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 البيوع المنهي عنها في السنة النبوية باعتبار عينها

 جامعة غريان / كمية التربية ككمة            د. عادل أحمد إبراهيم دريزة 

                مقّدمة:

حمد الشاكرين، ونصمي ونسّمم عمى خير المرسمين وعمى آلو وصحبو أجمعين،  نحمدك الّميمّ     
 ومن تبع سنتو واىتدى بيديو إلى يوم الدين.

 أّما بعد:  
ة: مطمق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطمق كّل منيما عمى اآلخر، فالبيوع مفردىا بيع، والبيع لغ 

 . (1)دة فيما من األلفاظ المشتركة بين المعاني المتضا

يجب عمى كل من  -خصوصاً  -البيع والشراء نسيج حياة أّي أّمة ونحن المسممين  ومعموم أنّ  
َحو ، ويفسده لتقع معامالتو صحيحة، وتصرفاتو بعيدة عن  تصّدى لمكسب أن يكون عالماً  بما ُيَصحِّ

، الفساد وقد أىمل كثير من المسممين آداب البيع وشروطو، بل أصبحوا ال يبالون بأكل الحرام
ولكن يبقى ىناك أمل ،  ولو كان حرامًا، وىذا خطأ فادح واستمراء السحت والميم عندىم الكسب،

ذلك فمينتبو من يريد أن يأكل حالال، ويكسب طيبًا، ويفوز بثقة الناس ورضى دائمًا، ول اإلصالحفي 
اهلل تعالى، أن يتّقي اهلل فيما يبيع ويشتري ، قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : )) كل بيع 

 والبيع المبرور ىو الذي ال غش فيو وال خيانة.. (2)مبرور(( 
باعتبار عينيا، فأردت أن ألج ىذا الباب ليستفيد  عنيا وقد تنّوعت البيوع، لكّن ىناك بيوع منيي 

   طالب لمبيع الحالل فيتجّنب البيع الحرام، المنيي عنومن ىذا البحث كّل 

 األول مبحثال
   بيع الكمب والهر 

. وعن (3)نيى عن ثمن الكمب، ومير البغي وحموان الكاىن أن رسول اهلل  عن أبي مسعود 
 .(4)الدمعن ثمن الكمب وثمن  اهلل قال: نيى رسول  أبي جحيفة
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وثمن الكمب  ،يقول: ) شر الكسب مير البغي قال: سمعت النبي  و عن رافع بن خديج 
 .(5) وكسب الحجام (

عن  والكمب ىو الحيوان المعروف، ويحرم اقتناؤه إال فيما جاء بو النص، كما رواه أبو ىريرة 
قال: " من اقتنى كمبًا ليس بكمب صيد وال ماشية وال أرض فإنو ينقص من أجره كل  رسول اهلل 

 .(6)يوم قيراطان "
 أما بيع الكمب: فقد اختمف فيو أىل العمم عمى ثالثة أقوال: 

ال يجوز بيع الكمب مطمقًا، وذلك يتناول الكمب الصغير والكبير، المأذون في اتخاذه وغير  -1
 المأذون فيو؛ لعموم األحاديث السابقة في صدر ىذا المبحث وما جاء في معناىا. 

 . (8)إلى فقياء الحديث قاطبة –حمو اهلل ر  –، بل عزاه ابن القيم (7)وىذا مذىب جميور العمماء
، وعمموا ذلك بأن فييا منفعة مباحة فتجوز (9)كالب كميا، وىذا مذىب الحنفيةيجوز بيع ال -2

 المعاوضة عمييا.
؛ ألنيم ألفوا اإلسالمبحمميا عمى أن ىذا كان في ابتداء  (10)وأجابوا عن أحاديث النيي عن بيعيا   

 اقتناء الكالب فأمر بقتميا، ونيى عن بيعيا مبالغة في الزجر. 
فال يجوز بيعو، وىذا  المأذون في اتخاذه فيجوز بيعو، وغير المأذون التفصيل بين الكمب -3

 . (11)مروي عن بعض المالكية
 . (12)وجاء عن جابر وأبي ىريرة رضي اهلل عنيما أنيما كرىا ثمن الكمب إال كمب صيد  
 . (13)وكذا جاء عن عطاء والنخعي  

 . (14)قالوا: وألنيا منفعة مباحة فجاز بيعو ألجميا 
صيد  نيى عن ثمن السنور والكمب إال كمب  أن رسول اهلل  واستدلوا من السنة بما رواه جابر 

(15) . 
فادتيا  واألظير ما ذىب إليو الجميور، وىو القول األول لثبوت األحاديث و صراحتيا في ذلك ، وا 

 العموم . 
وقد ربط بعض العمماء ىذه المسألة بمسألة طيارة الكمب ونجاستو، قال ابن دقيق العيد: " اختمفوا 

يمنع من بيعو مطمقًا؛ ألن عمة  –وىو الشافعي  –في بيع الكمب المعمم: فمن يرى نجاسة الكمب 
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عمة المنع غير  ألن ؛بيع المعمم منو المنع قائمة في المعمم وغيره ، ومن يرى بطيارتو: اختمفوا في
 . (16)" عامة عند ىؤالء، 

 ثمن الكمب خبيث " .  : " ثم قال بعد ذلك عمى قولو 
منو،  يء" إطالق ) الخبيث ( عمى ثمن الكمب يقتضي التعميم في كل كمب، فإن ثبت تخصيص ش

ال وجب إجراؤه عمى ظاىره "   . (17)وا 
: " ال معنى لمن جوز بيع الكمب المعمم؛ فقال المنذر وضّعف التفريق وغيره: الحافظ أبو بكر ابن

عارض  ل فيو جميع الكالب، وال يعمم خبر، ونييو عام يدخألنو مخالف لما ثبت عن رسول اهلل 
 .(18)"   –يعني خيرًا صحيحًا –األخبار الناىية 
احتمااًل في رواية االستثناء: ) إال كمب صيد ( أن المعنى: وال كمب  -اهلل ورحم– فقوقد ذكر المو 

 ، قال الشاعر:  ذلك صيد، قال: " وقد جاءت المغة بمثل
 (19)وكل أخ مفارقو أخوه                  لعمر أبيك إال الفرقدان             

 . (20)أي : والفرقدان "  
 فعمو.  من وقد جاءت السنة المشرفة حافمة بالتحذير من بيع الكمب والتشنيع عمى

أنو نيى عن ثمن الخمر ومير  فمن ذلك: ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنيما عن رسول اهلل 
 . (21)البغي وثمن الكمب، وقال : إذا جاءك يطمب ثمن الكمب فامأل كفيو تراباً 

أنو نيى عن ثمن الكمب ، وقال : طعمة  وروى جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما عن النبي 
 .  (22)جاىمية

قال : " إن مير البغي وثمن الكمب والسنور وكسب الحجام  عن رسول اهلل  وعن أبي ىريرة 
 . (23)من السحت " 

 ونص الحديث السابق عمى ثمن السنور . 
عن  عن ثمن الكمب والسنور، قال : زجر النبي  وقد روى أبو الزبير المكي قال: سألت جابرًا 

 . (24)ذلك 
 اسم من أسماء اليرة .  :والسنور
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ما ىذا السنور؟ ثم مشى  :ومن النوادر في ىذا أن أعرابيًا صاد سنورًا فمم يعرفو، فتمقاه رجل، فقال
آخر، فقال: ما ىذا الير ؟ ثم لقي آخر، قال: ما ىذا القط ؟ ثم لقي آخر، فقال: ما ىذا  يولق

