما یستحب الوفاء بھ بالكتاب والسنة والمعقول

  الكتاب: ًأوال

ِّوال تق���ولن ل���شايء إن���ي  كت���اب بق���ول هللا تع���الى اس���تدلوا م���ن ال َ َِ ٍ ۡ ْ ِ َّ َ َُ َ
ِفاعل�� ًذلك غ��داَ َ َ ِ َ  إال أن ی��شاء ٱ� وٱذك��ر رب��ك إذا ن��سیت وق��ل ع��سى أن َٰ َٓ ٰ َ ُ ََ َ َ َّ َّ َ َ َۡ ُِ ََ َِ ُ ِ

ۡ ۚ َّ ٓ ٓ َّ
َیھدین ربي ألقرب من ھذا رشدا َ َ َ ِ ِّ َ َ ََ َٰ ۡ ِ ِۡ َ ِ ۡ )٥(  

                                                 
 ).٢٤٣/ ٤(أحكام القرآن البن العربي )  1(
 ).١٢٦/ ١٢(شرح النیل وشفاء العلیل )  2(
وأن :" كي أن مم�ا اخت�اره وال�ده م�ن آراء وارت�ضاهقال ابن�ھ ت�اج ال�دین ال�سب)  3(

طبقات الشافعیة الكبرى، ت�اج ال�دین عب�د الوھ�اب ب�ن ". الوفاء بالوعد واجب
عب�د . محمود محم�د الطن�احي د. د: ، تحقیق)ھـ٧٧١: ت(تقي الدین السبكي 

دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، فی�صل : ، ط)٢٣٢ص /١٠ج(الفتاح محم�د الحل�و 
التم�اس : ً م�صر، ب�دون طبع�ة، وانظ�ر أی�ضا-حلب�ي، الق�اھرة عیسى البابي ال

ش��مس ال��دین أب��و الخی��ر محم��د ب��ن عب��د =   = ال��سعد ف��ي الوف��اء بالوع��د، 
عب�د هللا ب�ن عب�د الواح�د : ، تحقی�ق)ھـ٩٠٢: ت(الرحمن بن محمد السخاوي 

:  ال���سعودیة، الطبع���ة-مكتب���ة العبیك���ان، الری���اض : ، ط)٦١: ص(الخم���یس 
 . م١٩٩٧ -  ھـ١٤١٧األولى، 

 ).٢٩٠/ ٥(فتح الباري البن حجر )  4(
 .٢٤، ٢٣: الكھفسورة )  5(



                                          ٩٩٦

إال م�ع االس�تثناء، ف�ي اآلی�ة الكریم�ة نھ�ي ع�ن الوع�د : وجھ الدالل�ة
وذلك بأن یقول اإلنسان عند الوعد إن شاء هللا، والنھي یقتضي التحریم، 

من وع�د ول�م ًفتكون اآلیة دلیال على تحریم الوعد بدون استثناء، ویكون 
ًی��ستثن ع��صیا � تع��الى ف��ي وع��ده ذل��ك، وال یج��وز أن یجب��ر أح��د عل��ى 

نح�وه مم�ا یعلق�ھ ب�ارادة إن ش�اء هللا تع�الى أو : معصیة، فان استثنى فقال
ًهللا عزوجل، فإن ل�م یفع�ل م�ا وع�د ب�ھ ال یك�ون مخلف�ا لوع�ده، ألن�ھ إنم�ا 
وعده أن یفعل إن شاء هللا تعالى، وقد علمنا أن هللا تعالى لو شاءه النفذه، 

  )١(.فان لم ینفذه فلم یشأ هللا تعالى كونھ

   المناقشة

الوعد بمشیئة هللا تعالى  القول بوجوب االستثناء یرد علیھ بأن تعلیق -أ 
ًمستحب، ولیس واجبا بدلیل األحادیث المشھورة الواردة في ترك 

ُ، ومن ھذه األحادیث التي ترك فیھا )٢(االستثناء في الخبر والقسم
َقالاالستثناء في الوعد ما رواه جابر بن عبد هللا  ُّقال النبي : َ ِ َّ َ َ :

ْلو قد جاء مال البحرین قد« َْ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ أعطیتك ھكذا وھكذا وھكذاَ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ ْ َْ  ففي )٣(»َ
أن یعطیھ من مال البحرین، ولم ًوعد جابرا الحدیث أن النبي 

في وعده، فدل ذلك على عدم وجوبھ، إذ لو كان یستثن النبي 
   .ًواجبا لما تركھ النبي 

ًا  بأن اإلنسان إذا استثنى في وعده، ثم لم ینفذه، ال یكون مخلفوالقول -ب
لوعده، یرد علیھ بأن ھذا الكالم ال یصح على إطالقھ، وذلك ألن 
ًمشیئة هللا تعالى، وإن كانت شرطا في وقوع األفعال واألقوال 

ُّوما تشاءون إال أن یشاء ٱ� رب  بدلیل قول هللا تعالى  َ َ َ ُ َ َُ َِّ ٓ َ َٓ َ ََ ٓ َّ
َٱلعلمین ِ َ َٰ ۡ)ى فعل شيء ً إال أن مشیئة هللا تعالى ال تجبر إنسانا عل)٤

ونعلم أن هللا سبحانھ :" إذا أراد عدم فعلھ، قال ابن قدامة المقدسي
ًما أمر ونھى إال المستطیع للفعل والترك، وأنھ لم یجبر أحدا على 

ُال یكلف هللا {: معصیة، وال اضطره إلى ترك طاعة، قال هللا تعالى َّ ُ ُِّ ََ
َنفسا إال وسعھا َ ْ ُ ًَّ ِ ْ َ{)٥(   

                                                 
 ).٣٠، ٢٩/ ٨(، المحلى البن حزم )١٣٨/ ٨(المبدع في شرح المقنع )  1(
: ، تحقی�ق)ھ�ـ٧٦٣: ت(اآلداب الشرعیة، عبد هللا محمد ب�ن مفل�ح المقدس�ي، )  2(

مؤس�سة الرس�الة، : ، الناش�ر )٥٩ص /١ج(شعیب األرناؤوط ، عمر القی�ام، 
 .م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩الثالثة، :  لبنان، الطبعة -بیروت 

متف��ق علی��ھ، رواه البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الكفال��ة، ب��اب م��ن تكف��ل ع��ن )  3(
، وم��سلم ف��ي )٩٦/ ٣ (٢٢٩٧ًمی��ت دین��ا، فل��یس ل��ھ أن یرج��ع، ح��دیث رق��م 

ة ً ش�یئا ق�ط فق�ال ال وكث�رصحیحھ، كتاب الفضائل، باب ما س�ئل رس�ول هللا 
 ).١٨٠٦/ ٤ (٢٣١٤عطائھ، حدیث رقم  

 .٢٩: سورة التكویر)  4(
 .٢٨٦: سورة البقرة)  5(



                                          ٩٩٧

ُفاتق{: وقال تعالى ْوا هللا ما استطعتمََّ ُ َْ ْ ََ َ ُّالیوم تجزى كل {:  وقال تعالى)١(}َّ َُ َ ُْ ْ َ ْ
َنفس بما كسبت ال ظلم الیوم َْ َ َ َ َْ ْ َُ ْْ َ َِ ً فدل على أن للعبد فعال وكسبا )٢(}ٍ ً

یجزى على حسنھ بالثواب، وعلى سیئھ بالعقاب، وھو واقع بقضاء 
   )٣(".هللا وقدره

ال س�أفعل ھ�ذا ال�شيء إن  وعد شخص آخر، واستثنى، فق�فلووعلیھ 
ًشاء هللا، ولكنھ لم یفعلھ قصدا، فنحن نعلم قطعا أن هللا تعالى لم ی�شأ  ً
ھذا الفعل، ولكن مع ذلك ال یصح أن یقال إن ھذا الشخص لم یخلف 

  .وعده، إذ أنھ ھو الذي أخلفھ بإرادتھ، وترك وفائھ بقصده

فیھ من الخلف إن إن شاء هللا تعالى ال یع:  أن قول اإلنسان عند الوعد-ج
لم یف بوعد، ال سیما إن قالھا وھو ینوي عدم الوفاء، قال ابن 

أفعل كذا إن شاء هللا تعالى ومن نیتھ أن : ولو قال :"رجب الحنبلي
ًال یفعل، كان كذبا وخلفا، قالھ األوزاعي ً.")٤(  

  السنة: ًثانیا

َ عن صفوان بن ُسلیم، أن رُجال قال لرُسو-١ َ َ َ َ َ َِ َ ً َّ َ ٍ ْ ْ َْ ِ ِل هللا ْ َّ ِ : َأكذُب امرأتي یا َِ َِ َْ ْ
َرُسول ِ هللا؟ فقال رُسوُل هللا َ َ َ َِّ ََّ َ»ِال خیر في الكذب ِ َِ َْ ََ َّ، فقال الرُجُل»ْ َ َ َ :

ِیا رُسول هللا أعدھا، وأقوُل لھا، فقال رُسوُل هللا  َ َ َ َ َ ِ َ َ ََّ ََّ َ َ ُ َ َُ ِ» َال جناح َُ َ
َعلیك ْ ََ«)٥(  

دم وج�وب الوف�اء بالوع�د، وذل�ك  دلیل عل�ى ع�الحدیث: الداللة وجھ
 منع ھذا الرجل من الكذب المتعلق بالم�ستقبل، ونف�ى الجن�اح النبي أن 

  . عنھ في الوعد، وھذا یدل على أمرین

  .ً الوعد ال یسمى كذبا لجعلھ قسیم الكذبإخالفأن : أحدھما

                                                 
 .١٦: سورة التغابن)  1(
 .١٧: سورة غافر)  2(
لمعة االعتقاد، أبو محمد موفق ال�دین عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة )  3(

، ٢٤: ص) (ھ��ـ٦٢٠: ت(المقدس��ي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي 
وزارة ال��شؤون اإلس��المیة واألوق��اف وال��دعوة واإلرش��اد، المملك��ة : ، ط)٢٥

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠:الثانیة، سنة النشر: العربیة السعودیة، الطبعة
جامع العلوم والحكم، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد ب�ن رج�ب ب�ن الح�سن، )  4(

ش��عیب : قی��ق، تح)ھ��ـ٧٩٥: ت(َال��سالمي، البغ��دادي، ث��م الدم��شقي، الحنبل��ي 
 -مؤسسة الرسالة، بیروت : ، ط)٤٨٢ص /٢ج(األرناؤوط، إبراھیم باجس، 

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثامنة، : لبنان، الطبعة
رواه مالك في الموطأ، كتاب الك�الم، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�صدق والك�ذب ح�دیث )  5(

 .)٩٨٩/ ٢ (١٥رقم 



                                          ٩٩٨

 الوع��د ال ح��رج فی��ھ، وذل��ك ھ��و المق��صود م��ن إخ��الفأن : وثانیھ��ا
ل��ذي ی��وفى ب��ھ ال یحت��اج أن ی��سأل عن��ھ، وال ی��ذكر ال��سؤال، إذ الوع��د ا

ًمقرون�ا بالك��ذب، ولك��ن ق��صد ال��سائل إص�الح ح��ال امرأت��ھ بم��ا ال یفعل��ھ، 
  )١(.فتخیل الحرج في ذلك فاستأذن علیھ

  المناقشة

 إال  ھذا الحدیث ال یصح االحتجاج بھ، ألنھ ال یروى عن النبي -أ
   )٢(ً.مرسال

وعد مع العزم على الخلف یناقش بأنھ  القول بأن ھذا الحدیث یبیح ال-ب
بل إن ھذا  ، ال یتعین اإلخالف في ھذا الوعد الذي أباحھ النبي 

ًالوعد یحتمل الوفاء بھ، سواء كان الواعد عازما عند الوعد على 
ًالوفاء أو على اإلخالف أو مضربا عنھما، فلو قصد الوفاء فال 

على الرأي الذي إشكال فیھ، ولو قصد الخلف فیتخرج ھذا الحدیث 
 بھ، مؤاخذةذھب إلیھ البعض من أن العزم على المعصیة ال 

والذي یدعو إلى حمل الحدیث على ھذا المعنى أن معظم دالئل 
الشریعة یقتضي المنع من اإلخالف، فیحمل الحدیث على ما 

  .یوافقھا

وعلى ھذا فالسائل سأل عن الوع�د عل�ى اإلط�الق، وإنم�ا س�أل عن�ھ 
ً عدم الوفاء اضطرارا أو اختیارا قائم، ورفع النبي ألن االحتمال في ً

 عنھ الجناح الحتم�ال الوف�اء، ث�م إن�ھ إن وف�ى ف�ال جن�اح، وإن ل�م 
ًی��ف م��ضطرا فك��ذلك، وإن ل��م ی��ف مخت��ارا فظ��واھر األدل��ة قاض��یة 

  )٣(.بالحرج

  

ْإذا وعد الرجل أخاه، ومن «:  قال عن النبي  أرقم بن زیدعن  -٢ َِ َ ُ ُ َّ َ ََ َ ُ َ ِ
َّنی ِتھ أن یفي لھ فلم یف ولم یجئ للمیعاد فال إثم علیھِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ْ ْْ َ َِ ُ ْ َ«)٤(  

                                                 
 .)٥٢/ ٤(الفروق للقرافي )  1(
، التمھی��د لم��ا ف��ي )٣٤٨/ ٢٧(ھب فقھ��اء األم��صار االس��تذكار الج��امع لم��ذا)  2(

أب��و عم��ر یوس��ف ب��ن عب��د هللا ب��ن عب��د الب��ر الموط��أ م��ن المع��اني واألس��انید، 
وآخ��رون، ، م��صطفى ب��ن أحم��د العل��وي : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٦٣: ت(القرطب��ي 

 المغرب، -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة : ط، )٢٤٧ص /١٦ج(
  .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الطبعة الثانیة، 

 ).٥٣/ ٤(حاشیة ابن الشاط  إدرار الشروق على أنواء الفروق ) 3(
/ ٤(ح��دیث ض��عیف رواه أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب األدب، ب��اب ف��ي الع��دة )  4(

، ب�اب م�ا ج�اء ، والترمذي في سننھ، أبواب اإلیمان ع�ن رس�ول هللا )٢٩٩
 ).١٩٩/ ٥(، والطبراني في المعجم الكبیر )٢٠/ ٥(في عالمة المنافق 



                                          ٩٩٩

 أن الحرمة إنما تتعلق بم�ا إذا وع�د الرج�ل الحدیث في :الداللة وجھ
وفي نیتھ عدم الوفاء، وعلیھ فلو كان الواعد على ع�زم الوف�اء ول�م ی�ف، 

  )١(ً.ء بالوعد مطلقافال حرمة علیھ، فدل ذلك على عدم وجوب الوفا

  المناقشة

أبي   الحدیث ضعیف ال یصح االحتجاج بھ، فقد روي من طریق -أ 
  )٢(.النعمان وأبي وقاص وھما مجھوالن

 على فرض صحة الحدیث فال دلیل فیھ على عدم وجوب الوفاء -ب
بالوعد، إذ یحمل عدم اإلثم الوارد في الحدیث على ما لو لم یف 

 بین الحدیث وبین األدلة القاضیة بوجوب ً، جمعا)٣(الواعد لعذر
الوفاء بالوعد، فمن تعذر علیھ الوفاء بالوعد فال إثم علیھ، بخالف 

  )٤(.ما لو لم یكن لھ عذر، فیأثم

  معقولال: ًثالثا

 من المعقول بأن الوع�د ف�ي معن�ى الھب�ة، وھ�ي ال تل�زم إال واستدلوا
لمھ ل�ھ، ال یلزم�ھ ًبالقبض، فلو وھب إنسان ل�شخص ش�یئا، إال أن�ھ ل�م ی�س

  )٥(.ًتسلیمھ، وكذلك الوعد ال یكون الزما، وال یجب الوفاء بھ

 ب�أن م�سألة ل�زوم الھب�ة ب�اللفظ مح�ل خ�الف :ونوقش ھذا االس�تدالل
بین الفقھاء، فقد ذھب المالكیة إل�ى أنھ�ا تل�زم ب�ھ عل�ى الم�شھور عن�دھم، 

) لی�ھع(الواھ�ب ) وأجبر:" ()٦(جاء في الشرح الكبیر على مختصر خلیل
أي على الحوز أي على تمكین الموھوب ل�ھ من�ھ حی�ث طلب�ھ؛ ألن الھب�ة 
تمل�ك ب�القول عل�ى الم��شھور فل�ھ طلبھ�ا من�ھ حی��ث امتن�ع ول�و عن�د ح��اكم 

وعلی��ھ ف��ال ی��صح االحتج��اج ". لیجب��ره عل��ى تمك��ین الموھ��وب ل��ھ منھ��ا
  .بالمختلف فیھ، وبما ال یسلم بھ الخصم

  

                                                 
 ).٢٩٩/ ٦(الذخیرة للقرافي )  1(
 ).٢٠/ ٥(سنن الترمذي )  2(
 ).١٠٣/ ٩(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي القاري )  3(
 ).١٠٣/ ٩(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )٤٥٣/ ١(فیض القدیر )  4(
/ ٢(، أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب )٣١٧: ص(األذك��ار للن��ووي )  5(

٤٨٧.( 
)6)  (١٠١/ ٤.( 
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  أدلة الرأي الثاني

ًلزوم الوفاء بالوعد شرعا وقضاء أي الثاني على استدل أصحاب الر
  .بالكتاب والسنة والمعقول

  الكتاب: ًأوال

ۡوأوفوا بٱلعھد إن ٱلعھد كان مس  :تعالي  قول هللا -١ ۡ ۡ َۡ َ َ ََ َ ََّ ۡ ۡ
ِ ِِۖ ْ ُ   )١( والُ َٔ

ْوأوفوا بعھد ٱ� إذا عھدتم وال تنقضوا ٱ  :تعالي  قول هللا -٢ ُْ َ َ َ َ َُ َ َُ َُّ ۡ ِٰ ِ ِِ َّ ۡ ۡ َألیمن َ َٰ ۡ َ ۡ

َبعد توكیدھا وقد جعلتم ٱ� علیكم كفیال إن ٱ� یعلم ما تفعلون َّ َ َُ َ ً ََ َ َ َ َ َ َ َۡ َ َ ُ ُ َُ ُۡ ۡ ۡ َۡ ِ ََّ َّۚ ِ ۡ ِ ِۡ ۡ َ)٢(  

 بالوف�اء فیھم�ا أن هللا تعالى أم�ر : من اآلیتین الكریمتینالداللةوجھ 
ّبالعھد، وھو عام یشمل كل عھد وعقد عقده اإلنسان، سواء كان فیما بینھ 

بین ربھ، أو كان بینھ وبین الناس، والوعد من العھد الذي بین اإلن�سان و
اني ـ ق�ال ال�سمع)٣(ً.د واجب�اـــون الوفاء بالوعــوبین غیره من الناس، فیك

":  وعن  

  )٤(."الوعد من العھد، ومثلھ عن ابن عباس: عمر قال

َومنھم من عھد ٱ� لئن ءات :تعالي قول هللا -٣ َ َ َ َّ ُ َۡ ِۡ َِ َ َّ َ ٰ َّىنا من فضلھۦ لنصدقن ۡ ََّ ََّ َ َ َٰ ِ ِ ِۡ
ْولنكونن من ٱلصلحین  فلما ءاتىھم من فضلھۦ بخلوا بھۦ وتولوا  َّْ ُ َ ََ َ َ ِّ ُ َ َّ َّ ََ ٰ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ۡ َ َٓ َ َ َّٰ

ٓوھم معرضون  فأعقبھم نفاقا في قلوبھم إلى یوم یلقونھۥ بما  َ َُ َ َ ُ َ ُ ُّ َِّ ِ ُِ َ ٰۡ ۡ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ
ِ َ ُۡ ِ ِ ِۡ َ ِ

َأخلفوا ٱ� ما  َ َّ ْ ُ َ ۡ َوعدوه وبما كانوا یكذبونَ ُُ َ َ َ ُ َ َِ ۡ ْ ُ َ ِ )٥(  

                                                 
 .٣٤: سورة اإلسراء)  1(
 .٩١:سورة النحل)  2(
زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن عل�ي ب�ن )  3(

ص  /٣ج(عب���د ال���رزاق المھ���دي، : ، تحقی���ق)ھ���ـ٥٩٧: ت(محم���د الج���وزي 
 ھ��ـ، ١٤٢٢األول�ى، :  لبن�ان، الطبع�ة-دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت : ، ط)٢٤

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  تف�سیر اب�ن عطی�ة، أب�و محم�د عب�د 
: ت(الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تم�ام ب�ن عطی�ة األندل�سي المح�اربي 

دار : ، ط)٤٥٥ / ٣(عب���د ال���سالم عب���د ال���شافي محم���د، : ، تحقی���ق)ھ���ـ٥٤٢
م، ٢٠٠١ - ھ���ـ ١٤٢٢األول���ى، :  لبن���ان، الطبع���ة-الكت���ب العلمی���ة، بی���روت 

، الفتوح��ات الربانی��ة عل��ى األذك��ار النواوی��ة، محم��د ب��ن )٩٤/ ١١(الف��روع 
، دار إحی����اء )٢٥٦ص /٦ج(، )ھ����ـ١٠٥٧: ت(ع����الن ال����صدیقي ال����شافعي 

  . لبنان، بدون طبعة-التراث العربي، بیروت 
تفسیر السمعاني، أب�و المظف�ر، من�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن أحم�د )  4(

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٨٩: ت( التمیم��ي الحنف��ي ث��م ال��شافعي الم��روزى ال��سمعاني
دار ال��وطن، : ، ط)١٩٧ / ٣(یاس��ر ب��ن إب��راھیم وغن��یم ب��ن عب��اس ب��ن غن��یم

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، :  السعودیة، الطبعة-الریاض 
 .٧٧ - ٧٥: التوبةسورة )  5(
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ظاھر اآلیات یدل عل�ى أن خل�ف الوع�د ونق�ض العھ�د : الداللة وجھ
محرم، وذلك أن�ھ ی�ورث النف�اق، وھ�ذا یوج�ب عل�ى الم�سلم أن یب�الغ ف�ي 

  )١(. االحتراز عنھ

  المناقشة

ً   ال نسلم أن اآلیات الكریمة تدل على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا، -أ 
وإنما تدل على وجوب الوفاء بالوعد بما یجب على اإلنسان فقط، 
وذلك أن من وعد بما یجب علیھ كأداء دین أو غیر ذلك فیجب 
علیھ أن یوفي بھ، وھذا ما دلت علیھ اآلیات، إذ الصدقة واجبة، 
والكون من الصالحین واجب فالوعد والعھد بذلك فرضان فرض 

  )٢(. على اإلنسان انجازھما

ًضا فإن ھذا نذر من ھذا الذى عاھد هللا تعالى على ذلك، والنذر  وأی-ب
  )٣(.فرض على اإلنسان الوفاء بھ

  الجواب

 تخصیص اآلیات الكریمة بأنھا إنما تدل على وجوب الوفاء فقط -أ 
بالوعد الذي یجب على اإلنسان إنجازه ھذا التخصیص ال وجھ لھ، 

 الوفاء بالوعد ألنھ یتضمن إبطال ما دلت علیھ من عموم وجوب
ًمطلقا، وال یجوز تخصیص ھذا العموم إال بدلیل من الكتاب 

  )٤(.والسنة

 والقول بأن ھذا نذر والنذر یجب الوفاء بھ، فیجاب عنھ بأن الوعد -ب
ًأیضا بما یباح مما دلت األدلة على وجوبھ، فتكون اآلیات دالة 

  .على حرمة إخالفھ

َّیأیھا ٱل :تعالي قول هللا -٤ َ ُّ ََ ٓ َذین ءامنوا لم تقولون ما ال تفعلون  كبر ٰ ُ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َُ َ ُۡ ُ َ ِ ِْ
َمقتا عند ٱ� أن تقولوا ما ال تفعلون َُ َ َُ َ َۡ َۡ َ ًْ ُ َ ِ َّ ِ )٥(  

                                                 
عم�ر أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن مفاتیح الغیب أو التف�سیر الكبی�ر،  تفسیر الرازي)  1(

: ت(ب��ن الح��سن ب��ن الح��سین التیم��ي ال��رازي الملق��ب بفخ��ر ال��دین ال��رازي 
 بی�روت، -دار إحیاء التراث العربي : ط، )١٠٩، ١٠٨ص /١٦ج(، )ھـ٦٠٦

 . ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة
 .)٣٠/ ٨(المحلى البن حزم )  2(
 .المرجع السابق)  3(
ق��ات الم��صرفیة لبی��ع ، التطبی)٢٦٢/ ١(إع��الم الم��وقعین ع��ن رب الع��المین )  4(

 .)٧٧:ص (د عطیة عبد الموجودالمرابحة، 
 .٣، ٢: الصفسورة )  5(
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ذم هللا تعالى في اآلیتین الكریمتین من قال ما ال یفعل، : الداللةوجھ 
ً یفع��ل، فك��ان ذل��ك دل��یال عل��ى وج��وب الوف��اء ل��موالوع��د إذا أخل��ف ق��ول 

، ومما یدل على أن ھذا ھو المراد من اآلیتین الك�ریمتین م�ا ذك�ر عدبالو
ْقع��دنا نف��ر م��ن : أن��ھ ق��ال م��ن س��بب نزولھم��ا، فع��ن عب��د هللا ب��ن س��الم  ِ ٌ َ َ َ َْ َ

