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تدور فكرة البحث حول شرط املنفعة يف املبيع عند الفقهاء وتطبيقاته يف الفقه 
ي، وأهنا أحد أهم شروط املبيع وعليها مدار احلكم عليه، وأن ما ل منفعة له ل ماليَة اإلسالم

له ول جيوز بيعه ول شراؤه، وتتلخص اإلشكالية يف ظهور العديد من املعامالت املالية املعاصرة 
فعتها غري ظاهرة أو غري معتربة، ونتج عن ذلك بعض األسئلة منها: ما هي ضوابط املنفعة من

يف املعامالت املالية؟ وهل جيوز شراء ما فيه منفعة مباحة فقط دون غريه؟ وإذا عمت البلوى 
جتيز الضرورة بيع ما هل يف استعمال املبيع ذي املنفعة احملرمة فهل تغري من حكمه الشرعي؟ و 

 ته حمرمة؟منفع

وقد اعتمدت املنهج الستقرائي التحليلي لستجالء جوانب املنفعة املختلفة ككوهنا 
ومباحة أو حمرمة وحكم العقود على املنافع  حقيقية أو صورية وعامة أو خاصة ومؤقتة أو مؤبدة

كم على احملرمة واملباحة ورأي الشرع يف ضمان املبيع ذي املنفعة املباحة واحملرمة، ومعايري احل
ثالثة مباحث إمجالية عشرة املنفعة ووصل الباحث إىل ضوابط للمنفعة يف املبيع وجعلها يف 

أن تكون مباحة ومتقومة ومعتربة شرعاا وحقيقية غري متومهة ول تعارض  :منها على التفصيل،
نصاا شرعيا أو كليات الشرع ول تؤدي لضرر اآلخرين وإذا خرجت للسفه منعت، وميكن 

  جيز للضرورة ل جيوز حال السعة.أؤها وما استيفا
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وقف الباحث على دراسات سابقة حبثت املنفعة من زوااي عامة أو جزئية يف ابب و 
كأحد أهم شروط وقد حاول الباحث الرتكيز على املنفعة حتديداا   ،البيوع مل تعط املوضوع حقه

 ومعرفة ضوابطها. ،من جوانب متعددة ودراستها ،املبيع

الباحث تطبيق ذلك على قضااي معاصرة، وأخرى قدمية هلا صور معاصرة،  وقد حاول
الية املنفعة وأن القائلني مب ،وخلص الباحث إىل نتائج منها أن األحكام تبىن على منافع املبيع

 من الحنراف. األحكاممسار متني حتفظ فيه املنافع ضوابط أقوى دليالا، وأن 
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الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 
 أما بعد:

اعدين على إجناز هذا أقدم جزيل شكري وفائق احرتامي وتقديري إىل كل من س
ي تفضل الذ فضل عبدهللا مرادالدكتور/ فضيلة املستشار األستاذ العمل، وعلى األخص 

، وأشكره على صربه الرصينةخربته العلمية ونصائحه  ابإلشراف على البحث، واستفدت من
 ورحابة صدره حيال ذلك.على أتخري يف إجناز البحث 

ابقرتاح موضوع  أمين صاحل الذي تكرم علي   وكذلك أتقدم ابلشكر اجلزيل للدكتور/
البحث وبيان أمهيته، كما أشكر كل من ساعدين وأرشدين إىل ما نفعين كثرياا وابألخص 

 الحظاهتم الكرمية أثناء البحثالذين أفادوين مب املشايخبعض الدكتور/ حسن يشو ول أنسى 
 لية.واليت كانت يف غاية األمهية لسري املادة العلمية أو الشك

 ،جزاهم هللا خريا يلوأشكر يف هذا املقام زوجيت وأولدي على دعائهم وتشجيعهم 
 إنه ويل ذلك والقادر عليه.  ،ونفعين هللا وإايهم مبا علمنا ،وجعلهم قرة عني يل
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 يف املنفعة:العلماء  أقوالمن 

(1) يفةأبو حن اإلمام. جواز البيع يتبع النتفاع فكل ما كان منتفعاا به جاز بيعه

(2) الشافعي اإلمام ل مثن حملرم يف األصل وإن تنقلب حالته بضرورة أو منفعة.

 (3) احلصين الشافعي اإلمام نتفاع ابملبيع.غاية البيع الصحيح حل ال

  (4) بدر الدين العيين اإلمام .واملنافع أموال فجاز أن تقع أجرة األعيان

(5) السالمالعز ابن عبد  .لاألمواع هي الغرض األظهر من مجيع املناف

 .189ص، ختريج الفروع على األصول الزجناين، شهاب الدين، 1))

  .13، ص3ج ،األممد ابن إدريس، الشافعي، حم 2))

.9، صكفاية األخيار يف حل غاية االختصار، تقي الدين الشافعي، احلصين 3))

 .228، ص10ج، البناية شرح اهلداية، بدر الدين، العيين 4))

 .183، ص1ج، قواعد األحكام يف مصاحل األانمابن عبد السالم، العز،   5))
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بسم هللا الرمحن الرحيم

:مقدمة

، واملشي يف مناكبها ليبتغوا منافع هلم، األرضهلل الذي شرع لعباده الضرب يف  احلمد
وأيكلوا من رزقه وإليه النشور، وجعل التبادل بينهم وفق نظام رمسه هلم، بين على الرتاضي 

وجعل حتصيله جزءا من عبوديته، وشرع  م الرزقوكتب هل والتسامح والوضوح وحفظ احلقوق،
هللا أحكام املعامالت املالية، وجعل هلا أصول عامة؛ هي معامل لفهم املعامالت وأحكامها، 

 وحرم ماوأحل البيع وحرم الراب وأكل املال ابلباطل  الن اسابح التجارة عن تراض بني أفقد 
ودعى  ،م على من بعث ابحلنيفية السمحة، والصالة والسالحرام وجه   أخذ بغري حق وكل  

.مث أما بعد ............، وعلى آله وصحبهلكل بيع مربور، 

وإل ألكل  ،ويتعبدون هللا ابتباعه يف معامالهتم ،يسريون عليه منهجمن  لبد للناس
حرم  أموال آخرين ودماءهم، من ذلك أن هللا تعاىل وادعى أانس   ،ابلباطل بعضهم مال بعض

 امُ وَ ألنه ق َ  ؛حىت ل يذهب هدراا  ؛إعطاء املال للسفهاءعن  هنىو   والغش والغرر واجلهالة،الراب
ُ َلُكْم قيَيام ا َواْرزُُقوُهْم فييَها ﴿احلياة قال هللا تعاىل:  َواَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّيتي َجَعَل اَّللَّ

 .(5سورة النساء:) ﴾وف اَواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم قَ ْوال  َمْعرُ 

والناظر يف شأن املال جيد حرص الشريعة عليه جبميع مفرداته وشؤونه، فمن ذلك أل 
يوم  نسانول ينفق إل يف مصارفه، ويف شأن الفرد ذاته ل تزول قدم اإل ،يؤخذ إل من حله

ل »:  قال: قال رسول هللا  عن أيب برزة األسلميف ،القيامة حىت يسأل عن ماله مرتني
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تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله 
 .«(1) أبالهمن أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم 

جاء من  ،كبريهعن   فال يضيع صغريه فضال ،نسانمن بين اإل وأما يف شأنه مع غريه
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد »: قال رسول هللا أن  حديث أيب أمامة الباهلي 

أوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة فقال له رجل وإن كان شيئاا يسرياا اي رسول هللا قال وإن 
 .«(2)كان قضيباا من أراك 

 ،الن اسالتنازع بني  حىت ل حيصل األموالابحلديث عن الكرمي  القرآنآايت  وجاءت
َا الصََّدقَاُت ليْلُفَقَراءي َواْلَمَساكينيي َواْلَعاميلينَي انية قال تعاىل: ﴿أصناف الزكاة الثم مثال ذلك إيَّنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفةي قُ ُلوُُبُْم َويفي الر يقَابي َواْلَغاريمينَي َويفي َسبييلي اَّللَّي َوايْبني السَّبييلي َفرييَضة  مي  َن اَّللَّي َعَلي ْ
وهي  واألنفالمال الفيء و  ،آايت املرياثوكذلك ، (60لتوبة:سورة ا) ﴾َواَّللَُّ َعلييٌم َحكييمٌ 

  .الغنائم اليت حيوزها املسلمون يف حرهبم مع الكفار

أحد الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة حفظه  وجعل ،أوىل الشرع العناية ابملاللقد 
 .امغريها من األحكو  ،الراب وحرمةالسرقة كحد   ،ولذا شرعت األحكام املالية ؛ألجلها

أن يعبث يف ماله كيفما يشاء، ول  مال   الشرع مل يرتك احلبل على الغارب لكل مالك
عن خولة األنصارية رضي جاء يف احلديث الشريف  أن خيوض يف مال هللا ابلتشهي واهلوى،

، هذا حديث حسن صحيح(، وقال: 2417صفة القيامة، ابب يف القيامة، رقم ) ، كتابالسننأخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 وصححه األلباين.

(.218، كتاب اإلميان، ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )2)
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يتخوضون يف مال هللا بغري حق، فلهم  إن رجالا »يقول:  : مسعت النيب قالت هللا عنها
 .(2) وحتريكه املشي يف املاء :من اخلوض وهو «يتخوضون»ومعىن ، «(1) ةالنار يوم القيام

 .(3) التخليط يف حتصيله من غري وجهه كيف أمكنقال ابن منظور: 

 .(5) يتصرفون فيه ويتقحمون يف استحالله: (4) وقال احلميدي
 ،مكنوحتصيله من غري وجهه كيفما أ دون متييز حالله من حرامه، املال مجع واملراد هنا

 ﴾َمالي اَّللَّي الَّذيي آََتُكمْ  َوآُتوُهْم مينْ ﴿قال هللا تعاىل:  ،املال مال هللاوذلك ألن أبي الطرق، 
 .(33سورة النور:)

، األموراخلوض هو الشروع يف املاء، واملرور فيه، ويستعار يف قال مال علي قاري: 
ْم يَ ْلَعُبونَ ُقلي اَّللَُّ وأكثر ما ورد فيما يذم الشروع فيه حنو قوله تعاىل: ﴿ هي ﴾  ُثَّ َذْرُهْم يفي َخْوضي

 ،«يف مال هللا» شرعون ويدخلون ويتصرفونل مبالغة، واملعىن يعُّ فَ وىف الت   ، (91األنعام:)سورة
 .(6) أي ما يف بيت املال من الزكاة واخلراج واجلزية والغنيمة وغريها

َآ إَ ﴿قال هللا تعاىل:  م القيامةعنه يو  م هللايسأهلللعباد، من البالء  اا نوع املاليعد  َّنَّ
َنٌة َواَّللَُّ عينَدُه َأْجٌر َعظييمٌ  ن طلبه من ، فالبد م(15:تغابن)سورة ال ﴾َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم فيت ْ

والسنة املطهرة ابلصور املفزعة من العذاب آلكل  القرآنوقد جاء  ، حله وإنفاقه يف مستحقه
قال هللا تعاىل:  ،كمثل آكل مال اليتامى  أصحابه،ره وتعدد على اختالف صو  ،حلرامملال اا

                                  

، رقم ﴾فأن هلل مخسه وللرسول﴿تعاىل: ، كتاب اجلهاد والسري، ابب قول هللا اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف ( 1)
(3118.) 
 .88، ص2، جالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  2))
 .147، ص7، جلسان العربابن منظور،   3))
 .ه (488حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر )املتوىف:  )4)

 .576، صتفسري غريب ما يف الصحيحنيحممد بن فتوح،  ميدي،احل 5))
 .2433، ص6، ج مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحقاري، مال علي،  )6)
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َا َيَُْكُلوَن يفي ُبطُوِنييمْ ﴿  ﴾اَنر ا َوَسَيْصَلْوَن َسعيري ا إينَّ الَّذييَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى ظُْلم ا إيَّنَّ
 اَل يَ ُقوُموَن إيالَّ َكَما يَ ُقوُم الَّذييَن َيَُْكُلوَن الر يابَ ﴿ قال هللا تعاىل: وآكل الراب، (10سورةالنساء:)

ْثُل الر ياَب ۗ َوَأَحلَّ  َا اْلبَ ْيُع مي ُْم قَاُلوا إيَّنَّ ِنَّ ليَك أبَي ُ اْلبَ ْيَع  الَّذيي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ميَن اْلَمس ي ۚ ذََٰ اَّللَّ
َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إيىَل اَّللَّي ۖ َوَمْن َعاَد َوَحرََّم الر ياَب ۚ َفَمن َجاَءُه َمْوعيظٌَة م ين رَّب يهي فَانتَ َهىَٰ ف َ 

 .(275سورةالبقرة:) ﴾نَّاري ۖ ُهْم فييَها َخاليُدونَ فَُأولََٰئيَك َأْصَحاُب ال

عائشة رضي هللا عنها ا حديث ظلم األرضأخذ شربا من من يف حق وجاء الوعيد 
طوقه  األرضقيد شرب من  من ظلم»قال:  ، فإن النيب األرضقالت: اي أاب سلمة اجتنب 

 .«(1) من سبع أرضني

اي أَي َُّها الرُُّسُل ﴿الكرمي أييت األمر ابألكل من الطيبات قال هللا تعاىل:  القرآنويف ثنااي 
ا   ا تَ ْعَمُلوَن َعلييمٌ ُكُلوا ميَن الطَّي يباتي َواْعَمُلوا صاحلي                               ،(51سورة املؤمنون:) ﴾إيين ي ِبي

ْلَمْعُروفي َويَ ْنهاُهْم َعني اْلُمْنَكري َوُيُيلُّ هَلُُم الطَّي يباتي ﴿أنه  ومن أهداف رسالة النيب  َيَُْمُرُهْم ابي
ُهْم إيْصَرُهْم َواأْلَغْ  سورة ) ﴾الَل الَّيتي كاَنْت َعَلْيهيمْ َوُُيَر يُم َعَلْيهيُم اخْلَبائيَث َوَيَضُع َعن ْ

ابلنص  حمرم مال   ل ،شرعاا  مباحة ،املال النافع منفعة معتربة وطيب هواملال ال، (157األعراف:
 .أو خبيث لذاته ول جنس الشرعي،

وحرم  ،أابح الشرع طرقا منها ملنفعتها للفرد واجملتمعو  ،تعددت وسائل الكسب لقد
 وحرم ،بكل شيء مباحالتجارة  على املال والفرد واجملتمع، فأجازلضررها البالغ  ؛سبال أخرى

نه أل ؛ل ما فيه جهالةكمنع  و  ،املرتتب عليهوحرم الغش للضرر  ،الراب لالستغالل احلاصل فيه
 .طريق الشقاق والختالف

                                  

، كتاب املظامل يف املظامل والغصب، ابب إمث من ظلم شيئا من األرض، رقم اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف ( 1)
(2453.)  
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ومل جيعل  ،رماحملكسب السياسة املال وفق الشرع جزء من العبودية هلل فقد منع  ومبا أن
لبتغاء عرض احلياة  الغاية تربر كل وسيلة حمرمة، أل ترى حترمي إجبار الفتيات على البغاء

َواَل ُتْكريُهوا فَ تَ َياتيُكْم َعَلى اْلبيَغاءي إيْن َأَرْدَن ََتَصُّن ا ﴿؛ ألنه نشر للرذيلة قال هللا تعاىل: الدنيا
َ مين بَ ْعدي  نْ َيا ۚ َوَمن ُيْكريههُّنَّ فَإينَّ اَّللَّ تَ ُغوا َعَرَض احْلََياةي الدُّ يل يتَ ب ْ سورة ) ﴾مٌ إيْكَراهيهينَّ َغُفوٌر رَّحي

 اإلجبار على الزان؛ ألنه فساد يف اجملتمع.وسيلة ا هسوغواملال هنا منفعة ل ي ،(33النور:

عن أيب هريرة ألنه يضر األخوة بينهما ف ؛على بيع أخيه نسانبيع اإل حرم النيب و 
 قال  :قال :« ل تناجشوا ول يبع حاضر لباد ول يبع الرجل على بيع أخيه ول خيطب

وذلك حفظا لألخوة  ،«(1) ول تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف إانئها ،طبة أخيهعلى خ
 .للمودة يف اجملتمع وإرساءا 

ل حيتكر إل » قال: أن النيب  بن حنظلة  عبد هللامعمر بن  ومثله حديث
كان   ولو ،ألنه يؤدي إلقالل الطعام من األسواق ؛، هنى الشرع عن الحتكار«(2) خاطئ

 ألن ضرره على اجملتمع ابلغ. حرام، إل أنهرفع سعره، ليف خزن الطعام  تاجر منفعة  لل

نافع؛ وهو ما معرفة أحكام املال ومن أدقها ما يتعلق ابمل ملهمةا األموروهلذا فإن من 
قد ، لللوصول إىل حكم الشرع فيها ،األموالمبعرفة منافع  معاجلتهو  ،فهمهحث احاول الب
 ،على اختالف مذاهبهم على ضرورة املنفعة يف املبيع -كما سيأيت-اء ألفاظ الفقه تعددت

وهل  ،وهدره بدون منفعة وذلك لتفاقهم على حرمة تضييع املال ،عنها وإن اختلفت تعبرياهتم
 .وأكل له ابلباطل، ووقوع يف السرف والتبذير ،إل تضييع للمالفيه شراء ما ل منفعة 

                                  

(، وصححه 3239، كتاب النكاح، ابب النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، رقم )نالسنأخرجه النسائي يف  (1)
 األلباين.

 (.1605، كتاب املساقاة، ابب حترمي الحتكار يف األقوات، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  (2)
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 : علمالنظر إىل املنفعة يف أكثر من 

ن املنفعة أل وذلك له أوجه متعددة،الكالم يف املنفعة أن  مما ينبغي التنبه له حقيقةا 
وهذه بعض العلوم  ، وكل علم له نظرته اخلاصة إليها،مصطلح يدخل يف أبواب وعلوم كثرية
 اليت تدخل املنفعة يف أصل فلسفتها:

 وتعرف أبهنا: فقهاءعند الأحد شروط املبيع الفقه : أتيت املنفعة يف علم الفقه .1
والفائدة املرجوة منها كسكىن الدار وركوب  األعيان، وهي الغرض األظهر من األعيانا قابلت م

 .(1) الدابة
كأحد النظرايت القتصادية   نظرية املنفعة يذكر القتصاديون علم القتصاد: .2

 .(2) يطلب املزيد حبيث لوالتوازن  اإلشباعوصول حد  :وهي
النظرية ) املسمى مذهب املنفعةالعلماء  يناقش :التصوفالفلسفة و  علم  .3

 الن اسعدد من  ألكربر من السعادة قد أكربن حتقق أجيب  األفعالكل   وهي أن ية(األخالق
(3). 

يف : كثرياا ما يتناول علم املقاصد املصلحة واملفسدة مقاصد الشريعة علم .4
اليت تقود ملقصود الشارع، وذلك ألن ي هأحد مرادفات املصلحة و  املنفعة وتعدمباحثه وأبوابه 

حة هي جلب املنفعة املصل أنو ، وتكثريها ودفع املضاِر وتقليلها الشريعة جاءت جللب املنافع
وأن املنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقاا إليها، واملضرة عبارة عن األمل أو  أو دفع املضرة

  .(4) ما يكون طريقاا إليه

                                  

، 2، جَتفة احملتاج اهليتمي، ابن حجر، .91، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس، وقنييب، حامد صادق،  ( 1)
 .162ص

 www.kau.edu.sa ،حماضرات يف االقتصاد اجلزئي سحر خياط، )2)
      ية يف الفلسفة احلديثةاألخالقاملنفعة العامة كأحد املذاهب مصطفى حلمي،  )3)

http://www.alukah.net 
 .234ص ،ن اإلمام الشاطيبنظرية املقاصد ع، أمحد( الريسوين،  4)

http://www.alukah.net/
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 أمهية البحث:

، لذا علماء الشريعة املنفعة يف املبيع جلواز أو صحة بيعه وترتب أثره طيشرت  .1
 .كان من الواجب العلم واإلحاطة هبذا األمر

ظهور العديد من املسائل املعاصرة منفعتها غري مباحة وتدعو احلاجة لتداوهلا  .2
 أو تعم هبا البلوى.

 فه والنقص.حفظ املال أحد الكليات اخلمس وتبذيره يف احلرام نوع من الس .3

 أسباب اختيار املوضوع:

 أمجلها فيما يلي: األسبابلقد دفعين إىل اختيار املوضوع بعض 

 حماولة جتلية الصورة حول مسائل معاصرة تقع املنفعة يف صميم احلكم عليها. .1
 البحث والدراسة للوصول لضوابط املنفعة يف املعامالت املالية. .2
 ث املنفعة يف البيع حبثا منفردا.حب –فيما أعلم  –ليس هناك كتاب مستقل  .3

 أهداف البحث:
 .فعة وأحكامهاناملمعرفة أبعاد  .1
 حتديد ضوابط املنافع يف ابب البيع. .2
 تطبيق الدراسة على قضااي فقهية معاصرة.  .3

 أسئلة البحث:

 ما هي املنفعة وما حكمها وأقسامها؟ .1
 ما ضوابط املنفعة يف املعامالت املالية؟ .2
 ؟لفقهية من خالل منافعهاكيف حنكم على القضااي ا .3
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 فرضية البحث:

 .يف احلكم على املبيعاملنفعة شرط معترب  .1
 ليس كل املنافع جيوز حتصيلها. .2
 ما ل ينتفع به حالا أو مآلا ل يعد مالا ول يصح بيعه ول شراؤه. .3
 بعض املنافع تعارض الكليات اخلمس أو بعضها. .4
 يظهر يف بعض املنافع السفه ودانءة اهلمة. .5

والوصول لضوابط  ،بيع وأثرها يف املعامالت املاليةمنفعة املشرط دراسة دود البحث: ح
 .وسع يف قضااي فقهية قدميةتو  اصرة،مع فقهيةتطبيقات مع  املنافع

 إشكالية البحث:

 ظُ فَ حتُ و  ،ع حىت تصح املعاملة وجتاز شرعاحيدد العلماء املنفعة كأحد الشروط يف املبي
أو غري  غري معتربة هاتُ عَ منفَ ر العديد من املعامالت املالية ولكن ظهو  ،افعاملن م  عُ وت َ  األموال
 اا لستجالء احلكم الشرعي للبت يف هذه املعامالت حالا وحرمة.مهمجيعل البحث ظاهرة 

 الدراسات السابقة:

 ذلك ومل أجد من تناول (بيعاملنفعة يف امل)على دراسات سابقة يف موضوع  اطلعت
َ اهتمام الفقهاء اب أو حبث مستقل بكتاب ابستفاضة من و  ،كون املبيع انفعاا شرتاط  أو َبني 

ضمن مؤلفات البيوع على اختالفها فقهية أو حديثية ومذهبية املؤلفني من تطرق ملنفعة البيع 
ومنهم من استقل مبؤلفات توسعت يف موضوع وذلك كإشارة سريعة كغريه من الفقهاء، ومقارنة 
 ومن ذلك:أو يف أبواب الفقه عموماا  عامالتيف املخرى من جوانب أاملنفعة 
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، من جامعة دمشق برمو رسالة دكتوراه للدكتور/ تيسري حممد: (نظرية املنفعة) .1
حول  وهو كتاب رائع يف اببه جديد يف تنوعه وأحباثه، وقد جاء يف مقدمة واببني، فاملقدمة

، حقيقتها، وتكييفها الفقهي، للمنفعة الباب األول: األحكام العامةو املنفعة بصورة عامة، 
 .املنافع ضمانو  املشرتكة قسمة املنافع املهاأية: وهيو وملكية املنافع، 

املنفعة وعقد و  البيع والشركةك  : العقود وسائر التصرفات الشرعية: املنفعة يفيف الباب الثاينو 
املنفعة ، و ت يف الذمةألهنا تثب رجح جواز قرض املنفعةو ، ةاملنفعة يف القرض والرهن واهلب، و اإلجارة

هبة املنافع، وأهنا جائزة عند اجلميع ، و نفعةقول اجلمهور مبنع رهن املالباحث يف عقد الرهن، ورجح 
، كل متلعلى تفصيل عند الشافعية هل هي متليك أو إابحة فقط، وهي عند احلنابلة عارية مباحة 

 .الزواج والوقف والوصية واجلناايتواملنفعة يف 

حيث منعها اجلمهور ألنه يشرتط يف الوقف ان يكون  :مث ذكر الباحث وقف املنفعة
عينا، وخالفهم املالكية ومال إليه ابن تيمية رمحه هللا، ورجح الباحث اجلواز قياسا على الوصية 

 .ث من أحسن ما كتب يف ابب املنفعةابملنفعة، ويعترب البح

وهو ابب يف غاية  ،حث فهو ضوابط املنفعةضيفه حبثنا ومل يتطرق إليه البايوأما ما 
 ،، فلم يتطرق الباحث للضوابط إل إشارة يف سطر ونصفاملبيع فعاند احلديث عن مناألمهية ع

 .حلديث على ضابط جعل املنفعة مهراعند ا

وقد  ،ويضيف حبثنا يف الفصل الثالث منه تطبيقات معاصرة على شرط املنفعة يف البيع
 ،وبيع هبيمة األنعام جلماهلا فحسب ،املسائل املعاصرة كبيع األرقام املميزة ذكران فيه العديد من

أو  نسانومسائل قدمية هلا وجه جديد كبيع الكالب البوليسية وبيع القطع األثرية وبيع اإل
 أجزاؤه وهكذا.
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أتليف  ((1):ي والقانون املديناإلسالمدراسة مقارنة يف الفقه  ضمان املنافع) .2
الكتاب رسالة دكتوراه جاءت يف مقدمة واببني يف أسباب  راهيم فاضل الدبو:الدكتور/ إب

حيث جعل أسباب الضمان يف ثالثة فصول: ضمان العقد  الضمان وما يكون عنه الضمان
 ،وعقود الماانت والعقود يف القانون ،والعارية والصلح والكفالة والنكاح ،اإلجارةكعقد البيع و 
كضمان التالف   وضمان اإلتالفقانون كضمان الغصب وحنوه، يف الفقه والوضمان اليد 

وكان الباب  ابلعمل الضار أو ابلعتداء أو التعدي سواء املباشرة أو التسبب واخلطأ اجلرمي،
وضمان املنافع وضمان  األعيان: ضمان أيضاا يف ثالثة فصول  : )ما يكون عنه الضمان(الثاين

 .احلقوق يف الفقه والقانون
ملا يتعلق ببحثنا فقد تطرق املؤلف للمنفعة من حيث تعريفها وأهنا كل ما  وابلنسبة

اخلالف يف و  ،مالية املنفعة وذكريستفاد من الشيء عرضاا أو مادة أو الفوائد غري احلسية، 
 الن اسوذلك لبذل  ،مث اختار رأي اجلمهور القائلني مبالية املنفعة بني اجلمهور واحلنفية ذلك

أهنا ميكن حيازهتا حبيازة أصلها و وما ل منفعة فيه ل رغبة فيه ول طلب،  ،ملنافعأمواهلم نظري ا
على منافع  أن عدم اعتبار املنفعة مالا ضياع للحقوق وتسليط للظلمةو وهبذا تثبت ماليتها، 

 .ريهماليت هي ملك لغ األعيان

يف  انقش املؤلف ضمان منافع املغصوب اليت تسبب الغاصب ويف املبحث الثالث
أو يضمنها مع العني  ،وذكر خالف الفقهاء يف كون الغاصب يضمن املنفعة فقط ،فواهتا
اقتصر على  ؤلفوالعجيب أن امل ورجح قول اجلمهور القائلني بضمان منافع املغصوب، ،أيضاا 

وكان إبمكانه التطرق لضمان منافع  ،حديثه عن ضمان املنافع ؛ عندمنفعة الغصب فقط
ومل يتطرق لضمان املنافع يف  ،الوقفافع العارية، وضمان منافع املبيع و ، وضمان مناإلجارة

                          .األعيانرغم انه خصص فصال لضمان  ؛حال السرقة

                                  

، 2)عمان: دار عمار، ط ضمان املنافع دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدينالدبو، إبراهيم فاضل،  )1)
 م(.2001ه/1422
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شروط املبيع  يضيفه حبثنا فإنه يتطرق للمنفعة من انحية أخرى وهي كوهنا أحدَ ما وأما 
املنفعة، ل مآلا ل جيوز شراؤه ول بيعه، وضوابط حالا و  هوأن ما ل منفعة في ،عند الفقهاء

ككوهنا خاصة وعامة ومطلقة وأقسامها ابعتبارات خمتلفة   يف اشرتاطها يف املبيع،الفقهاء  وآراء
 مث يناقش قضااي عديدة معاصرة وموقع املنفعة يف احلكم عليها.ومقيدة ومعلومة وجمهولة 

مو: للدكتور/ تيسري بر  ي(اإلسالم استثناء املنفعة يف عقد البيع يف الفقه) .3
كمن يبيع بيتاا ويستثين   ،تناول استثناء البائع منفعة املبيع ملدة معينةإل أنه أمهيته  ذوالبحث 

 م املؤلف البحث إىل ثالثة مطالب:قس  و  ،السكن ملدة معينة
منفعة : حيث يصرح املتعاقد يف وبني أهنا استثناء لفظي :يف صور استثناء املنفعة :أوهلا

أن خيرج بعض املنفعة مبوجب تصرف أو التزام  :واستثناء حكمي ،ما ابستثنائها من العقد
سابق أو مبوجب الشرع أو عرف مطرد مثل بيع دار مؤجرة أو إجارة أشخاص للعمل فيخرج 

 .وقت الصالة ونقل تصحيح العلماء هلذا النوع للضرورة
فبني فيه شرط العلم  بيعيف عقد الل حكم استثناء املنفعة واملطلب الثاين كان حو 

ابملستثىن كأن يبيع ارضاا ويستثىن زراعتها سنة أو سنتني فإن جهلت املدة عادت على العقد 
 العلماء يف ذلك.ل اقو أونقل  ،ابلبطالن

 بيع املستثىن نفعه يف عقد البيع،: يف نفقة املاألوىل: تالثالث يف مسائل س املطلب
والثانية يف إجارة وإعارة املبيع املستثىن نفعه مدة  ألنه املالك هلا وقد جعلها على عاتق البائع

والثالثة يف هالك املبيع املستثىن نفعه وأجازها شريطة أل يكون أكثر ضرراا من البائع، الستثناء 
يف إعطاء اخلامسة و  ،واملسألة الرابعة يف اشرتاط البائع نفع املبيع لغريه قبل استيفاء البائع له،

 .املشرتي للعني املستثناة منفعتهاائع ما يقوم مقام املبيع يف النفع، واملسألة السادسة يف بيع الب
وأثر  ،كون املنفعة من املبيع مباحة أو ضارة حمرمةدرس املنفعة وضوابطها، و يفحبثنا أما 

كما نتطرق جلوانب أخرى أمشل   ،ذلك يف عملية البيع حىت تكون شرعية أو ممنوعة شرعاا 
 ،والضمان وأقسامها ابعتبارات خمتلفة ،والعقود عليها ،مثل مالية املنفعة ،ق يف منفعة البيعوأعم

 .وصور أخرى معاصرة تقع املنفعة يف أهم مراحل احلكم على املبيع ،وضوابط املنفعة يف املبيع
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لدكتور/ ( أتليف ا(1) سالمياإلالتشريع في وخصائصها الذاتية المنفعة ) .4
وهو حبث ختصصي تشخيصي  ،يةاإلسالمحبث منشور يف جملة اجلامعة  :سأبو مؤننصري رائد 

 ،عدة مفاهيم إىلحول املنفعة، ورغم صغر حجمه فقد أجاد املؤلف يف حتليل مفهوم املنفعة 
ذكر املذاهب املختلفة يف املنفعة و من ذلك املذهب املوضوعي والشخصي والواقعي واملعياري، 

 .قدمياا وحديثاا  منها أو الشرعية سواء الفلسفية
 مما جعلهاوخصائها الذاتية  ،إدراك علماء الشريعة ملاهية املنفعة ثباتإلوهدف يف حبثه 

العلماء املعاصرين كقول احلصري: كل ما يستفاد  أقوال أوردو التشريعي، حموراا أساسياا يف البناء 
املقصودة من األشياء  وقول البورنو: الفائدة العرضيةمن األشياء مما ل ميكن حيازته بنفسه، 

 .املستوفاة من أعياهنا ابلستعمالو 
حيث جعلها خصائص كما تطرق املؤلف إىل خصائص املنفعة وقد أحسن التقسيم 

أن و  وختزينها ميكن حيازهتا عدم امللموسية ويقصد أهنا معنوية لومعيارية فالذاتية مثل:  ذاتية
ر قابلية الضبط والتحديد ابلزمان أو ولو كانت بنفسها غري ملموسة، وذك ،أثرها ملموس

أو ابلوصف كخدمات التصالت  املكان أو العرف مثل أنواع اإلجيارات وقطاع اخلدمات
 .جلهة معينة، وبيان املدة كمنفعة إجيار الدور للسكىن اإلنرتنتو 

كنقل منفعة قابلية الضبط والقياس والتنميط وإمكان النقل   وخصائص معيارية مثل:
رغم عدم و  وقابلية التملكو التصالت أو نقل الكهرابء والنقل ابلوسائل املعروفة، التعليم ا

 .التوسع أحياان مما جعل بعض األقسام أقرب إىل الضبابية منها إىل الوضوح
كما عنون املؤلف فقد استمر يدور يف فلك املنفعة وما يتعلق هبا وخصائها، ويتفق 

عند الفقهاء للحكم  األوىلوأهنا الركيزة من تقسيم املنفعة حبثنا معه يف تعريف املنفعة وطرفاا 
وأقسام املنفعة  ،الرتكيز على اشرتاط الفقهاء للمنفعة يف املبيع حتديداا  حبثناف ييضو  ،على املنافع

 تطبيقات معاصرة تقع املنفعة يف صميم احلكم عليها.و  ،وضوابط شرعية للمنافع

                                  

 .املنفعة وخصائصها الذاتية يف التشريع اإلسالميأبو مؤنس، رائد،  )1)
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 :الكربىللطالب/ زيد حممد ارنة دراسة أتصيلية مق ((1) سرقة املنافع) .6

فيه مالية املنفعة يف الفقه  ذكر األول فصلني:وهو يف تكميلي لرسالة ماجستري  حبث
 إىل مشروعة وحمرمة، وأنواع املنافع وخالف الفقهاء يف ماليتها، والقانون الوضعي 

والقانون  ياإلسالموعقوبتها يف الفقه  ،جترمي سرقة املنفعة إىلالفصل الثاين وتطرق يف 
وجترميها يف الفقه والقانون  افعسرقة املنصور و  ،السرقة وشروطهالوضعي وحتدث فيه عن ا

 عقوبةحتديد و  ومىت يعتربها الشرع جرمية، ومربرات القانون لعتبار سرقة املنفعة جرمية ،الوضعي
 .سرقة املنافع يف الفقه والقانون الوضعي

لى املنفعة وماليتها من عدمها وموقف العلماء وتتفق الدراسة مع موضوعنا يف الكالم ع
صور السرقة للمنفعة كسرقة السيارات ملنفعة وبعض منها وختتلف يف البحث حول سرقة ا

وموقف الشرع والقانون حيال والخرتاعات والعالمات التجارية وخطوط الكهرابء واهلاتف 
يف كل مبيع والتفصيل يف أنواع هذه اجلرمية، بينما تتحدث دراستنا حول املنفعة كوهنا شرطا 

املنافع نظرا لعتبارات عدة كاحلل واحلرمة واخلصوص العموم والكل واجلزء والعملي والصوري 
 وتطبيق ذلك على صور معاصرة. وضماهنا وضوابطها

عامة يف أبواب من زوااي نالحظ بعد استعراض الدراسات السابقة أهنا تبحث املنفعة 
ركز عليها يو  ،حبثنا منفعة املبيعويدرس  ،قش مسائل يف ابب البيوعوان كان بعضها ان ،الفقه

وهذا ما جيعل البحث ضرورايا ملعرفة للوصول لضوابط معينة للمنافع،  الدراسة من جوانب كثرية
 مدى أمهيتها يف ابب البيوع.

                                  

 . سرقة املنفعةالكربى، زيد حممد،  (1)
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 الستقرائي التحليلي الستنباطي اتبعت املنهجمنهجية البحث: 

ستقراء كتب الفقه املذهبية واملقارنة ملعرفة كيف تناول وذلك ابتوضيح املنهجية: 
الفقهاء رمحهم هللا شرط املنفعة يف كتاب البيوع، للوصول ألحكام وتفصيالت واضحة يف 

العلماء للوصول لضوابط املنافع  أقوالذلك، وحتليل تلك اخلالصات من الكتب الفقهية و 
 ل معاصرة.وطريقة احلكم عليها، وحماولة تطبيقها على مسائ

 وخامتة ثالثة فصولخطة البحث: مقدمة و 

مقدمة فيها متهيد بتعريف املنفعة لغة واصطالحا، وتعريف البيع لغة واصطالحا، 
والفصل األول يف املنفعة وماليتها وأقسامها وحكمها، والفصل الثاين يف ضوابط املنفعة: وجاء 

 ابطها مع األفراد.يف ثالثة مباحث: ضوابط ذاتية وضوابطها مع الدليل وضو 

مثانية أما الفصل الثالث: فهو تطبيقات معاصرة لشرط املنفعة يف البيع: وجاء يف 
أو  نسانمباحث: بيع احليوان غري املأكول واملأكول أبسعار ابهظة واألشياء القدمية، وبيع اإل
يع األرقام أجزاؤه، أو امليزات اخلاصة، وبيع املعلومات الضارة، وما ثبت ضرره على اجلسد، وب

  املميزة.
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 :طالبثالثة م ملقدمة: وفيهاا

 :واصطالحا األول: تعريف املنفعة لغة طلبملا

نفع ينفع نفعاا ومنفعةا وانتفع به خالف الضر ومن أمسائه تعاىل  املنفعة لغة:تعريف 
   .(1) النافع وهو الذي يوصل النفع إىل من يشاء من عباده ألنه خالق النفع والضر

إىل مطلوبه يقال  نسانالنفع اخلري وهو ما يتوصل به اإل (ن ف ع): ميالفيو قال 
نفعين كذا ينفعين نفعا ونفيعة فهو انفع وبه مسي وجاء نفوع مثل رسول وبتصغري املصدر نفيع 

 . (2) وانتفعت ابلشيء ونفعين هللا به واملنفعة اسم منه

اخلريات وما يتوصل به  قال الراغب األصفهاين: النفع ما يستعان به يف الوصول إىل
َة  اَل ََيُْلُقوَن ﴿إىل اخلري فهو خري فالنفع خري وضده الضر قال هللا تعاىل:  َواختََُّذوا ميْن ُدونيهي َآهلي

هيْم َضرًّا َواَل نَ ْفع ا َواَل مَيْليُكوَن َمْوَت  َواَل َحَياة  َواَل  َنْ ُفسي ئ ا َوُهْم َُيَْلُقوَن َواَل مَيْليُكوَن ألي  َشي ْ
 .(3) (3:الفرقانسورة ) ﴾ُنُشور ا

على وجه  ابلشيءالتصرف  الشيءالنتفاع: الستفادة من  :املنفعة اصطالحا  تعريف 
املنفعة: اخلري وافق هوى النفس أو مل يوافق، ومن هنا يكون برت و . (4) يريد به حتقيق فائدة

 . (5) هلذا البرت نسانالذراع املصابة آبفة متعدية منفعة مع كراهة اإل

                                  

مادة نفع.  2/780 النهاية يف غريب احلديث وابن األثري، جمد الدين، 1004، صمقاييس اللغةارس، أمحد، بن ف (1)
 .358، ص8، جلسان العرب. ابن منظور، 767، ص1، جالقاموس احمليطالفريوزآابدي، 

 .618ص 2، جاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أمحد بن حممد،  (2)
 .819، صالقرآن، املفردات يف غريب لراغباالصفهاين،  3))

 .91، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس، وقنييب، حامد صادق،  ( 4)

 .465ص مرجع سابق(  5)
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 .رغبةا هبا األموالفائدة عرضية ل تستقل بذاهتا تبذل  :الذي استخلصه الباحثالتعريف 

 .فائدة: أي منفعة أو عائد شرح التعريف:

    .: منتهية ل تدوم طويالعرضية

 .: ل تقوم بنفسها ألهنا ليست حمسوسةتستقل بذاهتا ال

 يل ماليتها.: مبعاوضة بيع أو إجارة وهو دلرغبة ُبا األموالتبذل 

 الفائدة، املصلحة، العائد، احلاصل، اخلري، اجلىن. مرادفات املنفعة:

 :واصطالحا   البيع لغة الثاين: تعريف طلبامل

                                          .(1) مطلق املبادلة : تعريفه لغة:أوال  

قول  (2) ابعهد به ب وع: )الباع( قدر مد اليدين و )ابع( احلبل من ابب قال إذا م
 .«(3) يتفرقاالبيعان ابخليار ما مل »: النيب 

من املشرتي والبائع ميد ابعه لصاحبه إلمتام عملية البيع قال  ومسي البيع بيعاا ألن كالا 
 .(4) بهوبعت احلبل أبوعه بوعا، إذا مددت ابعك  قدر مد اليدين، الباعاجلوهري: 

                                  

 .48، صالتعريفاتاجلرجاين، الشريف،  ( 1)

 . 42، صخمتار الصحاحالرازي، زين الدين،  2))

 (.2079ب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا، رقم )، كتاب البيوع، اباجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  3))

 .1188، ص3، جالصحاح َتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل ابن محاد،  ( 4)
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ظ متحدة ببعض الفاأل عديدةاء البيع بتعريفات عرف الفقه اصطالحا : هتعريف: ا  اثني
 املعاين كاملبادلة وحنوها وفيما يلي بعض تعريفاهتم بصورة خمتصرة:

مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون ابلقول، الكاساين:  قال اإلمام
 .(1) وقد يكون ابلفعل

 .(2) نقل امللك على عوضاحلطاب:  قال اإلمام

عقد يتضمن مقابلة مال مبال لستفادة ملك عني  البيع هو: حجرابن  قال اإلمامو 
ف عر  ويُ  .(4) مبادلة املال ابملال، متليكا، ومتلكا ابن قدامة: قال اإلمامو  .(3) أو منفعة مؤبدة

  . (5) املتقوم ابملال املتقوم ابلرتاضي: مبادلة املال أيضاا 

                                  

، 4، جحاشية ابن عابدينوانظر: ابن عابدين،  .133، ص5ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  1))
 .109، ص12، جاملبسوط. والسرخسي، 501ص

منح اجلليل شرح . وانظر: عليش، 222، ص4، جمواهب اجلليل شرح خمتصر خليلاحلطاب، مشس الدين،  2))
 .433، ص4، جخمتصر خليل

 . 149، ص9، جاجملموع. وانظر: النووي، 215، ص4، جَتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليتمي، ابن حجر،  3))

 .146، ص3، جاإلقناعكشاف القناع عن منت  . وانظر: البهويت،480، ص3، جاملغينابن قدامة،  4))

 177، صجامع العلوم يف اصطالحات الفنوننكري، عبد النيب،   (5)
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 :لغة  واصطالحا   الثالث: تعريف الشرط طلبامل

 :تعريف الشرط لغة: أوال  

 .(1) إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوهالعالمة وهو قال الفريوزاابذي: الشرط: 

 :تعريف الشرط اصطالحا   :ا  اثني

الشرط هو الذي يقف عليه املؤثر اإلمام الرازي:  قول عرفه األصوليون بتعريفات منها:
 .(2)املؤثر  العلة ألهنا نفس يف أتثريه ل يف ذاته ول ترد عليه

الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه ل يكون سببا لوجوده وقال اآلمدي: 
 .(3) السببول داخال يف 

الشرط: هو ما كان عدمه يستلزم عدم احلكم، فهو وصف الشوكاين:  قال اإلمامو 
حلكم ظاهر منضبط، يستلزم ذلك، أو يستلزم عدم السبب، حلكمة يف عدمه، تنايف حكمة ا

 .(4) السببأو 
.(5) ، حبيث إذا وجد األول وجد الثاينتعليق شيء بشيءوقال الشريف اجلرجاين: 

                                  

 .211، ص11، جهتذيب اللغة. وانظر: األزهري، 673، ص1، جالقاموس احمليطالفريوزآابدي،  1))

 .58، ص3، جاحملصولفخر الدين،  الرازي،  2))

 .309، ص2، جيف أصول األحكام اإلحكامعلي بن حممد،  اآلمدي، 3))

 .376، ص1، جإرشاد الفحول إىل َتقيق احلق من علم األصولحممد بن علي،  الشوكاين، 4))

 .125، صالتعريفاتاجلرجاين، الشريف،  5))
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 :احثمب ةأربع وفيه وحكمها وأقسامهااملنفعة ماليتها ألول: الفصل ا

 : عند الفقهاء مالية املنفعة األول: املبحث

 :الرأي األول: قول احلنفية املطلب األول:

 قول اجلمهور :ي الثاينالرأ: طلب الثاينامل

 :عند الفقهاء يف املبيع املنفعة اشرتاط: ثايناملبحث ال

 :اشرتاط املنفعة يف املبيع عند احلنفية املطلب األول:

 :اشرتاط املنفعة يف املبيع عند املالكية: طلب الثاينملا

 طلب الثالث: اشرتاط املنفعة يف املبيع عند الشافعية:امل

 املنفعة يف املبيع عند احلنابلة: املطلب الرابع: اشرتاط

 :مطالب ثالثة :أقسام املنفعة: ثالثاملبحث ال

 املنفعة:مناط احلكم على  املطلب األول:

 :حكم العقود على املنافع: طلب الثاينامل

 :ضمان منفعة املبيع طلب الثالث:امل

 : وفيه ثالثة مطالب:أحكام املنفعة :الرابعاملبحث 

 املنفعة:كم على احل مناط املطلب األول:

 :حكم العقود على املنافع: طلب الثاينامل

  :منفعة املبيعضمان  طلب الثالث:امل
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 :ة عند الفقهاءمالية املنفع املبحث األول:

تعد مسألة املالية يف املنفعة حموراا مهماا ملا بعدها من املسائل املتعلقة هبا، ففي حال 
والوقف  ،والرهن واهلبةو أغلبها من الضمان والبيع أ ،ماليتها جتري عليها أحكام املال إثبات

مث أو التنازل وغريها، وحىت نعرف ماليتها لبد من حتديد املراد ابملال عند الفقهاء،  ،اإلجارةو 
 هم يف ماليتها:ءآرانبني 

ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة، واملالية احلنفية: املال عند  .1
 .(1) افة أو بعضهم، والتقوم يثبت هبا وإبابحة النتفاع به شرعاك  الن استثبت بتمول 

ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه املالكية:  املال عند .2
من وجهه، ويستوي يف ذلك الطعام والشراب واللباس على اختالفها، وما يؤدي إليها من 

 .(2) مجيع املتمولت
وتكون إذا استهلكها مستهلك  ،قيمة يباع هبا ما له :ةالشافعياملال عند  .3

 . (3) الفلسمن أمواهلم مثل  الن اسوما ل يطرحه  ،أدى قيمتها وإن قلت
يف كل األحوال أو يباح اقتناؤه بال  : ما يباح نفعه مطلقاا احلنابلة املال عند .4

 .(4) حاجة

                                  

، 5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقوانظر: ابن جنيم،  .501، ص4، جالدر املختارابن عابدين، حممد امني،  1))
 .277ص

، شرح خمتصر خليل. واخلرشي، 194، ص13، جالذخريةوانظر: القرايف،  .32، ص2، جاملوافقاتالشاطيب،   2))
 .94، ص6ج

، 5، جَتفة احملتاج. واهليتمي، 498، ص5، جِناية املطلب. وانظر: اجلويين، 171، ص5، جاألمالشافعي،  (3)
 .375ص

 .204، صالروض الندي. انظر: البعلي، 7، ص2، جشرح منتهى اإلرادات، البهويت، منصور بن يونس 4))
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لنتفاع به ه واخنلص من جمموع التعريفات إىل أن املال هو: ما أابح الشارع امتالك
 حرازه.إوأمكن ادخاره و 

وجواز أخذ  ،صفات التموُّل والنتفاع همجعت لال عموماا امليفات تعر ونالحظ أن 
اليت توجب  األموالهل نُلِحق به املنفعة فنجعلها من و ، الن اسله قيمة معتربة عند أن  و  ،العوض

 ؟الضمان ابعتبار مشاهبتها للمال ببعض خصائصه

صفية أم املؤمنني رضي  كما يف حديث،  عوضاا يف النكاححياانا جعلها الشرع فاملنفعة أ
فقد ، «(1) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» أن النيب  عن أنس بن مالك  هللا عنها

وجعله عوَض  ،مهر صفية رضي هللا عنها منفعةا وليس مالا مقبوضاا وهو عتقها جعل النيب 
فال ينعقد واملالكية والشافعية ، وخالف يف ذلك احلنفية ة مالا جعل املنفع عليه فقدو صداقها 

 .(2) النكاح عندهم ألن املهر ليس معلوماا 

مث  عتقها النيب أوكذلك صفية رضي هللا عنها قال حممد بن احلسن الشيباين: 
ن يتزوج بغري صداق فكذلك جيوز له أ تزوجها مث جعل عتقها صداقها فكما جيوز للنيب 

 .(3) وهذا مما ل يكون صداقا بني املسلمني ،فيجعله صداقاا  ج على شيء  ن يتزو أ

                                  

(، وأبو داود، رقم 1365(، ومسلم رقم )5086، كتاب، ابب، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)
(2103.) 

، شرح غرر األحكام درر احلكام. ومال خسرو، 168، ص3، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر: ابن جنيم،  2))
 .309، ص4، جشرح خمتصر الطحاوي . واجلصاص،442، ص2ج

 .426، ص3، جاحلجة على أهل املدينةالشيباين، حممد بن احلسن،  3))
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قد كان له أن يتزوج بغري مهر، وكان له أن جيعل ما ليس  ألن النيب قال اجلصاص: 
مبال صداقاا يف العقد، وحنن ل جيوز لنا أن منلك البضع بغري بدل يستحق به تسليم مال، 

 .(1) فلذلك اختلفا

ال يف التلقني ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فال يلزمها ققال احلطاب: 
 .(2) عتقها صداقها؛ مل يصح ولزمه الصداق شرط أن   ذلك وإن  

وإن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها النووي:  قال اإلمام
 .(3) سلف يف عقد فلم يلزم ألنهن تتزوج به أوقبلت مل يلزمها 

ة شاهدين، فقد ثبت وإذا قال: قد جعلت عتق أميت صداقها. حبضر ن قدامة: قال اب
كان العتق والنكاح   ،وإذا قال: أشهد أين قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها ،العتق والنكاح

 .(4) اثبتني أيضاا 

وسبب اختالفهم معارضة األثر الوارد يف ذلك قال ابن رشد:  :سبب اخلالف
مع احتمال أن . «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها أنه  »ن لألصول، أعين: ما ثبت م

ووجه مفارقته لألصول أن العتق ، ؛ لكثرة اختصاصه يف هذا الباب يكون هذا خاصا به 
إزالة ملك، واإلزالة ل تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛ ألهنا إذا أعتقت ملكت نفسها 

                                  

 .310، ص4، جشرح خمتصر الطحاوياجلصاص،  1))

. 265، ص2، جالشرح الكبري. وانظر: الدردير، 475، ص3، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب،  2))
 .109ص، 2، جأسهل املداركوالكشناوي، 

يف مذهب  البيان. والعمراين، 464، ص2، جاملهذب. وانظر: الشريازي، 332، ص16، جاجملموعالنووي،  3))
 .142، ص9، جاإلمام الشافعي

منار السبيل يف شرح . وابن ضواين، 90، صعمدة الفقه. وانظر: ابن قدامة، 74، ص7، جاملغينابن قدامة،  4))
 .157، ص2، جالدليل
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إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها؛ ألنه فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي: إهنا 
وهذا كله ل يعارض ، إمنا أتلفها بشرط الستمتاع هبا رأى أهنا قد أتلفت عليه قيمتها؛ إذ كان

واألصل أن أفعاله لزمة لنا، إل ما قام الدليل  ، ولو كان غري جائز لغريه لبينه  به فعله
 .(1) على خصوصيته

ليس مالا وإن  القرآنو  ،القرآنملسلمني مبا معه من رجالا من ا ومثل هذا تزوجيه 
في احلديث عن سهل بن سعد ، فلكنه ليس شيئاا حمسوساا بل معنوايا  ؛كان أفضل من املال

جاءته امرأة فقالت اي رسول هللا إين قد وهبت نفسي لك فقامت » الساعدي أن رسول هللا 
ا إن مل يكن لك هبا حاجة، فقال رسول هللا قياما طويالا، فقام رجل فقال اي رسول هللا زوجنيه

« :فقال رسول هللا  ،هل عندك من شيء تصدقها إايه فقال ما عندي إلّ إزاري هذا: 
فالتمس » :ل أجد شيئاا، قال :إنك إن أعطيتها إزارك جلست ول إزار لك فالتمس شيئاا قال»

شيء  القرآنفهل معك من : »ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد شيئا، فقال رسول هللا 
قد زوجتكها مبا معك : »قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور مساها، فقال له رسول هللا 

 .«(2)القرآنمن 

 ،األموالقال اخلطايب: فيه من الفقه أن منافع احلر قد جيوز أن يكون صداقاا كأعيان 
 .(3) األموراع وحنو ذلك من وما كان يف معناها من خياطة ثوب ونقل مت اإلجارةويدخل فيه 

وإل كانت موهوبة  ،الكرمي القرآنوليس املقصود أنه وهبه تلك املرأة تكرمياا له حلفظه 
ولو كان معناها وإىل هذا املعىن أشار اإلمام اخلطايب رمحه هللا بقوله:  وهذا خاص ابلنيب  ،له

                                  

 .47، ص3، جاية اجملتهدبدابن رشد،  1))

(. 5029، كتاب فضائل القرآن، ابب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  ( 2)
 ( وصححه األلباين. 2111، كتاب النكاح، ابب يف التزويج على العمل يعمل، رقم )السنن وأخرجه أبو داوود يف

 .211، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  ( 3)
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جلعلت املرأة موهوبة  ؛تفضيالا له نالقرآما أتوله بعض أهل العلم من أنه إمنا زوجه إايها حلفظه 
وهذه خصوصية ليست لغري النيب  ،بال مهر

 (1). 