 ىذا الخيطل ؟  االضيون ؟ ثم لقي آخر، فقال : ما ىذا الخيدع ؟ ثم لقي آخر، قال: م
قيل  أحممو وأبيعو لعل اهلل تعالى يجعل لي فيو مااًل كثيرًا ، فمما أتى بو السوقلنفسو:  األعرابيفقال 

 لو: بكم ىذا ؟ قال: بمائة . 
ل لو: إنو يساوي نصف درىم، فأخذ األعرابي الير الذي معو ورمى بو ، وقال: قبحو اهلل ما أكثر يفق

 . (25)أسماءه وأقل ثمنو
حدى ، (26)أما حكم بيعيا، فقد دل الحديث السابق والذي قبمو عمى تحريم بيعيا. وبو قال الظاىرية  وا 

 .(28)، وصوبو ابن القيم (27)عن اإلمام أحمدالروايتين 
 .(29) كره ثمن الير أنو وروي عن أبي ىريرة 
  رحميما اهلل أنيما كرىا ثمن السنور وبيعو، وأكل لحمو وأن ينتفع  وطاووسوروي عن مجاىد 

 . (30)بجمده 
رحمو اهلل  –وذىب جميور العمماء من الحنيفة والمالكية والشافعية والرواية األخرى عن اإلمام أحمد 

 . (31)إلى جواز بيعو –
والممك سبب إلطالق التصرف والمنفعة المباحة يباح لو  ،قالوا: ألنو حيوان طاىر، أبيح االنتفاع بو

 . (32)ذل مالو فييا، توصاًل إلييااستيفاؤىا، فجاز لو أخذ عوضيا وأبيح لغيره ب
 منيا:  بأجوبةوأجابوا عن الحديث 

، وعزاه النووي إلى الحافظ أبي بكر (33)الطعن في صحة الحديث، وأشار إلى ىذا اإلمام الخطابي -1
 ابن المنذر. 

منيما؛ ألن  وتعقبيما النووي فقال: " أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغمط
 الحديث في صحيح مسمم بإسناد صحيح . 

أيضًا، فقد رواه مسمم في  طوقول ابن المنذر: إنو لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سممة فغم
 من رواية معقل بن عبيد اهلل عن أبي الزبير. وصحيح

  .(34)فيذان ثقتان روياه عن أبي الزبير ، وىو ثقة ، واهلل أعمم 
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االنتفاع بيا. وىذا  مفال يصح بيعيا؛ لعدقيادىا،  ال يممكالمراد بالنيي: اليرة الوحشية التي أن  -2
  .(36)القفال وأبي العباس بن القاص، وعزاه النووي إلى (35)الوجو ذكره الخطابي

فيرتفقوا بيا ما تنزيو، لئال يتمانع الناس فيو، ويتعاوروا ما كان منيا في دورىم نيي أن المراد بالنيي  -3
 . (37)أقامت عندىم 

 أن يحمل النيي في الحديث عمى غير الممموك، أو ما ال نفع فيو.  -4

 . (38)وىذا الوجو ذكره الموفق ابن قدامة     

 .(39)، ثم قال: " وال يخفى ما في ىذه المحامل من الوىن " -رحمو اهلل  –وأشار إليو ابن القيم 

حين كان محكومًا بنجاسة السنور، ثم حين  اإلسالمأن الحديث محمول عمى أن ذلك كان في ابتداء  -5
 صار محكومًا بطيارة سؤره حل ثمنو . 

 . (40)وىذا الوجو أشار إليو البييقي في ) السنن الكبرى ( 
القولين داللة ىذا الوجو والوجو الثاني ، قال: " وليس عمى واحد من ىذين  –رحمو اهلل  –ولما ذكر 

 . (41)بينة، واهلل أعمم " 
أنو قال: " ال بأس بثمن السنور " ثم قال: " إذا ثبت  –رحمو اهلل  –إلى عطاء  هثم خرج بإسناد

 . (42)الحديث ولم يثبت نسخو، لم يدخل عميو قول عطاء " 

 الثاني  مبحثال
 بيع الميتة والخنزير واألصنام  

: " إن اهلل ورسولو حرم بيع  -عام الفتح ، وىو بمكة  –يقول  رسول اهلل  و سمع أن عن جابر
واألصنام " ، فقيل : يا رسول اهلل أرأيت شحوم الميتة، فإنيا يطمى بيا  ،والخنزير ،والميتة ،الخمر

عند  السفن ويدىن بيا الجمود، ويستصبح بيا الناس، فقال: ال ، ىو حرام ، ثم قال رسول اهلل 
 . (43)م شحوميا جمموه ثم باعوه فأكموا ثمنو " ذلك: " قاتل اهلل الييود إن اهلل لما حر  
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قال: " إن اهلل حرم الخمر وثمنيا، وحرم الميتة وثمنيا، وحرم  أن رسول اهلل  وعن أبي ىريرة  
 . (44)الخنزير وثمنو " 

 فدل الحديثان السابقان عمى تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام . 
 .  -إن شاء اهلل تعالى  –اآلتي  مبحثفي ال –استقالاًل  –أما الخمر فسيأتي الحديث عنيا 

. فال يجوز (45)وأما الميتة: وىي كل حيوان مات حتف أنفو، أو قتل عمى ىيئة غير مشروعة 
 بيعيا. 

عمى تحريم بيع الميتة، فبيع الميتة محرم : " أجمع أىل العمم  -رحمو اهلل  –قال ابن المنذر  
 .(46)بالكتاب والسنة واالتفاق " 

 .(47)إجماع أىل العمم عمى ذلك  –رحمو اهلل  –ونقل النووي  
ميتة سواء مات حتف  فيدخل فيو كل ما يسمىالميتة : " أما تحريم بيع -رحمو اهلل  –قال ابن القيم 

ال تفيد حمو، ويدخل فيو أبعاضيا أيضًا؛ وليذا استشكل الصحابة رضي اهلل  ذكاة يذك مأنفو، أ
ن ك ، فأخبرىم النبي عنيم تحريم بيع الشحم، مع ما ليم فيو من المنفعة ان فيو ما أنو حرام، وا 

 . (48)ذكروا من المنفعة " 
 . (49)من عموم الميتة: السمك والجراد  يواستثن

: " أحمت لنا  قال : قال رسول اهلل  _رضي اهلل عنيما _واستدل عمى ذلك بما رواه ابن عمر
 . (50)فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال " ميتتان ودمان ، فأما الميتتان: 

 وأما الخنزير فيو الحيوان المعروف . 
 . (51)قال ابن المنذر : " قد أجمع أىل العمم عمى أن بيع الخنزير وشراءه محرم " 

 . (52)وقال ابن القيم: " وأما تحريم بيع الخنزير: فيتناول جممتو، وجميع أجزائو الظاىرة والباطنة " 
وقال أيضًا: " الخنزير أشد تحريمًا من الميتة؛ وليذا أفرده اهلل تعالى بالحكم عميو أنو رجس في   

ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإال َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  :  قولو تعالى: 
ن  145] األنعام : َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا  [ فالضمير في قولو: ) فإنو ( وا 

