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  :ملخص البحث 

یكمن موضوع البحث حول بیان األحكام الفقھیة المتعلقة ببیع النجاسات ولقد قام 

الباحث ببیان مفھوم النجاسات وبیان مفھوم البیع ومشروعیتھ في القرآن والسنة عرض 

ح تبعا لذلك وذكر اختیار آراء الفقھاء في حكم بیع النجاسات وأدلتھم ومناقشتھا والترجی

  .اإلمام البلقیني بالنسبة لمسألة بیع النجاسات والمعتمد في مذھبھ

  :النتائج 

  :توصل الباحث لما یلي 

  .جواز بیع النجاسات التي تحقق المنافع المتعددة -١

  .تحریم بیع ما حرم الشرع بیعھ بالنص الصریح كالكلب -٢

سبب حرج كبیر وضیق أن الشریعة أن القول بعدم جواز بیع النجاسات ی -٣

  .جاءت لرفع ذلك الحرج

  :التوصیات 

  :یوصي الباحث بما یلي 

  .الكتابة ببیع النجاسات وعدم إغفال ذلك الجانب -١

  .دراسة بیع النجاسات بالغة معاصرة تشمل كل أمر معاصر -٢

  .قینيالنجاسات، الفقھ اإلسالمي، الجمھور، اإلمام البل، بیع  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The research aius to investigate the juristic instructios 
related the profaned selling the researcher explained the 
meaning of defiements and the concept of selling the scholurs 
perspecrs persfectives in the profaned selling with evidence 
at the air of adopring an opinion. 

Results : 
The researcher found the following: 
1- It is permissible to sell impurities that bring multiple 

benefits. 
2 - Prohibition of selling what the Sharia forbids its sale 

by explicit text, such as a dog. 
3- The saying that it is not permissible to sell impurities 

causes great embarrassment and distress, because the 
Shariah came to remove that embarrassment. 

Recommendations: 
The researcher recommends the following: 
1- Writing about selling impurities and not neglecting 

that aspect. 
2- Studying the sale of impurities to a contemporary 

adult, including every contemporary matter. 
 

Keywords: Selling, Impurities , Islamic jurisprudence , The 
Public, Imam Al-Balqini. 
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  مقدمة البحث
الحم��د هللا وكف��ى ،والص��الة والس��الم عل��ى نبی��ھ المص��طفى، وعل��ى ص��حبتھ الغ��ر    

  :المیامین الذي ارتضى وبعد
لق��د تفض��ل اهللا علین��ا اھ��ل االس��الم مھم��ا تنوع��ت منابتن��ا واختلف��ت الوانن��ا وبع��د       

فات بینا بكتابھ الكریم وسنة نبیھ العدنان ، فھما معینان ال ینضبان، یص�دقوا ویبین�وا   المسا
  .بعضمھا البعض،ال خالف او اختالف في ذلك،فحمدا هللا 

هللا در علمائنا ، كرسوا أعمارھم باحثین ومجتھدین مؤلفین الكت�ب والمجل�دات،ما   
نا كتبھم وعلومھم على أطباق من ابقوا جھدا إال بذلوه،وال علما إال نشروه حتى وصلت إلی

ذھب،حفظ اهللا بھم الدین؛فھم الحصن الحصین والسالح الفت�اك المت�ین ف�ي وج�ھ المعت�دین      
ِإنَّ��ا َنْح��ُن َنزَّْلَن��ا ال��ذِّْكَر َوِإنَّ��ا َل��ُھ   : عل��ى دی��ن رب��ي العالمین،ك��انوا مص��داق لق��ول اهللا تع��الى  

  .)١(َلحاِفُظوَن
ش�ریعة وعلومھ�ا المتنوع�ة م�ا ھ�و إال إع�ادة       إن ما یقوم بھ الب�احثون ف�ي مج�ال ال   

صیاغیة لما كتب بأیدي علمائنا السابقین،الذین قد من اهللا علیھم بس�عة الفق�ھ والحف�ظ عل�ى     
حد سواء؛فالناظر إلى مصنفاتھم یرى عجبا مما كتبوه ودونوه؛فلفطنتھم وس�عة آف�اقھم فق�د    

الی�وم ق�د حص�لت كم�ا      تطرقوا إلى مسائل معاصرة لم تكن موج�ودة ف�ي زمانھم،وھ�ا ھ�ي    
  .قالوا وتنبئوا

  :مشكلة البحث
  :جاءت ھذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالیة 

  ما ھو مفھوم النجاسة عند الفقھاء؟ -١
  ما ھو مفھوم البیع عن الفقھاء؟ -٢
  ما ھي مشروعیة البیع في الكتاب والسنة ؟ -٣
  ما ھي أراء الفقھاء بالنسبة لبیع النجاسات؟ -٤
  ھي أدلتھم؟ما  -٥
  ما ھو الراجح من أراء الفقھاء ؟ -٦

  :أھمیة الدراسة
إبراز دور الفقھ األسالمیة في حل الكثیر من القضایا ومسائل البیع  -١
  .المعاصرة
  بیان سعة وشمولیة الفقھ اإلسالمي؟ -٢
  ضبط كثیر من البیوع التي ال تستند إلى أسس شرعیة صحیحة؟  -٣

                                      
 .٩:سورة الحجر،األیة)١(
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  أھداف الدراسة

  .ھوم النجاسة عند الفقھاءبیان مف -١
  .بیان  مفھوم البیع عن الفقھاء -٢
  .بیان مشروعیة البیع في الكتاب والسنة  -٣
  .بیان  أراء الفقھاء بالنسبة لبیع النجاسات-٤
  .بیان أدلتھم -٥
    .بیان الراجح من أراء الفقھاء  -٦

  :مناھج البحث
المقارن والمنھج الوصفي  یتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي والمنھج

  .في بیان مفردات الرسالة
  :الدراسات السابقة

  ._ ضمن بحثي_لم أجد دراسة سابقة تخص الموضوع 
  :خطة البحث

یتكون البحث من ملخص البحث ومقدمة تحتوي على مشكلة البحث وأھداف 
  :البحث وأھمیة البحث وخاتمة ممثلة بالنتائج والتوصیات على النحو التالي 

    تعریف النجاسة: طلب األول الم
  النجاسة لغة: الفرع األول 
  النجاسة إصطالحا: الفرع الثاني 

  تعریف البیع :  ثانيالمطلب ال
    البیع لغة : الفرع االول 
  البیع إصطالحا: الفرع الثاني 
  مشروعیة البیع : الفرع الثالث 