، حيث جعله مهرا رغم كونه ليس مالا القرآنهل معك شيء من  وقد سأله النيب 
أو يف معىن املال،  ،فاحلاصل أن هذه بعض صفات املنفعة اليت تؤهلها أن تكون مالا حمسوسا، 

ألهنا ل ضمان  ؛ميكن التعدي عليها ،غري مصونة  مهدرةا مالا جيعلها  تليساعتبار املنفعة  وإن  
 متقوماا. عليها فليست مالا 

  نتكلم عليهما يف مطلبني: وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف مالية املنفعة على قولني

أن املنافع ليست أموال متقومة يف ذهبت احلنفية إىل  :احلنفية رأياألول: طلب امل
؛ ألن صفة املالية للشيء إمنا تثبت ابلتمول، والتمول يعين صيانة الشيء وادخاره (2) د ذاهتاح

ج من حيز العدم إىل حيز رُ لوقت احلاجة، واملنافع ل تبقى زمانني، لكوهنا أعراضا، فكلما خَت  
 (4) قال مباليتهافعلماء املذهب  خالف زفرو  ،(3) الوجود تتالشى، فال يتصور فيها التمول

 .اإلجارةهلم صور قليلة تعترب املنفعة أموالا كما هو احلال يف و 

 

 

 

                                  

 .211، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  ( 1)
 .278، ص2، جبدائع الصنائعوانظر: الكاساين،  .71، ص5، جاملبسوط السرخسي، 2))
. 224، ص2، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. وابن جنيم، 106، ص3، جالدر املختارانظر: ابن عابدين،  (3)

 .331، ص3، جشرح خمتصر الطحاويواجلصاص، 

 .218، ص4، جبدائع الصنائعاين، الكاس 4))
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 استدل احلنفية على عدم مالية املنفعة مبا يلي: أدلة احلنفية:

املال ما من ، و (1)قال أبو حنيفة رمحه هللا: املالية والتقوم إمنا يثبت ابإلحراز  .1
ذلك غري متصور يف املنافع؛ ألهنا شأنه أن يتمول، أبن حيرز ويدخر لالنتفاع وقت احلاجة، و 

 .(2) وذلك ل يتحقق يف املنافع؛ ألهنا ل تبقى وقتنيأعراض حتدث وتتالشى، 

التمول )والذي يبدو يل أن هذا الدليل ل يُثبت خصوصية للمال هبذه األوصاف 
عتبار هذا الشرط خاصاا ابملال ل واأهنا ل جتتمع يف كل مال،  اكموالحراز والدخار(  

املنافع هي و ، ن املنافع ميكن حيازهتا حبيازة أصلهاأل ؛احليازة احلسية شرطاا  تفليس ،يستقيم
 أمواهلم. الن اسفإن عدمت لن يبذل  ،وهبا إقامة املصاحل ،الغرض من بذل املال

 ،يضمن ابلغصب، إذا حصل الغصب فيه ما يضمن ابلعقداملنافع ل تضمن،  .2
بدللة أن بتلف العني تتلف منافعها فتضمن العني، ول  هاواملنافع ل يتصور غصبها يف أنفس

 .(3) تضمن املنافع

 ،األوىلبطريق  ألعيانل تضمن مبنافع مثلها، ول تضمن اب املنافعقال السرخسي: 
ليس للمنفعة مثل يف صفة املالية ، وأضاف: (4) لختالفهما صورة ومعىن، وعليه فليست مال

                                  

 .160، ص7، جاملبسوط السرخسي، )1)

، والبابريت، 502، ص4، جرد احملتار على الدر املختار. وابن عابدين، 78، ص11، جاملبسوطالسرخسي،   2))
 .233، ص8، جالعناية شرح اهلدايةحممد، 

 .3331، ص7، جالتجريد للقدوري، أمحد بن حممد القدوري، 3))
، 7، جالتجريد للقدوري، أمحد بن حممد القدوري،. وانظر: 56، ص1، جأصول السرخسيلسرخسي، ا ( 4)

 .3331ص
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عند ذلك يتبني فقه املسألة أن املانع من إلزام الضمان عندان انعدام ميكن استيفاؤها يف الدنيا و 
 .(1) يف صفة املالية األعياناملماثلة لظهور التفاوت بني املنافع و 

واملنافع ليست مبال على أصلنا حىت ل تضمن ابلغصوب وإمنا تصري قال الزيلعي: و 
 .(2) مال ابلعقد للضرورة إذا احتيج إليها وأمكن تسليمها

املنافع عند أصحابنا الثالثة غري متقومة شرعا أبنفسها، وإمنا تتقوم قال الكاساين: و 
فلو وجبت الزايدة على  ،ابلعقد بتقومي العاقدين، والعاقدان ما قوماها إل ابلقدر املسمى

 .(3) وإهنا ل تتقوم بال عقد ،املسمى لوجبت بال عقد

من أجل احلصول هو  األموالو  ألعياناب الن اسن تبادل أبهذا الدليل  ةميكن مناقش
 التبادل لذهاب املنافع احلاصلة هلم. الن اسفإذا مل تضمن املنافع ترك  ،على املنافع

املال ما مييل إليه الطبع وميكن  املنفعة ملك وليست مالا: يقول ابن عابدين: .3
امللك ما من شأنه  ادخاره لوقت احلاجة، وأنه خرج ابلدخار، املنفعة فهي ملك ل مال؛ ألن

  .(4) أن يتصرف فيه بوصف الختصاص

أن املنفعة يتصرف فيها بوصف الختصاص من غري إمكان الدخار : أيضاا ويقول 
 .(5) األموالواإلحراز، وهذا شأن األمالك ل 

                                  

 .286، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي،  1))

 .146، ص2، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  2))

 .218، ص4، جبدائع الصنائعالكاساين،  3))

 .51، ص5ج ،ملختاررد احملتار على الدر اابن عابدين،  4))
 .160، ص7، جاملبسوط ، وانظر أيضاا: السرخسي،502، ص4، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  (5)
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ويضرب  ،بني املنفعة والنتفاع اا إن هناك فرق :هذا الدليل ميكن توضيحه بقول احلنفية
 .(1)ع ابملستأجر واملستعري فاألول مالك املنفعة والثاين مالك لالنتفا لذلك مثالا 

 الدليل ل يستقيم.ف األموالفهي يف معىن  األموالمقابل  األعيانواملنفعة حتصل من 

وحنوها؛ ألجل تصحيح  اإلجارةأن املنافع ل وجود هلا، وإمنا يقدر وجودها يف  .4
يف حق جواز العقد عليها  األعيانرع نزهلا منزلة وكما توجد تنتفي غري أن الش، العقد عليها

 .(2) ألعيانرخصة، فتعني القتصار عليها، وعدم احلكم أبهنا أموال قائمة اب

إليها فيكتفي  الن اساملنافع ل تتقوم بنفسها، بل ابلعقد حلاجة يب العز: أقال ابن 
 .(3) ابلضرورة يف الصحيح منها، إل أن الفاسد له تبع

رمحه هللا تعاىل يف رواية  األجرة ثالث رواايت عن أيب حنيفةويف خسي: قال السر 
جعلها كاملهر؛ ألهنا ليست ببدل عن املال حقيقة؛ ألهنا بدل عن املنفعة، ويف رواية جعلها 

واألصح أن  ،لكنه ليس مبحل لوجوب الزكاة فيه كبدل ثياب البذلة؛ ألن املنافع مال من وجه
التجارة مبنزلة مثن متاع التجارة كلما قبض منها أربعني تلزمه الزكاة  أجرة دار التجارة أو عبد

 .(4) اعتبارا لبدل املنفعة ببدل العني

                                  

و 38، ص3، جبدائع الصنائع. والكاساين، 279، ص5و ج379، ص3، جالدر املختارانظر: ابن عابدين،  1))
 .216، ص6ج

 .56، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي،  ( 2)

 .606، ص5، جالتنبيه على مشكالت اهلدايةحلنفي، ابن ايب العز، ا 3))

 .196، ص2، جاملبسوطالسرخسي،  4))
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ألنه إذا  ل يستقيم؛، وهذا اإلجارةإل تقديرا يف يعترب احلنفية أن املنافع ل وجود هلا 
الشخص أمواله ، فحني يدفع اإلجارةعلى منافع فتجوز يف غري  اإلجارةجازت املعاوضة يف 

، اإللكرتوينأو منفعة التعليم مقابل منفعة اإلضاءة يف بيته، أو منفعة طبية، أو منفعة اتصال، 
أو منفعة أو منفعة احلماية واحلراسة ، معاا اللنب العناية و فاألجر مقابل أو منفعة رضاع الصيب 

نافع ميكن رفنا أن امل، عاإلجارةعلى العوض مبثلها وهي ليست من قبيل  الن اسمشاهبة تعارف 
 .اإلجارةيف غري  املعاوضة عليها

معاوضة  اإلجارةألن ، (1) ة بل هي على القياس الصحيحليست رخص اإلجارةكما أن 
 .(3)وهي معاوضة مالية حمضة  (2)فتدخل يف جنس البيوع املعروفة 

عاقدين معاوضة لزمة، فإذا لزمت، مل يتضمن موت أحد املت اإلجارةفإن قال اجلويين: 
  .(4) انفساخها، كالبيع

وأما عتقها صداقها فيقول الكاساين:  أما حديث صفية حيث جعل النيب  .5
احلديث فهو يف حد اآلحاد ول يرتك نص الكتاب خبرب الواحد مع ما أن ظاهره مرتوك؛ ألن 

، مث ول ما يدل عليه القرآنل تكون مهرا ابإلمجاع، وليس فيه ذكر تعليم  القرآنالسورة من 
وحبرمته وبركته ل أنه كان ذلك النكاح بغري تسمية  القرآنأتويلها زوجتكها بسبب ما معك من 

أو على تعليم احلالل واحلرام من  القرآنمال، وعلى هذا األصل مسائل: إذا تزوج على تعليم 

                                  

 .4، ص2، جاعالم املوقعنيانظر: ابن القيم،  1))

 .103، ص6، جاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  2))

 عمدةشرح . وابن تيمية، 305، ص7، جِناية املطلب. واجلويين، 478، ص17، جالبيانانظر: العمراين،  3))
 .215، ص2، جالفقه

 .89، ص8، جِناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  4))
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األحكام أو على احلج والعمرة وحنوها من الطاعات ل تصح التسمية عندان؛ ألن املسمى 
 .(1) س مبال فال يصري شيء من ذلك مهرالي

صريح و  ن احلديث صريح يف جعل العتق صداقا،أبهذا الستدلل ميكن أن يناقش و 
 . مسى مهرا هلا ول أنه خاصاا به  وليس فيه أنه  ،القرآنمبا معه من  اج الصحايبو يف ز 

وإن أجر يقول: ومن احلنفية من يرى املنافع أموالا مثل: برهان الدين بن مازة حيث 
 .(2) جتارة، ألن التجارة مبادلة مال مبال واملنافع مال اإلجارةأو استأجر فهو جائز ألن 

ل يرى املنافع أموالا كاإلمام الشربيين اخلطيب حيث يقول: من الشافعية  ومن علماء
املنافع ليست أموال على احلقيقة، بل على ضرب من التوسع واجملاز، لو حلف شخص ل 

ألن املنافع يقدر وجودها ألجل صحة العقد وما  ؛ل له وله منافع مل حينث على الصحيحما
 .(3) دخله التقدير ل يكون حقيقة كما يقدر امليت حيا ليملك الدية وتورث عنه

 

                                  

الدر . وابن عابدين، 106، ص5، جاملبسوط. وانظر: السرخسي، 277، ص2، جبدائع الصنائعالكاساين،  1))
 .101، ص3، جاملختار

 .111، ص4، جيف الفقه النعمايناحمليط الربهاين ابن مازة، برهان الدين،  2))

 .323و322، ص2ج ،مغين احملتاج الشربيين، ( 3)
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  :(3)واحلنابلة  (2) الشافعيةو  (1) من املالكيةاجلمهور  رأيلثاين: طلب اامل

 ،ن املنفعة مالإعلى  مينبين قوهلو واملنافع  األعيانن: اقسم األموال ون أناجلمهور ير 
وهلم أدلة تؤيد ذلك بعضها قوي وبعضها أقل يف وجاهة الستدلل،  ،ميكن أن يعاوض عليه

 وتتلخص أدلتهم فيما يلي: وليس لذاهتا ملنافعها تقصد األعيانمن ذلك أن 

 :يف مالية املنفعة أدلة اجلمهور

أمواهلم مقابلها،  الن اسلنفس وتقبل املعاوضة ويبذل كاملال متيل إليها ا  املنفعة .1
  .(4) األموالبل هي أحد أقسام 

مالا وزوج من حيفظ  وقد اعتربه هر يف النكاح، تكون عوضاا كاملاملنفعة  .2
 أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أن النيب »  أنس بن مالك فعنتلك املرأة،  القرآن

  .ا صداقها، فدل على مالية املنفعةعل عتقهصفية وج النيب  أعتق حيث« (5)
فإهنا معاوضة على منفعة، واملال ل  اإلجارة تظهر مالية املنفعة أكثر يف عقد .3

قال  تستعمل املنفعة من طريف التعاقد قصة موسىيف و يبذل إل مقابل املال فدل على ماليتها، 
َجٍج فَإيْن قاَل إيين ي ُأرييُد َأْن أُْنكيَحَك إيْحَدى ابْ نَ ﴿ :تعاىل َ حي يَتَّ هاَتنْيي َعلى َأْن أَتُْجَريني مَثايني

ُديني إيْن شاَء اَّللَُّ ميَن الصَّاحليينيَ   ﴾َأمْتَْمَت َعْشرا  َفميْن عيْنديَك َوما ُأرييُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتجي
                                  

 .321، ص2، جأسهل املدارك شرح إرشاد السالك. والكشناوي، 315و34، ص8، جالذخريةالقرايف،  1))

، 3، جأسىن املطالب شرح روض الطالب. واألنصاري، زكراي، 34، ص7، جشرح الوجيزبلعزيز فتح االرافعي،  2))
 .56ص

 .80، ص4، جاإلقناعكشاف القناع عن منت . والبهويت، 20، ص5، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح،  3))

 .34، ص7، جفتح العزيز شرح الوجيز. والرافعي، 20، ص5، جاملبدع يف شرح املقنعانظر: ابن مفلح،  4))

( وصححه 1115األمة مث يتزوجها، رقم )، كتاب النكاح، ابب ما جاء يف الرجل يعتق السننالرتمذي يف  أخرجه 5))
 األلباين يف صحيح الرتمذي. 
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ة والعمل منفع ،عشر سنوات اإلجارةفهي تبني زواج موسى مبقابل  (1)(27)سورة القصص:
 .(2) مالا مقبوضاا فدل على ماليتها وليس

إمنا تقصد وتعترب أموال ل لذاهتا، بل ملا تشتمل عليه من املنافع،  األعيانأن  .4
، فكيف ل (3) كما قال العز ابن عبد السالم  األعيانفاملنافع هي الغرض املقصود من مجيع 

 .(4) تعترب بنفسها أموال
، وإغراء للظلمة يف العتداء الن اسعا حلقوق أن يف عدم اعتبارها أموال تضيي .5

ما يناقض مقاصد الشريعة اليت ميلكها غريهم، ويف ذلك من الفساد واجلور  األعيانعلى منافع 
 .(5) اوعدالته

 .(6) األموالقال الرافعي: وجيوز ضمان املنافع الثابتة يف الذمم ك

 :ومثرة اخلالف املطلب الثالث: الرتجيح بني القولني

 وال: الرتجيح بني القولني:أ

 ؛رأي اجلمهور القائل مبالية املنفعة انرجح ،الباحث بعد عرض الرأيني السابقنيويرى 
جعلها عوضاا لنكاح  :مثل ،أن املنفعة هلا جزء كبري من وصف املاليةو  ،األدلة ووجاهتها لقوة

                                  

 .213، صالقواعد، احلنبلي، ابن رجب ( 1)

االنصاف يف معرفة . واملرداوي، 104، ص15، جاحلاوي الكبري. واملاوردي، 415، ص5، جالذخريةالقرايف،  2))
 .103، ص6، جالراجح من اخلالف

 .183ص ،1ج ،األحكام يف مصاحل األانم قواعدابن عبد السالم، العز،  3))

 .282، ص8، جالذخريةانظر: القرايف،  4))

 .231، ص7، جِناية املطلب يف دراية املذهبانظر: اجلويين،  5))

 .372، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكرمي،  6))
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للسكىن  اإلجارةه أو وغري  القرآن متعليلأو  ،كما يف حالة صفية أم املؤمنني رضي هللا عنها
أموال  صونسبيل  األموالواعتبارها من  ،وكوهنا مقابل املال يف اخلدمة والركوب وغريها ،مثال

 علم.أوهللا تعاىل  ،وجتاوزوا يف حالة منع الضمان لعدم املالية الن اسوإل لتعدى  ،الن اس

اقشته ملالية املنفعة لمنفعة جزء من املالية المام السرخسي يف معرض منوأشار إىل أن ل
 .(1) يف املالية األعيانولئن سلمنا أن املنفعة مال متقوم فهو دون قال: 

يقضي بعدِِّها  الن اسإن عمل  الدكتور إبراهيم الدبو قائالا:من املعاصرين  رجحهممن و 
فية وأضاف أن إهدار املنافع ضياع للحقوق وترجيح احلن ،أموالا وما ل منفعة فيه ل طلب عليه

 . (2) ملاليتها أحياانا دليل رجحان هذا القول

مخسة أقسام: النقد، والسهم،  األموالحيث جعل  الدكتور فضل مراد أيضاا رجحه و 
على تفصيل للمنفعة  ،تباع وتشرتى وتورث ،، واملنفعة جزء خامس لألموالاألعيانواحلق، و 

  ية املنفعة. ، وهبذا التقسيم يؤيد الرأي القائل مبال(3) ليس هذا موضعه

 اثنيا : مثرة اخلالف بني احلنفية واجلمهور:

ومثرة ذلك حصول الضمان  ،ما ذكرانكء يف مالية املنفعة  جرى اخلالف بني الفقها
فاحلنفية يقولون بعدم ماليتها  ،أو عدم الضمان للمنافع يف حال العتداء عليها أو فواهتا

 ه قيمة واملنافع عندهم ليست هلا قيمة مالية.ألن الضمان تعويض ملا ل ،وابلتايل عدم ضماهنا

                                  

 .79، ص11، جاملبسوطالسرخسي،  1))

 ابختصار. 263، املنافعضمان الدبو، إبراهيم فاضل،  ( 2)

 .850ص2، جاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  ( 3)
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واملعىن ل ، (1) املنافع ل تضمن ابإلتالف بغري عقد ول شبهة عقدقال السرخسي: 
يضمن سواء أتلفها بنفسه أو حبسها عن املالك األصلي، فال يضمن، وهذه الصورة تظهر 

ة والشافعية واحلنابلة أن وعلى عكس احلنفية يرى اجلمهور من املالكيمتاماا يف ابب الغصب، 
فمن أتلف منافع غريه أو حبسها عنه ضمن  (2) املنفعة مال وجيب ضماهنا يف حال فواهتا

أغلق دارا ، ولو قيمتها، وذكروا لذلك أمثلة منها: لو غصب حرا وأجره لغريه ضمن أجرة املثل
   .ضمن تلك املنافع، ألهنا أموال معتربة امنافعه مالكها  ومنع

                                  

تبيني احلقائق . والزيلعي، 283، ص5، جبدائع الصنائع. وانظر: الكاساين، 78، ص11، جاملبسوطالسرخسي،  1))
 .233، ص5جشرح كنز الدقائق، 

، ِناية املطلب يف دراية املذهب. اجلويين، 3، ص4، جالشرح الكبري. والدردير، 282، ص.8، جالذخريةالقرايف،  2))
 . 80، ص4، جاإلقناعكشاف القناع عن منت . والبهويت، 231، ص7ج
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 املنفعة يف املبيع:  شرطالثاين: املبحث 

ففي  ،وإن اختلفت تعبرياهتم عنه ،لفقهاءبني اعليه املنفعة شرط متفق  إنميكن القول 
زادوا شروطا أخرى  حىت ولو ،ذكرون املنفعة أحد هذه الشروطلشروط املبيع ي تعدادهمحني 

 ،تتضافر أدلتهم يف اشرتاطها ،عليها يف كتبهم متفقاا  تبقى املنفعةُ  ،اتفقوا أو اختلفوا يف بعضها
 .بيععلى امل كمهي معيار احلف أمهيتها،م يف أقواهلو 

وقع فهو خالف وإن  ،قد بذر مباله وأسرفما ل ينتفع به ف نساناإل إذا اشرتىو 
قال ، و (141)سورة األنعام: ﴾َواَل ُتْسريُفوا إينَُّه اَل ُيُيبُّ اْلُمْسريفينيَ ﴿قال هللا تعاىل:  الشرع،

ْلَباطيلي ﴿تعاىل: هللا  َنُكْم ابي  (، 188)سورة البقرة: ﴾َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ول أتكلوا ليس املراد منه األكل خاصة، ألن غري األكل من الرازي:  قال اإلمام
التصرفات كاألكل يف هذا الباب لكنه ملا كان املقصود األعظم من املال إمنا هو األكل وقع 

 .(1) أكله فلهذا السبب عرب هللا تعاىل عنه ابألكل فق ماله أن يقال إنهالتعارف فيمن ين

ْلَباطيلي ﴿املراد ابآلية قال القرطيب:  َنُكْم ابي املالهي أي يف  ﴾َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 .(2) والقيان والشرب والبطالة

ابألكل إذا كان تالف ولو حترمي إتالف املال أبي صور اإل :وجه االستدالل من اآلية
 قيل وقال، :ثالاثا هللا كره لكم  إن»: قال  ن النيبأ عن املغرية بن شعبة و  ،ابلباطل

 .«(3) وكثرة السؤال، وإضاعة املال

                                  

 .458، ص3، ججامع البيان. وانظر: الطربي، 280، ص5، جمفاتيح الغيبالرازي،  1))

 .233، ص1، جتفسري البغوي. وانظر: البغوي، 338، ص2، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  2))

، رقم ﴾إحلافا النَّاسال يسألون ﴿، كتاب الزكاة، ابب قول هللا تعاىل: اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )3)
(1477.) 
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وفيما وإل كان عيباا يف حقه،  ،صاحبهتعارفوا أن املال ل ينفق إل مبا ينفع  الن اسو 
  أربعة مطالب: يفاملنفعة  شرط حولالفقهاء  أقوالستعرض نيلي 

  :: اشرتاط املنفعة يف املبيع عند احلنفيةاألول املطلب

شروط املذاهب تتشابه يف معظمها مع املعقود عليه يشرتط احلنفية شروطاا يف املبيع 
 : (1) الشرط الذي يرجع إىل املعقود عليه :بقوله اإلمام الكاساين رمحه هللا قرراألخرى حيث 

 .بيع املعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج أن يكون موجودا فال ينعقد .1
ال ينعقد بيع احلر ألنه أن يكون مالا منتفعاا به ألن البيع مبادلة املال ابملال ف .2

  بيع اخلنزير ألنه ليس منتفعاا به شرعاا.لل و ليس مبا
ألن البيع متليك فال ينعقد فيما ليس مبملوك كمن ابع الكأل أن يكون مملوكاا  .3

  .ض مملوكة، واملاء الذي يف هنره أو يف بئرهيف أر 
 أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده ل ينعقد .4

  الطري يف اهلواء.كبيع 

 أن ما ل ني  وبَ  ،فاملالحظ هنا أن اإلمام الكاساين جعل املالية من شروط املعقود عليه
قد بيع صيد احلرم حمرما كان البائع أو حالل؛ ألنه : ل ينعقوله مثل ،ينتفع به ل يعد مال

سواء كان صيد احلرم أو احلل؛  ،حرام النتفاع به شرعا، فلم يكن مال، ول بيع صيد احملرم
 .ألنه حرام النتفاع به يف حقه، فال يكون مال يف حقه

                                  

. وابن عابدين، 255، ص11، ج املبسوط، وانظر: 138ص 5، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (1)
 .505، ص4، جالدر املختار
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لضب، كالوزغة، وا  األرض: ول ينعقد بيع احلية، والعقرب، ومجيع هوام أيضاا وقال 
والسلحفاة، والقنفذ، وحنو ذلك؛ ألهنا حمرمة النتفاع هبا شرعا؛ لكوهنا من اخلبائث فلم تكن 

 . (1) أموال فلم جيز بيعها

حيث  ية ذكره يف معرض حديثه عن املاليةشرطاا حلصول املال مام الكاساينوزاد اإل
، فهو هنا أضاف (2) لمنيقال: ول ينعقد بيع اخلنزير من املسلم؛ ألنه ليس مبال يف حق املس

 رة حلصول املالية.اشرط الطه

املراد ابملال ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة، واملالية  :قال ابن عابدين
أو بعضهم، والتقوم يثبت هبا وإبابحة النتفاع به شرعا؛ فما يباح بال متول  الن استثبت بتمول 

بال إابحة انتفاع ل يكون متقوما كاخلمر، وإذا عدم  ل يكون مال كحبة حنطة وما يتمول
 .(3) األمران مل يثبت واحد منهما كالدم

، وجعل عند الناس مبعىن اعتماد العرف السائد نالحظ أنه جعل التمول عالمة املالية
ول ختتلف كتب األحناف عن بعضها كثرياا فيما ذكران من شروط النتفاع شرط التمول، 

حىت ترتتب  ،ابملبيع أحد الشروط الواجب توفرها فيه هد معنا جعلهم النتفاعوالشا ،املبيع
 وحيق له التصرف فيما اشرتاه. ،وينتقل امللك للمشرتي ،آاثر البيع

 

 

                                  

 .144ص 5ج ،ئع يف ترتيب الشرائعبدائع الصناالكاساين،  ( 1)

 .143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  2))

 .501ص4، ج رد احملتار على الدر املختارابن عابدين،   ( 3)
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 :: اشرتاط املنفعة يف املبيع عند املالكيةالثاين املطلب

 ،اهب األخرىهي يف جمملها قريبة من شروط املذ ،ط فقهاء املالكية شروطاا للمبيعيشرت 
 :(1) يقول حممد بن عرفة يف حاشيته على الشرح الكبري:

 أن يكون طاهراا فال يصح بيع النجس ول متنجس ل ميكن تطهريه .1
 أن يكون منتفعاا به شرعاا فال يصح بيع آلت اللهو. .2
 أن يكون غري منهي عن بيعه فال يصح بيع كلب الصيد وحنوه. .3
صح بيع الطري يف اهلواء ول الوحش يف أن يكون مقدوراا على تسليمه فال ي .4

 الفالة.
 أن يكون املبيع والثمن معلومني للمتعاقد .5

إل ما خص بدليل  ،قال ابن عبد الرب: ومعلوم أن ما جاز النتفاع به جاز شراؤه وبيعه
 . (2) وهو الكلب الذي هني عن مثنه

 .(3) جاز أجرهجتوز سكىن دار بسكىن دار أخرى وكل ما جاز إجارته قال القرايف: 

                                  

. وانظر أيضاا العدوي، أبو احلسن، 10، ص3ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن عرفة،  )1)
، شرح خمتصر خليل، واخلرشي، حممد بن عبد هللا، 138، ص2ج الرابين حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب

 .5، ص4ج

 . 164ص 1ج االستذكارابن عبد الرب،  (2)
 .390، ص5، جالذخريةالقرايف،  )3)
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فيجوز بيع املنتفع  ،يشرتط يف املعقود عليه أن يكون منتفعا بهاحلطاب:  قال اإلمام
قدم من أنه من به ل ما ل منفعة فيه فال جيوز العقد به، ول عليه، والدليل على ذلك ما ت

 .(1) أكل املال ابلباطل

اقتىن كلبا ليس  من» قال: عن النيب   عن عبد هللا بن مغفلاحلديث وقد جاء 
وإن كان احلديث غري  ،«(2) بكلب صيد ول ماشية ول حرث، نقص من أجره كل يوم قرياط

 كما  قد جاء ما مينع عملية البيع حبديث النهي عن مثن الكلب ولكنصريح يف ابب البيع، 
 .«(3) هنى عن مثن الكلب أن رسول هللا »عن أيب مسعود األنصاري  يف الصحيحني

من عدم جواز بيع الكلب وإن كان به  ،ما ذهب إليه املالكية يث يؤيداحلد وهذا
 .ألنه منهي عن مثنه ابلنص بعض النتفاع

يتبني مما سبق اتفاق أئمة املذهب املالكي على شرط املنفعة يف املبيع وإل كان البيع 
 عليه، ألنه أكل للمال ابلباطل. اإلقدامحمرماا ل جيوز 

  :املنفعة يف املبيع عند الشافعية : اشرتاطالثالث املطلب

 :(4) النووي قال اإلمام يشرتط فقهاء الشافعية مخسة شروط للمبيع

 والكلب. األصناماخلمر وامليته واخلنزير و أن يكون طاهراا فال يصح بيع  .1

                                  

 .263، ص4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، مشس الدين ،احلطاب 1))

 صححه األلباين.و  5650، رقم التقاسيم واألنواعيف أخرجه ابن حبان  )2)

 (.1567(، ومسلم رقم )2237، كتاب البيوع، ابب مثن الكلب، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )3)

. 151، صكالنَّاسعمدة السالك وعدة . وانظر: ابن النقيب، 149، ص9ج اجملموع شرح املهذبالنووي،  )4)
 .392، ص3، جِناية احملتاج . والرملي، مشس الدين،338، ص2، جمغين احملتاجوالشربيين، 
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واحليات والعقارب والغراب  أن يكون منتفعاا به شرعاا فال يصح بيع آلت اللهو .2
 .والسباع والسموم

 .يقع العقد له ناملبيع مملوكا ملكون أن ي .3
القدرة على التسليم سواء القدرة الشرعية أو احلسية فال يصح بيع املغصوب  .4

 .واآلبق
 هنى عن بيع الغرر. معلوما ألنه أن يكون املبيع  .5

وإل مل يكن مال وكان أخذ املال يف مقابلته  ،كون املبيع منتفعا بهالرافعي:   قال اإلمام
القلة كاحلبة من احلنطة  حدمهاأ :عة سببانفعن املن ءالشي وخللو ،ل املال ابلباطلقريبا من أك

 .(1) واحلبتني والزبيبة وغريمها والثاين اخلسة كاحلشرات

فال يصح بيع ما ل  ،النفع مبا وقع عليه الشراء يف حد ذاتهوقال ابن حجر اهليتمي: 
 .(2) خذ املال يف مقابلته آكل له ابلباطلوآ ،بذل املال يف غريه سفه وألن ؛ينتفع به مبجرده

املنتفع هبا من املأكول  األعيان: وجيوز بيع ما سوى ذلك من الشريازي قال اإلمامو 
واملشروب وامللبوس واملشموم وما ينتفع به من احليوان ابلركوب والكل والدر والنسل والصيد 

 . (3) والصوف

                                  

 .118، ص8، جفتح العزيز بشرح الوجيزالكرمي،  الرافعي، عبد 1))

 . بتصرف يسري.238، ص4ج َتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليتمي، ابن حجر،  )2)

 .11ص 2ج املهذبالشريازي، أبو إسحاق،  ( 3)
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فإنه ل يصح  ،حرتز به عما ل منفعة فيهأن يكون منتفعا به فا احلصين: قال اإلمامو 
 ،وقد هنى هللا تعاىل عنه ،وأخذ املال يف مقابلته من ابب أكل املال ابلباطل ،بيعه ول شراؤه

 . (1) فمن ذلك بيع العقارب واحليات والنمل وحنو ذلك

 ،لوإل كان أكالا للمال ابلباط ،يتفق أئمة الشافعية على شرط النتفاع يف مبادلة البيع
يف عملية به وابلتايل ل يصح للمعاوضة  ،وأبن ما ل منفعة فيه حالا أو مآلا ل يعد مالا 

 آاثره الشرعية مطلقاا.  عليه ل ترتتب ،البيع، والبيع حينئذ  ابطل

  :: اشرتاط املنفعة يف املبيع عند احلنابلةالرابع املطلب

 قدامة: ابن لخيصها يف قولت ميكن ملبيعاحلنابلة يف ا شروط

 :(2) ول يصح ِإل بشروط سبعة:، البيع: مبادلة املال ابملال لغرض التملك

 .الرتاضي به، وهو أن أيتيا به اختياراا  .1
 .جائز التصرف، وهو املكلف الرشيد أن يكون العاقد .2
، وهو ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة .3   .أن يكون املبيع مالا
 .بيعه أن يكون مملوكاا له أو مأذوانا له يف .4
 .أن يكون مقدوراا على تسليمه .5
 .أن يكون معلوماا برؤية أو صفة حتصل هبا معرفته .6
 .أن يكون الثمن معلوماا  .7

                                  

 . 336، صصاركفاية األخيار يف حل غاية االختاحلصين، أبوبكر بن حممد،  (1)

منتهى . وانظر: ابن النجار، تقي الدين، 151، صبن حنبل أمحداملقنع يف فقه اإلمام ابن قدامة، موفق الدين،  )2)
، والزركشي، حممد 132، ص1، جعمدة الطالب لنيل املآرب. والبهويت، منصور بن يونس، 254، ص2، جاإلرادات

 .383، ص3ج ،يي على خمتصر اخلرقشرح الزركشبن عبد هللا، 
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؛ ألنه عقد معاوضة اإلجارةقال ابن قدامة: كل ما جاز مثناا يف البيع جاز عوضاا يف 
واحداا، فعلى هذا جيوز أن يكون العوض عيناا ومنفعة أخرى، سواء كان اجلنس  ،أشبه البيع

 .(1) كمنفعة دار مبنفعة أخرى، أو خمتلفاا، كمنفعة دار مبنفعة عبد

، إذ هو مبادلة املال ابملال ،ألنه يقابل ابملال :أن يكون املبيع مال قال ابن مفلح:و 
ما ل نفع فيه كاحلشرات، وما فيه منفعة حمرمة  أخرج ،وهو ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة

 .(2) عة مباحة للضرورة كالكلبكاخلمر، وما فيه منف

ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة كاملأكول،  وهو: كون املبيع مالا قال ابن ضواين:  
ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر يابَ ﴿ واملشروب، وامللبوس، واملركوب، والعقار لقوله تعاىل: )سورة  ﴾َوَأَحلَّ اَّللَّ

 .(3) (275البقرة:

عني مالية، أو منفعة مباحة مطلقا، إبحدامها، أو مبال يف  مبادلةالبيع يقول الشيباين: 
 . (4) الذمة، للملك على التأبيد، غري راب وقرض

يصح الثالث: كون املبيع مال واملال ما يباح نفعه يف مجيع األحوال فال : أيضاا وقال 
 مسكا وجرادا ولو ملضطر إل ولو كان مباح القتناء؛ وامليتة لكلبوابيع اخلمر ولو كاان ذميني؛ 

 .(5) وجنداب، حلل أكلها

                                  

 .327، ص5، جاملغينابن قدامة،  )1)

 .9، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، إبراهيم بن حممد،  2))

 .307، ص1، جمنار السبيل يف شرح الدليلابن ضواين، إبراهيم بن حممد،  3))

 .332، ص1، جنيل املآرب بشرح دليل الطالب الشيباين، عبد القادر بن عمر، (4)

 .333، ص1مرجع سابق، ج الشيباين، 5))
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 ،ابطال وإل كان البيع لغياا  ،يتبني مما سبق اتفاق احلنابلة على اشرتاط املنفعة يف املبيع
مما يعين أن إمتام  (1)ما ل نفع فيه  بيعصح ل يو وعرب ابن قدامة بقوله  ،يرتتب عليه أثر ل

 طل.البيع بدون منفعة ظاهرة يعد أكال للمال ابلبا

، تبني لنا أن أئمة املذاهب أقوال ذكرانأن : بعد احلكمة من اشرتاط املنفعة يف املبيع
، على تفصيل يف نوع يف املذاهب األربعة عليه عند الفقهاء متفقاشرتاط املنفعة يف املبيع 

عند  شرعاا  فعة املأذون هبا، أو املن(2) كما هو احلال عند احلنفية  املنفعة هل هي املنفعة مطلقاا 
    .(3) املالكية والشافعية واحلنابلة

  

                                  

 .127، ص4، جاملغينابن قدامة،  1))

 .187، ص6، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. وابن جنيم، 235، ص11، جاملبسوطالسرخسي،  2))

، 4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. واحلطاب، 23، ص6، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))
 .9، ص4، جشرح املقنع املبدع يف. وابن مفلح، 263ص
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 مطالب: ةوفيه ثالث :أقسام املنفعة: لثالثا املبحث

أن  يرى ،هلاويتأمل يف استعمال الفقهاء واألصوليني  ،ما كتب حول املنفعةفيمن يقرأ 
واثلثةا  ،قةمؤقتة ومطل أيضاا وهي  ،حمرمة مباحة أوهلا زواايا متعددة وأبعاداا خمتلفة فاملنفعة جتدها 

هذه وسنحاول تقريب  ،ومعنوية وحسية ،ومعلومة وجمهولة وعملية وصوريةخاصة وعامة 
 فيما يلي: األبعاد

 :ن حيث العلم واجلهلم املنفعة ماقس: أاألول املطلب

ودفع املعلومة، أمواهلم لتحصيل املنافع  ونيدفع الن اسو  ،تقليب املال طلباا للربحالتجارة 
أقرب للسفهاء وإل كان   يكون عاقال من يبذل ماله مقابل منفعة جمهولةول ،املضار عنهم

الَّيتي َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قيياما  َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم ﴿قال هللا تعاىل:  ،منه إىل العقالء
 .(5لنساء:سورة ا) ﴾وُلوا هَلُْم قَ ْوال  َمْعُروفا  َواْرزُُقوُهْم فييها َواْكُسوُهْم َوقُ 

 وسنتكلم عن املنافع املعلومة واجملهولة يف مسألتني نذكرمها فيما يلي:

 تكون منفعته معلومة،األصل يف كل بيع مشروع أن  علومة:املنفعة امل: األوىلاملسألة 
ُلوا اَي أَي َُّها الَّذييَن َآَمُنوا اَل أَتْكُ ﴿: تعاىل لاق ،أن تزول اجلهالة املانعة من إمتام عملية البيعو 

ْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إينَّ  َارَة  َعْن تَ َراٍض مي ْلَباطيلي إيالَّ َأْن َتُكوَن ِتي َنُكْم ابي َ َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ  اَّللَّ
يم ا  .(29سورةالنساء:) ﴾َكاَن بيُكْم رَحي

فإن جهلت املنافع حصل التنازع، ولذلك  ،والرتاضي ل يكون إل على شيء معلوم
إل على منفعة معلومة  اإلجارةالشريازي: ول تصح  قال اإلمامط الفقهاء معلومية املنفعة، اشرت 
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، ويعلم اإلجارةبيع، والبيع ل يصح إل يف معلوم القدر، فكذلك  اإلجارةالقدر؛ ألان بينا أن 
 .(1) مقدار املنفعة بتقدير العمل أو بتقدير املدة

ألننا نزلنا  اة معلومة للمتبايعني ليصح اشرتاطهل بد من كون املنفعوقال ابن قدامة: 
ولو  ،والبائع ل يعرف منزله، مل يصح. فلو اشرتط محل احلطب إىل منزله، اإلجارةذلك منزلة 

 .(2) اشرتط حذوها نعال، فال بد من معرفة صفتها

، فإن معلومية املنفعة إدراكها على ما وإذا كان العلم إدراك الشيء على ما هو عليه
 عليه، حبيث ل خيفى جانب منها. هي

  هولة:اجملنفعة امل: املسألة الثانية

ألهنا مقابل  ؛سبق معنا يف تعريف املنفعة أهنا الستفادة من الشيء استفادة حقيقية
 ؛ول أن يشرتي شيئاا جمهولةا منفعته ،شيئاا جمهولا ابلكلية إنسانن يشرتي أفال يصح املال، 

من أكل  وشراء اجملهول ،(3)وهو مما يفسد البيع عند العلماء  ،بيعألنه غرر مينع من صحة ال
، كما أنه ضرر أبحد طريف ل منفعتههَ ابلباطل، ومن السفه شراء ما يضر أو ما جتُ  الن اسأموال 

 .(4)العقد وذلك بيع فاسد شرعا 

                                  

. 106، ص5، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 83، ص9، جاملهذبالشريازي، أبو إسحاق،  ( 1)
 .415، ص5، جالذخريةوالقرايف، 

 .73، ص4، جاملغينابن قدامة،  2))

 .145، ص3، جبداية اجملتهدابن رشد،  3))

 .876، ص2ج ،املقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  4))
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 .(1) اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم مبنزلة الشكوالغرر هو: 

وإن كان معلوما كاآلبق  ،الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبول متقارابايف: وقال القر 
وإن كان مقطوعا حبصوله كاملعاقدة على  ،واجملهول هو الذي ل تعلم صفته ،إذا كاان يعرفانه

بل كل واحد  ،وقد جيتمعان كاآلبق اجملهول فال يعتقد أن اجملهول والغرر متساواين ،ما يف الكم
 .(2) خص من وجهمنهما أعم وأ

الغرر هو ما انطوت عنا عاقبته أو ما تردد بني أمرين  ويف حاشية قليويب وعمرية:
 .(3) أغلبهما أخوفهما

املنهي عنه ابلنص، فمن حيث أهنا ضمن بيع اجملهول  اجملهولة حمرمة شرعاا منواملنفعة 
عن  ى النيب هن»عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: أحاديث النهي عن بيع اجملهول: 

فاحملاقلة بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة واملزابنة بيع التمر على رءوس النخل  ،«(4) احملاقلة، واملزابنة
هنى عن بيع  أن رسول هللا »عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: و  ،(5) ابلتمر خرصا

  .«(6) الثمار حىت يبدو صالحها، هنى البائع واملبتاع

                                  

 .163، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  1))

 . 355، ص4، جالذخريةالقرايف،  2))

 .202، ص2، جحاشية قليويب وعمريةالقليويب، أمحد سالمة،  3))

كتاب البيوع ابب بيع املزابنة وهي بيع الثمر ابلتمر وبيع الزبيب ابلكرم وبيع   اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  4))
 (.2187رقم ) العرااي

 .193، ص12، جاملبسوطالسرخسي،  5))

 (.2194كتاب البيوع، ابب بيع الثمار قبل ان يبدو صالحها، رقم )  اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  6))
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  .«(1) هنى عن بيع حبل احلبلة» أن رسول هللا  ي هللا عنهمارض عن ابن عمرو 
 وهو بيع نتاج النتاج.

وهذه بيوع كانوا يتبايعوهنا يف اجلاهلية وهي كلها يدخلها اجلهل والغرر  اخلطايب:قال 
 .(2) فنهوا عنها وأرشدوا إىل الصواب حكم اإلسالم فيها

رر ألهنا جبهالتها خطر مرتدد احلصول ممنوعة شرعاا من حيث أهنا غاملنفعة اجملهولة و 
عن بيع احلصاة، وعن بيع  هنى رسول هللا »عن أيب هريرة، قال: ، عن الغرر وقد هنى 

 .«(3) الغرر

إن كانت املنفعة جمهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت مل قال ابن قدامة: 
 .(4) اإلجارةجرة يف ملبيع واأليصح ألنه عوض يف عقد معاوضة فلم يصح جمهول كالثمن يف ا

واملنفعة اجملهولة كبيع املعدوم وهو بيع ل يصح شرعاا لكونه يفضي إىل التنازع قال 
 .(5) نسانعن بيع ما ليس عند اإل وبيع املعدوم ل جيوز لنهيه السرخسي: 

أن تكون املنفعة معلومة للطرفني، املؤجر، واملستأجر، وضد ذلك قال ابن عثيمني: 
َنُكُم ﴿نفعة اجملهولة، والدليل على هذا الشرط قوله تعاىل: امل َا يُرييُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوقيَع بَ ي ْ إيَّنَّ

                                  

 (.2143كتاب البيوع، ابب بيع الغرر وحبل احلبلة، رقم )  اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))

 .89، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  2))

 (.1513، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  3))

 .6، ص8، جالشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة، عبد الرمحن،  4))

 .138، ص12، جاملبسوطالسرخسي،  5))
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ري َوَيُصدَُّكْم َعْن ذيْكري اَّللَّي َوَعني الصَّاَلةي فَ َهْل أَنْ ُتْم  اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يفي اخْلَْمري َواْلَمْيسي
تَ ُهونَ   (.91املائدة:) ﴾ُمن ْ

جه الدللة من اآلية: أنه إذا كانت املنفعة جمهولة صارت من امليسر؛ وستؤدي إىل و 
  . (1) داوة والبغضاءاخلصومة واملنازعة املؤدية إىل الع

                                  

 .7، ص10، جالشرح املمتع على زاد املستقنعالعثيمني،  ( 1)
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 :من حيث اخلصوص والعموم م املنفعةاقس: أالثاين املطلب

و ، فما كان خاصاا كان قاصراا على فرد أعاممنها ما هو خاص ومنها ما هو املنافع 
 تفصيل ذلك: يلي وفيما منافعه الكل يفمجاعة دون غريهم وما كان عاماا كان حقاا يشرتك 

  اصة:اخلنفعة امل: األوىلاملسألة 

هي ما كانت ملعني أو معينني، مثل منافع البيوع والتملك والستثمار، املنفعة اخلاصة 
فمنافعه  ،مرفق من املرافقأو لبيت  اإلجارةك  ،قلوا أو كثروا الن اسبعض من  ما اختص هباو 

ملنتسيب  غذائية أو غريهاومثله أن جتعل الدولة مواداا  ،ومن أيذن له فقط ،ابملستأجر خاصة  
 .فهي منفعة خاصة ،نظراا لخنفاض رواتبهم ؛ا أبسعار منخفضةهنوزارة أو مؤسسة يشرتو 

 ،فراد معيننيعلى مجاعة أو أ ،بيتاا أو مقربةا  ،اا خاص اا وقفمن اشرتى أرضاا فجعلها و 
 .صحاهباهي خاصة ألفسائر البيوع ويدخل يف ذلك  ،فمنافعها خاصة  هبم دون غريهم

حديث  منفعة خاصة ملن بذل عمالا معيناا كما يفجبعل  الن استشجيع ومن ذلك 
 ،«(1) وليس لعرق ظامل حق فهي له من احيا ارضا ميتة»: قال أن النيب  سعيد بن زيد 

وأصلحها حىت أضافت  ،أرض  ميتة  إحياء فعةا خاصة ملن اجتهد يف من فقد جعل النيب 
وخالف احلنفية حيث اشرتطوا  ت من أعبائه أنه ميلكها بسبب ذلكوخفف ،خرياا للمجتمع

 .(2) إذن اإلمام لتملكها

                                  

 (، وصححه األلباين.3073، كتاب اخلراج والمارة والفيء، ابب يف إحياء املوات، رقم )السننأخرجه أبو داوود يف ( 1)

، املهذب. والشريازي، 2، ص6، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 194، ص6، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  2))
 .416، ص5، جاملغين. وابن قدامة، 293، ص2ج
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ألصحاهبا مؤلفني أو خمرتعني منافع خاصة هي و  ،احلقوق املعنويةنافع اخلاصة ومن امل
دي عليها ظلم وأكل للمال التع يكونو ، همشجع اجتهادُ فظ حقوقهم ويُ حىت حتُ  ،أو منتجني

  .(1) ابلباطل

 عامة:النفعة امل: املسألة الثانية

ا عاما وقفمن اشرتى أرضا وجعلها ك  ،ما استحقها العامة دون اختصاص ببعض معني
ل من مر ومثلها من اشرتى بئرا له ولكأو وسع هبا طريقا فمنافعها عامة،  ،مسجدا أو مسكنا

 ،وجعلها وقفاا للمسلمني ،بئر رومةاشرتى عندما  عثمان بن عفان  مثلما فعل ،عليها
 حت منافعها عامةا جلميع املسلمني.فأصب

عن مثامة بن حزن القشريي قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان،  أمحدروى اإلمام 
عيا له فقال: نشدتكما فدُ  ي  اكم علبَ فقال: ادعوا يل صاحبيكم اللذين أل   اطالعهفاطلع عليهم 

من يشرتي هذه »ملا قدم املدينة ضاق املسجد أبهله فقال:  هللا أتعلمان أن رسول هللا 
فاشرتيتها من خالص « البقعة من خالص ماله، فيكون فيها كاملسلمني وله خري منها يف اجلنة

قال: أنشدكم هللا أتعلمون مايل، فجعلتها بني املسلمني، وأنتم متنعوين أن أصلي فيه ركعتني مث 
: ملا قدم املدينة مل يكن فيها بئر يستعذب منه إل رومة، فقال رسول هللا  أن رسول هللا 

« من يشرتيها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كديل املسلمني، وله خري منها يف اجلنة»
مون أين صاحب فاشرتيتها من خالص مايل فأنتم متنعوين أن أشرب منها، مث قال: هل تعل

 .«(2) جيش العسرة، قالوا: اللهم نعم

                                  

، 1، جواملعامالت املالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، دبيان، 101، ص2، جفقه النوازل بو زيد، بكر،أانظر:  1))
 .168ص

، السنن(، وصحح إسناده أمحد شاكر، وأخرجه الرتمذي يف 555رقمه ) 402، ص1ج املسندأخرجه أمحد يف  ( 2)
 ( وحسنه األلباين.3703كتاب، ابب، رقم )
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أشرتى أرضاا وأوقفها مسجداا للمسلمني، واشرتى بئر رومة وجعلها وقفاا  فعثمان 
فيكون »: سلمني والشاهد قوله للمسلمني كلهم، فكاان منافع عامة يشرتك فيها كافة امل

  .حيث جعلها عامة املنافع «فيها كاملسلمني

، ومن القواعد األوىلاملنفعة العامة مع اخلاصة قدمت املنفعة العامة ألهنا وإذا تعارضت 
، مثل انتزاع امللكية اخلاصة ملصلحة امللكية (1) لدفع الضرر األعم األخفاملقررة يرتكب الضرر 

العامة، كنزع ملكية أرض لتوسعة طريق عام أو عمل مصلحة عامة كمسجد أو مدرسة أو 
 مستشفى.

   :ةواملؤبداملنفعة املؤقتة : الثالث املطلب

فمن املنافع ما هو مطلق فائدته ومنفعته  ،ةواحد ةعلى حال املنافع مع الوقت ليست
فهذه املنافع وقتها أو شراء بيت، لوقت طويل كشراء بئر وجعله عاماا، أو أرضاا ووقفها مقربة، 

كمنفعة   ،د وتوقيت بزمنومن املنافع ما له وقت حمد ،ل يتقيد بزمن معني ،ميتد طوال العمر
انتهى  مىتحسب كل منفعة حمدد  ،ومنفعة اخلدمة هلا وقت مضبوط احلمايةومنفعة  الرضاع
  انتهت املنفعة. الوقت

 ،وهي احملددة بزمن معني ،هي املنفعة اآلنية الوقتية : املنفعة املؤقتة:األوىلاملسألة 
 أتمني السيارةومنفعة  ،ددها العقدتنتهي ابنتهاء املدة اليت ح التأمني الصحي مثل منفعة

إذ تعطي بعض  ة؛وقد تكون أكثر كما حيصل يف السيارات اجلديد، الغالب أهنا سنة كاملة

                                  

 .260، ص1، جقواعد الفقه الكلية إيضاحالوجيز يف . والبورنو، 199، صقهيةشرح القواعد الفالزرقا،  1))
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حسب العرف  وكالت السيارات أتميناا عند شراء السيارة حمدداا ابلكيلومرتات أو ابلسنوات
 .(1)رف معترب شرعاا السائد املعترب بينهم، والعرف اخلاص معمول به عند الفقهاء وهو ع

تستند إىل النص كما يف فهي  ،تبعاا للشروط بني الطرفنياألصل أن املنافع املؤقتة 
وهو  ،، وتستند إىل العرف سواء كان عاماا أو خاصاا «(2)شروطهم  عنداملسلمون »حديث 

 وشراءا أو بيعاا  الن اسفما تعارف عليه ، (3)معترب عند الفقهاء، فاملعروف عرفاا كاملشروط شرطاا 
 على أل خيالف النص وإل كان لغياا. ،شروطاا فهو معمول به

منفعة و ، تنتهي ابنتهاء مدة الشرتاك مع شركة التصالتمثالا  اإلنرتنتمنفعة 
فاق مع اجلهة املشغلة لتأو املدة املتاحة حسب ا ،تنتهي ابنتهاء الدقائق املتاحة التصال

اصة اخلتخفيضات وال، تة ألهنا تنتهي بوقت حمدد بني الطرفنيمؤق الكهرابء ومنفعةلالتصال، 
 .خاصة مبن صدرت هلم من الدولة أو أصحاب الشركات

، وهذا بناءا على مؤقتة بنهاية العقد البيوت واحملالت واملعدات واألراضي ارإجيمنفعة و 
زين عن عمرو بن عوف املحديث ألن املؤمنني عند شروطهم كما يف الشرط بني طريف العقد 

الصلح جائز بني املسلمني، إل صلحا حرم حالل، »قال:  أن رسول هللا  أبيه عن جده
 .«(4) ل شرطا حرم حالل، أو أحل حراماأو أحل حراما، واملسلمون على شروطهم، إ

                                  

، والنظائر األشباه. والسيوطي، 298، ص1، جاحملصول. والرازي، 521، ص4، جالدر املختارابن عابدين،  1))
 . 92ص

 (.3594، كتاب القضية، ابب يف الصلح، رقم )السننأخرجه أبوداود يف  2))

 .237، صشرح القواعد الفقهية، وانظر: الزرقا، أمحد، 84، صوالنظائر باهاألشابن جنيم،  3))

يف الصلح بني  ، ابب ما ذكر عن رسول هللا ، كتاب األحكام عن رسول هللا السننأخرجه الرتمذي يف ( 4)
 ، وصححه األلباين. هذا حديث حسن صحيح(، وقال 1352الن اس، رقم )
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كرتخيص ملرضى   ،بزوال السبب الذي صدر ألجله مؤقتةومنفعة الرتخيص احلكومي 
ومنفعة الدواء اجملاين  ينتهي فور انتهاء سببه، ،ان أو دولة معينةبشراء دواء أو العالج يف مك

 ،أو الغذاء اجملاين أو املنفعة اجملانية املمنوحة لشخص أو فئة أو عائلة أو موظفني أو جنسية
دم حمددة مؤقتة بزمان ومقدار جيب مراعاته وع ،نظراا لظروف بلدهم من حرب أو جماعة

ابملصلحة  ، وهذا بناء على تصرف اإلمام يف الرعية وهو منوطالتحايل عليه ابستغالله وبيعه
 والواجب طاعته يف ذلك.، (1) الزركشي قال اإلمامكما 

أو ابلشهر أو ابلسنة حسب  ،منفعة اخلدمة املنزلية تنتهي بساعات العمل املعروفة
 بنوده لبعقد حمدد متفق على  ،استئجار عامل ألداء عمل معني ومنفعةالعقود بني الطرفني، 

ألن  ؛أو أوقات أوسع خارج اتفاق العقد املربم بني الطرفني ،استغالله يف أعمال أخرىيعين 
فليس له خمالفة  ،األصل أن املستأجر اشرتى منفعة حمددة بزمن من شخص أو جهة معينة

 .(2) زائد ومردود آخر ،إل ابتفاق جديد ،العقد بتوسيع الوقت

الصلح جائز »قال:  أن رسول هللا  يه عن جدهعمرو بن عوف املزين عن أب فعن
ل شرطا بني املسلمني، إل صلحا حرم حالل، أو أحل حراما، واملسلمون على شروطهم، إ

 .«(3) حرم حالل، أو أحل حراما

هي املستمرة بدون زمن  أو املؤبدة:املنفعة املطلقة  ة:ؤبد: املنفعة املاملسألة الثانية
كافة من غري توقيت بوقت له   الن اسو ا ملستحقها فرداا أو مجاعةا أمنافعه حبيث تكون ،حمدد

                                  

. والزرقا، 121، صوالنظائر األشباه. وانظر: السيوطي، 309، ص1، جالفقهية املنثور يف القواعدالزركشي،  1))
 .309، صشرح القواعد الفقهيةأمحد، 

، املغين. ابن قدامة، 52، 7، جفتح العزيز بشرح الوجيز. والرافعي، 5، ص6، جالدر املختارابن عابدين،  2))
 .225، ص3ج

 . 33سبق خترجيه ص(  3)
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 ،(1) بضع بشروط خمصوصةمنفعة نه معاوضة على أعلى اعتبار  ،نفعة عقد الزواجكم،  هناية
 .األصل فيه التأبيد

وقد عرفه اإلمام ابن حجر اهليتمي بقوله:  ،ل يقطعها زمن ،والبيع عموماا منفعته مؤبدة
 .(2) لستفادة ملك عني أو منفعة مؤبدة قابلة مال مبال بشرطهتضمن معقد ي

وجعله منفعةا  ،ومن العلماء من ضرب مثالا ببيع حق وضع اخلشب على حائط اجلار
فمن  املؤبدة،من املباحات فهو من املنافع  نسانما اشرتاه اإل إن كل وميكن القول:، (3) مؤبدة

وهكذا من اشرتى مصنعاا أو معدات للعمل  ،حىت يبيعهاشرتى بيتاا ليسكنه فله منافعه مطلقاا 
 ها، فمنافعها كلها غري حمددة بزمن.أو اشرتى أرضاا ليزرع

  

                                  

 .234، ص2، جبدائع الصنائع. والكاساين، 41، ص5، جاملبسوطالسرخسي،  1))

 .215، ص4، جَتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليتمي، ابن حجر،  )2)

شرح الياقوت . الشاطري، 267، ص5و ج212، ص13، جاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  3))
 .271، صأمحد اهلداية على مذهب االمام. والكلوذاين، ابواخلطاب، 346، صالنفيس
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 أحكام املنفعة: وفيه ثالثة مطالب: :رابعال املبحث

 املطلب األول: مناط احلكم على املنفعة: وفيه مسألتان:

 : احلكم على املنفعة من خالل النص:األوىلاملسألة 

 ألة الثانية: احلكم على املنفعة من خالل العلة:املس

 املطلب الثاين: العقود على املنافع:

 : العقد على منفعة مباحة:األوىلاملسألة 

 املسألة الثانية: العقد على منفعة حمرمة:

 ضمان منفعة املبيع: املطلب الثالث:

 :ضمان مبيع منفعته حمرمة: األوىلاملسألة 

 ة:مبيع منفعته مباحضمان  املسألة الثانية:
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 أحكام املنفعة: املبحث الرابع:

 وفيه مسألتان: املطلب األول: مناط احلكم على املنفعة:

وإل كان البيع ابطالا  ،بيعامليف عرفنا مما سبق اتفاق الفقهاء على ضرورة توفر املنفعة 
من احليوان مل جيز بيعه وما ل منفعة فيه ابن عبد الرب:  قال اإلمامل يصح شرعاا كما  ،ملغياا 

 .(2) ابن النقيب رمحه هللا: ول يصح بيع ما ل منفعة فيه قال اإلمامو  .(1) األحوالحبال من 

يشرتط يف املعقود عليه أن يكون منتفعا به فال يصح بيع ما ل منفعة فيه قال املواق: 
 .(3) ابلباطل الن اسألنه من أكل أموال 

ما ل منفعة فيه، ل يصح : أيضاا وقال . ع ما ل منفعة فيهول جيوز بيقال ابن قدامة: 
 .(4) بيعه، كاحلشرات وامليتات

قد تتوفر منفعة يرغب و  ،ليصح البيع وترتتب آاثره ،أن تتوفر منفعة معتربة شرعاا  لبد
 ،ألهنا كاملعدومة ؛يصح البيع ولو توفرت املنفعة الف ،لكنها حمرمة شرعاا  أحدمهاأو  ،ناهبا الطرف

 .غريه من احملرماتواملعازف واخلمر و  األصنامبيع و  ،لتحرمي الشرع هلا كمنفعة الراب

                                  

 .675، ص2، جفقه اهل املدينةيف الكايف ابن عبد الرب،  1))

 .151، صكالنَّاسعمدة السالك وعدة بن لؤلؤ،  أمحدابن النقيب،  2))

 .64، ص6، جالتاج واالكليل ملختصر خليلاملواق،  3))

 .184، ص6، جاملغينابن قدامة،  4))
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ومعيار يستقيم به قول  تقف عليه األحكام،بد من ميزان لو  ،احلكم تبع هلذه املنفعةو 
 ،منها ما اتفق عليه بعضهم :رييامع على ى املنفعةتمد الفقهاء يف احلكم علالفقيه، ولقد اع
 وكل  له دليله وفيما يلي بيان ذلك: ،ا آخرونوأخرى انفرد هب

 : احلكم على املنفعة من خالل النص:األوىلاملسألة 

فما حرمه هللا ورسوله  ،على النص الشرعي بناءا  ،املنفعة يف إابحة أو حترمياملعيار األول 
 أجراه فهو ومن  ،واملنفعة غري معتربة ،لغ  ابطل   البيع عليه عقدو  ،ول شراؤه هل جيوز بيع

 .ابلغةشيئاا إل حلكمة  اليحرم منتهك حلرماته، وما كان هللا ورسوله  ،آمث متعد  حلدود هللا

َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخلْيْنزييري َوَما ُأهيلَّ ليَغرْيي اَّللَّي بيهي ﴿قوله تعاىل: دليله و  ُحر يَمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ُتْم َوَما ُذبيَح َعَلى َواْلُمْنَخنيَقُة َواْلَمْوُقوَذُة وَ  اْلُمرَتَد ييَُة َوالنَّطييَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إيالَّ َما ذَكَّي ْ

أْلَْزاَلمي َذليُكْم فيْسٌق اْليَ ْوَم يَئيَس الَّذييَن َكَفُروا ميْن ديينيُكْم َفاَل  ُموا ابي النُُّصبي َوَأْن َتْستَ ْقسي
يُت َلُكُم خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوني اْليَ ْوَم َأكْ   اإلسالمَمْلُت َلُكْم دييَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نيْعَميتي َوَرضي

ُثٍْ فَإينَّ اَّللََّ  يمٌ ديين ا َفَمني اْضطُرَّ يفي خَمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانيٍف إليي  (.3)سورة املائدة: ﴾ َغُفوٌر رَحي

منوعات وجعل التحرمي عاماا وغريها من امل ،هللا تعاىل حرم امليتة والشاهد يف اآلية أن
 فيشمل كل تعامل من أكل أو شرب أو بيع أو اختاذ أو تبادل وتداول وهكذا. 

َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ياَب َفَمْن َجاَءُه َمْوعيظٌَة ميْن رَب يهي فَانْ تَ َهى تعاىل: ﴿هللا وقال 
)سورة  ﴾َمْن َعاَد فَُأولَئيَك َأْصَحاُب النَّاري ُهْم فييَها َخاليُدونَ فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إيىَل اَّللَّي وَ 

 ابن مسعود حديثالسنة يف و  لقرآنوجه الدللة: أن الراب حمرم ابلنص الشرعي اب (،275البقرة:
 :لعن رسول هللا » قال (1) وموكَله، وشاهديه، وكاتبه. ل الراب،آك»، 

                                  

 ده أمحد شاكر.وصحح إسنا 3737رقم  املسندأخرجه أمحد يف  1))
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ُهْم إيْصَرُهْم َوُيُيلُّ هلَُ تعاىل: ﴿هللا وقال  ُم الطَّي يَباتي َوُُيَر يُم َعَلْيهيُم اخْلََبائيَث َوَيَضُع َعن ْ
ْنزيَل َمَعُه َواأْلَْغاَلَل الَّيتي َكاَنْت َعَلْيهيْم فَالَّذييَن َآَمُنوا بيهي َوَعزَّرُوهُ َوَنَصُروهُ َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَّذيي أُ 

وذلك ، ﴾وُيل هلم الطيبات﴿: قال الطربي (.157رة األعراف:)سو  ﴾ُأولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ 
ما كانت اجلاهلية حترمه من البحائر والسوائب والوصائل واحلوامي ﴿وحيرم عليهم اخلبائث﴾، وذلك 

 .(1)حلم اخلنزير والراب وما كانوا يستحلونه من املطاعم واملشارب اليت حرمها هللا

َ إينَّ اَيأَي َُّها الَّذي ﴿ قال هللا تعاىل:  يَن آَمُنوا اَل تُ َقد يُموا َبنْيَ َيَديي اَّللَّي َوَرُسوليهي َوات َُّقوا اَّللَّ
يٌع َعلييمٌ  َ َسَي َنٍة إيذا َقَضى ﴿(، قال هللا تعاىل: 1احلجرات: )سورة ﴾اَّللَّ َوما كاَن ليُمْؤميٍن َوال ُمْؤمي

ْم َوَمْن يَ ْعصي اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضالال  اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمرا  َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْيرَيَُة  ميْن َأْمريهي
َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َِنَاُكْم َعْنُه ﴿ (، قال هللا تعاىل: 36األحزاب: )سورة ﴾ُمبيينا  

َ َشدييُد اْلعيَقابي   (،7احلشر:  )سورة ﴾فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اَّللََّ إينَّ اَّللَّ

يوم خيرب أشياء، مث  : حرم رسول هللا قال  املقدام بن معدي كربوحديث 
يوشك أحدكم أن يكذبين وهو متكئ على أريكته حيدث حبديثي، فيقول: بيننا وبينكم »قال: 

كتاب هللا، فما وجدان فيه من حالل استحللناه، وما وجدان فيه من حرام حرمناه، أل وإن ما 
  .«(2) ما حرم هللامثل  حرم رسول هللا 

 مثل حترمي هللا تعاىل فهو املبلغ عنه شرعه.  الشاهد يف احلديث أن حترمي رسول هللا 

إن »يقول عام الفتح وهو مبكة:  أنه مسع رسول هللا   جابر بن عبد هللاوحديث 
تة فإنه اي رسول هللا أرأيت شحوم املي :فقيل« األصنامهللا حرم بيع اخلمر وامليتة، واخلنزير، و 

، مث قال «ل هو حرام»، فقال: الن اسويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا  ،يطلى هبا السفن

                                  

 .33، ص7، جالقرآناجلامع ألحكام . وانظر: القرطيب، 165، ص13، ججامع البيانالطربي،  1))

 (، وصححه شعيب األرانؤوط.17194رقم ) املسندأخرجه أمحد يف  2))
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قاتل هللا اليهود، إن هللا ملا حرم عليهم شحومها أمجلوه مث ابعوه »عند ذلك:  رسول هللا 
 .«(1) فأكلوا مثنه

فإنه تطلى  ،امليتة مملا ذكر حترمي بيع امليتة قالوا له أرأيت شحو ال ابن دقيق العيد: ق
 «هو حرام ل: »فقال النيب  ،ع تقتضي جواز البيعقصدا منهم؛ ألن هذه املناف ،هبا السفن

كأنه أعاد حترمي البيع بعدما بني له أن فيه منفعة، ،  على البيع «هو»ويعود الضمري يف قوله 
 . (2) إهدارا لتلك املصاحل واملنافع اليت ذكرت

 ،فإن بيعها حرام ؛فمعناه ل تبيعوها« ل هو حرام» : وأما قولهوقال النووي: 
 . (3) هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه ،والضمري يف هو يعود إىل البيع ل إىل النتفاع

املال ابلباطل،  ل يصح بيع ما ل منفعة فيه، ألنه من أكلقال ابن شاس املالكي: و 
افع، إل أهنا كلها حمرمة، إذ ل فرق بني املعدوم ويف معناه ما كانت فيه من، بل ل يصح متلكه

 .(4) حساا واملمنوع شرعاا 

فيكفي نظرة سريعة على البيوع املنهي عنها، جند أهنا مع  ،وأما يف األحاديث النبوية
 يف ابطنها إل أن ،رزاقهمأ وتزيد ،الن اسوهي ظاهراا تزيد يف التبادل بني  ،كوهنا من أنواع البيوع

وبعضها حرم ألنه يثري الشحناء  ،وأكل أمواهلم ابلباطل ،دليس واستغالل اآلخرينالغش والت
 ومن هذه األحاديث:  ،والضغينة بني أفراد اجملتمع

                                  

يف وأخرجه مسلم  (.2236، كتاب البيوع، ابب بيع امليتة واألصنام، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف   1))
(، وأخرجه أبو داوود يف 1581، كتاب املساقاة، ابب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام، رقم )املسند الصحيح

 ( وصححه األلباين.3486، كتاب البيوع، ابب يف مثن اخلمر وامليتة، رقم )السنن
 .132، ص2ج، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، العيد، ابن دقيق (2)
 .6، ص11، جاملنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاجووي، الن ( 3)

 .620، ص2، جعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينةابن شاس،  4))
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يعين يوم خيرب، احلمر  حرم رسول هللا »: قال هللا  بن عبد عن جابر .1
  .«(1) اإلنسية، وحلوم البغال، وكل ذي انب من السباع، وذي خملب من الطري

ابن عمر رضي هللا  ويف النهي عن بيع الطعام حىت يقبضه مستوفياا له حديث .2
قال الشافعي:  .«(2) من ابتاع طعاماا فال يبعه حىت يستوفيه: » قال: قال رسول هللا  عنهما

عن بيع الطعام حىت يقبض؛ ألن ضمانه من البائع، ومل يتكامل للمشرتي فيه  وإذا هنى 
  .(3) كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض  متام ملك فيجوز به البيع

عبد هللا بن عمر رضي هللا  ويف النهي عن البيع إذا تضمن جهالة حديث .3
، وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية، كان «(4) هنى عن بيع حبل احلبلة» أن رسول هللا عنهما: 

  .«الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، مث تنتج اليت يف بطنها
: عن النيب  أنس بن مالك  حديثيف النهي عن بيع ما كان فيه غرر و  .4

، قيل: وما يزهو قال: «أنه هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وعن النخل حىت يزهو»
 .«(5) أو يصفارّ  حيمارّ »

هنى رسول »قال:  عن أيب هريرة ويف حترمي بيع ما ليس معلوماا للمشرتي   .5
  .«(6) ة، وعن بيع الغررعن بيع احلصا  هللا

عبادة بن  حترمياا ما كان فيه الراب كاألصناف الستة كما يف حديث أشدو  .6
ينهى عن بيع الذهب ابلذهب، والفضة : »إين مسعت رسول هللا  قال:  الصامت

                                  

، كتاب الصيد عن رسول هللا عليه الصالة والصالم، ابب ما جاء يف كراهة كل ذي انب السننأخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 ححه األلباين. (، وقال حسن غريب، وص1478وذي خملب، رقم )

 (.2126، كتاب البيوع، ابب الكيل على البائع واملعطي، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  ( 2)

 .220، ص5، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  3))

 (.2143، كتاب البيوع، ابب بيع الغرر وحبل احلبلة، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )4)
 (.2197، كتاب البيوع، ابب بيع النخل قبل أن يبدو صالحها، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  ( 5)
 .1513، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  ( 6)
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ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، إل سواء بسواء، عينا بعني، 
 .«(1) من زاد، أو ازداد، فقد أرىبف

وهذه األحاديث للتمثيل على مسألة التحرمي ابلنص، وليس املقصود الستقصاء، وإمنا 
 ضرب املثل ابلتحرمي ألنواع البيوع بناء على النص الشرعي.

