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 بانؼينةانتمويم 

ػطػدطظ:

 اٟتمد هلل وحده، وصلى هللا وسلم على من ال نيب بعده، أما بعد:

بعثثا ا١تسثثاملت ا١توعللثثا ،معيدثثا، فلثثد ٚتعثث     ا١تؤسسثثات امومليليثثا ٖتوثثاج بيثثانفحيثثإ إن 
لثثم هثث ا امثحثثإ مثثا اسثثوالع  مثثن عثث،م أهثثت امعلثثم،   صثثلال امعيدثثا، وسثثث  ا ثثو،  أهثثت امع

، مع ا١تلاالنا ،١ت اه  امفلهيا اميت ٖترم امعيدا، ومثن صلالها عدد امفلهاء، وشروط ٖتللهافيها، و 
 هللا أسومد امعلن.
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 املطهب األول: صور انؼينة ػند احلنفية
عدثثدهم أن وعثثلس امسثثلعا إ  ، وضثثابا ا١توثثروه عراهثثا اموحثر  ملعيدثثا عثثدة صثلالاٟتدفيثثا ذعثر 

 بياهنا فيما أييت.و  .(ٔ)،ملعها األول، فإن مل وعد امسلعا إ  ،ملعها األول فيوره ودزيها

ػ ػاألوضى: ػبأشلػاضصورة ػطظه ػأجلػثمػغذترغؼا ػإضى ػدضطظ أنػغبغطه
ػ،ػ(2)طظؼاػحاضظ

، "ع ما ،ع أبقت ٦تا ، شراء ، ووسمى   عو  اٟتدفيا:"(ٖ)ونص امواساين على ٖترميها
  .ومواهنا   عواب املعاما

ػاضصورةػاضثاظغظ:ػرصسػاضطغظظ،ػ

قال امواساين:" ومل ،ع أبمف سالهم حاما مث اشًتاه أبمف سالهم مؤجلا فامشراء فاسد ألنه 
اشًتى ما ،ع أبقت ٦تا ،ع من حيإ ا١تعٌت ألن اٟتاما  َت من ا١تؤجلا. وع ا مل ،ع أبمف 

، مع علن امثمن (ٗ)  أبعد من ذمك األجت فهل فاسد ١تا قلدا "مؤجلا مث اشًتاه أبمف مؤجلا إ
 اٞتمهلال اٞتلاز.الجع سون زايسة، وام ي عليه 

ػ:ػاضتورقػضًطرػباضذراء،ػضثظاضصورةػاضثا

 فيثيعثثه امثثر، مثثن وخيثثا  امثثرب  مدثثه اموثثاجر وياللثث  املثثرض مدثثه فياللثث  اتجثثر إ  أييتأبن 
 امعشثرة مثه فيحثت بعشثرة امسلق   هل فيثيعه نسيئا عشر ٓتمسا مث، عشرة يساوي ثل، امواجر

                                     
 .5/163حاشية رد احملتار (3)
 .5/115الدر احملتار (1)

 .5/111بدائع الصنائع   (1)
 .5/111بدائع الصنائع   (1)
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١تا فيه من اإلعثراض  -امعيدا  –و  ا٢تدايا: ٝتي به  ،(ٔ)أجت إ  عشر ٜتسا ملثاملع عليه وجي 
عثثثثن امثثثثدين إ  امعثثثثُت وهثثثثل موثثثثروه ١تثثثثا فيثثثثه مثثثثن اإلعثثثثراض عثثثثن مثثثث ة اإلقثثثثراض مالاوعثثثثا ١تثثثث ملم 

   .(ٕ)امثخت

 يثيعثثه مث سالمهثثا عشثثر ٜتسثثا امثثثاملع يلرضثثهن أب سثثابلاوذعثثروا صثثلالة أ ثثرى ولثثاالب ام ثثلالة ام
 فيثلثى (ٖ)امثلب ٙتن أهنا على أقرضه اميت امدالاهم فيأ   عشر ٓتمسا عشرة يساوي ثل، ا١تلرض
 مثن قسثا قابلثه األجثت فثإنعدثد اٟتدفيثا  وهث ا امثيثع  ث،  األو  .(ٗ)قرضثا عشر ا٠تمسا عليه
 .(٘)ددوبم هل بت ساملما عليه واج  غَت واملرض امثمن

مث صثثاح  شثثرح فثثو  املثثدير :  ويدثثازع   وسثثميوها عيدثثا عدثثد بعثثا امفلهثثاء اٟتدفيثثا، قثثال
ام ي يلع   قليب أن ما خيرجه امدافع إن فعل  صلالة يعلس فيها إميه هثل أو بعهثه ععثلس امثثلب 

وإال فثثث،   (ٙ)فموثثثروهأو اٟتريثثر   ام ثثثلالة األو  وععثثثلس امعشثثثرة   صثثثلالة إقثثثراض ا٠تمسثثثا عشثثثر 
عراهثثا إال  ثث،  األو  علثثى بعثثا االحومثثاالت عثثأن فوثثاج ا١تثثديلن فيثثأ  ا١تسثثئلل أن يلثثرض 
بثثت أن يثيثثع مثثا يسثثاوي عشثثرة ٓتمسثثا عشثثر إ  أجثثت فيشثثًتيه ا١تثثديلن ويثيعثثه   امسثثلق بعشثثرة 
حاما وال أبس   ه ا فإن األجت قابله قسا من امثمن واملثرض غثَت واجث  عليثه ساملمثا بثت هثل 

عثه ٔترثثرس الغثثا عدثثه إ  زايسة امثثدنيا فموثروه أو معثثاالض يعث ال بثثه فث، وإ ثثا يعثثر  مدثدوب فثثإن ور 
ذمك     لصيات ا١تلاس وما مل ورجع إميه امعُت اميت  رج  مده ال يسمى بيع امعيدا ألنثه مثن 

  .(ٚ)امعُت ا١تسًتجعا ال امعُت مالللا وإال فوت بيٍع بيُع امعيدا 

                                     
 .5/163، حاشية رد احملتار 1/91اذلداية شرح البناية   (3)
 .1/91ح البناية اذلداية شر   (1)
 .7/131شرح فتح القدير   (1)
 إمنا عربوا ابلقرض، مع أن العقد عقد بيع، ولكن اعتباراً بقصد البائع وادلشًتي أمساه قرضًا.  (1)
 .5/163حاشية رد احملتار   (5)
 ادلقصود الكراىة التحرميية.  (6)
، واحلنابلة كما يف اإلنصاف 197الفقهية ص وىو مذىب ادلالكية كما يف القوانُت ، 7/131شرح فتح القدير (7)
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ػػػاضطغظظػاضثالثغظ،ػ:اضرابطظاضصورةػ

 امثمن وسفع امثاين ا١تشًتي من األو  ام لالة   امواجر اشًتاه إذا عما إميه امثلب يعلس نأب
 ٦تثا أبقثت ،ع مثا شثراء عثن ٖتثرزا األول ا١تشثًتي مثن يشًته مل وإ ا ،األول ا١تشًتي إ  ميدفعه إميه
 عأمثثثال قلثثيب   امثيثثع هثث ا ، وفمثثت عليثثه قثثلل حل بثن اٟتسثثن امشثثيثاين:"(ٔ)امثثثمن نلثثد قثثت ،ع

 . (ٕ)"امر، أعلا ا ًتعه ذميم اٞتثال

مث يثعثثإ مولسثثالا يشثثًتيه أن يثيثثع مواعثثه أبمفثثُت مثثن ا١تسثثولرض إ  أجثثت  قثثال ابثثن ا٢تمثثام:"
أبمف حاما ويلثهه مث يثيعه مثن امثثاملع األول أبمثف مث فيثت ا١تولسثا ،ملعثه علثى امثثاملع  (ٖ)مدفسه

يثدفعها إ  ا١تسثولرض وأي ث  مدثه أمفثُت عدثد اٟتلثلل األول ،مثمن امث ي عليثه وهثل أمثف حامثا ف
إذا وثثثايعوم ،معثثُت ووثعثثوم أذقب امثلثر ذملثثوم و هثثر علثثيوم  مللمثه  (ٗ)امثيثثع موثثروهقثاملا وهثث ا 

عدوعم وا١تراس ،وثاع أذقب امثلر اٟترث ملزالاعا ألهنم حيدئ  يًتعلن اٞتهثاس ولمثف امثدفجل اٞتث  
يع ألنه فعله عثَت من ام حابا وٛتدوا على ذمثك ومل يعثدوه مثن وقال أبل يلسف ال يوره ه ا امث

 .(٘) ...امر،

أن يشثًتي مثه حريثرا بثثمن هثل أعثثر مثن قيموثه ميثيعثه أبقثت مثن  قال   شرح فثو  املثدير :و 
ذمك امثمن مغَت امثاملع مث يشًتيه امثاملع من ذمك امغَت ،ألقت ام ي اشًتاه بثه ويثدفع ذمثك األقثت 

                                                                                                          
 .33/391اإلنصاف 

 .5/163حاشية رد احملتار   (3)
 .5/163حاشية رد احملتار   (1)
لو مل يبعث متوسطا، وإمنا اشًتاىا أحدىم لرخص ذتنها مث ابعها على البائع األول، ألنو أفضل من يشًتي، مع   (1)

 فيو احتمال. فية؟حيازة ادلبيع، فهل تنطبق عليها الصورة عند احلن
 يظهر وهللا أعلم أن ادلقصود الكراىة التحرميية.  (1)
 ، مث ذكر كالم دمحم بن احلسن ادلتقدم.131-7/131شرح فتح القدير (5)
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ه ،ملعثه إ  ا١تشثًتي ا١تثثديلن فيسثلم امثثلب ملثثاملع عمثثا عثان ويسثوفيد امثزايسة علثثى إ  ،ملعثه فيدفعث
 .(ٔ)ذمك األقت وإ ا وسالا امثاين ٖترزا عن شراء ما ،ع أبقت ٦تا ،ع قثت نلد امثمن

 (ٕ)وقد نلت امدلوي   اجملمثلع عثن اٟتدفيثا أهنثم إ ثا ميدعثلن امعيدثا امثدامليثا، وأهنثم ي ثححلن
 .(ٖ)اامعيدا امث،ثي

  (4)املطهب انثاني: صور انؼينة ػند املانكية
وأما ا١تامويا ف لال بيلع اآلجال اميت وعلس امعُت إ  ،ملعها األول عثَتة، ن عر مدها ما جاء 

أن   مدوقهتم امفلهيا، وجامعها ما ذعره ابن جزي   امللانُت امفليها أبن م ه  مامك 
، وجعت وعريف امعيدا عدده: أن يظهرا فعت ما ملساملايدظر ما  رج عن اميد وس ت به، ويلغي ا

 امدلد ٟتهلال عيدا وٝتي .(٘)جيلز ميولص، به إ  ما ال جيلز، وأنه ٦تدلع ملوهما وسد ام الاملع
 حاضر بعُت ميثيعها يشًتيها إ ا وا١تشًتى اٟتاضر ا١تال هل امعُت أن وذمك امعيدا، م اح 

 .(ٙ)فلاله من إميه ي ت

ػ،ػورصسػاضطغظظاضطغظظػاضثظائغظػاضصورةػاألوضى:

فلد مدع ا١تامويا امعيدا، وعوسها، وسلاء أعان  امسلعا ٦تللعا ابوداء ملثاملع، أم أنه 
 قل  صف يل أصحاب امعيدااشًتاها ميثيعها أبجت مث يشًتيها، فلد جاء   ا١تدونا امو ى: 

                                     
 .7/133شرح فتح القدير (3)
 ىل تصحيحهم ذلا فرع عن قوذلم جبوازىا؟ فيو احتمال.  (1)
 .31/351البن السبكي  تكملة اجملموع  (1)
ذكر ادلالكية أحكام عود السلعة إىل ابئعها يف بيوع اآلجال، مث يتبعونو بفصل يف بيع العينة، ويذكرون فيو ي  (1)

 أحكام اآلمر ابلشراء.
 .163القوانُت الفقهية البن جزي ص   (5)
 .1/161اجلامع ألحكام القرآن   (6)
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رجت إ  أحدهم فيللل أييت ام - قد عرفلهم - امداس عددأصحاب امعيدا  :قال ،  قلل مامك
فأبيعها مدك بو ا  ؛شًتي مك سلعا من امسلقأومون  ،ال أفعت :فيللل ،أسلفٍت ماالً  :مه

 .(ٔ)وع ا مث أبواعها مدك بو ا وع ا

فالام  امومليت هل امعميت، وامواجر صاح  امثهاعا هل ام ي يسوخدم بيع امعيدا 
 مومليت امعميت.