َأص��حاب رُس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم فت��ذاكرنا، فقلن��ا َ َ َ َ َْ ُ َْ ْ َْ َ ُ َِّ ََّ َ َ َ ِ َ َِ َِّ َّ َّل��و نعل��م أي : َ َ ُ َ َْ َْ
َّاألعم���ال أح���ب َ ََ ِ ْ َ إل���ى هللا لعملن���اهُ، ف���أنزل هللا تع���الى َ َ ََ َ َ َِ َ َ َُ َّ َّْ َ ْ ِ ِ س���بح � م���ا ف���ي ِ َ َ َّ َِ َِّ

َٱل��سموت وم��ا ف��ي ٱألرض وھ��و ٱلعزی��ز ٱلحك��یم  یأیھ��ا ٱل��ذین ءامن��وا ل��م  ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َُّ َ ٓ ٰ ٰ ٰۡ ۡ ۡ
ِ ۖ ِۡ َ

َتقولون ما ال تفعلون  كبر مقت�ا عن�د ٱ� أن ت ً َ َ ََ ِ َّ َ َ َِ ۡ َۡ َ ُ َ َُ َ ُ َقول�وا م�ا ال تفعل�ون ُ ُ َ َُ َۡ َ ْ ُ)١( ،
ٍقال عبد هللا بُن سالم َ َ ِ َ َْ َّْ ُ ِفقرأھا علینا رُسوُل هللا «: َ َ َ َ ََّ َ َ َْ َ َ«.)٢(  

  المناقشة

ً الكریمتین لمن قال بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا، اآلیتین  ال حجة في -أ 
وذلك ألنھما لیستا على ظاھرھما في ذم كل من أخلف وعده، ألن 

عد بما ال یحل أو عاھد على معصیة ال یحل لھ الوفاء بشئ من و
من ذلك كمن وعد بزنا أو بخمر أو بما یشبھ ذلك، وعلیھ فلیس كل 
ًمن وعد فأخلف أو عاھد فغدر مذموما وال ملوما وال عاصیا، بل قد  ً ً
ًیكون مطیعا مؤدیا لفرض، وإذ كان ال یجب الوفاء بكل وعد، فإن  ً

 بھ على من وعد بواجب علیھ كإنصاف من الوعد إنما یجب الوفاء
، وعلیھ فتحمل اآلیتین على ذم من وعد بما )٣(دین أو أداء حق فقط

  .یجب علیھ ثم أخلف في تنفیذه

 - وھو ما سبق في وجھ الداللة - أن القول بأن سبب نزول اآلیتین، -ب
یدل على وجوب الوفاء بالوعد، یعترض علیھ بأنھ ال یسلم أن ھذا 

زولھما، فقد ذكر أنھا نزلت في توبیخ قوم من أصحاب ھو سبب ن
، كان أحدھم یفتخر بالفعل من أفعال الخیر التي لم رسول هللا 

ٍعن ابن عباس ف، )٤(یفعلھا َّ َ َِ ِْ ِفي قولھ ِ ِْ َ لم تقولون ما ال  :تعاليَ َُ َ ُ َ َ ِ

                                                 
 .٣، ١: الصفسورة )  1(
 حدیث صحیح، رواه الترمذي في سننھ كتاب تفسیر القرآن عن رس�ول هللا )  2(

، واب�ن حب�ان ف��ي )٤١٢/ ٥  (٣٣٠٩وم�ن س�ورة ال�صف، ح�دیث رق�م : ب�اب
بی��ان ب�أن الجھ�اد ف�ي س�بیل هللا م�ن أح��ب ص�حیحھ، كت�اب ال�سیر، ب�اب ذك�ر ال

، والح��اكم ف��ي )٤٥٤/ ١٠ (٤٥٩٤األعم��ال إل��ى هللا ج��ل وع��ال ح��دیث رق��م  
، )٢٤٨/ ٢ (٢٨٩٩الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین كت��اب التف��سیر ح��دیث رق��م 

 .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي: وقال
 ).٢٩/ ٨(المحلى البن حزم )  3(
تفسیر الطبري  جامع البیان في تأویل الق�رآن، محم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن )  4(

محم��ود : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣١٠: ت(كثی��ر ب��ن غال��ب اآلمل��ي، أب��و جعف��ر الطب��ري 
مؤس�سة الرس��الة، : ، ط)٣٥٤ص  /٢٣ج(أحم�د ش�اكر، أحم��د محم�د ش��اكر، 

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، :  لبنان، الطبعة-بیروت 
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َتفعلون ُ َ ۡ َ قال َ َ : ، ِكان الرُجُل یجيُء إلى النبيِّ َِّ َ ِ َ ََّ َفی ،َ َفعلت كذا، : ُقوُلَ َ َُ ْ َ
ِوفعلت كذا، فأنزل هللا  َ َ ََّ َ َ َ َْ َ َ ُ َ لم تقولون ما ال تفعلون:تعاليْ َُ َ َُ َۡ َ َُ َ ِ ) وال  )١

شك أن ھذا محرم ألنھ كذب وألنھ تسمیع بطاعة هللا تعالى وكالھما 
  )٢(ً.محرم ومعصیة اتفاقا

  الجواب

إذ قد سبق في  القول بأن كل وعد ال یلزم الوفاء بھ، یسلم بذلك -أ 
تحریر محل النزاع أن الفقھاء متفقون على أن من وعد آخر 
ًبمعصیة ال یحل لھ شرعا الوفاء بھذا الوعد، وأن خالفھم في 
وجوب الوفاء بالوعد إنما ھو فیما لو كان الوعد بما یحل، وعلیھ 
فیمكن أن یقال بأن إجماع الفقھاء خص الوعد بمعصیة من عموم 

، ولكن یبقى ما )٣(فال یدخل ضمن ھذا العمومطلب الوفاء بالوعد 
تبقى من العام بعد ذلك على الحكم العام، ال أن یھمل العام كلھ، قال 

المخصص بشيء معین حجة في الباقي على المعروف :" األسنوي
  )٤(".عند األصولیین

وأما القول بأن سبب نزول اآلیتین ما ذكر في المناقشة فیرد علیھ  -ب
یر من المفسرین أن یكون سبب نزولھا ھو ما ذكر بأن ما رجحھ كث

وأولى ھذه  :"في وجھ الداللة، كما فعل إمام المفسرین الطبري بقولھ
لو عرفنا : عنى بھا الذین قالوا: األقوال بتأویل اآلیة قول من قال

                                                 
ارة  المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجھ البخاري األحادیث المخت)  1(

وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما، ض��یاء ال��دین أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د الواح��د 
الدكتور عبد الملك ب�ن عب�د هللا ب�ن دھ�یش، : ، تحقیق)ھـ٦٤٣: ت(المقدسي 

 -دار خ����ضر للطباع����ة والن����شر والتوزی����ع، بی����روت : ، ط)١٠٦ص /١٢ج(
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠:الثالثة، سنة النشر: لبنان، الطبعة

أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء " ، الف��روق للقراف��ي )٢٩٩/ ٦(ال��ذخیرة للقراف��ي )  2(
 ).٥٧/ ٤" (الفروق 

وق��د اتف��ق األص��ولیون عل��ى ج��واز تخ��صیص عم��وم الق��رآن الك��ریم أو ال��سنة )  3(
یج�وز تخ�صیص عم�وم الكت�اب، : الخام�سة:"باإلجماع، قال اإلمام الزرك�شي 

وكذا السنة المتواترة باإلجماع ألن�ھ ال یمك�ن الخط�أ فی�ھ، والع�ام یتط�رق إلی�ھ 
ًال أعرف فیھ خالفا، وكذا حكى اإلجم�اع علی�ھ األس�تاذ : قال اآلمدي. االحتمال

ومعن�اه أن یعل�م باإلجم�اع أن الم�راد ب�اللفظ الع�ام بع�ض م�ا : أبو منصور ق�ال
أب��و عب��د هللا ب��در ال��دین البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ، ". یقت��ضیھ ظ��اھره

، ٤٨٠ص /٤ج(، )ھ���ـ٧٩٤: ت(محم���د ب���ن عب���د هللا ب���ن بھ���ادر الزرك���شي 
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي، الطبعة: ، ط)٤٨١

التمھید ف�ي تخ�ریج الف�روع عل�ى األص�ول، عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سن ب�ن عل�ي )  4(
محم�د . د: ق، تحقی�)ھ�ـ٧٧٢: ت(ّاإلسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال ال�دین 

:  لبن��ان، الطبع��ة-مؤس��سة الرس��الة، بی��روت : ، ط)٤١٤: ص(ح��سن ھیت��و، 
 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١الثانیة، 



                                          ١٠٠٤

ّأحب األعمال إلى هللا لعملنا بھ، ثم قصروا في العمل بعد ما 
   )١(."عرفوا

 تحم�ل اآلیت��ان عل��ى ال�سبب الم��ذكور ف��ي وج��ھ ولع�ل مم��ا ی��رجح أن
ْ یأیھا ٱلذین ءامنوا الداللة اللفظ الوارد فیھما، إذ أن هللا تعالى قال  ُ َ َ َ ُّ ََ ِ َّ َ ٓ ٰ

َلم تقولون ما ال تفعلون َُ َ َُ َۡ َ َُ َ ِ )فعبر هللا تعالى بالفعل الم�ضارع ال�ذي )٢ 
ل�ذي یدل على الحال واالستقبال، وذلك ھ�و م�ا یتناس�ب م�ع الوع�د، ا

یصدره المرء لیقوم بفعلھ في المستقبل، ول�و ك�ان الم�راد ب�ھ ذم م�ن 
ادعى ما لم یفعل لكان من المناسب أن یرد بلف�ظ الماض�ي ب�أن یق�ال 

  .ًمثال، لم تقولون ما لم تفعلوا، لیوافق المراد بھا

  السنة: ًثانیا 

ٌآیة المنافق ثالث«: قال أن النبي  عن أبي ھریرة - ١ َ َ ِ ِ َ ُ َإذ: َُ َا حدث ِ َّ َ
َكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان َ ََ ُ ْ َِ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ«)٣(  

ِأربع من كن فیھ «قال رسول هللا : قال عن عبد هللا بن عمرو -٢ ِ َّ ُْ َ ٌ َ ْ َ

ْكان منافقا خالصا، ومن كانت فیھ خلة منھن كانت فیھ خلة من  َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَّ ََّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ ً ًُ
َنفاق حتى یدع َ ََ َّ ٍ َ َإذا حدث كذب، وإذا عاھد غدر، وإذا وعد : َھاِ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ

َأخلف، وإذا خاصم فجر َ َ َ ََ ََ َ ِْ َ َ«)٤(  

في سیاق الذم إذ جعلھ من   إخالف الوعد ذكر النبي :الداللةوجھ 
   )٥(.صفات المنافق ، وذلك یقتضي حرمة إخالف الوعد

  المناقشة

الوفاء بالوعد، ألن ذم   لیس في الحدیث ما یدل على وجوب -أ 
اإلخالف إنما ھو من حیث تضمینھ الكذب المذموم، وذلك بأن 
یعزم الواعد على اإلخالف حال الوعد، وھذا بخالف ما لو كان 

                                                 
  .)٣٥٦، ٣٥٥ / ٢٣(جامع البیان  تفسیر الطبري)  1(
 .٢: الصفسورة )  2(
 .سبق تخریجھ)  3(
َّأرب�ع م�ن ك�ن«متفق علیھ، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في ص�حیحھ، بلف�ظ )  4( ُْ َ ٌ َ ْ َ 

َفِیِھ ك�ان منافِق�ا خالِ�صا، وم�ن كان�ت فِی�ِھ خ�صلة ِم�نھن كان�ت فِی�ِھ خ�صلة ِم�ن  َّ ْ ٌَ ٌَ َْ ُ ْ َ َ ً َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ً
َالنفاق حتى ی�دعھا َ َ ََ َّ ِِّ َإذا اؤتِم�ن خ�ان، وإذا ح�دث ك�ذب، وإذا عاھ�د غ�در، وإذا : َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َ ََ ََ َ ُ ْ

َخاصم فج�ر َ ََ َ ، )١٦/ ١ (٣٤افق ح�دیث رق�م كت�اب اإلیم�ان، ب�اب عالم�ة المن�» َ
وم��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب بی��ان خ��صال المن��افق ح��دیث رق��م 

٧٨/ ١ (١٠٦.( 
أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء " ، الف��روق للقراف��ي )٢٩٩/ ٦(ال��ذخیرة للقراف��ي )  5(

 ).٥١/ ٤" (الفروق 



                                          ١٠٠٥

ًعازما على الوفاء ثم عرض لھ مانع أو بدا لھ رأي، فھذا لم یوجد 
ُإذا وعد الرجل«: منھ صورة النفاق، بدلیل ما روي في الحدیث ُ َّ َ ََ َ ِ 

َأخاه، ومن نیتھ أن یفي لھ فلم یف ولم یجئ للمیعاد فال إثم  ِ ْ ْْ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُُ ْ َْ ََ
ِعلیھ ْ أن الحرمة إنما تتعلق بما إذا وعد الرجل  وھو دلیل على )١(»ََ

  )٢ (.وفي نیتھ عدم الوفاء

ات النفاق ال یلزم تحریمھ، كون الخلف في الموعد من عالم أن -ب
لمكروه إذا كان یجر إلى الحرام فإنھ یكون عالمة على بدلیل أن ا

الحرام، وھو مع ذلك مكروه، ونظیر ذلك عالمات الساعة، فإن 
  )٣(.منھا ما لیس بمحرم

  الجواب

 أما القول بأن الحدیث إنما یدل على تحریم الخلف إذا عزم المرء -أ 
) أ(الوارد في المناقشة ًعلى الخلف عند الوعد، استدالال بالحدیث 

فقد سبق بیان أن ھذا الحدیث ال یصح االستدالل بھ لضعفھ، وأنھ 
  .على فرض صحتھ، فیحمل على ما لو تخلف الوفاء لعذر

 القول بأن كون الشيء عالمة للنفاق ال یلزم منھ تحریمھ، فیرد وأما -ب
علیھ بأن الكذب وخیانة األمانة لما كانا محرمین، وھما من صفات 

ًالوعد یكون محرما مثلھما، السیما وأن ھناك المنافق، فكذلك خلف 
  .أدلة أخرى دلت على وجوب الوفاء وحرمة الخلف

ْاضمنوا لي ستا من «: قالأن النبي عن عبادة بن الصامت  -٣ ِ ِ ًِّ ُ َ ْ
َأنفسكم أضمن لكم الجنة َّ ُ ُ َْ َ ْْ َُ ْْ َ َِ ْاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، : ُ ُْ ُْ َّ َُ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُِ َِ

ُّوأد َ ُّوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا َ ُ ُ َ َُ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ َْ ْ َْ ُ ِ ْ ِ
ْأیدیكم ُ َ ِْ َ«)٤(  

 في الحدیث بالوفاء بالوعد، واألص�ل ف�ي  أمر النبي :الداللةوجھ 
  .األمر الوجوب، فدل ذلك على أن الوفاء بالوعد واجب

                                                 
/ ٤(ح��دیث ض��عیف، رواه أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب األدب، ب��اب ف��ي الع��دة )  1(

، ب�اب م�ا ج�اء ، والترمذي في سننھ، أبواب اإلیمان ع�ن رس�ول هللا )٢٩٩
 ).١٩٩/ ٥(، والطبراني في المعجم الكبیر )٢٠/ ٥(في عالمة المنافق 

 ).٢٥٧/ ٦(، الفتوحات الربانیة )٣٢١/ ٧(تحفة األحوذي )  2(
 ).٢١١/ ١(، مرقاة المفاتیح )٣٢١/ ٧(تحفة األحوذي )  3(
، واب��ن حب��ان ف��ي )٤١٧/ ٣٧ (٢٢٧٥٧نده ح��دیث رق��م  رواه أحم��د ف��ي م��س)  4(

صحیحھ، كتاب البر واإلح�سان، ب�اب ال�صدق واألم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن 
، والح�����اكم ف�����ي الم�����ستدرك عل�����ى )٥٠٦/ ١ (٢٧١المنك�����ر ح�����دیث رق�����م 

، والبیھق��ي ف��ي )٣٩٩/ ٤ (٨٠٦٦ال��صحیحین، كت��اب الح��دود، ح��دیث رق��م 
ء ف�ي الترغی�ب ف�ي أداء األمان�ات، السنن الكب�رى كت�اب الودیع�ة، ب�اب م�ا ج�ا

 ).٤٧١/ ٦ (١٢٦٩١حدیث رقم  



                                          ١٠٠٦

رقل أبا سفیان بن أنھ قال في خبر سؤال ھ عن عبد هللا بن عباس -٤
أن ھرقل قال أخبرني أبو سفیان : قالحرب عن صفة النبي 

دق، «: َسألتك ماذا یأمركم؟ فزعمت: لھ ِأنُھ أمركم بالصالة، والصِّ ِْ َ َ َِ َ َّ ْ ُ َ ََّ
ِوالعفاف، والوفاء بالعھد، وأَداء األمانة ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ْ َقال» ِ ٍّوھذه صفة نبي: َ ِ َ َُ ِ ِ ِ َ َ .)١(  

ك��ان ی��أمر أص��حابھ بالوف��اء  ف��ي الح��دیث أن النب��ي :الدالل��ةوج��ھ 
بالعھد وھو بمعنى الوعد بدلیل أن البخاري سوى بینھم�ا، فجع�ل ترجم�ة 
الباب باب من أمر بإنجاز الوعد، وذكر ھذا الحدیث، واألصل في األمر 

  .الوجوب، فدل ذلك على أن الوفاء بالوعد واجب

ِ عن قباث بن أشیم اللیثيِّ -٥ ِْ َّْ َ َ َْ َ ِ ٌالعدة عطیة«: قال رسول هللا : قالُ َّ َِ ُِ َْ«)٢(  

قال رسول هللا : قاال عن علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن مسعود -٦
»ٌالعدة دین َ َْ ُ َویل لمن وعد ثم أخلف«، زاد علي في حدیثھ » ِْ َ َ َ ْ ََ ْ َ َّ ٌُ َ ْ ِ «

ًیقولھا ثالثا َ َُ َُ َ.)٣(  

ُوأي «: قال عن زید بن أسلم أن رسول هللا -٧ ٌالمؤمن حق واجبَْ َ َ ُِ ٌّ ِ ِ ْ ْ «
ًقال أُبو َداُوَد مفسرا  َ َ ُعَدتُھ: أي" وأي المؤمن"َ ِ.)٤(  

تدل ھذه األحادیث جمیعھا على وجوب الوفاء بالوعد، : وجھ الداللة
وعلى تأكید طلبھ، إذ قد ورد فیھا أن الوعد عطیة، وأنھ دین، ب�ل ون�ص 

  )٥(.في األخیر منھا على أنھ واجب أي واجب الوفاء بھ

  

  

  

  

                                                 
ص��حیح البخ��اري، كت��اب ال��شھادات، ب��اب م��ن أم��ر بإنج��از الوع��د، ح��دیث رق��م )  1(

١٨٠/ ٣ (٢٦٨١.( 
، ورواه أب�و )٢٠٩/ ٢ (١٧٥٢رواه الطبراني في المعجم األوسط حدیث رقم )  2(

َداود ف��ي المراس��یل ع��ن الح��سن الب��صري أن ام��رأ ََ ْ َّة أت��ِت النب��ي َّ ِ َّ َ َ ً ت��سألھ فل��م ْ َ َُ ُ َ ْ َ
ْتوافِق ِعنده ش�یئا، فقال�ت َْ َ َ ً َ ْ ُْ ُ َی�ا رس�ول هللا ِع�دنِي، ق�ال: ََ ََ ْ ِ َّ ُ َ ٌالِع�دة عِطی�ة«: َ َّ َ ُ : ص.(»َْ

٣٥٢( 
 ).٢٣/ ٤ (٣٥١٤رواه الطبراني في المعجم األوسط حدیث رقم  )  3(
 ).٣٥٢: ص(المراسیل ألبي داود )  4(
 ).٥١/ ٤(، الفروق للقرافي  )٢٩٩/ ٦(قرافي الذخیرة لل)  5(



                                          ١٠٠٧

  المناقشة

ًنوقش االستدالل بھذه األحادیث بأنھ ال یصح إذ أنھ�ا جمیع�ا ض�عیفة 
  :ال یحتج بھا، وبیان ذلك كما یلي

ٌالعدة عطیة«  حدیث - أ  َّ َِ ُِ  ففیھ أصبغ بن عبد العزیز اللیثي، )١(" ضعیف»َْ
  )٢(".مجھول: وھو

ٌالعدة دین« حدیث -ب َ َْ ُ   )٣("ني، فیھ حمزة بن داود ضعفھ الدارقط»ِْ

ٌوأي المؤمن حق واجب « حدیث -ج َ َ ُ ُ َِ ٌّ ِ ِ ْ ْ ، مرسل، وفیھ ھشام بن سعد  »ْ
ً وأیضا فھذا الحدیث ال حجة فیھ على وجب الوفاء )٤(.وھو ضعیف

بالوعد ألن الحدیث لیس على ظاھره في الوجوب، ألن معناه 
واجب في مكارم األخالق ومحاسنھا، بدلیل تخصیصھ المؤمن، 

الوأي واجب؛ علم أنھ أراد بعض :  فیقولألنھ لما لم یعم،
المؤمنین، وھم الممدوح إیمانھم، فدل ذلك على الندب إذا لم یعلم 

 )٥(.بھ جمیع المؤمنین

َِدعتني أمِّي یوما ورُسوُل هللا : أنھ قال  عن عبد هللا بن عامر - ٨ َ َ َ ََّ ً ْ ُ ِ ْ
ْقاعد في بیتنا، فقالت َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َھا تعال أعطیك، : ٌ َ َ َِ ْ ُ ِفقال لھا رُسوُل هللا َ َ َ ََّ َ َ َ
»ِوما أردت أن تعطیھ ِ ِْ َ َ َُ ْ َْ ْقالت» ؟َ َ ِأعطیھ تمرا، فقال لھا رُسوُل هللا : َ َ َ ََّ َ َ َ ًَ ْ ِْ ِ ُ

 :»ٌأما إنك لو لم تعطھ شیئا كتبت علیك كذبة َ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ً َ ُ َّْ ِ َ«)٦(  

ھ�ذا الح�دیث ال ی�صح ألن�ھ روي م�ن طری�ق : نوقش ھذا االس�تدالل
  ً، وأیضا فقد قال )٧(ى عبد هللا بن عامر، ولم یسم فھو ال یعرفمول

                                                 
تخریج أحادیث اإلحیاء المغني عن حمل األسفار ف�ي األس�فار، ف�ي تخ�ریج م�ا )  1(

أب�و الف�ضل زی�ن ال�دین عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سین ب�ن في اإلحیاء من األخبار، 
، )٦٥٧: ص (،)ھ�ـ٨٠٦: ت(عبد الرحمن بن أب�ي بك�ر ب�ن إب�راھیم العراق�ي 

 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦األولى، :  لبنان، الطبعة-م، بیروت دار ابن حز: ط
، أب�و الح�سن ن�ور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر ب��ن مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د)  2(

ص /٤ج(، ح��سام ال��دین القدس��ي: ، المحق��ق)ھ��ـ٨٠٧: ت(س��لیمان الھیثم��ي 
 . م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاھرة، : ط، )١٦٦

 .المرجع السابق)  3(
 ).٢٩/ ٨(، المحلى البن حزم )٦٦/ ٣( بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام ) 4(
 .)٣١٨،  ٣١٧/ ١٥(البیان والتحصیل )  5(
رواه أبو داود في سننھ، كتاب األدب، باب في التشدید في الكذب، ح�دیث رق�م )  6(

، )٤٧٠/ ٢٤ (١٥٧٠٢، وأحمد في م�سنده ح�دیث رق�م  )٢٩٨/ ٤  (٤٩٩١
ًم�ن وع�د غی�ره ش��یئا، : نن الكب�رى، كت�اب ال��شھادات، ب�ابوالبیھق�ي ف�ي ال�س

ومن وعد ومن نیت�ھ ، أو لم یف بھ لعذر ، ثم وفى بھ ، ومن نیتھ أن یفي بھ 
 ).٣٣٤/ ١٠ (٢٠٨٣٩أن ال یفي بھ، حدیث رقم  

 ).٢٩/ ٨(المحلى البن حزم )  7(
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  )١(. ولم یسمع منھالحاكم إن عبد هللا بن عامر ولد في حیاتھ 

 ب��أن الح�دیث یح�تج ب��ھ، وذل�ك أن��ھ رواه :أجی�ب عل�ى ھ��ذه المناق�شة
بعض األئمة وسموا م�ولى عب�د هللا ب�ن ع�امر أن�ھ زی�اد، كم�ا رواه ھك�ذا 

ً وأیضا ففي الحدیث التصریح بسماع عبد هللا بن عامر )٢(اإلمام البیھقي 
َّ وعلى ھذا فالحدیث مقبول، ولذا حسن سنده اإلمام ،الحدیث من النبي 

   )٥(،  وصححھ الضیاء )٤( وتبعھ العجلوني)٣(السخاوي

  أدلة الرأي الثالث

ل�زوم الوف�اء بالوع�د إال إذا  استدل أصحاب الرأي الثالث على ع�دم 
  :بما یليًكان معلقا 

  أدلتھم على عدم لزوم الوعد غیر المعلق: ًأوال

استدل أصحاب ھذا الرأي على عدم لزوم الوفاء بالوعد غیر المعلق 
باألدل��ة الت��ي اس��تدل بھ��ا أص��حاب ال��رأي األول عل��ى ع��دم ل��زوم الوف��اء 
ًبالوع��د مطلق��ا والت��ي س��بق ذكرھ��ا، إال أنھ��م حمل��وا ع��دم وج��وب الوف��اء 