 ةلثالث  بوكان عوده إلى الثالثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنو يترجح اختصاص لحم الخنزير 
 أوجو: أحدىا : قربو.    والثاني: تذكيره دون قولو: فإنيا رجس . 
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 .  (53)حريم؛ لتنزجر النفوس عنو. . " ة التوالثالث: أنو أتى بالفاء و ) إن ( تنبييًا عمى عم
ف في تحريم اتخاذىا وأنيا يجب كسرىا الوأما األصنام: فيي الصورة المتخذة لمعبادة، وال خ

 . (54)وتغييرىا 
وجماىير العمماء عمى تحريم بيعيا، وذىب بعض الفقياء إلى جواز ذلك لحصول االنتفاع 

 . (55)فوجدت المالية والتقوم حينئذبرضاضيا بعد الكسر، فنفعيا متوقع ، 
وما ذىب إليو الجميور ىو الصواب؛ لداللة الحديث، والمبالغة في التنفير عنيا والتحذير منيا، 

 وسدًا لذريعة الشرك بسببيا. 
ثمًا وأشد منافاة لإلسالم من  : " تحريم بيع األصنام: أعظم تحريماً  -رحمو اهلل  –قال ابن القيم  وا 

 . (56)ر والميتة والخنزير" بيع الخم
: " وأما تحريم بيع األصنام فيستفاد منو تحريم بيع كل آلة متخذة لمشرك عمى أي  -أيضًا  –وقال 

أي نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صميبًا، وكذلك الكتب المشتممة عمى الشرك وعبادة ومن  وجو كانت،
عداميا، وبيعي ا ذريعة إلى اقتنائيا واتخاذىا، فيو أولى بتحريم غير اهلل، فيذه كميا يجب إزالتيا وا 

 .(57)"  .البيع من كل ما عداىا 
 ومن المسائل التي تتصل بأحاديث الباب، وتعرض ليا الشراح: 

أرأيت  ،" ىو حرام " بعد قوليم: " يا رسول اهلل –المتقدم  في حديث جابر  - ما جاء في قولو 
 شحوم الميتة فإنيا يطمى بيا السفن، ويدىن بيا الجمود، ويستصبح بيا الناس" . 
  (58)ىل يعود الضمير في قولو: ) ىو حرام ( إلى البيع أم إلى المنافع المذكورة ؟ 

 فقالت طائفة من أىل العمم: إن الضمير يعود إلى البيع . 
 واستدلوا عمى ذلك بأدلة منيا: 

 في الحديث مسوق في األصل عن البيع . أن الكالم -1
أن اهلل حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحوميا من المنافع كذا وكذا، يعنون:  فمما أخبرىم النبي   

فيل ذلك مسوغ لبيعيا؟ فقال: ) ال، ىو حرام ( فكأنيم طمبوا تخصيص الشحوم من جممة الميتة 
ممة تحريم نبات الحرم بالجواز، فمم يجبيم تخصيص اإلذخر من ج بالجواز كما طمب العباس 

 إلى ذلك، وقال : ) ىو حرام (. 
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 . (59)ما جاء في بعض روايات الحديث، وفيو أنيم قالوا: ) فما ترى في بيع شحوم الميتة( -2
قال: ) لعن اهلل الييود، حرم  قالوا: ويشيد ليذا ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنيما أن النبي 

ن اهلل إذا حرم عمى قوم شيئًا حرم ثمنو (   . (60)عمييم الشحوم، فباعوىا فأكموا أثمانيا، وا 
إجماع العمماء عمى أن من ماتت لو دابة ساغ لو إطعاميا لكالب الصيد، فكذلك يسوغ  -3

 . (61)دىن السفينة بشحم الميتة وال فرق 
 فدل ىذا عمى أن الضمير عائد عمى البيع . 

متعتم تمر بشاة ميتة، فقال: ىال اس ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل  -4
 . (62)قالوا: إنيا ميتة، قال: إنما حرم أكميا  بإىابيا،

 ففي ىذا الحديث حصر التحريم في األكل فدل عمى جواز االنتفاع . 
نيى أصحابو عن االستسقاء من آبار ثمود، وأباح ليم أن   قالوا: وقد ثبت عن النبي  -5

 . (63)يطعموا ما عجنوا منو من تمك اآلبار لمبيائم 
قالوا: ومعموم أن إيقاد النجاسة واالستصباح بيا انتفاع خاٍل عن ىذه المفسدة، وعن مالبستيا باطنًا 

كان ىكذا فالشريعة ال تحرمو، فإن الشريعة تحرم  وماوظاىرًا، فيو نفع محض ال مفسدة فيو، 
 . (64)أسبابيا الموصمة إليياالمفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقيا و 

: بأن الضمير عائد إلى االنتفاع ، فال ينتفع من الميتة  -وىم األكثر  –وقال آخرون من أىل العمم 
 إال ما خص بالدليل، وىو: الجمد المدبوغ .  مأصاًل عندى

 واستدلوا عمى ذلك بأدلة منيا : 

 ي أقرب مذكور. ىعود الضمير إلى أقرب مذكور، وأوجو االنتفاع  -1
: فإن إباحة ىذه األشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعيا، لذا يكون تحريم ىمن جية المعن -2

 االنتفاع من باب سد الذرائع . 
 . (65)ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، أنو قال: ) ال، ىي حرام (  -3

ما إلى ىذه األفعال، وعمى التقديرين فيو حجة عمى  وىذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم، وا 
 . (66)تحريم األفعال التي سألوا عنيا
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: " إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا قال رسول اهلل قال:  ما رواه أبو ىريرة  -4
ن كان مائعًا فال تقربوه "   . (67)فألقوىا وما حوليا، وا 

 قالوا: وفي االنتفاع بو في االستصباح وغيره قربان لو. 
الرأي األول، وكذا الشوكاني، وقال: " الظاىر أن مرجع الضمير: البيع؛  (68)الصنعانيواستظير 

: ) فباعوىا (، وتحريم  -في آخر الحديث  –والكالم فيو، ويؤيد ذلك قولو  صريحاً ألنو المذكور 
 .(69)من دليل آخر" االنتفاع يؤخذ 

: " الضمير في ) ىو ( : يعود إلى البيع، ال إلى االنتفاع، ىذا  -رحمو اهلل  –وقال النووي      
يتة في طمي السفن واالستصباح ىو الصحيح عند الشافعي وأصحابو، أنو يجوز االنتفاع بشحم الم

بيا وغير ذلك مما ليس بأكل وال في بدن اآلدمي، وبيذا قال أيضًا: عطاء بن أبي رباح ومحمد بن 
 . (70)جرير الطبري " 

" ال يمزم من تحريم بيع الميتة: تحريم االنتفاع بيا في غير ما :  -رحمو اهلل  –وقال ابن القيم     
إطعام الصقور والبزاة وغير ذلك، وقد نص مالك عمى جواز االستصباح كحرم اهلل ورسولو منيا، 

بالزيت النجس في غير المساجد، وعمى جواز عمل  الصابون منو، وينبغي أن يعمم أن باب 
االنتفاع أوسع من باب البيع، فميس كل ما حرم بيعو حرم االنتفاع بو، بل ال تالزم بينيما، فال يؤخذ 

 . (71)يم البيع " تحريم االنتفاع من تحر 
وذىب جميور العمماء إلى أن العمة في منع بيع الميتة والخنزير: النجاسة فيتعدى الحكم إلى كل   

 .(72)نجاسة 
العمة ىي:  نماوناقش الصنعاني ىذا القول، واستظير أنو ال ينيض دليل عمى التعميل بذلك وا    