ام  امومليت، وقد فسرت امعيدا   ا١تدونا وأما عوجل امعيدا، ف اح  امثهاعا هل ط
 أن هيامو ى ب مك، ٦تا يدل على أن حومهما واحد، ففي ا١تدونا   وعريف امعيدا قال:" 

 ويظهر أن ا١تل لس هل أن. (ٕ)مده ابوعوهاشًتي من امرجت سلعا مث وثيعها إايه أبعثر ٦تا و
بثمن مؤجت. وأما إن   مده ابوعوها٦تا  مث وثيعها إايه أبعثر بثمن حالٍّ  شًتي من امرجت سلعاو

 ا مدالثلا، معدم ولافر شرط من شروط امعيدا.ع، امثمدُت حاّمُت ف، يظهر أن امعيد

ػاضصورةػاضثاظغظ:ػاضطغظظػاضثالثغظ

  إذا عان  م ملاعدة اعوثاال ا١تلاصد، مدعلا امعيدا امث،ثيا هِ سِ ت طرْ عما أن ا١تامويا ألجْ 
، فإذا انعدم  اموهما فهي جاملزة، ففي ملاه  اٞتليت: اموهمااجمللجل بعد املثا مللة 

 ،احًتاز ٦تا إذا ،ع ا١تشًتي مثامإ مث اشًتاه امثاملع األول من امثامإ ،قلمدا من مشًتيه :امسابع"
إال أن يولن امثامإ ابواعه من ا١تشًتي ،جمللجل بعد املثا مث ابواعه األول مده بعد ذمك   

 . (ٖ)ملضع واحد فيمدع

                                     
عريب ادلصورة من طبعة دار السعادة سنة اجمللد الرابع من طبعة دار إحياء الًتاث ال 9/89ادلدونة الكربى (3)

 ىـ.3111

اجمللد الرابع من طبعة دار إحياء الًتاث العريب ادلصورة من طبعة دار السعادة سنة  9/89ادلدونة الكربى (1)
 ىـ.3111

 .1/191مواىب اجلليل (1)
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يثيع امسلعا من امرجت بثمن، إ  أجت، فثإذا قثهثها  (ٔ)٦تن يعُتوقد سئت مامك عن الجت 
فثاعها مده؛ مث إن ام ي ،عها األول اشثًتاها مدثه  الجت حاضر عان قاعداً معهمامده ابواعها مده 

؛ قثثال: ال  ثثَت   هثث ا، والهه عأنثثه ٤تلثثت فيمثثا بيدهمثثا، وقثثال: إ ثثا وذمثثك   ملضثثع واحثثدبعثثد، 
. وقال ابن الشد معلثا على فولى مامك: ه ا صحي  علثى طثرس امليثاس (ٕ)ن إجازة ا١توروهيريدو 

 .(ٖ)  اٟتوم ،١تدع من ام الاملع

فثثإن مل يوثثن أطثثرا  امثيثثع   ٣تلثثجل واحثثد، فثثإن ا١تعاملثثا جثثاملزة عدثثد مامثثك، ففثثي ملاهثث  
اه امثثثاملع األول مثثن امسثثابع قلمدثثا مثثن مشثثًتيه احثثًتاز ٦تثثا إذا ،ع ا١تشثثًتي مثامثثإ مث اشثثًت  اٞتليثثت:"

امثامثثإ إال أن يوثثلن امثامثثإ ابواعثثه مثثن ا١تشثثًتي ،جمللثثجل بعثثد املثثثا مث ابواعثثه األول مدثثه بعثثد 
 .(ٗ)"ذمك   ملضع واحد فيمدع

ػبغعػاضتورق،ػسيػبطضػصورهاضصورةػاضثاضثظ:ػ

فلد جاء   وقد عره مامك امولالق إذا ح ت معه ما يدل على أن امل د املرض بفاملدة، 
، فيما إذا طل  شخص سلفاً، فرفا امواجر، وقال: (٘)ثيا أن ماموا عره صلالة امولالقامعو

أبيعك سلعا قيموها عشرة ،ثٍت عشر إ  أجت، فوثيعها بعشرة، فيوم امعلد، مث يثيعها طام  
املرض بثمن أقت من امعشرة، فيالل  اٟتا عده، فوأن ام لالة قرض وميس  بيعها، ويلضحها 

مثيان واموح يت وهي أن وولن امسلعا عدد امثاملع، وأييت من يريد سلف ابن الشد اٞتد   ا
عشرة مثاقيت   أحد عشر مثلااًل إ  شهر، فيللل امثاملع: ه ا ال فت، ومون عددي سلعا 
أبيعها مدك ،ثٍت عشر سيداالًا إ  شهر،  فوثيعها أن  بعشرة فيوم مك ما أالست، فيأ   مده 

                                     
 على احلرام.أي أنو مشهور ببيع العينة، وادلالكية يتشددون يف أحكام الباعة الذين يتحيلون   (3)
 .7/89العتبية مع البيان والتحصيل   (1)
 .7/91البيان والتحصيل (1)
 .1/191مواىب اجلليل   (1)
 فهم ادلالكية من كراىة مالك التحرمي.  (5)
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انيا مثاقيت مث أييت إميه فيللل مه: مل وساِو امسلعا عشرة سقنَت وقد امسلعا على ه ا، فيثيعها بثم
من االثٍت عشر اميت وضعوها وما جي  ٢تا  (ٔ)وضع  فيها وضيعا عثَتة من امعشرة، فحا مٍت

من امديداالين ام ين بدي  على أن ورب  معي   امعشرة، وذمك سيداالان وٜتسا سيداال، فيحا 
اوضه عليه من أن يرب  معه   امعشرة سيداالين؛ فيأ   مده   امثمانيا ذمك عده ووميماً ١تا عان ال 

اميت ،ع امسلعا هبا وسعا وث،ثا أٜتاس، فيؤول األمر بيدهما إ  أن أسلفه ٙتانيا مثاقيت   
،مر، واسوح،٢تم  (ٕ)وسعا وث،ثا أٜتاس، فه ا ٦تا يوهم فيه أهت امعيدا وُفمللن عليه؛ معملهم

 .(ٖ)مه.

بغعػاضطرابحظػضًطرػباضذراءػبذرطػأنػغتمػاضبغعػصورةػاضرابطظ:ػاض
ػوػشبلػشبضهػضضدضطظ،ػأشبلػطضكػاضبائع

ياللق ا١تامويا على بيع ما ميجل عدد امثاملع، بيع عيدا، وهل ام ي جيده امثاحإ عدد امدظر 
 الأشا وقد اب امفلهيا اميت ووحدث عن امعيدا، وقد ذعر ابن بالال وجه ذمك فلال:"  األبل 

"، مث امعيدا عدده فأشثه مغل وامالعام بدالاهم، سالاهم أنه قثهه قثت ،عه إذا أنه إ  عثاس ابن
 يسلفه أن الج، سأل الج، عأن أجت، إ  مدها أعثر بدالاهم سالاهم إ  ذاليعا وهى قال :"
 ع ا سلعا سأموٍت اميت امدالاهم   أبيعك ومون فت، ال ه ا: مه فلال مدها أعثر بدالاهم سالاهم
 فه ه إميه، ويسلمها يثواعها امثمن على فيلافله ؟مٍت وشًتيها فثوم مك أبواعها ،يعدد ميس 
 ".ولثهه مل ما وبيع عددك ميجل ما بيع وهى ا١توروها، امعيدا

وأهت امعيدا قلم ن ثلا أنفسهم مالل  شراء امسلع مدهم فلد والس   امشرح اموثَت: 
ا مدهم ميثيعلها ١تن طلثها مدهم فهي بيع من في هثلن إ  اموراال فيشًتوهن وميس  عددهم

مالامثها بعد شراملها ٝتي  ب مك السوعانا امثاملع ،١تشًتي  قثت ملوه إايهاطلث  مده سلعا 

                                     
 قال احملقق سعيد أعراب: لعل الصواب: عٍت.  (3)
 ذكر احملقق سعيد أعراب أن يف نسخة: لعلمهم.  (1)
 .7/85بن رشد البيان والتحصيل ال  (1)
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وقد ذعر املرا    ام  َتة أن ماموًا .(ٔ)على ٖت يت مل ده من سفع قليت ميأ   عده عثَتا
 . (ٕ)ثَثُتِّ أهنا عت علد ٦تدلعالٛته هللا جعت من امعيدا بيَع امالعام قثت قثهه ميثُ 

 جاملز وموروه و٦تدلع،  :إ  ث،ثا أقسام (ٖ)امعيدا اٞتد وقسم ابن الشد

أن مير امرجت ،مرجت من أهت امعيدا فيللل هت عددك سلعا ع ا أبواعها مدك؟  فاٞتاملزة
عدها ، فيشًتي ولك امسلعا اميت سأمه على غَت مراوضا وال ملاعدةفيللل مه: ال، فيدلل  عده 

 مث يللاه فيخ ه أنه قد اشًتى امسلعا اميت سأمه عدها فيثيعها ٔتا شاء من نلد أو نسيئا.

: أن يللل مه: اشًت سلعا ع ا وع ا فأق أالْتك فيها واشًتيها مدك من غَت أن وا١توروها
 يراوضه على امرب .

ك فيها ع ا، : أن يراوضه على امرب  فيللل مه: اشًت سلعا ع ا وع ا وأق أالْتواحملظلالة
 . (٘)بو ا (ٗ)وأبواعها مدك

ػرظدػاضطاضصغظػبغوعػاآلجال

                                     
 .93-1/88الشرح الكبَت (3)

 .5/11الذخَتة للقرايف   (1)
بيع  :، مث قال: وقال ابن عرفةالعينةببيع أىل : وىذا الفصل يعرف عند أصحابنا 1/111يف مواىب اجلليل  (1)

الشرعية وذكر ابن جزي يف قوانُت األحكام  أىـ.ىو البيع ادلتحيل بو على دفع عُت يف أكثر منها العينة أىل 
 ، أن من البيوع ادلنهي عنها بيع العينة، وذكر الصور الثالث.373ص 

 .1/115يف ادلقدمات: من، والتصويب من مواىب اجلليل  (1)
 (1/55ادلقدمات ادلمهدات)(5)
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امعيدا ا١تشهلالة عدد امفلهاء جيدها امثاحإ   أبلاب بيلع اآلجال، و٢تا عدة صلال جاملزة 
ذعر ابن جزي   امللانُت امفلهيا صلالاً وسعا   بيلع اآلجال، وعرفها وبعهها ٤ترما، وقد 

 :(ٔ)عها من ،ملعها، وه ه ام لال هيأبنه أن يشًتي سلعا مث يثي

  .) األو  ( أن يثيعها ٔتثت امثمن إ  مثت األجت

  .) امثانيا ( أن يثيعها ٔتثت امثمن إ  أبعد من األجت

  .أو أقرب من األجت (ٕ)) امثامثا ( ٔتثت امثمن ،مدلد

  .) امرابعا ( أن يثيعها أبقت من امثمن إ  مثت األجت

  فه ه ام لال ا٠تمجل جاملزة اوفاقا (ٖ)ن امثمن إ  أبعد من األجت) ا٠تامسا ( أبقت م

) امساسسثثا ( أبقثثت مثثن امثثثمن نلثثدا أو إ  أقثثرب مثثن األجثثت فهثث ه ال ٕتثثلز ألهنثثا وثثؤسي إ  
سثلف جثثر مدفعثثا فثثإن امسثثابق ،مثثدفع يعثثد مسثثلفا ألن عثت مثثن قثثدم مثثا ال فثثت عليثثه عثثد مسثثلفا 

  .(ٗ) ٙتدها أعثر ٦تا سفعفهل قد قدم سفع األقت ميأ   امسلعا اميت

                                     
أن يكون اشًتاه ابئعو األول نقدا أو اشًتاه لألجل نفسو أو اشًتاه ألجل  :"1/188يف مواىب اجلليل   (3)

ألجل األول أو اشًتاه ألجل أكثر من األجل األول، فهذه أربع صور ويف كل صورة إما أن يشًتيو مبثل أقل من ا
الثمن األول، أو يشًتيو بثمن أقل من الثمن األول أو يشًتيو بثمن أكثر من الثمن األول فهذه ثالث صور يف كل 

 ".صورة مينع منها ثالث وجيوز تسعصورة من الصور األربع فاضرب ثالاث يف أربع حيصل من ذلك اثنا عشر 
(1)  .  أي بثمن حال ٍّ
أجيزت ألهنا ختالف مقصود أىل العينة، والنتفاء التحيل على الراب، ومثاذلا: ما لو ابع طالب التمويل سلعة   (1)

كانت أبلف حالَّة، مث اشًتاىا بتسعمائة إىل شهر، وىذا جائز، واحملرم أن يشًتيها أبكثر من بيعها األول،  ولو  
ادلسألة عينة، فتكون الصورة اجلائزة أن يشًتيها البائع إىل أجل بثمن أكثر مما ابعها بو، وقد نص على جوازىا 

 وهللا أعلم.  كما سيأيت،  اإلمام أزتد، وحكي إرتاعا،
 .  منعها ادلالكية وفاقاً للجمهور، وىي مسألة: ضع وتعجل، وأفىت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جبوازىا  (1)
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  .(ٔ)) امسابعا ( أن يثيعها أبعثر من امثمن إ  مثت األجت

  .فورلز هااتن ام لالاتن (ٕ)) امثامدا ( أبعثر من امثمن إ  أقرب من األجت أو نلدا

فهثث ه ال ٕتثثلز ألهنثثا وثثؤسي  (ٖ)) امواسثثعا ( أن يثيعهثثا أبعثثثر مثثن امثثثمن إ  أبعثثد مثثن األجثثت
 .فعا فإنه أ ره ،مثمن ميأ   أعثر وعت من أ ر شيئا قد حت مه عد مسلفاً إ  سلف جر مد