، ألنه ل حيل النتفاع األصنامأمجعت األمة على أنه ل جيوز بيع امليتة و قال ابن بطال: 
 .(2) عن إضاعة املال  وضع الثمن فيهما إضاعة املال، وقد هنى النيبهبما، ف

ومنفعته حمرمه بتحرمي  ،فبيعه واستعماله حرام فاحلاصل أن كل ما هنى الشرع عنه وحرمه
وهبذا يتبني لنا أحد معايري احلكم على املنافع وهو احلل واحلرمة بناء على النص  هللا ورسوله 

  .لكرمي أو السنة النبويةا القرآنسواء  ،الشرعي

 املسألة الثانية: احلكم على املنفعة من خالل العلة:

املعيار الثاين للحكم على املنفعة جبوازها و  املنافع احلل ويف املضار احلرمة، األصل يف
وهي من الضرر  ،: اشتمال العني على وصف حمرم شرعا مثل علة النجاسةأو حرمتها هو

 ،فما كان طاهراا جاز بيعه وشراؤه ،العني شرتط كون املبيع طاهريمن العلماء ومن  احملض،
 .(3)، ول حتل منافعه على رأي اجلمهور فال جيوز بيعهكاخلنزير وما كان جنساا  وأبيحت منافعه، 

                                  

 .1587رقم ، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  ( 1)
 .360، ص6ج، شرح صحيح البخاري، ابن بطال (2)

، 4، جاملغين. وابن قدامة، 247، ص9، جاجملموع. وانظر: النووي، 231، ص3، جالشرح الكبريالدردير،  3))
 .194ص
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ضبطوا ما به جيوز بيعه من احليوان فكل حيوان طاهر منتفع به يف النووي:  قال اإلمام
 .(1) احلال أو املآل

َي إيََلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاعيٍم َيْطَعُمهُ إيالَّ َأْن َيُكوَن ﴿ تعاىل: قال هللا  ُد يفي َما ُأوحي ُقْل اَل َأجي
ْنزييٍر فَإينَُّه ريْجٌس َأْو فيْسق ا ُأهيلَّ ليَغرْيي اَّللَّي بيهي َفَمني اْضطُ  َتة  َأْو َدم ا َمْسُفوح ا َأْو حلََْم خي رَّ َغرْيَ َمي ْ

يمٌ اَبٍغ َواَل عَ   .(145:األنعام)سورة  ﴾اٍد فَإينَّ رَبََّك َغُفوٌر رَحي

وإن جاز النتفاع وحده  ا،وشراؤهفامليتة والدم وحلم اخلنزير كلها جنسة، حيرم بيعها 
 وغريهم. كما هو احلال يف األدهان النجسة عند الشافعية  ،دون البيع والشراء

ملتنجس وشحم امليتة يف مذهبنا الصحيح جواز النتفاع ابلدهن اقال النووي: 
الستصباح ودهن السفن وجيوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله ول يبيعه وله 
إطعام العسل املتنجس للنحل وامليتة للكالب والطيور الصائدة وغريها وإطعام الطعام املتنجس 

والثوري والليث للدواب هذا مذهبنا وبه قال عطاء وحممد بن جرير وقال به مالك وأبو حنيفة 
  .(2) ومجهور العلماء يف غري شحم امليتة ومنعوا شحم امليتة

َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخلْيْنزييري َوَما ُأهيلَّ ليَغرْيي اَّللَّي بيهي َفَمني وقال تعاىل: ﴿ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ إيَّنَّ
َ َغُفورٌ  يمٌ اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد فَإينَّ اَّللَّ العلة  :النووي قال اإلمام(، 115النحل:سورة )  رَحي

 .(3) يف منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسة، فيتعدى إىل كل جناسة

                                  

 .247ص 9، جاجملموع شرح املهذبالنووي،  (1)

يف فقه  اإلقناع. واحلجاوي، 228، ص5، جالدر املختار. وانظر: ابن عابدين، 448، ص4، جاجملموعالنووي،  2))
 .61، ص1، جبن حنبل أمحداالمام 

 . 7، ص11، جاملنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاجالنووي، (  3)



62 

 

 .(1) ل يصح بيع النجس ول متنجس ل ميكن تطهريهالدردير:  قال اإلمامو 

حرم النتفاع ابلشيء النجس  : فإذا حرم رسول هللا النيسابوري قال أبو بكر
. وأضاف: النتفاع بكل جنس، وذلك معىن السنة الثابتة اليت ل جيوز تركها، ول العدول عنها

 .(2) ه، وشراؤهحمرم استعماله، وحمرم بيع يف حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول هللا 

كزبل حملرم كفرس،   طهارةل يصح بيع النجس الذي ل يقبل القال عليش املالكي: 
 .(3) وبغل ومحار

ل يصح بيع جنس العني سواء أمكن تطهريه ابلستحالة كجلد امليتة أم قال الشربيين: 
  (.5) (4) ل كالسرجني

فيه دليل على فساد بيع السرقني وبيع كل شيء جنس قال اخلطايب يف حديث جابر: 
 .(6) العني، وفيه دليل على أن بيع شعر اخلنزير ل جيوز

                                  

 .22، ص3، جغة السالك ألقرب املسالكبل، أبو العباس، الصاوي 1))

 .279، ص1، جاألوسط يف السنن واالمجاع واالختالفابن املنذر، ابوبكر،  2))

 .452، ص4، جمنح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش،  3))

  .243. معجم لغة الفقهاء ص: بفتح السني وكسرها، وسرقني لغة فيه، لفظ معرب، الزبلالسرجني 4))

 .340، ص2، جمغين احملتاجالشربيين،  5))

 .133، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  6))
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وبيع امليتة هي النجاسة عند مجهور  -اخلنزير-  بيعهوالعلة يف حترميقال الشوكاين: 
 .(1) العلماء فيتعدى ذلك إىل كل جناسة

الزيت املتنجس يقولون: إنه ليس مبال فال « ل إهنا جنس» قال ابن عثيمني رمحه هللا:و 
 .(2) يصح بيعه، لكن جيوز النتفاع به

حلال يف اخلمر جنسة وقد جتتمع علة التحرمي وعلة الوصف يف شيء واحد كما هو ا
علة النجاسة والتحرمي عند من يقول بنجاستها وهي حمرمة ابلنص قال ابن حجر اهليتمي: 

 .(3) اإلسكار

 كالشافعية واحلنابلة  :الفقهاء الطهارة شرط جلواز البيع عند مجهور مما سبق يتبني أن
ف يف جواز بيع األحنافهو أحد املعايري للحكم على املنفعة عندهم، وخالفهم ، (4) واملالكية

  .(5) اخلنزير إلإذا كان منتفعاا به وغريه  النجس كالكلب

                                  

 .169، ص5، جنيل األوطارالشوكاين،  1))

 .175، ص11، جالشرح املمتع على زاد املستقنعني، العثيم(  2)

 .303، ص1، جَتفة احملتاجاهليتمي، ابن حجر،  3))

 . وابن قدامة، عبد الرمحن،149، ص9، جاجملموع. والنووي، 5، ص4، جشرح خمتصر خليلانظر: اخلرشي،  4))
 .33، ص11، جالشرح الكبري

 العنايةالبابريت، و ، 142، ص5، جبدائع الصنائعين، ، وانظر: الكاسا234، ص11، جاملبسوطالسرخسي،  5))
 .69، ص5، جالدر املختار، وابن عابدين، 118، ص7، جشرح اهلداية
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 املطلب الثاين: العقود على املنافع:

كم املنفعة نفسها من معينة حبعلى منفعة  اإلجارةالفقهاء عقد البيع والشراء و  يلحق
فما كانت منفعته  ع،ولذا يعد هذا املطلب مرتتباا على ما قبله من حكم املناف ،احلل واحلرمة

وامتالك  ،وجواز التصرف ،يرتتب عليه آاثره من نقل امللكية ،كان العقد صحيحاا انفذاا   ،مباحةا 
 ،بنص الشرع أو حمرمةا  ،العني كأن تكون جنسة  ،غري جائزة   وما كانت منفعته حمرمةا  ،املنفعة

 وفيما يلي تفصيل ذلك: ،عليه اإلقدامول جيوز  ،ل يرتتب عليه آاثره ،كان العقد حمرماا ابطالا 

 :العقد على منفعة حمرمة: األوىلاملسألة 

كالكلب،   ة عينهاأو لنجاس األصنامكاملعازف و   منصوص على حترميهارمة كل منفعة حم
 ،الن اسمتامه بكونه منتشر بني إول جيوز الحتجاج على  ،حمرم شرعاا  ،فالعقد عليها غري انفذ

 .ذلك ل جيعل احلرام حاللا  كل  ،أو أن احلاجة تدعو إليه

نَ ُتُكُم اْلَكذيَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَرامٌ ليتَ ْفرَتُوا ﴿: تعاىل لاق ُف أَْلسي َوال تَ ُقوُلوا ليَما َتصي
ول تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم، )هذا حالل ، (116النحل:) ﴾َعَلى اَّللَّي اْلَكذيبَ 

 .(1) ذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب(وه

 ؛ل جيوزيتبع حكم املنفعة من احلل واحلرمة، فعقد الراب مثال  ،العقد تطبيق عمليو 
، رجسألنه  ؛ألنه حمرم ابلنص ومثله اخلمر وبيع امليتة حمرم للنص والنجاسة وبيع اخلنزير ل جيوز

 .(2) كّل عقد يقصد به احلرام فهو حرام والعقد ابطلابن قدامة:   قال

                                  

 .196، ص10، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  1))

  .246، ص4ج ،املغين( ابن قدامة، 2)
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وحترميه  ،لك أصالن: جواز البيع عند حتليل سائر املنافع تقدمل عياض السبيت: اق
 .(1) عند حترمي مجيعها

 على العقود احملرمة. اإلقداموعلى هذ جرى العلماء املعاصرون من حترمي 

قال ابن عثيمني: لو اشرتى منه النتفاع آبلة عزف، قال: بع علي النتفاع هبذه اآللة، 
قط خبمسني رايل، قال: بعتها عليك، فهذا ل جيوز؛ ألن فقال: أشرتيها منك لالنتفاع هبا ف

ل اقديث عائشة رضي هللا عنها قالت: حل ؛املنفعة هنا حمرمة، وكل عقد على حمرم فهو ابطل
 .(3) «(2) هو ردأحدث يف أمران هذا ما ليس فيه فمن »: الرسول 

ا عقد قصد به املتعاقدان أو أحدمها التّ  ويقول حممد البورنو: وصل إىل أمر حمر م يف أمي 
ل يرتّتب عليه مثرة؛ ألّن العقود إمّنا شرعها  ،والعقد حرام وابطل ،فقصد احلرام حرام ،شرع هللا

إذا عقد مثال:  فهو غري مشروع ،واحلرام فيه ضررهم ومفاسد هلم ،هللا ملا فيه مصلحة عباده
 .(4) شخصان عقداا يقصد به الّراب، فالعقد ابطل، ومها آمثان

نص  أو وصف  بأو منفعة حمرمة  أن كل عقد على عنيالعلماء  أقوالمن  تبني لنا
ألنه  ؛على هذه العقود اإلقداموعليه فال جيوز  ،فهو عقد حمرم ابطل وفاعله آمث ،كالنجاسة

 ارتكاب احلرام.مما يسهل بني العامة له للمنكر وإشاعة تسهيل 

 

 

                                  

 .130، ص5ج، إكمال املعلم بفوائد مسلمالسبيت، عياض بن موسى،  (1)
، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم اجلامع الصحيحرجه البخاري يف أخ(  2)
(2697.) 
 .97، ص8، جالشرح املمتعالعثيمني، حممد صاحل،  3))
 .464، ص8ج ،موسوعة القواعد الفقهية( البورنو، حممد صدقي،  4)
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 املسألة الثانية: العقد على منفعة مباحة:

 ﴾َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر يابَ ﴿قال هللا تعاىل:  (1) اإلابحةاألصل يف املعامالت 
فكل  ،ترتتب عليها آاثرها ،انفذة جائزة   مباحة   والعقود على كل منفعة  ، (275)سورة البقرة:

 عقد انقض.مل يناقض ال ما ،فبيعه جائز مباح ،أو كان طاهراا متداولا  ،ما أبيح بنص الشرع

لَّْت َلُكْم ُبَييَمةُ اأْلَنْ َعامي إيالَّ َما  ايَ ﴿قال هللا تعاىل:  ْلُعُقودي ُأحي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َأْوُفوا ابي
َلى َعَلْيُكْم َغرْيَ حمُيل يي الصَّْيدي َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم إينَّ اَّللََّ   .(1)سورة املائدة: ﴾ َُيُْكُم َما يُرييدُ يُ ت ْ

 .(2) أوفوا ابلعقود: ما عقدها هللا عليكم، وما تعاقدمت بينكماج: قال الزج

 ،وكان ابلرتاضي ومل يشتمل على الراب أو الغش أو التدليس ،والعقد مادام على مباح 
 .(3)فيه ل إشكال  ،فهو عقد مباح انفذ ،ي مانع شرعيأامليسر، و أو الغرر أو اجلهالة أو 

الذهب ابلذهب، »: قال  أن النيب امت عبادة بن الص حديثمثاله يف الراب 
والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، مثال مبثل، سواء 

 .«(4) بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

 .(5) رج عنهمامعناه: جتويز البيع مفاضلة ومماثلة مبعىن نفي احل 

                                  

 .294، ص1، جاملوافقات. والشاطيب، 8، ص8، جالبحر احمليط يف أصول الفقهانظر: الزركشي،  1))

 .139، ص2، جوإعرابه القرآنمعاين الزجاج،  ( 2)

 .876، ص2، جاملقدمة يف فقه العصر. وانظر: مراد، فضل، 145، ص3، جبداية اجملتهدابن رشد،  3))

 . 5871رقم ، كتاب املساقاة، ابب النهي عن بيع الورق ابلذهب دينا، املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  ( 4)

 .277، ص12، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين،  ( 5)
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أجاز  فقد ،فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم : قوله احلديثالشاهد يف ف
فالعقد  يتوفر التقابض ملن ، فإبشرط التقابض يف اجمللس ،البيع لألصناف الربوية عند اختالفها

 عليه. اإلقدامعقد راب حيرم إمتامه و 

ل ابحث عن املال، ولكنها أن البيوع ليست كألا مباحاا لكنالحظ يف األحاديث 
هناك دستور أخالق لالقتصاد و  ،ووحدته وأخوته ،فظ للمجتمع متاسكهحيتسري وفق نظام 

كل   اغاية ترتكب يف سبيله توليس ،كما هو لغريه، ألن الشرع ينظر للمال على أنه وسيلة
 اخلري من بسائر طرقه من أجل إرضاء هللا ابلتقرب إلي ،األرض، فهو وسيلة لعمارة احملظورات
ذلوال فامشوا  األرضهو الذي جعل لكم ﴿قال هللا تعاىل:  والزكوات والصدقات ،النفقات

 .(15)سورة امللك: ﴾يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
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 املطلب الثالث: ضمان منفعة املبيع:

ْلَعْدلي ﴿قال هللا تعاىل: قامت الشريعة على العدل  َواإْليْحساني َوإييتاءي إينَّ اَّللََّ َيَُْمُر ابي
)سورة  ﴾ذيي اْلُقْرىب َويَ ْنهى َعني اْلَفْحشاءي َواْلُمْنَكري َواْلبَ ْغيي يَعيُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

إن دماءكم وأموالكم »: يف حديث جابر  احلرمة بقوله  األموالاألصل يف و  (90النحل:
حنيفة الرقاشي  وحديث ،«(1) لدكم هذاا يف شهركم هذا يف بعليكم حرام كحرمة يومكم هذ

 .«(2) ل مال امرئ مسلم إل بطيب من نفس منهل حي»: قال أن النيب 

فهي مضمونة عند اإلتالف أو  ،معصومة حمرمة إل بطيب نفس األموالفمادامت 
 فمن اعتدى أو أتلف مال غريه فعليه الضمان مثلياا أو قيمياا. ،التعدي

ضمن الشيء وبه ضمنا  ضمن: الضمني: الكفيلنظور: قال ابن م لغة:والضمان 
 .(3) وضماان: كفل به. وضمنه إايه: كفله

: ريولذا قال األزه اللتزام أو احلفظ، وهو من التضمني أبن جيعل شيئا يف شيء.
  .(4)املضامني ما يف أصالب الفحول 

 .(5) قذمة أخرى ابحل لُ غ  الضمان شَ قال العبدري املالكي:  الضمان اصطالحا :

                                  

 .األلباينوصححه (، 1905، رقم )، كتاب املناسك، ابب صفة حج النيب السننأخرجه أبو داود يف  )1)

 (.7662، رقم )صحيح اجلامعصححه األلباين يف و ، السننأخرجه أبو داود يف  )2)

 .257، ص13، جلسان العربابن منظور،  3))

 .36، ص12، جهتذيب اللغةاألزهري،  4))

 .30، ص7، جالتاج واإلكليل ملختصر خليلاملالكي، العبدري،  5))
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يقال: للتزام حق اثبت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو عليه أو عني الضمان و 
: التزام خاص على وجه خاص، وفيه هوو  .(1) مضمونة ويسمى امللتزم لذلك ضامنا وضمينا

 .(2) معىن احلفظ بكونه وثيقة

، «(3) الزعيم غارم»قال:   النيب أن أيب أمامة الباهلي  عناألدلة من السنة ف اأم
  .(4)أي: ضامن  غارمالزعيم أي: الكفيل  قال السندي:

 .(5) أداء شيء يلزمه الغرمالزعيم غارم أي الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه، و قال الطييب: 
إذ أيت جبنازة فقالوا: صل  قال: كنا جلوسا عند النيب   وعن سلمة بن األكوع

قالوا: ل فصلى عليه، مث « ترك شيئا؟ فهل»قالوا: ل قال: « هل عليه دين؟»عليها فقال: 
قيل: نعم قال: « هل عليه دين؟»أيت جبنازة أخرى فقالوا: اي رسول هللا صل عليها، قال: 

قالوا: ثالثة داننري، فصلى عليها مث أيت ابلثالثة فقالوا: صل عليها، قال: « فهل ترك شيئا؟»
صلوا على »ا: ثالثة داننري، قال: ، قالو «فهل عليه دين؟»قالوا: ل، قال: « هل ترك شيئا؟»

 .» (6)النيب  دينه، فصلى عليه ، قال أبو قتادة صل عليه اي رسول هللا وعلي  «صاحبكم

                                  

 .235، ص2، جأسىن املطالب شرح روض الطالباألنصاري، زكراي،  1))

 .111، ص2، جالتدريب يف الفقه الشافعيابن رسالن، عمر،  2))

 ( وصححه األلباين.2405رقم )، كتاب، ابب، السننأخرجه ابن ماجه يف  3))

 .74، ص2ج، كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه  السندي، أبو احلسن، 4))

 .2195، ص7، جشرح املشكاةالطييب،  5))

(، 2289، كتاب احلوالت، ابب إن أحال دين امليت على رجل جاز، رقم )اجلامع الصحيحاخرجه البخاري يف  6))
 ( وإسناده صحيح.16510( وأمحد )1619وأخرجه مسلم )
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 .(1) الضمان مشروعيةأمجع املسلمون يف اجلملة على و 

وحداا  ،ورعاية للعهود وجرباا لألضرار وزجراا للجناة ،وقد شرع الضمان حفظاا للحقوق
ُتْم بيهي َولَئيْن َصرَبُُْتْ هَلَُو َخرْيٌ ﴿اىل: لالعتداء قال تع ُتْم فَ َعاقيُبوا ِبييْثلي َما ُعوقيب ْ َوإيْن َعاقَ ب ْ

ُْل بَعيرٍي َوَأاَن بيهي زَعييمٌ ﴿وقال تعاىل:  ،(126)سورة النحل: ﴾ليلصَّابيريينَ   ﴾َوليَمْن َجاَء بيهي محي
م ملن جاء بصواع امللك أي كفيل ضامن فقد ضمن يوسف عليه السال (،72)سورة يوسف:

  .(2) وهو إانؤه الذي كان يشرب به قدر ما حيمله البعري من الطعام

طعاما يف  إىل النيب  قال: أهدت بعض أزواج النيب  أنس حديث  ومثله
طعام بطعام، وإانء : »قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النيب 

قال:   أيب أمامةحديث  أيضاا و  ها إانءا بدل اإلانء الذي أتلفته،نَ ضم   فالنيب  ،«(3) إبانء
 .ةنو ضممأي  «(4) العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي: »قال رسول هللا 

العارية مؤداة أي واجبة الرد على مالكها عينا حال الوجود وقيمة عند قال املناوي: 
  .(5) التلف

                                  

 .164، ص2، جيف مسائل االمجاع اإلقناع. وانظر: القطان، أبو احلسن، 62، صمراتب اإلمجاعابن حزم، علي،  1))

 .264، ص3، جاحملرر الوجيز، وابن عطية، 231، ص9، جالقرآناجلامع ألحكام ، القرطيب )2)

(، 1359ب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، رقم )، اب، كتاب األحكام عن رسول هللا السننأخرجه الرتمذي يف )3)
  وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباين. 

(، وقال: حديث حسن 1265، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف أن العارية مؤداة، رقم )السننأخرجه الرتمذي يف )4)
 غريب، وصححه األلباين.  

 .151، ص2، جالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي،  5))
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 :(1) يم الدبو ثالث صور للضمان وهيذكر الدكتور إبراه صور الضمان:

اليت  األموال، واملقصود العني كل ما له جوهر أو كان حمسوساا  :األعيانأوال: ضمان 
 .نسانتدخل يف ملكية اإل

 األعياناملنافع مجع منفعة وهي الفائدة العرضية املكتسبة من  اثنيا : ضمان املنافع:
 ريها.كمنفعة السكىن والركوب واخلدمة والتعليم وغ

ألن الوقف مضمون ابلغصب  ؛األعيانضمان املنافع أعم من ضمان قال املاوردي: 
فلما ضمنت املنافع ابلعقود فأوىل أن  ،ويصح العقد منه على املنفعة دون الرقبة ،دون العقد

فيكون هذا ترجيحا يف  ،فأوىل به املنافع األعيانولو ضمن ابلغصب  ،تضمن ابلغصوب
 .(2) وىلاألاألصلني من طريق 

 .(3) األموالكوجيوز ضمان املنافع الثابتة يف الذمم  قال الرافعي: 

اختصاص يقوم ابلشخص كاحلقوق املعنوية من حق التأليف  اثلثا : ضمان احلقوق:
 والسم التجاري وحق الخرتاع وغريها.

 (4)وهناك تقسيم آخر ذكره البورنو حيث قسم الضمان إىل قسمني:

 ده ما اتفق عليه العاقدان أو بدله.مر أوال : ضمان عقد: 

                                  

 .218، صضمان املنافعالدبو،  1))

 .161، ص7، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  2))

 .372، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))

 .372، ص1، جح قواعد الفقه الكليةإيضا الوجيز يف البورنو،  4))
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 مرده املثل أو القيمة.اثنيا : ضمان يد: 

وتناولت الكتب الفقهية تفصيل ضمان منافع املغصوب حيث أوجبه الشافعي على 
 .(1)بوحنيفة وهو على تفصيل عند املالكية أالغاصب ومل يضمنه 

هنا هو ما يتعلق  وهذه التقسيمات تشمل الضمان من كل أبوابه، غري أن ما يهمنا
من حيث تلفه أو ضرر حاصل عليه فهذا هو جمال  بهاملبيع خصوصاا، فكل ما يتعلق نافع مب

ن ادخاره لوقت وميك ،سبق معنا أن املال املعترب ما كان مباح املنفعة شرعاا وقد  ،حبثنا هنا
 .على حرمة أموال الغري بناءا  ،أتلفه شخص وجب عليه الضمانإذا ف احلاجة،

ار، وأما ألنه ل ضرر ول ضر  ؛ف صغرياا أو جمنوانا فإن الضمان على وليهان املتلِ ولو ك
امليتة الكلب و غري طاهر ك أو ،كاخلمر واملعازف  ،كأن يكون حمرم املنفعةمامل يكن مالا معترباا،  

 ،هدر غري حمرتم ليس مبال، بل هو ألنه ؛ضمان حينئذ   لعند اجلمهور ف ،ففيه خالف واخلنزير
  وفيما يلي تفصيل ضمان املنافع:لف األحناف يف ذلك وخا

 :ته حمرمة: ضمان مبيع منفعاألوىلاملسألة 

ول يعد  ،فهو غري حمرتم ،نجسخبيثاا كالأو كان  ،بنص الشرعإذا كان املبيع حمرما 
 اا تلف عينأ وأ ،لهو واملعازفالكسر آلت فلو أن رجالا   ،يهفبل هو هدر ل ضمان  ،مالا 

كتب أو أحرق   ،أو أتلف بضاعة منتهية الصالحية ،أو قتل خنزيراا  ،مثالا  األصنامك  عاحمرمة شر 

                                  

احلاوي . واملاوردي، 452، ص3، جالشرح الكبري. الدردير، 204، ص6، جالدر املختارانظر: ابن عابدين،  1))
 .112، ص4، جاإلقناعكشاف القناع عن منت . والبهويت، 160، ص7، جالكبري
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 شرعاألهنا كلها أموال غري حمرتمة  ؛فال ضمان عليه)شرط أل يؤدي إىل فساد أكرب(  السحر
 .(1) من الفقهاء وعلى هذا ذهب اجلمهور، هي هدر كاملعدومةفألن منافعها حمرمة و 

بل إن السعي  ،احملرمة غري املعتربة ليست أموالا يف نظر الشرع ألعيانااملنافع احملرمة أو 
قال ابن قدامة: كل ما  ول جيوز أن جترب بضمان لعدم ماليتهاورائها وامتالكها ممنوع شرعاا، 

 .(2)ل جيوز ملكه ل ضمان فيه 

 .(3) املنافع احملرمة ل تقابل ابألعواضقال القرايف: 

هبا ومباليتها وقد جعلها الشرع  اعتبارهو  األعيانرم من املنافع أو املطالبة بضمان احملو 
على املنافع احملرمة ألنه حمرم فال  العقد ول جيوزالشريازي:  قال اإلمامهدرا ومل يضمن قيمتها، 

 ، فأخذ العوض مقابلها أكل للمال ابلباطل.(4) جيوز أخذ العوض عنه كامليته والدم

إىل النوع األول مما جعلناه معيارا للحكم على املنافع وهو  ويشري اإلمام النووي هنا
ن هللا تعاىل حرم بيع اخلمر وبيع إيوم فتح مكة  قال رسول هللا : التحرمي ابلنص فيقول

 .(5) وبيع امليتة فدل على أنه ل قيمة له وما ل قيمة له ل يضمن األصناماخلنازير وبيع 

                                  

. 96، ص5، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. واحلطاب، 2، ص6، جبدائع الصنائعراجع: الكاساين،  1))
 .399، ص4، جاملغين. وابن قدامة، 3، ص14، جاجملموعوالنووي، 

 .100، ص3، جالعناية شرح اهلداية، وانظر: البابريت، 304، ص6ج يناملغابن قدامة،  )2)

 .398، ص5، جالذخريةالقرايف،  3))

 .524، ص2ج شرح الكافية الشافيةوضيح املقاصد تبن إبراهيم،  أمحدعيسى،  4))

 .275، ص14، جاجملموعالنووي،  5))
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وما ليس مبال ل يستحق  ،ماليته أسقطفقد ه لذاتفكأنه يقول مادام الشرع حرمه 
 الضمان. 

ولو كان له قيمة عند أهل  ،وإشارة إىل أن ما ليس مبال شرعاا ل يستحق الضمان
 ،العز بن عبد السالم: لو زادت قيمة املتلف بصفة ترغب مبثلها العصاة قال اإلمامالفساد 

ل نظر إىل ذلك لفساد الغرض املتعلق  والغالم الفاتن قلنا: ،كالكبش النطاح والديك املهراش
به، كما ل نظر إىل قيمة الزمر والكوبة والصور احملرمة، وإمنا العربة بقيمة ذلك عند أهل الرشد 

 .(1) والصالح كما يف كسر األواثن والصلبان

واملقصود من كالمه أن الضمان يقع لصاحب الكبش أو الديك أو العبد ابلقيمة 
دة املبنية على شيء غري معترب شرعاا فليست متقومة؛ ألهنا زوائد غري مأذون األصلية وأما الزاي

 زايدة الضمان.الفيها خاصة فيما يتعلق ابلكبش أو الديك، فال تستحق 

: منافع املالهي والفروج احملرمة واللمس واملس والتقبيل والضم احملرم فال جرب أيضاا وقال 
    .(2) النجسة حلقارهتا األعيان هلذه املنافع احتقارا هلا، كما ل جترب

 حىت يستحق الضمان.وغري متقوم ل جرب أي ل ضمان ألن كالا منها غري معترب 

لنجاسة ذلك الشيء أو لضرره ومفسدته،  إما ما ل جيوز أن ميلكقال حممد البورنو: 
ملتلف ل فمن أتلفه لغريه فال يطالب بضمان ما أتلفه ول غرمه ول تعويضه؛ ألن املمنوع ا

 .(3) املسلم تقدير لقيمته ول لثمنه؛ ألنه ليس مبال متقوم عند

                                  

 ري.، بتصرف يس132، ص1، جقواعد األحكام، ابن عبد السالم، العز  )1)

 .132، ص1املرجع السابق، ج )2)

 .556، ص8ج موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، حممد صدقي،  )3)
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إذا كسر ملسلم طبال أو مزمارا أو عودا أو آلة موسيقية فال ضمان عليه؛ إذا أضاف: و 
نها: النجس مينع وم  كونه آلة هلوكانت هذه األشياء وأمثاهلا ل تستعمل يف شيء مباح غري

 .(1) فاع به، فمن أتلف ملسلم شيئا جنسا فال ضمان عليه كذلكاملسلم من اقتنائه أو النت

قال ابن عثيمني: املزمار من آلت العزف اليت ل تباح حبال، وعلى هذا فيجب إتالفه، 
إذا كان ل ميكن النتفاع به فإنه حيرق؛ ألن وأضاف: ، فإذا أتلفه متلف مل يكن عليه ضمان
عوه نفسه فيما بعد إىل مجع املكسرات بعضها إىل بعض، إحراقه أبلغ يف التنفري عنه؛ ولئال تد

حرق خنل بين  حىت يكون منها مزمارا، ويدلنا على أن التحريق أبلغ وأنكى أن الرسول 
 .(2) النضري ومل يقطعه

ألنه ل  ،كما أن إتالفه ل يستلزم ضماان  ،أغلب الفقهاء بيع كل حمرم غري انفذ دعُ ي َ 
دل فمن أتلف مخراا أو أتلف ول يستحق الضمان ول الب ،حمرتم يعترب مالا شرعاا فهو غري

 .(أشد)شرط أل يؤدي لضرر  أو ما يضر اتفاقاا فال ضمان عليه سجائر

 املسألة الثانية: ضمان مبيع منفعته مباحة:

وهو األصل يف  ،معترب ومضمون شرعاا مال و  ،املنفعة املباحة مبيع متمول املبيع ذو
، إبتالفهضمانه  فقد اعترب ماليته وأوجب ،الشرع أابح بيعه ومنفعتهن   أا ومبابب الضمان، 

 .اإلجارةيف عقد  أيضاا وكذلك املنافع ألهنا أموال عند اجلمهور وعند احلنفية 

                                  

 .557، ص8املرجع السابق ج )1)

 .222، ص10، جالشرح املمتع على زاد املستقنعالعثيمني،  2))
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فضماهنا ل يكون  ألعيانومبا أن املنافع أعراض ل ميكن قبضها بنفسها ألهنا مرتبطة اب
منافعه من البائع أو املؤجر فله احلق يف أخذ قيمة منافعه  ابملثل ولكن بقيمتها، فمن مل يستوفِ 

  .(1) املنافع تضمن ابألجرة ول تضمن ابملثلالعمراين:  منه ويف هذا السياق يقول

فتجرب يف العقود الفاسدة  ،متقومةا  أن تكون املنفعة مباحةا  قال العز ابن عبد السالم:
 .(2) األمواليع والصحيحة، ألن املنافع هي الغرض األظهر من مج

أشار العز رمحه هللا إىل املنفعة املعتربة شرعاا، أهنا املنفعة املباحة املتقومة، أي اليت هلا 
، فكأن القاعدة قيمة مالية شرعية، فهي اليت تستحق الضمان يف العقود صحيحة أو فاسدة

 اله.هي اعتبار الشرع للمال عيناا أو منفعة حينها يستحق املالك الضمان على أمو 

أما يف حال غصب املنفعة فإن اجلمهور عدا احلنفية يوجبون على الغاصب الضمان، 
وهذا على رأي الشافعية يف  .(3) املنافع تضمن ابليد وتضمن ابإلتالفقال إمام احلرمني: 

ضمان املنافع سواء الغصب أو غريه، أما احلنفية فال ضمان ملنافع املغصوب عندهم فقد قال 
ألكساب احلاصلة ابستغالل الغاصب فإهنا غري مضمونة وإن استهلكها؛ ألهنا اابن عابدين: 

  .(4) عوض عن منافع املغصوب ومنافعه غري مضمونة عندان

وهناك من احلنفية من خالف رأي أئمة املذهب وأوجب الضمان يف حال الغصب 
طلقا زماان ومكاان وينبغي اإلفتاء بضمان إتالف املنافع م :فيقول احلنفي أمري حاجابن  ومنهم

                                  

 .454، ص8، جالبيان يف مذهب االمام الشافعيالعمراين،  1))

 . بتصرف132، ص1، جواعد األحكامقالسالم، العز،  ابن عبد (2)

 .231، ص7، جِناية املطلب ودراية املذهباجلويين،  3))

 .204، ص6، جالدر املختارابن عابدين،  4))
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مطلقا فيهما وإن كان على خالف القياس يف ابب الضمان زجرا  لب غصب املنافعولو غ
 . وبني أن إجياب الضمان على الغاصب يعد زاجرا له ولغريه.(1) للغصبة عن ذلك

سواء أعيان أو منافع حىت ل تضيع أموال  األموالويوضح الفقهاء ضرورة ضمان 
لبيع الصحيح جيب فيه ضمان العني ابلثمن، وكذلك املقبوض ابلبيع ا :ابن رجب قال ،الن اس

 .(2) الفاسد جيب فيه ضمان الثمن على املذهب

إذا كان العلماء بوجوب ضمان منافع العني إذا غصبت أو تلفت، ف أقوالوتتضافر 
 ،لعني ما جارة أو بيع شرعيإمنفعة  وتلف املبيع أو املنفعة مثل ،املبيع مباحاا ومنفعته مباحة

 أو يلزم البائع. فقد يلزم الضمان املشرتي ،(3) فإنه يرتتب عليه الضمان وفقاا للنظر الشرعي

ويف شأن الضمان حول القضااي املعاصرة ل خيتلف احلكم على وجوب الضمان يف 
على الغاصب ضمان املنافع، واملنافع تشمل قال حممد الشنقيطي: أو املنافع املعتربة،  األموال

ركوابت كالسيارات والدواب، وتشمل املساكن كالبيوت والعمائر وحنو ذلك من احلرف امل
  . (4) والصنائع املوجودة يف زماننا ومما يستفاد منه من اآللت

                                  

 .204، ص3، جالتقرير والتحبري على َترير الكمال ابن اهلمامابن أمري حاج،  1))

 .853، ص2، جب األربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهالزحيلي، حممد مصطفى،  2))

نظرية ، وايسني اخلطيب، نظرية الضمان، ووهبة الزحيلي، الضمان يف الفقه اإلسالميانظر: علي اخلفيف،  3))
 .الضمان

 .226، دروس صوتية رقم شرح زاد املستقنعالشنقيطي، حممد بن حممد املختار،  4))
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 مباحث: وفيه ثالثة: : ضوابط املنفعةثاينال فصلال

 ذاتية:املنفعة الضوابط  املبحث األول:

 أن تكون مباحة متقومة. .1
 ة غري متومهة.أن تكون حقيقي .2
 أن تكون املنفعة مملوكة. .3
 أن تكون املنفعة معلومة حمددة. .4

 :ضوابط املنفعة مع األدلة املبحث الثاين:

 أال تعارض نصا  شرعيا . .1
 : أال تعارض كليات الشرع .2
 أجيز للضرورة ال جيوز حال السعة. ما .3

 ضوابط املنفعة مع األفراد: املبحث الثالث:

 أال تؤدي إىل ضرر لآلخرين. .1
 إىل السفه منعت.املنفعة إذا خرجت  .2
  ميكن استيفاؤها.أن تكون املنفعة مما  .3
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استقراء لكثري من  نتيجةة ضوابط تعرف هبا وحتد، وهي ياإلسالمللمنفعة يف الشريعة 
لسيما موضوع البحث والدراسة، ولعل بعض هذه الضوابط يرتبط من  ،القضااي املعاصرة

اضواقريب أو بعيد ببعض القواعد أو ال والواجب على كل من  ،بط الفقهية املعروفة يف مضاهنِّ
حىت ل يقع يف  ؛للمنافع ومعرفة الضوابط الشرعية ،تصدر للبيع والشراء فقه مسائل املعامالت

 .األموالوالغرر وضياع  ،احلرام من الراب والغش

جر قبل أن يفقه يف ابب ت  على من ي َ   عمر ابن اخلطابلقد شدد اخلليفة 
ويضرب بعض التجار ابلدرة  ،أنه كان يطوف السوق عن عمر  جاءفقد  ،امالتاملع

  .(1) أىبوإل أكل الراب شاء أم  ؛ل يبيع يف سوقنا إل من يفقه :ويقول

قال: ل يبيع يف سوقنا هذا إل من تفقه يف  وجاء يف مسند الفاروق عن عمر 
 .  (3)تفقه يف الدين  قد ا إل من: ل يبع يف سوقنويف الرتمذي قال عمر  .(2)الدين 

َ عليه معرفتها،  والشاهد أن عمر  جعل العقوبة الرادعة ملن جيهل يف أمور تَ َعني 
 احلالل واحلرام ومداخل الراب وغريه. رفَ عفالتاجر جيب عليه أن يتعلم أمور التجارة، وي

ق بينه وبني وقبل أن ندلف للحديث عن الضوابط لبد من معرفة ماهية الضابط والفر 
 القاعدة والنظرية الفقهية:

                                  

 .64، ص2ج ،إحياء علوم الدينالغزايل،   )1)

 ، 349، ص1حتقيق: عبد املعطي قلعجي، ج ،مسند الفاروق، أبو الفداء ،ابن كثري  2))

(، وقال األلباين 487، رقم )أبواب الصالة، ابب ما جاء يف فضل الصالة على النيب  ،السننأخرجه الرتمذي يف  3))
 صحيح اإلسناد.
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 الشيء، حفظ ضبط نالضبط: بفتح فسكون ماسم فاعل من َضَبَط،  الضابط لغة:
 .(1) األمورعلى الوجه الكمل، ومنه: ضبط زمام  ابألمرالقيام  ،ابحلزم

الفقهية املتعلقة بباب واحد من  تم أغليب يتعرف منه أحكام اجلزئياحك اصطالحا :
 .(2) فقه مباشرةأبواب ال

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة  الفقهية: القاعدة
 .(3)حتت موضوعه  يف القضااي اليت تدخل

القاعدة تضم حتتها مسائَل فقهية من  الفرق بني الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية:
 .(4) دأبواب شىت، خالفا للضابط فهو يضم مسائَل فقهية من ابب واح

تصور يقوم ابلذهن، سواء استنبط ابلتسلسل الفكري هي عبارة عن  النظرية الفقهية:
 .(5) املنطقي، أو استمد من استقراء األحكام الفرعية اجلزئية

وعدم خمالفتها  ،الشرعيةبيان اإلطار العام للمنافع  واملقصود من ذكر هذه الضوابط
  وهي كما يلي:ية رئيس ثالثة مباحثوقد جعلناها يف  ،للنصوص

                                  

، 7، جالعنيكتاب ليل، . وانظر: اخل282، صمعجم لغة الفقهاء ،قلعجي، حممد رواس وقنييب، حامد صادق 1))
 .23ص

 . 40، ص1، جالقواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسريالعبد اللطيف، عبد الرمحن،  2))

 .45، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي أمحد،  3))

 .20، صجمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةاألمسري، صاحل،  4))

 .9، صيالتنظري الفقهعطية، مجال،  5))
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  ذاتية:املنفعة الاملبحث األول: ضوابط 

 :متقومة أن تكون مباحةأوال: 

كمنفعة   ،تستند إىل دليل شرعي ،ضوابط املنفعة كوهنا مباحةا يف ذاهتالعل من أبرز 
أو تضر ابجملتمع  ،كل منفعة غري معتربة ختالف النصوصألن   ،والرعي السكىن واخلدمة والركوب

 قال اإلمام، اإلابحةواألصل يف البيوع  ،كمنفعة الراب ومنفعة اخلمر  ،فهي منفعة  حمرمةأو األفراد 
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا املتبايعني اجلائزي األمر فيما تبايعا، إل »الشافعي: 

حمرم إبذنه داخل   هنى عنه رسول هللامنها، وما كان يف معىن ما  ما هنى عنه رسول هللا 
 .(1) املعىن املنهي عنه يف

 املنافع املباحة:

واخلدمات  ،التنافس يف التجارة والصناعة والزراعةمن  من املنافع املعتربة ما أجاز الشرع
يف كل  ، وإشاعتهاوالقيم األخالقابلبيع والشراء ليحصل للنفس لذهتا يف التملك يف إطار  من 

 قال هللا تعاىل: ،ل واجلشع وغريهامع هتذيب النفس ومنعها من التعدي والستغال ،ابب
ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة قال هللا تعاىل: ﴿، و (275﴾ )سورة البقرة:اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر يابَ  َوَأَحلَّ اَّللَُّ ﴿

ْنيا خاليَصة  اَّللَّي الَّيتي َأْخَرَج ليعيباديهي َوالطَّي يباتي ميَن الر يْزقي ُقْل هيَي ليلَّذييَن آَمُنوا يفي احْلَياةي ا لدُّ
ُل اآْلايتي ليَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ   .(32﴾ )سورة األعراف:يَ ْوَم اْلقيياَمةي َكذليَك نُ َفص ي

 .(2)، حيث يعرفها العلماء بكوهنا معاوضة على منفعة مباحة اإلجارةمنفعة ومن املنافع املباحة 

                                  

 .3، ص3، جاألمالشافعي،  (1)

السراج الوهاج على منت . والغمراوي، 449، ص1، جمنح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش، حممد بن أمحد،  2))
 . 287، صاملنهاج
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ا قيمة ليحسن بذل كون املنفعة متقومة، ما هل:  اإلجارةالشربيين يشرتط يف  قال اإلمام
املال يف مقابلتها، كاستئجار دار للسكىن، واملسك والرايحني للشم، فإهنا إذا مل تكن هلا قيمة 

 .(1) سفها وتبذيرا إما حلرمتها أو خلستها أو قلتها يكون بذل املال يف مقابلتها

 عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عني معينة أوالبهويت:  قال اإلمام
وجعلها يف  اإلجارةمجع اإلمام البهويت هنا شروط  .(2) موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم

 انفذاا. العقد وإل مل يكن تعريفها والشاهد اشرتاطه كوهنا مباحةا 

أن الشافعية واحلنابلة نصوا على جواز استئجار الرائحة الطيبة  :ومن املنفعة املباحة
قصودة، فجاز بذل املال يف حتصيلها، طيبة منفعة مباحة موعللوا ذلك بكون الرائحة ال ؛للشم

النووي رمحه هللا: نصوا على جواز استئجار املسك  قال اإلمام مع أهنا تفىن فليست عيناا اثبتة،
 .(3)والرايحني للشم 

ل  منفعة مباحة، كنحت األشكال أو البيوت أو الديكور لكنه ومثله العمل ابلنحت
 أن النيب  بن مسعود  عبد هللاففي حديث  ،حترمياا  أشد ألنه ؛جييز حنت ذوات األرواح

، فإذا كانت املنفعة تتضمن العقد على «(4)عذااب يوم القيامة املصورون  الن اس أشدإن »قال: 
 .(5)ذوات األرواح فهو عقد حمرم ابطل، ألهنا منفعة حمرمة ابلنص  األصنامحنت 

                                  

 .445، ص3، جمغين احملتاجالشربيين، اخلطيب،  1))

 .241، ص2، جشرح منتهى اإلراداتالبهويت،  (2)
 .562، ص3، جاإلقناعكشاف القناع عن منت . وانظر: البهويت، 177، ص5ج، نيروضة الطالبالنووي،  (3)

، كتاب اللباس والزينة، ابب حترمي تصوير صورة احليوان وحترمي اختاذ ما فيه صورة املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )4)
 (.2109لب، رقم )غري ممتهنة ابلفرش وحنوه وأن املالئكة عليهم السالم ل يدخلون بيتاا فيه صورة ول ك

 . 4، ص2، جسبل السالمالصنعاين،  5))
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بزمن أو حالة معينة جعلها يف  تلبسهاغري أن  ،ومن املنافع ما تكون يف أصلها مباحة
احلرب وسيلة إىل زايدة الفتنة والقتل  يقول الدكتور اخلادمي: بيع السالح زمنَ  ،دائرة احلرام

 . حرمت املنفعة من بيع السالح هنا ألهنا وسيلة للفتنة.(1) والتخريب، لذلك منع

 املنافع احملرمة:

العز  يقول ألهنا ليست أموال يف نظر الشرع، شرعاا،هدورة املأما املنافع احملرمة فهي 
منافع املالهي والفروج احملرمة واللمس واملس والتقبيل والضم احملرم  رمحه هللا: ابن عبد السالم

ما ذكره العز رمحه هللا من املنافع احملرمة ل ضمان عند . (2) فال جرب هلذه املنافع احتقارا هلا
 مة شرعية هلا.فواهتا ألهنا حمرمة ل قي

ابلباطل، بل ل  الن اسل يصح بيع ما ل منفعة فيه؛ ألنه من أكل أموال قال عليش: 
 .(3) يصح متلكه، ويف معناه ما منافعه كلها حمرمة إذ ل فرق بني املعدوم شرعا واملعدوم حسا

ة آني استعمالمن املنافع احملرمة . ف(4)قال السيوطي: ما حرم استعماله حرم اختاذه 
أو أاثث  أو استخدام آنية الذهب ،لذهب للرجالفال خيفى حترمي ا الذهب والفضة أو بيعها،

 .(5) من الذهب

                                  

 . 24ص ،علم املقاصد الشرعية اخلادمي، نور الدين، )1)
 .132، ص1ج ،قواعد األحكامالسالم، العز،  ابن عبد ( 2)

 .454، ص4، جمنح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش، حممد،  3))

 .280، صوالنظائر األشباهالسيوطي،  4))

. 128، ص1، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. واحلطاب، 341، ص6، جالدر املختارين، ابن عابد 5))
 .14، صعمدة الفقه. وابن قدامة، 81، ص1، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيوالعمراين، 
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 ،ما مل يعتربه الشارع حلرمته، و (1) مصلحة ملغاة يف مقاصد الشريعةواملنفعة احملرمة هي 
 ة.فهذه مصلحة متومهة ملغاعمل آنية من الذهب والفضة أو ضرره كمصلحة 

السباع اليت ل تصلح املنافع غري املعتربة( أي )احلصين: ويف معىن هذه  قال اإلمام
ىل اعتناء امللوك السفلة املشغولني إول نظر  ،والقتال عليها كاألسد والذئب والنمر ،لالصطياد
ول نظر إىل الريش ألجل النبل ألنه ينجس  ،وكذا ل جيوز بيع الغراب وحنوه ،ابللهو هبا

 .(2)جيوز بيع السموم  ابلنفصال وكذا ل

، وسيأيت تفصيل ةابهظأبمثان وبيع هبيمة األنعام جلماهلا حتديداا غري املعتربة من املنافع و 
 .من حبثنا هذاذلك يف الفصل الثالث 

 من املنافع احملرمة ما تتضمنه البيوع املنهي عنها:

ألنه  ؛ة وحترميهمنع بيع العينكل البيوع املنهي عنها تتضمن منافع حمرمة، مثال ذلك: 
إذا تبايعتم : »قال وجاء حترميه يف حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما  ،للمراابةوسيلة 

ابلعينة وأخذمت أذانب البقر ورضيتم ابلزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذلا ل ينزعه حىت 
 .(3) «ترجعوا إىل دينكم

                                  

ه يسع الفقي أصول الفقه الذي ال. والسلمي، عياض، 238، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبالريسوين،  1))
 .209، صجهله

 .336ص، كفاية األخيار يف حل غاية االختصاراحلصين، أبوبكر بن حممد،  )2)
 (، وصححه األلباين. 3462)رقم  ، كتاب البيوع، ابب يف النهي عن العينة،السننأبو داود يف  أخرجه )3)
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سلعة بثمن معلوم إىل أجل مث يشرتيها بيع العينة هو أن يبيع قال األمري الصنعاين: 
من املشرتي أبقل ليبقى الكثري يف ذمته، ومسيت عينة حلصول العني أي النقد فيها وألنه يعود 

 .(1) إىل البائع عني ماله وفيه دليل على حترمي هذا البيع

قال: قال  فعن أيب هريرة  ع اآلخرينابلبيع على بيالربح  ،ومن املنافع غري املعتربة
ل تناجشوا، ول يبع املرء على بيع أخيه، ول يبع حاضر لباد، ول خيطب : »رسول هللا 

ول »ويف رواية:  ،«إانئها يفاملرء على خطبة أخيه، ول تسأل املرأة طالق األخرى لتكتفئ ما 
  .«(2) يزد الرجل على بيع أخيه

ويف « بتاع أو يذرحىت ي»زاد النسائي « ل يبع بعضكم على بيع بعض»قال الرملي: 
 .(3) معناه الشراء على الشراء، واملعىن فيهما اإليذاء

 .(4)أمجع العلماء على حترمي هذه الصور كلها وأن فاعلها عاصالصنعاين:  قال اإلمام

وتزيد الشحناء فهي مبنية على الغش  ،حرمت هذه البيوع ألهنا تضر ابألخوة
وقع مضى ألنه لى أن هذا البيع يكره، وإن وفقهاء األمصار ع قال ابن رشد: والستغالل.

                                  

 .57، ص2، جسبل السالمالصنعاين، 1) )

 (.1413ح، ابب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه، رقم )، كتاب النكا املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )2)

املنهاج شرح صحيح مسلم . انظر: النووي، 469، ص3، جِناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، مشس الدين،  3))
 .160، ص4، جاملغين. وابن قدامة، 158، ص10، جبن احلجاج

 .30، ص2، جسبل السالمالصنعاين،  4))
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 ،سخ يف أي حالة وقع متسكا ابلعموموقال داود، وأصحابه: إن وقع ف ،سوم على بيع مل يتم
 .(1) وروي عن مالك، وعن بعض أصحابه فسخه ما مل يفت

عبادة عن ف ،أو أدوية مزيفة أو منتهية الصالحية ،بيع ما يضر من حمرمات أيضاا منها و 
الشاهد أن  يف بيعها فائدة  «.(2) ل ضرر ول ضرار»: قال رسول هللا أن  مت بن الصاا

 مادية للبائع إل أهنا منافع ملغاة غري معتربة. 
 على حمرم: اإلجارةمن املنافع احملرمة 

على منفعة حمرمة كالغناء والزمر ومحل  اإلجارةول يصح : بن عيسى أمحد قال اإلمام
عندما يكون على منفعة حمرمة، ويفهم منه وجوب  اإلجارةعقد  طالإبالشاهد  .(3) اخلمر

 كون املنفعة مباحة عند العقد عليها.

 .(4) الستئجار على استصناع آنية من نقدكمنفعة حمرمة  قال ابن عرفة: ول تصح إجارة 

حىت يعتربها  ،مباحة يف كل عملية معاوضةاملبيع منافع تبني مما سبق ضرورة أن تكون 
 .اإلجارةع وجتاز املعاملة شرعاا، وما مل تكن املنافع مباحة فالعقود حمرمة سواء البيع أو الشر 

 

                                  

 .183، ص3، جتهدبداية اجملابن رشد،  1))

 (، وصححه األلباين.2340، كتاب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم )السننأخرجه ابن ماجة يف  )2)
 . 524، ص2ج شرح الكافية الشافيةوضيح املقاصد تأمحد بن إبراهيم،  عيسى، 3))

 .20، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريابن عرفة،  4))
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  :حقيقية غري متومهةاملنفعة أن تكون اثنيا: 

املنافع احلقيقية املعتربة من ضوابط املنفعة حىت جيوز تبادهلا وبيعها أن تكون حقيقية، و 
مثل منفعة  ،ر هبا والستفادة منها حقيقةا أو الشعو  ،هاحتصيلما ميكن هي شرعاا أو عرفا 

د صورة ل عائد وليست جمر السكىن، ومنفعة الركوب، ومنفعة اخلدمة، ومنفعة الكتابة والتعليم، 
 ورائها.من 

 شرط املنافع احلقيقية: 

وتظهر نتائجها لبد من خلوها عن الغرر  ،وحىت تكون املنفعة حقيقيةا يرتتب أثرها
وتكون معلومة بذهاب اجلهالة  ،بذلك ختلو من اخلطر أو القمار وامليسروامليسر واجلهالة، و 

 .(1) اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم مبنزلة الشك والغرر هو: منها.

كان الثمن جمهول واملبيع جمهول وجهالة أحدمها متنع إذا  ويف اجلهالة يقول الكاساين: 
  .(2) صحة البيع فجهالتهما أوىل

 .(3) فيكون منهيا عنه، فال يصح لذلك جهالة املبيع غررابن مفلح: وقال 

 ،حقيقي من ورائها عائدألنه ل  ،املنفعة الصورية أقرب إىل العدم منها إىل احلقيقةو 
ألن العلماء يشرتطون يف املبيع  ،ا وبذل املال من أجلها أقرب للسرف والتبذيرهبل أثر يذكر و 

                                  

حاشيتا . وقليويب وعمرية، 355، ص4، جالذخرية. وانظر: القرايف، 163، ص5، جبدائع الصنائعين، الكاسا 1))
 .202، ص2، جقليويب وعمرية

 .20، ص4، جتبيني احلقائق. وانظر: الزيلعي، 157، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  2))

 .309، صض املربعالرو . وانظر: البهويت، 24، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح،  3))
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ويقصدون املنفعة احلقيقية العملية وإل كان البيع ابطالا،  ،فعاا بهكما سبق وذكران أن يكون منت
 املال يف مقابله أكل له ابلباطل. ودفع

 أمثلة للمنافع الصورية: 

ول جيوز استئجار الكاساين:  قال اإلمام: (1)استئجار الداننري نافع الصورية: من املف
ك، والعود وغريمها من املشمومات للشم؛ الدراهم والداننري ليزين احلانوت، ول استئجار املس

 .(2)اإلجارةألنه ليس مبنفعة مقصودة أل ترى أنه ل يعتاد استيفاؤها بعقد 

ومنع ابن القاسم استئجار الدراهم والداننري لتزيني احلوانيت وكل  القرايف: قال اإلمام
 .(3)ما ل يرف خشية السلف بزايدة األجرة 

فوا يف استئجار الدراهم والداننري ليجمل هبا الدكان واختلالشريازي:  قال اإلمام
واستئجار األشجار لتجفيف الثياب والستظالل فمنهم من قال جيوز ألنه منفعة مباحة فجاز 
الستئجار هلا كسائر املنافع ومنهم من قال: ل جيوز وهو الصحيح ألن الدراهم والداننري ل 

والستظالل فكان بذل العوض فيه من السفه تراد للجمال ول األشجار لتجفيف الثياب 
 .(4) وأخذ العوض عنه من أكل املال ابلباطل

 ،ليست حقيقيةألن فائدهتا  ،املميز لوحة السيارة رقم بيع منفعة :الصورية املنافعومن 
وحني تسأل صاحب رقم لوحة مميز عن الفائدة اليت جينيها  وهي صورية أكثر منها حقيقية،

                                  

، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب، وابن إسحاق، خليل، 192، ص8، جاملختصر الفقهيانظر: ابن عرفة،  1))
 .487، ص6ج

 .244، ص2، جاملهذب. وانظر: الشريازي، 193، ص4، جبدائع الصنائعالكاساين،  2))

 .400، ص5، جالذخريةالقرايف،  3))

 . 244، ص2، جاملهذبالشريازي،  4))
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 ،أو أنه من الشخصيات املهمة ،سوى أن ذلك عالمة غىن ،ن فائدة معتربةل يكاد يبنُي ع
 .الطائلة مقابل منفعة متومهة، وتفصيلها يف الفصل القادم األموالل يسوغ إنفاق  وهذا بعيد

بيع احليوان جلماله فحسب، فإن املقصد الشرعي األصلي هو  ومن املنافع الصورية:
ع األخرى من الركوب أو احلرث ومحل املتاع، أما جعلها األكل لكل حيوان مأكول أو املناف

يف حظائرها أو حبسها يف مرابضها للتمتع جبماهلا حتديداا فهذا خروج عن املقاصد األصلية، 
 وإلغائها وإبدال املقصد التبعي مكاهنا، وسيأيت تفصيل ذلك يف الفصل الثالث.

 أن تكون املنفعة مملوكة:اثلثا: 

 التصرف يف أموال غريه إل إبذنه، وليس له أن يبيع شيئاا ل احلق يف نسانليس لإل
ل تبع ما ليس » قال رسول هللا   حكيم ابن حزام ميلكه، ويف احلديث الشريف عن

مل يكن  ، وما(2) أن عملية البيع تبادل عوضني أو منافع أو مها معاا  ول شك، (1) «عندك
 لكان العوضني كان البيع ابطالا.ميالطرفان 

أن يكون مملوكاا ألن البيع متليك فال ينعقد فيما الكاساين يف شروط البيع:  قال اإلمام
  .(3) ليس مبملوك كمن ابع الكأل يف أرض مملوكة، واملاء الذي يف هنره أو يف بئره

أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد أو ملن يقع العقد له مقدورا الغزايل:  قال اإلمام
 .(4) معلوما للمتعاقدينعلى تسليمه 

                                  

(، والنسائي يف 1232، أبواب البيع، ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم )السننأخرجه الرتمذي يف  1))
 ( وصححه األلباين.4613، كتاب البيوع، ابب بيع ما ليس عند البائع، رقم )السنن

 .225، ص4ج، مواهب اجلليل. واحلطاب، 493، ص7، جالتاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق،  2))

 .138ص 5، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  3))

 .17، ص3، جالوسيط يف املذهبالغزايل، أبو حامد،  4))
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أن تكون املنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوان له فيها فلو تصرف فيما ل قال البهويت: 
ضرورة ملك املبيع الفقهاء يف  أقوالنالحظ تضافر  .(1) ميلكه بغري إذن مالكه مل يصح كبيعه

 ذنه.مبال غريه ال إب نسانأو منفعته، ألن فاقد الشيء ل يعطيه، ول يتصرف اإل

َا إيىَل احْلُكَّامي ليَتْأُكُلوا ﴿قال هللا تعاىل:  ْلَباطيلي َوُتْدُلوا ُبي َنُكْم ابي َواَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
إْليُثْي َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  النَّاسَفرييق ا ميْن َأْمَوالي   .(188)سورة البقرة:  ﴾ابي

نفس امرئ مسلم إل بطيب  حيل مالل »:  : قاللقا وعن عمرو بن يثريب 
ميلك الشخص العني واملنفعة كما يف أنواع البيوع املعروفة، وأحياانا ميلك  . فأحياانا (2) «منه

ألهنا معاوضة على منفعة، وأحياانا حيق للشخص النتفاع فقط  اإلجارةاملنفعة فقط كما يف 
 .(3)ها للغري كما يف العاري ة يف الستفادة من العني دون بيع منفعتها أو أتجري  اإلابحةمبعىن 

العارية إذا كانت مبقابل صارت إجارة، ألهنا معاوضة على املنفعة املباحة  أن   ول خيفى
 بعكس العارية فهي من ابب التطوع والتفضل.

كالدور والعقار   ،وتصح اإلعارة يف كل عني ينتفع هبا مع بقائها الشريازي: قال اإلمام
أن النيب   وروى صفوان ،فرساا فركبه  ستعار من أيب طلحةا أن النيب   ى أنسو ر 

                                  

 .412، صالروض املربع شرح زاد املستقنعالبهويت،  1))

(، وصححه 11545رقم ) اآلاثرمعرفة السنن و (. وأخرجه البيهقي يف 15488رقم ) املسندأخرجه اإلمام أمحد يف  2))
 األلباين يف اإلرواء.

