
ر الدَّين: وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي الدين وإما أن تريب، أي تزيد فيه، فيزيد يف الدين   -  1
دة  3. ويدخل فيه ر القرض 2ويؤخر األجل. وهذا هو ر اجلاهلية وهو  -، ويقصد به اشرتاط نفٍع للمقرض؛ ألنه جعل الز

  بل الدَّين. يف مقا -النفع 
ب اإلرفاق   يت؛ ألن القرض من  وإذا كان ما حصل به القرض من األموال الربوية، فيدخل أيضاً يف ر البيع الذي سوف 

ب املعاوضات والبيع.   واإلحسان، فإذا اشرتط فيه نفع للمقرض أصبح من 
، وهو على قسمني -  2 ألصناف اليت جيري فيها الر   : ر البيع: وهو خمتص 

 ____________________  
  ) . 276مادة: ربو) . واآلية يف سورة البقرة ( -  304/ 14لسان العرب ( 1
تهد (  2   ) . 4/22) ، املوافقات ( 2/153انظر: بداية ا
لد الرابع عشر من كتابه   3 "، مطبوعة يف آخر ا للشيخ ظفر أمحد العثماين رسالة بعنوان: "كشف الدجى عن وجه الر

ا. "إعالء ال دة املشروطة يف القرض من الر املنهي عنه. وهي رسالة قّيمة يف    سنن"، بّني فيها أن الز
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  . وهذا يكون يف بيع كل ربويني سواًء اتفقا يف اجلنس أو اختلفا. 1ر نسيئة: وهو أن ُيشرتط أجل يف أحد العوضني  -أ 
دٍة يف أحدمها. ومن التعريف يعلم أن ر الفضل ال يكون إال يف بيع  ر فضل: وهو بيع ما جيري فيه الر مبثله   -ب  مع ز

  اجلنسني املتفقني من األموال الربوية.
خري القبض يف أحد العوضني، أي أن يفارق أحدمها   ويزيد بعض العلماء نوعاً آخر من أنواع الر وهو ر اليد، ويعنون به 

رجاع هذا النوع إىل ر النسيئة، فاملنع من التفرق قبل القبض يف األموال الربوية  . لكن ميكن إ2جملس العقد قبل التقابض
لئال يكون سبباً لر النسيئة، وأيضاً فإن املتعاقدين قد يتعاقدان على احللول والعادة جارية بصرب أحدمها على اآلخر كما 

ب احليل، يطلقون العقد وقد تواطئوا على أمٍر آخر.    يفعل أر
لكتاب والسنة وإمجاع األمة. والر   حمّرم 

 ََّ َُْكُلوا الرِّ َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا ا ، ويقول 3 لََعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} أما يف الكتاب فيقول هللا تعاىل: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال 
َُْكُلوَن الرِّ ال يـَُقوُموَن ِإالَّ  َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّسبحانه: {الَِّذيَن  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ َّ َِ   َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك 

ْيَع َوَحرََّم الرِّ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه  ُ اْلبـَ َّ َِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم   ِإَىل َوَأَحلَّ ا ا
ُ ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّارٍ  َّ ُ الرِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َوا َّ   ِفيَها َخاِلُدوَن َميَْحُق ا

 ____________________  
  ) . 3/409اية احملتاج (  1
  املرجع السابق.  2
  ) . 130سورة آل عمران، آية ( 3
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ُتْم ُمْؤِمنِ 1أَثِيٍم}  َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّ ِإْن ُكنـْ َّ َني فَِإْن َملْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا  ، إىل أن يقول سبحانه: {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا
ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالِ  َِّ َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُبـْ   . 2ُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن} ِحبَْرٍب ِمَن ا

ت هو ر الدَّين الذي سبق التعريف به وأنه هو ر اجلاهلية. قال ذلك جماهد وقتادة   وهذا الر الوارد يف هذه اآل
  .3وغريمها

نري إ دٍة على  وقد قال أبو بكر اجلّصاص: "والر الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان قرض الدراهم والد ىل أجل بز
  . 4مقدار ما اسُتقرض على ما يرتاضون به"

  . 5وقال حنو ذلك ابن عبد الرب 
  . -كما سيأيت   -وأما ر البيع فقد بيّنت السنة حترميه 

، فقد سبق ذكر بعضها يف هذا الفصل، وفيها التصريح بتحرميه، وأنه من   وأما األدلة الواردة من السنة على حترمي الر
للعن والعقوبة يف اآلخرة. املوبقات    املتوعد صاحبها 

حلرب" ؛ ألن هللا أذن فيه    . 6وقد قال اإلمام مالك: "إين تصفحت كتاب هللا وسنة نبيه فلم أر شيئاً أشّر من الر
ية للمال  وللر مضار كثرية يف عدة نواحي، فمن الناحية األخالقية فإن املرايب يكون منطبعاً بتأثري األثرة والبخل والعبود

  والتكالب عليه.
 ____________________  

  ) . 276،  275سورة البقرة، آية ( 1
  ) . 279،  278سورة البقرة، آية ( 2
  ) . 6/8تفسري ابن جرير (  3
  ) . 465/ 1أحكام القرآن ( 4
  ) . 4/91التمهيد ( 5
  ) . 22/ 2) ، مغين احملتاج ( 3/364(  - تفسري القرطيب  -اجلامع ألحكام القرآن  6
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ألثرة وال يساعد فيه أحٌد غريه إال أن يرجو منه   تمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم  وأما من الناحية االجتماعية فإن ا
فائدة راجعة على نفسه، ويستغل الغين الفقري يف ضائقته وفقره، فهذا جمتمع ال ميكن أن يقوم ويظل قائماً على قواعد 

  تاً. حمكمة، بل يكون متفككاً مشت 
ومن أضراره االقتصادية الكثرية، أن أصحاب األموال ال يتجهون إىل استثمار األموال يف املشاريع النافعة اليت يستفيد منها 

لر احلاصل له من القرض الربوي ال حيتاج إىل هذه االستثمارات، وألن هؤالء يبقون أمواهلم يف موضٍع   أهل البلد؛ ألنه 
، وهذا يؤثر يف وفرة األعمال واستهالك البضائعواحٍد يرجون ارتفاع سعر    . 1الر

  إىل غري ذلك من مضاره الكثرية اليت ال ينكرها إال مكابٌر ماّدي. 
  . 3ور النسيئة 2وقد أمجع العلماء على حترمي ر الدَّين

صحابة فيما وقفت عليه،  وأما ر الفضل فقد صّح احلديث يف حترميه عن النيب صلى هللا عليه وسلم من طريق تسعٍة من ال
وهم: عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وأبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وفضالة بن عبيد، وعبادة بن الصامت، وأبو  



  . -رضي هللا عنهم أمجعني   -بكرة، ومعمر، وأبو أسيد الساعدي 
سبق ذكر ألفاظهم فيما تقدم من  وقد  -رضي هللا عنهما  - وصّح موقوفاً عن أيب بكر الصديق، وعلي بن أيب طالب 

  أحاديث هذا الفصل.
 ____________________  

، للمودودي (ص  1   ) . 62- 50انظر: الر
تهد (  2   ) . 1/230) ، أضواء البيان ( 2/153بداية ا
تهد (118-117اإلمجاع (ص 3   ) . 2/153) ، بداية ا
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ساً، إال أنه قد صح  وخالف يف هذا عبد هللا بن عمر وابن عباس رضي هللا ن بر الفضل    -كما سبق    -عنهما فكا ال ير
فاختلفت  -رضي هللا عنهما  -رجوعه عن قوله هذا إىل القول بتحرميه. وأما ابن عباس   -رضي هللا عنهما  -عن ابن عمر 

حة ر الفضل أيضاً    . -أعلم  وهللا -الرواية عنه، وقد سبق أن الراجح عنه هو رجوعه عن قوله 
أو مل يرجع فالسنة كافية عن قول كل أحٍد، ومن   -رضي هللا عنهما  –وعلى كٍل فإنه كما قال ابن عبد الرب: رجع ابن عباس 

ا ردَّ إليها. قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ردُّوا اجلهاالت إىل السنة   . 1خالفها جهًال 
حة ر الفضل أيضاً، وقد سبق أن هذا النقل  -رضي هللا عنهما   -م وذكر بعض العلماء عن الرباء بن عازب وزيد بن أرق إ

  . وهللا أعلم. 2ال يصح عنهما
حة ر الفضل مث رجع عن ذلك. رواه البيهقي . إال أن هذه  3وقد جاء يف روايٍة عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه كان يرى إ

لسماع. وهللا أعلم. ، ومل 4الرواية يف إسنادها أبو إسحاق السبيعي وهو مدّلس    يصّرح 
س بر  5وأما حديث أسامة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إمنا الر يف النسيئة" ، فظاهره أنه ال 

  الفضل، إال أن العلماء أجابوا عن حديث أسامة رضي هللا عنه هذا بعدة أجوبة منها: 
 ____________________  

  ) . 212/ 19االستذكار (  1
  ) . 145عند حديث رقم ( 2
  ) . 5/282السنن الكربى (  3
  ) . وقد ذكره احلافظ يف املرتبة الثالثة من املدلسني. 101تعريف أهل التقديس (ص  4
  سبق ذكره عند الطريق الثامنة من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.  5
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واحد، وأن أسامة رضي هللا عنه مل يدرك أول احلادثة اليت ورد فيها  لعل احلديث وارد يف جنسني خمتلفني ال جنس  -  1
  . 1احلديث



ت منع ر الفضل عن مجاعٍة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، ورواية اجلماعة  -  2 أنه رواية صحايب واحد، وروا
  أقوى وأثبت وأبعد من اخلطأ من رواية الواحد. 

مل عليه. أن حديث أسامة جممل، وحديث غري  -  3 ملبني وتنزيل ا . فوجب العمل    ه مبنيَّ
  أن حديث أسامة املقصود به حصر الكمال. -  4
ملفهوم، فيقدم عليه أحاديث اجلماعة واليت فيها التحرمي؛ ألن داللتها   -  5 أن حديث أسامة فيه نفي حترمي ر الفضل 

  ملنطوق. 
حة ر ا -  6 سخ  ذهب بعضهم إىل أن حديث أسامة يف إ حاديث التحرمي، ولذا ذكره بعض من ألف يف  لفضل منسوخ 

  . 3واجلعربي  2احلديث ومنسوخه، كاحلازمي
  . 4وغريها من األجوبة

 .   هذا فيما يتعلق يف حكم الر
أما ما جيري فيه الر فاألحاديث اليت سبق ذكرها يف هذا الفصل مل تعني إال ستة أصناف مما جيري فيه الر وهي: الذهب،  

ا ويقاس عليها  ذه املذكورة أم ال؟ فإن كان هناك ما يلحق  والفضة، والرب، والشعري، والتمر، وامللح. فهل هناك ما يلحق 
  فما هي العلة اجلامعة بينها؟ 

 ____________________  
  ) . 77-5/76ذكره حنو هذا اجلواب اإلمام الشافعي. انظر: احلاوي الكبري (  1
ر (ص االعتبار يف الناسخ و  2   ) .165- 164املنسوخ من اآل
  ) . 414رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار (ص 3
  ) . 4/447) ، فتح الباري (11/35انظر يف األجوبة عن هذا احلديث: شرح صحيح مسلم ( 4
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ن الر مقصور على األصناف الستة ال 2والظاهرية 1ذهب طاوس وقتادة وابن عقيل من احلنابلة واردة يف  إىل القول 
. واختلفوا يف العلة املوجودة يف  ن هناك غري هذه األصناف الستة مما حيرم فيه الر احلديث، وخالفهم مجهور العلماء، فقالوا 

  هذه األصناف الستة واليت من أجلها حرم الر فيها حىت يقاس عليها غريها مما فيه نفس العلة. 
ربعة املنصوص عليها من غري الذهب والفضة هي الكيل مع اجلنس. ويف الذهب  فعند احلنفية أن علة الر يف األشياء األ

جتماع الوصفني، ومها: القدر واجلنس . وهذا القول هو املشهور من  3والفضة الوزن مع اجلنس. فال تتحقق العلة إال 
  . 4مذهب احلنابلة 

ا مطعومة مدخرة مقتاتة. ومل وأما عند املالكية فعّلة الر يف الذهب والفضة هي الثمنية، ويف األص ناف األربعة األخرى كو
  . 5يشرتط بعضهم االقتيات

وأما عند الشافعية فعّلة الر يف الذهب والفضة هي الثمنية أيضاً. وأما األصناف األربعة فالقدمي من قول الشافعي أن العلة  
ً. ويف اجلديد أن على الر ا مطعوم جنٍس مكيًال أو موزو   . 6 فيها هي الطعم مطلقاً فيها هي كو

. ويف رواية  7وأما عند احلنابلة فسبق أن املشهور من املذهب هو كقول أيب حنيفة. ويف رواية كمذهب الشافعي يف اجلديد 
  . 9، وهي اختيار ابن قدامة 8أخرى كمذهب الشافعي يف القدمي



 ____________________  
  ) . 413/ 3شرح الزركشي ( 1
  ) . 4/468احمللى ( 2
  ) . 339-338/ 7) ، البناية يف شرح اهلداية (5/183ائع الصنائع ( بد 3
  ) . 1/375) ، منتهى اإلرادات (414/ 3شرح الزركشي ( 4
تهد ( 3/57اخلرشي على خمتصر خليل (  5   ) . 155/ 2) ، بداية ا
موع ( 6   ) . 502- 9/499ا
  ) . 416/ 3شرح الزركشي ( 7
  ) . 417/ 3شرح الزركشي ( 8
  ) . 4/139املغين ( 9
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ويظهر يل وهللا أعلم أن األحاديث قد جاء يف بعضها ذكر الذهب والفضة، وجاء يف بعضها اآلخر ذكر الدينار والدرهم، 
ا من جنس الفضة فالعلة   فإذا كان ذهًبا مصوًغا، أو تربًا، فهو من جنس الذهب، وكذلك الفضة املصوغة حلًيا، أو تربًا، فإ

ا ذهًبا أو فضة ؛ ألن هذا املعىن هو الذي جيري التعامل فيهما   ،1فيها كو ً ما أمثا وأما الدينار والدرهم فالعلة فيهما كو
  ألجله؛ فعلى هذا فالعلة فيهما متعدية يف كل ما تعارف الناس عليه يف أنه 

 ____________________  
نري وهي من الذهب،  يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من األمث 1 ان، [كالد

ت أشكلت   - 2/622والدراهم وهي من الفضة] من غري اشرتاط التماثل، وجيعل الزائد يف مقابلة الصنعة. (تفسري آ
631 . (  

  ) . 5/14قال املرداوي: وعمل الناس عليه. (اإلنصاف 
ت أشكلت  بل جوز شيخ اإلسالم بيع املصوغ جبنسه نسيئة ما مل يقصد كون املصوغ مثًنا.    ) . 632/ 2(تفسري آ

والذي محل شيخ اإلسالم على هذا القول قوله إن العلة يف الذهب والفضة هي الثمنية فقط، فلو كان ذهًبا وفضة ومل يكن 
، بل ينتقل إىل كونه سلعة من السلع؛ كالثياب وغريها. ب الر   مثًنا؛ كالذهب املصوغ فإنه ال يدخل يف 

لفضة، إال مثًال مبثل، يًدا بيد، كما جاءت  وقد تقدم أن األحاديث ق لذهب والفضة  د جاءت يف النهي عن بيع الذهب 
  كذلك يف الدينار والدرهم.

، فإن يف حديث   وقد تقدم يف حديث عبادة بن الصامت، وابن عمر وفضالة بن عبيد أن الذهب املصوغ جيري فيه الر
.فضالة أن الذهب املصوغ؛ وهو ما كان يف القالد   ة أجرى فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أحكام الر

ن  ا، وذلك على القول  يت بيا وميكن ختريج مسألة بيع الذهب املصوغ جبنسه على مسألة (مد عجوة ودرهم) ، وسوف 
لذهب؛ إال إذا كان الذهب املفرد أكثر من الذهب املخلوط.    الذهب إذا كان معه غريه فإنه ال جيوز بيعه 

  كان هذا فيما إذا كان مع الذهب عني، فكذلك إذا كان فيه صفة، وهي الصياغة هنا، وهللا أعلم.  فإذا
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مثن لألشياء؛ كاألوراق النقدية يف هذا الزمان. أما األصناف األربعة الباقية، فكون العلة فيها الكيل أو الوزن مع كونه مطعوماً 
؛ كما هو قول املالكيةهو األقرب من هذه األقوال وبه جتتمع األ ً   . 1دلة. واشرتط ابن القيم أيًضا أن يكون مقتا

  . وهللا أعلم. 2وقد قال سعيد بن املسيب: "ال ر إال يف ذهب أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب" 
لذهب م ع أحدمها، أو معهما شيء ويستفاد أيًضا من حديث فضالة بن عبيد رضي هللا عنه املتقدم النهي عن بيع الذهب 

، فإن اختاذ ذلك حيلة على الر الصريح واقع؛ كبيع مائة درهم يف كيس مبائتني؛ جعًال للمائة   غري الذهب؛ سًدا لذريعة الر
  . 3يف مقابلة الكيس، وقد ال يساوي درمها 

شهورة عند الفقهاء مبسألة (مد  ويقاس عليه بيع كل ربوي جبنسه، معهما أو مع أحدمها من غري جنسهما، وهي املسألة امل 
  عجوة ودرهم) . 

إىل اجلواز إذا كان الربوي املفرد    6يف املشهور عندهم إىل حترمي هذه الصورة، وذهب احلنفية 5واحلنابلة  4وقد ذهب الشافعية 
  .7أكثر من الربوي الذي معه غريه، وهذا القول رواية عن أمحد 

 ____________________  
ت أشكلت ( 141/ 2أعالم املوقعني ( 1   ) . 2/614،681) . وانظر تفسري آ
  ) . 160انظر حديث رقم (  2
  ) . 5/35اإلنصاف ( 3
  ) . 28/ 2مغين احملتاج (  4
  ) . 159/ 4الفروع (  5
  ) . 190- 12/189املبسوط (  6
  ) . وقد ذكر فيه ترجيح شيخ اإلسالم هذا القول يف بعض فتاويه.160/ 4الفروع (  7
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يف رواية عنه إىل أن الربوي املخلوط إذا كان غري مقصود، وإمنا دخل الربوي ضمًنا جاز؛ كبيع شاة   2، وأمحد1وذهب مالك
ن ال يكون الربوي أكثر من ثلث ما معه.   لذهب بذهب، وقد حدد مالك ذلك  ذات لنب، بشاة ذات لنب، أو سيف حملى 

  . 3وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا القول
 __________  

  ) . 641- 2/640يف البن عبد الرب (الكا 1
  ) . 458/ 29الفتاوى (  2
  ) . 462-461/ 29الفتاوى (  3

)2/530 (  



  

  الفصل الثالث: ما ورد يف النهي عن املزابنة واحملاقلة 
لتمر   - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 1( -  162 ى عن املزابنة"، واملزابنة بيع الثمر  "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
لزبيب كيًال.كيالً    ، وبيع الكرم 

فٍع عنه به. ومن طريقه أخرجه البخاري 1رواه مالك ،  6، وأمحد5، والشافعي4، والنسائي 3، ومسلم2ذا اللفظ عن 
  . 7والبيهقي

، 14، والطحاوي13، وأمحد12، وابن ماجه11، والنسائي 10، وأبو داود9، ومسلم8ورواه من غري طريق مالك البخاري
فٍع به بنحوه. ،  15والبيهقي   كلهم من طرٍق عن 

 ____________________  
  ) . 2/486املوطأ (  1
  ) ] . 2171،2185،2205/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 1171/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 266/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) . 331الرسالة (ص 5
  ) . 2/7،63املسند ( 6
  ) . 5/307السنن الكربى (  7
  ) ] . 2172/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  8
  ) ] . 1172-1171/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 9

  ) ] . 658/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 10
  ) ] . 266/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 11
  ) ] . 762-761/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 12
  ) . 5،16،64،123/ 2ملسند ( ا  13
ر (  14   ) . 34/ 4شرح معاين اآل
  ) . 307/ 5السنن الكربى ( 15

)2/531 (  

  

فع موىل ابن عمر. ن تفسري املزابنة من    وعند أمحد التصريح 
  ورجح احلافظ أن التفسري مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وعلى فرض أنه من قول ابن عمر فالصحابة أعلم بذلك من

  .1غريهم
بت "أن النيب صلى هللا عليه   فع عن ابن عمر عن زيد بن  سناده عن حممد بن إسحاق عن  وروى الرتمذي احلديث 

ى عن احملاقلة واملزابنة " بت بني النيب صلى هللا عليه وسلم وابن عمر 2وسلم  رضي هللا    -، فزاد يف اإلسناد زيد بن 



  . -عنهما 
فع أصّح من رواية ابن  وقد تفّرد بذلك ابن إسحا ق وهو مدلِّس وقد عنعن، وقد بنيَّ الرتمذي أن رواية مالك وغريه عن 

، وليس عنده ذكر النهي عن احملاقلة واملزابنة.  بت هو الرخصة يف العرا   إسحاق. وأن احملفوظ يف حديث زيد بن 
، كلهم من طرٍق عن  7، واحلاكم-افعي من طريق الش -  6، والطحاوي5، وعلي بن اجلعد 4، واحلميدي3وروى الشافعي 

سفيان ثنا عمرو بن دينار مسعت إمساعيل الشيباين يقول: بعت ما يف رؤوس خنلي مبائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم،  
." ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذا إال أنه أرخص يف العرا   فسألت ابن عمر، فقال: "

  وإسناد هذا احلديث صحيح. 
 ____________________  

  ) . 450/ 4انظر: فتح الباري ( 1
  ) . 310/ 5) ] . وانظر أيضاً: مصنف ابن أيب شيبة (594/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 2
  ) .144مسند الشافعي (ص 3
  ) .296/ 2مسند احلميدي ( 4
  ) . 703- 2/702مسند علي بن اجلعد (  5
ر ( 6   ) .4/29شرح معاين اآل
  ) .365/ 4م (مستدرك احلاك 7

)2/532 (  

  

  . 1وإمساعيل الشيباين هو إمساعيل بن إبراهيم. قال عنه أبو زرعة: ثقة
، كلهم من طرٍق عن سامل عن أبيه مرفوعاً،  6، والدارقطين5، والطحاوي4، والنسائي خمتصًرا3، ومسلم2ورواه البخاري

لتمر يف النهي عن   -رضي هللا عنهما  - ". وحديث ابن عمر بلفظ: "ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه، وال تبيعوا الثَّمر 
  -، كلهم من طرق عنه 11، وابن ماجه10، والنسائي 9، وأبو داود8، ومسلم7بيع ما مل يبد صالحه قد رواه أيًضا البخاري

ى البائع وامل - رضي هللا عنهما  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها،    بتاع". قال: "
  : ما صالحه؟ قال: تذهب عاهته. -رضي هللا عنهما   - وعند مسلم: قيل البن عمر 

ى عن بيع  -رضي هللا عنهما   -عنه   12ويف لفظ ملسلم وأيب داود، وهو لفظ الرتمذي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ى البائع واملبتا  من العاهة،    ع. النخل حىت يزهو، وعن السنبل حىت يبيض و

 ____________________  
  ) .155/ 2اجلرح والتعديل ( 1
  ) ] . 2183/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 1168/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 263،266/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
ر ( 5   ) .4/32شرح معاين اآل
  ) . 49/ 3سنن الدارقطين (  6



  ) ] . 2194/رقم 4[كتاب البيوع (   –مع الفتح  –  صحيح البخاري 7
  ) ] . 1166-1165/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 8
  ) ] . 665- 663/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 9

  ) ] . 263- 262/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 10
  ) ] . 746/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 11
  .  ) ]529/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 12

)2/533 (  

  

يف النهي عن املزابنة، وعن بيع ما مل يبد صالحه حديث صحيح،  –رضي هللا عنهما   -فمما تقدم يتبني أن حديث ابن عمر
  وقد ثبت عنه من طرٍق. وهللا أعلم.

لتمر، ورخَّ 2( -  163 ى عن بيع الثمر  ص يف ) عن سهل بن أيب حثمة رضي هللا عنه "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
كلها أهلها ُرطباً".    العريِّة أن تباع خبرصها 

،  8، وأمحد7، وابن أيب شيبة 6، واحلميدي 5، والشافعي4، والنسائي 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري
  ، كلهم من طرٍق عن ُبشري بن يسار عنه به.11، والبيهقي10، والطرباين يف الكبري9والطحاوي

_________________ ___  
  ) ] . 2383/رقم  5) ، كتاب الشرب واملساقاة ( 2191/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 1170/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 661/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 268/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) .144مسند الشافعي (ص 5
  ) .196/ 1مسند احلميدي ( 6
  ) . 5/309مصنف ابن أيب شيبة (  7
  ) . 364/ 5) ، ( 140/ 4/2املسند ( 8
ر ( 9   ) . 30- 4/29شرح معاين اآل

  ) .6/102املعجم الكبري ( 10
  ) . 310-309/ 5السنن الكربى ( 11

)2/534 (  

  

طريق بذكر رافع بن  من هذا ال 7، والطرباين6، وأمحد5، وابن أيب شيبة 4، والنسائي3، والرتمذي2، ومسلم1ورواه البخاري
يت  ً بسهل بن أيب حثمة. وسوف    ذكر حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه.  -إن شاء هللا  - خديج مقرو



، تلك املزابنة".  لتمر، وقال: ذلك الر ى عن بيع الثمر    ويف روايٍة ملسلم والطحاوي: "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
م سهل بن أيب حثمة. ويبينه الطرق األخرى للحديث. ويف روايٍة ملسلم وأمحد والبي   هقي ُأ

  ويف رواية ملسلم والبيهقي جاء "عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أيب حثمة". 
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املزابنة واحمل3( -  164 اقلة"، واملزابنة  ) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "

  اشرتاء الثمر يف رؤوس النخل، واحملاقلة كراء األرض.
 ____________________  

  ) ] . 2384/رقم 5[كتاب الشرب واملساقاة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 1170/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 596/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 268/ 7يوع (سنن النسائي [كتاب الب 4
  ) . 310/ 5املصنف ( 5
  ) . 4/140املسند ( 6
  ) . 6/102) ، (281/ 4املعجم الكبري (  7
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، 2ذا اللفظ عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عنه به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 1رواه مالك
  . 7ي، والبيهق6، وأبو يعلى5، وأمحد 4، وابن ماجه 3ومسلم

، كلهم من طرٍق عن حممد بن عمرو بن  11، وأبو يعلى10، وأمحد9، والدارمي8وللحديث طريق أخرى، فقد رواه النسائي
  علقمة عن أيب سلمة عن أيب سعيٍد به. 

  ، وأنه صدوق له أوهام.12وحممد بن عمرو بن علقمة تقدم الكالم فيه
لطريق األوىل للحديث متابعة  ا. وهللا أعلم. وقد توبع عمرو بن علقمة    قاصرة فيعتضد 

 ____________________  
  ) . 2/486املوطأ (  1
  ) ] . 2186/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 1179/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 820/ 2سنن ابن ماجه [كتاب الرهون ( 4
  ) . 3/6،8،60املسند ( 5
  ) .407/ 2مسند أيب يعلى ( 6
  ) . 5/307لسنن الكربى ( ا 7
  ) ] . 39/ 7سنن النسائي [كتاب املزارعة ( 8
  ) . 328/ 2سنن الدارمي ( 9

  ) . 67/ 3املسند (  10



  ) . 2/456مسند أيب يعلى (  11
  ) . 129تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  12

)2/536 (  

  

ى رسول هللا صلى هللا عليه -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  4( -  165   وسلم عن احملاقلة واملزابنة".  قال: "
، كلهم من طرٍق عن أيب معاوية حممد بن خازم عن  4، والبيهقي3، والطرباين يف الكبري 2وهذا لفظه، وأمحد 1رواه البخاري

  سليمان بن أيب سليمان أيب إسحاق الشيباين عن عكرمة موىل ابن عباس عنه به. 
  بيع القصيل. وزاد أمحد والطرباين والبيهقي: وكان عكرمة يكره 

  . 5والقصيل هو ما قطع من الزرع وهو أخضر
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة". 5( -  166   ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "

، كلهم  12، والطرباين يف املعجم الصغري11، والطحاوي10، وأمحد9، وعبد الرزاق8، والنسائي7، والرتمذي 6رواه مسلم
  طرٍق عن أيب هريرة رضي هللا عنه وهذا لفظهم.من 

 ____________________  
  ) ] . 2187/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) . 1/224املسند ( 2
  ) .11/299املعجم الكبري (  3
  ) . 5/308السنن الكربى (  4
  ) . 558- 557/ 11انظر: لسان العرب (  5
  ) ] . 1179/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 6
  ) ] . 527/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 7
  ) ] . 39/ 7سنن النسائي [كتاب املزارعة ( 8
  ) . 104/ 8املصنف ( 9

  ) . 484، 392-391/ 2املسند (  10
ر (  11   ) . 33/ 4شرح معاين اآل
  ) . 1/39املعجم الصغري (  12

)2/537 (  

  

ى عن الشغار".    وزاد الطرباين: "واملالمسة و
بلفظ: "ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه، وال تبتاعوا الثمر   4، والدارقطين3، والطحاوي2والنسائي  ،1ورواه مسلم 

  لتمر".



ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة، وقال: إمنا 6( -  167 ) عن رافع بن خديج رضي هللا عنه قال: "
  منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجٌل استكرى أرضاً بذهب أو فضة".  يزرع ثالثة: رجٌل له أرٌض فهو يزرعها، ورجلٌ 

  ، كلهم من طرٍق به. وإسناده صحيح. 9، والطرباين8، وابن أيب شيبة 7، وابن ماجه6وهذا لفظه، والنسائي 5رواه أبو داود
ا  ت يف موضوع البيع،  ليس -أي هذه الطرق  - وللحديث طرق كثرية وألفاظ خمتلفة أعرضت عنها واكتفيت مبا سبق؛ لكو

ب    وإمنا هي من 
 ____________________  

  ) ] . 1168/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 263/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 2
ر ( 3   ) .4/32شرح معاين اآل
  ) . 49/ 3سنن الدارقطين (  4
  ) ] . 691/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 267/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 6
  ) ] . 762/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 7
  ) . 309/ 5املصنف ( 8
  ) . 2703تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9

)2/538 (  

  

  . 2يف بيان االختالف يف طرق وألفاظ هذا احلديث 1اإلجارة واملزارعة، وقد أطال النسائي
  ... " احلديث، من قول سعيد بن املسيب. ويف روايٍة للنسائي جاء فيها بيان أن قوله "إمنا يزرع ثالثة 

، كلهم من طرٍق عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب "أن النيب  5، وعبد الرزاق4، ومالك3وقد روى هذا احلديث مسلم
صلى هللا عليه وسلم قال ... " فذكر احلديث. وسعيد بن املسيب قد جاء يف الطرق األخرى للحديث أنه مسع هذا احلديث 

  خديج رضي هللا عنه. من رافع بن 
ملسند منه ال   وأما سبب إخراج مسلم له مع إرساله، فاجلواب ما ذكره السيوطي حيث قال: "عذره فيه أنه يورده حمتجاً 

. ويعين السيوطي  6ملرسل، ومل يقتصر عليه للخالف يف تقطيع احلديث على أن املرسل منه تبني اتصاله من وجٍه آخر"
ع حديثاً مسندًا ومعه هذا املرسل، فذكرمها مجيعاً، ومقصوده احلديث املتصل، وأورد املرسل لكونه بقوله هذا، أن مسلماً مس

  أراد أداء احلديث كما مسعه، ومل يقتصر على املتصل للخالف يف جواز تقطيع احلديث. وهللا أعلم.
 ____________________  

  ) ] . 51-33/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 1
لطرق وألفاظها وبيان االختالف واالئتالف بينها أمٌر يف غاية الدقة، وقد ذكر النسائي (املرجع السابق) طرفاً دراسة هذه ا 2

  منه. وهذه الدراسة تصلح أن تفرد ببحٍث مستقل. وهللا أعلم. 
  ) ] . 1168/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 3
  ) . 2/486املوطأ (  4



  ) . 104/ 8املصنف ( 5
  ) . 206/ 1تدريب الراوي ( 6

)2/539 (  

  

لّسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال:  7( -  168 ) عن زيٍد أيب عياش أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن البيضاء 
لرُّطب، فقال رسول   البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: "مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيسأل عن شراء التمر 

  الرُّطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". هللا صلى هللا عليه وسلم: "أينقص 
،  5، وابن ماجه4، والنسائي3، والرتمذي2وهذا لفظه عن عبد هللا بن يزيد به. ومن طريقه أخرجه أبو داود 1رواه مالك
،  13، وابن حبان12، والطحاوي11، وأبو يعلى 10، والبزار9، وأمحد8، وابن أيب شيبة 7، وعبد الرزاق6والطيالسي

  . وقال الرتمذي: حسن صحيح. 15، والبيهقي14طينوالدارق
 ____________________  

  ) . 2/485املوطأ (  1
  ) ] . 654/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 258/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 269- 268/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 761/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 29لطيالسي (ص مسند ا 6
  ) . 32/ 8مصنف عبد الرزاق ( 7
  ) . 5/81مصنف ابن أيب شيبة (  8
  ) . 1/175،179مسند أمحد ( 9

  ) . 4/66( - البحر الزخار  - مسند البزار  10
  ) . 2/68،141مسند أيب يعلى (  11
ر (  12 ر (6/ 4شرح معاين اآل   ) . 470- 15/467) ، شرح مشكل اآل
  ) . 11/372،378حبان (  اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن 13
  ) .3/49سنن الدارقطين ( 14
  ) . 294/ 5السنن الكربى ( 15

)2/540 (  

  

، والدارقطين، والبيهقي، كلهم من طرٍق عن إمساعيل بن  3، والطحاوي2، وأمحد1ورواه النسائي، وعبد الرزاق، واحلميدي
  أمية عن عبد هللا بن يزيد به بنحو لفظ مالك. 



سنادمها عن مالك وأسامة بن زيد عن عبد هللا بن يزيٍد به. 5طحاوي، وال4ورواه ابن اجلارود  ،  
  فهؤالء مالك، وإمساعيل بن أمية، وأسامة بن زيد كلهم اتفقوا على منت احلديث املتقدم. 

  سناده عن الربيع بن سليمان املرادي عن عبد هللا بن وهب عن - ومن طريقه البيهقي  -  6ويؤيد ما رووه ما أخرجه احلاكم
  خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمران بن أيب أنس قال مسعت أ عياش ... " احلديث بنحو لفظ مالك. 

  . -يف رواية اجلماعة عنه  -فهذه متابعة لعبد هللا بن يزيد  
، والطحاوي، والدارقطين، واحلاكم، والبيهقي، كلهم من طرٍق عن  7وخالفهم حيىي بن أيب كثري، وذلك فيما رواه أبو داود

  ىي بن أيب كثري أخربين عبد هللا بن يزيد أنَّ أ عيَّاش أخربه أنه مسع سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنهحي
 ____________________  

  ) . 41/ 1مسند احلميدي ( 1
  ) . 1/179مسند أمحد ( 2
ر ( 3   ) . 482/ 15شرح مشكل اآل
  ) . 231- 2/230(  -املطبوع مع خترجيه غوث املكدود   - املنتقى  4
ر (شر  5 ر (4/6ح معاين اآل   ) . 476/ 15) ، شرح مشكل اآل
  ) . 2/43املستدرك على الصحيحني (  6
  ) ] . 658- 657/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 7

)2/541 (  

  

لتمر نسيئة". فجعل النهي مقتصرًا على بيعه نسيئة.  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الرطب    يقول: "
عن يونس بن يزيد األيلي عن ابن وهب عن عمرو  1أيب كثري يف روايته هذه، وذلك فيما رواه الطحاوي وقد توبع حيىي بن

بن احلارث عن بكري بن عبد هللا عن عمران بن أيب أنيس أن موىل لبين خمزوم حدثه أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن الرجل 
ا رسول هللا لتمر إىل أجل؟ فقال سعد: "    صلى هللا عليه وسلم عن هذا". يسلف الرجل الرطب 

  . -يف رواية حيىي بن أيب كثري عنه  -فهذه متابعة لعبد هللا بن يزيد  
حون رواية حيىي بن أيب كثري   2فاختلف العلماء يف الرتجيح بني الروايتني، فالطحاوي وابن الرتكماين وغريمها من األحناف يرجِّ

لتمر إذا كان ن   سيئة، وهذا هو مذهبهم. وجيعلون النهي عن بيع الرطب 
  وخالفهم آخرون فرجحوا رواية مالك ومن معه، فقال الدارقطين

، قال: "خالفه مالك وإمساعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن  - بعد ذكر رواية حيىي بن أيب كثري  -
ما رواه حيىي يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم  عبد هللا بن يزيد ومل يقولوا "نسيئة"، واجتماع هؤالء األربعة على خالف 

  إمام حافظ وهو مالك بن أنس".
. ويعين  3وذكر البيهقي ترجيحاً آخر لرواية مالك ومن معه، فقال: "العلة املنقولة يف هذا اخلرب تدل على خطأ هذه اللفظة"

  البيهقي بقوله هذا أن
 ____________________  

ر ( 1 ر () ، شرح م4/6شرح معاين اآل   ) . 476-475/ 15شكل اآل



  ) . 295/ 5(  -املطبوع يف حاشية سنن البيهقي  -اجلوهر النقي   2
  ) . 7/29) ، وكذلك ابن اهلمام. شرح فتح القدير ( 3/656قال اخلطايب حنوه أيضاً. معامل السنن ( 3

)2/542 (  

  

لتمر حاالً لعدم يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " ما يدل على أن ا لنهي يف حالة بيع الرطب 
التماثل بينهما؛ ألنه وإن تساو يف الكيل إال أن الرطب سوف ييبس فيقل كيله، وأما إذا كان النهي إمنا هو مقتصر على  

لتمر املتماثلني، فال خيشى من ن   قص أحدمها. بيعهما نسيئة مل يعد هلذا التعليل معىن؛ ألن النسيئة حمرمة، حىت بني التمر 
م يرجحون رواية حيىي بن أيب كثري، وقد أتى الطحاوي على رواية إمساعيل بن  وأما الطحاوي وابن الرتكماين وغريمها فسبق أ
أمية وأسامة بن زيد فضعفهما ملا وقع يف بعض األسانيد عنهما من خطأ. وفعل حنو ذلك ابن الرتكماين وزاد عليه أن ضعف  

تالف وقع عليه يف بعض األسانيد، وقد خالفه الطحاوي فصحح رواية مالك وعارضها برواية حيىي حىت رواية مالك حبجة اخ
بن أيب كثري واملتابعة اليت جاءت مبعناها، مث قال عن رواية مالك ومن معه: "فبان حبمد هللا ونعمته فساد هذا احلديث يف  

  . 2مجيعاً"  1إسناده ويف متنه
ألن اخلطأ يف بعض األسانيد املروية يف حديٍث ما ال يعين ضعف احلديث كله، وإال فإن  ولكن يظهر أن ما ذكراه فيه نظر؛ 

  كثريًا من
 ____________________  

م قالوا: إن الرطب والتمر  1 لتمر مطلقاً، هو أ خذون مبنت احلديث الذي فيه النهي عن بيع الرطب  مما جعل احلنفية ال 
يف بيعهما احللول والتساوي، وإما أن يكو جنسني خمتلفني فيشرتط يف بيعهما احللول،   إما أن يكو جنساً واحدًا فيشرتط

  وجيوز التفاضل. وال ينهى عن بيع ربويني إال مع النسيئة أو التفاضل يف اجلنسني. 
  ا مطلقاً. وجواب اجلمهور عن قوهلم هو أن الرطب والتمر جنس واحد إال أنه ال تتحقق بينهما املساواة، فال جيوز بيعهم

ر ( 2   ) . 476/ 15شرح مشكل اآل

)2/543 (  

  

األحاديث الصحيحة وقع فيها حنو ذلك، فالضعيف ال يعل الصحيح. ورواية مالك هلذا احلديث جاءت عن أربعة عشر  
ً كلهم رووه عن مالك ومل خيتلفوا عليه، وجاءت رواية واحدة ختالف روايتهم من طريق علي بن عبد هللا بن املدي ين عن راو

. فعبد هللا بن املديين والد علي بن املديين  1أبيه عن مالك عن داود بن احلصني عن عبد هللا بن يزيد فذكر احلديث
خذ منه احلديث بال  2ضعيف ا كانت قبل أن يلقى مالٌك عبَد هللا بن يزيد و ، وقد وجه علي بن املديين رواية والده 

  لك ترد به روايته؟ ال شك أن هذا ال يصح. واسطة. فهل هذا يعد اختالفاً على ما
  وأما ابن الرتكماين فقال: "ومالك قد اختلف عليه يف سند احلديث ... ". وهذا بعيد من الصواب وهللا أعلم.