فولخص من ه ا أنه ٕتلز سثع صلال و٘تدع اثدوان ومها أبقت من امثمن إ  أقثرب مثن األجثت 
وأبعثر من امثثمن إ  أبعثد مثن األجثت ألن عثت واحثدة مدهمثا وثؤسي إ  سثلف جثر مدفعثا وألن 

سفثثثع سقنثثثَت أبعثثثثر مدهثثثا إ  أجثثثت وأن امسثثثلعا واسثثثالا إل هثثثاال  ا١توعاقثثثدين يوهمثثثان أبن ق ثثثدمها
  .(ٗ)ذمك فيمودع سدا مل اليعا

وقد ذعر األمُت امشدليالي أن امعيدا احملرما هي ما مل ،ع سلعا بثمن إ  أجت مث اشًتى 
 .(٘)ولك امسلعا بعيدها بثمن أقت من األول نلدا أو ألقرب من األجت األول أو أبعثر ألبعد

 امشدليالي بيلع اآلجال بللمه: وقد نظم

                                     
 :"1/197على أال يشًتطا نفي ادلقاصة، ففي مواىب اجلليل وحاصلو: أنو إن كان األجل واحدا، فتجوز،   (3)

إذا تساوى األجالن فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاين أقل أو أكثر أو مساواي لكن تقدم أهنما إذا اشًتطا 
 ".منعت ىذه الصورة ادلقاصة  نفي

(1)  .  أي بثمن حال ٍّ
وىو الصورة ادلعروفة مبسألة عكس العينة، أبن يكون طالب التمويل لديو سلعة، فيبيعها بثمن حال، مث   (1)

يشًتيها بثمن أكثر منو إىل أجل، وكذا إذا كان بيعها للسلعة إىل أجل مث اشًتاىا إىل أجل أبعد منو بثمن أكثر 
 من الثمن األول، فهو دتويل ربوي، جعلت فيو السلعة كاحمللل.

 .175قوانُت األحكام الشرعية ص   (1)
 .381/ 3أضواء البيان   (5)
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 (ٔ)أو ٙتن عأ ليهما ٖتت   بيلع اآلجال إذا عان األجت

 وإن يك امثمن غَت األول    و امف األجت وق  األجت

 فانظر إ  امسابق ،إلعالاء هت    عاس مه أعثر أو عاس أقت

 (ٕ)فإن يون أعثر ٦تا سفعه   فإن ذاك سلف ٔتدفعا

 (ٖ)عن شيئه ا١تدفلع قثت ح، وإن يون عشيئه أو ق،   

 انؼينة ػند انشافؼيةصورة املطهب انثانث: 
بيع امعيدا بوسر قال امدلوي   الوضا امالامثُت: وأما امشافعيا، فللعيدا صلالة واحدة، فلد 

يثيع غَته شيئا بثمن مؤجت ويسلمه إميه مث يشًتيه قثت  أن امعُت ا١تهملا وبعد امياء نلن وهل
ملخ، ، وال  وهي موروها عددهم عراها ودزيه،. (ٗ)ن ذمك امثمن نلداقثا امثمن أبقت م

  ورقى إ  اموحر  ومل وجدت عاسة غامثا، ما مل يلجد شرط صري ، وسيأيت بيان ذمك.

 املطهب انرابغ: صور انؼينة ػند احلنابهة
ا نلثثت امشثثيد عثثثدهللا امعدلثثري   حاشثثيوه علثثى امثثروض عثثن عثمثثان:" اعلثثم أن مسثثأما امعيدثث

 س  صلال،

إحداها: أن يثيع شيئا بدلد مؤجت، ععشرين، مث يشًتيه أبقت ععشرة، ويولن امثثاين حاضثراً 

                                     
 ".فاجلواز الثمنان أو األجالن تساوى إن ذكر يف الشرح الصغَت :"   (3)
 إن وىذا. فال وإال ، منع كثَت إليها عاد قليال دفعت فإن ابلعطاء السابقة لليد فانظر يف الشرح الصغَت:"  (1)

 ".كلو لوأج أو كلو الثاين الثمن عجل
 .381/ 3أضواء البيان (1)
 .3/131، وانظر فيض القدير 9/111عون ادلعبود ، وقريب منو تعريف الرافعي، 1/136روضة الطالبُت  (1)
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 أي ملثلضاً.

 امثانيا: أن يولن امثمن امثاين غَت حاضر، بت هل حالٌّ   ام ما.

 امثامثا: أن يولن مؤجً،.

ا فيمثا إذا عثان امثثمن ه ه امث،ث علها مع علن امثمن   امعلد األول مؤجً،، ويوثأوىى مثلهث
   امعلد األول حاالًّ غَت ملثلض، فه ه س  صلال.

وأمثا عوسثثها فهثثل أن يثيثثع شثيئا بدلثثد حاضثثر، أي ملثثثلض، ععشثرين مث يشثثًتيه أبعثثثر مثثن 
 جدجل امدلد األول غَت ملثلض، سلاء عان امثاين حاالًّ أو مؤج،.

 .(ٔ)"فوح  امعوجل صلالاتن، فام لال   امعيدا وعوسها ٙتان، فودبر

 :(ٕ)هي ما أييت صلال امعيداأن ابن امليم  وذعر

 أن يثيع أبجت مث يشًتي ْتال، وهي أشهرها. .ٔ
 عوجل امعيدا: أن يثيع ْتال مث يشًتي أبجت. .ٕ
وامثامإ أن ال يولن مل لسه ال ه ا وال ه ا بت امولالق، قال اإلمام ابن ويميا:  .ٖ

ضا أو سلما فيشًتي مل لسه سالاهم ٟتاجوه اميها وقد وع ال عليه أن يسوسلف قر 
أ هر قليل امعلماء  ( وهل موروه  امولالق) سلعا ميثيعها وأي   ٙتدها فه ا هل

، وقد ٝتاها اإلمام أٛتد عيدا عما   مساملت (ٖ)وه ا إحدى امروايوُت عن أٛتد
 .(ٗ)أيب ساووس

 امثيع ،ألجت، أبن يولن امرجت ال يثيع إال ،مدسيئا. .ٗ
                                     

 .1/51حاشية الروض ادلربع للشيخ عبدهللا العنقري   (3)
 .9/151حاشية على هتذيب السنن   (1)
 .19/111رلموع الفتاوى   (1)
 .391أزتد أليب داود ص  مسائل اإلمام  (1)
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ولضيحها اإلمام ابن امليم موثرة وقلعها، و ن ، وقد اعوٌت بامعيدا امث،ثيا .٘
وملعيدا صلالة  امسا وهي أقث  " :الٛته هللا ا١توعاملُت هبا أن فيها ٥ترجا، فلال

صلالها وأشدها ٖترميا وهي أن ا١تًتابيُت يولاطآن على امر، مث يعمدان إ  الجت 
ه مث يثيعه إايه عدده مواع فيشًتيه مده احملواج مث يثيعه ملمريب بثمن حال ويلثهه مد

ملمريب بثمن مؤجت وهل ما اوفلا عليه مث يعيد ا١تواع إ  البه ويعاليه شيئا وه ه 
وسمى امث،ثيا ألهنا بُت ث،ثا وإذا عان  امسلعا بيدهما  اصا فهي امثدامليا و  
امث،ثيا قد أس ، بيدهما ٤تل، يزعمان أنه فلت ٢تما ما حرم هللا من امر، وهل  

فه ا ٤تلت امر، وذمك ٤تلت امفروج وهللا وعا  ال ٗتفى عليه ، عمحلت امدواح
ابن ويميا    اإلمام وقال .(ٔ)بت يعلم  املدا األعُت وما ٗتفي ام دوال،  افيا

ذا اوفلا على ا١تعاملا امربليا مث أويا إ  وع مك إ": معرض ذعره م لال امعيدا
عالي مث ،عه اآل   إ  صاح  حانلت ياللثان مده مواعا بلدال ا١تال فاشًتاه ا١ت

اٟتانلت أجت مث أعاسه إ  صاح  اٟتانلت أبقت من ذمك فيولن صاح  
 .(ٕ)يها من امر، ام ي ال الي  فيهواسالا بيدهما ّتعت فه ا أ

واحملرم عدد اٟتدابلا، امعيدا، وأما عوجل امعيدا ففيه الوايوان، وقد اسولر ا١ت ه  على 
م مع ا١تلاطأة، وأما ،قي ام لال فراملزة عددهم، وسيأيت بيان اموحر ، وأما امعيدا امث،ثيا، فوحر 

 ذمك.

                                     
 .9/151حاشية على هتذيب السنن (3)
 .19/119رلموع الفتاوى   (1)
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 املطهب األول: حترير حمم اننزاع يف حكم انؼينة
 .(ٔ)اوفق امعلماء على ٖتر  اشًتاط علس امسلعا إ  امثاملع األول

نشببر  حكببم انؼينببة انثناايببة امانيببة  بب  ااملطهببب انثبباني: 
 انهفظي أو املواطأة

ذعر ابن الشد اٟتفيد أن امعلماء أٚتعلا على ٖتر  امعيدا إذا وجدت ملاطأة أو اوفاق أو 
ظي، ال امعاسة امغاميا عما   امشافعيا إ ا ميدعلن امشرط املف . وه ا فيه نظر، فإن(ٕ)شرط

 ذمك جلاز   فرق ال أنه   صري  عده هللا يالض امشافعي ع،م  اجململع ملدلوي، فلد قال:"
 .(ٖ)"عاسة بغَت أو بعاسة يولن أن بُت

 .(ٗ) ،  ب، بالت ملعلد لاالقوأما إن فرض امشرط م

 :مراو  أهنا( واٟتاصت) قال ابن امسثوي:"

 عددق جاملز ا١تامويا عدد حرام فهل اموهما أهت من وروها١ت بل د ذمك جيرى أن( األو ) 
  .اموراها مع

 اموهما إميه يوالرق ٦تن امشخص يولن وال ملموروه ق د غَت نم جيرى أن( امثانيا)
 من اموخلص وهل صحي  مغرض فانه اموراها عدم به اٞتزم ييدثغ فام ي  ي  عامت عل ا

                                     
 .18/71، رلموع فتاوى ابن تيمية 9/686احمللى   (3)
 .1/336بداية اجملتهد البن رشد ادلالكي  (1)

 .31/357تكملة اجملموع البن السبكي  (1)
 .31/357تكملة اجملموع البن السبكي  (1)
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 اموهما ومظدا امظاهرة ،م لالة اعوثاال حرام أنه ا١تامويا ع،م من فامظاهر اوفاقا وقع أنه أو امر،
  .وعا  هللا شاء ان عده سدحويه عما جلازه يلوهى ما بعههم ع،م وىف

 م ه  وملوهى عددق فيوره اموهما أهت غَت من ا١توروه بل د جيرى أن( امثامثا ا١تروثا)
 .(ٔ)" جيلزوه أن ،١تظدا ذمك وإقطوهم مامك

قال ابن مازه: مل ثث  بيدهما حليلا ا١تلابلا عان ال، حليلا، فإذا ثث  بيدهما شثها 
 .(ٕ)مر،ا١تلابلا ثث  شثها ا

 امسثلق   جيثده مث شثرامله   مثه نيثا ال وهثل بدسثيئا ثل، ،ع فيمنوذعر املرطيب عن مامك 
 .(ٖ)يثوغه ومل ذمك إ  يل د مل وإن به ،عه ما بدون مده ابوياعه مه جيلز ال إنه: يثاع

 مع انعدام االوفاق وامشرط املفظي فإن ملعلماء إتاهُت   بيع امعيدا:

.وهل (ٗ)يدا إبط،ق، ونس  إ  ابن عمر وزيد بن أالقم الضي هللا عدهمااألول: جلاز امع
 .(٘)قلل حل بن سَتين، وامشافعي مع اموراها، وساوس وابن حزم الحم هللا اٞتميع

فلد سئت ابن عمر عن الجت ،ع سرجا بدلد، مث أالاس أن يثواعه بدون ما ،عه قثت أن 
 .(ٙ)ن ذمك، فلم ير به أبسايدولد، قال: معله مل ،عه من غَته ،عه بدو 

وقال ابن سَتين الٛته هللا: ال أبس أبن يشًتي امشيء إ  أجت مث يثيعه من ام ي اشًتاه 

                                     
 31/361لة اجملموع البن السبكيتكم  (3)
 طبعة كراتشي ونشر مكتبة الرشد.-31331مسألة  9/183احمليط الربىاين يف الفقو النعماين  (1)

 .1/151اجلامع ألحكام القرآن   (1)
 .1/316بداية اجملتهد البن رشد ادلالكي  (1)

.  مث قال: ويكره 1/136الطالبُت  ، روضة5/111البيان يف مذىب اإلمام الشافعي أليب احلسُت العمراين  (5)
 .3558مسألة  695-9/686واحمللى البن حزم   .1/139بيع العينة. 