. 269، ص5، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. واحلطاب، 133، ص11، جاملبسوطالسرخسي،  3))
 .163، ص5، جاملغين. وابن قدامة، 426، ص4، جروضة الطالبنيوالنووي، 
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 وقسنا عليها كل ما كان  ،فثبت يف هذه األشياء ابخلرب ،استعار منه أدرعاا يف غزاة حنني
 .(1) ينتفع به مع بقاء عينه

يف بيع مال غريه أو الشراء له أو أتجري بيته أو ما يلحق به  (2) وتظهر مسألة الفضويل
 أجازه بشرط إجازة املالك. ومنبيع من أبطل الول خيفى 

وأصل املسألة أن بيع الفضويل يتوقف على إجازة املالك عندان السرخسي:  قال اإلمام
 .(3) وجيعل إجازته يف النتهاء كاإلذن يف البتداء

واختلفوا من هذا يف بيع الفضويل، هل ينعقد أم ل؟ وصورته أن يبيع قال ابن رشد: 
البيع، وإن مل يرض فسخ، وكذلك  ىه بشرط إن رضي به صاحب املال أمضري الرجل مال غ

يف شراء الرجل للرجل بغري إذنه، على أنه إن رضي املشرتي صح الشراء وإل مل يصح، فمنعه 
وفرق أبو حنيفة بني البيع  ،ا، وأجازه مالك يف الوجهني مجيعاالشافعي يف الوجهني مجيع

 .(4) ، ول جيوز يف الشراءوالشراء، فقال: جيوز يف البيع

أو  األعيان، وهذا كله يف بيع يتصرف املرء إل يف مال نفسه فقط أليبقى األصل و 
 .املنافع فال جيوز أتجري سيارة الغري أو بيع مال الغري أو أتجري بيوهتم إل إبذهنم

                                  

 .188، ص2، جاملهذبالشريازي،  1))

، 270، ص4، جشرح خمتصر خليل مواهب اجلليلاب، ، واحلط153، ص13، جاملبسوطانظر: السرخسي،  2))
 .60، ص5، جاملغين. وابن قدامة، 350، ص2، جمغين احملتاجالشربيين، 

 .153، ص13، جاملبسوطالسرخسي،  3))

 .189، ص3، جبداية اجملتهدابن رشد،  4))
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 أن تكون املنفعة معلومة حمددة: رابعا: 

املبيع وهو كذلك من أهم ضوابط املنافع، فال  من أهم شروط اوتفاصيله العلم ابملنافع
اشرتى شيئاا،  ، فمن(1) عنه الشرع الغرر، واجلهالة يف املبيع ، ومن أكرب ما هنىاجملهولجيوز بيع 

 ، وهكذا يف ابب املنافع.صيله وحدوده حىت ل حيصل التنازعأو استأجر بيتاا لبد أن يعلم تفا

اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم  والغرر هو: تعريفات للغرر واجلهالة:
ما ترد د بني السالمة والعطب، وليس أحدمها أبوىل من وعرفه العمراين:  .(2) مبنزلة الشك

 .(3) اآلخر، أو كان الغالب العطب

وهو مأخوذ من قولك  ،وخفى عليك ابطنه وسره ،ما طوي عنك علمه والغرر هو:
عن هذه البيوع حتصينا لألموال أن تضيع وقطعاا  وإمنا هنى  ،طويت الثوب على غره

 .(4) فيها الن اسللخصومة والنزاع أن يقعا بني 

كان الثمن جمهول واملبيع جمهول وجهالة أحدمها متنع صحة البيع إذا   واجلهالة هي:
اليت تفضي إىل نزاع يتعذر حله كأن يبيع شاة من  الفاحشةوهي اجلهالة  .(5) فجهالتهما أوىل

                                  

. 181، ص8ج ،األم. والشافعي، 254، ص3، جاملدونة. ومالك، 10، ص13، جاملبسوطانظر: السرخسي،  1))
 .7، ص2، جاملغينوابن قدامة، 

 . و355، ص4، جالذخرية. وانظر: القرايف، 163، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  2))

 .65، ص5، جالبيان يف مذهب االمام الشافعيالعمراين،  3))

 ، بتصرف يسري.88، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  ( 4)

 .157، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  5))
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وقطعاا للخصومة والنزاع يوع؛ حتصيناا لألموال أن تضيع عن هذه الب ع، وقد هنى النيب قطي
  .(1) الن اسبني 

أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد أو ملن يقع العقد له مقدورا الغزايل:  قال اإلمام
  .(2) على تسليمه معلوما للمتعاقدين

لة به غرر، وألنه بيع، فلم يصح مع اجلهل ؛ ألن اجلهامعرفة مبيع :قال الرحيباينو 
 .(3) ابملبيع

: أن الغرر ما ل يدرى أحيصل أم ل أما اجلهالة فهو عدم الفرق بني اجلهالة والغرر
 (4) ول يضر الغرر إل إذا كان فاحشاا  العلم ابملبيع وإن كانت اجلهالة نوع من الغرر

هنا كاملعدومة، وينبغي أن تكون أو أتجريها أل ،هولةفال يصح بيع منفعة جموهلذا 
، والذي يبدو حىت ل يظهر نزاع بني طريف العقد ؛معلومة القدر أو اجلنس أو الصفة أو النوع

  .أن ذلك راجع للعرف، فقد حتتاج املنفعة تبيني القدر والصفة أو أحدمها وهكذا اجلنس والنوع

ملعاوضة عليها أو استئجارها املراد امنفعة العني إذا كانت و  طبيعة املنافع املعلومة:
 ،بيتاا فإن املتبادر هو الستئجار للسكىن استأجركمثل من   ،واضحة بني الطرفني املتبادلني هلا

 أو استأجر أرضا فإنه ليزرعها، فإذا كانت املنفعة واضحةا  ،مالبس فإنه ليلبسها استأجرومن 
استأجر سيارة نقل أمتعة من ه ، ومثللتحديدها والستفسار عنها لضبطهافال حاجة  ،متبادره

                                  

 .408، ص3، جموسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري، حممد،  1))

 .17، ص3، جالوسيط يف املذهبالغزايل، أبو حامد،  2))

 .26، ص3، جمطالب أوَل النهى يف شرح غاية املنتهىالرحيباين، مصطفى،  3))

 .170، ص1، جالفروقانظر: القرايف،  4))
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ومة لسيما السيارات سيارةا للركوب فإن منفعتها واضحة معل ، أوفإن املنفعة املعلومة هي النقل
 .سواء للبناء وغريه األرضآلةا للحفر فإن املعروف أهنا حلفر الصغرية، أو 

ر من أو أن العني تتضمن أكث ،غري واضحة أما إذا كانت غامضةا  املنافع الغامضة:
حىت ل يظهر خالف بني الطرفني نتيجَة عدم ضبط  ؛البد من حتديد نوع املنفعةف ،منفعة

وتظهر أمهية ذلك يف أن من العلماء من حرم بيع شيء آلخر إذا علم استعماله  ،املنفعة املطلوبة
 حىت ل ينشئ خالف بني أيضاا يبيع عنباا آلخر ليصنع منه مخراا، وهلا أمهية  نيف احلرام، كم

 اقدين، وأمثال هذا كثري يف الفقه.املتع

إن امتاز املقصود عن غريه فال حاجة إىل ما مييزه، فمن : معبد السالابن  قال العز
ألن صورته  ؛مل حيتج إىل ذكر منفعة ،استأجر عمامة أو ثواب أو قدوما أو سيفا أو بساطا

 . (1)منصرفة إىل منفعته مميزة هلا فال حاجة إىل مميز 

أرضاا للزراعة أو للبناء أو  ون العني هلا أكثر من منفعة  معلومة كمن استأجروقد تك
 ابن عبد قال اإلمامفال بد من تبيني ذلك حىت يصري معلوماا لئال حيصل التنازع،  منافع أخرى

تكرتى للزرع والغرس  األرضو  ددة كالدابة تكرتى للعمل والركوبرت وإن كانت املنفعة مالسالم: 
 .(2) بد من متييز املنفعة ابللفظ والبناء فال

حديث زواج  دليله، البيع منافع فالبد أن تكوان معلومتني  يفحىت يف كون العوضني
ومثله جعل العتق  لكنهما معلومان، ،فإن العوضني معدومان ،(3) القرآنالصحايب مبا معه من 

                                  

 .215ص1، جقواعد األحكامابن عبد السالم، العز،  ( 1)

 .152ص1، جقواعد األحكامابن عبد السالم، العز،  (2)

 ( وصححه األلباين.2111، كتاب النكاح، ابب يف التزويج على العمل يعمل، رقم )السنن أخرجه أبو داوود يف 3))
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تكون  أيضاا  اإلجارةيف ، و مع أم املؤمنني صفية رضي هللا عنها النيب  فعل كما  ،(1) صداقاا 
 .(2) لكنها أجيزت للحاجة املنافع معدومة

إمام ، فيقول اإلجارةويشري الفقهاء إىل أمهية أن تكون املنفعة معلومة، يف املبيع أو يف 
كما أجيزت للحاجة   اإلجارةاملعقود عليه يف البيع جيب أن يكون موجوداا، و  احلرمني:

، إما ابملدة وإما اإلجارةافع معدومة، مث اإلعالم شرط  يف واملصلحة، فهي ل َترِد إل على من
، كخياطة الثوب وحنوها  .(3) بذكر ملتمس  معلوم 

ملا يف ذلك  ؛وإجارته وهبته ،العز ابن عبد السالم: الشرع منع من بيع املعدوميقول و 
قد، ول إذ ل يتصور وجودها حال الع ،من الغرر وعدم احلاجة، وجوز عقود املنافع مع عدمها

  .(4) حتصل منافعها إل كذلك

 .(5)وقيل هي متليك املنافع بعوض أبجر معلوم بيع منفعة معلومة اإلجارةقال الزيلعي: 

وما صح مثنا صح  هي بيع منفعة معلومة أبجر معلوم اإلجارةالنسفي:  قال اإلمامو 
ومل  ة أي مدة كانتفتصح على مدة معلوم كالسكىن والزراعة  واملنفعة تعلم ببيان املدة أجرة

                                  

(، وأبو داود، رقم 1365(، ومسلم رقم )5086، كتاب، ابب، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))
(2103.) 

. والشربيين، 307، ص5، جالذخرية. والقرايف، 389، ص13، جالبناية شرح اهلدايةانظر: العيين، بدر الدين،  2))
 .329، ص5، جاملغين. وابن قدامة، 442، ص3، جمغين احملتاج

 .336، ص19، جِناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  3))

 .144ص1، جقواعد األحكامابن عبد السالم، العز،   (4)

، 10، جالبناية شرح اهلداية. وانظر: العيين، 114و105، ص5، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  5))
 .2، ص8، جتكملة البحر الرائق. والطوري، احلنفي، 221ص
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أو  أو ابلتسمية كالستئجار على صبغ الثوب وخياطته تزد يف األوقاف على ثالث سنني
 .(1) ابإلشارة كالستئجار على نقل هذا الطعام إىل كذا

من  ووي:الفقهاء يف وجوب أن تكون املنافع معلومة، يقول الن أقوالوهكذا هي 
  .(2) وضة فلم جيز بعوض جمهول كالبيععقد معا ألنهاستأجر أجريا فليعلمه أجره 

قلنا: هي مقدرة الوجود؛ ألهنا جعلت ، وقوهلم: إن املنافع معدومةقال ابن قدامة: و 
 .(3) موردا للعقد، والعقد ل يرد إل على موجود

مجهور فقهاء األمصار مالك، وأبو حنيفة، والشافعي اتفقوا ابجلملة أن قال ابن رشد: 
 .(4) كون الثمن معلوما واملنفعة معلومة القدرأن ي اإلجارةمن شرط 

حىت  ،تبني مما سبق ضرورة أن تكون املنافع معلومة للطرفني عند إبرام عقد املعاوضة
الفقهاء أن  أقواليظهر ما يفسد عملية التبادل بينهما، وتنتفي اجلهالة والغرر، وعرفنا من  ل

 . تعاقديناملاع بني لصحة العقد وحىت ل ينشأ نز  العلم ابملنافع شرط  

  

                                  

 .543، صكنز الدقائقالنسفي، أبو الربكات،  1))

 .33، ص15، جاجملموعالنووي،  2))

 .329، ص5، جاملغينابن قدامة،  3))

 .11، ص4، جبداية اجملتهدابن رشد،  4))
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 املبحث الثاين: ضوابط املنفعة مع الدليل:

 :أال تعارض نصا  شرعيا  أوال: 

مثل البيوع عل من أهم ضوابط املنفعة يف الشريعة أل تعارض النصوص الشرعية، ل
قت فكل منفعة توافبيت أو سيارة، أبنواعها كإجارة  اإلجارةشروطها الشرعية، و  املباحة املتوفرة

 فهي مطلوبة مرغوبة. نصوص، والتقت مع أهدافها الساميةالمع 

ألن  ،ممنوعة حبكم الشرعومادامت املنفعة معارضة للنصوص الشرعية الصرحية فهي 
: منفعة الراب واخلمر ونشر الفواحش مثل نهج الشرعي لستجالب املنافع،ذلك خروج عن امل

  وبيع ما يفسد األفراد واجملتمعات.

 عارضتها النصوص من جهتني: َترم املنافع مل

أو املنافع حمرمة أو العقد على  اا لكون املبيع حمرم :صراحة  ملعارضتها التحرمي  :األوىل
 .(1) ارتكاب املعصية ملنفعة املال ل جيوزقال السرخسي: حمرم أو لعمل حمرم، 

، تضاد النصوص الشرعيةسياحي أو اقتصادي، فإهنا منفعة  لغناء لغرضالرتويج لومثل 
َذَها  النَّاسَوميَن قال سبحانه: ﴿ لَّ َعْن َسبييلي اَّللَّي بيَغرْيي عيْلٍم َويَ تَّخي َمْن َيْشرَتيي هَلَْو احْلَدييثي ليُيضي

 ،(2) من املنافع احملرمة الغناء الشاهد: أن (،6)سورة لقمان: ﴾ُهُزو ا ُأولَئيَك هَلُْم َعَذاٌب ُمهينيٌ 
يقود للفاحشة ومساع يعارض النصوص الشرعية و لكونه  اءمثن الغن املستفاد منحرم املال و 

 .مزمار الشيطان

                                  

 . 139، ص10، جاملبسوطالسرخسي،  1))

 .51، ص14، جاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  2))
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قال احلصين: وأما آلت اللهو املشغلة عن ذكر هللا فإن كانت بعد كسرها ل تعد مال 
 .(1)كاملتخذة من اخلشب وحنوه فبيعها ابطل ألن منفعتها معدومة شرعا 

حيث أبطل البيع ملنافعه امللغاة  ،الشاهد قوله فبيعها ابطل ألن منفعتها معدومة شرعا
 شرعا املضادة النصوص.

يف  ا يدهن هبا اجللود وتطلى هبا السفنمنفعة األدهان النجسة وأهن لقد ذكر للنيب 
 ،اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن :قيل  حديث جابر بن عبد هللا

 عمالا  ،ذلك لم يعتربف. «(2) ل هو حرام»: ، فقالالن اسويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا 
 اهد معنا أن النيب ، والش﴾حرمت عليكم امليتة﴿ابألصل وهو حترمي امليتة، قال هللا تعاىل: 

 .(3) جنسة امليتة ألن   ؛أبطل بيعهاألهنا تعارض النصوص صراحة، ولذا  ؛حرم املنفعة

البيع وقت صالة سم النهي عن ومن هذا الق: يف سد الذرائع ابن عاشور رمحه هللا قال
اجلمعة، وبيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن بيع السالح يف الفتنة، وبيع العنب لعاصر 

 .(4) اخلمر، وبيع الثمار قبل بدو صالحها

                                  

 .336،337، صكفاية األخيار يف حل غاية االختصاراحلصين،  )1)

وأخرجه مسلم يف  (.2236رقم )، كتاب البيوع، ابب بيع امليتة واألصنام، اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف   2))
(، وأخرجه أبو داوود يف 1581، كتاب املساقاة، ابب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام، رقم )املسند الصحيح

 ( وصححه األلباين.3486، كتاب البيوع، ابب يف مثن اخلمر وامليتة، رقم )السنن

، 4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب، . و 331، ص1، جالدر املختارانظر: ابن عابدين،  3))
 .169، ص4، جاملغين. وابن قدامة، 226، ص9، جاجملموع. والنووي، 258ص

 .313، ص2، جمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، حممد الطاهر، )4)
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صالة اجلمعة ونالحظ أن كل بيع مما سبق تعارضه مفسدة أقوى منه كالبيع وقت 
 .(1) مصلحة ملغاةلنصوص الشرعية فهي كل منفعة تعارض او ، يفوت اخلطبة والصالة

 َترمي املنافع عند معرفة قصد احلرام: :واجلهة الثانية

وذلك ابستخدام املعاوضة  ،عمل املنكرالشرعية قد تكون بقصد معارضة النصوص 
املباحة للتوصل للمنافع احملرمة، واألصل أن ذلك خفي ألن النية من أعمال القلوب، ول ميكن 

ا فيها، غري أنه قد تظهر عالمات تبني قصد احلرام، فإذا ما ترجح ذلك وجب الطالع على م
 للحرام فهو حرام. صلمنع احلرام بقاعدة سد الذرائع، ألن كل ما أو 

يعلم أن املشرتي قصد ابلشراء  لأوكذلك يشرتط يف جواز البيع احلطاب:  قال اإلمام
ما حيرم بيع السالح ملن يعلم أنه يريد واملذهب يف هذا سد الذرائع ك. وأضاف: أمرا ل جيوز

 .(2) قطع الطريق على املسلمني أو إاثرة الفتنة بينهم

 . (3) جيوز: ومينع بيع كل شيء علم أن املشرتي قصد به أمراا ل الدسوقيقال 

                                  

، 1، جدواينالفواكه ال. النفراوي املالكي، شهاب الدين، 270، ص1، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  1))
 .207، ص1، جاملهذب. والشريازي، 24، ص2، جأمحدالكايف يف فقه االمام . ابن قدامة، 258ص

الفواكه الدواين . وانظر: النفراوي، شهاب الدين، 254، ص4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب،  2))
 .288، ص2، جعلى رسالة ابن ايب زيد القريواين

 .7، ص3، جالشرح الكبري وحاشية الدسوقي أمحد،حممد بن  ،الدسوقي 3))
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كل ما يقصد به احلرام، كبيع السالح ألهل احلرب، أو لقطاع الطريق، قال ابن قدامة:  
األمة للغناء، أو إجارهتا كذلك، أو إجارة داره لبيع اخلمر فيها، أو لتتخذ  أو يف الفتنة، وبيع

 .(1) فهذا حرام ،كنيسة، أو بيت انر، وأشباه ذلك

وحرموا بيع اخلشب  ،مع أن بيع العنب مباح ،وحرم العلماء بيع العنب ملن يتخذه مخراا 
لكوهنا وسيلة الشرك والتعظيم  صناماألأو يتخذه صليباا ومنعوا بيع التماثيل و  ،ملن يتخذه آلة هلو

م حرام حمر ، وبيع كل أو لقطع الطريق ،حرم العلماء بيع السالح يف وقت الفتنة، و املفضي إليه
 األموالغري معتربة شرعاا، لعدم تنزيل احلرام منزلة فهي  تعارض النص، ألنه يشتمل على منافع

غري أن ما ذكران من األمثلة تكفي لبيان هنا حلصرها،  وهناك أمثلة كثرية ليس املقام ،الشرعية
 .(2) هذا الضابط أل ختالف املنافع النصوص الشرعية

 : أال تعارض كليات الشرعاثنيا: 

)سورة  ﴾َوَتُيبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّاقال هللا تعاىل: ﴿ نسانحب املال فطرة يف اإل
ولكنها سيقت (، 8)سورة العادايت:﴾ َشدييدٌ َوإينَُّه حليُب ي اخْلَرْيي لَ وقال تعاىل: ﴿ (،20الفجر:

 جاءت آايتقد حبه و الفطرة على لطلبه من كل وجه حبجة  نسانيسعى اإل فالمساق الذم 
( 19ُخليَق َهُلوعا  ) نسانإينَّ اإْل ذماا وأكثر تصرحياا حيث يقول تعاىل: ﴿ أشداملعارج  سورة

( الَّذييَن ُهْم 22( إيالَّ اْلُمَصل ينَي )21 اخْلَرْيُ َمُنوعا  )( َوإيذا َمسَّهُ 20إيذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعا  )

                                  

 . 168، ص4، جاملغينابن قدامة،  1))

، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. واحلطاب، 29، ص6، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقانظر: الزيلعي،  2))
الشرح الكبري لرمحن، . وابن قدامة، عبد ا121، ص5، جالبيان يف مذهب االمام الشافعي. والعمراين، 254، ص4ج

 .41، ص4، جعلى منت املقنع
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عباس: اهللوع: احلريص ابن قال (، 23-19)سورة املعارج:﴾ (23َعلى َصالهتييْم دائيُموَن )
 .(1)على ما ل حيل له

 ،ابلطرق املباحة السعي وراء املنافع املشروعة تأجاز ية أن اإلسالممن حماسن الشريعة 
ي أن اإلسالمومن القواعد الراسخة يف الفقه  ،ذر من املساس بضرورايت الدين اخلمسمع احل

 .شرط عدم الضرر خاصاا كان أو عاماا  ،(2) اإلابحةاألصل يف املعامالت 

جاء الشرع كله  ،حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال :والكليات اخلمس
في ففسدة تضر هبذه اخلمس أو أحدها، وكل ما يعني على ذلك، ومنع كل م ،للحفاظ عليها
 .عني على التزامهم بهتو  ،الن اسصلح دين ت جيب احلرص على كل منفعةحفظ الدين 

 .(3) األموالالكليات اخلمس: حفظ الدماء واألعراض واألنساب والعقول و قال القرايف: 

ال، املبين وامل ، والعرضاخلمس: الدين، والنفس، والعقل الكلياتالشاطيب:  قال اإلمام
حفظها وجودا يف جلب املصاحل وتكثريها؛ فكل طاعة ترجع إليها، وعدما يف درء املفاسد 

 .(4) وتقليلها

                                  

 . 223، ص8ج القرآن،معامل التنزيل يف تفسري البغوي،  )1)

  .294، ص1، جاملوافقات. والشاطيب، 8، ص8، جالبحر احمليط يف أصول الفقهانظر: الزركشي،  2))

 .256، صنهاج الوصولِناية السول شرح م. وانظر: السنوي، 164، صشرح تنقيح الفصولالقرايف،  3))

 .3، املقدمة صاملوافقاتالشاطيب،  4))
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اجملمع  ومن املقرر أن حفظ املال من الكليات اخلمسقال شهاب الدين احلموي: 
لشارع ومينع املالك من إجارة ملكه بلزوم إتالف ماله، ومل أيذن به ا، عليها يف سائر األداين

 .(1) مثل ما لو رضي ابلراب مع غريه

وغريه إمجاع امللل على اعتبارها، فإن هللا تعاىل ما  حكى الغزايللكليات اخلمس او 
أن الكليات  القرايفوذكر  .(2) أابح النفوس ول شيئاا من اخلمسة املتقدمة يف ملة من امللل

الشريعة ق عليها كالعقائد حيث قال: اخلمس ل يتطرق إليها النسخ يف الشرائع ألهنا اثبتة متف
املتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة املتقدمة، أما كلها فال، ألن قواعد العقائد مل تنسخ، 

 .(3) وكذلك حفظ الكليات اخلمس، فحينئذ النسخ إمنا يقع يف بعض األحكام الفرعية

وفيما يلي نشري  ،وقد شرع اإلسالم بيوعاا ومنع أخرى للحفاظ على الكليات الشرعية
 إىل بعض هذه البيوع مع كل واحدة منها وليس املقصود حصر أنواع البيوع:

 منافع حلفظ الدين:و بيوع أوال : 

رم بيع ما حيجاز بيع وشراء املصحف، وكتب العلم الشرعي، و من أجل حفظ الدين 
ومرئي وكل مسموع  ،كبيع السحر والشعوذة وكتب الحنراف والدجل،  الن اسيضر بعقائد 

 ماء شراءها إل ملن يريد إتالفها.على واحد منها، ومل جيز العل اإلجارةو  ومقروء يضر ابلدين،

إمامة املسجد كبناء املساجد وكتابة املصاحف، و   على ما يقيم الدين اإلجارةكما جيوز 
 ذكرها.ل يتسع اجملال ل أقوالوالرقية، وأنواع القرب، وللعلماء يف ذلك  القرآنواألذان وتعليم 

                                  

 .318، ص1، جوالنظائر األشباهغمز عيون البصائر يف شرح احلموي، شهاب الدين،  1))

 .417، ص1، جاملستصفىالغزايل،  2))

 .1932، ص4، جنفائس األصول يف شرح احملصولالقرايف،  3))
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مل يعد  هأو أن ،وحيرم بيع املسجد مطلقاا، إل يف حالت اندرة ككونه آل للسقوط
 يصلى فيه، شرط أن يبيعه القاضي ليجعله يف مسجد آخر. 

هلم حتويل املسجد إىل مكان آخر إن تركوه حبيث ل يصلى  نقل ابن عابدين قوله:
 .(1) مسجد آخر فيه، وهلم بيع مسجد عتيق مل يعرف ابنيه وصرف مثنه يف

أرأيت من بىن مسجدا على ظهر بيت له أو على غري ظهر بيت،  جاء يف املدونة:
  على أرضه ومل يبنه على بيته، أجيوز له أن يبيعه؟

فاإلمام مالك  .(2) بيعه؛ ألن هذا عندي مبنزلة احلبسقال: قال مالك: ل جيوز له أن ي
و حق عام لكل املسلمني، ل يتصرف فيه إل القاضي رمحه هللا مل جيز بيعه ألنه مبنزلة الوقف، فه

 مبا يعود على املصلحة العامة.

اتفق أصحابنا على صحة بيع املصحف وشرائه وإجارته ونسخه قال اإلمام النووي: 
 .(3) ابألجرة مث إن عبارة املصنف والدارمي وغريمها أنه جيوز بيعه

ل نعلم يف بيع املصحف  محدأقال  ،وحيرم بيع مصحف ولو يف دينقال البهويت: 
وألن تعظيمه واجب ويف بيعه  .قال ابن عمر: وددت أن األيدي تقطع يف بيعها ،رخصة

 .(4) ابتذال له وترك لتعظيمه

                                  

. واملرداوي، 107، ص1، جإرشاد السالكشهاب الدين املالكي،  .357، ص4، جالدر املختارابن عابدين،  1))
 .111، ص7، جاإلنصاف

 .202، ص3، جحاشية البجريمي على شرح املنهج. وانظر: البجريمي، 259، ص4، جاملدونةمالك،  2))

 .252، ص9، جاجملموعالنووي،  3))

 .155، ص3، جاإلقناعكشاف القناع عن منت البهويت،  4))
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أو حترمي بيعه  ،والذي يبدو أن من حرم بيع املصحف هو حىت ل ميتهن كغريه من السلع
وعلى  ،ذا جنمع بني من حرم ومن أابحبيعه للمسلم فيحمل على اجلواز وهبأما  ،لغري املسلم

، : أي ولو كان بقراءة شاذةبيع مصحف مينع من البيوع يف الشرح الصغري:هذا التقسيم جاء 
عظمها؛ ألن جمرد مثلها كتب العلم وظاهره حرمة بيعها لكافر ولو كان الكافر يو  وكتب حديث
 .(1) هنا مبدلة ففيه إعانة هلم على ضالهلمبيع التوراة واإلجنيل هلم؛ أل أيضاا ومينع  ،متلكه هلا إهانة

 :حلفظ النفسمنافع و بيوع اثنيا : 

وجب بيع ما حيفظ النفوس من طعام وشراب ودواء، وحرم من أجل حفظ النفس و 
 نساندواء أو طعام أو شراب أو خمدرات أو بيع اإل ،نع بيع ما يضر اجلسداحتكار ذلك، ومي

قال هللا تعاىل:  ،على عمل يؤذي النفوس اإلجارةم وحر أو أجزائه أو ما انتهت صالحيته، 
دييُد َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربي ي َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْليُثْي َواْلُعْدَواني َوات َُّقوا اَّللََّ إينَّ اَّللََّ شَ ﴿

 (.2:)سورة املائدة ﴾اْلعيَقابي 

 :العقلحلفظ منافع و بيوع اثلثا : 

أدوية أو مخر أو خمدرات أو أفكار ضالة أطعمة أو ر ابلعقل من ما يضومنع بيع 
اَي أَي َُّها ﴿قال هللا تعاىل:  ل والنفس واملاللضرره ابلدين والعقحرم اخلمر وعقائد منحرفة، ف

ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ريْجٌس ميْن َعَملي الشَّيْ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسي طَاني فَاْجَتنيُبوُه الَّذييَن َآَمُنوا إيَّنَّ
 .(2) (90)سورة املائدة:  ﴾َلَعلَُّكْم تُ ْفليُحونَ 

                                  

 . بتصرف20، ص3، جغة السالك ألقرب املسالكبل، أبو العباس، الصاوي 1))

احلاوي .واملاوردي، 222، ص12، جالعناية شرح اهلداية. والعيين، 213، ص2، جالفواكه الدواينالقريواين،  2))
 .158، ص9، جاملغين. وابن قدامة، 184، ص17، جالكبري
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َوَقْد نَ زََّل ﴿ومنع بيع كل ما يروج لألفكار املنحرفة والكفرية والشركية، قال هللا تعاىل: 
َا َا َوُيْستَ ْهَزُأ ُبي ْعُتْم آاَيتي اَّللَّي ُيْكَفُر ُبي َفاَل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتََّٰ  َعَلْيُكْم يفي اْلكيَتابي َأْن إيَذا َسَي

ُع اْلُمَنافيقينَي َواْلَكافيرييَن يفي َجهَ  ثْ ُلُهْم ۗ إينَّ اَّللََّ َجامي نََّم ََيُوُضوا يفي َحدييٍث َغرْييهي ۚ إينَُّكْم إيذ ا م ي
يع ا فمن ابب  ،فإذا حرم هللا اجللوس أو الستماع للكفر آبايت هللا، (140)سورة النساء: ﴾مجَي

 ىل حيرم بيع أو إجارة على ذلك وما شاهبه.أو 

 :النسلحلفظ منافع و بيوع رابعا : 

أن هللا تعاىل هنى عن إكراه الفتيات على  ،ومن أمثلة حفظ الشريعة للنسل والعرض
فإن كسب املال عموما مشروع شرط أن تكون وسيلته  ،البغاء لبتغاء عرض احلياة الدنيا

 .ن بطرق حمرمة فهو حرام ممنوعأما إن كا ،وسببه موافقان للشرع

تَ ُغوا َعَرَض احْلََياةي قال تعاىل: ﴿ َواَل ُتْكريُهوا فَ تَ َياتيُكْم َعَلى اْلبيَغاءي إيْن َأرَْدَن ََتَصُّن ا ليتَ ب ْ
يمٌ  نْ َيا َوَمْن ُيْكريهُّنَّ فَإينَّ اَّللََّ ميْن بَ ْعدي إيْكَراهيهينَّ َغُفوٌر رَحي  (.33)سورة النور: ﴾الدُّ

إيْن َأَرْدَن الطربي رمحه هللا: ل تكرهوا إماءكم على البغاء، وهو الزان ﴿ اإلمام قال
نْ َيا﴿ يقول: إن أردن تعففا عن الزان ﴾ََتَصُّن ا تَ ُغوا َعَرَض احْلََياةي الدُّ ﴾ يقول: لتلتمسوا ليتَ ب ْ

 .(1) هن على الزان عرض احلياة الدنياإبكراهكم إاي

تقدمي وأتخري تقديره: وأنكحوا األايمى منكم إن أردن  قال احلسني بن الفضل يف اآلية
لتبتغوا عرض احلياة الدنيا، أي: لتطلبوا من أموال الدنيا  ا ول تكرهوا فتياتكم على البغاءحتصن

 .(2) يريد من كسبهن وبيع أولدهن

                                  

 . 417، ص19، جالقرآنجامع البيان يف أتويل آي الطربي،   )1)

 .414، ص3، جمعامل التنزيلالبغوي،  2))
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نزلت يف عبد هللا بن أيب، وكانت له جاريتان إحدامها تسمى معاذة  قال القرطيب:
 .(1) مسيكة، وكان يكرههما على الزىن ويضرهبما عليه ابتغاء األجر وكسب الولدواألخرى 

، ألهنا طلبت بوسيلة حمرمة، وذلك غري جائز وغري معترب، والشاهد حترمي املنافع هنا
 .يعارض الكليات الشرعية ألنه ؛ألن سببه حمرم قطعا وهو الزان

حلفظ  ،املينشراء و حترمي بيع  كن أن يلحق حتت هذا الضابط من البيوع املعاصرةومي
لنقص  ،ل ميكن أن يولد له ولد ،أصال اعقيممن يكون  الن اسوذلك أن من العرض والنسل، 

أو استئجار رحم امرأة أخرى قال هللا  فإنه يلجأ لشراء حيواانت منوية لغريه، ،أو ضعف فيه
َشة  َوسَ تعاىل: ﴿  (.32)سورة اإلسراء: ﴾اَء َسبييال  َواَل تَ ْقَربُوا الز ياَن إينَُّه َكاَن فَاحي

وضياع  الن اسواختالط أنساب  ،فيه من التعدي على حرمات هللا ،أمر منكر ووه
وأصدروا  ،حدود هللا الكثري، وعليه فقد وقف العلماء وفقهم هللا بشدة أمام هذه املنكرات

 .(2) فتاواهم يف ذلك

، ألن هذا سبيل إىل احملرم وهو حيرم بيع املين والتصرف فيه يقول عبد الناصر خضر:
وهلذا فإن وسائل الستيالد املستحدثة من ، الن اسوإشاعة الفاحشة بني  ،ألنساباختالط ا

 .(3) اليت متجها النفوس السليمة األمور

                                  

 .254، ص12، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  1))

. والطيار، عبد هللا حممد واملطلق، عبد هللا حممد، واملوسى، حممد 275، ص1، جفقه النوازلانظر: أبو زيد، بكر،  2))
 .178، ص12، جالفقه امليسربن إبراهيم، 

 .145، صيوع احملرمة واملنهي عنهاالبخضر، عبد الناصر،  3))
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، لكوهنا حتتوي على زراعة خصيتني من أجنيب آلخر حرم العلماء ويف ذات السياق
 .ومالية آلخرين الن اسلبعض  ولو كانت منفعة طبية خصائصه ومائه،

فالراجح لدى  ،يقول الدكتور فضل مراد: وأما األعضاء التناسلية واخلصى واملبايض
ألن زراعة  ؛ألنه يعارض مقاصد الشريعة من حفظ العرض والنسل ؛اجملامع الفقهية احلرمة

 .(1)ذلك هو: إنتاج لنفس نسل املتربع يف رحم غري زوجته وهذا حمرم 

الفقهية أحباث كثرية ليس اجملال هنا مناسباا لبسطها ألهنا جمرد إشارة لنوع وللمجامع 
 .(2)من املنافع احملرمة، ولالستزادة ميكن مراجعة هذه األحباث 

فينتسب لغري أبيه وهو من الكبائر  ،وحيرم شراء وثيقة يدعي هبا نسبته لقوم معينني
من » :يقول  النيبقال مسعت  بن أيب وقاص عن سعد فوهي منفعة حمرمة،  ،املعروفة

 .«(3) ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام

)فاجلنة عليه حرام( ويف احلديث اآليت: فقد كفر، يعين: إذا قال بدر الدين العيين: 
 استحل ألن اجلنة ما حرمت إل على الكافرين، أو املراد: كفران النعمة وإنكار حق هللا وحق

 .(4) أبيه أو هو للتغليظ

                                  

 .127، ص1، جاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  1))

 .1648، ص6وج170و155، ص2، ججملة جممع الفقه اإلسالمي 2))

 (.6766، كتاب الفرائض، ابب من ادعى إىل غري أبيه، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )3)

 .262، ص23، جعمد القاريالعيين،  4))
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من يقصد مقاصد دنية، فريغب عن أبيه، وينتسب  الن اسمن قال ويل هللا الدهلوي: 
ألمهلت هذه  ظلم وعقوق ألنه ختييب أبيه، ولو فتح ابب النتفاء من الب إىل غريه، وهو

 .(1) املصلحة، ولختلطت أنساب القبائل

تاز هبا املسلمون، ويف الكليات الكربى وهبذا حيفظ اإلسالم النسل وهذه خاصية مي
للدين يدخل العديد من األدلة اليت تصب يف حفظها، سواء يف تشريع منافع مباحة، أو حترمي 

   .أخرى حفظاا للكليات الشرعية

 املال يف اإلسالم قوام احلياة، وقد شرع اإلسالم :املالمنافع حلفظ و بيوع خامسا : 
من أسباب  راب، وأوجب أن تكون البيوع خاليةا البيع وحرم ال نظاما يقوم عليه املال، فأحل

الفساد املعروفة: كتحرمي عني السلعة والراب والغرر أو الشروط اليت تؤول إىل أحدها أو عدم 
 .(2)الرضى أو امليسر أو الضرر 

 ،ومن حماسن الشرع يف ابب املال أنه مل حيرم على أفراده العمل والجتهاد يف حتصيله
أوغسطني: إن ممارسة األعمال هي يف حقيقتها خطيئة،  يقولاحلال عند النصارى،  كما هو

 . (3) هنا تصرف النفس عن احلق وهو هللاأل

ومن أوضح الكليات يف األمثلة كلية املال، فكل بيع كان فيه مانع من املوانع السابقة 
مراعاة جانب فيه من فهو منهي عنه حلفظ املال عموماا، وألن حفظ املال كل  متكامل لبد 

والرضى عموماا، حىت ل حيصل الستغالل ألمواهلم، أو الشحناء يف  األخالقو  الن اسأمالك 

                                  

 . بتصرف223، ص2، جحجة هللا البالغةالدهلوي، ويل هللا،  1))

 .876، 2، جاملقدمة يف فقه العصر. ومراد، فضل، 145، ص3، جبداية اجملتهدابن رشد،  2))

 .137ص احلالل واحلرام يف اإلسالمالقرضاوي، يوسف،  )3)
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اجملتمع أو اخلالف بعد البيع، وهبذا جند النظام املايل يف اإلسالم حيرم معاملة ألهنا تضر ابملال 
 :ومنها واألمثلة كثري ألخالقأو ابجملتمع أو اب

َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم قال تعاىل: ﴿ الن اسراب ليحفظ أموال حرم هللا بيع ال .1
ئيَك الر ياَب ۚ َفَمن َجاَءُه َمْوعيظٌَة م ين رَّب يهي فَانتَ َهىَٰ فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إيىَل اَّللَّي ۖ َوَمْن َعاَد فَُأولََٰ 

 .(275البقرة: ﴾ )سورةَأْصَحاُب النَّاري ۖ ُهْم فييَها َخاليُدونَ 
نه إلنا قال الرافعي: املال  ظَ فَ بيع الصيب والسفيه إل إبذن الويل حىت حيُ  وحرم .2

 غري مكلف فال ينعقد بيعه وشراؤه كاجملنون وغري املميز إذا عرفت ذلك فلو اشرتى الصيب شيئا
ستقرض وقبض املبيع فتلف يف يده أو أتلفه ل ضمان عليه يف احلال ول بعد البلوغ وكذا لو ا

 .(1) مال لن املالك هو املضيع ابلتسليم إليه

وليس من شرائط العاقد البلوغ فانعقد بيع الصيب وشراؤه موقوفا على  قال ابن جنيم:
 .(2) إجازة وليه إن كان شراؤه لنفسه وانفذا بال عهدة عليه إن كان لغريه

يء على الصيب من قال مالك: يف الرجل يبيع الصيب السلعة فيتلفها الصيب أنه ل ش
 .(3) مثن السلعة، ول يضمن له الصيب قيمة السلعة

                                  

 . وانظر: 106، ص8، جالعزيز شرح الوجيزالرافعي،  1))

 .279، ص5، جبحر الرائق شرح كنز الدقائقالابن جنيم،  2))

 .239، ص4، جمواهب اجلليل. وانظر: احلطاب، 439، ص4، جاملدونةمالك،  3))
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قد ذكران أن مذهبنا أنه ل يصح  مذاهب العلماء يف بيع الصيب املميزقال النووي: 
واسحق يصح بيعه  أمحدوقال الثوري وأبو حنيفة و  سواء أذن له الويل أم ل وبه قال أبو ثور

 .(1) وشراؤه إبذن وليه

وقد جاء  الغررن بيع حبل احلبلة وبيع العينة وبيع النجش وبيع هنى الشرع ع .3
 هنى عن بيع حبل احلبلة» أن رسول هللا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:  حديث حديث

، وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، مث تنتج اليت «(2)
 .يف بطنها

اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا إيَذا نُوديي ﴿تعاىل: قال عند النداء الثاين: هنى عن البيع  .4
ُروا يفي  ليلصَّاَلةي مين يَ ْومي اجْلُُمَعةي َفاْسَعْوا إيىَل ذيْكري اَّللَّي َوَذُروا اْلبَ ْيعَ  َيتي الصَّاَلُة فَانَتشي فَإيَذا ُقضي

َ َكثيريا  لََّعلَُّكْم تُ ْفليُحونَ َوابْ تَ ُغوا مين َفْضلي اَّللَّي َواذُْكُروا ا األرض  (.10-9)سورة اجلمعة: ﴾َّللَّ

 قالولذلك  ،بعد انتهاء الصالةإابحته و  ،نالحظ يف اآلية حترمي البيع عند النداء الثاين
ُروا يفي ﴿ :تعاىل هبذا يتبني لنا بعض أنواع البيوع ، و ﴾َوابْ تَ ُغوا مين َفْضلي اَّللَّي  األرضفَانَتشي

مة اليت هتدف حلفظ الكليات الشرعية ويكفي اإلشارة إليها دون حصر ألن املباحة واحملر 
 .املوضوع يطول

 

                                  

 .158، ص9، جاجملموع شرح املهذبالنووي،  1))

 (.2143، كتاب البيوع، ابب بيع الغرر وحبل احلبلة، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )2)
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 :ما أجيز للضرورة ال جيوز حال السعة: اثلثا  

وأن الواجب الوقوف مع النص  ،(1) من قواعد الشريعة املقررة أن الضرورة تقدر بقدرها
وليس  ،قتها وأشخاصها ومكاهنافلها و  ،للمكلف رخصةا معينة ، فمىت أابح الشرعدون زايدة

أو استغالل هذه الرخصة إلدخال غريها  ،من احلكمة أو التباع الصحيح جتاوَز هذا الفهم
 ، أو التوسع فيها بعد ذهاب موجبها.هبا

الضرورة: بفتح فضم من الضطرار، احلاجة الشديدة واملشقة والشدة  والضرورة هي:
  .(2) اليت ل مدفع هلا، ج ضرائر وضرورات

أن ما تدعو إليه الضرورة من احملظورات إمنا يرخص منه القدر الذي : معىن القاعدة
حملظور فليس له أن يتوسع يف احملظور، بل  نسانفإذا اضطر اإل ،تندفع به الضرورة فحسب

 .(3) يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط

أحكام الرخص  ألن ؛حمرتمشراء الدم وأعضاء تقف عليها حياة : القاعدة فروعمن 
 .(4) زوالهبتبطل إذا زالت أسباهبا، وكل ما جاز لعذر يبطل 

                                  

، شرح القواعد الفقهية. وانظر: الزرقا، أمحد، 61، ص1، جوسوعة القواعد الفقهيةمالبورنو، حممد،  1))
 .1731، ص4، جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن.والنملة، عبد الكرمي، 163ص

 .283، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنييب،  2))

. 264، ص6، جسوعة القواعد الفقهيةمو . وانظر: البورنو، حممد، 187، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد،  3))
 .286، ص1، جالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةوالزحيلي، حممد، 

جمموعة الفوائد البهية على منظومة . وانظر: األمسري، صاحل، 208، صعلم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  4))
 .239، ص1، جقواعد الفقه الكلية حإيضا الوجيز يف . والبورنو، حممد، 60، صالقواعد الفقهية
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ألنه األصل  ،حاجةتمراا بعد ذهاب سببه من ضرورة أو احلكم الشرعي العام يبقى مسو 
َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخلْيْنزييري َوَما ُأهيلَّ بيهي ﴿قال تعاىل:  َا َحرََّم َعلَْيُكُم اْلَمي ْ  ليَغرْيي اَّللَّي َفَمني اْضطُرَّ إيَّنَّ

يمٌ  َ َغُفوٌر رَحي  (.173)سورة البقرة: ﴾َغرْيَ اَبٍغ َوال َعاٍد َفال إيُْثَ َعَلْيهي إينَّ اَّللَّ
 امليتة وما ذكر يف اآلية بعد ذهاب الضرورة.منافع الشاهد من اآلية استمرار حترمي 

،  حيل إل يف ذلك املعىن خاصةكل ما أحل من حمّرم يف معىن لالشافعي:   قال اإلمام
 .(1) ذلك املعىن عاد إىل أصل التحرمي فإذا زايل

 ؟مَّت جيوز تناول احملرم

وما حرمه الشرع ابلنص جيوز تناوله للضرورة من إنقاذ نفس، أو احلفاظ على احلياة، 
مليتة، العلماء يف إجازة تناول ا أقوالشرط أن تقدر الضرورة بقدرها كما أسلفنا، وقد تواترت 

َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخلْينزييري َوَما ُأهيلَّ بيهي ليَغرْيي اَّللَّي ۖ ﴿وذلك ترمجة لقوله تعاىل:  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ إيَّنَّ
َ َغُفوٌر  يمٌ َفَمني اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إيُْثَ َعَلْيهي ۚ إينَّ اَّللَّ  .(173﴾ )سورة البقرة: رَّحي

وإذا أكره الرجل بوعيد تلف على أكل امليتة، أو حلم اخلنزير،  السرخسي: قال اإلمام
أو شرب اخلمر، فلم يفعل حىت قتل، وهو يعلم أن ذلك يسعه كان آمثا؛ ألن حالة الضرورة 
مستثناة من التحرمي، وامليتة، واخلمر يف هذه احلالة كالطعام، والشراب يف غري حالة الضرورة، 

  .(2) أن ميتنع من ذلك حىت يتلف ول يسعه

                                  

 .278، ص4، جاألمالشافعي،  1))

 .105، ص1، جالدر املختار. وانظر: ابن عابدين، 151، ص24، جاملبسوطالسرخسي،  2))
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وما أهل لغري هللا  وحرم هللا سبحانه أكل امليتة والدم وحلم اخلنزيرالقريواين:  قال اإلمام
به وما ذبح لغري هللا وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غريها واملنخنقة حببل 

 .(1) أو غريه إل أن يضطر إىل ذلك كامليتة

فله أن أيكل منه ما  ومن اضطر إىل أكل امليتة أو حلم اخلنزيرالشريازي:  مقال اإلما
)سورة  ﴾َفَمني اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َوال َعاٍد َفال إيُْثَ َعَلْيهي ﴿تعاىل:  لقول هللايسد به الرمق 

 .(2) (173البقرة:

 ،عه املوتاضطر إىل امليتة، فال أيكل منها إل ما أيمن م ومنابن قدامة:  قال اإلمام
 .(3) أمجع العلماء على حترمي امليتة حال الختيار، وعلى إابحة األكل منها يف الضطرار

وأنه يصبح واجباا إلنقاذ نفسه من التلف،  ،هبذا تتبني الضرورة وكيف يباح معها احملرم
 ولكن على أن تقدر الضرورة بقدرها.

واتفقوا : حيث يقول ابن حزم ماماإل ممن نقل اإلمجاع يف جواز احملرمات للضرورة:و 
ومل أيكل يف  ،على أن امليتة والدم وحلم اخلنزير حالل ملن خشي على نفسه اهلالك من اجلوع

                                  

النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من . وانظر: القريواين، 151، صالرسالةالقريواين، أبوحممد،  1))
 .247ص، 10، جاألمهات

 .218، ص18، جِناية املطلب يف دراية املذهب. وانظر: اجلويين، 455، ص1، جاملهذبالشريازي،  2))

، 6، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي. وانظر: الزركشي، مشس الدين، 415، ص9، جاملغينابن قدامة،  3))
 .677ص
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واتفقوا أن مقدار ما يدفع به ، ول مسافرا سفرا ل حيل له ،ومل يكن قاطع طريق ،أمسه شيئا
 .(1) املوت من ذلك حالل

اتفقوا على أن امليتة والدم وحلم اخلنزير حالل و : فيقول أبو احلسن القطان أيضاا ونقله 
طريق، ول  ملن خشي على نفسه اهلالك من اجلوع، ومل أيكل من أمسه شيئاا، ومل يك قاطع

 .(2) واتفقوا أن مقدار ما يدفع عنه املوت من ذلك حالل ،مسافراا سفراا ل حيل

 لضرورة: ا أمثلة الستثناءات الشرع يف حال

 ال يعين العموم:  كلبلإابحة بعض منافع ا .1

ل يعين التوسع ببيع الكالب  ،الكلب للحراسة أو الصيد منفعة الشرع حني أابح
قال: قال  فعن أيب هريرة  ،وقد ورد الوعيد الشديد بنقص األجر كل يوم قرياط ،مطلقاا 

من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قرياط، إل كلب حرث أو : »رسول هللا 
التشديد يف جناستها والطهارة منها حبديث أيب هريرة قال: قال رسول هللا  ورد، و «(3) ماشية
« :(4) طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولهن ابلرتاب». 

ز ذلك لختاذه جتاو  فهم منهل ي ،السماح ابختاذ الكلب للحراسة والصيدفعليه بناءا و 
صديقاا دائماا يف كل درب وسفر، ول يعين التوسع إبجياد احليواانت املفرتسة  أو ،رفيقاا يف املنازل

 .كاألسد والفهد والتماسيح والثعابني  ،األخرى

                                  

، 11، ج السنن واالمجاع واالختالفاألوسط يف. وانظر: ابن املنذر، 151، صمراتب اإلمجاعابن حزم،  1))
 .79ص

 .324، ص1، جيف مسائل اإلمجاع اإلقناعالقطان، أبو احلسن،  2))

 (.2322، كتاب املزارعة، ابب اقتناء الكلب للحرث، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )3)

 (.279، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )4)
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 إابحة نقل الدم دون بيعه: .2

، ألنه اتبع مطلقاا  دمال هذا ل يبيح بيعو  ،أابح الشرع نقل الدم إلنقاذ حياة اآلخرينو 
 .(1) يعه فليس حمالا للبيعنفسه فال جيوز ب نسانلألصل وهو اإل

املذكورة ومن  إىل آخر يف إطار الشروط إنساننقل الدم من بوزيد: أقال الشيخ بكر 
، نقصت مادهتا فيحتاج إىل تغذيتها الدم أمهها الضطرار هو: من ابب الغذاء ل الدواء فكمية

 حملرمات إلنقاذاملنصوص عليه إبابحة تناول املضطر يف خممصة من ا وهلذا فهو داخل يف حكم
َتُة َوالدَُّم  ُحر يَمْت َعَلْيُكمُ ﴿ نفسه من اهللكة كما يف آايت الضطرار ومنها قوله تعاىل: املَي ْ

يمٌ  ﴿َفَمني اْضطُرَّ يفي خَمَْمَصٍة َغرْيَ  إىل قوله:َوحلَُْم اخليْنزييري﴾  َ َغُفوٌر رَحي ُثٍْ فَإينَّ اَّللَّ  ﴾ُمَتَجانيٍف إليي
 .(2)( 3سورة املائدة:)

 ومثله حني أجاز بعض العلماء بيع لنب اآلدمية إابحة لنب اآلدمية للضرورة: .3
لضرورة  أو (3) واحلنابلة الشافعيةاملالكية و كما هو احلال عند   ،قياساا على لنب غري اآلدمية

فعن أيب  ،أو أعضائه نسانفإن هذا ل يعين إابحة بيع اإل ،(4)كما عند احلنفية   حياة الطفل
رجل و  ،ثالثة أان خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مث غدر»: قال  النيب عن هريرة 

                                  

املعامالت املالية أصالة . والدبيان، دبيان، 941، صخمتصر الفقه اإلسالميالتوجيري، حممد بن إبراهيم،  1))
 .5254، ص7، جالفقه اإلسالمي وأدلته. والزحيلي، وهبة، 437، ص3، جومعاصرة

 .52، ص2، جفقه النوازلابوزيد، بكر،  2))

املبدع يف شرح . وابن مفلح، 147، 3، جبداية اجملتهدبن رشد، . وا20، ص3، جالوسيط يف املذهبالغزايل،  3))
 .12، ص4، جاملقنع

 .170، ص23، جاملبسوطالسرخسي،  4))
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ومن القواعد ، «(1)ورجل استأجر أجرياا فاستوىف منه ومل يعطه أجره  ،أكل مثنهابع حرا ف
 .(2)الفقهية أن ما جاز لعذر امتنع لزواله 

 :املنصوص عليها فقطإابحة امليتة  .4

ميتتان  أحلت لنا: »بقوله  (3)تة السمك واجلرادأكل وبيع ميوهكذا استثناء الشريعة 
 ؛(5)ال يبيح للناس بيع أو أكل غريها من امليتاتف ،«(4)احلوت واجلراد والكبد والطحال  :ودمان

َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخلْيْنزييري َوَما قال هللا تعاىل: ﴿ ألهنا حمرمة ابلنص الشرعي ُحر يَمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ُتْم ليَغرْيي اَّللَّي بيهي َواْلُمْنَخنيَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَد ييَُة َوالنَّطييَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إيالَّ َما ُأهيلَّ  ذَكَّي ْ

أْلَْزاَلمي َذليُكْم فيْسقٌ  ُموا ابي  .(3)سورة املائدة:﴾ َوَما ُذبيَح َعَلى النُُّصبي َوَأْن َتْستَ ْقسي

ميتة الدجاج أو عليه حترم بناء امليتة أبنواعها ما عدا املستثىن، و  حترمي :وجه الداللة
أو اخلنق وغريمها مما خيالف الذبح الشرعي  ،(6) كالذي ميوت ابلصعق الكهرابئي  ،البقر والغنم

 .هلا، ومثله بيع احليوان احملنط فهو نوع من امليتة

                                  

 (. 2227، كتاب البيوع، ابب إمث من ابع حرا، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )1)

 .163ص ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد،  )2)

، 9، جاجملموع. والنووي، 82، ص1، جشرح خمتصر خليل. واخلرشي، 229، ص11، جسوطاملبالسرخسي،  3))
 .393، ص9، جاملغين. وابن قدامة، 72ص

 ( وقال األلباين إسناده جيد.4061رقم ) ،مشكاة املصابيحالتربيزي،  )4)

. 390، ص3، جشرح خمتصر خليل مواهب اجلليل يف. واحلطاب، 141، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  5))
 .307، صالروض املربع شرح زاد املستقنع. والبهويت، منصور، 230، ص9، جاجملموعوالنووي، 

 .92، ص10، ججملة جممع الفقه اإلسالمي 6))
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، وكذلك ذبيحة اجملوسي ول ينعقد بيع امليتة والدم؛ ألنه ليس مبالقال الكاساين: 
 .(1) واملرتد، واملشرك؛ ألهنا ميتة

ل جيوز بيع امليتة، ول اخلنزير، ول الدم. قال ابن املنذر: أمجع أهل قال ابن قدامة: 
وهو مبكة يقول:  قال: مسعت رسول هللا  . وذلك ملا روى جابر(2) العلم على القول به

 .(3) «األصنامواخلنزير و  إن هللا ورسوله حرم بيع امليتة واخلمر»

ابن عثيمني رمحه هللا: فلو كان احملنط أرنبا فإن حنط بدون تذكية أبن  قال اإلمام
ضرب إببرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام ألنه ميتة، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه مل يسلخ 

 (4) فالجلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم ل فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإل 

العلماء أن امليتة ابقية على أصل التحرمي، إل ما استثناه الشرع  أقواليتبني مما سبق من 
يف حال الضرورة، فمن اضطر ألكل امليتة فهي حالل يف حقه، حىت ترتفع الضرورة يف حقه، 

  مث يعود احلكم على ما كان من التحرمي.

                                  

 .141، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  1))

 .227، ص2ائل اإلمجاع، جمل أجده يف اإلمجاع لبن املنذر وقد نقل اإلمجاع غريه مثل ابن القطان يف اإلقناع يف مس 2))

 .42، ص11، جالشرح الكبري على املقنعابن قدامة، عبدالرمحن،  3))

 .122و121، ص8، جالشرح املمتع على زاد املستقنعالعثيمني،  )4)
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 املبحث الثالث: ضوابط املنفعة مع األفراد:

 آلخرين: على اأال تؤدي إىل ضرر لب األول: املط

قال  ،إشباعاا حلاجاته ورغباته واحلصول عليها ،السعي وراء املنفعة على نسانل اإلبِ جُ 
( َوإيذا َمسَُّه اخْلَرْيُ 20( إيذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعا  )19ُخليَق َهُلوعا  ) نسانإينَّ اإْل ﴿هللا تعاىل: 

)سورة  ﴾َوَتُيبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّا﴿(، وقال تعاىل: 21-19عارج:)سورة امل ﴾(21َمُنوعا  )
، أو أيكل حقوق اآلخرين ،وليس ذلك عيباا يف حقه طاملا أنه ل يرتكب حراماا ، (20الفجر:

من ضار  ضار  هللا »قال:  ول ضرار ويف حديث مالك بن قيس املازين أن النيب  رل ضر و 
 .«(1) عليه به ومن شاق  شاق  هللا

وجب تدخل الشرع لتهذيب  ،فإذا ما بدأ يعوج يف مسريه ويستغل أسباابا هتيئت له
وإل حلصل الغنب الفاحش والضرر  ،وضوابطمرتوكاا دون قيود ليس  ليعلم أنه ،غرائزه ونزواته

 .تمعوزادت الفجوة بني طبقات اجمل الن اسوذهبت أموال  ،الكبري

ول ضرر  ،شريعة قاعدة: الضرر يزال والضرر ل يزال ابلضررومن القواعد املقررة يف ال
، األخفيزال ابلضرر  شدوذكر بعض العلماء فروعاا أخرى مثل: الضرر األ ،(2)ول ضرار 

 .(3)والضرر ل يزال مبثله، والضرر ل يكون قدمياا، والضرر يدفع بقدر اإلمكان 

                                  

 (، وحسنه األلباين.1940، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف اخليانة والغش، رقم )السننأخرجه الرتمذي يف  )1)

. وابن جنيم، 86، صوالنظائر األشباه. والسيوطي، 41، ص1، جوالنظائر األشباهالسبكي، اتج الدين، انظر:  2))
منهج التشريع . والشنقيطي، حممد األمني، 179، صشرح القواعد الفقهية. والزرقا، أمحد، 72، صوالنظائر األشباه

 .28، صاإلسالمي وحكمته

موسوعة القواعد . والبورنو، 41، ص1، جوالنظائر األشباهكي، . والسب88، صقواعد الفقهالربكيت، حممد،  3))
 .414، ص4، جالفقهية
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جة ل حتق ألحد أن أيخذ مال غريه، : احلا(1) وقد نص اإلمام الشافعي رمحه هللا بقوله
 .«(2)كم وأموالكم عليكم حرام ء إن دما»مة كما يف احلديث: وذلك ألن أموال الغري حمرتمة حمر  

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما ل حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، قال املرداوي: 
لضرورايت اخلمس اليت فإن األحكام إما جللب املنافع أو لدفع املضار، فيدخل فيها دفع ا

 .(3) هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، واملال، والعرض، وغري ذلك

 منافع حرمت لضررها املباشر:

نوعة فهي منفعة حمرمة مم ،تضر ابآلخرين أو أمواهلم نسانيسعى هلا اإلكل منفعة 
 :ويدخل هذا فيما يسمى ابحلرام لذاته شرعاا، ل جيوز العقد عليها

اَيأَي َُّها ﴿قال هللا تعاىل:  ،الراب أبشكاله هللا حرمويف هذا السياق  َترمي الراب: .1
ُتْم ُمْؤمينينيَ  َن الر ياَب إيْن ُكن ْ َ َوَذرُوا َما بَقيَي مي وجعله  (،278)سورة البقرة: ﴾الَّذييَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

  تصوره أببشع الصوروجاءت النصوص  ،له حتت قدميه منعاا له وامتهاانا وحتقرياا وحترمياا، 
قال:  فعن عبدهللا بن حنظلة  ،كأن أييت الرجل أمه والعياذ ابهلل  منهحيث جتعل أقل شيء 

، وذلك لجتماع «(4)من ستة وثالثني زنية  أشددرهم رابا أيكله الرجل وهو يعلم : »قال 
مة ألهنا تضر فهي منفعة حمر  ،والضرر الكبري ألحد طريف العقد أو كالمها ،الستغالل واجلشع
 ابآلخرين وأمواهلم.