بعه هي احملفوظة، وأن رواية حيىي بن أيب كثري شاذة.  - وهللا أعلم  -فيرتجح    أن رواية مالك ومن 
عىن ما رواه حيىي بن أيب كثري، فتقدم أنه قد عارضها بنفس إسنادها رواية تؤيد رواية مالك ومن  وأما املتابعة اليت جاءت مب



بع حيىي بن أيب كثري، وأخذ يضعف الرواية األخرى مع أن إسنادها صحيح، وأما  معه، ولكن ابن الرتكماين رجح رواية من 
، وروى مسلم أحاديث من هذا  3بيه وجادة من كتابه" رواية خمرمة بن بكري عن أبيه فقد قال ابن حجر: "روايته عن أ 

  . وهللا أعلم.4الطريق
 ____________________  

  ) . 5/294السنن الكربى (  1
  ) . 48تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  2
  ) . 6526تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 339انظر: جامع التحصيل (ص  4

)2/544 (  

  

ىي بن أيب كثري وقد رواها الطحاوي، إسنادها أيضاً صحيح، واملوىل من بين خمزوم هو زيد أبو عياش  والرواية اليت تؤيد رواية حي
كما يف الطرق األخرى للحديث، ولكن قال عنها البيهقي: "هذا خيالف رواية اجلماعة يف غري موضع، فإن كان حمفوظاً فهو  

  . 1إذا حديث آخر"
؛ أل لبيضاء، فذكر  وهذا احلمل الذي ذكره البيهقي متعنيِّ ن يف رواية مالك وغريه أنَّ أ عياش سأل سعدًا عن بيع السلت 

لتمر لعدم التماثل بينهما، فكذلك ال جيوز بني السلت   ى عن بيع الرطب  له سعد أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
لتمر إىل أجل. وهللا لبيضاء. وأما يف رواية الطحاوي فجاء فيها أن أ عياش سأل سعدًا عن الرجل يسلف  الرجل الرطب 

  أعلم.
بعه عن عبد هللا بن يزيد عن زيٍد أيب عياش عن سعد بن أيب   فإذا ترّجح أن احملفوظ يف هذا احلديث هو رواية مالك ومن 

لتمر". ليس فيه نسيئة، فقد ُأعّل هذا احل ى عن بيع الرطب  ديث  وقاص رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  .2أيضاً بزيٍد أيب عياش، فقال فيه أبو حنيفة وابن حزم: جمهول 

واجلواب عن هذا ما قاله املنذري حيث قال: "كيف يكون جمهوًال وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد هللا بن يزيد موىل األسود  
ما مسلم يف صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا ا لشأن، هذا اإلمام مالك قد بن سفيان، وعمران بن أيب أنس، ومها ممن احتج 

أخرج حديثه يف موطئه مع شدة حتريه يف الرجال ونقده وتتبعه ألحواهلم، والرتمذي قد أخرج حديثه وصححه، وصحح حديثه 
  انتهى.  3أيضاً احلاكم أبو عبد هللا ... " 

 ____________________  
ر (  1   ) . 8/63معرفة السنن واآل
  ) . 3/424ذيب التهذيب ( 2
  ) . 34/ 5ر سنن أيب داود (خمتص 3

)2/545 (  

  



ويضاف إىل ما ذكره املنذري أن الدارقطين قال فيه ثقة، وصحح حديثه ابن خزمية وابن حبان، وذكره ابن حبان يف  
  . 2، وقال بعضهم إنه صحايب لكن هذا مردود كما قال الطحاوي1الثقات

بعه. وهو لتمر. فمما سبق يتبني أن احلديث صحيح من رواية مالك ومن    يدل على النهي عن بيع الرطب 
لسلت"، فالبيضاء نوع من الرب أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببالد مصر    .3وأما قوله يف احلديث: "سئل عن بيع البيضاء 
وأما السُّلت فقال اخلطايب: "هو نوع غري الرب وهو أدق حباً منه، وقال بعضهم البيضاء هو الرطب من السلت، واألول 

لتمر، وإذا كان الرطب منهما جنساً  أعر  ف إال أن هذا القول أليق مبعىن احلديث، وعلته تبني موضع التشبيه من الرطب 
  انتهى كالمه.  4واليابس جنساً آخر مل يصح التشبيه" 

  . 5وقال ابن عبد الرب: "البيضاء هي الشعري"
سعد بن أيب وقاص كان يرى أن الرب والشعري والسُّلت   ويظهر أنه يرى أن السُّلت نوع غري الشعري، وذكر ابن عبد الرب أن

ذا احلديث الذي فيه النهي عن بيع املتماثلني إال مثًال مبثل.    نوع واحد ال جيوز التفاضل بينهما. فلذلك حدث 
  وقال ابن األثري عكس ما قال ابن عبد الرب، فقال: "إن البيضاء هي احلنطة، والسلت ضرب من الشعري أبيض ال قشر 

  . وهللا أعلم. 6له"
 ____________________  

  ) . 424-3/423ذيب التهذيب ( 1
  ) . 324/ 3املرجع السابق ( 2
  ) . 654/ 3معامل السنن ( 3
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يه وسلم سئل عن رطٍب بتمٍر، فقال: "أينقص الرطب إذا ) عن عبد هللا بن أيب سلمة أن رسول هللا صلى هللا عل8( -  169
  يبس؟ قالوا: نعم. قال: ال يباع رطب بيابٍس". 

  سناده عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد األنصاري عنه به.  1رواه البيهقي
بعي، وهو ثقة   . 2وهو مرسل، فإن عبد هللا بن أيب سلمة هو املاجشون، 

  يب سلمة صحيح.وإسناده إىل عبد هللا بن أ 
  قال البيهقي: هذا مرسل جيِّد. 

لتمر. وهللا أعلم.   وهذا املرسل يصلح لالعتبار به يف الشواهد. وهو شاهد ملا تقدم يف النهي عن بيع الرطب 
لتمر اجلاف".  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 9( -  170 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يباع الرطب    قال: "
  . 5، ومن طريقه ابن اجلوزي4، والدارقطين3ابن عدي رواه

 ____________________  
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  ، وأنه ضعيف جدًا.1ويف إسناده حيىي بن أيب أُنيسة. تقدم الكالم فيه
سناده عن موسى بن عبيدة عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر قال:   2وللحديث طريق أخرى، أخرجها الدارقطين أيضاً 

ليابس".  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرطب  "  
  . 3وموسى بن عبيدة، هو الّربذي، تقدم الكالم فيه وأنه ضعيف جداً 

ذين اإلسنادين ضعيفان ضعفاً شديداً، وذلك ألجل حيىي بن أيب أُنيسة، وموسى بن عبيدة الربذي،  فمما سبق يتبني أن ه
ما أعل ابن اجلوزي   احلديث. وهللا أعلم. 4و

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 5) حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقد تقدم10(
  .6تقدم ، وقد-رضي هللا عنهما   -) حديث جابر بن عبد هللا 11(
  .7، وقد تقدم-رضي هللا عنهما   -) حديث ابن عباس 12(

 ____________________  
  ) . 52تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  1
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  ) . 111تقدم برقم ( 5
  ) . 119تقدم برقم ( 6
  ) . 123تقدم برقم ( 7

)2/548 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم من أحاديث هذا الفصل النهي عن احملاقلة واملزابنة. 
  أما احملاقلة فقد اختلف يف معناها، ولكن أشهر ما فسرت به معنيان:

ملزارعة. حلنطة وهو ما يسمى    أحدمها: اكرتاء األرض 



لرب.  والثاين: أنه بيع الطعام   يف سنبله 
ذين املعنيني، وفّسرها جابر بن عبد هللا  ملعىن الثاين،   -رضي هللا عنهما   -وقد سبق أن سعيد بن املسيب فسَّر احملاقلة 

ب اإلجارة.    وهو الذي يهمنا هنا؛ ألنه هو الذي يتعلق مبوضوع البيع، وأما األول فهو من 
ي عنه لعدم حتقق املساواة فيهما وهي شرط يف  1يف سنبلها حبنطٍة صافيةٍ وقد أمجع العلماء على حترمي بيع احلنطة  . وإمنا 

لتفاضل لتساوي كالعلم  لكيل. واجلهل  ت. وذلك أن احلب إذا بيع جبنسه ال يعلم مقداره    . 2الربو
لتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأّن كل و  احٍد من املتبايعني يزبن  وأما املزابنة فهي بيع الرطب على رؤوس النخل 

  .3صاحبه عن حقه مبا يزداد منه
لتمر والزبيب بيع كل جمهوٍل مبجهوٍل أو معلوٍم من جنٍس  لكرم، وقد أحلق الشافعي وغريه  ومن املزابنة أيضاً بيع الزبيب 

  . 4جيري فيه الر
 ____________________  

  ) . 115نذر (ص) ، وانظر: اإلمجاع البن امل 10/188شرح صحيح مسلم (  1
  ) . 3/258كشاف القناع (  2
  ) . 2/294النهاية يف غريب احلديث (  3
  ) . 4/449) ، فتح الباري (3/77انظر: األم (  4

)2/549 (  

  

وعند مالك أن املزابنة بيع كل جمهوٍل مبعلوٍم من صنفه كائناً ما كان سواًء أكان مما جيوز فيه التفاضل أم ال؛ ألن ذلك يصري  
ب املخ   اطرة والقمار. إىل 

ملعلوم إن كثر أحدمها كثرة بّينة إذا كان يف غري ما يدخله ر الفضل هول مبثله، و ، لعدم وجود  1وأجاز املالكية بيع ا
  املخاطرة والقمار هنا. وهللا أعلم.

ي عنها ألن املساواة بني الرطب والتمر وحن2وحترمي املزابنة مما ال خالف فيه بني العلماء ومها شرط، وما على الشجر  ، وإمنا 
خلرص وهو حدٌس وظن ال يؤمن فيه من التفاوت   . 3ال حيصر بكيل وال وزن، وإمنا يكون تقديره 

، والعريَّة أن يبيع مثر خنالٍت معلومة بعد بدو  وقد جاء يف بعض األحاديث اليت جاءت يف النهي عن املزابنة الرخصة يف العرا
لتمر امل وضوع على وجه األرض كيًال. وقد استثناها الشرع حلاجة الناس إليها، كما استثىن السلم  الصالح فيها خرصاً 
  .4جلواز من بيع ما ليس عنده 

عتبار املماثلة، فيخرص النخل، فيقال: مثرها إذا جف يكون كذا وكذا، فيبيعه بقدره من التمر كيًال،   وال تصح العرا إال 
ي بني مشرتي الرطب والنخلة يف جملس العقد يقطعه مىت شاء، فإن تفّرقا قبل ذلك كان ويقبض مشرتي التمِر التمَر، وخيلّ 

  . 5فاسداً 
 ____________________  

  ) . 75/ 5) ، شرح اخلرشي على خمتصر خليل ( 2/314التمهيد ( 1
  ) . 115اإلمجاع (ص 2
  ) . 83/ 8شرح السنة ( 3



يت الكالم يف معىن ال87/ 8املرجع السابق ( 4   نهي عن بيع ما ليس عنده. ) ، وسوف 
  ) . 88/ 8املرجع السابق ( 5

)2/550 (  

  

وجتوز العرا إذا كان الرطب دون مخسة أوسق كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحني: "أن النيب صلى هللا  
ذا صار متًرا، فإذا  ، فيخرص الرطب كم يكون قدره إ1عليه وسلم رخص يف بيع العرا يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق"

  كان دون مخسة أوسق جاز. 
  وقد اشرتط بعض الفقهاء شروطاً أخرى جلواز العرا ال دليل عليها، وهللا أعلم. 

، وغريمها من العلماء، وهذا التفسري هو الذي يتوافق مع األدلة الواردة  3، وأمحد2والتفسري السابق للعرا قال به الشافعي
 .   يف الرخصة للعرا

لعرا أن يهب الرجل آلخر مثراً على رؤوس الشجر، مث يبدو للواهب أن يبتاعها من الذي  وأما  اإلمام مالك فعنده أن املراد 
لطعام، ولكن   نري والدراهم، وإن كانت أكثر من مخسة أوسق، وحيل له أيضاً أن يشرتيها  لد ُأعريها، فيحل له أن يشرتيها 

  . 4وسقال جيوز فيما هو أكثر من مخسة أ
وعند أيب حنيفة أن العرا هي أن يهب الرجل مثر خنله من بستانه لرجل، مث يشق على املُعري دخول املعرى له يف بستانه كل  

خلرص   يوٍم لكون أهله يف البستان، وال يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع يف اهلبة، فيعطيه مكان ذلك مترًا جمذوذًا 
  ن خملفاً للوعد، وإمنا صار جائزًا ألن املوهوب مل يصر ملكاً للموهوب له ما دامليدفع الضرر عن نفسه وال يكو 

 ____________________  
) ] ،  2382/ رقم 5) ، كتاب الشرب واملساقاة ( 2190/ رقم  4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1

  ) ] . 3/1171صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 
  ) . 66- 3/65األم (  2
  ) . 29/ 5) ، اإلنصاف (4/183(املغين  3
  ) . 272/ 3انظر: املدونة ( 4

)2/551 (  

  

  . 1متصًال مبلك الواهب، فما يعطيه من التمر ال يكون عوضاً عنه، بل هبة مبتدأة، وإمنا مسي ذلك بيعاً جمازاً 
لتم لتمر كيل بكيل"، وما على رؤوس النخل متر فال جيوز بيعه  .  2ر إال كيًال بكيلٍ وقد متسك األحناف حبديث: "التمر 

، وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل، والقياس ال  ى عن املزابنة هو الذي أرخص يف العرا ويف هذا نظر، فإن الذي 
  . 3يصار إليه مع النص 

، وأن الرطب على رؤوس النخل يباع مبثل خرصه من التمر، ف قد قاس  فإذا ترجح قول مجهور العلماء يف الرخصة يف العرا
  4عليه بعض العلماء جواز بيع كل ربوي جبنسه على سبيل التحري واخلرص عند احلاجة لذلك إذا تعذر الكيل أو الوزن



لتمر مطلقاً، كما يف حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه، وهو قول   ويستفاد مما تقدم أيضاً أنه ال جيوز بيع الرطب 
؛ وذلك أن الرطب  6كان البيع نسيئة، وأما إذا كان حاالً فليس مبنهي عنه عندهم  . ووافقهم احلنفية إذا5مجهور العلماء

والتمر إما أن يكو جنسني فيجوز بيعهما ولو متفاضلني إذا كا يدًا بيد، وإما أن يكو جنساً واحدًا فيجوز بيعهما بشرط 
  التماثل وأن يكون يدًا بيٍد، وعلى التقديرين فال مينع بيع 

__________ __________  
  ) . 206-205/ 7) ، البناية (12/193املبسوط (  1
  ) . 12/192انظر: املبسوط (  2
  ) . 4/182املغين ( 3
  ) . 5/14) ، واإلنصاف (454/ 29الفتاوى (  4
  ) . 132/ 4) ، املغين (131-130/ 5) ، احلاوي الكبري (965- 2/964( -يف الفقه املالكي   -املعونة  5
  .  ) 370- 7/369انظر: البناية (  6

)2/552 (  

  

آلخر دة ال ميكن فصلها ومتييزها؛ ألنه 1أحدمها  . ويف هذا نظر؛ ألن الرطب والتمر جنس واحد أحدمها أزيد من اآلخر بز
  . وهللا أعلم. 2ال يعرف التساوي بينهما إال بعد اجلفاف

 __________  
  ) . 352/ 2انظر: املرجع السابق، وأعالم املوقعني (  1
  ) . 352/ 2أعالم املوقعني ( 2

)2/553 (  

  

حليوان نسيئة    الفصل الرابع: ما ورد يف النهي عن بيع احليوان 
حليوان نسيئة". 1( -  171 ى عن بيع احليوان    ) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

، كلهم من طرٍق عن قتادة  7والدارمي، 6، وأمحد5، وابن أيب شيبة 4، وابن ماجه3، والنسائي2، والرتمذي1رواه أبو داود
ذا اللفظ.    عن احلسن عنه به 

  قال الرتمذي: "حديث مسرة حديث حسن صحيح، ومساع احلسن من مسرة صحيح، هكذا قال علي بن املديين وغريه". 
  وقد اختلف يف مساع احلسن البصري من مسرة رضي هللا عنه. 

ع منه كثريًا. وهذا ما نقله الرتمذي عن علي بن املديين، وكذلك نقله عن  فقيل: إن أحاديثه عنه حممولة على السماع، وقد مس
  البخاري، وصرَّح به احلاكم يف املستدرك. 

 ____________________  
  ) ] . 652/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 1



  ) ] . 538/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 292/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 763/ 2ن ماجه [كتاب التجارات (سنن اب 4
  ) . 53/ 5املصنف ( 5
  ) . 5/12،19،21،22مسند أمحد ( 6
  ) . 2/331مسند الدارمي (  7

)2/555 (  

  

ز بن أسد، وحيىي بن معني، وابن حبان، والربدجيي.   القول الثاين: أنه مل يسمع منه شيئاً. قاله شعبة، وحيىي القطان، و
  ن كتاٍب، كيحىي القطان والربدجيي.وبعضهم يذكر أن روايته عنه م

قي ما يروي عنه من كتاب. قاله النسائي، ومال إليه الدارقطين،   القول الثالث: أنه مل يسمع منه إال حديث العقيقة، و
  . 1والبيهقي، واختاره البزار، وعبد احلق اإلشبيلي يف أحكامه، وابن عساكر

لسماع.  والذي يرتجح يل أنه مسع منه يف اجلملة، إال أن لتدليس، فال يقبل من حديثه إال ما صّرح فيه    احلسن موصوٌف 
قال الذهيب: قال قائل: إمنا أعرض أهل الصحيح عن كثٍري مما يقول فيه احلسن "عن فالن"، وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه  

لتدليس، ويدلِّس عن الضعفاء، فيبقى يف النفس م ، ألن احلسن معروف  ن ذلك، فإننا وإن ثبتنا مساعه من  لفالٍن املعنيَّ
  . وهللا أعلم.3غالب النسخة اليت عن مسرة 2مسرة، جيوز أن يكون مل يسمع فيه

لسماع من مسرة رضي هللا عنه يف هذا احلديث. وهللا أعلم.  ذا يتبني أن هذا احلديث ضعيف؛ ألن احلسن مل يصّرِح    و
 ____________________  

ذيب  199) ، وجامع التحصيل (ص89/ 1حلسن عن مسرة مجعتها من: نصب الراية (هذه اخلالصة يف رواية ا 1 ) ، و
  ) . 269/ 2التهذيب (

  ) .196-195- 194-193/ 7وكذلك استفدت مما كتبه محدي السلفي يف حاشية حتقيقه على املعجم الكبري للطرباين ( 
  هكذا يف السري. ولعل الصواب: (منه) .  2
  .  )4/588سري أعالم النبالء (  3

)2/556 (  

  

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "احليوان اثنان بواحٍد  - رضي هللا عنهما   -) عن جابر بن عبد هللا 2( -  172
س به يدًا بيٍد".    ال يصلح نسيئاً، وال 

كلهم من طرٍق   .6، والطحاوي5، وأمحد 4، وأبو بكر بن أيب شيبة 3، وعلي بن اجلعد2واللفظ له، وابن ماجه 1رواه الرتمذي
  عن أيب الزبري عنه به. 

  قال الرتمذي: حسن صحيح. 



لتدليس. وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف املرتبة   وأبو الزبري هو حممد بن مسلم بن تدُرس األسدي، موالهم املكي، مشهور 
  . 7الثالثة من مراتب املدلِّسني

ذ لسماع يف هذا احلديث، فعلى هذا فإن احلديث    ا اإلسناد ضعيف لتدليس أيب الزبري. وهللا أعلم. ومل يصّرِح 
حليوان نسيئة".  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 3( -  173 ى عن بيع احليوان    "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ____________________  
  ) ] . 539/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 763/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 2
  ) . 2/1170مسند علي بن اجلعد (  3
  ) . 52،53/ 5املصنف ( 4
  ) . 3/310،380مسند أمحد ( 5
ر ( 6   ) .4/60شرح معاين اآل
  ) . 108تعريف أهل التقديس (ص  7

)2/557 (  

  

، وأبو نعيم  5، وأبو الشيخ األصبهاين4، والطرباين يف الكبري3، والعقيلي2، والطحاوي1رواه الرتمذي يف العلل الكبري 
د بن جبري به. 7، وأبو بكر بن املقرئ6هايناألصب   . كلهم من طرٍق عن حممد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن ز

س. وقال مّرًة: ضعيف. وقال أبو   وحممد بن دينار األزدي الطاحي البصري، خمتلف فيه. فقال فيه ابن معني: ليس به 
س به. وقال أبو  س. وقال مّرًة:  زرعة: صدوق. وقال أبو حامت: ال  داود: تغريَّ قبل أن ميوت. وقال النسائي: ليس به 

ضعيف. وقال العقيلي: يف حديثه وهم. وقال الدارقطين: ضعيف. وقال مّرًة: مرتوك. وقال ابن عدي: حسن احلديث وعامة 
  . 8حديثه يتفرد به 

لقدر، وتغري قبل موته"    . 9وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق سيء احلفظ، ورمي 
د بن   - أي ألمحد بن حنبل  - قال أبو داود: ذكرت له  حديث ابن عمر يف احليوان، فقال: ليس فيه ابن عمر، هو عن ز

  . 10جبري موقوف
 ____________________  

ت   -يف املطبوع  -) . وسقط من اإلسناد 490/ 1العلل الكبري (  1 حممد بن دينار الطاحي، وهو موجود يف الروا
  األخرى. 

ر ( شرح 2   ) .4/60معاين اآل
  ) . 64/ 4الضعفاء الكبري ( 3
  ) . 115/ 28ذكر إسناده ابن كثري يف جامع املسانيد (  4
صبهان ( 5   ) . 3/206طبقات احملدثني 
  ) . 1/304ريخ أصبهان (  6
  ) . 582- 2/581معجم أبو بكر بن املقرئ (  7



  ) . 9/155ذيب التهذيب ( 8
  ) . 5870تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9

  ) . 64/ 4) . وانظر: الضعفاء للعقيلي (352سؤاالت أيب داود ألمحد بن حنبل (ص  10

)2/558 (  

  

يت عن البخاري. فقد قال   ولعل اإلمام أمحد يقصد بقوله هذا أنه مرسل. بدليل قوله "ليس فيه ابن عمر"، وبدليل ما 
د بن جبري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  عن هذا احلديث. فقال: إ -يعين البخاري  -الرتمذي: سألت حممداً  منا يرويه ز

  . 1مرسالً 
  وعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف حلال حممد بن دينار الطاحي، وألن احملفوظ فيه اإلرسال كما قال أمحد والبخاري.

  -ن ابن عمر  طريق آخر، وذلك من طريق أيب جناب الكليب عن أبيه ع -رضي هللا عنهما  -حلديث ابن عمر   2وقد تقدم
إلبل؟ فقال النيب صلى هللا عليه   - رضي هللا عنهما  ألفراس، والنجيبة  ... " احلديث، وفيه: "أرأيت الرجل يبيع الفرس 

س إذا كان يدًا بيد". رواه أمحد    . 3وسلم: "ال 
  وأبو جناب ضعيف مدلِّس. 

فع أن ابن عمر  ربعة أبعرة مضمونًة عليه يوفيها   -ا رضي هللا عنهم - وقد روى اإلمام مالك يف موطئه عن  "اشرتى راحلًة 
لربذة"   ، وهذا إسناد صحيح. 4صاحبها 

رضي هللا    -يف النهي، إال أن حيمل صنيع ابن عمر  -رضي هللا عنهما   -وهذا قد يعل به احلديث املرفوع عن ابن عمر 
  علم.على اختالف املنافع كما سيأيت يف الدراسة الفقهية. وهللا أ -عنهما 

 ____________________  
  ) . 490/ 1العلل الكبري (  1
  ) . 150رقم ( -رضي هللا عنهما   -تقدم يف الطريق الثانية من حديث ابن عمر  2
  ) . 2/109املسند ( 3
  ) . 2/505املوطأ (  4

)2/559 (  

  

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بي -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  4( -  174 حليوان  قال: " ع احليوان 
  نسيئة". 

  جاء هذا احلديث من طريق معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عنه به. وقد اختلف على معمر يف وصله وإرساله. 
  أوًال: من رواه عن معمر موصوًال:

 ____________________  
ن طرٍق عن شهاب بن عباد العبدي  . كلهم م3، والطرباين2، والطحاوي1داود العطار. وذلك فيما رواه ابن اجلارود -  1



  عنه به.
  . 4وداود بن عبد الرمحن العطار، وشهاب العبدي كالمها ثقة

  سناده عن حفص بن عبد هللا السَُّلمي عنه به.  5إبراهيم بن طهمان. رواه البيهقي -  2
  . 7، وإبراهيم بن طهمان ثقة6وحفص صدوق

  ن بن وكيع عنه به. عن سفيا 8حممد بن محيد اليشكري. رواه الرتمذي  -  3
لكذب كما قال أبو زرعة. وقال النسائي:  م    وحممد بن محيد ثقة إال أن الراوي عنه وهو سفيان بن وكيع متكلم فيه. فقد ا

  ) . 186-185/ 2املنتقى ( 1
ر ( 2   ) .4/60شرح معاين اآل
  ) . 5/188) ، املعجم األوسط ( 11/354املعجم الكبري (  3
  ) . 1798،2826رقم الرتمجة ( انظر: تقريب التهذيب:  4
  ) . 289- 5/288السنن الكربى (  5
  ) . 1408تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) . 189املرجع السابق: رقم الرتمجة ( 7
  ) . 489/ 1العلل الكبري (  8

)2/560 (  

  

  . 1ليس بثقة. وقال أيضاً: ليس بشيء. وكان لسفيان ورّاق أفسد حديثه وأدخل فيه ما ليس منه
ذه الرواية. وهللا أعلم.فعلى ه   ذا فال يعترب 

  نياً: من رواه عن معمر مرسالً:
  .2عبد األعلى بن عبد األعلى، ذكر ذلك البيهقي - ممن وقفت عليه  - رواه عن معمر مرسًال 

  . 3وعبد األعلى ثقة
  لثاً: من اختلف عليه يف وصله وإرساله: 

 ____________________  
، وعبد امللك  5، وأبو داود احلفري 4معمر واختلف على سفيان. فرواه عنه أبو أمحد الزبرييرواه سفيان الثوري عن  -  1

  موصوًال.  6الذماري
  ، واإلسناد إليهما صحيح. 7وأبو أمحد الزبريي، وأبو داود احلفري ثقتان

  . قال فيه الدارقطين:، واإلسناد إليه ضعيف جدًا؛ ألن فيه إسحاق بن إبراهيم الطربي8وأما عبد امللك الذماري فهو صدوق
ذيب التهذيب ( 1   ) . 124/ 4انظر: 
  ) . 5/289السنن الكربى (  2
  ) . 3734تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
ر (71/ 3سنن الدارقطين (  4   ) . 4/60) ، شرح معاين اآل
  ) . 402-401/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  5



  . ) 2/57) ، املستدرك ( 81/ 3سنن الدارقطين (  6
  ) . 6017،  4904تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
  ) . 4191املرجع السابق: رقم الرتمجة ( 8

)2/561 (  

  

ملوضوعات وال أحل كتب حديثه إال على جهة   يت عن الثقات  منكر احلديث. وقال ابن حبان: منكر احلديث جدًا، 
  .1التعجب. وقال احلاكم: روى عن الفضل وابن عيينة أحاديث موضوعة

يب   . 3، وهو ثقة، وقيل: خيطأ يف حديث سفيان2ورواه عن سفيان الثوري مرسالً حممد بن يوسف الفر
ن رواية   6وابن عبد الرب  5سناده عنه. وصّرح البيهقي 4رواه عبد الرزاق عن معمر مرسًال، كذلك رواه ابن اجلارود -  2

  صول.مو  7عبد الرزاق مرسلة. إال أن احلديث يف مصنف عبد الرزاق
بع معمرًا يف   ت اليت وقفت عليها يف هذا احلديث عن معمر. وذكر البيهقي أن علي بن املبارك اهلُنائي قد  هذه هي الروا

  . 9. وعلي بن املبارك ثقة تكلم يف حديثه عن حيىي بن أيب كثري إذا روى عنه أهل الكوفة8الرواية املرسلة عنه
 ____________________  

  ) . 345-344/ 1لسان امليزان ( 1
  ) . 289/ 5ذكر ذلك البيهقي يف السنن الكربى (  2
  ) . 6415انظر: تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 186-185/ 2املنتقى ( 4
  ) . 5/289السنن الكربى (  5
  ) . 90/ 20االستذكار (  6
  ) . 20/ 8املصنف ( 7
  ) . 5/289السنن الكربى (  8
  .  )4787انظر: تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9

)2/562 (  

  

وقد رجح األئمة املتقدمون رواية اإلرسال على الوصل. فقد قال الرتمذي: "سألت حممدًا عن هذا احلديث. فقال: قد روى  
داود بن عبد الرمحن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة  

  . 1رسًال"عن النيب صلى هللا عليه وسلم م
  فظاهر كالم البخاري أن هناك مجعاً من الرواة كلهم يروون هذا احلديث عن معمر مرسًال. 

،  3. ورجح إرساله أيضاً ابن خزمية2وقال أبو حامت أيضاً: "الصحيح عن عكرمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسل" 
  . 4والبيهقي



  علم. فعلى هذا فإن الراجح يف هذا احلديث أنه مرسل. وهللا أ
حليوان نسيئة". 5( -  175 ى عن بيع احليوان    ) عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

سناده عن أيب عمر املقري، عن مساك بن حرب 6، ومن طريقه اخلطيب البغدادي5رواه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند   ،
  به.

  . 7"إن كان هو الدوري فقد وثق واحلديث صحيح. وإن كان غريه فلم أعرفه"وأبو عمر املقري قال فيه اهليثمي: 
 ____________________  

  ) . 490-489/ 1العلل الكبري (  1
  ) . 1/385علل احلديث (  2
  ) . 289/ 5السنن الكربى للبيهقي ( 3
  املرجع السابق.  4
  ) . 5/99املسند ( 5
  ) . 8/186ريخ بغداد (  6
  ) . 4/108جممع الزوائد (  7

)2/563 (  

  

والصحيح أن أ عمر املقري هو حفص بن سليمان صاحب عاصم. وقد ذكر اخلطيب هذا احلديث يف ترمجته وبّني أنه هو  
  أبو عمر املقري. 

وحفص بن سليمان هو ابن املغرية أبو عمر األسدي البزار. قال فيه أمحد، وابن املديين، ومسلم، وأبو حامت، والنسائي:  
  . 1ابن معني: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه مرتوك احلديث. وقال

  .2ولذا قال ابن حجر فيه: مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة 
ذه الطريق لضعف حفص بن سليمان ضعفاً شديدًا. وهللا أعلم.    فعلى هذا ال يعترب 
سنادمها عن إبراهيم  4عدي، وابن  3وقد جاء احلديث من طريق أخرى أضعف منها، وذلك فيما رواه الطرباين يف الكبري  ،

  بن راشد األدمي ثنا داود بن مهران ثنا حممد بن الفضل بن عطية عن مساٍك به. 
وهذا اإلسناد فيه حممد بن الفضل بن عطية، قال فيه أمحد: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب، وقال ابن معني:  

ً مل يكن ثقة. وقال عمرو بن علي: مرتوك احلديث  ضعيف. وقال مّرة: ليس بشيء وال يكتب حديثه. وقال مّرًة: كا ن كذا
كذاب. وقال أبو زرعة: ضعيف احلديث. وقال أبو حامت: ذاهب احلديث ُترك حديثه. وقال مسلم والنسائي والدارقطين: 

  . 5مرتوك احلديث. وقال النسائي مّرًة: كذاب
 ____________________  

ذيب الته188-8/187ريخ بغداد (  1   ) . 401-2/400ذيب () ، 
  ) . 1405تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 252/ 2املعجم الكبري (  3



  ) . 6/164الكامل (  4
  ) . 402-9/401ذيب التهذيب ( 5

)2/564 (  

  

  . 1قال ابن حجر: كذبوه 
، ووثقه اخلطيب،  ويف اإلسناد أيضاً إبراهيم بن راشد األدمي. قال فيه ابن أيب حامت: صدوق. وذكره ابن حبان يف الثقات

مه ابن عدي   . فعلى هذا فإن هذه الطرق ال يقوي بعضها بعضاً.2وا
  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث عن جابر بن مسرة ضعيف جدًا، فال يعترب به. وهللا أعلم. 

 ____________________  
  ) . 6225تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
  ) . 56- 55/ 1لسان امليزان ( 2

)2/565 (  

  

  اللة األحاديث السابقة: د
حليوان نسيئة. وبه قال أبو حنيفة   . 1أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع احليوان 

ا مبجموعها تصلح لالحتجاج، وقد عارضها حديث   إال أنه قد سبق أن هذه األحاديث يف مجيعها مقال. إال أن الراجح أ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أمره أن جيهز جيشاً فنفدت اإلبل،   -رضي هللا عنهما   - عبد هللا بن عمرو بن العاص  

لبعريين إىل إبل الصدقة"   خذ البعري  خذ يف قالص الصدقة، فكان  ، وقالص مجع قلوص، وهي الناقة  2فأمره أن 
  . 3الشابة

 ____________________  
  ) .86خمتصر الطحاوي (ص 1
) ] من طريق محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب 653- 652/ 3رواه أبو داود [كتاب البيوع ( 2

  به.  -رضي هللا عنهما  -عن مسلم بن جبري عن أيب سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد هللا بن عمرو 
سناده عن جرير بن حازم عن حممد بن إسحاق عن أيب سفيان عن مسلم بن جبري عن عمرو بن احلريش عن   ورواه أمحد 

  به.  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمرو 
بع جرير بن حازم إبراهيُم بن سعد كما عند أمحد أيضاً (  ) . وقد رجح ابن حجر رواية جرير بن حازم وإبراهيم 2/216وقد 

بن إسحاق أكثر من غريه. انظ ر:  بن سعد على رواية محاد بن سلمة؛ ألنه رواية األكثر، وألن إبراهيم بن سعد خمتٌص 
  ) . 401-400تعجيل املنفعة (ص

  ) . 5010) ، (6619فإذا تبّني هذا فإن مسلم بن جبري وعمرو بن حريش جمهوالن. تقريب التهذيب: رقم (
به   - رضي هللا عنهما   -إال أن احلديث جاء من وجه آخر، وذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو 



  بنحوه. 
) . وقد صححه من هذا الوجه البيهقي.  288- 287/ 5، ومن طريقه البيهقي. السنن الكربى ( )69/ 3رواه الدارقطين (

ذيب السنن:4/489وقال احلافظ ابن حجر: إسناده قوي. فتح الباري ( )  151/ 9) . وقد حسن ابن القيم هذا احلديث (
.  
  ) . 4/100النهاية يف غريب احلديث (  3

)2/566 (  

  

حة  حليوان نسيئة. وإىل هذا ذهب الشافعيفهذا احلديث يدل على إ   . 2وأمحد يف الصحيح من مذهبه 1بيع احليوان 
عن علي   4، ورواه مالك3وقد حكى البخاري هذا املذهب عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وابن املسيب، وابن سريين

  رضي هللا عنه. 
  وهلذا القول أدلة أخرى غري هذا احلديث، إال أن هذا احلديث هو أقواها. 

  ، فال دليل عليها. وهللا أعلم. 5-رضي هللا عنهما  -وأما دعوى النسخ حلديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  
لبعري نسيئة،  حليوان نسيئة بشرط أال يتحدا يف اجلنس واملنفعة، فيجوز أن يبتاع البعري  وذهب مالك إىل جواز بيع احليوان 

ع بعريًا جنيًبا ببعريين ليسا  أما إذا اختلفا يف اجلنس فيجوز مطلًقا، وجيو  ز أيًضا إذا اختلفا يف املنفعة بيعهما مطلًقا، كما لو 
كذلك نسيئة، وهذا عند املالكية يف احليوان وغريه، فإنه ال جيوز السلم عندهم يف شيئني من جنس واحد إال متماثلني يف  

  . 6العدد والصفة إال أن ختتلف املنفعة، وعندهم أن الشيء يف مثله قرض
 ____________________  

  ) . 3/142األم (  1
  ) . 5/42اإلنصاف ( 2
ب رقم (4صحيح البخاري [كتاب البيوع ( 3 ر يف الفتح (108/  - 489/ 4) ] . وقد وصل احلافظ ابن حجر هذه اآل

490 . (  
  ) . 2/505املوطأ (  4
ر ( 5   ) .4/60شرح معاين اآل
  ) . 16،19-3/11(  ) ، وشرح منح اجلليل506- 2/505انظر املوطأ ( 6

)2/567 (  

  

فخالصة مذهب مالك أنه ال جيتمع التفاضل والنََّساء يف اجلنس الواحد، واجلنس عنده ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه  
  . 3، وابن القيم2، وهذا القول رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية1بعًضا

  وهذا القول هو الذي جتتمع به األدلة.
خذه إمنا هو   -هللا عنهما رضي   -وحديث عبد هللا بن عمرو  حيمل على اختالف املنافع واألغراض؛ فإن الذي كان 



  . 4للجهاد، والذي جعله عوًضا هو من إبل الصدقة قد يكون من بين املخاض ومن حواشي اإلبل وحنوها
ً عن ه5وهذا أوىل ما حيمل عليه احلديث، وهو أوىل من محله على حاجة اجلهاد ذا الدليل فاألدلة ؛ ألن هذا وإن صلح جوا

  األخرى ال يتم فيها هذا اجلواب.
ي، وقد روى مسلم يف صحيحه عن جابر رضي هللا عنه قال: جاء  حليوان متفاضًال، يًدا بيد فلم يرو فيه  وأما بيع احليوان 

 صلى هللا عليه وسلم: عبد فبايع النيب صلى هللا عليه وسلم على اهلجرة ومل يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النيب
  . 6"بعنيه" فاشرتاه بعبدين أسودين" 

 __________  
  ) . 150/ 9ذيب السنن ( 1
ت أشكلت (  2   ) . 679/ 2تفسري آ
  ) . 150/ 9ذيب السنن ( 3
  ) . 2/660) . وانظر الكايف البن عبد الرب ( 151/ 9ذيب السنن ( 4
  ) . 3/488انظر زاد املعاد (  5
  ) . 3/1225قاة ( صحيح مسلم، كتاب املسا  6

)2/568 (  

  

حليوان    الفصل اخلامس: ما ورد يف النهي عن بيع اللحم 
للحم". 1( -  176 ى عن بيع الشاة    ) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ج الباهلي، عن قتادة عن  ، كالمها من طريق إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجا 2وهذا لفظه، والبيهقي 1رواه احلاكم
  احلسن عنه به. 