 .5/113والبيهقي يف سننو الكربى  8/387رواه عبدالرزاق يف ادلصنف  (6)
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 . (ٔ)مده أبقت من امثمن إذا قاص ه

 ومسوددهم:

عدم وجلس امدميت ام حي  ام ري    ٖتر  امعيدا، فلم يثث  حديإ ابن عمر وال  -ٔ
معللم من عثرة امد لص   جلاز امثيع، وامعيدا بيعان حديإ عاملشا الضي هللا عدهما، مع ما 

 مدف ،ن عن بعههما، وال ولاطأ بُت ا١توثايعُت ف، وجه ١تدعه.
أيب سعيد وأيب هريرة أن السلل هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اسوعمت الج، على  ي  فراءهم  حديإ -ٕ

 ا ،م اعُت وام اعُت بومر جدي  فلال أعت ٘تر  ي  هو ا قال إق مدأ   ام اع من ه
. قال مسلمو  الواه امثخاالي .،مث،ثا فلال ال وفعت بع اٞتمع ،مدالاهم مث ابوع ،مدالاهم جديثا

واحوج هب ا اٟتديإ أصحابدا وملافللهم   أن مسأما امعيدا امدلوي   شرح صحي  مسلم: 
 أمره أن يشًتي بثمن اٞتمع جديثا أن امديب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. قال امشلعاين: ووجه امدالما (ٕ)ميس  ْترام

وميون أن يولن ،ملع اٞتدي  مده هل ام ي اشًتى مده اٞتمع فيولن قد عاست إميه امدالاهم 
اميت هي عُت مامه ألن امديب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل أيمره أبن يشًتي اٞتدي  من ،ع مده اٞتمع وورك 

ووعل  أبنه ماللق وا١تاللق ال يشمت فإذا عمت به  :فو االسوف ال يدزل مدزما امعملم قال   ام
  صلالة سلا االحوراج به   غَتها ف، ي   االسودالل به على جلاز امشراء ٦تن ،ع مده 

  .(ٖ)ولك امسلعا بعيدها انوهى

أنه ١تا ثث  ا و،  ام حابا، ف، حرا   قلل أحد على أحد، فَتجع إ   -ٖ
امعلماء . فلد أٚتع (ٗ)  األم:" وام ي معه املياس زيد بن أالقم"املياس، قال امشافعي الٛته هللا 

امعلماء على أنه إذا قال أبيعك ه ه امدالاهم بدالاهم مثلها وأنظرك هبا حلال أو شهرا أنه ال جيلز 
ومل قال مه أسلفٍت سالاهم وأمهلٍت هبا حلال أو شهرا جاز فليجل بيدهما إال ا و،  مفظ امثيع 

                                     
 .6/59معجم فقو السلف حملمد ادلنتصر الكتاين (3)

 .33/13شرح صحيح مسلم (1)

 .1/113فتح الباري ، وانظر 6/111نيل األوطار  (1)
 .1/68األم  (1)
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عو  اموهم وإ ا يراعي فيما فت وفرم من  ا يدل على أنه ال و. وهوق ده ومفظ املرض وق ده
 .(ٔ)امثيلع ما اشًتطا وذعراه أبمسدوهما و هر من فعلهما

امثاين: ٖتر  امعيدا، وهل مدللل عن ٚتع من ام حابا عأنجل وابن عمر وابن عثاس 
م ابن ويميا وعاملشا الضي هللا عن اٞتميع، وا وااله أبل حديفا ومامك وأٛتد والجحه اإلما

 .(ٕ)وولمي ه ابن امليم وامشلعاين الٛتا هللا عليهم

أنه حل بن عثد هللا اٟتافظ ا١تعرو  ٔتالُت  فلد نلت اإلمام ابن امليم   إع،م ا١تلقعُت عن
  عواب امثيلع مه عن أنجل أنه سئت عن امعيدا ، فلال : إن هللا ال خيدع ، ه ا ٦تا حرم الوى 

فلال : " إن  –يعٍت بيع اٟتريرة  –سئت ابن عثاس عن امعيدا ن امليم: و . مث قال ابهللا والسلمه
 . (ٖ)هللا ال خيدع ، ه ا ٦تا حرم هللا والسلمه 

عن ابن عثاس قال : اوللا ه ه امعيدا ، ال وثع سالاهم بدالاهم وبيدهما حريرة . و   ووالس 
ئت ابن عثاس عن ذمك ، الوايا أن الجً، ،ع من الجت حريرة ٔتاملا ، مث اشًتاها ٓتمسُت ، فس

. وسأمه الجت يثيع اٟترير إ  أجت فوره (ٗ)فلال سالاهم بدالاهم موفاضلا س ل  بيدهما حريرة 
 .(٘)أن يشًتيه ، يعٍت بدون ما ،عه

والوى عثدامرزاق   م دفه عن ابن عثاس الضي هللا عدهما قال: إذا بعوم امسَُّرق من سرق 
 .(ٙ)قتاٟترير بدسيئا ف، وشًتوه" أي نلدا أب

                                     
 .1/316بداية اجملتهد  (3)
. والسيل 1/317، ادلغٍت 936مسألة  1/559اإلشراف على كتب مسائل اخلالف لعبدالوىاب ادلالكي  (1)

 من طبعة دار ابن حزم. 539اجلرار ادلتدفق على حدائق األزىار يف فقو الزيدية، لإلمام الشوكاين ص 
 .1/135 إعالم ادلوقعُت(1)

 .9/316بسند منقطع وابن حزم يف احمللى  1/181رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو (1)

 وقال ابن الًتكماين: سنده صحيح. 5/113اجلوىر النقي  (5)

 .8/387مصنف عبدالرزاق (6)
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والوى عثدامرزاق   م دفه عن ابن عثاس الضي هللا عدهما قال: إذا اسولم  بدلد وبع  
بدلد ف، أبس به، وإذا اسولم  بدلد فثع  بدسيئا ف،، إ ا ذمك والق بلالق. وقال: ال يسوليم 

 .(ٔ)بدلد مث يثيع مدفسه بدين"

لى أن ابن عمر الضي هللا والوى ابن أيب شيثا وامثيهلي   امسدن امو ى وابن حزم   احمل
 .(ٕ)عدهما عره امعيدا وهنى عدها

 :ومسودد ا١تدع ما أييت

،ب   امدهي عن امعيدا قال: حدثدا سليمان بن ساوس ما الواه أبل ساوس   امدميت األول: 
ا١تهري أ  ق بن وه  أ  ين حيلة بن شري  ح وثدا جعفر بن مسافر اموديسي ثدا عثد هللا بن 

مسي ثدا حيلة بن شري  عن إسحاق أيب عثد امرٛتن قال سليمان عن أيب عثد امرٛتن فِت ام  
يللل  ا٠ترساين أن عالاء ا٠ترساين حدثه أن قفعا حدثه عن بن عمر قال ٝتع  السلل هللا 

وثايعوم ،معيدا وأ  مت أذقب امثلر والضيوم ،مزالع وورعوم اٞتهاس سلا هللا عليوم ذال ال  إذا
 . (ٖ)جعلا إ  سيدوم قال أبل ساوس اإل ثاال ٞتعفر وه ا مفظهيدزعه حىت ور 

                                     
 .8/116مصنف عبدالرزاق (3)

 .9/316واحمللى  5/136و السنن الكربى  3/171مصنف ابن أيب شيبة (1)

وروي ذلك من وجهُت ( مث قال: 31181(. ومن طريقو البيهقي يف سننو الكربى )1161أيب داود )سنن (1)
البزار وقال: وأبو ضعيفُت عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عمر وروي عن ابن عمر موقوفا أنو كره ذلك. ورواه 

وعقب ابن القطان فقال عبد الرزتن ىذا ىو عندي إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة وىو لُت احلديث انتهى 
يف كتابو: وىذا وىم من البزار وامنا اسم ىذا الرجل إسحاق بن أسد أبو عبد الرزتن اخلراساين يروي عن عطاء 
روى عنو حيوة بن شريح وىو يروي عنو ىذا اخلرب وهبذا ذكره بن أيب حامت وليس ىذا إبسحاق بن أيب فروة 

 ويكٌت أاب عبد الرزتن وأيهما كان فاحلديث من أجلو ال يصح .ذاك مديٍت ويكٌت أاب سليمان وىذا خراساين 
 (. 3998 5( وابن عدي يف الكامل )  65 1ورواه الدواليب يف الكٌت ) 
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الواه اإلمثثثام أٛتثثثد   عوثثثاب امزهثثثد حثثثدثدا أسثثثلس بثثثن عثثثامر ثدثثثا أبثثثل بوثثثر بثثثن عيثثثاش عثثثثن و 
األعمثثع عثثن عالثثاء بثثن أيب ال،ح عثثن ابثثن عمثثر قثثال أوثثى عليدثثا زمثثان ومثثا يثثرى أحثثدق أنثثه أحثثق 

ال وامثثدالهم أحثث  إ  أحثثدق مثثن أ يثثه ا١تسثثلم ،مثثديداال وامثثدالهم مثثن أ يثثه ا١تسثثلم مث أصثثث  امثثديدا
يلثلل إذا ضثن امدثاس ،مثديداال وامثدالهم ووثثايعلا ،معيدثا واوثعثلا أذقب امثلثر  ٝتع  السلل هللا 

 .(ٔ)وورعلا اٞتهاس   سثيت هللا أنزل هللا هبم ذال فلم يرفعه عدهم حىت يراجعلا سيدهم انوهى

 على بيع زيد بن أالقم ،معيدا، فلد الوى عثدامرزاق عن أيب إنواال عاملشا اهنع هللا يضر امدميت امثاين:
أم  أهنا س ل  على عاملشا اهنع هللا يضر فد ل  معها (ٕ)امسثيعي عن امرأوه امعاميا بد  أفيع إسحاق

زيد بن أالقم بثما املا سالهم  ومد زيد بن أالقم هنع هللا يضر فلام : اي أم ا١تؤمدُت إين ابوع  غ،ما من

                                                                                                          
وفيو أبو عبد الرزتن اخلراساين وامسو إسحاق عد يف ادليزان من مناكَته : 3/131وقال ادلناوي يف فيض القدير 

ابللفظ ادلزبور أزتد والبزار وأبو يعلى قال ابن حجر وسنده ضعيف ولو خرب أبو داود ىذا ورواه عن ابن عمر 
 عند أزتد إسناد آخر أمثل من ىذا" أ.ىـ.

: وإسناده ضعيف ولو عند أزتد إسناد آخر أجود وأمثل منو ومن 1/353ويف الدراية يف ختريج أحاديث اذلداية 
 حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص حنوه عنده إبسناد ضعيف.

قال ادلنذري ويف إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرزتن اخلرساين نزيل مصر ال : 9/111قال يف عون ادلعبود و 
 حيتج حبديثو، وفيو أيضا عطاء اخلرساين وفيو مقال.

. ونقل الزرقاين يف شرحو للموطأ :وىذا حديث صحيح ورجالو ثقات انتهى1/36قال الزيلعي يف نصب الراية (3)
، إال أن ابن حجر مل 1181القطان تصحيحو. وانظر بيان الوىم واإليهام البن القطان: عن ابن 1/167

يرتض ىذا فقال يف التلخيص وعندي أن إسناد احلديث الذي صححو ابن القطان معلول ألنو ال يلزم من كون 
ىو عطاء رجالو ثقات أن يكون صحيحا ألن األعمش مدلس ومل يذكر مساعو من عطاء وعطاء حيتمل أن يكون 

اخلراساين فيكون فيو تدليس التسوية إبسقاط انفع بُت عطاء وابن عمر انتهى. واحلديث جود إسناده اإلمام 
وصححو ابن الًتكماين يف  5/311( . وابن القيم يف هتذيب السنن 13– 19/11ابن تيمية يف )الفتاوى 

واأللباين  1815يف حتقيقو للمسند : وأزتد شاكر  138/ 5وقواه الشوكاين يف النيل  5/136اجلوىر النقي 
 .5/137نيل األوطار  (. وانظر 336مبجموع طرقو يف السلسلة الصحيحة ) 

 اختلف يف اسم والدىا، ففي بعض ادلصادر أفيع، ويف بعضها أنفع، ويف بعضها أيفع.  (1)
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عاملشا: بئجل ما شري  وبئجل ما اشًتي ،  ابوعوه مده بسوماملا سالهم نلدا، فلام  نسيئا، وإين
 .(ٔ)إال أن يولب وإن جهاسه مع السلل هللا قد بالت

أيب  ٝتع  امرأة : والواه عثدامرزاق   م دفه  عن امثلالي عن أيب إسحاق عن امرأوه قام 
 . (ٕ)ق وعاملشافأس ت واسالا بُت امرأة أيب إسحا... وللل : سأم  عاملشا امسفر

 .(ٖ)على عاملشا ، ف عره  والواه علي بن اٞتعد عن شعثا عن أيب إسحاق أن امرأوه س ل 

 وأجاب امشافعي عن ه ا األثر ٔتا أييت:

على فرض اموسليم ب حا األثر، فإن سث  ا١تدع علن اموسليم إ  امعالاء، وهل  -ٔ
،  امعالاء إ  امثيع جلاز إ  و ه  عان  عدها هللا يالض عاملشا، وأجي  أبن (ٗ)أجت ٣تهلل

عما أن سث  إنواالها واض  أبن ا١تعاملا وؤول إ  امر، السوشهاسها بللمه وعا :" فمن جاءه 
 .(٘)ملعظا من البه فانوهى فله ما سلف"

أن زيد بن أالقم صحايب ٣توهد، وال ميون أن وللل عاملشا اهنع هللا يضر إببالال عمله   أمر  -ٕ
معه، وأجي  أبن ه ا يدل على أن اٟتديإ مه حوم امرفع،  اجوهاسي،  اصا مع أن املياس

                                     
علو الدارقطٍت ، وقد أ5/111والسنن الكربى للبيهقي  1/51وسنن الدارقطٍت  31831مصنف عبدالرزاق(3)

.أن الشافعي ضعفو. وذكر ابن قدامة يف ادلغٍت 5/138 جبهالة امرأة أيب إسحاق. وذكر الشوكاين يف النيل
أن اإلمام أزتد رواه يف  1/139ادلوقعُت  وابن القيم يف إعالم 1/36والزيلعي يف نصب الراية  6/163

. ولعلو ساقط من النسخ اليت بُت أيدينا وهللا أيب إسحاق، بو ادلسند قال حدثنا دمحم بن جعفر ثنا شعبة عن
 أعلم.