                                  

 .83، ص2، جاألمالشافعي،  1))

 .األلباينوصححه (، 1905، رقم )كتاب املناسك، ابب صفة حج النيب   السنن،أخرجه أبو داود يف  )2)

 .3846، ص8، جالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقهاملرداوي،  3))

 وصححه. 172رقم  ،غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلراماأللباين،  )4)
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فإن اتفاق اثنني على الزايدة يف السلعة دون نية الشراء فيه  :النجش بيع منع .2
النجش هو أن يزيد أحد يف سلعة، وليس يف نفسه قال ابن رشد:  ،الضرر البالغ ابملشرتي

، فقال أهل واختلفوا إذا وقع هذا البيع ،شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر املشرتي
الظاهر: هو فاسد، وقال مالك: هو كالعيب، واملشرتي ابخليار، إن شاء أن يرد رد، وإن شاء 

 .(1) وقال أبو حنيفة، والشافعي: وإن وقع أمث، وجاز البيع ،أن ميسك أمسك

 ابب بيع النجش والتلقي وبيع احلاضر لباد وبيعه على بيع غريه والعينة قال ابن قدامة:
ل تلقوا »قال:  -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل َم  -مه، ملا روى أبو هريرة أن رسول وهي بيوع حمر 

متفق عليه.  (2) «الركبان، ول يبع بعضكم على بيع بعض، ول تناجشوا، ول يبع حاضر لباد
: أن يزيد يف السلعة من ل يريد شراءها ليغرت به املشرتي، ويقتدي به فهو ومعىن النجش

 ومما سبق يتخرج: .(3) ه خداع، والشراء صحيححرام، ألن

الفيزا املعروفة وهي  التأشريات ومما سبق يتخرج حترمي بيع :بيع التأشريات .3
بناء على تراخيص خاصة ولكنها  للسماح ابلعمل، وهي ليست مبال حىت جيوز املعاوضة عنها،

                                  

الشرح . والدردير، 101، ص5، جالدر املختار. وانظر: ابن عابدين، 185، ص3، جبداية اجملتهدابن رشد،  1))
 .14، ص2ج ،أمحدالكايف يف فقه االمام . وابن قدامة، 186، ص8، جخمتصر املزين. واملزين، 68، ص3، جالكبري

، كتاب البيوع، ابب النهي للبائع أن ل حيفل اإلبل، والبقر والغنم وكل حمفلة، اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  2))
، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على املسند الصحيح(. وأخرجه مسلم يف 2150رقم )

 (.1515سومه وحترمي النجش وحترمي التصرية، رقم )

 .14، ص2، جالكايفابن قدامة،  3))
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 ،كات هلذه التأشرياتلشر وهبذا يتبني اجلرم الكبري من استغالل أرابب ا ،هائإنشا بعدللشركة 
 .(1) ر اآلخرينممنوعة ألهنا تضمنفعة  هيف

 ،والتنازل عنها لغري األكفاء ،بيع الشهادات العلمية بيع الشهادات العلمية: .4
 ،تضر ابجملتمع وأفراده، ولنتصور طبيباا اشرتى شهادة دون علم وخربة ،خيانة حمرمةأو تزويرها 

لو كانت منفعتها  حىت فهي حمرمة لك بقية التخصصات،، وكذكم جير من البالء على اجملتمع
بيع الشهادات العلمية ، جاء يف فتاوى الشبكة اإلسالمية: فهي تضر ابآلخرين فرادأب خاصةا 

 .(2) وشراؤها ل جيوز ملا يف ذلك من الغش الواضح والكذب البني

هنا مباحة ويدخل هذا فيما يسمى ابحلرام لغريه أل منافع حرمت ألِنا تؤول للضرر:
 من حيث األصل لكن لطروء عامل خارجي جعلها حراماا مثل:

رضي اَّلل  عنه: هنى رسول  أمحد قال اإلمام النهي عن بيع السالح يف الفنت: .1
ويف  ،عن بيع السالح يف الفتنة، ول ريب أن هذا سد لذريعة اإلعانة على املعصية اَّلل  

 . (3) على معصية اَّلل  معىن هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تُعني
واإلكثار منها  ،تربية احليواانت من ذلكو تربية احليواانت املفرتسة وبيعها:   .2

د كاألسو سيما احليواانت املتوحشة والضارة،  يف البيوت بصورة تلحق الضرر ابجلريان واملارة، ل
وإذا استحقت  ،هبم وتضر الن اسهتدد حياة  قاصرةمنفعة والثعالب والثعابني وغريها، وهي 

                                  

، 128154رقم  وفتاوى الشبكة اإلسالمية. 243، ص 1، جاملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرةانظر:  1))
 .102867و

 . 26321رقم  االسالميةفتاوى الشبكة  2))

 بتصرف .125، ص3، جإعالم املوقعنيابن القيم،  )3)
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 املرأة النار لكوهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا فكيف مبن يهدد حياهتم وحياة أبنائهم ويهدد أمواهلم

 .، أما إذا انتفى الضرر وأمن الشخص على نفسه واآلخرين فاألصل اإلابحة(1)
من سعره  ليزيد ،الطعام وغريه التجار حرم الشرع احتكارو  احتكار الطعام: .3

ل حيتكر إل : »بن نضلة  عبد هللايف حديث  اعله ابخلاطئ قال يف السوق ووصف ف
وأضر ابألمن الغذائي  ،وزاد من أسعار املواد ،، حيث أضر ابجملتمع وعمل جماعة«(2)خاطئ 

 .(3) عهدف، ألهنا ضرر عام وجب فوجب وضع حد هلذه التجاوزات منافعه اخلاصة،رغبة يف 

 لن اسوقت الشدة وما ينزل اب يفعند الفقهاء قيل: معىن هذا النهى قال ابن بطال: 
 .(4) من احلاجة

 الن اسالطعام يف السوق واحتاج  ل  وأما احلكرة فإن مالكا قال إذا قَ  قال ابن عبدالرب:
إليه فمن اشرتى منه شيئا للحكرة فهو مضر للمسلمني معتد يف فعله ذلك فمن فعله فليخرجه 

ا ابتاعه ول يزدد فيه وأما إذا كثر الطعام يف األسواق وابروا إىل السوق وليبعه من أهل السوق مب
 .(5) استغىن املسلمون عنه فال أبس حينئذ ابلبتياع للحكرة

فعة السيارات من شراءويف ذات السياق  تعمد إضرار اآلخرين ابلسيارات: .4
تعرضت حياة  وإل ،أو التزام لقواعد املرور ،هتا دون ضوابطيادقل تعين التصرف هبا و  ،جائزة
أو أذيتهم أبصوات املنبه أو اإلطارات،  ،ابلسرعة املفرطة الن اسفال جيوز ترويع  ،للهالك الن اس

                                  

 .3126، رقم احلديث 8، جمرقاة املفاتيحي، انظر: مال علي القار  1))

 (.1605، كتاب املساقاة، ابب حترمي الحتكار يف األقوات، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )2)

 .348، ص4، جفتح الباري. وابن حجر، 116، ص3، جمعامل السننانظر: اخلطايب،  3))

 .446، ص6، جفيض القديرناوي، . وانظر: امل258، ص6، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  4))

 .43، ص11، جشرح صحيح مسلم. وانظر: النووي، 411، ص6، جاالستذكارابن عبد الرب،  5))
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إايكم واجللوس يف الطرقات »قال:  أن النيب  ويكفي يف هذا حديث أيب سعيد اخلدري 
اجمللس فأعطوا  : فإذا أبيتم إلقال  ،قالوا اي رسول هللا ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها

الطرق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر ابملعروف والنهي 
 .«(1) املنكرعن 

املكتبات منفعة يف الصوتيات  بيعوالعمل يف  انتهاك احلقوق احملفوظة:  .5
سارة وإل تسببت هلم ابخل ،(2) ل جتيز نسخ الكتب والربامج ذات احلقوق احملفوظة ،مباحة
واجازة العمل يف التصوير حلاجات  ع البداع والبتكار يف اجملتمع،وضعف تشجي ،الكبرية
اي ﴿ قال تعاىل:وأعراضهم،  لن اسفهي خيانة لألمانة وضرر اب، ل يبيح نشر اسرارهم الن اس

)سورة  ﴾ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ال خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا َأماانتيُكمْ 
 .(27النفال:

ويدخل يف هذا أن إابحة العمل يف بيع اخلدمات يف حمالت التجميل:  .6
أو تغيري  ،ل ُيَسوِّغ اإلعانة على التشبه ابلرجال، ولكنه اإلابحةواألصل  ،حمالت التجميل

خاصة إل أهنا افع منوإن كانت اد كيميائية دون تصريح طيب بذلك؛ أو جتريب مو  ،خلق هللا
 .(3) حمرمة ابلنصوص الشرعيةتضر بدين اآلخرين وأخالقهم وأبداهنم وأمواهلم، فهي 

                                  

، كتاب اللباس والزينة، ابب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطرق حقه، املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  )1)
 (.2121رقم )

 www.islamweb.net. 65609و113348رقم  فتاوى الشبكة اإلسالميةانظر:  2))

 .271، ص5، جفيض القدير. واملناوي، 42، ص22، جعمدة القاريانظر: العيين،  3))
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 الصناعييف اإلجناب عن طريق التلقيح  الن اسمساعدة و  منافع طبية حمرمة: .7

وإل كان غشاا  ،ل جييز حبال استخدام مين غري الزوجني مطلقاا  ،اخلدمات الطبية ببيع ،(1)
 .(2)ألنه يضر ابآلخرين وأنساهبم وأعراضهم  إمثاا كبرياحمرماا و 

 ،ل جييز له انتهاك حقوق املرضى ،استعمال الطبيب للمخدر للتخفيف عن املرضىو 
اي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ﴿وهللا تعاىل يقول:  ؛ ألن الضرورة تقدر بقدرهاوالطالع على عوراهتم

الشاهد أن  (.27)سورة النفال: ﴾خَتُونُوا َأماانتيُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ ال خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل وَ 
مل يعترب هذه الطرق جلمع املال، بل هنى عنها وحذر أمته من اختاذها مهنة للكسب،  النيب 

  .املباحة املعروفة ووجه فاعل ذلك إىل العمل وسائل الكسب
حىت يطيب مطعمه  ،طرقه الصحيحةن يسعى املسلم يف طلب املال من أوما أحسن 

عن عبدهللا و  بعيداا عن الضرر ابآلخرين وإيذائهم، يف جمتمع يسوده الوائم والسالم، ،ويزين ماله
     .«(3)املال الصاحل للرجل الصاحل  عمَ نِ »قال  بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب 

 إذا خرجت املنفعة إىل السفه منعت: املطلب الثاين: 

ألهنا مناط التكليف  ،من العقل والبلوغ والرشد فيهماالبد ف يتعلقان ابملال الشراءالبيع و 
ولقد منع  ،على الوجه الصحيح األموالحىت تعرف املنفعة وتستثمر  ،وذلك حفظاا للمال

إل أهنم  ،هلم أصل العقل فليسوا جمانني مبعىن اجلنون كانوإن   ،الشرع إعطاء املال للسفهاء
وجهال يف مواضع تصريفه فهم يبذرونه على جهة ل  ،األموال إدارة وضبط قليلو اخلربة يف

 .ول تكون يف الوجه الواجب صرفه فيه ،تنميه

                                  

 .2649، ص4، جالفقه اإلسالمي وأدلتهوانظر: الزحيلي، وهبة،  .243، ص1، جفقه النوازل أبوزيد، بكر، 1))

 .270، ص1، جفقه النوازلوأبو زيد، بكر،  .2649، ص4، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  2))

 وهو صحيح. 454، رقم غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلراماأللباين، حممد انصر،  )3)
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 .(1) س ف ه : )السفه( ضد احللم وأصله اخلفة واحلركة السفه لغة:تعريف 

ول جيب سقوط  ،: السفه ل مينع أحكام الشرععالء الدين البخاريقال  اصطالحا :
وأمجعوا أن  ،حجر عليه أو مل حيجر ،سواء منع منه املال أو مل مينع ،عن السفيه حبال اخلطاب

 .(2) يعين إذا بلغ سفيها مينع عنه ،السفيه مينع ماله يف أول ما يبلغ ابلنص

عبد العزيز احلنفي: اصطالح الفقهاء غلب هذا السم على تبذير املال  قال اإلمام
والشرع ومل يفهم عند إطالقه ارتكاب معصية أخرى مثل وإتالفه على خالف مقتضى العقل 

  .(3) شرب اخلمر والزان والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة

الَّيتي َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم فضل مراد: السفيه املقصود يف النص ﴿ لدكتورقال ا
ُ َلُكْم قيياما  َواْرزُُقوُهْم فييها َواْكُسوهُ   ،(5سورة النساء:) ﴾ْم َوُقوُلوا هَلُْم قَ ْوال  َمْعُروفا  َجَعَل اَّللَّ

إلمهال أو إتالف أو إنفاق يف غري نفع،  ،كل من يف يده ما يقيم به حياته من املال ومل يقمها
 .(4) وهو كل ما ل يعترب منفعة معتربة يف احلياة

ألهنا  ؛موالألواألخذ على يدي املبذرين اب ،منفعة تبني السفه فيها وجب منعها أي
وذلك  ،حلياة، وهلذا انقش العلماء مسألة بيع الصيب واجملنون واألعمى واملرأة والسفيها قوام

فمنعها بعضهم وأجازها آخرون بشروط ، يكون العائد ل منفعة منه حفظاا للمال، وحىت ل
 .ينفذ البيع وتعترب آاثره شرعاا ل

                                  

 .1247، ص1، جالقاموس احمليط. وانظر: الفريوزآابدي، 149، صخمتار الصحاحالرازي،  1))

 .370، ص4، جدويشرح أصول البز  األسراركشف البخاري، عالء الدين،  )2)

 . 370، ص4، جشرح أصول البزدوي األسراركشف البخاري، عالء الدين،  )3)

 بتصرف يسري. 968و967، ص2ج، ، املقدمة يف فقه العصرفضلمراد،  )4)
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َأْمَواَلُكُم الَّيتي َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قيَيام ا َواْرزُُقوُهْم َواَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء ﴿ قال هللا تعاىل:
( َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحَّتَّ إيَذا بَ َلُغوا الن يَكاَح فَإيْن 5فييَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم قَ ْوال  َمْعُروف ا )
ا فَاْدفَ ُعوا إيلَْيهيْم َأْمَواهَلُمْ  ُهْم ُرْشد  ن ْ َواَل أَتُْكُلوَها إيْسَراف ا َوبيَدار ا َأْن َيْكرَبُوا َوَمْن َكاَن  َآَنْسُتْم مي

ْلَمْعُروفي فَإيَذا َدفَ ْعُتْم إيلَْيهيْم َأْمَواهَلُْم فََأشْ  هيُدوا َغنييًّا فَ ْلَيْستَ ْعفيْف َوَمْن َكاَن َفقيري ا فَ ْلَيْأُكْل ابي
يب ا َّللَّي َحسي  (.6-5ساء:)سورة الن(﴾ 6) َعَلْيهيْم وََكَفى ابي

والفقهاء جيمعون على أن السفه هاهنا عدم الرشد يف التصرف  (1) يكاد املفسرون
قد يتجاوز البلوغ ولكنه لزال سفيهاا يف  نسانفاإل ،وهو ل يقرتن ببلوغ ول بعمر معني ،املايل
 ل حيسن التصرف فيه. ،ماله

ىن العصيان هلل تعاىل، ليس السفه يف هؤلء صفة ذم، ول يفيد مع الرازي: قال اإلمام
 .(2) األموالوإمنا مسوا سفهاء خلفة عقوهلم ونقصان متييزهم عن القيام حبفظ 

قال أبو موسى األشعري رضي هللا عنه: السفهاء هنا كل من يستحق قال القرطيب: 
 .(3) احلجر

 من األمانة يف املال منعه عن السفهاء:

ول معىن لالعتذار  ،اسة وهدى هو سفهأو كي ،فالتصرف ابملال دون وازع من عقل إذاا 
 ﴾َوَآُتوُهْم ميْن َمالي اَّللَّي الَّذيي َآََتُكمْ مال هللا تعاىل: ﴿ ألنه ؛ابحلق املطلق ابلتصرف يف املال

                                  

التحرير ، وابن عاشور، 185، ص4، جتفسري املراغي، واملراغي، 293، ص1، ججامع البيانانظر: الطربي،  1))
 .287، ص1، جوالتنوير

 .496، ص9، جمفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .28، ص5، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  3))
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ألنه  ؛الواجب التصرف فيه وفق مراد هللا تعاىل ،فإمنا هو عهدة شرعية (،33)سورة النور:
 احىت يسأل عن عمره فيم يوم القيامةعبد ل قدما ل تزو : »سيسأل عنه يوم القيامة قال 

 «(1) أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله

 ،(2) احلجر على السفيه فقد شرع ،املنافع إذا خرجت إىل حد السفهوألن الشرع مينع 
أو غرمائه، فالضرر يزال، ومال يتم حفظ حفظاا ملاله أو ورثته  ؛األموالومنعه من التصرف يف 

 .فهو واجباملال وحقوق اآلخرين إل به 

  أمثلة لبيوع ومنافع قارنت السفه:

تضيع معه  ،خاصة كانت أو عامة يف مقابل اتفه   األموالبذل  السفه البنيمن  .1
سهم أو لألفراد أنف ليس هلا منفعة معتربة للمجتمعاليت  اآلاثركمثل شراء بعض   ،األموال

 .مباليني الدولرات
  أو أكثر جلماهلا فقط. اآللف بعشراتحيواانت  الن اسبعض  شراء .2

 كيف يعاجل الشرع السفه:

منع الشرع إعطاء املال للسفهاء ابتداءا، وأما من ظهر سفهه وخشي ضياع أمواله 
ن وأموال غريه على يديه فقد جعل الشرع حلول لذلك منا احلجر عليه ومنعه ابلقضاء م

 .األموالالتصرف يف 

 النيبإنفاقه وإن كان فيما حيل، أل ترى أن  يفإضاعة املال: السرف قال ابن بطال: 
  رد تدبري املعدم؛ ألنه أسرف على ماله فيما حيل له ويؤجر فيه، لكنه أضاع نفسه، وأجره

                                  

 صححه األلباين.(، و 2417، رقم )يف القيامة ، اببصفة القيامة ، كتابالسننأخرجه الرتمذي يف  )1)

، املهذب . والشريازي،292، ص3، جالشرح الكبري. والدردير، 156، ص24، جاملبسوطانظر: السرخسي،  2))
 .343، ص4، جاملغين. وابن قدامة، 126، ص2ج
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املضيع  على البالغ روجوب احلج يفواختلف العلماء  ،غريه يفنفسه أوكد عليه من أجره  يف
 .(1) ملاله، فقال مجهور العلماء: جيب احلجر على كل مضيع ملاله صغرياا كان أو كبرياا

فضل مراد: واحلجر على السفيه نوعان: فمنه مدين فيمنع من متكينه  دكتوريقول ال 
على إدارة مال حىت مال نفسه، وقضائي: وهو حبكم القاضي إن استدعى األمر ذلك، واألمر 

 .(2) ق ﴿َوَل تُ ؤ ُتوا﴾ ليعم املنع قضائياا أو مدنياا، فإن مل يتم املنع إل ابلقضاء رفعيف املنع مطل

 ،فهي مباحة جيوز السعي يف حتصيلها ة،معين اإلنفاقود يف فاحلاصل أن املنافع هلا حد 
 شرط أل خترج إىل حد السفه والتبذير.

 :ميكن استيفاؤهاأن تكون املنفعة مما  املطلب الثالث: 

ومشاهبتها للمال، ول خيفى اشرتاط ما سبق رجحان القول مبالية املنفعة، ذكران في 
إذا فإن املشرتي ، وهكذا يف املنافع (3) عالعلماء يف املبيع، القدرة على تسليمه، وإل فسخ البي

 مل يستطع استيفاء منافع البيع فالبيع ابطل ل يصح، واستيفاء املنفعة ابلنتفاع هبا كاملة دون
حىت يتمكن منها مقابل  فعلى البائع أن خيلي بني املشرتي وبني املنفعة اليت اشرتاها نقصان،

 .أمواله اليت بذهلا

استوىف يستويف، استوف، استيفاء، فهو مستوف، ( ف ي و): معىن االستيفاء 
استوىف الشخص حقه: أخذه كامال مل ينقص منه شيء "استوىف منه ماله: مل  واملفعول مستوىف

                                  

 . 529، ص2، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  )1)

 . 967، ص2ج ،املقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  )2)

 .355، ص2، جمغين احملتاج. والشربيين، 198، ص13، جاملبسوطالسرخسي،  3))
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( 2)سورة املطففني: ﴾َيْستَ ْوُفونَ  النَّاسالَّذييَن إيَذا اْكَتاُلوا َعَلى ﴿قال تعاىل:  بق عليه شيئاي
(1). 

 .(2) ابألمر: طلب الوفاء االستيفاء

 ضرورة استيفاء املنفعة عند الفقهاء:

يم القدرة على التسل قال الرافعي: استيفاء املنافع بتسليم املبيع وبه خيرج العقد عن الغرر
مث فوات القدرة على كون بيع غرر ويوثق حبصول العوض ولبد منها ليخرج العقد عن أن ي

 .(3) التسليم يكون من حيث احلس وقد يكون من حيث الشرع

ول حيق املطالبة ابملنافع بقصد استيفائها إل ملن استكمل شروط العقد فدخلت يف 
 .(4) ا تستوىف ابلعقد وامللكامن اإلجارةمنافع النووي:  ملكه ابلعقد ولذا يقول

القدرة على التسليم فال بد منه سواء : احلصين الستيفاء طريق النتفاع ابملبيع قال
القدرة احلسية أو الشرعية فلو مل يقدر على التسليم حسيا كبيع الضال واآلبق فال يصح ألن 

 .(5) املقصود النتفاع ابملبيع وهو مفقود

                                  

 .2475، ص3، جمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار،  1))

 .67، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنييب،  2))

 .125، ص8، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))

 .90، ص15، جاجملموعالنووي،  4))

 .236، صكفاية االخياراحلصين،  5))
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الزجناين: ولذا يقول  أو التمكني منها، ن فقبضها بفعلهاأعراض وليست أعيااملنافع 
 .(1) املنافع ل ميكن قبضها إل ابلفعل

قبض : يف أن فعل منافع املبيع هو قبضها حقيقةا فيقولاتج الدين السبكي ويؤيده 
 .(2) املنافع إمنا متلك ابلفعل وهو استيفاؤها

 .(3) إمنا يلزم بقدر ما استوىفاألجر إمنا جيب ابستيفاء املنفعة، فقال السرخسي: 

 بطالن البيع بعدم استيفاء املنافع: 

، ولبد من جائزن املنافع أموال، وبذل املال مقابل املنافع املباحة إ القولسبق معنا 
 .استيفاء املنافع عند بذل العوض مقابلها وإل مل تصح املعاوضة

له، مأمون النقطاع فيه؛ ألن أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمقال ابن قدامة: 
 .(4) القدرة على التسليم شرط ول تتحقق إل بذلك

ليستويف  القدرة على التسليم شرط يف البيع والرقبة املبيعة مسلمة للمستأجرقال القرايف: 
 حىت يتمكن من التسليم اإلجارةمنها املنافع فيتعذر تسليمها للمشرتي فبطل البيع أو تفسخ 

                                  

 .233، صختريج الفروع على األصولالزجناين،  1))

 .279، ص2، جوالنظائر األشباهالسبكي، اتج الدين،  2))

 .136، ص15، جاملبسوطالسرخسي،  3))

 .65، ص2، جالكايفابن قدامة،  4))



131 

 

قبض املنافع املراد به إمكان قبضها احلقيقي بقبض ابن حجر: السياق يقول ، ويف نفس (1)
 .(2) حملها

فال يصح بيع اآلبق، والشارد، ولو  ،القدرة على تسليمه: (3)ابن ضواين  وأضاف
هنى عن شراء العبد وهو » أن النيب   اخلدري لقادر على حتصيلهما حلديث أيب سعيد

 .(4) أمحدرواه  «آبق

 ؛تسليمها أي: العني املؤجرة كمبيعمؤجر على  قدرة: اإلجارةويت يف شروط قال البه
فال تصح إجارة آبق ول شارد ول مغصوب ممن ل يقدر  األعيانألهنا بيع منافع أشبهت بيع 
 .(5) على أخذه كما ل يصح بيعه

ن الفقهاء أمهية استيفاء املنافع وحتصيلها، حىت يستحق البائع الثم أقوالتبني من 
كامالا، واستيفاؤها ابلستمتاع هبا بقبض حملها، وذلك ما يعرب عنه الفقهاء يف البيوع ابلقدرة 

 .بفعلهايف املنافع  ويكونعلى التسليم، 

                                  

 .541، ص5، جالذخريةالقرايف،  1))

 . بتصرف402، ص4، جَتفة احملتاجاهليتمي، ابن حجر،  2))

 .308، ص1، جمنار السبيلابن ضواين،  3))

 ( وضعفه األلباين.11377رقم ) املسندأخرجه أمحد يف  4))

 .252، ص2، جشرح منتهى اإلرادات، البهويت 5))
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 : تطبيقات معاصرة لشرط املنفعة يف البيع:لثالفصل الثا

 بيع احليوان غري املأكول. املبحث األول:

 ة.ابهظأبسعار بيع احليوان املأكول  املبحث الثاين:

 بيع األشياء القدمية. املبحث الثالث:

 أو أعضاؤه. نسانبيع اإل املبحث الرابع:

 بيع امليزات اخلاصة للشخص. املبحث اخلامس:

 بيع املعلومات الضارة ابلفكر أو اجلسد ونشرها.املبحث السادس: 

 بيع مواد ثبت ضررها على اجلسد.املبحث السابع: 

 رقام املميزة.بيع األالثامن:  املبحث

  



133 

 

 :لشرط املنفعة يف البيع: تطبيقات معاصرة لثالفصل الثا

َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ياَب ۚ َفَمن َجاَءُه َمْوعيظٌَة م ين رَّب يهي فَانتَ َهىَٰ فَ َلُه قال تعاىل: ﴿
﴾ )سورة اُب النَّاري ۖ ُهْم فييَها َخاليُدونَ َما َسَلَف َوَأْمُرُه إيىَل اَّللَّي ۖ َوَمْن َعاَد فَُأولََٰئيَك َأْصحَ 

ولو مل حيصل  ،الن اسالبيع من احلاجيات بني و ، اإلابحة، واألصل يف املعامالت (275البقرة:
 تسهيلوتيسري حاجاهتم و  ،عيشهم إلقامةوالتبادل ضروري  ،هممشقة عظيمة بين لظهرت
 .وأنواعهولذا فقد تعددت صوره ، منافعهم

تطبيق ما أسلفنا من األحكام والضوابط يف ابب املنافع وذلك حناول  يف هذا الفصل
 ابلتطرق إىل صور معاصرة يف ابب البيع، ملعرفة منافعها ونظر الشرع إليها بناءا على منافعها.

أسباب الفساد العامة يف البيوع وجعلها أربعة: حترمي عني  (1) لقد ذكر اإلمام ابن رشد
والشروط اليت تؤول إىل أحد هذين أو جمموعهما، وزاد عليها الدكتور املبيع، والراب، والغرر، 

القمار والغرر واجلهالة )امليسر و ، والضرر عام  أو خاص، اثالثة: عدم الرض (2) فضل مراد
الفاحشة(، وتفسد أغلب عقود البيع أبحد هذه األسباب أو أكثر، وسنعرض ما سنذكره من 

 رغبة يف الوصول حلكم القضية الفقهية. القضااي املعاصرة على هذه األسباب

بقدمي فمن مسائله ما يكون جديداا إبطالق ل عالقة له  ،لكل عصر مسائله ونوازلهو 
 هفي أعادغري أن الباحث  ،ما له عالقة مبسائل قدمية املسائل ومن، رقام املميزةبيع األك  ،أبداا 

وهلا الفقهاء السابقون يف تنا ،كبيع الكلب مسألة قدمية  ،البحث حلصول نوع جدة  فيه
 .لهوايةشرائها لو والكالب املدربة  ،الكالب البوليسية جديداا كبيع اا غري أن هلا وجه ،مؤلفاهتم

                                  

 .145، ص3، جبداية جملتهدابن رشد،  1))

 .876، ص2، جاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  2))
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بيع حيواانت و  ،أو حلدائق احليوان ،بيع الفأر والثعلب لعمل التجارب: أيضاا منها و 
 .اهلا حتديداا هلا وجه جديد حيث تباع بعضها جلم ،هبيمة األنعام تعترب مسألة قدمية

سواء منها ما  ،به مما يتعلق ابملسائل املعاصرة سل أب وقد حاول الباحث مجع قدر  
وبيع امليزات  ،نسانوبيع أجزاء اإل ،وبيع مقتنيات قدمية ،يتعلق ابحليوان املأكول وغري املأكول

  وفيما يلي تفصيل ذلك: ،اخلاصة للشخص
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 : األول: بيع احليوان غري املأكول املبحث

يع ا ُثَّ  األرضُهَو الَّذيي َخَلَق َلُكْم َما يفي ﴿امنت هللا تعاىل على عباده بقوله:  مجَي
، (29)سورة البقرة: ﴾اْستَ َوى إيىَل السََّماءي َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ََسَاَواٍت َوُهَو بيُكل ي َشْيٍء َعلييمٌ 

ا َوإينَّ َلُكْم يفي ﴿وجعل احليوان كثري املنافع بقوله تعاىل:   اأْلَْنعامي َلعيرْبَة  ُنْسقييُكْم مميَّا يفي ُبطُوِني
ْنها أَتُْكُلون﴾  (1)كثرية المنافعها من و ، (21)سورة املؤمنون: َوَلُكْم فييها َمنافيُع َكثيريٌَة َومي

حلمل عليها، أو للصيد هبا ومنها ما ينتفع جبلده، ومنها ما ننتفع بلونه أو أننس لركوب، واا
ومنها الط واف الذي حيمي البيوت من صغار الفواسق  ،فع بريشه أو نقاتل بهبصوته أو ننت

 يف الشرع،غري املأكول ف حكم احليوان خيتل، و ، ومنها ما يقبل التعليم ومنها ما ل يقبلوغريها
أو إفساده ضرره وفساده عليهم، و ، الن اسومدى قربه وتطوافه على ، وذلك حسب منافعه

 :نذكرها فيما يليمنها لى أربعة وسنقتصر عألمواهلم، 

 :: بيع الكلباألول املطلب

وذكرت يف كل كتب الفقه، كما انقشوا احلكم  ،قها الفقهاء قدمياا رَ طَ  بيع الكلب مسألة  
أو  ،الصيد على مقتصراا م، واجلديد يف األمر أن التعامل مع الكلب مل يعد ل  م وغري املعَ ل  يف املعَ 

بل تطور األمر حىت وصل إىل الرتبية يف البيوت، واملرافقة يف كل ، البيتحراسة املاشية أو 
 األمورالتدريب على أكثر من الصيد، واسترياده من بلدان شىت، واستخدامه يف مكان، و 

ويف عمليات األمنية، كالقبض على اجملرمني، واكتشاف املخدرات وغريها بواسطة الشم، 
  على تتبع األثر بواسطة الشم. ائقةحيث يشتهر الكلب بقدرته الف، اإلنقاذ

                                  

، واهليتمي، ابن حجر، 198، ص2، جحاشية قليويب وعمريةانظر: أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية،  1))
اإلنصاف يف معرفة الراجح من واملرداوي،  227، ص5، جر املختارالد، ابن عابدين، 329، ص9، جَتفة احملتاج
 .9، ص7، جشرح الزرقاين على خمتصر خليل، والزرقاين، 31، ص11جاخلالف، 
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أو ، وراء العادات الغربية من خمالطة الكالب كأحد أفراد األسرة الن اسوجرى بعض 
، وحىت أنواع خمتلفة وألوان خمتلفةا هظهر منوأصبح للكالب أسواق ومزادات و تربيتها للهواية، 

 معترب شرعاا  مال هل الكلب نصل إىل حكم شاف  يف بيع الكلب، ينبغي معرفة أمور منها:
 الضرورة؟لحاجة أو سواء ل منافعه وهل هي معتربة له متقوم

لَّ َلُكُم الطَّي يَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ميَن ﴿قال هللا تعاىل:  لَّ هَلُْم ُقْل ُأحي َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأحي
ُ َفكُ  ُلوا مميَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَّي َعَلْيهي اجْلََواريحي ُمَكل يبينَي تُ َعل يُموَِنُنَّ مميَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

َ َسرييُع احلْيَسابي  َ إينَّ اَّللَّ وما علمتم من اجلوارح : الشوكاين (، قال4)سورة املائدة: ﴾َوات َُّقوا اَّللَّ
هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح املعىن: أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم 

 .(1) ا علمتم من اجلوارحصيد م

الذي يغري الكالب على الصيد، ويقال  هومكلبني، املكلب  :البغوي قال اإلمامو 
كالب،   أيضاا ب: صاحب الكالب، ويقال للصائد هبا ال  : مكلب، والكَ أيضاا للذي يعلمها 

ونصب مكلبني على احلال، أي: يف حال تكليبكم هذه اجلوارح أي إغرائكم إايها على 
 .(2) وذكر الكالب ألهنا أكثر وأعم الصيد،

حيث أابح صيد الكالب املعلمة وهي أكثر حيواانت  وجه الستدلل: قوله مكلبني
 .الصيد

اعتربانه أداة للصيد جنيز بيعه ويكون متقوماا، أم  إذاوهذه بعض منافع الكلب، فهل 
 أن هذه املنافع أبيحت حاجةا وضرورة؟

                                  

 .543، ص9، ججامع البيان. وانظر: الطربي، 16، ص2، جفتح القديرالشوكاين،  1))

 .34، ص3، جالعظيم القرآنتفسري . وانظر: ابن كثري، 16، ص2ج، معامل التنزيلالبغوي،  2))
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الكلب، واألدلة اليت وردت صرحية يف النهي عن والناظر يف شأن : بيع الكلبحكم 
مثنه وبيعه واختاذه لغري املاشية واحلراسة، واألدلة اليت تنفر من خمالطته بتغليظ جناسته، جيد أن 
األصل عدم املالية الشرعية، وإن جاز تعليمه أو الصيد به، فليس مبتقوم شرعاا، فمحال أن 

كف   مبلئحيا ل له مثناا معترباا، بل جاء النص صر ينهى الشرع عن شيء ويغلظ جناسته مث جيع
 من يريد مثنه تراابا، وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف حكم بيع الكلب على قولني:

حيث أبطلوا بيع الكلب ،  (2) واحلنابلة (1) الشافعية: قال به املنع مطلقا   :األولالقول 
 اديث املستفيضة يف النهي عن مثن الكلبوبنوا قوهلم هذا على األح ،معلماا كان أو غري معلم

 ومنها:

وإن جاء يطلب  هنى عن مثن الكلب» أن النيب  عن عبد هللا بن عباس  .1
 .(4) فثبت أن ل عوض له بوجه من الوجوه ،«(3) تراابا مثن الكلب فامأل كفه 

 هنى عن مثن الكلب والسنور، إل كلب صيد» أن النيب   عن جابر .2
 هرمب، كما أنه قرنه (6) األصولقرر يف لصيغ الصرحية يف التحرمي كما هو موالنهي من ا ،«(5)

                                  

 .234، ص4، جَتفة احملتاج. وانظر: ابن حجر، 375، ص5، جِناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،  1))

 .308، ص1، جمنار السبيل. وانظر: ابن ضواين، 189، ص4، جاملغينابن قدامة،  2))

 (، وصححه األلباين.3482الب، رقم )، كتاب أبواب اإلجارة، ابب يف أمثان الكالسننأخرجه أبو داود يف  3))

 .131، ص3، جمعامل السنناخلطايب،  4))

 (، وصححه األلباين.4682كتاب البيوع، ابب ما استثين، رقم )  السننأخرجه النسائي يف  )5)

، 1، جتيسري علم أصول الفقه. واجلديع، عبد هللا 365، ص3، جالبحر احمليط يف أصول الفقهانظر: الزركشي،  6))
 . 36ص
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 أن النيب  البغي وحلوان الكاهن وكلها أجور خبيثة حمرمة وذلك حبديث أيب مسعود 
   .«(1) الكاهنهنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان »

الثامنة  (2) إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه» :وحديث .3
  وفيه التغليظ يف النظافة من الكلب مما يعكس التنفري من الكالب وخمالطتها. .«(3) يف الرتاب
ول غنم نقص من عمله كل يوم  كلب صيدب من اختذ كلباا ليس» :وحديث .4

وقد جعلوا األصل يف بيعه التحرمي واستثناء كلب الصيد واحلراسة إمنا لالختاذ ، «(4) قرياط
 فهي رخصة مستثناة من األصل احملرم.  وليس للبيع،

مثن الكلب خبيث، ومهر »: قال أن النيب  بن خديج  ويف حديث رافع .5
اليت  اسب اخلبيثة، هذا يدّل على حترمي هذه املك«(5) البغي خبيث، وكسب احلجام خبيث

  .(6) هي مثن الكلب

وسواء كان جروا أو ل جيوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غريه النووي:  قال اإلمام
سن البصري احلكبريا ول قيمة على من أتلفه وهبذا قال مجاهري العلماء وهو مذهب أىب هريرة و 

 .(7)وداود وابن املنذر وغريهم  أمحدواألوزاعي وربيعة واحلكم ومحاد و 

                                  

 (.2237، كتاب البيوع، ابب مثن الكلب، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))

 .253انظر: القاموس الفقهي ص عفرا: دلكه ابلرتاب. -عفر الانء عفروه:  2))

 (. 280، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه مسلم يف  3))

 (.1575، كتاب، ابب، رقم )صحيحاملسند الأخرجه مسلم يف  4))

، كتاب املساقاة، ابب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  5))
 (.1568بيع السنور، رقم )

 .535ص ،شرح عمدة األحكام، اإلفهام ابن ابز 6))

 .50، ص5، جالبيان يف مذهب االمام الشافعيين، . وانظر: العمرا228، ص9، جاجملموع شرح املهذبالنووي،  )7)
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وبيع الكلب ابطل، وإن كان معلما ل خيتلف املذهب يف أن بيع قال ابن قدامة: 
 .(1)كلب كان   الكلب ابطل، أي

هذا املذهب مطلقا، وعليه األصحاب، وقطعوا  ،ول جيوز بيع الكلبقال املرداوي: 
اختصاص النهى عن البيع فيما عدا كلب الصيد؛ بدليل رواية محاد بن سلمة،  والصحيح، به

عن مثن الكلب، والسنور، إل كلب صيد.  عن أىب الزبري، عن جابر، قال: هنى رسول هللا 
 .(2) م؛ ألن بيعه جائزل  د جيد. قال: فيصح وقف املعَ واإلسنا

فالكلب يباح نفعه لكن ل مطلقا بل حلاجة كالصيد، واحلرث قال ابن عثيمني: 
واملاشية، فال يصح بيع الكلب، حىت وإن كان كلب صيد، ولو كان معلما مع أن فيه نفعا 

 .(3) هنى عن مثن الكلب مباحا؛ ألن النيب 

 :(5) املالكيةو  (4) احلنفية جلواز:القول الثاين: ا

قالوا جبواز بيع الكلب إذا كان منتفعاا به سواء معلم أو غري معلم إل الكلب العقور، 
 فيه فجاز بيعه. احلنفية بقوهلم: إن الكلب مال ينتفع به انتفاعاا مأذوانا وعلل 

                                  

 .308، ص1، جمنار السبيلوانظر: ابن ضواين،  .189، ص4، جاملغينابن قدامة،  )1)

 .43، ص11، جاالنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  2))

 .113، ص8، جالشرح املمتعابن عثيمني،  3))

احلجة على أهل . وانظر: ابن فرقد، 125، ص4، جائق وحاشية الشليبتبيني احلقائق شرح كنز الدقالزيلعي،  4))
 .754، ص2، جاملدينة

، منح اجلليل شرح خمتصر خليل. وانظر: عليش، 82، ص8، جالبيان والتحصيلالقرطيب، حممد ابن رشد،  5))
 . 455، ص4ج
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وهي النتفاع  يعجعلوها سبباا جلواز البنالحظ اتفاق احلنفية واملالكية يف العلة اليت 
 . ، وغري املنتفع بهعموما ومحلوا النهي على غري املعلم

نه من الطوافني والطوافات قياساا على اهلرة حيث قال ألابلطهارة  والاقفاملالكية  وزاد
 :« وقالوا أبن أحاديث التطهري «(1)إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات ،

 .(2) هي للتعبدإمنا 

، لعل أوهلا امتناع املالئكة من دخول بيت فيه الفرق كبري بني اهلرة والكلب نأ ل شكو 
النهي صريح يف منع بيع الكلب وأخذ مثنه، وقد ضرب يف  أيضاا اهلرة، ومنه  خبالفب كل

الكلب مثل السوء ومل يضرب مثله يف القطة، والنص صريح يف طهارة القطة، وصريح يف النجاسة 
لكثرة تطوافها يف البيت ول يطلق ذلك  كلب، مث إن القطة مسيت من الطوافنيوالتنفري من ال

 على الكلب فهو أقل دخولا، واملرء قد يستسيغ وجود وكثرة دخول اهلرة ول يقبله من الكلب.

بيع الكلب املعلم عندان جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطري قال ابن عابدين: 
أنه ل جيوز بيع الكلب العقور الذي ل يقبل التعليم يف وأضاف:  ،جائز معلما أو غري معلم

 .(3) الصحيح من املذهب

الكلب مال، فكان حمال للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه وقال الكاساين: 
والدليل على أنه مباح النتفاع به شرعا على اإلطالق أن النتفاع  ،مال أنه منتفع به حقيقة

وأما . وأضاف:  األحوال كلها فكان حمال للبيعسة، والصطياد مطلق شرعا يفبه جبهة احلرا

                                  

 األلباين حسن صحيح.(، وقال 75، كتاب الطهارة، ابب سؤر اهلرة، رقم )السننأخرجه أبو داود يف  )1)

 .175، ص1، جمواهب اجلليلاحلطاب،  2))

 .227، ص5، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  )3)
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؛ ألهنم كانوا ألفوا اقتناء الكالب فأمر بقتلها، اإلسالماحلديث فيحتمل أنه كان يف ابتداء 
 .(1)وهنى عن بيعها مبالغة يف الزجر 

ا. قال ول أبس بشراء الكالب كالب الصيد، ول يعجبين بيعه :ابن رشد اجلدقال 
 .(2) سحنون: نعم وحيج بثمنها، وهي الكالب اليت هي للحرث واملاشية والصيد

وفرق أصحاب مالك بني كلب املاشية والزرع املأذون يف اختاذه، وبني قال ابن رشد: 
 ، جيوز بيعه لالنتفاع به وإمساكهما ل جيوز اختاذه، فاتفقوا على أن ما ل جيوز اختاذه ل

 .(3) املأذون يف اختاذه، فقيل هو حرام، وقيل مكروه يف أيضاا واختلفوا 

وحكى ابن املنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد وقال النووي 
 .(4) دون غريه

إذاا نستطيع القول إن املالكية واحلنفية يتفقون يف جواز البيع، وخيتلفون يف أن الكلب 
 . عند املالكية خصوصاا واحلراسة املاشية والزرع  يباع مطلقاا عند احلنفية، بينما يباع كلب

للمعاقني أو العميان، الكالب املدربة للخدمة أو املرافقة  :وتظهر مسائل معاصرة مثل
وبعضها تعمل يف اجلمارك ومطارات الدولة  ،األمنية كالكالب البوليسية األموريف أو للتفتيش 

وغريها، فهذه تدخل  كشف اجلرائملشرطة ليف أقسام او  ،الضارة واملوادلكتشاف املخدرات 
على  ايف حكم الكالب املعلمة واليت جيوز بيعها على مذهب املالكية واحلنفية، ول جيوز بيعه

                                  

 .143، ص5، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  )1)

 .82، ص8، جالبيان والتحصيلالقرطيب، ابن رشد اجلد،  2))

 .147، ص3، جقتصدبداية اجملتهد وِناية املابن رشد،  )3)

 .228، ص9، جاجملموع شرح املهذبالنووي،  )4)
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، وإن كان األصل عدم البيع لألدلة الصرحية يف النهي، وألنه جنس مذهب الشافعية واحلنابلة
 حترمي املنافع.مناط وتلك علة ذكرانها يف 

وسرعة منافع معتربة مثل محاية اجملتمع من اجملرمني ومهريب املخدرات،  وتلك كلها
، معتوذلك يف غاية األمهية للمجوسرعة اكتشاف املصابني يف الزلزل والنكبات، كشف اجلناة 

 ؛ومروجي املخدرات ومهريب املمنوعات ضروري ،ول شك أن احلاجة ملعرفة أصحاب اجلرائم
تمع ابلستعانة ابلكالب البوليسية، وإن قال قائل ابإلمكان حلماية دين وعقول وأفكار اجمل

اكتشاف املخدرات أو األشياء املهربة ابألجهزة احلديثة للكشف الدقيق، قلنا هذا رأي له 
توجب معرفتها غري أن تكلف اجملرمني يف إخفاء املخدرات وغريها من املمنوعات يس ،وجاهة

ون هبا شرعاا، فهل حمدود وهو يف مقام احلراسة املأذ كما أنه استعمال،  عن طريق الشم وغريه
جواز يرى لباحث فإن ا األوىلوبقياس ه، نفسَ  نسانية املاشية ول حيمي اإلجييز الشرع محا

  وإل صار احلكم حراماا. ،منفعة معتربة يفوبيعها اختاذها 
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  :: بيع الثعلبالثاين املطلب

 انقش الفقهاء رمحهم هللا حكم حني منافع الثعلب على صغر حجمه، ففي تتعدد
يوضع النتفاع بفرائه وجلده أو احلرم أم ل، ظهرت له منافع أخرى مثل ى يف وهل يفد ،أكله
، وسنقتصر على ما يتعلق ببحثنا الدراسات البحثية وأحدائق احليوان  وأ، املتاحف حمنطاا يف 

 .فقط وهو حكم بيعه

حيث إن الفقهاء اختلفوا  ؛هو عليه الكلبالثعلب قريب مما  بيع وأكل اخلالف يفو 
 نوجزها فيما يلي: أقوالعلى ثالثة  يف حكمه

وإن  ألنهبناءا على تشبيهه ابألرنب وقالوا جبواز بيعه وأكله : الشافعية القول األول:
 .وعلى هذا يباح بيعه وأكله ،كان له خملب ل ميتنع به فأشبه األرنب

)سورة  ﴾َوُيُيلُّ هَلُُم الطَّي يَباتي ﴿تعاىل:  هللا ثعلب لقولوحيل أكل الالشريازي:  قال اإلمام
 .(1) بمستطاب يصطاد وألنه ل يتقوى بنابه فأشبه األرن ،والثعلب من الطيبات (،157األعراف:

فإن قتله  ،وحيرم على احملرم قتله ،مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكلالنووي:  قال اإلمام
 .(2) وهو إحدى الروايتني عن عطاء ،سن وقتادة ومالكس واحلو وبه قال طاو  ،لزمه اجلزاء

 ولعل الشافعية حني جعلوه صيدا يؤكل أجازوا بيعه تبعاا لذلك.

                                  

، الوسيط يف املذهب. وانظر: الغزايل، 450، ص1ج ،املهذب يف فقه االمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق،  )1)
 . 155، ص6، جمغين احملتاج. والشربيين، 158، ص7ج

 .440، ص7، جاجملموع شرح املهذبالنووي،  )2)
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ابن  بدليل النص حبديثه يحرم أكلمن السباع فأنه  :واحلنابلة احلنفية القول الثاين:
عن كل ذي انب من السباع وعن كل ذي خملب من  قال: هنى رسول هللا  عباس 

 النتفاع جبلده بعد دبغه. واقد أجاز احلنفية وإن حرموا أكله فو ، «(1) لطريا

وما طهر من لبس  ،عموم احلديث أميا إهاب دبغ فقد طهرقال السرخسي رمحه هللا: 
من غري نكري منكر  ،وحنوها يف الصالة وغري الصالة (2)والفيل والسمور ،كجلد الثعلب  الن اس

 .(3) يدل على طهارته ابلدابغ

 .(4) اإلهاب يف اللغة: اسم جللد مل يدبغ، كذا قاله األصمعيوأضاف الكاساين: 

  .(5) يف الثعلب اجلزاء، مع اخلالف يف أكله، تغليباا للتحرميقال يف الكايف: 

 إحدامها: حيرم؛ ألنه من السباع. ويف الثعلب روايتان:: أيضاا وأضاف 

 .(6) والثانية: حيل؛ ألنه يفدى من اإلحرام

                                  

 (، وصحح إسناده أمحد شاكر.2192رقم ) املسندمحد يف أخرجه أ 1))

جمهزة  قدمهيد التسلق، جيتميز ابلبدن الطويل واألطراف القصرية، يو  غريهمن الثدييات، أصغر نسبياا من السمور:  2))
 .www.wikipedia.org ويكيبيداي املوسوعة احلرة .القطمبخالب حادة ولكنها ل تنكمش مثل خمالب 

. والعيين، 294، ص5، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقوانظر: الزيلعي، . 202، ص1، جاملبسوطالسرخسي،  )3)
 .586، ص11، جالبناية شرح اهلداية

 . 85، ص1ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  )4)

 .494، ص1ج، أمحدالكايف يف فقه اإلمام بن قدامة، املقدسي، ا )5)

 . 557ص ،1جمرجع سابق،  )6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7
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حترميه. وهذا  أمحدواختلفت الرواية يف الثعلب، فأكثر الرواايت عن ال ابن قدامة: قو 
 .(1) قول أيب هريرة، ومالك، وأيب حنيفة؛ ألنه سبع، فيدخل يف عموم النهي.

عن بيع  ل جيوز؛ ألنه ميتة وقد هنى النيب  قال ابن عثيمني: بيع الثعلب احملنط
 .(2) د اآلن يف األسواق حيرم شراؤه وبيعهاخلمر وامليتة، وعلى هذا فالذي يوج

قال مالك: ل أحب أكل السبع ، وقالوا بكراهة أكل الثعلب: املالكيةالقول الثالث: 
 .(3) ول الثعلب ول الذئب ول اهلر الوحشي ول اإلنسي ول شيئا من السباع

هنا ليست من رخص يف الثعلب واهلر وحنومها فإمنا رخص يف ذلك ألقال ابن عبد الرب: 
عنده من السباع احملرمة على لسان رسول هللا 

 (4). 

ومل أقف على حبث انقش هذه القضية وأوفاها  ،قد حبثت فيما بني يدي من املراجعو 
الثعلب  بيع أن وأرىوحسيب أين حاولت اإلشارة إىل املوضوع من بعض جوانبه،  حقها،

ن السباع، أما إن جعلناه شبيه األرنب ضوابط من حيث أنه ليس مباحاا إن جعلناه ميعارض ال
، وله منافع معتربه حيث يصنع من فرائه مالبس وأغطية، وابلتايل جواز البيع فهو مباح األكل

جيوز  ، لكن لكما أن منفعة البحوث العلمية منفعة معتربة جتيز استخدام الثعلب حياا وميتاا 
 على مذهب الشافعية؟ بعد ذحبه ، وتبقى مسألة هل جيوز حتنيطهبيعه حمنطاا ألنه ميتة

                                  

 .409، ص9، جاملغين ابن قدامة، 1))

 .122، ص8، جالشرح املمتعابن عثيمني،  2))

. وابن عبد 356، ص4، جالتاج واإلكليل ملختصر خليل. وانظر: العبدري، 541، ص1، جاملدونةمالك،  3))
 .437، ص1، جه أهل املدينةالكايف يف فقالرب، 

 .158، ص1ج، التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيدابن عبد الرب،  4))



146 

 

  :: بيع القطالثالث املطلب

دده يف البيت دخول وذلك لكثرة تر القط هو احليوان الوحيد الذي مسي من الطوافني، 
ف، كأنه أحد األطفال أو اخلدم الذين يرتددون على البيت قال مجع َطو ا ون، والطوافوخروجا

 (.58)سورة النور: ﴾ُضُكْم َعَلى بَ ْعضٍ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بَ عْ ﴿هللا تعاىل: 

إهنا ليست بنجس »: قال أن النيب  أيب قتادة  يف سؤره حبديثالشرع ورخص 
 .«(1) إهنا من الطوافني عليكم والطوافات

مبعوث لبيان   املراد منه بيان احلكم ل بيان اخللقة؛ ألنهقال بدر الدين العيين: 
حكم اهلر كحكم السباع يف النجاسة، ولكن  قائق، فيكوناألحكام والشرائع، ل لبيان احل

 .(2) الّطو ف، فانتفت النجاسة النجاسة سقطت بعلة

يف طهارته بنص احلديث، كما أهنا حتمي البيت من بعض الفواسق كالفأر شك  الف
فقد  ومع التخفيف على األمة يف حكم طهارهتا وسؤرها كوهنا تالبس اآلنية يف البيت وغريه،
ن  و ر، وهو الِقّط،  لنيبزجر ا ل شك أن الفقهاء يف حكم و  عن مثن الكلب، وعن مثن السِّ

 بيان ذلك:، ومل يقل أحد أبكله، وفيما يلي خمتلفون بيعه وشرائه

                                  

 (.75، كتاب الطهارة، ابب سؤر اهلرة، رقم )السننأخرجه أبو داود يف  1))

. والشوكاين، 38، ص1، جاملغين. وانظر: ابن قدامة، 221، ص1، جشرح سنن أيب داودالعيين، بدر الدين،  2))
 .53، ص1، جاألوطار نيل
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 والشافعية (2) واملالكية (1) قال به اجلمهور من احلنفية بيع القط:جواز : األولالقول 
 عن مثن السنور والكلب زجر النيب »قال:   ابر، وقد ضعفوا حديث ج(4) واحلنابلة (3)
 .«(6) هنى عن مثن الكلب والسنور، إل كلب صيد» أن النيب   جابرويف حديث  «(5)

، ولكن هناك توجيه والغريب أن اجلمهور ضعفوا حديث جابر وهو يف صحيح مسلم
هنى »: قال الروايينآخر للحديث أبن املقصود النهي عن السنور الربي فهو ل ينتفع به كما 

وما ل ينتفع به كاألسد  ،وأراد السنور الربي الذي ل ينتفع به بل يكون مضرة «عن مثن السنور
 .(7) والذئب والطيور اليت ل يصاد هبا فال جيوز بيعها

وحيمل احلديث على غري اململوك منها، أو ما ل نفع فيه وأيد ذلك ابن قدامة فقال: 
 .(9) الفهد، والصقر املعلم جائز، وكذلك بيع اهلر، وكل ما فيه املنفعة بيعوأضاف:  ،(8) منها

                                  

 .235، ص11، جاملبسوط. وانظر: السرخسي، 69، ص5، جالدر املختارابن عابدين،  1))

 .675، ص2، جالكايف يف فقه أهل املدينة، وابن عبد الرب، 552، ص1، جاملدونةمالك،  2))

، قه االمام الشافعيالتهذيب يف ف، وانظر: البغوي، 61، ص5، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين،  3))
 .567، ص3ج

 .193، ص4، جاملغين، وانظر: ابن قدامة، 153، ص3، جاإلقناعكشاف القناع عن منت البهويت،  4))

 .1569 ، كتاب، ابب، رقم )(املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  5))

 (، وصححه األلباين.4682كتاب البيوع، ابب ما استثين، رقم )  السننأخرجه النسائي يف  )6)

 .91، ص5، جحبر املذهبالروايين،  7))

 .9، ص4، جالشرح الكبري على منت املقنع، الرمحن عبد، ابن قدامة، وانظر: 193، ص4، جاملغينابن قدامة،  8))

 .193، ص4ج ،املغينابن قدامة،  9))
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وميكن محله على غري اململوك منها، أو على ما ل نفع فيه، أو على وقال ابن مفلح: 
املتوحش، أو كان ذلك يف البتداء ملا كان حمكوما بنجاستها، مث ملا حكم بطهارة سؤره حل 

 .(1) مثنه

 .(2) ول أبس ببيع اهلر ألنه مما ينتفع به قال ابن عبد الرب:

بيع القّط،  إىل عدم جواز محدالظاهرية وقول أل ذهب : َترمي بيع القط:الثاينالقول 
عن مثن السنور  زجر النيب »قال:   عن جابر ا روى مسلم يف صحيحهمليع الكلب، ول ب

هنى عن مثن الكلب والسنور، إل » أن النيب   جابروجاء يف حديث  «(3) والكلب
 .«(4) كلب صيد

وعلى من عنده  ،فمن اضطر إليه ألذى الفأر فواجب ،ول حيل بيع اهلر: قال ابن حزم
 .(5) منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به هللا تعاىل عنه الضرر

 .(6) أنه كره مثنها أمحدوعن قال ابن قدامة يف اهلر: 

                                  

 .10، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح،  1))

 .675، ص2، جالكايف يف فقه أهل املدينةابن عبد الرب،  2))

 .1569 ، كتاب، ابب، رقم )(املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  3))

 (، وصححه األلباين.4682كتاب البيوع، ابب ما استثين، رقم )  السننأخرجه النسائي يف  )4)

 .498، ص7، جاحمللىابن حزم،  5))

 .193، ص4، جاملغينابن قدامة،  6))
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أنه كره مبا رواه، ول يعرف له خمالف   هذه فتيا جابر بن عبد هللا قال ابن القيم:
وهو مذهب طاووس، وجماهد، وجابر بن زيد ومجيع  من الصحابة، وكذلك أفىت أبو هريرة 
، وهي اختيار أيب بكر عبد العزيز، وهو الصواب أمحدأهل الظاهر، وإحدى الروايتني عن 

 .(1) فوجب القول بهلصحة احلديث بذلك، وعدم ما يعارضه، 

ور وذهب اجلمه دليل على حترمي بيع اهلر،)حديث جابر( وفيه الشوكاين:  قال اإلمام
وقيل:  ،قدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلكوأجابوا عن هذا احلديث مبا ت ،إىل جواز بيعه

فى واملروءات، ول خي األخالقإنه حيمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم 
 .(2) أن هذا إخراج النهي عن معناه احلقيقي بال مقتض

ل جيوز بيع القطط والقردة والكالب وغريها من كل جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: 
هنى عن ذلك، وزجر عنه، وملا يف ذلك من إضاعة املال،  ذي انب من السباع؛ ألن النيب 

 .(3) عن ذلك وقد هنى النيب 

 زينة:مسألة: بيع القط لل

وميكن أن تتخذ للزينة فهل جيوز بيعها ابعتبار  ،هناك بعض القطط متتاز أبشكال مجيلة
عن  زجر النيب »قال:   عن جابرمعىن خارجي دون النظر ألصل التحرمي ابلنص الوارد 

، وهل جنيزه خترجيا على قول بعض العلماء جبواز بيع احليواانت للزينة «(4) مثن السنور والكلب
إىل بلدان أخرى  إيصاهلاتع أبشكاهلا كالطاووس وغريه، كما ذكر النووي رمحه هللا، وألن والتم

                                  

 .685، ص5، جزاد املعادابن القيم،  1))

 .172، ص5، جنيل األوطارالشوكاين،  2))

 .38، ص13، اجملموعة األوىل، جفتاوى اللجنة الدائمة 3))

 .1569 ، كتاب، ابب، رقم )(املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  4))
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يتطلب مصاريف النقل والعناية هبا، كما أن كثري من احليواانت املفرتسة أصبحت تباع للحدائق 
وتغري احلكم عليها فهل ميكن السماح ابلبيع ابلنظر هلذه العتبارات، األمر خاضع للدراسة 

 عارضة النص القوية لذلك. مع م

 ،الن اسألنه من األشياء الدارجة بني  ؛اهلر ليس له مثن يف الواقعقال ابن عثيمني: 
نعم لو أن اهلر أنفرد بشيء معني واشرُتَي من أجله أبن كان هذا  ،يبتذل عادة فال جيوز بيعه

ويقتل الوذق ويقتل  يقتل العقرب أيضاا وكذلك  ،اهلر يصيد الفأر ألن بعض اهلرر يصيد الفأر
 .(1) فإذا اخُتَذ هلذا فقد يقال أبنه جائز ألن فيه منفعة مباحة ،الصراصر

، كما أنه ليس مبتقوم، والستثناء الشرعي يعارض النص الذي ينهى عن مثنه وبيع القط
يف طهارته بسبب عموم البلوى به، فمع كثرة تطوافه ل ميكن التحرز منه، وأما منافعه من أكل 

ئران وغريه فيمكن حصوهلا بدون شرائه وبيعه وعمل املزادات من أجل ذلك، فأخذ املال الف
َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم ﴿يف مقابله من أكل املال ابلباطل، وقد هنى الشرع عن ذلك بقوله تعاىل: 

ْلَباطيلي  َنُكْم ابي  .(188)سورة البقرة: ﴾بَ ي ْ

ل يوجد إل بشرائه، وكذا من احتاجه حلاجة و  البيتج له لضرر الفواسق يف يإذا احتو 
 وهللا أعلم. ليس على نطاق واسعلكن و معتربة كدراسة أو حبوث علمية، فال أبس بشرائه 

  

                                  

 .128، ص4، جتعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامةالعثيمني، حممد بن صاحل،  1))
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 :: بيع الفأرالرابع املطلب

، نساناألذى والضرر لإل األن األصل فيه ؛يعد الفأر يف الشرع أحد الفواسق اخلمسة
مخس  فواسق يقتلن يف احلل واحلرم » :قالت قال عائشة رضي هللا عنها  جاء يف حديث

 .«(1)احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور واحلَُداي  

؛ ألن األصل عدم يعين ل حرمة له ول قيمَة مالية له ،فكونه يشرع قتله حىت يف احلرم
  .، فال جيوز أكله ول بيعه ول تربيته بقصد املتاجرةالنتفاع به

من الفأر والقراد والقنافذ والضب والريبوع وابن  األرضوهوام الكاساين: قول ولذلك ي
وأيده اإلمام الزركشي مبنع مجعها  .(3) وحنوها، ول خالف يف حرمة هذه األشياء (2) عرس

 بقيةحيرم على املكلف اقتناء أمور: منها: الكلب ملن ل حيتاج إليه، وكذلك  وتربيتها فيقول:
 .(4) احلدأة والعقرب والفأرة والغراب األبقع واحليةالفواسق اخلمس، 

وأمواله ويكفي  نسانألن حبسها يسهل هلا زايدة الفسق والفساد وإحلاق األذى ابإل
 أن الشرع مساها فواسق وأجاز قتلها على كل حال.

                                  

كتاب احلج، ابب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم، رقم   ،املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  1))
(1198). 

 .www.wikipedia.org ويكيبيداي املوسوعة احلرةانظر:  أصغر آكالت اللحوم ابن عرس من 2))

 . 36، ص5ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  3))

 . 80، ص3، جيةالفقه املنثور يف القواعدالزركشي،  4))
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واتفق مالك واألصحاب واألئمة على قتل الفأر ويقتل صغار يقول القرايف رمحه هللا: 
 .(1) ذينؤ حلية والعقرب وإن مل يالفأرة وا

وذلك إبجراء  ،الذي عاد بفائدة على اجملتمع ،غري أنه ظهر بعض النتفاع املعترب
مما يعود بنتائج مقنعة لستخدام الفأر يف البحث العلمي وقد أانط  ،التجارب واألحباث عليها

 .بعض العلماء املعاصرين إجازة بيع واستخدام الفأر ابملنفعة من عدمها

َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم فييَها ديْفءٌ َوَمَنافيُع ﴿: إن قوله تعاىل: رمحه هللا عثيمنييقول ابن 
َها أَتُْكُلونَ  ن ْ يع ا ُثَّ  األرضُهَو الَّذيي َخَلَق َلُكْم َما يفي ﴿وقوله:  ،(5﴾ )سورة النحل:َومي مجَي

 .(29)سورة البقرة: ﴾اَواٍت َوُهَو بيُكل ي َشْيٍء َعلييمٌ اْستَ َوى إيىَل السََّماءي َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسََ 

هل جيوز أن جنري و فهذا كله يدل على أنه جيوز لنا أن ننتفع هبا جبميع وجوه النتفاع، 
جتارب على هذه احليواانت يف عقاقري أو غريها من األدوية نعم؛ ألهنا خلقت لنا، فإذا كان 

أكرب تعذيب، يب، فإنه ل أبس به، وهلذا فنحن نعذهبا هذا من مصلحتنا، وحنن مل نقصد التعذ
ومصلحة األمة مبعرفة ما ينتج عن هذه العقاقري وما أشبه ذلك أكثر ، وذلك بذحبها لنأكلها

 .(2) من مصلحة األكل، ولكن جيب يف هذه احلال أن يستعمل أقرب وسيلة إلراحتها

 .اا معترباا كاألحباث والتجارب الطبيةهبا انتفاعفالشيخ ابن عثيمني أانط اجلواز ابلنتفاع 

من شروط بيع احليوان أن يكون طاهرا مملوكا منتفعا ية: اإلسالموقد جاء يف الشبكة 
 .(3) به على وجه معترب شرعا، فمىت وجدت هذه جمتمعة يف فئران التجارب جاز بيعها

                                  

 بتصرف يسري. 316، ص3ج ،الذخريةالقرايف،  1))

 .529، ص13ج ،الشرح املمتع على زاد املستقنعالعثيمني،  2))

 .105306رقم الفتوى  موقع الشبكة اإلسالمية )3)
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 يرتكب معها هذه املفسدةحيث  ،ول شك أن حاجة األمة أكرب ومصلحتها أهم
ما جاز للضرورة ل ألن من الضوابط اليت ذكرانها أن  ؛ولكن حبدودها دون التوسع ،الصغرية

، ول شك أن تربية الفواسق خالف هدي النيب جيوز حال السعة، وألن األصل حرمة بيعها
  الن اسوقد أمر بقتلها، كما أن الفائدة حتصل يف نطاق ضيق وليس لعموم. 

