
كلهم من    -من طريق أيب داود  -  10، والبيهقي9، والطرباين يف الكبري8، والدواليب7، والدارمي6، وأمحد5رواه أبو داود
  طرٍق عن كهمس بن احلسن عن سيَّار بن منظور الفزاري عن أبيه عنها به. 

  "وانتهى قوله إىل املاء وامللح، قالت: فكان ذلك الرجل ال مينع شيئاً من املاء وإن قلَّ".  وزاد أمحد والطرباين:
 ____________________  

  ) . 1/256ذيب التهذيب ( 1
  ) .171جامع التحصيل (ص  2
  ) .2/493ذيب الكمال (  3
  ) . 66/ 1) ، الكاشف (1/204ميزان االعتدال (  4
  ) ] . 3/750) ، كتاب البيوع ( 308/ 2سنن أيب داود [كتاب الزكاة ( 5
  ) . 3/481املسند ( 6
  ) . 349/ 2سنن الدارمي ( 7
  ) . 1/19الكىن واألمساء (  8
  ) .14/206املعجم الكبري (  9

  ) . 150/ 6السنن الكربى ( 10
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  .2بن سيار عن أبيه عنها به 1وروى أمحد هذا احلديث أيضاً عن وكيع عن كهمس عن منظور
  غريه من الرواة فقلب اسم شيخ شيخه.  وقد خالف وكيع

  . 3قال البخاري: وهو وهم
  . - يعين وكيعاً  -  4وقال املزي: "وهو معدود يف أوهامه" 

  . 5وكهمس بن احلسن هو التميمي البصري، ثقة 
فيه   . ولذا قال7، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال عبد احلق اإلشبيلي: جمهول 6وسيَّار بن منظور الفزاري وثقه العجلي

  . 8احلافظ ابن حجر: "مقبول"  
. ولذا قال فيه 12والذهيب 11وابن القطان 10. وحكم جبهالته عبد احلق9وأبوه منظور بن سيار ذكره ابن حبان يف الثقات

  . 13ابن حجر:"مقبول" 
 ____________________  

  يف املسند املطبوع "منصور"، وهو خطأ.  1
  ) . 3/480املسند ( 2
  ) . 161- 4/160التاريخ الكبري ( 3
  ) .11/229حتفة األشراف ( 4
  ) . 5670تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
  ) . 445/ 1معرفة الثقات (  6



  ) . 4/291ذيب التهذيب ( 7
  ) . 2717تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 8
  ) . 7/512الثقات ( 9

  ) . 299/ 3األحكام الوسطى ( 10
  ) . 317- 10/316ذيب التهذيب (  11
  ) . 315/ 5عتدال (ميزان اال 12
  ) . 6913تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 13
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َْيسة  . وقال أبو نعيم: أدركت النيب  2الفزارية. ذكرها ابن حبان يف الصحابة -  1مبضمومة وفتح هاء وبسني مهملة - وُ
بعه ابن القطان على ذلك4. وقال عبد احلق: جمهولة 3صلى هللا عليه وسلم الذهيب يف فصل النساء   . وقد ذكرها5. و

هوالت ا روته عن  6ا . وصحح احلافظ ابن حجر أن حديثها هذا غري دال على صحبتها؛ ألن املعتمد يف حديثها هذا أ
  . 8. ولذا خلص يف احلكم عليها بقوله: "ال تعرف، ويقال: هلا صحبة" 7أبيها

  .10عبد الرب: "مل أره لغريه". وقال ابن حجر فيما ذكره ابن 9وأبوها مساه ابن عبد الرب عمرياً 
ذا احلديث الواحد لضعف إسناده. وهللا أعلم.    والذي يظهر يل أنه ال تثبت صحبته 

  فمما سبق تبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف. 
دة امللح يف هذا احلديث غري حمفوظة"    . 11وأعّل ابن عبد الرب املنت أيضاً بقوله: "ز

 ____________________  
  ) . 44ضبط أمساء الرجال (ص  املغين يف 1
يسة". 3/39الثقات ( 2 ية" بدل "   ) . وعنده "
  ب) .  - 2/339( -خمطوط   - معرفة الصحابة  3
  ) . 3/299األحكام الوسطى (  4
  ) . 65/ 3) ، التلخيص ( 405/ 12ذيب التهذيب ( 5
  ) .6/279ميزان االعتدال (  6
  ) . 4/253اإلصابة (  7
  ) . 8547(تقريب التهذيب: رقم الرتمجة  8
  ) . 492/ 2االستيعاب (  9

  ) . 38/ 3اإلصابة ( 10
  ) . 2/492االستيعاب ( 11
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ا   -سبق ذكرها  -وهذا اإلسناد وإن كان ضعيفاً، فإن للنهي عن منع املاء أحاديث أخر  ا هذا احلديث، فيكون  يتقوى 
  ألحاديث األخرى. وهللا أعلم.حسناً لغريه. وأما ذكر امللح يف هذا احلديث فمنكر لعدم وروده يف ا

قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال مينع فضل املاء وال مينع نقع   -رضي هللا عنها   -) عن عائشة 11(  -  84
  البئر". 

  من طرٍق موصوًال ومرسًال: -رضي هللا عنها  - جاء هذا احلديث عن عائشة 
  موصوًال:  الطريق األوىل: حارثة بن حممد عن عمرة عنها به

  ، كلهم من هذا الطريق.3، والبيهقي2للفظ املذكور، وإسحاق بن راهويه 1رواه ابن ماجه
زاد النسائي:   -وحارثة بن حممد هو حارثة بن أيب الرجال األنصاري النجاري املدين. قال فيه ابن معني والنسائي: ليس بثقة  

". وقال أمحد وأبو داود: "ليس بشيء". وقال أبو زرعة: "واهي . وقال النسائي أيضاً: "مرتوك احلديث-وال يكتب حديثه 
. وذكره يعقوب بن  -زاد أبو حامت: "ضعيف احلديث"  -احلديث ضعيف". وقال البخاري وأبو حامت: "منكر احلديث". 

ب من يرغب عن الرواية عنهم   .4سفيان يف 
 ____________________  

  . ) ]  828/ 2سنن ابن ماجه [كتاب الرهون ( 1
  ) . 2/432مسند إسحاق بن راهويه (  2
  ) . 153- 6/152السنن الكربى (  3
  ) . 2/166ذيب التهذيب ( 4
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  . 1وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه ضعيف
  والذي يتبني يل من أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه أنه ضعيف جدًا ال يكتب حديثه. 

  عن عمرة موصوًال ومرسًال: 2لرمحنالطريق الثانية: أبو الرجال حممد بن عبد ا
  رواه موصوًال عن أيب الرجال كلٌّ من: 

  . 6، وابن عبد الرب5، وأبو عبيد 4، وأمحد3حممد بن إسحاق. رواه عنه ابن أيب شيبة -أ 
لسماع يف هذا احلديث كما يف مسند  7وحممد بن إسحاق جعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة صدوق يدّلس . وقد صّرح 

  أمحد.
. وقد جعل احلافظ ابن حجر عبد  10وعنه البيهقي 9، واحلاكم8عبد الرمحن بن أيب الرجال. رواه عنه ابن عدي -ب 

  . 11الرمحن هذا يف مرتبة صدوق رمبا أخطأ
 ____________________  

  ) . 1062تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
  ) . 6070قال فيه احلافظ ابن حجر: ثقة. تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 111/ 5املصنف ( 3
  ) . 6/139،268املسند ( 4



  ) . 277األموال (ص 5
  ) . 125-124/ 13التمهيد ( 6
  ) . 5725تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
  ) . 4/284الكامل (  8
  ) . 2/61املستدرك ( 9

  ) . 152/ 6السنن الكربى ( 10
  ) . 3858تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 11
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. وقد جعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة  3، وابن عبد الرب2، وابن عدي 1ن عبد هللا بن سليمان. رواه أمحدخارجة ب -جـ 
  .4صدوق له أوهام

. وقد تقدم أن احلافظ جعله يف مرتبة صدوق  6، وابن زجنويه5أبو أويس عبد هللا بن عبد هللا بن أويس. رواه عنه أمحد  -د 
  .7يهم
إال أن الراوي عنه يف هذا احلديث هو إبراهيم  9. وصاحل بن كيسان ثقة ثبت8حيىي بن آدمصاحل بن كيسان. رواه عنه  -هـ 

مه البزار. وقال أمحد وابن املبارك والنسائي وغريهم:   بن أيب حيىي األسلمي موالهم، وقد كّذبه القطان، وابن املديين. وا
  . 10مرتوك. وشذَّ الشافعي فوثقه. والصواب مع اجلماعة

__________ __________  
  ) . 6/252املسند ( 1
  ) . 3/51الكامل (  2
  ) . 125/ 13التمهيد ( 3
  ) . 1611تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 6/112املسند ( 5
  ) . 663،673/ 2األموال (  6
  ) . 134تقدم (ص   7
  ) . 103اخلراج (ص 8
  ) . 2884تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9

  ) . 161-158/ 1ذيب التهذيب (  10
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من طريق سعيد بن أيب أيوب عن صاحل بن كيسان به، ولفظه "ال مينع نقع بئٍر"،   1وله إسناد آخر عند الطرباين يف األوسط
  .2إال أن فيه شيخ الطرباين أمحد بن رشدين، وقد كذبه بعضهم

  وأما من رواه مرسًال عن أيب الرجال فهما:
  . 5، والبيهقي4جنويه، وابن ز 3سفيان الثوري. رواه عبد الرزاق -أ 

  . 6مالك بن أنس. وذلك يف املوطأ -ب 
والذي يرتجح يل من هذا االختالف هو اإلرسال؛ التفاق إمامني حافظني عليه، ومها أحفظ من كل من خالفهما. وممّن رجح 

  . 7اإلرسال البيهقي، وقال إنه احملفوظ
ا  فعلى هذا فإن إسناد هذا احلديث ضعيف؛ إلرساله، إال أن النهي ع ن منع فضل املاء سبق له شواهد تؤيده، فيكون 

  حسًنا، وهللا أعلم. 
  . 8ومعىن قوله "وال مينع نقع البئر" أي فضل مائها 

 ____________________  
  ) . 89/ 1املعجم األوسط (  1
  ) . 258-257/ 1لسان امليزان ( 2
سناده هذا احلديث عن عبد 6/152) ، وقد روى البيهقي (105/ 8املصنف ( 3 الرزاق عن سفيان الثوري به موصوًال.  ) 

  وهذا خيالف ما يف املصنف، فإن فيه أن عبد الرزاق رواه مرسًال.
  ) . 673/ 2األموال (  4
  ) . 6/152السنن الكربى (  5
  ) . 2/571املوطأ (  6
  ) . 6/152السنن الكربى (  7
  ) . 5/108النهاية يف غريب احلديث (  8
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قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "املسلمون شركاء يف ثالث:   -هللا عنهما  رضي -) عن ابن عباس  12(  -  85
  يف املاء والكأل والنار، ومثنه حرام".