حلسن عن مسرة.   قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ومل خيرجاه، وقد احتج البخاري 
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت مساع احلسن البصري عن مسرة بن جندب عّده موصوًال، ومن مل يثبته فهو  

  د. مرسل جيِّ 
رضي هللا عنه، وأن الراجح فيه ثبوت مساعه منه يف اجلملة، ولكن يشرتط تصرحيه  3وقد سبق الكالم يف مساع احلسن من مسرة

لسماع، فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف.    لسماع منه؛ ألن احلسن مدلِّس. وهو يف هذا احلديث مل يصّرِح 
احلديث عن احلسن، عن مسرة رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم  وقد تقدم يف الفصل السابق أن قتادة يروي هذا 

حليوان نسيئة".    ى عن بيع احليوان 
وقد روى هذا احلديث عن قتادة مجاعة؛ منهم شعبة، وسعيد بن أيب عروبة، ومحاد بن سلمة، فهل احلديثان حمفوظان عن  

  قتادة؟ هللا أعلم. 
 ____________________  

  ) . 2/35ك (املستدر  1
  ) . 5/296السنن الكربى (  2
  ) . 171سبق عند حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه رقم (  3



)2/569 (  

  

) عن القاسم بن أيب بزة قال: قدمت املدينة فوجدت جزورًا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء كل جزٍء منها  2( -  177
ى أن يُباع حيٌّ  بعناٍق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا، فقال يل رجل من أهل ا  ملدينة: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "
  مبيٍِّت" قال: فسألت عن ذلك الرجل، فُأخربت عنه خريًا". 

  سناده عن مسلم بن خالد الزِّجني عن ابن جريج به.  - 2ومن طريقه البيهقي -  1رواه الشافعي
  .3وهامومسلم بن خالد الزِّحني تقدم الكالم فيه وأنه صدوق كثري األ

لسماع يف هذا احلديث. 4وابن جريج إمام مشهور إال أنه يدلِّس   ، ومل يصّرِح 
. ولذا 5وفيه أيضاً راو مبهم، وهو الذي حدث القاسم بن أيب بزة، وهو ليس بصحايب؛ ألن القاسم مل يلق أحدًا من الصحابة

  . فهو على ذلك مرسل أيضاً.6ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة اخلامسة
ام يف أحد رواته، واإلرسال. وهللا أعلم. فع   لى هذا فإن احلديث ضعيف لضعف مسلم الزِّجني، وتدليس ابن جريج، واإل

 ____________________  
  ) .250مسند الشافعي (ص 1
  ) . 297- 5/296السنن الكربى (  2
  ) . 33تقدم الكالم عليه عند حديث أيب هريرة رقم ( 3
  وقد ذكره يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلِّسني. ) ، 95تعريف أهل التقديس (ص  4
  ) . 8/310ذيب التهذيب ( 5
  ) . 5452تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6

)2/570 (  

  

للحم".3( -  178 ى عن بيع احليوان    ) عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "
. كلهم من طرٍق عن سعيد بن  6، والبيهقي5، واحلاكم4، والدارقطين3سيل، وأبو داود يف املرا2، وعبد الرزاق1رواه مالك

  املسيب به مرسًال. 
مليت".  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احلي    ولفظ أيب داود: "

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 7ورواه مسدد بيع  سناده عن حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم به مرسًال، ولفظه "
حليوان". واحملفوظ يف متنه عن مالك ما تقدم، وأما لفظ مسدد فخطأ.   احليوان 

بت من الوجوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأحسن أسانيده   قال ابن عبد الرب: ال أعلم هذا احلديث يتصل من وجٍه 
  . 8مرسل سعيد بن املسيب هذا، وال خالف عن مالك يف إرساله 

ى رسول  مث ذكر ابن عبد ا سناده عن يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: " لرب 
حليوان ". "قال ابن عبد الرب: وهذا حديث إسناده موضوع ال يصح عن مالك وال  هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع اللحم 

  أصل له من حديثه". 



 ____________________  
  ) . 2/507املوطأ (  1
  ) . 27/ 8املصنف ( 2
  ) . 167- 166املراسيل (ص 3
  ) . 71/ 3سنن الدارقطين (  4
  ) . 35/ 2مستدرك احلاكم ( 5
  ) . 5/296السنن الكربى (  6
  ) . 213إحتاف اخلرية املهرة (ص 7
  ) . 4/322التمهيد ( 8

)2/571 (  

  

  . 2، وأبو نعيم يف احللية 1واحلديث الذي ذكره ابن عبد الرب عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أخرجه أيضاً الدارقطين
ذا اإلسناد ومل يتابع عليه، وصوابه يف املوطأ عن ابن املسيب مرسًال".    قال الدارقطين: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك 

  وقال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل، تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد".
  . 3ن: "غلط فيه"وقال البيهقي يف رواية يزيد بن مروا

ويزيد بن مروان قال فيه ابن معني: كذاب. قال الدارمي: قد أدركته وهو ضعيف قريب مما قال حيىي. وقال الدارقطين:  
  .4ضعيف جدًا. وقال ابن عدي: ليس بذاك املعروف

  فعلى هذا فإن رواية يزيد بن مروان منكرة. واحملفوظ عن سعيد بن املسيب اإلرسال. وهللا أعلم.
حليوان".  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 4( -  179 ى عن بيع اللحم    "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

بت وهو بصري".  5رواه البزار  فع إال  فٍع عنه به. وقال: "ال نعلم رواه عن  بت بن زهري عن    سناده عن 
 ____________________  

  ) . 71- 70/ 3سنن الدارقطين (  1
  ) . 334/ 6احللية ( 2
  ) . 5/296السنن الكربى (  3
  ) . 293/ 6لسان امليزان ( 4
  ) . 86/ 2كشف األستار (  5

)2/572 (  

  

بت بن زهري قال فيه البخاري: منكر احلديث. وقال أبو حامت: ضعيف احلديث ال يشتغل به. وذكره ابن املديين يف   و
فع. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارق   . 1طين وغريه: منكر احلديثاملرتوكني من أصحاب 



بت بن زهري. وهللا أعلم.   فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ال يعترب به لشدة ضعف 
 ____________________  

  ) . 76/ 2لسان امليزان ( 1

)2/573 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
حليوان مطلقاً سواًء أكان من جنٍس و  ذا قال مالكأحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم  ،  1احد أم ال. و

  . 3، وأمحد2والشافعي
لنهي؛ سواء أكان اللحم واحليوان من جنس واحد أم ال ، ويروى عن أيب بكر الصديق رضي 4والشافعي من أكثر القائلني 

حليوان، وال يصح لنهي عن بيع اللحم    . 5هللا عنه القول 
حليوان جائز بكل حال    . 7. ووافقه حممد بن احلسن إذا كان اللحم أكثر من احليوان6وقال أبو حنيفة: بيع اللحم 

ا الكيل أو الوزن، واحليوان ليس مبكيل وال موزون حليوان بناًء على قوله يف علة الر أ   . 8وإمنا أجاز أبو حنيفة بيع اللحم 
حليوان، وإن كان يف أسانيدها ا تصلح مبجموعها   وقد تقدم أن األحاديث الواردة يف النهي عن بيع اللحم  ضعف، إال أ

  لالحتجاج، ما عدا احلديث األخري فهو ضعيف جًدا. 
 ____________________  

  ) . 68/ 5شرح اخلرشي على خمتصر خليل (  1
  ) . 158- 5/157احلاوي الكبري ( 2
  ) . 5/23اإلنصاف ( 3
موع ( 4   ) . 475/ 10ا
  ) . 8/517انظر: احمللى ( 5
  ) . 7/368البناية (  6
  السابق.  املرجع 7
  انظر: املرجع السابق.  8

)2/574 (  

  

لغرر والقمار؛ ألنه ال يدري هل يف احليوان مثل اللحم الذي   حليوان  وقد علل اإلمام مالك وغريه النهي عن بيع اللحم 
  .1أعطى أو أقل أو أكثر

  . 2وقد تقدم أن اإلمام مال يرى أن ذلك من املزابنة
حليوان هو ما إذا كان احليوان   4ابن القيمو  3وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية لنهي الوارد عن بيع اللحم  إىل أن املراد 

ع حلًما بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون،   مقصوًدا للحم؛ كشاة يقصد حلمها، فتباع بلحم، فيكون قد 



  فيدخله ر الفضل.
 __________  

  ) . 150/ 2أعالم املوقعني ( 1
  دراسة الفقهية لفصل: ما ورد يف النهي عن املزابنة.انظر: ال 2
ت أشكلت (  3   ) . 23/ 5) ، واإلنصاف (635- 634/ 2تفسري آ
  ) . 2/150أعالم املوقعني ( 4

)2/575 (  

  

  الفصل السادس: ما ورد يف النهي عن بيع العينة 
لعينة،  قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 1( -  180 لم يقول: "إذا تبايعتم 

لزرع، وتركتم اجلهاد، سّلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم".  ب البقر، ورضيتم    وأخذمت أذ
  من طرٍق: - رضي هللا عنهما   -جاء هذا احلديث عن ابن عمر 

فع عنه به:    الطريق األوىل: 
، كلهم من  5وأبو نعيم األصبهاين - 4ومن طريقه البيهقي  -  3، وابن عدي 2للفظ املذكور، والدواليب 1رواه أبو داود

فعاً حدثه به.   طرٍق عن حيوة بن شريح عن إسحاق أيب عبد الرمحن، أن عطاء اخلراساين حدثه أن 
  . 6وحيوة بن شريح هو التجييب أبو زرعة املصري، ثقة ثبت 

 ____________________  
  ) ] . 741- 740/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 1
  ) . 2/65الكىن واألمساء (  2
  ) . 5/361الكامل (  3
  ) . 5/316السنن الكربى (  4
  ) . 209-208/ 5حلية األولياء ( 5
  ) . 1600تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6

)2/577 (  

  

ملشهور وال  وأما إسحاق أبو عبد الرمحن، فهو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرمحن األنصاري. قال فيه أبو حامت: شيخ ل يس 
  . 1يشتغل به. وقال ابن عدي: جمهول. وقال ابن حبان يف الثقات: خيطئ. وقال أبو أمحد احلاكم: جمهول

  . 2ولذا قال ابن حجر: "فيه ضعف"
وعطاء اخلراساين، هو عطاء بن أيب مسلم. قال فيه ابن سعد: كان ثقة، روى عنه مالك. وقال ابن معني: ثقة. وقال أبو  

س. وقال الدارقطين: ثقة يف نفسه. وقال ابن حبان: كان رديء احلفظ خيطئ  حامت: ثقة ص دوق. وقال النسائي: ليس به 



  . 3وال يعلم فبطل االحتجاج به
قال   - ونقل الرتمذي عن البخاري أنه قال: ما أعرف ملالٍك رجًال يروي عنه يستحق أن يرتك حديثه غري عطاء اخلراساين. 

قال: عامة أحاديثه مقلوبة. قال الرتمذي: وعطاء اخلراساين رجل ثقة روى عنه مثل مالك   : قلت: ما شأنه؟-الرتمذي 
  ومعمر ومل نسمع أن أحدًا من املتقدمني تكلم فيه بشيء". 

ووثق عطاء اخلراساين أيضاً األوزاعي، وأمحد، ويعقوب بن شيبة، والطرباين. وأما احلكاية عن سعيد بن املسيب أنه كذبه فال  
  . 4تثبت

_ ___________________  
  ) . 1/227ذيب التهذيب ( 1
  ) . 342تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 215-214-7/213ذيب التهذيب ( 3
  ) . 2/877شرح علل الرتمذي ( 4

)2/578 (  

  

  . 2. وهذا أوىل من قول ابن حجر: "صدوق يهم كثريًا"1قال الذهيب: "صدوق مشهور" 
  . وهللا أعلم.3 ينزل عن رتبة الصدوق. وقد رّجح ابن رجب أن يكون ثقةأنه ال  -وهللا أعلم   -فالراجح 

ا تصلح لالعتبار.    فمما سبق يتبني أن هذه الطريق ضعيفة حلال إسحاق بن أسيد األنصاري، إال أ
سناده عن فضالة بن   4وقد توبع إسحاق بن أسيد متابعة قاصرة، وذلك فيما رواه العسكري يف تصحيفات احملدثني 

فٍع عن ابن عمر  5صنيح مرفوعاً ولفظه "لقد أتى علينا زمان وما يرى أحد أنه أحق  -رضي هللا عنهما   -عن أيوب عن 
لعينة ... " احلديث.    - لدينار والدرهم من أخيه املسلم. ولقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم 

  . -ومل يسق متام متنه 
ملتابعة ال تصلح لالعتبار، وذلك أن فضالة بن حصني وهو الضيب قال فيه البخاري وأبو حامت: مضطرب  إال أن هذه ا

احلديث. وقال ابن حبان: يروي عن حممد بن عمرو ما ال يتابع عليه، وعن غريه ما ليس من حديثهم. وقال أبو نعيم: روى 
م ب   .6وضعهاملناكري، ال شيء. وقد ذكر له احلافظ ابن حجر حديثاً ا

  فعلى هذا فإن هذه املتابعة ضعيفة جدًا. وهللا أعلم. 
 ____________________  

  ) . 1/614املغين ( 1
  ) . 4600تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 2/877شرح علل الرتمذي ( 3
  ) . 191تصحيفات احملدثني (القسم األول/ 4
  وقع يف املطبوع ((حسني)) وهو خطأ. 5
  ) . 435-434/ 4لسان امليزان ( 6



)2/579 (  

  

ح عنه به:    الطريق الثانية: عطاء بن أيب ر
، وأبو نعيم  5، والبيهقي يف شعب اإلميان4، والطرباين يف الكبري3، وأبو يعلى 2، وأبو أمية الطرسوسي1رواه أمحد
  . كلهم من هذا الطريق.6األصبهاين

لعني،   لدينار والدرهم وتبايعوا  م  ولفظ أمحد: "إذا ضّن الناس  ب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا أنزل هللا  واتبعوا أذ
  بالًء فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم". 

  . 7ومعىن قوله "إذا ضن الناس" أي: خبل
  . 8قال ابن القطان عن هذا اإلسناد: حديث صحيح رجاله ثقات 

  .9وقال ابن حجر: رجاله ثقات 
معلول، ألنه ال يلزم من كون رجاله ثقات أن   10ديث الذي صححه ابن القطانوقال يف موضع آخر: "عندي أن إسناد احل

  يكون صحيحاً؛ ألن األعمش مدلِّس ومل يذكر مساعه من عطاء.
 ____________________  

  ) . 2/28مسند أمحد ( 1
  ) . 26للطرسوسي (ص - مسند عبد هللا بن عمر  2
  ) .10/29مسند أيب يعلى ( 3
  ) . 433- 12/432املعجم الكبري (  4
  ) . 7/434) ، ( 4/13شعب اإلميان ( 5
  ) . 319/ 3) ، (314-313/ 1حلية األولياء ( 6
  ) . 104/ 3انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 7
  ) . 17/ 4نصب الراية (  8
  ) . 172بلوغ املرام ( 9

ح عن ابن عمر به.  10   وهو إسناد اإلمام أمحد: األعمش عن عطاء بن أيب ر

)2/580 (  

  

فع بني عطاء وابن عمر فرجع احلديث إىل اإلسناد  وعطاء حيتمل  سقاط  أن يكون هو اخلراساين فيكون فيه تدليس تسوية 
فع عن ابن عمر 1األول وهو املشهور"   . -وقد سبق ذكره يف الطريق السابقة   - . يعين أنه عن عطاء اخلراساين عن 

ح. ولكن اجلواب عما ذكره احلافظ ابن حجر أن يف رواية أمحد وال ن عطاء هو ابن أيب ر   طرباين التصريح 
الذين حيتمل تدليسهم. ومل يُذكر عن األعمش  2وأما تدليس األعمش فقد ذكره احلافظ يف املرتبة الثانية من مراتب املدلِّسني

  تدليس التسوية. وهللا أعلم. 
  ليه. وهللا أعلم.فمما سبق يتبني أن هذه الطريق صحيحة، كما قال ابن القطان وابن حجر يف أحد قو 



د عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي هللا عنه هذا احلديث بنحو حديث  3وقد روى ابن عدي سناده عن بشري بن ز
د قال فيه ابن عدي: "يف حديثه بعض النكرة"، وذكر هذا احلديث عنه.  - رضي هللا عنهما  -ابن عمر  ، وبشري بن ز

وقد جعله من حديث جابر ومل يتابع على ذلك.   -رضي هللا عنهما   -هو عن ابن عمر وموضع النكارة منه أن احلديث إمنا 
د فال تصح. وهللا أعلم.-رضي هللا عنهما   -فرجع احلديث إىل ابن عمر    . وأما رواية بشري بن ز

 ____________________  
  ) . 19/ 3التلخيص احلبري ( 1
  ) . 67تعريف أهل التقديس (ص  2
  ) . 2/22الكامل (  3

)2/581 (  

  

  الطريق الثالثة: عن شهر بن حوشب عنه به: 
  حيىي بن أيب حية عن شهٍر به.  3. كالمها من طريق أيب جناب2، واخلطيب البغدادي1رواه أمحد

لسماع يف هذا احلديث.  4وقد تقدم الكالم يف أيب جناب    وأنه ضعيف مدلِّس. ومل يصرح 
  ، وأنه صدوق. 5وقد تقدم الكالم يف شهر بن حوشب

  فمما تقدم يتبني أن هذه الطريق ضعيفة حلال أيب جناب الكليب، ولكنها مع ذلك صاحلة لالعتبار. 
  يرتجح أنه حديث صحيح. وهللا أعلم.  -رضي هللا عنهما  - فاحلديث عن ابن عمر 

 ____________________  
  ) .84،  2/42مسند أمحد ( 1
  ) . 4/307ريخ بغداد (  2
  ) وهو خطأ. وقع يف املسند ((أيب حباب)  3
  ) . 150رقم (  - رضي هللا عنهما   -عند حديث عبد هللا بن عمر  4
  ) . 13عند حديث عبد الرمحن بن غنم عن الداري، رقم ( 5

)2/582 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع العينة. 

عها به. والعينة أن يبيع رجل من رجٍل سلعًة بثمٍن معلوٍم إىل أجل مسمى، مث ي قل من الثمن الذي    شرتيها منه 
ملشرتي على حتصيل مقصده من دفع قليٍل ليأخذ عنه كثريًا، أو حلصول العني وهو   ومسيت العينة بذلك الستعانة البائع 

  . 2، أو ألنه يعود إىل البائع عني ماله1النقد لبائعها
ذا القول    . 5، وأمحد4ومالك،  3قال أبو حنيفة -وهو النهي عن بيع العينة   -و



قل   س أن يبيعها الذي اشرتاها  ع سلعًة من السلع إىل أجٍل من اآلجال وقبضها املشرتي فال  وأما الشافعي فقال: من 
ا بيعة غري البيعة األوىل    . 6من الثمن أو أكثر، ودين أو نقد؛ أل

كثر منها 7ة ذريعة إىل الرإال أنه تقدم أنه قد صّح النهي عن بيع العينة، وإضافًة إىل ذلك فالعين ، ألن  8، وقرض دراهم 
لعينة    غرض املتبايعني 

 ____________________  
  ) . 108/ 5انظر: شرح الزرقاين على خمتصر خليل (  1
  ) . 3/80سبل السالم (  2
  ) .68/ 6شرح فتح القدير ( 3
  ) . 179) ، القوانني الفقهية (ص2/1004املعونة ( 4
  ) . 601/ 3شرح الزركشي () ،  257- 4/256املغين ( 5
  ) . 3/47األم (  6
  ) . 4/257املغين ( 7
  ) . 2/1004املعونة ( 8
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ومقصودمها األول مائة مبائة وعشرين، وإدخال تلك السلعة يف الوسط تلبيس وعبث، حىت لو كانت تلك السلعة تساوي  
م ال غرض هلم فيهاأضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزٍء من أجزائه مل يبالوا جعلها مورداً    . 1 للعقد؛ أل

  قوله: "اتقوا هذه العينة، ال تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة ".  -رضي هللا عنهما  -لذا جاء عن ابن عباس  
ما ُسئال عن بيع العينة فقاال: "إن هللا ال خيدع، هذا مما حرم هللا ورسوله"   . 2وروي عن ابن عباس وأنس رضي هللا عنهما أ

ا بيعة  -كما تقدم   -ما ذكره الشافعي من كون البيعة الثانية غري البيعة األوىل، فهذا يف الظاهر، وإال فهي يف احلقيقة وأما  أ
ب االحتيال على احملرم، واالحتيال على احملرم ال حيله   . 3واحدة، وإمنا جيعلها املتعاقدان يف عقدين من 

 __________  
  ) . 243/ 9ذيب السنن ( 1
  ) . 242/ 9جع السابق (املر  2
  املرجع السابق.  3

)2/584 (  

  

حد املتبايعني أو كان النهي ألمر آخر مما هو خارج   الباب السادس: األحاديث الواردة يف النهي عما يلحق الضرر والغنب 
  عقد البيع

  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن النجش



 ...  
  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن النجش

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النجش". - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 1( -  181   قال: "
فع عنه به. 6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي3، ومسلم2، ومن طريقه البخاري1رواه مالك   ، عن 

يت ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر   ي عن تلقي الركبان أيضاً يف فصل: النه -رضي هللا عنهما  -وسوف 
  . -إن شاء هللا تعاىل  -

ا ما مل يعطها، فنزلت:  2( -  182 ) عن عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه قال: "أقام رجٌل سلعته فحلف  لقد ُأعطي 
ِِْم َمثَناً قَِليًال ... } اآلية َِّ َوَأْميَا ً خائن". . قال ابن 7{ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد ا   أيب أوىف: الناجش آكل ر

 ____________________  
  ) . 2/527املوطأ (  1
  ) ] . 6963/رقم 12) ، كتاب احليل (2142/رقم  4صحيح البخاري [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 1156/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 258/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 734/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 2/108املسند ( 6
  ) . 77سورة آل عمران، آية ( 7
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. كلهم من طرٍق عن العوام بن حوشب 4، واحلاكم3، وابن أيب حامت-خمتصراً   - 2واللفظ له، وابن أيب شيبة 1رواه البخاري
  عن إبراهيم بن عبد الرمحن أبو إمساعيل السكسكي عنه به. 

   خيرجاه". وقد سبق أن البخاري قد رواه. قال احلاكم: "صحيح اإلسناد ومل
من طريق إبراهيم بن يوسف الكويف الصرييف، حدثنا حفص بن غياث عن   6، ومن طريقه الطرباين يف الكبري 5ورواه البزار 

العوام بن حوشب به مرفوعاً، بلفظ: "الناجش آكل الر ملعون"، وسقط من إسناد الطرباين ذكر إبراهيم الصرييف، وهو  
  . 7د يف إسناد البزار يف املسند، ومل يعُز اهليثمي هذا احلديث إىل البزار، وهو على شرطهموجو 

قال البزار: "هذا احلديث قد رواه غري واحٍد عن ابن أيب أوىف موقوفاً، وال نعلم أحداً أسنده عن حفص إال إبراهيم بن  
  يوسف".

لقوي. و  . وجعله ابن حجر يف مرتبة:  8ذكره ابن حبان يف الثقاتوإبراهيم بن يوسف الصرييف قال فيه النسائي: ليس 
  . 9"صدوق فيه لني" 

 ____________________  
  ) ] . 4551/رقم (8) ، كتاب التفسري ( 2675/رقم 5[كتاب الشهادات (-مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) . 238/ 5املصنف ( 2
  ) . 822) ، رقم (355تفسري ابن أيب حامت (ص 3



  ) . 2/8املستدرك ( 4
  ) . 283- 8/282مسند البزار ( 5
  ) . 306- 7/305ذكر إسناده احلافظ ابن كثري يف جامع املسانيد ( 6
  ) . 4/86جممع الزوائد (  7
  ) . 1/185ذيب التهذيب ( 8
  ) . 276تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9
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ن احملفوظ عن العوام بن حوشب هذا  ، وذلك أ- كما أشار البزار   -وقد خالف إبراهيم بن يوسف غريه يف هذا احلديث 
  احلديث موقوف. 

  فعلى هذا فإن رواية إبراهيم بن يوسف شاذة. وهللا أعلم.
ى عن 3( -  183 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجللب واجلنب، و ) عن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال: "

ى أن يبتاع الرجل على بيع أخ   يه، أو خيطب على خطبة أخيه". النجش واللمس يف البيع، و
  ، من طريق مطر الورّاق عن رجاء بن حيوة عنه به. 2، ومن طريقه الطرباين يف الكبري1رواه إبراهيم بن طهمان يف مشيخته

ومطر الورّاق ضعفه حيىي بن سعيد، وأمحد، وابن معني يف عطاء خاصة. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. وقال النسائي: ليس 
س. وقال أبو داود: ليس هو عندي حبجة وال  لقوي. وق ال ابن سعد: كان فيه ضعف يف احلديث. وقال البزار: ليس به 

  . 3يقطع به يف حديٍث إذا اختلف
  . 4وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "صدوق كثري اخلطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف"

بن حصني رضي هللا عنه، ومما يدل على ذلك أن عمران ويف اإلسناد علة أخرى وهي االنقطاع بني رجاء بن حيوة وعمران 
  بن حصني رضي هللا عنه تويف سنة اثنتني 
 ____________________  

  ) . 31) ، رقم ( 83-82-81مشيخة إبراهيم بن طهمان (ص 1
  ) .18/242املعجم الكبري (  2
  ) . 169-168/ 10ذيب التهذيب ( 3
  ) . 6699تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
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. فبني وفاتيهما ستون سنة. وقد قال حيىي بن معني يف رجاء بن  2، بينما تويف رجاء بن حيوة سنة اثنيت عشرة ومائة1ومخسني
  .3حيوة: "أدرك رجاء بن حيوة معاوية"

من  والظاهر من هذه العبارة أنه قد أدرك آخر خالفة معاوية رضي هللا عنه وقد تويف معاوية رضي هللا عنه سنة ستني 



. ويضاف إىل هذا أن عمران ابن حصني رضي هللا عنه كان يف البصرة، وكان رجاء بن حيوة يف الشام. وقد حدث  4اهلجرة
  . 5رجاء بن حيوة عن بعض الصحابة ومل يسمع منهم

فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف. وأما منت احلديث فمعروف عن عمران بن حصني رضي هللا عنه من طرٍق  
  يس فيها ذكر النهي عن النجش واللمس يف البيع، فإن هذا مما تفرد به مطرق الوراق عن رجاء بن حيوة. وهللا أعلم.ول

) عن عصمة بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال محى يف اإلسالم وال  4( -  184
  مناجشة". 

رشدين املصري عن خالد بن عبد السالم الصديف عن الفضل بن املختار عن  من طريق أمحد بن   6رواه الطرباين يف الكبري
  عبد هللا بن موهب عنه به. 

 ____________________  
  ) . 3/27اإلصابة يف متييز الصحابة (  1
  ) . 3/266ذيب التهذيب ( 2
  ) . 4/561سري أعالم النبالء (  3
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  . 1وأمحد بن رشدين املصري شيخ الطرباين كذبه أمحد بن صاحل املصري. وقال ابن عدي: كذبوه، وأُنكرت عليه أشياء
طيل. وقال ابن عدي: أحاديثه م  أل نكرة، والفضل بن املختار هو أبو سهل البصري. قال أبو حامت: أحاديثه منكرة حيدث 

  . 2عامتها ال يتابع عليها
  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيٌف جدًا، وقد يكون موضوعاً. وهللا أعلم.

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 3) حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقد تقدم5(
  . 4) حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وقد تقدم6(
يت) حديث أيب هريرة رضي هللا ع7(   . 5نه، وسوف 
يت -رضي هللا عنهما  - ) حديث ابن عباس 8(   .6، وسوف 
يت-رضي هللا عنهما  -) حديث عبد هللا بن عمر  9(   . 7، وسوف 

 ____________________  
  ) . 258- 257/ 1لسان مليزان ( 1
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  . ) 212سيأيت برقم ( 5
  ) . 214سيأيت برقم ( 6
  ) . 219سيأيت برقم ( 7
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  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن النجش يف البيع. 

. وهو أن ميدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد يف مثنها وهو ال يريد 1والنجش بنون وجيم مفتوحتني، وحكي سكون اجليم 
  . 2شراءها ليقع غريه فيها

إلمجاعوال   . 3نجش حرام 
لبائع   لناجش، وقد خيتص  ويقع مبواطأة البائع مع الناجش، فيشرتكان يف اإلمث، ويقع ذلك بغري علم البائع فيختص ذلك 

كثر مما اشرتاها به ليغر غريه بذلك نه اشرتى سلعًة    . 4كمن خيرب 
ي عن النجش؛ ألّن فيه تغريرًا للراغب يف السلعة وتركاً  ا وإمنا    . 5لنصيحته اليت هو مأمور 

 __________  
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  بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه الفصل الثاين: ما ورد يف النهي عن بيع الرجل على 
 ...  

  الفصل الثاين: ورد يف النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه 
ى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وال  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 1( -  185 قال: "

ذن له اخلاطب". خيطب الرجل على خطبة أخيه     حىت يرتك اخلاطب قبله أو 
،  9، والدارمي8، وأمحد7، ومالك6، وابن ماجه 5، والنسائي 4، والرتمذي 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري

فٍع عنه به.   كلهم من طرٍق عن 
ذنه"، ويف لفظ للنسائي: "ال يبيع الرجل على بيع أخيه حىت   إال أن يف لفظ أيب داود وأمحد: "ال يبع على بيع أخيه إال 

  يبتاع أو يذر". 



 ____________________  
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 جعفر عن زيد بن أسلم قال: مسعت ورواه أمحد من وجٍه آخر عن حسن بن موسى األشيب عن ابن هليعة ثنا عبيد هللا بن أيب
ى رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -عن بيع املزايدة، فقال ابن عمر  - رضي هللا عنهما   -رجًال سأل عبد هللا بن عمر  " :

  . 1صلى هللا عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إال الغنائم واملواريث"
بعه عمر بن مالك كما عند ابن اجلاروديف ابن هليعة وأنه ضعيف. إال 2وقد تقدم الكالم   . 4، والدارقطين3 أنه قد 

س به"  بعهما أيضاً أسامة بن زيد الليثي كما عند الدارقطين5وعمر بن مالك هذا جعله ابن حجر يف مرتبة "ال  ، إال  6، و
  .7أن يف إسناده الواقدي وهو مرتوك، وقد كذبه بعضهم

  . فمما تقدم يتبني أن هذا الطريق حسن
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع   ورواه الدارقطين من طريق كامل بن طلحة أيب حيىي عن ابن هليعة به بلفظ: "

  .8املزايدة، وال يبع أحدكم على بيع أخيه إال الغنائم واملواريث"
  . 9ووثقه الدارقطين أيضاً وكامل بن طلحة قال فيه ابن معني: ليس بشيء. وقال أمحد: مقارب احلديث. ووثقه يف رواية. 

 ____________________  
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)2/594 (  

  

س به"   . 1وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "ال 
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع املزايدة". وقد خالفه حسن بن مو  سى  وكامل بن طلحة مل يتابع على قوله: "

سئل عن بيع املزايدة فقال ... " احلديث، وليس  -رضي هللا عنهما  - األشيب كما سبق عند أمحد، فقد ذكر أن ابن عمر 
ى عن املزايدة.    فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

  . ، فيقدم على كامل بن طلحة. وتكون رواية حسن بن موسى هي احملفوظة. وهللا أعلم2وحسن بن موسى األشيب ثقة
) عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "املؤمن أخو املؤمن، فال حيل  2( -  186

  للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه حىت يذر". 
بن مشاسة املهري عنه  ، كلهم من طرٍق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن5، والدارمي4واللفظ له، وأمحد 3رواه مسلم

  به.
ذا احلديث وهو خيطب على املنرب.    وعند مسلم أن عقبة بن عامر رضي هللا عنه حدث 

  وعند أمحد أن ذلك كان يف مصر.
 ____________________  
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) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يزيد الرجل على بيع أخيه،  3( -  187
  وال خيطب على خطبته". 
  ور عن قتادة عن احلسن عنه به. ، عن عمران بن دا2واللفظ له، ومن طريقه أمحد  1رواه أبو داود الطيالسي

ى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه".    ولفظ أمحد: "
لقوي. وقال مّرًة:   - لراء املهملة يف آخره  -وعمران بن داور  هو أبو العوام القطان البصري، قال فيه ابن معني: ليس 

  .3النسائي: ضعيف. وقال الدارقطين: كان كثري املخالفة والوهمليس بشيء. وقال البخاري: صدوق يهم. وقال أبو داود و 
  . 4وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق يهم" 

  . 5ويف اإلسناد عنعنة احلسن عن مسرة، وقد تقدم الكالم يف مساعه منه
  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف، إال أنه يرتقي بشواهده إىل احلسن. وهللا أعلم.

 ________________ ____  



  ) . 123مسند الطيالسي (ص  1
  ) . 5/11املسند ( 2
  ) . 132-8/131ذيب التهذيب ( 3
  ) . 5154تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 171تقدم عند حديث رقم ( 5

)2/596 (  

  

املرأة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال حيل أن تنكح  -رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمرو 4( -  188
رٍض فالٍة إال أَّمروا عليهم   بطالق أخرى، وال حيل لرجٍل أن يبيع على صاحبه حىت يذره، وال حيل لثالثة نفٍر يكونون 

رٍض فالٍة يتناجى اثنان دون صاحبهما".   أحدهم، وال حيل لثالثة نفٍر يكونون 
  بد هللا ابن هبرية عن أيب سامل اجليشاين عنه به. ، كالمها من طريق ابن هليعة، ثنا ع2، والطرباين يف الكبري1رواه أمحد

قي رجال اإلسناد ثقات. 3وابن هليعة قد تقدم الكالم فيه وأنه ضعيف   . و
  . 4وأبو سامل اجليشاين هو سفيان بن هانئ، ذكره ابن حبان والعجلي يف الثقات. وقد روى له مسلم. وقيل: له صحبة 

ذا اإلسناد، إال أن له شواهد صحيحة   فمما تقدم يتبني أن الشاهد من احلديث وهو بيع الرجل على بيع أخيه ضعيف 
ا حسناً. وهللا أعلم.    يكون 

  ) عن سفيان بن وهب رضي هللا عنه قال: "مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم ينهى عن املزايدة". 5( -  189
د عنه به. قال البزار: "ال نعلم روى سفيان غري  سناده عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن املغرية بن ز  5رواه البزار 

  هذا".
 ____________________  
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  ) . 57-13/56املعجم الكبري (قطعة من اجلزء  2
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  ، وأنه ضعيف.1ة وقد تقدم الكالم فيهويف اإلسناد ابن هليع
ملوصلي. فإن املوصلي متأخر عن هذه الطبقة، وقد تويف سنة اثنتني ومخسني ومائة د مل أعرفه، وليس هو  ،  2واملغرية بن ز

ن  ، فيبعد مساعه منه، وال سيما أن سفيان بن وهب كان يف مصر واملغرية ب3بينما تويف سفيان بن وهب سنة اثنتني ومثانني
د كان يف املوصل. وكذلك فإن يزيد بن أيب حبيب قد تويف قبل املوصلي، فقد تويف سنة مثاٍن وعشرين ومائة   من اهلجرة.  4ز



ذا اإلسناد.    فمما سبق يتبني أن احلديث ضعيف 
عاصم حديثاً ، وذكر ابن أيب 5وأما قول البزار: "ال نعلم روى سفيان غري هذا"، فقد ذكر ابن حجر له ثالثة أحاديث أخرى 

  . وهللا أعلم. 6آخر له أيضاً 
) عن أنس رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يبتاعنَّ أحدكم على بيع أخيه، وال خيطب  6( -  190

  على خطبة أخيه". 
  سناده عن بشر بن احلسني األصبهاين عن الزبري بن عدي عنه به.  7رواه أبو يعلى 

 ____________________  
  ) . 1تقدم الكالم عليه عند احلديث رقم (  1
  ) . 260/ 10ذيب التهذيب ( 2
  ) . 2/58اإلصابة (  3
م ( 4   ) . 1/300ريخ مولد العلماء ووفيا
  ) . 2/58اإلصابة (  5
  ) . 243/ 5اآلحاد واملثاين (  6
  ) . 7/97مسند أيب يعلى املوصلي ( 7
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ي: فيه نظر. وقال أبو حامت: يكذب على الزبري. وقال أيضاً يف حديثه عن الزبري وبشر بن احلسني األصبهاين قال فيه البخار 
عن أنس: هي أحاديث موضوعة، ليس للزبري عن أنس إال أربعة أحاديث. وكذبه أبو داود. وقال الدارقطين: يروي عن الزبري  

  .1بواطيل، والزبري ثقة، والنسخة موضوعة
ذا اإلس   ناد موضوع. وهللا أعلم.فمما تقدم يتبني أن احلديث 

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 2) حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه، وقد تقدم7(
يت8(   . 3) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وسوف 
يت-رضي هللا عنهما  -) حديث عبد هللا بن عمر  9(   . 4، وسوف 

 ____________________  
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  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. 

وهو أن يستحسن املشرتي السلعة ويهواها، ويركن إىل البائع ومييل إليه ويتذاكران الثمن، ومل يبق إال العقد والرضي الذي  
به البيع، فإذا كان البائع واملشرتي على مثل هذه احلال، مل جيز ألحٍد أن يعرتضه فيعرض على أحدمها ما به يفسد به ما  يتم 

زيد 1مها عليه من التبايع نقص، أو يقول للبائع: افسخ ألشرتي منك    . 2. كأن يقول للمشرتي: افسخ بيعك ألبيعك 
. وهذا ال 4. وقد خّص بعض الفقهاء النهي بعد استقرار الثمن 3يه بني العلماءوالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه جممٌع عل

ذ  دليل عليه، بل عموم األحاديث الواردة يف هذا الفصل تفيد النهي عنه ولو كان قبل استقرار الثمن، حىت يرتكا البيع أو 
  له يف الدخول معهما يف التبايع.

