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  واحليل الربويةاملخارج الشرعية  بني
  بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز  كتبه:

  
  احلمد  وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

م، مما يكون من املشروع للفقيه أن يبحث عن املخارج الشرعية فيما حيتا فإن  ج إليه الناس يف تعامال
، وقد ص   ح يف ذلك عدة أحاديث هي:يف ظاهره وقوع يف وحل الر

استعمل  عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا  ما صح األول:احلديث 
إ لنأخذ الصاع من هذا  قال:أكل متر خيرب هكذا ف قال:ف )٢(على خيرب فجاءهم بتمر جنيب )١(رجال

لثالثة ف لدراهم قال:لصاعني والصاعني  لدراهم مث ابتع  وقال يف امليزان مثل جنيبا  ال تفعل بع اجلمع 
ي األنصاري فاستعمله على خيرب بعث أخا بين عد أن رسول هللا  ". متفق عليه، ويف رواية مسلم:ذلك

لرجل. )٣(فقدم بتمر جنيب..."    ففيه التصريح 
  :ما هذا التمر من متر فقال الرجل قال:بتمر ف أيت رسول هللا  قال:ويف رواية عن أيب سعيد 

رتوا لنا من مث بيعوا متر واش فردوههذا الر :  رسول هللا بعنا متر صاعني بصاع من هذا فقال رسول هللا 
  . )٤("هذا

  .)٥(ويف رواية النسائي:" ال تفعل، فإن هذا ال يصح، ولكن؛ بع مترك واشرت من هذا حاجتك"
جاء بالل بتمر  :مسعت أ سعيد يقول قال:ما صح من طريق عقبة بن عبد الغافر  الثاين:احلديث 

ديء فبعت منه صاعني بصاع ملطعم متر كان عند ر  :من أين هذا فقال بالل:  برين فقال له رسول هللا 
أوه عني الر ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشرتي التمر فبعه ببيع آخر  :فقال رسول هللا عند ذلك النيب 

                                         
 .٤/٤٦٧الفتح  .امسه سواد بن غزية مبعجمة فزاي فياء مشددة كعطية أنوالدارقطين  عوانة أيب ت روايةصرح)١(
  نه اخللط من التمر.٤٠٦١م برقم فسر يف رواية مسل  )٢(
وأمحد  .١٥٩٣ورواه مسلم يف صحيحه برقم  ٧٣٥٠، ٤٢٤٦، ٢٣٠٢، ٢٢٠١، ٢١٨٠رواه البخاري يف صحيحه برقم )٣(

١١٤١٢. 
 (طبعة دمحم فؤاد عبدالباقي).١٢١٦ص  ٢. ج ١٥٩٤رواه مسلم يف صحيحه برقم )٤(
تىب برقم   )٥(   .٤٥٥٣،٤٥٥٤رواه النسائي يف ا
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  . )١("مث اشرت به

أيدا بيد قلت نعم  قال:سألت بن عباس عن الصرف ف قال:ما صح عن أيب نضرة  الثالث:احلديث 
س به فأخربت أ سع قال:  ،نعم :أيدا بيد قلت قال:بن عباس عن الصرف فايد فقلت إين سألت فال 
س به قال: فوهللا لقد جاء بعض فتيان  قال: .إ سنكتب إليه فال يفتيكموه ؟أو قال ذلك قال: ،فال 

كان يف متر أرضنا أو يف متر العام  قال: ؟كأن هذا ليس من متر أرضنا قال:بتمر فأنكره ف رسول هللا 
دةبعض الش أضعفت أربيت ال تقربن هذا إذا رابك من مترك  قال:ف ،يء فأخذت هذا وزدت بعض الز

  . )٢(شيء فبعه مث اشرت الذي تريد من التمر"
لورق؟!" ً من الورق  لتمر أحق أن يكون ر   .)٣(ويف رواية ابن أيب شيبة: قال أبو سعيد: والتمر 

 فـإين سـا بـه يـر فلـم الصـرف عـن عبـاس وابـن عمـر ابـن سـألت قـال نضـرة أىبعـن  الرابع:احلديث  
 ال فقــال لقوهلمــا ذلــك فــأنكرت. ر فهــو زاد مــا فقــال الصــرف عــن فســألته ياخلــدر  ســعيد أىب عنــد لقاعــد

 وكـان طيـب متر من بصاع خنله صاحب جاءه -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول من مسعت ما إال أحدثك
 قـال. » هـذا لـك أىن « -وسـلم عليـه هللا صـلى- النيب له فقال اللون هذا -وسلم عليه هللا صلى- النيب متر