 . (73)عل العمة نفس التحريم : " لما حرمت عمييم الشحوم " فجالتحريم ؛ ولذا قال 
قال ابن دقيق العيد: " قولو عميو الصالة والسالم: ) قاتل اهلل الييود . . . إلخ( تنبيو عمى تعميل    

 . (74)تحريم بيع ىذه األشياء، فإن العمة تحريميا " 
وقال بعض المتأخرين: " حكمة تحريم الميتة ؛ ألنيا تضر بالصحة الحتباس الدم فييا، وتزاحم   

 الميكروبات عمييا، وىي تيدد اإلنسان بالموت والدمار . . . وحكمة تحريم لحم الخنزير؛ ألنو 
ية أمتار يحتوي عمى الطور المعدي من أطوار الدودة الشريطية، التي يتراوح طوليا من ستة إلى ثمان
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بالجوع الذي يصل بو  المستمر . . ونتيجة ىذه الدودة اآلثمة: يتولد في اإلنسان المريض اإلحساس
 . (75)أحيانًا إلى درجة الصرع من شدة الشره في األكل ، وتصيبو األنيمياء والقوباء . . " 

بالغة في التنفير عنيا ، والنيي لمم(76)وأما األصنام؛ فالعمة في منع بيعيا: عدم المنفعة المباحة  
 لكونيا وسيمة إلى الشرك باهلل جل وعال. 

من تحريم ثمن األصنام: تحريم بيع جميع الصور المتخذة من  (77)واستنبط بعض أىل العمم    
 الطين والخشب والحديد والذىب والفضة ونحو ذلك. 

دليل عمى وجوب  - يعني حديث جابر  –: " وفي الحديث  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الخطابي   
العبرة واستعمال القياس وتعدية معنى االسم إلى المثل أو النظير خالف قول من ذىب من أىل 
الظاىر إلى إبطاليا، أال تراه كيف ذم من عدل عن ىذه الطريقة حتى لعن من كان عدولو عنيا 

 . (78)إلى محظور"عًا إلى الوصول بو تذر 
وفي الحديث أيضًا إبطال الحيل الموصمة إلى المحرم، وأنو ال يتغير حكمو بتغير ىيئتو وتبديل      
 .  (79)اسمو

 الثالث  لمبحثا
 بيع الخمر 
فقال:"  رضي اهلل عنيا قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرىا، خرج النبي عن عائشة

 . (80)حرمت التجارة في الخمر" 
يخطب بالمدينة قال " يا أييا الناس إن اهلل  قال: سمعت رسول اهلل  وعن أبي سعيد الخدري 

 .بو "   تعالى يعرض بالخمر، ولعل اهلل سينزل فييا أمرًا، فمن كان عنده منو شيء فميبعو ولينتفع 
: إن اهلل تعالى حرم الخمر فمن أدركتو ىذه اآلية وعنده قال: فما لبثنا إال يسيرًا حتى قال النبي 

منيا شيء فال يشرب وال يبع " قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منيا في طريق المدينة فسفكوىا 
(81) . 
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: ية خمر، فقال لو رسول اهلل راو  وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما أن رجاًل أىدى لرسول اهلل 
: بم ساررتو ؟ ، فقال ىل عممت أن اهلل حرميا؟ قال: ال ، فساّره رجل إلى جنبو، فقال رسول اهلل 

 . (82)حتى ذىب ما فييا  ةبيعيا، قال ففتح المزاد أمرتو ببيعيا، فقال: إن الذي حّرم شربيا حّرم
الخمر: ما خامر العقل، وىو المسكر من الشراب، وىي خمرة وخمر وخمور، مثل تمرة وتمر 

 وتمور. 
وسميت بذلك ؛ ألنيا تركت فاختمرت، واختمارىا: تغير ريحيا، ويقال: سميت بذلك لمخامرتيا 

 .  (83)العقل
 .  (84)ية، والمخالطة في ستر"قال ابن فارس: " الخاء والميم والراء: أصل واحد يدل عمى التغطو 

وأىل الحديث  ،أىل العمم ومنيم أىل المدينة وسائر الحجازيين يوروأما في االصطالح؛ فذىب جم
 ،والحنابمة إلى أن الخمر: ما أسكر قميمو أو كثيره، سواء اتخذ من العنب ،والمالكية وبعض الشافعية

 أو غيرىا.  ،أو الشعير ،أو الحنطة
 . (85)جميع المسكرات من باب الحقيقة فيكون إطالق اسم الخمر عمى 

من عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد إلى أن الخمر: ما أسكر  –رحمو اهلل  –وذىب أبو حنيفة 
 .(86)بعد اشتداده

ر ، ) كل مسكر خمقال:   واستدل الجميور بما رواه ابن عمر رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل 
 .   (87) وكل مسكر حرام (

 وبما رواه أيضًا قال:
فقال:" إنو قد نزل تحريم الخمر، وىي من خمسة أشياء:  خطب عمر عمى منبر رسول اهلل 

 . (88)العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل "
خمر األعناب إال  –يعني بالمدينة  –: " حرمت عمينا الخمر حين حرمت، وما نجد وقال أنس 

 . (89)قمياًل، وعامة خمرنا البسر والتمر " 
وقال الفيروز آبادي: " الخمر : ما أسكر من عصير العنب، أو عام . . . والعموم أصح، ألنيا 

 . (90)والتمر "حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابيم إال البسر 
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: " وىو من أقوى الحجج عمى أن الخمر اسم  - تعميقًا عمى أثر أنس  –ابن حجر الحافظ قال 
 جنس لكل ما يسكر، سواء كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو التمر أو العسل أو غيرىا. 

وأما دعوى بعضيم أن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره، فإن سمم في المغة لزم من قال 
بو جواز استعمال المفظ الواحد في حقيقتو ومجازه، والكوفيون ال يقولون بذلك، وأما من حيث الشرع 

 .  (91)فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث : ) كل مسكر خمر ( "
 : " ولو سمم أن الخمر في المغة يختص بالمتخذ من العنب، فاالعتبار بالحقيقة الشرعية. وقال أيضاً 

وقد تواردت األحاديث عمى أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية 
 مقدمة عمى المغوية. 

" الخمر من ىاتين  يقول: قال: سمعت رسول اهلل  وقد ثبت في صحيح مسمم عن أبي ىريرة 
 . (93()92)الشجرتين النخمة والعنبة " 

ذ تبين حقيقة الخمر؛ فقد نقل بعض أىل العمم اإلجماع عمى تحريم بيعيا   . (94)وا 
 وقد جاءت النصوص في التشنيع عمى ذلك، وبيان فداحتو، فمن ذلك: ما رواه أنس بن مالك 

صرىا، ومعتصرىا، وشاربيا، وحامميا، والمحمولة اة عشرة: عر في الخم قال: " لعن رسول اهلل 
 . (95)إليو، وساقييا، وبائعيا، وآكل ثمنيا، والمشتري ليا، والمشتراة  لو " 

يعني  –: " من باع الخمر فميشقص الخنازير قال: قال رسول اهلل  وعن المغيرة بن شعبة 
 .   (96)" –يقصبيا 

: " قولو ) فميشقص ( معناه: فميستحل أكميا، والتشقيص يكون -رحمو اهلل  –قال اإلمام الخطابي و 
 من وجيين: 

 مشقص، وىو نصل عريض. لأحدىما: أن يذبحيا با
أجزاء الشاة إذا أرادوا إصالحيا  متقسّ والوجو اآلخر: أن يجعميا أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحيا، كما 