يث عقبة بن عامر رضي هللا عنه "املؤمن أخو املؤمن، فال حيل للمؤمن أن يبتاع  ويف قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف حد
خيه املؤمن وهو   على بيع أخيه" إشارة إىل أن بيع الرجل على بيع أخيه خمالٌف ملقتضى األخوة اإلميانية؛ ألن فيه إضرارًا 

  سبٌب للبغضاء والعداوة بينهما. وهللا أعلم.
؛ ألن هذا من  5لرجل على بيع أخيه نصح أحد املتبايعني إن وقع له غٌنب فاحٌش يف الثمنوال يدخل يف النهي عن بيع ا

  النصيحة، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ____________________  
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  انظر: املرجع السابق.  5
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، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم"     . 1يف احلديث: "الدين النصيحة". قلنا ملن  رسول هللا؟ قال: "
، فليس داخًال يف النهي عن سوم الرجل  2وأما بيع من يزيد ويسمى بيع املزايدة، ويسمى اليوم املزاد العلين، أو بيع احلراج

ه. وقد استدل بعضهم على جوازه مبا رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه وذكر حديثاً طويًال  على سوم أخيه وبيعه على بيع
ع حلساً  . واحلديث وإن مل يثبت، إال أن إمجاع املسلمني 4وقدحاً فيمن يزيد  3جاء فيه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ملزايدة  ً 5يبيعون يف أسواقهم    - ، وذكر فيه حديث جابر بن عبد هللا 6 يف بيع املزايدة . وقد بّوب البخاري يف صحيحه 
: أن رجًال أعتق غالماً له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: "من يشرتيه مين"؟  -رضي هللا عنهما 

  . 7فاشرتاه نعيم بن عبد هللا بكذا وكذا، فدفعه إليه
 ____________________  

  ) ] . 1/74ميان ( رواه مسلم [كتاب اإل  1
  ) . 11- 10بيع املزاد (ص  2
  ) . 423/ 1احلِْلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعري حتت القتب. النهاية يف غريب احلديث (  3



) ] ، والنسائي [كتاب البيوع  3/522) ] ، والرتمذي [كتاب البيوع (293- 292/ 2رواه أبو داود [كتاب الزكاة ( 4
  تجارات ) ] ، وابن ماجه [كتاب ال7/259(
  ) ، كلهم من طرق عن األخضر بن عجالن أيب بكر عبد هللا احلنفي عنه به. 3/100) ] ، وأمحد (2/740-741(

ذيب التهذيب (  ) . فعلى هذا فإن هذا  6/88وأبو بكر احلنفي قال فيه البخاري: ال يصح حديثه. وجّهله ابن القطان. 
  اإلسناد ضعيف. وهللا أعلم. 

  ) . 4/302املغين ( 5
ب رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - حيح البخاري ص 6  /59 . [ (  
  ) . 135-134تقدم ذكر هذا احلديث (ص  7

)2/601 (  

  

عه له  دة ليستقضي فيه للمفلس الذي    . 1فقوله: "من يشرتيه مين"؟ فيه عرٌض له للز
حة املزايدة أيضاً أنه قد تقدم يف الفصل السابق النهي عن النجش وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد   ومما يدل على إ

  شراءها، فلو مل يكن بيع املزايدة جائزًا أصًال ملا كان للنهي عن النجش معىن، وهللا أعلم. 
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيع أحدكم    -رضي هللا عنهما   -وأما قول ابن عمر  ملن سأله عن بيع املزايدة: "

كان يرى أن بيع املزايدة من بيع الرجل على   -رضي هللا عنهما  - املواريث". فظاهره أن ابن عمر على بيع أخيه إال الغنائم و 
  بيع أخيه إال بيع الغنائم واملواريث.

  3. وممن قال به األوزاعي وإسحاق2بعض أهل العلم كما قال الرتمذي -رضي هللا عنهما   -وقد أخذ مبذهب ابن عمر 
  وغريمها.

لغنيمة واملرياث، فإن الباب واحد واملعىن  وقد أجاب مجهور العلم نه ال معىن الختصاص اجلواز  اء عن هذا القول 
  . وهللا أعلم. 4مشرتك

 __________  
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  ي عن الغش يف البيع الفصل الثالث: ما ورد يف النه 
 ...  

  الفصل الثالث: ورد يف النهي عن الغش يف البيع 



) عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرَّ على صربة طعاٍم، فأدخل يده فيها، فنالت 1( -  191
قال: "أفال جعلته فوق الطعام كي يراه  أصابعه بلًال، فقال: "ما هذا  صاحب الطعام"؟ قال: أصابته السماء  رسول هللا. 

  الناس، من غش فليس مّين". 
. كلهم من طرٍق عن العالء بن عبد الرمحن عن  5، وأمحد4، وابن ماجه 3، والرتمذي2واللفظ له، وأبو داود 1رواه مسلم

  أبيه عنه به. 
  قال الرتمذي: "حسٌن صحيٌح".

مرَّ برجل يبيع طعاماً فسأله: كيف تبيع، فأخربه. فأوحي إليه: أدخل  ويف لفظ أيب داود: "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول ... " احلديث. 

من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عنه مرفوعاً. ولفظه: "من   7، وأمحد6وجاء احلديث من وجٍه آخر، فقد رواه مسلم
  منا".  محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس

 ____________________  
  ) ] . 99/ 1صحيح مسلم [كتاب اإلميان ( 1
  ) ] . 732- 731/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
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  ) ] . 99/ 1صحيح مسلم [كتاب اإلميان ( 6
  ) . 2/417(املسند  7
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بعد أن ذكر مجلة من األحاديث اليت فيها أن من فعل كذا فليس منا، ومنها   -وقوله: "من غشَّ فليس مين"، قال الطحاوي 
قال: "فكانت هذه األشياء اليت نفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كانت منه أو كانت فيه عنه أشياء  -هذا احلديث 

عز وجل قد اختار له صلى هللا عليه وسلم األمور احملمودة، ونفى عنه األمور املذمومة، فكان من عمل مذمومة، فكان هللا 
األمور احملمودة منه، ومن عمل األمور املذمومة ليس منه، كما حكى هللا عز وجل عن نبيه إبراهيم من قوله يف ذريته {َفَمْن  

ََّ  1َك َغُفوٌر رَِحيٌم} تَِبَعِين فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاِين فَِإنَّ  ، وكما قال عز وجل خمربًا لعباده قصة داود صلى هللا عليه وسلم {ِإنَّ ا
َهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَمْن َملْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّية}  َتِليُكْم بِنـَ يف أمثاٍل هلذا موجودة يف الكتاب معناه املعىن الذي   2ُمبـْ

، فدّل أن كل عامٍل عمًال على شريعة نبيه الذي عليه اتباعه فإنه منه، وأّن كل عامٍل عمًال متنعه منه شريعة نبيه الذي  ذكر
  انتهى.  3عليه أتباعه ليس منه خلروجه عن ما دعاه إليه وعن ما هو عليه إىل ضدِّ ذلك"

أخاه وترك مناصحته، فإنه قد ترك اتباعي والتمسك  وقال اخلطايب: "معناه: ليس على سريتنا ومذهبنا. يريد أن من غشَّ 
بسنيت. وقد ذهب بعضهم إىل أنه أراد بذلك نفيه عن دين اإلسالم، وليس هذا التأويل بصحيح، وإمنا وجهه ما ذكرت لك، 

  وهذا كما يقول الرجل لصاحبه: (أ منك وإليك) ، يريد 
 ____________________  



  ) . 36سورة إبراهيم، آية (  1
  ) . 249رة البقرة، آية (سو  2
ر ( 3   ) . 3/379شرح مشكل اآل
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  انتهى.  1"   بذلك املتابعة واملوافقة، ويشهد لذلك قوله تعاىل: {َفَمْن تَِبَعِين فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاِين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم} 
ويل احلديث، قيل: حممول على املستحل بغري  ويل، فيكفر وخيرج من امللة، وقيل: معناه ليس على سريتنا  وقال النووي: "

يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول. يعين  -رمحه هللا   -الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة 
ويله ليكون أوقع يف النفوس وأبلغ يف الزجر"   انتهى.  2بل ميسك عن 

سناٍد صحيح عن حيىي بن سعيد القطان، قال: كان سفيان يكره هذا  وقول سفيان الذي أشار إليه ال نووي رواه أبو داود 
  . 3التفسري "ليس منا": ليس مثلنا 

سناد أيب داود، إال أنه ذكر أن سفيان هو الثوري، وليس ابن عيينة. 4وقد رواه الرتمذي   معلقاً 
ل ابن مهدي: "لو أّن رجًال عمل بكل حسنٍة أكان يكون  وقد ورد مثل هذا اإلنكار عن ابن مهدي، وأمحد بن حنبل. وقا

مثل النيب صلى هللا عليه وسلم". وقد ذكر أمحد أن تفسري "ليس منا" بليس مثلنا أنه من كالم املرجئة، الذين يرون أن 
لكفر على من غش، فإنه سئل    املعاصي ال تنقص من اإلميان. وليس مراد أمحد احلكم 

 ____________________  
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  . 1عن هذا احلديث وحنوه فقال: "على التأكيد والتشديد، وال أكفر أحدًا إال برتك الصالة"
  م، إليك تفصيلها:وقد ورد حديث: "من غشنا فليس منا" عن عدة من الصحابة رضي هللا عنه

) عن أيب بردة بن نيار رضي هللا عنه قال: انطلقت مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بقيع املصلَّى، فأدخل يده  2( -  192
  يف طعاٍم مث أخرجها فإذا هو مغشوش أو خمتلف. فقال: "ليس منا من غشنا". 

تعليقاً   - ، والبخاري 5، والطرباين يف الكبري4، والبزار3يبة للفظ املذكور، وابن أيب ش 2اختلف يف هذا احلديث، فرواه أمحد
، كلهم من طرٍق عن شريك عن عبد هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن مجيع بن عمري عنه 6يف التاريخ الكبري  -
  به.

  واه عن عمه يعين أ بردة. وعند أمحد أن مجيع بن عمري رواه عن خاله أيب بردة بن نيار. وعند البزار أن مجيع بن عمري ر 



بع قيس بن الربيع شريكاً كما ذكر الطرباين   . 9، إال أنه قال: عن سعيد بن عمري عن عمه أيب بردة 8والدارقطين 7و
 ____________________  

)  19/294) . وانظر: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (579-576النقل عن ابن مهدي وأمحد، من السنة للخالل (ص  1
.  
  ) . 45/ 4) ، (3/466املسند ( 2
  ) . 383/ 5املصنف ( 3
  ب) . -2/85(  -خمطوط    -مسند البزار  4
  ) .22/198املعجم الكبري (  5
  ) . 8/227التاريخ الكبري ( 6
  ) .293/ 4املعجم األوسط (  7
  ) . 25-24/ 6العلل ( 8
  املرجع السابق.  9

)2/606 (  

  

اده عن األحوص بن جواب عنه عن عبد هللا بن عيسى عن عمري بن  سن 1وخالفهما عمار بن زريق وذلك فيما رواه احلاكم
  سعيد عن عمه به. 

  قال احلاكم: "هذا حديث صحيح، وعم عمري بن سعيد هو احلارث بن سويد النخعي"، ووافقه الذهيب.
يب بردة بن  ويف هذا نظر؛ فإن احملفوظ يف حديث عبد هللا بن عيسى أنه يرويه عن مجيع بن عمري أو سعيد بن عمري عن أ

ترمجة لعمري بن سعيد عن عمه أيب بردة بن نيار. وخطّأ أبو حامت البخاري وقال: "إمنا هو سعيد بن   2نيار. وقد ذكر البخاري 
  .3عمري"

أن أ بردة بن نيار عم لسعيد بن عمري، وذلك أن سعيد بن عمري امسه سعيد بن   5، وابن حجر4وقد بّني احلافظ املزي 
ل: ابن عقبة بن نيار، فيكون أبو بردة بن نيار عمٌّ له أو عمٌّ ألبيه، وهو على كال احلالتني عمٌّ له. وهذا هو  عمري بن نيار، وقي

الذي يرتجح يل، أي أن عبد هللا بن عيسى إمنا يروي احلديث عن سعيد بن عمري عن أيب بردة ابن نيار. وشريك مل يتابع يف 
  قوله مجيع بن عمري عن خاله أيب بردة. 

خطّأ البيهقي شريكاً يف إسناٍد فيه عن شريك عن وائل بن داود عن مجيع ابن عمري عن خاله أيب بردة ... " احلديث.  وقد 
  قال البيهقي: "هكذا 

 ____________________  
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  ) . 6/533التاريخ الكبري ( 2
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  اخل.  1رواه شريك بن عبد هللا، وغلط فيه يف موضعني، أحدمها: يف قوله مجيع بن عمري، وإمنا هو سعيد بن عمري ... "
الف بعد أن ذكر أن يف شريك القاضي وأنه صدوق خيطئ كثريًا. وقد توقف احلافظ ابن حجر يف هذا االخت 2وتقدم الكالم

  . 3أ بردة عم لسعيد بن عمري خبالف مجيع، فقال: "فما أدري أهو واحد اختلف يف امسه أو مها اثنان"
سناده عن حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن عبد هللا بن عيسى عن جممع عن أيب بردة عن أيب  4ورواه الطرباين يف األوسط  ،

  موسى به. 
  ذا احلديث عن عبد هللا بن عيسى عن جممع عن أيب بردة عن أيب موسى إال حيىي بن عقبة". قال الطرباين: "مل يرو ه

وحيىي بن عقبة بن أيب العيزار قال فيه أبو حامت: يفتعل احلديث. وقال ابن معني وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن معني  
  . 5. وقال النسائي وغريه: ليس بثقةأيضاً: كذاب خبيث، عدو هللا كان يسخر به. وقال البخاري: منكر احلديث

فمما سبق يتبني أن هذا الطريق ضعيف جدًا، وقد يكون موضوعاً. وقد ظن هذا الراوي أن أ بردة يف اإلسناد هو ابن أيب  
  موسى األشعري، وأنه يرويه عن أبيه فجعل يقول: عن أيب بردة عن أيب موسى رضي هللا عنه وهللا أعلم.

 ____________________  
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فمما سبق من هذا االختالف على عبد هللا بن عيسى يرتجح أنه يرويه عن سعيد ابن عمري عن عمه أيب بردة بن نيار رضي  
  عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم. هللا

. وقال فيه  1وسعيد بن عمٍري هذا هو ابن نيار، وقيل: ابن عقبة بن نيار األنصاري احلارثي، قال فيه ابن معني: ال أعرفه
س به    . 4. وجعله ابن حجر يف مرتبة: "مقبول" 3. وذكره ابن حبان يف الثقات2الفسوي: ال 

  وق".والذي يظهر يل أنه يف مرتبة "صد
  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد حسن. وهو بشواهده يرتقي إىل الصحيح لغريه، وهللا أعلم. 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من غشنا فليس منا،   -رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عباس 3( -  193
لليل فليس منا".    ومن رما 

  ن عبد العزيز، ثنا سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه به. عن علي ب 5رواه الطرباين يف الكبري
من طريق   7من طريق شيخ الطرباين، إال أنه مل يذكر قوله "من غشنا فليس منا"، وكذلك الطحاوي 6ورواه القضاعي

ما اختصرا احلديث. وهللا أعلم.   الدراوردي، ومل يذكر هذه اجلملة أيضاً. فالظاهر أ



  . 8قال اهليثمي عن إسناد الطرباين: "رجاله رجال الصحيح"
 ____________________  

  ) . 120ريخ الدارمي عن حيىي بن معني (ص  1
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  ) .11/221املعجم الكبري (  5
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لنظر   1وقد تقدم الكالم يف الدراوردي، وأنه صدوق خيطيء، وبقية رجاله ثقات. فعلى هذا فيكون هذا اإلسناد حسناً، و
  إىل شواهده يكون صحيحاً لغريه. وهللا أعلم. 

قال: مرَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطعاٍم وقد حسَّنه   - رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمر 4( -  194
  صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعاٌم رديء، فقال: "بع هذا على حدة، وهذا على حدة، من غشنا فليس مّنا". 

فٍع عنه به. 4، والطرباين يف األوسط3واللفظ له، والبزار  2رواه أمحد   ، كلهم من طرق عن أيب معشر عن 
فع إال أبو معشر". قال الط   رباين: "مل يرو هذا احلديث عن 

ندي املدين، تقدم فع.  5وأبو معشر، هو جنيح السِّ   أنه ضعيف، وال سيما يف املقربي و
  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف. وهللا أعلم.

، كلهم  -تعليقاً   - 8لكبري، والبخاري يف التاريخ ا7، وابن عدي6إال أن احلديث قد جاء من وجٍه آخر، فقد رواه الدارمي 
  من طرٍق عن 

 ____________________  
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أيب عقيل حيىي بن املتوكل أخربين القاسم بن عبيد هللا عن سامل عنه به بنحوه. وفيه "ال غّش بني املسلمني، من غشنا فليس  
  منا". 

س.   وحيىي بن املتوكل ضعفه ابن معني، وقال: ليس حديثه بشيء. وقال أيضاً: منكر احلديث، وجاء عنه أنه قال: ليس به 
  . 2. وضعفه ابن املديين وأبو حامت والنسائي1وقال أمحد: واهي احلديث

  . فعلى هذا فهو صاحل لالعتبار، وقد توبع كما سبق. 3وجعله ابن حجر يف مرتبة "ضعيف"
ذا اإلسناد حسٌن لغريه. وكذلك يشهد له ما ورد من األحاديث يف النهي عن الغش، وقد سبق   فمما سبق يتبني أن احلديث 

  ذكرها. وهللا أعلم.
) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من غشنا فليس مّنا، واملكر  5( -  195

  واخلداع يف النار". 
، كلهم من طريق الفضل بن احلباب اجلمحي، ثنا  7، وأبو نعيم يف احللية 6والصغري 5، والطرباين يف الكبري4رواه ابن حبان

  عن عاصم عن زر عنه به. عثمان بن اهليثم، ثنا أيب 
 ____________________  

ذيب التهذيب وقع نسبة هذا القول إىل الراوي عن أمحد وهو أمحد بن أيب حيىي، وسقط ذكر أمحد بن   1 يف املطبوع من 
ذيب الكمال (   ) . 513/ 21حنبل، وهو موجود يف 
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  قال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد بن عثمان، ومل نكتبه إال من حديث الفضل بن حباب". 
دلة وهو ابن أيب  س به. وقال يعقوب بن سفيان: يف حديثه  ويف إسناده عاصم بن   النجود. قال فيه ابن معني: ال 

س. وقال الدارقطين: يف حفظه  اضطراب وهو ثقة. وقال أبو حامت: حمله الصدق، صاحل احلديث. وقال النسائي: ليس به 
  . 2. وجعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة "صدوق له أوهام، حجة يف القراءة"1شيء

خرة كان يتلق ما وعثمان بن ا هليثم هو ابن جهم العبدي أبو عمرو البصري املؤذن، قال فيه أبو حامت: كان صدوقاً غري أنه 
  .3يلقن. وقال الساجي: ذكر عند أمحد بن حنبل فأومى إىل أنه ليس بثبت. وقال الدارقطين: صدوق كثري اخلطأ

  . 4وجعله ابن حجر يف مرتبة "ثقة، تغري فصار يتلقَّن"



  يظهر يل أنه صدوق تغّري. والذي
خرة.    ومل يذكر من روى عنه يف حال تغريه. إال أن أ حامت ذكر أنه تغري 

خرة. وبيان ذلك أن  والرواي عن عثمان بن اهليثم يف هذا احلديث وهو الفضل بن احلباب اجلمحي البصري، إمنا روى عنه 
  ،6لفضل بن احلباب سنة سٍت ومائتني ، بينما ولد ا5عثمان بن اهليثم تويف سنة عشرين ومائتني

 ____________________  
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نه مسع يف سنة عشرين ومائتني ، وهي السنة  1فيكون عمره حني وفاة عثمان بن اهليثم أربع عشرة سنة. وقد صّرح الذهيب 
  اليت تويف فيها عثمان بن اهليثم. 

فمما تقدم يرتّجح أنه مسع منه بعد تغّريه. وقد ذكر الذهيب أن الفضل بن احلباب أبو خليفة اجلمحي آخر من حّدث عن  
  . 2ن بن اهليثمعثما

. ومل أقف على توثيق معتمٍد  3وأما أبوه وهو اهليثم بن جهم العبدي البصري، فقال فيه أبو حامت: "مل أَر يف حديثه مكروها" 
  فيه بعد البحث يف كالم أئمة اجلرح والتعديل. وكالم أيب حامت هذا ال يكفي يف توثيقه. 

  ه يرتقي بشواهده إىل احلسن. وهللا أعلم.فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف، إال أن
وأما اجلملة الثانية من احلديث وهي قوله: "واملكر واخلديعة يف النار"، فلها شواهد من حديث قيس بن سعد بن عبادة وأنس 

  . -رضي هللا عنهم أمجعني   -وأيب هريرة 
  : -رضي هللا عنهما  - أما حديث قيس بن سعد 

اح بن مليح عن أيب رافع عنه به. ولفظه: لوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سناده عن جر   4فرواه ابن عدي
  يقول: " املكر واخلديعة يف النار" لكنت من أمكر الناس.

 ____________________  
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س. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. وقال النسائي:  وا جلراح بن مليح البهراين احلمصي، قال فيه ابن معني: شامي ليس به 
ته س به وبروا س. وقال ابن عدي: ال    . 1ليس به 

  . 2وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق"
. والذي يظهر أن ابن حجر اعتمد  3، وهو ثقة ثبت وأما أبو رافع، فلم أقف على متييزه، وقد قيل: إنه نفيع بن رافع الصائغ

س به نه ال    . وهللا أعلم.4هذا، فإنه قد حكم على هذا اإلسناد 
  وأما حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه: 

، كالمها من طريق سنان بن سعد الكندي عنه به. ولفظه: "املكر واخلديعة واخليانة يف  6أيضاً، واحلاكم 5فرواه ابن عدي
  ". النار

م اضطربوا فيها،   وسنان بن سعد الكندي، ويقال: سعد بن سنان. قال فيه أمحد: مل أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ أل
فقال بعضهم: سعد بن سنان، وبعضهم سنان بن سعد. وقال أيضًا: يشبه حديثه حديث احلسن ال يشبه حديث أنس.  

نها واحدًا] . وقد ساق هذه األحاديث ابن عدي يف الكامل  [وقال أيضاً: روى مخسة عشر حديثاً منكرة كلها ما أعرف م
يف ترمجته. وقال ابن معني: ثقة. وقال ابن سعد والنسائي: منكر احلديث. وقال ابن حبان: حدث عنه املصريون وأرجو أن 

  يكون الصحيح سنان بن سعد، وقد اعتربت 
 ____________________  
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حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه املناكري،  
ما اثنان   .1كأ

  . 3، وهو أوىل من قول احلافظ ابن حجر: صدوق له أفراد 2خلص فيه احلافظ الذهيب إىل أنه ليس حبجةو 
ويشهد لقول أمحد يف كون حديثه يشبه أن يكون عن احلسن أن احلسن جاء عنه هذا املنت سواء مرسًال، وذلك فيما رواه أبو  

  عن يونس عن احلسن به مرسًال. وهللا أعلم. 4داود يف مراسيله
  وأما حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: 

، كالمها من طريق عطاء اخلراساين عنه عن النيب صلى هللا عليه  6، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان5فرواه إسحاق بن راهويه
  وسلم قال: "املكر واخلديعة يف النار"، وزاد أبو نعيم: "اخليانة".



  ، فاإلسناد منقطع. 7وعطاء اخلراساين مل يسمع من أيب هريرة رضي هللا عنه
، كالمها من طريق عبيد هللا 9، وابن عدي8وقد جاء هذا احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه من وجه آخر. فقد رواه البزار 

  بن أيب محيد اهلذيل عن أيب املليح بن أسامة عنه به بلفظ: "املكر واخلديعة يف النار". 
 ____________________  

  ) . 2/119) ، وما بني القوسني من الضعفاء للعقيلي ( 472-3/471ذيب التهذيب ( 1
  ) . 1/278الكاشف (  2
  ) . 2238تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 159املراسيل (ص 4
  ) .370(ص -مسند أيب هريرة   - مسند إسحاق بن راهويه  5
  ) . 253/ 1أخبار أصبهان ( 6
  ) .291جامع التحصيل (ص  7
  ) . 69/ 1كشف األستار (  8
  ) . 4/326امل ( الك 9
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وعبيد هللا بن أيب محيد اهلذيل ضعفه ابن معني ودحيم وأبو داود وغريهم. وقال أمحد: ترك الناس حديثه. وقال البخاري:  
منكر احلديث. وقال أيضاً: يروي عن أيب املليح عجائب. وقال أيضاً: ضعيف، ذاهب احلديث، ال أروي عنه شيئاً. وقال  

  . 1: يروي عن أيب املليح وعطاء مناكرياحلاكم وأبو نعيم
  . 2ولذا جعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة: "مرتوك احلديث"

لضعف الشديد،  3فهذا اإلسناد ضعيف جدًا. وقد ضّعفه احلافظ ابن حجر، فقال فيه: "ضعيف" . واألوىل احلكم عليه 
  وأما احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه فيبقى ضعيًفا. وهللا أعلم.

  ذه هي الطرق اليت وقفت عليها يف هذا املنت، وهو مبجموعها يرتقي إىل درجة احلسن. وهللا أعلم.ه
ًا،  6( -  196 ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل السُّوق فرأى طعاًما مصربَّ

حلق إنه فأدخل يده فيه، فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته السماء. فقال   ألصحابه: "ما محلك على هذا"؟ قال: والذي بعثك 
  لطعاٌم واحد. قال: "أفال عزلت الرطب على حدة، واليابس على حدة فيبتاعون ما يعرفون، من غشنا فليس منا". 

بد  سناده عن إمساعيل بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن إمساعيل بن إبراهيم بن ع 4رواه الطرباين يف األوسط
  الرمحن بن أيب ربيعة عنه به. 

 ____________________  
  ) . 10- 7/9ذيب التهذيب ( 1
  ) . 4285تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 3/244تغليق التعليق (  3
  ) .123/ 4املعجم األوسط (  4
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ذا اإلسناد، تفرد به إمس   اعيل بن أيب أويس". قال الطرباين: "ال يروى هذا احلديث عن أنس بن مالك إال 
. ويف قوله نظر؛ وذلك أن إمساعيل بن عبد هللا بن أيب أويس قال فيه 1وقال اهليثمي عن إسناد هذا احلديث: "رجاله ثقات" 

س به. وقال ابن معني: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك. وقال فيه ويف أبيه: يسرقان احلديث. وقال أيضاً: خملط  أمحد: ال 
  . 2قال أبو حامت: حمله الصدق وكان مغفًال. وقال النسائي: ضعيف. وقال مّرة: غري ثقةيكذب ليس بشيء. و 

. والذي يظهر يل أنه ضعيف. وقد أجاب احلافظ ابن  3وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه"
  . 4حجر عن سبب ختريج البخاري حلديثه يف صحيحه

. وجعله احلافظ يف مرتبة  5ن بن أيب ربيعة فوثقه أبو داود. وقال أبو حامت: شيخ وأما إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمح
  . 6"مقبول"

  والذي يظهر يل أن أقل أحواله أن يكون صدوقاً.
ويف اإلسناد علة خفية وهي االنقطاع، فإن إمساعيل بن إبراهيم مل يرو عن أحٍد من الصحابة. ولذا جعله احلافظ ابن حجر يف 

  . ومن 8. وقد تويف إمساعيل هذا سنة تسع وستني ومائة7يف كتابه التقريب الطبقة السادسة
 ____________________  

  ) . 4/82جممع الزوائد (  1
  ) . 311-1/310ذيب التهذيب ( 2
  ) . 460تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 410هدي الساري (ص  4
  ) . 1/272ذيب التهذيب ( 5
  ) . 413(تقريب التهذيب: رقم الرتمجة  6
  املرجع السابق.  7
  ) . 1/272ذيب التهذيب ( 8
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. فبني وفاتيهما أكثر من سٍت وسبعني  1املعلوم أن أنًسا رضي هللا عنه تويف سنة اثنتني وتسعني، وقيل: سنة ثالٍث وتسعني
  من أنس رضي هللا عنه. سنة. وقد كان أنس رضي هللا عنه يف البصرة، وإمساعيل هذا مدين. فكل هذا يؤكد عدم مساعه 

ذا حسناً. وهللا أعلم.    فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف، إال أن له شواهد تؤيده قد سبق ذكرها؛ فيكون 
رضي هللا عنه قال: مرَّ النيب صلى هللا عليه وسلم بصاحب طعاٍم يبيع طعامه، فقال   2) عن قيس بن أيب َغَرزة7( -  197

عليه وسلم: " صاحب الطعام، أسفل الطعام مثل أعاله؟ فقال: نعم. فقال رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا 
  وسلم: "من غش املسلمني فليس منهم". 

، كلهم من طرق عن عثمان بن أيب شيبة عن معاوية بن 5، والطرباين يف الكبري4واللفظ له، وابن أيب عاصم 3رواه أبو يعلى 



  م بن عتيبة عنه به. ميسرة بن شريح عن احلك
  قال ابن أيب عاصم: "ال أحسب أحدًا من أهل األرض حدث به إال عثمان". 

  . 7. وذكره ابن حبان يف الثقات6ومعاوية بن ميسرة بن شريح الكندي، قال فيه أبو حامت: شيخ
 ____________________  

م ( 1   ) . 1/222،223ريخ مولد العلماء ووفيا
  ) . 256/ 3 الزاي املنقوطة. اإلصابة ( بفتح املعجمة والراء مث 2
  ) .233/ 2مسند أيب يعلى ( 3
  ) . 261/ 2اآلحاد واملثاين (  4
  ) .18/359املعجم الكبري (  5
  ) .386/ 8اجلرح والتعديل ( 6
  ) . 7/469الثقات ( 7
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لسماع يف هذا احلديث. وقال ابن عبد الرب يف قيس 1واحلكم بن عتيبة مدلِّس بن أيب غرزة: "روى عنه احلكم  ، ومل يصّرح 
  . 3. وقال ابن حجر: "روايته عنه مرسلة بال شك"2وال أدري مسع منه أم ال"

ا   فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف حلال معاوية بن ميسرة، والنقطاعه، إال أن له شواهد تؤيده تقدم ذكرها، فيكون 
  حسناً. وهللا أعلم. 

 عنه قال: مرَّ النيب صلى هللا عليه وسلم بطعاٍم فأدخل يده فيه فقال: "من غشنا ) عن الرباء بن عازب رضي هللا8( -  198
  فليس منَّا". 

  سناده عن سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أيب اجلهم عنه به. 4رواه الطرباين يف األوسط
ذا اإلسناد".  قال الطرباين: "مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال سوَّار بن مصعب، وال يروى عن الرباء   إال 

  أنه ضعيٌف جدًا.  5وسوار بن مصعب، هو اهلمداين، تقدم
  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف جدًا. وهللا أعلم. 

إسنادًا آخر هلذا احلديث، وذلك من طريق حممد بن عيسى الوابشي مسع شريكاً عن  6وقد ذكر البخاري يف التاريخ الكبري
  يب صلى هللا عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا". سعيد بن ميمون عن الرباء أن الن

 ____________________  
  ) ، وقد ذكره يف املرتبة الثانية من املدلِّسني. 58تعريف أهل التقديس (ص  1
  ) . 238/ 3(  -املطبوع يف حاشية اإلصابة  - االستيعاب  2
  ) . 402-8/401ذيب التهذيب ( 3
  ) .281/ 4املعجم األوسط (  4
  ) . 138حديث رقم ( تقدم عند  5
  ) . 3/513التاريخ الكبري ( 6
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  ومل يذكرا فيهما جرحاً وال تعديًال.  2وابن أيب حامت 1وحممد بن عيسى الوابشي، وسعيد بن ميمون كالمها ذكرمها البخاري
  وأنه صدوق كثري اخلطأ. 3وشريك النخعي قد تقدم الكالم فيه

ا حسناً. وهللا أعلم. فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، ويشه   د له األحاديث الصحيحة يف هذا الفصل، فيكون 
  ) عن حذيفة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". 9( -  199

  سناده عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن خمراق عنه به.  4رواه الطرباين يف األوسط
لربيع هو األسدي أبو حممد الكويف، كان شعبة يثين عليه، ووكيع يضعفه. وقال عفان: ثقة. وقال أمحد: روى  وقيس بن ا

أحاديث منكرة. وقال ابن معني: ليس بشيء. وقال أيضاً: ضعيف ال يكتب حديثه. وقال أيضاً: ضعيف احلديث ال يساوي  
ابن هو آفته، نظر أصحاب احلديث يف كتبه فأنكروا حديثه وظنوا   شيئاً. وضعفه علي بن املديين جدًا. وقال ابن منري: كان له

خذ حديث الناس فيدخلها يف خرج كتاب قيس وال  أن ابنه قد غريها. وقال الطيالسي: إمنا ُأيت قيس من ِقَبِل ابنه، كان ابنه 
  يعرف الشيخ ذلك. وقال 

 ____________________  
  ) . 1/203) ، (3/513التاريخ الكبري ( 1
  ) . 8/37) ، (63/ 4اجلرح والتعديل ( 2
  ) . 131تقدم عند حديث رقم ( 3
  ) .298/ 1املعجم األوسط (  4
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. وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "صدوق تغري ملا كرب،  1أبو زرعة: لني. وقال النسائي: مرتوك. وقال مرة: ليس بثقة 
  . 2وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به" 

  ظهر يل أنه ضعيف. وهللا أعلم.والذي ي
وهو   -تعليقاً من طريق عبيد هللا بن موسى عن أيب عمران الطحان  3إال أنه قد توبع، فقد رواه البخاري يف التاريخ الكبري 

  به.  - فضيل بن جرير 
  . 5. وذكره ابن حبان يف الثقات 4وفضيل بن جرير قال فيه أبو حامت: شيخ

. ولذا جعله  8ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديًال. وذكره ابن حبان يف الثقات 7ابن أيب حامتو  6ومسلم بن خمراق ذكره البخاري
  . 9ابن حجر يف مرتبة "مقبول"

  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف، إال أنه يرتقي بشواهده اليت سبق ذكرها إىل احلسن. وهللا أعلم.
 ____________________  

  . )  394-8/392ذيب التهذيب ( 1
  ) . 5573تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2



  ) . 7/123التاريخ الكبري ( 3
  ) . 71/ 7اجلرح والتعديل ( 4
  ) . 7/316الثقات ( 5
  ) . 7/272التاريخ الكبري ( 6
  ) .194/ 8اجلرح والتعديل ( 7
  ) . 5/397الثقات ( 8
  ) . 6644تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9
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اء رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرَّ جبنبات رجٍل عنده طعاٌم يف  ) عن أيب احلمر 10( -  200
  وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: "لعلك غششت، من غّش فليس منَّا". 

. كلهم من طرق عن 5، وأبو أمحد احلاكم4، والدواليب3، وابن عدي2واللفظ له، والرتمذي يف العلل الكبري  1رواه ابن ماجه
  ونس بن أيب إسحاق عن أيب داود عنه به.ي

وأبو داود هذا هو نفيع بن احلارث األعمى، كذبه قتادة. وقال ابن معني: يضع، ليس بشيء. وقال أبو حامت: منكر  
احلديث، ضعيف احلديث. وقال النسائي: مرتوك احلديث. وقال أيضاً: ليس بثقة وال يكتب حديثه. وقال الدواليب  

  .7. وجعله ابن حجر يف مرتبة: "مرتوك"6والدارقطين: مرتوك
  . 8وقد سأل الرتمذي البخاري عن هذا احلديث فقال: "ال يصح أليب احلمراء عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث"

  . وحّقه أن يقال فيه ضعيف جدًا. وهللا أعلم. 9وقد تساهل البوصريي يف احلكم على هذا احلديث فقال فيه: "ضعيف"
 _______________ _____  

  ) ] . 749/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 1
  ) . 528/ 1العلل الكبري (  2
  ) . 7/61الكامل (  3
  ) . 1/25الكىن واألمساء (  4
  ) . 199- 4/198األسامي والكىن (  5
  ) . 472-471/ 10ذيب التهذيب ( 6
  ) . 7181تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
  ) . 528/ 1العلل الكبري (  8
  ) .2/182ة ( مصباح الزجاج 9
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موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى   - ) عن ضمرية بن أيب ضمرية 11( -  201
، وليس مّنا من غشنا، وال يكون املؤمن مؤمناً حىت حيب  ، ومل يعرف حقَّ كبري هللا عليه وسلم: "ليس مّنا من مل يرحم صغري

  حيبُّ لنفسه". للمؤمنني ما 
  سناده عن حسني بن عبد هللا بن ضمرية عن أبيه عن جده ضمرية به. 1رواه الطرباين يف الكبري

وحسني بن عبد هللا بن ضمرية كذَّبه مالك وأبو حامت وابن اجلارود، وتركه علي وأمحد والدارقطين. وقال أمحد أيضاً: ال  
ون. وقال أبو زرعة وأبو داود: ليس بشيء. وزاد أبو زرعة: يضرب على  يساوي شيئاً. وقال ابن معني: ليس بثقة وال مأم 

  . 2حديثه
بت من أوجٍه  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف جدًا، وقد يكون موضوعاً. وأما منت احلديث، فإن النهي عن الغش 

  أخرى صحيحة كما سبق. 
رضي هللا   -د عن عبد هللا ابن عمرو، وابن عباس، وأنس وأما قوله "ليس منا من مل يرحم صغري ... " احلديث، فقد ور 

  . وهو حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده. وهللا أعلم. 3وغريهم -عنهم 
 ____________________  

  ) . 308/ 8املعجم الكبري (  1
  ) . 289/ 2لسان امليزان ( 2
  ) . 27-4/26انظر هذه األحاديث يف نصب الراية (  3
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قبة بن عامر رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "املسلم أخو املسلم،  ) عن ع12( -  202
ع من أخيه بيعاً فيه عيب إال بّينه له".    وال حيلُّ ملسلم 

ين2واللفظ له، وأمحد 1رواه ابن ماجه هم . كل 7، ومن طريقه البيهقي6، واحلاكم5والكبري 4، والطرباين يف األوسط3، والرو
  من طرق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة عنه به.

ووقع عند الطرباين يف األوسط بدل عبد الرمحن بن مشاسة: "أبو اخلري"، وهو خمالف لرواية غريه، و "أبو اخلري" ليست كنية  
  لعبد الرمحن بن مشاسة. 

ذا اإلسناد".  قال الطرباين: "مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال ابن   هليعة، وال يروى عن عقبة إال 
وفيما قاله الطرباين نظر؛ ألن حيىي بن أيوب قد رواه أيضاً عن يزيد بن أيب حبيب كما رواه الطرباين نفسه، وهو أيضاً عند ابن  

ين واحلاكم.   ماجه والرو
  وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه". 

