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  بيع الطعام قبل قبضهحكم 

  عبدالعزيز بن سعد الدغيثركتبه الدكتور 
  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

فإن مسألة اشرتاط قـبض الطعـام قبـل التصـرف فيـه بـالبيع، مـن املسـائل الـيت كثـرت فيهـا النصـوص 
واختلفوا يف تفاصيله، ويف ثنايـا هـذه البحـث، الشرعية الناهية، وقد اتفق الفقهاء على هذا احلكم 

تلخــــيص ملوقــــف أهــــل العلــــم مــــن مجلــــة مســــائل متعلقــــة بقــــبض الطعــــام، واهللا أســــأل أن يلهمــــين 
  الصواب.

وسبب حبث هذه املسألة ما جلأت إليه بعض البنوك من متويل لعمالئها عن طريق بيعها طعاماً مث 
ال، وكـذلك عـدم مراعـاة هـذه األحكـام يف العالقـة يقومون ببيعه نيابة عن العميل ليحصل على امل

  بني التجار املستوردين لألطعمة واملوزعني. ومن اهللا أستمد العون.
  

  المطلب األول: تعريف القبض
  .)١(القبض: هو حيازة الشيء والتمكن منه، سواء أكان مما ميكن تناوله باليد أم مل ميكن

  
  يالطعام في االصطالح الشرعالمطلب الثاني: 

ورد يف النصوص الشرعية وآثار الصحابة ذكر الطعام، وقد اختلف املقصـود بـه، وبيـان ذلـك فيمـا 
  يأيت:

                                                            

 .٤١٥حدود ابن عرفه مع شرح الرصاع ص  )١(
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وقــد  ، )٢(نقلــه ابــن منظــور وهــو عــرف أهــل احلجــاز فيمــا ،خاصــة القمــح علــى الطعــام ورد إطــالق .١
 صــاًعا أو ، طعــام مــن صــاًعا الفطــر زكــاة خنــرج كنــا: ( قــال اخلــدري ســعيد أيب عــن البخــاري روى
 هــذا ظــاهر فــإن. )٣() زبيــب مــن صــاًعا أو ، أقــط مــن صــاًعا أو ، متــر مــن صــاًعا أو ، شــعري مــن
 ، للقمـح خـاص اسـم الطعـام نأ اخلطـايب حكـى وقد ، بعده ذكر وما الشعري غري الطعام أن اخلرب
 ســـوق إىل اذهــب:  قيــل إذا حــىت ، اإلطــالق عنــد القمــح يف تســتعمل الطعــام لفظــة كانــت وقــد

  .)٤(القمح سوق منه فهم الطعام
قــال ابــن األثــري: كــل مــا يقتــات مــن احلنطــة والشــعري والتمــر ، أن الطعــام يطلــق علــى كــل مــا يقتــات .٢

 اهللا رسـول عهـد يف خنرج كنا:  قال ، أيًضا اخلدري سعيد أيب عن البخاري فقد روى ،وغري ذلك
 والزبيـب الشعري امناطع وكان:  سعيد أبو وقال ، طعام من صاًعا الفطر يوم وسلم عليه اهللا صلى
 يف الطعـام أمجـل سعيد أبا فلعل ، القمح غري على يطلق الطعام أن يف نص فهذا.  والتمر واألقط
 النـيب زمـن يف قوتًـا يكـن مل القمـح ألن ، القمـح غـري آخـر طعاًما أراد أو ، فسره مث األول احلديث
  .)٥(معاوية زمن يف كان وإمنا وسلم عليه اهللا صلى

)  الطََّعــامُ (  العــرف ويفيؤكــل، فهــو مقابــل للشــراب، قــال الفيــومي:  مــا كــلّ لــق علــى  أن الطعــام يط .٣
  .)٦(يشرب ملا اسم الشراب مثل يؤكل ملا اسم

                                                            

 رسم طعم. –) لسان العرب ٢(
 ٢/١٣١) البخاري : ٣(
 ٣/٢٩١) فتح الباري : ٤(
 .٢٩٢،  ٢/٢٩١) فتح الباري : ٥(
 رسم طعم. –)  المصباح المنير ٦(
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ـــهُ  ملَْ  َوَمـــنْ (  التنزيـــل ويف املـــاء حـــىت ،يســـاغ مـــا كـــلّ أن الطعـــام يطلـــق علـــى   .٤ ـــينِّ  َفِإنَّـــهُ  َيْطَعْم ويف  ) ِم
 عبـد أبـا سـألت:  األثـرم ، وهـو ظـاهر قـول أمحـد، فقـد قـال) مٍ طُْعـ طََعـامُ  ِإنـََّهـا(  زمزماحلديث عن 

 مـأكول مـن ، أشـبهه ومـا الطعـام يف هـذا:  قـال“  يضـمن مل ما ربح عن ى“  : قوله عن ، اهللا
 -، واملالحظ أن املالكية يتحدثون عن الطعام ويذكرون أنـه )٧(يقبضه حىت يبعه فال ، مشروب أو

  .)٨(فاحلكم نفسه – عندهم كالتفاح ربوي ريغ أم ، كالقمح ربويا سواء أكان
  األحاديث الواردة في اشتراط القبض وموقف أهل العلم منها

  ورد يف مسألة القبض عدة أحاديث، وهي:
 يبيــع أن ــى - وســلم عليــه اهللا صــلى - اهللا رســول أن - عنهمــا اهللا يرضــ - عبــاس ابــنحــديث 
 مرجـأ والطعـام بـدراهم دراهـم ذاك قـال اكذ كيـف عبـاس البـن قلت.  يستوفيه حىت طعاما الرجل

 يبـاع أن الطعـام فهـو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه ى الذي أما" ويف رواية عنه قال:  .)٩(
 ابتـاع مـن"  ملسـلم لفـظ ويف )١٠(" مثلـه إال يءشـ كـل أحسب وال:  عباس ابن قال.  يقبض حىت

، ويف أخـــــــرى:" حـــــــىت )١٢( يقبضـــــــه"، ويف روايـــــــة:" حـــــــىت)١١(" يســـــــتوفيه حـــــــىت يبعـــــــه فـــــــال طعامـــــــا
  .)١٣(يكتاله"

                                                            

 . ١١٦/  ٤) الشرح الكبير في ذيل المغني ٧(
 . ١٧١ - ١٧٠، والقوانين الفقهية  ١٥٢،  ١٥١/  ٣) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٨(
 . ١٥٢٥ومسلم برقم  ٢٠٢٥)  رواه البخاري برقم ٩(
 .٣٤٨٠، وبمعناه رواه أبو داود برقم ٢٠٢٨ي برقم )  أخرجه البخار ١٠(
وابـــن  ١٢٩١) والترمــذي  ٢٢٤/  ٢) والنســائي (  ٣٤٩٦وأبـــو داود (   ٣٨١٥،٣٨١٩)  أخرجــه مســلم   ١١(

ــــــــة  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٥٦،  ٢٧٠،  ٢٢١/  ١) وأحمــــــــد (  ٣١٢/  ٥) والبيهقــــــــي (  ٢٢٢٧ماجــــــــه (  ) والرواي
 صحيح ".األخرى له وقال الترمذي : " حديث حسن 

 .٣٨١٧)  رواه مسلم ١٢(
 .٣٤٧٩وأبو داود برقم  ٣٨١٨)  رواه مسلم ١٣(



    

  
 

٤ 
 

 والطعــام بــدراهم دراهــم :قــال ؟ذاك كيــف :عبــاس البــن قلــت :قــال سو طــاو  عــن البخــاري أخــرجو 
 يف املبيـع وتـأخر القـبض قبـل املشـرتي باعـه إذا بأنـه فأجابه النهي سبب عن استفهمهفقد  "،مرجأ
 سـأله ملـا قـال أنـه عبـاس ابـن عـن مسـلم أخرجـه مـا ذلـك ويبـني بـدراهم دراهم باع فكأنه البائع يد

 ودفعها دينار مبائة طعاما اشرتى إذا ألنه وذلك مرجأ والطعام بالذهب يتبايعون تراهم أال سطاوو 
 ذهبـا بذهبـه اشـرتى فكأنـه مـثال وعشـرين مبائـة آخـر إىل الطعام باع مث الطعام منه يقبض ومل للبائع
  .  )١٤(منه أكثر

  .)١٥(اهللا عنهما بأنه رأي له،  وليس مبرفوع فليس حبجةوأجيب عن قول ابن عباس رضي  
أنــه قــال ملــروان : أحللــت بيــع الربــا ، فقــال مــروان : مــا  -رضــي اهللا عنــه  – هريــرة أبــيحــديث 

ـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم )١٦(فعلت ؟ فقال أبو هريرة : " أحللت بيـع الصـكاك ، وقـد 
ب مـــروان النـــاس ، " فنهـــى عـــن بيعهـــا " ، قـــال عـــن بيـــع الطعـــام حـــىت يســـتوىف " ، قـــال : فخطـــ

ا من أيدي الناس   اهللا صـلى النيب أن"  ملسلميف لفظ و . )١٧(سليمان : فنظرت إىل حرس يأخذو
  .)١٨(" يكتاله حىت يبيعه فال طعاما اشرتى من قال وسلم عليه

وان يف عن سليمان بن يسار ، أن صـكاك التجـار خرجـت ، فاسـتأذن التجـار مـر ويف رواية أمحد: 
ـى رســول اهللا  بيعهـا ، فـأذن هلـم ، فــدخل أبـو هريـرة عليـه ، فقــال لـه : " أذنـت يف بيـع الربــا وقـد 

                                                            