 لألكل. 
ومعنى الكالم: إنما ىو توكيد التحريم والتغميظ فيو، يقول من استحل بيع الخمر فميستحل أكل 
الخنزير، فإنما ىما في الحرمة واإلثم سواء، أي إذا كنت ال تستحل أكل لحم الخنزير؛ فال تستحل 

 . (97)ثمن الخمر " 
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 ". (98)اع الخمر فميكن لمخنازير قصاباً ناه النيي، تقديره: من بعوقال ابن األثير: " ىذا لفظ أمر م
 . (99)بل ال يجوز بيع العصير لمن يعمم أنو يتخذه خمرًا، لما فيو من التعاون عمى اإلثم والعدوان

، ومن الحكايات الرادعة في بيان خطر ىذه الخمرة ما حكاه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
بن ىشام قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس، وذلك فيما رواه عبد الرحمن بن الحارث 

فتعمقت  فقال : اجتنبوا الخمر فإنيا أم الخبائث، إن رجاًل ممن كان قبمكم كان يتعبد ويعتزل النساء
 تيا، فجعلأن أشيدك بشيادة ، فانطمق مع جار ، فأرسمت إليو إني أريد  امرأة غاوية بو

فقالت: إني واهلل ما دعوتك لشيادة، ولكن دعوتك لتقع عمي، أو لتشرب من ىذا الخمر كأسًا، أو 
ال صحت بك وفضحتك فمما رأى أن ليس بد من بعض ما قالت، قال: اسقيني  لتقتل ىذا الغالم، وا 

 شرب فسكر، فقتل الغالم، ووقع عمى المرأة . من ىذا الخمر كأسًا فسقتو، فقال زيدني كأسًا، ف
دمان الخمر في قمب رجل إال أوشك أحدىما أن يخرج  فاجتنبوا الخمر، فواهلل ال يجتمع اإليمان وا 

 . (100)صاحبو "

 الرابع  مبحثال
 بيع ضراب الجمل ) عسب الفحل (  -1

 . (101)عن عسب الفحل  بن عمر رضي اهلل عنيما قال: نيى رسول اهلل اعن 
  واألرضعن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء  قال: نيى رسول اهلل  وعن جابر 

 .  (102)لتحرث
 . (103)ذكر من كل حيوان، وجمعو: فحول وأفحل وفحال لوالفحل: ىو ا

وعسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرىما، وعسبو أيضًا: ضرابو ، يقال: عسب الفحُل 
نما أراد النيي عن الكراء الذي  الناقةَ   عميو.  يؤخذيعسبيا عسبًا، ولم ينو عن واحد منيما، وا 

: يقال ووجو الحديث: أنو نيى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف ، وىو كثير الكالم، وقيل
 .(104)، وعسب فحمو يعسبو: أي أكراه، فال يحتاج إلى حذف مضاف  لكراء الفحل: عسبٌ 

الحديثين المتقدمين قال: " وىذا الثاني  –رحمو اهلل  –وبيعو: أخذ عوضو، ولذا لما أورد ابن القيم 
، وسمى أجرة ضرابو بيعًا إما لكون المقصود ىو الماء الذي لو، فالثمن مبذول في لألولتفسير 
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ما أنو سمى إجارتو لذلك بيعًا، إذ ىي عقد معاوضة وىي بيع  مقابمة عين مائو، وىو حقيقة البيع وا 
 .(105)المنافع " 

جارة الفحل لمضراب حرام، والعقد فاسد، لمحديثين المتقدمين؛ وألنو مما ال  يقدر عمى تسميمو فأشبو وا 
ال يجوز  ختيار الفحل وشيوتو؛ وألن المقصود ىو الماء وىو ممااإجارة اآلبق؛ وألن ذلك متعمق ب

 . (106)إفراده بالعقد، وىو مجيول، ولما يشتمل عميو ىذا العقد من الغرر المنيي عنو
 آلدمي . ة الظئر لإلرضاع لما فييا من مصمحة بقاء ار وال يقاس ىذا عمى إجا

 . (107)ويحرم األخذ عمى اآلخذ، وال يحرم عمى المعطي؛ ألنو بذل مالو لتحصيل مباح يحتاج إليو
قال الخطابي: " عسب الفحل: الذكر الذي يؤخذ عمى ضرابو وىو ال يحل وفيو غرر؛ ألن الفحل  

 . (108)موجود" وقد تمقح األنثى وقد ال تمقح فيو أمر مظنون والغرر فيووقد ال يضرب قد يضرب 
جارتو حرام؛ ألنو غير متقوم وال معموم وال مقدور عمى ويحتمل  (109)تسميمو" وقال الحافظ: " بيعو وا 

 ألنو مما يستقبح ويستيجن أن تقع المعاقدة عميو.  أن يكون النيي لعين الماء؛
نما ىو من باب المعروف فعمى -رحمو اهلل  –قال الخطابي  : " وىذا كمو فاسد لمنع السنة منو، وا 

 .(110)الناس أن ال يتمانعوا منو، فأما أخذ األجرة عميو فمحرم وفيو قبح وترك مروءة " 
: " والصحيح تحريمو -بعد أن ساق تفصيل بعض المالكية في ىذه المسألة  –وقال ابن القيم 

طمقًا، وفساد العقد بو عمى كل حال، ويحرم عمى اآلخذ أخذ أجرة ضرابو، وال يحرم عمى المعطي؛ م
 ألنو بذل مالو في تحصيل مباح يحتاج إليو، وال يمنع من ىذا كما في كسب الحجام ، والنبي 

فال يجوز حمل كالمو عمى  نيى عما يعتادونو من استئجار الفحل لمضراب، وسمى ذلك بيع عسبو،
خالء الواقع من البيان مع أنو الذي قصد بالنيي، ومن المعموم أنو ليس  غير الواقع والمعتاد ، وا 
نما غرضو نتيجة  لممستأجر غرض صحيح في نزو الفحل عمى األنثى الذي لو دفعات معمومة، وا 

 ذلك وثمرتو ، وألجمو بذل مالو. 
 وقد عمل التحريم بعدة عمل: 

إحداىا: أنو ال يقدر عمى تسميم المعقود عميو، فأشبو إجارة اآلبق، فإن ذلك متعمق باختيار الفحل 
 وشيوتو. 
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الثانية: أن المقصود ىو الماء، وىو مما ال يجوز إفراده بالعقد، فإنو مجيول القدر والعين، وىذا 
واهلل أعمم  –غيرىا، وقد يقال  بخالف إجارة الظئر، فإنيا احتممت بمصمحة اآلدمي، فال يقاس عمييا

إن النيي عن ذلك من محاسن الشريعة وكماليا، فإن مقابمة ماء الفحل باألثمان وجعمو محاًل  –
لعقود المعاوضات مما ىو مستقبح ومستيجن عند العقالء، وفاعل ذلك عندىم ساقط من أعينيم 

ميزانًا لمحسن والقبيح، فما رآه  سممينفي أنفسيم، وقد جعل اهلل سبحانو فطر عباده ال سيما الم
 المسممون حسنًا فيو عند اهلل حسن، وما رآه المسممون قبيحًا فيو عند اهلل قبيح. 