قي رجاله ثقات"وقال احلافظ ا   . 8بن حجر فيه: "حديث حسن؛ ملتابعة حيىي بن أيوب البن هليعة عليه، و
 ____________________  

  ) ] . 755/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 1
  ) . 4/158املسند ( 2
  ) .1/159مسند الصحابة (  3



  ) . 77/ 1املعجم األوسط (  4
  ) .17/317املعجم الكبري (  5
  .  ) 2/8املستدرك ( 6
  ) . 5/320السنن الكربى (  7
  ) .364/ 4) . وانظر: فتح الباري ( 3/223تغليق التعليق (  8
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. ولذا قال 1وقد روى البخاري تعليقاً قوله: "ال حيل ملسلم ... " احلديث، إال أنه جعله من قول عقبة بن عامر رضي هللا عنه 
ا يف  احلافظ ابن حجر: "كأن القطعة اليت علقها البخاري عن ا مدرجة يف احلديث، ألنين وجد ا من قول عقبة، وأ ده أ

ت عنه هكذا موقوفة، وهللا أعلم"   . 2مجيع الروا
ومل أقف على من رواه مسنداً إىل عقبة بن عامر رضي هللا عنه موقوفاً عليه. وقد سبق أنه رواه مرفوعاً ابن هليعة وحيىي بن  

  ، وهللا أعلم.-فيما سبق  -قال احلافظ ابن حجر  أيوب. فيكون احلديث املرفوع حسناً كما
ع عيباً مل يبينه  13( -  203 ) عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من 

  مل يزل يف مقت هللا، ومل تزل املالئكة تلعنه". 
  حيىي عن مكحول وسليمان بن موسى عنه به. سناده عن بقية بن الوليد عن معاوية بن  3رواه ابن ماجه

وبقية بن الوليد قال فيه ابن املبارك: كان صدوقاً، ولكنه كان يكتب عمَّن أقبل وأدبر. وقال أبو زرعة: بقية عجب إذا روى  
، فهو ثقة، وإذا   عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. وقال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخرب

لتدليس ابن حبان أيضاً    . ولذا قال احلافظ ابن حجر: 4قال: عن فالن فال يؤخذ عنه؛ ألنه ال يدري عّمن أخذه. ووصفه 
 ____________________  

  ) . 362/ 4(  -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) . 3/223تغليق التعليق (  2
  ) ] . 755/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 3
  ) . 476-1/474( ذيب التهذيب  4
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  . 2. وذكره يف املرتبة الرابعة من مراتب املدلسني 1"صدوق كثري التدليس عن الضعفاء"
لسماع.    ومل يصّرِح يف احلديث 

ومعاوية بن حيىي هو الصديف أبو روح الدمشقي، قال فيه ابن معني: هالك، ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ليس بقوي،  
ا منكرة م لشام أحسن حاالً. وقال أبو حامت: ضعيف يف حديثه إنكار. وضعفه أحاديثه كأ لري، والذي حدث  ا حدث 

  . 3أبو داود والنسائي. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال أيضاً: ليس بشيء 



لري"  لشام أحسن مما حدث    . 4وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "ضعيف وما حدث 
سناد ضعيف. وقد ضعفه البوصريي، فقال: "هذا إسناد ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد وضعف فمما سبق يتبني أن هذا اإل

  . 5شيخه"
، كلهم من طرٍق عن يزيد بن أيب مالك، ثنا أبو سباٍع، 8، والبيهقي7، واحلاكم6وجاء احلديث من وجٍه آخر، فقد رواه أمحد

قةً    قال: اشرتيت 
 ____________________  

  ) . 734قم الرتمجة (تقريب التهذيب: ر  1
  ) . 121تعريف أهل التقديس (ص  2
  ) . 220-219/ 10ذيب التهذيب ( 3
  ) . 6772تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) .2/192مصباح الزجاجة (  5
  ) . 3/491املسند ( 6
  ) . 10- 2/9املستدرك ( 7
  ) . 5/320السنن الكربى (  8
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ا أدركنا واثلة وهو جير رداءه، فقال:  عبد هللا، اشرتيت؟ قلت: نعم. قال: هل  من دار واثلة ابن األسقع، فلما خرجت 
ا حلماً؟ قلت: بل   ا سفراً أم أردت  ا لسمينة ظاهرة الصحة. قال: فقال: أردت  بنيَّ لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إ

ْي هذا تفسد علّي. قال: إين مسعت رسول هللا أردت عليها احلج. قال: فإن خبفها نقباً. قال: فقال صاحبها: أصلحك هللا، أ
  صلى هللا عليه وسلم يقول: "ال حيّل ألحٍد أن يبيع شيئاً أال يبني ما فيه، وال حيل ملن يعلم ذلك أال يبينه". 

  قال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه". 
. ومل أقف على  2يين عن أيب حامت أنه قال فيه: جمهول . وقد نقل احلس1ويف قوله نظر؛ فإن أ سباع جمهول كما قال الذهيب

، وقد بّني فيه أن احلسيين وهم  3كالم أيب حامت يف اجلرح والتعديل، مث وقفت على كالم احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفعة
ا أطلق لفظة  أنه إذ 4يف نقله هذا عن أيب حامت، وبّني احلافظ أن سبب ومهه أن الذهيب ذكر يف مقدمة ميزان االعتدال

"جمهول" فمراده أن أ حامت قاهلا. فلما وقف احلسيين على قول الذهيب يف أيب سباع أنه جمهول نسبها احلسيين إىل أيب حامت 
اعتمادًا على ما ذكره الذهيب يف مقدمة امليزان. ولعّل الذهيب ذكر هذا ويعين به يف الغالب، أو أنه غفل عما ذكره يف  

  جمهول" من غري أن يعين أن أ حامت جّهله. وهللا أعلم.املقدمة، فقال فيه " 
 ____________________  

  ) . 2/468) ، واملغين يف الضعفاء ( 6/210ميزان االعتدال (  1
  ) . 2/279اإلكمال ( 2
  ) .7/50) . وانظر: لسان امليزان ( 487تعجيل املنفعة (ص 3
  ) . 1/6ميزان االعتدال (  4
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ا حسناً.  فمما سبق يتبني أن   هذا اإلسناد ضعيف أيضاً، إال أن احلديث يتقوى بطريقيه، وكذلك بشواهده، فيكون 
  وأما الوعيد الوارد يف هذا احلديث فهو ضعيف لعدم وجود ما يعضده. وهللا أعلم.

)2/628 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
ا  يستفاد مما تقدم النهي عن الغش، وأنه ليس من أخالق املؤمنني وسري  م، فغش املسلمني خمالف للنصيحة هلم اليت أمر 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله: "الدين النصيحة، فقيل له: ملن  رسول هللا؟ فقال:  ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 
  .1وعامتهم"

يعت رسول هللا  2ويف الصحيحني صلى هللا عليه وسلم على إقام  عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: " 
  الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم". 

  - رضي هللا عنهما  -، مث ذكر بعده حديث ابن عمر 3ولذا ذكر اإلمام الدارمي هذا احلديث يف كتاب البيوع من سننه
  املتقدم يف النهي عن الغش.

  . 4ط الكفار على املسلمنيوللغش مفاسد كثرية يف األموال ونزع الربكات، ومن أسباب تسلي
ئٍع أو مشٍرت فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك   وضابط الغش احملرم أن يعلم ذو السلعة من حنو 

  . 5املقابل
ا من الغش وقد    6وإذا وقع البيع على شيء مغشوش، فللمشرتي اخليار إذا وقف عليه كما سيأيت يف حديث املصّراة، فإ

   صلى هللا عليه وسلم ملشرتيها اخليار. وهللا أعلم. أثبت النيب
 __________  

  تقدم خترجيه يف الدراسة الفقهية للفصل السابق.  1
  ) ] . 1/75) ] ، صحيح مسلم [كتاب اإلميان ( 57/ رقم  1[كتاب اإلميان ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) . 2/322سنن الدرامي (  3
  ) . 243- 1/239الكبائر ( انظر يف هذا: الزواجر عن اقرتاف 4
  ) . 238/ 1املرجع السابق ( 5
  ) . 167/ 8شرح السنة ( 6
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  الفصل الرابع: ما ورد يف النهي عن اليمني الكاذبة يف البيع 
 ...  

  الفصل الرابع: ورد يف النهي عن اليمني الكاذبة يف البيع 
هللا عليه وسلم يقول: "احللف منفقٌة للسلعة ممحقة ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى 1( -  204

  للربكة".
  . كلهم من طرٍق عنه به. وهذا لفظ البخاري وأيب داود.4، والنسائي3، وأبو داود2، ومسلم1رواه البخاري

  ويف لفظ مسلم: "ممحقة للربح".
  ويف لفظ النسائي: "ممحقة للكسب". 

  "اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ... " احلديث. ، بلفظ:7، والبيهقي6، وأمحد5ورواه عبد الرزاق
َفَقٌة"، قال ابن األثري: "أي هي مظنٌة لنفاقها وموضٌع له" يت عند حديث أيب ذر رضي هللا عنه أن  8وقوله: "َمنـْ . وسوف 

  النـََّفاق ضد الكساد. 
وممحقة: َمْفَعلٌة منه، أي مظنٌَّة له وحمراٌة   وقوله: "ممحقة"، قال ابن األثري: "احملق: النقص واحملو واإلبطال. وقد حمقه ميحقه. 

  . 9به"
 ____________________  
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  ) ] . 1228/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
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) عن أيب ذر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر 2( -  205
يزكيهم وهلم عذاب أليم"، قال: فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبو ذر رضي هللا عنه خابوا  إليهم وال

حللف الكاذب".    وخسروا، من هم  رسول هللا؟ قال: "املسبل، واملنَّان، واملُنَـفِّق سلعته 
. كلهم من طرٍق عن  7، والدارمي6، وأمحد5اجه، وابن م4، والنسائي3، والرتمذي2واللفظ له، وأبو داود 1رواه مسلم

  َحَرشة بن احلُّر عنه به. 
حللف الفاجر".   ويف لفٍظ ملسلم وأيب داود وأمحد: "واملنفق سلعته 

لتشديد من النَّفاق، وهو ضد الكساد"   . 8وقوله: "املُنَـفِّق"، قال ابن األثري يف بيان معناه: "املنفِّق: 



 ____________________  
  ) ] . 102/ 1ح مسلم [كتاب اإلميان (صحي 1
  ) ] . 347-4/346سنن أيب داود [كتاب اللباس ( 2
  ) ] . 516/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 8/208) ، كتاب الزينة ( 245،246/ 7) ، وكتاب البيوع (81/ 5سنن النسائي [كتاب الزكاة ( 4
  ) ] . 745- 744/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 178-5/148،158،162،168،177ند (املس 6
  ) . 346- 345/ 2سنن الدارمي ( 7
  ) . 5/98النهاية يف غريب احلديث (  8

)2/632 (  

  

كم وكثرة احللف يف البيع، فإنه 3( -  206 َّ ) عن أيب قتادة رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إ
  يـُنَـفِّق مث ميحق". 

  بن كعب بن مالك عنه به.  5. كلهم من طرٍق عن معبد4، وأمحد3، وابن ماجه2ائي ، والنس1رواه مسلم
  وقوله: "ينفِّق" قد سبق يف حديث أيب ذر رضي هللا عنه بيان معناها.

) عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أربعٌة يُبغضهم هللا عز وجل: البيّاع  4( -  207
  لفقري املختال، والشيخ الزاين، واإلمام اجلائر". احلّالف، وا

  ، كالمها عن محاد عن عبيد هللا ابن عمر عن سعيد املقربي عنه به. 7، والبيهقي يف شعب اإلميان6رواه النسائي
  وهذا إسناٌد صحيح. 

حة احلديث؛ ألن كليهما  أنه ابن زيد. وعند البيهقي أنه ابن سلمة، وال يقدح هذا يف ص 8ومحاد وقع عند النسائي يف الكربى
  ثقة. وهللا أعلم.

 ____________________  
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) عن مطرِّف بن عبد هللا بن الشخري قال: كان احلديث يبلغين عن أيب ذر رضي هللا عنه وكنت أشتهي لقاءه  5( -  208
يبلغين عنك احلديث فكنت أشتهي لقاءك. فقال:  أبوك. فقد لقيت فهات. قلت: بلغين  فلقيته فقلت:  أ ذر، إنه كان

أنك حتدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثكم أن هللا عز وجل حيب ثالثة ويبغض ثالثة. قال ما أخالين أن أكذب 
، وإنكم لتجدون ذلك يف الكتاب عندكم {ِإنَّ على خليلي. قلت: فمن الثالثة الذين حيبهم هللا؟ قال: رجل لقي العدو فقاتل

ََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصّفًا}  . قلت: ومن؟ قال: رجل له جار سوٍء فهو يؤذيه ويصرب على أذاه، فيكفيه هللا  1ا
رى والنعاس ووضعوا رؤوسهم  حبياة أو موت. قال: ومن؟ قال: رجٌل كان مع قوم يف سفر فنزلوا فعرسوا قد شق عليهم الك

فناموا، وقام فتوضأ وصلى رهبًة  ورغبًة إليه. قلت: فمن الثالثة الذين يبغضهم هللا؟ قال: البخيل املنان، واملختال الفخور،  
َ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوِرٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌}  َّ قال: التاجر  . قال: فمن الثالث؟ 2وإنكم لتجدون يف كتاب هللا: {ِإنَّ ا

  احلالَّف أو البائع احلالَّف ". 
. كلهم من طرٍق عن األسود بن شبيان عن أيب العالء يزيد بن  5، والطرباين4واللفظ له، وأمحد 3رواه أبو داود الطيالسي

  عبد هللا بن الشخري عنه به. 
 ____________________  

  ) . 4سورة الصف، آية (  1
  ) . 18سورة لقمان، آية (  2
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وزاد أمحد والطرباين: "قلت  أ ذر: ما املال؟ قال: فرٌق لنا وذود. قال:  أ ذر، ليس عن هذا أسألك، إمنا أسألك عن 
مالك وإلخوانك من قريش؟ قال: وهللا ال أستفتيهم عن  صامت املال؟ قال: ما أصبح ال أمسى، وما أمسى ال أصبح. قلت: 

  دين وال أسأهلم دنيا حىت ألقى هللا ورسوله. قاهلا ثالث مرات". هذا لفظ الطرباين. 
ري عن ابن األمحس عن أيب   2وابن جرير 1وقد روى أمحد  حنو هذا احلديث من طريق اجلريري عن يزيد بن عبد هللا بن الشخِّ

  نحوه. ذر رضي هللا عنه به ب 
البن األمحس، فلم يذكرا فيه إال أنه يروي عن أيب ذر، وروى عنه يزيد بن عبد هللا بن  4، وابن أيب حامت3وقد ترجم البخاري

  الشخري. وذكر البخاري أنه روى عنه اجلريري، ويعين بذلك "عن اجلريري عن يزيد عن ابن األمحس".
  ، فلم يذكرا فيه إال ما ذكره البخاري وابن أيب حامت. 6جر ، وابن ح5وكذلك ترجم البن األمحس كلٌّ من احلسيين

ويظهر يل أن ابن األمحس هذا ال وجود له. وإمنا هو ُمَصحَّف من األحنف بن قيس. فتصّحف األحنف إىل األمحس. وهللا  
  أعلم.

 ____________________  
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والدليل على هذا التصحيف أن مسلماً قد روى عن زهري بن حرب عن إمساعيل ابن إبراهيم بن ُعليَّة عن اجلريري عن أيب  
ري عن  ، فذكر قصًة أليب ذر رضي 1األحنف ابن قيس، قال: "قدمت املدينة ... " احلديثالعالء يزيد بن عبد هللا بن الشخِّ

: مالك وإلخوتك من قريش ال -أي األحنف   - هللا عنه مع مٍأل من قريش يف شأن زكاة الذهب والفضة، ويف آخرها: "قلت 
  أحلق  ورسوله". تعرتيهم وال تصيب منهم؟ قال: ال وربك ال أسأهلم عن دنيا وال أستفتيهم عن دين حىت 

بع يزيد بن عبد هللا يف روايته  2وروى حنو هذه القصة البخاري  من طريق عبد األعلى وعبد الوارث كالمها عن اجلريري به. و
  . 3عن األحنف خليٌد الَعْصري كما عند مسلم

أنه روى حنوه عن أخيه  فإذا ترّجح أن يزيد بن عبد هللا بن الشخري روى هذا احلديث عن األحنف بن قيس، وقد سبق 
مطرِّف. فهل ليزيد بن عبد هللا بن الشخري شيخان يف هذا احلديث؟ هذا هو الذي رجحه احلافظ ابن حجر حيث قال: "ال  

  .4مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان"
لنظر إىل سياق القصتني    -رف من طريق األحنف ومن طريق مط -والذي يظهر يل أن هذا االحتمال ضعيف؛ وذلك أنه 

ما قصة واحدة حصلت ألحدمها مع أيب ذر رضي هللا عنه وذلك لتشابه ألفاظهما.   يتبني أ
 ____________________  
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دة اليت زادها أمحد والطرباين من طريق مطرف حنوها موجود يف حديث األحنف عند مسلم كما سبق ذكر ذلك. فهذا   والز
يرجح أن ذكر مطرف يف الرواية عن أيب ذر غري حمفوظ، وأن احملفوظ يف هذا احلديث أنه عن األحنف عن أيب ذر رضي هللا  

لرواية يزيد عن األحنف وهو خليد العصري. وهذا االختالف ال يقدح يف صحة احلديث لكون كل من   ، لوجود املتابع1عنه
  مطرف واألحنف ثقة. وهللا أعلم.



) عن عبد الرمحن بن شبل رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن التجار هم الفجار".  6( -  209
مثون". قال رجٌل:  نيبَّ هللا، أمل حيل   م يقولون فيكذبون، وحيلفون و   هللا البيع؟ قال: "إ

  مدار هذا احلديث على حيىي بن أيب كثري وقد اختلف عليه. 
كالمها   3واحلاكم 2فرواه هشام الدستوائي عنه عن أيب راشد احلُْرباين عن عبد الرمحن بن شبل رضي هللا عنه به. رواه أمحد

  مطّوًال.
لسماع من أيب راشد هلذا  وقد روى معاذ بن هشام الد ستوائي هذا احلديث عن أبيه، وفيه تصريح حيىي بن أيب كثري 

. ومعاذ بن هشام قال فيه ابن معني: صدوق وليس حبجة، وقال: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: رمبا يغلط يف  4احلديث
  . 6هم"، وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق رمبا و 5الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق
 ____________________  

انظر مثاالً آخر حصل فيه ذكر مطرف بدًال من األحنف مع أن احملفوظ فيه هو أنه عن األحنف عن أيب ذر [مسند أمحد   1
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، ومل يذكر تصريح  2، فرواه عن هشام الدستوائي كما عند أمحد1وقد خالفه إمساعيل بن إبراهيم بن ُعليَّة، وهو ثقة حافظ
يت أن حيىي بن أيب كثري مل يسمع من أيب راشد، لسماع من أيب راشد. وسوف    بل بينهما أكثر من واسطة. حيىي 

ن العطار عن حيىي بن أيب كثري عن زيد عن أيب سالم عن أيب راشد عنه به. رواه أمحد  ،  4للفظ املذكور، واحلاكم 3ورواه أ
  إال أنه وقع يف إسناده: حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أيب راشد به. 

إلسناد الذي ساقه أمحد  ن العطار  بع أ بعه مهام بن حيىي ببعضه كما عند  5معمر فيما رواه أمحدوقد  مطّوًال، وكذلك 
بعهم أيضاً علي بن املبارك اهلنائي كما عند الطحاوي 6أمحد   خمتصرًا.  7أيضاً، و

ت تبني أن احملفوظ يف هذا اإلسناد هو عن حيىي بن أيب كثري عن زيد ابن سالم عن جده أيب سالم عن أيب راشد  فهذه الروا
  احلُرباين عن عبد الرمحن بن شبل به.

النقطاع بني حيىي بن أيب كثري وزيد ابن سالم. وقد اختلف األئمة يف مساعه منه.    ورجال هذا اإلسناد ثقات إال أنه قد ُأعلَّ 
 ____________________  
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سناد صحيح عن حيىي بن أيب كثري أنه مسع منه. وقال أمحد: ما أشبهه.    فأثبت مساعه منه أبو حامت، وساق 
ثري كتب أخي زيد بن سالم. وقال حسني املعلم: وأما ابن معني فنفى لقاءمها. وقال معاوية بن سالم: أخذ مين حيىي بن أيب ك

أخرج إلينا حيىي بن أيب كثري صحيفة أليب سالم، فقلنا له: مسعت من أيب سالم؟ قال: ال. قلت: من رجٍل مسعه من أيب سالم؟ 
  . 1منا هو كتابقال: ال. فهذا يبني أنه مل يسمع من زيد بن سالم. وقد قال حيىي بن أيب كثري أيضاً: كل شيء عن أيب سالم فإ 

والذي يرتجح يل مما سبق أن حيىي بن أيب كثري مسع من زيد بن سالم؛ ألنه أثبت ذلك لنفسه، وهو أعلم به من غريه، إال أن  
روايته عن زيد مل تكن مما مسعه، وإمنا هي من كتاب كما ذكر ذلك عن نفسه أيضاً، إال أن هذا الكتاب مل يقع له من زيد بن  

ب املنقطع، وفيها َشْوب اتصالسالم مباشرًة، وإمن   . 2ا من أخيه معاوية. وهذه تدعى يف مصطلح احلديث وجادة، وهي من 
  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ضعيف. وهللا أعلم. 

) عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم  7( -  210
  أشيمٌط زاٍن، وعائٌل مستكرب، ورجٌل جعل هللا بضاعة ال يشرتي إال بيمينه وال يبيع إال بيمينه".  القيامة:

 ____________________  
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، كالمها من طريق سعيد بن عمرو األشعثي عن حفص بن غياث  4لبيهقي ، وا3والصغري 2واألوسط 1رواه الطرباين يف الكبري
  عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عنه به. 

  ولفظه يف األوسط والصغري: "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاٌب أليم ... " احلديث. 
ذا قال الطرباين يف األوسط: "مل يرو هذا احلديث عن عاصٍم إ ال حفص. تفرد به سعيد بن عمرو، وال يروى عن سلمان إال 

  اإلسناد". 
  ورجال اإلسناد كلهم ثقات، فاحلديث صحيح. وهللا أعلم. 

  . 5وقوله: "ُأشيمط": تصغري أمشط. والشََّمط: بياض شعر الرأس خيالط سواده
  . 6وقوله: "عائل": العائل هو الفقري

عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ثالثة ال ينظر هللا إليهم غدًا:  ) عن عصمة بن مالك رضي هللا 8( -  211
طل، وفقٌري خمتال مزهو".    شيٌخ زان، ورجل اختذ األميان بضاعًة حيلف يف كل حقٍّ و
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عن أمحد بن رشدين املصري عن خالد بن عبد السالم الصديف عن الفضل بن املختار عن عبد هللا  1رواه الطرباين يف الكبري
  بن موهب عنه به. 

، وأنه ضعيف جداً، وقد يكون موضوعاً. أما منت احلديث فقد تقدم يف هذا الفصل ما  2سنادوقد تقدم الكالم يف هذا اإل
  يغين عنه. وهللا أعلم. 

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 3) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم9(
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  داللة األحاديث السابقة: 
ا وإن كانت يف الظاهر سبباً لرواج السلعة فهي يف احلقيقة تؤدي إىل  يستفاد مما تقدم النهي عن اليمني الكاذبة يف البيع، وأ

  نقص وحمو الكسب والربح.
وهللا عز وجل يبغض التاجر أو البائع احلّالف كما وهي من كبائر الذنوب كما يدل عليه حديث أيب ذر رضي هللا عنه األول، 

  يف حديث أيب ذر رضي هللا عنه الثاين. 
  . وهللا أعلم. 2، وذلك إذا كان حلفه من غري حاجة1كما أنه يكره تنزيها احللف يف البيع وإن كان صادقاً يف حلفه

 __________  
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  الفصل اخلامس: ما ورد يف النهي عن التصرية
 ...  

  الفصل اخلامس: ورد يف النهي عن التصرية
) عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تصرُّوا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعُد  1( -  212

  ا وصاع متٍر". فإنه خبري النظرين بعد أن حيتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّه
، كلهم من  8، وأمحد7، ومالك6، وابن ماجه 5، والنسائي 4، والرتمذي 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري
  طرٍق عنه به. 
دة: "ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع  - عدا الرتمذي وابن ماجه  - ويف لفظ هلم  ز
ويف لفظ للبخاري ومسلم وغريمها بدل قوله: "وال يبع بعضكم على بيع بعض" جاء: "وأن يستام الرجل على حاضٌر لباٍد". 

  سوم أخيه". 
  وقد روى الرتمذي هذه اجلمل مفرَّقة يف مواضع. 
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  ) ] . 2727/رقم 5) ، كتاب الشروط ( 2148،2150،2151/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 1159-1155/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 722،727/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 554- 553/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 252،253،254،255/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 753/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 6
  ) . 2/526املوطأ (  7
  ) .481، 469،  463،  460،  430، 420،  410،  406،  386، 317،  273،  259،  248، 2/242سند (امل  8

)2/643 (  

  

خليار ثالثة  1وعند مسلم وأيب داود والرتمذي وأمحد من طريق حممد بن سريين عنه به مرفوعاً: "من اشرتى شاًة مصرَّاًة فهو 
م".   أ

م.أيضاً من طريق سهيل بن أيب  2ورواه مسلم وأمحد   صاحل عن أبيه به بنحوه بذكر ثالثة أ
ت: "صاع من طعاٍم ال مسراء". وقد بّني احلافظ ابن حجر  أن الطعام يف  3وقوله يف احلديث: "وصاع متٍر" جاء يف بعض الروا

ت األخرى اليت جاء فيها ذكر التمر، ولذا قال البخاري عن هذ لتمر ملوافقة الروا ت ينبغي تفسريه  ا  هذه الروا
ت عليه. وهللا أعلم.4االختالف: "التمر أكثر"    ، يعين أكثر الروا

) عن رجٍل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يتلقَّى جلب، وال يبع حاضٌر لباٍد، ومن اشرتى  2( -  213



قًة  قة، مرة واحدة  - مصرَّاة أو  خر النظرين إذا هو ح - قال شعبة: إمنا قال:  لب، إن ردَّها ردَّ معها صاعاً من فهو فيها 
  طعاٍم" أو قال: "صاعاً من متر".

  . كلهم من طرٍق عن احلكم مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى عنه به. 7، والبيهقي 6واللفظ له، وابن أيب شيبة  5رواه أمحد
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لصحايب؛ ألن الصحابة كلهم عدول.1وهذا إسناد صحيح كما قال احلافظ ابن حجر    . وال تضّر اجلهالة 
أن يكون شكاً من بعض الرواة، فقال: صاعاً من هذا أو من ذلك، ال أنه قال البيهقي يف قوله: "أو صاعاً من متٍر": "حيتمل 

  من وجه التخيري ليكون موافقاً لألحاديث الثابتة يف هذا الباب".
ومل يرّجح بينهما مع أن لفظ أمحد صريح   - ومها أن تكون "أو" للشك أو للتخيري  -  2وذكر احلافظ ابن حجر االحتمالني

  ؛ ألن عنده: أو قال: "صاعاً من متٍر". وهذه الصيغة صرحية يف الشك. وهللا أعلم. يف أن "أو" شك من الراوي 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تستقبلوا السُّوق، وال حتفِّلوا، وال  -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  3( -  214

  ينفِّق بعضكم لبعض". 
. كلهم من طرق عن أيب األحوص  7، والبيهقي6، والطحاوي5ريقه أمحد ، ومن ط4واللفظ له، وابن أيب شيبة 3رواه الرتمذي

  عن مساك عن عكرمة عنه به. 
 ____________________  
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وقد تكلم يف حديث مساك بن حرب عن عكرمة. وقد سئل ابن املديين عن رواية مساك عن عكرمة فقال: "مضطربة"، وقال  
عن عكرمة خاصة مضطربة"، وقال العجلي يف مساك: "جائز احلديث إال أنه كان يف  -أي مساك  - يعقوب بن شيبة: "روايته 

  . 1وصل الشيء"حديث عكرمة رمبا 
  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف، إال أنه يرتقي بشواهده اليت تقدم ذكرها فيكون حسًنا. وهللا أعلم.

  واحملّفالت: اليت مجع لبنها يف ضرعها.
دته فيها يرغِّب السا مع،  ومعىن قوله: "وال ينفِّق بعضكم لبعض" أي ال يقصد أن ينفِّق سلعته على جهة النجش، فإنه بز

  . 2فيكون قوله سبباً البتياعها ومنفقاً هلا
) عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: أشهد على الصادق املصدوق أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم أنه حدثنا  4( -  215

  قال: "بيع احملفَّالت ِخالبة، وال حتل اِخلالبة ملسلم". 
. كلهم من طرٍق عن جابر اجلعفي عن أيب الضحى عن  6الرب ، وابن عبد 5، والبيهقي 4، وابن أيب شيبة 3رواه ابن ماجه

  مسروٍق عنه به. 
 ____________________  

  ) . 131) . وقد تقدم عند حديث رقم ( 234-4/233ذيب التهذيب ( 1
  ) . 5/99النهاية يف غريب احلديث (  2
  ) ] . 753/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 3
  ) . 95/ 5املصنف ( 4
  ) . 5/317( السنن الكربى  5
  ) . 210-209/ 18التمهيد ( 6

)2/646 (  

  

وجابر اجلعفي أثىن عليه سفيان، وقال شعبة: صدوق يف احلديث. ووثقه وكيع. وكذبه ابن معني وغريه. وقال ابن معني أيضاً:  
مه غ ري واحد ال يكتب حديثه وال كرامة. وقال النسائي: مرتوك احلديث. وقال أيضاً: ليس بثقٍة وال يكتب حديثه. وا

لرجعة وغريها من عقائد الرافضة   .2. وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل إنه ضعيف رافضي1لقول 
من طريق حممد بن جعفر الوركاين حدثنا أبو شهاب   3إال أن احلديث قد جاء من وجه آخر. فقد رواه الدارقطين يف العلل

ى رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم عن بيع احملفالت من الغنم، وقال: خالبة بني عن األعمش عن خيثمة عنه به، ولفظه: "
  . 4املسلمني". واخلالبة: اخلداع

حلافظ. ووثقه ابن معني وابن سعد وغريمها. وقال أمحد: ما   فع قال فيه حيىي بن سعيد: ليس  وأبو شهاب هو عبد ربه بن 
لقوي س. وقال النسائي: ليس    . 6مرتبة: "صدوق يهم" . ولذا جعله ابن حجر يف 5حبديثه 

،  9، ويعلى بن عبيد عند البيهقي 8، وكذلك أبو معاوية الضرير عند ابن أيب شيبة 7وقد خالفه الثوري كما عند عبد الرزاق
  فوقفوا احلديث على ابن مسعود رضي هللا عنه. 



 ____________________  
  ) . 51- 2/47ذيب التهذيب ( 1
  ) . 878تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 48/ 5العلل ( 3
  ) . 2/58النهاية يف غريب احلديث (  4
  ) . 6/129ذيب التهذيب ( 5
  ) . 3790تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) . 198/ 8مصنف عبد الرزاق ( 7
  ) . 5/94مصنف ابن أيب شيبة (  8
  ) . 5/317السنن الكربى (  9

)2/647 (  

  

دة يف اإلسناد  وهي ذكر األسود بني خيثمة وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. وقد رواه   ويف إسناد ابن أيب شيبة والبيهقي ز
  . 1موقوفًا عن ابن مسعود رضي هللا عنه أيًضا أبو عثمان النهدي، كما عند البخاري

فمما سبق يتبني أن احلديث جاء مرفوعاً وموقوفاً. والذي يرتجح يل من هذا االختالف هو الوقف؛ لكونه رواية األحفظ  
  . وهللا أعلم. 2ثر. وممن رجح الوقف الدارقطينواألك
) عن عمرو بن عوف املزين رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال َجَلب وال َجَنب وال  5( -  216

رضيها  اعرتاض، وال يبيع حاضٌر لباٍد، وال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها خبري النظرين: إن  
  أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من متٍر". 

من طرٍق عن كثري بن عبد هللا   - كلهم خمتصراً   - 6، والطرباين يف الكبري 5، وابن عدي 4واللفظ له، والبزار  3رواه الدارقطين
  املزين عن أبيه عن جده عمرو بن عوف املزين رضي هللا عنه به.

وأبو داود. وقال فيه ابن معني: ليس بشيء. وقال أمحد: منكر احلديث، ليس بشيء.  وكثري بن عبد هللا املزين كذبه الشافعي 
  وقال

 ____________________  
  ) . 2149/رقم  4مع الفتح [كتاب البيوت ( - صحيح البخاري  1
  ) . 48/ 5العلل ( 2
  ) . 75/ 3سنن الدارقطين (  3
  ) . 8/323مسند البزار ( 4
  ) . 6/60الكامل (  5
  ) . 17/17املعجم الكبري (  6

)2/648 (  



  

لقوي. وقال النسائي والدارقطين: مرتوك احلديث. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة    . 1أبو زرعة: واهي احلديث، ليس 
فمما تقدم يتبني أن كثري بن عبد هللا املزين ضعيف جدًا. وأما ما اختاره احلافظ ابن حجر من أنه "ضعيف، أفرط من نسبه  

  ل؛ ملا سبق من أقوال األئمة فيه. ، ففيه تساه2إىل الكذب"
  . 4، ويف موضع آخر: "مرتوك"3وأصاب احلافظ الذهيب فجعله يف مرتبة "واٍه" 

بت عن غري واحٍد من الصحابة كما  فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا. وأما النهي عن التصرية فهو 
  تقدم ذكر أحاديثهم. وهللا أعلم.

  ل أيضاً:ومما ورد يف هذا الفص
  . 5، وسيأيت -رضي هللا عنهما  -) حديث عبد هللا بن عمر  6(

 ____________________  
  ) . 8/422ذيب التهذيب ( 1
  ) . 5617تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 3/5الكاشف (  3
  ) . 2/129املغين يف الضعفاء ( 4
  ) . 219سيأيت برقم ( 5

)2/649 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  مما تقدم النهي عن التصرية. يستفاد

ا صرُّ  أخالفها وال حتلب  - أي ربط  - والتصرية فسرها أبو عبيد وغريه جبمع اللنب وحبسه يف الضرع. وفّسرها الشافعي 
ماً حىت جيتمع اللنب يف ضرعها، فإذا حلبها املشرتي استغزرها.   أ

  .1قال اخلطايب: قول أيب عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح 
ا غشٌّ وخداعٌ وإمن ي عن التصرية أل   . 2ا 

وقد دلت األحاديث السابقة على أن املشرتي للمصّراة خمّريٌ بني إمساكها وبني ردِّها ورّد صاٍع من متٍر معها مكان ما حلب 
  . 5، وأمحد4، والشافعي 3من اللنب أول مّرة. وإىل هذا ذهب مالك

ل   . 6عيب، ولكنه يرجع بنقصان العيبوذهب أبو حنيفة إىل أنه ليس له رّد املصراة 
يت:    واعرتض احلنفية على ما ورد من األحاديث يف التخيري بني إمساك املصّراة وبني رّدها ورد صاع من متر مبا 

  . 7أوًال: الطعن يف صحة هذا احلديث؛ ألنه من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه وال يقبل من حديثه ما خالف القياس اجللي
 ___________ _________  

  ) . 27/ 3) ، النهاية يف غريب احلديث ( 723/ 3معامل السنن ( 1
  ) . 10/162شرح صحيح مسلم (  2



  ) . 2/1073) ، املعونة (287/ 3املدونة (  3
  ) . 5/236احلاوي الكبري ( 4
  ) . 399/ 4) ، اإلنصاف (4/233املغين ( 5
  ) . 13/103املبسوط (  6
  ) . 13/40املرجع السابق ( 7

)2/650 (  

  

ابن حجر: وهو كالم آذى قائله به نفسه، ويف حكايته غىن عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياس اجللي  قال 
  لرواية أيب هريرة وأمثاله.

ونقل ابن حجر عن ابن السمعاين قوله: "والتعرض إىل جانب الصحابة عالمة على خذالن فاعله، بل هو بدعة وضاللة، 
  . 1 عنه مبزيد احلفظ لدعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له" وقد اختص أبو هريرة رضي هللا

وقال احلافظ ابن حجر: "مث مع ذلك مل ينفرد أبو هريرة رضي هللا عنه برواية هذا األصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث  
  ،2ابن عمر

 ____________________  
  ) . 427/ 4فتح الباري ( 1
) ] ، والبيهقي  2/753) ] ، ورواه ابن ماجه [كتاب التجارات (728- 727/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
د عن صدقة بن سعيد احلنفي عن ُمجيع بن عمري التَّيمي عن ابن عمر 5/319(   - ) ،كلهم من طريق عبد الواحد بن ز

م، فإن رّدها رّد معه - رضي هللا عنهما  خليار ثالثة أ ا مثل أو مثلي لبنها قمحًا". ويف مرفوعاً بلفظ: "من ابتاع حمفَّلًة فهو 
إسناده مجيع بن عمري، قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال أبو حامت: حمله الصدق، صاحل احلديث. وحّسن الرتمذي بعض  

ذيب التهذيب (  مه ابن حبان بوضع احلديث. [ ) ] . وجعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة: "صدوق 2/112حديثه. وا
  ) ] . 968يب: رقم الرتمجة (خيطئ". [تقريب التهذ

ذيب التهذيب (    ) ] . 4/415وكذلك فإن صدقة بن سعيد، قال فيه أبو حامت: شيخ. وضعفه الساجي وابن وضاح. [
  وجعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة: "مقبول". [تقريب التهذيب: رقم الرتمجة 

)2912 . [ (  
) ، وله طرق  4/426افظ ابن حجر أيضاً. (فتح الباري:  فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف. وقد ضعفه احل

يت يف احلاشية اآلتية.    أخرى 

)2/651 (  

  

، وأخرجه البيهقي يف اخلالفيات من حديث عمرو بن  2، وأبو يعلى من حديث أنس1وأخرجه الطرباين من وجٍه آخر عنه
  . 5"4، وأخرجه أمحد من رواية رجٍل من الصحابة مل يسمّ 3عوف املزين



ك فقد أفىت ابن مسعود رضي هللا عنه مبثل ما روى أبو هريرة رضي هللا عنه كما عند البخاري عنه رضي هللا عنه، قال: وكذل
  . 6"من اشرتى شاًة حمّفلة فرّدها فلريّد معها صاعاً من متر"

حتمال أن يكون ابن مسعود رضي هللا عنه مسع احلديث من أيب هريرة رضي هللا  ،  7 عنه وأفىت بهوأما قول بعض احلنفية 
  فاجلواب أن هذا االحتمال ظن ال دليل عليه. ولو ُسلِّم أنه أفىت مبا مسعه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، 

 ____________________  
به، وقد أخرجه من هذا الطريق الدارقطين  -رضي هللا عنهما  -لعله من طريق ليث بن أيب سليم عن جماهد عن ابن عمر   1
)3/74 . (  

  ) . 9وقد تقدم أن ليث بن أيب سليم ضعيف. انظر: حديث رقم ( 
، وعاصم بن -رضي هللا عنهما   -) أن عاصم بن عبيد هللا رواه عن سامل عن ابن عمر 3/75وقد ذكر الدارقطين يف سننه ( 

ليس بذاك، وقال  عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ضعفه ابن معني وغريه، وقال ابن سعد: ال حيتج به، وقال أمحد: 
أبو حامت: منكر احلديث مضطرب احلديث، وقال البخاري: منكر احلديث. ومجهور األئمة على ضعفه، إال أنه صاحل  

ذيب التهذيب (   ) . 48-47/ 5لالعتبار. انظر: 
  ) . وقد تقدم أن فيه إمساعيل بن مسلم املكي، وهو ضعيف جدًا. 100تقدم برقم ( 2
  سناد ضعيف جدًا. ) . وهو  216تقدم برقم ( 3
  ) . وهو حديث صحيح. 213تقدم برقم ( 4
  ) . 427/ 4فتح الباري ( 5
  ) ] . 2149/ رقم  4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  6
  ) . 60-59/ 14إعالء السنن (  7

)2/652 (  

  

هللا عنه خمالفة للقياس   لو كان يرى فيما حدث به أبو هريرة رضي -فإنه رضي هللا عنه وهو الذي ال جيادل أحد يف فقهه 
  واستبعاد أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم قاله ما قبله. 