 .٤/٤١٠)  فتح الباري ١٤(
 .٤/٢٣٧)  الزرقاني على الموطأ ١٥(
)  الصكوك والصكاك: جمع صك وهي التواقيـع السـلطانية بـاألرزاق؛ أي هـو الورقـة المكتوبـة بـدين والمـراد هنـا ١٦(

 رزق من الطعام لمستحقيه، كأن يكتب فيها لفالن كذا من الطعام.الورقة التي تخرج من ذوي األمر ب
   .٣٨٢٧ ) رواه مسلم برقم ١٧(
 .٣٨٢٦)  رواه مسلم برقم ١٨(
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صــلى اهللا عليــه وســلم أن يشــرتى الطعــام مث يبــاع حــىت يســتوىف " قــال ســليمان : " فرأيــت مــروان 
  .)١٩(بعث احلرس ، فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من ال يتحرج منهم "

عــن أيب هريــرة ، أنــه دخــل علــى مــروان بــن احلكــم وهــو باملدينــة ، وكــان مــروان قــد : وعنــد البيهقــي
أحل بيع الصكوك اليت باآلجال قبل أن تستوىف ، فقال له أبو هريرة رضي اهللا عنه : أحللت الربـا 
بيع الطعام قبل أن يستويف ، وأشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : " مـن ابتـاع 

  .)٢٠( يبعه حىت يستوفيه " ، فرد مروان بن احلكم ذلك البيعطعاما فال
عــن مالــك أنــه بلغــه ، أن صــكوكا خرجــت للنــاس يف زمــان مــروان بــن احلكــم مــن طعــام اجلــار ، و 

فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها ، فدخل زيد بن ثابت ، ورجل من أصـحاب 
ن احلكم ، فقال : " أحتل بيع الربا يـا مـروان ؟ فقـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مروان ب

: أعوذ باهللا ، وما ذاك ؟ فقال : هـذه الصـكوك تبايعهـا النـاس ، مث باعوهـا ، قبـل أن يسـتوفوها ، 
ا إىل أهلها "  ا من أيدي الناس ، ويردو ا ، ينزعو   .)٢١(فبعث مروان احلرس يتبعو

 فــال طعامــا ابتعــت إذا وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال"  قــال جــابرأبــي الزبيــر عــن حــديث 
 جيـري حـىت الطعـام بيـع عـن وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب ـى"  قـال . وعنـه)٢٢(" تستوفيه حىت تبعه

                                                            

  ٨١٥٩ حـــديث :  -مســـند أبـــي هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه  -ومـــن مســـند بنـــي هاشـــم  -) مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ١٩(
   ٨١٥٩ وحديث :   ٨٣٨٢ وحديث : 

باب من سلف في شـيء فـال يصـرفه إلـى غيـره  -جماع أبواب السلم  -كتاب البيوع  -السنن الكبرى للبيهقي  )٢٠(
   ١٠٤٣٤ حديث :  -وال يبعه

   ١٣٢٩ حديث :  -باب العينة وما يشبهها  -كتاب البيوع   -) موطأ مالك ٢١(
 .٣٨٢٨)  رواه مسلم برقم ٢٢(
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. وقــال ابــن حجــر: وحنــوه للبــزار مــن حــديث أيب )٢٣(" للمشــرتي وصــاع للبــائع صــاع الصــاعان فيــه
  .)٢٤(هريرة بإسناد حسن

 أن قبـل فيـه فرحبـت الصـدقة طعـام مـن طعامـا ابتعـت هللا عنه قـال:رضي ا حزام بن حكيمحديث 
 تقبضــه حــىت تبعــه ال « فقــال لــه ذلــك فــذكرت -وســلم عليــه اهللا صــلى- اهللا رســول فأتيــت أقبضــه

 يــا:  قلــت قــال حدثــه حــزام بــن حكــيم أن حدثــه عصــمة بــن اهللا عبــد عــنورواه البيهقــي  .)٢٥(»
 تبعه فال بيعا اشرتيت إذا أخي بن يا قال حيرم وما نهام حيل فما بيوعا اشرتي رجل إين اهللا رسول
 .يوسـف عـن حكـيم بـن يعلـى مـن مسعـه إمنـا يوسـف مـن كثـري أيب بـن حيىي يسمعه مل تقبضه حىت

 أخـي بـن يـا قـال علـي حيـرم ومـا منهـا يل حيـل فمـا البيوع هذه أبتاع إين اهللا رسول يا ورواه بلفظ:"
  .)٢٧(وضعفه ابن عبدالرب. )٢٦("متصل حسن إسناد هذا ي:" قال البيهقتقبضه حىت شيئا تبيعن ال

                                                            

) إلـى تضـعيف  ٢٧/  ٣خـيص ( ) من حديث جابر، وأشـار ابـن حجـر فـي التل ٧٥٠/  ٢أخرجه ابن ماجه (   (٢٣)
  إسناده، إذ فيه ابن أبي ليلى ضعيف.

 .٤/٤١١)  فتح الباري ٢٤(
 .٤٩٨٥، وابن حبان كما في اإلحسان برقم ٤٦١٧والصغرى برقم  ٦١٩٥)  رواه النسائي في الكبرى برقم ٢٥(
شرح معاني اآلثـار ، والطحاوي في ٣/٨والدارقطني في سننه  ١٠٤٦٦)  رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٦(

"، وابــن حبــان كمــا فــي ١٣١٨"، والطيالســي "١٤٢١٤" وأخرجــه عبــد الــرزاق"٦٠٢وابــن الجــارود " ٥٢١٤بــرقم   
والبيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى بـــرقم  ١٥٣١٦ورواه بلفـــظ آخـــر أحمـــد فـــي مســـنده بـــرقم  ٤٩٨٣اإلحســـان بـــرقم 

عه مـن يعلـى بـن حكـيم عـن يوسـف. قلـت: وأعله بقوله: لـم يسـمعه يحيـى بـن أبـي كثيـر مـن يوسـف إنمـا سـم١٠٤٦٥
) : ٤/٢١١وفيـــه عبـــداهللا بـــن عصـــمة ذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات وروى عنـــه جمـــع، قـــال ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل (

((وعبداهللا بن عصمة رأيت له أحاديث أنكرهـا ولـيس بـالكثير وإنمـا ذكرتـه ألنـي شـرطت فـي أول كتـابي أنـي أذكـر كـل 
ف من أجله ولم أر للمتقدمين فيه كالما)) وقال ابن حجر في تهذيب التهـذيب: من أنكر حديثه أو يروي حديثا يضع

قــال ابــن حــزم فــي البيــوع مــن المحلــى متــروك وتلقــى ذلــك عبــد الحــق فقــال ضــعيف جــدا وقــال ابــن القطــان بــل هــو 
ت. وضـعفه مجهول الحال وقال شيخنا ال اعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان فـي الثقـا

، ورد ابــن التركمــاني فــي الجــوهر النقــي ١٩/٢٦٤)، وابــن عبــدالبر فــي االســتذكار ١١/٣٦٠أبــو حــاتم (اإلحســان 
 على تحسين البيهقي له، وقد اختصر ابن حجر القول في ابن عصمة بأنه مقبول. ٥/٣١٣
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عن نافع ، قـال : نبئـت أن حكـيم بـن حـزام كـان يشـرتي صـكاك الـرزق ، " فنهـى عمـر أن يبيـع و 
  .)٢٨(حىت يقبض "

فــالنهي عــن بيــع الصــكاك الــذي ورد يف اآلثــار املــذكورة أعــاله إمنــا هــو واقــع علــى البيــع الثــاين ألن 
لًكا مستقرًا، ولـيس هـو مبشـرت بـل موهـوب فـال ميتنـع عليـه البيـع قبـل الذي خرج له الصك مالك م

القبض، ألن النهي إمنا جاء يف منـع بيـع الطعـام قبـل القـبض إذا كـان ملكـه بالشـراء. كمـا ال ميتنـع 
، وقـول أيب هريـرة يف احلـديث حممـول علـى ذلـك، ألن األول وصـل إليـه )٢٩(بيع ما ورثه قبـل قبضـه

ال املعوضــة، ودليــل ذلــك مــا ذكــره مالــك يف املوطــأ، إذ قــال: " إن مــروان الــرزق علــى جهــة العطــاء 
ا إىل من ابتاعها "   .  )٣٠(بعث احلرس لينزعوا الصكوك من أيدي الناس، مث قال ويردو

 )٣١(ونقل صاحب إعالء السنن عن النووي قوله: " واألصح عندنا جواز بيعهـا وهـو قـول مالـك "
بيـع الصـك والـذي أنكـروه إمنـا هـو بيـع مشـرتي الصـك مـا فيـه . ولفظ صـاحب املوطـأ يفيـد جبـواز 

  قبل أن يستوفيه وهو طعام وال خالف يف أن الطعام ال جيوز بيعه قبل القبض. 
هـي خمتلفـة عـن و والصكوك اليت حتدث عنها الفقهاء إمنا هي صكوك أعطيات اخللفاء إيل الناس، 

  :بيع الدين بصوره املعاصرة من عدة وجوه، منها

                                                                                                                                                                                 

رحة إال أن من لم يرو :" وما أعلم لعبد اهللا بن عصمة ج١٩/٢٦٤، وقال في االستذكار ١٣/٣٣٢)  التمهيد ٢٧(
عنه إال رجل واحد فهو مجهول عندهم، إال أني أقول إن كان معروفا بالثقة واألمانة والعدالة فال يضره إذا لم يرو عنه 