ويزيد ىذا بيانًا: أن ماء الفحل ال قيمة لو، وال ىو مما يعاوض عميو . . فحرمت ىذه الشريعة 
ما فيو من تكثير النسل المحتاج إليو الكاممة المعارضة عمى ضرابو ليتناولو الناس بينيم مجانًا؛ ل

ال نقصان من مالو، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل ىذا مجانًا و من غير إضرار بصاحب الفحل، 
عارة دلوىا " كما قال النبي  فيذه حقوق يضر بالناس منعيا  (111): " أن من حقيا إطراق فحميا وا 

 . (112)إال بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذليا مجانًا " 
أن رجاًل من كالب  وأما أخذ الكرامة أو اليدية عمى ىذا دون عقد المعاوضة، فقد روى أنس 

فقال: يا رسول اهلل إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص لو في  عن عسب الفحل، فنياه، سأل النبي 
 . (113)الكرامة 

 وقولو ) فنكرم ( أي: يعطينا صاحب األنثى شيئًا بطريق اليدية والكرامة ال عمى سبيل المعاوضة. 
 . (114)دون الكراء  يةوقولو ) فرخص لو في الكرامة ( أي: في قبول اليد

ن أعطى صاحب الفحل ىدية أو أكرمو من غير إجارة جاز،  -رحمو اهلل  –قال ابن قدامة  : " وا 
 وذكر الحديث.    " . .(115)ل الشافعي؛ لما روى أنس وبو قا

 وعمل ذلك بأنو سبب مباح فجاز أخذ اليدية عميو كالحجامة. 
ما منع  أن -يعني كالم اإلمام أحمد -و قال: ال يأخذ، ثم قال:" ووجيو ثم نقل عن األمام أحمد أن

يعني من جواز  –اىن . . والذي ذكرناه أخذ األجرة عميو منع قبول اليدية كمير البغي، وحموان الك
 أرفق بالناس، وأوفق لمقياس، وكالم أحمد يحمل عمى الورع ال عمى  –أخذ الكرامة أو اليدية 

 .(116)التحريم " 
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 وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل كما جاء عن أبي كبشة األنماري قال: سمعت رسول اهلل 
 . (117)يقول: " من أطرق فعقت لو الفرس كان لو كأجر سبعين فرسًا حمل عميو في سبيل اهلل" 

 بيع الدم  - 2
 . (118) عن ثمن الكمب وثمن الدم قال  نيى رسول اهلل  وعن أبي جحيفة

 : (119)وقد اختمف في المراد بثمن الدم المنيي عنو في الحديث، عمى قولين 
 القول األول: أن المراد أجرة الحجامة. 

وكأن ىذا ما فيمو راوي الحديث، فقد جاء عن عون بن أبي جحيفة  قال: رأيت أبي اشترى حجامًا، 
نيى عن ثمن الدم وثمن الكمب  فأمر بمحاجمو فكسرت، فسألتو عن ذلك، قال: إن رسول اهلل 

 . (120)الربا وموكمو، ولعن الصور وكسب األمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل
 . (121)م بيذا التفسير: أبو عبيد في ) غريب الحديث ( وجز 

باحتو، ألحاديث وردت في الباب، منيا ما رواه ابن عباس  وخالف جميور العمماء فذىبوا إلى حمو وا 
. قال (122)وأعطى الحجام أجره، ولو عمم كراىية لم يعطو رضي اهلل عنيما قال: احتجم النبي 

 . (123)الباجي " أجرة الحجام ليست بثمن الدم عمى الحقيقة " 
 .  (124)وليس ىذا موضع بسط المسألة

 القول الثاني: أن المراد بيع الدم بيع الدم نفسو، وأخذ العوض عميو . 
 وىذا التفسير ىو ظاىر الحديث. 

 . (125)وقد انعقد اإلجماع عمى تحريم بيع الدم، وأخذ ثمنو
وقد كان العرب في الجاىمية تجعل الدم في بعض ما يأكمون، قال الرازي: " كانت العرب تجعل 

 . (126)الدم في المباعر، وتشوييا ثم تأكميا، فحرم اهلل الدم "
 . (127)وعمة تحريم بيع الدم: انتفاء المالية، عند الحنفية، وعند غيرىم: نجاسة العين

لكبد والطحال، لحديث: " أحمت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت ويستثنى من ذلك: ا
 . (128)والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال "

 . (129)فيذا الدم قد صار في معنى المحم، وىو غير محرم باإلجماع
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 الخاتمة
لسُّنة النبوّية المطيرة عنيا في ا المنييتناولت في ىذا البحث بإيجاز غير ُمخّل البيوع 

 المنييع و عينيا؛ ألن الغاية من البحث التمميح والتوجيو إلى وجود تمك الظواىر من البيباعتبار 
 عنيا.

االستقصاء والسرد، ولقد أشرت إلى أمور ميّمة يقتضييا الكسب  وأيضا ليس القصد من البحث
ن البيوع المنيي عنيا، ودعمت ما رأيتو صوابًا المشروع، وحّذرت من مغّبة الوقوع في المحذور م

بأقوال العمماء األجاّلء... وخرجت إلى نتيجة أن الطريق الصحيح في البيوع ىو ما أجمع عميو 
إلى المحّرم، جميور العمماء، وأنو يجب عمى من رام الكسب الحالل أن يبتعد عن الحيل الموصمة 

وثمنو في الدنيا ضنك  سب حرام فالنار أولى بووجعمو مستساغًا في أعين الناس فإّن كّل ك
 ومعاناة..

  طريقنا، وأبعدنا عن الحرام وارزقنا الحالل وبارك لنا فيو. الّميم اىدنا ونّور  
 والحمد هلل رّب العالمين        
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( 2600، وأبو يعمي في مسنده، برقم )3/754( 3482ب برقم )واإلجارات، باب في أثمان الكال
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. كميم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسمم بو. ضعفو أحمد 9/257جاء في أكل الجراد، 
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 .5/761المصدر السابق   -57
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، ومسمم، 4/482( 2221أخرجو البخاري ، في البيوع: باب جمود الميتة قبل أن تدبغ ، برقم ) -62

 . 1/276( 363في الحيض: باب طيارة جمود الميتة بالدباغ برقم )
) األعراف:    چ ۆ  ۇ  ۇ  ڭچ   أخرجو البخاري، في أحاديث األنبياء: باب قول اهلل تعالى: -63
، ومسمم، في الزىد والرقائق: باب ال تدخموا مساكن الذين ظمموا أنفسيم 6/436( 3379( برقم )73

 . 4/2286( 2981إال أن تكونوا باكينن برقم )
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من حديث ابن عمر رضي اهلل عنيما أن الناس نزلوا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أرض ثمود 
الحجر فاستقوا من بئرىا واعتجنوا بو، فأمرىم رسول اهلل صمى اهلل عيو وسمم أن ييريقوا ما استقوا 

 لناقة. من بئرىا وأن يعمفوا اإلبل العجين، وأمرىم أن يستقوا من البئر التي كانت تردىا ا
 .5/751انظر: زاد المعاد   -64
سناده حسن. واهلل أعمم.2/213أخرجو أحمد  -65  . وا 
 .5/750انظر: زاد المعاد   -66
( 278أخرجو عبدالرزاق في المصنف، في الطيارة، باب الفأرة تموت في الودك ، برقم ) -67
، والبغوي قي 4/181( 3842، وأبو داود في األطعمة، باب الفأرة تقع في السمن، برقم )1/84