 هللا رسـول فقـال. كـذا هـذا وسـعر كـذا السـوق يف هـذا سـعر فإن الصاع هذا به فاشرتيت بصاعني انطلقت
. » شـئت متر يأ بسلعتك اشرت مث بسلعة مترك فبع ذلك أردت إذا أربيت ويلك « -وسلم عليه هللا صلى-

 آت ومل فنهـاين بعـد عمـر ابـن فأتيـت قـال لفضـة الفضـة أم ر يكـون أن أحـق لتمر فالتمر سعيد أبو قال
  .)٤(فكرهه مبكة عنه عباس بنا سأل أنه الصهباء أبو فحدثين - قال - عباس ابن

 إن :فقـــال خطـــب  عمـــر أن ســـريين بـــنا طريـــق مـــن روى منصـــور بـــن ســـعيدوذكـــر ابـــن حجـــر أن 
خــذ اجلنيــب فنعطــي:   عــوف بــنا لــه فقــال "بيــد يــدا بســواء ســواء لــدرهم الــدرهم  !ال :قــال ؟غــريه و
  .)٥(شئت نقد أي وخذ شئت ما فاهضم نية فيه له وكان قبضته فإذا ،عرضا ذا ابتع ولكن

 

 

  عدة مسائل، هي: السابقةميكن أن نستخلص من األحاديث 
  هل يبطل بيع الربوي جبنسه متفاضال املسألة األوىل:

                                         
ومالك  ٧/٢٧٢/٤٥٥٧والنسائي  ).(طبعة دمحم فؤاد عبدالباقي١٢١٦ص  ٢. ج ١٥٩٤واه مسلم يف صحيحه برقم ر   )١(

 .٧/٢٧١ورواه النسائي مرسال عن أبلح السمان  ٢/٦٢٣
 (طبعة دمحم فؤاد عبدالباقي).١٢١٦ص  ٢ج  ١٥٩٤رواه مسلم يف صحيحه برقم )٢(
  .٢/٩٣/١٤٠٥، املطالب العالية ٣/٣١١/٢٨٠٥إحتاف اخلرية املهرة  )٣(
  .٧/٢٧٣والنسائي  ٤٠٦٣رواه مسلم برقم   )٤(
  وسكت عنه، وابن سريين مل يدرك عمر . ٤/٤٦٨وأورده ابن حجر يف فتح الباري  ١٤٥٦٧ رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم )٥(
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دة، أم يرد املبيع كلهالثانية املسألة   : هل يكفي رد الز
  : هل يشرتط القبض يف هذه العمليةالثالثة املسألة
  شرتى منه التمر الرديء: هل جيوز أن يشرتي التمر اجليد ممن االرابعة املسألة
  : هل فيها دليل على جواز احليل الشرعية (أو املخارج الشرعية)اخلامسة املسألة
ت السادسة املسألة حلديث على جواز توسيط سلعة عند الرغبة يف مبادلة الربو : هل يستدل 

  جبنسها
لنفس  هل من ميكن تطبيق املخرج الشرعي يف حال: السابعة املسألة لبحث عن الوسائل الرتفق 

  الشرعية للطعام الطيب
يت، ومن هللا أستمد العون والتوفيق. يت تفصيلها يف ما    و

  
 

والبيع إذا وقع حمرما أو على ما ال جيوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله : رمحه هللا قال ابن عبدالرب
فإن أدرك املبيع بعينه رد وإن فات رد مثله  ،أي مردود "ري أمر فهو ردمن عمل عمال على غ:"  قال 

وإن مل يكن مكيال وال موزو فالقيمة فيه عند مالك  ،ويفسخ البيع بني املتبايعني فيه ،يف املكيل واملوزون
  .)١(أعدل وعند الشافعي وأيب حنيفة املثل أيضا يف كل شيء إال أن يعدم فينصرف فيه إىل القيمة

نه  مل يرد يف حديث أيب هريرة وأيب سعيد رضي هللا عنهما األمر برد التمر، وإبطال وقد يرد إشكال 
نه رد التمر و البيع.  مث بيعوا  فردوههذا الر رد يف احلديث الذي رواه مسلم وفيه:" وجياب عن هذا اإليراد 

وأما سكوت من سكت عبدالرب أنه قال: ابن حجر يف الفتح عن ابن متر واشرتوا لنا من هذا". وقد ذكر 
ن ذلك معلوم وقد ورد  من الرواة عن فسخ البيع املذكور فال يدل على عدم الوقوع إما ذهوال وإما اكتفاء 
الفسخ من طريق أخرى كأنه يشري إىل ما أخرجه مسلم من طريق أيب نضرة عن أيب سعيد حنو هذه القصة 

مل تعدد القصة وأن القصة اليت مل يقع فيها الرد كانت قبل حترمي ر وفيه فقال هذا الر فردوه قال وحيت
  .)٢(الفضل وهللا أعلم