 إال واحد".
وحــديث :   ٢٠٦٣٣ حــديث :  -فــي بيــع صــكاك الــرزق  -كتــاب البيــوع واألقضــية   -) مصــنف ابــن أبــي شــيبة ٢٨(
 ٢٠٨٨١   

 .١٠/٤١٢لصحيح مسلم )  شرح النووي ٢٩(
 . ٣٨٠/  ٤القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: )٣٠(
 . ١٤٢/  ١٤إعالء السنن: )٣١(
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  نها طعام وليس نقوًدا، أن دي .١
ـــا مأمونـــة ألن بيـــت املـــال ملـــيء، وهـــو مظنـــة الوفـــاء فـــال يكـــون فيهـــا غـــرر عـــدم القـــدرة علـــى  .٢ أ

  التسليم، 
ــا علــى ســبيل اهلبــة ال املعاوضــة، ومــن هــذا البــاب قــال مجهــور الفقهــاء: جبــواز بيــع صــاحبها  .٣ أ

  األول هلا. 
خــر فــال جتــوز إال بعــد القــبض، ألنــه يكــون أمــا بيعهــا مــن قبــل املشــرتي لتلــك الصــكوك إىل مشــرت آ

من بيع الطعام يستوىف. وقال املـرداوي يف اإلنصـاف: " ال جيـوز بيـع العطـاء قبـل قبضـة، ألنـه غـرر 
وقد نص علـى كونـه غـرراً اإلمـام أمحـد . )٣٢(وجمهول وال بيع رقعة به وعنه يبيعها بعوض مقبوض "

  .)٣٣(وإسحاق
 يف زيتـا ابتعـت" قـال عمـر ابـن عـنروى أبـو داود روى  فقـدحديث زيد بن ثابـت رضـي اهللا عنـه، 

 رجـل فأخـذ يـده علـى أضـرب أن فـأردت حسـنا رحبـا به فأعطاين رجل لقيين استوفيته فلما السوق
 رحلك إىل حتوزه حىت ابتعته حيث تبعه ال فقال ثابت بن بزيد أنا فإذا فالتفت بذراعي خلفي من
 إىل التجـــار حيوزهـــا حـــىت الســـلع تبتـــاع حيـــث تبـــاع أن ـــى وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول فـــإن

 حنـني بـن عبيـد عـن الزنـاد أبـو حـدثين ، قـال:إسـحاق ابـن وأمحد مـن طريـق داود أبو رواه" رحاهلم
 حـىت التجـار مـن سـاومه فـيمن فسـاومته بزيـت الشام أهل من رجل قدم قال عمر بن اهللا عبد عن

 فأخذ عليها ألضرب بيده فأخذت قال أرضاين حىت فيه فرحبين رجل إيل فقام قال حىت منه ابتعته

                                                            

  . ٢٩١/  ٤اإلنصاف للمرداوي: )٣٢(
 .١٧٩٥)  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلسحاق بن منصور المروزي برقم ٣٣(
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 إىل حتـوزه حـىت ابتعتـه حيـث تبعـه ال فقـال ثابـت بن زيد فإذا إليه فالتفت خلفي من بذراعي رجل
  .)٣٤(يدي فأمسكت ذلك عن ى قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإن رحلك

 والــوزن الكيــل علــى طعــامال مــن بيــع مــا يكــون وال ســواء واالســتيفاء والقــبض قــال ابــن عبــد الــرب:
  . )٣٥(فيه العلماء مجاعة بني خالف ال ما وهذا وزنا أو كيال إال مقبوضا

 يف بيعـه لـه جلـاز آخـره إىل الـوزن أو بالكيـل اسـتوفاه لو أنه على العلماء إمجاع وقال ابن عبدالرب:"
 يكــون أو ذكرنــا مــا علــى اســتوفيته فلمــا قولــه أن لــك يوضــح مــا ذلــك علــى إمجــاعهم ويف موضــعه
 الـذي املوضـع يف باعـه قـد رآه ثابت بن زيد يكون أو أعلم واهللا احلديث هذا يف حمفوظ غري لفظا
 عليـه اهللا صـلى النـيب عـن فيـه زيـد ذكـره ما أجل من احلديث فنقل له باستيفائه يعلم ومل فيه ابتاعه
 مكـان يف مجيعـا ومها به وبان رحله إىل ازهحو  جزافا ابتاعه وقد قبضه لو أنه على أمجعوا وملا وسلم
 مـا علـى قبضـه سـواه مكـان إىل مكـان مـن انتقالـه يف العلـة أن علـم بيعـه حينئـذ لـه جـائز إنه واحد
  .)٣٦(" بانتقاله إال قبضه ميكن وقلما القبض منه الغرض وأن ذلك من الناس يعرف

  
ولــه يف منــع بيــع الصــربة قبــل نقلهــا، وهــو يف غايــة الصــحة،  حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا

ا سالسل ذهب، ومع ذلك، مل يشرتط النقـل إال الشـافعية. وقـد  طرق توصف عند أهل العلم بأ
  بروايات متعددة: ورد 

                                                            

)، وقـد  ٤٠/  ٢موارد )، والحـاكم (  ١١٢٠، وابن حبان ( ٣٤٨٢)، وأبو داود برقم٢١٦٦٨)  رواه أحمد (٣٤(
أعل بابن إسحاق، وقد عنعن في رواية أبي داود، ولكنه صرح بالتحديث في روايـة أحمـد، فـأمن تدليسـه، وقـد حسـن 

 إسناده الشيخ شعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند.
 .١٣/٣٢٥)  التمهيد٣٥(
 .١٣/٣٤٣)  التمهيد ٣٦(
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 يشـرتون الـذين رأيـت: قـال عنـه اهللا رضـي أبيـه عـن سـامل عـن الزهـريفرواه البخاري من طريـق  - ١
 إىل يـــؤووه حـــىت يبيعـــوه أن ســـلم و عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول عهـــد علـــى يضـــربون جمازفـــة الطعـــام
ـــوه")٣٧(رحـــاهلم  صـــحة علـــى داللـــة هـــذا ويف قـــال البيهقـــي:"  ،)٣٨(. ويف روايـــة ملســـلم:" حـــىت حيول
 هنـاك يغلـوا لـئال الطعـام سـوق إىل وهلـينق حـىت القـبض بعـد بيعـه من منعوا وإمنا الركبان من االبتياع
ف فيمـا تلقــي . ومحلـه القاضـي عيـاض علـى اجلـزا)٣٩("أرخـص املوضـع ذلـك يف أنـه يقـدر مـن علـى

  .)٤٠(فيه الركبان، وأن يف ذلك الرفق بأهل األسواق وعامة الناس
ــم: عمــر ابــن حــدثنا نــافع عــن عقبــة بــن موســىورواه مــن طريــق  - ٢  مــن الطعــام يشــرتون كــانوا أ

 اشــرتوه حيــث يبيعــوه أن ميــنعهم مــن علــيهم فيبعــث وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب عهــد علــى الركبــان
 .)٤١(عامالط يباع حيث ينقلوه حىت
 صـلى اهللا رسـول أن: عنهمـا اهللا رضـي عمـر بـن اهللا عبـد عـن نـافع عـن مالـكورواه من طريـق  - ٣
، ويف )٤٢(، ويف لفـظ: حـىت يقبضـه "يسـتوفيه حـىت يبعـه فال طعاما ابتاع من :" قال وسلم عليه اهللا

حيبســه زيــادة اشــرتاط القــبض، ألنــه قــد يســتوفيه بالكيــل بــأن يكيلــه البــائع وال يقبضــه املشــرتي بــل 

                                                            

، ٣٨٢٥، ومسلم بمعنـاه فـي صـحيحه بـرقم ٦٤٦٠و ٢٠٣٠، وبمعناه في ٢٠٢٤لفظه البخاري برقم ) رواه ب٣٧(
والنســـائي فـــي  ٣٤٧٧، ورواه أبـــو داود فـــي ســـننه بـــرقم ٣٤٨١، وأبـــو داود بـــرقم ٥١٤٨وأحمـــد فـــي مســـنده بـــرقم 

 من طريق يحيى عن عبيد اهللا عن نافع به، ٢٢٢٩، وابن ماجه في سننه برقم ٤٦٠٦الصغرى برقم 
 .٣٨٢٤)  رواه مسلم برقم ٣٨(
 .١٠٧٠٣حديث رقم:  ٣٤٨/  ص ٥)  السنن الكبرى ج ٣٩(
 .٥/١٤٩)  إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ٤٠(
دون  ٣٤٧٧، ورواه أبــو داود بــرقم ٢٠٥٩و  ٢٠٥٨و  ٢٠٥٩، وبمعنــاه فــي ٢٠١٧)  رواه البخــاري بــرقم ٤١(

 قوله: من الركبان.
، ومســـلم بـــرقم ٢٠٢٦، ولفـــظ "حتـــى يقبضـــه" أخرجـــه البخـــاري بـــرقم٢٠٢٩،  ٢٠٥٩)  رواه البخـــاري بـــرقم ٤٢(

، ومالــك ٤٦٠٥والنســائي فــي الصــغرى بــرقم  ٣٤٧٥، ورواه أبــو داود بــرقم ٣٨٢٢، ٣٨٢١، وبمعنــاه فــي ٣٨٢٣
 .١٣١٢في الموطأ برقم 
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 عليــــه اهللا صــــلى- اهللا رســــول زمــــان يف كنــــا  . ورواه مســــلم بلفــــظ: ")٤٣(عنــــده لينقــــده الــــثمن مــــثال
 سـواه مكـان إىل فيـه ابتعنـاه يالـذ املكـان مـن بانتقالـه يأمرنا من علينا فيبعث الطعام نبتاع -وسلم
 خمــرج خــرج بــه األمــر ألن الرحــال إىل اإليــواء يعتــرب ال أنــه :الفــتح صــاحب قــال. )٤٤("نبيعــه أن قبــل