 .11/258( 2812)شرح السنة( في الصيد، باب الفأرة تموت في السمن، برقم )
 .5/13انظر: سبل السالم   -68
 .6/225نيل األوطار   -69
 .11/6شرح مسمم   -70
 .5/753زاد المعاد   -71
 .5/11، سبل السالم 4/497، فتح الباري 11/7انظر: شرح مسمم   -72
 .12 -5/11سبل السالم انظر:   -73
 .4/84 -بحاشية العدة-إحكام األحكام   -74
- 13بيع األعيان المحرمة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، لمدكتور: محمد وفا ص  -75
14. 
 .4/497، فتح الباري 11/7انظر: شرح مسمم   -76
 .3/114انظر: معالم السنن   -77
 .3/114المرجع السابق   -78
 . 5/14، سبل السالم 3/114: المرجع السابق انظر -79
، 1/659( 459أخرجو البخاري في الصالة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، برقم ) -80

، وأبو داود في البيوع 3/1206( 1580ومسمم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، برقم )
وابن ماجو في األشربة، باب  ،3/759( 3490واإلجارات، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم )

 .2/1122( 3382التجارة في الخمر، برقم )
 .3/1205( 1578أخرجو مسمم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، برقم ) -81
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عن زيد بن أسمم عن  2/846أخرجو مالك في الموطأ في األشربة، باب جامع تحريم الخمر  -82
 ما.ابن وعمة المصري عن ابن عباس رضي اهلل عني

( 1579ومن طريق مالك أخرجو: مسمم في صحيحو في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، برقم )
 .  6/11، والبييقي في الكبرى في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، 3/1206

 مادة )خمر(. 69، المصباح المنير ص4/254انظر: لسان العرب  -83
 .2/215معجم مقاييس المغة  -84
، فتح الباري 3/52، تفسير القرطبي 3/147، المنتقى لمباجي 4/262معالم السنن  انظر: -85
 .6/116، كشاف القناع 10/48
 .24/186، مجموع الفتاوى 9/26انظر: فتح القدير  -86
أخرجو مسمم في األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم  -87
، والدار 12/177( 5354، وابن الجارود في المنتقى في األشربة، برقم )3/1588( 2003/75)

 . 4/249( 17قطني في األشربة ، برقم )
ل من الشراب، برقم أخرجو البخاري في األشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العق -88
 .4/2322( 3032، ومسمم في التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم )10/48( 5588)

 .10/38( 5580أخرجو البخاري في األشربة، باب الخمر من العنب وغبره، برقم ) -89
 مادة )خمر(. 1/547القاموس المحيط  -90
 .10/42فتح الباري  -91
باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى أخرجو مسمم في األشربة،  -92

 .3/1573( 1985خمرًا، برقم )
 .5/747، وانظر: زاد المعاد 10/49فتح الباري  -93
، وشرح مسمم 9/275، والمجموع 6/320، والمغني 52انظر: اإلجماع البن المنذر ص -94
 .4/485، وفتح الباري 11/8
. إسناده 3/589( 1295ع، باب النيي أن يتخذ الخمر خاًل، برقم )أخرجو الترمذي في البيو  -95

 ؛ رواتو ثقات.4/81، والحافظ في التمخيص 3/250حسن. وقال المنذري في الترغيب والترىيب 
 .96( ص700أخرجو الطيالسي في مسنده ، برقم ) -96
 .3/115معالم السنن  -97
 مادة )شقص(.  2/490النياية في غريب الحديث  -98
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 . 9/208انظر: الموسوعة الفقيية  -99
( 17060أخرجو عبدالرزاق في مصنفو في األشربة، باب ما يقال في الشراب، برقم) -100

 . إسناده صحيح عمى شرط البخاري9/236
، وأبوداود في البيوع 4/539( 2284أخرجو البخاري في اإلجارة، باب عسب الفحل، برقم ) -101

، والثرمذي في البيوع، باب ما جاء في 3/711( 3429حل، برقم )واإلجارات، باب في عسب الف
 .3/572(1273كراىية عسب الفحل، برقم )

أخرجو مسمم في المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفالة ويحتاج إليو لرعي -102
ي في ، والنسائ3/1197( 1565/35الكأل وتحريم منع بذلو، وتحريم بيع ضراب الفحل، برقم )

 . 2/44( 2288، والحاكم في المستدرك في البيوع، برقم )7/310البيوع، باب بيع ضراب الجمل 
 . 2/1375انظر: القاموس المحيط  -103
 مادة )عسب(. 3/244انظر: النياية في غريب الحديث  -104
 .5/793زاد النعاد  -105
 .5/22، المنتقى لمباجي 10/157انظر: شرح مسمم لمنووي  -106
 .303-6/302انظر: المغني  -107
 .3/90معالم السنن  -108
 .4/539فتح الباري  -109
 .3/90معالم السنن  -110
 .685 -2/684( 988أخرجو مسمم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ) -111
 .796 -5/794زاد المعاد  -112
 .3/573( 1274، برقم )أخرجو الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراىية عسب الفحل -113
 .4/412انظر: تحفة األحوذي  -114
 .6/303المغني  -115
 .8/139، وانظر: شرح السنة 6/304المرجع السابق  -116
 .4/231أخرجو أحمد في مسنده  -117
 سبق تخريجو في بداية البحث )بيع الكمب والير(. -118
 .5/226، نيل األوطار 4/498انظر: فتح الباري  -119
 .4/497( 2238أخرجو البخاري في البيوع، باب ثمن الكمب، برقم ) -120
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121- 2/497. 
، ومسمم في المساقاة، 4/536( 2279أخرجو البخاري في البيوع، باب خراج الحجام، برقم ) -122

، وفي بعض ألفاظو: )ولو كان سحتًا لم يعطو النبي 3/1205( 1202باب حل أجرة الحجام، برقم )
. 

 .7/299 المنتقى -123
، 8/118، المغني 8/516، االستذكار 2/224، التمييد 4/129انظر: شرح معاني اآلثار  -124

 . 9/209، عون المعبود 5/226، نيل األوطار 4/536فتح الباري 
، وابن عبدالبر في )التمييد( 90ممن حكى اإلجماع: ابن المنذر في )اإلجماع( ص -125

 .4/499، وابن حجر في )فتح الباري( 4/144
 .2/255، وانظر: معاني القرآن لمنحاس 5/11التفسير الكبير  -126
 .9/148انظر: الموسوعة الفقيية  -127
  سبق تخريجو -128
 .8/54انظر: تفسير الطبري  -129

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية حفص -1
إبراىيم بن منذر ، تأليف: أبي بكر محمد بن في السنن واإلجماع واالختالف األوسط -2

 ه(.1414، )2النيسابوري، تحقيق: د. صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،تأليف: اإلمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار  -3

 ه(.1394، )2الكتاب العربي، بيروت، ط
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  قاضي أبي الوليدبداية المجتيد ونياية المقتصد، تأليف: ال -4

األندلسي، تحقيق وتعميق ودراسة الشيخ/ عمي محمد معوض، والشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، دار 
 ه(.1416، )1الكتب العممية، بيروت، ط

بيع األعيان المحرمة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، تأليف: د. محمد وفا، دار الفكر  -5
 العربي، القاىرة.

فق بيامش مواىب الجميل لشرح مختصر خميل، لمختصر خميل، تأليف: ابن المو  التاج واإلكميل -6
 مكتبة النجاح، طرابمس، ليبيا.
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، 1التقريب لعموم ابن القيم، بقمم: بكر بن عبداهلل أبوزيد، دار العاصمة ، الرياض، ط -7
 ه(.1416)
المعاني واألسانيد، تأليف: اإلمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبداهلل التمييد لما في الموطأ من  -8

بن محمد بن عبدالبر النمري األندلسي، حققو وصححو: األستاذ: مصطفى بن محمد بن أحمد 
 العموي، واألستاذ: محمد عبدالكبير البكري، مكتبة المؤيد.