 :ر اجلارحة: بيع الطيو اخلامس املطلب

لَّ َلُكُم الطَّي يَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ميَن ﴿قال هللا تعاىل:  لَّ هَلُْم ُقْل ُأحي َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأحي
ُ َفُكُلوا مميَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسمَ  َعَلْيهي  اَّللَّي اجْلََواريحي ُمَكل يبينَي تُ َعل يُموَِنُنَّ مميَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

تطرق الفقهاء املتقدمون رمحهم هللا (، 4سورة املائدة:) ﴾َوات َُّقوا اَّللََّ إينَّ اَّللََّ َسرييُع احلْيَسابي 
كالنسر والشاهني والصقر والغراب واحلدأة وغريها فليست   ،إىل احلديث عن الطيور اجلارحة

بعضها يف الزينة والتباهي ولكن اجلديد يف ذلك تطور التعامل معها، فدخل  ،وليدة هذا العصر
امتهن أانس  كما  ،وجعلها آخرون للصيد هبا ،يف البيوت أو وضعها يف حدائق الطيور اخلاصة

 .حتنيطها وبيعها كذلك

 .: هل جيوز أكلهااألوىل: والكالم يف هذه السباع يف مسألتني

 .كالزينة والصيد  : هل جيوز بيعها وتداوهلا لغري األكلةالثاني

 الطري: حكم أكل سباع

وقال مالك، والليث، واألوزاعي، وحيىي بن قال ابن قدامة:  القول األول: اجلواز:
 .(1) قال مالك: مل أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطري ،سعيد: ل حيرم من الطري شيء

                                  

 .410، ص9، جاملغيناملقدسي، ابن قدامة،  )1)
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 .(1) مل يكن مالك يكره أكل شيء من الطري سباعها وغري سباعهاجاء يف املدونة: 

املستندة لألدلة العامة قال  اإلابحةمة عن الئمة هو بناءا على أصل وما نقله ابن قدا
يعا  ُثَّ اْسَتوى إيىَل السَّماءي َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع  األرضُهَو الَّذيي َخَلَق َلُكْم َما يفي ﴿هللا تعاىل:  مجَي

ا وطهارة كل (، وبناء على أصل طهارهت29)سورة البقرة: ﴾ََساواٍت َوُهَو بيُكل ي َشْيٍء َعلييمٌ 
واحتجوا بعموم سباع الوحش والطري ما عدا الكلب واخلنزير، وإىل هذا أشار ابن قدامة بقوله: 

 . (2)اآلايت املبيحة، وقول أيب الدرداء وابن عباس: ما سكت هللا عنه، فهو ما عفا عنه

 أكثر أهل العلم على حترمي كل ذي خملب من الطري وهي اليت القول الثاين: التحرمي:
 أمحدوبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي و  ،مبخلبها وتتقوى به تصيد
عن كل  قال: هنى رسول هللا  ابن عباس وذلك لألدلة الواردة ومنها حديث  ،وداود

 ،«(3) ذي انب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري

عائشة رضي هللا ص حديث بعض ما ذكران من سباع الطري مساه الشرع فاسقاا بنو 
مخس  فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب » :قال  :عنها قالت

 ، فما مسي فاسقاا أو أيكل اجليف ل جيوز أكله.وبعضها أيكل اجليف ،«(4)العقور واحلَُداي  

 

                                  

. والكشناوي، 346، ص4، جليل ملختصر خليلالتاج واإلك. وانظر: العبدري، 450، ص1، جاملدونةمالك،  1))
 .57، ص2، جأسهل املدارك شرح ارشاد السالك

 .410، ص9، جاملغينابن قدامة،  2))

 (، وصحح إسناده أمحد شاكر. اخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود وابن حبان2192رقم ) املسندأخرجه أمحد يف  3))

 .(1198ب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب، رقم )كتاب احلج، اب  ،املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  4))
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ن الطيور ألن النيب ول جيوز أكل ذي انب من السباع ول ذي خملب مقال املرغيناين: 
 :«من السباع  :قال «هنى عن أكل كل ذي خملب من الطيور وكل ذي انب من السباع

 .(1) عقيب النوعني فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم ألكل ما له خملب أو انب

وحيرم ما يصطاد ويتقوى ابملخلب كالصقر والبازي حلديث ابن  الشريازي: قال اإلمام
: هنى عن أكل كل ذي انب من السباع وكل ذي خملب رضي هللا عنهما أن النيب  عباس

 .(2) من الطري وحيرم أكل احلدأة والغراب األبقع

أابح قتلها يف احلرم، ول جيوز قتل  فهذه اخلمس حمرمة؛ ألن النيب قال ابن قدامة: 
قال عروة:  ،إمنا يذبح ويؤكلإذا قدر عليه، و  صيد مأكول يف احلرم، وألن ما يؤكل ل حيل قتله

 .(3) فاسقا، وهللا ما هو من الطيبات ومن أيكل الغراب وقد مساه رسول هللا 

ما له خملب من الطري يصيد به كعقاب وابزي وصقر وشاهني  أيضاا حيرم قال البهويت: 
 . (4) «عن أكل كل ذي خملب من الطري هنى النيب »وحدأة وبومة حلديث ابن عباس قال: 

ح يف النهي ولذلك فالنهي يشك أن حديث النهي عن كل ذي خملب من الطري صر  ل
 .هللا تعاىل أعلمعن أكلها هو الذي يرتجح و

                                  

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وانظر: ابن جنيم، 351، ص4، جاهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين،  1))
 .195، ص8ج

دراية ِناية املطلب يف . واجلويين، 453، ص1، جاملهذب. وانظر: الشريازي، 18، ص9، جاجملموعالنووي،  2))
 .209، ص18، جاملذهب

. 70، ص11، جالشرح الكبريوانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن، . 410، ص9، جاملغيناملقدسي، ابن قدامة،  )3)
 .558، ص1، جالكايفوابن قدامة، 

 .360، ص4، جاملمتع يف شرح املقنع. والتنوخي، 190، ص6، جاإلقناعكشاف القناع عن منت البهويت،  4))
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  حكم بيع سباع الطري لغري األكل:

لَّ َلُكُم الطَّي يَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ميَن ﴿قال هللا تعاىل:  لَّ هَلُْم ُقْل ُأحي َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأحي
ُ َفُكُلوا مميَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَّي اجلَْ   َعَلْيهي َواريحي ُمَكل يبينَي تُ َعل يُموَِنُنَّ مميَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

ْلَمْعُروفي ﴿قال هللا تعاىل: ، (4)سورة املائدة: ﴾َوات َُّقوا اَّللََّ إينَّ اَّللََّ َسرييُع احلْيَسابي  َيَُْمُرُهْم ابي
َهاُهْم َعني اْلُمْنَكري َوُيُيلُّ هَلُُم الطَّي يَباتي َوُُيَر يُم َعَلْيهيُم اخْلََبائيثَ وَ   (.157سورة األعراف:) ﴾يَ ن ْ

أما بيعها وتداوهلا لغري األكل ، «(1) نيِّ  واحلرام بَ نيِّ احلالل بَ »وجاء يف حديث 
ه فذلك نفع مباح ل حيرمه أو النتفاع بلونه أو صوته أو النظر إلي ،كاستعماهلا يف الصيد

مال  ومن سباع الطريفهو نفع معترب،  ،خاصة إذا كان الطري يقبل التعليم للصيد وغريه ،الشرع
حينئذ ،  ظاهرةا  ول لونه حسن أو صوته حسن فال منفعةَ  ،يؤكل ول ميكن تعليمه للصيد مثال

 يلي: فيما الفقهاء نذكرها أقوال وهذه

ا ن  ي   وقد ب َ قال السرخسي:  .لطري سواء قبلت التعليم أم مل تقبلجيوز بيع سباع ا احلنفية:
جواز بيع كل ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطري؛ ألنه يقبل التعليم ويتأتى النتفاع 

 .(2) به، ول جيوز بيع حلم شيء من ذلك؛ ألنه ل منفعة يف اللحم سوى األكل

ري كله جائز عند مالك ما له خملب وما ل والطقال شهاب الدين املالكي:  املالكية:
 .(3) املعتمدخملب له إل الوطواط فرجح البناين فيه احلرمة وهو 

 به للصيد أو احلراسة فبيعه جائز. ما ينتفعالشافعية: 

                                  

 (.2051، كتاب البيوع، ابب احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات، رقم )اجلامع الصحيحبخاري يف أخرجه ال 1))

 .126، ص4، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 20، ص12، جاملبسوطالسرخسي،  2))

 .57، ص1ج، إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالكاملالكي، شهاب الدين،  3))
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والفهود واحلمام والعصافري والعقاب وما ينتفع بلونه  (1)اةز والصقور والبقال النووي: 
والببغاء والعندليب وكذلك القرد والفيل واهلرة ودود القز والنحل  ركالزرزو أو صوته   سكالطاوو 

 .(2) فكل هذا وشبهه يصح بيعه بال خالف ألنه منتفع به

وجيوز بيع قال املرداوي: ، ل يصح بيع ما ل يصلح للصيد ول يقبل التعليم احلنابلة:
 .(3)  إحدى الروايتنييف ،اهلر والفيل وسباع البهائم اليت تصلح للصيد، وكذا سباع الطري

ببغاء كذا ؛ ألن فيه نفعا مباحا و بيع طري لقصد صوته كبلبل وهزاريصح  البهويت: وقال
 .(4) كقمري  وهي الدرة وكذا حنوها

جاز الصطياد  ت  مَ لِّ وكل جارحة ميكن الصطياد هبا إذا عُ قال أبو احلسن القطان: 
نمر، وكذلك الوحش من الطري؛ ل فرق هبا وأكل ما صاده، فال فرق بني الكلب والفهد وال

بني البازي والصقر والباشق والشاهني والعقاب وغريه من الطري ما أمكن تعليمه، فالصطياد 
 .(5) هذا مذهب عامة الفقهاء ،صاد به مباح ويؤكل ما

 سواءا الفقهاء جند أن كالا منهم ذكر نوعاا من املنافع معترباا  أقوالمما نقلناه سابقاا من 
 اإلابحةواألصل  ،أو النظر املباح كالطاووس أو الصوت اجلميل كالكناري والببغاء ،صيدلل

وعليه فما أمكن  ،أو راب أو ضرر أو قمار أو جهالة أو غرر ،وليس مثت مانع من إسراف
 ، وتداوله والعوض عنه.النتفاع به على وجه  معترب  شرعاا جاز بيعه

                                  

 .102. معجم لغة الفقهاء ص، من جوارح الطري يصاد بهيز اب ع: معرب، مجزاةالب 1))

 . وانظر: 240ص 9ج ،اجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي بن شرف،  2))

 .273، ص4، جاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  3))

 .152، ص3، جكشاف القناعالبهويت،  4))

 .313ص 1، جيف مسائل اإلمجاع اإلقناع القطان، الفاسي، ابن 5))
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وبذل املال فيه سفه  مينعه الشرع، لكن قد  ،وما خال من منفعة معتربة فبيعه ابطل
و البحوث أواستعماهلا يف املتاحف  ،منفعة معينة مثل حتنيط بعض احليواانت الن اسيذكر بعض 

ستعمل منها يف بشرط أن تكون املنفعة معتربة كامل ،فيمكن قياسها على ما سبق ،العلمية
   .وهللا تعاىل أعلم العلمية والطبيةالبحوث 
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 :الثاين: بيع احليوان أبسعار ابهظة ثاملبح

 وب أوفمنها لألكل وأخرى للرك ،أنواعا من احليوان امنت هبا عليه نسانجعل هللا لإل
َواأْلَْنعاَم ﴿قال هللا تعاىل: ،والبقر والغنم اإلبل األنعاممن ذلك هبيمة و  ،ومنها للزينة ،مها معاا 

نْ  نَي 5ها أَتُْكُلوَن )َخَلَقها َلُكْم فييها ديْفٌء َوَمنافيُع َومي نَي تُريُُيوَن َوحي ( َوَلُكْم فييها مَجاٌل حي
ق ي اأْلَنْ ُفسي إينَّ رَبَُّكْم َلَرُؤٌف 6َتْسَرُحوَن ) ( َوََتْميُل أَْثقاَلُكْم إيىل بَ َلٍد ملَْ َتُكونُوا ابليغييهي إيالَّ بيشي

يٌم ) )سورة  ﴾ (8ها َوزييَنة  َوََيُْلُق َما ال تَ ْعَلُموَن )( َواخْلَْيَل َواْلبيغاَل َواحْلَميرَي ليرَتَْكُبو 7رَحي
﴿َوميَن اأْلَنْ َعامي مَحُوَلة  َوفَ ْرش ا ُكُلوا مميَّا َرزََقُكُم اَّللَُّ َواَل تَ تَّبيُعوا : وقال تعاىل (.8-5النحل:

 (124:األنعام)سورة ُخطَُواتي الشَّْيطَاني إينَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبينٌي﴾ 

ا َوَلُكْم فييها َمنافيُع ﴿عاىل: قال هللا تو  َوإينَّ َلُكْم يفي اأْلَْنعامي َلعيرْبَة  ُنْسقييُكْم مميَّا يفي ُبطُوِني
ْنها أَتُْكُلون﴾ تمتع بنعم هللا تعاىل يف حدود ما أن ي نسانفلإل، (21)سورة املؤمنون: َكثيريٌَة َومي

 منافعها الكثرية. من يها والستفادة، فله األكل منها وركوهبا واحلمل عليها، والسباق عليرضاه

يوان يشكو ذلك بل إن احل ،لشرعلخمالفة ولكن اخلروج ابلنعمة عن مقصودها 
بينما رجل يسوق بقرة إذ » قال: عن رسول هللا  أيب هريرة حديث ويستنكره كما يف 

: الن اسال فق« األرضأعيا فركبها فالتفتت إليه فقالت: إان مل خنلق هلذا إمنا خلقنا حلراثة 
وليسا يف « فإين أؤمن هبذا أان وأبو بكر وعمر» :سبحان هللا سبحان هللا قال رسول هللا 

: آمنا مبا آمن به رسول هللا الن اسالقوم قال: فقال 
 (1). 

غريها ن، سواء اإلبل أو اخليول أو اومن تلك املخالفة تبذير املال يف شراء أمجل حيو 
، وسنتكلم عن فحسبلسبقه أو جلماله  وذلكاملاليني، أو  حىت يصل سعره مئات اآللف

  هذا األمر يف مطلبني:

                                  

 وصححه األلباين. 6452، رقم التقاسيم واألنواعأخرجه ابن حبان يف  1))
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 :: بيع احليوان بسعر ابهظ لسبقهاألول املطلب

وهو من  ،كالسباق على اخليل واإلبل والبغال  ،باق على احليوان قدمي قدم وجودهالس
ومن معاين  ،ة يف اجملتمعاتالرايضات املعروفة الضاربة يف القدم، كما أنه من املهارات املرغوب

ابلسيف والرمح  واملقاتلة على ظهره ،وغريه الرجولة والشجاعة قدرة الرجل على الصولن ابخليل
 .ومكانته هتقيمتتفاوت  همهارتأصالة احليوان و على  والقدرة على السيطرة، وبناءا 

ات اخليل حيث يتم السباق يف بعض سباق ،ازداد األمر تطوراا يف الوقت احلايللقد و 
فتعرض  ،أو جودة التدريب أو األصالة يف النسل ،تربز بعضها بقدرهتا على السباق مثأو اإلبل 

 .مباليني النقود بعد السباق مباشرةا  رجال األعمالأو يشرتيها بعض  ،بثمن مبالغ فيه جداا للبيع 

(، قال هللا 141سورة األنعام:) ﴾َواَل ُتْسريُفوا إينَّهُ اَل ُيُيبُّ اْلُمْسريفينيَ ﴿: قال هللا تعاىل
( إينَّ اْلُمَبذ يرييَن 26َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَّهُ َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل تُ َبذ يْر تَ ْبذيير ا )﴿: تعاىل

 (، قال هللا27-26 سورة اإلسراء:) ﴾َكانُوا إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ليَرب يهي َكُفور ا
ُ عيْنَدُه َأْجٌر َعظييمٌ ﴿: تعاىل َنٌة َواَّللَّ َا َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم فيت ْ  (.15سورة التغابن:) ﴾إيَّنَّ

والتبذير وجعله قرين الشيطان، وصرح سبحانه  اإلسرافل: أن هللا حرم وجه الستدل
ة املال وعدم ببغض املسرفني، وذكر أن املال جزء من البتالء للعبد، فالواجب حفظ نعم

 تبذيرها يف غري طرقها الشرعية.

ومنها بيعه بسعر   ،ول شك أن األصل مكافأة الفائز ابلسباق ونيله جائزة السباق
فقد جاء ألن السباق والفوز به معترب شرعاا  ،عال  أكثر من املسبوقني، وهذا له وجه شرعي

فأرسلت اليت ضمرت منها بني اخليل  سابق النيب »قال:  هللا بن عمر  يف حديث عبد
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وأمدها إىل احلفياء إىل ثنية الوداع، واليت مل تضمر أمدها ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق وإن 
 . (1) «هللا كان فيمن سابق عبد

ل سبق إل يف نصل أو خف »قال:  أن رسول هللا  وجاء يف حديث أيب هريرة 
واحلافر اخليل والنصل كل نصل من سهم أو  اخلف اإلبلالشافعي:  قال اإلمام .(2) «حافرأو 

 :(3) ثالثةنشابة واألسباق 

 .سبق يعطيه الوايل أو غري الوايل من ماله •
الثاين الرجلني يريدان أن يستبقا بفرسيهما ول يريد كل واحد منهما أن يسبق  •

  .صاحبه وخيرجان سبقني فال جيوز إل ابحمللل
صاحبه أخذ السبق وإن سبق  الثالث أن يسبق أحدمها صاحبه فإن سبقه •

 صاحبه أحرز سبقه.

كان له نفع مباح ويزيد يف التدريب   وقد جعل احلنفية السباق عاما يف كل شيء، إذا
يف كل شيء أي مما يعلم الفروسية جيوز )السباق( قال ابن عابدين: والفروسية ولذلك يقول 

 .(4) ويعني على اجلهاد بال قصد التلهي كما يظهر من كالم فقهائنا

 :(5) فأنواع)السباق( شرائط جوازه الكاساين:  قال اإلمامأما شروطه عندهم فقد 

                                  

 (.420، كتاب الصالة، ابب هل يقال مسجد بين فالن، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))

 (.3586، كتاب اخليل، ابب السبق، رقم )السننأخرجه النسائي يف  2))

 .395، ص8، جخمتصر املزيناملزين،  3))

 .404، ص6، جالدر املختارابن عابدين،  4))

 .206، ص6، جبدائع الصنائعالكاساين،  5))
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 .أن يكون يف األنواع األربعة احلافر واخلف والنصل والقدم •
 .أن يكون اخلطر فيه من أحد اجلانبني إل إذا وجد فيه حملال •
 .أن تكون املسابقة فيما حيتمل أن يسبق ويسبق من األشياء األربعة •

حظ أن اإلمام الكاساين اقتصر على لفظ احلديث الوارد فجعل السباق يف النصل نال
 ابن عابدين حيث جعله عاما كما أسلفنا. اإلمامواخلف واحلافر، وهذا على عكس 

 اخليل واإلبل، وابلرمي املسابقة جائزة على مذهب مالك يف :القرطيب قال اإلمام
ٍة َوميْن ﴿ز وجل: واألصل يف جواز ذلك قول هللا ع ،ابلسهام َوَأعيدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ميْن قُ وَّ

ُبوَن بيهي َعُدوَّ اَّللَّي َوَعُدوَُّكمْ   أل إن القوة الرمي»:  وقال  (،60األنفال: )﴾ رياَبطي اخْلَْيلي تُ ْرهي
  .(2) «ل سبق إل يف نصل أو خف أو حافر: » وقوله « (1)

 :التعبدية إذا قصد هبا الستعداد للجهاد فقال األمورضمن  اإلمام النوويوأدخلها 
وجيوز شرط املال يف ، نتان إذا قصد هبما التأهب للجهادبل س ،املسابقة واملناضلة جائزاتن

 .(3) املسابقة واملناضلة

ل ع  التقسيم يف اجلواز بني املسابقة العامة وبني ماله جُ  ابن قدامة اإلماموقد أحسن 
ول جتوز جبعل إل يف اخليل  ،جتوز املسابقة بغري جعل يف األشياء كلها: الحيث فرق بينهما فق

                                  

 (.1522، كتاب اإلمارة، ابب فضل الرمي واحلث عليه وذم من علمه مث نسيه، رقم )الصحيحأخرجه مسلم يف  1))

، التاج واإلكليل ملختصر خليل. وانظر: العبدري، 474، ص3، جهداتاملقدمات واملمالقرطيب، أبو الوليد،  2))
 .489، ص1، جالكايف يف فقه اهل املدينة. وابن عبد الرب، 609، ص4ج

. والعمراين، 242، ص4، جاألم. وانظر: الشافعي، 350، ص10، جروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  3))
 .415، ص7، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي
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فإن كان  ،«(1) ل سبق إل يف نصل أو خف أو حافر»: واإلبل والسهام لقول رسول هللا 
  .(2) وهو للسباق منهما ،اجلعل من غري املستبقني جاز

خاصة يف اخليل واإلبل و  ،ن على جواز املسابقة من حيث املبدأجممعو لعل العلماء و 
وضعوا بعد ذلك شروطاا للسباق والرهان، مث إن ظهور بعض اجلياد أو اإلبل أو و والقدم، 

غريها ابلتميز يف السباق جيعله جديراا ابجلوائز شرعاا، وجدير كذلك أبن يعلو سعره على أقرانه 
أحرى فتكون  األوىل وقوي التنافس على املراكز ،ت مسابقة دوليةوكان ،خاصة إذا كثر األقران

 للسباق حتديداا. الباهظكذلك ابلسعر 

 ،وعدم الضرر، وعدم امليسر والغرر واجلهالة اإلابحةول شك أن من األصول العامة 
وهي حقيقية ول تعارض نصاا  ،توافق مما ذكران من ضوابط املنفعة أهنا مباحة معتربةاملسابقة و 

والقوة والشجاعة وتنمي املال بزايدة  ،فروسيةوتوافق كليات الشرع بتدريب النفس على ال
جواز بيع  ويرى الباحثترويض احليوان فيزيد سعره وجائزته، ول يؤدي لضرر على اآلخرين، 

 اا لسبقه ألهنا منفعة معتربة.  ابهظاحليوان بسعر ولو 

  :: بيع احليوان بسعر ابهظ جلمالهالثاين املطلب

والبغال واحلمري يف سورة النحل الكرمي للخيل  القرآنيف من املنافع اليت ذكرها هللا تعاىل 
َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل َواحْلَميرَي ليرَتَْكُبوَها َوزييَنة  َوََيُْلُق َما ﴿: لزينة وذلك يف قوله تعاىلأهنا للركوب وا

ال للركوب وخلقها زينة كذلك ق جعلهابينت اآلية أن هللا تعاىل  (،8النحل:) ﴾اَل تَ ْعَلُمونَ 

                                  

 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.  8893رقم  املسندأخرجه اإلمام أمحد يف  1))

. وابن 54، ص7، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقيوانظر: الزركشي،  .62، صعمدة الفقهابن قدامة،  2))
 .5، 15، جالشرح الكبريقدامة، عبد الرمحن، 
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وقيل تتزينون ابلركوب عليها وقال  (1) ﴾ الشارة احلسنةَوزييَنة  مقاتل بن سليمان يف قوله تعاىل ﴿
 .(2) ﴾ على تقدير وجعلها زينة أو خلقها زينةَوزييَنة  بعض املفسرين أبن نصب كلمة ﴿

بعض خملوقاته وعلى أي التفاسري فهي تبني امتنان هللا تعاىل على عباده أبن جعل هلم 
نَي َتْسَرُحونَ  َوَلُكمْ ﴿تعاىل:  ة ومجال هلم قالزين نَي تُريُُيوَن َوحي )سورة ﴾ فييَها مَجَاٌل حي

إذا  (،6النحل:)سورة  ﴾َوَلُكْم فييَها مَجَالٌ ﴿ :الطربي يف قوله تعاىل قال اإلمام(، 6النحل:
 .(3)راحت كأعظم ما تكون أسنمة، وأحسن ما تكون ضروعاا 

نَي َتْسَرُحونَ ﴿ :وله تعاىليف ق السيوطي قال اإلمام نَي ُتريُُيوَن َوحي  ﴾َوَلُكْم فييَها مَجَاٌل حي
إل أهنا حالة  ،مال وإن كان اثبتا حاليت السراح واإلراحةمال ابجلِ فإن اجلَ  (6النحل:)سورة 

إذ هي فيه بطان وحالة  ،إراحتها وهو جميئها من املرعى آخر النهار يكون اجلمال هبا أفخر
 .(4) إذ هي فيه مخاص ،ى أول النهار يكون اجلمال هبا دون األولسراحها للمرع

َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل ﴿الرازي:  قال اإلمام، ول خيفى أن الزينة املذكورة يف اآلية مقصد تبعي
هو ي وملا كان املقصود األصل ،(8النحل:) ﴾َواحْلَميرَي ليرَتَْكُبوَها َوزييَنة  َوََيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ 

                                  

 . 460، ص2، جتفسري مقاتل ابن سليمانسليمان، مقاتل،  1))

 .79، ص10، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  2))

 . 169، ص14، جالقرآنجامع البيان يف أتويل آي الطربي،  )3)

 .43ص 3، جالقرآناالتقان يف علوم السيوطي،  4))
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بواسطتها خلقها لرتكبوها فتدفعوا عن أنفسكم  وأضاف: .(1) الركوب أدخل حرف التعليل عليه
 .(2) مقصود ابلذات ضرر اإلعياء واملشقة، وأما التزين هبا فهو حاصل يف نفس األمر، ولكنه غري

بل مل  ،أو فرزها حسب األمجل ،أنه جعل مسابقات جلماهلا سمع عن النيب فلم ن
ومل نسمع  ب يتعاملون هبذه التقسيمات، ل سيما واإلبل واخليل من أكرم أمواهلم،يكن العر 

وكذا بقية أحداا منهم حبس تلك األنعام للتمتع جبماهلا، بل فسروا اجلمال بعودهتا بعد املرعى، 
الصحابة ومن بعدهم، مل يظهر هذا فيهم، فهل كانت اإلبل واخليل وغريها من احليواانت 

املبالغة يف هذا املقصد التبعي جبعله املقصد هذا الزمن، فال شك أن  اهلا يفقبيحة وظهر مج
 ألكرب من هذه األنعام خالف الشرع.ا

املسماة مبزاين  ،مسابقات مجال اخليل واإلبلاملخالفات الكبرية ما يسمى من وعليه ف
عن املقصد  حىت تباع هذه احليواانت أبمثان ابهظة فقط جلماهلا، فهذا خروج ،اخليل واإلبل

 الشرعي األصلي.

ويف وسائل التواصل  ،وهكذا يف هبيمة األنعام من البقر والغنم وحىت الدجاج والطيور
والتوسع فيه الشرعي أمثلة مستفزة ملسابقة أمجل عنز ودجاج، فمن اخلطأ البالغ جتاوز الفهم 

 أو مقصد تبعي إىل حد خمالفة الشرع. ،استغاللا لرخصة معينة

 ،إشارة   وهللا أعلم أيضاا يمني: أعم منافع اخليل هو الركوب، والزينة، وفيه قال ابن عث
أنه ل ينبغي أن جتعل اخليل لألكل، وإمنا جتعل للركوب، وللزينة، وللجهاد يف سبيل هللا، أما 

 .(3) األنعام هبيمة األكل فهناك ما يكفي عنها وهي

                                  

 .354، ص8، جمفاتيح الغيبالرازي،  1))

 .177، ص19، جمفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .30ص 15، جرح املمتعالشالعثيمني، حممد بن صاحل،  3))
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كل وابلغوا يف إظهاره بزايدة جتهيز حصروا مفهوم اجلمال يف الش الن اس ن  أواملالحظ 
حىت جعلوا للحيواانت سباقاا جلماهلا مثل  الن اسوقد توسع  ،جسم احليوان كما يتزين ابن آدم

 .أو الغنم واملاعز والطيور ،اإلبلاخليل و املزاين( كمزاين )ما يسمى 

ألكل املنفعة املقصودة شرعاا كابتغيري عن املقصود من النعم  الن اسوبذلك خرج 
وإل كيف يتم  ،األوحدإىل أن جعلوا التفاخر بزينتها ومجاهلا هو مقصودهم  ،والشرب والركوب

وتعرض يف  ،يف مناظر خمزية ،ومتشيطه وتزيينه إىل حد السرف والسفه ،غسل صوف اخلروف
 .مل يكن أحد يتصور السماع هبا فضالا عن حصوهلا حقيقةا  ،مزادات عامة

اجلمال ابلركوب  ذكرواعلى معىن اجلمال الوارد يف اآلية  سرينواملف تعليق العلماء ويف
أشار  وهو ما ،مجاهلا حني تعود يف الرواح وهي أمسن ما تكون بعد الرعيأو  ،عليها والتزين به

وقال آخرون جعلها لكم للركوب  ،كما نقلنا سابقاا   إليه اإلمامان الطربي والسيوطي رمحهما هللا
حيث وصول املرء  ،أو الركوب عليها هو الزينة ،ن الزينة تبعاا للركوبفهم جيعلو  ،تتزينون بذلك

، وذكر اجلمال مع اخليل واجلمال واحلمري، على موكب اخليل واإلبل أزين من وصوله راجالا 
 .ومل يذكر مع غريها من األنعام

 ومناقشتها: اإلابحةأدلة 

ميكن إابحة هذه األعمال قائل:  حيث يقولولكن لو نظران إىل املسألة من زاوية أخرى 
 عند معرفة كافة أبعاد املوضوع ومنها:

وهذه املسابقات  ،الزينة هلذه احليواانت وجعلها مطلقة عامةأثبت هللا تعاىل ن أ .1
َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل َواحْلَميرَي ليرَتَْكُبوَها َوزييَنة  َوََيُْلُق َما اَل ﴿ :قال هللا تعاىل ،إظهار هلذه الزينة

 (. 8النحل:) ﴾َلُمونَ تَ عْ 
غري األكل وهي بال شك  ، عنها بكثريةوعرب  أثبت هللا تعاىل لألنعام منافع  .2

ا ﴿ وهذا من املنافع قال هللا تعاىل: ،والركوب َوإينَّ َلُكْم يفي اأْلَْنعامي َلعيرْبَة  ُنْسقييُكْم مميَّا يفي ُبطُوِني
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َوَلُكْم فييها ﴿(، وقال تعاىل: 21سورة املؤمنون:) ﴾ُكُلونَوميْنها أتَْ  َوَلُكْم فييها َمنافيُع َكثيريَةٌ 
ُلُغوا َعَلْيها حاَجة  يفي ُصُدوريُكْم َوَعَلْيها َوَعَلى اْلُفْلكي َُتَْمُلونَ   (.80)سورة غافر: ﴾َمنافيُع َوليتَ ب ْ

، بل إظهار اجلانب اجلمايل يف األنعام ل ينايف الركوب واألكل وابقي املنافع  .3
 .مة هللا على العبد، املراد شرعاا إعالهناهو من أثر نع

 وزاد من ،ع على تربية هذه احليواانتعمل مزاين اخليل واإلبل شجع اجملتم .4
 .يف العمل وهو تشجيع لالقتصاد وزايدة فرص للناس ،إنتاجها

فما هنى عنه الشرع  ،أو تعذيب هلذه احليواانت ،ليس هناك تغيري خللق هللا .5
 .ل واإلبليف مزاين اخلي غري موجود

 :اإلابحةة لمناقشة أد

إل أهنا ل  ،ولو كان لبعضها شيء من الوجاهة والصحة وهذه األدلة اليت افرتضناها
 ولكن قبل ذلك لبد من تفنيد ما ذكروه من استدللت: ،أدلة املنع اآلتية معارضة ترقى إىل

تلئة متشي كاملتبخرت يف مم ،أما الزينة املذكورة يف اآلية فاملفسرون على مجاهلا عند الرواح
ومل يتطرق أحد من املفسرين فيما حبثت إىل جعل  ،أو التزين بركوهبا خاصة اخليل منها ،مشيته

نتيجة للمرعى أو  يظهر ،جعلوها مقصوداا تبعياا بل وأخذ اجلائزة  ،الزينة موضعاا للمسابقة
 .، كما أشار إىل ذلك اإلمام الرازيالركوب ذاته

فهو استدلل يف غري حمله  ،من املنافع األخرى اليت مل تذكر يف اآليةوأما جعل املزاين 
برتبيتها أو  ،فمن املنافع األخرى استعماهلا يف احلرث أو النقل أو التجارة ،حني التدبر يف اآلية

 .األموالتصل إىل حد السفه وضياع ل ميكن أن  ،مما جعله الشرع منفعة معتربة ،لبنها أو حلومها

وليس  ،لكن حبدود املعقول منه ،استعماهلا الشرعي فنعم ل ينايفهار مجاهلا إظأن وأما 
يف اإلعالم وغريه، وأما تشجيع الرتبية  الن اسوإشغال  ،إىل حد عمل مزادات داخلية ودولية

كالسباق أو التجارة بلحومها أو تعليب   ،ابلطرق املعروفة غري املزاين عمل ذلكوالنتاج فيمكن 
 عصرية. صحية اكن الصحية هلا بطرقوتوفري األم ،تسهيل مزارع هذه احليواانت وزايدة ،لبنها
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أو التعذيب فليس التغيري وحده  ،للحيوان اا تعذيب يسول ،ليس تغيرياا خللق هللا إن هقوهلم و 
املقاصد الشرعية األخرى وبذل و  ،عن السباق الن اسفإن انصراف  ،فقط سبباا للتحرمي واملنع

وهو منهي   ،ابلباطل الن اسألموال  وأكل   ،واضح فقط سفه  جلماله  يف حيوان عشرات املاليني
َا إيىَل احْلُكَّامي ﴿قال هللا تعاىل: عنه ابلنص  ْلَباطيلي َوُتْدُلوا ُبي َنُكْم ابي َواَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

إْليُثْي َوأَنْ ُتمْ  النَّاسليَتْأُكُلوا َفرييق ا ميْن َأْمَوالي   (.188)سورة البقرة:  ﴾ تَ ْعَلُمونَ ابي

 َييت:كما   يهوأما أدلة املنع ف

ل سبق إل يف خف أو »قال:  أن النيب  يف احلديث عن أيب هريرة  .1
 فليست حمالا للتنافس واملسابقة. ،، ومل يذكر الزينة«(1)حافر 

ياء وصرف مههم إىل أش ،يف أمور اتفهة الن اسابب كبري لتضييع أوقات  املزاين  .2
 ممنوعة شرعاا. ،حمتقرة

كاألكل والركوب   ،ت أهنا ملقاصد مذكورة يف اآلايتاألصل يف هذه احليواان .3
ومل يقل أحد من أهل العلم أبن منفعة الزينة تكون مقصداا يستحق  ،لتجارة هباواواحلرث والنقل 

 وترتيب املسابقات الدولية.  ،هذا الهتمام
فيه يد؛ ألهنا خلقة هللا تعاىل، وهلذا  نسان؛ ليس لإلغري سليم عملاملزاين  .4

فيه يد حيث يدرب إبله أو خيله مدة  نسانكان عمالا عبثياا، أما السباق مبعىن اجلري فإن لإل
 . ، وهو مقصد شرعي معتربمن الزمن حىت تظهر مثرة التدريب

من  ،لكثري من احليواانت واخليل فتح الباب على مصراعيه اإلبلعمل مزاين  .5
حىت مسعنا أبمجل قطة وكلب ودجاج وديك ومحامة وخروف وتيس  ،ري املأكولاملأكول وغ

بل مبالغة وتضييع  ،ألخرىجلوانب افلم تعد املسألة إظهار جانب مع الهتمام اب ،وهكذا
 .، والتبذير فيه ظاهرللمقاصد الشرعية

                                  

 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع. 8893رقم  املسندأخرجه اإلمام أمحد يف  1))
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، الذي حتاربه (1) األمواليذكر بعض املتابعني أن هذه املزاين ابب كبري لغسيل  .6
سباق مباح، بينما على  الن اس، فتكون الصورة أمام ل ألنه وسيلة إدخال أموال جمرمنيالدو 

 .الواقع هتريب ألموال غري مشروعة
ولكن  ،املزاين مل تشجع أصحاب هذه احليواانت على زايدة الرتبية واإلنتاج .7

، البقية منهامما أثر يف  ، وصنف حمدد ولون خاص،ابلرتكيز على نسل معني ،الرتبية املعوجة
 .وابلتايل أثر كثرياا يف الثروة احليوانية ويف اقتصاد البلد

واملسابقات فيها نوع من امليسر  ،وأكل املال ابلباطل ظاهر ،واضحالسفه فيها  .8
فهو من ذلك بكثري أقل قيمته احلقيقية  ،املاليني من أجل مجال حيوان وذلك ببذل ،والقمار

َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل تُ َبذ يْر ﴿اىل: وقال هللا تعمن التبذير احملرم 
)سورة  ﴾( إينَّ اْلُمَبذ يرييَن َكانُوا إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ليَرب يهي َكُفور ا26تَ ْبذيير ا )
َا َأْمَواُلكُ ﴿وقال هللا تعاىل:  (.27-26اإلسراء: ُ عيْنَدُه َأْجٌر َعظييمٌ إيَّنَّ َنٌة َواَّللَّ  ﴾ْم َوَأْواَلدُُكْم فيت ْ

 .(15)سورة اإلسراء:
وهل كانت هذه احليواانت  لو كان فيه خري لسبقنا إليه من هو خري منا، .9

 فلما جاء عصران صارت مجيلة.  قبيحة
ن أ :سباق احليوان جلماله يعارض بعض الضوابط اليت ذكرانها للمنافع ومنها كما أن

فليس مبال يف حد ذاته، وهي سلعة صورية غري حقيقية العائد منها  ؛اجلمال فيها غري متقوم
الذي منيل إليه بعد هذه املناقشة أن وعليه ف ،ابب كبري للسفه والغرر واإلسرافو ليس بشيء، 

إىل أمور هامشية  الن اسواألوقات واجلهود، وصرف  ،األموالمن ضياع  ،مفاسده كبريةاألمر 
خالف مقاصد املال ألنه  ،جلماله ممنوعاملبالغة يف شراء احليوان ف ،تسمن ول تغين من جوع ل

  .، ل جيوز العمل عليه أو التعاقد به، بل سفه واضحاملعتربة

                                  

غسيل األموال: حتويل أموال غري مشروعة )انجتة عن املخدرات أو السالح أو غريها( إىل أموال مشروعة. عمر،  1))
 ل.، مادة غ س 1618، ص2، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار، 
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 ،ويضيع واجبات عليه ،ليس عنده ما يكفيه وقال بعض العلماء إن كان الشخص
وقام  ،ن الشخص صاحب قدرة وغىنوإن كاوز له شراؤه؛ ألنه ضيع حقاا أوجب، فال جي

فهو جائز وإن مل يكن  ،ابحلقوق والواجبات اليت عليه وكان احليوان مما يبذل ملثله هذا الثمن
  وهللا أعلم. ،الواجب احلجر على صاحبه ،فهو من السفه احملرم ،مما ملثله يبذل هذا الثمن
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 :الثالث: بيع األشياء القدمية املبحث

ومؤسساته العلمية والبحثية  ،وأصبح له أصوله وقواعده ،هذا العصر يف اآلاثرتطور علم 
والبحوث يتأكد العلماء  وبناء على هذه الكشوف ،لكشف القدمي العتيق من املزور املختلق
 ،هتممن ثقافا وشيء الن اسعرفة تفاصيل يف حياة وم ،من قدم بعض آاثر احلضارات السابقة

، وتسمى وتثمينها ابلثمن الالئق هبا ،هلا دير العمر احلقيقيوتق ،والصناعات واملقتنيات لديهم
 .ند العلماء ابلعادايت نسبة إىل عاد وهم العرب البائدةع

 يعاد) النووي: قال اإلمام، «(1)هلل ولرسوله  األرضعادي »  رسول هللا قال
قوم هود،  ، وهم العرب البائدة، وبه مسيت قبيلةاألوىل( نسبة إىل عاد رجل من العرب األرض

ما  األرض يه لتقدمه، وبئر عادية كذلك، وعادكأنه نسبة إلي  يويقال للملك القدمي عاد
 .(2) تقادم ملكه

يعين ما تقدم ملكه، ومضت عليه األزمان، . «األرضعادي »قوله: قال ابن قدامة: 
 وما كان كذلك فال حكم ملالكه. فأما ما قرب ملكه، فيحتمل أن له مالكا ابقيا، وإن مل

 .(3) . وأما الركاز، فإنه ينقل وحيوليتعني، فلهذا قلنا: ل ميلك. على إحدى الروايتني

  .(4) اآلاثر، ومنه: علم ءالشيآاثر، ما بقي من رسم  عمن أثر، مج: اآلاثرو 

                                  

 ( وضعفه األلباين.3669، رقم )اجلامع الصغريالسيوطي،  1))

 .409، ص5، جالنجم الوهاج يف شرح املنهاج. وانظر: الدمريي، 207، ص15، جاجملموعالنووي،  2))

 .452، ص1، جمنار السبيل. وانظر: ابن ضواين، 418، ص5، جاملغينابن قدامة،  3))

 .42، صمعجم لغة الفقهاء، ق، حامد صادوقنييب ، حممد رواسقلعجي 4))



172 

 

ويبدأ اتريخ  نساناإلهو علم خيتص بدراسة البقااي املادية اليت خلفها  :اآلاثرعلم 
(، ورمبا مسي علم ةالقاطع األدواتألدواته ) القواطع و  نساناإلببداية صنع  اآلاثردراسة علم 

. املاضية يةنساناحلضارة اإلالبائدة، وهو دراسة علمية ملخّلفات  عاد قبيلة العادايت نسبة إىل
 . (1) وتدرس فيه حياة الشعوب القدمية

أو  ،الفضةأو  الذهبأو  كالنقود  ،مصوغات أو مصنوعات اآلاثرهذه  قد تكونو 
  وتكون للعلم أو التجارة أو الكسب. ،خاصة بقوم أو أانس بعينهم قطع أو طوابع بريدية

 :بيع القطع األثرية: األول املطلب

هتتم بكل أثري قدمي على  ،عامة أو خاصة تنتشر يف كل بالد العامل متاحف ثقافية
قال هللا  ،وغريها والرومانية ية والفرعونيةاإلسالمكاحلضارة   ،اختالف العصور وتنوع احلضارات

( َونَ ْعَمٍة كانُوا فييها 26( َوزُُروٍع َوَمقاٍم َكريمٍي )25َكْم تَ رَُكوا ميْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )﴿تعاىل: 
 (.28-25)سورة الشعراء: ﴾(28َوَأْورَْثناها قَ ْوما  آَخرييَن )( َكذليَك 27فاكيهينَي )

يَك بيَبَدنيَك ليَتُكوَن ليَمْن َخْلَفَك آيَة  َوإينَّ َكثيري ا ميَن ﴿وقال تعاىل:   النَّاسفَاْليَ ْوَم نُ َنج ي
ُموسى َوآُل  َوبَقييٌَّة مميَّا تَ َرَك آلُ ﴿(. وقال تعاىل: 92)سورة يونس: ﴾َعْن آاَيتيَنا َلَغافيُلونَ 

ُتْم ُمْؤمينينيَ  ُلُه اْلَمالئيَكُة إينَّ يفي ذليَك آَليَة  َلُكْم إيْن ُكن ْ  (. 248)سورة البقرة: ﴾هاُروَن ََتْمي

أن َيتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ﴿ عن أيب صاحل:قال الطربي: 
 .(2) لتوراة، واملن، فيه عصا موسى وعصا هارون، ولوحان من ا﴾ترك آل موسى وآل هارون

                                  

 .www.wikipedia.org ويكيبيداي املوسوعة احلرة 1))

 .332، ص5، ججامع البيانالطربي،  2))

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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عليها رموز تدل على احلضارة اليت  ،أو اجلهات على قطع قدمية الن اسوقد يعثر بعض 
أو أي منحواتت  ،أو السجاد أو الكتب أو أسلحة ،كالذهب والفضة واألواين  ،كانت فيها

 بعد التأكد ،قدمية أو أختام ملوك وحكام قدامى، وتعرض هذه املكتشفات للبيع مبزاد علين
، ول شك أن املتابع هلذه القضااي جيد والبعض يقدر مباليني الدولرات ،من حقيقتها ونسبتها

 أهنا على حالتني:

 : ما تعرضه الدول نفسها من مكتشفات أثرية يف الدولة نفسها.األوىل

 : ما لألشخاص من قطع خاصة ورثوها أو وجدوها يف أراضيهم وأمالكهم.الثانية

اشرتى رجل من رجل عقارا » :قال: قال النيب  هريرة عن أيب ويف احلديث: 
له، فوجد الرجل الذي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشرتى العقار: 

: إمنا األرض، ومل أبتع منك الذهب، وقال الذي له األرضخذ ذهبك مين، إمنا اشرتيت منك 
: الذي حتاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدمها: وما فيها، فتحاكما إىل رجل، فقال األرضبعتك 

يل غالم، وقال اآلخر: يل جارية، قال: أنكحوا الغالم اجلارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
 .«(1) وتصدقا

، ويف الركاز «(2)ويف الركاز اخلمس »: قال رسول هللا  وحديث أيب هريرة 
خاصاا هبما ويف احلديث الثاين أن ملكاا  األرضاخلمس فاحلديث األول جعل ما وجدوه يف 

 خيرج املرء للدولة مخس ما جيده يف أرضه.

                                  

 (.3472، كتاب أحاديث األنبياء، ابب حديث الغار، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))

 (.1499ز اخلمس، رقم )، كتاب الزكاة، ابب يف الركااجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  2))
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ومها أموال أموال على قسمني: منها ذهب وفضة  اآلاثرأموال:  اآلاثرهل  •
فاألصل فيهما الثمنية، سواء كاان على شكل نقود مستعملة، أو غري مستعملة، أو قطع أو 

 عنهما. الثمينةأي شكل آخر، فال تسقط 
  .التارخيية اوقيمته امالا لقدمه االعرف الدويل اعتربه لكن الذهب والفضةها غري ومن
حىت يظهر ما مينع مثل كون الصور احملرمة أو  اإلابحةهل جيوز بيعها: األصل  •

 .من حيث نشر احلرام ومعامله اإلابحة، ألن بيعها يعارض الكفرية موجودة على ظهرها
انت من دار اإلسالم فهي لقطة تعرف سنة العلماء إن ك قالهل هي مملوكة:  •

 .(1)ركاز وفيه اخلمس  فهي من دفن اجلاهليةن كانت إمث تكون يف ضمانه، و 

فيجب فيه اخلمس كالكنز، مث  األرضمال نفيس مستخرج من قال السرخسي: 
 يؤخذ إن هف ،أو ذميا صبيا أو ابلغا رجال أو امرأة ،يستوي إن كان الواجد حرا أو عبدا مسلما

 .(2) منه اخلمس والباقي يكون للواجد سواء وجده يف أرض العشر أو أرض اخلراج

العام،  ألهنا من امللك آلاثراب لعنايةاختصاص الدولة اب (3)ويرى الدكتور فضل مراد 
  .تدر دخالا لبيت املالألهنا  ؛ميكن الستفادة منها يف السياحة، فتحافظ عليهاو 

 :شاهري ومقتنياهتم الشخصية: بيع توقيع املالثاين املطلب

كانوا قادة أم علماء أم   سواء ،يف هذا العامل ابخلري وغريهم ابلشر الن اسيشتهر بعض 
وللناس  ،أو هواايت ككرة القدم ،اكتشافات علمية كالطب واهلندسة واألدب أصحاب ثراء أو

كاملالبس   ،يةرهم حىت أبسط األشياء الشخصرغبة يف معرفة تفاصيل حياهتم وما بقي من آاث

                                  

  .415، ص6، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 65، ص2، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  1))

 .91، ص6، اجملموع، جالنووي. 48، ص3، جاملغين. وانظر: ابن قدامة، 212، ص2، جاملبسوطالسرخسي،  2))

 .530، ص1، جفضل، املقدمة يف فقه العصرمراد،  3))
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ئه اليومية أو توقيعهم على أشياء بعينها، كل ذلك له انس يهتمون بشرا ،الحظاتاملوأوراق 
 .مثنواقتنائه أبي 

وحتسني  ،ن العلماء هلم الفضل الكبري بعد هللا تعاىل على تطور اجملتمعاتول شك أ
ؤلفات ومكتبات وأحباث من م ،وهم يرتكون ثروةا من العلوم واملعرفة ،أمورهم يف شىت اجملالت

فهي عند  ،مما ل يزيدون على غريهم فيها ،ويرتكون أموراا شخصية تتكرر يف كل بيت ،وغريها
 نذكرمها فيما يلي: الن اسغريهم ليست ذات قيمة، وعليه فنحن أمام طرفني من 

أو مواد علمية  ،وأحباث من كتب ودراسات ،يشرتي ما فيه منفعة علميةمن : األول
  .ألهنا منافع معتربة فالذي يظهر جواز هذا ،وما ينفع به نفسه وأمته ،وأجهزة

املؤمن القوي، خري وأحب إىل هللا من : »عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا و 
احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل ول تعجز، وإن أصابك  ،خري املؤمن الضعيف، ويف كل  

ا، ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح شيء، فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذ
الشاهد من احلديث قوله احرص على ما ينفعك، واحلكمة ضالة املؤمن  .«(1) عمل الشيطان

 أىن وجدها فهو أحق هبا.

غري أهنا لفالن  ،: من يهتم ابلسفاسف والدقائق من التفاصيل اليت ل فائدة منهاالثاين
 ،من توقيع أو دفرت مالحظات أو أشياء هي يف حقيقتها عادية ،كبرياا أو مشهوراا   الن اسمن 

 ،سفه واضح تتبع ذلكفالذي يراه الباحث أن  ن إسالم املرء تركه ما ل يعنيه،من حسو 
اي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا َأْمواَلُكْم ﴿وهللا تعاىل يقول:  ،وتضييع للمال وأكل له ابلباطل

لْ  َنُكْم ابي ْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إينَّ اَّللََّ كاَن بيُكْم بَ ي ْ ارَة  َعْن َتراٍض مي باطيلي إيالَّ َأْن َتُكوَن ِتي
يما    (.29)سورة النساء: ﴾رَحي

                                  

، كتاب القدر، ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز والستعانة ابهلل وتفويض املقادير اجلامع الصحيح أخرجه مسلم يف 1))
 (.2664هلل، رقم )
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فهي منفعة صورية العائد منها ل قيمة له، وتعارض الكليات اخلمس أبهنا إسراف 
 يقررون أن بيع ما ل منفعة فيه حرام.ابملال وتبذير له، وسفه جيب منعه، والعلماء 

 :بيع السيارات القدمية: الثالث املطلب

أولية بسيطة ل تتضمن الكثري  أبشكال   ،بدأ صنع السيارات يف العامل متواضعاا جداا 
صبحت على ما هي عليه اآلن، أمن التعقيد، مث تدرج املهندسون يف حتسني صناعتها حىت 

ه املوديالت القدمية فريغب يف اقتنائها ومتلكها، فيشرتيها ابلثمن تستهوي الن اسزال بعض ي ول
مقابل سيارة قدمية صنعت  األموالوعند النظر مبيزان العقل إىل مقدار ما يدفع من ، باهظال

 فهي حقيقةا منفعة   ،دون استعماهلا يف املنافع املعهودة وإمنا جملرد القنية ،مثال يف اخلمسينات
يشبه ما  ،فالذي يظهر وهللا أعلم أنه نوع من السفه، يدفع من أجلها ل تساوي ما صورية،
َواَل ﴿قال هللا تعاىل: رقم لوحة سيارة فال منفعة حينئذ ، بل هو من أكل املال ابلباطل يدفع ل

َا إيىَل احْلُكَّامي ليَتْأُكُلوا َفرييق   ْلَباطيلي َوُتْدُلوا ُبي َنُكْم ابي إْليُثْي  النَّاسا ميْن َأْمَوالي أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ ابي
 (.188)سورة البقرة:  ﴾َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

 :قدمية : بيع نقودالرابع املطلب

سواء العصر  ،على نقود قدمية ذهب أو فضة ضاربة يف القدم الن اسيعثر بعض 
ها آاثر مالية ولكن ابعتبار  ،، مث تعرض للبيع ليس ألهنا نقودي أو العصور السابقة لهاإلسالم

 ،تعرف من خالل نقوش على متنها ،أو أموال حضارات قدمية ،ياإلسالمقدمية كالدينار 
ا قيمة معينة عند مث تكون هل ،لتثبت صحتها وعدم تزويرها ،وتعرض على املختربات اخلاصة

 املختصني بذلك.

وكان  ،ملختلفةفإن كان هلا منفعة  معتربة عرفاا كالدراسات التارخيية والبحوث العلمية ا
 ،حينئذ  تباع نظراا لقيمتها يف نفسهايف نظر املختصني بذلك، فهي  املال املبذول فيها معقولا 
فهو من السفه  ،ة جداا ابهظوإن كانت عدمية الفائدة أو أسعارها  ،كالقيمة التارخيية والعلمية

 وتضييع املال ابلباطل.
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ل بيعها حمرمة خاصة إذا الصور على هذه النقود جيع :ما حكم الصور عليها •
 كانت صور تنشر الشرك والكفر وصور النساء.

الذي ل أشك فيه أن الركاز دفن : قال الشافعي: ومدى خترجيها على الركاز •
ودفن اجلاهلية ما عرف أن أهل اجلاهلية كانوا يتخذونه من ضرب األعاجم . وأضاف: اجلاهلية

 .(1) وحليتهم وحلية غريهم من أهل الشرك
يعرفها سنة، فإن وجد صاحبها  ةان اسالمياا فهو كنز وحكمه كاللقطما ك •

 .(2)وال استخدمها واستمتع هبا 

جزء مهم من أتريخ أي بلد، ورافد كبري من روافد السياحة يف الدول، فهي  اآلاثر
هو حتت سلطة الدولة، استخراجه والتسويق و  ،اإلابحةاألصل فيه و ضمن الدخل القومي لألمم، 

فهو مباح متقوم كما ذكران، ومنفعته حقيقية معتربة، وابب كبري لزايدة ستثمار فيه، له وال
وأما ما كان ضمن األمالك اخلاصة، فهو لقطة يعرفها سنة وإل كانت له اقتصاد الدولة، 

 .(3) اخلمس والباقي للواجد ركاز فيهويضمن إن وجد صاحبها، أو وجدت يف ملكه اخلاص ف

 

 

 

                                  

فتوى اإلسالمية  الشبكة. و252، ص15، جاجملموع. وانظر: النووي، 47، ص2، جاألمالشافعي،  1))
(108483.) 