  حكم بیع النجسات عند الفقھاء : المطلب الرابع 
  الحنفیة  :الفرع األول 
  الشافعیة: الفرع الثاني 
  والمالكیة : الفرع الثالث 
  الحنابلة: الفرع الرابع 

  مناقشة أدلة الفقھاء: الفرع الخامس 
  الرأي الراجح في مسئلة بیع النجسات: الفرع الخامس 

  النتائج والتوصیات : الخاتمة  
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  اطب اول 

وم ا  

  الفرع األول النجاسة لغة
  النجاسة إصطالحا: فرع الثاني ال

  
  النجاسة لغة: الفرع األول 

  :)١(النجاسة مصدر الفعل َنَجَس وتأتي بعدة معان 
ونجس . القذر من الناس ومن كل شيء قذرتھ: بمعنى القذارة،لذلك یقال : أوًال 

الشيء، بالكسر، ینجس نجسا، فھو نجس ونجس، ورجل نجس ونجس، والجمع أنجاس، 
یكون للواحد واالثنین والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس ورجالن النجس : وقیل

  .نجس وقوم نجس
ال یبرأ منھ، : وداء نجس وناجس ونجیس وعقام: بمعنى الدنس،ولذلك قیل: ثانیأ 

  .وقد یوصف بھ صاحب الداء
من المعاذات التمیمة  :بمعنى التعویذ،ولذلك جاء عن ابن العربي قولھ: ثالثًا 

المعوذ لم قیل لھ منجس : قلت لھ: منجس؛ قال ثعلب: ویقال للمعوذ. منجسةوالجلبة وال
فالن : إن للعرب أفعاال تخالف معانیھا ألفاظھا، یقال: وھو مأخوذ من النجاسة؟ فقال

یتنجس إذا فعل فعال یخرج بھ من النجاسة كما قیل یتأثم ویتحرج ویتحنث إذا فعل فعال 
والتنجیس شيء كانت العرب تفعلھ : الجوھري. یخرج بھ من اإلثم والحرج والحنث

  .كالعوذة تدفع بھا العین
  النجاسة إصطالحا: الفرع الثاني 

وصف شرعي یحل في األعضاء ھي : عرف الحنفیة النجاسة بقولھم : أوًال 
یزیل الطھارة، ما قیل إنھ مانعیة شرعیة قائمة باألعضاء إلى غایة استعمال المزیل 

  .)٢(في الحقیقة وھو عین مستقذرة شرعا) والخبث(فتعریف بالحكم 
تعریف صریحا للنجاسة عند المالكیة ولكنھم _ ضمن بحثي_لم أجد : ثانیًا 

وأما أنواع النجاسات، فإن العلماء اتفقوا من أعیانھا على :تعرضوا ألنواعھا بقولھم 
  ق أن میتة الحیوان ذي الدم الذي لیس بمائي، وعلى لحم الخنزیر بأي سبب اتف: أربعة

  

                                      
اب��ن منظور،أب��و الفض��ل ،محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ي جم��ال ال��دین األنص��اري الرویفع��ي اإلفریق��ي،        )١(

ھج����ري  ١٤١٤ھج����ري ،لس����ان الع����رب ، دارالنش����ر بی����روت ،الطبع����ة الثالث����ة       ٧١١المت����وفي 
 .٢٢٧ -٢٢٦،ص٦،ج

، رد )ھ�ـ ١٢٥٢: المت�وفى (عاب�دین الدمش�قي الحنف�ي    ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز )٢(
 -ھ�����ـ ١٤١٢الثانی�����ة، : بی�����روت، الطبع�����ة-دار الفك�����ر: المحت�����ار عل�����ى ال�����در المخت�����ار، الناش�����ر 

 .٨٥،ص١م،ج١٩٩٢
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تذھب حیاتھ، وعلى الدم نفسھ من الحیوان الذي لیس بمائي انفصل من الحي أو 

كثیرا وعلى بول ابن آدم ورجیعھ، وأكثرھم على نجاسة : المیت إذا كان مسفوحا أعني
  .)١(الخمر

مستقذر یمنع صحة الصالة حیث ال : عرف الشافعیة النجاسة بقولھم : ثالثًا 
ا كل عین حرم تناولھا على اإلطالق في حالة االختیار مع مرخص،وقال آخرون ھي بأنھ

  .)٢(سھولة التمییز، ال لحرمتھا وال الستقذارھا وال لضررھا في بدن أو عقل
الطارئة على محل طاھر وال تصح  :عرف الحنابلة النجاسة بقولھم: رابعًا 

ثلوا لذلك بالكلب وم إزالتھا بغیر ماء طھور ولو غیر مباح والعینیة ال تطھر بغسلھا بماء
  .)٣(والخنزیر
  

ب اطا   

 ف ار  

  البیع لغة: الفرع االول 
  البیع إصطالحا: الفرع الثاني 
  مشروعیة البیع: الفرع الثالث 

  البیع لغة: الفرع األول 
  : )٤(بیع مصدر الفعل َباَع والمضارع منھا یبیُع وتأتي بعدة معان

  .رب تقول بعت الشيء بمعنى اشتریتھألن الع بمعنى الشراء،: أوًال 
  .بمعنى استبعتھ الشيء أي سألتھ أن یبیعھ مني: ثانیًا 
  .بمعنى البیعة،وھي عملیة الشراء: ثالثًا 
  .بمعنى طرفا العقد البائع والمشتري وھم المتبایعان: رابعًا

                                      
: المت�وفى (أبو الولید محمد بن أحمد بن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي الش�ھیر ب�ابن رش�د الحفی�د           )١(

ب��دون طبع��ة،تاریخ : القاھرة،الطبع��ة –دار الح��دیث : قتصد،الناش��رھ��ـ،بدایة المجتھ��د ونھای��ة الم ٥٩٥
 .٨٣،ص١م،ج ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: النشر

، نھای�ة  )ھ�ـ ١٠٠٤: المت�وفى (شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد ب�ن حم�زة ش�ھاب ال�دین الرمل�ي      )٢(
 -ط أخی����������رة : دار الفك����������ر، بیروت،الطبع����������ة: المحت����������اج إل����������ى ش����������رح المنھاج،الناش����������ر

 .٢٣٢،ص١،جم١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
موسى ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن س�الم ب�ن عیس�ى ب�ن س�الم الحج�اوي المقدس�ي، ث�م الص�الحي، ش�رف                )٣(

عب�د اللطی��ف  : ، اإلقن�اع ف��ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل،المحقق      )ھ�ـ ٩٦٨: المت�وفى (ال�دین، أب�و النج�ا    
 .٥٨،ص١لبنان،ج –دار المعرفة بیروت : محمد موسى السبكي،الناشر