أبي الحجاج المزي، حققو د. تيذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: الحافظ جمال الدين  -9
 ه(.1413، )5بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الجامع الصحيح المختصر، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبوعبداهلل البخاري: تحقيق: د.  -10
مصطفى ديب البغا، أستاذ الحديث وعمومو في كمية الشريعة، جامعة دمشق، الناشر: دار ابن 

 م(.1987ه، 1407، )3بيروت، طكثير، اليمامة، 
جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم، تأليف: اإلمام ابن رجب  -11

براىيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط  ه(.1412، )3الحنبمي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، وا 
تب العممية، الجامع ألحكام القرآن، تأليف: أبي عبداهلل محمد بن أحمد القرطبي، دار الك -12

 ه(.1413بيروت، ) 
الجمع الصحيح وىو سنن الترمذي، تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق:  -13

 أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاىرة.
عمى الشرح الكبير، تأليف: العالمة محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر ،  حاشية الدسوقي -14

 بيروت.
خير العباد، تأليف: اإلمام ابن قيم الجوزية، حقق نصوصو وخرج أحاديثو زاد المعاد في ىدي  -15

 ه(.1407، )14وعمق عميو: شعيب األرناؤوط، وعبدالقادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
سنن أبي داود، تأليف: اإلمام الحافظ أبي داود سميمان بن األشعت السجستاني، ومعو كتاب  -16

، إعداد وتعميق: عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، معالم السنن لمخطابي
 ه(.1388، )1ط



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 022صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

سنن ابن ماجو، تأليف: اإلمام الحافظ أبي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني، حقق نصوصو  -17
 ورقمو وعمق عميو: محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول.

مام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البييقي، وبذيمو: الجوىر السنن الكبرى، تأليف: اإل -18
 ه(.1413النقي البن التركماني، دار المعرفة، بيروت، )

سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي، اعتنى بو ورقمو  -19
  ه(.1409، )3ووضع فيارسو: عبدالفتاح أبوغدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط

شرح السنة، لإلمام البغوي، تحقيق: زىير الشاويش، وشعيب األرناؤوط، المكتبة اإلسالمية، -20
 ه(.1403، )2بيروت، ط

شرح معاني اآلثار، تأليف: اإلمام الطحاوي، حققو: محمد زىري النجار، ومحمد سيد جاد  -21
 ه(.1414، )1الحق، دار عالم الكتب، بيروت، ط

، 2حبان بترتيب ابن بمبان، حققو: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طصحيح ابن  -22
 ه(.1414)

أبي الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري، حققو: محمد فؤاد  صحيح مسمم، تأليف: -23
  ه(.1412 )،1عبدالباقي، دار الحديث، القاىرة، ط

 ه(.1407)صحيح مسمم بشرح النووي، دار الريان، القاىرة،  -24

عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: العالمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم  -25
 ه(.1410، )1آبادي، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، دار الكتب العممية، بيروت، ط

بشرح صحيح البخاري، تأليف: الحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني، دار  فتح الباري -26
 ه(.1409، )2طالقاىرة،الريان، 

، 1سعدي أبوجيب، دار الفكر، دمشق، طالقاموس الفقيي لغة واصطالحًا، تأليف:  -27
   ه(.1417)
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الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة، تأليف: شمس الدين الذىبي وحاشيتو لسبط  -28
، 1والثقافية اإلسالمية، جدة، طبن العجمي الحمبي، قدم لو وعمق عميو: محمد عوامة، دار القبمة 

 ه(.1413)
 ه(.1408، )5الكافي في فقو اإلمام أحمد، تأليف: الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي، ط -29
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تأليف: اإلمام الحافظ أبي بكر عبداهلل بن محمد بن  -30

 ه(.1416، )1دار الكتب العممية، بيروت، طأبي شيبة، صححو ورقمو: محمد عبدالسالم شاىين، 
ي، مكتبة النصر تكشاف القناع عن متن اإلقناع، تأليف: الشيخ العالمة منصور البيو  -31

 الحديثة، الرياض.
 ه(.1414، )3ظور، دار صادر، بيروت، طنلسان العرب، تأليف: ابن م -32
نبمي، حإبراىيم بن محمد بن مفمح الالمبدع في شرح المقنع، تأليف: أبي إسحاق برىان الدين  -33

 م(.1980المكتب اإلسالمي، بيروت، )
موع شرح الميذب، تأليف: اإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، حققو وعمق جالم -34

 ه(.1415عميو وأكممو: محمد بن نجيب المطيعي، دار أحياء التراث العربي، )
 تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاىرة.، تأليف: ابن حزم الظاىري، المحمى -35
محمد بن عبداهلل الحاكم  المستدرك عمى الصحيحين، تأليف: اإلمام الحافظ أبي عبداهلل -36

، 1النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 ه(.1411)

 المعرفة، بيروت.مسند أبي داود الطيالسي، دار  -37
مسند أبي يعمي الموصمي، تحقيق وتخربج: حسين سالم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق،  -38
 ه(.1412، )1ط

 ه(.1413، )1ت، طو مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المكتب اإلسالمي، بير  -39
 م(.1987)المصباح المنير، تأليف: العالمة أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت،  -40
تي، بسي سميمان حمد بن محمد الخطابي المعالم السنن شرح سنن أبي داود، تأليف: اإلمام أب -41

 ه(.1411، )1ط دار الكتب العممية، بيروت،
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معجم مقاييس المغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق وضبط: عبدالسالم محمد  -42
 ىارون، دار الجيل، بيروت.

تأليف: ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبداهلل بن عبدالمحسن التركي، د. عبدالفتاح المغي،  -43
 ه(.1406، )1محمد الحمو، مكتبة ىجر، القاىرة، ط

المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم، تأليف: اإلمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر  -44
، 1ين، دار ابن كثير، بيروت، طالقرطبي، حققو وعمق عميو وقدم لو: مجموعة من الباحث

 ه(.1417)
المنتقى شرح موطأ إمام دار اليجرة مالك بن أنس رضي اهلل عنو، تأليف: القاضي أبي الوليد  -45

 سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي األندلسي، مكتبة األندلس، بجدة.
أحاديثو وعمق عميو: محمد فؤاد الموطأ، تأليف: اإلمام مالك بن أنس، صححو ورقمو وخرج  -46

 ه(.1406عبدالباقي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، )
ميزان االعتدال في نقد الرجال، تأليف: أبي عبداهلل محمد بن أحمد الذىبي، تحقيق: عمي  -47

 ه(.1382، )1محمد البيجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط
ثير الجزري، اإلمام مجد الدين أبي السعدات ابن األالنياية في غريب الحديث واألثر، تأليف:  -48

 ي، وطاىر الزاوي، نشر أنصار السنة المحمدية، الىور.تحقيق: محمود الطناج
سعد،  ؤوفنيل األوطار شرح منتقى األخبار، تأليف: الحافظ الشوكاني، حققو: طو عبدالر  -49

  ومصطفى محمد اليواري، مكتبة الكميات األزىرية.
 

 

 

 

 

 