 .84، ص2، جمعامل السننانظر: اخلطايب،  2))

، 15، جاجملموع. والنووي، 69، ص6، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 2، ص11، جاملبسوطالسرخسي، انظر:  3))
 .73، ص6، جملغين. وابن قدامة، ا249ص
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 :يع طوابع الربيد القدمية: باخلامس املطلب

داخلياا  ،من األعراف املتبعة وضع طابع بريد على كل رسالة ترسل عرب الربيد احلكومي
أو رمز أترخيي أو شخصية مشهورة يف ذلك البلد،  ،ويرمز الطابع إىل حدث هام ،أو خارجياا 

مجعها يف  الن اسبعض  رغبفقد  ،ومبا أهنا صارت حتمل جزءا من أحداث وأتريخ البلدان
وقد نلحقها  ة،ابهظض للبيع مبزاد علين أبسعار تعر ها وخاصة ما كان قدمياا منها، و وشراء

 القدمية إذا كانت حتمل قيمة اترخيية. ألموالاب

، مامل يظهر مانع شرعي، كأن يكون عليها تصاوير اإلابحةواألصل يف مجع الطوابع 
 تنفق فيها جل األوقات. حمرمة كصور النساء والصلبان ورموز الكفار وما مل

 ،وخرجت عن األسعار العادية إىل التبذير صارت من السفه ،إذا زادت أسعارهاأما 
َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل ﴿وقال هللا تعاىل: وحرمت ألجل ذلك، 

)سورة  ﴾إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ليَرب يهي َكُفور ا ( إينَّ اْلُمَبذ يرييَن َكانُوا26تُ َبذ يْر تَ ْبذيير ا )
واليت هي أقرب  ،ألن املبالغة يف أمثاهنا ل تساوي منافعها البسيطة(، و 27-26اإلسراء:
إن هللا كره لكم قيل »: قال: قال  وقد جاء يف احلديث عن املغرية بن شعبة  ،للصورية

 .«(1)عة املال وقال وكثرة السؤال وإضا

تعارض ما ذكران من ضوابط املنافع أهنا ليست حقيقية بل  وبيع طوابع الربيد القدمية
إذا كانت أبسعارها   جعلناها مباحةا صورية، فائدهتا هامشية ل تفيد فائدة مرجوة، غري أان  

 هناك نظر  خرجت للسفه احملرم، و القليلة، أما إذا زادت أمثاهنا وكثرت املبالغات يف ذلك فقد 
مصادر  دَ أصبحت أحَ من بيعها، فقد  شرعي   ليس هناك مانع  آخر، أن طوابع الربيد القدمية 

                                  

 (. صحح إسناده شعيب األرانؤوط.18179رقم ) املسندأخرجه أمحد يف  1))
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لتوثيق أحداث التاريخ، فقد تصري هلا قيمة اترخيية كبرية من هذا  اا مهم اا البلدان، ورافد أتريخِ 
  .، وهللا تعاىل أعلمفيكون هناك وجه للمبالغة يف أسعارها ،اجلانب
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 :اؤهعضأو أ نسان: بيع اإلابعالر  املبحث

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيني آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفي اْلرَب ي َواْلَبْحري َوَرزَقْ َناُهْم ميَن ﴿قال هللا تعاىل: 
يال    نسانخلق هللا اإل(، 70سورة اإلسراء:) ﴾الطَّي يَباتي َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثيرٍي مميَّْن َخَلْقَنا تَ ْفضي

حيث قال: مىت  خالدةا  سطرها سيدان عمر بن اخلطاب  عليه، وقد حد  أل سلطةَ  حراا ل
 الن اسمجيع يولد  :، ويف ميثاق األمم املتحدة(1) وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراا  الن اساستعبدمت 

 ،أو استغالل كرامتهم ،الن اسفليس ألحد استعباد ومتساويني يف الكرامة واحلقوق،  ،أحرارا
كل ذلك   ،أو بيع أعضائهم ،للسخرة عبيداا  نسانكالسلع والبضائع، وسواء كان بيع اإلوبيعهم  

 .(2) يةنسانانتهاك حلريتهم وكرامتهم اإل

 :احلي نسان: بيع اإلاألول املطلب

كل املسلم على املسلم »  رسول هللا وحترمي بيعه لقول ،إنساناألصل حرية كل 
ثالثة أان »: قال  عن النيب أيب هريرة ديث ، ويؤيده الوعيد الشديد يف ح«(3) حرام

ورجل استأجر أجرياا  أكل مثنهرجل ابع حرا فخصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مث غدر و 
 .«(4) فاستوىف منه ومل يعطه أجره

احلرمة والذمة،  يفوإمنا عظم اإلمث فيمن ابع حرا؛ ألن املسلمني أكفاء قال ابن بطال: 
الظلم أعظم من  يفيسلمه، وليس  ينصره ول يظلمه، وأن ينصحه ول وللمسلم على املسلم أن

                                  

 .578، ص1، جحسن احملاضرة يف َتريخ مصر والقاهرةالسيوطي،  1))

 www.un.orgاملتحدة على اإلنرتنت موقع األمم  2))

 (.2564، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم  3))

 ، سبق خترجيه.اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )4)
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أن يستعبده أو يعرضه لذلك، ومن ابع حرا فقد منعه التصرف فيما أابح هللا له، وألزمه حال 
 .(1) هادِ بَ عِ  يفبه  الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم، ينازع هللاَ 

هنا فليس  واحلر ليس مالا  ،اضيألن البيع مبادلة مال مبال ابلرت  ؛ول يصح البيع هنا
وممنوعة بقانون األمم املتحدة  ،شرعاا ابلنص حمرمةال ينعقد أصالا، ألن املنفعة فحمالا للبيع، 

 عارض كليات الشرع ومنها:ي أنهوخيالف من الضوابط اليت ذكران  الذي مينع استعباد اآلخرين،
آلخرين ويعارض النصوص، فقد يضر اب ه، كما أنحفظ النفس، فال جيوز بيع احلر مطلقاا 

، واإلسالم يتشوف للحرايت، فلذا جند عتق الرقبة وإعانة عارض أكثر الضوابط فهو حمرم قطعاا 
 .وحرمة بيع احلر ،وأجر العتق وحترير العبيد ،املكاتب

 :: بيع الدمالثاين املطلب

، ققوإحيائها من موت حم ،واحلاجة إليه ماسة إلنقاذ نفس ،الدم أحد أجزاء اجلسم
َنا َعَلى َبيني إيْسَرائييَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفس ا بيَغرْيي نَ ْفٍس َأْو ﴿ قال هللا تعاىل: ميْن َأْجلي َذليَك َكتَ ب ْ

َا قَ َتَل  األرضَفَساٍد يفي  َا َأْحَيا  النَّاسَفَكَأَّنَّ يع ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ )سورة  ﴾مجَييع ا النَّاسمجَي
َي إيََلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاعيٍم َيْطَعُمُه إيالَّ َأْن ﴿قال هللا تعاىل:  ،(32املائدة: ُد يفي َما ُأوحي ُقْل اَل َأجي

ْنزييٍر فَإينَّهُ ريْجٌس َأْو فيْسق ا ُأهيلَّ ليَغرْيي اَّللَّي بيهي َفمَ  ا َأْو حلََْم خي َتة  َأْو َدم ا َمْسُفوح  ني اْضطُرَّ َيُكوَن َمي ْ
يمٌ َغرْيَ اَبٍغ وَ   (.145سورة األنعام:) ﴾اَل َعاٍد فَإينَّ رَبََّك َغُفوٌر رَحي

الدم ومثن الكلب وآكل  هنى عن مثن» أن النيب  وجاء يف حديث أيب جحيفة 
 .«(2)الراب وموكله والوامشة واملستومشة 

                                  

 .350و349، ص6، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  1))

 (.5945، كتاب اللباس، ابب الوامشة، )مع الصحيحاجلاأخرجه البخاري يف  2))



182 

 

إلعطائها من  ،واليت جيمعها بنك الدم ،من املكرمات احلاصلة يف كل بلد بهوالتربع 
  .فاضطر لشيء من الدم إلنقاذ حياته ،أو حادث معني ،لك ممن أصابته حاجة ملرضاحتاج ذ

 .(1): بيع الدم ل جيوز ألنه جنس أمحد قال اإلمام

 .(2)يع العلماء على حترمي بيع الدم واخلمر ومج قال ابن عبد الرب:

وهو حرام  املراد حترمي بيع الدم كما حرم بيع امليتة واخلنزير قال ابن حجر العسقالين:
 .(3)إمجاعاا أعين بيع الدم، وأخذ مثنه 

مثن الدم أجر احلجام وقيل كانوا يف اجلاهلية أيكلونه، ول يبعد  الشوكاين: قال اإلمام
 .(4)أن يشرتونه لألكل فيكون مثنه حراماا 

بيع الدم حرام سواء بيع لألكل أو الشرب أو احلقن. وأضاف: فإن  قال ابن عثيمني:
 .(5)إليه ومل جيد من يبذله له إل بعوض فيجوز أن يدفع ضرورته  إنساناضطر 

                                  

 .25، ص8، جشرح السنةالبغوي،  1))

 .144، ص4، جالتمهيدابن عبد الرب،  2))

 . 499، ص4، جفتح الباريابن حجر،  3))

 .341، ص5، جنيل األوطارالشوكاين،  4))

 .472، ص3، جفتح ذي اجلالل واإلكرام شرح بلوغ املرامابن عثيمني،  5))
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ل جيوز بيع الدم، وإمنا جيوز التربع بدفع عوض مايل على قال الشيخ وهبة الزحيلي: 
أو التربع ابلدم يف حالة التعرض هلالك أو ضرر ابلغ.  ،أو املكافأة عند نقل العضو ،سبيل اهلبة

 .(1) تربع من األقارب أو غريهم، جاز للدافع الدفع للضرورةفإن حتتم دفع العوض ول يوجد م

 .(2)اإلسالمي: ل جيوز بيع الدم وجاء يف قرارات جممع الفقه 

كن إذا تطور األمر ول ،مندوب إىل فعله مادام يف دائرة التربع وإعطاء الدم ملن احتاجه
ابن قدامة: وحيرم بيع الدم ؛ قال حمرماا قياساا على الكل فاحلكم هاهنا يكون ،إىل بيع وشراء

 نفس احملرمة رغبة يف احلصول عليه.عتداء على الالالنتهاك و لألنه يفتح اجملال  ؛(3)إمجاعاا 

َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخلْيْنزييري َوَما ﴿وهو حمرم بنص اآلية يف قوله تعاىل:  ُحر يَمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ُتْم ُأهيلَّ ليَغرْيي اَّللَّي بيهي َواْلمُ  ْنَخنيَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَد ييَُة َوالنَّطييَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إيالَّ َما ذَكَّي ْ

أْلَْزاَلمي َذليُكْم فيْسقٌ  ُموا ابي ، وألن (3)سورة املائدة:﴾ َوَما ُذبيَح َعَلى النُُّصبي َوَأْن َتْستَ ْقسي
 ، قال هللا:قال: قال رسول هللا   هريرة  أيب بيعه كما يف حديثاآلدمي حمرتم ل جيوز 

ورجل  أكل مثنهرجل أعطى يب مث غدر ورجل ابع حرا ف :القيامة يومثالثة أان خصمهم »
، وهو عند اجلمهور من املالكية والشافعية «(4) أجره عطجريا فاستوىف منه ومل يأاستأجر 

 .(5)مبال واحلنابلة واحلنفية لنجاسته، وحمرم عند احلنفية ألنه ليس 

                                  

 .2629ص 4ج ،الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة مصطفى،  1))

 (.3/11) 62قرار  جملة جممع الفقه اإلسالمي 2))

 .6، ص2، جالكايفابن قدامة،  3))

 (. 2227، كتاب البيوع، ابب إمث من ابع حرا، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )4)

الدر . وابن عابدين، 57، ص1، جوالشرح الكبري للدردير .232، ص1ج ،احملتاج مغينانظر: الشربيين،  5))
 .60، ص2، جواملغين. 61، ص1، جوبدائع الصنائع، ج، ص. املختار
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؛ نسانالعلماء اجملتهدين يتبني حرمة دم اإل أقوالمما سبق من اآلايت واألحاديث و 
نفسه  نسانذلك حرمة اإلعلة و  حرام، كل املسلم على املسلم  حديثألنه األصل القائم على 

 ه ليس مبال متقوم.، أو ألن  أو جناسة الدم

ول  اومنها أنه ليس مباح ،افعكما أن بيع الدم يعارض بعض ما ذكران من ضوابط املن
ويعارض الكليات الشرعية لسيما  ،وليس مبعترب شرعاا  ،وأنه يعارض النصوص الصرحية ،امتقوم

حفظ النفس، ويؤدي إابحة بيعه إىل الضرر ابآلخرين، فال جيوز بيعه إل ملن احتاجه إلنقاذ 
   م.ومل ميكنه ذلك إل ابلشراء واإلمث على اآلخذ، وهللا أعل ،حياة
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 :: بيع لنب اآلدميةالثالث املطلب

، تهمرضعمن  الكتساب الطفل جزءا  ؛مةرِّ ولذا كانت الرضاعة حمُ  ،لنب اآلدمية جزء منها
َلنْيي ﴿تعاىل:  لقولهأجرها املرضعة  أتخذواألصل أن  ْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيي َكامي َواْلَواليَداُت يُ ْرضي

ْلَمْعُروفي ليَمْن َأرَاَد َأْن يُتيمَّ ال )سورة  ﴾رََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودي َلُه ريْزقُ ُهنَّ وَكيْسَوهُتُنَّ ابي
تتقاضاه األم كأي مرضعة  أم أنه أجر   ؟، فهل هذا الرزق من األب مقابل اللنب(233البقرة:

 ؟والهتمام به إلرضاعهتفرغت للوليد 

 لنب اآلدمية على قولني:بيع وقد اختلف الفقهاء يف حكم 

ذهب املالكية والشافعية وهو األصح عند احلنابلة إىل جواز بيع لنب  القول األول:
اآلدمية إذا حلب، ألنه لنب طاهر منتفع به، وألنه لنب أبيح شربه، فأبيح بيعه قياسا على سائر 

 .(1) يف إجارة الظئر، فأشبه املنافع األنعام، وألنه جيوز أخذ العوض عنه

  .(2) لنب اآلدميات؛ ألنه طاهر منتفع بهوجيوز بيع قال احلطاب: 

بيع لنب اآلدميات جائز عندان ل كراهة فيه هذا املذهب وقطع : النووي قال اإلمامو 
  .(3) به الصحاب

                                  

. 445، ص3، جِناية احملتاج. والرملي، 265، ص4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلانظر: احلطاب،  1))
 .12، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعوابن مفلح، 

 . 265، ص4، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل احلطاب، 2))

 .254، ص9، جاجملموعالنووي،  3))
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نه طاهر منتفع به إوجيوز بيع لنب اآلدمية خالفا أليب حنيفة فالغزايل:  قال اإلمامو 
 .(1) وليس آبدمي

 : أكرهه. واختلف أصحابنا يفأمحداآلدميات، فقال فأما بيع لنب قال ابن قدامة: 
 .(2) جوازه. فظاهر كالم اخلرقي جوازه

ن اللنب ليس ل جيوز بيعه عند احلنفية وهو قول مجاعة من احلنابلة، أل القول الثاين:
وقيل: جيوز من  ،وقيل: جيوز ،ول جيوز بيع لنب اآلدمية: قال يف احملررو  .(3) مبال فال جيوز بيعه

 .(4) مة دون احلرةاأل

الصحابة قضوا ، فالصحابة رضي هللا عنهم واملعقولوالدليل على أنه ليس مبال إمجاع 
 قوماا جيوز بيعه أوجبوا ضمانهتيف ولد املغرور ابلقيمة، ومل يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان م

؛ ألن املستحق نهبضما او حلكم ا بوجوب قيمة اللنب ابلستهالك، ولو كان مالا و وما حكم ،(5)
بدل إتالف ماله ابإلمجاع، ولكان إجياب الضمان مبقابلته أوىل من إجياب الضمان  أيخذ

مبقابلة منافع البضع؛ ألهنا ليست مبال فكانت حاجة املستحق إىل ضمان املال أوىل، وكان 
 .(6) أحد فكان إمجاعا ينكر عليهمومل  ،ذلك مبحضر من الصحابة رضي هللا عنهم
                                  

 .20، ص3، جالوسيط يف املذهبالغزايل،  1))

 .196، ص4، جاملغينابن قدامة،  2))

 .50، ص4، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 170، ص23، جاملبسوطالسرخسي،  3))

. وانظر: الزركشي، 285، ص1، جبن حنبل أمحداحملرر يف الفقه على مذهب االمام الدين، ابن تيمية، جمد  4))
 .563، ص3، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي

 .2640، ص5، جالتجريد للقدوريالقدوري،  5))

 .145، ص5، جبدائع الصنائعالكاساين،  6))
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عقول فألنه ل يباح النتفاع به شرعا على اإلطالق، بل لضرورة تغذية الطفل، وأما امل
ل يعدونه مال،  الن اسوما حرم النتفاع به شرعا إل لضرورة ل يكون مال، والدليل عليه أن 

ول يباع يف سوق من األسواق، وألنه جزء من اآلدمي، واآلدمي جبميع أجزائه حمرتم مكرم، 
 رامة والحرتام ابتذاله ابلبيع والشراء.وليس من الك

عند احلنفية ل فرق بني لنب احلرة ولنب األمة يف عدم جواز البيع، ألن اآلدمي مل جيعل و 
حمال للبيع إل حبلول الرق فيه، والرق ل حيل إل يف احلي، واللنب ل حياة فيه، فال حيله الرق، 

 فال يكون حمال للبيع.

جيوز بيع لنب األمة ألنه جزء من آدمي هو مال،  فقال: املذهب يوسف وأبخالف و 
        .(1) فكان حمال للبيع كسائر أجزائه

وجاءت قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبنع إنشاء بنوك احلليب يف العامل اإلسالمي، 
وحترمي الرضاع منها، ألهنا تؤدي إىل الختالط والريبة يف أمور النسب ومن مقاصد الشرع 

 .(2)احملافظة على النسب  الكلية

يل قوة دليل اجلمهور من الشافعية واملالكية ورأي يتبني  ،وبعد ذكر القولني وبيان األدلة
واحلاجة ماسة حلياة العديد من األطفال، وهي  ،اإلابحةللحنابلة جبواز البيع، ألن األصل 

ية معلومة تستحق حياة أبنائهم، كما أهنا منفعة حقيق حتفظبل  ؛منفعة ل تضر ابآلخرين
        .، وهللا تعاىل أعلمل تنتهك احملارمالنسل حىت  فظحل، مع احلرص على توثيق الرضاع العوض

                                  

 .125، ص15، جبسوطامل. وانظر: السرخسي، 145، ص5، جبدائع الصنائع الكاساين، )1)

 .1051، ص2، ججملة جممع الفقه اإلسالمي أنظر: 2))



188 

 

 :(1) : بيع األعضاء البشريةالرابع املطلب

كقلب أو كلية ،  كقرنية العني أو عضو  كامل  ،عضومن زء حباجة جل الن اسيولد بعض 
 .ضرورة تصل به إىل املوت أحياانا  كفيحتاج ملن يعطيه ذل ،أو كبد وغريه

ومنهم من ل جيد من يتربع له فيضطر لشراء  ،من حيصل على العضو تربعاا  الن اسفمن 
عمالا بقوله  ؤهشراجيوز له هل ف ل شك أهنا ضرورة ابلنسبة له إلنقاذ حياته،و ، وهذا العض

 ، وعن(119)سورة األنعام: ﴾َما اْضطُريْرُُتْ إيلَْيهي َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم إيالَّ ﴿ تعاىل:
ويؤيده الوعيد الشديد ، «(2) كل املسلم على املسلم حرام»قال:   أن النيب  أيب هريرة

ثالثة أان خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب »: قال  عن النيب يف حديث أيب هريرة 
 .«(3)اا فاستوىف منه ومل يعطه أجره ورجل استأجر أجري  أكل مثنهرجل ابع حرا فمث غدر و 

يشهد أن ل  حيل دم امرئ مسلم ل»قال:  أن النيب   عبد هللا بن مسعودوعن 
إله إل هللا وأين رسول هللا إل إبحدى ثالث: النفس ابلنفس والثيب الزاين واملفارق لدينه التارك 

وعن  كانت أعضاؤه حمرمة حمرتمة،  فإذا مل حيل دمه إل بتوفر أحد ثالثة أسباب ،«(4) للجماعة
، فإذا مل «(5) ل حيل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه»: قال حنيفة الرقاشي أن النيب 

 .حيل ماله إل بطيب من نفسه فهل حتل أعضاؤه بيعاا وشراءا 

                                  

. حكم نقل األعضاء البشرية، السكري، عبد السالم، 1316، ص6، ججملة جممع الفقه اإلسالميانظر:  1))
 .197، ص11، جفتاوى يسألونك. وعفانة، حسام الدين، 24، ص3ج موسوعة فقه املعامالتجمموعة من املؤلفني، 

 (.2564، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم  2))

 ، سبق خترجيه.اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  )3)

 (.6878، رقم )﴾أن النفس ابلنفس﴿، كتاب الدايت، ابب قول هللا تعاىل: اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  4))

 (.7662، رقم )صحيح اجلامعصححه األلباين يف و ، السننرجه أبو داود يف أخ )5)
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قال هللا  ،أو أي جزء منه إمجالا  ،نسانينبغي أن يعلم أن األصل حترمي بيع اإل ولذا
َناُهْم ميَن الطَّي يَباتي َوَفضَّْلَناُهْم ﴿تعاىل:  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيني آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفي اْلرَب ي َواْلَبْحري َوَرزَق ْ

يال    (.70)سورة اإلسراء: ﴾َعَلى َكثيرٍي مميَّْن َخَلْقَنا تَ ْفضي

ب أن يجف ،الن اسيؤدي لنتهاكات يف حق  بيع األعضاء البشريةألن فتح الباب ل
وتؤخذ ويعتدى عليهم،  الن اسحرمات  وانني صارمة حىت ل تنتهكبق ،تتوىل ذلك احلكومات

 .من يبيع من أعضائه أو يبيع أعضاء غريه أو يبيع بعد موته الن اسومن  ،أعضاؤهم قهراا وجرباا 

 ؛ألن البيع فرع عن امللك وهو ل ميلكه ؛ل ميلك أن يبيع عضوا منه نسانكما أن اإل
  .نفسه أمانة عنده ألن

زراعة األعضاء البشرية تسهم يف رأي العالمة ابن ابز رمحه هللا وقد وجه له سؤال 
 ، ما رأيكم فيها؟النَّاسإنقاذ حياة الكثريين من 

 : عندي فيها توقف؛ ألن املسلم حمرتم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنيب فأجاب
توقف  عندي توقف يف شرائها ويف التربع هبا.، فأان «(1)كسر عظم امليت ككسره حيا »قال: 

بعض أهل العلم أجازوا ذلك؛ للمصلحة، وألهنا تكون ترااب بعد الدفن، والبعض  ،وليس حترميا
 .(2) منهم توقفوا يف ذلك، وأان من املتوقفني يف جواز هذا األمر

ة الثامنة حىت الدور  األوىلقرارات وتوصيات جملس جممع الفقه اإلسالمي الدورة  جاء يف
 هل جيوز بيع األعضاء البشرية؟ سؤال: 1 رابعة قرار رقمالدورة ال

                                  

 (.1616، كتاب أبواب اجلنائز، ابب يف النهي عن كسر عظام امليت، رقم )السننأخرجه ابن ماجه يف  1))

 . 40، ص8، جفتاوى ابن ابزابن ابز،  2))
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اجلواب: إن التفاق على جواز نقل العضو يف احلالت اليت جيوز فيها ذلك مشروط 
أما بذل  ،للبيع حبال ما نسانإذ ل جيوز إخضاع أعضاء اإل ،أبن ل يتم بواسطة بيع العضو

أو مكافأة وتكرميا فمحل  ،صول على العضو املطلوب عند الضرورةاملال من املستفيد ابتغاء احل
 .(1) اجتهاد ونظر

 إنسانوجاءت فتوى من جلنة اإلفتاء يف األردن حول جواز نقل األعضاء البشرية من 
مقابل بدل  آلخر تربعاا، وتضمنت الفتوى حترمي البيع، حيث جاء فيها: ل جيوز أن يتم التربع

 . (2) مادي، أو بقصد الربح

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى  (3)جاء يف فتوى الشبكة اإلسالمية:و 
 آله وصحبه، أما بع د: فال جيوز بيع األعضاء البشرية مطلقاا لعدة وجوه:

حىت يعاوض عليها، وكذلك ليست  نسان: أن هذه األعضاء ليست ملكاا لإلاألول
 وفاته. ملكاا لورثته حىت يعاوضوا عليها بعد

 : أن هذه األعضاء اآلدمية حمرتمة مكرمة، والبيع ينايف الحرتام والتكرمي.الثاين

: أنه لو فتح الباب للناس يف هذا اجملال لتسارعوا إىل بيع أعضائهم غري انظرين إىل لثالثا
 ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سداا للذريعة املفضية إىل الضرر.

، ويعارض نسانبيع األعضاء البشرية يعارض األصل العام حبرمة اإلا سبق يتبني أن مم
 ؛شرعاا  متقومة   غريو ومنها أهنا تضر ابآلخرين،  ،يف الفصل الثاين بعض الضوابط اليت ذكران

                                  

 .1قم ، الدورة الرابعة، قرار ر جممع الفقه اإلسالميقرارات جملس  1))

 .413ص 1، جالدورة الرابعة اجملمع الفقهيجملة  2))

 www.islamweb.net. 50060الشبكة اإلسالمية فتوى رقم  3))
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ألهنا أمانة عنده،  ؛مملوكة للشخص فليس له احلق ببيع أعضائه غريو ألهنا ليست مالا معترباا، 
أو حقوقه اخلاصة إل حبق، لكن بيع األعضاء قد جيوز  نساناإل لبيعالنصوص احملرمة وتعارض 

   .، وهللا أعلم، فال جيوز امتهاهنا لكل أحدوأن تقدر بقدرها ،للضرورة ابلضوابط الشرعية
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 :س: بيع امليزات اخلاصة للشخصاماخل املبحث

أو  ،اا لجتهاده وتفانيهحيصل املرء يف حياته على ميزة أو معاملة خاصة مرموقة نظر 
وتكون هذه احلالة خاصة  ،دراسته أو خدماته أو تقاعده أو كرب سنه أو حادث أثر عليه إعاقة

فهل جيوز  ،كاأليتام واألرامل واملعوقني  ،أو جبماعة معه أو أهله يتمتع هبا وفق قانون معني ،به
 .وحالتهله التنازل أو البيع مبقابل ألانس ل تتوافر فيهم نفس شروطه 

أو رتبة عسكرية أو حق يف ختفيض يف أسعار مدة من  ،يتنازل عن درجة علمية وقد
 .سواء كان احلق معنوايا أو حسياا  ،أو الستمتاع بشيء معني مدة معينة ،الزمن

 ؛إىل حرمة البيع (2)واللجنة الدائمة لإلفتاء ،(1)وقد ذهبت جلنة اإلفتاء العام األردنية
وألنه حق غري متمول، وأضافت أن واجب الدولة القيام  ؛ح اليت تنظمهوائحبسب الل ألنه ممنوع

فإذا ، جات اخلاصة كاملعوقني وكبار السنوالهتمام بذوي احلا ،حبق املواطنني ورعاية شؤوهنم
قامت الدولة بواجبها وجب اللتزام ابلقانون املنظم لذلك، وهذه امليزات ألانس حبسب ظروفهم 

اصرة عليهم والضرورة عاوضة مالية حىت جيوز هلم التصرف هبا، بل هي قومل حيصلوا عليها مب
 .(3) تقدر بقدرها

 ،ومن جهة أخرى إذا تنازل صاحب احلق ملن ل يستحقه فستظل حاجة األول قائمة
حتتاج لتدخل الدولة إلعطائه بديالا عما تنازل عنه، وقد يستغل املشرتي اجلديد هذا احلق إن 

 .ضر ابألفراد واجملتمعكان غري أهل له في

                                  

 (.607جلنة اإلفتاء األردنية رقم الفتوى ) 1))

 (.11985اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم الفتوى )   )2)

 .263، ص1، جيف فقه القضااي املعاصرة املوسوعة امليسرة 3))
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 :: بيع منحة أو ترخيص منحته الدولة للشخص وحدهاألول املطلب

متنح الدولة الدواء أو الغذاء  ،نظراا لظرف خاص بفرد أو عائلة أو أصحاب صفة معينة
 ،وحرم منه غريه ألنه ل يستحقه ،تقديراا حلاجته وظرفه ،أو السكن أو أحدها ملن يستحقه

 ،ومل حيصل عليه نظري مال أعطاه ،من كونه غري متمول ،الشكال الشرعي وبيع هذا احلق فيه
 .، كسكن العجزةالن اسره فيكون عالة على ضر حىت ل يستمر  ،ل أكثرفهو استثناء من الدولة 

، فاحلاصل أنه ل ما أجيز للضرورة ل جيوز حال السعةومن الضوابط اليت ذكرانها أن 
وإن ابعه استمرت  ،وهو غري متمول ،ه مل حيصل عليه مبقابل ماديألن ؛جيوز التنازل عنه ببيع
، فيحتاج لنفس احلل من الدولة وهبذا ندور يف حلقة مفرغة ل تنتهي، مشكلته على اجملتمع

  فال بد من منع ذلك ألنه ضرورة تقدر بقدرها ومن التقدير هلا أل أيخذها إل املستحق هلا.

 :اريتجأتجري السجل ال :الثاين املطلب

حىت تنتظم  ،رخصة وجواز ملمارسة العمل وفق ضوابط الدولة هو :السجل التجاري
 .الن اسأعمال وحقوق 

كمقر   ،طنيها ابلقانون بعد توفر شروط ومتطلبات معينةاومتنح الدولة هذا السجل ملو 
ط يف ، فما يشرت على أنواع و، وهربات املطلوبة والنشاطات احملددةالعمل وعدد املوظفني واخل

وهكذا يف األنشطة الطبية غري الصناعية أو اخلدمية، وقد يلجأ  ،التجارة ل يشرتط يف الصناعة
بعض العاملني لستئجار هذا السجل لعدم قدرهتم على استخراج هذا السجل لكوهنم غري 
مواطنني، وحيملهم اخلوف من ضياع حقوقهم أحياانا عند مشاركة من ل يعرفونه من أهل بلد 

 :(1) ويف ذلك اجتاهان للمعاصرينإىل استئجار هذا السجل بدل من املشاركة، معني 

                                  

 .66-65ص 1، جاملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة ،مركز التميز البحثي 1))



194 

 

إىل حرمة أتجري السجل  (وغريها )اللجنة الدائمة : ذهبت اهليئات الشرعيةاألول
 ،ول جيوز أخذ العوض عن الكفالة ،بل هي مبعىن الكفالة ،ألن املعاملة ليست بيعاا  ؛التجاري

 حمرمة. فقد يستعمله يف أمور ،ملا يرتتب عليه من املفاسد

أو أتجريه ألن له  ،: ذهب بعض املعاصرين إىل جواز بيع الرتخيص التجاريالثاين
هذا من حيث  ،وحيتاج استخراجه إىل وقت وجهد ومال ،قيمة مالية معتربة يف عرف التجار

ع أو لكن إذا كانت القوانني واألنظمة املعمول هبا ل تسمح بذلك فال جيوز البي ،األصل
 .(1) واللجنة الدائمة على منع التأجري ملنع الدولة لذلك ،التأجري

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله  ويف موقع الشبكة اإلسالمية:
 وصحبه، أما بع د: 

الكفالة فصاحب السجل هو  ألن ذلك يف معىن ؛فتأجري السجل التجاري ل جيوز
اجلهات الرمسية، وإذا كانت إجازة السجل  أمام مستأجر السجل سؤول عن أعمالاملطالب وامل

يف معىن الكفالة كما هو معروف، فال يصح أخذ العوض مقابل ذلك ألن األصل يف الكفالة 
أهنا تربع ومعروف، فال جيوز أخذ العوض عنها، سيما إن كان ويل األمر مينع ذلك ملصلحة 

 .(2) معتربة شرعا

بعض الدول إىل إعادة نظر حلفظ حقوق املواطن واملستثمر  حتتاج قوانني العمل يفو 
حىت ل تضيع حقوقهم، فلئن  ؛األمواللتحفظ حق أرابب و  ،حىت ل حتصل التجاوزات ؛معاا 

  منعنا من أتجري السجل ألن السلطات متنع ذلك، ينبغي تشريع ما يطمئن له املستثمر.  

                                  

 .66-65ص 1، جاملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة ،مركز التميز البحثي 1))

 (.132069فتوى رقم ) الشبكة اإلسالمية 2))
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  (1):: بيع التأشرياتالثالث املطلب

 و الفيزا: هي رخصة حكومية للدخول إىل بلد معني للعمل فيه.التأشرية أ

وحتديد جنسياهتم  ،تقوم الدولة مبنح كل شركة احلق يف استقدام عدد حمدد من املوظفني
 ،وختصصاهتم بناء على نشاط الشركة، فيحتال بعض مدراء الشركات على هذه التأشريات

 ،خاصة إذا كانت اندرة ،ةظأبمثان ابه اب اجلنسيات املمنوحةا ببيعها على أصحهنويستغلو 
وهذه التأشريات مل يدفع عليها مدير الشركة شيئاا عوضاا عن ، لف رايلوقد تصل إىل مخسني أ

بشروط معينة  ،ولكنه استثناء من الدولة ،يتمول ابلعوض لمنحه إايها من الدولة، فليست ما
معينة، فاستغالل هذا الستثناء  ابشرتاط أصحاب اخلربات لوظائف ،ابألعمال يف البلدللرقي 

 ل جيوز التوسع فيه ببيعه أو العوض عنه. ،خروج به عن مساره

 حكم بيع التأشريات:

  (.19883رقم ) (2)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء: فتوى جاء يف

بيع الفيزا ل جيوز؛ ألن يف بيعها كذاب وخمالفة واحتيال على أنظمة الدولة، وأكال 
َا إيىَل احْلُكَّامي ﴿قال هللا تعاىل: لمال ابلباطل، ل ْلَباطيلي َوُتْدُلوا ُبي َنُكْم ابي َواَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ُثْي َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  النَّاسليَتْأُكُلوا َفرييق ا ميْن َأْمَوالي  إْلي ، وعلى ذلك (188)سورة البقرة:  ﴾ابي
والنسب اليت أتخذها من العمال كسب حمرم جيب عليك التخلص  فإن مثن الفيزا اليت بعتها

اليت أخذهتا من العمال أنفسهم نسبة يف كل شهر فإنه  األموالمنه، وإبراء ذمتك منه، وأما 
 جيب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصاهلا إليهم يف بلدهم على عناوينهم.

                                  

 .243، ص1، جاملعاصرة املوسوعة امليسرة يف فقه القضاايانظر: مركز التميز البحثي،  1))

 (.19883رقم الفتوى ) فتاوى اللجنة الدائمة  2))
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اجلربين رمحه هللا عن حكم بيع فيزا الستقدام وسئل الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن 
ل جيوز ذلك، حيث إن املقاول أو صاحب املؤسسة قد حيتاج  (1)( فأجاب رمحه هللا:التأشرية)

عليهم جاءه رجل من مصر مثال إىل أربعة عمال، فيقدم يف طلب عشرة ومىت حصلت املوافقة 
يبيعها صديقي ولك مين مخسة آلف فأو من سوراي فقال: أعطين فيزا ألستقدم هبا أخي أو 

عليها ول سدس هذا املبلغ ولو كان املشرتي على مصلحة، حيث إن أخاه  وهو مل خيسر
عاطل هناك مل جيد عمال مناسبا له واكتسب يف السنة أضعاف ما خسره، ولذلك رخص 

ليه جاز بعض املشايخ يف بيعها ولكن الصحيح أنه ل جيوز، فإن استقدام العامل بدون بيع ع
 استخدامه وفرض مرتبا له وإل تركه يف بالده، ومل يكلفه عناء القدوم بال فائدة، وهللا أعلم.

 رأي الباحث: 

ذن من الدولة إولكن جمرد  ،للمعاوضة حقاا  دُّ ل يُ عَ بيع التأشرية يتبني مما سبق أن 
اا، فبيعه غري مباح وغري ملكاا خالصاا ميكن استبداله مالي ول، سلعةا ميكن بيعه، فليس لالنتفاع

 لإلضرار ابآلخرين، ويعارض الكلياتويعارض النصوص من حيث أنه ميسر، ويؤدي  ،متقوم
 أكل املال ابلباطل، لذا وجب منعه وحترمي بيع التأشريات.الشرعية من حيث 

  

                                  

 (.11265رقم الفتوى ) موقع فضيلة الشيخ عبدهللا اجلربين 1))
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 :ابلفكر أو اجلسد ونشرها الضارة: بيع املعلومات دسالسا املبحث

 املقررةومن القواعد  ،واملنع لطرقه قبل وقوعه ،إذا وقع إلزالةالضرر ممنوع شرعاا واجب ا
الشريعة جاءت جللب املصاحل و ، «ضرر ول ضرار ل»وقاعدة  ،(1)«الضرر يزال»ابلشريعة 

وما أضر ابلفكر أو اجلسد أو اجملتمع أو أفراده أو أمنه  ،(2) وتكثريها ودفع املفاسد وتقليلها
 .هبا، فما أوصل للحرام كان حراماا طرقها وأسبالة الدفع واجب ،شرعاا فهو مفسدة ممنوعة 

اختاذ و  ،أبي أنواع الضرروالواجب األخذ على أيدي من يقومون ابإلضرار ابجملتمع 
حىت ل تتكرر يف اجملتمع، ومن تلك  ،فعلتهم املانعة لغريهم من ارتكاب ،العقوبة الزاجرة هلم

كتب املنحرفة أو اجملالت اخللق أو الدين من الأو ما أفسد  ،املضار ما يكون ابلفكر كالسحر
َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربي ي َوالت َّْقَوى َواَل تعاىل: ﴿، وإماطة األذى عن الطريق صدقة وقال اخلليعة

َ إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي   .(2)سورة املائدة: ﴾تَ َعاَونُوا َعَلى اإْليُثْي َواْلُعْدَواني َوات َُّقوا اَّللَّ

فهو ضرر ابلغ جيب  ،للشرك أو السحر أو غمط الدين حقه ومكانته ادعفكل ما 
منعه، ومثله ما أضر ابلفكر من كتب أو صور أو فيديوهات ماجنة، ويدخل يف دفعها مراقبة 

ووسائل التواصل الجتماعي، واملؤلفات عموماا، ومعارض الكتب ملنع ما يضر بفكر  اإلنرتنت
كلكم » :، وهو ضمن سلطة ويل األمر لقوله ميته ابألمن الفكريوهو ما ميكن تس ،األفراد

 .«(3) راع ومسئول عن رعيته، فاإلمام راع ومسئول عن رعيته

 

                                  

 .3846، ص8، جالتحبري شرح التحرير. واملرداوي، 41، ص1، جوالنظائر األشباهانظر: السبكي،  1))

نظرية املقاصد عند االمام . والريسوين، 17، ص1، جصاحل األانمقواعد األحكام يف مابن عبد السالم، العز،  2))
 .347، صالشاطيب

 (.2558، كتاب العتق، ابب العبد راع يف مال سيده، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  3))
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 :: بيع املعلومات الشخصية للتجسساألول املطلب

وأموره اخلاصة شرط أل يضر ابآلخرين  ،لكل شخص خصوصيته وحياته اليت خيتارها
اَي أَي َُّها الَّذييَن َآَمُنوا اْجَتنيُبوا َكثيري ا ميَن الظَّن ي ﴿س عليه قال تعاىل: أو اجملتمع، فال جيوز التجس

يهي إينَّ بَ ْعَض الظَّن ي إيُْثٌ َواَل َِتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعض ا َأُيُيبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل حلََْم أَ  خي
ت ا َفَكريْهُتُموُه َوات َُّقوا اَّللََّ  يمٌ َمي ْ   (12)سورة احلجرات: ﴾ إينَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب رَحي

، وأكثر ما األمورالتجسس، ابجليم: التفتيش عن بواطن قال ابن منظور: : التجسس
 .(1) يقال يف الشر. واجلاسوس: صاحب سر الشر

فاألمارة املعرفة إن حصلت وأورثت  ،ةفَ رِّ ارات املعَ مَ طلب األَ ال الغزايل: التجسس ق
 .(2) ة فال رخصة فيه أصالا فَ رِّ فأما طلب األمارة املعَ  ،ة جاز العمل مبقتضاهافَ رِ املع  

واملقصود من كالم اإلمام الغزايل رمحه هللا أن عالمات إيقاع التهمة ابألشخاص إذا 
حصلت بدون طلب وتتبع جاز العمل هبا واحلكم وفقاا ملا ظهر منها، أما تتبعها والبحث 

 هو حمرم شرعاا والتجسس ألجل حصوهلا ف

وذلك  ،يف اجلملة الن اسالتجسس يعين ابجليم تطلب األخبار على  :بن العريباقال 
فال جيوز  الن اسفأما عرض  ،وألقى إليه زمام حفظهم ،الذي رتب ملصاحلهم لإلمامل جيوز إل 

أسباب أو معاملة وما أشبه ذلك من  ،أو رفاقية يف السفر ،هلم إل لغرض من مصاهرة أو جواز
 .(3) المتزاج

                                  

 .414، ص1، جمقاييس اللغة. وانظر: ابن فارس، 38، ص6، جلسان العربابن منظور،  1))

 . 325، ص2، جعلوم الدينإحياء الغزايل،  2))

 .214، ص2، جتنوير احلوالك شرح موطأ مالكالسيوطي،  3))
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من » :كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال   الغري الدخول يف شأن جيوز ول
وإذا كان ذكر الشخص مبا يكره كبرية من كبائر ، «(1) سالم املرء تركه ما ل يعنيهإسن ح

 وكان من نقل كالماا ليفسد بني ،ميتاا  نسانوصفت أببشع األوصاف أبكل حلم اإل ،الذنوب
ل يدخل اجلنة »قال:  أن النيب  حلديث حذيفة بن اليمان  اثنني قتااتا ل يدخل اجلنة

 .فكيف مبن نقل ما يضر أبخيه بنفسه وماله وولده، فهو ابلتحرمي أحرى وأوجب ،(2) «قتات

املنرب، فنادى بصوت رفيع  صعد رسول هللا »عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: و 
ول تعريوهم، ول لم بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه ل تؤذوا املسلمني فقال: اي معشر من أس

تبع هللا عورته يفضحه ولو تيه املسلم يتبع هللا عورته، ومن تبع عورة أختفإنه من  ،تتبعوا عوراهتم
تضر أبفراد  ،ألهنا منفعة ضارة حمرمة ؛، فاحلاصل حترمي بيع هذه املعلومات«(3) يف جوف رحله

َ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا َأَمااَنتيُكْم َوأَنْ ُتْم ﴿وقال هللا تعاىل:  .اجملتمع اَي أَي َُّها الَّذييَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللَّ
َوالَّذييَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤمينينَي َواْلُمْؤميَناتي بيَغرْيي َما ﴿وقال تعاىل:  (27)سورة األنفال: ﴾تَ ْعَلُمونَ 

 .(58سورة األحزاب:) ﴾ْحَتَمُلوا ُُبَْتاان  َوإيمْث ا ُمبيين ااْكَتَسُبوا فَ َقدي ا

قال سعيد بن جبري والزهري، وهو قول األوزاعي، قالوا: ليس على اإلمام التجسس 
َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربي ي َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْليُثْي ﴿قال هللا تعاىل:  .(4) على ما مل يبلغه

َ إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي َواْلُعدْ   (.2)سورة املائدة:﴾ َواني َوات َُّقوا اَّللَّ

                                  

 (. قال شعيب الرانؤوط هو حسن لغريه.3226كتاب، ابب، رقم )  السننأخرجه ابن ماجه يف  1))

 (.6056، كتاب األدب، ابب ما يكره من النميمة، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  2))

 .(، وحسنه األلباين2032) كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف تعظيم املؤمن، رقم  السننمذي يف الرت  أخرجه 3))

 .276، ص23، جيي شرح صحيح البخار عمدة القار العيين،  4))
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ل حتاسدوا، ول تناجشوا، ول تباغضوا، ول »قال:   أن النيب  أيب هريرة وعن
تدابروا، ول يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخواان املسلم أخو املسلم، ل يظلمه 

ل يدخل اجلنة »قال:  أن النيب  وعن حذيفة  «(1) حيقره التقوى هاهناول خيذله، ول 
الواجب على العاقل لزوم السالمة برتك : بن حباناقال ، «(3) قتات»ويف رواية  «(2) منام

 .(4) عابوه الن اسومن عاب  ، مع الشتغال إبصالح عيوب نفسهالن اسالتجسس عن عيوب 

ويستثىن من النهي عن التجسس ما لو العيين:  إلمامقال ا: االستثناءات من النهي
ن خيرب ثقة أبن فالان خال بشخص ليقتله ظلما، أتعني طريقا إىل إنقاذ نفس من اهلالك مثال ك

أو ابمرأة ليزين هبا، فيشرع يف هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات 
 .(5) استدراكه

كر الذي غلب على ظنه الستسرار به إبخبار إن كان يف املن :القاضي أبو يعلى قال
على الكشف  اإلقدامثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزان والقتل، فله التجسس و 

والبحث حذرا من فوات ما ل يستدرك من انتهاك احملارم، وإن كان دون ذلك يف الرتبة، مل 
 .(6) جيز التجسس عليه، ول الكشف عنه

                                  

 (.2564، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم  1))

 (.168، كتاب اإلميان، ابب بيان غلظ حترمي النميمة، رقم )املسند الصحيحمسلم يف أخرجه  2))

 (.6056، كتاب األدب، ابب ما يكره من النميمة، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  3))

 بتصرف. 125، صروضة العقالء ونزهة الفضالءالبسيت، ابن حبان،  4))

 . 136، ص22، جعمدة القاريالعيين،  5))

 .296، صاألحكام السلطانيةأبو يعلى، القاضي،  6))
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احملرم قبل وقوعه،  إدراكاز التجسس للضرورة اليت يفوت بفواهتا نالحظ أن القاضي أج
 .(1)وهذا ما يسمى عند العلماء ابرتكاب أخف الضررين، وأدىن املفسدتني لدرء أكربمها 

اجلهين قال: أيت ابن مسعود فقيل: هذا فالن، تقطر حليته مخرا،  وعن زيد ابن وهب
 .(2) كن إن يظهر لنا شيء أنخذ بهفقال عبد هللا: إان قد هنينا عن التجسس، ول

قال املهلب: وىف حديث ابن صياد جواز التجسس على من خيشى منه فساد الدين 
 .(3) ﴾ ليس على العموموال ِتسسوا﴿والدنيا، وهذا احلديث يبني أن قوله تعاىل: 

ويدخل فيها دخول أوليا أولئك الذي يكدون ليال وهنارا، وينفقون ساعات أعمارهم 
 أو كبرية ليوصلوها إىل أعداء هللا تعاىل من اليهود أو ،اولون حتصيل معلومة صغريةوهم حي

ويقروا أعينهم هبا ليلقوا هلم مقابلها شيئا من فتات  ،املرتدين أو غريهم من الكفرة النصارى أو
يستمتعون به حينا ول يعنيهم بعد ذلك ما يذوق املسلمون من الويل الوبيل،  ،الدنيا احلقري

 .(4) اء معلوماهتم وجتسسهمتنكيل والتقتيل جر وال

ومنه  ،احمنه ما هو مظاهرة للمشركني ونوع من الكفر الصر  :أنواع التجسس عموما
 ما هو مقصود املنفعة منه.

                                  

، علم أصول الفقه. وانظر: خالف، عبد الوهاب، 230، ص1، جمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  1))
 .208ص

(، قال األلباين صحيح 4890، كتاب األدب، ابب يف النهي عن التجسس، رقم )السننأخرجه أبوداود يف  2))
 اإلسناد.

 .343، ص3، جشرح صحيح البخارين بطال، اب 3))

 .18، صاخلالصة يف أحكام التجسسالشحود، علي،  4))
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 :القسم األول: ِتسس مشروع

وهو أن يقصد منه ويل أمر املسلمني معرفة بعض الصاحلني من أفراد رعيته، ليسند 
لوظائف اليت تتحقق هبا مصاحل الرعية، أو يقصد منه معرفة أهل الرَِّيب إليهم وظيفة من ا

نه مجع واإلجرام ليتجنب توليتهم على مصاحل الرعية أو حيمي الرعية من إجرامهم، أو يقصد م
 .وإعداد العدة الكافية هلزميته، ، حلماية الدولة اإلسالميةاملعلومات عن العدو احلريب

 :القسم الثاين: غري مشروع

والبحث عن عيوهبم وفضحها؛ ألن  ،الن اسوهو أن يُ ق َصد من التجسس تتبع عورات 
هللا تعاىل عنه يف  ىهم بدون وجه شرعي حمرم، بدليل هنللكشف عن أسرار  الن استتبع عورات 

، بل وسرت لن اسيف سنته كما سيأيت، وألن األصل حسن الظن اب رسوله  ىكتابه، وهن
 .(1) وا هبا أو يصروا عليهامعاصيهم ما مل جياهر 

         التجسس معروف منذ أقدم العصور، وله  خرين:أنواع التجسس على اآلمسألة: 
أشكال وصور متعددة، فمنه جتسس الدول على بعضها، أو الدولة على أعدائها حلماية 

 على بعضهم البعض، وكل ذلك الن اسنفسها، ومنه جتسس احلاكم على الرعية، ومنه جتسس 
له أحكامه وضوابطه الشرعية، ومن أسوأ أنواع التجسس اليوم ما يقوم به بعض املسلمني 
الذين ابعوا دينهم بثمن خبس يف التجسس ملصلحة الكفار على املسلمني، أو التجسس على 

 أشدواجملاهدين والصادعني ابحلق ملصلحة طغاة العرب والعجم، وهو من  ،األخيار واألبرار
 .(2)فه كثري من العلماء ابلكفر الصريح والردة اليت خترج صاحبها من الديناحملرمات، بل وص

                                  

 .91، ص2، جالسباق إىل العقولاألهدل، عبدهللا،  1))

 .1، صاخلالصة يف أحكام التجسسالشحود، علي،  2))
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خرق خلصوصية  اإللكرتويناخرتاق الربيد  :اإللكرتوينحكم اخرتاق الربيد  مسألة:
هنى عن التجسس، والشريعة اإلسالمية  تعاىلاآلخرين وهتك حلرمة معلوماهتم وبياانهتم وهللا 

 كما أن العتداء  ،وحرمت العتداء عليها بغري حق نسانكفلت حفظ احلقوق الشخصية لإل
ابلخرتاق أو التدمري ممنوع شرعاا، ويعد تدمري املواقع من ابب اإلتالف  اإلنرتنتعلى مواقع 

 .(1) وعقوبته أن يضمن ما أتلفه فيحكم عليه ابلضمان

فوسهم ومن هنا نعلم أن اجلواسيس الذين يرتكبون التجسس غري املشروع، قد احنطت ن
بغري حق، وخباصة دعاة احلق  الن اسإىل دركات اخلسة، وهي تتبع عورات  األمورعن معايل 

الذين يتجسسون عليهم يف منازهلم وأماكن أعماهلم وإحصاء حركاهتم يف حلهم وترحاهلم، 
  .(2) والتنصت عليهم مبا يزودهم به أهل الباطل من الوسائل

                                  

 .53، صحكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها اإللكرتوينوسائل اإلرهاب السند، عبد الرمحن،  1))

 . بتصرف93، ص2، جالسباق إىل العقولاألهدل، عبد هللا،  2))
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  :ذةو والشع: بيع السحر الثاين املطلب

وذلك لتغيريه دين ومن السبع املوبقات أي املهلكات،  ،السحر من أكرب الكبائر
:  قال رسول هللا  رد واجملتمع،لفه، والسحر من أكرب أنواع الضرر اباجملتمع وأفكاره وأخالق

رسول هللا وماهي؟ قال: الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس  اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا اي»
رم هللا إل ابحلق، وأكل الراب، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات اليت ح

 .«(1) املؤمنات الغافالت

 .(2)، وهو إخراج الباطل يف صورة احلق ويقال هو اخلديعة خدع وشبه السحر:تعريف 

 .(3) كالسحر  ة  ذَ خ  ليست من كالم أهل البادية، وهي خفة يف اليدين، وأُ الشعوذة: 

: الشعوذة إظهار الرجل احلاذق عمل شيء يشغل به أذهان الناظرين الطييب قال اإلمام
 .(4) وأعينهم لعمل شيء آخر على سبيل السرعة، ليخفى األمر على الناظر

اجتنبوا »:   رسول هللا قال ،ولذا جاءت الشريعة صارمة يف أحكام السحر والسحرة
أو صدقهم فهو على خطر  ،وكل من ذهب إليهم ،«(5) السبع املوبقات الشرك ابهلل والسحر

تى كاهناا فصدقه مبا يقول أو أتى امرأة حائضا أو أمن »: قال  عن أيب هريرة ف ،عظيم

                                  

 (.6857، كتاب احلدود، ابب رمي احملصنات، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))

 .485، صمقاييس اللغةابن فارس،  2))

 .506، صمقاييس اللغةابن فارس،  3))

 .14، ص3ج ،فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريبالطييب،  4))

 (.6857، كتاب احلدود، ابب رمي احملصنات، رقم )اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  5))
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فَ َلمَّا أَْلَقواْ قَاَل ُموَسى ﴿قال هللا تعاىل: ، «(1)نزل على حممد أأتى امرأة يف دبرها فقد برئ مما 
ْحُر إينَّ هللاَ  ُتم بيهي الس ي ئ ْ ديينَ َما جي  (.81سورة يونس:) ﴾ َسيُ ْبطيُلهُ إينَّ هللاَ الَ ُيْصليُح َعَمَل اْلُمْفسي

ُلوْا الشََّياطينُي َعَلى ُمْلكي ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن ﴿قال هللا تعاىل:  َوات َّبَ ُعوْا َما تَ ت ْ
ْحَر  النَّاسَوَلكينَّ الشَّْياطينَي َكَفُروْا يُ َعل يُموَن  َوَما أُنزيَل َعَلى اْلَمَلَكنْيي بيَبابيَل َهاُروَت الس ي

ُهَما  ن ْ َنٌة َفاَل َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّموَن مي َا ََنُْن فيت ْ ْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقواَل إيَّنَّ َما َوَماُروَت َوَما يُ َعل يَماني مي
هي َوَما ُهم بيَضآر ييَن بيهي مي  ْن َأَحٍد إيالَّ ِبييْذني هللاي َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم يُ َفر يُقوَن بيهي َبنْيَ اْلَمْرءي َوَزْوجي

َرةي ميْن َخاَلٍق َولَبيْئَس َما َشَرْواْ بيهي أَنُفَسُهْم  الَ يَنَفُعُهْم َوَلَقدْ  وَ  َعليُمواْ َلَمني اْشرَتَاهُ َما َلهُ يفي اآلخي
 (.102سورة البقرة:) ﴾َلْو َكانُوْا يَ ْعَلُمونَ 

ُ ﴿اىل: قال هللا تع ْحري َواَّللَّ إيانَّ آَمنَّا بيَرب يَنا لييَ ْغفيَر لََنا َخطَااَياَن َوَما َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيهي ميَن الس ي
ُر ﴿(، قال هللا تعاىل: 73سورة طه:) ﴾َخرْيٌ َوأَبْ َقى ٍر َواَل يُ ْفليُح السَّاحي َا َصنَ ُعوا َكْيُد َساحي إيَّنَّ

 (.69سورة طه:) ﴾ُث أََتىيحَ 

من التوراة واإلجنيل؛ ألنه ل ( أهل احلرب)ويتلف ما يف أيديهم ابن الرفعة:  مامقال اإل
، لتبديلها؛ فوجب إتالفها كاخلمور حيل للمسلمني متوهلا كما نقله البندنيجي، ول حرمة هلا؛

 .(2) منفعة فيه ا لوكذا كتب السحر وم

والتنجيم بل  ،سحروكذا كتب ال اإلجنيلول يصح بيع كتب الكفر كقال الغمراوي: 
 .(3) تالفهاإجيب 

                                  

 (، وصححه األلباين.3904، كتاب الطب، ابب يف الكاهن، رقم )السننأخرجه أبو داود يف  1))

 .456، ص16، جكفاية النبيه يف شرح التنبيهابن الرفعة،  2))

 .174، صعلى منت املنهاجالسراج الوهاج الغمراوي،  3))
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 .(1) ول يصح بيع كتب السحر وجيب إتالفهاقال الشيخ عمرية: 

 على أقسام: ومن ميتهن السحر

o من يبيع كتب السحر دون تعاطي السحر 
o من ميارس السحر ويبيعه ويبيع كتبه 

قد حرمت الشريعة قراءة كتب السحر، ول خيتلف حكم مشاهدة األفالم عن ول
السحرية احملرمة؛  األفعالإمثاا؛ ملا فيه من تطبيق عملي لألمور النظرية يف  أشداءة، بل هو القر 

 وملا له من أتثري ابلغ على ذهن املشاهد، وعلى حياته.

 :-رمحه هللا  -سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز 

 أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال، وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث إهنا
موجودة بكثرة، وبعض زمالئي يريدون شراءها ويقولون: إهنا إذا مل تستعمل فيما ل يضر فليس 

 فأجاب: يف ذلك حرمه. نرجو اإلفادة، وفقكم هللا.

هذا الذي قاله السائل حق، فيجب على املسلمني أن حيذروا كتب السحر والتنجيم، 
 فعن ابن عباس عه يف الشرك، وجيب على من جيدها أن يتلفها؛ ألهنا تضر املسلم، وتوق

 (2) «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»قال:  النيب أن 
َنٌة : ﴿، وهللا يقول يف كتابه العظيم عن املَلكني َا ََنُْن فيت ْ َوَما يُ َعل يَماني ميْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقواَل إيَّنَّ

، فدل  على أن تعلم السحر، والعمل به: كفر، فيجب على (102:البقرة)سورة  ﴾َفاَل َتْكُفرْ 
هذا هو ، أهل اإلسالم أن حياربوا الكتب اليت تعلِّم السحر والتنجيم، وأن يتلفوها أينما كانت

                                  

 .158، ص2، جحاشية الشيخ عمرية على املنهاجعمرية،  1))

 ( وحسنه األلباين .3905، كتاب الطب، ابب يف النجوم، رقم )السننأخرجه اإلمام أبو داود يف  2))
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الواجب، ول جيوز لطالب العلم، ول غريه، أن يقرأها، أو يتعلم ما فيها، وغري طالب العلم 
يتعلم مما فيها، ول أن يقر ها؛ ألهنا تفضي إىل الكفر ابهلل،  كذلك، ليس له أن يقرأها، ول أن

 .(1) فالواجب إتالفها أينما كانت، وهكذا كل الكتب اليت تعلم السحر والتنجيم جيب إتالفها

ل جيوز أن يرتك احلبل على الغارب للعابثني بدين األمة ومن ينشرون كتب الدجل 
يف حفظ دين األمة حفظ أفكار أبنائها من  ةؤولياملسوالسحر والشعوذة، بل إن من منطلق 

 .كل فكر منحرف أو كتب ضالة

ول الستمرار بتلك  ،له ضرر اآلخرين يح حيصل عليها ممتهن السحر ل تبواملنفعة اليت
 ،والتحذير من شرهم قبل الدولةمن  ومعاقبتهم ،اجلرمية البشعة، فالواجب األخذ على أيديهم

كتباا كانت أو أانس أو قنوات أو وسائل تواصل، وهو   ،م والتنجيمومنع كتب السحر والطالس
، ألهنا تضر ابآلخرين ودينهم، وتعارض الكليات الشرعية، وليست من األمن الفكري للمجتمع

 .مباحة ابألصل، ول متقومة ول معتربة، فهي حرام من أوجه عديدة

  

                                  

 .148، ص2، جفتاوى نور على الدربابن ابز،  1))
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  :: بيع كتب الفكر املنحرفالثالث املطلب

 ،ين األمة وأفكارها وأخالق أبنائها أهم وأوىل من احلفاظ على أبداهنماحلفاظ على د
وعليه فإن على ولة األمر والعلماء حراسة أفكار األمة  ،أوىل األخالقوالدين و  ،وكل  له أمهيته

وتعاهد هذه  اع وفساد اخللق،اليت تؤدي للشرك والضي ،واألفكار املنحرفة والضالة ،من الشبه
 .طيبة مباركة أسسة والبناء على ابلرعاي األخالق

َواجلْيبالي فَأََبنْيَ َأْن  األرضإيانَّ َعَرْضَنا اأْلَمانََة َعَلى السَّماواتي وَ ﴿قال هللا تعاىل: 
ْنها َومَحََلَها اإْل  ْلَنها َوَأْشَفْقَن مي  (.72)سورة األحزاب: ﴾إينَُّه كاَن ظَُلوما  َجُهوال   نسانَُيْمي

اليت حتفظ على األمة دينها وخلقها وعقيدهتا، من ذلك منع والواجب سن القوانني 
 ،وعدم السماح بنشرها وتداوهلااملنحرفة ومثلها الكتب واجملالت  ،املواقع املنحرفة واهلابطة

كلكم راع » لقوله ل: مسعت رسول هللا قا رضي هللا عنهما عبد هللا ابن عمر حلديث
، والرجل راع يف أهله، وهو مسؤول عن رعيتهومسئول عن رعيته، فاإلمام راع ومسئول عن 

رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده، ومسؤول 
قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع يف مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، وكلكم  ،عن رعيته

 .«(1) راع ومسؤول عن رعيته

الذين ينشرون كتب الشيوعية والليربالية والعلمانية أو كتب املؤلفني   عومن ذلك من
كذلك الرقابة الصارمة على معارض الكتب كل ما يضاد عقيدة األمة وثوابتها،  الكفر والزندقة و 

تعارض ، ألهنا تضر ابلدين و ومتابعة ما يعرض فيها ومنع كتب الفكر املنحرف ومصادرهتا
إل به فهو  األخالقل يتم حفظ الدين و  النصوص الشرعية وتفسد أخالق اجملتمع، وما

  .واجب، والضرر يزال

                                  

 (.2558ابب العبد راع يف مال سيده، رقم ) ، كتاب العتق،اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))
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 :: بيع مواد ثبت ضررها على اجلسدسابعال املبحث

ول ضرر ابتداءا، وكل ضرر  ،(1) ول ضرر ول ضرار ،الضرر يزال أن   تقرر عند العلماء
 ورسوله حماربته، ومن الضرر ما هو حرب هلل صالحه أوإو صغرياا جيب دفعه و أكبرياا كان 
 .ذلك يف مواد أثبت العلم ضررها احملض على األبدان والعقولمن  ،وللمؤمنني

َ َوَرُسوَلهُ َوَيْسَعْوَن يفي ﴿قال هللا تعاىل:  َفسادا  َأْن  األرضإيَّنَّا َجزاءُ الَّذييَن ُُياريبُوَن اَّللَّ
ْم َوَأْرُجُلهُ  َفْوا ميَن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيدييهي الٍف َأْو يُ ن ْ ذليَك هَلُْم  األرضْم ميْن خي

َرةي َعذاٌب َعظييٌم ) ْنيا َوهَلُْم يفي اآْلخي ْزٌي يفي الدُّ ( إيالَّ الَّذييَن َتبُوا ميْن قَ ْبلي َأْن تَ ْقديُروا 33خي
يٌم )  (.34-33)سورة املائدة: ﴾(34َعَلْيهيْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَحي

اَيأَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اَل ﴿هذه املواد ما يصل ضررها إىل املوت قال هللا تعاىل:  ومن
ْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفسَ  َارَة  َعْن تَ َراٍض مي ْلَباطيلي إيالَّ َأْن َتُكوَن ِتي َنُكْم ابي ُكْم أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

يم ا  .(29ورة النساء:)س ﴾إينَّ اَّللََّ َكاَن بيُكْم رَحي

 :: بيع األدوية الضارةاألول املطلب

وإعانة للمرضى بتيسري  ،وخدمة للمجتمع ل غبار عليها ،إليه مندوباملواد الطبية  بيع
غالئه وندرته مما يزيد  :فإن البحث عن دواء اندر شاق من جهتني ،احلصول على أدويتهم

من يضطر لشرائه من خارج مدينته أو دولته، ومنهم  ،تعب املريض إرهاق كاهله ابملبالغ الطائلة

                                  

. وابن جنيم، 86، صوالنظائر األشباه. والسيوطي، 41، ص1، جوالنظائر األشباهانظر: السبكي، اتج الدين،  1))
منهج التشريع . والشنقيطي، حممد األمني، 179، صشرح القواعد الفقهية. والزرقا، أمحد، 72، صوالنظائر األشباه

 . 28، صهاإلسالمي وحكمت
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من السرور الذي يدخل على املسلم، عن عبد هللا بن  كان ذلك  فإذا توفر العالج للمريض
 .«(1) العمل إىل هللا سرور تدخله على مسلمأحّب »: قال عمر رضي هللا عنهما قال: 

بناء ألهنا  الن اسمما اعتاده أهنا  ولو، خيانة لألمانة بيع أدوية ضارة للفرد واجملتمع ويعد
جت املختربات أفضل منها، فالواجب هاهنا النصيحة للناس انتقد على حبوث طبية قدمية، و 

هلل ولكتابه »ثالاث. قلنا ملن؟ قال:  «الدين النصيحة»قال:  أن النيب   عن متيم الداريف
 .(2) «ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

صح للعامة: ترك معاداهتم، وإرشادهم وحب الصاحلني منهم، : النالقرطيب قال اإلمام
 .(3) والدعاء جلميعهم وإرادة اخلري لكافتهم

 .(4) «من غش فليس منا»يقول:  وجيب منع الغش للناس ألن النيب 

أو  ،نتاج وانتهاء صالحيةإهلا اتريخ  ،األدوية كغريها من املواد الستهالكية املصنعةو 
ولزال اتريخ صالحيتها  ،ثبتت ضرر بعض األدوية املنتشرةأع جتددها أن األحباث الطبية م

 وتزيد من تفاقم الربء،أو تؤخر  ،وذلك لكون أعراضها اجلانبية تنتج أمراضاا أخطر وأكرب ،سارايا 
 .وإصرار على املنكر ،الستمرار يف استرياد األدوية الضارة خيانة للمجتمع فحينئذ يعد ،املرض

                                  

 (.176وحسنه األلباين يف السلسة الصحيحة رقم ) ابن ايب الدنياأخرجه  1))

 (.95، كتاب اإلميان، ابب بيان ان الدين النصيحة، رقم )املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  2))

 .227، ص8، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  3))

 (.1315جاء يف كراهية الغش يف البيوع، رقم )، أبواب البيوع، ابب ما السننأخرجه الرتمذي يف  4))
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لكنها مبنية على أسباب  ،بيع األدوية الرديئة منفعة اقتصادية هلميف ار إن استمرار التج
وترك النصيحة الواجبة، وعليه فهي منفعة غري  ،أو الغش هلم ،ضرار ابآلخريناإل :حمرمة منها

 . حمرمعليها، والعائد من ورائها  اإلقداممعتربة، ل جيوز 

وا اَل خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا َأَمااَنتيُكْم اَي أَي َُّها الَّذييَن َآَمنُ ﴿يقول: وهللا تعاىل 
َ َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنتي ﴿: جل وعال يقولو ، (27)سورة األنفال: ﴾َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  إينَّ اَّللَّ

ْلَعدْ  النَّاسإيىَل َأْهليَها َوإيَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ  اَّللََّ َكاَن لي إينَّ اَّللََّ نيعيمَّا يَعيُظُكْم بيهي إينَّ َأْن ََتُْكُموا ابي
يع ا َبصيري ا جعل العلماء أداء األمانة عاما ل خيتص ابملال فقط ويف  ،(58)سورة النساء: ﴾َسَي
وعوهدوا من جهة هللا تعاىل ومن  ،وحيتمل العموم يف كل ما ائتمنوا عليهالزخمشري: ذلك يقول 

 .(1) وعهودهم الن است فيما محلوه من أماان جهة اخللق، واخلصوص

، األمورأمر املؤمنني يف هذه اآلية أبداء األماانت يف مجيع : بقوله اإلمام الرازيويؤيده 
 .(2) من ابب املذاهب والدايانت، أو من ابب الدنيا واملعامالت األمورسواء كانت تلك 

لكل إل أنه تعاىل قال يف هذه قال القاضي: لفظ األمانة وإن كان متناول لوأضاف: 
اآلية: إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها فوجب أن يكون املراد هبذه األمانة ما جيري 

 .(3) جمرى املال، ألهنا هي اليت ميكن أداؤها إىل الغري

 فَأََبنْيَ َأْن َواجلْيَبالي  األرضإيانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواتي وَ ﴿يقول تعاىل: و 
َها َومَحََلَها اإْل  ن ْ ْلنَ َها َوَأْشَفْقَن مي   .(72)سورة األحزاب: ﴾إينَُّه َكاَن ظَُلوم ا َجُهوال   نسانَُيْمي

                                  

 .177، ص3، جالكشافالزخمشري،  1))

 .555، ص1، جفتح القدير. وانظر: الشوكاين، 108، ص10ج، مفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .109، ص10ج، مفاتيح الغيبالرازي،  3))
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وأن أثره البالغ  ،أحياان إىل نتيجة هنائية بضرر دواء ما لك أن األحباث الطبية تصلذ
 ،األحباث الطبيةتلك فضل بفعل وتظهر أدوية أ ،على املرضى يفوق أضعاف فائدته عليهم

 عطاؤهم اجلديد واألفضل من الدواء.إومن النصح للمسلمني 

على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة،  ابيعت رسول هللا »قال:  هللا  عن جرير بن عبد
 .«(1) والنصح لكل مسلم

 الدين النصيحة، قلنا: ملن اي رسول هللا قال:»: يقول  يف حديث متيم الداري و 
 .«(2) هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

فقد خان هللا تعاىل وخاهنم يف  ،وإذا مل ينصح املرء إخوانه املسلمني فيما يضر أببداهنم
 هاجتار األدوية ابستريادول عذر لبعض  ،وهي احلفاظ على النفس ،كلية من كليات الدين

وعدم  ،الضار من األدويةمانة للمجتمع ترك واعتيادهم عليها، فمن األ ،الن اسحبجة طلب 
اليت تضر ابآلخرين  ،ول ينبغي للتاجر أن يقدم منفعته اخلاصة ،ألن الضرر يزال ؛توريدها جمدداا 

 وتصل هبم إىل اهلالك.