ملثل أو املثلني  لصاع، و رة، والقمح أخرى، واللنب أخرى، واعتباره  نياً: دعوى االضطراب يف احلديث، لذكر التمر فيه 
ء أخرى إل   . 1رة، و

  . 2ها، والضعيف ال يعل به الصحيحواجلواب: أن الطرق الصحيحة ال اختالف في
لقيمة، وإجياب التمر مكان اللنب خمالف ملا  لكتاب والسنة، وفيما ال مثل له  ملثل  لثاً: قالوا إن ضمان املتلفات يتقدر 

لكتاب والسنة، وكذلك فإن فيه تسوية بني قليل اللنب وكثريه فيما جيب مكانه، وهذا خمالف لألصول؛ ألن األصل أنه  ثبت 
  . 3إذا قل املتلف قّل الضمان، وإذا كثر املتلف كثر الضمان، وهنا الواجب صاع من التمر قّل اللنب أو كثر

واجلواب عن هذا أن يقال: حديث املصّراة أصل مستثىن من تلك القواعد، ملعىن خيصه، وبيانه أن اللنب احلادث بعد العقد  
للنب املوجود حال العق د، وقد يتعذر الوقوف على قدره، فاقتضت حكمة الشرع أن جعل ذلك  ملك للمشرتي، فيختلط 

م وال حيتاج يف   لطعام ألنه قوت كاللنب، وجعل متراً ألنه غالب قو مقدرًا ال يزيد وال ينقص دفعاً للمنازعة، وإمنا خص ذلك 
  . 4تقوته إىل كلفة



 ____________________  
  ) . 60/ 14إعالء السنن (  1
  ) . 427/ 4فتح الباري ( 2
  ) . 13/40املبسوط (  3
  ) . 209-18/208) . وانظر: التمهيد ( 562- 561/ 3شرح الزركشي ( 4

)2/653 (  

  

وأما تضمينه بغري جنسه ففي غاية العدل، فإنه ال ميكن تضمينه مبثله البتة، فإن اللنب يف الضرع حمفوظ غري معرٍض للفساد،  
ء، كان ظلمًا تتنزه الشريعة فإذا حلب صار عرضًة حلمضه وفساده، فلو ضمن اللنب ا لذي كان يف الضرع بلٍنب حملوٍب يف اإل

  عنه.
للنب املوجود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حىت يوجب نظريه على املشرتي،  وأيضاً فإن اللنب احلادث بعد العقد اختلط 

، ألن أقل األقسام أن جتهل املساواة   . 1وقد يكون أقل منه أو أكثر، فيفضي إىل الر
لضمان"   ، فاجلواب أن يقال:2رابعاً: دعوى خمالفته حلديث "اخلراج 

 ____________________  
  ) . 517/ 1أعالم املوقعني ( 1
  ) . 1/516انظر: أعالم املوقعني ( 2

  مرفوعاً من طريقني: - رضي هللا عنها  -وهذا احلديث جاء عن عائشة  
  الطريق األوىل: عن خملد بن خفاف عن عروة عنها به: 

) ] ، والنسائي [كتاب  582- 581/ 3) ] ، والرتمذي [كتاب البيوع (779- 3/777رواه أبو داود [كتاب البيوع ( 
) ، وأمحد  206) ] ، وأبو داود الطيالسي (ص754- 2/753) ] ، وابن ماجه [كتاب التجارات ( 7/254،255البيوع (

  ) وغريهم، كلهم من طرٍق عن ابن أيب ذئب به.6/49،208،237(
) ] ، قال فيه البخاري: فيه نظر، ويف مساع ابن أيب 93[املغين يف ضبط أمساء الرجال (ص -بضم اخلاء   - ن خفاف وخملد ب 

ذيب التهذيب   ذئب منه عندي نظر، وال يعرف له غري هذا احلديث كما قال ابن عدي. وذكره ابن حبان يف الثقات. [
  ) ] . 6536" [تقريب التهذيب: رقم الرتمجة () ] . وجعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة "مقبول75  -74/ 10(

نه إسناد ال تقوم به احلجة. [اجلرح والتعديل (   ) ] . 347/ 8وقد حكم أبو حامت على هذا اإلسناد 
  الطريق الثانية: هشام بن عروة، عن أبيه عنها به: 

) ،  22- 21/ 4لطحاوي () ] ، وا754/ 2) ] ، وابن ماجه [كتاب التجارات ( 3/780رواه أبو داود [كتاب البيوع ( 
  ) وغريهم، كلهم من طرٍق عن مسلم ابن خالد الزجني به، وفيه قصة.15-14/ 2) ، واحلاكم (3/53والدارقطين (

) ] ، ولذا قال أبو داود يف هذا احلديث  33ومسلم بن خالد الزجني تقدم الكالم فيه وأنه ضعيف [تقدم عند حديث رقم ( 
  ك".عقب إخراجه له: "هذا إسناد ليس بذا

بع مسلم بن خالد الزجني جرير بن عبد احلميد كما ذكر ذلك الرتمذي (  ) ، وعقبه بقوله: "يقال تدليس،  3/582وقد 
  دلس فيه جرير، مل يسمعه من هشام بن عروة". 



بعه أيضاً عمر بن علي املقدسي، كما رواه البيهقي ( سناده عنه عن هشام به، إال أن عمر بن علي هذا  5/322و  (
لتدليس [تعريف أهل التقديس (ص مشه   ) ، وقد ذكره يف املرتبة الرابعة] . 131-130ور 

  فمما تقدم يتبني أن احلديث مبجموع طرقه حسن. وهللا أعلم.

)2/654 (  

  

  . 1إن صاع التمر ليس عوضاً عن اللنب احلادث، وإمنا هو عوض عن اللنب املوجود وقت العقد يف الضرع
لضمان"،  2صراّة منسوخخامساً: قالوا إن حديث امل لدين، أو حديث "اخلراج  سخه إما حديث النهي عن بيع الدين  . و

  وقيل غري ذلك. 
الحتمال، وال داللة على النسخ   . 3واجلواب: أن النسخ ال يثبت 

  هذا أشهر ما اعرتض به احلنفية على حديث املصّراة، وتبّني اجلواب عنها. 
جلملة فإن حديث املصّراة أصٌل    بذاته ال يعارض بغريه، بل هو مشتمل على العدل مع املشرتي والبائع. وهللا أعلم. و

 ____________________  
  ) . 517/ 1أعالم املوقعني ( 1
ر ( 2   ) . 22- 4/19شرح معاين اآل
  ) . 427/ 4فتح الباري ( 3
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بت يف مصراة اإلبل والغنم، ويلح ا يف معىن اإلبل والغنم، بل  وظاهر األحاديث السابقة أن هذا احلجم  ما البقر؛ أل ق 
ا أغزر لبًنا وأكثر نفًعا   . 2، وإمنا اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم 1البقر أوىل؛ أل

ا أيًضا كل حمفلة ا   5، وقيل: ال يلحق ببهيمة األنعام غريها4؛ للجامع بينها وهو تغرير املشرتي 3ويلحق  وقيل: يلحق 
ت املأكو    . 6لةمجيع احليوا

م، وذهب بعض العلماء إىل أن   وكذلك فإن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يدل على أن املشرتي له اخليار مدة ثالثة أ
  . 7للمشرتي الرد قبل الثالثة وبعدها؛ ألنه تدليس، فملك الرد إذا بينه كسائر التدليس

خلرب أوىل   . 8قال ابن قدامة: العمل 
 __________  

  ) . 4/236املغين ( 1
  ) . 423/ 4فتح الباري ( 2
  ) ] . 64انظر: صحيح البخاري [كتاب البيوع، ترمجة الباب رقم   3
  ) . 423/ 4الفتح ( 4
  ) . 237- 4/236املغين ( 5



موع ( 6   ) . 271/ 11ا
  ) . 4/236املغين ( 7
  املرجع السابق.  8
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  نالفصل السادس: ما ورد يف النهي عن بيع احلاضر للباد وعن تلقي الركبا
 ...  

  الفصل السادس: ورد يف النهي عن بيع احلاضر للباد عن تلقي الركبان
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تلقوا الركبان،  -رضي هللا عنهما    -) عن طاوس عن ابن عباس 1( -  217

  اضٌر لباٍد؟ قال: ال يكون له مسسارًا.: ما قوله: ال يبيع ح-رضي هللا عنهما  - وال يبع حاضٌر لباٍد". قال: فقلت البن عباس 
. كلهم من طرٍق عن معمر عن عبد هللا بن  6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي3، وأبو داود2، ومسلم1رواه البخاري

  طاووس عن أبيه به. 
  . 7والسمسار هو الذي يدخل بني البائع واملشرتي متوسطًا إلمضاء البيع

 ____________________  
  ) ] . 2274/رقم  4) ، كتاب اإلجارة (2158،2163/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - ي صحيح البخار  1
  ) ] . 1157/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 720- 719/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 257/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 735- 734/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 1/368املسند ( 6
  ) . 2/400النهاية يف غريب احلديث (  7
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ينا أن يبيع حاضٌر لباٍد". 2( -  218   ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "
  ، كلهم من طرٍق عنه به. 4، والنسائي 3واللفظ هلما، وأبو داود 2، ومسلم1رواه البخاري

لى هللا عليه وسلم قال ... " احلديث. قال ابن حجر: "عرف  وعند أيب داود والنسائي عن أنس رضي هللا عنه أن النيب ص
  ذه الرواية أن الناهي املبهم يف الرواية األوىل هو النيب صلى هللا عليه وسلم". 

ه".    وزاد مسلم وأبو داود والنسائي: "وإن كان أخاه أو أ
سناٍد حسن عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان يقال: "ال يبيع حاضٌر لباٍد".   وروى أبو داود 

  . 5وهي كلمة جامعة: ال يبيع له شيئاً وال يبتاع له شيئاً 



يتم أن تبيعوا   ورواه أبو عوانة، وفيه أن ابن سريين قال: لقيت أنس بن مالك رضي هللا عنه فقلت: "ال يبيع حاضٌر لباٍد" أ
ينا أن نبيع هلم، أو نبتاع  ا كلمة جامعة" أو تبتاعوا هلم؟ قال:    . 6هلم. قال حممد: وصدق، إ

 ____________________  
  ) ] . 2161/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 1158/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 720/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 256/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 721/ 3البيوع ( سنن أيب داود [كتاب  5
  ) . 118- 1/117مسند أيب عوانة ( 6
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ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيع حاضٌر لباٍد".  - رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمر 3( -  219   قال: "
  رٍق عنه به. ، كلهم من ط5، والبيهقي4، والطرباين يف الكبري3، وأمحد2واللفظ له، والنسائي 1رواه البخاري

دة ذكر النهي عن تلقي البيوع. سناٍد صحيح، والطرباين ذكر النهي عن النجش. وعندمها وعند أمحد ز   وزاد النسائي 
سناد صحيح: "وال يبع بعٌض على بيع بعض".   وزاد أمحد أيضاً 

ال تصرُّوا اإلبل والغنم لبيٍع، فمن : "و -رضي هللا عنهما  -وزاد الطرباين من طريق ليث بن أيب سليم عن جماهد عن ابن عمر 
حد النظرين، إن رّدها رّدها بصاٍع من متر".    اشرتى شاًة مصّراة فإنه 

  . 6وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف فصل النهي عن التصرية
حاضٌر لباٍد،  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يبع  - رضي هللا عنهما   -) عن جابر بن عبد هللا 4( -  220

  دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض". 
 ____________________  

  ) ] . 2159/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 256/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 2
  ) . 2/42،153املسند ( 3
  ) .12/419املعجم الكبري (  4
  ) . 347- 5/346السنن الكربى (  5
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  ، كلهم من طرٍق عن أيب الزبري عنه به.6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي3، والرتمذي2واللفظ له، وأبو داود 1رواه مسلم
وسلم إىل املدينة، فنزل   ) عن سامل املكي أن أعرابياً حدَّثه أنه قدم حبلوبٍة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه5( -  221

ى أن يبيع حاضٌر لباٍد، ولكن  على طلحة بني عبيد هللا رضي هللا عنه فقال له طلحة: "إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
اك".   اذهب إىل السوق فانظر من يبايعك وشاورين حىت آمرك وأ

. كلهم من طرٍق عن محاد بن 10، والبيهقي9وأبو يعلى  ، 8للفظ املذكور، والبزار 7اختلف يف هذا احلديث. فرواه أبو داود
  سلمة عن ابن إسحاق عن سامل املكي أن أعرابياً حدثه عن طلحة رضي هللا عنه به. 

  وعند البزار: "عن رجٍل عن طلحة".
طلحة  وانفرد مؤمل بن إمساعيل من بني الرواة عن محاد بن سلمة فرواه عنه عن ابن إسحاق عن سامل املكي عن أبيه عن 

  . 11رضي هللا عنه به كما عند البزار 
 ____________________  

  ) ] . 1158-1157/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 722- 721/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 526/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 256/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 734/ 2(سنن ابن ماجه [كتاب التجارات  5
  ) . 3/307،312،386،392املسند ( 6
  ) ] . 721/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 7
  ) . 3/170مسند البزار ( 8
  ) . 15/ 2مسند أيب يعلى ( 9

  ) . 347/ 5السنن الكربى ( 10
  ) . 169/ 3مسند البزار (  11
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  م كما قال البزار. ، واحملفوظ عن محاد بن سلمة ما تقد1ومؤمل بن إمساعيل ضعيف كما سبق
 - من طريق يزيد بن زريع كالمها  4، والشاشي3سناده عن إبراهيم بن سعد الزُّهري، وأبو يعلى 2وروى هذا احلديث أمحد

عن حممد بن إسحاق عن سامل بن أيب أمية أيب الضر عن شيٍخ من بين متيم عن طلحة رضي  -إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع  
  هللا عنه به.
لسماع. ولفظ أمحد جاء فيه أن الشيخ من بين متيم قال: "قدمت املدينة مع أيب وأ غالٌم وعند أمح د تصريح ابن إسحاق 

بٍل لنا نبيعها، وكان أيب صديقاً لطلحة بن عبيد هللا التيمي رضي هللا عنه فنزلنا عليه، فقال له أيب: اخرج معي فبع يل  شاٌب 
ى أن يبيع حاضٌر لباٍد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قد 

إبلك، فإذا رضيت من رجٍل وفاًء وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه. قال: فخرجنا إىل السوق فوقفنا ظهر وجلس طلحة  
يعه؟ قال:  نعم، رضيت لكم وفاءه فبايعوه، فبايعناه ... قريباً فساومنا الرجال حىت إذا أعطا رجٌل ما نرضى قال له أيب: أ



لنيب صلى هللا عليه وسلم، فعلى هذا فهما صحابيان ال تضر   ه التقيا  ". وجاء يف هذه القصة أن الشيخ من بين متيم وأ
ما.   اجلهالة 

ه عن   وقد خالف محاد بن سلمة إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع يف قوله: "سامل املكي"؛ وذلك أن إبراهيم بن سعد ويزيد رو
  ابن إسحاق عن سامل 

 ____________________  
  ) ، عند الطريق الثالثة منه. 41تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) . 164- 1/163املسند ( 2
  ) . 17-15/ 2مسند أيب يعلى ( 3
  ) . 1/81مسند الشاشي (  4
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  د أنه عن سامل أيب النضر ألنه رواية األكثر.أيب النضر، وهو مدين وليس مكياً. فيكون احملفوظ يف هذا اإلسنا
ما ترمجا لسامل املكي ترمجة مستقلة  ، وذكرا له هذا احلديث، وقال فيه احلافظ ابن حجر:  1وأما اإلمامان املزي وابن حجر فإ

  . 2هو اخلياط أو ابن شوال، وإال فمجهول
ت األخرى. وهو ثقة  نظر؛ ملا سبق أن ساملاً هذا  - أي املزي وابن حجر  - ويف صنيعهما  هو أبو النضر كما يف الروا

  . وأما قول محاد بن سلمة فيه "املكي"، فهو خطأ. 3ثبت
، 4ويؤيد أن ساملاً هذا هو أبو النضر ما ذكره الدارقطين حيث قال عن هذا احلديث: "يرويه سامل أبو النضر واختلف عنه" 

،  5 أيب النضر عن رجٍل من بين متيم عن أبيه عن طلحة رضي هللا عنه" وقال أيضاً: "رواه عمرو بن احلارث وابن هليعة عن سامل
  . وهذه متابعة البن إسحاق يف رواية إبراهيم ابن سعد ويزيد بن زريع. 6وذكر املزي هذه الرواية أيضاً 

بذكر "أبيه"   ، أي:7وقد قال الدارقطين عن هذا اإلسناد األخري الذي فيه: "عن رجٍل من بين متيم عن أبيه": "هو الصواب"
  بني الرجل من بين متيم وطلحة. وقد تقدم يف لفظ أمحد ما يبني أن الرجل من بين متيم 

 ____________________  
ذيب الكمال (  1 ذيب التهذيب (178/ 10انظر:   ، (3 /444 . (  
  ) . 2189تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 2169تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) .4/219قطين (علل الدار  4
  املرجع السابق.  5
  ) . 221/ 4حتفة األشراف ( 6
  ) .4/220علل الدارقطين ( 7
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ً كان فإن كليهما صحايب كما سبق، ومراسيل الصحابة حجة. ّ ذا احلديث. وأ   كان مع أبيه حني حدثه طلحة رضي هللا عنه 
هو عن سامل أيب النضر عن شيٍخ من بين متيم عن طلحة رضي   فمما سبق من هذه الطرق يتبني أن احملفوظ يف هذا اإلسناد 

  هللا عنه.
ويرى الدارقطين أنه: عن شيٍخ من بين متيم عن أبيه عن طلحة. وهذا اإلسناد صحيح ملا تقدم أن هذا الشيخ من بين متيم  

ما.   وأبو هـ صحابيان، فال يضر اجلهل 
سناده عن سليمان بن أيوب الطَّلحي  1 آخر. فقد رواه ابن عدي وقد جاء هذا احلديث عن طلحة رضي هللا عنه من وجهٍ 

حدثين أيب عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه به. وقد قال ابن عدي عن هذا  
  اإلسناد: "روى هذه النسخة مجاعة، وعامة هذه األحاديث أفراد". 

ً من غري هذا اإلسناد كما سبق. وقد خالف يعقوب بن شيبة ابَن   وقول ابن عدي هذا ال يتفق مع هذا احلديث لكونه مرو
ذا اإلسناد  حيث قال عن هذا اإلسناد: "هو سبعة  - أي من طريق سليمان بن أيوب  - عدي، فصّحح األحاديث املروية 

ا أمحد بن  عشر حديثاً رواها عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه. وهذه األحاديث عندي صحاح،  أخربين 
  . 2منصور عن سليمان بن أيوب" 

  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث صحيح. وهللا أعلم 
 ____________________  
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ب بعضهم من  ) عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "دعوا الناس يص6( -  222
  بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". 

  . كلهم من طرٍق عن عطاء بن السائب به. 4، والطرباين يف الكبري 3، والرتمذي يف العلل الكبري 2، والطيالسي1رواه أمحد
  وزاد الطرباين يف روايٍة: "ال يبيع حاضٌر لباٍد". 

تلف يف حكيم هذا هل هو ابن يزيد، أم ابن أيب يزيد. وقد رّجح  . فاخ 5وقد اختلف يف إسناد هذا احلديث اختالفاً كثرياً 
  . 7. وقال احلافظ ابن حجر: األكثر قالوا ابن أيب يزيد6الطرباين أنه ابن أيب يزيد، وقال: هو الصواب

. وقال واختلف فيه اختالفاً آخر. فقال بعض الرواة عن عطاء عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم
  . 8أبو عوانة وغريه عن عطاء عن حكيم عن أبيه عمَّن مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قوله 

 ____________________  
دة، وهي:  419- 3/418املسند ( 1 ) . ووقع يف املطبوع حتريف يف اإلسناد، والصواب ما أثبته. ووقع يف املطبوع أيضاً ز

  ) . 356/ 8ري موجودة يف أطراف املسند للحافظ ابن حجر ("حدثين أيب" بعد قوله "عن أبيه"، وهي غ
  ) . 158مسند الطيالسي (ص  2
  ) . 483/ 1العلل الكبري (  3
  ) . 355- 22/354املعجم الكبري (  4



  ) . 221-4/220انظر يف هذا االختالف: اإلصابة يف متييز الصحابة (  5
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  . 1وقد سأل الرتمذي البخاري عن هذا االختالف فقال: الصحيح عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه
  . 2وكذا رّجح ابن عبد الرب ما رجحه البخاري، ووهم رواية أيب عوانة

  . 3واالختالف السابق الظاهر أنه صادٌر من عطاء بن السائب، فإنه كان قد اختلط
. ومل يوثقه 6ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً، وذكره ابن حبان يف الثقات  5، وابن أيب حامت4كره البخاريوحكيم بن أيب يزيد ذ 

  غريه فيبقى على جهالته. 
فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف، إال أنه يشهد له ما تقدم من األحاديث الواردة يف النهي عن بيع احلاضر للباد  

  فيكون حسًنا. وهللا أعلم. 
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  . 7) حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقد تقدم7(
  . 8) حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه، وقد تقدم8(

 ____________________  
  ) . 484/ 1العلل الكبري (  1
  ) . 4/222االستيعاب يف أمساء األصحاب ( 2
  ) . 319انظر: الكواكب النريات (ص 3
  ) . 3/15 (التاريخ الكبري  4
  ) . 208- 207/ 3اجلرح والتعديل ( 5
  ) . 6/215الثقات ( 6
  ) . 90تقدم برقم ( 7
  ) . 183تقدم برقم ( 8

)2/665 (  

  

  . 1) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم9(
  . 2) حديث رجٍل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنه، وقد تقدم10(
  .3، وقد تقدم- عنهما رضي هللا  -) حديث ابن عباس 11(



  . 4) حديث عمرو بن عوف املزين رضي هللا عنه، وقد تقدم 12(
 ____________________  

  ) . 212تقدم برقم ( 1
  ) . 213تقدم برقم ( 2
  ) . 214تقدم برقم ( 3
  ) . 216تقدم برقم ( 4

)2/666 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  . 1ذا قال مجهور العلماءيستفاد مما تقدم النهي عن بيع احلاضر للباد. و

ً أم من قريٍة أو بلدٍة أخرى   . 2والبادي هو من يدخل البلدة من غري أهلها سواًء أكان بدو
ي أن يبيع حاضٌر لباد؛ ألنه إذا ترك البادي يبيع سلعته اشرتاها الناس برخٍص ويوسع عليهم السعر، فإذا توّىل احلاضر   وإمنا 

ر البلد ضاق على أهل البلد. وقد أشار النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هذا املعىن حيث قال: بيعها وامتنع من بيعها إال بسع
ا بسوق يومهم للمؤنة 3"دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض"  . وكذلك أيضاً فإن أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعو

الناس إليها ما يعلم احلاضر، فيصيب الناس من بيوعهم عليهم يف حبسها واحتباسها عليها، وال يعرف من قلة سلعته وحاجة 
ا، فلم يصب الناس ما يكون يف بيع أهل  ا، ألنه ال مؤنة عليهم يف املقام  رزقاً. وإذا توّكل هلم أهل القرية املقيمون تربصوا 

  . 4البادية
ن تكون سلعة البادي مما حيتاج الناس إليه وىل محل النهي على العموم؛ لقول النيب  . واأل5وقد قّيد بعض الفقهاء النهي 

  صلى هللا عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض"، وكذلك بقية األحاديث الواردة يف النهي. 
 ____________________  

  ) ، املغين 346/ 5) ، احلاوي الكبري ( 3/69) ، حاشية الدسوقي (7/279البناية (  1
)4/302 . (  
  ) . 4/302املغين ( 2
  يف أحاديث هذا الفصل. -رضي هللا عنهما   -انظر: املرجع السابق. واحلديث تقدم خترجيه عند حديث جابر بن عبد هللا  3
  ) . 347- 5/346احلاوي الكبري ( 4
  ) . 303/ 4) ، املغين ( 5/347انظر: احلاوي الكبري (  5
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لسعر ن يكون البادي جاهًال  . وهذا أيضًا خمالٌف لعموم األحاديث الواردة يف النهي  1وكذلك قيد بعض الفقهاء النهي 
لسعر، وإال لنهي عن   عن بيع احلاضر للباد، وأيضاً فإن احلكمة يف النهي عن بيع احلاضر للباد ليس لكون البادي جاهًال 



  إخبار البادي بسعر السوق حلصول املفسدة الكائنة يف البيع له. وقد تقدم بيان احلكمة يف النهي.
ذلك قّيد بعض الفقهاء النهي بقيود أخرى، إال أنه ال دليل عليها. واألوىل األخذ بعموم النهي عن بيع احلاضر للباد. وهللا وك

  أعلم.
  . 2ويستفاد مما تقدم أيضاً النهي عن تلقي الركبان واجلََلب. وهو أيضاً قول مجهور العلماء

ي عن تلقي الركبان ملا فيه من تغرير البائع، فإنه قل من قيمته، ولذلك أثبت له   و ال يعرف السعر فيشرتي منه املشرتي 
  . 3النيب صلى هللا عليه وسلم اخليار إذا دخل السوق

هل البلد، واحتمل فيه غنب البادي، واملنع من التلقي أن  قال املازري: "فإن قيل: املنع من بيع احلاضر للبادي سبب الرفق 
خليار". فاجلواب أن الشرع ينظر يف مثل هذه  ال يغنب البادي، وهلذا قال صلى  هللا عليه وسلم: "فإذا أتى سيده السوق فهو 

املسائل إىل مصلحة الناس، واملصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، ال للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا 
  كان البلد، نظر الشارع ع بنفسه انتفع مجيع أهل السوق واشرتوا رخيصاً فانتفع به مجيع س

 ____________________  
  ) . 303/ 4) ، املغين ( 5/347انظر: احلاوي الكبري (  1
  ) . 304/ 4) ، املغين ( 171) ، القوانني الفقهية (ص 5/348) ، احلاوي الكبري ( 7/278البناية (  2
  ) .242الطرق احلكمية (ص 3
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حة التلقي  ألهل البلد على البادي، وملا كان يف التلقي  إمنا ينتفع املتلقي خاصًة وهو واحد يف قبالة واحد، مل يكن يف إ
لرخص وقطع املواد   هل السوق يف انفراد املتلقي عنهم  نية وهي حلوق الضرر  مصلحة، ال سيما وينضاف إىل ذلك علة 

ا متفقتان يف احلكمة واملصلحة. وهللا  عنهم وهم أكثر من املتلقي، فنظر الشرع هلم عليه، فال تناقض بني املسألتني بل مه
  . 1أعلم"

 __________  
  ) . 11/163شرح صحيح مسلم (  1
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  الفصل السابع: ما ورد يف النهي عن بيع املضطر 
 ...  

  الفصل السابع: ورد يف النهي عن بيع املضطر
ضُّ املوسر على ما يف يديه، ومل ) عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: سيأيت على الناس زمان عضوض يع 1( -  223

َنُكْم}  ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع  1يؤمر بذلك، قال هللا تعاىل {َوال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ ، ويبايع املضطرُّون، وقد 
  املضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك. 



. كلهم من  7، والبغوي6، والبيهقي- كالمها خمتصرًا   - 5رائطي، واخل4، وابن أيب حامت3وهذا لفظه، وأمحد 2رواه أبو داود
  طرٍق عن هشيم عن صاحل أيب عامر عن شيٍخ من بين متيم عنه به. 

  وزاد أمحد بعد ذكر اآلية: "وينهد األشرار ويستذل األخيار". 
  وصاحل أبو عامر قال فيه البيهقي: "هو صاحل بن رستم اخلزاز البصري". 

بقوله: "املذكور يف هذا السند هو صاحل بن عامر، كذا مساه أبو داود يف سننه، وكذا ذكره الذهيب يف   وتعقبه ابن الرتكماين
  امليزان، وصاحل بن 

 ____________________  
  ) . 237سورة البقرة، آية ( 1
  ) ] . 677- 676/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) . 1/116املسند ( 3
  /ب] . 174[ -خمطوط  - تفسري ابن أيب حامت  4
  ) . 165مساوئ األخالق (ص 5
  ) . 18-6/17السنن الكربى (  6
  ) . 132/ 8شرح السنة ( 7
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رجل معروف أخرج له مسلم ووثقه مجاعة،   -أي ابن رستم  -عامر جمهول، وهو غري أيب عامر صاحل بن رستم اخلزاز، ذاك  
  انتهى.  1ولينه بعضهم، واملزي يف التهذيب قد فرَّق بينهما" 

يت: وكال   م ابن الرتكماين فيه نظر، وذلك ملا 
احتجاجه برواية أيب داود واليت جاء فيها "صاحل بن عامر"، مع أن أ داود قد أشار إىل خطأ شيخه، حيث قال عقب  -  1

  ذكره لصاحل بن عامر: "كذا قال حممد" يعين شيخه حممد بن عيسى. 
ن الذهيب قال فيه "نكرة، بل ال وجود له"قوله "إن صاحل بن عامر ذكره الذهيب يف امليزان – 2 ، مث بّني أن  2"، متعقَّب 

  الصحيح فيه "صاحل عن عامر"، وهذا الذي صححه الذهيب لعله أخذه من شيخه املزي كما سيأيت إن شاء هللا ذكر قوله. 
ً امسه صاحل  – 3 ن املزي مل يثبت أن هناك راو بن عامر، إمنا ذكر أنه "صاحل عن  قوله "إن املزي قد فرَّق بينهما" متعّقب 

عن صاحل عن عامر، وهو صاحل بن صاحل بن حّي أو صاحل بن رستم أبو   - إن شاء هللا  -عامر"، قال املزي: "الصواب  
  . 3عامر اخلّزاز، وعامر هو الشعيب. وهللا أعلم"

، ثنا شيخ من بين  - وهو اخلزاز  -ر وقد تعّقب احلافظ ابن حجر املزيَّ فقال: "بل الصواب: ثنا هشيم، ثنا صاحل أبو عام
  متيم. ويؤيد هذا أن

 ____________________  
  ) . 18- 6/17(  -حاشية سنن البيهقي   -اجلوهر النقي   1
  ) . 3/9ميزان االعتدال (  2
  ) .61/ 13ذيب الكمال (  3
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قال سعيد بن منصور يف السنن: ثنا  . و 1أمحد بن حنبل قال يف مسنده: ثنا هشيم، ثنا أبو عامر، ثنا شيخ من بين متيم
، فليس يف اإلسناد واحلالة هذه إال إبدال (أبو) بـ (ابن) حسب، وال  2هشيم، ثنا صاحل بن رستم عن شيخ من بين متيم 

  انتهى.  3مدخل للشعيب فيه بوجٍه من الوجوه"
  . 4وقال احلافظ أيضاً: "الصواب: هشيم عن صاحل أيب عامر، وهو صاحل بن رستم اخلزاز" 

  فمما تقدم يتبني رجحان قول البيهقي أن صاحل الوارد يف اإلسناد هو صاحل بن رستم أبو عامر.
وصاحل بن رستم هذا هو املزين موالهم اخلزاز البصري، وثقه الطيالسي وأبو داود والبزار. وقال ابن معني: ضعيف. وقال  

لقوي. أيضاً: ال شيء. وقال أمحد: صاحل احلديث. وقال أبو حامت: شيخ ي كتب حديثه وال حيتج به. وقال الدارقطين: ليس 
س به   . 6. وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق كثري اخلطأ"5وقال ابن عدي: ال 

  ويف إسناده أيضاً رجل مبهم وهو الشيخ من بين متيم. 
 ____________________  

  ) . 1/116املسند ( 1
) . ومبثل رواية سعيد بن 6/17ر ما ذكر احلافظ. السنن الكربى ( روى البيهقي احلديث من طريق سعيد بن منصور، فذك 2

  منصور رواه ابن أيب حامت واخلرائطي.
  ) . وانظر: تقريب التهذيب: الرتمجة اليت تلي ترمجة صاحل بن صهيب بن سنان الرومي.4/395ذيب التهذيب ( 3
  ) . 467/ 7النكت الظراف على األطراف ( 4
  ) . 4/391ذيب التهذيب ( 5
  ) . 2861تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
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  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف.
سناده عن يونس بن بكري، حدثنا عبيد هللا بن الوليد الوصايف  عن عبد هللا  1وله إسناد آخر، فقد رواه أبو بكر بن مردويه 

عليه وسلم قال: "ليأتنيَّ على الناس زماٌن عضوض  بن عبيد عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 
َنُكْم} ، شراٌر يبايعون كل مضطر، وقد   يعض املؤمن على ما يف يديه وينسى الفضل، وقد قال هللا تعاىل {َوال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

به على أخيك وال تزده هالكاً  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع املضطر، وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خٌري فعد 
  . 2إىل هالكه، فإن املسلم أخو املسلم ال حيزنه وال حيرمه"

قال فيه أمحد: ليس مبحكم احلديث، يكتب حديثه للمعرفة.   - بفتح الواو وتشديد املهملة  - وعبيد هللا بن الوليد الوصَّايف 
 أيضاً: ليس بشيء. وقال الفالس والنسائي: مرتوك وقال ابن معني وأبو زرعة وأبو حامت: ضعيف احلديث. وقال ابن معني

احلديث. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة وال يكتب حديثه. وقال العقيلي: يف حديثه مناكري ال يتابع على كثري من حديثه.  
  . 3وقال ابن عدي: ضعيف جدًا، يتبّني ضعفه على حديثه



  ضعيف جدًا. وهللا أعلم.  . والذي يظهر يل أنه4وجعله ابن حجر يف مرتبة "ضعيف"
 ____________________  

ا من تفسري ابن كثري "عبد هللا بن الوليد الرصايف"، وهو خطأ، والتصويب من   1 يف املطبوع من النسخة اليت اعتمد
  التهذيب وغريه.

  يث. ) عند تفسري اآلية املذكورة يف احلد297/ 1ساق إسناد ابن مروديه احلافظ ابن كثري يف التفسري ( 2
  ) . 56- 7/55ذيب التهذيب ( 3
  ) . 4350تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
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ومما يدل على ضعفه أنه قد اضطرب يف هذا احلديث، فرواه مرًَّة كما سبق، ورواه مرًَّة عن سامل بن عبد هللا عن أبيه عن النيب 
ى عن بيع الغرر وعن بيع املضطر".   . 1رواه ابن عدي صلى هللا عليه وسلم: "أنه 

  فمما سبق يتبني أن هذه الطريق ضعيفة ضعفاً شديداً، فيبقى احلديث على ضعفه. وهللا أعلم.
 ____________________  

  ) . 4/323الكامل (  1
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  داللة احلديث السابق: 
مة أهل العلم كرهوا بيع  . إال أن عا1تقدم أن ما ورد يف النهي عن بيع املضطر ضعيف، ولذا أجاز الظاهرية بيع املضطر

كثر من سعر املثل كثر أمث؛ فإن هذا مناٍف للمروءة ويكون صاحبها  2املضطر إىل الطعام أو الشراب أو حنومها  عه  . فإن 
جلشع واألثرة واستغالل ضرورة أخيه.    متصفاً 

  . 3مؤنة ترهقه وحنو ذلكوقيل يف تفسري املضطر أن يكرهه ظامل على بيع ماله أو يبيع ماله لديٍن يركبه أو 
ب اإلكراه، وهذا له حكم آخر. وهللا أعلم.   والذي يظهر أن هذا ليس من بيع املضطر، وإمنا هو من 

 __________  
  ) . 9/22احملّلى ( 1
موع ( 2   ) . 14/205) ، إعالء السنن ( 5/ 4) ، الفروع (39-9/38انظر: ا
  ) . 376- 2/375) ، بدائع الفوائد (205/ 14إعالء السنن (  3

)2/676 (  

  



  الفصل الثامن: ما ورد يف النهي عن التفريق بني األقارب يف البيع
 ...  

  الفصل الثامن: ورد يف النهي عن التفريق بني األقارب يف البيع
) عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من فرَّق بني  1( -  224

  ها، فرَّق هللا بينه وبني أحبته يوم القيامة". الوالدة وولد
، كلهم من طرٍق عن حيي بن عبد هللا عن أيب عبد الرمحن  5، والبيهقي4، واحلاكم3، والدارقطين2، وأمحد1رواه الرتمذي

  احلُُبلي عنه به. 
ذا احلديث.    ويف سياق أمحد عنه قصة فيها سبب حتديث أيب أيوب رضي هللا عنه 

  سٌن غريب". قال الرتمذي: "ح
  وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه". 

وفيما قاله احلاكم نظر؛ ألن حيي بن عبد هللا املعافري ليس من رجال مسلم. وقد قال فيه أمحد: أحاديثه مناكري. وقال  
لقوي س. وقال النسائي: ليس    . 6البخاري: فيه نظر. وقال ابن معني: ليس به 

  . 7تبة "صدوق يهم"وجعله ابن حجر يف مر 
 ____________________  

  ) ] . 4/114) ، كتاب السري ( 580/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 1
  ) . 5/413،414املسند ( 2
  ) . 67/ 3سنن الدارقطين (  3
  ) . 2/55املستدرك ( 4
  ) . 9/126السنن الكربى (  5
  ) . 3/72ذيب التهذيب ( 6
  ) . 1605تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
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بعه عبد الرمحن بن جنادة كما عند الدارمي   . 1إال أنه مل ينفرد به. فقد 
  إال أن عبد الرمحن بن جنادة مل أقف له على ذكر يف كتب اجلرح والتعديل.

به  سناده عن بقية بن الوليد ثنا خالد بن محيد عن العالء بن كثري عنه 2وقد جاء احلديث من وجٍه آخر. فقد رواه البيهقي
  بنحوه. 

  ويف هذا اإلسناد علتان: 
لسماع   األوىل: أن بقية يدلس تدليس التسوية، فيشرتط ذكر السماع يف كل من فوقه من رجال اإلسناد، ومل يقع التصريح 

  بني خالد بن محيد والعالء بن كثري. 
  . 4وابن حجر 3ابن عبد اهلادي الثانية: أن العالء بن كثري اإلسكندراين مل يسمع من أيب أيوب رضي هللا عنه كما قال

ا مبجموعها وشواهد احلديث ترتقي إىل درجة احلسن.   فمما سبق يتبني أن هذه األسانيد وإن كان يف بعضها مقال، إال أ



  وهللا أعلم.
  ) عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه فرَّق بني جاريًة وولدها، فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك 2( -  225

  ورّد البيع. 
  جاء هذا احلديث من طرٍق عن احلكم بن عتيبة، واختلف عليه على ثالثة أوجه: 
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   شبيب عنه به. الوجه األول: عن احلكم بن عتيبة عن ميمون بن أيب 
.  8، والبيهقي 7، واحلاكم6، والدارقطين5، وأمحد4، والطيالسي3، وابن ماجه2للفظ املذكور، والرتمذي 1رواه أبو داود

  كلهم من هذا الطريق. 
ويف لفظ الرتمذي وغريه: أن علياً رضي هللا عنه فرَّق بني غالمني أخوين. وهو احملفوظ يف حديث علي رضي هللا عنه كما  

  يت. سيأ
  قال الرتمذي: "حديث حسٌن غريب".