  


 
صله من  :وفيه حجة على من قال: يف فقه األحاديث املتقدمة قال ابن حجر إن بيع الر جائز 

                                         
  .١٣٠-٥/١٢٩التمهيد  )١(
  .٤/٤٠٠فتح الباري  )٢(
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ووجه  :قال ،قاله القرطيب ،فعلى هذا يسقط الر ويصح البيع ،بيع ممنوع بوصفه من حيث أنه ر حيث أنه

دة على الصاع الرد أنه لو كان كذلك ملا رد النيب    .)١(هذه الصفقة وألمره برد الز
  


 

سعيد بن منصور من طريق بن سريين أن يشرتط لصحة هذه املعاملة أن يقبض البائع الثمن، ملا روى 
لدرهم سواء بسواء يدا بيد فقال له  خذ غريه :بن عوفاعمر خطب فقال إن الدرهم   ؟فنعطي اجلنيب و

ذا عرضا، ال :قال   .)٢(م ما شئت وخذ أي نقد شئتفاهض ،فإذا قبضته وكان له فيه نية ،ولكن ابتع 
  

       
 

حلديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقد : يف فقه احلديث قال الزرقاين يف شرحه للموطأ واحتج 
ئع الطعام وال مبتاعه من غريه وبه قال ويبتاع منه بذلك النقد طعاما قبل اال فرتاق وبعده ألنه مل خيص فيه 

فإذا عمل به يف صورة  ،ن احلديث مطلق ال يشمل ما ذكر :وأجابوا ،ومنعه املالكية ةوالشافعي ةاحلنفي
مجاع األصوليني نه  ،سقط االحتجاج به فيما عداها  بل خرج  ،وابتع ممن اشرتى اجلمع :مل يقل و

  .الم غري متعرض لعني البائع من هو فال يدل على املدعيالك
ا من رجل واحد يف وقـت واحـد يدخلـه  :وقال ابن عبد الرب لدراهم وشراء اجلنيب  بيع التمر اجلمع 

ـا ذهبـا مـن رجـل واحـد يف وقـت واملراعـى يف  (واحـد)، ما يدخل الصـرف يف بيـع الـذهب بـدراهم ويشـرتي 
لــذرائع كـذلك وغــريه يراعـي الســالمة يف فمالــك ي ،ذلـك كلمــة واحـدة كـره ذلــك علـى أصــله وكـل مــن قـال 

  . )٣(هـ. أ ذلك ال يفسخ بيعا قد انعقد إال بيقني وقصد
وقـد اسـتوفينا الكـالم علـى الفـرق بـني  ،(قلنـا : لـيس هـذا مـن احليلـة احملرمـة يف شـيء وقال اإلمام ابن تيميـة 

لـدراهم مث ابتـع  "وبيـان أن قولـه ملسو هيلع هللا ىلص  ،فيـه أقسـام احليـل هذا وبني احليل يف الوجه اخلـامس عشـر الـذي  بـع 
ا من املشـرتي منـه  "لدراهم جنيبا  مره أن يبتاع  والبيـع املطلـق  ،وإمنـا أمـره ببيـع مطلـق وشـراء مطلـق  ،مل 

ــثمن إىل ومواطــأة علــى عــود الســلعة إىل البــائع وال علــى إ لبيــع البتــات الــذي لــيس فيــه مشــارطةهــو ا عــادة ال
ع من الرجل بيعا بتا ليس فيه مواطـأة لفظيـة  ،وهذا بيع مقصود وشراء مقصود  .املشرتي بعقد آخر ولو 

                                         
  .٤/٤٠١تح الباري ف )١(
  .٤/٤٠١فتح الباري  )٢(
  .٣/٣٤٤شرح الزرقاين  )٣(
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خبـالف مـا إذا كـان القصـد أن يشـرتي  ،وال عرفية على الشراء منـه وال قصـد لـذلك مث ابتـاع منـه جلـاز ذلـك 

ول بيعا وال الثاين شراء منه ؛ ألنه ليس ببتـات منه ابتداء وقد عرف ذلك بلفظ أو عرف فهناك ال يكون األ
مـا  .وإذا كان قصده الشراء منه من غري مواطـأة ففيـه خـالف تقـدم ذكـره ،فال يدخل يف احلديث  وذكـر أ

وذكـر أن  ،إذا اتفقا على أن يشرتي منـه مث يبيعـه فهـذا بيعتـان يف بيعـة وقـد صـح عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص النهـي عنـه 
 .يب ملسو هيلع هللا ىلص إمنـا أمـره ببيـع مطلـق وذلـك إمنـا يفيـد البيـع الشـرعي فحيـث وقـع فيـه مـا يفسـده مل يـدخل يف هــذاالنـ