  ، كالمها من طريق عبد هللا بن خراش بن حوشب عن العوام بن حوشب عن جماهد عنه به. 2، وابن عدي1رواه ابن ماجه
رعة: ليس بشيء، ضعيف. وقال البخاري: منكر احلديث. وقال أبو حامت:  وعبد هللا بن خراش بن حوشب قال فيه أبو ز 

لكذب  مه حممد بن عّمار املوصلي    . 3منكر احلديث، ذاهب احلديث، ضعيف احلديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وا
.  4مرتبة املرتوكوالذي يظهر يل مما تقدم من أقوال األئمة أنه ضعيف جدًا، وقد جعله احلافظ ابن حجر يف التلخيص يف 

  . 5وتساهل يف التقريب فقال فيه: ضعيف
  . 6وأّما العوام بن حوشب فثقة ثبت فاضل

يسة عن أبيها يشهد له.  7فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا، وضعفه أيضاً البوصريي ، وذكر أن حديث 
لشواه - كما سبق   -ولكن إسناد هذا احلديث    د. وهللا أعلم. ضعيف جدًا، فال يعتضد 



 ____________________  
  ) ] . 826/ 2سنن ابن ماجه [كتاب الرهون ( 1
  ) . 4/209الكامل (  2
  ) . 5/198ذيب التهذيب ( 3
  ) . 65/ 3التلخيص احلبري ( 4
  ) . 3293تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
  ) . 5211تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) .2/266مصباح الزجاجة (  7
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قالت:  رسول هللا، ما الشيء الذي ال حيلُّ منعه؟ قال: "املاُء وامللح والنار".    -رضي هللا عنها   -) عن عائشة 13(  -  86
رًا فكأمنا تصدَّق جبميع ما  ل امللح والنار؟ قال: " ُمحَرياء؛ من أعطى  قالت: قلت:  رسول هللا، هذا املاُء قد عرفناه فما 

ر، ومن أعطى ِمْلحاً فكأمنا تصّدق جبميع ما طيَّب ذلك امللح، ومن سقى مسلماً شربًة من ماٍء حيث يوجد  أنضجت تلك النا
  املاء فكأمنا أعتق رقبًة، ومن سقى مسلماً شربًة من ماٍء حيث ال يوجد املاء فكأمنا أحياها". 

راب عن زهري بن مرزوق عن علي بن زيد  ، كالمها من طريق علي بن غ2وهذا لفظه، والطرباين يف األوسط 1رواه ابن ماجه
  بن جدعان عن سعيد بن املسيب عنها به. 

  قال الطرباين: "مل ُيسند زهري بن مرزوق غري هذا، تفرَّد به عليُّ بن غراب". 
وعلي بن غراب قال فيه ابن معني: ثقة. وقال مرًَّة: صدوق. وقال أمحد وأبو زرعة: صدوق. وقال أبو حامت والنسائي: ال  

ألشياء املوضوعة فبطل االحتجاج به. وقال  س به. وقال أبو داود: ضعيف، ترك الناس حديثه. وقال ابن حبان: حدث 
  . 3الدارقطين: يعترب به 

 ____________________  
) ] . وقد عزا اهليثمي هذا احلديث إىل ابن ماجه وذكر أنه رواه  827-826/ 2سنن ابن ماجه [كتاب الرهون ( 1

) ، وليس كذلك؛ فإن اللفظ الذي ذكره اهليثمي وعزاه للطرباين يف األوسط موجود بتمامه 3/136ع الزوائد (ختصار. جمم
دة أيضاً.    عند ابن ماجه، ويف لفظ ابن ماجه ز

  ) .349/ 6املعجم األوسط (  2
  ) . 372-7/371ذيب التهذيب ( 3
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ظ ابن حجر فيه حيث قال: "صدوق، وكان يدلِّس ويتشيع، وأفرط ابن  والذي يرتّجح يل من هذه األقوال هو ما اختاره احلاف
  . 1حبان يف تضعيفه"



لسماع يف إسناد الطرباين.   وقد صرَّح علي بن غراب 
وأما زهري بن مرزوق فُسئل عنه ابن معني فقال: "ال أعرفه". قال ابن عدي: "إمنا مل يعرفه ابن معني ألن له حديثاً واحدًا  

. 3. وقال البخاري: "منكر احلديث، جمهول"-رضي هللا عنها   - ابن عدي هذا احلديث له عن عائشة ويعين -" 2معضالً 
نه "واٍه" أنه مل يرو 5. بينما جعله ابن حجر يف مرتبة "جمهول"4وقال فيه الذهيب: "واٍه" . ولعل مأخذ الذهيب يف احلكم عليه 

، وأيضاً فإن  -كما سيأيت يف الطرق اآلتية   -عيف جداً، أو كذاب إال هذا احلديث الواحد ومل يتابع عليه إال مبن هو ض
  . 6البخاري قد قال: "كل من قلت فيه منكر احلديث فال حتل الرواية عنه" 

ً كثريًا فرتكته زهدًا فيه". وقال محاد بن زيد:  وأما علي بن زيد بن ُجدعان فقال فيه ابن عيينة: "كتبت عن علي بن زيد كتا
حاديث". وكان حيىي بن سعيد يتقي حديثه. وقال ابن سعد: فيه ضعف، وال حيتج به. وقال ابن معني وأمحد:  "كان يقلب األ

ليس بشيء. وقاال أيضاً والنسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة وأبو حامت: "ليس بقوي". وقال الرتمذي: "صدوق إال أنه رمبا  
  .7لدارقطينرفع الشيء الذي يوقفه غريه". وليَّنه يعقوب بن شيبة وا

 ____________________  
  ) . 4783تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
إلعضال. 2   مل أعرف وجه إعالله 
  ) . 3/350ذيب التهذيب ( 3
  ) . 1/256الكاشف (  4
  ) . 2050تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
  ) . 1/6ميزان االعتدال (  6
  ) . 324-7/322ذيب التهذيب ( 7
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  . 1ه احلافظ ابن حجر إىل أنه يف مرتبة "ضعيف" وخلص في
  . والذي يظهر يل أنه ضعيف جدًا حلال زهري بن مرزوق.3، وابن حجر 2وممن ضعف احلديث البوصريي 

وقد توبع زهري بن مرزوق يف بعضه وليس فيه حمل الشاهد وهو ما جاء يف ذكر النهي عن منع املاء وامللح والنار. فقد رواه  
ه عن احلسن بن أيب جعفر عن علي بن زيد بن ُجدعان به، ولفظه: "من سقى ماًء حيث يوجد املاء فكأمنا  سناد  4ابن عدي

  أعتق نسمة، ومن سقى ماًء حيث ال يـُْقدر على املاء فكأمنا أحيا نفسًا". 
  لالعتبار. وأنه ضعيف جدًا. فعلى هذا فإن هذه املتابعة ال تصلح  5وفيه احلسن بن أيب جعفر، وقد تقدم الكالم فيه

سناده عن أمحد بن حممد بن علي بن احلسن بن شقيق عن   6وللحديث إسناد آخر أيضاً، وذلك فيما رواه ابن عدي
  بنحو اللفظ السابق.  - رضي هللا عنها   -احلسني بن عيسى عن عبد هللا بن منري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ع احلديث"، ومن َمثَّ حكم على هذا اإلسناد بقوله: "وهذا احلديث كذب وأمحد بن حممد بن علي قال فيه ابن عدي: "يض
  موضوٌع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ال يعترب به أيضاً. 

 ____________________  
  ) . 4734تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
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  والذي يظهر يل أن هذا احلديث ضعيف جدًا من مجيع طرقه وهللا أعلم.
لوضع من هذين الطريقني لسابق إال أنه  بطريق ابن ماجه ا 2، وتعقبه السيوطي1وقد حكم ابن اجلوزي على احلديث 

  ضعيف جداً كما سبق.
  -رضي هللا عنها   -وقد تكلم بعض العلماء يف األحاديث اليت جاء فيها قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف عائشة 

طل إال حديث يف الصوم يف سنن   "محرياء". ومن ذلك قول املزي فيما نقله ابن كثري عنه: "كل حديث فيه ذكر احلمرياء 
حديثاً آخر أيضاً. وأما ابن القيم فقال: "كل حديٍث فيه " محرياء" أو ذكر "احلمرياء" فهو   4زاد الزركشي. و 3النسائي"

. وجيب أن يستنثى من هذا اإلطالق احلديثان اللذان مّر ذكرمها يف كالم املزي وما زاده الزركشي. وهللا 5كذب خمتلق" 
  أعلم.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "خصلتان ال حيلُّ منعهما: املاء    ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:14(  -  87

  والنار". 
، كالمها من طريق عبدة بن عبد هللا الصفَّار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا  7، والطرباين يف الصغري6رواه البزار 

  احلسن بن أيب جعفر عن بَُديل بن ميسرة العقيلي عنه به. 
 _______________ _____  
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  قال البزار: "ال نعلمه عن أنس إال من هذا الطريق، وال نعلم أسند بديل عن أنس إال هذا وآخر".
  وقال الطرباين: "مل يروه عن بديل بن ميسرة إال احلسن، تفرد به عبد الصمد".