لة الوعد غیر المعلق فقط، واستثنوا من ذلك الوعد المستفاد منھا على حا
المعلق لما یأتي لھم من أدلة تدل على وجوب الوف�اء بالوع�د فیھ�ا، وھ�ذا 

  :ما سأوضحھ فیما یلي

  أدلتھم على لزوم الوفاء بالوعد المعلق: ًثانیا

اس��تدلوا عل��ى ذل��ك بأدل��ة م��ن الكت��اب والمعق��ول، وذل��ك عل��ى النح��و 
  :التالي

َیأیھا ٱلذین ءامنوا ل�م تقول�ون م�ا ال   :تعاليهللا قول أما الكتاب فب ُ ََّ َ َ َ ُّ ََ َُ َ َُ ِ ِْ َ ٓ ٰ

َتفعلون كبر مقتا عند ٱ� أن تقولوا ما ال تفعلون َ َُ َ ُ َُ َ َ َ ُ َۡ ۡ َۡ َ ً َ َْ ُ َ ِ َّ ِ )٦(   

                                                 
 .)١٠٢٦: ص(المغني عن حمل األسفار  تخریج أحادیث اإلحیاء)  1(
ًمن وعد غی�ره ش�یئا، : ، كتاب الشھادات، باباه البیھقي في السنن الكبرىرو)  2(

ومن وعد ومن نیت�ھ ، أو لم یف بھ لعذر ، ثم وفى بھ ، ومن نیتھ أن یفي بھ 
 ).٣٣٥/ ١٠ (٢٠٨٤٠حدیث رقم أن ال یفي بھ، 

 ).٥٣٤: ص(المقاصد الحسنة )  3(
 ).١٦٨/ ٢(كشف الخفاء )  4(
لمستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرج�ھ البخ�اري األحادیث المختارة ا)  5(

 .)٤٨٣/ ٩ (٤٦٦حدیث رقم ومسلم في صحیحیھما 
 .٣، ٢: الصفسورة )  6(
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وف����ي بی����ان وج����ھ الدالل����ة م����ن اآلیت����ین الك����ریمتین یق����ول اإلم����ام 
أن�ا أح�ج أو أھ�دي وھو یدل على أن من قال إن فعل�ت ك�ذا ف:" الجصاص

أو أصوم فإن ذلك بمنزل�ة اإلیج�اب بالن�ذر ألن ت�رك فعل�ھ یؤدی�ھ إل�ى أن 
ًیكون قائال ما لم یفع�ل، وروي ع�ن اب�ن عب�اس ومجاھ�د أنھ�ا نزل�ت ف�ي 
قوم قالوا لو علمنا أح�ب األعم�ال إل�ى هللا تع�الى ل�سارعنا إلی�ھ فلم�ا ن�زل 

  )١(".فرض الجھاد تثاقلوا عنھ

بأن اآلیة الكریمة عامة في تحریم قول : تداللولكن یناقش ھذا االس
ًاإلنسان ما لم یفعل، سواء كان الوعد معلقا أم غیر معلق، إذ كالھما قول 
لم یفعل، وعلى ھذا األساس فتقیید التح�ریم بھ�ذه الحال�ة دون غیرھ�ا ھ�و 

  .تحكم وقول بغیر دلیل

ى  فقد اس�تدلوا من�ھ ب�أن الوع�د المعل�ق یظھ�ر من�ھ معن�وأما المعقول
، ج��اء ف��ي درر الحك��ام ف��ي )٢(االلت��زام، فوج��ب عل��ى اإلن��سان الوف��اء ب��ھ

المواعی�د ب�صور التع�الیق تك�ون ) (٨٤الم�ادة :" ()٣(شرح مجل�ة األحك�ام
  ".؛ ألنھ یظھر فیھا حینئذ معنى االلتزام والتعھد) الزمة

 بأن القول بأن التعلی�ق یفھ�م من�ھ معن�ى :ولكن یناقش ھذا االستدالل
ًسلم ذلك جدال، فإن الذي یفھم من ذل�ك أن العل�ة ف�ي وج�وب االلتزام، لو 

الوفاء في ھذه الحالة ھو االلتزام، وإذا كان ذلك كذلك، فینبغ�ي أن تك�ون 
ًالعبرة بما یدل على االلتزام مطلقا دون تقیی�ده ب�التعلیق، فینبغ�ي أن یق�ال 

غی�ر ًبأن الوعد إن فھم منھ االلتزام وجب الوفاء بھ، سواء كان معلق�ا أو 
معل���ق، ال أن یق���ال ب���أن الوع���د غی���ر المل���زم ال یل���زم الوف���اء من���ھ عل���ى 

  .اإلطالق

  أدلة الرأي الرابع والرأي الخامس

أن الوعد ال یل�زم اإلن�سان الوف�اء استدل أصحاب الرأي الرابع على 
ً، واستدل أیضا أصحاب الرأي الخامس على أن بھ إال إذا كان على سبب

الموع��ود ف��ي أم��ر ب��سبب ھ��ذا الوع��د، اس��تدل الوع��د ال یل��زم إال إذا دخ��ل 
ًأص��حاب ھ��ذین ال��رأیین اس��تدالال واح��دا، ل��ذا س��أذكره م��رة واح��دة منع��ا  ً ً

  .للتكرار

                                                 
 .)٣٣٤/ ٥(أحكام القرآن للجصاص )  1(
غم��ز عی��ون الب��صائر ف��ي ش��رح األش��باه والنظ��ائر، أحم��د ب��ن محم��د الحم��وي )  2(

 -كت��ب العلمی��ة، بی��روت دار ال: ، ط)٢٣٧ص /٣ج(، )ھ��ـ١٠٩٨: ت(الحنف�ي 
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، : لبنان، الطبعة

: ت(درر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام، عل��ي حی��در خواج��ھ أم��ین أفن��دي )  3(
: دار الجیل، الطبعة: ، ط)٨٧ص /١ج(فھمي الحسیني، : ، تعریب)ھـ١٣٥٣

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، 
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استدل أص�حاب ال�رأي الراب�ع والخ�امس ب�الجمع ب�ین أدل�ة أص�حاب 
 بح�سب -الرأي األول وأدلة أص�حاب ال�رأي الث�اني، فأدل�ة ال�رأي األول 

ًد ع�دم وج�وب الوف�اء بالوع�د مطلق�ا،  تفی�-وجھة نظ�ر أص�حاب ال�رأیین 
ًوأدلة الرأي الثاني تدل على ع�دم وج�وب الوف�اء بالوع�د مطلق�ا، وحینئ�ذ 
فیك��ون ھن��اك تع��ارض ظ��اھري ب��ین ھ��ذه األدل��ة وتل��ك، وعلی��ھ فواج��ب 
والمخرج في درء ذلك التعارض الظاھري أن یجمع بین ھذه األدلة، بأن 

  .یحمل أولھا على وجھ والثانیة على وجھ آخر

ووجھ الجمع بین أدلة كل من الرأیین األول والثاني بناء على وجھة 
نظر أصحاب الرأي الرابع یكون ب�أن تحم�ل األدل�ة الت�ي ت�دل عل�ى ع�دم 
وجوب الوفاء بالوعد على ما إذا كان الوعد بدون سبب، فال یلزم الوف�اء 
ا في ھذه الحالة، وتحمل األدلة القاضیة بوجوب الوفاء بالوعد على م�ا إذ

  )١(.ًكان الوعد على سبب، فیجب الوفاء بھ جمعا بین األدلة جمیعھا

وأم��ا الجم��ع بینھم��ا بح��سب م��ا ی��رى أص��حاب ال��رأي الخ��امس فب��أن 
تحمل أدلة وجوب الوفاء بالوعد على ما إذا دخل الموعود في أمر بسبب 

  )٢ (.ھذا الوعد، وأما أدلة عدم وجوب الوفاء فتحمل على ما عدا ذلك

  المناقشة

 سبق مناقشة أدلة أصحاب الرأي األول التي استدل بھا على عدم -١
ًوجوب الوفاء بالوعد مطلقا، وعلیھ فھي ال تصلح حجة، وال یمكن 
القول بأنھا تتعارض مع األدلة الصحیحة التي استدل بھا أصحاب 
ًالرأي الثاني على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا، ألن شرط حصول 

 ، )٣(كونا متساویین في الثبوت وفي القوةالتعارض بین الدلیین أن ی
وعلیھ فال تصح المعارضة بین الحدیث الصحیح والحدیث 

 بل یكون الواجب أن یعمل باألحادیث الصحیحة، ال )٤(الضعیف
الجمع بینھما، ألن وجوب الجمع ال یكون إال إن كان الدلیالن مما 

  .یحتج بھما

دلة الموجبة للوفاء  أن الجمع على أحد ھذین الوجھ، أي حمل األ-٢
بالوعد على ما إذا كان الوعد على سبب أو ما دخل الموعود في 
أمر بسبب الوعد، واألدلة التي تدل على عدم الوجوب على ما إذا 

                                                 
 ).٥٦/ ٤(افي ، الفروق للقر)٢٩٩/ ٦(الذخیرة للقرافي )  1(
 .)٢٩٩/ ٦(الذخیرة للقرافي )  2(
 ).١٢٠/ ٨(البحر المحیط في أصول الفقھ )  3(
ل�م ی�سمع إس�حاق م�ن : ق�ال العراق�ي :" قال الشوكاني عن حدیث فیھ انقط�اع)  4(

نی�ل األوط�ار ". فال ینتھض لمعارضة األحادی�ث ال�صحیحة. جده عبادة انتھى 
 )١٣١/ ٣(للشوكاني 
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كان الوعد على غیر غیر ذلك، ھذا الجمع ال دلیل علیھ، ولیس 
أحدھما بأولى من اآلخر، كما أنھما لیسا أولى من غیرھما، 

فأما تقسیم مالك فال  :"ًدھما یكون تحكما، قال ابن حزمفاختیار أح
وجھ لھ وال برھان یعضده المن قرآن، وال سنة، وال قول 

  )١("صاحب، وال قیاس

  أدلة الرأي السادس

ًل�زوم الوف�اء بالوع�د مطلق�ا إال  الرأي ال�سادس عل�ى أصحاباستدل 
  :لعذر یمنعھ من الوفاء بما یلي

   الرأي األول وأدلة أصحاب الرأي الثانيالجمع بین أدلة أصحاب: ًأوال

حیث قالوا بأن أدلة ال�رأي الث�اني ت�دل عل�ى وج�وب الوف�اء بالوع�د، 
وأن األدلة التي استدل بھا أصحاب الرأي األول تحم�ل عل�ى م�ا ل�و ك�ان 

  )٢(.ھناك عذر یمنع اإلنسان من الوفاء، فال یأثم في ھذه الحالة، لعذره

  القواعد األصولیة: ًثانیا

تدلوا من القواعد األصولیة بقاعدة عدم التكلیف بالمحال، والذي واس
ً، فوفق�ا )٣(قام اإلجماع على عدم وقوع التكلیف بھ في الشریعة اإلسالمیة

ًلھذه القاعدة یكون وجوب الوفاء بالوعد محموال على ما إذا تمكن الواعد 
ال یق�در ًمن الوفاء بوعده، مستطیعا تنفیذه، مع سالمة أسبابھ، بخالف ما 

ًعل��ى اإلتی��ان ب��ھ، ف��ال یج��ب علی��ھ، ألن��ھ یك��ون تكلیف��ا بالمح��ال، وھ��و 
  )٤(.ممتنع

  أدلة الرأي السابع

                                                 
 .)٢٨/ ٨(ن حزم المحلى الب)  1(
 إذا وع�د أح�دكم أخ�اه وم�ن نیت�ھ أن :" وف�ي أب�ي داود ق�ال:"قال ابن الشاط)  2(

تحم�ل ھ�ذه : إلى قولھ عك�س األدل�ة األول، قل�ت" یفي فلم یف فال شيء علیھ
ًعل�ى أن�ھ ل�م ی�ف م�ضطرا جمع�ا ب��ین األدل�ة م�ع بع�د تأوی�ل تل�ك األدل�ة وق��رب  ً

 ).٥٤/ ٤(روق على أنواء الفروق حاشیة ابن الشاط إدرار الش."تأویل ھذه
في أصول الشریعة، إبراھیم بن موس�ى اللخم�ي الغرن�اطي الم�الكي الموافقات )  3(

المكتب��ة : ، الناش��ر )١٥٠ص /١ج(عب��د هللا دراز، : ، تحقی��ق ) ھ�ـ٧٩٠: ت(
 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥ مصر، الطبعة الثانیة، -التجاریة الكبرى، القاھرة 

 طریق�ة محمدی�ة وش�ریعة نبوی�ة ف�ي س�یرة أحمدی�ة بریقة محمودیة في ش�رح)  4(
)٢٨٤/ ٢.( 
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الوف��اء بالوع��د دیان��ة ال اس��تدل أص��حاب ال��رأي ال��سابع عل��ى ل��زوم 
  :قضاء بما یلي

  األدلة التي استدل بھا أصحاب الرأي الثاني: ًأوال

اھرة في وج�وب الوف�اء  ظ- والتي سبق ذكرھا -وأدلة الرأي الثاني 
بالوعد، ولم یأت من حملھا على االستحباب بما ی�صلح أن ی�صرفھا ع�ن 
الوج��وب إل��ى غی��ره، فیج��ب أن تحم��ل عل��ى الوج��وب،  ق��ال اب��ن حج��ر 

ول�م : وقرأت بخ�ط أب�ي ف�ي إش�كاالت عل�ى األذك�ار للن�ووي: "العسقالني
َكبر مقتا عند ًیذكر جوابا عن اآلیة یعني قولھ تعالى  ِ ً َۡ َ َ َ ٱ� أن تقولوا ما ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َّ

َال تفعل��ون ُ ََ ۡ َ )ِآی��ة المن��افق«وح��دیث  )١ ِ َ ُ والدالل��ة للوج��وب منھ��ا : ق��ال)٢(»َُ
  )٣(".قویة، فكیف حملوه على كراھة التنزیھ مع الوعید الشدید

  اإلجماع: ًثانیا

ًواس��تدلوا أی��ضا بإجم��اع الفقھ��اء عل��ى أن الموع��ود ال ی��ضارب بم��ا 
  .دل ذلك على عدم وجوب القضاء بالوعد ف)٤(وعد بھ مع الغرماء

) ًثانی�ا(من وجوب الوفاء بالوعد وفي ) ًأوال(ًوبناء على ما سبق في 
من عدم وجوب القضاء بھ، كان الرأي الذي ذھ�ب إلی�ھ ھ�ذا الفری�ق م�ن 
ًالفقھاء أن یقال بوجوب الوفاء بالوع�د دیان�ة ال ق�ضاء، جمع�ا ب�ین ھ�ذین 

وناھی�ك ب�ھ ق�ول األص�حاب ال : "ال�سبكيالدلیلین، قال ال�شیخ تق�ي ال�دین 
یجب الوفاء بال�شرط م�شكل ألن ظ�واھر اآلی�ات وال�سنة تقت�ضي وجوب�ھ 

وال أق�ول یبق�ى : وإخالف الوعد كذب والكذب من أخالق المن�افقین، ق�ال
ًدینا في ذمتھ حتى یقضي من تركتھ، وإنما یجب الوفاء بھ تحقیقا للصدق  ً

ة منھ��ا م��ا ھ��و ثاب��ت ف��ي الذم��ة وع��دم اإلخ��الف، وت��صیر الواجب��ات ثالث��
ویطالب بأدائھ وھو الدین على موس�ر وك�ل عب�ادة وجب�ت وتمك�ن منھ�ا، 
ومنھا ما یثبت في الذمة وال یجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، 

  )٥(".ومنھا ما لم یثبت في الذمة ویجب أداؤه كھذا

بوج�وب بأنھ غیر واقع بل الق�ول : ولكن یناقش استداللھم باإلجماع
الق��ضاء بالوع��د، وك��ون الموع��ود ی��ضارب الغرم��اء ذھ��ب إلی��ھ بع��ض 

ً معقبا على حكایة اإلجماع السابق الفقھاء كما سبق ذلك، قال ابن حجر 

                                                 
 .٣، ٢: الصفسورة )  1(
 .سبق تخریجھ)  2(
 ).٢٩٠/ ٥(فتح الباري البن حجر )  3(
 ).٢٩٠/ ٥(فتح الباري البن حجر )  4(
 ).٦١: ص(التماس السعد في الوفاء بالوعد )  5(
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ونق�ل اإلجم�اع ف�ي ذل�ك م�ردود، ف�إن الخ�الف م�شھور :" في االس�تدالل 
لكن القائل بھ قلیل، وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال بھ عمر 

  )١(".بن عبد العزیز

  الرأي المختار

بع��د الع��رض ال��سابق آلراء الفقھ��اء ف��ي ھ��ذه الم��سألة وبی��ان أدل��تھم 
ومناقشة ما أمكن مناقشتھ منھا، فإن ال�رأي ال�ذي أخت�اره فیھ�ا ھ�و الق�ول 
بأن الوع�د یل�زم الواع�د الوف�اء ب�ھ دیان�ة إال لع�ذر، وأم�ا ق�ضاء ف�ال یل�زم 

ى سبب ودخل الموعود ألج�ل ھ�ذا الوع�د الواعد الوفاء بھ إال إذا كان عل
في كلفة ل�م یك�ن لی�دخل فیھ�ا إال م�ن أج�ل ھ�ذا الوع�د، وھ�ذا الق�ول ال�ذي 
ًاختاره ھو محصلة الجمع بین رأیین سبق ذكرھما، وھما كال من ال�رأي 

  :الخامس والسادس، وأما أسباب اختیاري لھذا الرأي فھو ما یلي

الثاني صریحة في وجوب  أن األدلة التي ساقھا أصحاب الرأي - ١
الوفاء بالوعد، على وجھ ال یصح معھ صرفھا إلى االستحباب إال 
بأدلة ثابتة، وھو ما لم یوجد، فادعاء ذلك بغیر دلیل ال یصح، وھذا 
ما حدا ببعض العلماء إلى عدم القبول بأن الوفاء بالوعد مستحب، 

كما  كما فعل كل من تاج الدین السبكي ووالد بن حجر العسقالني
  )٢(.سبق النقل عنھما

 أن تلك األدلة وإن كانت تدل على وجوب الوفاء بالوعد، إال أن ما - ٢
یستقبل من الزمان، قد یتعذر فیھ الوفاء بالوعد الذي قطعھ اإلنسان 
على نفسھ، ومعلوم أن تكالیف الشرع تسقط عن اإلنسان بتعذر 

َال یكلف ٱ� ن  :تعالي  فعلھا لقول هللا َُ َّ ُ ُِّ ۚفسا إال وسعھاَ َ َ ُ ًۡ َّ ِ
ۡ )وقولھ )٣ 

ۚال یكلف ٱ� نفسا إال ما ءاتىھا  :تعالي  َ َ َ ً ُ ُٰ َ َ َٓ َّ ِّ َِ ُ
ۡ َّ )فأولى أن ما أعطاه )٤ 

اإلنسان من وعد عجز عن الوفاء بھ أن یسقط عنھ الوفاء بھ، 
ُإذا وعد الرجل «: أنھ قالویستأنس لذلك بما روي عن النبي  ُ َّ َ ََ َ ِ

ْأخاه، ومن ِ َ ُ َ َ نیتھ أن یفي لھ فلم یف ولم یجئ للمیعاد فال إثم َ ِ ْ ْْ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َُّ ْ َ

ِعلیھ ْ ً، جمعا بین )٦(وھو محمول على أن اإلنسان لم یف لعذر )٥(»ََ
أدلة وجوب الوفاء بالوعد مع ما ذكر من أصول الشرع بعد تكلیف 

  .المرء بما ال یستطیعھ

                                                 
 ).٢٩٠/ ٥(فتح الباري البن حجر )  1(
 ).٢٩٠/ ٥(نھ ابن حجر في فتح الباري حكاه عنھ اب)  2(
 .٢٨٦: سورة البقرة)  3(
 .٧: سورة الطالق)  4(
 .سبق تخریجھ)  5(
 ).١٠٣/ ٩(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي القاري )  6(



                                          ١٠١٤

ُآیة الم«حدیث أنھ للجمع بین  -٣ ٌنافق ثالثَُ َ َ ِ ِ مع عمومات الشرع  » َ
القاضیة بعدم تكلیف اإلنسان بما یتعذر علیھ فعلھ، یكون قول النبي 

 َوإذا وعد أخلف«في الحدیث َ َ ََ ْ َ َ َ   : محمول على حالتین»  ِ

  .أن یعد ومن نیتھ أن ال یفي بوعده، وھذا أشر الخلف: أحدھما

یخلف من غی�ر ع�ذر أن یعد ومن نیتھ أن یفي، ثم یبدو لھ ف: الثاني
  ً. وكالھما یكون محرما)١(.لھ في الخلف

وعلیھ فخلف اإلنسان وع�ده دون أن یك�ون ل�ھ ع�ذر فی�ھ داخ�ل ف�ي 
  . ًالمراد بالحدیث، فیكون محرما

َقد یؤثر فیھ أیضا االستثناء، فلو وعد إنسان آخر أن یعطیھ  أن الوعد -٤ ً
 أنھ إن تمكن من ًشیئا إال أنھ علقھ على مشیئة هللا تعالى، وقصد بھ

الوفاء وفى، وإن عجز عن الوفاء لم یفعل، وبالفعل لم یستطع 
الشخص أن ینجز وعده، فھذا ال یقال عنھ أنھ أخلف موعده، أو 
كذب في قولھ، بداللة ما جاء عن موسى حین وعد الخضر 

ٓقال ستجدني إن شاء ٱ� صابرا وال  بالصبر في قولھ تعالى  َ َ َ َ َِ ُ َِّ ٓ َُ َٓ ِ ِ َ َ
ۡأع ۡصي لك أمراَ َ َ َ ِ )وفائدة االستثناء أن یخرج  :" قال ابن الجوزي)٢

ِالحالف من الكذب إذا لم یفعل ما حلف علیھ، كقولھ تعالى في 
ِستجدني إن شاء ٱ� صابرا : قصة موسى ُ َِ َ ََّ ٓ َُ َٓ ِ ِ  ولم یصبر، فسلم ،ِ َ

  )٣(".من الكذب لوجود االستثناء في حقھ

أدلة الشرع توجب الوفاء بالوعد وأنھ مقید ً بناء على ما سبق من أن -٥
بالقدرة على الوفاء وأن االستثناء قد یؤثر فیھ، أرى أن كل تلك 
األشیاء تجعل الوفاء بھ إنما یجب دیانة، وال یملك القاضي أن یلزم 
الشخص بھ، إذ قد یكون لھ عذر في عدم الوفاء، أو یكون 

ذا اتیح لھ تنفیذه الشخص قد استثنى، وقصد تعلیق الفعل على ما إ
أو غیر ذلك من األمور، مما ال یتمكن القاضي من معرفتھا 
ًوالوقوف علیھا، فیكون الوفاء بالوعد واجبا دیانة إال لعذر، وهللا 
تعالى ھو الرقیب على أفعال عباده والمطلع على مقاصدھم، 

  .فیحاسبھم یوم القیامة على ما قالوه وقصدوه

ان على سبب، ودخل الموعود في كلفة  أن اختیار أن الوعد لو ك-٦
مالیة من أجل الوعد، وأنھ لوال الوعد لم یكن الموعود لیدخل فیھا، 
فیلزم الواعد قضاء أن یفي بوعده، أقول إن اختیار ھذا القول، ال 
ألن الوعد في حد ذاتھ موجب للوفاء قضاء، وإنما ھو من باب 

                                                 
 .)٤٨٢/ ٢(جامع العلوم والحكم )  1(
 .٦٩: الكھفسورة )  2(
 .)٧٧ /٣(زاد المسیر في علم التفسیر )  3(
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وعده، إذ أن ھذا رفع الضرر الواقع على الموعود بإخالل الواعد ب
اإلخالل بال شك یضر بالموعود الذي دخل في كلفة بسبب 

، فیلزم الواعد أن یرفع ھذا الضرر الذي تسبب فیھ )١(الوعد
َال ضرر وال ضرار«: بمقتضى قول النبي  َ َ َ َ َِ َ َ«)٢(  

  
.....................................................................................  