ا ما شرعت له مل تكن حيلة )  .)١(وبينا أن العقود مىت قصد 
لــدراهم  ": وأمــا قـول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص لــبالل : وقـال أيضــاً  لــدراه ،بـع اجلمــع  فلـيس فيــه داللــة  "م جنيبــا مث ابتـع 

لعقود اليت ليست مقصـودة لوجـوه : أحـدها : أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أمـره أن يبيـع سـلعته األوىل  مث  ،على االحتيال 
ومــىت وجــد البيعــان علــى الوجــه  ،ومعلــوم أن ذلــك إمنــا يقتضــي البيــع الصــحيح  ،يبتــاع بثمنهــا ســلعة أخــرى 

لكـن الشـأن يف  ،حنن نقول كل بيع صحيح فإنه يفيد امللـك وال يكـون ر و  ،الصحيح جاز ذلك بال ريب 
ـا ر وهـي بيـع فاسـد  ،بيوع قد دلت السنة وأقوال الصـحابة والتـابعني علـى أن ظاهرهـا   ،وإن كـان بيعـا فإ

وأراد  ،أو فاسـد  ،ولو اختلف رجالن يف بيـع هـل هـو صـحيح  ،ومعلوم أن مثل هذا ال يدخل يف احلديث 
فمــىت أثبــت أنــه بيــع صــحيح مل  ،ا إدخالــه يف هــذا اللفــظ مل ميكنــه ذلــك حــىت يثبــت أنــه بيــع صــحيح أحــدمه

ذا احلديث  والنكتـة أن يقـال :  .فتبني أنه ال حجة فيه على صحة صورة النزاع ألبتة ،حيتج إىل االستدالل 
لبيع إمنا يقتضي البيع الصحيح اليت تواطـآ فيهـا علـى االشـرتاء  وحنن ال نسلم أن هذه الصورة .األمر املطلق 

أو  ،وإمنا البيع الصـحيح االشـرتاء مـن غـريه  ،الثمن الربوي بيع صحيح   لثمن من املشرتي شيئا من جنس
بتا مل يقصد به الشراء منـه الوجـه الثـاين : أن احلـديث لـيس فيـه عمـوم  .االشرتاء منه بعد بيعه بيعا مقصودا 

لــدراهم "ألنــه قــال :  ، حلقيقــة املطلقــة لــيس أمــرا بشــيء مــن قيودهــا "جنيبــا  وابتــع  ألن احلقيقــة  .واألمــر 
مشرتكة بني األفراد وقدر املشرتك ليس هو ما يتميز به كل واحد من األفراد عن اآلخر وال هو ملتزما له فال 

ملميز حبال  ملشرتك أمرا  هلـا علـى سـبيل  نعم مستلزم لبعض تلك القيود ال بعينه فيكون عاما ،يكون األمر 
فقولـه مـع هـذا : الثبـوت ال  ،لكن ذلك ال يقتضي العموم لألفراد على سبيل اجلمع وهـو املطلـوب  ،البدل 

ذا السوق  ،أو عمر وال بكذا  ،يقتضي األمر ببيعه من زيد  فإن اللفظ ال داللة له  ،أو هذه  ،أو كذا وال 
ملسـمى حصـل ممـثال مـن  جهـة وجـدد تلـك احلقيقـة ال مـن جهـة وجـود على شـيء مـن ذلـك لكـن إذا أتـى 

ــه  ،تلــك القيــود  لقيــود يســتلزم عــدم  ،وهــذا األمــر ال خــالف في لكــن بعــض النــاس يعتقــد أن عــدم األمــر 
ا إال بقرينة  إذا تبني ذلك : فليس يف احلديث أنه أمره أن يبتاع من املشـرتي  .وهذا خطأ ،اإلجزاء إذا أتى 

وال علــى مجيــع ذلــك  ،فاحلــديث ال يــدل لفظــه علــى شــيء مــن ذلــك بعينــه وال أمــره أن يبتــاع مــن غــريه  ،
أو تــرك قبضــه وبيعــه بــثمن املثــل أو  ،كمــا ال يــدل علــى بيعــه وقــبض الــثمن   ،مطابقــة وال تضــامنا وال التزامــا 

                                         
 ). ٦/١٨٩الفتاوى الكربى ()١(



 

 

 ٢٠١٦/ ٠٦/ ١٢     عبدالعزيز الدغيثر

٦  
فـإن هـذه القيـود خارجـة عـن مفهـوم  .أو مؤجل ،أو غري نقد البلد وبثمن حال  ،دون مثن املثل وبنقد البلد 