 (.31831مصنف عبدالرزاق )  (1)

( : 5/111البيهقي عقبو ) (، فصارت رواية أيب إسحاق عن عائشة ، ال عن امرأتو ، لذا قال153اجلعدايت )(1)
 .""كذا جاء بو شعبة عن طريق اإلرسال

 .31/351اجملموع   (1)
 .31/351اجملموع   (5)
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 .(ٔ)ألنه ال يلال من قثيت امرأي

 بن على وقال بشئ وميجل معُت بن فِت وقال امزبرقان بن ساوس فيهأن اٟتديإ  -ٖ
 زالعا أبل وقال ع اب إنه اٞترجاين وقال جدا وضعفه به والمي  يسَتا شيئا عده عوث  ا١تديٍت
 امهعفاء ٚتلا   هل عدى أ  ابن وقال اٟتديإ مهرب هل مثخااليا وقال اٟتديإ مًتوك
 .(ٕ)حديثهم يوو  ام ين

امدميت امثامإ: أنه عهد من امشرع اعوثاال ا١تلاصد وامديات، فمل د ا١تشًتي وامثاملع   
ه ا  اهر األمر هل االقًتاض بفاملدة، قال حل بن اٟتسن صاح  أيب حديفا عن بيع امعيدا: 

 .(ٖ) عأمثال اٞتثال ذميم ا ًتعه أعلا امر،امثيع   قليب

وأما بيع امعيدا فمعداه انه ٖتيت   بيع  :(ٗ)قال ابن عثدام  ا١تاموي الٛته هللا   اموا  
. وم ا فإندا يُلحظ أن ا١تامويا يشدسون   سالاهم بدالاهم أعثر مدها إ  أجت بيدهما سلعا ٤تللا

ألهنم موهملن بل د امعيدا    –ن ،موعامت به وهم ا١تشهلالو  –اموعامت مع أهت امعيدا 
 . (٘)وعام،هتم

. وسئت الٛته هللا عن امعيدا فلال: (ٙ)وذعر شيد اإلس،م أن امل د هل االقًتاض بفاملدة
إذا عان ق د امالام  أ   سالاهم أبعثر مدها إ  أجت وا١تعالى يل د إعالاءه ذمك فه ا ال، ال 

. إال أن اإلمام أٛتد (ٚ)ي طريق عان فإ ا األعمال ،مدياتالي    ٖترميه وان ٖتي، على ذمك أب
مع  -أي ا١تثيع –أٛتد مل يدظر إ  أن ه ا األمر مؤثر   اٟتوم، فلد سأمه ا١ترُّوذي إن وجده 

                                     
 .31/351اجملموع   (3)
 .31/351اجملموع   (1)
 .5/116الدر احملتار (1)

 .3/115الكايف (1)

 .1/111، و1/191، و 1/181وانظر على سبيل ادلثال مواىب اجلليل (5)

 .19/111كما يف رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية(6)

 .19/119  رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية(7)
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. ونلت ا١تروذي فيمن يثيع (ٔ)أ ر يثيعه ،مسلق أيشًتيه أبقت قال ال معله سفعه ذاك إميه يثيعه
. وأما امشافعي (ٕ)أبقت ٦تا ،عه ،مدلد قال ال ومون أبعثر ال أبسامشيء مب جيده يثاع أيشًتيه 

االعوثاال عددق بظاهر امعللس ال  ف، يد ت امديات   امعللس وم ا أجاز امعيدا، قال   اجململع :
. عما أندا ن،حظ أن (ٖ)ٔتا يدليه امعاقدان و٢ت ا ي   بيع امعيدا ونواح من ق د اموحليت

قلمدا اشًتاه ،ملعه دع حىت   حاما انعدام نيا امر،، فدرد   ملاه  اٞتليت  : ا١تامويا أجروا ا١ت
 يريد سلاء اشًتاه بدفسه أو وعت غَته 

قال املخمي وإن وعت امثاملع أجدثيثا واشثًتاها مثه أبقثت مل جيثز وفسثد اهثث. وسثلاء علثم املعيثت 
ي أم ال قامثه   ٝتثاع عيسثى مثن  أبن امسلعا ،عها ملعله أم ال سلاء علثم امثثاملع أنثه وعيثت ا١تشثًت 

 . (ٗ)عواب امسلم واآلجت وهللا أعلم

امدميت امرابع: أنه عهد من امشرع سده مل الاملع ا١تلصلا إ  اٟترام، قال ابن جزي ا١تاموي 
وهل أن يظهرا ، امدلع امثاين   بيع امعيدا  امللانُت امفلهيا:   معرض ذعره ملثيلع امفاسدة:

. وأالجع ابن الشد ا٠ت،  (٘)به إ  ما ال جيلز فيمدع ملوهما سدا مل الاملع فعت ما جيلز ميولص،
 .(ٙ)  مسأما امعيدا إ  األ   ٔتثدأ سد ام الاملع 

وألن ذمك ذاليعا إ  امر، ألنه أس ت  قال ابن قداما   اموا    وعليله موحر  امعيدا:
اها بسلعا جاز ألنه ال ال، بُت امسلعا ميسوثي  بيع أمف ٓتمسماملا وام الاملع معو ة فإن اشًت 

األٙتان وامعروض. وم ا أجازوا شراء امعُت ا١تثاعا أبقت إذا وغَتت صفوها ععثد مرض أو ثلب 

                                     
 .1/315الفروع (3)

 .1/316الفروع   (1)

 .9/118اجملموع (1)

 .1/191مواىب اجلليل (1)
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  .(ٔ)انلالع ألن نلص امثمن مدلص ا١تثيع ال ملولست إ  امر،

أفوثث  غامثث  امفلهثثاء ا١تعاصثثرين يفوثثلن بوحثثر  امعيدثثا عدثثد وجثثلس ا١تلاطثثأة أو امشثثرط، فلثثد و 
بيثثع امعيدثثا يوحلثثق إذا ولاطثثأ بيثث  امومليثثت مثثع ا١تشثثًتي دثثا امفوثثلى بثيثث  امومليثثت اموثثلييت أبن ٞت

مؤجثت يزيثد عثن امدلثدي علثى أن يشثًتيها بيث  امومليثت بعثد ذمثك  على أن يثيعثه امثهثاعا بثثمن
. سثثلاء أعثثان هثث ا امولاطثثؤ .امثثثمن ا١تؤجثثت بسثثعر أقثثت مثثن هثث ا امثثثمن. مثثن ا١تشثثًتي وقثثثت أساء

ألن معثٌت ذمثك أن بيث  امومليثت أعالثى هث ا امعميثت ٙتا املثا مثث، قثهثها اً... م ملحل ثملفل ا أ
  .وعاست إميه امثهاعا اميت ،عها مؤج،ً  بعد سدا أمفا

امومليت  فإذا مل يون ه ا امولاطؤ ملفل ا وال ملحل ا حُت امثيع ،ألجت وإ ا اشًتى بي 
سلاء عان امثمن   ه ه  ال يولن من امعيداه ه امثهاعا اثنيا بسعر امسلق امدلدي فإن ذمك 

  (ٕ).اٟتاما أقت أو أعثر أو مثت ٙتن امثيع ،ألجت

 م حتريم انؼينة استثناء    األصمهاملطهب انثانث: 
   قثال وعث ا .قياسثا وجيثلز، اسوحسثاق فثرم: ا٠تالاب أيب عددقال ا١ترساوي   اإلن ا : 

: امفثروع   قثال .امثيثع صثحا امليثاس: وأصثحابه لاضثيام ع،م و  .اسوحساقً  جيز مل: امًتغي 
  .(ٖ)الاج  مدميت  لمف املياس أن ومراسهم

وقد مدع اٟتدابلا عوجل امعيدا، وصلالهتا: أن يثيع امشيء أوالً بدلد حاضر مث يشًتيه من 
 ألنهمشًتيه أبعثر من امثمن األول من جدسه إ  أجت، وإ ا مدعها امفلهاء قياساً على امعيدا، و 

 . وقال ابن قدامه: "(ٔ)وأجازها أٛتد   الوايا أيب ساوس ب، حيلا .(ٗ)امر، إ  وسيلا يوخ 
                                     

 .1/19ادلبدع  وحنوه يف 1/15الكايف (3)

(1)asp?f=fatw00037http://www.kfh.com/Fatawa/Display. 

 .33/393اإلنصاف   (1)
، اإلنصاف 1/18، ادلبدع يف شرح ادلقنع البن مفلح 1/65كشاف القناع. معونة أويل النهى شرح ادلنتهى    (1)

33/391. 

http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw00037
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 ، حيلا أو ، ملاطأة عن ذمك يولن أن إال ، مده أبعثر امثمن ّتدجل شراؤها مه جيلز أن وفومت
 . جيلز ف،

 مسأما   حرم وإ ا ، امثيع حت األصت ألن ؛ جاز ، ق د غَت من اوفاقا ذمك وقع وإن
 ما به يلوحق ف، ، أعثر ب مك امولست وألن ، معداه   ه ا وميجل ، فيه املاالس ،ألثر امعيدا
 .(ٖ)، ويرج  امشيد ابن عثيمُت اٞتلاز إال إذا علمدا أهنا حيلا(ٕ)" سونه

 وإ ا ا ولف قلل أٛتد   الوايا أيب ساوس   عوجل امعيدا ألهنا وفاالق امعيدا من بفرقُت:

 امدص والس فيها فيثلى ما عداها على أصت اٞتلاز. أحدمها: أن

 وامثاين: أن امولست إ  امر، بولك ام لالة أعثر من امولست هب ه. 

  ،قال ابن امليم: وامفرقان ضعيفان

،م لالة األو  حىت ووليد به امعيدا  أما األول فليجل   امدص ما يدل على ا و اص
فرق امثاين فو مك ألن ا١تعو    ه ا امثاب هل وأما ام ...امعيدا ن لص مالللا على ٖتر 

ام اليعا ومل اعو  فيه امفرق من االوفاق وامل د مزم طرس ذمك   ام لالة األو  وأنوم ال 
  .(ٗ)وعو ونه 

 .وقد اوفق امفلهاء على ٖتر  عوجل امعيدا إذا عان  بشرط

                                                                                                          
 .1/19ادلبدع   (3)
 .6/161ادلغٍت   (1)
 .8/135الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع   (1)
  .9/119حاشية على هتذيب السنن   (1)
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اعلثم أنثه ": ا١تربع مثا أييت على امروض -الٛته هللا  – حاشيا امشيد عثدهللا امعدلري جاء  
 يشًتط   مسأما امعيدا احملرما عددق سوا أملال، 

 األول: أن يولن امعلد قثت قثا األول،

 وامثاين: أن يولن ا١تشًتي هل امثاملع أو وعيله،

 وامثامإ: أن يشًتيها من ا١تشًتي أو وعيله،

 : أن يولن امثمن نلدا من جدجل األول،وامرابع

 وا٠تامجل: أن يولن امثمن أقت من األول،

 وامساسس: أن ال يوغَت ا١تثيع بدحل مرض أو عي .