 .٢٨ -٢٧،ص٨لسان العرب،ج )٤(
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  البیع إصطالحا: الفرع الثاني 
ة شيء مرغوب بشيء فھو مبادل: عرف الحنفیة البیع بقولھم : أوًال 

  .)١(،وقالوا أن ھذا ركن البیعمرغوب
  .)٢(عقد معاوضة على غیر منافع وال متعة :عرف المالكیة البیع  بقولھم: ثانیًا 
لم أجد تعریفا صریح للبیع عن الشافعیة وإنما وجد بیان ألركانھ حیث قالوا : ثالثًا 

د وھو بائع ومشتر ومعقود علیھ عاق: وأركانھ في المجموع ثالثة، وھي في الحقیقة ستة :
  .)٣(وھو ثمن ومثمن، وصیغة وھي إیجاب وقبول

لم أجد تعریفا صریحا للبیع عن  الحنابلة ولكنھم تكلموا عن صیغھ وھو :رابعًا 
فاإلیجاب، . والبیع على ضربین؛ أحدھما، اإلیجاب والقبول :قریب لمفھومھ، حیث قالوا 

اشتریت، أو قبلت، : والقبول، أن یقول. علیھما بعتك أو ملكتك، أو لفظ یدل: أن یقول
  .)٤(ونحوھما

  مشروع البیع : الفرع الثالث 
  مشروعیة البیع في القرآن الكریم : أوًال 

الَِّذیَن َیْأُكُلوَن الرَِّبا َلا َیُقوُموَن ِإلَّا َكَما َیُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُھ : قال تعالى  - ١
ِلَك ِبَأنَُّھْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمْن الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذ

َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّھ َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب 
  . )٥(َخاِلُدوَن النَّاِر ُھْم ِفیَھا

َوَلا َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغیًرا َأْو َكِبیًرا ِإَلى َأَجِلِھ َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد :  وقال تعالى - ٢
َفَلْیَس  اللَِّھ َوَأْقَوُم ِللشََّھاَدِة َوَأْدَنى َألَّا َتْرَتاُبوا ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنَھا َبْیَنُكْم
ا َفِإنَُّھ َعَلْیُكْم ُجَناٌح َألَّا َتْكُتُبوَھا َوَأْشِھُدوا ِإَذا َتَباَیْعُتْم َوَلا ُیَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِھیٌد َوِإْن َتْفَعُلو

  .)٦(ُفُسوٌق ِبُكْم

                                      
، ب�دائع الص�نائع ف�ي    )ھ�ـ ٥٨٧: المت�وفى (عالء الدین، أبو بكر بن مس�عود ب�ن أحم�د الكاس�اني الحنف�ي      )١(

 .١٣٣،ص٥م،ج١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ترتیب الشرائع، الناشر
ح الجلی��ل ش��رح ، م��ن)ھ��ـ١٢٩٩: المت��وفى(محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د عل��یش، أب��و عب��د اهللا الم��الكي    )٢٣

: بی�����روت، ت�����اریخ النش�����ر   –دار الفك�����ر : ب�����دون طبع�����ة ،الناش�����ر  : مختص�����ر خلی�����ل، الطبع�����ة  
 .٤٣٣،ص٤م،ج١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

، مغن�ي المحت��اج إل��ى  )ھ��ـ٩٧٧: المت��وفى(ش�مس ال��دین، محم�د ب��ن أحم��د الخطی�ب الش��ربیني الش�افعي     )٣(
 -ھ����ـ ١٤١٥ول����ى، األ: دار الكت����ب العلمی����ة، الطبع����ة  : معرف����ة مع����اني ألف����اظ المنھ����اج، الناش����ر    

 .٣٢٣،ص٢م،ج١٩٩٤
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدس�ي ث�م الدمش�قي الحنبل�ي،     )٤(

: مكتب�ة الق�اھرة، الطبع�ة   : ، المغني البن قدامة، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 .٤٨٠،ص٣بدون طبعة،ج

 .٢٧٥:یة سورةالبقرة ،األ )٥(
  .٢٨٢:سورة البقرة،األیة  )٦(
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ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم : وقولھ تعالى  - ٣

  .  )١(ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما
َوِمَن النَّاِس َمْن َیْشِري َنْفَسُھ اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّھ َواللَُّھ َرُءوٌف : وقولھ تعالى - ٤

  .)٢(ِباْلِعَباِد
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب : وقولھ تعالى  - ٥

ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوُتَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم  * َأِلیٍم
َیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُیْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َوَمَساِكَن   * ُموَنِإْن ُكْنُتْم َتْعَل

َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَھا َنْصٌر ِمَن اللَِّھ َوَفْتٌح َقِریٌب   *  َطیَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم
   .)٣(َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن

 َھَٰذا ُبْشَرىٰ َیا َقاَل َدْلَوُه َفَأْدَلىٰ َواِرَدُھْم َفَأْرَسُلوا َسیَّاَرٌة َوَجاَءْت : تعالى وقولھ  - ٦
 َوَكاُنوا َمْعُدوَدٍة َدَراِھَم َبْخٍس ِبَثَمٍن َوَشَرْوُه  َیْعَمُلوَن ِبَما َعِلیٌم َواللَُّھ ِبَضاَعًة َوَأَسرُّوُه ُغَلاٌم
 .)٤( اِھِدیَنالزَّ ِمَن ِفیِھ

  :مشروعیة البیع في السنة النبویة : ثانیًا 
ألن : عن الزبیر بن العوام رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال-١

یأخذ أحدكم حبلھ، فیأتي بحزمة الحطب على ظھره، فیبیعھا، فیكف 
  .)٥(اهللا بھا وجھھ خیر لھ من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه

الذھب : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: الصامت، قال عن عبادة بن -٢
بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر 
بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، سواء بسواء، یدا بید، فإذا اختلفت 

  .)٦(ھذه األصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید

                                      
 .٢٩:سورة النساء،األیة: سورة البقرة،األیة  )١(
 .٢٠٧:سورة البقرة،األیة  )٢(
 .١٠:األیة :سورة الصف )٣(
 .٢٠و١٩:سورة یوسف،األیات )٤(
محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر     : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعف�ي، ص�حیح البخ�اري، المحق�ق    )٥(

مص��ورة ع��ن الس��لطانیة بإض��افة ت��رقیم ت��رقیم محم��د ف��ؤاد عب��د   (دار ط��وق النج��اة : ناص��ر، الناش��رال
،رق��م ١٢٣،ص٢ھ��ـ،كتاب الزكاة،ب��اب اإلس��تعفاف ع��ن المس��ئلة،ج  ١٤٢٢األول��ى، : ، الطبع��ة)الب��اقي