ــا  ،فـظ الل وإمنــا  ،ولــو زعــم زاعـم أن اللفــظ يعــم هـذا كلــه كــان مــبطال لكـن اللفــظ ال مينــع اإلجـزاء إذا أتــى 
واألمـر بقـبض الـثمن مـن  ،أو بـثمن مؤجـل  ،استفيد عدم االمتثال إذا بيع بدون مثن املثل أو بغري نقد البلد 

لـثمن منـه  ،العرف الذي يثبت البيع املطلق  وكذلك أيضا لـيس فيـه أنـه يبيعـه مـن املشـرتي علـى أن يشـرتي 
حته الشريعة جاز فعله وما ال فال ،وال غري ذلك  ذا  .وإمنا يستفاد ذلك من داللة أخرى منفصلة فيما أ و

 إمنـا كـان فـإن مقصـوده ملسو هيلع هللا ىلص ،يظهر اجلواب عن قول من يقول لو كان االبتياع من املشرتي حراما لنهى عنه 
ا حيصل شراء التمر اجليد ملن عنده رديء  لـثمن  ،وهو أن يبيـع الـرديء بـثمن  ،بيان الطريق اليت  مث يبتـاع 

أو ألن املخاطــب  .ألن املقصــود ذكــر احلكــم علــى وجــه اجلملــة ،البيــع وموانعــه   ومل يتعــرض لشــروط .جيــدا
ذا احلديث على نفـي شـرط خمصـوص كمـا ال  يفهم البيع الصحيح فال حيتاج إىل بيان فال معىن لالحتجاج 

وكلـوا واشـربوا حــىت يتبـني لكـم اخلــيط  "ومــا هـذا إال مبثابـة قولـه تعــاىل :  ،حيـتج بـه علـى نفــي سـائر الشـروط 
فــإن املقصـود بيــان حـل األكــل يف هـذا الوقــت فمـن احــتج بـه علــى حـد نــوع  ."األبـيض مـن اخلــيط األسـود 

ه سـواء ولـيس  ،فات األكل كان مبطال أو صفة من ص ،املأكوالت  إذ ال عموم يف اللفظ لذلك كما ذكـر
ــا مــن املشــرتي حـىت يقــال : هــذه الصــورة غالبــة فكــان ينبغــي التحــذير  ئــع التمــر بــدراهم يبتــاع  الغالـب أن 

نري يف الغالـب معـروف  ،منها كما حـذر السـلف مثـل ذلـك يف الصـرف  والغالـب  ،ألن سـعر الـدراهم والـد
لـذهب منـه النقـد اآلخـر وهلـذا  أن عـه للصـرييف بـذهب ابتـاع  من يريد أن يبيع نقدا ليشرتي نقدا آخـر إذا 

بــل  .وأمـا التمـر والـرب وحنومهــا مـن العـروض فـإن مـن يقصـد بيعــه ال يقصـد بـه مشـرت خمصوصـا ،حـذروا منـه 
عـه الواحـد مـنهم فقـد  فـإذا ،أو ينـادي عليـه  ،أو يضـعه حيـث يقصـدونه  .يعرضه على أهـل السـوق عامـة

: بــع هــذه الثيــاب الكتــان . ومثــل هــذا إذا قــال الرجــل لوكيلــهتكــون عنــده الســلعة الــيت يريــدها وقــد ال تكــون
لــثمن ثيـــاب قطــن لـــثمن جديــدة ال يكـــاد خيطــر ببالـــه  .واشــرت لنـــا  أو بـــع هــذه احلنطـــة العتيقــة واشـــرت لنــا 

فـالغرض  ،ضـه عنـد غـريه أغلـب مـن وجـوده عنـده االشرتاء من ذلك املشرتي بل يشرتي من حيـث وجـد غر 
وإذا كانت هذه صورة قليلة مل جيـب  .يف بيع العروض أو ابتياعها ال يغلب وجوده عند واحد خبالف األمثان

وهلذا إمنا يتكلم الفقهـاء  ،التحذير منها إذا مل يكن اللفظ متناوال هلا كما لو حيذر من سائر العقود الفاسدة 
وثبـت أن احلـديث لـيس  ،خبـالف العـروض  ،ألنـه يف الغالـب  ،اء مـن املشـرتي يف الصـرف يف املنع من الشر 

البتيـاع مـن املشـرتي ألبتـة لـدراهم  "الوجـه الثالـث : أن قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  .له إشـعار  إمنـا يفهـم منـه  "بـع اجلمـع 
والدليل عليـه أنـه لـو قـال :  ، يقصد البيع املقصود اخلايل عن شرط مينع كونه مقصودا خبالف البيع الذي ال