  وقال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني". 
  . 9وفيما قاله نظر؛ وذلك أن ميمون مل خيرج له البخاري يف صحيحه شيئاً، ومسلم إمنا خّرج له يف املقدمة كما قال املزي 

  . 10حبان يف الثقاتوميمون هذا قال فيه ابن معني: ضعيف. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. وذكره ابن 
  . ويظهر يل أن درجته دون ذلك. وهللا أعلم.11وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق كثري اإلرسال"
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  ) . 10/389ذيب التهذيب (  10
  ) . 7046تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 11
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، وهي االنقطاع بني ميمون بن أيب شبيب وعلي رضي هللا عنه، حيث قال أبو داود بعد روايته  ويف هذا اإلسناد علة أخرى
جلماجم، واجلماجم سنة ثالٍث ومثانني".    للحديث: "ميمون مل يدرك علياً رضي هللا عنه، قتل 

  . 1وقال عمرو بن علي الفالس: "ومل أخرب أن أحدًا يزعم أنه مسع من الصحابة"
  أن هذه الطريق ضعيفة النقطاعها.فمما سبق يتبني 

  الوجه الثاين: احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عنه به. 
  وجاء هذا الوجه من طرق: 

  الطريق األول: عن سعيد بن أيب عروبة به:
غالمني   . كلهم من طرٍق به. ولفظه: "أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أبيع4، والبيهقي3، والبزار2رواه أمحد

  أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: "أدركهما فأرجعهما وال تبعهما إال مجيعًا". 
وهذا اإلسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع بني سعيد بن أيب عروبة واحلكم كما ذكر البزار. وممن صّرح بعدم مساعه منه أيضاً  

  . 5ي وغريهمأمحد وأبو حامت والنسائ
 ____________________  
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له عن احلكم عن  . كلهم من طرٍق عن سعيد بن أيب عروبة عن صاحٍب 3، والبيهقي2، وإسحاق بن راهويه1وقد رواه أمحد
  عبد الرمحن بن أيب ليلى به. فهذا يؤيد أنه مل يسمع منه. 

  الطريق الثانية: عن شعبة به: 
. كلهم من طرٍق عن عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف عن شعبة به بنحو اللفظ  6، والبيهقي5، واحلاكم4رواه الدارقطين

  السابق.
  مل خيرجاه". قال احلاكم: "هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخني و 

وظاهر اإلسناد هو كما قال احلاكم أنه صحيح على شرط الشيخني إال أن فيه عّلة خفية. وبيان ذلك أن هذا احلديث مل  



، وحممد بن الوليد  7يروه عن شعبة غري عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، وقد اختلف عليه. فرواه إمساعيل بن أيب احلارث 
  ،8الفحَّام
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مَّري   . كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة به. 2، وحيىي بن أيب طالب1وحممد بن اجلهم السِّ
مَّري قال فيه ابن حجر: ما علمت فيه جرحاً 3وإمساعيل وحممد بن الوليد كالمها صدوق . وأما حيىي 4. وحممد بن اجلهم السِّ

  . 5يثهبن أيب طالب فوثقه الدارقطين وغريه. وخطَّ أبو داود على حد 
، واحلسن بن حممد  8، وعبد األعلى 7، وحممد بن سّواء 6وقد خالف هؤالء األربعة أربعة أيضاً، وهم أمحد بن حنبل

  . كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أيب عروبة به.9الزعفراين
م أوثق ممن خالفهم. ولذا رجح الدارقطين رواية أمحد بن حنبل ومن  ،  10معه، فقال: "هو احملفوظ" وهؤالء األربعة ال شك أ

  . 11وقال مثل هذا عبد احلق
  ، وسائر أصحاب شعبة مل يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد -يعين رواية أمحد  -وقال البيهقي أيضاً: "هذا أشبه 

 ____________________  
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  ) ، والبزار والبيهقي. 193عند احملاملي يف أماليه (ص 9



  ) . 3/275العلل (  10
  ) . 262/ 3األحكام الوسطى ( 11
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  . 2. وقال أيضاً: "قيل عن شعبة عن احلكم وهو وهم"1قد ذكروه عن سعيٍد هكذا"
فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ال حيفظ من طريق شعبة، وأنه عن سعيد بن أيب عروبة، وليس شعبة، فعاد هذا الطريق إىل 

  الطريق السابقة.
  ففيه نظر ملا تقدم.  3ها، وهي أوىل ما اعتمد يف هذا الباب"وأما قول ابن القطان: "رواية شعبة ال عيب في

  الطريق الثالثة: عن زيد بن أيب أنيسة به: 
  سناده عن سليمان بن عبيد هللا األنصاري عن عبيد هللا بن عمرو عن زيٍد به بنحو اللفظ السابق.  4رواه ابن اجلارود

بشيء. وقال أبو حامت: صدوق، ما رأيت إال خريًا. وقال النسائي:   وسليمان بن عبيد هللا األنصاري قال فيه ابن معني: ليس
لقوي   . 5ليس 

لقوي"   . 6وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق ليس 
ه عن هذا اإلسناد، فقال: "إمنا هو احلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن علي رضي هللا عنه عن   وقد سأل ابن أيب حامت أ

  . 7النيب صلى هللا عليه وسلم" 
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  الطريق الرابعة: عن حممد بن عبيد هللا العرزمي به: 
  ، كالمها من هذا الطريق.2، والطرباين يف األوسط1رواه البزار 

وحممد بن عبيد هللا العرزمي تركه ابن املبارك والقطان. وقال أمحد: ترك الناس حديثه. وقال ابن معني: ليس بشيء وال يكتب 
. ولذا جعله ابن حجر يف مرتبة  3وال يكتب حديثه. وقال الفالس وغريه: مرتوك احلديثحديثه. وقال النسائي: ليس بثقة 

  .4"مرتوك"



ذه الطريق.   فعلى هذا، فال يعترب 
  فهذه هي الطرق اليت وقفت عليها يف هذا الوجه. وأصحها طريق سعيد بن أيب عروبة عن احلكم. وهو منقطع كما تقدم.

  به. الوجه الثالث: احلكم بن عتيبة عنه
  . كالمها من طريق حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم به. 6، وابن أيب شيبة 5رواه سعيد بن منصور

وهذا اإلسناد إضافة إىل كونه منقطًعا بني احلكم وعلي رضي هللا عنه فهو منكر، وذلك أن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 
ذا الوجه    قد تفرد 
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  دم يف الوجهني السابقني. . وقد خالفه غريه من الرواة عن احلكم بن عتيبة كما تق1وهو ضعيف كما تقدم
فظهر مما سبق أن احلكم بن عتيبة قد اختلف عليه: فمن الرواة من يرويه عنه عن ميمون بن أيب شبيب عن علي رضي هللا  

  عنه، ومن الرواة من يرويه عنه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي هللا عنه. 
ح الوجه األول، بينما ير  ى الدارقطين أنه "ال ميتنع أن يكون احلكم مسع منهما مجيعاً، فرواه مرًة عن وقد تقدم أن أ حامت يرجِّ

  . 2هذا، ومرًة عن هذا" 
  ويظهر يل قوة ما قاله الدارقطين لقوة االحتمال الذي ذكره. 

  فعلى هذا فإن احلديث مبجموع طرقه يكون حسناً. وهللا أعلم. 
لسيب أعطى أهل البيت  ) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: "ك3( -  226 ان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا ُأيت 

  مجيعاً كراهية أن يفرِّق بينهم". 
،  9، والدارقطين8، والطرباين يف الكبري7، والشاشي6، والبزار 5، وأمحد4واللفظ له، والطيالسي 3رواه ابن ماجه

  . كلهم 10والبيهقي
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  ابر اجلعفي عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عنه به. من طرٍق عن ج
  ولفظ الطيالسي والبزار والبيهقي: "وكره أن يُفرِّق بينهم". 

،  1قال البزار: "ال نعلم روى هذا احلديث عن القاسم إال جابر، ورواه غري واحٍد عن جابر". وجابر اجلعفي تقدم الكالم فيه 
  وأنه ضعيف.

د الرمحن بن عبد هللا بن مسعود مل يسمع من أبيه إال أحاديث يسرية، مل يذكر منها هذا  وأيًضا فهو منقطع؛ ألن عب
  . 2احلديث

سناده عن شيبان عن جابر اجلعفي عن عبد   4، ومن طريقه البيهقي3وقد جاء احلديث من وجه آخر. فقد رواه الطيالسي
ذا اإلسناد عن جاب ر اجلعفي غري شيبان. وغريه يرويه عنه عن القاسم كما تقدم الرمحن بن األسود عن أبيه عنه به. ومل يروه 

  وهو احملفوظ. 
وغريه.   5ويظهر يل أن اخلطأ ليس من ِقَبل شيبان؛ ألنه قد روى هذا احلديث عن جابر عن القاسم به كما عند الطيالسي

  فيكون اخلطأ من جابر اجلعفي. وهذا من أدلة ضعفه وعدم ضبطه. وهللا أعلم.
  ني أن هذا اإلسناد ضعيف. وهللا أعلم. فمما سبق يتب

) عن أيب موسى رضي هللا عنه قال: "لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فرَّق بني الوالدة وولدها، وبني  4( -  227
  األخ وبني أخيه".

 ____________________  
  ) . 215تقدم عند احلديث رقم (  1
  ) . 92-91انظر: تعريف أهل التقديس (ص 2
  ) . 37الطيالسي (ص مسند  3
  ) . 9/128السنن الكربى (  4
  ) . 53مسند الطيالسي (ص  5

)2/686 (  

  



. كلهم من  6، والبيهقي5، والدارقطين4، والبزار -من طريقه  -  3، وأبو يعلى 2واللفظ له، وابن أيب شيبة 1رواه ابن ماجه
  ن عن أيب بردة عنه به. طرٍق عن عبيد هللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن طليق بن عمرا

ذا اإلسناد، وقد رواه غري   قال البزار: "هذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال 
  إبراهيم بن إمساعيل عن طليق بن عمران بن حصني مرسًال". 

ف، ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حامت:  وقد تكّلم يف إبراهيم بن إمساعيل بن جممع األنصاري. فقال فيه ابن معني: ضعي
  . 8. وجعله ابن حجر يف مرتبة "ضعيف"7كثري الوهم. وقال أبو داود: ضعيف مرتوك احلديث. وقال النسائي: ضعيف

. كالمها من طرٍق عن أيب بكر بن عيَّاش عن  11البيهقي -ومن طريقه  - 10، واحلاكم9وقد روى هذا احلديث الدارقطين
  ن طليق عن عمران بن حصني رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم به بنحوه. سليمان التيمي ع
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) عن ُسليم الُعَذري رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمَّن فرَّق بني السَّيب بني الوالد 5( -  228
  والولد، قال: "من فرَّق بينهم فرق هللا تعاىل بينه وبني األحّبة يوم القيامة". 

سناده عن الواقدي عن حيىي بن ميمون عن أيب سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عنه به.   1رواه الدارقطين
  . 2والواقدي مرتوك، وكذبه بعضهم

  أعلم. فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيٌف جدًا. وهللا 
ّم ضمرية وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أجائعٌة أنت؟  6( -  229 ) عن ضمرية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرَّ 

أعاريٌة أنت؟ قالت:  رسول هللا، فـُرِّق بيين وبني ابين. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يُفرَّق بني الوالدة وولدها"،  
  ه فردَّها على الذي اشرتاها منه، مث ابتاعها منه". مث أرسل إىل الذي عند

. كالمها من طريق ابن أيب ذئب عن حسني بن عبد هللا بن  4، والبيهقي - وعنده تتمة للقصة  -واللفظ له  3رواه البزار 
  . 5ضمرية عن أبيه عن جده ضمرية به



 ____________________  
  ) . 68/ 3سنن الدارقطين (  1
  ) . 6175) ، تقريب التهذيب: رقم الرتمجة (366-9/363ذيب التهذيب ( 2
  ) . 88-87/ 2كشف األستار (  3
  ) . 9/126السنن الكربى (  4
ا كلها تلتقي يف حسني بن عبد هللا بن ضمرية.  5 )  2/214انظر: اإلصابة ( - ساق له احلافظ ابن حجر طرقًا أخرى إال أ
.  
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ذا اإلسناد".    قال البزار: "ال نعلمه إال 
  أنه مرتوك مّتهم.  1وحسني بن عبد هللا بن ضمرية تقدم

ذا اإلسناد ضعيف جدًا، وقد يكون موضوعاً. ومما يشهد لضعف حسني هذا أنه قد روى   فمما سبق يتبني أن احلديث 
  . 2احلديث أيضاً عن أبيه عن جده عن علي رضي هللا عنه بنحوه، رواه ابن عدي 

نه. وحديث علي رضي هللا عنه حمفوظ من غري هذه الطريق كما تقدم ذكر فجعل احلديث من مسند علي رضي هللا ع
  . وهللا أعلم. 3حديثه
  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من فرَّق فليس مّنا".  -رضي هللا عنهما   - ) عن معقل بن يسار 7( -  230

  سليمان التيمي حدثين طليق عن أبيه عنه به. سناده عن أسد بن موسى عن نصر بن طريف عن  4رواه الطرباين يف الكبري
  قال أسد: يفرق بني الولد وأمه وبني األخوة. 

ونصر بن طريف قال فيه حيىي بن معني: من املعروفني بوضع احلديث. ونسبه الفالس إىل الكذب. وقال أمحد: ال يكتب  
  .5حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حامت والنسائي وغريمها: مرتوك

  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيٌف جدًا وقد يكون موضوعاً، وهللا أعلم.
 ____________________  

  ) . 203تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) .358-2/357الكامل (  2
  ) .225تقدم احلديث برقم (  3
  ) .20/228املعجم الكبري (  4
  ) . 155-153/ 6لسان امليزان ( 5
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ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفرَّق بني األم وولدها.  ) عن عباد 8( -  231 ة بن الصامت رضي هللا عنه قال: "
  فقيل:  رسول هللا، إىل مىت؟ قال: حىت يبلغ الغالم وحتيض اجلارية". 

عن مكحول  . كالمها من طريق عبد هللا بن عمرو بن حسَّان عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي 2، واحلاكم1رواه الدارقطين
فع بن مكحول بن الربيع عن أبيه عنه به.    عن 

  قال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه". 
لصحة وهٌم فاحش، ولذا تعقبه الذهيب فقال: "موضوع، وابن حسان كذاب"   . 3ويف حكم احلاكم على هذا اإلسناد 

د خترجيه هلذا احلديث، وذكر الدارقطين أنه مل يروه عن سعيد  وعبد هللا بن عمرو بن حسان هو الواقعي كما قال الدارقطين بع
التنوخي غريه. وعبد هللا بن عمرو هذا قال فيه ابن املديين: كان يضع احلديث. وكذبه الدارقطين. وقال أبو زرعة: ليس  

  . 45بشيء، كان ال يصدق
  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد موضوع كما قال الذهيب. وهللا أعلم.

 _____ _______________  
  ) . 68/ 3سنن الدارقطين (  1
  ) . 2/55املستدرك ( 2
  ) . 55/ 2حاشية املستدرك ( 3
  ) جاءت هذه العبارة منسوبة إىل أيب حامت.5/119يف اجلرح والتعديل (  4
  ) . 320/ 3لسان امليزان ( 5
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  داللة األحاديث السابقة: 
لدها، وأن من فعل ذلك فرق هللا بينه وبني أحبته يوم القيامة، وهذا حمل إمجاع يستفاد مما تقدم النهي عن التفريق بني األم وو 

م اختلفوا يف احلد بني الصغر الذي ال جيوز معه التفريق وبني الكرب الذي جيوز  1بني أهل العلم إذا كان الولد صغرياً  . إال أ
  فيه ذلك. 

ذا قال أبو حنيفة2يف رواية: إىل البلوغفعند مالك حد الصغر ما قبل اإلثغار، وهو إنبات األسنان، و  ، وأمحد يف  3. و
  .4رواية

  . 5وعند الشافعي أن حد الصغر إذا مل يبلغ سبع سنني أو مثان
؛ وذلك لعموم اخلرب، وألن الوالدة تتضرر مبفارقة  6وذهب أمحد يف رواية إال أنه ال جيوز التفريق بني األم وولدها ولو كرب

اولدها الكبري، وهلذا حرم    . 7عليه اجلهاد بدون إذ
حة التفريق بني األم وولدها الكبري حديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه يف بعث النيب صلى هللا   8وحجة اجلمهور يف إ

  عليه وسلم سريًة ِقَبَل جند بقيادة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وفيه أنه كان يف السيب امرأٌة معها ابنٌة هلا من أحسن العرب، 
_ ___________________  
  ) . 145-144/ 3) ، معامل السنن (459/ 10املغين ( 1
  ) . 2/1071املعونة ( 2



  ) . 5/229بدائع الصنائع (  3
  ) . 4/137اإلنصاف ( 4
موع ( 5   ) . 355- 9/354ا
  ) . 137/ 4) ، اإلنصاف (460/ 10املغين ( 6
  ) . 460/ 10املغين ( 7
  ) . 504/ 6) ، شرح الزركشي (460/ 10) ، املغين ( 484/ 6شرح فتح القدير ( 8
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وأن أ بكر رضي هللا عنه نفل هذه البنت لسلمة بن األكوع رضي هللا عنه فاستوهبها منه النيب صلى هللا عليه وسلم فوهبها 
ا  ا النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أهل مكة ويف أيديهم أسرى ففاداهم    . 1له، فبعث 

رضي هللا عنه والذي فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل: إىل مىت ينهى عن التفريق بيين  وأما حديث عبادة بن الصامت 
  األم وولدها فقال: "حىت يبلغ الغالم وحتيض اجلارية"، فقد تقدم أنه موضوع.

ذا قال أبو  ً. و ، وأحلقا 3، وأمحد2حنفيةويستفاد مما تقدم أيضاً النهي عن التفريق بني األخ وأخيه سواًء أكانوا ذكورًا أم إ
  ما يف النهي عن التفريق كل ذي رحٍم حمرم. 

إال أن أحاديث هذا الفصل يف النهي عن التفريق يف البيع مل يثبت منها إال ما ورد يف النهي عن التفريق بني األم وولدها،  
ب أ وىل بني األب وولده، فهو يتضرر  وبني األخ وأخيه. وال شك أنه إذا كان ينهى عن التفريق بني األخ وأخيه، فمن 

  مبفارقة ابنه والعكس، أكثر من ضرر مفارقة األخ ألخيه. وهللا أعلم.
لبيع واهلبة وحنومها. وأما العتق فال خالف بني أهل العلم أنه ليس داخًال يف النهي .  4وما سبق يف النهي عن التفريق يكون 

  وهللا أعلم.
 __________  

) ] ،  147- 3/146) ] ، سنن أيب داود [كتاب اجلهاد ( 1376- 3/1375د والسري ( صحيح مسلم [كتاب اجلها  1
  ) ] . 2/949سنن ابن ماجه [كتاب اجلهاد (

  ) . 5/228بدائع الصنائع (  2
  ) . 137/ 4) ، اإلنصاف (4/333املغين ( 3
  ) .4/138انظر: اإلنصاف ( 4
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  الفصل التاسع: ما ورد يف النهي عن البيع يف املسجد 
. ..  

  الفصل التاسع: ورد يف النهي عن البيع يف املسجد 



ى عن الشراء والبيع يف املسجد،  1( -  232 ) عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ى عن التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة".   وأن تنشد فيه ضالًة، وأن ينشد فيه شعٌر، و

.  8، والبيهقي 7، وابن خزمية 6، وأمحد 5، وابن أيب شيبة 4، وابن ماجه3، والنسائي2له، والرتمذيواللفظ  1رواه أبو داود
  كلهم من طرٍق عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به. 

بع حممد بن عجالن أسامة بن زيد الليثي كما عند أمحد ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البيع  9وقد  ، ولفظه: "
  واالشرتاء يف املسجد". 

  قال الرتمذي بعد روايته هلذا احلديث: "حديث حسن". 
  أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراجح فيه أنه من قبيل احلديث احلسن.  10وهو كما قال. فقد تقدم

 ____________________  
  ) ] . 1/51سنن أيب داود [كتاب الصالة ( 1
  ) ] . 2/139جامع الرتمذي [كتاب الصالة ( 2
  ) ] . 48-47/ 2سنن النسائي [كتاب املساجد ( 3
  ) ] . 247/ 1سنن ابن ماجه [كتاب املساجد ( 4
  ) . 309/ 2املصنف ( 5
  ) . 2/179املسند ( 6
  ) . 274/ 2صحيح ابن خزمية ( 7
  ) . 2/448السنن الكربى (  8
  ) . 2/212املسند ( 9

  ) . 3تقدم عند حديث رقم (  10
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لنظر إىل شاهده الذي سيأيت بعد هذا احلديث، وهو حديث أيب هريرة رضي  إال أن إسناد هذا احلديث يرتقي إىل الصحيح 
  هللا عنه، وهللا أعلم.

) عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد 2( -  233
  ذا رأيتم من ينشد فيه ضالًة فقولوا: ال رّد هللا عليك". فقولوا: ال أربح هللا جتارتك، وإ

، والطرباين يف  6، ومن طريقه ابن حبان5، وابن خزمية 4، وابن اجلارود3، والنسائي يف الكربى2، والدارمي1رواه الرتمذي
يفة عن حممد بن  . كلهم من طرٍق عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي، أخرب يزيد بن خص9، والبيهقي8، واحلاكم7األوسط

ن عنه به.    عبد الرمحن بن ثو
  قال الرتمذي: "حديث حسن غريب".

  وقال احلاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيّرجاه". 
  أنه صدوق. 10ورجال اإلسناد كلهم ثقات ما عدا الدراوردي فقد تقدم

 ____________________  



  ) ] . 611- 610/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 1
  ) . 380- 379/ 1الدارمي ( سنن  2
  ) . 6/52السنن الكربى (  3
  ) .2/156(  -املطبوع مع خترجيه غوث املكدود   - املنتقى  4
  ) . 274/ 2صحيح ابن خزمية ( 5
  ) . 4/528اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  6
  ) . 98- 97/ 3املعجم األوسط (  7
  ) . 2/56املستدرك ( 8
  ) . 2/447السنن الكربى (  9

  ) . 141حديث رقم ( تقدم عند  10
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، وحممد  5، وعبد هللا احلجيب 4، والنفيلي3، واحلسن بن أيب زيد الكويف2، وابن املديين 1إال أنه قد اختلف عليه، فرواه عارم
  ، كلهم عنه موصوًال.6بن أيب بكر

دي يروي هذا احلديث عن  . وغري الدراور 7ورواه سعيد بن منصور، وعبد األعلى بن محاد عنه مرسالً كما قال الدارقطين
. قال الطرباين يف األوسط: "مل يرو هذا  9، وحممد بن جعفر بن أيب كثري 8يزيد بن خصيفة مرسًال، منهم: سفيان الثوري

  احلديث عن يزيد بن خصيفة متصل اإلسناد إال الدراوردي". 
  . 10وقد رجح الدارقطين يف هذا احلديث اإلرسال وقال: هو الصواب

  أن الراجح يف هذا احلديث اإلرسال. إال أنه يشهد له احلديث السابق. وهللا أعلم. فمما تقدم يتبني
، من طريق حممد بن محري عن عباد بن  12، ومن طريقه أيب نعيم يف معرفة الصحابة11وروى هذا احلديث الطرباين يف الكبري

  كثري عن يزيد بن 
 ____________________  

  رواه عنه الرتمذي واحلاكم. 1
  ه عنه النسائي يف الكربى.روا 2
  رواه عنه الدارمي.  3
  رواه عنه ابن اجلارود وابن خزمية. 4
  رواه عنه الطرباين يف األوسط. 5
  رواه عن البيهقي يف السنن الكربى.  6
  ) . 10/65العلل ( 7
  ) . 1420/ 3) ، الدعاء للطرباين ( 441/ 1مصنف عبد الرزاق ( 8
  ) . 31/ 1ريخ املدينة، البن شبة (  9

  ) . 65/ 10العلل (  10



  ) . 104- 2/103املعجم الكبري ( 11
  ) . 288/ 3معرفة الصحابة ( 12
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ن عن أبيه عن جده به بنحوه. وزاد يف أوله: "من رأيتموه ينشد شعرًا يف املسجد   خصيفة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثو
  من الرواة عن يزيد بن خصيفة.فقولوا: فضَّ هللا فاك ثالث مراٍت". وقد خالف عباد بن كثري غريه 

وعباد بن كثٍري هذا الظاهر أنه الرملي الفلسطيين؛ ألن الراوي عنه شامي، وكذلك فإن كالم احلافظ يدل على هذا، فإنه ملا  
، ولو كان يرى أنه عباد بن كثري البصري لقال فيه "مرتوك" كما هو معلوم من  1ذكر هذا احلديث قال: "عباد فيه ضعف"

  ترمجته.
عباد بن كثري الرملي الفلسطيين، وثقه ابن معني. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حامت: ظننت أنه أحسن حاًال من عباد  و 

لوضع مه احلاكم    .2بن كثري البصري، فإذا هو قريب منه، ضعيف احلديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وا
  . 3وجعله ابن حجر يف مرتبة "ضعيف"

  عباد بن كثري هذه منكرة. ملخالفته غريه من الرواة عن يزيد ابن خصيفة. وهللا أعلم. فعلى هذا فإن رواية
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "خصاٌل ال تنبغي يف املسجد: ال  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 3( -  234

ال مير فيه بلحم ينٍء، وال يضرب فيه حدٌّ، وال يتخذ طريقاً، وال يشهر فيه سالح، وال ينبض فيه قوس، وال ينشر فيه نبل، و 
  يقتص فيه من أحٍد، وال يتخذ سوقاً". 
 ____________________  
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  ) . 5/102ذيب التهذيب ( 2
  ) . 3140تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
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. كلهم من طريق زيد بن جبرية األنصاري  4ن اجلوزي، ومن طريقه اب3، وابن عدي2واللفظ له، وابن حبان 1رواه ابن ماجه
فٍع عنه به.    عن داود بن حصني عن 

األنصاري. قال فيه ابن معني: ال شيء. وقال البخاري: منكر احلديث.   - 5بفتح اجليم وكسر املوحدة -وزيد بن جبرية 
مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه. وقال  وقال أيضاً: مرتوك احلديث. وقال أبو حامت: ضعيف احلديث، منكر احلديث جدًا، 

  . 7. وجعله ابن حجر يف مرتبة "مرتوك"6النسائي: ليس بثقة
  فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا. وهللا أعلم.

) عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم 4( -  235
  شراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم". و 



  من طريق احلارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أيب سعيد عن مكحول عنه به. 8رواه ابن ماجه
 ____________________  

  ) ] . 247/ 1سنن ابن ماجه [كتاب املساجد ( 1
روحني (  2   ) . 1/310ا
  ) . 3/202الكامل (  3
  ) . 403/ 1العلل املتناهية (  4
  ) . 2122تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
  ) . 3/401ذيب التهذيب ( 6
  ) . 2122تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
  ) ] . 247/ 1سنن ابن ماجه [كتاب املساجد ( 8
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  أنه مرتوك. 1واحلارث بن نبهان هو اجلرمي، وقد تقدم
. وحممد بن سعيد هذا قال فيه أمحد: 2ب كما قال البوصرييوأبو سعيد املذكور يف هذا اإلسناد هو حممد بن سعيد املصلو 

قتله أبو جعفر يف الزندقة، حديثه حديث موضوع. وقال أيضاً: عمداً كان يضع احلديث. وقال ابن معني: منكر احلديث.  
  . 3وليس كما قالوا أنه صلب يف الزندقة. وقال البخاري: ترك حديثه. وكذبه ابن منري والنسائي

  ن إسناد هذا احلديث موضوع. وهللا أعلم. فعلى هذا فإ
  -  5ومن طريقه ابن اجلوزي -  4وقد جاء احلديث من وجٍه آخر أيضاً عن مكحول، إال أنه ضعيف جدًا. فقد رواه العقيلي 

، كلهم من طرٍق عن أيب نعيم النخعي عن العالء بن كثري عن مكحول عن  8، والبيهقي7، وابن عدي6والطرباين يف الكبري
درداء وأيب أمامة وواثلة رضي هللا عنهم به بنحوه، وليس عندهم حمل الشاهد وهو النهي عن البيع يف املسجد. والعالء أيب ال

  . 9بن كثري تقدم أنه مرتوك
  فمما تقدم يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا. وهللا أعلم.

 ____________________  
  ) . 58تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) .1/265( مصباح الزجاجة  2
  ) . 186-9/185ذيب التهذيب ( 3
  ) . 3/348الضعفاء ( 4
  ) . 404/ 1العلل املتناهية (  5
  ) . 132/ 8املعجم الكبري (  6
  ) . 5/219الكامل (  7
  ) . 103/ 10السنن الكربى (  8
  ) . 88تقدم عند حديث رقم ( 9



)2/700 (  

  

هللا عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم جمانينكم،   ) عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى5( -  236
وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وبيعكم وشراءكم، وإقامة حدودكم، وخصومتكم، وّمجروها يوم ُمجَعكم، واجعلوا 

ا".   مطاهركم على أبوا
ي عن عبد ربّه بن عبد هللا  ، كالمها من طريق حممد ابن مسلم الطائف2واللفظ له، والطرباين يف الكبري 1رواه عبد الرزاق

  الشامي عن مكحول عنه به. وذكر الطرباين بني عبد ربه بن عبد هللا ومكحول حيىي بن العالء.
  ذا اإلسناد إال أنه جعل حيىي بن العالء بني مكحول ومعاذ. 3ورواه الطرباين يف مسند الشاميني

  ديل، فلم أقف له فيها على ذكٍر.وعبد ربه بن عبد هللا الشامي حبثت عنه يف كتب اجلرح والتع 
مث تبّني أنه هو حممد بن سعيد املصلوب الذي تقدم ذكره يف احلديث السابق. وأن الرواة عنه كانوا يغريون امسه سرتًا له 

ا  -. فقد قال العقيلي: يغريون امسه إذا حدثوا عنه 4وتدليساً لضعفه ، قال: ورمبا  -مث ذكر بعض األمساء اليت كان يسمى 
، وينسبونه إىل جده، ويكنون اجلد، حىت يتسع   قالوا: عبد هللا وعبد الرمحن وعبد الكرمي، وغري ذلك على معىن التعبيد 

األمر جدًا يف هذا، وبلغين عن بعض أصحاب احلديث أنه قال: يقلب امسه على حنو مائة اسم، وما أبعد أن يكون كما قال.  
  لك. وقال عبد الغين بن سعيد املصري حنو ذ
 ____________________  

  ) .442-441/ 1املصنف ( 1
  ) .20/442املعجم الكبري (  2
  ) .374/ 4مسند الشاميني ( 3
  ) . 5/7ميزان االعتدال (  4

)2/701 (  

  

  . 1وقال أبو طالب بن سوادة: قلب أهل الشام امسه على مائة وكذا وكذا أمساء قد مجعتها يف كتاب
   الشامي من األمساء اليت قلب إليها اسم حممد بن سعيد املصلوب. فعلى هذا فيكون عبد ربه بن عبد هللا

  ومما يؤيد هذا أن هذا املنت تقدم حنوه عنه من طريق مكحول، كما يف احلديث السابق. 
ذا اإلسناد. وهللا أعلم.   فمما تقدم يتبني أن هذا احلديث موضوع 

 ____________________  
  ) . 186-9/185ذيب التهذيب ( 1

)2/702 (  

  



  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن البيع والشراء يف املسجد؛ ألن املساجد مل تنب هلذا. 

لكراهة الشافعي1وقد حكى الرتمذي يف جامعه قولني ألهل العلم يف كراهة البيع يف املسجد .  3، وأمحد2. وممن قال 
  . 4يه وللشافعي قول ضعيف أنه ال يكره البيع والشراء ف

ركانه وشروطه، وكراهة ذلك عندهم ال توجب  5والكراهة عند احلنابلة كراهة حترمي ع فالبيع صحيح؛ ألن البيع مت  . فإن 
  .6الفساد كالغش يف البيع والتدليس والتصرية

 __________  
  ) . 611/ 3جامع الرتمذي (  1
موع ( 2   ) . 460/ 6) ، (2/179ا
  ) . 4/337املغين ( 3
موع ( 4   ) . 460/ 6) ، (2/179ا
  ) . 347/ 3( - البن رجب  -فتح الباري   5
  ) . 4/337املغين ( 6

)2/703 (  

  

  اخلامتة 
اللهم لك احلمد على ما يسرت وأعنت كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وكرمي امتنانك، ما كان من نعمة يب أو 

إال أنت، اللهم كما يسرت هذا العمل فتقبله   حٍد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر، ال إله
  مين أحسن القبول وأمته  كرمي، وانفعين به وإخواين املسلمني. 

وقد اشتمل البحث على ستني بيعاً تقريباً من البيوع اليت ورد النهي عنها، وكان عدد األحاديث الواردة يف هذا املوضوع   -
 29حديثاً) يف الصحيحني أو أحدمها، و ( 61حديثاً) ، منها (  142ها ( حديثاً) ، الثابت من   236حسب ما وقفت عليه ( 

حديثاً)  44حديثًا) ضعيفاً، و (   50حديثاً) ، منها (  94حديثاً) حسناً. وغري الثابت ( 52حديثاً) صحيحاً يف غريمها، و ( 
  ضعيفاً جدًا. 

يف منهج ختريج األحاديث، وهي عدم اقتصاري يف  ومن النتائج اليت وقفت عليها يف البحث، هي الفائدة اليت أشرت إليها  -
ختريج احلديث على الصحيحني إن كان احلديث فيهما، بل أخرج من غريمها متلمساً الفوائد اللفظية واإلسنادية منها. فكم  

دات يف املنت، أو فائدة يف اإلسناد، كمتابعة أ و غريها،  من حديٍث يرويه البخاري ومسلم أو أحدمها ويكون عند غريمها ز
  ففي االقتصار على الصحيحني تفويت هلذه الفوائد.

)2/705 (  

  



: "الباب إذا مل جتمع طرقه مل  -رمحه هللا   - وقد كنت يف خترجيي لألحاديث أمتثل قول اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن مهدي 
  . وقد رأيت هذا جلياً يف بعض أحاديث الرسالة.1يتبني خطؤه"

  ، ولكن عند مجع طرقه يتبني خطأ بعض رواته فيه. فكم من حديث ظاهره الصحة
ومن النتائج أيضاً أين مل أقف على بيع من البيوع املنهي عنها إال وهو داخل يف العلل اليت ذكرها الفقهاء يف حترمي البيع،   -

  وعلى هذه العلل قسمت أبواب الرسالة.
  ، وأن جيري من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، إنه مسيع جميب. ويف اخلتام أسأل هللا عز وجل أن حيسن خامتتنا يف األمور كلها 

  وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني 
  سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت

  أستغفرك وأتوب إليك 
 ____________________  

  ) . 253/ 1تدريب الراوي ( 1

)2/706 (  

  

  مصادر ومراجع
 ...  