  ، ثقات. 3، وبَُديل بن ميسرة2، وعبد الصمد بن عبد الوارث 1وعبدة بن عبد هللا الصفَّار 
  وأنه ضعيف جدًا. 4سن بن أيب جعفر فقد تقدم الكالم فيهوأما احل

ذا   وقد سئل أبو حامت عن هذا احلديث فقال: "هذا حديث منكر 
  . 5اإلسناد"

  فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا. وهللا أعلم.
م: "ال متنعوا عباد هللا فضل املاء  ) عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل15(  -  88

رًا، فإن هللا جعلها متاعاً للمقوين وقوًة للمستضعفني".   والكأل وال 
  من طريق بشر بن عون عن بكَّار بن متيم عن مكحول عنه به.  6رواه الطرباين يف الكبري

 ____________________  
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ذا   3وابن طاهر  2. وحكم ابن حبان1وبشر بن عون وبّكار بن متيم قال فيهما أبو حامت: جمهوالن على األحاديث املروية 
لوضع.    اإلسناد 

ل: قال رسول هللا صلى هللا  عن العالء بن كثري عن مكحول قا 4وللحديث إسناٌد آخر ولكنه مرسل. فقد رواه أبو يوسف
  عليه وسلم ... " احلديث مثله.

والعالء بن كثري هذا هو الليثي أبو سعيد الدمشقي، قال فيه أمحد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف احلديث واهي  
  احلديث حيدث عن مكحول عن واثلة مبناكري. وقال أبو حامت: ضعيف احلديث منكر احلديث. وقال البخاري: منكر

احلديث. وقال النسائي: مرتوك. وقال ابن عدي: للعالء بن كثري عن مكحول عن الصحابة نسخ كلها غري حمفوظة وهو  
  . 6. وجعله ابن حجر يف مرتبة: "مرتوك"5منكر احلديث

  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف جدًا. وهللا أعلم. 
نيب صلى هللا عليه وسلم، فدخلت بني قميصه وجلده،  ) عن عبد هللا بن َسْرجس رضي هللا عنه قال: أتيت ال16(  -  89

  فقبَّلت منه موضع اخلامت. فقلت: ما الذي ال حيل منعه؟ قال: "امللح". قال: قلت: مث ماذا؟ قال: "املاء والنار". 
 ____________________  
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  من طريق حيىي بن سعيد العطَّار احلمصي عن املثىنَّ بن بكر عن عاصم األحول عنه به.  1رواه الطرباين يف األوسط
جلوزجاين والعقيلي: منكر احلديث. وقال أبو داود: جائز  وحيىي بن سعيد العطار ضعَّفه ابن معني وقال: ليس بشيء. وقال ا

  . 2احلديث. وقال ابن عدي: بنيِّ الضعف. وقال ابن حبان: يروي املوضوعات عن األثبات، ال جيوز االحتجاج به 
  . 3وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه يف مرتبة "ضعيف" 

  .4وأما املثىنَّ بن بكر فقال فيه الدارقطين: مرتوك
  . 5عاصم بن سليمان األحول فوثقه الثوري وابن مهدي وابن معني وابن املديين وأمحد وغريهم، وتكلم فيه القطانوأما 

  .6والراجح فيه ما قال اجلماعة. وأما كالم القطان فيه فقال ابن حجر: كأنه بسبب دخوله يف الوالية
وغريه   7احلديث نكارة، وذلك أنه قد رواه مسلم  فمما تقدم يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا. وكذلك فإن يف لفظ

من طرٍق عن عاصم األحول عن عبد هللا بن سرجس "أنه نظر إىل خامت النبوة بني كتفي النيب صلى هللا عليه وسلم"، ومل يذكر  
  فيه سؤاله عما ال حيل منعه. وهللا أعلم.
 ____________________  

  ) .303/ 1املعجم األوسط (  1
  ) . 221/ 11يب (ذيب التهذ 2
  ) . 7558تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 64سؤاالت الربقاين للدارقطين (ص 4
  ) . 5/43ذيب التهذيب ( 5
  ) . 3060تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) ] . 1824/ 4صحيح مسلم [كتاب الفضائل ( 7

)1/274 (  

  

هللا عليه وسلم قال: "ال يقطع طريق، وال مينع فضل ) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى 17(  -  90
، وخيلَّى بينه وبني الرّكية يسقي، وال مينع احملفر إذا  1ماٍء، وال ابُن السبيل عارية الدَّلو والّرشا واحلوض إن مل يكن أدَّاه بعينه 



  نزل احلافر مخسًة وعشرين ذراعاً عطناً للماشية". 
عن مروان بن جعفر السمري عن حممد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن مسرة عن  سناده  2رواه الطرباين يف الكبري

  جعفر بن سعد بن مسرة عن خبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عنه به. 
ذا اإلسناد حيث قال: "بكل حاٍل هذا  3وقد تقدم الكالم يف هؤالء ، واخلالصة اليت ذكرها الذهيب يف األحاديث املروية 

   ينهض حبكم". إسناد مظلم ال
سناده عن مسلمة بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد عن مكحول عنه به   4وللحديث إسناد آخر، فقد رواه ابن زجنويه

  بنحوه. 
  وأنه مرتوك. 5ومسلمة بن علي قد تقدم الكالم فيه

  فمما تقدم يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه وهللا أعلم.
 ____________________  

ا  128/ 4يف جممع الزوائد ( 1 ) : "إن مل تكن له َأَداٌة تعينه"، وعند ابن منجويه: "إن مل يكن معه أداة تغنيه"، ويظهر أ
  الصواب.
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  2، والركية: البئر1والرشاء: احلبل
وأما احملفر فلم أقف على معناه، ولكن يظهر أنه مما حيتاجه احلافر عند حفره، وعند أهل جند احملفر: وعاء يستعمل يف محل  

  الرتاب وغريه، وقد يكون هو املقصود يف احلديث، وهللا أعلم.
 ____________________  
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  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع فضل املاء والكأل والنار.

ر وحنوها مما ال يد ألحٍد عليه والناس فيه سواء، وأما إذا صريِّ هذا املاء  يف آنية وأوعية أما املاء فاملراد به ماء العيون واآل
. ومثل هذا اليوم املياه الصحية اليت تعبأ يف قوارير أو حنوها  1فليس داخًال يف النهي عن بيعه، ملا تكلف فيه مستقيه وحامله 



  فهي ليست داخلة يف النهي. 
مينعه، وهو  قال اخلطايب: "وأما املاء إذا مجعه صاحبه يف صهريج أو بركة أو خزنه يف جب أو قراه يف حوض وحنوه فله أن  

شيٌء قد حازه على سبيل االختصاص ال يشركه فيه غريه، واحلديث إمنا جاء يف منع الفضل دون األصل، ومعناه ما فضل  
  . 2عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه"

   له. واملراد مبنع املاء الذي ورد النهي عنه عدم بذله ملن حيتاج إليه بغري عوض، فإن أىب بذله بغري عوض فهو مانعٌ 
. وقد  3والبئر إن كان هلا مالك أو كانت يف أرٍض مملوكة فاملالك أوىل به من غريه، وما فضل عن حاجته فال جيوز له منعه
  سبق أن من منع فضل مائه من ابن السبيل فإن هللا ال يكلمه يوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه وله عذاٌب أليم. 

هللا لألنعام مما مل ينصب فيه أحٌد حبرٍث وال غرس وال سقي، فهو ملن سبق إليه، ليس   وأما الكأل فهو النبات الذي أخرجه
م معاً  ُّ   . 4ألحٍد أن حيتظر منه شيئاً دون غريه، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوا

 ____________________  
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. وقد روى البخاري يف صحيحه عن الزبري بن  1وأما إذا أخذ الكأل من منابته ومجع ففي هذه احلالة ميلكه من أخذه وله بيعه
خذ أحدكم أحبالً فيأخذ حزمًة من حطب فيبيع فيكف هللا العوام رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ألن 

ب: يبيع احلطب 2ا وجهه خٌري من أن يسأل الناس ُأعطي أم ُمنع"  ، وقد بّوب البخاري على هذا احلديث بقوله: "
  والكأل".

ذنه   . 3وإذا كان الكأل يف أرٍض مملوكٍة ملالٍك بعينه فهو ماٌل له ليس ألحٍد أن يشركه فيه إال 
، فلإلمام أن مينع  4ويستثىن من النهي عن منع الكأل اِحلمى، وهو ما حيميه اإلمام للخيل الغازية يف سبيل هللا ولنعم الصدقة

  غريها من أن ترعى فيه. 
خذ منها حجر  ا احلجارة اليت توري النار. يقول: ال مينع أحٌد أن  ي عن منعها فقد فّسرها بعض العلماء  ًا  وأما النار اليت 

خذ منها  يقتدح به النار، فأما اليت يوقدها اإلنسان فله أن مينع غريه من أخذها، وقال بعضهم: ليس له أن مينع من يريد أن 
جذوًة من احلطب الذي قد احرتق فصار مجرًا، وليس له أن مينع من أراد أن يستصبح منها مصباحاً أو أدىن منها ضغثاً  

ا؛ ألن ذلك ال ينقص من    . وهللا أعلم. 5عينها شيئاً يشتعل 
 __________  
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  الفصل الثالث: ما ورد يف النهي عن بيع املغامن حىت تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع املغامن حىت تقسم، وعن   - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عباس  1(  -  91 قال: "

ب من ن، وعن حلم كلِّ ذي    السباع".  احلُباىل أن يوطأن حىت يضعن ما يف بطو
،  6، والدارقطين5، والطرباين يف الكبري4، وأبو يعلى -خمتصرًا  -  3، وأمحد2وهذا لفظه، وابن أيب شيبة 1رواه النسائي

  ، كلهم من طرٍق عن جماهد عنه به. 8، والبيهقي7واحلاكم
ذه السياقة" ورواه من طريق أخرى خمت   صرًا وصححه. وقال احلاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

ن" زادا "قال: ال تسق زرع غريك، وعن   وزاد أبو يعلى والدارقطين بعد قوله: "وعن احلباىل أن يوطأن حىت يضعن ما يف بطو
  حلوم احلمر األهلية". 