وإمنا يفهم منـه البيـع الـذي قصـد  .أو بع هذا الثوب مل يفهم منه بيع املكره وال بيع اهلازل ،بعت هذا الثوب 
لتمـر الـرديء متـرا جيـدا فيشـرتيه منـه بكـذا   فإذا جاء إىل متار فقال : أريد أن ،به نقل امللك  أشـرتي منـك 

لدراهم وإمنـا القصـد بيـع متـر  ،كذا مترا جيدا مل يكن قصده ملك الثمن الذي هو الدراهم ألبتـة   درمها ويعين 
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٧  
يبـني هــذا : أن مثـل هــذين قـد يرتاضــيان أوال  .وتقريــر هـذا الكــالم قـد مضــى ،بتمـر فـال يــدخل يف احلـديث 

لتمر مث جيعالن الدراهم حملال  ال ،عن بيع التمر  نتقـاد واالتـزان والقـبض وتقريـره أن الوكيـل يف البيـع مـأمور 
 ،وإذا كــان املقصــود رد الــثمن إليــه مل حيــرر النقــد والــوزن والقــبض  .مــع القرينــة وحنــو ذلــك مــن مقاصــد العقــد

ع داره مل يفهم منه إال صـورة ال حقيقـة هلـا  ،ومثل هذا يف اإلطالق ال يسمى بيعا  ولو قال الناس : فالن 
الوجــه الرابـع : أن النــيب صــلى هللا عليــه  .اء مسـمى البيــع املطلــقفـال تــدخل هــذه الصـورة يف لفــظ البيــع النتفــ

ى عن بيعتني يف بيعة  لـثمن  ،وسلم  مث يبتـاع بـه منـه فهـو بيعتـان يف بيعـة فـال  ،ومىت تواطأ علـى أن يبيعـه 
لـدراهم جن .يكون داخال يف احلديث لدراهم مث ابتـع  وهـذا يقتضـي  ،يبـا يبني ذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال بع اجلمع 

ومــىت واطــأه مــن أول األمــر علــى أن أبيعــك وأبتــاع منــك فقــد  ،بيعـا ينشــئه ويبتديــه بعــد انقضــاء البيــع األول 
يت إن شـاء هللا تعـاىل  ،اتفقنا على العقدين معا فال يكون داخال يف حـديث األمـر بـل يف حـديث النهـي  و

ـــا ومتقـــدمهاتقريــر أن الشـــروط املـــؤثرة يف العقـــود ال فــرق بـــني مقا الوجــه اخلـــامس : أنـــه لـــو فـــرض أن يف  .ر
فإن كـل بيـع فاسـد ال يـدخلها فيـه فيضـعف  ،احلديث عموما لفظيا فهو خمصوص بصور ال تعد وال حتصى 

ألدلـة املتقدمـة الـيت هـي نصـوص يف بطـالن احليـل وهـي مـن الصـور  هـا  داللته وخيـص منـه الصـور الـيت ذكر
فإنـه عـام  "لعن هللا احمللـل واحمللـل لـه  "وانظر قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ،من أسهل األشياء املكثورة فإخراجها من العموم 

لتخصـيص هـو أو  ،ومل يعارضـه نـص آخـر  .مل يثبـت أنـه خـص منـه شـيء .عموما لفظيـا ومعنـو فأميـا أول 
لدراهم  "قوله :  لدراهم جنيبـا  ،بع اجلمع   .بـل هـو مطلـق .وال معـىن مـع أنـه لـيس بعـام لفظـا ، "مث ابتع 

ــه ر وقيــاس دل علــى ذلــك   وقــد خــرج من ــه هــذه الصــورة بنصــوص وآ أعــين صــورة  ،صــور كثــرية فتخــرج من
ملهـا اللبيـب علـم  .االبتياع من املشرتى منه فهـذه األقسـام السـبعة الـيت قسـمناها مـا تسـمى حيلـة إليهـا إذا 

تضــمن هــذا التقســيم الداللــة علــى بطــالن اخلمســة وقـد  ،الفـرق بــني هــذين اآلخــرين وبــني األقســام اخلمســة 
  .)١(ق بينها وبني اآلخرين وهللا أعلموالفر 

  

 

متفاضال  قال الزرقاين: وذكر بعضهم أن الشافعية استدلوا به على جواز احليلة يف بيع الربوي جبنسه
لدراهم أو  ،أو يقرض كل منهما صاحبه ويربيه ،ن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشرتي منه 

أو يهب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شرائه منه ما عداه مبا يساويه فكل هذا جائز إذا مل يشرتط يف  ،يتواهبا
كل شرط أفسد التصريح به العقد ألن  ،ذلك نونعم هي مكروهة إذا  .بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله اآلخر