 .)٤٥(الغالب
 :"قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أن عمر ابن عن نافع عن اهللا عبيدورواه مسلم من طريق 

ــا :قــال "،يســتوفيه حــىت يبعــه فــال طعامــا اشــرتى مــن  فنهانــا جزافــا الركبــان مــن الطعــام نشــرتي وكن
روايـة عبيـداهللا بـن عمـر عـن . و )٤٦(مكانـه مـن ننقلـه حـىت نبيعـه أن وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول

 أبـو وقال، )٤٧(نافع أقوى من رواية غريه، قال ابن عبدالرب: وعبيداهللا متقدم يف حفظ حديث نافع
 اهللا عبيـــد:  فقـــال ؟ نـــافع يف أثبـــت أيهـــم:  وأيـــوب ومالـــك اهللا عبيـــد عـــن أمحـــد ســـألت:   حـــامت

  .)٤٨(رواية وأكثرهم وأثبتهم أحفظهم
 حـــىت يبعـــه فـــال وزن أو بكيـــل طعامـــا اشـــرتى مـــن"  وعـــامرف عمـــر ابـــن حـــديث مـــن أمحـــد روى - ٤

 )٤٩(" يستوفيه حىت بكيل اشرتاه طعاما أحد يبيع أن ى"  بلفظ والنسائي داود أبو رواه"  يقبضه
  وفيه ضعف.

                                                            

 .٤/٤١١)  فتح الباري ٤٣(
 .٣٤٧٦وأبو داود برقم ٣٨٢٠)  رواه مسلم برقم ٤٤(
 .٤/٤١١)  فتح الباري ٤٥(
 .٣٨٢١)  رواه مسلم برقم ٤٦(
 .١٩/٢٥٠)  االستذكار ٤٧(
 .٥/٣٢٦)  الجرح والتعديل ٤٨(
 .٧/٢٨٦والنسائي في الصغرى  ٣٤٧٨، وأبو داود برقم ٢/١١١)  رواه أحمد ٤٩(



    

  
 

١٢ 
 

 أن قبـل جزافا الطعام بيع يف العلماء اختلف ويف الكالم عن بيع الطعام جمازفة يقول ابن بطال: "
 قبـل بيعـه جيـوز ال أنـه إىل ثـور وأبـو وأمحـد يوالشـافع يوالثور  وأصحابه حنيفة أبو فذهب ، يقبض
  .  قوله من استحسان إنه:  احلكم عبد ابن وقال ، مثله مالك عن الوقار وروى قبضه
 قـول وهـو ، عفان بن عثمان عن ذلك روى.  قبضه قبل اجلزاف الطعام بيع جيوز:  طائفة وقالت
 ياألوزاعـ قـال وبـه ، مالـك عـن املشـهور وهـو ، ومحـاد حلكـموا يالبصر  واحلسن املسيب بن سعيد

 بيـــع عـــن الســـالم عليـــه يـــه وعمـــوم ، عمـــر ابـــن حـــديث ظـــاهر األول القـــول وحجـــة.  وإســـحاق
 قبــل باعــه إذا أنــه إىل عبــاس ابــن أشــار وقــد ، واملكيــل اجلــزاف فيــه فــدخل ، اســتيفائه قبــل الطعــام
ـر  وقـال ، العينة عنده فأشبه لغو والطعام ، بدراهم دراهم أنه قبضه  بـاب مـن عنـده العينـة:  ياأل
 وقعـــت مـــا إال يبـــع فلـــم جزافـــا ابتـــاع مـــن أن وافقـــه ومـــن مالـــك لقـــول واحلجـــة.  منفعـــة جـــر ســـلف
 هـذا ، الـوزن أو بالكيـل يكـون إمنـا واالسـتيفاء البـائع عن الكيل سقط ولذلك ، عليه العني حاسة
 الكيـل وأوفـوا " "، الكيـل لنـا فـأوف ":  - تعاىل - قوله لذلك ويشهد ، العرب عند املشهور هو
 املكيـــل يف باالســـتيفاء عـــىن فإمنـــا "،يســـتوفون النـــاس علـــى اكتـــالوا إذا الـــذين":  وقولـــه " كلـــتم إذا

 الطعــام جــزاف مــن يســتوىف فبــه ، التســليم إال فيــه يبــق فلــم الصــفة هــذه عــدا ومــا خاصــة، واملــوزون
 النـاس يضـرب حـىت ذلـك عـن النهـى يتأكـد مل زعمـتم كمـا كـان لـو:  قيل فإن.  وشبهه كالعقار

ـم:  فـاجلواب.  املكيـل كحكـم اجلـزاف حكـم أن علـى فـدل ، عليه  طعـامهم بانتقـال أمـروا إمنـا أ
م ، جزافا كان وإن  يف اجلـزاف بانتقال يؤمر أن جيب وكذلك ، بالعينة يتبايعون باملدينة كانوا أل
 لغـوا الطعـام كـان ، منهـا بـأكثر دراهـم بـني حـاجزا كـونلي ؛ بالعينـة العمـل فيـه يشتهر موضع كل

. )٥٠(" خاصــة املكيــل يف ورد إمنــا النهــى أن عمــر ابــن عــن روى وقــد ، منهــا بــأكثر دراهــم وكانــت

                                                            

 .٦/٢٥٦مكتبة الرشد  -)  شرح صحيح البخارى ـ البن بطال٥٠(



    

  
 

١٣ 
 

ورد األيب أن علــة املنــع العينــة فقــال:" قيــاس كــون العلــة العينــة أن متتنــع يف كــل مشــرتى كمــا يقولــه 
ل إىل دفـــع ذهـــب يف أكثـــر منهــا فـــإن ذلـــك األكثـــر لـــيس الشــافعي، مث انظـــر علـــى تســـليم أنــه يـــؤو 

مــأخوذا مــن البــائع وإمنــا هــو مــأخوذ مــن رجــل ثالــث، وكــأن ابــن عبــاس راعــى يف ذلــك اخلــارج مــن 
  .)٥١(اليد والراجع إليها من أي رجل كان"

هــــذه األحاديــــث علــــى األوىل واألحــــب، فلــــو بــــاع  –رمحــــه اهللا  –وقــــال القــــرطيب:" ومحــــل مالــــك 
نقلـــه جـــاز، ألنـــه بـــنفس متـــام العقـــد، والتخليـــة بينـــه وبـــني املشـــرتي صـــار يف ضـــمانه، اجلِـــزاف قبـــل 

. ونقل )٥٢(ولدليل اخلطاب يف قوله صلى اهللا عليه وسلم:" من ابتاع طعاماً بكيل"، وما يف معناه"
  .)٥٣(هذا التوجيه الباجي عن ابن القاسم

  زن ما يأيت:يف أن شرط النقل خاص مبا بيع بكيل أو و  –رمحه اهللا  –وحجته 
 يقبضـه حـىت يبعه فال وزن أو بكيل طعاما اشرتى من"  مرفوعا عمر ابن حديث من أمحد روى .١

، فـدل )٥٤(" يسـتوفيه حـىت بكيل اشرتاه طعاما أحد يبيع أن ى"  بلفظ والنسائي داود أبو رواه" 
ابـن هليعـة بأنه ضعيف، ففي سند أمحد  وجياب عنهقوله بكيل أو وزن، على أن ما خالفه خبالفه. 

، وهــو مــع ذلــك خمــالف )٥٥(وهــو ضــعيف، ويف ســند أيب داود املنــذر بــن عبيــد املــدين جمهــول احلــال
  لرواية الصحيحني بدون لفظة: بكيل أو وزن، فتكون الزيادة من قبيل املنكر.

                                                            

 .١٩١-٤/١٩٠)  إكمال إكمال المعلم لألبي ٥١(
 .٤/٣٧٨م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )  المفه٥٢(
 .٤/٢٨٤)  المنتقى للباجي ٥٣(
 .٧/٢٨٦والنسائي في الصغرى  ٣٤٩٥، وأبو داود برقم ٢/١١١)  رواه أحمد ٥٤(
 .٥/١٧٦)  وممن ضعفه األلباني في اإلرواء ٥٥(



    

  
 

١٤ 
 

 تَـْوُفونَ َيْســ النَّــاسِ  َعلَــى اْكَتــاُلوا ِإَذا لَّــِذينَ ا{ وجــل عــز اهللا قــول بــدليلأن االســتيفاء يكــون بالكيــل  .٢
نَـا َوَتَصـدَّقْ  اْلَكْيـلَ  لَنَـا َفَأْوفِ { وقوله} ُخيِْسُروَن◌ْ  َوَزنُوُهمْ  َأوْ  َكاُلوُهمْ  َوِإَذا  ِإَذا اْلَكْيـلَ  َوَأْوفُـوا} {َعَليـْ

  واجلزاف ال يكال، فدل على أنه يكفي فيه التخلية. }.ِكْلُتمْ 
كيـــل واملـــوزون فـــال بـــد فيـــه مـــن ومـــن املعـــىن: فـــإن اجلـــزاف مرئـــي، فيكفـــي فيـــه التخليـــة، وأمـــا امل .٣

 .)٥٦(االستيفاء
  .)٥٧(أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان جيوز البيع قبل النقل فيما بيع جزافاً  .٤

  واخلالصة أن حديث ابن عمر رضي اهللا عنه ورد بثالثة ألفاظ:
  األول: فيه اشرتاط النقل إىل الرحال لصحة التصرف يف بيع اجلزاف.