  جعفهرس املصادر واملرا
  أوًال: املخطوطات: 

لفوائد املبتكرة من الكتب العشرة  -   إحتاف املهرة 
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  ) 400خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية، برقم (
  تفسري ابن أيب حامت -

  أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي 
ملدينة النبوية، برقم (    ) 1480خمطوط مصور يف اجلامعة اإلسالمية 

  ذم املالهي  -
  أليب بكر بن أيب الدنيا 

مليكروفيلم، يف جمموع رقم ( جلامعة اإلسالمية    ) 4574خمطوط مصور 
  سنن الدارقطين -

  لإلمام علي بن عمر الدارقطين
مليكروفيلم، برقم (  جلامعة اإلسالمية    ) 8798مصور 

  السنن الكربى  -
  لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي 

  ) 2169امعة اإلسالمية، برقم (خمطوط يف اجل



الس -   ا
  للحافظ صالح الدين العالئي 

جلامعة اإلسالمية، برقم (   ) 2510مصور 

)2/769 (  

  

  مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -
  ) 115خمطوط مبكتبة احلرم املكي الشريف، برقم (

  مسند البزار  -
ملدينة النبوية، برقم (   ) 804رقم () ، و 1907خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية 

  مصنف ابن أيب شيبة  -
مليكروفيلم، برقم (   6) ، اجلزء:  3166مصور يف اجلامعة اإلسالمية 

  معرفة الصحابة -
  أليب نعيم األصبهاين 

  )2759،  2758خمطوط مصور يف اجلامعة اإلسالمية، برقم ( 
  موارد الظمآن يف زوائد ابن حبان -

  أليب بكر اهليثمي
ملكتبة احملمودية    ) 611ملدينة النبوية، برقم ( خمطوط 

)2/770 (  

  

  نًيا: الكتب املطبوعة:
ر  -   اآل

  حملمد بن احلسن الشيباين 
  هـ 1407الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بباكستان، الطبعة األوىل، 

  اآلحاد واملثاين  -
بن أيب    عاصمللحافظ أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين املعروف 

سم فيصل اجلوابرة    حتقيق: د. 
ض، الطبعة األوىل    هـ 1411دار الراية، الر

  إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  -
  للحافظ أيب العباس البوصريي 

جلامعة اإلسالمية، د. إبراهيم بن حممد عمري مدخلي، عام     هـ 1407جزء حمقق يف رسالة دكتوراه 



آللة الكتابة    مكتوبة 
  اإلمجاع  -

  أليب بكر بن حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري 
  حتقيق: صغري أمحد بن حممد حنيف
ض، الطبعة األوىل،    هـ 1402دار طيبة، الر

  األحاديث املختارة  -
  لضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي 

  حتقيق: عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش 
  مكة املكرمة، الطبعة األوىلمكتبة النهضة احلديثة، 

)2/771 (  

  

  اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة -
  لبدر الدين الزركشي

  حتقيق: سعيد األفغاين 
  هـ 1390املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -
  لعالء الدين علي بن بلبان الفارسي

ؤ    وط حتقيق: شعيب األر
  هـ 1408مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

  أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية -
  د. عبد هللا بن حممد الطريقي

  هـ1404الطبعة األوىل، 
  أحكام أهل الذمة -

  لألمام ابن قيم اجلوزية 
  حتقيق: د. صبحي الصاحل 

  م 1983دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية،  
ر املرتتبة عليها أحكام اجلراحة ا -   لطبية واآل

  د. حممد بن حممد املختار الشنقيطي
  هـ 1415مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الثانية،  

  أحكام القرآن -
  أليب بكر بن أمحد الرازي اجلصاص

  دار الكتاب العريب، بريوت 



)2/772 (  

  

  األحكام الوسطى من حديث النيب (  -
  للحافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي 

  يق: محدي السلفي، صبحي السامرائي حتق
ض، طبع عام    هـ 1416مكتبة الرشد، الر

ر  -   أخبار مكة وما جاء فيها من اآل
  أليب الوليد حممد بن عبد هللا األزرقي 

  حتقيق: رشيد الصاحل ملحس
  هـ 1389دار األندلس، بريوت، الطبعة الثالثة،  

  أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه -
  مد بن إسحاق الفاكهيأليب عبد هللا حم

  حتقيق: عبد امللك بن دهيش 
  هـ1407مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل،  

  االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -
  لعالء الدين أيب احلسن علي بن حممد البعلي 

  حتقيق: حممد حامد الفقي 
  هـ 1369مطبعة السنة احملمدية، طبع عام 

  األدب املفرد  -
  حملمد بن إمساعيل البخاري 

  دار الكتب العلمية 
  األسامي والكىن -

  أليب أمحد حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلاكم الكبري 
  حتقيق: د. يوسف الدخيل 

ء، املدينة النبوية، الطبعة األوىل،    هـ 1414مكتبة الغر

)2/773 (  

  

  أسباب النزول -
  للواحدي 

  قر حتقيق: السيد أمحد ص
  هـ 1389دار الكتاب اجلديد، الطبعة األوىل، 



  االستذكار  -
  للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري 

  حتقيق: عبد املعطي قلعجي 
  هـ 1414دار قتيبة، دار الوعي، الطبعة األوىل، 

لكىن  -   االستغناء يف معرفة املشهور من محلة العلم 
  ابن عبد الرب النمري 

  د هللا مرحول السواملةحتقيق د. عب
ض، الطبعة األوىل،    هـ 1405دار ابن تيمية، الر

  االستيعاب يف أمساء األصحاب -
  البن عبد الرب النمري القرطيب 

  مطبوع حباشية اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين 
  دار الفكر

  أسد الغابة يف معرفة الصحابة -
بن األثري أليب احلسن علي بن حممد اجلزري املع   روف 

  دار الفكر، بريوت 
  األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة -

بت اخلطيب البغدادي    أليب بكر أمحد بن علي بن 
  حتقيق: د. عز الدين علي السيد

  مطبعة املدين، القاهرة 
  هـ 1405مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

)2/774 (  

  

  اإلصابة يف متييز الصحابة -
  ر العسقالين البن حج
  دار الفكر

لقرآن -   أضواء البيان يف إيضاح القرآن 
  حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 

  عامل الكتب، بريوت
  أطراف مسند اإلمام أمحد  -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
  حتقيق: د. زهري الناصر 

  هـ 1414دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، الطبعة األوىل،  



ر االعتبار يف  -   الناسخ واملنسوخ من اآل
  للحافظ أيب بكر حممد بن موسى احلازمي 
  هـ 1386مطبعة األندلس، محص، الطبعة األوىل، 

  إعالء السنن  -
  لظفر أمحد العثماين التهانوي 

  حتقيق وتعليق: حممد تقي عثماين
  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي

  أعالم املوقعني عن رب العاملني -
  اجلوزية البن قيم 

  حتقيق: عبد الرمحن الوكيل
  مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

)2/775 (  

  

  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -
  البن قيم اجلوزية 

  حتقيق: حممد سيد كيالين 
  هـ 1381مطبعة احلليب، مصر 

  إكمال إكمال املعلم، بشرح صحيح مسلم  -
  أليب عبد هللا حممد بن خلفة الرشتاين األيب املالكي

  الكتب العلمية، بريوت دار
ذيب الكمال -   اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد سوى من ذكر يف 

  للحافظ أيب احملاسن حممد بن علي احلسيين 
  حتقيق: عبد هللا سرور بن فتح حممد
ض، الطبعة األوىل،    هـ 1412دار اللواء، الر

  اإللزامات والتتبع -
  ارقطينللحافظ أيب احلسن علي بن عمر الد

  حتقيق: مقبل بن هادي الوادعي
  مطبعة املدين، مصر 

  توزيع: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت، الطبعة الثانية
  األم -

  لإلمام حممد بن إدريس الشافعي



  تعليق: حممود مطرجي 
  هـ 1413دار الكتب العلمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

)2/776 (  

  

  أمال احملاملي  -
  سني بن إمساعيل احملاملي أيب عبد هللا احل 

  رواية: ابن حيىي البيع 
  حتقيق: د. إبراهيم القيسي

  هـ 1412املكتبة اإلسالمية، عمان، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة األوىل، 
  األموال -

  حلميد بن زجنويه 
  حتقيق: د. شاكر ذيب فياض 

ض، ال   هـ 1406طبعة األوىل،  من منشورات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الر
  األموال -

  لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم
  حتقيق: حممد خليل هراس

  هـ 1410الطبعة الثالثة،  
  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -

  لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي 
  حتقيق: حممد حامد الفقي 

  هـ 1400العريب، الطبعة الثانية،  دار إحياء الرتاث 
ر  -   اإليثار مبعرفة رواة اآل

  البن حجر العسقالين 
  حتقيق: سيد كسروي حسن 

  هـ 1413دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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  - املعروف مبسند البزار  –البحر الزخار   -
  لإلمام احلافظ أيب بكر البزار 

  حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا



  مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة األوىل 
  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -

  لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي 
  هـ 1402دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  

  بدائع الفوائد -
  لإلمام ابن قيم اجلوزية 

  حتقيق: بشري حممد عيون
  شق دار البيان، دم

ض، الطبعة األوىل،    هـ1415الناشر: مكتبة املؤيد، الر
اية املقتصد  - تهد و   بداية ا

  للقاضي أيب الوليد بن رشد القرطيب املالكي
  راجعه: عبد احلليم حممد عبد احلليم 

  هـ 1403دار الكتب اإلسالمية، مصر، الطبعة الثانية،  
  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  -

  الدين اهليثمي الشافعيلإلمام نور 
  حتقيق: د. حسني بن أمحد الباكري 

ملدينة النبوية، الطبعة األوىل،  جلامعة اإلسالمية    هـ 1413مركز خدمة السنة النبوية 

)2/778 (  

  

  بلوغ املرام من أدلة األحكام -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  بتصحيح وتعليق: حممد حامد الفقي
  هـ 1407طبعة األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، ال

  البناية يف شرح اهلداية  -
  حملمود بن أمحد العيين 

  هـ 1411دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 
رخيه -   بيان خطأ اإلمام البخاري يف 

  أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي
  حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

  دار املعارف العثمانية 
  ل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجةالبيان والتحصي -

  أليب الوليد بن رشد 



  حتقيق: د. حممد حجي 
  هـ 1408دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية،  

  بيع املزاد  -
  د. عبد هللا املطلق 

ض    دار املسلم، الر
  هـ1414الطبعة األوىل، 

  التاريخ  -
  ليحىي بن معني، رواية عباس الدوري عنه 

  قيق: د. أمحد حممد نور سيفحت
  هـ 1399مبكة املكرمة، الطبعة األوىل،  -جامعة أم القرى حالًيا  -من منشورات جامعة امللك عبد العزيز 

)2/779 (  

  

  ريخ أمساء الضعفاء والكذابني -
  للحافظ أيب حفص عمر بن شاهني

  حتقيق: د. عبد الرحيم قشقري 
  هـ1409الطبعة األوىل، 

  ريخ أصبهان  -
  للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين 

  حتقيق: سيد كسروي حسن 
  هـ 1410دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  ريخ بغداد  -
  للخطيب البغدادي 

  دار الكتب العلمية، بريوت
  ريخ جرجان -

  أليب القاسم محزة بن يوسف السهمي
  هـ 1407ابعة،  دائرة املعارف العثمانية، الطبعة الر 

  ريخ دمشق  -
  البن عساكر

  حتقيق: جمموعة من الباحثني 
  جممع اللغة العربية بدمشق 

  التاريخ الصغري  -
  لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري



كستان، الطبعة الرابعة،    هـ1402إدارة ترمجان السنة، 
  ريخ علماء األندلس  -

  للحافظ أيب الوليد عبد هللا بن حممد بن الفرضي 
  م 1966لدار املصرية للتأليف والرتمجة، عام ا
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  التاريخ الكبري  -
  لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري

  حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
هلند    دائرة املعارف العثمانية 

  ريخ املدينة  -
  للحافظ عمر بن شبة النمريي 

  حتقيق: فهيم حممد شلتوت 
  م ريخ مولد العلماء ووفيا -

  أليب سليمان ابن زير الربعي الدمشقي
  حتقيق: د. عبد هللا بن أمحد احلمد

ض، الطبعة األوىل،    هـ1410دار العاصمة، الر
  ريخ واسط  -

  للحافظ أسلم بن سهل الواسطي املعروف ببحشل 
  حتقيق: كوركيس عواد

  هـ 1406عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
  به تبصري املنتبه بتحرير املشت -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
  حتقيق: علي حممد البجاوي 

  دار األندلس، جدة 
  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق -

  لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي 
  هـ 1313املطبعة الكربى األمريية ببوالق، الطبعة األوىل،  

)2/781 (  

  



  حتفة األشراف مبعرفة األطراف -
  احلجاج املزي للحافظ مجال الدين أيب 

  حتقيق: عبد الصمد شرف الدين
  هـ 1403الدار القيمة، اهلند، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

  التحقيق يف أحاديث اخلالف  -
  أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي

  حتقيق: مسعد السعدين 
  هـ 1415دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  ح تقريب النواوي تدريب الراوي يف شر  -
  للحافظ جالل الدين السيوطي 

  حتقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف
ملدينة النبوية، الطبعة األوىل،    1379املكتبة العلمية 

  الرتغيب والرتهيب -
  للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري 
  حتقيق: حميي الدين مستو، مسري العطار، يوسف بديوي 

  ، دار الكلم الطيب، مؤسسة علوم القرآن دار ابن كثري
  هـ1414الطبعة األوىل، 

  الرتغيب والرتهيب -
  للحافظ قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين 

  راجعه: حممود إبراهيم زايد
  مؤسسة اخلدمات الطباعية، بريوت
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  تعجيل املنفعة بزائد رجال األئمة األربعة -
  ين البن حجر العسقال

  دار الكتاب العريب، بريوت 
  التعريفات  -

  لعلي بن حممد اجلرجاين 
  هـ 1403دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لتدليس  -   تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني 
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  حتقيق: د. عبد الغفار البنداري، األستاذ: حممد أمحد عبد العزيز



  هـ 1405لمية، بريوت، الطبعة األوىل، دار الكتب الع
  تغليق التعليق على صحيح البخاري -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
  حتقيق: سعيد عبد الرمحن القزقي

  هـ1405املكتب اإلسالمي، دار عمار، الطبعة األوىل، 
ت أشكلت على كثري من العلماء  -   تفسري آ

  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  فة حتقيق: عبد العزيز اخللي

  هـ 1417مكتبة الرشد، الطبعة األوىل،  
  تفسري القرآن العظيم -

  لإلمام إمساعيل بن كثري القرشي
  هـ 1407دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 
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  تقريب التهذيب  -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  حتقيق: حممد عوامة 
  هـ1408دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

  تقييد العلم  -
  للخطيب البغدادي 

  حتقيق: يوسف العش
  م 1988دار إحياء السنة النبوية، الطبعة الثالثة،  

  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  تصحيح وتعليق: السيد عبد هللا هاشم اليماين
  توزيع: دار أحد 

  واألسانيد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين -
  للحافظ أيب عمر ابن عبد الرب النمري القرطيب

  مطبعة فضالة، املغرب 
  توزيع: مكتبة األوس، املدينة النبوية 

طيل - نيب الكوثري من األ   التنكيل مبا يف 
  لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي



صر الدين األلباين   حتقيق: حممد 
كستان،    هـ 1401املطبعة العربية، 

  - مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  –ر ذيب اآل -
  حملمد بن جرير الطربي 

صر بن سعد الرشيد    حتقيق: 
  مطابع الصفا، مكة املكرمة

)2/784 (  

  

ر  -   - مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  –ذيب اآل
  حملمد بن جرير الطربي 

  حتقيق: حممود شاكر
  مطبعة املدين، القاهرة 

  ذيب التهذيب  -
  افظ ابن حجر العسقالين للح

هلند،     هـ 1327جملس دائرة املعارف النظامية 
  الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 

  ذيب السنن  -
  البن قيم اجلوزية 

دي  -مطبوع يف حاشية عون املعبود     - للعظيم آ
  هـ 1410دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  ذيب الفروق -
  روق للقرايف مطبوع حباشية الف

  [انظر: الفروق للقرايف] 
  ذيب الكمال يف أمساء الرجال -

  للحافظ أيب احلجاج املزي 
  حتقيق: د. بشار عواد معروف

  هـ 1413مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
  الثقات  -

  للحافظ أيب حامت ابن حبان البسيت
هلند، الطبعة األوىل،    هـ 1393مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 

)2/785 (  



  

ر  -   شرح معاين اآل
  لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي 

  حتقيق: حممد زهري النجار 
  هـ 1407دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  

  شعب اإلميان  -
  لإلمام البيهقي

  حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول 
  هـ 1410دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  الصحاح -
  إلمساعيل بن محاد اجلوهري 

  حتقيق أمحد عبد الغفور عطار
  هـ 1399دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية،  

  - مع الفتح  -صحيح البخاري  -
  [انظر فتح الباري البن حجر العسقالين] 

  صحيح ابن خزمية  -
  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية

  حتقيق: د. مصطفى األعظمي
  هـ 1412ملكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، ا

  صحيح مسلم  -
  لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري

  حتقيق وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي
  هـ 1412دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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  جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم سنن  -
  كثري الدمشقي للحافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن  

  حتقيق: عبد املعطي قلعجي 
  هـ 1415دار الفكر، بريوت، طبع عام  

  اجلرح والتعديل  -
  للحافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي الرازي 



هلند، الطبعة األوىل    مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 
  اجلمع بني رجال الصحيحني  -

بن القيسراين للحافظ أيب الفضل حممد ب   ن طاهر، املعروف 
  هـ 1405دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  

  اجلوهر النقي  -
  البن الرتكماين

  مطبوع حباشية السنن الكربى لإلمام البيهقي
  هـ 1413دار املعرفة، بريوت، 

  حاشية اجلمل على شرح املنهج -
  سليمان اجلمل

  املكتبة التجارية الكربى، مصر 
  الدسوقي على الشرح الكبري حاشية -

  لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي
  دار إحياء الكتب العربية 

  حاشية السندي على سنن النسائي  -
  [انظر سنن النسائي] 

)2/787 (  

  

  احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي  -
  أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الشافعي 

  بد املوجود حتقيق: علي بن معوض، عادل أمحد ع
  هـ 1414دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  حلية األولياء وطبقات األصفياء -
  للحافظ أيب نعيم األصبهاين 

  هـ 1387دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  
  اخلراج  -

  للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم
  هـ 1399دار املعرفة، بريوت، 

  اخلراج  -
  القرشي ليحىي بن آدم 

  تصحيح: أمحد شاكر
  مطبوع مع كتاب اخلراج أليب يوسف، وكتاب االستخراج ألحكام اخلراج البن رجب احلنبلي 



  دار املعرفة، بريوت
  اخلرشي على خمتصر خليل  -

  أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن علي اخلرشي املالكي 
  دار الفكر

  دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي -
  . نزيه محاد د

  هـ 1411دار الفاروق، الطائف، الطبعة األوىل، 
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  الدعاء -
  للحافظ أيب القاسم الطرباين 
  حتقيق: حممد سعيد البخاري 

  هـ 1407دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل،  
هولني وثقات فيهم لني -   ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من ا

  ن عثمان الذهيبللحافظ مشس الدين ب
  حتقيق: محاد بن حممد األنصاري

  هـ1387مطبعة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، 
  الر -

  أليب األعلى املودودي 
  هـ 1407الدار السعودية، الطبعة الثانية، 

  رد الذهيب على ابن القطان -
  مطبوع يف مقدمة األحكام الوسطى لعبد احلق اإلشبيلي 

  احلق اإلشبيلي]   [انظر: األحكام الوسطى لعبد
  رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار  -

  أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي 
  حتقيق: د. حسن حممد مقبويل األهدل

  هـ 1409مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل،  
  الرسالة -

  لإلمام حممد بن إدريس الشافعي
  حتقيق: أمحد شاكر 

  وتدار الكتب العلمية، بري 



)2/789 (  

  

  روضة الطالبني -
  لإلمام أيب زكر حيىي بن شرف النووي

  املكتب اإلسالمي
  زاد املعاد يف هدي خري العباد -

  لإلمام ابن قيم اجلوزية 
ؤوط  ؤوط، عبد القادر األر   حتقيق: شعيب األر
  هـ 1406مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة عشرة،  

  الزواجر عن اقرتاف الكبائر -
  أليب العباس أمحد بن حممد علي بن حجر اهليتمي املكي 

  هـ 1390مطبعة مصطفى احلليب، مصر، الطبعة الثانية 
  سبل السالم شرح بلوغ املرام -

  حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين
  حتقيق: فواز زمريل، إبراهيم اجلمل

  هـ 1412دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة السادسة،  
  سنن الدارقطين -

  علي بن عمر أيب احلسن الدارقطين
  حتقيق: عبد هللا هاشم مياين 

  هـ1386دار احملاسن، القاهرة،  
  سنن الدارمي  -

  عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي
  حتقيق وختريج: فوزي زمريل، خالد السبع العلمي 

ن، القاهرة، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل،    هـ 1407دار الر

)2/790 (  

  

  سنن أيب داود  -
  سليمان بن األشعث السجستاين

  حتقيق: عزت عبيد الدعاس
  هـ 1388دار احلديث، بريوت، الطبعة األوىل، 

  السنن الصغري -



  للحافظ أيب بكر البيهقي 
  حتقيق: عبد السالم عبد الشايف، أمحد قباين 
  هـ 1412دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  سنن سعيد بن منصور  -
  د بن منصورسعي

  حتقيق: د. سعد بن عبد هللا احلميد
  هـ 1414دار الصميعي، الطبعة األوىل،  

  السنن الكربى  -
  لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي 

  حتقيق: د. عبد الغفار البنداري، سيد كسروي حسن 
  هـ 1411دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  السنن الكربى  -
  لإلمام أيب بكر البيهقي 

  هـ 1413ار املعرفة، بريوت، د
  السنن املأثورة  -

  لإلمام حممد بن إدريس الشافعي
  حتقيق: عبد املعطي قلعجي 

  هـ 1406دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

)2/791 (  

  

  سنن ابن ماجه  -
  أليب عبد هللا حممد بن يزيد ابن ماجه القزويين

  حتقيق وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي
  تب العربية دار إحياء الك

  سنن النسائي  -
  أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي 

  املكتبة العلمية، بريوت 
  السنن  -

  للحافظ سعيد بن منصور اخلراساين
  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي

  هـ 1403الدار السلفية، اهلند، الطبعة األوىل، 
  السنة  -



  حملمد بن نصر املروزي 
  ي ختريج وتعليق: سامل بن أمحد السلف

  هـ 1408مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، 
  السنة  -

  أليب بكر أمحد بن حممد هارون اخلالل
  حتقيق: د. عطية الزهراين 

ض، الطبعة األوىل،    هـ 1410دار الراية، الر
  سؤاالت أيب داود ألمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم -

  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين 
د حممد منصور حتقيق: د.    ز

  هـ 1414مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  

)2/792 (  

  

  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل [اجلزء الثالث]  -
  حتقيق: حممد علي قاسم العمري

ملدينة النبوية، ال جلامعة اإلسالمية  لس العلمي    هـ 1403طبعة األوىل،  من منشورات ا
  هـ 1411 - رسالة ماجستري  - ) 5-4سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود (ج   -

  حتقيق: عبد العزيز أمحد آل عبد القادر 
  –رواية الكرجي عنه   -سؤاالت الربقاين للدارقطين   -

  حتقيق: د. عبد الرحيم القشقري
  هـ1404الطبعة األوىل، 

  عي والرعيةالسياسة الشرعية يف إصالح الرا -
  لشيخ اإلسالم ابن تيمية

  هـ 1408دار اجليل، دار اآلفاق، بريوت، الطبعة الثانية، 
  سري أعالم النبالء  -

  للحافظ أيب عبد هللا الذهيب 
ؤوط  شراف شعيب األر   حتقيق: مجاعة من احملققني 

  هـ 1406مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة، 
  شرح الزرقاين على خمتصر خليل  -

  لعبد الباقي الزرقاين 
  دار الفكر

  شرح الزرقاين ملوطأ مالك بن أنس -



  حتقيق: إبراهيم عطوة عوض 
  هـ 1382مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل،  

)2/793 (  

  

  شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي -
  لشمس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي احلنبلي 

  بن عبد الرمحن اجلربين  حتقيق: الشيخ عبد هللا
  هـ 1414دار أويل النهى، بريوت، الطبعة الثانية،  

  شرح السنة  -
  لإلمام احلسني بن مسعود البغوي

ؤوط    حتقيق: شعيب األر
  هـ 1403املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

  شرح علل الرتمذي  -
  البن رجب احلنبلي 

  حتقيق: د. مهام بن عبد الرحيم سعيد
  هـ 1407ملنار، األردن، الطبعة األوىل، مكتبة ا

  شرح فتح القدير  -
  لإلمام كمال الدين ابن اهلمام احلنفي

  هـ 1397دار الفكر، الطبعة الثانية،  
  الشرح الكبري  -

  لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر املقدسي 
  طبع حباشية املغين البن قدامة 

  [انظر: املغين البن قدامة املقدسي]
ر ش -   رح مشكل اآل

  لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي 
ؤوط    حتقيق: شعيب األر

  هـ 1415مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

)2/794 (  

  



ر  -   شرح معاين اآل
  لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي 

  حتقيق: حممد زهري النجار 
  هـ 1407عة الثانية،  دار الكتب العلمية، بريوت، الطب

  شعب اإلميان  -
  لإلمام البيهقي

  حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول 
  هـ 1410دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  الصحاح -
  إلمساعيل بن محاد اجلوهري 

  حتقيق أمحد عبد الغفور عطار
  هـ 1399دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية،  

  - مع الفتح  - صحيح البخاري  -
  [انظر فتح الباري البن حجر العسقالين] 

  صحيح ابن خزمية  -
  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية

  حتقيق: د. مصطفى األعظمي
  هـ 1412املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

  صحيح مسلم  -
  لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري

  حتقيق وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي
  هـ 1412حلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، دار ا

)2/795 (  

  

  الطبقات الكربى  -
  البن سعد

  دار صادر، بريوت
صبهان والواردين عليها  -   طبقات احملدثني 

  أليب الشيخ عبد هللا بن حممد بن جعفر األصبهاين 
  حتقيق: عبد الغفور البلوشي 

  هـ 1412مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،  
  تالطبقا -



  لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري
  تعليق: مشهور بن حسن بن سلمان
ض، الطبعة األوىل،    هـ 1411دار اهلجرة، الر

  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية -
  لإلمام ابن قيم اجلوزية 

  حتقيق: حممد حامد الفقي 
  هـ 1372مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، 

  علل احلديث  -
  أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي  لإلمام ابن

  هـ 1405دار املعرفة، بريوت، 
  العلل الكبري  -

  لإلمام أيب عيسى الرتمذي 
  ترتيب: أبو طالب القاضي، حتقيق: محزة ديب مصطفى

  هـ1406مكتبة األقصى، عمان، الطبعة األوىل، 

)2/796 (  

  

  العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -
  ج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي أليب الفر 

  حتقيق: إرشاد احلق األثري 
كستان    املكتبة العلمية، 

كستان، الطبعة األوىل،    هـ1399إدارة العلوم األثرية، 
  العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -

  لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين
  حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن السلفي 

  ض دار طيبة، الر
  العلل ومعرفة الرجال  -

  رواية عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل عن أبيه 
  املكتبة اإلسالمية، تركيا

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
  لبدر الدين حممود بن أمحد العيين

  دار الفكر، بريوت 
  غريب احلديث -



  لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم
  حتقيق: د. حسني حممد حممد شرف

لقاهرة من منش   ورات جممع اللغة العربية 
  غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة  -

  أليب القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال
  حتقيق: عز الدين علي السيد، حممد كمال الدين عز الدين

  هـ 1407عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 

)2/797 (  

  

  فتاوى إسالمية  -
  يب: حممد بن عبد العزيز املسند مجع وترت

  دار الوطن 
  الفتاوى الكربى  -

  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  هـ 1397دار املعرفة، بريوت، 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري -
  للحافظ زين الدين أيب الفرج ابن رجب احلنبلي 

  حتقيق: مجاعة من احملققني 
  دار احلرمني، القاهرة 

ء، املدينة النبوية،   هـ 1416الطبعة األوىل،  مكتبة الغر
  فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
  حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي 

  هـ 1407املكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  
  الفروع -

  لشمس الدين حممد بن مفلح احلنبلي 
  راجعه: عبد الستار أمحد فراج 

  هـ 1405لكتب، الطبعة الرابعة،  عامل ا
  الفروق -

لقرايف   لشهاب الدين أيب العباس الصناجي املعروف 
  دار املعرفة، بريوت



)2/798 (  

  

  الفصل للوصل املدرج يف النقل -
  للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي

  حتقيق: د. حممد بن مطر الزهراين
  هـ 1405رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية عام 

  لفوائدا -
  للحافظ أيب القاسم متام بن حممد الرازي 

  حتقيق: محدي السلفي 
ض، الطبعة األوىل،    هـ 1413مكتبة الرشد، الر

  القواعد يف الفقه اإلسالمي  -
  أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي 
  راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد

  هـ 1408دار أم القرى، القاهرة، الطبعة الثانية،  
  وانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ق -

  حملمد بن أمحد بن جزي املالكي 
  حتقيق: طه سعد، مصطفى اهلواري

  شركة الطباعة الفنية املتحدة، القاهرة، الطبعة األوىل 
  القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس -

  أليب بكر بن العريب املالكي 
  حتقيق: د. حممد عبد هللا ولد كرمي

  م1992اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، دار الغرب 
  القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
ض، الطبعة الرابعة،     هـ 1402مكتبة املعارف، الر

)2/799 (  

  

  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  -
  للحافظ أيب عبد هللا الذهيب 

  هـ 1403ريوت، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، ب
  الكامل يف ضعفاء الرجال  -



  للحافظ أيب أمحد ابن عدي اجلرجاين
  حتقيق: حيىي خمتار غزاوي 

  هـ 1409دار الفكر، بريوت، الطبعة الثالثة، 
  كشاف القناع عن منت اإلقناع  -

  ملنصور بن يونس البهويت 
  تعليق: هالل مصيلحي مصطفى هالل

  مكتبة النصر احلديثة 
  شف األستار عن زوائد البزار ك  -

  للحافظ نور الدين اهليثمي 
  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي

  هـ 1399مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
  الكىن واألمساء -

  لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري
  حتقيق: د. عبد الرحيم القشقري

ملدينة ا جلامعة اإلسالمية  لس العلمي    هـ 1404لنبوية، الطبعة األوىل،  من منشورات ا
  الكىن واألمساء -

  للحافظ أيب بشر الدواليب 
  هـ 1322مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند، الطبعة األوىل،  

)2/800 (  

  

  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  -
بن الكيال   أليب الربكات حممد بن أمحد املعروف 

  القيوم بن عبد رب النيب  حتقيق: عبد
  هـ 1401دار املأمون للرتاث، الطبعة األوىل، 

  الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -
  جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي

  هـ 1395دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، 
  لسان العرب  -

  أليب الفضل مجال الدين ابن منظور اإلفريقي
  هـ 1412،  دار صادر، الطبعة األوىل

  لسان امليزان  -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 



هلند    مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية 
  هـ 1329دار الفكر، الطبعة األوىل، 

  املبدع يف شرح املقنع  -
  أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي 

  هـ 1394املكتب اإلسالمي،  
  املبسوط  -

  لشمس الدين السرخسي 
  هـ 1398ر املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة، دا
روحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني -   ا

  للحافظ أيب حامت ابن حبان البسيت
  حتقيق: حممود إبراهيم زايد 

  دار املعرفة، بريوت

)2/801 (  

  

  جملة البحوث اإلسالمية  -
  تصدر عن اإلدارة العامة لإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  هـ 1403، العدد السابع
  جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -

  للحافظ نور الدين اهليثمي 
  هـ1406مكتبة املعارف، بريوت،  

موع شرح مهذب الشريازي -   ا
  لإلمام أيب زكر حميي الدين بن شرف النووي 

  حتقيق: حممد جنيب املطيعي 
لفجالة   توزيع: املكتبة العاملية 

  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -
  مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العصامي النجدي 

  دار التقوى 
  احمللى  -

  أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم 
  حتقيق: أمحد شاكر 

  دار الفكر
  خمتار الصحاح  -



  حملمد بن أيب بكر الرازي 
  دار املعارف، القاهرة 

  خمتصر الطحاوي -
  أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي

  الوفاء األفغاين  حتقيق: أيب
  جلنة إحياء املعارف النعمانية، اهلند 

)2/802 (  

  

  املراسيل -
  للحافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي الرازي 

  تعليق: أمحد عصام الكاتب
  هـ 1403دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  املراسيل -
  أليب داود السجستاين 

  ؤوط حتقيق: شعيب األر 
  هـ 1408مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -
  لعلي بن سلطان القاري

  أصح املطابع، اهلند 
  مساوئ األخالق ومذمومها  -

  أليب بكر حممد جعفر اخلرائطي
  حتقيق: مصطفى بن أبو النصر الشليب 

  هـ1412مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األوىل، 
  املستدرك على الصحيحني -

  لإلمام أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري
  دار املعرفة، بريوت

  مسند أيب يعلى املوصلي  -
  احلافظ أمحد بن علي بن املثىن املوصلي 

  حتقيق: حسني سليم أسد 
  هـ 1412دار الثقافة العربية، الطبعة الثانية، 

)2/803 (  



  

  مسند أيب عوانة  -
يب عوانةيعقوب بن إسحاق اإلسفرائي   ين، املعروف 

ا الشيخ عبد الكرمي الغضية عام    هـ، يف اجلامعة اإلسالمية 1416رسالة دكتوراه تقدم 
  مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -

  دار صادر، بريوت، عن الطبعة امليمنية 
  املسند  -

  لإلمام أمحد بن حنبل 
  حتقيق: أمحد شاكر 

  هـ 1391دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
  سند إسحاق بن راهويهم -

بن راهويه احلنظلي    إسحاق بن إبراهيم املعروف 
  حتقيق: د. عبد الغفور البلوشي 

  مكتبة اإلميان، املدينة النبوية 
  مسند احلميدي  -

  أيب بكر عبد هللا بن الزبري احلميدي
  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي

  هـ 1409دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
  الشافعي  مسند  -

  اإلمام حممد بن إدريس الشافعي
  هـ 1400دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

)2/804 (  

  

  مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه -
  للحافظ يعقوب بن شيبة 

  حتقيق: كمال يوسف احلوت
  هـ 1405مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل،  

  مسند اهليثم بن كليب الشاشي -
  قيق: حمفوظ الرمحن زين هللاحت

  هـ 1410مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  
  مشيخة ابن طهمان -



  إبراهيم بن طهمان
  حتقيق: د. حممد طاهر مالك 

  هـ 1403من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 
  مصباح الزجاجة يف زائد ابن ماجه -

  للحافظ أمحد بن أيب بكر البوصريي
  حتقيق: موسى حممد علي، عزت علي عطية 

  مطبعة حسان، القاهرة، دار الكتب احلديثة، مصر
  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -

  ألمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ 
  م 1987مكتبة لبنان، بريوت،  

  املصنف -
  لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 

  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي
  هـ 1403لس العلمي. املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، طبع ا
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  مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه -
  للحافظ يعقوب بن شيبة 

  حتقيق: كمال يوسف احلوت
  هـ 1405مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل،  

  مسند اهليثم بن كليب الشاشي -
  حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا

  هـ 1410مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  
  مشيخة ابن طهمان -

  إبراهيم بن طهمان
  حتقيق: د. حممد طاهر مالك 

  هـ 1403من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 
  مصباح الزجاجة يف زائد ابن ماجه -

  للحافظ أمحد بن أيب بكر البوصريي
  علي عطية حتقيق: موسى حممد علي، عزت 

  مطبعة حسان، القاهرة، دار الكتب احلديثة، مصر
  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -



  ألمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ 
  م 1987مكتبة لبنان، بريوت،  

  املصنف -
  لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 

  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي
لس العلمي. املكتب اإلسال   هـ 1403مي، بريوت، الطبعة الثانية، طبع ا
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ر -   املصنف يف األحاديث واآل
  للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة 

  ضبط وتعليق: األستاذ سعيد اللحام
  هـ 1409دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية  -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي
  هـ 1414دار املعرفة، بريوت، 

  املطلع على أبواب املقنع  -
  لشمس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي 

  هـ 1385املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
  معامل التنزيل  -

  لإلمام البغوي
  حتقيق: حممد النمر، عثمان ضمريية، سليمان احلرش

ض لر   هـ 1409، الطبعة األوىل، دار طيبة 
  معامل السنن  -

  لإلمام اخلطايب
  مطبوع يف حاشية سنن أيب داود السجستاين 

  [انظر: سنن أيب داود السجستاين] 
  املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر -

  لبدر الدين الزركشي
  حتقيق: محدي السلفي 

  هـ 1404دار األرقم، الطبعة األوىل،  
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  املعجم  -
د بن األعرايب    أليب سعيد أمحد بن حممد بن ز

  حتقيق: د. أمحد بن مريين سياد البلوشي 
ض، الطبعة األوىل،    هـ1412مكتبة الكوثر، الر

  معجم أيب بكر بن املقرئ  -
  حتقيق: د. حممد بن صاحل الفالح

  هـ 1404رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية، عام 
  املعجم األوسط -

  اسم الطرباين للحافظ أيب الق
  حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد، عبد احملسن احلسيين 

  هـ 1415دار احلرمني، الطبعة األوىل،  
  معجم البلدان  -

قوت بن عبد هللا احلموي   لشهاب الدين 
  هـ 1397دار صادر، بريوت،  

  املعجم الصغري  -
  للحافظ أيب القاسم الطرباين 

  تصحيح: عبد الرمحن حممد عثمان
  هـ 1388عرفة. املكتبة السلفية، املدينة النبوية، مطبعة امل

  املعجم الكبري  -
  للحافظ أيب القاسم الطرباين 

  حتقيق: محدي السلفي 
  مطبعة الزهراء احلديثة، املوصل، الطبعة الثانية 
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  معجم مقاييس اللغة  -
  ألمحد بن فارس بن زكر 

  حتقيق: عبد السالم هارون
  هـ 1389يب وأوالده، مصر، الطبعة الثانية،  مطبعة مصطفى البايب احلل

  معرفة الثقات من رجال العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم -



  للحافظ أيب احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجلي 
  حتقيق: عبد العلمي عبد العظيم البستوي 

  هـ 1405مكتبة الدار، املدينة النبوية، الطبعة األوىل، 
  فة والتاريخ املعر  -

  أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي
  حتقيق: د. أكرم ضياء العمري 

  هـ1394مطبعة اإلرشاد، بغداد، 
  معرفة الصحابة -

  أليب نعيم األصفهاين 
  حتقيق: حممد راضي بن حجاج عثمان

  هـ 1408مكتبة الدار، مكتبة احلرمني، الطبعة األوىل، 
  معرفة علوم احلديث  -

  احلاكم النيسابوري للحافظ أيب عبد هللا
  تصحيح: د. معظم حسني 

ملدينة النبوية، الطبعة الثانية،     هـ 1397املكتبة العلمية 
  املعلم بفوائد مسلم  -

  أليب عبد هللا حممد بن علي بن عمر املازري
  حتقيق: حممد الشاذيل النيفر 

  م 1988الدار السلفية، تونس، الطبعة الثانية،  
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  عالم املدينة مالك بن أنس املعونة على مذهب -
  للقاضي عبد الوهاب البغدادي 

  حتقيق: محيش عبد احلق 
  املكتبة التجارية (مصطفى أمحد الباز) 

  املغرب يف ترتيب املعرب  -
  أليب الفتح نصر بن عبد السيد املطرزي

  دار الكتاب العريب، بريوت 
  املغين  -

  لإلمام موفق الدين أيب حممد ابن قدامة املقدسي 
  هـ 1414فكر، بريوت،  دار ال

م - م وأنسا   املغين يف ضبط أمساء الرجال ومعرفة كىن الرواة وألقا



  حملمد طاهر بن علي اهلندي 
  هـ 1402دار الكتاب العريب، بريوت،  

  املغين يف الضعفاء -
  للحافظ الذهيب 

  حتقيق: نور الدين عرت 
  مطابع الدوحة احلديثة، قطر 

  فاظ املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة معاين أل -
  حملمد اخلطيب الشربيين 

  هـ 1398دار الفكر،  
  املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات  -

  أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد
  مطبعة السعادة، مصر 
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  املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي  -
  للحافظ نور الدين اهليثمي 

  يد كسروي حسن حتقيق: س
  هـ 1413دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -
  لإلمام ابن قيم اجلوزية 

  حتقيق: أمحد عبد الشايف 
  هـ 1408دار الكتب العلمية، بريوت،  

  املنتخب -
  للحافظ عبد بن محيد 

  حتقيق: مصطفى بن العدوي شلباية
  هـ 1408مكتبة ابن حجر، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، مطابع البالغ، القاهرة. 

  املنتقى -
  للحاقظ أيب حممد عبد هللا بن اجلارود

  مطبوع مع خترجيه غوث املكدود أليب إسحاق احلويين 
  هـ 1408دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 

  املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك -
  للقاضي أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي 



  هـ 1404بعة السعادة، مصر. دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، مط
دات  -   منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وز

بن النجار   لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف 
  مكتبة دار العروبة، القاهرة 
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  منهاج السنة النبوية  -
  يةلشيخ اإلسالم ابن تيم

  حتقيق: د. حممد رشاد سامل 
  دار أحد 

  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي -
  أليب إسحاق الشريازي 

  هـ 1379دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، 
  املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث  -

  للحافظ عبد الغين بن سعيد األزدي 
  تصحيح: حممد حميي الدين اجلعفري 

هلند،    هـ. مكتبة الدار، املدينة النبوية 1327طبعة حجرية 
  موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر -

  للحافظ ابن حجر العسقالين 
  حتقيق: محدي السلفي، صبحي السامرائي 

ض، الطبعة الثانية،     هـ 1414مكتبة الرشد، الر
  املوطأ  -

  لإلمام مالك بن أنس
  تصحيح وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي 

  هـ 1413القاهرة، الطبعة الثانية،   دار احلديث،
  املوضوعات  -

  أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي
  حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان

  هـ 1386املكتبة السلفية، املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  
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  موقف اإلسالم من اخلمر -
  د. صاحل بن عبد العزيز آل منصور

  هـ 1405ة، دار النصر، مصر، الطبعة الثالث 
  ميزان االعتدال يف نقد الرجال -

  للحافظ أيب عبد هللا الذهيب 
  حتقيق: علي حممد البجاوي، فتحية البجاوي 

  دار الفكر العريب 
  سخ احلديث ومنسوخه -

  للحافظ أيب حفص ابن شاهني 
  حتقيق: مسري بن أمني الزهريي 

  هـ 1408مكتبة املنار، األردن، الطبعة األوىل، 
  ب يف األلقاب نزهة األلبا -

  البن حجر العسقالين 
  حتقيق: عبد العزيز بن حممد السديري 

ض، الطبعة األوىل،    هـ 1409مكتبة الرشد، الر
  نصب الراية ألحاديث اهلداية -

  لإلمام الزيلعي
  دار احلديث، القاهرة 

  النكت على كتاب ابن الصالح -
  للحافظ ابن حجر العسقالين 

  حتقيق: د. ربيع بن هادي عمري
ملدينة النبوية، الطبعة األوىل،   من جلامعة اإلسالمية  لس العلمي    هـ 1404منشورات ا
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  النهاية يف غريب احلديث واألثر -
  للحافظ جمد الدين أيب السعادات ابن األثري اجلزري

  حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي 
  املكتبة العلمية، بريوت 

  ىل شرح املنهاجاية احملتاج إ -
  لشمس الدين حممد بن أيب العباس الرملي املصري 

  املكتبة اإلسالمية 
  نيل األوطار شرح منتقى األخبار  -



  حملمد بن علي الشوكاين 
  مكتبة مصطفى احلليب 

  –مقدمة فتح الباري   –هدي الساري   -
  [انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري] 

  الوقوف على املوقوف -
  عمر بن بدر املوصلي للحافظ أيب حفص 

  حتقيق: أم عبد هللا بنت حمروس العسلي 
ض، الطبعة األوىل،    هـ1407دار العاصمة، الر

)2/814 (  

  