مث هذه الطرق ليست حيال يف  .فإن قصد ذلك كره ،كما لو تزوج بشرط أن يطلق مل ينعقد  يكره إذا نواه

                                         
  ). ٦/١٣٩الفتاوى الكربى ( )١(
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  .)١(بيع الربوي جبنسه متفاضال ألنه حرام بل حيل يف متليكه لتحصيل ذلك ففي التعبري بذلك تسامح اهـ

ع مُ وقال ابن قدامة:  لدرهم مترا ،متر رديء بدرهم ْي دَّ فصل وإذا  ى من رت أو اش ،جنيبا مث اشرتى 
لدراهم قراضة ،وتقابضاها ،رجل دينارا صحيحا بدراهم س من غري مواطأة وال حيلة  )٢(مث اشرتى منه  فال 

ئع ال جيوز إال أن ميضي إىل غريه ليبتاع منه فال يستقيم له فيجوز أن يرجع إىل البا :وقال ابن أيب موسى ،به
مل يعلمه أنه يريد أن يبيعها  :قال :قلت له ،يبيعها من غريه أحب إيل :وقال أمحد يف رواية األثرم ،فيبتاع منه

فإنه إذا ردها إليه لعله أن ال  ،يبيعها من غريه فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستويف الذهب منه :فقال ؟منه
  .إليه هي ترجع :يقول ه الذهب وال حيكم الوزن وال يتقصى،يوفي

 ؟فذهب ليشرتي الدراهم الذهب اليت أخذها منه من غريه فلم جيدها فرجع إليه :قيل أليب عبد هللا
  .إذا كان ال يبايل اشرتى منه ومن غريه فنعم :فقال

 ،ولعل أمحد إمنا أراد اجتناب املواطأة على هذا ،فظاهر أن هذا على وجه االستحباب ال اإلجياب
   .بايل اشرتى منه أو من غريه فنعمإذا كان ال ي :وهلذا قال

   .إن فعل ذلك مرة جاز وإن فعله أكثر من مرة مل جيز ألنه يضارع الر :وقال مالك
  :ولنا 

من أين هذا قال بالل   بتمر برين فقال له النيب  ما روى أبو سعيد قال جاء بالل إىل النيب  .١
أوه عني الر ال تفعل ولكن  ل له النيب فقا كان عند متر رديء فبعت صاعني بصاع ليطعم النيب 

استعمل  إذا أردت تشرتي فبع التمر ببيع آخر مث اشرت به وروى أيضا أبو سعيد وأبو هريرة أن رسول هللا 
إ لنأخذ الصاع من هذا  !ال وهللا :قال ؟أكل متر خيرب هكذا :فجاءه بتمر جنيب فقال رجال على خيرب

لثالثة لدراهم ،ال تفعل:  فقال رسول هللا  ،لصاعني والصاعني  لدراهم مث اشرت   .جنيبا بع التمر 
ه ،متفق عليهما مره أن يبيعه من غري من يشرتي منه ولو كان ذلك حمرما لبينه له وعرفه إ   ،ومل 

عه من غريه .٢ ع اجلنس بغريه من غري شرط وال مواطأة فجاز كما لو    ،وألنه 
  .)٣(مرة جاز على اإلطالق كسائر البياعات وألن ما جاز من البياعات .٣
  


 

  اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني:

                                         
 .٣/٣٤٤شرح الزرقاين )١(
  القراضة قطعة من الذهب. )٢(
  .٥٦-٤/٥٥املغين  )٣(
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فأما إن تواطأ يف املغين: قول املالكية واحلنابلة بعدم جواز ذلك، قال اإلمام ابن قدامة  األول:القول 
نه إذا كان عن مواطأة كان  .على ذلك مل جيز وكان حيلة حمرمة وبه قال مالك وذكر ابن قدامة دليل املنع 

  حيلة واحليل حمرمة.
  .)١(جيوز ما مل يكن مشروطا يف العقد  ن ذلك حنيفة والشافعي أيبقول  القول الثاين:

ــايعني  هــي املواطــأةو عــروف عرفــا كاملشــروط شــرطا، وهللا أعلــم املنــع، ألن امل والــراجح أن يعلــم كــال املتب
ــة الربــوي جبنســه برغبــة كــل منهمــا فــإن صــيغة تفاعــل يف  ، وذلــك للمــدلول اللغــوي لكلمــة التواطــؤ،يف مبادل

وأمــا إن كــان أحــدمها ال يعلــم بتلــك احليلــة،  العربيــة تــدل علــى حصــول الفعــل مــن طــرفني، كمــا هــو معلــوم.
  ث السابق اجلواز وهللا أعلم.فمقتضى احلدي