 .١٤٧١:الحدیث 
محم�د  : ق�ق ،ص�حیح مس�لم، المح  )ھ�ـ ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )٦(

بیروت،كت��اب الطالق،ب��اب الص��رف وبی��ع   –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : ف��ؤاد عب��د الب��اقي، الناش��ر 
 .١٥٨٧:،رقم الحدیث١٢١١،ص٣الذھب بالورق نقدا،ج
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قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : أبا ھریرة، قالعن سعید بن المسیب، أن  -٣
ال تناجشوا، وال یبع المرء على بیع أخیھ، وال یبع حاضر لباد، وال یخطب المرء : وسلم

  .)١(على خطبة أخیھ، وال تسأل المرأة طالق األخرى لتكتفئ ما في إنائھا
صاة، نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بیع الح: عن أبي ھریرة، قال -٤

  .)٢(وعن بیع الغرر
لما أنزلت اآلیات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي : عن عائشة، قالت -٥

 .)٣(صلى اهللا علیھ وسلم إلى المسجد فقرأھن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر
  :مشروعیة البیع من المعقول : ثالثًا 

اد على كل ما رفع الضرر عن العباد،وذلك أن بالبیع والشراء یحصل العب -١
  .یحتاجونھ من متطلبات الحیاة من مأكل ومشرب وملبس وتنقل

نقل المنافع والحاجات واألعیان وعدم حصرھا في ید وأحدة،والمقصود من  -٢
  .ذلك أن بالبیع والشراء یتداول الناس حاجاتھم بدل أن تكون في أیدي أناس معینین

راء یستطیع من یرید النقد الحصول تلبیة متطلبات العباد المتعددة،فبالبیع والش -٣
  .علیھ ویستطیع من یرید السلعة أن یحصل علیھا أیضا

كثر متطلبات الحیاة من حاجات ومنافع وأعیان وسلع وغیرھا،فلتحقیق تلك  -٤
  .المتطبات فالبد من تداول السلع النقود بین الناس

یة حاجاتھم إستفادة البائعین مما یبیعونھ ویتحصلون علیة من نقد في تلب -٥
  .المتنوعة

إستفادة المشترین مما یشترونھ ویتحصلون علیھ من سلع في سد كثیر من  -٦
  .متطلباتھم المختلفة

                                      
 .١٤١٣:،رقم الحدیث١٠٣٣،ص٢صحیح مسلم،كتاب الحج،باب تحریم البیع على بیع أخیھ،ج)١(
 .١٥١٣:،رقم الحدیث١١٥٣،ص٣الحصى والغرر،ج صحیح مسلم،كتاب الطالق،باب النھي عن بیع)٢(
 . ٤٤٩:،رقم الحدیث٩٩،ص١تحریم تجارة الخمر في المسجد،ج:صحیح البخاري،كتاب الصالة،باب)٣(
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  ارا  اطب

  م  ات د اء 

  الحنفیة: الفرع األول 
  الشافعیة: الفرع الثاني 
  والمالكیة: الفرع الثالث 
  الحنابلة: الفرع الرابع 

  مناقشة أدلة الفقھاء: الخامس الفرع 
  الرأي الراجح في مسئلة بیع النجاسات: الفرع السادس 

  
  :انقسم الفقھاء إلى عدة أقوال بالنسبة لحكم بیع النجاسات وأقوالھم على النحو التالي 

  حكم بیع النجاسات عند الحنفیة: الفرع األول 
ا یدل على ذلك ما یرى الحنفیة جواز بیع النجاسات بشرط اإلنتفاع بھا ومم

  :)١(یلي
  . جلد السبع، والحمار، والبغل إذا  كان مدبوغا أو مذبوحاجواز بیع   -١
جواز بیع عظم المیتة وعصبھا، وشعرھا، وصوفھا، ووبرھا، وریشھا،  -٢

  .وخفھا وظلفھا، وحافرھا واالنتفاع بھا
نھ أنھ طاھر یجوز بیعھ والصحیح أ: ،فقد رويجواز بیع شعر الخنزیر  -٣ 

  .نجس ال یجوز بیعھ؛ ألنھ جزء منھ إال أنھ رخص في استعمالھ للخرازین للضرورة
عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اهللا،ولم یجزه أبو جواز بیع عظم الفیل  -٤

  .محمد
  .جواز بیع كل ذي مخلب من الطیر معلما كان أو غیر معلم بال خالف -٥
نزیر كالكلب، والفھد، واألسد بیع كل ذي ناب من السباع سوى الخجواز  -٦

  .والنمر، والذئب، والھر، ونحوھا
  : )٢(أدلة الحنفیة في حكم جواز بیع النجاسات

جلد السبع، والحمار، والبغل إذا  كان مدبوغا أو بیع  إستدل الحنفیة لجواز  -١
د مذبوحابأنھ مباح االنتفاع بھ شرعا فكان ماال، وإن لم یكن مدبوغا وال مذبوحا ال ینعق

  .بیعھ؛ ألنھ إذا لم یدبغ ولم یذبح بقیت رطوبات المیتة فیھ فكان حكمھ حكم المیتة
  

                                      
، ب�دائع الص�نائع ف�ي    )ھ�ـ ٥٨٧: المت�وفى (عالء الدین، أبو بكر بن مس�عود ب�ن أحم�د الكاس�اني الحنف�ي      )١(

-١٤٢،ص٥م،ج١٩٨٦ -ھ��ـ ١٤٠٦الثانی��ة، : الطبع��ة دار الكت��ب العلمی��ة،: ترتی��ب الش��رائع، الناش��ر 
١٤٣. 