 ____________________  
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  وزاد احلاكم: "وعن قتل الولدان"، ويف لفظ له يف روايٍة: "وعن بيع اخلمس حىت يقسم". 
لطرباين والدارقطين أن هذا النهي كان يوم خيرب. وأما النهي عن وطء احلباىل حىت يضعن، فسيأيت عند  وعند أيب يعلى وا

  احلديث اآليت أن احملفوظ أن النهي كان يوم حنني.
  . 1وجماهد بن جرب أبو احلجاج املخزومي موالهم، ثقة إمام يف التفسري ويف العلم

  فإسناد هذا احلديث صحيح. وهللا أعلم.
من طريق عصمة بن املتوكل عن أيب معاوية الضرير عن األعمش عن  2لطرباين هذا احلديث يف معجمه األوسطوروى ا

ى رسول هللا صلى  -رضي هللا عنهما  - القاسم بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  به بنحوه، إال أنه قال: "



  هللا عليه وسلم يوم حنني ... ". 
  . 3فيه أمحد: "ال أعرفه". وقال فيه العقيلي: "قليل الضبط للحديث، يهم ومهاً"وعصمة بن املتوكل قال 

. فعلى هذا فإن إسناد الطرباين  4واألعمش إمنا يروي النهي عن بيع املغامن حىت تقسم عن جماهد عن ابن عباس كما سبق
  هذا منكر. وهللا أعلم. 

 ____________________  
  ) . 6481تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
  ) .337/ 7املعجم األوسط (  2
  ) . 341- 3/340الضعفاء ( 3
  ) . 6،7، 4،  3رواه أمحد والطرباين واحلاكم والبيهقي من هذا الطريق. (انظر حاشية رقم:   4
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بت رضي هللا عنه قال: أما إين ال أقول لكم إال ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق2(  -  92 ول ) عن رويفع بن 
يوم حنني، قال: "ال حيل المريء يؤمن  واليوم اآلخر أن يقع على امرأة من السيب حىت يستربئها، وال حيل المرٍئ يؤمن  

   واليوم اآلخر أن يبيع مغنماً حىت يقسم". 
، والطرباين 6، وابن حبان5، وابن سعد-خمتصرًا  -  4، والدارمي3، وسعيد بن منصور 2واللفظ له، وأمحد 1رواه أبو داود

  ، كلهم من طرٍق عن ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حنش الصنعاين عنه به. 8، والبيهقي7يف الكبري
لسماع هلذا احلديث من يزيد بن أيب حبيب.    وعند أيب داود وأمحد تصريح ابن إسحاق 

  . 10. ولذا قال فيه احلافظ ابن حجر: مقبول 9بانوأما أبو مرزوق فهو ربيعة بن سليم التجييب، مل يوثقه غري ابن ح
 ____________________  

  ) ] . 3/153) ، كتاب اجلهاد (616-615/ 2سنن أيب داود [كتاب النكاح ( 1
  ) . 109- 4/108املسند ( 2
  ) . 2722سنن سعيد بن منصور (رقم   3
  ) . 298،302/ 2سنن الدارمي ( 4
  ) . 116-115/ 2الطبقات ( 5
  ) . 186/ 11ب صحيح ابن حبان ( اإلحسان يف ترتي 6
  ) . 27، 26/ 7املعجم الكبري (  7
  ) . 7/449السنن الكربى (  8
  ) . 302- 6/301الثقات ( 9

  ) . 1905تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 10
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ا  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف حلال أيب مرزوق التجييب، إال أن للحديث شواهد تؤيده قد سبق ذكر بعضها، فيكون
  حسناً لغريه. 

أن هذا النهي إمنا كان يوم خيرب. وقد ذكر ابن   - يف رواية عنده  -وقد وقع عند الدارمي وابن سعد وابن حبان والطرباين 
  سعد هذا احلديث عند ذكره لغزوة خيرب. 

ى الرواية اليت فيها أن النهي كان يوم حنني، وقد قال ابن األثري أيضًا: "النيب 1وقد رجَّح البيهقي  صلى هللا عليه وسلم إمنا 
.  2عن وطء احلباىل يوم حنني وهو بعد الفتح، وخيرب قبل الفتح، ومل تسب النساء فيها وإمنا سبني يوم حنني. وهللا أعلم"

ويبني ذلك أن يوم خيرب صاحل فيه النيب صلى هللا عليه وسلم اليهود ومل يسب نساءهم. فعلى هذا فإن الرواية اليت فيها أن  
  ا النهي كان يوم خيرب منكرة. وهللا أعلم.هذ
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغنائم حىت تقسم، وعن بيع  3(  -  93 ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "

  النخل حىت حترز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغري حزام".
هم من طرٍق عن شعبة عن يزيد بن ُمخري عن موىل لقريش عنه  خمتصرًا، كل 5، والبيهقي 4واللفظ له، وأمحد 3رواه أبو داود

  به.
 ____________________  

  ) . 7/449السنن الكربى (  1
  ) . 460/ 3) . وانظر: زاد املعاد (555/ 1أسد الغابة ( 2
  ) ] . 667- 666/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) . 472،  2/387،458املسند ( 4
  ) . 2/240السنن الكربى (  5
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ى عن بيع املغامن حىت تقسم" زاد "ويعلم ما هي".    وزاد أمحد بعد قوله "
  .1ويزيد بن ُمخري هو الرَّحيب، صدوق

ويف إسناده مبهم فيكون اإلسناد ضعيفاً، إال أن اجلملتني األوليني هلما شواهد تؤيدمها ترفعهما إىل درجة احلسن لغريه. وهذه 
النهي عن بيع املغامن حىت تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، واألحاديث الواردة يف   الشواهد هي األحاديث الواردة يف

يت    . وهللا أعلم. -إن شاء هللا   -النهي عن بيع ما مل يتبني صالحه، وسوف 
م كانوا قلما يلبسون السراويل   .2ومعىن قوله: "وأن يصلي الرجل بغري حزام"، أي من غري أن يشد ثوبه عليه؛ أل

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شراء ما يف بطون األنعام 4(  -  94 ) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "
حىت تضع، وعمَّا يف ضروعها إال بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء املغامن حىت تقسم، وعن شراء الصدقات حىت 

  تقبض، وعن ضربة الغائص".
،  9، وابن حزم8، والبيهقي 7، والدارقطين6، وأمحد5، وابن أيب شيبة -خمتصراً   - 4، والرتمذيواللفظ له 3رواه ابن ماجه

  كلهم من 
 ____________________  



  ) . 7709تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
  ) . 1/379النهاية يف غريب احلديث (  2
  ) ] . 740/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 3
  ) ] . 4/112جامع الرتمذي [كتاب السري (  4
  ) . 60/ 5املصنف ( 5
  ) . 3/42املسند ( 6
  ) . 15/ 3سنن الدارقطين (  7
  ) . 5/338السنن الكربى (  8
  ) . 8/390احمللى ( 9
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  طرٍق عن جهضم بن عبد هللا اليمامي عن حممد بن إبراهيم الباهلي عن حممد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عنه به. 
  يب".قال الرتمذي: "هذا حديث غر 

  عن شهر به بنحوه.  3عن حممد بن زيد  2عن حيىي بن العالء عن جهضم 1ورواه عبد الرزاق
  . 4وحيىي بن العالء البجلي كذبه وكيع وأمحد، وتركه النسائي والدارقطين وغريمها

هولني  قال ابن أيب حامت: يعين ما روى -وجهضم بن عبد هللا اليمامي، قال فيه ابن معني: ثقة إال أن حديثه منكر  .  - عن ا
ً عن   س. وقال أبو حامت: هو أحّب إّيل من مالزم وهو ثقة إال أن حديثه أحيا وقال أمحد: كان رجًال صاحلاً مل يكن به 

اهيل6. وشّذ ابن حزم عنهم فقال فيه: "جمهول"5جمهول   . 7. وخلص احلافظ ابن حجر فيه إىل أنه صدوق يكثر عن ا
 ____________________  

  ) . 211، 76/ 8صنف (امل 1
  جاء يف املوضع األول من املطبوع يف املصنف "حفصة" وهو خطأ، والصواب: "جهضم".  2
  جاء يف املطبوع من املصنف يف املوضع الثاين "يزيد"، وهو خطأ، والصواب:"زيد". 3
  ) . 262-261/ 11ذيب التهذيب ( 4
  ) . 121-2/120ذيب التهذيب ( 5
  ) . 8/390احمللى ( 6
  ) . 982يب التهذيب: رقم الرتمجة (تقر  7
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اهيل ما جاء يف هذا اإلسناد، فإن حممد بن إبراهيم شيخه جمهول   ويؤيد ما ذكره ابن معني وأبو حامت فيه من روايته عن ا
  . 2وابن حزم  1كما قال أبو حامت



ابن أيب القموص". وابن أيب القموص هو : "حيتمل أن يكون 4وتبعه ابن حجر  3وأما حممد بن زيد العبدي، فقال فيه املزي 
س به صاحل احلديث" 6يف خراسان 5حممد بن زيد بن علي الكندي، قاضي مرو   . 7. قال فيه أبو حامت: "ال 

ومما يستأنس به على أن حممد بن زيد هذا هو ابن أيب القموص أن شيخه يف هذا احلديث وهو شهر بن حوشب قيل فيه  
  أيضاً. وهللا أعلم. 9راوي عنه وهو جهضم بن عبد هللا اليمامي أصله خراساين أيضاً. وكذلك فإن ال 8كندي

  . 10واخلالصة هي ما قاله احلافظ ابن حجر حيث قال فيه: "لعله ابن أيب القموص، وإال فمجهول"
 ____________________  

  ) . 374-1/373) ، علل احلديث (185- 184/ 7اجلرح والتعديل ( 1
  ) . 8/390احملّلى ( 2
  ) . 233-232/ 25ذيب الكمال (  3
  ) . 9/174ذيب التهذيب ( 4
  ) . 228/ 25ذيب الكمال (  5
  ) . 5/112معجم البلدان ( 6
  ) .256/ 7اجلرح والتعديل ( 7
  ) .383/ 4اجلرح والتعديل ( 8
  ) .5/156ذيب الكمال (  9

  ) . 5895تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 10
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ب احلسن، وجازف ابن حزم فيه فقال بعد أن  1الكالم فيهوأما شهر بن حوشب فتقدم  ، وأن الراجح فيه أن حديثه من 
  .2ذكر حديثه هذا قال: "شهر مرتوك"

  فمما تقدم يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جلهالة حممد بن إبراهيم، ولالحتمال يف حممد بن زيد العبدي. 
. إال أن حمل الشاهد منه وهو النهي عن بيع املغامن حىت 5وابن حجر 4وعبد احلق  3وممن ضعف إسناد هذا احلديث البيهقي