 لـدراهم اشـرت مث لـدراهم اجلمـع بـع ":  وسلم عليه هللا صلى النيب وقولقال ابن السبكي يف فتاويه: 
 وبــني ،بينـه والفـرق ،يكـره وال ،حيـرم فـال الـر مـن اخلـالص يف حيلـة احلـديث يف الـذي هـذا:  فقلـت " جنيبـا
 وال ،لعينه رديء وهو ،جلمع بعينه الطيب اجلنيب شراء إىل توصلال احلديث يف املقصود أن احليل من غريه

 الشـارع فأرشـدهم الـر ألجـل لتفاضـل وال ،أفضـل لكونه اجلنيب صاحب رضا لعدم ملساواة شراؤه ميكن
دة تكـن ومل ،آلخـر النـوعني أحـد حتصـيل وهـي ،املقصـود حيصـل طريق إىل  بـع:  قـال وهلـذا ؛ مقصـودة الـز

دة الزائـد واشـرت ،النـاقص بـع:  يقـل ومل ،جنيبـا لـدراهم واشـرت ،دراهمل اجلمع  ،هلمـا مقصـودة ليسـت فـالز
دة هــو إمنــا )٢(اليتــيم ويل قصــد فــإن ،فيــه حنــن مــا خبــالف الشــرع يف احملظــورة وهــي  مــا إىل التوصــل فههنــا الــز
 مــن جلنيــب اجلمــع بيــع فــإن عدمــه الشــارع يقصــد مل مــا إىل التوصــل وهنــاك ،وحرمــه ،عدمــه الشــارع قصــد
مــا حيـث  كــل إن :وهــي قاعـدة يكــون أن ويصـلح ،نفــيس فإنــه هـذا فــافهم التفاضـل حيــرم وإمنــا ،حيـرم ال ذا
 عـن خـالص وهـو ،جـائز فهـو حرامـا كونـه حيـث من ال ذاته حيث من أصلي إىل التوصل فيه قصد موضع
دة حرام ال احلرام لطريـق ،حـرام احلـرام لطريق صدهافق حرام الر يف اآلخر على البدلني أحد فز  احلـالل و
 مـن مـنعهم الشـارع مقصـود ألن ؛ السـبت يف التعـدي البـاب هـذا ومـن ،الشـارع مراغمـة يشـبه ألنه ؛ مكروه

 املــرأة بضــع اســتباحة إىل والتوصــل ،املقصــود هــذا إىل طريــق فعلــوه ومــا ،الســبت يــوم الصــيد علــى االســتيالء
 الشـرعي لطريق الوطء وأما الز احملرم وإمنا ،حبرام ليس هو حيث من طأهاو  ألن ؛ حبرام ليس النكاح بعقد
 خفـي فقـد - )٣((فهو حمرم) - حمرم إىل حيلة عقد كل أن من صحيحا حزم ابن قاله ما فليس .حالل فهو
 وصــورة ،حمرمــة خاصــة صــورة وحتتــه ،أعــم يكــون قــد الشــيء أن وهــو ،قلنــاه الــذي املعــىن هــذا حــزم ابــن علــى

دة ،احلرام على متحيال الشرعي لطريق إليه املتوصل وال ،لتحرمي األعم يوصف فال مباحة خاصة  يف والـز

                                         
  .٥٦-٤/٥٥املغين  )١(
  يقصد ما ورد يف االستفتاء املقدم إليه. )٢(
دة اقتضاها السياق. )٣(   ز



 

 

 ٢٠١٦/ ٠٦/ ١٢     عبدالعزيز الدغيثر

١٠  
دة هــي حيـث مـن حمرمــة الـر عقـود  لطريــق فعلهـا فــإن ،عليهـا حتيـل فقــد كـان طريـق ي قصــدها فمـىت ز
 وهللا ،احملـــرم الطريـــق بغـــري ألنـــه ؛ حيـــرم ومل ،لقصـــده كـــره بغـــريه فعلهـــا وإن ،إشـــكال بـــال حرامـــا كـــان احملرمـــة
  .)١(أعلم

  
         

 
لنفس وترك احلمل على النفس الختيار أكل الطيب على  قال ابن حجر يف الفتح: وفيه جواز الرفق 

  . )٢(ك من املتزهدينالرديء خالفا ملن منع ذل
حليلة الشر  ج الشرعي) أن يكون يف عية (أو املخر وهذا يدل على أنه ليس من شرط األخذ 

ت أو احلاجيات، بل جيوز ذلك يف حال طلب ما تشتهيه النفس من أنواع التمر اجليد.   الضرور
  

  عني.واحلمد  رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمج
 

                                         
  (طبعة دار املعرفة). ١/٣٢٨فتاوى السبكي  )١(
  .٤/٤٠٠فتح الباري  )٢(