، واألصل يف عني السلعةوبيع األدوية الضارة يضاد بعض األصول العامة مثل حرمة 
عض الضوابط اليت ذكران يف الفصل الثاين مثل أن املنفعة الضرر ابآلخرين احلرمة، ويعارض ب

وهناك وألهنا تضاد الكليات الشرعية فهي تضر ابلبدن واملال،  ،هنا حمرمة ألهنا بسبب حمرم
أمانة تقع على كاهل املسؤولني يف الصحة بتبيني احلقائق للناس والتجار والدولة، وأمانة تقع 

 هذه األدوية من التداول.  على كاهل موظفي اجلمارك مبنع مثل 

                                  

ين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني الد ، كتاب اإلميان، ابب قول النيب اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  1))
 (.57وعامتهم، رقم )

 سبق خترجيه. 2))
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 اإلقدامولو توفرت فيه منافع خاصة فال جيوز  ؛والذي نراه حترمي بيع كل دواء ضار
 ألهنا تضر ابآلخرين وتزيد مشاكل اجملتمع تعقيدا. ؛عليها

  :: بيع ما انتهت صالحيتهالثاين املطلب

ول يكذب وينصح للناس ول يغش  ،العمل ابلتجارة مباح مادام يف كل شيء مباح
ْلَباطيلي إيالَّ َأْن ﴿قال هللا تعاىل: ول حيتكر،  َنُكْم ابي اَي أَي َُّها الَّذييَن َآَمُنوا اَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

يم ا ) َ َكاَن بيُكْم رَحي ْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إينَّ اَّللَّ َارَة  َعْن تَ َراٍض مي َعْل ( َوَمْن يَ فْ 29َتُكوَن ِتي
ري ا )سورة  ﴾(30) َذليَك ُعْدَواان  َوظُْلم ا َفَسْوَف ُنْصلييهي اَنر ا وََكاَن َذليَك َعَلى اَّللَّي َيسي

 .(30-29النساء:

وعمل الصحابة رضي  ،موال خدجية رضي هللا عنهايف التجارة أب وقد عمل الرسول 
 وعبدبكر الصديق وعثمان  كأيب  ،الصحابة من أكابر جتار املدينة ، وكان كثري منهللا عنهم

 .(1) التاجر صادقاا أميناا  كان  وهذا ل إشكال فيه إذارضي هللا عنهم، الرمحن بن عوف 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ياَب ۚ َفَمن َجاَءُه َمْوعيظٌَة م ين رَّب يهي فَانتَ َهىَٰ فَ َلُه وقال تعاىل: ﴿ َوَأَحلَّ اَّللَّ
﴾ )سورة  ۖ َوَمْن َعاَد فَُأولََٰئيَك َأْصَحاُب النَّاري ۖ ُهْم فييَها َخاليُدونَ َما َسَلَف َوَأْمُرُه إيىَل اَّللَّي 

 .(275البقرة:

والعمل يف التجارة حيتاج إىل األمانة والنصح للمجتمع، ففي حني البيع والشراء تؤول 
 ،أو أخرى تؤدي إىل فسادها ،نتيجة طول املكث أو عوامل التخزين ،دالفسابعض املواد إىل 

ودخوهلا يف أنواع الضرر الواجب التخلص منه، فإذا ضعفت أمانة التاجر  ،وانتهاء صالحيتها
لريبح حيث  وسول له الشيطان وزين له الربح املادي البحت، جعله يبيع ما انتهت صالحيته

                                  

 .171، ص1، ج، السرية النبويةابن هشام 1))
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قال: قيل: اي رسول هللا أوليس  «إن التجار هم الفجار»: يضر اآلخرين، ويف هذا يقول 
  ،«(1) بلى، ولكنهم حيدثون فيكذبون، وحيلفون، وأيمثون»قال:  البيع قد أحل هللا

وتفسد  ،ن بعض التجار تبقى بعض جتارته يف املخازن حىت تنتهي صالحيتهاوهلذا فإ
 ،أبمور الن اسعلى بيعها بعد التدليس على  فيعمل ،فال تكون صاحلة لالستهالك اآلدمي

وهو  ،وكل هذا من الغش للناس والتلبيس عليهم ،تاجكتغيري أكياسها أو التالعب بتاريخ اإلن
 .«(2) من غش فليس منا»حرام بنص احلديث 

يوماا بسوق املدينة فوجد صاحب طعام جيعل الرديء أسفله حىت ل  وقد مر النيب 
مر على صربة طعام فأدخل يده فيها، فنالت  عن أيب هريرة أن رسول هللا ف الن اسيراه 

قال أصابته السماء اي رسول هللا، قال: « ما هذا اي صاحب الطعام؟»: أصابعه بلال فقال
 .«(3) ، من غش فليس مينالن اسأفال جعلته فوق الطعام كي يراه »

وإذا أؤمتن »يقول:  وبيع ما انتهت صالحيته ظلم للناس وخيانة لألمانة والنيب 
على إقام الصالة، وإيتاء  ابيعت رسول هللا »قال:  هللا  عن جرير بن عبدو ، (4) «خان

 ، وإن من النصح لكل مسلم أل تبيع هلم ما يضر أببداهنم.«(5) الزكاة، والنصح لكل مسلم

                                  

 ( وصححه شعيب األرانؤوط.15530رقم ) املسندأخرجه أمحد يف  1))

( وصححه األلباين 1315، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع، رقم )السننأخرجه الرتمذي يف  2))
 يف صحيح الرتمذي.

 (.102من غشنا فليس منا، رقم ) ، كتاب اإلميان، ابب قول النيب املسند الصحيحأخرجه مسلم يف  3))

 (.33عالمة املنافق، رقم ) ، ابباإلميان ، كتاباجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف  4))

 سبق خترجيه. 5))
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وإن بيع ما ل يصلح لالستهالك داخل يف بيع ما حرم ألنه متحقق الضرر، فهو 
ويناقض بعض ضوابط  ،(1) وهو ما مساه ابن رشد بتحرمي عني السلعةيعارض أصال عاما، 

، فهو داخل يف ما حيرم بيعه لتحقق الضرر بفساده، اإلابحةنفعة اليت ذكران منها شرط امل
وهبذا ويؤدي لضرر ابآلخرين، ومل يعد مالا فليس مبتقوم، ويعارض النص الشرعي ألنه غش، 

هنا مقابل أل ؛مادية حبتةفإهنا لتاجر لمنفعة هناك كانت   وولحىت حترم منافعه ومينع من بيعه، 
، وتكون بوابة أمراض لكل مستهلك منهم ،فهي حتدث الضرر البالغ ، حق اجملتمعجرمية يف
  .«(3) اؤمتن خان وإذا»وهي خيانة للمجتمع  «(2) ل ضرر ول ضرار»يقول  والرسول 

                                  

 .145ص ،3، جبداية اجملتهدابن رشد،  1))

 ( وصححه األلباين.2340، كتاب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم )السننأخرجه ابن ماجه يف  2))

 سبق خترجيه. 3))
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 :: بيع األرقام املميزةثامنال املبحث

 ،رمةتقرتب أو تبتعد من احلل واحل ،لكل عصر وسائل التميز فيه بني طبقات اجملتمع
وعالمة  ،وفخر بني األقرانوتعترب عالمة متيز  ،بعض شرائح اجملتمع ما يهتم بهإن يف عصران و 

 ،األرقام املميزةأو  ،ما له ماركة عامليةسيارات معينة أو كشراء ف والغىن،  من عالمات الرت 
 .سواء للسيارات أو اهلواتف احملمولة

أو التحسينات  ،أي  من وسائل الرتفيه أو شراء ،وليس اإلشكال يف ممارسة هواية مباحة
ولكن يف خروج احلالة نفسها عن العرف السائد إىل  ،اإلابحةفاألصل يف ذلك  ،الدنيوية

ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخَرَج ليعيباديهي َوالطَّي يباتي ﴿قال هللا تعاىل:  حدود الس َرف والتبذير،
ُل اآْلايتي ميَن الر يْزقي ُقْل هييَ  ْنيا خاليَصة  يَ ْوَم اْلقيياَمةي َكذليَك نُ َفص ي  ليلَّذييَن آَمُنوا يفي احْلَياةي الدُّ

َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي ﴿وقال هللا تعاىل:  .(32)سورة األعراف: ﴾ليَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 
نَّ اْلُمَبذ يرييَن َكانُوا إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ( إي 26َواْبَن السَّبييلي َواَل تُ َبذ يْر تَ ْبذيير ا )

 (.27-26)سورة اإلسراء: ﴾ليَرب يهي َكُفور ا

املال املنتفع به يف التصرف على وجه الختيار، والقتل واإلهالك يقول ابن عابدين: 
ك شيء من ول جيوز إهال ليس ابنتفاع؛ وألن النتفاع ابملال يعترب يف كل شيء مبا يصلح له،

 .(1)كقتل الدابة بال سبب موجب ،  املال بال انتفاع أصال

تباع  ،سلعة ككل السلع املعروفة هوما  من املنافعوأشار الدكتور فضل مراد إىل أن 
 .(2) جائز نظرا للعرف السائد عند أهله وهذاوتشرتى 

                                  

 .502ص 4، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  1))

 .851، ص2، جاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل،  2))
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إن »يقول:  فإن النيب  ،أو سيارته حسناا  ،مجالا  نسانوالشرع ل حيرم ما يزيد اإل
وإذا زاد عن حده انقلب إىل  ،غري أن األمر إذا اتسع ضاق، «(1) هللا مجيل حيب اجلمال

 وسنتطرق يف مطلبني حول األرقام املميزة نذكرمها فيما يلي: ضده،

 : : أرقام السيارات املميزةولاأل املطلب

ياراهتم، وسواء كان التميز األرقام املميزة لوضعها على لوحات س الن اسخيتار بعض 
بتوايل األرقام، أو بتكررها، وتعرض بعض معارض السيارات أرقاما متميزة للزابئن أبسعار 
خمتلفة حسب نوع التميز، كما ميكن للمرء رؤية عروض هذه األرقام على صفحات اجلرائد 

ميزة للبيع يف قوائم ، بل أكثر من ذلك تعرض أقسام املرور األرقام املاإلنرتنتاليومية أو مواقع 
ملصقة على جدار اإلدارة، واملتابع ألسعار هذه األرقام جيدها تبدأ من مخسمائة رايل حىت 

 ل جوانب هذا املوضوع لفهم أبعاده:سنتناو يلي تصل األرقام املميزة جداا إىل املاليني، وفيما 

 األرقام املميزة يف القانون القطري:

 م:2007لسنة  19م جاء يف قانون املرور القطري رق

: اللوحات املعدنية ملك للدولة، ول جيوز إحداث أي تغيري يف شكلها أو 13املادة: 
 .أو بياانهتا، أو إبداهلا أو إعارهتا، وإل جاز ضبطها وسحبها لوهنا

: حتدد بقرار من الوزير األرقام املميزة واملبالغ اليت تؤدى للحصول عليها، 14املادة 
ملكيتها إىل الغري، سواء ابملزاد العلين، أم أبي طريق آخر، وللغري حق  وجيوز بيعها ونقل

 .(2) التصرف يف هذه األرقام، وذلك وفقاا للضوابط اليت يصدر هبا من الوزير

                                  

 (. 147ميان، ابب حترمي الكرب وبيانه، رقم )، كتاب اإلاملسند الصحيحأخرجه مسلم يف  1))

 .http://www.almeezan.qaالبوابة القانونية القطرية )امليزان(  2))
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فاللوحة ملك للدولة، وأما الشخص املشرتي هلا فيتمتع حبق معنوي إبمكانه التنازل 
 عنه مبقابل كما نصت مواد القانون.

 ،العائد للمؤسسات اخلرييةجزء من يكون و  ،ض الدول مزاداا لألرقام املميزةوجتعل بع
وهو ملك خالص  ،روط واألحكاموفق الش ،وكل من اشرتى رقماا مميزاا له احلق يف استعماله

إن كان  ،لكن له احلق يف استعماله على سيارته ،يستطيع بيعه ل ،أو املرور التصالت ةهليئ
 .لى هاتفه إن كان رقم هاتفرقم لوحة سيارة أو ع

 :: أرقام االتصال املميزةثاينال املطلب

 للول لبعض امليزة فيه غري شرائه مباليني الرايلت، ويعبقمهلاتف مببلغ اشراء رقم 
 عندهم، معتربةن أهل العرف يعدونه منفعة أب ،أصحاب هذه اهلواايت أن له منفعة يف العرف

فيشرتي رقماا مميزاا سهالا  شركة للخدماتكأن تكون له   ،ول يسفهون فاعله، أو منفعة خاصة
 بسهولة ويسهل التصال به.فظ حي

شعور املرء  أيضاا ومن منافعه  ،ي أو اجلوالاألرضسواء يف الرقم  ،هذه منفعة معتربة
وهذه املنفعة وإن مل تكن معتربة  ،وكأنه يشري لكونه من علية القوم ،ابلفخر لمتالكه رقماا مميزاا 

ول نستطيع  تتأكد حرمتها حينما تصل للكرب واخليالء،فإهنا ألهنا صورية غري حقيقية،  ،اا شرع
سيقول لك ل  منه ةفإنك إذا سألت صاحب رقم مميز ما الفائد ،ألنه أمر قليب ،اجلزم بذلك

 فأحب أن أكون منهم. ،ولكنها نوع من امليزة حتلى هبا األغنياء ،قصد الكرب بهأ

 األرقام املميزة: الفقهاء يف أقوال

مما مل يطرقه الفقهاء السابقون، فهي مسألة معاصرة ل ميكن أن جند هلا  هل شك أن
وفتاوى العلماء املعاصرين تبني يل أن آراءهم  أقوالذكرا يف أمهات الكتب الفقهية، وبتتبع 

 ميكن أن تكون على رأيني نذكرمها فيما يلي:
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 آلتية:القول األول: التحرمي وذلك لألدلة ا

َوآتُوُهْم ميْن َمالي اَّللَّي الَّذيي ﴿قال هللا تعاىل:  أهنا ملك هلل األموالاألصل يف  .1
 نسانفال يتصرف فيها الشخص إل حسب الوكيل وإل كان اإل ،(33سورة النور:) ﴾آََتُكمْ 
 للحرمات.متعد 

املال أحد الكليات الشرعية املسؤول عنها مرتني يف موقف احلساب جاء يف  .2
ل تزول قدما عبد يوم القيامة حىت : »قال: قال رسول هللا   أيب برزة األسلميث حدي

يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن 
 ، فاملضيع له على خطر عظيم.«(1) جسمه فيم أباله

الشهرة للفخر واخليالء  ة يشبه من يلبس ثيابابهظشراء األرقام املميزة مببالغ  .3
 :قال رسول هللا  :قال بن عمر رضي هللا عنهما عبد هللاعلى اآلخرين جاء يف حديث 

، وهي منفعة تعارض «(2) يف الدنيا ألبسه هللا ثوب مذلة يوم القيامة من لبس ثوب شهرة»
 النصوص الشرعية فهي غري معتربة، حمرمة شرعاا.  

تؤدي دوراا واحداا، ول منفعة معتربة تستحق ل فرق بني األرقام كلها، فهي  .4
وإسراف كبري وهللا ، فهو سفه  واضح، مقابل احلصول على رقم مميز منها الطائلة األموالدفع 

وأكل لألموال (، 141)سورة األنعام: ﴾َواَل ُتْسريُفوا إينَُّه اَل ُيُيبُّ اْلُمْسريفينيَ ﴿: تعاىل يقول
ْلَباطيلي ﴿ بقوله تعاىل: ابلباطل، وقد هناان هللا عن ذلك َنُكْم ابي )سورة  ﴾َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 .(188البقرة:
 رالطائلة آفة من آفات العصر، وطريق لتبذي ألموالشراء األرقام املميزة اب .5

تُ َبذ يْر تَ ْبذيير ا َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل ﴿هللا تعاىل يقول: و األموال
)سورة اإلسراء:  ﴾( إينَّ اْلُمَبذ يرييَن َكانُوا إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ليَرب يهي َكُفور ا26)

                                  

 سبق خترجيه. ( 1)

 (، وحسنه األلباين.3606، كتاب اللباس، ابب من لبس شهرة من الثياب، رقم )السننأخرجه ابن ماجه يف  2))
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َواَل َِتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلة  إيىَل ُعُنقيَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فَ تَ ْقُعَد ﴿ويقول تعاىل: (، 26-27
َوالَّذييَن إيَذا أَنْ َفُقوا مَلْ ُيْسريُفوا َومَلْ يَ ْقرُتُوا ﴿ويقول تعاىل:  (،29)سورة اإلسراء: ﴾وم ا حَمُْسور اَملُ 

 .(67الفرقان: )سورة ﴾وََكاَن َبنْيَ َذليَك قَ َوام ا

 بشروط: اإلابحةالقول الثاين: 

بوت نص صحيح الثحىت يظهر  ،اإلابحةو والعقود اإلذن األصل يف املعامالت  .1
 .(1) وهي قاعدة مقررة عند العلماءوحيرمه،  مينع ذلكصريح الدللة 

 ،معتربة عند أهلها مبعىن أهل العرف يف ذلك ،إذا كان لألرقام املميزة منفعة .2
حبيث تعد سلعةا عندهم تباع وتشرتى، ول يعدون من يفعل ذلك سفيهاا، فيجوز حينئذ بيعها 

 .ة خاصة يف شراء ذلكمنفع نسان، وكذلك إذا كان لإلوشراؤها
 ،ومنصوص يف قوانني املرور لديهم ،قوانني الدول تسمح ببيع األرقام املميزة .3

، ومادامت ل ختالف القانون ول يوجد نص صريح بتحرميها مأذون فيه من ويل األمر ءشيفهو 
 .فتبقى على اإلابحة األصلية

عة ومنفعة خيتلف احلكم ابلسفه من بلد آلخر، ففي حني يراه أهل بلد سل .4
معتربة هلا قيمة سوقية مقدرة، يراه أهل بلد آخر على أنه تبذير وإسراف، ولعل هذا الدليل 

يف تغري الفتوى،  فصل يذكران بقول ابن القيم بتغري األحكام ابختالف الزمان واملكان يقول:
 .(2) واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد

وكون املشرتي لتلك األرقام شركات ومؤسسات ة اإلسالمية: كقع الشبجاء يف مو 
حتتاج مثل تلك املنفعة فهذا ل أبس به ما مل يصل إىل حد اإلسراف احملرم، وهو الواقع فيما 
نعلم ألن املنفعة املرجوة من سهولة حفظ الرقم ل ميكن أن تعدل الثمن املبذول، ولو امتنع 

                                  

 .294، ص1، جاملوافقات. والشاطيب، 8، ص8، جصول الفقهالبحر احمليط يف أانظر: الزركشي،  1))

 .337، ص4، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  2))
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اإلسراف: صرف  :رمحه هللا ألمر إىل ما وصل إليه. قال ابن عابدينمن هذا ملا وصل ا الن اس
 .(1) الشيء فيما ينبغي زائداا على ما ينبغي، والتبذير: صرف الشيء فيما ل ينبغي

، ولو جاز لبعض ز بيع وشراء هذه األرقام املميزةل جيو  قال الشيخ حممد املنجد:
والواجب على من وهبه هللا املال أن ، الطائلة الاألمو يبذلوا فيها هذه ما جاز هلم أن  الن اس

ينفقه فيما يبغض هللا تعاىل أو فيما ل طائل وراءه،  وأليشكر هذه النعمة وحيافظ عليه، 
 . (2) : من أين اكتسبه وفيم أنفقهوليعلم أنه مسئول عن هذا املال يوم القيامة

ىل مجلة أمور أمهها وجود منفعة نالحظ مما سبق أن العلماء القائلني هبذا القول نظروا إ
 معتربة، وكونه سلعة متداولة عرفاا، ومساح الدولة مبمارسة هذه التجارة.

 رأي الباحث:

عنها ختتلف هلاتف فاملنفعة يف ا ،وميكن النظر مبستوايت خمتلفة إىل منفعة الرقم املميز
ؤسسة التجارية مثال رغبةا فإن امل ،فهي يف اهلاتف أظهر منها يف لوحة السيارة ،يف لوحة السيارة

فهي ختتار رقماا مميزاا مكرراا أو  ،وتسهيل الوصول إىل مقرها أو خدماهتا ،يف تسهيل اإلعالن
 ،فإن الرقم كلما كان مميزاا أكثر كان سهل احلفظ ،حسب نوع التميز املوجود يف األرقام ،متوالياا 

 وغريها من اخلدمات.الشركة  فروعوأقرب للوصول إىل 

فإن األرقام املميزة  ،إل يف حالت املبالغة الكبرية ،أبس به نظري أن األمر لويف 
على لوحة يف إدارات املرور،  للبيع معروضة وهيسلعة معتربة متداولة مسحت هبا الدول، 

وتعلن عنها شركات وتقام هلا مزادات مرخص هلا، ومعروضة للبيع يف بعض معارض السيارات، 
، فإذا كانت بسعر مثلها اإلنرتنتالانت عليها يف اجلرائد اليومية ومواقع التصال، وتظهر اإلع

                                  

 (.319534فتوى رقم ) islamweb.comموقع الشبكة اإلسالمية  1))

 .40752رقم الفتوى  islamqa.info موقع اإلسالم سؤال وجواب  2))
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وإل كانت  والسفه فهي مباحة، اإلسرافوأبسعار غري مبالغ فيها، مبعىن ل تصل إىل حد 
املنفعة حينئذ ل و  ،سفه  كبري من أجل رقم هاتف أو لوحة األلوفعشرات  إنفاقن إلحراماا؛ 

  .وهللا أعلم إلنفاق للوصول إليهاتساوي القدر اهلائل من ا
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 :اخلامتة: وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث

 .شرط  للمبيع إلمجاعافع هي املعيار عند الفقهاء للحكم على املبيع فهي اباملن .1
يظهر حكمها للزالت كثري من القضااي املعاصرة مل تتمحض منفعتها  .2
 الصحيح.
يف حفظ  ةاملسؤولييف كل حالة بيع يعكس فهم اهتمام العلماء بوجود املنفعة  .3

 املال.
هبا سبب لفهم أحكامها والقتناع  الن اسالتعمق يف دراسة املنافع وتعريف  .4

 بذلك.
 انتفاء املنفعة يعين انتفاء املالية وابلتايل حرمة البيع والشراء للعني. .5
 .الن اسالقائلون مبالية املنفعة أقوى دليالا وأقرب حلفظ حقوق  .6
على عقودها أو انفاذها، واملنافع  اإلقدامملنافع احملرمة ل تضمن ول جيوز ا .7

 املباحة جيوز العقد عليها وهلا الضمان املناسب لقيمتها ألهنا مال معترب شرعاا.
 ، أو صادمت نصاا.عربة مبنفعة متومهة أو جمهولة ل .8
 إذا صادمت املنفعة كليات الشرع فهي ملغاة. .9

 منفعة فليس مبنفعة.ما ل يعتربه العرف .10
 كل منفعة ترتب عليها ضرر فهي غري معتربة..11
 حكام من الحنراف.مسار متني حتفظ فيه األ ضوابط الفقه.12
 .لى املنافع احلكم الشرعي والعلةتبني يل معيارين للحكم ع.13
 معيار مؤثر يف إجازة املعامالت املالية أو حترميها. األخالق.14
 ملال ألهنا تفضي ملنكرات أكرب.اللحصول على حرمت الشريعة أسباابا .15
 حمدد وإمنا ظهور الرشد من عدمه. زمناحلجر على السفيه ليس له .16
 من زوااي متعددة. األعيانبيع املنافع يشبه بيع .17
 إذا جعل الشرع رخصة معينة فال تعين الدوام ولكن تنتهي ابنتهاء موجبها..18
 تربر الوسيلة. الغاية فليستضرار ابآلخرين لتحقيق منافع خاصة حيرم اإل.19
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يف شرائها أو ظهرت منافع لبعض احليواانت مل تكن من قبل ولذا تغري احلكم .20
 .بيعها أو اقتنائها

مسابقات مزاين احليواانت حتتوي خمالفات شرعية عديدة فهي إىل احلرام أقرب .21
 منها إىل احلل.

باحاا خاص ابلدولة حىت حيفظ تراث المة واترخيها وال كانت كألا م اآلاثربيع .22
 .متعد  لكل 

 . الن اسمعارضة العلماء الشديدة لبيع األعضاء البشرية ابستغالل حاجات .23
حاجة العامة وخاصة األغنياء منهم لتوجيههم لستغالل أمواهلم ابلطرق الشرعية .24

 حىت ل يهتموا ابلسفاسف.
 وكانت مباحة. ابلشخص ليس كل املنافع جيوز بيعها ولو كانت خاصة.25
متنع بيع احملرمات وكل ضار يف اجملتمع ولو كان فيه منافع خاصة  على الدولة أن.26

 أبفراد معينني.
بيع األرقام املميزة خيتلف يف لوحة السيارة عنه يف اهلاتف فهو يف اهلاتف أقرب .27

 للجواز ألن منفعته معتربة خبالف لوحة السيارة.
 :التوصيات اليت توصل إليها الباحث

معاصرة إما  املعامالت املالية لظهور خمالفات كثريةحاجة الن اس املاسة لدراسة  .1
 .هل ابألحكام وإما ألهنا جديدة أصالا وحتتاج لبحث وحتقيقجل

هناك العديد من القضااي املعاصرة حتتاج لدراسة منافعها للوصول حلكم شرعي  .2
 واضح بني.
حاجة اجملتمعات لتوضيح أساليب استثمار األموال وتقريبها منهم يف اإلعالم  .3

 .حىت ل يقعوا يف املعامالت املمنوعة أبنواعه املختلفة، واملشاريع البنكية والوزارية
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 :املصادر واملراجع

)بريوت: املكتبة  النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، مبارك بن حممد،  .1
 م(.1979ه/1399العلمية، د. ط، 

)بريوت: دار الكتب  هكفاية النبيه يف شرح التنبي  بن حممد، أمحدابن الرفعة،  .2
 م(.2009، 1العلمية، ط
حتقيق: حسن فوزي  اإلقناع يف مسائل اإلمجاعابن القطان، علي بن حممد،  .3

 م(.2004ه/1424، 1الصعيدي )د. م: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط
)الرايض: دار  إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم، حممد بن ايب بكر،  .4

 م(.2002ه/1،1423ابن اجلوزي، ط
، 27)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط زاد املعاد ابن القيم، حممد بن ايب بكر، .5

 م(.1994ه/1415
األوسط يف السنن واالمجاع واالختالف ابن املنذر، حممد بن إبراهيم،  .6

 م(.1985ه/1405، 1)الرايض: دار طيبة، ط
، 1لة، ط)د.ك: مؤسسة الرسا، منتهى االرادات أمحدحممد بن ، ابن النجار .7

 م(.1999ه/1419
)الدوحة: الشؤون ك النَّاس، عمدة السالك وعدة بن لؤلؤ أمحدابن النقيب،  .8
 م(.1982، 1الدينية، ط
)بريوت: دار الكتب العلمية، التقرير والتحبري  ، حممد بن حممد،أمري حاجابن  .9

 م(.1983ه/1403، 2ط
عيد القحطاين ، حتقيق: ساإلفهام شرح عمدة األحكامابن ابز، عبد العزيز،  .10

 )د.ك: مؤسسة اجلريسي، د. ط، د.ت(.
 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(.، فتاوى نور على الدرب ابن ابز، عبد العزيز .11
 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. ، جمموع فتاوى بن ابزابن ابز، عبد العزيز .12
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)الرايض: مكتبة الرشد،  ، شرح صحيح البخاريابن بطال، علي بن خلف .13
 .م(2003ه/1423، 2ط

)الرايض: دار العاصمة، ، شرح عمدة الفقه بن عبد السالم أمحدابن تيمية،  .14
 م(.2008ه/1429، 1ط

 أمحد اإلماماحملرر يف الفقه على مذهب ابن تيمية، عبد السالم بن عبد هللا،  .15
 م(.1984ه/ 1404، 2)الرايض: مكتبة املعارف، ط بن حنبل

وت: مؤسسة الرسالة، )بري ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ابن حبان .16
 م(.1988ه/1408، 1ط

)بريوت: دار الكتب العلمية،  نزهة الفضالءو  روضة العقالء ابن حبان، حممد، .17
 د. ط، د. ت(.

 )بريوت: دار الفكر، د. ط، د. ت(. ، احمللىأمحدابن حزم، علي بن  .18
)بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، ، مراتب االمجاع أمحدابن حزم، علي بن  .19

 د. ت(.
حتقيق: شعيب الرانؤوط )د. م: مؤسسة الرسالة، ، املسند، أمحدابن حنبل،  .20

 م(.2001ه/1،1421ط
إحكام األحكام شرح عمدة  ،ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب .21

 ، د. ت(القاهرة: مطبعة السنة احملمدية، د. ط) األحكام
، 1تني، ط)الرايض: دار القبل، التدريب يف الفقه الشافعي ابن رسالن، عمر .22

 م(.2012ه/1433
)بريوت: دار املعرفة،  بداية اجملتهد وِناية املقتصد، أمحدابن رشد، حممد بن  .23

 م(. 2000ه/1420، 2ط
)بريوت: دار ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ابن شاس، عبد هللا .24

 م(.2003ه/1423، 1الغرب السالمي، ط



227 

 

، 7)دمشق: املكتب السالمي، طل ، منار السبيل يف شرح الدليابن ضواين .25
 م(.1989ه/1409

، 2)بريوت: دار الفكر، ط حاشية ابن عابدينابن عابدين، حممد أمني،  .26
 م(.1992ه/1412

 م(.1984، 1)تونس: الدار التونسية للنشر، ط ، التحرير والتنويرابن عاشور .27
ب ، حتقيق: حممد احلبيمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، حممد الطاهر، .28

 م(.2004ه/1425ابن اخلوجة )د. م: د. ن، ط. وزارة األوقاف القطرية، 
)د. م: وزارة األوقاف والشؤون  ، التمهيديوسف بن عبد هللا، ابن عبد الرب .29
 ه(.1387املغرب، د. ط،  -اإلسالمية 

)الرايض: مكتبة ، الكايف يف فقه اهل املدينة ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا .30
 م(.1980ه/1400، 2، طالرايض احلديثة

، 1)الرايض: دار ابن اجلوزي، ط الشرح املمتع على زاد املستقنعابن عثيمني،  .31
 م(.2007-م2001ه/1428-ه1422

)د. م: د. ن، د.  ، تعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامةابن عثيمني .32
 ط، د. ت(.
كتبة )د. م: امل ، فتح ذي اجلالل واالكرام شرح بلوغ املرامابن عثيمني .33

 م(.2006ه/1427، 1اإلسالمية للنشر والتوزيع، ط
اخلبتور  أمحد)د. م: مؤسسة خلف ، املختصر الفقهي ابن عرفة، حممد بن حممد .34

 م(.2014ه/1435، 1لألعمال اخلريية، ط
)بريوت: دار الكتب العلمية، ، احملرر الوجيز ابن عطية، عبد احلق بن غالب .35

 ه(.1422، 1ط
)د. م: دار الكتاب ، الشرح الكبري على منت املقنع عبد الرمحن، ابن قدامة .36

 العريب للنشر والتوزيع، د. ط، د. ت(.
)بريوت: دار الكتب  أمحدالكايف يف فقه اإلمام ابن قدامة، موفق الدين،  .37
 م(.1994ه/1414، 1العلمية، ط
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 م(.1968ه/1388): مكتبة القاهرة، د. ط،  املغينابن قدامة، موفق الدين،  .38
)جدة: مكتبة بن حنبل  أمحد اإلمام، املقنع يف فقه موفق الدين ،ابن قدامة .39

 م(.2000ه/1421، 1السوادي للتوزيع، ط
)د. م: املكتبة العصرية، د. ط، ، عمدة الفقه ابن قدامة، موفق الدين .40

 م(.2004ه/1425
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط العظيم القرآن، تفسري أبو الفداء، ابن كثري .41

 ه(.1419
، 1)املنصورة: دار الوفاء، ط، مسند الفاروق كثري، أبو الفداء  ابن .42

 م(.1991ه/1411
)الرايض: مكتبة  األلباين، حتقيق: السننابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين،  .43

 ، د. ت(.1املعارف للنشر والتوزيع، ط
)بريوت: دار احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  ،أمحدحممود بن ، ابن مازة .44

 م(.2004ه/1424، 1العلمية، طالكتب 
)بريوت: دار الكتب ، املبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، إبراهيم بن حممد .45
 م(.1997ه/1418، 1العلمية، ط
 ه(.1414، 3)بريوت: دار صادر، ط، لسان العرب ابن منظور .46
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط، االشباه والنظائر زين الدين، ابن جنيم .47

 م(.1999ه/1419
)د. م: دار الكتاب ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين، بن جنيما .48

 ، د. ت(.2السالمي، ط
حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد )د. م، شركة الطباعة  السرية النبويةابن هشام،  .49

 الفنية املتحدة، د.ط، د. ت(.
، 1)د. م: مؤسسة الرسالة، ط، فقه النوازل بكر بن عبد هللا، أبو زيد .50

 م(.1996ه/1416
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، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط األحكام السلطانية القاضي،، أبو يعلى .51
 م(.2000ه/1421

، 1)بريوت: دار احياء الرتاث العريب، ط، هتذيب اللغة أمحدلزهري، حممد بن ا .52
 م(.2001

)د. م: دار الصميعي للنشر والتوزيع، جمموعة الفوائد البهية  المسري، صاحل، .53
 .م(2000ه/1420، 1ط

)بريوت: ، ِناية السول شرح منهاج الوصول عبد الرحيم بن احلسن، اإلسنوي .54
 م(.1999ه/1420، 1دار الكتب العلمية، ط

، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط، املدونة بن أنس األصبحي، مالك .55
 م(.1994ه/1415

 القرآناملفردات يف غريب األصفهاين، احلسني بن حممد املعروف ابلراغب،  .56
 ه(.1412، 1ر القلم، ط)دمشق: دا
، 2)بريوت: املكتب السالمي، طارواء الغليل  ، حممد انصر الدين،األلباين .57

 م(.1985ه/1405
)الرايض:  التعليقات الرضية على الروضة الندية، حممد انصر الدين، األلباين .58

 م(. 2003ه/1423، 1دار ابن القيم، ط
)الرايض: مكتبة حة ، سلسلة األحاديث الصحي، حممد انصر الديناأللباين .59

 م(.2002ه/1422، 1املعارف للنشر والتوزيع، ط
)بريوت: املكتب  صحيح اجلامع الصغري وزايدته، حممد انصر الدين، األلباين .60

 م(.1988ه/1408، 3اإلسالمي، ط
 غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، حممد انصر الدين، األلباين .61

 ه(.1405، 3)بريوت: املكتب اإلسالمي، ط
)بريوت: املكتب السالمي، د. ط، د. اإلحكام يف أصول األحكام  اآلمدي، .62

 ت(.
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)د. م: دار الكتاب أسىن املطالب شرح روض الطالب  النصاري، زكراي، .63
 السالمي، د. ط، د. ت(.

 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. السباق إىل العقول ، عبد هللا قادري،األهدل .64
)د. م: دار الفكر، د. ط، د. العناية شرح اهلداية  البابريت، حممد بن حممد، .65

 ت(.
)د. م: حاشية البجريمي على شرح املنهج  البجريمي، سليمان بن حممد، .66

 م(.1950ه/1369مطبعة احلليب، د. ط، 
)اجلبيل: دار  األلباين، حتقيق: األدب املفردالبخاري، حممد بن امساعيل،  .67
 م(. 1999ه/1419، 1الصديق، ط
، 2)القاهرة: دار ال تأصيل، ط اجلامع الصحيحد بن إمساعيل، البخاري، حمم .68

 م(.2015ه/1436
، 1)كراتشي: الصدف ببلشرز، ط قواعد الفقه الربكيت، حممد عميم الحسان، .69

 م(.1986ه/1407
 إكمال املعلم بفوائد مسلمالبسيت، أبو الفضل عياض بن موسى،  .70

 م(.1998ه/1419، 1)السكندرية: دار الوفاء، ط
، حتقيق: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد ابن حبان، البسيت .71

 م(.1988ه/1408، 1شعيب األرانؤوط )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
)الرايض: املؤسسة السعيدية، الروض الندي شرح كايف املبتدي ، أمحدالبعلي،  .72

 د. ط، د. ت(
، حتقيق: آنالقر معامل التنزيل يف تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود،  .73

 م(.2000ه/1420، 1عبد الرزاق املهدي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط
)د. م: دار  الشافعي اإلمامالتهذيب يف فقه  البغوي، احلسني بن مسعود، .74

 م(.1997ه/1418، 1الكتب العلمية، ط
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املكتب اإلسالمي، : دمشق، بريوت، )شرح السنة البغوي، .75
 ( م1983ه/1403ط

)بريوت: دار احياء الرتاث،  تفسري مقاتل بن سليمان قاتل،بن سليمان، م .76
 ه(.1423، 1ط

)د. م: دار املؤيد ومؤسسة الرسالة، الروض املربع  البهويت، منصور بن يونس، .77
 د. ط، د.ت(.

، 1)د. م: عامل الكتب، طشرح منتهى اإلرادات  منصور بن يونس، ،البهويت .78
 م(.1993ه/1414

)الكويت: مؤسسة ة الطالب لنيل املآرب عمد منصور بن يونس، ،البهويت .79
 م(.2010ه/1431، 1اجلديد النافع للنشر والتوزيع، ط

)د. م: دار الكتب كشاف القناع عن منت االقناع   منصور بن يونس، ،البهويت .80
 العلمية، د. ط، د. ت(.

)بريوت: مؤسسة الرسالة، ح قواعد الفقه الكلية أيضا  الوجيز يف البورنو، حممد،  .81
 م(.1996ه/1416، 4ط

، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، حممد،  .82
 م(.2003ه/1424

حتقيق: عبداملعطي أمني قلعجي  اآلاثرمعرفة السنن و البيهقي، أبوبكر،  .83
 م(.1991ه/1412، 1)دمشق: دار قتيبة، ط

 األلباينحتقيق: حممد انصر الدين  مشكاة املصابيحالتربيزي، حممد بن عبد هللا،  .84
 م(.1985، 3)بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

)الرايض: مكتبة  األلباين، حتقيق: السننالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى،  .85
 ، د. ت(.1املعارف للنشر والتوزيع، ط

)مكة املكرمة: مكتبة األسدي،  املمتع يف شرح املقنع التنوخي، زين الدين، .86
 م(.2003ه/1424، 3ط
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)د. م: دار أصداء اجملتمع، خمتصر الفقه اإلسالمي  ابراهيم،التوجيري، حممد بن  .87
 م(.2010ه/1431، 11ط

، 1)القاهرة: مكتبة اآلداب، ط املعجم االشتقاقي املؤصل جبل، حممد حسن، .88
 م(.2010

)بريوت: مؤسسة الراين  تيسري علم أصول الفقه بن يوسف، اجلديع، عبد هللا .89
 م(.1997ه/1418، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، طالتعريفات  اجلرجاين، علي بن حممد، .90
 م(.1983ه/1403

، 1)د. م: دار البشائر، طشرح خمتصر الطحاوي  بن علي، أمحداجلصاص،  .91
 م(.2010ه/1431

)د. م: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب اجلندي، خليل بن إسحاق،  .92
 م(.2008ه/1429، 1ث، طمركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتا

)بريوت:  الصحاح َتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل ابن محاد،  .93
 م(.1987 /1407، 4دار العلم للماليني، ط

 حتقيق: عبد العظيم الديبِناية املطلب يف دراية املذهب  اجلويين، أبو املعايل، .94
 م(.2007ه/1428، 1)د. م: دار املنهاج، ط

)بريوت: دار  بن حنبل أمحد اإلماماالقناع يف فقه ، احلجاوي، شرف الدين .95
 املعرفة، د. ط، د. ت(.

)جدة: دار  كفاية األخيار يف حل غاية االختصاراحلصين، أبوبكر ابن حممد،  .96
 م(. 2016ه/1437، 5املنهاج للنشر والتوزيع، ط

، 3)د. م: دار الفكر، طمواهب اجلليل شرح خمتصر خليل  احلطاب، .97
 م(.1992ه/1412

، 1)د. م: دار الكتب العلمية، طغمز عيون البصائر  بن حممد، أمحدحلموي، ا .98
 م(.1985ه/1405
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)القاهرة: مكتبة تفسري غريب ما يف الصحيحني احلميدي، حممد بن فتوح،  .99
 م(.1995ه/1415، 1السنة، ط

حممد شاكر  أمحد، حتقيق: أمحد اإلماممسند ، أمحدحنبل، أبوعبدهللا  .100
 م(.1995ه/1416، 1ط )القاهرة: دار احلديث،

)بريوت: دار الكتب العلمية، د.  القواعد البن رجباحلنبلي، ابن رجب،  .101
 ط، د. ت(.

)الرايض: مكتبة الرشد، التنبيه على مشكالت اهلداية  احلنفي، ابن ايب العز، .102
 م(.2003ه/1424، 1ط

 شرح أصول البزدوي األسراركشف البخاري،  أمحداحلنفي، عبد العزيز بن  .103
 دار الكتاب اإلسالمي، د. ط، د.ت(.)بريوت: 

)الرايض: مكتبة  علم املقاصد الشرعيةاخلادمي، نور الدين بن خمتار،  .104
 م(.2001ه/1421، 1العبيكان، ط

)بريوت: دار الفكر للطباعة، شرح خمتصر خليل  اخلرشي، حممد بن عبد هللا، .105
 د. ط، د. ت(.

ق: سعد بن جندت ، حتقيمعامل السنناخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد،  .106
 م(.2016ه/1437عمر )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط. خاصة، 

ضمان املنافع دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي ، إبراهيم فاضلالدبو،  .107
 م(.2001ه/1422، 2)عمان: دار عمار، ط والقانون املدين
)الرايض: مكتبة  املعامالت املالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان حممد،  .108

 م(.2011ه/1432، 2هد الوطنية، طامللك ف
 )د. م: دار الفكر، د. ط، د. ت(. الشرح الكبري، أمحدالدردير، الشيخ  .109
)د. م: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  الدسوقي، حممد بن عرفة، .110

 الفكر، د. ط، د. ت(.
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)جدة: دار  النجم الوهاج يف شرح املنهاج الدمريي، حممد بن موسى، .111
 م(.2004ه/1425، 1املنهاج، ط

، 1)بريوت: دار اجليل، طحجة هللا البالغة  بن عبد الرحيم، أمحدالدهلوي،  .112
 م(.2005ه/1426

، 5)بريوت: املكتبة العصرية، طخمتار الصحاح الرازي، زين الدين،  .113
 م(.1999ه/1420

، 3)د. م: مؤسسة الرسالة، طاحملصول  الرازي، فخر الدين، .114
 م(.1997ه/1418

، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طمفاتيح الغيب  الرازي، فخر الدين، .115
 ه(.1420

)د. م: دار الفكر، د. ، فتح العزيز بشرح الوجيز الرافعي، عبد الكرمي حممد .116
 ط، د. ت(.

)د. م: املكتب مطالب أوَل النهى يف شرح غاية املنتهى  الرحيباين، مصطفى، .117
 م(.1994ه/1415، 2السالمي، ط
)بريوت: دار الفكر، ط أخرية، اية احملتاج ِن الرملي، مشس الدين، .118

 م(.1984ه/1404
، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط حبر املذهب الروايين، أبو احملاسن، .119

 م(.2009
جملة الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية والفتاء والدعوة واإلرشاد،  .120

 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. البحوث اإلسالمية
)د. م: الدار العاملية الشاطيب  اإلمامظرية املقاصد عند ، نأمحد الريسوين، .121

 م(.1992ه/1412، 2للكتاب السالمي، ط
)بريوت: عامل الكتب، وإعرابه  القرآنمعاين  الزجاج، إبراهيم بن السري، .122

 م(.1988ه/1408، 1ط
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)دمشق: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة  الزحيلي، حممد، .123
 م(.2006ه/1427 ،1دار الفكر، ط
)دمشق: دار الفكر،  الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .124

 ، د. ت(.12ط
، 2)دمشق: دار القلم، ط شرح القواعد الفقهيةبن حممد،  أمحدالزرقا،  .125

 م(.1989ه/1409
)بريوت:  شرح الزرقاين على خمتصر خليل الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف، .126

 م(.2002ه/1422، 1دار الكتب العلمية، ط
، 1)د. م: دار الكتيب، طالبحر احمليط يف أصول الفقه  الزركشي، بدر الدين، .127

 م(.1994ه/1414
)الكويت: وزارة األوقاف  ، املنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، بدر الدين .128
 م(.1985ه/1405، 2الكويتية، ط

لرايض: )ا شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيالزركشي، حممد بن عبد هللا،  .129
 م(.  1413/1993، 1دار العبيكان، ط

 ه(.1407، 3)بريوت: دار الكتاب العريب، ط، الكشاف الزخمشري .130
، حتقيق: حممد أديب ختريج الفروع على األصول، أمحدالزجناين، حممود بن  .131

 م(.1978ه/1398، 2صاحل )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
)القاهرة: املطبعة دقائق ، تبيني احلقائق شرح كنز الالزيلعي، عثمان بن علي .132

 ه(.1313، 1المريية الكربى، ط
 م(. 1998ه/1419، 2)بريوت: دار الفكر، ط فقه السنةسابق، سيد،  .133
)القاهرة:  موسوعة مسائل اجلمهور يف الفقه اإلسالميساعي، حممد نعيم،  .134

 م(.2007ه/1428، 2دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ط
، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط، االشباه والنظائر ينالسبكي، اتج الد .135

 م(.1991ه/1411



236 

 

)الرايض:  األلباين، حتقيق: السننسليمان بن األشعث،  أبو داودالسجستاين،  .136
 ، د. ت(.1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط

)بريوت: دار املعرفة، د. ط،  أصول السرخسي، أمحدالسرخسي، حممد بن  .137
 د.ت(.

)بريوت: دار املعرفة، د. ط،  املبسوط، أمحدمد بن السرخسي، حم .138
 م(.1993ه/1414

)دمشق: دار  القاموس الفقهي لغة واصطالحا  سعدي، الدكتور أبوحبيب،  .139
 م(.1988ه /1408، 2الفكر، ط

 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. ، حكم نقل األعضاء البشريةالسكري .140
)الرايض: قيه جهله ، أصول الفقه الذي ال يسع الفعياض بن انمي، السلمي .141

 م(.2005ه/1426، 1دار التدمرية، ط
حكمها يف اإلسالم وطرف  اإللكرتوين، وسائل اإلرهاب عبد الرمحن، السند .142

 م(.2014ه/1435، 1)صنعاء: اجليل اجلديد، ط مكافحتها
)د. م: موقع وزارة األوقاف ، كفاية احلاجة شرح سنن ابن ماجه السندي .143

 السعودية، د. ط، د. ت(.
حتقيق: حممد أبو الفضل  القرآناالتقان يف علوم وطي، جالل الدين، السي .144

 م(.1974ه/1394إبراهيم )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، د. ط، 
، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط، االشباه والنظائر جالل الدين ،السيوطي .145

 م(.1990ه/1411
)القاهرة: املكتبة  مالك، تنوير احلوالك شرح موطأ السيوطي، جالل الدين .146

 م(.1969ه/1389التجارية الكربى، د. ط، 
حتقيق: حسن احملاضرة يف َتريخ مصر والقاهرة السيوطي، جالل الدين،  .147

 م(.1967ه/1387، 1حممد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط



237 

 

، 1ط)د. م: دار ابن عفان، ، املوافقات الشاطيب، إبراهيم بن موسى .148
 م(.1997ه/1417

، 4)جدة: دار املنهاج، ط، شرح الياقوت النفيس أمحدالشاطري، حممد بن  .149
 م(.2014ه/1435

)بريوت: دار املعرفة، د. ط، ، األم حممد بن ادريس، الشافعي .150
 م(.1990ه/1410

، 1)د. م: د. ن، ط ، اخلالصة يف أحكام التجسسالشحود، علي .151
 م(.2011ه/1432

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيب،  دأمحالشربيين، حممد بن  .152
 م(.1994ه/1415، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

)املدينة املنورة: ، منهج التشريع اإلسالمي وحكمته الشنقيطي، حممد األمني .153
 ، د. ت(.2اجلامعة السالمية، ط

 .شرح زاد املستقنع دروس صوتيةالشنقيطي، حممد املختار،  .154
، 1)د. م: دار الكتاب العريب، ط، إرشاد الفحول حممد بن علي، اينالشوك .155

 م(.1999ه/1419
)دمشق وبريوت: دار ابن كثري، دار  ، فتح القديرحممد بن علي، الشوكاين .156

 ه(.1414، 1الكلم الطيب، ط
، 1)د. م: دار احلديث، ط، نيل األوطار حممد بن علي، الشوكاين .157

 م(.1993ه/1413
)الكويت: مكتبة نيل املآرب بشرح دليل الطالب در، الشيباين، عبد القا .158

 م(.1983ه/1403، 1الفالح، ط
)بريوت: دار الكتب  ، احلجة على اهل املدينةالشيباين، حممد ابن فرقد .159

 ه(.1403، 3العلمية، ط
 الشافعي اإلماماملهذب يف فقه الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  .160

 د. ت(. )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط،



238 

 

)د. م: دار املعارف، بلغة السالك ألقرب املسالك ، أبو العباس، الصاوي .161
 د. ط، د. ت(.

)بريوت:  سبل السالم شرح بلوغ املرامالصنعاين، حممد بن امساعيل األمري،  .162
 م(.  2001ه/1422، 2دار احياء الرتاث العريب، ط

حممد  أمحدق: ، حتقيالقرآنجامع البيان يف أتويل الطربي، حممد بن جرير،  .163
 م(.2000ه/1420، 1شاكر )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 ، د. ت(.2)د. م: دار الكتاب السالمي، ط، تكملة البحر الرائق الطوري .164
)الرايض: ، الفقه امليسر الطيار، عبدهللا، واملطلق، عبدهللا، واملوسى، حممد .165

 م(.2011ه/1432، 1مدار الوطن للنشر، ط
)مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، املشكاة شرح الطييب، شرف الدين،  .166

 م(.1997ه/1417، 1ط
)د. م:  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريبالطييب، شرف الدين،  .167

 م(.2013ه/1434، 1جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، ط
)بريوت:  قواعد األحكام يف مصاحل األانمعبد السالم، أبو حممد عز الدين،  .168
 م(.1998ه/1419، 2، طمؤسسة الراين
القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة  العبد اللطيف، عبد الرمحن بن صاحل، .169

، 1)املدينة املنورة: عمادة البحث العلمي ابجلامعة السالمية، طللتيسري 
 م(.2003ه/1423

، د. 8)د. م: مكتبة الدعوة، ط، علم أصول الفقه عبد الوهاب خالف .170
 ت(.

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ، أمحدبن  العدوي، أبو احلسن علي .171
 م(.1994ه/1414)بريوت: دار الفكر، د. ط،  الرابين

 ه(.1379)بريوت: دار املعرفة، د. ط، ، فتح الباري العسقالين، ابن حجر .172
 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(.، التنظري الفقهي عطية، مجال .173



239 

 

 ه(.1415، 2علمية، ط)بريوت: دار الكتب ال ، عون املعبودالعظيم آابدي .174
، 1)الضفة الغربية، مكتبة دنديس، ط يسألونك، فتاوى عفانة، حسام الدين .175

 م(.1430ه/1427
)بريوت: دار الفكر، منح اجلليل شرح خمتصر خليل ، أمحدعليش، حممد بن  .176

 م(.1989ه/1409د. ط، 
، 1)د. م: عامل الكتب، ط ، معجم اللغة العربية املعاصرةخمتار أمحدعمر،  .177

 م(.2008ه/1429
)جدة: دار املنهاج، الشافعي  اإلمام، البيان يف مذهب العمراين، ابن ايب اخلري .178

 م(.2000ه/1421، 1ط
)بريوت:  توضيح املقاصد شرح الكافية الشافيةبن ابراهيم،  أمحدعيسى،  .179

 م(.1986ه/1406، 3املكتب اإلسالمي، ط
، 1تب العلمية، ط)بريوت: دار الك، البناية شرح اهلداية العيين، بدر الدين .180

 م(.2000ه/1420
، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط ، شرح سنن أيب داوودالعيين، بدر الدين .181

 م(.1999ه/1420
)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ط،  ، عمدة القاريالعيين، بدر الدين .182

 د. ت(.
)القاهرة: دار احلديث، د. ط  إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد،  .183

 م(.1998ه/1419،
، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط، املستصفى الغزايل، أبو حامد .184

 م(.1993ه/1413
، 1)القاهرة: دار السالم، ط، الوسيط يف املذهب أبو حامد، الغزايل .185

 ه(.1417
)بريوت: دار املعرفة  ، السراج الوهاج على منت املنهاجحممد، الغمراوي .186

 للطباعة والنشر، د. ط، د. ت(.



240 

 

، 1بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط) قاييس اللغةم ،أمحدفارس،  .187
 م(.  2001ه/1422

)الرايض: رائسة إدارة البحوث العلمية والفتاء، د.  فتاوى اللجنة الدائمة .188
 ط، د. ت(.

حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم كتاب العني ، أمحدالفراهيدي، اخلليل بن  .189
 (.السامرائي )د. م، دار ومكتبة هالل، د. ط، د.ت

)بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، القاموس احمليط الفريوزآابدي .190
 م(.2005ه/1426، 8والتوزيع، ط

)بريوت:  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريبن حممد،  أمحدالفيومي،  .191
 دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت(.

ار )بريوت: د مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحالقاري، مال علي،  .192
 م(.2002ه/1422، 1الفكر، ط

، 2)القاهرة: دار السالم، ط، التجريد للقدوري بن حممد أمحدالقدوري،  .193
 م(.2006ه/1427

، حتقيق: حممد حجي وسعيد أعراب الذخريةبن إدريس،  أمحدالقرايف،  .194
 م(.1994ه/1415، 1)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

)القاهرة: دار عامل  واء الفروقأنوار الربوق يف أنبن إدريس،  أمحدالقرايف،  .195
 الكتب، د. ط، د.ت(. 

شركة الطباعة الفنية )صنعاء: ، شرح تنقيح الفصول القرايف، شهاب الدين .196
 م(.1973ه/1393، 1، طاملتحدة

مكتبة نزار )د. م: ، نفائس األصول يف شرح احملصول شهاب الدين ،القرايف .197
 م(.1995ه/1416، 1، طمصطفى الباز
)بريوت: املكتب اإلسالمي،  احلالل واحلرام يف اإلسالم القرضاوي، يوسف، .198

 م(.1980ه/1400، 13ط



241 

 

)بريوت: دار الغرب  ، البيان والتحصيلالقرطيب، أبو الوليد، حممد بن رشد .199
 م(.1988ه/1408، 2السالمي، ط
)بريوت: دار  ، املقدمات واملمهداتحممد بن رشد القرطيب، أبو الوليد، .200

 م(.1988ه/1408، 1الغرب السالمي، ط
)القاهرة: دار الكتب املصرية،  القرآن، اجلامع ألحكام أبو عبد هللا، القرطيب .201

 م(.1964ه/1384، 2ط
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط االستذكارالقرطيب، يوسف بن عبد الرب،  .202

 م(.2000ه/1421
)د. م: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري بن حممد،  أمحدالقسطالين،  .203

 ه(.1323، 7كربى األمريية، طاملطبعة ال
)عمان: بيت األفكار  املسند الصحيحالقشريي، مسلم، ابن احلجاج،  .204

 م(.2008الدولية، د. ط، 
)بريوت: دار  معجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس وقنييب، حامد صادق،  .205
 م(. 1988ه /1408، 2النفائس، ط

)بريوت: ويب وعمرية حاشية قليالربلسي،  أمحدسالمة وعمرية،  أمحدالقليويب،  .206
 م(.1995ه/1415دار الفكر، د. ط، 

)بريوت: ، حاشيتا قليويب وعمرية الربلسي أمحد، سالمة، عمرية أمحدقليويب،  .207
 م(.1995ه/1415دار الفكر، د. ط، 

، النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من القريواين، بن أيب زيد .208
  م(.1999، 1، ط)بريوت: دار الغرب اإلسالمياألمهات 

 )د. م: دار الفكر، د. ط، د. ت(.، منت الرسالة بن أيب زيد، القريواين .209
)بريوت:  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، أبوبكر بن مسعود،  .210

 م(.1986ه/1406، 2دار الكتب العلمية، ط



242 

 

، طد. ، )الرايض: رسالة ماجستري سرقة املنفعةالكربى، زيد حممد،  .211
 (.م2007ه ، 1428

، حتقيق: عبد الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعاتالكتاين، عبد احلي،  .212
 ، د. ت(.2اخلالدي )بريوت: دار األرقم، ط هللا

جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف الكجرايت، حممد طاهر اهلندي،  .213
 م(.1967ه /1387، 3)مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط األخبار

 ، د. ت(.2)بريوت: دار الفكر، ط، أسهل املدارك ناوي، أبو بكرالكش .214
)د. م: مؤسسة غراس للنشر  أمحد اإلمام، اهلداية على مذهب الكلوذاين .215

 م(.2004ه/1425، 1والتوزيع، ط
 اإلماميف فقه  ، إرشاد السالك إىل أشرف املسالكاملالكي، شهاب الدين .216

 ، د. ت(.3ليب، ط)صنعاء: مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلمالك 
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط، احلاوي الكبري املاوردي .217

 م(.1999ه/1419
)بريوت: دار الكتب ، َتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي املباركفوري .218

  العلمية، د. ط، د. ت(.
 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. جملة اجملمع الفقهي .219
)د. م: د.  ملؤمتر اإلسالمي جبدةجملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ا .220

 ن، د. ط، د. ت(.
 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. ، موسوعة فقه املعامالتجمموعة مؤلفني .221
، 1)صنعاء: اجليل اجلديد، ط املقدمة يف فقه العصر، مراد، فضل عبد هللا .222

 م(.2014ه/1435
، )د. م: مطبعة مصطفى البايب احلليب ، تفسري املراغيمصطفى أمحداملراغي،  .223

 م(.1946ه/1365، 1ط



243 

 

)د. م: دار إحياء الرتاث االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  املرداوي، .224
 ، د. ت(.2العريب، ط

)الرايض: مكتبة الرشد،  ، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقهاملرداوي .225
 م(.2000ه/1421، 1ط

دار  )بريوت: ، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين، علي بن ايب بكر .226
 ، د. ت(.1إحياء الرتاث العريب، ط

)بريوت: دار املعرفة، د. ط،  ، خمتصر املزيناملزين، إمساعيل بن حيىي .227
 م(.1990ه/1410

)د. م: دار احياء الكتب ، درر احلكام شرح غرر األحكام مال خسرو .228
 العربية، د. ط، د. ت(.

 اإلمامكتبة )الرايض: م، التيسري بشرح اجلامع الصغري املناوي، عبد الرؤوف .229
 م(. 1988ه/1408، 3الشافعي، ط

)القاهرة: املكتبة  فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، عبد الرؤوف،  .230
 م(.1937ه/1356، 1التجارية الكربى، ط

 األلباين، حتقيق: الرتغيب والرتهيباملنذري، عبد العظيم عبد القوي،  .231
 م(.1996ه/1417، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

)د. م: دار الكتب التاج واإلكليل ملختصر خليل  واق، أبو عبد هللا،امل .232
 م(.1994ه/1416، 1العلمية، ط

)الرايض: مركز التميز البحثي،  املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة .233
 م(.2014ه/1435د. ط، 

)املنصورة: دار اهلدي البيوع احملرمة واملنهي عنها ميالد، عبد الناصر خضر،  .234
 م(.2005ه/1426، 1وي، طالنب

، 1)دمشق: دار القلم، ط، القواعد الفقهية أمحدالندوي، علي بن  .235
 ه(.1407



244 

 

)الرايض:  األلباين، حتقيق: السننبن شعيب،  أمحدالنسائي، أبو عبد الرمحن  .236
 ، د. ت(.1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط

، 1مية، ط)د. م: دار البشائر اإلسال، كنز الدقائق النسفي، حافظ الدين .237
 م(.2011ه/1432

، الفواكه الدواين على رسالة ابن ايب زيد القريواين شهاب الدين، النفراوي .238
 م(.1995ه/1415)د. م: دار الفكر، د. ط، 

)بريوت: دار الكتب  جامع العلوم يف اصطالحات الفنوننكري، عبد النيب،  .239
 م(. 2000ه/1421، 1العلمية، ط

)الرايض: هذب يف علم أصول الفقه املقارن ، املالنملة، عبد الكرمي بن علي .240
 م(.1999ه/1420، 1مكتبة الرشد، ط

)بريوت: املكتب ، روضة الطالبني وعمدة املفتني حمي الدين ،النووي .241
 م(.1991ه/1412، 3السالمي، ط
)د. م: دار الفكر، د. ط، د،  اجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي بن زكراي،  .242

 ت(. 
)بريوت: دار إحياء  املنهاج شرح مسلم ابن احلجاج النووي، حيىي بن زكراي، .243

 ه(.1392، 2الرتاث العريب، ط
)بريوت: دار إحياء الرتاث  َتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليتمي، ابن حجر،  .244

 العريب، د. ط، د.ت(.
 www.islamqa.infoموقع اإلسالم سؤال وجواب  .245
  www.almeezan.qaموقع البوابة القانونية القطرية  .246
 www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية قع مو  .247
 www.ibn-jebreen.com موقع عبد هللا اجلربين .248
  www.alukah.net موقع األلوكة .249
 www.wikipedia.orgموقع ويكيبيداي  .250

http://www.ibn-jebreen.com/