 .١٤٣ -١٤٢بدائع الصنائع،ص)٢(
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بیع عظم المیتة وعصبھا، وشعرھا، وصوفھا، ووبرھا، استدل الحنفیة لجواز  -٢
  .)١(َوِمْن َأْصَواِفَھا َوَأْوَباِرَھا:بقولھ تعالى  وریشھا، وخفھا وظلفھا، وحافرھا واالنتفاع بھا

أنھ جعل ھذه األشیاء لنا ومن علینا بذلك من غیر فصل بین اهللا تعالى فقالوا أن 
  .الذكیة والمیتة فیدل على تأكد اإلباحة

إستدل الحنفیة لجواز شعر الخنزیر بالضروة الداعیة إلستعمالھ في بعض  -٣
  .الحاالت

إستدل الحنفیة لجواز بیع عظم الفیل بأن حرمة المیتة لیست لموتھا فإن الموت  -٤
وجود في السمك، والجراد، وھما حالالن بل لما فیھا من الرطوبات السیالة، والدماء م

النجسة؛ النجمادھا بالموت، ولھذا یطھر الجلد بالدباغ حتى یجوز بیعھ لزوال الرطوبة 
أحلت لكم : عنھ وال رطوبة في ھذه األشیاء، فال تكون حراما، لقولھ علیھ الصالة والسالم

  .)٢(المیتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال میتتان ودمان، فأما
 كل ذي مخلب من الطیر معلما كان أو غیر معلمإستدل الحنفیة لجواز بیع  -٥

كل ذي ناب من السباع سوى الخنزیر كالكلب، والفھد، واألسد والنمر، والذئب، وبیع 
والدلیل على أنھ مال أنھ منتفع  والھربأن الكلب مال، فكان محال للبیع كالصقر، والبازي،

بھ حقیقة مباح االنتفاع بھ شرعا على اإلطالق فكان ماال، وال شك أنھ منتفع بھ حقیقة، 
والدلیل على أنھ مباح االنتفاع بھ شرعا على اإلطالق أن االنتفاع بھ بجھة الحراسة، 

ا صادف محال واالصطیاد مطلق شرعا في األحوال كلھا فكان محال للبیع؛ ألن البیع إذ
منتفعا بھ حقیقة مباح االنتفاع بھ على اإلطالق مست الحاجة إلى شرعھ؛ ألن شرعھ یقع 
سببا، ووسیلة لالختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فیما یباح 

  .االنتفاع بھ شرعا على اإلطالق ال فیما یجوز
  حكم بیع النجاسات عند المالكیة: الفرع الثاني 

  :)٣(ى المالكیة عدم جواز بیع النجاسات المتفق علیھ وھي یر
  .الخمر -١
  .المیتة بجمیع أجزائھا التي تقبل الحیاة -٢

                                      
 .٨٠:سورة النحل ،األیة)١(
ھ�ـ، س�نن اب�ن    ٢٧٣: المت�وفى (ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزی�د القزوین�ي، وماج�ة اس�م أبی�ھ یزی�د       )٢(

فیص��ل عیس��ى الب��ابي   -ی��ة دار إحی��اء الكت��ب العرب: محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، الناش��ر : ماج��ھ، تحقی��ق
ق�ال عن�ھ أب�و الفض�ل     .٣٣٤١:،رقم الحدیث١١٠٢،ص٢الحلبي،كتاب األطعمة،باب الكبد والطحال،ج

ص�حیح،في كتاب�ھ التلخ�یص    )ھ�ـ ٨٥٢: المتوفى(أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
الطبع��ة األول��ى  : ع��ةدار الكت��ب العلمی��ة، الطب : الحبی��ر ف��ي تخ��ریج أحادی��ث الرافع��ي الكبی��ر، الناش��ر   

 .١٦٠،ص١م،كتاب الطھارة،باب النجاسات والماء،ج١٩٨٩. ھـ١٤١٩
: المت�وفى (أبو الولید محمد بن أحمد بن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي الش�ھیر ب�ابن رش�د الحفی�د           )٣(

ب��دون طبع��ة، : الق��اھرة، الطبع��ة –دار الح��دیث : ، بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقتص��د، الناش��ر )ھ��ـ٥٩٥
 .١٤٥،ص٣م،ج ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: خ النشرتاری
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  .الخنزیر بجمیع أجزائھ التي تقبل الحیاة -٣

أما بالنسبة للنجاسات المختلف فیھا عندھم فأجازھا بعضھم ولم یجزھا آخرون 
  :)١(وھي 

  .ینالزبل الذي یتخذ في البسات -١
  .أنیاب الفیل -٢
  .الكلب المباح اإلستعمال -٣
  .النسر -٤
  .الزیت النجس -٥

  :)٢(أدلة المالكیة في حكم عدم جواز بیع النجاسات المتفق علیھا عندھم
إستدل المالكیة في حكم عدم جواز بیع النجاسات المتفق علیھا عندھم بحدیث 

إن اهللا ورسولھ حرما : - علیھ وسلم صلى اهللا -قال رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا حیث قال
یا رسول اهللا أرأیت شحوم المیتة فإنھ یطلى : بیع الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام، فقیل

لعن اهللا الیھود حرمت الشحوم علیھم فباعوھا وأكلوا : بھا السفن ویستصبح بھا؟ فقال
  .)٣(إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا: أثمانھا ، وقال في الخمر

  .دلیل غیر ھذا الدلیل_ضمن بحثي_ لم أجد لھم و
  : )٤(أدلة المالكیة القائلین بجواز بیع النجاسات المختلف فیھا

  .من أجاز منھم الزبل الذي یتخذ للبساتین أجازه لحاجة الناس إلیھ -١
من أجاز منھم بیع أنیاب الفیل نظر إلیھا كونھا لیست میتة وإنما قرن معكوس  -٢

  .لھا حكم القرن
حادیث غیر مشھورة من أجاز منھم بیع الكلب المباح اإلستعمال إستدل بأ -٣

  .اقترن فیھا بالنھیعن ثمن الكلب استثناء أثمان الكالب المباحة االتخاذ
  .طاھر العین مباح المنافعمن أجاز منھم بیع النسر إستدل على أنھ  -٤
وطبخھ إلستعمالھ من أجاز منھم الزیت النجس إستدل بأنھ یطھر حین غسلھ  -٥

  .في الصبون
  :)٥(أدلة المالكیة القائلین بعدم جواز بیع النجاسات المختلف علیھا 

ضمن _من لم یجزمنھم الزبل الذي یتخذ للبساتین لم أقف لھم على أدلة  -١
  ._بحثي

  

                                      
 .١٤٦،ص٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ج)١(
 .١٤٥،ص٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ج)٢(
،رق����م ١٢٠٧،ص٣ص����حیح مس����لم،كتاب الطالق،ب����اب تح����ریم بی����ع الخم����ر والمیت����ة والخنزی����ر،ج   )٣(

 .١٥٨١:الحدیث
 .١٤٦ص-١٤٥ص٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ج )٤(
 .١٤٧ص-١٤٦ص-١٤٥ص٣ایة المجتھد ونھایة المقتصد،جبد )٥(
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من لم  یجز منھم بیع أنیاب الفیل نظر إلیھا كونھا میتة ومن المعروف أن  -٢
  .المیتة نجسة
  .كونھ ینتفع بھلم یجزمنھم بیع الكلب المباح اإلستعمال إستند  من -٣
  .طاھر العین مباح المنافعمن لم یجز منھم بیع النسر إستند إلى كونھ  -٤
  ._ضمن بحثي_ من لم یجز منھم الزیت النجس لم أجد لھم على أدلة  -٥
  