  لصحة التصرف يف بيع الطعام.الثاين: فيه اشرتاط النقل 
  الثالث: فيه اشرتاط االستيفاء بالكيل لصحة التصرف بالبيع يف الطعام.

واألول صحيح صـريح يف اشـرتاط النقـل يف بيـع اجلـزاف، وأمـا شـرط أن يكـون النقـل للرحـال فلـم  
  أجد أحدا من أهل العلم ذكره شرطا.

  
  د خالف سابقإجماع أهل العلم على منع بيع الطعام قبل قبضه بع

وهـو منقـول عـن عطـاء يـن  جيوز بيع العـني املشـرتاة قبـل قبضـها مطلقـاً،نقل عن بعض السلف أنه 
ففـــي ، )٦٠( . مث انعقـــد اإلمجـــاع علـــى منـــع بيـــع الطعـــام قبـــل قبضـــه)٥٩(وعثمـــان الَبتِّــــيِّ  )٥٨(أيب ربـــاح

                                                            

 .٩/٣٩١)  عون المعبود ٥٦(
 .٢٨٩٠٤م  ١٩/٢٥٠)  االستذكار ٥٧(
 .٤/٤١١فتح الباري ، و ٧/٤٧٦المحلى  )٥٨(
 .٦/١٨٨المغني  )٥٩(
، شرح النووي على ١٣/٣٣٠، التمهيد ٣/١١٥، معالم السنن للخطابي ٨/١٠٧شرح السنة للبغوي  )٦٠(



    

  
 

١٥ 
 

 يابسـها أو رطبهـا مـن الفاكهة من شيئا ابتاع من أن عندنا عليه اجملتمع األمر :مالك قال :"املوطأ
 يـوزن أو يكـال مـا كـل يف العلمـاء خيتلف ومل . وقال ابن عبدالرب:")٦١("يستوفيه حىت يبيعه ال فإنه
 أو كـــيال يقبضـــه حـــىت والـــوزن الكيـــل علـــى ابتاعـــه ملـــن بيعـــه جيـــوز ال أنـــه واآلدام كلـــه الطعـــام مـــن
  .)٦٢("وزنا

بنوا اجلواز على األصل وهو صـحة البيـع، ولعل من نقل عنهم اجلواز مل تبلغهم النصوص املانعة، ف
  وقد يقال بأن النقل عنهم ال يصح.  

  
  بم يكون قبض الطعام:

 وقــبض قــال ابــن عبــدالرب:" القــبض مرجعــه للعــرف، إال أن العــرف قــد خيتلــف مــن زمــان ومكــان،
ه اهللا قـال اإلمـام ابـن تيميـة رمحـ. و )٦٣("قبضـه مـن وميكنـه مبتاعـه إىل منـه البائع يربأ أن منها الشيء

"القبض يرجع يف حتديده إىل عرف الناس، فما عـده النـاس قبضـاً مقررا مرجعية القبض إىل العرف 
. وورد يف قــرار اجملمــع مــا نصــه: "وختتلــف كيفيــة )٦٤(فهــو قــبض، ومــا مل يعــده قبضــاً فلــيس كــذلك"

  .)٦٥(قبض األشياء حبسب حاهلا، واختالف األعراف فيما يكون قبضاً هلا"
  

  قبض حق للمشتري أم حق للشارعمسألة: هل ال

                                                                                                                                                                                 

 .٩/٢٧٦، تهذيب السُّنن ٢٩/٤٠١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/١٨٨، المغني ١٠/١٦٩صحيح مسلم 
 .٢/٦٣١الموطأ برواية الليثي  )٦١(
 .١٩/٢٥٧االستذكار  )٦٢(

  طبعة الدكتور قلعه جي. – ١٩/١٨٠االستذكار  (٦٣)
 .٣٠/٢٧٥، ٢٩/١٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٦٤(
 .٧٧١) ينظر: مجلة مجمع الفقه ، العدد السادس، الجزء األول، ص٦٥(
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 وال(  الذي يظهر من كالم الفقهاء أن القبض حـق للشـارع، فـال جيـوز التنـازل عنـه، ففـي املنهـاج:
  .)٦٦(الثمن وقبض البائع أذن وإن عقارا أو كان منقوال قال احمللي: ) قبضه قبل املبيع بيع يصح

  
  مسألة: آثار القبض هل هي واحدة

  أثر يف من املعلوم أن القبض له
 صحة عقود الصرف والسلم،   - ١
 وصحة التصرف يف املبيع،  - ٢
 وانتقال الضمان من البائع،  - ٣
 وجواز الرجوع يف اهلبة،  - ٤
 ولزوم الرهن ملن يشرتط أن يكون مقبوضاً.  - ٥

يف كيفيـــــة  التفصــــيل أن إىل ذهبـــــوا الشــــافعيةواألصــــل أن القـــــبض فيهــــا لـــــه احلكــــم نفســـــه، إال أن 
  :القبض

  ، للتصرف املصحح القبض يف يه إمنا يف القبضفاألحاديث الواردة   -
 أم أنقلـه سـواء ، املبيـع علـى املشـرتي اسـتيالء علـى فمـداره ، البـائع مـن للضمان الناقل القبض أما -

 احلـق لـه أكـان وسـواء ، ال أم القـبض يف لـه أذن وسـواء ، ال أم وبينـه بينـه البائع أخلى وسواء ، ال
 تلـف لـو أنـه مبعـىن ، البـائع عـن الضـمان انتفـى املبيـع على شرتيامل استوىل فمىت ، ال أم احلبس يف

ـــائع إىل رجـــع ولـــو ، للمشـــرتي اخليـــار يثبـــت ال تعيـــب أو ، العقـــد ينفســـخ ال حينئـــذ  يرجـــع ال الب
  .)٦٧(إليه الضمان

                                                            

  .٢/٢١٢شرح المحلي على المنهاج  (٦٦)
  . ١٦٨/  ٣حاشية الجمل على شرح المنهج  (٦٧)
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  متى يشترط القبض لصحة التصرف؟
  على اآليت: املالكيةنص 

 .قبضه قبل بيعه جيوز الطعام غري  -
 حمـرم قبضـه قبـل فبيعـه - عندهم كالتفاح ربوي غري أم ، كالقمح ربويا واء أكانس - الطعامأما   -

  : شرطني ،بيع الطعام قبل قبضه لفساد شرطوا لكنهم للبيع، مفسد
 صــلح أو شــراء أو بإجــارة ، شــيء مقابلــة يف أي ، املعاوضــة بطريــق مــأخوذا الطعــام يكــون أن - أ
 جيــوز ال الــذي فهــذا ، املعاوضــات مــن ذلــك غــري وأ ، صــداقها يف المــرأة آل أو ، جنايــة أرش أو
  .)٦٨(قبضه قبل بيعه
  . قبضه قبل بيعه فيجوز ، بعوض أخذه ليس مما ، مرياث أو بة الطعام إليه صار لو أما
 ســواء قبضــه، قبــل ويبيعــه بكيــل، فيشــرتيه ، العــدد أو الــوزن أو بالكيــل املعاوضــة تكــون وأن - ب

 سـواء ، جـائزا بيعـه فيكـون ، قبضـه قبـل باعـه مث ، جزافـا اشرتاه لو اأم. الكيل على أم جزافاً  أباعه
  .)٦٩(الكيل على أم جزافا أباعه

 عـن ى“  : قوله عن ، اهللا عبد أبا سألت:  األثرم وهو قول ألمحد دون الشرط الثاين، فقد قال
 حــىت يبعــه فــال ، مشــروب أو مــأكول مــن أشــبهه، ومــا الطعــام يف هــذا:  قــال“  يضــمن مل مــا ربــح

  .)٧٠(يقبضه
  

  :باختالف الحال الطعاماختالف قبض 
                                                            

 . ١٧١ - ١٧٠، والقوانين الفقهية  ١٥٢،  ١٥١/  ٣لدسوقي عليه ) الشرح الكبير للدردير وحاشية ا٦٨(
 . ١٧١. وانظر أيضا القوانين الفقهية  ١٥٢/  ٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٦٩(
 . ١١٦/  ٤) الشرح الكبير في ذيل المغني ٧٠(
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  الشجر على الثمرقبض 
ذهــب احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة إىل إحلــاق الثمــر علــى الشــجر بالعقــار، فيكــون قبضــها بالتخليــة 

  .)٧١(عليه وتعارفهم ذلك إىل الناس حلاجةمع ارتفاع املوانع 
  

  تقدير فيه يعتبر ال ماقبض 
 والصـــربة والـــدواب والعـــروض كاألمتعـــة ، فيـــه يـــراع مل لكنـــه ، إمكانـــه مـــع وإمـــا إمكانـــه لعـــدم إمـــا

  ، وقد اختلفوا يف قبضه على أقوال:جزافا
ورجحــــه الشــــيخ ابــــن  ،)٧٢(، وإليــــه ذهــــب املالكيــــةالعــــرف إىل قبضــــه يف يرجــــع أنــــه: القــــول األول

همـا قـال: كنـا مـع ابـن عمـر رضـي اهللا عن وميكن أن يستدل لـه حبـديث ،)٧٣(عثيمني رمحة اهللا عليه
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف ســفر، فكنــت علــى بكــٍر صــعب لعمــر، فكــان يغلبــين فيتقــدم 
أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، مث يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