__________________  
 ١٠٣٣عائشة رواه عنھا الطبراني في المعجم األوسط حدیث رقم  =    

، والدارقطني في سننھ كتاب في األقضیة واألحكام وغیر ذلك )٣٠٧/ ١(
، ومن طریق جابر بن عبد هللا األنصاري رواه )٤٠٧/ ٥ (٤٥٣٩حدیث رقم 

، ومن طریق )٢٣٨/ ٥ (٥١٩٣الطبراني في المعجم األوسط حدیث رقم  
/ ٢ (١٣٨٧ثعلبة بن أبي مالك، رواه الطبراني في المعجم الكبیر حدیث رقم  

، ومن طریق أبي ھریرة رواه الدارقطني في سننھ كتاب في األقضیة )٨٦
، ورواه مالك في الموطأ )٤٠٨/ ٥ (٤٥٤٢واألحكام وغیر ذلك حدیث رقم 

قضیة باب القضاء في ً مرسال كتاب األعن طریق یحیى المازني عن النبي 
  ).٧٤٥/ ٢ (٣١المرفق حدیث رقم 

والحق أن كل الطرق المسندة المذكورة للحدیث فیھا ضعف، وینظر في 
، ولكن مع ذلك فالحدیث لما تعددت طرقھ، )٣٨٤/ ٤(نصب الرایة : بیان ذلك

فإن بعضھا یعضد البعض اآلخر السیما وأن من األسباب التي ضعف بھا 
ختالف في بعض رواتھ أو جالھتھم، أو لینھم في بعض طرق الحدیث اال

الحفظ، فمجموع ھذه الطرق تقوي بعضھا البعض اآلخر، فیصلح لالحتجاج، 
ال ضرر وال " حدیث : التاسع:" ومن أجل ھذا حسنھ اإلمام النووي في قولھ

ًرویناه في الموطأ مرسال، وفي سنن الدارقطني وغیره من طرق "ضرار 
، ووافقھ في ذلك الحافظ )٤٠٧: ص(ذكار للنووي األ." ًمتصال، وھو حسن

وقد ذكر الشیخ أن بعض طرقھ تقوى ببعض، وھو :" ابن رجب الحنبلي بقولھ
وقال :" ً، وقال ابن رجب أیضا)٢١٠/ ٢(جامع العلوم والحكم " كما قال

                                                 
الوع��د غی��ر الزم إال أن ی��دخل الموع��ود ف��ي خط��ر أو یترت��ب :"  ق��ال القراف��ي ) 1(

ال�ذخیرة ". ًعلیھ تعلیق كما في ھذه المسألة فیل�زم نفی�ا لل�ضرر وف�اء بال�شرط
)٣٦٦/ ٥.( 

 م���ن ط���رق متع���ددة ع���ن بع���ض ًح���دیث ح���سن، روي م���سندا ع���ن النب���ي )  2(
 في سننھ كت�اب الصحابة، فروي من طریق أبي سعید الخدري عند الدارقطني

، والح����اكم ف����ي الم����ستدرك عل����ى )٥١/ ٤ (٣٠٧٩البی����وع ح����دیث رق����م  
، والبیھق�ي ف�ي ال�سنن الكب�رى كت�اب )٦٦/ ٢ (٢٣٤٥الصحیحین حدیث رقم 

، وروي م�ن )١١٤/ ٦(١١٣٨٤الصلح باب ال ضرر وال ض�رار ح�دیث رق�م  
/ ٥ (٢٨٦٥طری��ق عب��د هللا ب��ن عب��اس، رواه أحم��د ف��ي م��سنده ح��دیث رق��م  

، والطبران�ي ف�ي )٧٨٤/ ٢ (٢٣٤١وابن ماجھ في س�ننھ ح�دیث رق�م  ، )٥٥
، والدارقطني ف�ي س�ننھ كت�اب )١٢٥/ ٤ (٣٧٧٧المعجم األوسط حدیث رقم  

، وم�ن طری�ق )٤٠٧/ ٥ (٤٥٤٠في األقضیة واألحكام وغیر ذلك حدیث رقم 
، )٤٣٦/ ٣٧ (٢٢٧٧٨عبادة بن الصامت رواه أحمد في م�سنده ح�دیث رق�م 

، والبیھق�ي ف�ي ال�سنن )٧٨٤/ ٢ (٢٣٤٠ننھ ح�دیث رق�م  وابن ماج�ھ ف�ي س�
الكبرى كتاب إحیاء الموات باب من قضى فیما ب�ین الن�اس بم�ا فی�ھ ص�الحھم 

، وم��ن )٢٥٨/ ٦ (١١٨٧٧ودف��ع ال��ضرر ع��نھم عل��ى االجتھ��اد ح��دیث رق��م  
 =  طریق 
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إنھ إذا أسند من وجھ آخر، أو أرسلھ من یأخذ العلم عن : الشافعي في المرسل
  .نھ المرسل األول فإنھ یقبلغیر من یأخذ ع

ال :  یعني-إذا كان الحدیث المسند من رجل غیر مقنع : وقال الجوزجاني
 وشد أركانھ المراسیل بالطرق المقبولة عند ذوي االختیار، -یقنع بروایاتھ 

استعمل واكتفي بھ، وھذا إذا لم یعارض بالمسند الذي ھو أقوى منھ، وقد 
. » ال ضرر وال ضرار«: قال النبي : ث، وقالاستدل اإلمام أحمد بھذا الحدی

ھذا الحدیث أسنده الدارقطني من وجوه، : وقال أبو عمرو بن الصالح
ومجموعھا یقوي الحدیث ویحسنھ، وقد تقبلھ جماھیر أھل العلم، واحتجوا بھ، 

إنھ من األحادیث التي یدور الفقھ علیھا یشعر بكونھ غیر : وقول أبي داود
، وقال )٢١١، ٢١٠/ ٢(جامع العلوم والحكم  ". .ضعیف وهللا أعلم

ورواه مالك مرسال ولھ : والحدیث حسنھ النووي في األربعین قال:" المناوي
للحدیث شواھد ینتھي مجموعھا إلى : طرق یقوي بعضھا بعضا وقال العالئي

  ).٤٣٢/ ٦(فیض القدیر ". درجة الصحة أو الحسن المحتج بھ

ز اإلض��رار بأح��د، وعلی��ھ فھ��ذا الح��دیث ی��دل عل��ى ع��دم ج��وا
شخص فیجب أن یمتنع اإلنسان من اإلضرار باآلخرین، وإن أوقع 

  ھ�ذا ال�ضرر،، فیج�ب رف�ع على البعض بعدم وفائھ بوعدهالضرر
  .بإلزامھ بأن یفي بوعده

فإن ق�الوا ق�د أض�ر  :" ابن حزم بقولھولكن اعترض على ذلك
  .ًبھ إذ كلفھ من أجل وعده عمال ونفقة

نھ كما تقولون من أین وجب على من أضر ب�آخر فھبكم أ: قلنا
ًوظلمھ وغره أن یغرم لھ ماال؟ ما علمنا ھذا في دی�ن هللا تع�الى اال 

  )١(".حیث جاء بھ النص فقط، ومن یتعد حدود هللا فقد ظلم نفسھ

أن الحدیث حین حرم الضرر، فقد اس�تنبط : والجواب عن ھذا
 ومؤداھ�ا أن )٢("زالال�ضرر ی�"الفقھاء منھ قاعدة فقھی�ة تق�ول ب�أن 

یل��زم م��ن أوق��ع ال��ضرر برفع��ھ، ومم��ا ی��ستدل ب��ھ عل��ى ھ��ذا الحك��م 
ٌأنُھ كانت لُھ ع�ُضدالحدیث المروي عن سمرة بن جندب  َ َ ْ َ َ َّ ْ م�ن )٣(َ ِ

َنخل في ح�ائط رُج�ل م�ن األن�صار، ق�ال َ َ َ ََ َِ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ٍِ َوم�ع الرُج�ل أھل�ُھ، ق�ال: ٍ َ َ ََ ُ ْ َ ِ َّ :
َفكان سُمرة یدخُل إل ُِ ْ َ َ َ َُ َ ْى نخلھ فیتأذى بھ وی�شق علی�ھ، فطل�ب إلی�ھ أن َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َِ َ َ َ ََ َ ُّ َ َ ََّ ْ

َّیبیعُھ فأبى، فطلب إلیھ أن ُیناقلُھ فأبى، فأتى النب�ي  ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ َ َف�ذكر ذل�ك ل�ُھ َ َِ َ ََ َ
ُّفطلب إلیھ النبي  ِ َِّ ِ ْ َ ََ َ ََأن یبیعُھ فأبى فطل�ب إلی�ھ أن ُین َ َْ ْ َْ َ َِ َ َِ َِ َ َ َاقل�ُھ ف�أبى، ق�الََ ََ ََ َ ِ :

َفھب��ھ ل��ھ ول��ك ك��ذا وك��ذا« َ ََ ََ َ َْ ُ َُ َ َأم��را رغب��ُھ فی��ھ ف��أبى، فق��ال» ِ َ َ ََ َ َ ََّ َِ ِ ً َأن��ت «: ْ ْ َ

ٌّمضار َ َفقال رُس» ُ َ َ ِوُل هللا ــــــــــَ ََّلألنص ْ َ ْ َاذھب فاقل«: ِاريِّــــِ ْ َ ْْ   ْع ــــَ

                                                 
 ).٢٨/ ٨(المحلى البن حزم )  1(
، )٧: ص( والنظ��ائر لل��سیوطي ، األش��باه)٤١/ ١(األش��باه والنظ��ائر لل��سبكي )  2(

 ).٧٢: ص(األشباه والنظائر البن نجیم 
 ).١٨١/ ٤(معالم السنن . ًیرید نخال لم تنسق ولم تطل)  3(



                                          ١٠١٧

ُنخل��ھ َ ْ ة ال��ضرر وفی��ھ م��ن العل��م أن��ھ أم��ر بإزال�� :" ق��ال الخط��ابي)١(»َ
  )٢("عنھ

قال أحم�د ف�ي روای�ة حنب�ل بع�د أن ذك�ر ل�ھ  :"وقال ابن رجب
كل م�ا ك�ان عل�ى ھ�ذه الجھ�ة وفی�ھ ض�رر، یمن�ع م�ن : ھذا الحدیث

  )٣(".ذلك، فإن أجاب وإال أجبره السلطان

فتب��ین م��ن خ��الل م��ا س��بق أن ال��ضرر ال یج��وز إیقاع��ھ، ف��إن 
ھ القاضي بذلك، أضر إنسان بآخر، فیلزم بإزالتھ ورفعھ، وإال ألزم

ًوتطبیقا لما سبق على مسألة الوعد، فأقول بأن الوعد لو كان عل�ى 
سبب، ودخل الموعود في كلفة من أجل الوعد، فیجب على الواع�د 
أن یفي بوعده، كي ال یقع الضرر بالموعود، فإن امتن�ع ع�ن تنفی�ذ 

  .وعده أجبره القاضي على التنفیذ

الفق�ھ اإلس�المي ف�ي وما اخترتھ من رأي ھو ما رجحھ مجمع 
 جمادى ٦ إلى ١مسألة الوعد، دورة مؤتمره الخامس بالكویت من 

.  م١٩٨٨) دیسمبر( كانون األول ١٥ إلى ١٠/  ھـ ١٤٠٩األولى 
وھو الذي ی�صدر (الوعد : ًثانیا:" حیث جاء في نص قراره ما یلي

ًیكون ملزما للواعد دیانة ) من اآلمر أو المأمور على وجھ االنفراد
ًلعذر، وھو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الوع�ود إال 

في كلفة نتیجة الوعد، ویتحدد أثر اإللزام في ھذه الحالة إم�ا بتنفی�ذ 
ًالوعد، وإما بالتعویض عن الضرر الواقع فعال ب�سبب ع�دم الوف�اء 

  )٤(".بالوعد بال عذر

ُ وٱ�ھذا َّ ٰتعالى َ ََ َأعلى َ ۡ ُوأعلم َ َ ۡ َ َوأعز وأ َ ََ َ ُحكمَُّ َ ۡ.  

  

  

                                                 
 ٣٦٣٦رواه أبو داود في سننھ كتاب األقضیة أبواب م�ن الق�ضاء ح�دیث رق�م )  1(

، والبیھقي في السنن الكبرى كتاب إحی�اء الم�وات ب�اب م�ن ق�ضى )٣١٥/ ٣(
بین الناس بما فیھ صالحھم ودفع الضرر عنھم على االجتھاد حدیث رقم فیما 

٢٦٠/ ٦ (١١٨٨٥                                                                                                                                  .(
 علي عن سمرة، وفي ولكن ھذا الحدیث من روایة أبي جعفر الباقر محمد بن

قال المنذري في سماع ):"٤٧/ ١٠(سماعھ منھ شك، جاء في عون المعبود 
الباقر من سمرة بن جندب نظر فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما یتعذر معھ 

 ". وهللا عز وجل أعلم. ًسماعا منھ، وقیل فیھ ما یمكن معھ السماع منھ
 .)١٨١/ ٤(معالم السنن )  2(
 .)٢١٨/ ٢(وم والحكم جامع العل)  3(
 . م١٩٨٨  - ھـ ١٤٠٩لسنة ) ٣، ٢(قرار مجمع الفقھ اإلسالمي رقم )  4(



                                          ١٠١٨

  حكم اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المطلب الثاني

ٍوالخ���الف الواق���ع ب���ین الفقھ���اء المعاص���رین ح���ول إل���زام ك���ل م���ن 
المتعاقدین بإتمام عقد البیع الذي صدر علی�ھ الوع�د ال�سابق تمخ�ض ع�ن 

  :ثالثة آراء

ف��ي بی��ع ی��رى أص��حابھ أن ص��دور التواع��د المل��زم ب��ین طر: ال�رأي األول
ًالمرابحة لآلم�ر بال�شراء مب�اح ش�رعا، وأن�ھ إن ت�م التواع�د 
بینھما فیجب في ھذه الحالة على المأمور إذا اشترى السلعة 
أن یبیعھ��ا إل��ى اآلم��ر، وال��ذي یلزم��ھ ب��دوره أن ی��شتریھا إن 
ًعرض��ھا علی��ھ الم��أمور، ویك��ون العق��د فیھ��ا مباح��ا ش��رعا،  ً

 )١(سف القرضاويوھذا الرأي ذھب إلیھ كل من الدكتور یو
 وبھ صدرت توصیة مؤتمر )٢(والدكتور سامي حسن حمود

م، ١٩٧٩ھ�ـ، ١٣٩٩المصرف اإلس�المي المنعق�د ف�ي دب�ي 
وم��ؤتمر الم��صرف اإلس��المي الث��اني المنعق��د بالكوی��ت ف��ي 

م، ال���ذي أب���اح ١٩٨٣ م��ارس -ھ���ـ ١٤٠٣جم��ادى اآلخ���رة 
اإلل��زام، وإن ت��رك األخ��ذ ب��اإللزام أو عدم��ھ إل��ى خی��رة ك��ل 

وأما بالنسبة للوعد وكون�ھ : " ف، فكان من توصیاتھ مصر
ًملزما لآلمر أو المصرف أو كلیھما فإن األخذ ب�اإللزام ھ�و 
األحف���ظ لم���صلحة التعام���ل واس���تقرار المع���امالت، وفی���ھ 
مراع��اة لم��صلحة الم��صرف والعمی��ل، وأن األخ��ذ ب��اإللزام 
ًأمر مقبول شرعا، وكل مصرف مخیر ف�ي األخ�ذ بم�ا ی�راه 

 الق���ول ب���اإللزام ح���سب م���ا ت���راه ھیئ���ة الرقاب���ة ف���ي م���سألة
وھو ما صدرت علیھ فتوى لجنة الفتوى في ".الشرعیة لدیھ

  .المملكة األردنیة الھاشمیة

 ی��رى أص��حابھ أن بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء المبن��ي :الــ��ـرأي الث��اني
عل��ى التواع��د المل��زم ب��ین الط��رفین، قب��ل حی��ازة الم��أمور 

ًملكھ، مع ذكر مقدار الربح م�سبقا، للسلعة، واستقرارھا في 
فھذه المعاملة حكمھا التحریم وال�بطالن، وھ�ذا ال�رأي ذھ�ب 
إلی��ھ ك��ل م��ن ال��دكتور بك��ر ب��ن عب��د هللا أب��و زی��د وال��دكتور 
محم���د س���لیمان األش���قر وال���دكتور عل���ي أحم���د ال���سالوس 
والدكتور رفیق یونس الم�صري وال�دكتور عب�د ال�ستار أب�و 

                                                 
بی��ع المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء، كم��ا تجری��ھ الم��صارف اإلس��المیة، ال��دكتور )  1(

 لبن���ان، -مؤس���سة الرس���الة، بی���روت : ، ط)٢٩: ص(یوس���ف القرض���اوي، 
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الطبعة األولى، 

ابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ بیع المر)  2(
 .)١٠٩٨ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 



                                          ١٠١٩

، وھو ما ص�در علی�ھ )١( األمینغدة والدكتور حسن عبد هللا
ق���رار مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي المنعق���د ف���ي دورة م���ؤتمره 

 جم��ادى األول��ى ٦ إل��ى ١الخ��امس بالكوی��ت ف��ي الفت��رة م��ن 
 ١٩٨٨) دی��سمبر( ك��انون األول ١٥ إل��ى ١٠/  ھ��ـ ١٤٠٩

وھي التي تصدر م�ن (المواعدة : ًثالثا :"، والذي جاء فیھ.م
ة بشرط الخیار للمتواعدین تجوز في بیع المرابح) الطرفین

كلیھما أو أحدھما، فإذا لم یك�ن ھن�اك خی�ار فإنھ�ا ال تج�وز، 
ألن المواع�دة الملزم�ة ف�ي بی��ع المرابح�ة ت�شبھ البی�ع نف��سھ، 
ًحی��ث ی��شترط عندئ��ذ أن یك��ون الب��ائع مالك��ا للمبی��ع حت��ى ال 

 ع��ن بی��ع اإلن��سان م��ا لنھ��ي النب��ي ((تك��ون ھن��اك مخالف��ة 
  )٢(.))لیس عنده

ی��رى أص��حابھ أن المح��رم ف��ي اإلل��زام ف��ي بی��ع المرابح��ة :  الثال��ثال��رأي
لآلمر بالشراء ھو التواعد الملزم  من الجانبین، بخ�الف م�ا  
إذا ك��ان لواح��د منھم��ا الخی��رة ف��ي ع��دم إتم��ام البی��ع، فتج��وز 
ًالمعاملة حتى وإن كان الطرف الث�اني ملزم�ا بمقت�ضى ھ�ذا 

دیق محم���د الوع��د، وھ���ذا ال���رأي ذھ���ب إلی��ھ ال���دكتور ال���ص
األمین الضریر، والذي ی�رى أن الم�أمور مل�زم بإتم�ام عق�د 
البی��ع وع��رض ال��سلعة عل��ى اآلم��ر، بینم��ا ال یج��وز إل��زام 

  )٣(.اآلمر بالشراء، بل إن لھ الخیرة في إتمام البیع أو عدمھ

  

  

                                                 
المرابحة لآلمر بالشراء، بیع المواع�دة، المرابح�ة ف�ي الم�صارف اإلس�المیة، )  1(

مجل�ة ، ال�دكتور بك�ر ب�ن عب�د هللا أب�و زی�د، ))ال تبع ما ل�یس عن�دك((وحدیث 
بیع المرابحة كما تجریھ البن�وك ، )٩٨٤ ص/٢ م٥ع (مجمع الفقھ اإلسالمي 

، المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء )١٠٤/ ١(اإلس��المیة، د محم��د س��لیمان األش��قر 
مجلة مجم�ع الفق�ھ نظرات في التطبیق العملي، الدكتور علي أحمد السالوس، 

بیع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف ، )١٠٧٩ص /٢ م٥ع (اإلسالمي 
ع (مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي  ی�ونس الم�صري، اإلسالمیة، الدكتور رفیق

االس��تثمار الالرب��وي ف��ي نط��اق عق��د المرابح��ة، د ح��سن ، )١١٤٧ص /٢ م٥
 م��ن مجل��ة الم��سلم ٣٥،  بح��ث من��شور ف��ي الع��دد )٢٢: ص(عب��د هللا األم��ین 

 . م١٩٨٣یولیو / تموز٢٦، المعاصر، الصادر یوم الثالثاء
 .الحدیث سبق تخریجھ)  2(
لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق محمد األمین الضریر، مجلة مجمع المرابحة )  3(

 .)١٠٠٠، ٩٩٧ص /٢ م ٥ع (الفقھ اإلسالمي 



                                          ١٠٢٠

  األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

بی���ع  أن إل���زام المتعاق���دین ف���ي  ال���رأي األول عل���ىأص���حاباس���تدل 
  :ًالمرابحة لآلمر بالشراء بإتمام الصفقة مباح شرعا بما یلي

لة والتي تتكون من األدلة العامة التي تدل على جواز ھذه المعام: ًأوال
  البیع والوعد

ال�رأي القائ�ل الفقھ�اء الق�دامى أص�حاب  التي اس�تند إلیھ�ا  األدلةوھي
: دین لآلخ�رأن یقول أحد المتعاق صورة  أصل ھذه المعاملة وھي بجواز

، والتي ًاشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتریھا منك بخمسة عشر مؤجلة
ً، وطالما أن أصل ھذه المعاملة مباحة شرعا وأنھا تتضمن )١(سبق ذكرھا

وع��دین ص��ادرین م��ن ك��ل م��ن اآلم��ر والم��أمور، فالوع��د األول أص��دره 
ائھ ھ�و لھ�ا، المأمور بأن یقوم ببیع السلعة التي طلبھا منھ اآلمر، بعد شر

أص���دره اآلم���ر ب���أن ی���شتري ال���سلعة م���ن الم���أمور إذا : والوع���د الث���اني
 لألدل���ة للمتواع��دینعرض��ھا علی��ھ، وھ���ذان الوع��دان یكوان��ان مل���زمین 

  .التالیة

  األدلة على أن الوعدین في بیع المرابحة لآلمر بالشراء  ملزمان: ًثانیا

لوع��د مل��زم أن ھ��ذه المعامل��ة تنبن��ي عل��ى وع��دین، وا: ال��دلیل األول
ًقضاء في الفقھ اإلسالمي طبقا لرأي بعض الفقھ�اء، كم�ا ھ�و الح�ال فیم�ا 
ًذھ��ب إلی��ھ المالكی��ة ف��ي ق��ول وأن ك��ان ض��عیفا عن��دھم، وكم��ا ذھ��ب إلی��ھ 
الحنابل��ة ف��ي وج��ھ، وكم��ا ھ��و م��روي ع��ن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز واب��ن 

، ًیل�زم الوف�اء بالوع�د مطلق�ااألشوع وابن شبرمة، فقد سبق أن رأیھم أنھ 
ًفیلزم الواعد أن یفي بوعده شرعا، فلو أخلفھ أثم ل�ذلك، وُیلزم�ھ القاض�ي 

   )٢(.بھ إن رفع األمر إلیھ

ًأو یكون ھذان الوعدان ملزمین بناء على ما ذھب إلی�ھ المالكی�ة ف�ي 
ًالقولین الراجحین عندھما من لزوم الوع�د إذا ك�ان عل�ى س�بب مطلق�ا أو 

  )٣(. من أجل ھذا الوعدكان على سبب ودخل الموعود في السبب

                                                 
 .المطلب الثاني من المبحث األول في ھذا البحث: وذلك في)  1(
 .سبقت اإلشارة إلى ھذا الرأي في الفرع الثاني من المطلب السابق)  2(
 . في الفرع الثاني من المطلب السابقسبقت اإلشارة إلى ھذین الرأیین)  3(



                                          ١٠٢١

أو یلزم الوعدان في بیع المرابحة لآلمر بالشراء بناء على م�ا ذھ�ب 
 وما یلزم دیانة یمكن اإللزام )١(إلیھ بعض الفقھاء من أن الوعد یلزم دیانة

  )٢(.بھ قضاء، وإذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فیھ

  المناقشة

حل خالف بین الفقھاء، وجمھور  أن مسألة اإللزام بالوعد ھي م-أ 
ًالفقھاء على أن الوعد ال یلزم الوفاء بھ مطلقا ال دیانة وال 

ً، وعلیھ فكون بعض الفقھاء قد ذھب إلى لزومھ مطلقا أو )٣(قضاء
في بعض الحاالت ال یكون حجة في لزومھ، إذ لم یتحقق اإلجماع 

  .على ھذا الرأي

اإللزام بسببھ بین الفقھاء،  أن الوعد الذي وقع االختالف في وجوب -ب
ًفقال بعضھم باإللزام بھ مطلقا، وقال المالكیة باإللزام بھ إن كان 
ًعلى سبب مطلقا أو على سبب ودخل الموعود في السبب من أجل 
الوعد، وقال غیرھم باإللزام بھ دیانة ال قضاء، ھو الوعد بإنشاء 

ً مبلغا المعروف من جانب واحد، كأن یعد شخص آخر بأن یدفع لھ
الوعد إخبار :" من المال، بدلیل أن ابن عرفھ عرف الوعد بقولھ

 وعلى ھذا الصنف من )٤("ًعن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل
الوعد یدور جمیع كالم المالكیة من قرض أو كفالة أو عاریة أو 
َّإبراء أو نحو ذلك والشیخ علیش صدر كالمھ في الوعد الذي 

  .م بتعریف ابن عرفھ للوعد لیدل على ذلكقسمھ إلى أربعة أقسا

أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات الذي یرید بھ أحد 
الطرفین الحصول على ربح من الطرف اآلخر فھو شيء آخر لم 

  )٥(.یدر بخلدھم

ومسألة بیع المرابحة لآلمر بالشراء لیست من قبیل الوعد 
لزومھ، ألن الوعد بالمعروف الذي حصل الخالف بین الفقھاء في 

                                                 
 .سبقت اإلشارة إلى ھذا الرأي في الفرع الثاني من المطلب السابق)  1(
المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق محمد األمین الضریر، مجلة مجمع )  2(

 .)١٠٠٠ص /٢ م ٥ع (الفقھ اإلسالمي 
 .من المطلب السابقسبقت اإلشارة إلى ھذا الرأي في الفرع الثاني )  3(
: ص(، تحریر الك�الم ف�ي م�سائل االلت�زام )٤٢٨: ص(شرح حدود ابن عرفة )  4(

١٦٠.( 
/ ١(بی��ع المرابح��ة كم��ا تجری��ھ البن��وك اإلس��المیة، د محم��د س��لیمان األش��قر )  5(

٨٨(. 
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فیھ من أحد الطرفین یقابلھ وعد من الطرف اآلخر، فھو أقرب إلى 
  )١(.العقد منھ إلى الوعد، وینبغي أن تطبق علیھ أحكام العقد