  حكم بیع النجاسات عند الشافعیة: الفرع الثالث 
  :)١(از بیع النجاسات ومما یدل على ذلك ما یلي یرى الشافعیة عدم جو

بیع الكلب وقولھم أنھ باطل وثمنھ حرام وال قیمة على متلفھ بحال سواء  تحریمھم 
  .كان منتفعا بھ أو غیر منتفع بھ

  :)٢(أدلة الشافعیة القائلین بعدم جواز بیع النجاسات
یوم قیراط إال كلب من أمسك كلبا فإنھ ینقص كل :قولھ صلى اهللا علیھ وسلم   -١

  .)٣(حرث أو ماشیة
نھى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم عن ثمن الكلب وإن : عن ابن عباس قال -٢

  .)٤(جاء یطلب ثمن الكلب فامأل كفھ ترابا
ال یحل ثمن : قال -صلى اهللا علیھ وسلم   -عن أبي ھریرة أن رسول اهللا  -٣

  .)٥(الكلب وال حلوان الكاھن وال مھر البغي
جالسا عند  -صلى اهللا علیھ وسلم   -رأیت رسول اهللا : عن ابن عباس قال -٤

لعن اهللا الیھود ثالثا إن اهللا حرم علیھم : الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال
  .)٦(الشحوم فباعوھا وأكلوا أثمانھا وإن اهللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیھم ثمنھ

وألنھ حیوان یجب غسل اإلناء من ولوغھ فوجب أن یحرم ثمنھ : وقالوا  -٥
  .وقیمتھ كالخنزیر

                                      
: المت��وفى(أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب البص��ري البغ��دادي، الش��ھیر بالم��اوردي   )١(

الش����یخ ع����ادل أحم����د عب����د   -الش����یخ عل����ي محم����د مع����وض  : ، الح����اوي الكبیر،المحق����ق)ھ����ـ٤٥٠
 ١٩٩٩-ھ����ـ   ١٤١٩األول����ى،  : ةلبنان،الطبع����  –دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت   : الموجود،الناش����ر

 .٣٧٥،ص٥م،ج
 .٣٧٧ص-٣٧٦ص-٣٧٥،ص٥الحاوي الكبیر،ج)٢(
 .٢٣٢٢:،رقم الحدیث١٠٣،ص٣صحیح البخاري،كتاب المزارعة،باب إقتناء الكلب للحرث،ج)٣(
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٤(
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٥(
 .١٧٠،ص٤ح البخاري،كتاب أحادیث األنبیاء،باب ذكر ما ورد عن بني إسرائیل،جصحی)٦(
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  :رأي الحنابلة في حكم بیع النجاسات : الفرع الرابع 

  
  :بالنسبة لرأي الحنابلة في حكم بیع النجاسات فھو على التفصیل اآلتي 

ي أن بیع قالوا بأن بیع الكلب باطل، وإن كان معلما، ال یختلف المذھب ف :أوًال 
الكلب باطل، أي كلب كان إال ما استثناه الشرع، وقد إستثنى الشرع الكلب،فأحلوا بیع 

  .)١(الفھد، والصقر المعلم ، وكذلك بیع الھر، وكل ما فیھ المنفعة 
  :)٢(أدلة الحنابلة في حكم بطالن بیع الكلب 

ریا نقص من من اقتنى كلبا إال كلب ماشیة أو ضا: قولھ صلى اهللا علیھ وسلم   -١
أجره كل یوم قیراطان  قال وال یحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنھ جاز حلوان الكاھن 

  .)٣(ومھر البغي
ثمن الكلب : عن رافع بن خدیج قال، قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  -٢

  .)٤(خبیث، ومھر البغي خبیث، وكسب الحجام خبیث
اهللا علیھ وسلم عن ثمن الكلب وإن  نھى رسول اهللا  صلى: عن ابن عباس قال -٣

  .)٥(جاء یطلب ثمن الكلب فامأل كفھ ترابا
أن كل مملوك أبیح االنتفاع بھ، یجوز بیعھ، إال ما استثناه الشرع، قالوا  :ثانیًا 

وقد إستثنى الشرع الكلب،فأحلوا بیع الفھد، والصقر المعلم ، وكذلك بیع الھر، وكل ما فیھ 
  .)٦(المنفعة 

  
  : )٧(نابلة في حكم جواز بیع كل ما فیھ منفعة وإستثناء الكلب من ذلكأدلة الح

والمنفعة المباحة یباح لھ استیفاؤھا، فجاز لھ أخذ عوضھا، وأبیح لغیره بذل مالھ 
فیھا، توصال إلیھا، ودفعا لحاجتھ بھا، كسائر ما أبیح بیعھ، وسواء في ھذا ما كان 

م، والخیل، والصیود، أو مختلفا في نجاستھ، طاھرا، كالثیاب، والعقار، وبھیمة األنعا
كالبغل، والحمار، وسباع البھائم، وجوارح الطیر، التي تصلح للصید، التي كالفھد، 
والصقر، والبازي، والشاھین، والعقاب، والطیر المقصود صوتھ، كالھزاز، والبلبل، 

  .والببغاء، وأشباه ذلك، فكلھ یجوز بیعھ

                                      
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي ابن قدامھ، )١(

 .١٨٩،ص٤بدون طبعة،ج: مكتبة القاھرة،الطبعة: ،المغني،الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(الحنبلي، 
 .١٩٠ص-١٨٩،ص٤ني،جالمغ)٢(
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٣(
،رق�����م ١١٩٩،ص٣ص�����حیح مس�����لم،كتاب البیوع،ب�����اب تح�����ریم ثم�����ن الكل�����ب وحل�����ول الك�����اھن،ج  )٤(

 .١٥٦٨:الحدیث
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٥(
 .١٩٤ص-١٩٣،ص٤المغني،ج)٦(
 .١٩٥ص-١٩٤ص-١٩٣،ص٤المغني،ج)٧(
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ل إلى قضاء الحاجة، واستیفاء المنفعة المباحة؛ لیصل كل وألن البیع شرع طریقا للتوص
واحد إلى االنتفاع بما في ید صاحبھ، مما یباح االنتفاع بھ، فینبغي أن یشرع ذلك فیھ؛ 
لیصل كل واحد إلى االنتفاع بما في ید صاحبھ، فما یباح االنتفاع بھ، ینبغي أن یجوز 