داهللا فاصــنع بــِه مــا لعمــر: "بعنيــه"، قــال: هــو لــك يــا رســول اهللا، فاشــرتاه مث قــال: "هــو لــك يــا عبــ
, ويف حديث عائشة رضـي )٧٥(. فدل ذلك على أنَّ حتقق القبض حيصل مبجرد التخلية)٧٤(شئَت"

قـال لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  رضي اهللا عنهاهللا عنها يف قصة اهلجرة وفيه: "أنَّ أبا بكر الصديق 
ما للخـــروج، فخــذ إحـــدامها، قــال: قـــد أخــذ . )٧٦(ا بـــالثمن..."وســلم: إنَّ عنــدي نـــاقتني أعــدد

                                                            

  .٢/٨١م للعز بن عبدالسالم ، ط . المنار، قواعد األحكا٣٣٣/  ٤، والمغني ٣٦/  ٤شرح معاني اآلثار  (٧١)
  ط . مصطفى محمد . ١٤٥/  ٣الشرح الكبير للدردير  (٧٢)
  .٨/٣٨٦الشرح الممتع  (٧٣)

 .٢٦١٠رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من ُأهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به، برقم:  )٧٤(
 .٤/٣٥١فتح الباري  )٧٥(
متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، برقم: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى  )٧٦(
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ا بـــالثمن" مل يكـــن أخـــذاً باليـــد وإمنـــا كـــان التزامـــاً منـــه  فقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: " قـــد أخـــذ
، إذ من املعلوم أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم مل  رضي اهللا عنهالبتياعها وإخراجها عن ُملِك أيب بكٍر 

  .)٧٧(رضي اهللا عنهيُسْقها بل أبقاها عند أيب بكر 
قـال الشـمس بـن  )٧٨(، وإليـه ذهـب الشـافعية واحلنابلـةوحتويلـه بنقلـه يكـون قبضه أن: نيالقول الثا
 فهــــي ختتلــــف ال جزاءهــــاأ نأل جــــاز شــــاهدها وقــــد مجلــــة ظروفهــــا يف دهــــاناأل بــــاع نإو  قدامــــة:"
. وقـــال )٧٩("ختتلـــف ال الـــيت املائعـــات وســـائر واخلـــل والـــدبس العســـل يف احلكـــم وكـــذلك كالصـــربة

 كنــا " عمــر ابــن حلــديث بنقلهــا)  )٨٠(صــربة يف القــبض وحيصــل(  اف:"الشــيخ منصــور يف الكشــ
 رواه " ننقلــه حــىت نبيعــه أن وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب فنهانــا ، جزافــا الركبــان مــن الطعــام نشــرتي
 ومـوزون ومكيـل وأدهـان حبـوب مـن أجـزاؤه تسـاوت مـا وكـل(  قال رمحـه اهللا:". و )٨٢(" )٨١(مسلم
. وقـــبض الثيـــاب )٨٣(" الفـــرق لعـــدم تقـــدم ممـــا)  فيهـــا ذكـــر فيمـــا الصـــربة حكـــم فحكمـــه أمثانـــا ولـــو

ا   .)٨٤(بنقلها، وقبض الدواب بتمشيتها من مكا
  وخالصة أدلتهم ما يأيت:

                                                                                                                                                                                 

٢١٣٨. 
 .٤/٣٥١ينظر: فتح الباري  )٧٧(

  . ٢٠٢/  ٣، وكشاف القناع ٧٢/  ٢مغني المحتاج (٧٨)
 .١١/١٤٨الشرح الكبير  )٧٩(
 .٧/٣٤٧) الصبرة: اثنا عشر صاعًا، كشاف القناع ٨٠(
 .١٥٢٧ومسلم  ٢١٢٣) رواه البخاري برقم ٨١(
 .٧/٥٠٣طبعة وزارة العدل  –اف القناع ) كش٨٢(
 .٧/٣٥٠طبعة وزارة العدل  –) كشاف القناع ٨٣(

  .٤/٢٢٠المغني  (٨٤)
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 صـلى اهللا رسـول عهـد على يضربون جمازفة الطعام يشرتون الذين رأيت حديث ابن عمر: .١
 قــــال وقــــد. غــــريه الطعــــام علــــى يسوقــــ  .)٨٥(رحــــاهلم إىل يــــؤووه حــــىت يبيعــــوه أن ســــلم و عليــــه اهللا

 .الغالب خمرج خرج به األمر ألن الرحال إىل اإليواء يعترب ال أنه الفتح صاحب
 –أنَّ مما ذكـر يف احلـديث مـن النقـل واإليـواء ال يعـدو أن يكـون صـورة مـن صـور القـبض ونوقش ب

ر النقـل واإليـواء وليس فيه داللة على حصر القبض يف ذلك، وإمنـا ذكـ -اليت تعترب التخلية أحدها
م   .)٨٦(ألنه هو الغالب يف قبض هذه األشياء يف زما

 مـن قبضـا عليـه اليـد احتـواء يعـدون ال أهلهوألن العرف يدل على أن القبض بالنقل، فإن  .٢
 .حتويل غري

بــأنَّ العــرف خيتلــف بــاختالف الزمــان واملكــان، فقــد يكــون القــبض يف عــرف قــوٍم جمــرد التخليــة مــع 
  إثبات امللكية.

 
  :ما يحتاج إلى توفية (تقدير) وهي كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدودقبض 

ا فيما يأيت:   للفقهاء اجتاهات يف القبض فيما حيتاج إىل تقدير بيا
 مـن فيـه يقـدر مبـا باسـتيفائه يكـون قبضـه أن على واحلنابلة واملالكية الشافعيةذهب  القول األول:

  . وحتويله نقله ذلك إىل باإلضافة الشافعية طاشرت . )٨٧(عد أو ذرع أو وزن أو كيل
  ودليل اجلمهور ما يأيت:

                                                            

 .١٥٢٧، ومسلم في صحيحه برقم ٦٤٦٠و ٢٠٣٠، وبمعناه في ٢٠٢٤رواه البخاري برقم  )٨٥(
 .٤/٣٥٠ينظر: فتح الباري  )٨٦(

  . ٢٧٢، ٢٠١/  ٣كشاف القناع   ،١٤٤/  ٣، والشرح الكبير للدردير ٧٣/  ٢مغني المحتاج  (٨٧)
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 حـىت تبعـه فـال طعامـا ابتعـت إذا وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول قال"  قال جابر حديث .١
  .)٨٨(" تستوفيه

 حــىت يبيعــه فــال طعامــا اشــرتى مــن قــال وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب أن هريــرة أيب وحــديث .٢
 .)٨٩(" يكتاله

 حــىت الطعــام بيــع عــن ــى أنــه وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب عــنيف حــديث جــابر ومــا ورد  .٣
  .)٩٠(املشرتي وصاع البائع صاع ، الصاعان فيه جيري
 حـــىت يبعـــه فـــال طعامـــا ابتـــاع مـــن:  يف حـــديث ابـــن عبـــاس وســـلم عليـــه اهللا صـــلى وقولـــه .٤

 . )٩١(يكتاله
 والــوزن الكيــل علــى الطعــام نمــ بيــع مــا يكــون وال ســواء واالســتيفاء والقــبض قــال ابــن عبــد الــرب:

... واالسـتيفاء يكـون بالكيـل فيـه العلمـاء مجاعـة بـني خـالف ال ما وهذا وزنا أو كيال إال مقبوضا
ــــدليل ُــــوُهمْ  َأوْ  َكــــاُلوُهمْ  َوِإَذا َيْســــتَـْوُفونَ  النَّــــاسِ  َعلَــــى اْكتَــــاُلوا ِإَذا لـَّـــِذينَ ا{ وجــــل عــــز اهللا قــــول ب  َوَزن

َنا َوَتَصدَّقْ  اْلَكْيلَ  لََنا فِ َفَأوْ { وقوله} ُخيِْسُروَن◌ْ   .)٩٢(}ِكْلُتمْ  ِإَذا اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا} {َعَليـْ
  

                                                            

  .٣٨٢٨رواه مسلم برقم  (٨٨)
  .٣٨٨٦رواه مسلم برقم  (٨٩)
) إلى تضعيف  ٢٧/  ٣) من حديث جابر، وأشار ابن حجر في التلخيص (  ٧٥٠/  ٢أخرجه ابن ماجه (  (٩٠)

  إسناده، إذ فيه ابن أبي ليلى ضعيف.
  ) من حديث ابن عباس . ١١٦٠/  ٣أخرجه مسلم (  (٩١)
  .١٣/٣٢٥تمهيدال (٩٢)
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، وهو )٩٣(أن القبض يصح أن يكون بالتخلية، وهو قول احلنفية ورواية عند احلنابلة القول الثاني:
 ، ازنـةمو  موزونـا أو مكايلـة بيـت يف مكـيال بـاع رجـل:  اهلنديـة الفتـاوى يف جاء، )٩٤(قول الظاهرية

  . قابضا املشرتي صار ، يزنه ومل يكله ومل ، املفتاح إليه ودفع ، وبينه بينك خليت:  وقال
 بغــري قبضــه مــن املشــرتي يــتمكن وجــه علــى املشــرتي وبــني املبيــع بــني خيلــي أن هــو املبيــع وتســليم
  . )٩٥(الثمن جانب يف التسليم وكذا ، حائل

القــبض يف كــل شــيء بالتخليــة مــع أن  ور عنــه:وروى أبــو اخلطــاب عــن أمحــد روايــة خالفــا للمشــه
. قـــال )٩٦(…"ألنـــه خلـــى بينـــه وبـــني املبيـــع مـــن غـــري حائـــل، فكـــان قبضـــا لـــه كالعقـــار.  ،التمييـــز