ً وأیضا فإن الوعد الملزم الذي یجب الوفاء بھ دیانة وقضاء، أو دیانة -ج
زام فقط، ھو الوعد الذي ال یترتب على اإللزام بھ محظور، واإلل

بالوعد في مسألة بیع المرابحة لآلمر بالشراء یترتب علیھ 
  .محظور، ھو بیع اإلنسان ما ال یملك

ًوبناء على ھذا فال یصح القول باإللزام بالوعد في ھذه المعاملة 
ًاعتمادا على رأي المالكیة أو غیرھم، ویؤید ھذا أن فقھاء المالكیة 

اإللزام، كما في قول نصوا على منع ھذه المعاملة إذا وقعت على 
جائزة ومكروھة : والعینة على ثالثة أوجھ:" ابن رشد
............................................................ ومحظورة

اشتر سلعة كذا : والمحظورة أن یراوضھ على الربح فیقول لھ
  )٢(".وكذا وأنا أربحك فیھا كذا، وأبتاعھا منك بكذا

ًضوحا أن المالكیة ال یسمون مثل ھذه المعاملة ویزید ھذا األمر و
، ولھم في المواعدة قاعدة تنطبق "مواعدة " ًوعدا، وإنما یسمونھا 

األصل منع المواعدة بما " تمام االنطباق على مسألتنا، نصھا أن 
ومن ثم منع مالك المواعدة في "ال یصح وقوعھ في الحال حمایة 

وقت نداء الجمعة، وعلى ما العدة، وعلى بیع الطعام قبل قبضھ و
  )٣(... "لیس عندك 

 وأما القول بأن ما یلزم دیانة یمكن اإللزام بھ قضاء، إذا اقتضت -د 
المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فیھ، فیرد علیھ بأنھ بما سبق 
من أن اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلمر بالشراء محرم لكونھ 

عنده وأنھ من صور العینة المحرمة، من باب بیع اإلنسان ما لیس 
ًومن ثم فإن اإللزام بھ یكون إیقاعا للناس في الحرام وتحریجا  ً

:" علیھم بإلزامھم بالمحظور، قال الدكتور محمد سلیمان األشقر
فسبحان هللا، ھل ھذا إال إخراج للكالم عن وضعھ، وإلزام للناس 

ا یحرجھم في بما لم یلزمھم، بل بما نص على أنھ ال یلزمھم، مم
أدیانھم، ویوقعھم في حمأة الحرام، ویوقعھم في حبائل المرابین 

!! اللھم نبرأ إلیك . لیمتصوا دماءھم بقوة القوانین، وأحكام القضاة
وھل القضاء إال تابع للشرع؟ فإذا قال الشرع إن األمر الفالني ال 
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یلزم قضاء، فھل یقفز القضاء أمام الشرع ویتحداه؟ فأي قضاء 
ً القضاء؟ كیف یدعى أنھ یلزم بالوعد رغما عنھ بدعوى ذلك

المصلحة؟ أولیس الشرع أدرى بالمصلحة؟ وكل مصلحة تدعى 
فیما یخالف الشرع فإنما ھي المفسدة بعینھا في حقیقة األمر، وإن 

  )١(".لم نطلع على ذلك في بعض األمور أو بدا لنا خالفھ

  الجواب

  :أجیب عن ھذه المناقشات بما یلي

 أن اإللزام بالوعد وإن لم یقل بھ جمھور الفقھاء إال أن قولھم ھذا - أ  
 وقرأت :"یثیر عدة إشكالیات بینھا ابن حجر العسقالني في قولھ

ًولم یذكر جوابا عن : بخط أبي في إشكاالت على األذكار للنووي
َكبر مقتا عند ٱ� أن تقولوا ما ال  اآلیة یعني قولھ تعالى  َُ َ َ ُْ ُ َ ً ََ ِ َّ َ ِ َتفعلونۡ ُ َ ۡ َ 

)ِآیة المنافق«وحدیث  )٢ ِ َ ُ والداللة للوجوب منھا قویة، : قال)٣(»َُ
  )٤(".فكیف حملوه على كراھة التنزیھ مع الوعید الشدید

الذي وقع الخالف بین الفقھاء حول اإللزام بھ من  القول بأن الوعد -ب
عدمھ ھو الوعد بالمعروف ال الوعد في المعاوضات، فیرد علیھ 
بأن من ذھب من الفقھاء إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد والقضاء 

 لم یفرقوا - سواء على سبیل اإلطالق أو في بعض الحاالت -بھ 
ت، بل أجروا قاعدتھم بین الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضا

  :ما یليًفیھما جمیعا، ومما یدل على ذلك 

 إذا : أن الحنفیة قالوا بلزوم الوفاء بالوعد في حالتین، إحداھما
وال  :"في بیع الوفاء، قال ابن نجیم الحنفي: والثانیة. ًكان معلقا

ًیلزم الوعد إال إذا كان معلقا كما في كفالة البزازیة، وفي بیع 
 وفي بیان حقیقة بیع الوفاء وحكمھ )٥(".كره الزیلعيالوفاء كما ذ
بعت منك : وصورتھ أن یقول البائع للمشتري :"قال البابرتي

ھذا العین بما لك علي من الدین على أني متى قضیت الدین فھو 
لي، أو یقول بعت منك ھذا العین بكذا على أني إن دفعت إلیك 

 ومشایخ سمرقند ثمنك تدفع العین إلي وقد اختلف الناس فیھ،
ًجعلوه بیعا جائزا مفیدا بعض األحكام وھو االنتفاع بھ دون  ً ً
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 وھذا )١(".البیع والھبة على ما ھو المعتاد بین الناس للحاجة
إن وقع  :"البیع یقوم على الوعد، قال ابن نجیم عن بیع الوفاء

ًبلفظ البیع ال یكون رھنا ثم إن شرطا فسخھ في العقد أو تلفظا 
یع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبیع وعندھما ھذا البیع غیر بلفظ الب

الزم فالبیع فاسد، وإن ذكرا البیع بال شرط ثم شرطاه على وجھ 
 وھذا صریح في وجوب )٢(".المواعدة جاز البیع ولزم الوفاء

الوفاء بالوعد عند الحنفیة في بیع الوفاء وھو من المعاوضات 
  .بال شك

  شھور عندھم بأن الوعد یلزم إذا  ذھبوا في قول مالمالكیةأن
كان على سبب ودخل الموعود في السبب ألجل ھذا الوعد، 
وطبقوھا في المعاوضات كما طبقوھا في التبرعات وأوجھ 

 :"قول الخرشيالمعروف، فمن أمثلة تطبیقھا في المعاوضات 
ًإن أعطیتني ألفا أو إن أدیتني ألفا أو إن أتیتني : )٣(إذا قال لھا ً
ًالغنم مثال فأنت طالق فأتت لھ بألف من غالب نقود بألف من 

البلد أو غنمھا أو بقرھا أو إبلھا فإنھ یلزمھ قبولھا وتلزمھ 
البینونة ھذا إذا فھم منھ بقرینة الحال أو المقال كمتى شئت أو 
إلى أجل كذا االلتزام لذلك وھذا ال خالف فیھ وكذا إن فھم منھ 

أدخلھا في ورطة بأن الوعد على المشھور وقد ورطھا أي 
باعت أمتعتھا أو دارھا وما أشبھ ذلك فإنھ یلزمھ البینونة بذلك 
ومفھومھ أنھ لو لم یدخلھا في ورطة بسبب الوعد فال یلزمھ 
الطالق وھو جار على المشھور من عدم لزوم الوفاء 

  )٤(".بالوعد

ًومثل إن أعطیتني ألفا خالعتك إن فھم  :"وقال ابن الحاجب
 )٥("م، وإن فھم الوعد ودخلت في شيء بسببھ فقوالنااللتزام لز

 وإن كانت غیر -والطالق على مال والخلع من المعاوضات 
ً، فیكون اإللزام بالوعد ثابتا في المعاوضات )٦( -المحضة 

  .بھذین الحكمین
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 القول بأن الوارد في مذھب اإلمام مالك في اإللزام بالوعد إنما یتعلق -ج
حسان دون عقود المعاوضات، یرد علیھ بمسائل المعروف واإل

بأن ھذا القول ال یتفق مع المثل اإلسالمیة التي توجب الوفاء 
وماذا : بالوعد فإن قیل بأن الوفاء واجب دیانة ولیس قضاء، فنقول

یمنع من انتقال اإللزام من منطقة األخالق إلى منطقة اإللزام 
  )١( هللا تعالى؟بالقضاء؟ ثم ألیس الوفاء بالعھود ھو مما أمر بھ

  القول بأن الوعد الذي وقع الخالف في اإللزام بھ ھو ما ال یترتب -د 
على اإللزام بھ محظور، وأن صورة بیع المرابحة لآلمر بالشراء 
محرمة لكونھا مشتملة على بیع اإلنسان ما ال یملك، فالرد علیھ 

ابط بالتسلیم بأن بیع اإلنسان ما ال یملكھ ال یجوز، وأن من الضو
والشروط التي وضعھا القائلون بإباحة بیع المرابحة لآلمر بالشراء 
ًأن یكون ما یصدر بین المتعاقدین أوال إنما ھو مجرد وعد بأن 
یقوم المأمور ببیع السلعة إلى اآلمر بعد شرائھ لھا وحیازتھ إیاھا، 
ال أن یكون كالمھما األول عقد بیع، وأن ال یتم البیع بینھما إال بعد 

اء المأمور للسلعة المطلوبة، وقد سبق تفصیل ھذا في المسألة شر
  .السابقة

 والقول بأن بیع المرابحة لآلمر بالشراء محرم ألنھ بیع عینة على ما -ھـ
 من أن ما ذھب إلیھ )٢(ذھب إلیھ المالكیة، فیرد علیھ بما سبق

المالكیة بأن ھذا بیع عینة لم یوافقھم علیھ جمھور الفقھاء والذین 
سروا العینة بغیر ذلك، وأن إطالق لفظ العینة على ھذه المعاملة ف

بحد ذاتھا، ال یجعلھا تدخل ضمن الحدیث الوارد في النھي عن 
العینة، إذ أن المالكیة رغم ذلك قالوا بأن العینة منھا ما ھو مباح 

                                                                                                         
وھ��ي م��ا یق��صد فیھ��ا الم��ال م��ن الج��انبین، والم��راد :  معاوض��ات مح��ضة-أ 

بالم��ال م��ا ی��شمل المنفع��ة، ك��البیع واإلج��ارة، وھ��ذه العق��ود یف��سد العق��د 
  . فیھا بفساد العوض
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 ض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباإماوھي 

  ......................................وزجر أو إذن أو إتالف أو تأدیباختصاصأو 
ة وبیع العبد من نفسھ  والعفو على مال والكتابكالخلع ، إما بعوض اإلسقاط

  .والصلح على الدین والتعزیر فجمیع ھذه تسقط الثابت وال تنقلھ إلى الباذل
 الدیون والقصاص والتعزیز وحد القذف منأو بغیر عوض كاإلبراء 
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وما ھو مكروه، وعلیھ فلیس إطالق اسم العینة على معاملة ما 
  .بأنھا محرمةكفیل بأن یحكم علیھا 

 القول بأن المالكیة إنما حرموا ھذه المعاملة إذا وقعت على اإللزام -و 
فیرد علیھ بأن المالكیة لم یحكموا بالتحریم علیھا لوجود اإللزام أو 
عدمھ، بل ألسباب أخرى سبق إیرادھا قبل ذلك، ولیس من بینھا 

وإن وجود اإللزام، بحیث إذا وقعت المعاملة على اإللزام حرمت 
لم یقع لم تحرم، بل اإللزام لیس لھ أثر في حل المعاملة أو 
حرمتھا، بدلیل أن المالكیة حكموا على مسألتین بالحرمة ومع ذلك 
حكموا بإلزام اآلمر أن یأخذ السلعة المطلوبة في واحدة وعدم 
إلزامھ بھا في الثانیة، فالمسألة األولى ھي ما جاءت في قول ابن 

ر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعھا منك اشت: أن یقول :"رشد
باثني عشر إلى أجل، فذلك حرام ال یحل وال یجوز ألنھ أجل ازداد 
في سلعة، فإن وقع ذلك لزمت السلعة لآلمر، ألن الشراء كان لھ 

فیعطیھ : وإنما أسلفھ المأمور ثمنھا لیأخذ بھ منھ أكثر منھ إلى أجل
ویكون لھ جعل مثلھ بالغا ما العشرة معجلة ویطرح عنھ ما أربى، 

بلغ في قول، واألقل من جعل مثلھ أو الدینارین اللذین أربى لھ 
   )١(".بھما في قول

اشتر لي سلعة كذا : أن یقول:" وأما المسألة الثانیة، فأعني بھا قولھ
بعشرة نقدا وأنا أبتاعھا منك باثني عشر إلى أجل، فھو أیضا ال 

قع، فروى سحنون عن ابن القاسم یجوز إال أنھ یختلف فیھ إذا و
وحكاه عن مالك أن اآلمر یلزمھ الشراء باثني عشر إلى أجل، ألن 
المشتري كان ضامنا لھا لو تلفت في یدیھ قبل أن یشتریھا منھ 
اآلمر؛ ولو أراد أن ال یأخذھا بعد اشتراء المأمور، كان ذلك لھ؛ 

قد في واستحب للمأمور أن یتورع فال یأخذ من اآلمر إال ما ن
یفسخ البیع الثاني إن كانت السلعة قائمة : وقال ابن حبیب. ثمنھا

  )٢(....."وترد إلى المأمور 

فالمسألتان حكم علیھما بالتحریم، ومع ذلك ألزم اآلمر أن یأخذ 
فإن وقع ذلك لزمت السلعة لآلمر، ألن " السلعة في المسألة األولى 

في أخذ السلعة أو وفي الثانیة جعل الخیرة لھ " الشراء كان لھ
ولو أراد أن ال یأخذھا بعد اشتراء المأمور، كان ذلك " عدمھ 
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ًوعلیھ فیظھر أن لزوم الوعد لآلمر لیس مؤثرا في الحل أو )١("لھ
  .الحرمة

ینتفي ما عورض بھ القول بأن ما ھو ) ج، د( بما سبق في الردین -ز 
 بني ملزم دیانة یصح اإللزام بھ قضاء إذا كان فیھ مصلحة، إذ

الرد فیھ على أن المعاملة محرمة فاإللزام بھا ال یجوز، فلما تبین 
أن المعاملة مباحة وأن المصلحة في اإللزام بالوعد ھنا یكون 

  ً.القول بھ مشروعا

 أن األخذ باإللزام في بیع المرابحة لآلمر بالشراء ھ�و :الدلیل الثاني
مراع�اة لم��صلحة األحف�ظ لم��صلحة التعام�ل واس��تقرار المع�امالت، وفی��ھ 

ً وبیان ذلك أن اآلمر لو یكن ملزما بشراء السلعة م�ن )٢(.اآلمر والمأمور
ًالمأمور، فإن ذلك ربما یضر المأمور إذ قد ال یج�د راغب�ا ف�ي ال�سلعة أو 
ال یج��د إال م��ن ی��شتریھا من��ھ ب��ثمن بخ��س، فیخ��سر ب��سبب ذل��ك أموال��ھ، 

ًور ل�و یك�ن ملزم�ا ًفیدخل علیھ الضرر في ھذه الحالة، وأی�ضا ف�إن الم�أم
ببیع السلعة إلى اآلمر، فربم�ا أض�ر ذل�ك ب�اآلمر، إذ أن الم�أمور ق�د یج�د 
ًراغب��ا ف��ي ال��سلعة ب��أكثر م��ن ال��ثمن ال��ذي اتف��ق اآلم��ر عل��ى إعطائ��ھ ل��ھ 
فیبیعھا لھذا اآلخر، فیمكث اآلمر مدة في انتظار السلعة ثم یفاجأ بعد ذلك 

 فیضیع انتظ�اره س�دى وق�د بأن المأمور یخل بوعده معھ، ویبیعھا لغیره،
یكون بإمكانھ في ھذه المدة أن یبحث عن طریقة أخ�رى ل�شراء م�ا یری�د 

  . لوال انتظاره الذي ضاع في ما ال یفید

بأن القول بأن اإللزام في بیع المرابح�ة لآلم�ر : نوقش ھذا االستدالل
بالشراء فیھ استقرار المع�امالت وم�صلحة الط�رفین غی�ر مقب�ول، بع�دما 

ًفي اإللزام محظورا شرعیا؛ ألن المصلحة التي فی�ھ تك�ون غی�ر ثبت أن  ً
معتبرة شرعا، فھي كالمصلحة التي تعود على الطرفین في بیع اإلن�سان 
م��ا ل��یس عن��ده ال��ذي نھ��ى عن��ھ ال��شارع، ھ��ذا ل��و س��لمنا ب��أن ف��ي اإلل��زام 

  .مصلحة الطرفین واستقرار المعامالت

ل��سلعة الم��أمور ص��حیح أن الم��أمور ی��صیبھ ض��رر كبی��ر إذا كان��ت ا
بشرائھا ال تصلح إال لآلمر، ورفض شراءھا من المأمور بع�دما تملكھ�ا، 
ولكن تنبھ الق�ائلون بع�دم اإلل�زام لھ�ذه الحال�ة، وأرش�دنا اإلم�ام محم�د ب�ن 
الحسن إلى أن المخرج الذي یجعل الم�أمور ف�ي م�أمن م�ن ال�ضرر، ھ�و 

                                                 
ًوالتفریق في اإللزام في الم�سألتین عن�د المالكی�ة ل�یس راجع�ا إل�ى الوع�د، ب�ل )  1(

اشتر لي، كان ال�شراء لآلم�ر، وف�ي :  لما قال اآلمر لھألن في المسألة األولى
اشتر ولم یق�ل ل�ي وق�ع ال�شراء للم�أمور، فك�ان لآلم�ر : لما قال اآلمر: الثانیة

 .الخیرة في أخذھا أو عدمھ
المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق محمد األمین الضریر، مجلة مجمع )  2(

 .)١٠٠١ص /٢ م ٥ع (الفقھ اإلسالمي 



                                          ١٠٢٨

ب���ة، ث���م أن ی��شترط لنف���سھ خی���ار ال��شرط عن���دما ی���شتري ال��سلعة المطلو
یعرض��ھا عل��ى اآلم��ر ف��ي م��دة الخی��ار، ف��إن قبلھ��ا ت��م البی��ع ولزمت��ھ، وإن 

  )١(.رفضھا ردھا البنك إلى من اشتراھا منھ

  الجواب

 بأن اإللزام بالوعد في ھذه المعاملة یترتب علیھ محظور القول  -أ 
شرعي یرد علیھ بأن اإللزام في حد ذاتھ ال یترتب علیھ الوقوع 

اإلضافة إلى أن مراد من قال باإللزام فیھا في محظور كما سبق ب
ھو الزام اآلمر والمأمور بأن یقوما بعقد البیع بینھما بعد شراء 
المأمور للسلعة، ال أن یبیعھا لھ قبل ملكیتھ لھا، وھو ما ورد النھي 

  . عنھ

 أن ما ذكر عن محمد بن الحسن وإن أمكن بھ رد الضرر عن -ب
لشراء منھ، إال أنھ ال یدفع بھ المأمور لو أخلف اآلمر وعده با

الضرر الذي قد یقع على اآلمر بانتظاره مدة للسلعة التي یریدھا 
  .  ثم بعد ذلك یقوم اآلمر ببیعھا لغیره

 أن ما ذكره محمد بن الحسن وإن أمكن تنفیذه في بعض السلع إال أنھ -ج
بالتأكید ال یمكن تطبیقھ مع معظم السلع، والتي یشتد الحاجة إلیھا 
كما لو أمر إنسان آخر بشراء بعض اآلالت التي یتم تصنیعھا في 
بلدان خارجیة مما یكون مجرد شحنھا وإدخالھا إلى بلد اآلمر 
یحتاج إلى نفقات كبیرة، فلو قیل حتى بجواز اشتراط الخیار، فعلى 
من تقع ھذه النفقات أعلى اآلمر أم المأمور أم المصنع المنتج لھذه 

  اآلالت؟ 

 أن الحاج��ة ف��ي التعام��ل داعی��ة إل��ى اإلل��زام ف��ي بی��ع :ثال��ثال��دلیل ال
المرابحة لآلمر بالشراء، كما دعت إلى السلم، واالستصناع، واغتف�ر م�ا 
ًیعتریھم��ا م��ن الغ��رر تق��دیرا للحاج��ة، والحاج��ة ھن��ا داعی��ة الت��ساع رقع��ة 
التعامل وتضخیم رؤوس األم�وال وحاج�ة المن�شآت إل�ى دعمھ�ا ب�اآلالت 

 قوام لھا إال بھا، فإن لم تتم تلك المعاملة وقع المسلم ف�ي والمباني التي ال
حرج ومشقة الفوات لمصالح یرید تحقیقھا، فإن ل�م تك�ن م�ن ھ�ذا الب�اب، 
اضطر إلى القرض بفائدة، ودینھ یعصمھ من ھذا الرب�ا المح�رم، فلیق�رر 
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ھذا التعام�ل تح�ت وط�أة الحاج�ة والتح�رز م�ن المح�رم وتحقی�ق م�صالح 
  )١(.المسلمین

  أدلة الرأي الثاني

بی��ع المرابح��ة اس��تدل أص��حاب ال��رأي الث��اني عل��ى  ق��ولھم بحرم��ة 
اس�تدلوا عل�ى لآلمر بالشراء المبن�ي عل�ى التواع�د المل�زم ب�ین الط�رفین، 

ذلك بنفس األدلة التي أوردھا المالكیة للت�دلیل عل�ى ق�ولھم بحرم�ة م�ا ل�و 
ا أش�تریھا من�ك ًاشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأن�: قال أحد األشخاص آلخر

، إال أن ھ��ذا الفری��ق م��ن الفقھ��اء المعاص��رین ق��د )٢(بخم��سة ع��شر مؤجل��ة
خص ھذه األدل�ة بحال�ة م�ا ل�و كان�ت المعامل�ة مبنی�ة عل�ى إل�زام ك�ل م�ن 
اآلم���ر والم���أمور بالوع���د ال���صادر بینھم���ا، بخ���الف م���ا ل���و ك���ان اآلم���ر 

األدل�ة، والمأمور غیر ملزمین بالوعد ال�سابق بینھم�ا، ف�ال ت�رد فیھ�ا ھ�ذه 
،  فم�ن اس�تدالالتھم بھ�ذه )٣(ًوبناء علیھ فقد ق�الوا بإباحتھ�ا م�ن غی�ر إل�زام

أن البیع مع اإلل�زام :" األدلة قول الدكتور الصدیق محمد األمین الضریر
یك����ون ق����د وق����ع قب����ل أن یمل����ك الب����ائع ال����سلعة كم����ا یق����ول ال����شافعي، 

  )٤(.".والباجي

أن حقیقتھا عقد بیع على :" وقول الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زید 
سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن یملك الم�صرف ال�سلعة ملك�ا 

  )٥(".ًحقیقیا وتستقر في ملكھ
: ًومن استداللھم بھا أیضا ق�ول ال�دكتور ال�صدیق محم�د األم�ین ال�ضریر

   المنھي عنھا" بیعتین في بیعة" أن اإللزام یجعل ھذه المعاملة داخلة في 
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  )١(. "باجيكما یقرر ال
  )٢(.أن في ھذه المعاملة سلف وزیادة، كما یقول الباجي:" وقولھ

  المناقشة

 إیراد ھذه األدلة وغیرھا وتبین ھنالك أن ھذه األدلة إنما )٣(  سبق- ١
تدل على حرمة ھذه المعاملة حینما یكون عقد البیع قد انعقد بین 

 بھذا الكالم اآلمر والمأمور قبل ملكیة المأمور للسلعة، فلو انعقد
الذي وقع بین اآلمر والمأمور في البدایة عقد بیع على سلعة غیر 
مملوكة للمأمور، ثم بعد ذلك ذھب المأمور فاشترى ھذه السلعة، 
ففي ھذه الحالة تكون المعاملة قد اشتملت على بیع ما ال یملكھ 
اإلنسان وتضمنت بیعتین في بیعة فتكون محرمة وباطلة، بمقتضى 

بیع المرابحة "ن دالئل مانعة لذلك، والمسألة محل البحث ما تقدم م
اشترط من قال بجوازه أنھ ال بد من أن یكون " لآلمر بالشراء 

البیع إنما یحصل بعد ملكیة المأمور للسلعة وقبضھ إیاھا، وعلیھ 
ًفالكالم الصادر أوال بین اآلمر والمأمور إنما یكون على سبیل 

 اآلمر أن یبیع لھ السلعة التي الوعد، یعد من خاللھ المأمور
یحتاجھا إذا اشتراھا ھو، ویعد فیھ اآلمر المأمور أن یشتري منھ 
السلعة إذا قدمھا لھ األخیر بعد ملكیتھ لھا، فاشتراط ملكیة المأمور 

،  فإن جدداه جاز :للسلعة قبل بیعھا لآلمر یظھر في قول الشافعي
األول فھو مفسوخ من وإن تبایعا بھ على أن ألزما أنفسھما األمر 

 )٤(...."أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ البائع : أحدھما: قبل شیئین
وال بد لھ أن :" واشتراط القبض یتضح من خالل قول السرخسي

 فأما عند أبي حنیفة وأبي یوسف  ال یقبضھا على أصل محمد 
حاجة إلى ھذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض 