  .بیعھ
  

  مناقشة أدلة الفقھاء : الفرع الخامس 
  الرد على أدلة الحنفیة القائلین بجواز بیع النجاسات بشرط اإلنتفاع بھا: أوًال 

  )١(رد المالكیة على أدلة الحنفیة القائلین بجواز بیع النجاسات -١
ابن عباس قال المالكیة بأن أدلة الحنفیة تخالف صریح الحدیث الذي روي عن

السا عند الركن فرفع بصره إلى ج -صلى اهللا علیھ وسلم   -رأیت رسول اهللا : حیث قال
لعن اهللا الیھود ثالثا إن اهللا حرم علیھم الشحوم فباعوھا وأكلوا : السماء فضحك فقال

  .أثمانھا وإن اهللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیھم ثمنھ
ضرب اتفق المسلمون على تحریم بیعھا : وقالوا أیضا أن النجاسات على ضربین

، والمیتة ) في كونھا نجسة: أعني(إال خالفا شاذا في الخمر  وھي الخمر وأنھا نجسة،
واختلف . بجمیع أجزائھا التي تقبل الحیاة، وكذلك الخنزیر بجمیع أجزائھ التي تقبل الحیاة

وھي النجاسات (في االنتفاع بشعره، فأجازه ابن القاسم ومنعھ أصبغ،وأما القسم الثاني 
، فاختلف ) رجیع، والزبل الذي یتخذ في البساتینالتي تدعو الضرورة إلى استعمالھا كال

في بیعھا في المذھب، فقیل بمنعھا مطلقا، وقیل بإجازتھا مطلقا، وقیل بالفرق بین العذرة 
،ولم یفرق الحنفیة بین أقسام النجاسات بل )إباحة الزبل ومنع العذرة: أعني(والزبل 

  .أجازوا بیعھا إطالقا
  )١(یة القائلین بجواز بیع النجاساترد الشافعیة على أدلة الحنف -٢

من اقتنى : قال الشافعیة بأن أدلة الحنفیة تخالف قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
كلبا إال كلب ماشیة أو ضاریا نقص من أجره كل یوم قیراطان  قال وال یحل للكلب ثمن 

  .)٢(بحال ولو جاز ثمنھ جاز حلوان الكاھن ومھر البغي
  :)٣(أدلة الحنفیة القائلین بجواز بیع النجاسات رد الحنابلة على -٣

قال الحنابلة بأن أدلة الحنفیة تخالف كثیر من النصوص الشرعیة ومن ذلك قول 
نھى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم : صلى اهللا علیھ وسلم فیما جاء  عن ابن عباس قال

  .)٤(عن ثمن الكلب وإن جاء یطلب ثمن الكلب فامأل كفھ ترابا

                                      
 .١٤٧ص-١٤٦ص-١٤٥ص٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ج )١(
 .٣٧٦ص-٣٧٥،ص٥الحاوي الكبیر،ج)١(
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٢(
 .١٩٥ص-١٩٤ص-١٩٣،ص٤المغني،ج)٣(
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٤(



  " دراسة فقھیة مقارنة"  بیع النجاسات في الفقھ اإلسالمي عند الجمھور واإلمام البلقیني

- ٦٣٠  - 

 

  
  
قالوا أیضا بالنسبة لبیع الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائھ وحرمھ، إال في حال و

الحاجة، فصارت إباحتھ ثابتة، بطریق الضرورة، بخالف غیره، وألن األصل اإلباحة؛ 
  . )٥(َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا: بدلیل قولھ تعالى

ناه الشرع؛ لمعان غیر موجودة في ھذا، ولما ذكرنا من المعنى خرج منھ ما استث
  .فبقي على أصل اإلباحة

رد الحنفیة على المالكیة والشافعیة والحنابلة القائلین بعدم جواز بیع  -٤
  )٦(النجاسات

قال الحنفیة مدللین على صحة ما ذھبوا إلیھ وردا على قول الجمھور بأن اهللا 
یر فصل بین الذكیة والمیتة فیدل على تعالى جعل ھذه األشیاء لنا ومن علینا بذلك من غ

َواللَُّھ َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظَلاًلا َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل  :تأكد اإلباحة فقال عز
  .)٧(َلْیُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَنَلُكْم َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبیَل َتِقیُكْم َبْأَسُكْم َكَذِلَك ُیِتمُّ ِنْعَمَتُھ َع

وقالوا أن حرمة المیتة لیست لموتھا فإن الموت موجود في السمك، والجراد، 
  .)١(أحل لنا میتتان ودمان: وھما حالالن،ولذلك قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

أما بالنسبة لجواز بیع جلد السبع، والحمار، والبغل إن كان مدبوغا أو مذبوحا ؛ 
فألنھ مباح االنتفاع بھ شرعا فكان ماال، وإن لم یكن مدبوغا وال مذبوحا ال ینعقد بیعھ؛ 
ألنھ إذا لم یدبغ ولم یذبح بقیت رطوبات المیتة فیھ فكان حكمھ حكم المیتة،وأیضا یطھر 
الجلد بالدباغ حتى یجوز بیعھ لزوال الرطوبة عنھ وال رطوبة في ھذه األشیاء، فال تكون 

حجة لھ في ھذا الحدیث؛ ألن اإلھاب اسم لغیر المدبوغ لغة، والمراد من حراما، وال 
  .العصب حال الرطوبة یحمل علیھ توفیقا بین الدالئل

أن الكلب مال، : وبالنسبة لتجویزھم بیع الكلب قال الحنفیة ردا على الجمھور 
ة مباح االنتفاع فكان محال للبیع كالصقر، والبازي، والدلیل على أنھ مال أنھ منتفع بھ حقیق

بھ شرعا على اإلطالق فكان ماال، وال شك أنھ منتفع بھ حقیقة، والدلیل على أنھ مباح 
االنتفاع بھ شرعا على اإلطالق أن االنتفاع بھ بجھة الحراسة، واالصطیاد مطلق شرعا 
في األحوال كلھا فكان محال للبیع؛ ألن البیع إذا صادف محال منتفعا بھ حقیقة مباح 

فاع بھ على اإلطالق مست الحاجة إلى شرعھ؛ ألن شرعھ یقع سببا، ووسیلة االنت
لالختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فیما یباح االنتفاع بھ شرعا 

  .على اإلطالق ال فیما یجوز
  

                                      
 .٢٧٥:سورة البقرة،األیة )٥(
 .١٤٤ص-١٤٣ص-١٤٢ص،٥بدائع الصنائع،ج)٦(
 .٨٠سورة النحل ،األیة )٧(
 .١٤٣ -١٤٢بدائع الصنائع،ص)١(
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  الرأي الراجح في مسألة بیع النجاسات : الفرع السادس 
  