  . )٩٧(املرداوي: ونصره القاضي وغريه
  وحجة هذا القول ما يأيت:

سـلما ورجـال (أنَّ التسليم يف اللغة عبارة عن جعل الشيء ساملاً خالصاً، كمـا قـال تعـاىل:  .١
ــِه أحــد. فتســليم املبيــع إىل املشــرتي هــو جعلــه ســاملاً لــه، أي أي  )٩٨() لرجــل ســاملاً ال يشــاركه في

  .)٩٩(خالصاً ال ينازعه فيه غريه، وهذا حيصل بالتخلية
 عليـه، وجـب مـا عهـدة مـن للخروج سبيل له يكون وأن بد ال التسليم عليه وجب من أن .٢

 بــالرباجم القــبض ألن ، وســعه يف فلــيس اإلقبــاض أمــا ، املوانــع ورفــع التخليــة هــو وســعه يف والــذي

                                                            

  .٤/٢٣٨المغني  (٩٣)
  .١٥٠٨م٧/٤٧٢، ١٢١٢م ٦/٣٦٥المحلى  (٩٤)

  .١٦/  ٣الفتاوى الهندية  (٩٥) 
 .١٨٧-٦/١٨٦المغني )٩٦(
 .١١/٥١٣اإلنصاف  )٩٧(
 .٢٩الزَُّمر: )٩٨(
 .٥/٢٤٤بدائع الصنائع  )٩٩(
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 ال وهـــذا ، بالواجـــب الوفـــاء عليـــه لتعـــذر بـــه التســـليم وجـــوب تعلـــق فلـــو ، للقـــابض اختيـــاري فعـــل
  .)١٠٠(جيوز

  .)١٠١(القول الثالث: أنه يكفي النقل، ولو مل حيصل االستيفاء، وبه قال املاوردي من الشافعية
  

  هل يصح التوكيل في القبض
 يف قـال، القـبض يف للمسـتحق احلـق عليـه مـن اسـتنابة صـحة املـذهب مـن الصـحيحرداوي: قال امل

.وقــد ذكــر الفقهــاء حــالًّ )١٠٢(يصــح ال وقيــل الفــروع يف وقدمــه الــوجهني أظهــر يف صــح التلخــيص
 الشـــرتاك أكثـــر مـــن شـــخص يف صـــربة وهـــي أن يوكـــل الشـــركاء واحـــدا يف القـــبض، قـــال املـــرداوي:"

 الشـريك وكـل للمتهـب قيل نصيبه يسلم أن الشريك أىب فإن إليه الكل بتسليم املشاع يف والقبض
 ضـرر ال ألنـه القـبض ليحصـل فينقله هلما يده يف يكون من احلاكم نصب أىب فإن ونقله قبضه يف

ــب ومــن الرعايــة يف وقــال. شــريكه عقــد بــه ويــتم ذلــك يف الشــريك علــى  مــن مشــاعا أو مبهمــا ا
 يوكـل أو املتهـب مـع أمانـة سـهمه كان القبض يف شريكه له فأذن غريه أو ينقسم مما وغريه منقول
 احلــاكم أمـني أو وكيلهمــا هلمـا قــبض تنازعـا وإن أمانــة ويكـون منــه سـهمه قــبض يف شـريكه املتهـب
  .  )١٠٣("انتهى

  القرارات الجماعية في القبض:
  مية ما يأيت:صدر يف معيار القبض من معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال

                                                            

  . ٢٤٤/  ٥بدائع الصنائع  (١٠٠)
  .٥/٢٢٧الحاوي  (١٠١)

 .١١/٥١٤)  اإلنصاف ١٠٢(
 .١١/٥١٤اف مع الشرح الكبير )  اإلنص١٠٣(
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األصــــل يف التحديــــد كفايــــة قــــبض األشــــياء العــــرف ، وهلــــذا اختلــــف القــــبض يف األشــــياء   ٣/١
  حبسب اختالفها يف نفسها ، وحبسب اختالف أعراف الناس فيها .

  يتحقق القبض احلقيقي يف العقار بالتخلية والتكمني من التصرف.  ٣/٢
ـــتم القـــبض احلكمـــي يف املنقـــول يتحقـــق القـــبض احلقيقـــي يف املنقـــول بالتســـلم احل ٣/٣  ســـي . وي

 –بعــــد تعيينــــه بإحــــدى الطــــرق املتعــــارف عليهــــا للتعيــــني –املعــــني و املنقــــول املوصــــوف يف الذمــــة 
بالتخليـــة بينـــه وبـــني املســـتحق علـــى وجـــه يـــتمكن بـــه تســـلمه مـــن غـــري مـــانع ولـــو مل حيصـــل النقـــل 

رتط فيــه التوفيــة (اإلفــراز) بإحــدى والتحويــل ، ســواء أكــان ممــا يتنــاول باليــد عــادة ، أم كــان ممــا يشــ
الوحــدات القياســية العرفيــة: الكيــل أو الــوزن أو الــذرع أو العــد وحنوهــا، أم كــان مــن الســلع الــيت ال 
يعتــرب فيهــا شــيء مــن ذلــك لعــدم إمكانــه ، أو مــع إمكانــه لكنــه مل يــراع فيهــا التقــدير ، مثــل بيــع 

 اجلزاف.

واملنقـــــول املتحـــــرك ، مثـــــل الســـــيارات يعـــــد مـــــن القـــــبض احلكمـــــي تســـــجيل رهـــــن العقـــــار   ٣/٤
ــــرب قانونــــا ، ويقــــوم التســــجيل مقــــام القــــبض  ــــواخر والطــــائرات ، يف التســــجيل املعت والقطــــارات والب

 احلقيقي يف أحكامه وآثاره.

يعترب قبض املستندات الصادرة باسم القابض أو املظهرة لصاحله قبضا حكميا ملا متثله إذا    ٣/٥
ا التعيني للسلعة ا ، مثـل بوالصـة  كان حيصل  والبضائع واملعدات ومتكني القابض من التصرف 

  الشحن وشهادات املخازن العمومية.
  

  علة النهي عن بيع ما لم يقبض عند فقهاء المذاهب
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الكـه، فـإذا باعـه  علل احلنفية النهي عن بيع ما مل يقـبض بأنـه للغـرر، ألنـه خيشـى انفسـاخ العقـد 
. واهلـــالك يف غـــري )١٠٤(رر ال يـــدري هـــل حيصـــل عليـــه أم الوهلـــك انفســـخ البيـــع، فـــدخل علـــى غـــ

، )١٠٥(، والنـادر كاملعـدوموالرمـل املـاء بغلبةاملنقول غري متصور يف األحوال العادية، ويف غريها نادر 
 املهــر يف كالتصــرف ، فيــه غــرر ال ألنــه ، جــائز فإنــه ، قبضــه قبــل الــثمن يف التصــرف علــى وقياســا
 ، وجـد قـد ، امللـك وهـو ، للتصـرف املطلـق ألن ، العمد دم عن الصلح وبدل والعتق اخللع وبدل
 ال ، املنقـول املبيـع وهـو ، الغرر فيه يتصور فيما وذلك ، أمكن ما واجب الغرر عن االحرتاز لكن
  .)١٠٦(العقار

 النهـي وعلـة وأما الشافعية فعللوا النهي بأنه ألجل توايل الضـمانني، ورده اإلمـام ابـن تيميـة فقـال:"
 قـــد البـــائع ألن ؛ تســـليمه عـــن املشـــرتي عجـــز بـــل الضـــمانني تـــوايل ليســـت القـــبض قبـــل عالبيـــ عـــن

 أو جبحــــد إمـــا البيـــع رد يف فيســـعى ربـــح قــــد املشـــرتي رأى إذا ســـيما ال ، يســـلمه ال وقـــد يســـلمه
 بيـع جـواز مـن خمـرج وهـو ، قبضـه قبـل املبيـع يف التولية جتوز العلة هذه وعلى ، الفسخ يف باحتيال
 سـوى بعقـد ملـك مـا وكـل ، فيـه والشـركة لبائعـه بيعـه وجيـوز البيـع بغـري فيه التصرف زوجيو .  الدين
  .)١٠٧("قبل فيه التصرف جيوز فإنه البيع بغري فيه التصرف جيوز فإنه البيع

وأما املالكية، فذكر بعضهم أن السبب هو أنه وسيلة إىل بيع العينة الذي مـن صـوره عنـدهم: بيـع 
ـــا]  ذلـــك يف[  وغـــريه مالـــك]  ذكـــره مـــا[  وتفســـريال ابـــن عبـــدالرب: "املراحبـــة لآلمـــر بالشـــراء، قـــ  أ

 منهــا أكثــر بــدراهم دراهــم لــه بينــا وقــد لــه قــال كأنــه أجــل إىل منهــا أكثــر بــدراهم دراهــم إىل ذريعــة

                                                            

 .٥/٢٩٢عارضة األحوذي  )١٠٤(
 .١٩/٢٣٤إعالء السنن  )١٠٥(
 .٢٣٤/  ٥، وانظر بدائع الصنائع  ٨٠/  ٤تبيين الحقائق  )١٠٦(
 طبعة أحمد الخليل. – ١٨٨-١٧٨االختيارات ص  )١٠٧(
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 إليه سبيل وال حيل ال هذا للسائل املسؤول فقال أجل إىل]  منها أكثر[  بدنانري ودراهم أجل إىل
 يشـرتيها فلـم لـك أبتاعهـا عنـدي ليسـت وكـذا كذا سلعة سألتين اليت الدراهم يف منك أبيع ولكين
 يســلمها مث نقــدا عنــده هــي ممــن الســلعة تلــك يــوىف مث منــه بــه يبيعهــا الــذي الــثمن علــى فيوافقــه مــين
 بيـع ألنـه عليهـا اجملتمـع العينـة فهـذه مثنها من]  عليه معه اتفق كان قد[  مبا العينة سأله الذي إىل
 مل مــا وربــح غــريه أو كــان طعامــا عنــدك يصــره ومل يســتوفه ومل يقبضــه مل مــا وبيــع عنــدك سلــي مــا