   )٥("عندھما

ء على ما سبق فیمكن القول بأنھ إذا روعي شرط عدم البیع إال وبنا
بعد تملك المأمور للسلعة، فلیس ھناك مخالفة لألحادیث الناھیة عن 
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بیع اإلنسان ما ال یملكھ، ألن البیع یتم بعد أن یتملك المأمور 
  )١(.السلعة

 أن اإللزام بالوعد لیس لھ دخل في حل المعاملة بیع المرابحة لآلمر -٢
بالشراء أو حرمتھا، بدلیل أن المالكیة لم یفرقوا في الحكم بین ما 
ًإذا كان الوعد في المعاملة ملزما أو كونھ لیس ملزما بل حكموا  ً
بالتحریم في مسألتین متشابھتین رغم أنھم ألزموا اآلمر بالسلعة 
في واحدة ولم یلزموه بھا في األخرى، فأولى ھاتین المسألتن 

اشتر لي سلعة كذا بعشرة : أن یقول :"رشدجاءت في قول ابن 
ًنقدا، وأنا أبتاعھا منك باثني عشر إلى أجل، فذلك حرام ال یحل 
وال یجوز ألنھ أجل ازداد في سلعة، فإن وقع ذلك لزمت السلعة 
لآلمر، ألن الشراء كان لھ وإنما أسلفھ المأمور ثمنھا لیأخذ بھ منھ 

 ویطرح عنھ ما أربى، فیعطیھ العشرة معجلة: أكثر منھ إلى أجل
ویكون لھ جعل مثلھ بالغا ما بلغ في قول، واألقل من جعل مثلھ أو 

   )٢(".الدینارین اللذین أربى لھ بھما في قول

اشتر لي سلعة : أن یقول:" وأما المسألة الثانیة، فجاءت في قولھ
كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعھا منك باثني عشر إلى أجل، فھو أیضا 

أنھ یختلف فیھ إذا وقع، فروى سحنون عن ابن القاسم ال یجوز إال 
وحكاه عن مالك أن اآلمر یلزمھ الشراء باثني عشر إلى أجل، ألن 
المشتري كان ضامنا لھا لو تلفت في یدیھ قبل أن یشتریھا منھ 
اآلمر؛ ولو أراد أن ال یأخذھا بعد اشتراء المأمور، كان ذلك لھ؛ 

ذ من اآلمر إال ما نقد في واستحب للمأمور أن یتورع فال یأخ
یفسخ البیع الثاني إن كانت السلعة قائمة : وقال ابن حبیب. ثمنھا

  )٣(....."وترد إلى المأمور 

فالمسألتان حكم علیھما المالكیة بالتحریم، ومع ذلك ألزموا اآلمر 
فإن وقع ذلك لزمت السلعة " أن یأخذ السلعة في المسألة األولى 

وفي الثانیة جعلوا الخیرة لھ في أخذ " لھلآلمر، ألن الشراء كان 
ولو أراد أن ال یأخذھا بعد اشتراء المأمور، كان " السلعة أو عدمھ 

ً وعلیھ فیظھر أن لزوم الوعد لآلمر لیس مؤثرا في )٤("ذلك لھ
  .الحل أو الحرمة
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" انعقاد البیع "  أن المؤثر في اإلباحة أو عدمھا إنما ھو اإللزام بالبیع -٣
المتعاقدین األول أو عدمھ، بمعنى أن كالم المتعاقدین في كالم 

األول لو كان على سبیل عقد البیع بینھما، بأن باع بمقتضاه 
المأمور السلعة لآلمر قبل تملكھ إیاھا، فلزمت اآلمر بمقتضى ھذا 
البیع، فإن ھذه المعاملة تكون محرمة وباطلھا، الشتمالھا على بیع 

عنھ، وتشتمل بحسب رأي المالكیة اإلنسان ما ال یملك المنھي 
على بیعتین في بیعة، بینما لو كان الكالم الصادر منھما إنما ھو 
على سبیل الوعد، على أن یتم البیع بینھما بعد تملك المأمور 
ًللسلعة، فال یكون ذلك محرما، لعدم وجود بیع ما ال یملكھ اإلنسان 

ن انعقاد البیع بین فیھا وال غیره من أسباب التحریم، وھذا القول بأ
المتعاقدین قبل تملك المأمور للسلعة ھو المحرم لھا ھو ما یستفاد 

وإن تبایعا بھ :"  للحكم الذي ذكره في قولھمن تعلیل الشافعي 
: على أن ألزما أنفسھما األمر األول فھو مفسوخ من قبل شیئین

طرة أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ البائع والثاني أنھ على مخا: أحدھما
 فقولھ فھو مفسوخ )١(. "أنك إن اشتریتھ على كذا أربحك فیھ كذا

من قبل أنھما تبایعاه قبل أن یملكھ البائع، إنما یدل على أن 
ِالشافعي أراد أن المحرم للمعاملة ھو أن یتم البیع بین اآلمر 

فھو مفسوخ من "والمأمور قبل تملك المأمور للسلعة بدلیل قولھ 
، وال یدل على منع المعاملة "قبل أن یملكھ البائعقبل أنھما تبایعاه 

ًلو كان الوعد بینھما ملزما مع أن رأیھ ھو أن الوعد ال یلزم 
، "ویكونان بالخیار في البیع اآلخر :" المتعاقدین ھنا بدلیل قولھ

وال یلزم من أن الشافعي یرى أن الوعد غیر ملزم أن یكون القول 
َّ كان ھذا ھو رأیھ لبین ذلك  كما بین ًبإلزامھ مبطال للمعاملة، إذ لو َّ

  .أن انعقاد عقد البیع قبل التملك للسلعة مبطل لھا

وإن من یعید قراءة النص فیما :"قال الدكتور سامي حسن حمود
 یجد أن المقصود ھو قیام - رحمھ هللا تعالى -كتبھ اإلمام الشافعي 

خر بعتك المتواعدین بإلزام نفسیھما بالبیع بأن قال أحدھما لآل
ولكن الحال الواقع في . بالمرابحة ما سوف أشتریھ بناء على طلبك

  :صیغة المرابحة لألمر بالشراء أن ھناك مرحلتین منفصلتین ھما

 مرحلة المواعدة ومرحلة المبایعة وبینما فاصل زمني ھو -
  .حضور البضاعة أو التمكن من إبرام العقد علیھا

                                                                                                         
اشتر ولم یق�ل ل�ي وق�ع ال�شراء للم�أمور، فك�ان لآلم�ر : لما قال اآلمر: الثانیة

 .دمھالخیرة في أخذھا أو ع
 .)٧٥/ ٤(األم لإلمام الشافعي )  1(
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حیث یصبح العقد باتا، أما كون وھذا بخالف اإللزام بالبیع مسبقا 
الواعد ملزما فإنھ یفید اإلجبار على إبرام العقد حیث یمكن أن 
یتحقق ذلك أو ال یتحقق، فإذا أمكن تحقیق التنفیذ بإبرام عقد البیع 
كان بھ، وإال كان ھناك محل للمطالبة بجبر الضرر الواقع على 

سالمي أو أحد الطرفین المتواعدین والذي قد یكون المصرف اإل
   )١(".من یتعامل معھ

وبین اإللزام " انعقاد البیع"ً أن ھناك فروقا بین اإللزام بعقد البیع- ٤
ًبالوعد، وعلیھ فال یصح إذا كان اإللزام بالبیع ممنوعا أن یمنع 

  : ًاإللزام بالوعد أیضا، وبیان ذلك یتضح فیما یلي

قتضى قول   أن الشرع منع اإلنسان من بیع ما لیس عنده، بم- أ  
َال تبع ما لیس عندك« لحكیم بن حزام النبي  َ ْ َِ َ ْ َ َْ َِ«)٢( 

والعلة في النھي عن ذلك ھو ما یتضمنھ بیع اإلنسان ما لیس 
ًوھو یتضمن نوعا من  :"عنده من الغرر، قال ابن القیم

ًالغرر، فإنھ إذا باعھ شیئا معینا، ولیس فى ملكھ ثم مضى  ً
ًرددا بین الحصول وعدمھ، لیشتریھ، أو یسلمھ لھ، كان مت

  )٣(".ًفكان غررا یشبھ القمار، فنھى عنھ

وبھذا اتضح المقصد من وراء النھي عن بیع ما لیس عند 
اإلنسان، فإن المرء إذا اشترى من آخر ما ال یملكھ فإنھ 
یكون قد أعطاه مالھ، وھو الثمن الذي ھو الزم للبائع 

یحصل لھ بمقتضى ھذا البیع، ومع ذلك فھو على خطر أن 
 أو ال یحصل، إذ أن من - السلعة التي یحتاجھا - مقصوده 

الجائز أن یستطیع البائع امتلكھا أو ال یستطیع، فحرم الشرع 
على اإلنسان أن یبذل أموالھ في شراء ما ال یتحقق حصولھ 
لھ لما فیھ من غرر، كما منع الشرع البائع أن یبیع ما ال 

لعة للمشتري فیكون قد یملكھ، إذ قد ال یتمكن من بذل الس
  .أكل مال اآلخر بالباطل

 إذا -وھذا بخالف الوعد في بیع المرابحة لآلمر بالشراء 
تحققت شروط صحتھ ومنھا أن ال یتم البیع إال بعد تملك 

                                                 
بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )  1(
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ً فإن اآلمر لم یشتر شیئا بھذا الوعد من -المأمور للسلعة 
د المأمور، ولم یلزمھ الثمن، إذ البیع بینھما مؤجل لما بع

شراء المأمور للسلعة، فإن تمكن المأمور من ذلك ذھب إلیھ 
ًاآلمر فعقدا معا عقد البیع على ما یتملكھ المأمور وما ھو 
موجود في حوزتھ وفي ضمانھ، ولو فرض عدم تمكن 
المأمور من شراء السلعة، فإن الوعد ینمحي أثره، وال یكون 

  .املةلھ موجب، فانتفى وجود الغرر والقمار في ھذه المع

وعلى ما سبق فإن الفرق بین اإللزام بعقد البیع وبین اإللزام 
بالوعد أن اإللزام بالعقد یوجب الثمن على اآلمر مقابل سلعة 
قد تحصل لھ وقد ال تحصل فیكون قد وقعا في الغرر، 

 فھو عند القول بإلزامھ - لو قیل بھ -بخالف اإللزام بالوعد 
ترى السلعة أن یبیعھا إنما یوجب على المأمور أنھ إن اش

لآلمر، ویوجب على اآلمر إذا قدم لھ المأمور السلعة أن 
یشتریھا منھ، فلیس فیھ غرر لعدم وجود عقد بیع سابق 

  . بینھما

وبھذا الكالم یمكن الرد على ما ذكره الدكتور الدكتور 
والصواب عندي :" الصدیق محمد األمین الضریر في قولھ

ء لألدلة التي ذكرھا المتقدمون ھو عدم إلزام اآلمر بالشرا
من الفقھاء، وأقواھا أن بیع المرابحة لآلمر بالشراء مع إلزام 
األمر بوعده یؤدي إلى بیع اإلنسان ما لیس عنده؛ ألنھ ال 

بعتك سلعة كذا بمبلغ كذا، : فرق بین أن یقول شخص آلخر
اشتر : والسلعة لیست عنده، وبین أن یقول شخص آلخر

ملتزم بشرائھا منك بمبلغ كذا وبیع اإلنسان سلعة كذا، وأنا 
وال " ال تبع ما لیس عندك: " ما لیس عنده منھي عنھ بحدیث

یغیر من ھذه الحقیقة كون البنك واآلمر بالشراء سینشئان 
عقد بیع من جدید بعد شراء البنك السلعة وتقدیمھا لآلمر، ما 

ي دام كل واحد منھما ملزما بإنشاء البیع على الصورة الت
ألنھ ال فرق بین أن یقول شخص " فقولھ )١(".تضمنھا الوعد

بعتك سلعة كذا بمبلغ كذا، والسلعة لیست عنده، وبین : آلخر
اشتر سلعة كذا، وأنا ملتزم بشرائھا : أن یقول شخص آلخر

یرد علیھ بأن الفرق بین العبارتین أن األولى " منك بمبلغ كذا
ت مملوكة للبائع، فیھا أن عقد البیع قد تم على سلعة لیس

وعلیھ فمن المفترض أن تنتقل ملكیتھا للمشتري بھذا العقد 
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ًلو كان صحیحا مع أنھا غیر مملوكة للبائع وھناك غرر في 
ًحصولھا لھا فضال عن حصولھا للمشتري، بخالف قولھ 
وأنا ملتزم بشرائھا، فلم یرد علیھا عقد بیع، ولم تنتقل 

  ً.ھ وعد ولیس عقداملكیتھا للمشتري بھذا الكالم، ألن

ألثر عبد  سبب إدخال مالك  سبق أن نقلت عن اإلمام الباجي-ب
ْابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، : "لما قال رجل لرجلهللا بن عمر  َ َِ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ

ٍحتى أبتاعُھ منك إلى أجل َ َ َ ََ ََ ِ ْ ِ َ ْ َ، فُسئل عن ذلك عبد هللا بُن ُعمر "َّ َ ِ َ َ َ َْ ْ َّْ ُ ِ َِ َ
ْفكرھُھ ونھى عن َ َ َ ََ َ :"  حیث علق الباجي على األثر بقولھ)١(.ُھَِ

ٍابتع لي ھذا البعیر بنقٍد، فأبتاعُھ منك إلى أجل"قولھ  َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ْْ أدخلھ " َ
في باب بیعتین في بیعة، وال یمتنع أن یوصف بذلك من 
جھة أنھ انعقد بینھما أن المبتاع للبعیر بالنقد إنما یشتریھ 

جل بأكثر من ذلك الثمن فصار قد على أنھ قد لزم مبتاعھ بأ
انعقد بینھما عقد بیع تضمن بیعتین إحداھما األولى، وھي 

ً وبینت سابقا أن قول الباجي ھذا )٢(".بالنقد، والثانیة المؤجلة
ًال یصح إال حینما یكون اآلمر قد باع السلعة لآلمر فعال قبل 
أن یذھب ھو لشرائھا، فیكون قد باعھ ما ال یملك وقد وقعا 

ألنھ إنما في بیعتین في بیعة للسبب الذي ذكره الباجي 
یشتریھا على أنھا قد لزمت اآلمر بأجل بأكثر من ذلك 
الثمن، فصار قد انعقد بینھما عقد بیع تضمن بیعتین إحداھما 
األولى، وھي بالنقد، والثانیة المؤجلة، وعلیھ فال یرد ھذا 

د بین اآلمر الكالم للباجي إال حین یكون ھناك إلتزام بالعق
  .والمأمور، أي بأن یكون قد عقدا عقد البیع

ولكن الحال یختلف فیما لو كان اإللتزام إنما ھو بالوعد فقط، 
 -ً طبقا لما تم اشتراطھ لجواز ھذه المعاملة -إذ أن المأمور 

إذا اشترى السلعة فھو إنما یشتریھا لنفسھ، وإذا اشتراھا فإنھ 
 منھ حینئٍذ، فإنھا ال تلزمھ یقدمھا لآلمر الذي لو اشتراھا

باعتبارھا ملكھ إال بھذا العقد بینھما، وعلیھ فعقد البیع الذي 
اشترى بھ المأمور السلعة من مالكھا األصلي لم یتضمن إال 
بیعة واحدة انتقلت فیھ ملكیة السلعة إلى المامور، فلم یوجد 

  . في ھذه المعاملة ما یجعلھا تتضمن بیعتین في بیعة

ع اإلنسان ما ال یملك یؤدي إلى ربح ما ال یضمن، والذي  أن بی-ج
ورد النھي عنھ بمقتضى ما رواه عبد هللا بن عمرو بن 

                                                 
رواه اإلمام مالك في موطأ، كت�اب البی�وع، ب�اب النھ�ي ع�ن بیعت�ین ف�ي بیع�ة، )  1(
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ِال یحل سلف وبیع، وال شرطان «: قالالعاص أن النبي  َ ْ َ ٌ ْ َ َ ٌ َ ََ َ َ َُّ ِ
ْفي بیع، وال ربح ما لم یضمن َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َِ ٍ ، وذلك أن اإلنسان إذا )١(» ِ

لكھا، فإنھ یحصل على ربح سلعة لم باع آلخر سلعة ال یم
تدخل ضمانھ، وإذا حصل فیھا تلف لم یلزمھ منھ شيء، 
وھذا سبب من أسباب تحریم بیع اإلنسان ما ال یملكھ، قال 

وبیع ما لیس عنده إنما نھي عنھ لكونھ غیر :" ابن القیم
مضمون علیھ وال ثابت في ذمتھ وال في یده، فالمبیع ال بد 

 ذمة المشتري أو في یده، وبیع ما لیس ًأن یكون ثابتا في
  )٢("عنده لیس بواحد منھما

ومثال ذلك أن اإلنسان لو باع آلخر سلعة غیر مملوكة للبائع 
 ٩٠ جنیھ، ثم بعد ذلك ذھب فاشتراھا من مالكھا بـ ١٠٠بـ 

ًجنیھ مثال، ثم سلمھا إلى المشتري، فإنھ یكون قد ربح ما ال 
ائع لھا تكون في ضمان یملك، ألن السلعة قبل شراء الب

مالكھا، ثم بعد ذلك لما اشتراھا منھ، فإنھ ال یشتریھا لنفسھ 
وإنما یشتریھا للمشترى، فلو تلفت لتلفت علیھ، ألنھا مملوكة 
لھ، فدخلھ بیع ما ال یضمن وھو في حد ذاتھ سبب لتحریم 

  .المعاملة

ویختلف ھذا األمر في بیع المرابحة لآلمر بالشراء لو تمت 
 ومنھا أن الكالم الذي -لضوابط الشرعیة إلباحتھا وفق ا

یصدر بین اآلمر والمأمور في البدایة لیس عقد بیع، وإنما 
ھو وعد بأن یبیع المأمور السلعة لآلمر بعد تملكھ لھا ووعد 

 فإن عقد البیع ال یحصل إال بعد -من اآلمر أن یشتریھا منھ، 
یھ فھو حین تملك المأمور للسلعة، ودخولھا في ضمانھ، وعل

یشتریھا فإنما یشتریھا لنفسھ، وإن كان لغرض أن یبیعھا إلى 
اآلمر، إال أنھا في ھذا الوقت ال تكون مملوكة لآلمر، وإنما 
تكون مملوكة للمأمور داخلة في ضمانھ، وعلیھ فھو یربح ما 
یدخل في ضمانھ، فلم یتحقق فیھا سبب تحریم بیع اإلنسان 

  . مباحةما ال یملك، وبالتالي فتكون
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  أدلة الرأي الثالث

استدل أصحاب الرأي الثالث على ما ذھب إلیھ من عدم جواز إلزام 
ك��ل م��ن اآلم��ر والم��أمور بالوع��د، وأن��ھ تج��وز المعامل��ة ل��و ك��ان اإلل��زام 
بتنفیذ الوعد یقع على عاتق أحدھما فقط، استدلوا على ذل�ك ب�نفس األدل�ة 

ِنھم رأوھا محرمة فقط لوقوع التي استند إلیھا أصحاب الرأي الثاني إال أ
ًاإللزام على عاتق الطرفین جمیعا، بخ�الف م�ا ل�و ك�ان ألح�دھما الخی�رة 
في تنفیذ الوعد أو عدم تنفی�ذه، ف�ال تك�ون المعامل�ة محرم�ة، ألنھ�ا تك�ون 
ًحینئذ أبعد عن الشبھة، وأیضا فتخییر أحد المتوع�دین یطل�ب ل�ئال تجع�ل 

 لل�سلعة، والت�ي تتحق�ق إذا م�ا ك�ان المعاملة عق�د بی�ع قب�ل ملكی�ة الم�أمور
  )١(.ھناك إلزام للطرفین

  المناقشة

 سبق إیراد األدلة التي استدل بھا أصحاب الرأي الثاني، وتبین أنھا - ١
بین اآلمر " انعقاد بیع"إنما تدل على عدم جواز اإللزام بالعقد 

والمأمور قبل ملكیة المأمور للسلعة، وأنھ ال داللة فیھا على منع 
  .  عد أو اإللزام بھالو

 القول بإلزام أحد المتواعدین دون اآلخر تحكم بال دلیل وتخصیص -٢
بغیر مخصص، فإذا كانت ھناك أدلة تلزم أحدھما بالوفاء بالوعد، 

  )٢(ً.فھي نفسھا التي تلزم اآلخر بھ أیضا

ً أن الحكم الشرعي یجب أن یدور بین تخییر الطرفین معا أو -٢
كونا على قدم المساواة في الغنم والغرم، فكما إلزامھما معا، حتى ی

تعرض لآلمر أسباب تدفعھ لعدم إمضاء وعده، فكذلك تعرض 
للمأمور مثل ھذه األسباب، كتغیر سعر السلعة بین تاریخ المواعدة 
وتاریخ المعاقدة، أو انحــراف المصـــاریف الـواقعة عن 

ن والجمرك المتوقعــــــــــــة، مثـل مصاریف الشحن والتأمی
  )٣(.وأسعار صرف العمالت

  

                                                 
أس��لوب المرابح��ة والجوان��ب ال��شرعیة التطبیقی��ة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة، )  1(

ص /٢ م٥ع (ق��ھ اإلس��المي مجل��ة مجم��ع الفال��دكتور عب��د ال��ستار أب��و غ��دة، 
١٢٢٦(. 

التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة ف�ي ض�وء الفق�ھ اإلس�المي، د عطی�ة عب�د )  2(
 .)١٠٦: ص(الموجود 

بیع المرابحة لآلمر بالشراء في الم�صارف اإلس�المیة، ال�دكتور رفی�ق ی�ونس )  3(
 .)١١٥٣ص /٢ م٥ع (مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي المصري، 
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 الرأي المختار

بعد العرض السابق آلراء الفقھاء المعاصرین في ھذه المسألة وبیان 
أدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشة منھا فإن الرأي المخت�ار فیھ�ا عن�دي ھ�و 
ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول من القول بجواز بیع المرابح�ة لآلم�ر 

ل��ى إل��زام ك��ل م��ن اآلم��ر والم��أمور بالوف��اء بالوع��د بال��شراء ل��و وق��ع ع
الموجود بینھما، وھذا لقوة أدلتھم وسالمتھا من المعارضة وضعف أدل�ة 
ًاآلراء األخرى، حیث لم تسلم من الطعن والمناق�شة، إذ أنھ�ا جمیع�ا إنم�ا 
یصح االستدالل بھا على عدم جواز عقد البیع بین المتواعدین قبل ملكیة 

 المطلوبة، وھذا أم�ر من�ع من�ھ أص�حاب ال�رأي األول، إذ المأمور للسلعة
ًأنھم اشترطوا أن یكون البیع مؤجال لما بعد تمل�ك الم�أمور لھ�ا ودخولھ�ا 
في ضمانھ، وبھذا فال تكون ھذه األدل�ة مانع�ة للق�ول ب�أن الوع�د ف�ي بی�ع 
ًالمرابحة لآلمر بالشراء یكون ملزما، وأیضا فإن القول بإلزامھما بالوفاء  ً

وعد ھو ما تقتضیھ قواع�د ال�شرع ومحاس�ن ال�دین، والت�ي جعل�ت م�ن بال
الوف��اء بالوع��د أح��د الخ��صال الكریم��ة واألخ��الق الحمی��دة الت��ي ینبغ��ي 
باإلجماع على المسلم أن یتخلق بھا، بل وأوصلھا البعض كم�ا س�بق إل�ى 
دائرة الواجبات الشرعیة التي تلزم المسلم، ویحاسب علیھ�ا الم�ؤمن عن�د 

  .ائھا أو تقصیره في اإللتزام بھاإخاللھ بأد

ًوأض�ف إل��ى ذل�ك أن اعتب��ار الوع��د ملزم�ا ف��ي بی�ع المرابح��ة لآلم��ر 
ذل��ك أن للمتواع��دین ویمن��ع ال��ضرر عنھم��ا، وبال��شراء یحق��ق الم��صلحة 

مصلحة اآلمر تقتضي أن یقوم المأمور ببی�ع ال�سلعة الت�ي یحتاجھ�ا إلی�ھ، 
ع ع��ن اآلم��ر ض��رر ف��إلزام الم��أمور ب��ذلك یحق��ق ھ��ذه الم��صلحة، وی��دف

االنتظار دون فائدة، وذلك في حالة ما لو وعده المأمور ببیعھا لھ، ثم لما 
ًاشتراھا المأمور وجد مشتریا بسعر أعلى من السعر الذي عرض�ھ علی�ھ 
ًاآلم��ر، وأی��ضا ف��إن م��صلحة الم��أمور ف��ي أن یق��وم اآلم��ر ب��شراء ال��سلعة 

ع�ل اآلم�ر ع�ن ش�رائھا، منھ، بینما لو قیل بعدم إلزام�ھ ب�ذلك، وامتن�ع بالف
ًفإن الضرر یصیب المأمور إذ قد تبور لدیھ ال�سلعة، ف�ال یج�د راغب�ا ف�ي 
شرائھا، وق�د ال یج�د إال م�ن یبخ�سھا ثمنھ�ا، وذل�ك كل�ھ ض�رر ی�دفع ع�ن 

  . الطرفین عند القول بإلزام الوعد في بیع المرابحة لآلمر بالشراء

ن بیع المرابحة واعتبار المصلحة ھنا إنما أخذت بھ لما ترجح لدي أ
، )١(لآلمر بالشراء إذا كانت بغیر إلزام فھي مباحة على ما سبق قبل ذلك

وبعد بیان أن�ھ ال أث�ر لإلل�زام بالوع�د ف�ي حرم�ة المعامل�ة م�ن عدم�ھ لم�ا 
س�واء كان�ت عل�ى اإلل�زام أو ًمطلق�ا ذكرتھ أن المالكی�ة یقول�ون بحرمتھ�ا 

ھ�ذا لبی�ان أن  وھ�و م�ا رجح�ت ال�رأي المع�ارض ل�ھ ولك�ن س�قت ،عدمھ
  . اإللزام لم یؤثر في التحریم وال الجواز

                                                 
 .الثاني من المبحث األولفي المطلب )  1(
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ًوأیضا فألن الشرع إنما حرم العقد على ال�سلعة قب�ل ملكیتھ�ا للب�ائع، 
وھو ما ال یوجد في بیع المرابحة إذا لم ی�تم البی�ع إال بع�د تمل�ك الم�أمور 

ُوٱ�. ًلھ��ا، فتك��ون مباح��ة ش��رعا ول��و م��ع اإلل��زام بالوف��اء بالوع��د َّ َتع��ال َ َ  ٰىَ
َأعلى ۡ ُوأعلم َ َ ۡ َ ُوأعز وأحكم َ َ ُّۡ َ ََ َ َ.  