 .(ٔ)فإن فلد شيء ٦تا ذعر مل ٖترم"

 وميون أن نلخص امشروط املاالسة   ثدااي ع،م أهت امعلم، أبنه يشًتط ما أييت:

لػبررثطنػطلجررل،ػأوػزغرررػطلجررلػوضررمػػأنػغصررونػاضبغررعػاررألوػاضذرررطػاررألول:ػ
 .(ٕ)غػبض

ال، ان بثمن حال، ف، إشوال   جلازه، ما مل ولجد هتما   اموحيت على وامثيع  فإن عان
وال يوهمان   شيء من ذمك ،وفاق إال أن يولق من أهت ، ففي ملاه  اٞتليت:" امدسيئا

                                     
 ورمز بعد التقرير ابحلرفُت ع ن. 1/15حاشية الروض ادلربع للشيخ عبدهللا العنقري   (3)
 .1/65معونة أويل النهى شرح ادلنتهى   (1)
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 .(ٔ)"ازالي وعياض وغَتمهاامعيدا فيوهمان ،وفاق، قامه ابن عرفا وعزاه مظاهر نلت ا١ت

أنػغذررتراػاضبررائعػاضطررغنػاضطبارررظػظدررغئظػبأشررلػططرراػػػػاضذرررطػاضثرراظي:ػ
ػبارؼاػبه،ػػ

قد ذعره ابن مفل    وعريفه ١تسأما امعيدا، فإن اشًتاها ٔتثت امثمن، فليسث  بعيدثا، نثص عليهثا و 
 ،ال :قثال ،مدلثد ه،عث ٦تثا أبقثت أيشثًتيه يثثاع جيثده مث امشثيء يثيع فيمن ا١تروذي ونلت ابن مفل .
(  امثثثثثثثثثثمن ٔتثثثثثثثثثثت)  اشثثثثثثثثثًتاها(  أو) وقثثثثثثثثثال   مالامثثثثثثثثث  أويل امدهثثثثثثثثثى:  .أبس ال أبعثثثثثثثثثثر وموثثثثثثثثثن
مامك، ما سام امثثمن امثثاين ال يزيثد عثن امثثمن  ، وبه قال(ٖ)م ه  اٟتدفيا وهل .(ٕ)...جازاألول
 .حديإ عاملشا الضي هللا   ق ا زيد بن أالقموسميت ذمك ، (٘)وحوي إٚتاعاً ، (ٗ)األول

إال أن ا١تامويثثا ذعثثروا صثثلالة ٦تدلعثثا، ففثثي ملاهثث  اٞتليثثت:" ويثثد ت   ع،مثثه أالبثثع صثثلال وهثثي 
ا١تمدلعثثا وهثثي مثثا إذا ،ع سثثلعا بعشثثرة إ  شثثهرين مث اشثثًتاها أبقثثت مثثن امثثثمن األول أي وسثثعا 
فأقت عرت مدها ٜتسا مث، وأ ر أالبعثا سثلاء أ رهثا إ  سون األجثت أو إ  األجثت أو إ  أبعثد 

جثثت أو اشثثًتاها أبعثثثر مثثن امثثثمن األول وعرثثت بعثثا امثثثمن وأ ثثر بعهثثه إ  أبعثثد مثثثن األمثثن 
األجت األول.... وبليا ام لال وهثي ٜتسثا جثاملزة، وهثي: مثا إذا ،ع امسثلعا بعشثرة إ  شثهر مث 
اشثثثًتاها بعشثثثرة عرثثثت بعهثثثها وأجثثثت امثثثثعا اآل ثثثر إ  أجثثثت سون األجثثثت األول أو إ  األجثثثت 

                                     
 .1/191مواىب اجلليل    (3)
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ألجثثت، أو اشثثًتاها ،ثثثٍت عشثثر وعرثثت بعهثثها وأجثثت امثثثعا امثثثاين إ  نفسثثه أو إ  أبعثثد مثثن ا
 .(ٔ)أجت سون األجت األول أو إ  األجت نفسه"

ػأنػغصونػذرالهػضضطغنػظػدا،ػاضذرطػاضثاضث:ػ

 ، قثثثثال    ،  ابثثثثن قدامثثثثاوذمثثثثك عدثثثثد أيب ا٠تالثثثثاب وأيب حلٔتعثثثثٌت: أن يوثثثثلن امشثثثثراء بثثثثثمن حثثثثالٍّ
 حاضثرا نلثدا أي عيدثا بثد٢تا أي ث  أجثت إ  امسثلعا مشثًتي ألن)  بث مك ٝتي عشا  املداع: 

  :امشاعر قال( 

 (ٕ)مهاالبه ميزت امسيف ن ت مثت فىت      مدا يشًتي أم نعوانُ  أم انُ أندى 

   دا.وصف عما عيدا نشًتي"  نعوان"  ومعٌت

 يشثًتط ال :ا١تث ه  مثن ام ثحي وقثال ا١تثرساوي:  : ومل يللثه أٛتثد واألعثثر.وقال ابن مفل 
وهثثثثل ا ويثثثثاال  .(ٖ)نسثثثثيئا أو بدلثثثثد عثثثثان سثثثثلاء ،شثثثثراؤها فثثثثرم بثثثثت .بدلثثثثد يشثثثثًتيها أن اموحثثثثر   

، (ٗ)، وامرحيثثثاين   مالامثث  أويل امدهثثىصثثاح  ا١تووهثثى ووثعثثه ابثثن امدرثثاال   معلنثثا أويل امدهثثى
 وهل م ه  ا١تامويا.

ز بشثثرط فثإن عثثان امثيعثثان بثثثمن مؤجثثت، وعثثان األجثثت واحثثدا، فلثثد نثثص ا١تامويثثا علثثى اٞتثثلا
) عوسثثثثاوي  ا١تلاصثثثا، ففثثثي امشثثثثرح اموثثثثَت   شثثثرحه ملثثثثلل  ليثثثت   سثثثياقه مل ثثثثلال ا١تمدلعثثثا:"

ا١تلاصثا ( وسثلاء   نفياألجلُت ( عثيعها بعشرة ألجت مث شراملها إميه ) إن شرطا ( حُت امشراء ) 
عمثاالة عان امثمن امثاين مساواي مؤلول أو أقت أو أعثر ) ملدين ،مدين ( أي البودامله بثه بسثث  

                                     
 .1/191مواىب اجلليل   (3)
 نسبو ابن منظور يف لسان العرب رسم د ي ن إىل مشر.  (1)
 .33/391اإلنصاف (1)
 .1/58، مطالب أويل النهى 1/65ونة أويل النهى شرح ادلنتهى مع  (1)
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إن مل يشًتطا نفيها أبن اشًتطاها أو سثووا ا١تلاصا أهنما  نفيذما عت مآل ر. ومفهلٌم أن شرط 
 .(ٔ)" عدها جاز وهل ع مك

 ا١تلاصا عدم امعُت   يشًتط أن ولدم ما على يوفرع ٦تا:  بشَت ابن و  امواج واإلعليت:"
 واحد عت إ راج يلوهي ألنه ، هنفس األجت إ  امثاين امثيع عان إذا مالللا ميدع أن فيدثغي
   أيها اشًتط ومل ، بوأ َت ب هثُت اموثاسل اشًتاط فيولن ام ه  من ذموه   ما مدهما
 شيئا أحدمها خيرج ال إذ مالللا اٞتلاز ملج  ا١تلاصا األجت من أبعد إ  امثانيا امثيعا علن
 . مده أعثر فيأ  

 . نفسه األجت إ  عان إذا فراملز صاا١تلا يشًتط مل إن:  حل أبل قال:  يلنجل ابن

 ".هث ا أقت أو مده أعثر أو ،مثمن:  البيعا قال

وقد نص ا١تامويا   صلالة من بيلع اآلجال، ووسمى عدد اٟتدابلا:" مسأما عوجل امعيدا"، 
) ومثثث مك ( أي وألجثثثت أن ملشثثثرط ا١توعلثثثق ،١تلاصثثثا لثثثثَتا سثثثلاء  ففثثي امشثثثرح اموثثثثَت ملثثثدالسير:"

( من امثمن ا١تثيع بثه عثيعهثا بعشثرة مشثهر وشثراملها ،ثثٍت  (ٕ)أو نفيها ) ص    أعثروعلق بثثلهتا 
 .(ٖ)"عشر ) ألبعد ( من األجت ) إذا شرطاها ( أي ا١تلاصا ملس،ما من سفع قليت   عثَت

 أصثثثله فيمثثثا ا١تدثثثع يثثثؤثر امثثث موُت وعمثثثَت أن وألجثثثتو  شثثثرح ا٠ترشثثثي علثثثى ٥تو ثثثر  ليثثثت:" 
 مشثهر بعشرة عثيعها ،به ا١تثيع امثمن من أبعثر عشرامله ،٦تدلع عت   دعا١ت أصله ما ص  اٞتلاز

 ومثثل عثثثَت   قليثثت سفثثع مثثن ملسثث،ما ا١تلاصثا شثثرطا إن ، األجثثت مثثن ألبعثثد عشثثر ،ثثثٍت وشثراملها
 ".أصله على ا١تدع بلي ا١تلاصا شرط عن سووا

                                     
 .1/79الشرح الكبَت   (3)
 ادلمنوعة الصور ابقي إذ ألبعد"  أكثر يف: "  لقولو مفهوم ال قال الصاوي يف حاشيتو على الشرح الصغَت:"  (1)

 ".األجل لدون أو نقدا أبقل اثنيا شراؤىا وىي كذلك
 .1/79الشرح الكبَت   (1)
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ػنػتطودػاضطغنػإضىػاضبائعػاألولػجطغطؼاػأوػأصثرعا،ػاضذرطػاضرابع:ػأ

فرع جاء   ملاه  اٞتليت فلد قال: رة هل امثلإ عدد ٚتع من امفلهاء، فلد ثوحد امو
فإن ،ع امثمرة أو ام  ة ومل يسوثن مدها شيئا مث أالاس بعد ذمك أن يشًتي مدها شيئا مل جيز مه 
أن يشًتي إال قدال ما عان مه أن يسوثديه. قامه   ا١تلطأ   ام  ة وامثمرة عام  ة. و اهر 

١تلطأ أنه ال جيلز مالللا. ونلت ابن عرفا عن ابن يلنجل عن حل أنه إذا عان ذمك قثت أن ا
فإن عان بعد قثا امثمن عله ووفرقهما فإنه جيلز  مل جيز أن يشًتي إال امثلإ فأقتيلثا امثمن 

. وهل   عواب اموراالة إ  أالض اٟترب من ابن امعيدا مالللا عاألجديب إال أن يولق من أهت 
 وواض  أن سث  ا١تدع هل أال يلع   امعيدا ا١تدهي عدها. .(ٔ)نجل. أ هثيل 

وبعا امفلهاء الأى سد امثاب عله، ومدع امعلس   أي جزء من امثهاعا، سلاء أعان  
مورزملا عسياالات موعدسة، أو عان  امثهاعا شيئا واحدا علالعا أالض. وب مك أفو  ٞتدا 

 لد سئل  امسؤال اموايل: امفولى اموابعا مثي  امومليت امولييت، ف

 أحد وع،ء امسياالات يرغ    أن يشًتي مدا أمف سياالة ،ألجت، ميثيعها نلدا، فهت 

  جيلز مدا أن نشًتي مده عدسا من ه ه امسياالات نلدا؟

 ورى ا٢تيئا أن ذمك يعو  من قثيت بيع امعيدا ام ي ال جيلز مثي  امومليت امليامفأجاب : 

  (ٕ).مليت امولييت بعدم اموعامت هب ا امدلع من امثيلعبه، وقد اموزم بي  امو

ػػػاضطغنصغظػأالػتتعغرػ:ػاضخاطساضذرطػ

ويوثثثلن اموغثثثَت   ، (ٗ)وا١تامويثثثا إذا عثثثان اموغثثثَت عثثثثَتا، (ٖ)وقثثثد نثثثص عليثثثه اٟتدابلثثثا وفاقثثثاً ملحدفيثثثا

                                     
 .1/181مواىب اجلليل (3)
(1)http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw11386 

 .1/55تبيُت احلقائق  (1)

 .1/311الفواكو الدواين للنفراوي   (1)

http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw00186
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 حامُت:

   ا١تثيثع،  قال ابن مفل    ا١تثدع: ألن نلثص امثثمن مثدلص  امعيدا،  امعثد عهزالبدلص
وصرح   اموا  أنه ال ع ة بوغَت امعثُت بوسثاس وهثله، وقثال امشثيد ابثن  .(ٔ)ال ملولست إ  امر،

عثيمثثُت الٛتثثه هللا:" وموثثن مثثل قيثثت ،عوثثثااله موثثان مثثه وجثثه، عمثثا هثثل ام ثثحي    ضثثمان نلثثص 
امسثثثثعر وهثثثثله، ونلثثثثص امسثثثثعر   اٟتليلثثثثا نلثثثثص   ام ثثثثفا عمثثثثا قثثثثراله شثثثثيد اإلسثثثث،م   شثثثثرح 

 .(ٖ)، واشًتط امشيد ابن عثيمُت الٛته هللا أن يولن نلص امثمن ٔتلداال نلص ام فا(ٕ)حملرال"ا

  عوجل امعيدا صدعا وعلم أو نٝت هلوبزايسة  (ٗ). 