وأدلة فقھاء المذاھب األربعة من الحنفیة  یرى الباحث بعد اإلطالع على آراء
والمالكیة والشافعیة والحنابلة بأن القول الراجح من تلك ال أقوال وھو قول الحنابلة 
القائلین في أن بیع الكلب باطل، أي كلب كان إال ما استثناه الشرع، وقد إستثنى الشرع 

وكل ما فیھ المنفعة لألسباب  الكلب،فأحلوا بیع الفھد، والصقر المعلم ، وكذلك بیع الھر،
  :التالیة 

ثمن : لما ورد عن رافع بن خدیج قال، قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  -١
  .)١(الكلب خبیث، ومھر البغي خبیث، وكسب الحجام خبیث

نھى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم عن ثمن الكلب وإن : عن ابن عباس قال -٢
  .)٢(كفھ تراباجاء یطلب ثمن الكلب فامأل 

ألن البیع شرع طریقا للتوصل إلى قضاء الحاجة، واستیفاء المنفعة المباحة؛  -٣
لیصل كل واحد إلى االنتفاع بما في ید صاحبھ، مما یباح االنتفاع بھ، فینبغي أن یشرع 
ذلك فیھ؛ لیصل كل واحد إلى االنتفاع بما في ید صاحبھ، فما یباح االنتفاع بھ، ینبغي أن 

  .یعھیجوز ب
حاجة الناس والضرورة الداعیة لذالك،كحاجتھم للسرجین والجلود والزیت  -٤

  .النجس المستعمل في الصناعات المختلفة
اختیار : في مسألة بیع النجاسات -رحمھ اهللا –اختیار اإلمام البلقیني 

  .)٣(اشتراط الطھارة في المبیع لصحة البیع:البلقیني
أن شروط :"جوز بیع النجاسات،قال النوويأنھال ی:وأم عن المعتمد في مذھبھ

البیع خمسة أن یكون طاھرا منتفعا بھ مقدورا على تسلیمھ معلوما مملوكا لمن وقع العقد 
لھ فبدأ المصنف بالشرط األول وھو الطھارة فقال النجس ضربان نجس في نفسھ كالكلب 

العذرة ودھن المیتة والخنزیر وما تولد منھما أو من أحدھما والخمر والنبید والسرجین و
وعصبھا وشعرھا إذا قلنا بالمذھب إنھ نجس وكذا ریشھا ولبن ما ال یؤكل إذا قلنا 
بالمذھب إنھ نجس وسائر األعیان النجسة وال یجوز بیعھا بال خالف عندنا وسواء الكلب 

  .)٤("المعلم وغیره وسواء الخمر المحترمة وغیرھا
  
  

                                      
،رق�����م ١١٩٩،ص٣ص�����حیح مس�����لم،كتاب البیوع،ب�����اب تح�����ریم ثم�����ن الكل�����ب وحل�����ول الك�����اھن،ج )١(

 .١٥٦٨:الحدیث
 .٨٤،ص٣صحیح البخاري،كتاب البیوع،باب ثمن الكلب،ج)٢(
 .٧،ص٢البلقیني،التدریب في الفقھ الشافعي،ج)٣(
 .٢٢٧،ص٩،ج))مع تكملة السبكي والمطیعي((، المجموع شرح المھذب النووي)٤(
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  الخاتمة 
  :النتائج 

  :ا یلي توصل الباحث لم
  .جواز بیع النجاسات التي تحقق المنافع المتعددة -١
  .تحریم بیع ما حرم الشرع بیعھ بالنص الصریح كالكلب -٢
أن القول بعدم جواز بیع النجاسات یسبب حرج كبیر وضیق أن الشریعة  -٣

  .جاءت لرفع ذلك الحرج
  :التوصیات 

  :یوصي الباحث بما یلي 
  .م إغفال ذلك الجانبالكتابة ببیع النجاسات وعد -١
  .دراسة بیع النجاسات بالغة معاصرة تشمل كل أمر معاصر -٢
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  قائمة المصادر والمراجع 

 ابن منظور،أبو الفضل ،محمد بن مكرم بن علي جمال الدین األنصاري الرویفعي
ھجري ،لسان العرب ، دارالنشر بیروت ،الطبعة الثالثة  ٧١١اإلفریقي، المتوفي 

  .جريھ ١٤١٤

 المتوفى(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي :
: بیروت، الطبعة-دار الفكر: ، رد المحتار على الدر المختار، الناشر)ھـ١٢٥٢
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 

 أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد
 –دار الحدیث : ھـ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،الناشر٥٩٥: لمتوفىا(الحفید 

  .٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة،تاریخ النشر: القاھرة،الطبعة

 المتوفى(شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي :
: عةدار الفكر، بیروت،الطب: ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،الناشر)ھـ١٠٠٤

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة 

 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم
، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد )ھـ٩٦٨: المتوفى(الصالحي، شرف الدین، أبو النجا 

دار المعرفة بیروت : عبد اللطیف محمد موسى السبكي،الناشر: بن حنبل،المحقق
  .لبنان –

بدائع )ھـ٥٨٧: المتوفى(ن، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي عالء الدی ،
  .الثانیة: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر

 منح )ھـ١٢٩٩: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي ،
بیروت،  –دار الفكر : ربدون طبعة ،الناش: الجلیل شرح مختصر خلیل، الطبعة

  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: تاریخ النشر

 مغني )ھـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ،
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الناشر

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

ن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ب
، المغني البن )ھـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 .بدون طبعة: مكتبة القاھرة، الطبعة: قدامة، الناشر
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محمد : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المحقق
مصورة عن السلطانیة (دار طوق النجاة : اشرزھیر بن ناصر الناصر، الن

  .ھـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

 صحیح مسلم، )ھـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري،
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق

بدائع )ھـ٥٨٧: المتوفى(دین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي عالء ال ،
ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر

  .م١٩٨٦ -

 المتوفى(ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید :
دار إحیاء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: قھـ، سنن ابن ماجھ، تحقی٢٧٣

  .فیصل عیسى البابي الحلبي -العربیة 

 أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد
 –دار الحدیث : ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الناشر)ھـ٥٩٥: المتوفى(الحفید 

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: ة، تاریخ النشربدون طبع: القاھرة، الطبعة

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي
الشیخ  -الشیخ علي محمد معوض : ، الحاوي الكبیر،المحقق)ھـ٤٥٠: المتوفى(

: لبنان،الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : عادل أحمد عبد الموجود،الناشر
  .م ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩األولى، 

  
  

  