ولك��ن یج��ب التنوی��ھ عل��ى أن الق��ول بج��واز معامل��ة بی��ع المرابح��ة 
لآلمر بالشراء، وبجواز اإللزام فیھا م�شروط ب�أن تك�ون عملی�ات البی�ع 
التي یقوم بھا المصرف عملیات حقیقة، ولیست مج�رد عملی�ات ش�كلیة 

ل��ى مج��رد تب��ادل التوقیع��ات أو ص��وریة، یقت��صر فیھ��ا دور الم��صرف ع
بینھ وبین اآلمر، وذلك أنھ ظھر من خالل تعامالت بعض المصارف أنھ 

، لدرج�ة أن بع�ضھا ق�د یوك�ل اآلم�ر ف�ي تقلص دورھا في ھذه المعامل�ة
إج��راء عق��د ال��شراء م��ع الب��ائع نیاب��ة ع��ن الم��صرف، وف��ي القی��ام ببی��ع 

ھ ف�ي ت��سلیم ال�سلعة إل�ى نف�سھ بع�د ذل�ك، ب�ل ق�د ی�صل األم�ر إل�ى توكیل�
ال�ثمن النق��دي للب��ائع وف��ي ق��بض ال�سلعة من��ھ، عل��ى نح��و ال یظھ��ر فی��ھ 
ف��رق ب��ین ھ��ذه المعامل��ة وب��ین الق��رض بالرب��ا، ول��ذلك اش��ترط بع��ض 

 المعامل��ة بع��ض لتف��ادي ذل��ك الخل��ل ولج��واز ھ��ذهالفقھ��اء المعاص��رین 
  :الشروط

 شراء السلعة بنفسھ أو بوكیل عنھ غیر اآلمر المصرف تولي - ١
ء، ودفع ثمن الشراء مباشرة من البائع دون توسط اآلمر بالشرا

  .بالشراء

  . تسلم المصرف السلعة بحیث تدخل في ضمانھ- ٢

 إرفاق المستندات المثبتة لعملیة شراء المصرف السلعة وتسلمھ - ٣
.إیاھا

)١(
  

ھل یصح تخریج اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلمر : المطلب الثالث
  الكیة؟بالشراء على رأي الم

سبق أثناء إیراد أدلة أص�حاب ال�رأي األول ف�ي م�سألة حك�م اإلل�زام 
بالوعد في بیع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء ق�ولھم ف�ي تخ�ریج الق�ول ب�إلزام 
ًالمتواعدین بالوفاء بالوعد أنھ یعتبر ھذان الوعدان ملزمین بناء عل�ى م�ا 

وعد إذا ك�ان ذھب إلیھ المالكیة في القولین الراجحین عندھما من لزوم ال
ًعلى سبب مطلقا أو كان على سبب ودخل الموعود في ال�سبب م�ن أج�ل 

الق�ول ب�اإللزام بالوع�د ھذا الوعد، وتم مناقشة ھ�ذا التخ�ریج بع�دم ص�حة 

                                                 
/ ١(بی��ع المرابح��ة كم��ا تجری��ھ البن��وك اإلس��المیة، د محم��د س��لیمان األش��قر ) 1(

١٣١.( 
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ًفي ھذه المعاملة اعتم�ادا عل�ى رأي المالكی�ة إذ أن فقھ�اء المالكی�ة ن�صوا 
ن بج�واز اإلل�زام  مما جعل بعض الفقھاء القائلی)١(.على منع ھذه المعاملة

في بیع المرابحة لآلمر بالشراء یحاول الخروج من ھذه اإلشكالیة بالقول 
 بین )٢(بجواز أن أن تستفاد أحكام بیع المرابحة لآلمر بالشراء من التلفیق

أحكام المذاھب في ھذه المسألة، فق�د س�بق أن ال�شافعي ن�ص عل�ى ج�واز 
یل�زم المتواع�دین بالوف�اء صورة بیع المرابحة لآلمر بال�شراء، ولكن�ھ ل�م 

بالوعد، بل جعل لھما الخیرة في عقد البیع بعد شراء الم�أمور لل�سلعة أو 
والمالكی��ة یقول��ون ب��أن الوع��د مل��زم إن ك��ان عل��ى س��بب أو دخ��ل عم��ده، 

فأخ��ذوا اإلباح��ة م��ن ق��ول ال��شافعي الموع��ود م��ن أجل��ھ ف��ي كلف��ة مالی��ة، 
ھذه المعاملة لم یقل بھ�ا ، مع أن مجموع  المالكیةوأخذوا اإللزام من قول

ال��شافعي وال المالكی��ة، ألن ال��شافعي وإن أب��اح المرابح��ة إال أن��ھ ل��م یق��ل 
باإللزام، والمالكیة منعوا المرابحة وإن قالوا باإللزام بالوعد قال الدكتور 

خذوا من اإلمام الشافعي مرابحتھ، وترك�وا ل�ھ فأ :"رفیق یونس المصري
ھم وترك��وا لھ��م م��رابحتھم، فق��د رأى خی��اره، وأخ��ذوا م��ن المالكی��ة وع��د

المالكی��ة إمك��ان اإلل��زام الق��ضائي بالواع��د ف��ي بع��ض الح��االت، فطبق��ھ 
  )٣(".أنصار اإللزام على ھذه الحالة، فخرجوا بنص فقھي لم یقل بھ فقیھ

وأرى ھنا أن تخریج اإللزام في بی�ع المرابح�ة لآلم�ر بال�شراء عل�ى 
 ما سبق من معارضة اإلل�زام رأي المالكیة غیر صحیح لعدة أمور، منھا

ھنا لرأي المالكیة بمنع المرابحة لآلم�ر بال�شراء، م�ع م�ا ذھب�وا إلی�ھ م�ن 
منع المواعدة على بیع الشيء قبل تملكھ، وأضیف علیھ أن رأي المالكیة 
ال یحقق غرض القائلین باإللزام في بیع المرابحة لآلمر بالشراء،  وذلك 

ق اإللزام في حق أحد المتعاقدین فقط، ال أن األخذ برأي المالكیة إنما یحق
لكلیھم��ا، وف��ي بع��ض الح��االت فق��ط ال ف��ي جمیعھ��ا، وبی��ان ذل��ك أن ق��ول 
المالكی��ة ب��أن الوع��د مل��زم ل��و ك��ان عل��ى س��بب فإن��ھ ل��و أخ��ذ ب��ھ فھ��و إنم��ا 
ًیوجب الوفاء فقط على المتواعد الذي ذكر اآلخر لھ سببا للوعد، بینما لو 

ء في ھذه الحالة، وكذا فإن القول بأن الوع�د لم یذكر سبب فال یجب الوفا

                                                 
 .وذلك في المطلب السابق)  1(
التلفی��ق ب��ین ): " ٢٩٤، ٢٩٣/ ١٣(ج��اء ف��ي الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة )  2(

ل واح�د أخذ صحة الفعل من مذھبین معا بعد الحكم ببطالن�ھ عل�ى ك�: المذاھب
متوض��ئ لم��س ام��رأة أجنبی��ة ب��ال حائ��ل وخ��رج من��ھ : منھم��ا بمف��رده، ومثال��ھ

نجاسة كدم من غیر السبیلین، فإن ھذا الوضوء باطل باللمس عند ال�شافعیة، 
وباطل بخروج الدم من غیر السبیلین عن�د الحنفی�ة، وال ین�تقض بخ�روج تل�ك 

 ب��اللمس عن��د النجاس��ة م��ن غی��ر ال��سبیلین عن��د ال��شافعیة، وال ین��تقض أی��ضا
الحنفی��ة، ف��إذا ص��لى بھ��ذا الوض��وء، ف��إن ص��حة ص��التھ ملفق��ة م��ن الم��ذھبین 

 ." ًمعا
بیع المرابحة لآلمر بالشراء في الم�صارف اإلس�المیة، ال�دكتور رفی�ق ی�ونس )  3(

 .)١١٦٠ص /٢ م٥ع (مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي المصري، 
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ال یلزم إال إذا كان على سبب ودخل الموعود من أجل الوعد ف�ي ال�سبب 
ف��إن األخ��ذ بھ��ذا ال��رأي إنم��ا یوج��ب الوف��اء عل��ى م��ن ورط اآلخ��ر بھ��ذا 
الوعد، وعلیھ فیك�ون اإلل�زام بن�اء عل�ى ھ�ذا ال�رأي إنم�ا ھ�و عل�ى اآلم�ر 

سببھ المأمور في ھذا الشراء، بینما األخذ فقط، ألن وعده ھو الذي وقع ب
بھذا الرأي ال یلزم المأمور بالشراء، ألنھ بوعده لم ُیدخل اآلمر في غرم 

  . ًمالي، فلم یكن المأمور ملزما بھذا الوعد

ولكنني أرى أن اإللزام بالوعد في بیع المرابحة لآلم�ر بال�شراء م�ن 
عد مذھبھم، وبیان ذلك أن ًالممكن القول بھ بناء على أصول الحنفیة وقوا

بیع المرابحة لآلمر بالشراء قال األحناف بإباحتھ بناء على ما س�بق ع�ن 
، وھو وإن كان یرى عدم اإلل�زام إال أن م�ن القواع�د )١(محمد بن الحسن

 )٢("المواعی��د ق��د تك��ون الزم��ة لحاج��ة الن��اس" المق��ررة ف��ي الم��ذھب أن 
وم الوع�د ف�ي معامل�ة م�ن ومعنى ذلك أن الحاجة لو اقتضت أن یقال بل�ز

المعامالت فیقال بلزومھ في المذھب، وھذه القاعدة طبقھا األحن�اف عل�ى 
ًوالذي قالوا بصحتھ لو تم البیع باتا بین " بیع الوفاء"بعض المسائل منھا 

المتعاقدین، ثم بعد ذلك وعد المشتري البائع بأنھ إن رد علی�ھ ال�ثمن فإن�ھ 
البیع ولزوم الوف�اء بالوع�د؛ ألن المواعی�د یرد علیھ المبیع، فقالوا بجواز 

  )٣(.ًقد تكون الزمة فیجعل ھذا الوعد الزما لحاجة الناس

وعلی��ھ فالحنفی��ة یقول��ون بج��واز اإلل��زام بالوع��د ل��و اقت��ضت الحاج��ة 
اإللزام بھ، وعلیھ فیصح االستفادة بھذه القاعدة، إذ أنھم قالوا بج�واز بی�ع 

ل��ى اإلل��زام بالوع��د فیھ��ا موج��ودة المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء، والحاج��ة إ
فیمكن أن یق�ال ب�ھ، وھ�و یحق�ق اإلل�زام عل�ى المتواع�دین، بخ�الف بنائ�ھ 

                                                 
 .المطلب األول من المبحث األول)  1(
 ٧٤٣: ت(ق شرح كنز الدقائق، عثمان ب�ن عل�ي الزیلع�ي الحنف�ي تبیین الحقائ) 2(

المطبع����ة الكب����رى األمیری����ة، ب����والق، الق����اھرة، : ، ط)١٨٤ص /٥ج(، )ھ����ـ
حاش��یة اب��ن ، )٤٦/ ١١(البنای��ة ش��رح الھدای��ة  ھ��ـ، ١٣١٣األول��ى، : الطبع��ة

المت���وفى س���نة (عاب���دین ، محم���د أم���ین ب���ن عم���ر ال���شھیر ب���ابن عاب���دین 
ص /٧ج(ادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد مع�وض ع: ، تحقیق)ھـ١٢٥٢
 -ھ��ـ ١٤٢٣:  ال��سعودیة، طبع��ة س��نة-دار ع��الم الكت��ب، الری��اض : ، ط)٢٨١

 .م٢٠٠٣
صورتھ أن یبیعھ العین : ذكرتھ ھنا تبعا للدرر:  وبیع الوفاء:قال ابن عابدین )  3(

ن ب�ألف عل�ى أن�ھ إذا رد علی�ھ ال�ثمن رد علی�ھ الع�ین، وس�ماه ال�شافعیة ب�الرھ
المع��اد، وی��سمى بم��صر بی��ع األمان��ة، وبال��شام بی��ع اإلطاع��ة، قی��ل ھ��و رھ��ن 
فت�ضمن زوائ�ده، وقی��ل بی�ع یفی��د االنتف�اع ب�ھ، وف��ي إقال�ة ش��رح المجم�ع ع��ن 

وعلیھ الفتوى، وقیل إن بلفظ البیع لم یكن رھنا، ث�م إن ذك�را الف�سخ : النھایة
ًفیھ أو قبلھ أو زعماه غیر الزم كان بیعا فاسدا، ولو ب ع�ده عل�ى وج�ھ المیع�اد ً

ج��از ل��زم الوف��اء ب��ھ؛ ألن المواعی��د ق��د تك��ون الزم��ة لحاج��ة الن��اس، وھ��و 
 ).٥٤٥/ ٧(حاشیة ابن عابدین ......" الصحیح 
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عل��ى رأي المالكی��ة، فحت��ى ل��و أخ��ذنا ب��ھ إال أن��ھ ال یحق��ق اإلل��زام عل��ى 
ُوٱ�. ًالطرفین جمیعا َّ ٰتعالى َ ََ َأعلى َ ۡ ُوأعلم َ َ ۡ َ ُوأعز وأحكم َ َ ُّۡ َ ََ َ َ.   
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  اتمةالخ

الحم�د � رب الع�المین، ال�ذي بنعمت��ھ ت�تم ال�صالحات، أحم�ده تع��الى 
عل��ى أن وفقن��ي إلتم��ام ھ��ذا البح��ث، وال��ذي تناول��ت فی��ھ موض��وع بی��ع 

  :المرابحة لآلمر بالشراء، وخلصت إلى النتائج التالیة

 األھمیة الكبیرة لمعاملة بیع المرابحة لآلمر بالشراء، مما جعلھا -١
ر على وسائل االستثمار األخرى التي یتم تتفوق وبفارق كبی

  . التعامل بھا في المصارف اإلسالمیة

 أن ھذه المعاملة لیست مستحدثة، وإنما ھي معاملة قدیمة تحدث عنھا -٢
فقھاء المذاھب األربعة، وإن تفاوتوا في الحدیث عنھا بین مقل 

  .ومكثر

ر  اآلم- أن ھذه المعاملة تتركب من وعدین من كل طرفیھا -٣
  .، تنتھي بعقد بیع للسلعة المطلوبة -والمأمور

 أن الفقھاء القدامى اختلفوا في مدى مشروعیة ھذه المعاملة، وقد -٤
  ً.ترجح لدي القول بجوازھا شرعا

 أن الفقھاء القدامى لم یضعوا في اعتبارھم أن اإللزام بالوعد من -٥
 برأیھ عدمھ سبب للقول بحل أو حرمة ھذه المعاملة، وإنما قال كل

  .العتبارات أخرى

 أن الفقھ اإلسالمي تعددت فیھ وجھات النظر حول اإللزام بالوعد -٦
ًمطلقا من عدمھ، وقد ترجح لدي أنھ یلزم الوفاء بھ شرعا  إال ً

لعذر، وأما قضاء فیلزم إن دخل الموعود بسبب ھذا الوعد في 
  .كلفة مالیة

ع المرابحة لآلمر  أن الخالف بین الفقھاء المعاصرین في مسألة بی-٧
بالشراء انحسر في مدى مشروعیة اإللزام بالوعد فیھ من عدمھ، 
وقد ترجح لدي القول بأن اإللزام بالوعد في ھذه المعاملة جائز 

  ً.شرعا

 أن ما ذھب إلیھ البعض من بناء اإللزام بالوعد في بیع المرابحة -٨
 ما لو لآلمر بالشراء على قول المالكیة بأن الوعد ملزم في حالة

كان على سبب أو دخل الموعود في كلفة مالیة بسببھ، أراه محل 
نظر، وأن األولى أن یبنى على قواعد مذھب األحناف،  والتي 
ًمنھا أن الوعد إذ وجدت حاجة لإللزام بھ یكون ملزما، والحاجة 
داعیة إلى اإللزام في بیع المرابحة لآلمر بالشراء، فیمكن أن یعمل 

  .ھبھذه القاعدة فی
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وفي الختام أرجو أن أكون وفقت ف�ي ھ�ذا البح�ث لل�صواب، وأس�أل 
  . ًهللا تعالى أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم وأن ینفعني بھ یوم الدین
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  قائمة بأھم المراجع

  
١    األحادیث المختارة  المستخرج من األحادیث المختارة مما لم

ا، ضیاء الدین یخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھم
دھیش، بن اد عبد الملك : ، تحقیق)ھـ٦٤٣: ت(المقدسي 

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، الثالثة، دار خضر، بیروت: ط
٢    ت(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص :

دار إحیاء : محمد صادق القمحاوي، ط: ، تحقیق)ھـ٣٧٠
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ لبنان،  -التراث العربي، بیروت 

٣   حیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إ
 لبنان،  -دار المعرفة، بیروت : ، ط)ھـ٥٠٥: ت(الطوسي 

  .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢
٤    االختیار لتعلیل المختار، عبد هللا بن محمود بن مودود

الشیخ : ، علیھا تعلیقات)ھـ٦٨٣: ت(الموصلي الحنفي 
، بدون بیروتدار الكتب العلمیة، : قة، طمحمود أبو دقی

  .تاریخ
٥    ،ت(اآلداب الشرعیة، عبد هللا محمد بن مفلح المقدسي :

: شعیب األرناؤوط ، عمر القیام، ط: ، تحقیق)ھـ٧٦٣
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ الثالثة،  ،مؤسسة الرسالة، بیروت

٦    ت(األذكار، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي :
دار الفكر : وط، طعبد القادر األرنؤ: ، تحقیق)ھـ٦٧٦

 -  ھـ ١٤١٤:  سنة،للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
  . م١٩٩٤

٧    االستثمار الالربوي في نطاق عقد المرابحة، د حسن عبد
 من مجلة المسلم ٣٥هللا األمین،  بحث منشور في العدد 

  .م١٩٨٣یولیو / تموز٢٦، المعاصر، الصادر یوم الثالثاء
٨   أبو عمر یوسف قھاء األمصار، االستذكار الجامع لمذاھب ف

سالم عطا، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: ت( القرطبي  البربن عبد
 الثانیة،  بیروت،دار الكتب العلمیة، : محمد معوض، ط

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣
٩    أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في

مجلة المصارف اإلسالمیة، الدكتور عبد الستار أبو غدة، 
  . الثاني:مالخامس، : عسالمي، مجمع الفقھ اإل

١٠    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن
دار الكتاب اإلسالمي، : ، ط)ھـ٩٢٦: ت(زكریا األنصاري، 

  بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
١١    األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، زین الدین

: ، تحقیق)ھـ٩٧٠: ت(بن إبراھیم بن محمد، ابن نجیم 
 - دار الكتب العلمیة، بیروت : الشیخ زكریا عمیرات، ط

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى،  : لبنان، الطبعة
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١٢    األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین
، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، ط)ھـ٩١١: ت(السیوطي 
  م،١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣األولى،  

١٣   ھب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن اإلشراف على مذا
صغیر أحمد األنصاري أبو : ، تحقیق)ھـ٣١٩: ت(المنذر 

 اإلمارات، - مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة : حماد، ط
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى،  : الطبعة

١٤     ،محمد بن أبي بكر شمس إعالم الموقعین عن رب العالمین
محمد عبد : تحقیق ،)ھـ٧٥١: ت(الدین ابن قیم الجوزیة 

 لبنان، -دار الكتب العلمیة، بیروت : السالم إبراھیم، ط
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى،  : الطبعة

١٥    ھـ٢٠٤: ت(األم، أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي( ،
دار الوفاء : د رفعت فوزي عبد المطلب، دار النشر: تحقیق

: مصر، الطبعة - للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة 
  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢:األولى، سنة الطبع

١٦   عالء الدین أبو نصاف في معرفة الراجح من الخالفاإل  ،
: ، تحقیق) ھـ٨٨٥:   ت(الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة: محمد حامد الفقي، ط
  م١٩٥٦ - ھـ ١٣٧٥: األولى، سنة النشر : الطبعة

١٧   سط من السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن األو
یاسر : ، تحقیق)ھـ٣١٩: ت(إبراھیم بن المنذر النیسابوري 

:  مصر، الطبعة-دار الفالح، الفیوم : بن كمال، وآخرون، ط
  .م٢٠١٠ ھـ، ١٤٣١الثانیة،  

١٨   زین الدین بن إبراھیم بن البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،
دار الكتب العربیة : ، ط)ھـ٩٧٠ :ت(محمد ابن نجیم 

  .ھـ١٣٣٣: الكبرى، مصر، طبعة سنة
١٩    البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار، أحمد بن أحمد

 - دار الكتب العلمیة، بیروت: ط، )ھـ٨٤٠: ت(بن المرتضى 
  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى،  : لبنان، الطبعة

٢٠   بدر الدین محمد البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد هللا 
دار : ، ط)ھـ٧٩٤: ت(بن عبد هللا بن بھادر الزركشي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى،  : الكتبي، الطبعة
٢١    القاضي حسین محمد ،  شرح بلوغ المرامالتمامالبدر

د محمد شحود خرفان، : ، تحقیق)ھـ١١١٩: ت(المغربي 
 -  ھـ ١٤٢٦ مصر، الثانیة،  -دار الوفاء، المنصورة : ط

  م٢٠٠٥
٢٢    أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى البنایة شرح الھدایة ،

 - دار الكتب العلمیة : ط، )ھـ٨٥٥: ت(بدر الدین العینى 
  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان، الطبعة

٢٣   األحكام ، علي بن  كتاب الواقعین في واإلیھام الوھم بیان
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: ، تحقیق )ھـ٦٢٨: ت(محمد بن عبد الملك، ابن القطان 
 - دار طیبة، الریاض : الدكتور الحسین آیت سعید، ط

  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨األولى ،  : السعودیة، الطبعة 
٢٤    البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل

: ت(المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
دار الغرب :  طد محمد حجي وآخرون،: ، تحقیق)ھـ٥٢٠

  .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة،  : ، الطبعة، بیروتاإلسالمي
٢٥    بیع المرابحة كما تجریھ البنوك اإلسالمیة، د محمد سلیمان

مطبوع ضمن كتاب بحوث فقھیة في قضایا بحث ، األشقر
دار النفائس، األردن، الطبعة األولى، : اقتصادیة معاصرة، ط

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨
٢٦    المصارف اإلسالمیة، بیع المرابحة لآلمر بالشراء في

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدكتور رفیق یونس المصري، 
  .العدد الخامس، المجلد الثاني

٢٧    ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور سامي حسن حمود
  .مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الخامس، المجلد الثاني

٢٨   أحمد بن ر ألحكام المذھب، شرح متن األزھاالتاج المذھب ،
دار الحكمة الیمانیة، : قاسم العنسي الیماني الصنعاني، ط

  .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤:  الیمن، طبعة سنة-صنعاء 
٢٩    التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي

: ت(القاسم بن یوسف، أبو عبد هللا المواق المالكي 
یة، دار الكتب العلم: ، مطبوع مع مواھب الجلیل، ط)ھـ٨٩٧

  م١٩٩٤- ھـ١٤١٦األولى،  :  لبنان، الطبعة-بیروت 
٣٠    تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزیلعي

المطبعة الكبرى األمیریة، : ، ط) ھـ٧٤٣: ت(الحنفي 
   ھـ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة، الطبعة

٣١    تحریر الكالم في مسائل االلتزام، أبو عبد هللا محمد بن محمد
د عبد : ، تحقیق)ھـ٩٥٤: ت( الحطاب ،ن عبد الرحمنب

  .دار الغرب اإلسالمي، بیروت: السالم محمد الشریف، ط
٣٢   ،أبو العال محمد عبد  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي

دار الكتب : ، ط)ھـ١٣٥٣: ت(الرحمن المباركفورى 
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ األولى،  ،العلمیة، بیروت

٣٣   المغني عن حمل األسفار في  حیاءتخریج أحادیث اإل
زین الدین األسفار، في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار، 

دار ابن حزم، بیروت : ط ،)ھـ٨٠٦: ت( العراقي عبد الرحیم
  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦األولى،  :  لبنان، الطبعة-

٣٤    التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة في ضوء الفقھ
دار النشر للجامعات، : وجود، طاإلسالمي، د عطیة عبد الم

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ األولى،  ،القاھرة
٣٥    ،أبو عبد هللا تفسیر الرازي  مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر
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دار : ، ط)ھـ٦٠٦: ت( فخر الدین الرازي ،محمد بن عمر
  . ھـ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت، الطبعة-إحیاء التراث العربي 