ػ،ػػأالػغػبضػاضبائعػثطنػاضطغن:ػاضدادساضذرطػ

 .(ٙ)، وفاقاً ملحدفيا وا١تامويا(٘)ٔتعٌت أن يولن امعلد امثاين قثت قثا امثمن األول

ػأنػغصونػجظسػاضثطنػواحدا.:ػاضدابعضذرطػا

 :ث،ث مساملتويد ت ٖت  ه ا امشرط  

 بدلد واشًتاها بدلد ،عها وإنقال ا١ترساوي: األو : أن يثيعها بدلد ويشًتيها بدلد ه ر، 
 عان إذا إال جيلز ال وجه االنو اال و  .وامشاالح ،ا١ت دف قامه جيلز :األصحاب فلال .ه ر

                                     
مطالب أويل  ،1/56متع يف شرح ادلقنع للفتوحي ، ادل1/66معونة أويل النهى شرح ادلنتهى  .1/19ادلبدع   (3)

 .33/391، الشرح الكبَت على ادلقنع 1/58النهى 
 .137الروض ادلربع بتعليق الشيخ دمحم ابن عثيمُت رزتو هللا ص   (1)
 .8/137الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع (1)

 .1/59مطالب أويل النهى   (1)
 .8/137ح ادلمتع على زاد ادلستقنع ، الشر 1/65ونة أويل النهى شرح ادلنتهى مع .1/19ادلبدع   (5)
 .1/191، مواىب اجلليل 1/15تبيُت احلقائق   (6)
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 وهل :قل  .(ٕ)وامشاالح ،(ٔ)ا١ت دف وا وااله .٥تولفُت بدلدين عان إذا إال جيلز ف، .بعرض
وهل  اهر عثاالة ابن امدراال   معلنا أويل امدهى إذا عان امدلد امثاين أقت من امدلد  .(ٖ)ام لاب
، والج  امشيد ابن عثيمُت أن ذمك ال جيلز ألنه وإن انوفى ال، امفهت، فعددق ال، (ٗ)األول

 أال ورى  ، وامظاهر أنه هل م ه  اٟتدفيا، فلد قال امسر سي:"(٘)دلع شرعاامدسيئا، وهل ٦ت
ما ،ع أبقت ٦تا ،ع قثت نلد امثمن جعت امدالاهم وامدقنَت عردجل واحد  شراءأن   
إذا ،ع سلعوه بدالاهم مث اشًتاها بدقنَت  ، ففي ملاه  اٞتليت:"، وبه قال ا١تامويا(ٙ)"م،حوياط

ذمك ال جيلز، ألنه صر  ل ر فيه أحد امدلدين أو ع،مها، ألن بدقنَت أو ،معوجل، ف عر أن 
سلعوه الجع  إميه، فإن عان امثمن امثاين نلدا؛ فلد ل ر أحد امدلدين. وإن عان مؤج،؛ فلد 
ل ر امدلدان معا. وع ا مل عرت امثعا وه ر امثعا اآل ر. واسوثٌت ا١ت دف ما إذا عان 

ثعد اموهما حيدئ  على ام ر  ا١توأ ر. قال   ا١تدونا إن ا١تعرت أعثر من قيما ا١توأ ر جدا م
بعوه بث،ثُت سالمها إ  شهر يعٍت امثلب ف، ووثعه بديداال نلدا في َت صرفا مؤ را ومل ابوعوه 
بعشرين سيداالا جاز مثعدعما من اموهما وإن بعوه أبالبعُت إ  شهر جاز أن وثواعه بث،ثا سقنَت 

يداالين وإن ساوايها   ام ر . انوهى. ومدع أشه  ذمك مالللا مثيان فهلها وال يعرثٍت بد
 ومسودد ا١تدع ما أييت: .(ٚ)"مثامغا م،حوياط مل ر . وقيت جيلز إذا ساوى ا١تعرت قيما ا١تؤ ر

 أييت:

                                     
 .6/161ادلغٍت   (3)
 ، ونسب إىل أيب حنيفة أنو قال: ال جيوز استحسااًن.33/395الشرح الكبَت على ادلقنع (1)

 .33/391اإلنصاف (1)

 .1/65معونة أويل النهى شرح ادلنتهى  (1)

 .8/135الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  (5)

 .1/55، وانظر تبيُت احلقائق 11/63، 11/83 وطادلبس  (6)
 .1/196مواىب اجلليل   (7)
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فيثثثثه أحثثثد امدلثثثثدين أو ع،مهثثثثا، ألن سثثثثلعوه الجعثثث  إميثثثثه فثثثث، جيثثثثلز أنثثثه صثثثثر  ل ثثثثر  -ٔ
 .(ٔ)ذمك

 امزعاة، فيولن   امعلد امثاين شثها امر،.أهنما   امثمديا عردجل واحد، عما    -ٕ
حيثثثثت علثثثثى ٖتثثثثر  امعيدثثثثا، واملاجثثثث  سثثثثد امثثثث الاملع أن   إجثثثثازة هثثثث ه امالريثثثثق فثثثثو  ملوى  -ٖ
 .(ٕ)إميها

 عما اموهما انوف  مل إال أن ا١تامويا أجازوه إذا انوف  اموهما عما ولدم، ففي امشرح ام غَت:"
 فأعثر امد ف اموثرة وثلغ أبن(  جدا ١توأ را قيما من أعثر)  امدلدين أحد من(  عرت مل) 
 . عشرة امديداال وصر  نلدا سالمها بسوُت اشًتاه مث مشهر سيداالين أو بديداال ثلب عثيع -

 مل د إال عشرون أو عشرة قيموه ما ميأ   سوُت يعرت ال امعاقت إذ اموهما مدفي(  جاز) 
 . ا١تعرو 

 ".فأعثر نلدا سقنَت بسوا اشًتاه مث مشهر سالمها بث،ثُت ،عه إذا وع ا

 قامثه بثه ،عهثا امث ي غثَت(  ه ثر بدلثد أو) في مالام  أويل امدهى: اٞتلاز، فوامللل امثاين: 
 بدلثثثثد ،عهثثثثا وإن :" وامشثثثثاالح"  ا١تلفثثثثق"  وقثثثثال .جثثثثاز جدسثثثثه بغثثثثَت عثثثثان فثثثثإن :" امفثثثثروع"   

، وهثثل (ٗ)اٞتثلاز ثهثليتوام وا وثاال امرحيثثاين.(ٖ) انوهثى جيثثلز :األصثحاب فلثال ه ثر بدلثد واشثًتاها
 .(٘)قلل زفر من اٟتدفيا

                                     
 .1/196مواىب اجلليل   (3)
 .66عن بيع العينة ص  99ادلختارات اجللية البن سعدي ص   (1)
 .1/61مطالب أويل النهى  (1)
 .137الروض ادلربع ص  1/58مطالب أويل النهى  (1)

 .31/311ادلبسوط   (5)
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 .(ٔ)وذعر ابن مفل  علا اٞتلاز عدد بللمه: ألهنما جدسان ال فرم اموفاضت بيدهما"

امثانيثثثا: أن يوثثثلن شثثثراؤها بعثثثرض، أو بيعهثثثا األول بعثثثرض، قثثثال ابثثثن مفلثثث :" إذا اشثثثًتاها 
نعلمثثثه، ألنثثثه ال ال، بثثثُت بعثثثرض، أو عثثثان بيعهثثثا األول بعثثثرض فاشثثثًتاها بدلثثثد جثثثاز بثثث،  ثثث،  

، ففثثي امثث  َتة: ،ع ثثثل، ٔتئثثا (ٗ)وهثثل مثث ه  مامثثك، (ٖ)وبثثه قثثال اٟتدفيثثا، (ٕ)األٙتثثان وامعثثروض"
سالهثثثم إ  شثثثهر، فثثث، يثيعثثثه ٓتمسثثثُت نلثثثداً، وجيثثثلز بثثثثلب أو بالعثثثام نلثثثداً، ألن امثيثثثع األول مغثثثٌل 

 .(٘)مرجلع امثلب

علثى امثروض عثن امشثيد عثمثان:" بلثي أن نلثت امشثيد عثثدهللا امعدلثري   حاشثيوه امثامثا: 
قثل٢تم بدلثد، أي بفهثا أو ذهث ، هثت هثل مليِّثثد، أم مثلثه ،قثي امربثلايت علهثا عمثا مثل ،ع مثثث، 
شاة بلدال معللم مثن املمث ، مث اشثًتاها مدثه أبقثت أو أعثثر مدثه مثن جثدجل املمث ، عمثا   صثلال 

ن   ا١تسأموُت أبن ذمك ذاليعثا إ  امثر،، امعيدا؟ وامظاهر: أنه ال فرق ألهنم علللا اموحر  وامثال،
 .(ٙ)ومعللم عدم ق ر ذمك على امدلدين"

ػأنػغذتراػاضطغنػطنػطذترغؼا،ػأوػوصغضه.:ػاضثاطناضذرطػ

 امفثثاملق   قثثال .(ٚ)فثإن امشثثراء مثثن أجدثيب، فهثثل جثثاملز اوفاقثاً  ،مشثثًتيه غثثَت مثن امشثثراء مثثه يرثلزف 
وقثثال   مالامثث   .(ٛ)األصثثحاب مثثراس وهثثل :اويال ا١تثثرسقثث .انوهثثى .ا١تلاطثثأة عثثدم بشثثرط :قلثث 

                                     
 .1/19ادلبدع  (3)
 .33/391، و الشرح الكبَت على ادلقنع 33/391، اإلنصاف 1/19ادلبدع  (1)
 .6/135البناية شرح اذلداية   (1)
 ، وقال: إذ ال راب يف العروض.1/197مواىب اجلليل   (1)
 .5/9الذخَتة   (5)
 .1/55حاشية الروض ادلربع للشيخ عبدهللا العنقري  (6)
 .1/55، حاشية العنقري على الروض ادلربع  1/191اجلليل  ، مواىب6/68شرح فتح القدير   (7)
 .33/395اإلنصاف (8)
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 ،واالثثه مثن اشثًتاها مل عما ؛( مشًتيها غَت من) ملثلض بثمن ،ملعها(  اشًتاهاأويل امدهى: )أو 
، ألن وغثثَت ا١تامثثك وبثثه قثثال ا١تامويثثا .(ٔ)ا١تثثانع معثثدم جثثاز ؛ هثثله أو بثيثثع مدثثه إميثثه انوللثث  ٦تثثن أو

ٞتثثامع ألحوثثام املثثرهن وامدثثلوي   اجملمثثلع عثثن أيب عثيثثد ونلثثت املثثرطيب   ا.(ٕ)يدفثثي شثثثها امثثر،
 طامث  مثن ،عهثا مث وقثهثها معلثلم بثثمن ه ثر مثن سثلعا امعيدثا طامث  ْتهثرة اشًتى فإنقلمه: 
 مثن أبقثت ،مدلثد األول امثثاملع مثن ا١تشًتى ،عها مث مسمى، أجت إ  اشًتاه ٦تا أعثر بثمن امعيدا
 ْت ثثلل عيدثثا وٝتيثث  بعهثثهم عدثثد جثثاملز وهثثل األو  مثثن أهثثلن يوهثث، عيدثثا أيهثثا فهثث ه امثثثمن
 بعثثثُت ميثيعهثثثا يشثثثًتيها إ ثثثا فا١تشثثثًتى اٟتاضثثثر ا١تثثثال هثثثل امعثثثُت أن وذمثثثك امعيدثثثا م ثثثاح  امدلثثثد
 ،(ٖ) نلده من إميه ي ت حاضر

ومدثثع اٟتدفيثثا امشثثراء مثثن امثثلاالث، ألن ا١تلثثك مل خيولثثف، وامثثلاالث قثثام ملثثام ملالثثثه ا١تشثثًتي، 
 ،.(ٗ)عي بدميت أن مه السه ،م

: قثثثال ابثثثن أيب اجملثثثد: ا١تثلثثثثا البثثثن عثثثثدا٢تاسي ونلثثثت امشثثثيد أٛتثثثد ا١تدلثثثلال عثثثن ٚتثثثع اٞتلامثثثع
امداملرة بُت ث،ثا غثَت جثاملزة. قلث : هثي مثن أنثلاع امعيدثا، وهثي أن يثيثع ملاحثد، مث يشثًتي ه ثر 

مشثثراء مثن ا١تشثثًتي مل ثثد أن ال أي ثث  امسثثلعا، وهثثل إذا عثثان عثثن اوفثثاق وملاطثثأة. وأمثثا إن أالاس ا
حليلا، وأ   امسلعا وهل غَت وعيت ملثاملع، أو َمن مامُه عمامه؛ جاز. انوهثى، قثال ا١تدلثلال: ومدثه 

. وقثثثال أيهثثثا: إذا قثثثال شثثثخص آل ثثثر قثثثد اشثثثًتى سثثثلعا:  لهثثثا يل بثمدهثثثا؛ صثثث  إذا (٘)نللثثث 
 ،ها مثه بث مك، فلثل ،عهثا بعثد قثهثها علثى زيثد أو عمثرو بثثمن مؤجثت، مث ،عهثا ا١تشثًتي ٢تثا 

َتا على ا١تشًتي األول ب، ملاطأة؛ صث  ذمثك. ومثن ا١تلاطثأة قلمثه:  لهثا مدثا ن ثح  هبثا، أو أ 

                                     
 .137، الروض ادلربع ص 1/59مطالب أويل النهى   (3)
 . 67عن بيع العينة ص  93، 7/91البيان والتحصيل  (1)
 .31/315، اجملموع للنووي 1/161اجلامع ألحكام القرآن   (1)
 .67ع العينة ص عن بي 5/399بدائع الصنائع   (1)
 .1/389الفواكو العديدة يف ادلسائل ادلفيدة للشيخ أزتد ادلنقور،   (5)
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 .(ٔ)، قامه شيخداأبيعها على ف،ن بغامل ، فهل يثيعها عليك هب ا امثمن