ا حسناً لغريه. وكذلك فإن بيع الصدقات وشراءها قبل   تقسم له شواهد تؤيده مما سبق من أحاديث هذا الفصل، فيكون 
وأما بقية املنهيات الواردة  القبض منهي عنه كما يف األحاديث األخرى اليت سبق ذكرها يف فصل: النهي عن بيع ما مل يقبض، 
يت  ذكر   - إن شاء هللا  - يف احلديث فهي وإن مل يصح احلديث الوارد فيها فهي داخلة يف النهي عن بيع الغرر، وسوف 

  األحاديث الواردة فيه. وهللا أعلم. 
أحل هلم ثالثة أشياء  ) عن عمران بن حيَّان عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس يوم خيرب ف5(  -  95

ا، فأحل هلم حلوم األضاحي اهم عنها، وحرم عليهم ثالثة أشياء كان الناس يستحلو   كان 
 ____________________  

  ) . 13عند حديث رقم ( 1
  ) . 8/390احمللى ( 2
  ) . 5/338السنن الكربى (  3



  ) . 3/261األحكام الوسطى (  4
  ) . 168-167بلوغ املرام (ص 5
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اهم عن النساء وز اهم أن يباع سهم من مغنم حىت يقسم، و حىت يضعن،   -يعين أن يوطأن  - رة القبور واألوعية، و
اهم أن تباع مثرٌة حىت يبدو صالحها".   و

، كلهم من طرٍق عن مروان بن معاوية عن  3، وأبو نعيم األصبهاين2واللفظ له، والطرباين يف الكبري 1رواه ابن أيب عاصم
  بن علي الرقاشي عن عمران بن حيان به. محيد 

  . 4ومروان بن معاوية هو ابن احلارث الفزاري، ثقة حافظ
  6، وقيل: مها اثنان، وصنيع ابن حبان5ومحيد بن علي الرقاشي، قيل: هو محيد بن علي العقيلي، ومال إىل ذلك ابن حجر

ما ترمجا لكلِّ و  7واحلسيين ما اثنان عندمها، وذلك أ   احٍد منهما ترمجة مستقلة.يدل على أ
لتدليس  لرقاشي، إال مروان بن معاوية الفزاري وهو كان معروفاً  ما واحد؛ ألنه مل ينسب محيد بن علي  والذي يرتجح يل أ

ما واحد8يف أمساء شيوخه   . 9. وإىل هذا أشار املعلمي ورجح أ
 ____________________  

  ) . 219/ 4اآلحاد واملثاين (  1
  ) . 35/ 4لكبري ( املعجم ا 2
  ) . 1/192( -خمطوط   - معرفة الصحابة  3
  ) . 6575تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 107تعجيل املنفعة (ص 5
  ) . 8/195) ، (6/190الثقات ( 6
  ) . 111-110اإلكمال (ص  7
  ) . 110) ، تعريف أهل التقديس (ص98/ 10ذيب التهذيب ( 8
  ) . 2/353حاشية التاريخ الكبري للبخاري (  9
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س  ما واحد، فقد قال الدارقطين يف محيد بن علي العقيلي: ال يستقيم حديثه وال حيتج به. وقال أبو زرعة: ال  فإذا ترجح أ
  . 1- كما سبق   -به. وذكره ابن حبان يف الثقات 

  . 2وأما عمران بن حيَّان، فلم يوثقه غري ابن حبان
لرقاشي، ويف  وأبوه حيان بن منلة أبو عمران األنصاري ، قال فيه أبو نعيم األصبهاين: "ذكره البخاري يف الصحابة، يعرف 

  . 3صحبته اختالف" 



  . 5. وذكره ابن عبد الرب يف الصحابة4وقال ابن منده: "ذكره البخاري، ويف صحبته نظر"
  ولعلَّ سبب الرتدد يف صحبته أو عدمها هو أنه مل يرو عنه غري ابنه عمران وهو جمهول. 

بق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف. وأيضاً فإن يف املنت نكارة، وذلك أن حلوم األضاحي مل حيل ادخارها إال يف  فمما س
ا أحلت يوم خيرب  6عام حجة الوداع، وكان عام تسع من اهلجرة حمرماً  . وعلى ذلك فإن ما جاء يف هذا احلديث من أ

  منكر. وهللا أعلم. 
 ____________________  

  ) . 366/ 2مليزان (لسان ا  1
  ) . 7/241الثقات ( 2
  ) . 1/192( -خمطوط   - معرفة الصحابة  3
  ) . 1/365اإلصابة يف متييز الصحابة (  4
  ) . 363/ 1(  -املطبوع يف حاشية اإلصابة  - االستيعاب  5
  ) . 10/28انظر: فتح الباري ( 6
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ى يوم خيرب أن تباع السهام حىت تقسم". ) عن أيب أمامة رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا علي6(  -  96   ه وسلم 
، كلهم من طريق محاد بن أسامة 4ومسند الشاميني 3، ومن طريقه الطرباين يف معجمه الكبري2، وابن أيب شيبة 1رواه الدارمي

  عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.
أخطأ يف تسمية شيخه يف هذا اإلسناد، وذلك أن الذي مسع منه أبو أسامة  وأبو أسامة هو محاد بن أسامة وهو ثقة إال أنه 

  إمنا هو عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، وليس عبد الرمحن بن يزيد بن جابر. 
قال احلافظ ابن حجر يف سبب هذا اخلطأ: "عبد الرمحن بن يزيد بن جابر من ثقات الشاميني، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها 

أبو أسامة، مث قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، وهو من ضعفاء الشاميني، فسمع منه أبو   ومل يسمع منه
  أسامة وسأله عن امسه فقال: عبد الرمحن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار حيّدث عنه

 ____________________  
  ) . 298/ 2سنن الدارمي ( 1
ب: الغنائم وشراؤها قبل أن تقسم] ، وقد وقع يف نسخ املصنف املطبوعة  -تاب اجلهاد  / ك6[ج- خمطوط  - املصنف  2

تج من سقط، وحديث جابر   نسبة منت حديث أيب أمامة رضي هللا عنه هذا إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه وهو خطأ 
ليه وسلم "أعطيت مخساً مل يعطهن أحٌد قبلي  رضي هللا عنه الذي ذكر إسناده يف املطبوع إمنا هو حديث النيب صلى هللا ع

ب (ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن املغامن أحلت  ٍب كامٍل وهو  ... " احلديث. وقد سقط من املطبوع أحاديث 
  له) . 

  ) . 130،187/ 8املعجم الكبري (  3
  ) .321/ 1مسند الشاميني ( 4
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لرمحن بن يزيد بن جابر، فوقعت املناكري يف رواية أيب أسامة عن ابن جابر ومها ثقتان،  وينسبه من قبل نفسه، فيقول: عبد ا
  . انتهى. 1فلم يفطن لذلك إال أهل النقد، فميزوا ذلك ونّصوا عليه كالبخاري وأيب حامت وغري واحد"
ن أ أسامة انقلب عليه اسم شيخه حممد بن عبد هللا بن منري، وأبو ،  2داود، ويعقوب بن سفيان  وممن صّرح من األئمة 

  وغريهم. 3والنسائي
  فإذا تبّني أن عبد الرمحن بن يزيد هو ابن متيم، فإن عبد الرمحن هذا قد تكلم فيه. 

فقال ابن معني: ضعيف يف الزهري وغريه. وقال البخاري: عنده مناكري. وقال أيضاً: منكر احلديث. وقال أبو زرعة وأبو  
داود والنسائي والدارقطين: مرتوك. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال الساجي:   حامت: ضعيف احلديث. وقال أبو

  . 4ضعيف حيدث عن مكحول مناكري
  والذي يرتجح يل مما تقدم من أقوال األئمة فيه أنه يف مرتبة الضعيف جدًا. وهللا أعلم.

  . 5ولويف اإلسناد علة أخرى وهي االنقطاع بني عبد الرمحن بن يزيد بن متيم ومكح
 ____________________  

  ) . 748-747/ 2النكت على كتاب ابن الصالح ( 1
  ) . 297-296-6/295ذيب التهذيب ( 2
  ) . 4/293الكامل يف ضعفاء الرجال (  3
  ) . 297-296-6/295ذيب التهذيب ( 4
  ) . 74(ص  -للبخاري   -التاريخ الصغري  5
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. وقوله هذا نتيجة لعدم تنبهه خلطأ أيب أسامة يف  1فيه: "رجاله رجال الصحيح"وقد مشى اهليثمي على ظاهر اإلسناد فقال 
  تسمية شيخه. 

بت كما يف أحاديث هذا   فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف جدًا، وأما النهي عن بيع املغامن حىت تقسم فهو 
  الفصل. وهللا أعلم.

 ____________________  
  ) . 4/104جممع الزوائد (  1

)1/291 (  

  



  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع املغامن حىت تقسم. 

ي عنه، هذا على رأي من يرى أن ملك الغنيمة يتوقف على   ى عن بيع املغامن حىت تقسم؛ ألنه بيع ما مل ميلك وقد  وإمنا 
ملقتضي للنهي اجلهل بعني املبيع إذا كان يف املغنم  القسمة، وأما على رأي من يرى أن امللك يتم قبل القسمة فعنده أن ا

  . 1أجناٌس خمتلفة
واملغامن قبل أن تقسم هي حقٌّ مشاع جلميع الغامنني، فال حيل ألحٍد أن يبيع شيئاً منها قبل أن تقسم، ويقاس عليها كل شيء 

  فيه حقٌّ مشاٌع بني املسلمني كاألرض املوات وغريها.
هي عن بيع الصدقات حىت تقبض. وقد سبق أن احلديث الوارد يف هذا النهي ضعيف، إال أن بيع ويستفاد أيضاً مما تقدم الن 

ي عنه، وقد تقدم الكالم يف بيع ما مل يقبض يف الفصل األول من   ُ الصدقات قبل أن تقبض داخٌل يف بيع ما مل يقبض وقد 
  هذا الباب. وهللا أعلم. 