 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول ــى قــد كلــه وهــذا يبتاعــه أن قبــل غــريه عنــد أصــابه ربــح ألنــه يضــمن
  .)١٠٨("عنه وسلم

 عنهمـا اهللا يرضـ - عباس ابن ويدل على هذا فهم ابن عباس رضي اهللا عنه للحديث، فقد روى
 البـن قلـت.  يسـتوفيه حـىت طعامـا الرجل يبيع أن ى - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن -

 الــذي أمــا" ويف روايــة عنــه قــال:  .)١٠٩( مرجــأ والطعــام بــدراهم دراهــم ذاك قــال ذاك كيــف عبــاس
 وال:  عبـاس ابـن قـال.  يقـبض حـىت يبـاع أن الطعام فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه ى
 يســـتوفيه حـــىت يبعـــه فـــال طعامـــا ابتـــاع مـــن"  ملســـلم لفـــظ ويف )١١٠(" مثلـــه إال يءشـــ كـــل بأحســـ

  .)١١٣(، ويف أخرى:" حىت يكتاله")١١٢(، ويف رواية:" حىت يقبضه")١١١("

                                                            

 .١٩/٢٥٢االستذكار  )١٠٨(
 .١٥٢٥ ومسلم ٢٠٢٥رواه البخاري برقم  )١٠٩(

 .٣٤٨٠، وبمعناه رواه أبو داود برقم ٢٠٢٨برقم أخرجه البخاري  )١١٠(
وابــــن  ١٢٩١) والترمــــذي  ٢٢٤/  ٢) والنســــائي (  ٣٤٩٦وأبــــو داود (  ٣٨١٥،٣٨١٩ أخرجــــه مســــلم )١١١(

ــــــــة  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٥٦،  ٢٧٠،  ٢٢١/  ١) وأحمــــــــد (  ٣١٢/  ٥) والبيهقــــــــي (  ٢٢٢٧ماجــــــــه (  ) والرواي
 .األخرى له وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح "

 .٣٨١٧رواه مسلم  )١١٢(
 .٣٤٧٩وأبو داود برقم  ٣٨١٨رواه مسلم  )١١٣(
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 والطعـام بـدراهم دراهـم :قال ؟ذاك كيف :عباس البن قلت :قال طاوس عن البخاري أخرجوقد 
 يف املبيـع وتـأخر القـبض قبـل املشـرتي باعـه إذا هبأنـ فأجابـه النهـي سـبب عـن اسـتفهمهفقد  "مرجأ
 سـأله ملـا قـال أنـه عبـاس ابـن عـن مسـلم أخرجـه مـا ذلـك ويبـني بـدراهم دراهم باع فكأنه البائع يد

 ودفعها دينار مبائة طعاما اشرتى إذا ألنه وذلك مرجأ والطعام بالذهب يتبايعون تراهم أال سطاوو 
 ذهبـا بذهبـه اشـرتى فكأنـه مـثال وعشـرين مبائـة آخـر إىل لطعاما باع مث الطعام منه يقبض ومل للبائع
  .  )١١٤(منه أكثر

وأورد عليــه أن هــذا يصــحح القــول باشــرتاط القــبض يف كــل شــيء، لتصــور العينــة فيــه، فلــم حصــر 
  النهي باملطعومات.

 بيعــه أجيــز فلــو ظهــوره يف غــرض لــه الشــارع ألن وعلــل بعــض املالكيــة بعلــة أخــرى فقــال الــدردير:"
 فإنـه ذلـك مـن منـع إذا مـا خبـالف ظهـور غـري مـن بعـض مـن بعضـهم األمـوال أهل لباع بضهق قبل
  .)١١٥("املسغبة زمن يف سيما ال الناس قلوب به فتقوى للفقراء ويظهر واحلمال الكيال به ينتفع

ورده ابــن القــيم رمحـــه اهللا، وذكــر أن الـــنص علــى الطعــام لكـــون غالــب التجـــارة يف ذلــك الـــزمن يف 
  .)١١٦(ج خمرج الغالب، فال مفهوم لهالطعام، فخر 

وألنــه ال خيلــو تعليــل مــن إيــراد، فــإن الصــحيح عنــد متــأخري املالكيــة أن األمــر عنــدهم غــري معلــل، 
  .)١١٧(وإمنا هو تعبد

                                                            

 .٤/٤١٠فتح الباري  )١١٤(
 .٣/١٥١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  )١١٥(
 .٩/٣٨٤تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود  )١١٦(
ح ، حاشية الدسوقي على الشر ٢/٧٨٤، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٥/٢٩٢عارضة األحوذي  )١١٧(

 .٣/١٥١الكبير 
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 وهـو علتـه الفقهاء بعض على أشكل قد يضمن مل ما ربح عن والنهي وعلل ابن القيم رمحه اهللا:"
 الفســخ يف يطمــع فهــو عنــه البــائع علــق تنقطــع ومل اســتيالء عليــه يــتم مل فإنــه ،الشــريعة حماســن مــن

 إغمــاض علــى يقبضــه فإمنــا إيــاه أقبضــه وإن فيــه ربــح قــد املشــرتي رأى إذا اإلقبــاض مــن واالمتنــاع
 فمــن ،باملشــاهدة معلــوم وهــذا ،منــه طمعهــا ينقطــع مل بــه متعلقــة فنفســه الــربح فــوت علــى وتأســف
 البـائع فييـأس ضـمانه مـن ويكـون عليـه يسـتقر حـىت يـهف الـربح عـن النهـي وحماسـنها الشـريعة كمال
  .)١١٨(" عنه علقه وتنقطع الفسخ من

 متـام عـدم كانـت وإن وغـريه البـائع يف املنـع اطـرد الضـمانني تـوايل كانت إن املنع يف العلة وقال :"
 مـــن يـــتمكن وال الفســـخ يف طمعـــه ينقطـــع حبيـــث املبيـــع عـــن علقـــه تقطـــع مل البـــائع وأن االســـتيالء

 قبضــه قبــل بائعــه مــن بيعــه يف النهــي يطــرد مل فيــه ربــح قــد املشــرتي رأى إذا اإلقبــاض مــن اعاالمتنــ
 بــني تنــايف وال مــؤثرة بعلــه لــيس الضــمانني وتــوايل أظهــر العلــة وهــذه ، حقــه يف العلــة هــذه إلنتفــاء
. باعتبـارين وعليـه لـه مضـمونة فهـي آخـر وجـه مـن وعليـه وجه من له مضمونة الواحدة العني كون
 املنفعــــة فتكــــون اســــتأجره مــــا يــــؤجر أن لــــه املســــتأجر فــــإن ،اإلجــــارة كمنــــافع هــــذا يف حمــــذور وأي

 جائحــة أصــابتها وإن الشــجر علــى يبيعهــا أن لــه صــالحها بــدو بعــد وكالثمــار وعليــه لــه مضــمونة
  .)١١٩("كثرية ونظائره وعليه له مضمونة فهي البائع على رجع
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 هـ ) ١٤٢٠/  ٦/ ١(   -  )  ٣٧١مسألة ( 

                                                            

 .٩/٤١٠حاشية ابن القيم على تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود  )١١٨(
 .٩/٢٥٨حاشية ابن القيم على تهذيب السنن  )١١٩(



    

  
 

٢٩ 
 

رمحـــه اهللا : إذا تبـــايع النـــاس يف الســـوق ، فهـــل يلـــزم  (أي الشـــيخ حممـــد العثيمـــني) ســـألت شـــيخنا
ن املشــرتي أن ينقــل البضــاعة ، كزنابيــل التمــر ، وســطول اخلضــار مــثًال ، إىل موضــع آخــر ، إذا كــا

 يريد بيعها يف نفس السوق ؟ 

فأجاب :هذه املسألة حمل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : كانوا 
يتبـــايعون الطعـــام جزافـــا بـــأعلى الســـوق فنهـــاهم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن يبيعـــوه حـــىت 

خمتصــاً بأحــد ، بــل هــو  ينقلــوه. ولكــن يظهــر يل أن الســوق الــذي جتــري عليــه هــذه املبايعــات لــيس
مشاع . فال يلزم املشـرتي نقـل مـا اشـرتاه . و أمـا علـى املـذهب فـال إشـكال ، ألن القـبض حيصـل 

                                                                    بالتخلية.

 هل يُقال : األحوط أن ينقله ؟  فسألته : 

 .   فأجاب : إىل أين يذهب به ؟ السوق واحد

فســئل : وحــديث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال : ابتعــت زيتــا يف الســوق .. احلــديث وفيــه : ( 
  ى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم ) ما اجلواب عنه ؟

فأجــاب : حيمــل علــى أن البيعــة الثانيــة بــربح ، كانــت مبــرأى مــن البــائع األول فتوجــه النهــي دفعــاً 
  أ هـ. والشحناء .  للندم

  .وهذه الفتوى يف بيع التمور أو اخلضار املعينة، والتخفيف إمنا هو يف القبض واحليازة
  ه أمجعني.بحوصلى اهللا وسلم على حممد وصواهللا أعلم 

 