ػأنػغصونػطذتراػاضطغنػعوػاضبائعػاألولػأوػوصغضه،ػ:ػاضتادعاضذرطػ

، وقد  امفثه   هث ه ا١تسثأما أبثل (ٕ)أليب حديفا اها وامده أو ومده جاز ب، حيلا،  ،فاً فإن اشًت 
وقثثثثال ابثثثثن مفلثثثث :" ألن عثثثثت واحثثثثد مثثثثدهم عثثثثاألجديب ،مدسثثثثثا إ   .(ٖ)يلسثثثثف وحل بثثثثن اٟتسثثثثن

وأجثثثاز أبثثثل حديفثثثا أن يوثثثلن ا١تشثثثثًتي وعيثثثت امثثثثاملع،  ،فثثثا أليب يلسثثثف وحل بثثثثن  .(ٗ)امشثثثراء"
 ا١تدونا: وإن عثدك ،ع سلعا بثمن ، ونص مامك على مدع املعيت من امشراء، قال  (٘)اٟتسن

 .(ٙ)بثمن إ  أجت مل يعرثٍت أن وثواعها أبقت من امثمن نلدا إن عان امعثد يورر مك

فإن اشًتاها امثاملع البده ام غَت أو ألجديب أبقت ٦تا ،عها، قال   ا١تدونا: أعره ذمك عله ومل 
 .(ٚ)نزل مل أفسخه. وٛتت على ام حا

شثثثريك ملمشثثثًتي امثثثثاين، فيحومثثثت ا١تدثثثع، إذ مثثثن ا١تعلثثثلم أن عثثثت  فأمثثثا إذا عثثثان امثثثثاملع األول
، أو بعثثثاالة (ٜ)، وأن و ثثرفات املعيثثت عو ثثرفات األصثثيت(ٛ)قسثثم مثثن شثثرعا امعلثثد يوهثثمن املعامثثا

                                     
يقصد بشيخنا: الشيخ عبدهللا ابن ، و 1/389فيدة للشيخ أزتد ادلنقور، االفواكو العديدة يف ادلسائل ادل  (3)

 ذىالن قاضي الرايض.
 .5/399بدائع الصنائع   (1)
 .6/138البناية شرح اذلداية   (1)
 .137، الروض ادلربع ص 1/56، ادلمتع 1/19ادلبدع   (1)
 .31/311ادلبسوط   (5)
 قال الشيخ أبو احلسن قولو ىنا مل يعجبٍت معناه مل جيز.، وفيو: 1/191مواىب اجلليل   (6)
 .1/191مواىب اجلليل   (7)
 .3615موسوعة القواعد للندوي   (8)

 .31331مسألة  9/183احمليط الربىاين يف الفقو النعماين  (9)
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نلثت ،فلد (ٕ)، مع ما هل ملرال من أن املساملت إ  امر، ٦تدلعا(ٔ)أ رى: فعت املعيت عفعت ا١تلعت
 هثثاين   امفلثثه امدعمثثاين عثثن امثثزايسات أنثثه إذا عثثان عثثثد بثثثُت نلثثت ابثثن مثثازه   عوابثثه: احملثثيا ام

س.  امثد بثن وسثئت .(ٖ)الجلُت فثاعاه من الجت أبمف إ  سدا ف، جيلز ألحثدمها أن يشثًتيه حثاالًّ 
 امسؤال اموايل: امل يم عهل هيئا اموداليجل ّتامعاعلي ا١تشيل  

أبيثثثع سثثثياالة علثثثى زبثثثلن يشثثثًتيها  أق مشثثثاالك مثثثع صثثثاح  معثثثرض ملثيثثثع ،مولسثثثيا، عدثثثدما
  هت ه ا صحي ؟ شريوي صاح  ا١تعرض من امزبلن ويعاليه ا١تثلغ سون علمي،

ال جيثلز، وهثل  هث ا امعمثت د:اٟتمثد هلل، وام ث،ة وامسث،م علثى السثلل هللا، وبعثفأجثاب:  
امثثثاملع نفسثثه أبقثثت مثثن  إذ إن بيثثع امعيدثثا أن يثيثثع امسثثلعا بثثثمن معثثُت مث يشثثًتيها مثثن بيثثع امعيدثثا،

 .  (ٗ)ٙتدها نلداً، فدللل أبن ه ا ٤ترم

فرع قال   امدلاسال وإذا قال   ملاه  اٞتليت : وميون أن خيرج اٞتلاز على قلل ا١تامويا،  
. انوهى من ورٚتا من ،ع  ،ع ا١تلاالض سلعا بثمن إ  أجت جاز مرب ا١تال شراؤها أبقت مده

  .(٘)سلعا بثمن مؤجت مث اشًتاها من هل بسثثه

وقد الأي  هيئا امفولى اموابعا مثي  امومليت امولييت ٕتيز صلالة قريثا من ا١تسأما ا١تثحلثا 
 بثعا امشروط، فلد سئل  امسؤال اموايل:

                                     
 .3138موسوعة القواعد للندوي  (3)

 .1593موسوعة القواعد للندوي  (1)

ىـ(، نشر إدارة القرآن واجمللس العلمي بعناية نعيم أشرف 553احمليط الربىاين يف الفقو النعماين البن مازه )ت   (1)
 .31317مسألة  9/185ىـ  3111 -3ط –كراتشي   -أشرف نور الدين

(1)
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?i

d=15736 
 .1/191مواىب اجلليل (5)

http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=65
http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=65
http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=65
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=25716
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=25716
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  ؟(ٔ)هت جيلز مدا شراء ح ص امشرعاء على امشيلع وبيعها ألحدهم ،١تراْتا

الأت ا٢تيئا أن من اٞتاملز شراء ح ص امشرعاء على امشيلع ،سوثداء ح ا فأجاب : 
،مشراء مراْتا، ومن مث بيع ولك اٟت ص على امشريك املاعد ،مشراء على شرط أال  املاعد
 .(ٕ) بي  امومليت ٦تلال فلا يولن

امشاملعا مللالثا ولدم إميدا أحد امعم،ء بالل  شراء اٟت ا  وسئل  أيها امسؤال اموايل:
علاال ما، على أن يللم املالثا امثاقلن بشراء ه ه اٟت ا مدا ،آلجت  ا١تشًتعُت معه   ملويا

  .امومليت امولييت ٢ت ه اٟت ا بعد ٘تلك بي 

امولييت   بيع  هت جيلز مدا أن نهع شرطا   علد امشراء أبحليا بي  امومليت :امسؤال
ملح ا امشاملعا من  خص ام ي وعدق ،مشراء حال ٘تلوداامعلاال ،موامت سون امرجلع إ  امش

اٟت ا امشاملعا بيعها  امعلاال، حيإ إنه   حاما امسون ا٠تاص يولن من ام ع  على مامك
  .  امسلق

 جيلز مثي  امومليت امولييت أن يهع شرطا   أحليوه بثيع امعلاال آل رين أو ١تنفأجاب : 

امعلثاال  عوثاال بي  امومليت امولييت ماموا مثثعا أجثزاء هث ايشاء، سون امرجلع مللاعد ،مشراء ،
بيث  امومليثت  علثى امشثيلع، ووعثي، عثن املاعثد ،مشثراء ،عوثثااله ماموثا ٟت ثوه. وجيث  أن أي ث 

يوثلن بيث  امومليثت  ولعي، الٝتيا من اٞتهات ا١تخو ثا وعامثا غثَت قابلثا ملفسثد. وعلثى شثرط أال
  (ٖ).امولييت ٦تلال فلا

 ت، فيرلز   شرعا ا١تهاالبا )املراض(، وميدع   شرعا ا١تلك، أو شرعا وميون أن يف
 امعدان، وهللا أعلم.

                                     
 ىذه الصورة عكس العينة، ورمبا ىو سبب تسهيل ىيئة الفتوى فيها.  (3)
(1)http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw11387 

(1)http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw11117 

http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw00187
http://www.kfh.com/Fatawa/Display.asp?f=fatw00207
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ػأنػغصونػاضطػدانػباضبغعػسػط،ػػ:ػاضطاذراضذرطػ

 امث ي :أحثدمها :دثيهثانوفإن عثان ،إلجثاالة جثاز بث، حيلثا، قثال   اإلن ثا    ،ب اإلجثاالة: 
 جيثز مل حيلثا عثان فثإن .حيلثا يوثن مل إذا ٔتثا ؤجرهثا١ت أجرهثا إذا فيمثا ا١تسثأما هث ه وليثد أن يدثغي
وقثثثال   عشثثثا   .وعوسثثثها امعيدثثثا ٔتسثثثأما شثثثثيها وهثثثي .األصثثثحاب مثثثراس ومعلثثثه .واحثثثدا قثثثلال

 مث نلثثثدا حامثثثا أبجثثثرة أجرهثثثا أبن ععيدثثثا(  حيلثثثا)  بثثثزايسة ١تثثثؤجره إجاالوثثثه(  ووثثثن مل مثثثا) املدثثثاع: 
 .ي   ف، ،مؤج، مده أبعثر أجرها

 صلى هللا وسلم على نثيدا حل وهمه وصحثه أٚتعُتأعلم و وهللا 
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ػع:اضطراجأعمػ

 البن مفل  امفروع .ٔ
 اإلن ا  ملمرساوي .ٕ
 عشا  املداع .ٖ
  شرح غايا ا١تدوهى ١ت الفى امسثيلطي امرحيثثاين، ومعثه ٕتريثد  مالام  أويل امدهى .ٗ

 هث.٘ٔٗٔسدا  ٕط –زواملد امغايا وامشرح ٟتسن امشالي 
 . ٔط –ا١توو  اإلس،مي  –هث( ٗٛٛا١تثدع   شرح ا١تلدع البن مفل  )ت:  .٘
ا١تسثثثثاملت ا١تفيثثثثدة ملشثثثثيد أٛتثثثثد ا١تدلثثثثلال، امالثعثثثثا امسثثثثابعا سثثثثدا  امفلاعثثثثه امعديثثثثدة   .ٙ
 هثٚٓٗٔ

 –معلنا أو  امدهى شرح غايا ا١تدوهى حملمد بن أٛتد امفولحي امشهَت ،بن امدرثاال  .ٚ
 هث.٘ٔٗٔسدا  ٔط –ساال  هر بثَتوت –ٖتليق عثدا١تلك ابن سهيع 

عثثثثدا١تلك ابثثثن  ٖتليثثثق -ا١تموثثثع شثثثرح ا١تلدثثثع مثثثزين امثثثدين ا١تدرثثثي امفوثثثلحي اٟتدثلثثثي  .ٛ
 سهيع.

الٛتثثه  –وعليثثق امشثثيد حل ابثثن عثيمثثُت  –امثثروض ا١تربثثع شثثرح زاس ا١تسثثولدع ملثهثثليت  .ٜ
 هث.ٚٔٗٔسدا  ٔط  –مؤسسا امرساما بثَتوت  – ٖتليق عثداملدوس ن ير –هللا 

ساال ابثثثن  –الٛتثثثه هللا  –امشثثثرح ا١تموثثثع علثثثى زاس ا١تسثثثولدع ملشثثثيد حل ابثثثن عثيمثثثُت  .ٓٔ
 هث.ٕ٘ٗٔسدا  ٔط -اٞتلزي

 –مووثثثثثثثا امثثثثثثرايض اٟتديثثثثثثثا  – حاشثثثثثثيا امثثثثثثروض ا١تربثثثثثثع ملشثثثثثثيد عثثثثثثثدهللا امعدلثثثثثثري .ٔٔ
 هث.ٛٓٗٔ

ا١تلدثثثثثع، وامشثثثثثرح اموثثثثثثَت أليب امفثثثثثرج عثثثثثثدامرٛتن ابثثثثثن قدامثثثثثا، وهبامشثثثثثه اإلن ثثثثثا   .ٕٔ
 هث.٘ٔٗٔسدا  ٔط–ساال هرر  –ٖتليق امدعولال عثدهللا امًتعي  –ملمرساوي 

بعدايثثا إبثثراهيم أطفثثيع –أٛتثثد املثرطيب  اٞتثامع ألحوثثام املثثرهن أليب عثثدهللا حل بثثن .ٖٔ
 بدون اتاليد.–ساال اموواب امعريب  –

امثيثثان واموح ثثيت وامشثثرح وامولجيثثه واموعليثثت   مسثثاملت ا١تسثثوخرجا أليب املميثثد ابثثن  .ٗٔ
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 ساال امغرب اإلس،مي. -ٖتليق سعيد أعراب –ومعه امعوثيا  – الشد

ساال  –ن أٛتثثد بثثن جثثزي قثثلانُت األحوثثام امشثثرعيا ومسثثاملت امفثثروع امفلهيثثا حملمثثد بثث .٘ٔ
 هث.٘ٓٗٔسدا  ٔط –عامل امفور،ملاهرة 

 ووملا اجململع البن امسثوي. .ٙٔ

 