٣٦   لمظفر، منصور بن محمد بن عبد تفسیر السمعاني، أبو ا
، )ھـ٤٨٩: ت(الجبار السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 

دار : یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم، ط: تحقیق
 - ھـ١٤١٨األولى،  :  السعودیة، الطبعة-الوطن، الریاض 

  .م١٩٩٧
٣٧    تفسیر الطبري جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن

محمود أحمد شاكر، : ، تحقیق)ھـ٣١٠: ت(ري جریر الطب
 لبنان، -مؤسسة الرسالة، بیروت : أحمد محمد شاكر، ط

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى،  : الطبعة
٣٨    تكملة شرح فتح القدیر، شمس الدین أحمد بن قودر

دار الكتب : ط، ) ھـ٩٨٨: ت(المعروف بقاضي زاده أفندي 
  .ھـ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣:  األولى، سنة،العلمیة، بیروت

٣٩   أحمد بن حادیث الرافعي الكبیر،تلخیص الحبیر في تخریج أ 
أبو عاصم : ، تحقیق)ھـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقالني علي ا

 -مؤسسة قرطبة، القاھرة : حسن بن عباس بن قطب، ط
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى،  : مصر، الطبعة

٤٠   ر التماس السعد في الوفاء بالوعد، شمس الدین أبو الخی
: ، تحقیق)ھـ٩٠٢: ت(محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

مكتبة العبیكان، : عبد هللا بن عبد الواحد الخمیس، ط
  م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧األولى، :  السعودیة، الطبعة-الریاض

٤١    التمھید في تخریج الفروع على األصول، جمال الدین عبد
، )ھـ٧٧٢: ت(ّالرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي 

مؤسسة الرسالة، بیروت : محمد حسن ھیتو، ط. د: حقیقت
  .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١الثانیة،  :  لبنان، الطبعة-

٤٢    ،أبو عمر التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید
، )ھـ٤٦٣: ت(یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي 

وزارة : وآخرون، ط، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقیق
 المغرب، الطبعة -والشؤون اإلسالمیة عموم األوقاف 

  .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الثانیة،  
٤٣    التیسیر بشرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو

بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین 
مكتبة اإلمام الشافعي، الریاض : ، ط)ھـ١٠٣١: ت(المناوي 

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثالثة،  :  السعودیة، الطبعة-
٤٤    جامع العلوم والحكم، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن

: ، تحقیق)ھـ٧٩٥: ت(َرجب بن الحسن، السالمي، الحنبلي 
مؤسسة الرسالة، : شعیب األرناؤوط، إبراھیم باجس، ط

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثامنة،  :  لبنان، الطبعة-بیروت 
٤٥   ر الشروق على حاشیة ابن الشاط على الفروق للقرافي إدرا
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: ت(أنواء الفروق، ألبي القاسم قاسم بن عبد هللا بن الشاط 
، تحقیق خلیل المنصور، مطبوع مع كتاب الفروق )ھـ٧٢٣

:  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة،  بیروت : للقرافي، ط
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى،  

٤٦    حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، مطبوع مع عون
:  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت : ، طالمعبود
  .م١٩٩٠ -  ھـ١٤١٠األولى، 

٤٧   ،محمد أمین بن عمر الشھیر بابن حاشیة ابن عابدین 
عادل أحمد عبد : ، تحقیق)ھـ١٢٥٢المتوفى سنة (عابدین 

دار عالم الكتب، الریاض : الموجود وعلي محمد معوض، ط
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣:  السعودیة، طبعة سنة-

٤٨    ،التجرید لنفع العبید، حاشیة البجیرمي على شرح المنھج
: ، ط)ھـ١٢٢١: ت(سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي 

  .م١٩٥٠ -ھـ ١٣٦٩مطبعة الحلبي،  
٤٩    ت(شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي حاشیة :

مصطفى : طعلى شرح المحلي على المنھاج، )  ھـ١٠٦٩
  .م١٩٥٦ -ھـ ١٣٧٥: صر، الثالثة، سنةالبابي الحلبي، م

٥٠    ،أبو العباس أحمد بن حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر
دار : ط ،)ھـ١٢٤١: ت(، الشھیر بالصاوي المالكي محمد

  .المعارف، مصر، بدون طبعة
٥١    الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، أبو الحسن

الشیخ : ق، تحقی)ھـ٤٥٠: ت( الماوردي ،علي بن محمد
دار الكتب : ، طعلي معوض، الشیخ عادل عبد الموجود

   م١٩٩٤- ھـ ١٤١٤، األولى،  العلمیة، بیروت
٥٢    الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، أبو الفضل أحمد بن علي

، )ھـ٨٥٢: ت(بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
دار : السید عبد هللا ھاشم الیماني المدني، ط: تحقیق
  . لبنان، بدون تاریخ-فة، بیروت المعر

٥٣    الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد
د : ، تحقیق)ھـ٦٨٤: ت(الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

 - دار الغرب اإلسالمي، بیروت : محمد حجي وآخرون، ط
  .م١٩٩٤األولى،  : لبنان، الطبعة

٥٤   كریا محیي الدین روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو ز
زھیر : ، تحقیق)ھـ٦٧٦: ت(یحیى بن شرف النووي 

 عمان، - دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت: الشاویش، ط
  م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الثالثة،  : الطبعة

٥٥    زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد
: ، تحقیق)ھـ٥٩٧: ت(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 لبنان، -دار الكتاب العربي، بیروت : لمھدي، طعبد الرزاق ا
  . ھـ١٤٢٢األولى،  : الطبعة



                                          ١٠٥٠

٥٦    ،محمد بن أبي بكر بن أیوب زاد المعاد في ھدي خیر العباد
، )ھـ٧٥١: ت(بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

مؤسسة : شعیب األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط، ط: تحقیق
، السابعة والعشرون :  لبنان، الطبعة -الرسالة، بیروت 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥
٥٧    سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعیل

محمد : ، تحقیق)ھـ١١٨٢: ت(األمیر الكحالني الصنعاني 
 - دار ابن الجوزي، الدمام : صبحي حسن الحالق، ط

  .ھـ١٤٢١الثانیة،  : السعودیة، الطبعة
٥٨   حمد بن یزید القزویني، ابن سنن ابن ماجھ، أبو عبد هللا م

دار : محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقیق)ھـ٢٧٥: ت(ماجة 
 فیصل عیسى البابي الحلبي، القاھرة -إحیاء الكتب العربیة 

  . مصر، بدون تاریخ-
٥٩    سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن

ْبشیر بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني  ، )ھـ٢٧٥: ت(ِِّ
المكتبة : محمد محیي الدین عبد الحمید، ط: تحقیق

  . بیروت، بدون تاریخ-العصریة، صیدا 
٦٠    الترمذي،سنن الترمذي الجامع الصحیح، محمد بن عیسى 

أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد : ، تحقیق)ھـ٢٧٩: ت(
مصطفى البابي الحلبي، : الباقي، إبراھیم عطوة عوض، ط

  . م١٩٧٧ -  ھـ ١٣٩٧،  ، الثانیةالقاھرة
٦١   السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ،

: عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، تحقیق)ھـ٣٠٣: ت(النسائي 
:  سوریا، الطبعة-مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الرابعة،  
٦٢    السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي

حسن عبد : ، تحقیق)ھـ٣٠٣: ت(اساني، النسائي الخر
 لبنان، - مؤسسة الرسالة ، بیروت : المنعم شلبي، ط

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى،  : الطبعة
٦٣    السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى

ِالخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  ْ َ ْ ، )ھـ٤٥٨: ت(ُ
دار الكتب العلمیة، : محمد عبد القادر عطا، ط: تحقیق

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة،  :  لبنان، الطبعة-بیروت 
٦٤   المحقق الحلي، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ،

السید صادق الشیرازي، : جعفر بن الحسن الھذلي، تعلیق
  .انتشارات استقالل، طھران: ط

٦٥    المفتح شرح األزھار، المنتزع المختار من الغیث المدار
أبو الحسن عبد هللا  ،األطھارلكمائم االزھار في فقھ االئمة 

مكتبة غمضان : ط، )ھـ٨٧٧: ت(، بن مفتاح بن أبي القاسم
  . الیمن- صنعاء -
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٦٦    ِشرح التلقین، أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التمیمي َّ
الشیخ محمد : ، تحقیق)ھـ٥٣٦: ت(المازري المالكي 
 لبنان، -ِدار الغرب اإلسالمي، بیروت : طّالمختار السالمي، 

  . م١٩٩٧األولى،  : الطبعة
٦٧    ،محمد بن عبد الباقي بن یوسف شرح الزرقاني على الموطأ

 ، )ھـ١١٢٢: المتوفى سنة(الزرقاني المصري األزھري 
مكتبة الثقافة الدینیة، : طھ عبد الرءوف سعد، ط: تحقیق

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى،  :  مصر، الطبعة-القاھرة 
٦٨    شرح الزرقاني على مختصر خلیل، عبد الباقي بن یوسف

، )ھـ١٠٩٩: ت(بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري 
دار الكتب العلمیة، : عبد السالم محمد أمین، ط: تحقیق

  .م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة-بیروت 
٦٩   مد بن الشرح الصغیر على أقرب المسالك، أبو البركات أح

دار : ط ،) ھـ١٢٠١: المتوفى سنة(محمد بن أحمد الدردیر 
  .المعارف، مصر، بدون طبعة 

٧٠    الشرح الكبیر على مختصر خلیل، أبو البركات أحمد بن
دار إحیاء : ط، ) ھـ١٢٠١: المتوفى سنة(محمد الدردیر 

الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، القاھرة، بدون طبعة 
  .وبدون تاریخ

٧١    ج (الشرح الكبیر على مختصر خلیل، للشیخ أحمد الدردیر
دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي : ، ط)١٥٩ص /٣

  .الحلبي، القاھرة، بدون طبعة
٧٢     ،محمد بن یوسف بن عیسى شرح النیل وشفاء العلیل

دار التراث العربي، لیبیا، مكتبة اإلرشاد، جدة، : ط، أطفیش
  .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٧٢الطبعة الثانیة،  

٧٣    شرح حدود ابن عرفة  الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق
اإلمام ابن عرفة الوافیة، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد 

المكتبة : ، ط)ھـ٨٩٤: ت(هللا، الرصاع التونسي المالكي 
  .ھـ١٣٥٠األولى،  : العلمیة، الطبعة

٧٤    علي بن خلف شرح صحیح البخارى، ابن بطال أبو الحسن
أبو تمیم یاسر بن : ، تحقیق)ھـ٤٤٩: ت(بن عبد الملك 

:  السعودیة ، الطبعة-مكتبة الرشد، الریاض : إبراھیم، ط
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة،  

٧٥    شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد هللا الخرشي
المطبعة األمیریة الكبرى، مصر، : ، ط)ھـ١١٠١: ت(

  ھـ١٣١٧الطبعة الثانیة،  
٧٦    لشیخ محمد ا على مختصر العالمة خلیل،شرح منح الجلیل

مكتبة : ط، )ھـ١٢٩٩: ت (بن أحمد بن محمد علیش
  .النجاح، طرابلس لیبیا، بدون تاریخ

٧٧   تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن الصحاح 
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أحمد عبد : ، تحقیق)ھـ٣٩٣: ت(حماد الجوھري الفارابي 
:  بیروت، الطبعة-دار العلم للمالیین : الغفور عطار، ط

   م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة 
٧٨    ت(صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري :

دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقیق)ھـ٢٦١
 -الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي،  دار الحدیث القاھرة 

  .م١٩١ -ھـ ١٤١٢األولى،  : مصر، الطبعة
٧٩    صحیح البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من

أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، أبو 
: المتوفى سنة(عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري 

دار : محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط: ، تحقیق)ھـ٢٥٦
ھـ، مصورة عن ١٤٢٢ األولى،  ،طوق النجاة، بیروت

 المطبعة األمیریة الكبرى، ببوالق  طلطانیةالنسخة الس
  .ھـ١٣١٢: مصر، سنة

٨٠    ضوء الشموع شرح المجموع، محمد األمیر المالكي
 -المكتبة األزھریة للتراث : ، ط)ھـ١٢٣٢المتوفى سنة (

   موریتانیا، بدون تاریخ نشر- مصر، دار یوسف بن تشافین 
٨١   ب بن تقي طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوھا

محمود الطناحي، . د: ، تحقیق)ھـ٧٧١: ت(الدین السبكي 
دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل : عبد الفتاح الحلو، ط. د

  . مصر، بدون طبعة-عیسى البابي الحلبي، القاھرة 
٨٢    عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن

إدار : ، ط)ھـ٨٥٥: ت(أحمد بن موسى بدر الدین العینى 
  . مصر، بدون طبعة-الطباعة المنیریة، القاھرة 

٨٣   أكمل الدین محمد بن محمد البابرتي العنایة شرح الھدایة ،
 لبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروت : ط، )ھـ٧٨٦: ت(

  .م٢٠٠٣  -ھـ١٤٢٤األولى، : الطبعة
٨٤    ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق

دار الكتب العلمیة، : ، ط)ھـ١٣٢٩: ت(العظیم آبادي 
  .م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠ األولى، ،بیروت

٨٥    غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر، أحمد بن
دار الكتب : ، ط)ھـ١٠٩٨: ت(محمد الحموي الحنفي 

 - ھـ ١٤٠٥األولى، :  لبنان، الطبعة- العلمیة، بیروت 
  .م١٩٨٥

٨٦   علي بن حجر أحمد بن، فتح الباري بشرح صحیح البخاري 
الشیخ عبد العزیز بن عبد : ، تعلیق)ھـ٨٥٢: ت(العسقالني 

دار : محب الدین الخطیب، ط: هللا بن باز، أشرف على طبعھ
  .ھـ١٣٧٩ لبنان،  -المعرفة،  بیروت 

٨٧    فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، محمد
مصطفى : ، ط)ھـ١٢٩٩: ت(بن أحمد بن محمد علیش، 
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  .م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨ مصر،  -بابي الحلبي، القاھرة ال
٨٨    الفتوحات الربانیة على األذكار النواویة، محمد بن عالن

، دار إحیاء التراث )ھـ١٠٥٧: ت(الصدیقي الشافعي 
  . لبنان، بدون طبعة-العربي، بیروت 

٨٩   ھـ٧٦٣: ت (ع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجالفرو( ،
مؤسسة : د المحسن التركي، طعبد هللا بن عب: تحقیق

   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ األولى ،الرسالة، بیروت
٩٠    ،ت(أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي الفروق :

دار الكتب العلمیة،  : تحقیق خلیل المنصور، ط، )ھـ٦٨٤
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ األولى،  ،بیروت

٩١    ،أبو محمد موفق الدین عبد هللالكافي في فقھ اإلمام أحمد 
دار : ط ،)ھـ٦٢٠: ت(بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى،  : الكتب العلمیة، الطبعة
٩٢    الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن

، الثانیة،  دار الكتب العلمیة، بیروت: بي، طعبد البر القرط
  .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣

٩٣   ي األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، الكتاب المصنف ف
دار التاج، : كمال یوسف الحوت، ط: ، تحقیق)ھـ٢٣٥: ت(

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩األولى،  :  لبنان، الطبعة-بیروت 
٩٤    لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري

عبد هللا علي الكبیر ، محمد أحمد : ، تحقیق )ھـ ٧١١: ت(
دار المعارف، :  ھاشم محمد الشاذلي، دار النشر حسب هللا ،

  . القاھرة ، بدون تاریخ
٩٥    ابن قدامة المقدسي لمعة االعتقاد، أبو محمد موفق الدین

وزارة الشؤون اإلسالمیة : ، ط)ھـ٦٢٠: ت (الحنبلي
 المملكة العربیة السعودیة، -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الثانیة، : الطبعة
٩٦    المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن

محمد : ، تحقیق)ھـ٨٨٤: ت(محمد ابن مفلح، برھان الدین 
 -دار الكتب العلمیة، بیروت : حسن إسماعیل الشافعي، ط

   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعة
٩٧    أبو جعفر محمد بن الحسن بنالمبسوط في فقھ اإلمامیة ، 

: ، تصحیح وتعلیق) ھـ٤٦٠:المتوفى سنة( علي الطوسي 
المكتبة المرتضویة إلحیاء : ط، السید محمد تقي الكشفي

  .ھـ١٣٨٧اآلثار الجعفریة،  
٩٨    المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة

 بیروت، تاریخ -دار المعرفة : ، ط)ھـ٤٨٣: ت(السرخسي 
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤: النشر

٩٩   أبو الحسن نور الدین علي بن زوائد ومنبع الفوائدمجمع ال ،
حسام : ، المحقق)ھـ٨٠٧: ت(أبي بكر بن سلیمان الھیثمي 



                                          ١٠٥٤

 ھـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاھرة،  : ط، الدین القدسي
   م١٩٩٤

١٠٠    ،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  تفسیر ابن عطیة
، )ھـ٥٤٢: ت(بن عطیة األندلسي اأبو محمد عبد الحق 

دار الكتب : عبد السالم عبد الشافي محمد، ط: تحقیق
  .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢ األولى، ،العلمیة، بیروت

١٠١    المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي
الشیخ أحمد : ، تحقیق)ھـ٤٥٦: ت(القرطبي الظاھري 

:  مصر، الطبعة-إدارة الطباعة المنیریة، القاھرة : شاكر، ط
  ھـ١٣٤٧األولى،  

١٠٢    المخارج في الحیل، محمد بن الحسن الشیباني، نشر  مكتبة
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثقافة الدینیة، القاھرة،  

١٠٣     ،خلیل بن إسحاق بن موسى، المالكي مختصر خلیل
دار الحدیث، : أحمد جاد، ط: تحقیق، )ھـ٧٧٦: ت(المصري 

  .م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦األولى،  : القاھرة، الطبعة
١٠٤    المرابحة لآلمر بالشراء نظرات في التطبیق العملي، الدكتور

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد علي أحمد السالوس، 
  .الخامس، المجلد الثاني

١٠٥    المرابحة لآلمر بالشراء، الدكتور الصدیق محمد األمین
الضریر مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الخامس، المجلد 

  .الثاني
١٠٦    المرابحة لآلمر بالشراء، بیع المواعدة، المرابحة في

، ))ال تبع ما لیس عندك((المصارف اإلسالمیة، وحدیث 
مجلة مجمع الفقھ الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زید، 
  .اإلسالمي، العدد الخامس، المجلد الثاني

١٠٧    مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان
: ي، طجمال عیتان: ، تحقیق) ھـ١٠١٤ :ت(محمد القاري، 

  م،٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، األولى،  دار الكتب العلمیة، بیروت
١٠٨    المسالك في شرح موطأ مالك، أبو بكر بن محمد بن عبد هللا

محمد بن الحسین : ، تعلیق)ھـ٥٤٣: ت(بن العربي 
دار الغرب : السلیماني، عائشة بنت الحسین السلیماني، ط

 - ھـ ١٤٢٨:  األولى، سنتة النشر،وتاإلسالمي، بیر
  .م٢٠٠٧

١٠٩   زھیر : مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ عبد هللا، تحقیق
:  لبنان، الطبعة-المكتب اإلسالمي، بیروت : الشاویش، ط

  .م١٩٨١ھـ ١٤٠١األولى،  
١١٠    إسحاق بن مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویھ ،

 المعروف بالكوسج منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي،
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة : ط، )ھـ٢٥١: ت(

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٥األولى،  : بالمدینة المنورة، الطبعة



                                          ١٠٥٥

١١١    المستدرك على الصحیحین، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن
: ، تحقیق)ھـ٤٠٥: ت(عبد هللا بن محمد النیسابوري 

 - تب العلمیة، بیروت دار الك: مصطفى عبد القادر عطا، ط
  م،٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الثانیة،  : لبنان، الطبعة

١١٢    مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد
شعیب : ، تحقیق)ھـ٢٤١: ت(الشیباني أبو عبد هللا 

 لبنان، -مؤسسة الرسالة، بیروت : األرنؤوط وآخرون، ط
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى،  : الطبعة

١١٣    المنیر في غریب الشرح الكبیر، أبو العباس أحمد المصباح
: ، ط) ھـ٧٧٠: ت(بن محمد بن علي الفیومي المقرئ 

  . م١٩٨٧: سنة ،مكتبة لبنان، بیروت
١١٤    ت(المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني :

المجلس : حبیب الرحمن األعظمي، ط: ، تحقیق)ھـ٢١١
:  لبنان، الطبعة-یروت العلمي، الھند، المكتب اإلسالمي، ب

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة،  
١١٥    معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن

: ، تحقیق)ھـ٣٨٨: ت(الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
 سوریا، -المطبعة العلمیة، حلب : محمد راغب الطباخ، ط

   م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١األولى،  : الطبعة
١١٦   سلیمان بن أحمد بن أیوب بن، أبو القاسم المعجم األوسط ،

طارق بن عوض هللا بن : ، تحقیق)ھـ٣٦٠: ت(الطبراني 
دار : عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، ط، محمد 

  م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ مصر،  -الحرمین، القاھرة 
١١٧    المعجم الكبیر، أبو القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن

: ، تحقیق)ھـ٣٦٠: ت(اني مطیر اللخمي الشامي، الطبر
مكتبة ابن تیمیة، القاھرة : حمدي بن عبد المجید السلفي، ط

  .الثانیة:  مصر، الطبعة-
١١٨    ،د أحمد مختار عبد الحمید معجم اللغة العربیة المعاصرة

عالم الكتب، األولى،  : ط، وفریق عمل) ھـ١٤٢٤: ت(عمر 
  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

١١٩   لغة العربیة بالقاھرة، تألیفالمعجم الوسیط، مجمع ال :
إبراھیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر، 

: مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة: محمد علي النجار، ط
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الرابعة،  

١٢٠    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،  شمس
: بھ، اعتنى )ھـ٩٧٧: ت(الدین محمد بن الخطیب الشربیني 

دار المعرفة، بیروت ـ لبنان، : محمد خلیل عیتاني، ط
  م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى،  : الطبعة

١٢١     ،أبو محمد موفق الدین ابن المغني على مختصر الخرقي
د عبد هللا بن عبد : تحقیق ،)ھـ٦٢٠: ت(قدامة المقدسي 



                                          ١٠٥٦

دار عالم : المحسن التركي، ود عبد الفتاح محمد الحلو، ط
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ الثالثة،  الكتب، الریاض

١٢٢    المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد
: ، تحقیق)ھـ٥٠٢: ت(المعروف بالراغب األصفھانى 

دار القلم، دمشق، الدار : صفوان عدنان الداودي، ط
   ھـ١٤١٢األولى،  : الشامیة، بیروت، الطبعة

١٢٣   ء القزویني الرازي مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا
دار : عبد السالم محمد ھارون، ط: ، تحقیق)ھـ٣٩٥: ت(

  م،١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩الفكر،  
١٢٤     ،أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد المقدمات الممھدات

 دار الغرب اإلسالمي، بیروت،: ط، )ھـ٥٢٠: ت(القرطبي 
  .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى،  

١٢٥   ید سلیمان بن خلف بن سعد أ، أبو الولالمنتقى شرح الموط
: ت(بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، : ، ط)ھـ٤٧٤
  . ھـ١٣٣٢األولى،  : الطبعة

١٢٦    إبراھیم بن موسى  الشاطبي،في أصول الشریعة،الموافقات 
عبد هللا : ، تحقیق )ھـ٧٩٠: ت(اللخمي الغرناطي المالكي 

 مصر، الطبعة -المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة : دراز، ط
  .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الثانیة، 

١٢٧    مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد
، )ھـ٩٥٤: ت(هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الحطاب 

دار الكتب العلمیة، بیروت، : زكریا عمیرات، ط: تحقیق
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى،  : الطبعة

١٢٨    الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون
: مطابع دار الصفوة، مصر، الطبعة:  الكویت، ط-اإلسالمیة 

  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧األولى، 
١٢٩    محمد : ، تحقیق)ھـ١٧٩: ت(الموطأ، اإلمام مالك بن أنس

 - دار إحیاء التراث العربي، بیروت : فؤاد عبد الباقي، ط
  . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٦نان،  لب

١٣٠   االعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد هللا  میزان
ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي  ، )ھـ٧٤٨: ت(َ

 - دار المعرفة، بیروت : علي محمد البجاوي، ط: تحقیق
   م١٩٦٣ - ھـ ١٣٨٢األولى،  : لبنان، الطبعة

١٣١   ي المدونة من غیرھا من النوادر والزیادات على ما ف
ن عبد الرحمن أبي زید األمھات، أبو محمد عبد هللا ب

ّد عبد الفتاح الحلو : ، تحقیق)ھـ٣٨٦: ت(القیرواني 
 األولى،  ،دار الغرب اإلسالمي، بیروت: وآخرون، ط

  .م١٩٩٩
١٣٢    نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث سید األخیار



                                          ١٠٥٧

  مكتبة : ط، )ھـ١٢٥٠: ت(بن علي الشوكاني ، محمد
  .مصطفى البابي الحلبي مصر، األخیرة

١٣٣    ،علي بن أبي بكر بن عبد الھدایة في شرح بدایة المبتدي
: ت(الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

دار : ، ط)٥٦ص /٣ج (طالل یوسف : ، تحقیق)ھـ٥٩٣
  . لبنان-احیاء التراث العربي، بیروت 

  
  