 __________  
  ) 4/280انظر: مرقاة املفاتيح ( 1

)1/292 (  

  

لكالئ    الفصل الرابع: ما ورد يف النهي عن بيع الكالئ 
لكالئ".  -رضي هللا عنهما  - ) عن ابن عمر 1(  -  97 ى عن بيع الكالئ    "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فع عنه به2، والبيهقي1رواه ابن عدي   . ، كالمها من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة الرََّبذي عن 
فع كما قال أمحد 3وموسى بن عبيدة الرََّبذي تقدم الكالم فيه   5والبزار  4وأنه ضعيف جدًا. ومل يتابع يف هذا احلديث عن 

  . 8والبيهقي 7وابن عدي 6والدارقطين
  بدالً من - 11وهو ثقة -من هذا الطريق، إال أنه جاء يف إسنادمها موسى بن عقبة  10، واحلاكم9وروى احلديث الدارقطين

  موسى بن 
 ____________________  

  ) . 6/335الكامل (  1
  ) . 5/290السنن الكربى (  2
  ) . 71تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  3
  ) . 112-111/ 2العلل املتناهية (  4
  ) . 92/ 2كشف األستار (  5
  ) . 26/ 3التلخيص احلبري ( 6
  ) . 6/335الكامل (  7
  ) . 5/341السنن الكربى (  8
  ) . 71/ 3سنن الدارقطين (  9



  ) . 57/ 2املستدرك (  10
  ) . 6992تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 11
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عبيدة، ولذلك حكم احلاكم على اإلسناد بقوله: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه"، ومل يتعقبه الذهيب  
بعه على ذلك.    بشيء بل ظاهر كالمه أنه 
قال يف روايته عن   -يعين احلاكم  - ارقطين واحلاكم، فقال: "شيخنا أبو عبد هللا وقد بّني البيهقي اخلطأ الواقع يف سند الد

موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من أيب احلسن الدارقطين شيخ عصره روى هذا احلديث يف كتاب السنن عن أيب احلسن 
أيب احلسن املصري يف اجلزء  علي بن حممد املصري هذا فقال: "عن موسى بن عقبة"، وشيخنا أبو احلسني رواه لنا عن 

  . انتهى. 1الثالث من سنن املصري، فقال: "عن موسى" غري منسوب"
ن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا   وقد دفع احلافظ ابن حجر الوهم عن الدارقطين فقال: "وقد جزم الدارقطين يف العلل 

  . 2يدل على أن الوهم يف قوله "موسى بن عقبة" من غريه" 
فع كما سبق، ورواه أخرى عن عبد هللا بن  وبسبب ضعف موس ى بن عبيدة، فقد اضطرب يف هذا احلديث. فرواه مرَّة عن 

  ، 7، والبيهقي6، والطحاوي5، والعقيلي 4، والبزار 3دينار. فقد رواه ابن أيب شيبة
 ____________________  

  ) . 5/290السنن الكربى (  1
  ) . 26/ 3التلخيص احلبري ( 2
  ) . 250/ 5املصنف ( 3
  ) . 91/ 2كشف األستار (  4
  ) . 4/162الضعفاء ( 5
ر ( 6   ) .4/21شرح معاين اآل
  ) . 5/290،341السنن الكربى (  7
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"أن النيب صلى هللا  -رضي هللا عنهما  -، كلهم من طرٍق عن موسى بن عبيدة عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر 1والبغوي
لكالئ ى عن بيع الكالئ    ".عليه وسلم 

ر ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع ا ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ دين  2ولفظ البزار: "
  . 3بدين وعن بيع آجل بعاجل" 

لعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول رجل: ُأعجل لك مخسمائة ودع البقية، والشغار أن ينكح   واآلجل 
ملرأ   ة ليس بينهما صداق.املرأة 



من هذا الطريق أيضاً إال أنه وقع يف إسنادمها أيضًا: "موسى بن عقبة" بدًال من "موسى بن   5واحلاكم 4ورواه الدارقطين
  عبيدة"، وقد تقدم بيان خطأ هذا.

بع موسى بن عبيدة يف حديثه هذا عن عبد هللا بن دينار إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي كما عند عبد بنحو   6الرزاق وقد 
  لفظ البزار السابق. 

  .7وإبراهيم بن أيب حيىي األسلمي موالهم، تقدم أنه مرتوك
 ____________________  

  ) . 113/ 8شرح السنة ( 1
  ) . 4/298هو ما يف البطون. النهاية (  2
ا ساقطة من املطبوع من كشف األس 3 تار. وقد ذكرها اهليثمي هذه اجلملة مل تذكر يف لفظ احلديث من املنهيات. والظاهر أ

  ) . 83/ 4يف جممع الزوائد (
  ) . 72/ 3سنن الدارقطين (  4
  ) . 2/57املستدرك ( 5
  ) . 90/ 8املصنف ( 6
  ) . 84تقدم عند حديث رقم ( 7
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بل هو ضعيف جدًا. وقد قال الشافعي يف  -رضي هللا عنهما  - فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ال يصح عن ابن عمر 
  . 1ديث: "أهل احلديث يوهنون هذا احلديث"هذا احل

سناده عن حممد بن يعلى بن زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن    2وروى احلديث الطرباين يف املعجم الكبري
ى أن ي ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملنابذة، و قول  رافع بن خديج عن أبيه عن جده، قال: "

  بدين". 3الرجل للرجل: ابتع هذا بنقٍد واشرته بنسيئة حىت يبتاعه وحيرزه، وعن كالٍئ بكالٍئ، ودين
ذا اإلسناد، وقد قال فيه البخاري: يتكلم فيه وهو   وحممد بن يعلى بن زنبور تفرد من بني الرواة عن موسى بن عبيدة 

ئي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ال جيوز االحتجاج به فيما  ذاهب احلديث. وقال أبو حامت: مرتوك احلديث. وقال النسا
. وسوف 6. وهو أوىل من قول احلافظ ابن حجر فيه "ضعيف"5. وجعله احلافظ الذهيب يف مرتبة "مرتوك"4خالف الثقات

  يف النهي عن املزابنة،  7يت ذكر حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه 
 ____________________  

  ) . 26/ 3(  التلخيص احلبري 1
  ) . 267/ 4املعجم الكبري (  2
) ذكر لفظ الطرباين وليس فيه حرف "الواو" 4/198هكذا يف املطبوع من املعجم الكبري. ويف جامع املسانيد البن كثري ( 3

رة جلملة "كالئ بكالئ".   قبل كلمة "دين"، وذلك ألن مجلة دين بدين مفسِّ
  ) . 534-9/533ذيب التهذيب ( 4
  ) . 3/97الكاشف (  5



  ) . 6412تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
يت   7   ) . 167برقم (  - إن شاء هللا   -سوف 
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فع عن  دة، فعلى هذا فإن هذا اإلسناد منكر، واحملفوظ عن موسى بن عبيدة أنه عن عبد هللا بن دينار و وليس فيه هذه الز
حجر أن يكون اخلطأ يف هذا اإلسناد من حممد بن يعلى بن  . وقد استظهر احلافظ ابن - رضي هللا عنهما  -ابن عمر 

  . 1زنبور
ً كان، فإن احلديث ضعيف جدًا من مجيع طرقه؛ ألن مدارها على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً كما تقدم،  وأ

جيوز بيع دين   حديث يصح، لكن إمجاع الناس على أنه ال 2وليس للحديث شواهد تؤيده، ولذا قال أمحد: "ليس يف هذا
  . 3بدين"

 ____________________  
  ) . 26/ 3التلخيص احلبري ( 1
لدين. 2   أي: النهي عن بيع الدين 
  ) . 26/ 3التلخيص احلبري ( 3
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  داللة احلديث السابق: 
لدين املؤخر، وقد تقدم  لنسيئة، أو يقال: هو بيع الدين املؤخر  لكالئ هو بيع النسيئة  أن احلديث الوارد يف بيع الكالئ 

حلكم الذي يدل عليه. وقد حكى هذا اإلمجاع اإلمام أمحد كما  النهي عنه ضعيف جدًا، إال أن العلماء أمجعوا على القول 
  . 2، وابن املنذر1تقدم

لكالئ املنهي عنه، واتفقوا على أنه ال جيوز بيع نسيئة بنس ن  ولكن وقع اخلالف بني العلماء يف صورة بيع الكالئ  يئة، 
، فهو بيع سلم يف األصل، إال أن الثمن مل  3يقول: بعين ثوً يف ذميت بصفة كذا إىل شهر كذا بدينار مؤجل إىل وقت كذا

  . 4يسلم يف وقت العقد بل كان نسيئة 
نة وحلَّ وذكر بعض العلماء من صوره: أن يسلم الرجل إىل الرجل مائة درهم إىل سنٍة يف مقداٍر من الطعام. فإذا انقضت الس
  . 5الطعام عليه قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعين هذا القدر من الطعام مبائيت درهم إىل شهر

لدين وهو ر اجلاهلية، وجعلوا أقل   ب فسخ الدين  لدين، وإمنا هو من  ب بيع الدين  ويرى املالكية أن هذا ليس من 
لدي لث بدين. ويتصور عندهم أيضاً يف  ما يتصور يف بيع الدين  ن أن يكون بني ثالثة، كمن له دين على شخص فيبيعه من 

  أربعة كمن له دين على إنسان ولثالث دين
 ____________________  

  تقدم يف آخر ختريج احلديث املتقدم.  1



  ) . 117اإلمجاع (ص 2
موع ( 3   ) . 9/501ا
  ) . 1/493انظر: أعالم املوقعني ( 4
  ) . 280/ 4) . وانظر: مرقاة املفاتيح (141/ 1: غريب احلديث أليب عبيد (انظر 5
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ملعامالت اجلارية يف الدين   لث فيما يتعلق  على رابع، فيبيع كل ما ميلك من الدين مبال صاحبه من الدين. وعندهم نوع 
خري مال السلم إن كان من أحد النقدين ع لدين، وهو  لدين أعظم وهي ابتداء الدين  ن العقد. وعندهم أن فسخ الدين 

لدين لدين، مث ابتداء الدين    . 1هذه األنواع الثالثة حرمة، مث بيع الدين 
لكالئ. وقد اعرتض على كثري من هذه الصور ، ومن ذلك ما ذكره بعض  2وذكر بعض الفقهاء صورًا أخرى لبيع الكالئ 

يع دين بدين، ولو كان الدينان حالني، أو أحدمها حاًال، وجعلوا ذلك من بيع الفقهاء من إطالق املنع على كل عقد تضمن ب
لكالئ.   الكالئ 

لنسيئة. فالدين احلال ال يسمى نسيئة.  لكالئ إمنا هو بيع النسيئة    وقد تقدم أن بيع الكالئ 
لدين ليس فيه نص عام وال إمجاع، وإمنا  لكالئ،  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "إن بيع الدين  ورد النهي عن بيع الكالئ 

ملؤخر الذي مل يقبض"   . 3والكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض 
لدين أن مطلوب الشرع صالح ذات البني وحسم مادة الفساد والفنت، وإذا اشتملت   واحلكمة يف النهي عن بيع الدين 

اً لكثرة اخلصومات والعداوات فمنع الشرع ما  املعاملة على شغل الذمتني توجهت املطالبة من اجلهتني، فكان ذلك سبب
  . وهللا أعلم. 4يفضي لذلك

 __________  
  ) . 3/82) ، شرح الزرقاين على خمتصر خليل ( 77- 76/ 5انظر: شرح اخلرشي على خمتصر خليل (  1
  ) . 268-263انظر: دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي (ص  2
  ) . 512/ 20يمية ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن ت 3
  ) . 29/472) ، وانظر: جممع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 290/ 3الفروق ( 4
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  الباب الثالث: األحاديث الواردة يف النهي عن بيوع الغرر 
  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن بيوع الغرر 

 ...  
  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن بيع الغرر 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر". ) عن أيب ه1(  -  98   ريرة رضي هللا عنه قال: "



د عن األعرج عنه 6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي3، والرتمذي2، وأبو داود1رواه مسلم ، كلهم من طرٍق عن أيب الز
  . 7به

فٍع عن أيب هريرة  سناده عن عبد العزيز بن حممد الدراور   8ورواه ابن عبد الرب  د عن  دي عن عبيد هللا بن عمر عن أيب الز
د عن   رضي هللا عنه به. فإن كان حمفوظاً عن الدراوردي فقد أخطأ فيه، فإن غريه يرويه عن عبيد هللا بن عمر عن أيب الز

  األعرج عن أيب هريرة رضي هللا عنه به كما تقدم.
 ____________________  

  ) ] . 1153/ 3البيوع (صحيح مسلم [كتاب  1
  ) ] . 673- 672/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 532/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 262/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 739/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 2/250،376،436،439،496املسند ( 6
سناد آخر، وهو: عن عبيد هللا بن عمر عن الزهري عن  376/ 2وقع يف املطبوع من مسند أمحد ( 7 ) ذكر هذا احلديث 

) تبني أن هذا اإلسناد خطأ،  671/ص 1أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه به. وعند الرجوع إىل خمطوٍط ملسند أمحد (جـ
د عن األعرج به. ويؤيد هذا أن احلاف ظ ابن حجر إمنا ذكر هذا احلديث يف  وأن اإلسناد إمنا هو: عن عبيد هللا عن أيب الز

د عن األعرج ومل يذكره يف حديث أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه.  353/ 7أطرافه ملسند أمحد ( ) من طريق أيب الز
  ) . 8/184ومل يصب حمقق أطراف مسند أمحد يف استدراكه على احلافظ ابن حجر هذا احلديث من طريق أيب سلمة (

  ) . 135/ 21التمهيد ( 8
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  . 1والدراوردي قد تكلم يف حديثه عن عبيد هللا بن عمر فقد قال فيه النسائي: "حديثه عن عبيد هللا بن عمر منكر" 
سناده عن أيب قّرة موسى بن طارق عن زمعة بن صاحل  2وجاء احلديث أيضاً من وجٍه آخر، فقد رواه الطرباين يف األوسط

ح ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع   عن يعقوب بن عطاء بن أيب ر عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "
ذا اإلسناد.    الغرر". وذكر الطرباين أن أ قرة تفرد 

  .3وزمعة بن صاحل ويعقوب بن عطاء ضعيفان
ن صاحل، وعن زمعة أبو  وقال ابن عدي أيضاً يف يعقوب: "عنده غرائب وخاصة إذا روى عنه أبو إمساعيل املؤدب وزمعة ب

  . 4قرة"
د عن ابن أيب ليلى عن   5ورواه الطرباين أيضاً  سناٍد آخر عن عطاء، وذلك من طريق ضرار بن صرد عن املطلب بن ز

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر". وضرار بن صرد تقدم الكالم فيه ، وأنه ضعيف  6عطاء به، ولفظه: "
ن هذا اإلسناد ال يصلح لالعتبار، فيبقى أن هذا احلديث عن أيب هريرة إمنا هو حمفوظ من رواية األعرج جًدا، فعلى هذا فإ
  عنه به. وهللا أعلم. 

 ____________________  



  ) . 6/354ذيب التهذيب ( 1
  ) . 19- 18/ 3املعجم األوسط (  2
  ) . 2035،7826تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 7/144الكامل (  4
  ) .381/ 5عجم األوسط ( امل 5
  ) . 44عند حديث (  6
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ى عن بيع الغرر". 2(  -  99   ) عن سهل بن سعد رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
، كلهم من طرٍق عن عبد العزيز بن أيب حازم 4، وابن عبد الرب 3، والدارقطين يف األفراد2واألوسط 1رواه الطرباين يف الكبري

  عنه به. عن أبيه 
س. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. وقال النسائي: ثقة.   وعبد العزيز بن أيب حازم قال فيه ابن معني: ثقة صدوق ليس به 

س. ووثقه العجلي وابن منري وابن حبان   .6. وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق"5وقال مرة: ليس به 
ى عن بيع الغرر"وقد روى مالك عن أيب حازم عن سعيد بن املسيب "أن رس   . 7ول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وقد أعل ابن عبد الرب رواية عبد العزيز بن أيب حازم برواية مالك، فقال عن رواية عبد العزيز: "هذا خطأ، ومل يرو هذا  
ن حيتج به  احلديث أبو حازم عن سهل، وإمنا رواه عن سعيد ابن املسيب كما قال مالك، وليس ابن أيب حازم يف احلديث مم

فيما خالف غريه، وهو عندهم لني احلديث ليس حبافظ، واحلديث حمفوظ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ومعلوم أن  
  . 8سعيد بن املسيب من كبار رواة أيب هريرة" 

 ____________________  
  ) . 172/ 6املعجم الكبري (  1
  ) .348/ 5املعجم األوسط (  2
  ) . 520/ 1 موافقة اخلُْرب اَخلَرب ( ساق إسناده احلافظ ابن حجر يف 3
  ) . 135/ 21التمهيد ( 4
  ) . 6/334ذيب التهذيب ( 5
  ) . 4088تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) . 2/513املوطأ (  7
  ) . 135/ 21التمهيد ( 8
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، مث قال: 1ملرسلة: "أصح"وقد سبق ابن عبد الرب يف ختطئة عبد العزيز بن أيب حازم الدارقطين حيث قال عن رواية مالك ا
لسندين فدلَّ على أنه حفظه"   .2"لكن قد رواه عبد العزيز عن أبيه 

  . 3وقد أجاب ابن حجر عن كالم ابن عبد الرب يف عبد العزيز بن أيب حازم، حيث قال: "احتج به الشيخان"
ه. ولذا حكم عليه احلافظ ابن حجر  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث حسن لذاته. ولكنه يرتقي بشواهده إىل الصحيح لغري 

  ، وهللا أعلم.4بقوله: "هذا حديث حسن صحيح"
) عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تالمسوا، وال تناجشوا، وال تبايعوا  3( -  100

م فإن ردّ    ها فلريّدها بصاٍع من متر". الغرر، وال يبيعنَّ حاضر لباٍد، ومن اشرتى حمفَّلًة فليحلبها ثالثة أ
  جاء هذا احلديث عن أنس رضي هللا عنه من طريقني: 

  الطريق األوىل: إمساعيل بن مسلم املكي عن احلسن عنه به: 
، كلهم من هذا  9، والبيهقي 8، وابن عدي 7، والبزار 6للفظ املذكور، ورواه خمتصرًا احلارث بن أيب أسامة 5رواه أبو يعلى 

  الطريق.
 _________ ___________  

  ) . 520/ 1موافقة اخلُْرب اخلََرب (  1
  املرجع السابق.  2
  ) . 521/ 1املرجع السابق ( 3
  ) . 520/ 1املرجع السابق ( 4
  ) . 155- 154/ 5مسند أيب يعلى ( 5
  ) . 1/494بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث (  6
  ) . 90-89/ 2كشف األستار (  7
  ) . 1/285الكامل (  8
  ) . 5/319السنن الكربى (  9
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وإمساعيل بن مسلم املكي تركه حيىي وابن مهدي وابن املبارك. وقال ابن عيينة: كان خيطئ، أسأله عن احلديث فما كان يدري 
شيئاً. وقال أمحد: منكر احلديث. وقال ابن معني: ليس بشيء. وقال ابن املديين: ال يكتب حديثه. وقال أبو حامت: ضعيف 

  .1يكتب حديثه. وقال النسائي: مرتوكاحلديث، ليس مبرتوك، 
  ، والذي يظهر يل أنه ضعيف جدًا. 2وجعله ابن حجر يف مرتبة "ضعيف احلديث"

  الطريق الثانية: يونس عن احلسن عنه به: 
  سناده عن أيب عمارة به. ولفظه: "ال تناجشوا، وال تالمسوا، وال تبايعوا الغرر، وال يبيع حاضر لباٍد".  3رواه ابن عدي

ساً، وهو   -قاله ابن عدي  - و عمارة املذكور هو يعقوب بن إسحاق الرازي وأب وقد قال فيه أبو حامت: "ما أرى حبديثه 
  . 5. وقد قال أبو حامت يف علي بن عبد هللا بن راشد: "كان صدوقاً"4أحبُّ إيلَّ من علي بن عبد هللا بن راشد موىل قراد"

 ____________________  



  ) . 1/332ذيب التهذيب ( 1
  ) . 484تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 7/152الكامل (  3
) . وقد أغفل قول أيب حامت الذهيبُّ وابُن حجر، فلم يذكراه عند ترمجتهما ليعقوب بن إسحاق  203/ 9اجلرح والتعديل ( 4

  ) . 303-6/302) ، لسان امليزان ( 122/ 6مع شدة عنايتهما بكتاب ابن أيب حامت. انظر: ميزان االعتدال (
  ) .193/ 6اجلرح والتعديل ( 5
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  . 1وقال ابن عدي يف يعقوب بن إسحاق: "روى عن يونس بن عبيد وعن غريه ما ال يتابع عليه" 
ذا الطريق حسناً لذاته، وبشواهده يرتقي  واملقدَّم هو قول أيب حامت ألنه من بلده، فهو أعلم به. فعلى هذا فيكون احلديث 

  لغريه. وهللا أعلم.  إىل الصحيح
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر".  -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  4( -  101   قال: "

، كلهم من طريق األسود بن عامر عن أيوب بن عتبة عن حيىي بن أيب كثري  4، والطرباين يف الكبري3، وأمحد2رواه ابن ماجه
ح عنه به.    عن عطاء بن أيب ر

ا أيوب بن عتبة فتكلم فيه وال سيما يف حديثه عن حيىي بن أيب كثري. فقال فيه ابن معني: ليس بشيء. وضعفه ابن املديين وأم
ومسلم والنسائي. وقال أمحد: ثقة إال أنه ال يقيم حديث حيىي بن أيب كثري. وقال أيضاً: مضطرب احلديث عن حيىي ويف غري  

وقال البخاري: ضعيف جدًا، ال أحدث عنه، وكان ال يعرف صحيح حديثه من  حيىي. وقال أبو داود: منكر احلديث. 
  . 5سقيمه. وقال الدارقطين: يرتك. وقال مرة: شيخ يعترب به 

 ____________________  
  ) . 7/152الكامل (  1
  ) ] . 739/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 2
  ) . 1/302املسند ( 3
  ) .11/154املعجم الكبري (  4
  ) . 409-1/408لتهذيب (ذيب ا 5
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  . 1وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه يف مرتبة "ضعيف" 
لسماع، إال أن احلافظ ابن حجر ذكره يف الثانية ممن حيتمل  ويف اإلسناد أيضاً عنعنة حيىي بن أيب كثري وهو مدّلس ومل يصّرح 

  . 2تدليسه
سناده عن يونس بن بكري عن  وقد جاء احلديث من وجٍه آخر، إال أنه أضعف من السا بق، فقد روى الطرباين يف الكبري 



ى عن بيع الغرر"  -رضي هللا عنهما   - النضر أيب عمر عن عكرمة عن ابن عباس    . 3"أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
ن يروي عنه. وقال  والنضر أبو عمر هو ابن عبد الرمحن اخلزاز. قال فيه ابن معني: ليس بشيء. وقال أيضاً: ال حيل ألحٍد أ

أمحد: ضعيف احلديث، ليس بشيء. وقال أبو حامت: ضعيف ذاهب احلديث. وقال أبو داود: ال يروى عنه، أحاديثه  
  . 5. وجعله ابن حجر يف مرتبة: "مرتوك"4بواطيل. وقال النسائي: مرتوك احلديث

من الوجوه إال أنه يتقّوى بشواهده اليت  بوجهٍ  -رضي هللا عنهما  -فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ضعيف عن ابن عباس  
  سبق ذكرها، فيكون حسًنا. وهللا أعلم.
 ____________________  

  ) . 619تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 1
  ) . 76تعريف أهل التقديس (ص  2
  ) .11/254املعجم الكبري (  3
  ) . 442-441/ 10ذيب التهذيب ( 4
  ) . 7144تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
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ى عن بيع الغرر".   -رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمرو 5( -  102   "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
سناده عن عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن احلارث بن عبد الرمحن عن عمرو بن شعيب عن   1رواه الطرباين يف األوسط

  أبيه عن جده به. 
  احلديث عن احلارث إال عاصم، تفرد به أبو موسى". قال الطرباين: "مل يرو هذا 

لقوي . وقال ابن  2وعاصم بن عبد العزيز األشجعي وثقه ابن معني، وقال فيه البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس 
  . 4. وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "صدوق يهم"  3حبان: كان ممن خيطئ كثرياً فبطل االحتجاج به إذا انفرد 

  هر يل أنه يف مرتبة "ضعيف". وهللا أعلم. ويظ
لقوي س. وقال أبو حامت: ليس  ب الدوسي املدين. قال فيه أبو زرعة: ليس به    . 5واحلارث بن عبد الرمحن هو ابن أيب ذ

  . 6وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق يهم"
فصل تشهد له كحديث أيب هريرة رضي هللا  فمما سبق يتبني أن إسناد احلديث ضعيف، إال أن األحاديث الثابتة يف هذا ال

ا حسناً لغريه، وهللا أعلم.    عنه وغريه، فيكون 
 ____________________  

  ) . 98/ 8املعجم األوسط (  1
  ) . 5/46ذيب التهذيب ( 2
روحني (  3   ) . 2/129ا
  ) . 3064تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 2/148ذيب التهذيب ( 5
  ) . 1030رقم الرتمجة ( تقريب التهذيب:  6
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ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر".  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 6( -  103   قال: "
فع عنه به.  2، والبيهقي1رواه ابن حبان   سنادمها عن املعتمر بن سليمان عن أبيه عن 

فع، فقد قال أبو غّسان وهذا اإلسناد فيه علة، وهي االنقطاع بني سليمان بن  طرخان التيمي والد املعتمر بن سليمان وبني 
فع"     . 3النَّهدي يف سليمان التيمي: "مل يسمع من 

قال احلافظ ابن حجر: "هذا إسناد ظاهره الصحة"، مث قال: "ورجاله رجال الصحيح، لكنه معلول، وقد جرى ابن حبان  
بن عبد األعلى عن معتمر، وكذا أخرجه الضياء املقدسي يف األحاديث  على ظاهره، فأخرجه يف صحيحه من طريق حممد 

فع فيه رجًال مل يسم"    . 4املختارة ممّا ليس يف الصحيحني، وعلته أن بني سليمان التيمي وبني 
فع عن ابن عمر فذكره . سناده إىل معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رجٍل عن  .. مث ساق احلافظ ابن حجر احلديث 

."  
من رواية سفيان الثوري عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن   5مث قال احلافظ: "وللحديث طريق أخرى أخرجه البيهقي

  فع، ويف ابن أيب ليلى مقال، ولعله املبهم املذكور". 
 ____________________  

  ) . 346/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  1
  ) . 5/302السنن الكربى (  2
  ) . 203-4/202ذيب التهذيب ( 3
  ) . 522/ 1موافقة اخلُْرب اخلََرب (  4
  ) . 5/338السنن الكربى (  5
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لرواية عن ابن أيب ليلى، ولذلك مل يذكره املزي يف  وهذا االحتمال يظهر أنه احتمال بعيد، فإن سليمان التيمي غري معروف 
. إال أن ابن  1ضعيف لضعف ابن أيب ليلى. وقد سبق الكالم فيه وأنه ضعيفتالميذه. والذي يظهر أنه إسناد آخر إال أنه 

فع عن ابن عمر   2أيب ليلى قد توبع فيما رواه أمحد ى  -رضي هللا عنهما  -سناده عن حممد بن إسحاق حدثين  قال: "
لسماع من شيخه   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ... " احلديث. وهذا إسناد حسن لتصريح ابن  إسحاق 

  فع.
أوىل من قوله يف تعليل   3فمما سبق يتبني أن احلديث صحيح لغريه. وقول احلافظ ابن حجر فيه "إسناده حسن صحيح"

وإن كان كالم احلافظ يف تعليل احلديث متأخراً عن تصحيحه. وذلك أن كتابه "موافقة اخلُْرب اخلَرب"   - ملا سبق  -احلديث 
  . وهللا أعلم.4ه "التلخيص احلبري"متأخر عن كتاب

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
يت 7(   . 5) حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وسوف 



 ____________________  
  ) . 44تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  1
  ) . 2/144املسند ( 2
  ) . 6/ 3التلخيص احلبري ( 3
) أنه فرغ من تتبعه سنة عشرين ومثامنائة.  219/ 4كتابه التلخيص احلبري (دليل ذلك أن احلافظ ابن حجر ذكر يف آخر   4

  ) أنه انتهى من إمالئه سنة ست وثالثني ومثامنائة. 453-452/  2بينما جاء يف آخر كتابه موافقة اخلُْرب اَخلَرب (
  ) . 223سيأيت برقم ( 5
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  داللة األحاديث السابقة: 
  الغرر.يستفاد مما تقدم النهي عن بيع  

طنه وسرُّه1والغرر هو اخلطر   . 2. وهو ما طوى عنك علمه وخفي عليك 
. فكل بيع كان املقصود 3والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة

  منه جمهوًال غري معلوٍم، ومعجوزًا عنه غري مقدوٍر عليه فهو غرر.
ى الرسول صل ى هللا عليه وسلم عن هذه البيوع حتصيناً لألموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بني الناس وإمنا 

  . 4فيها
لغرر املنهي عنه ما كان غررًا ظاهرًا ميكن االحرتاز عنه، فأما ما تدعو إليه احلاجة، وال ميكن االحرتاز عنه كأساس  واملراد 

قصها، وكشراء الشاة يف ضرعها  الدار وشراء احلامل مع احتمال احلمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل األعضاء أو 
إلمجاع.    لنب وحنو ذلك، فهذا يصح بيعه 

ونقل العلماء اإلمجاع أيضاً يف أشياء غررها حقري، منها: أن األُمَّة أمجعت على صحة بيع اجلبة احملشوة وإن مل يُر حشوها،  
ع حشوها منفرداً    يصح.مل  5ولو 

 ____________________  
  ) ، مادة (غرر) . 2/768الصحاح (  1
  ) . 672/ 3معامل السنن ( 2
  ) . 10/156شرح صحيح مسلم (  3
  ) . 672/ 3معامل السنن ( 4
  أي: وهو يف اجلبة.  5

)1/313 (  

  



  وأمجعوا على جواز إجارة الدار وغريها شهرًا مع أنه قد يكون ثالثني يوماً وقد يكون تسعًة وعشرين. 
قاء بعوٍض مع اختالف أحوال الناس يف استعمال   ُجرٍة، وعلى جواز الشرب من ماء السِّ وأمجعوا على جواز دخول احلمام 

  املاء أو مكثهم يف احلمام.
وقد خيتلف العلماء يف بعض مسائل الغرر ويكون اختالفهم مبنياً على اختالفهم يف هذا الغرر هل هو يسري ال يؤثر أم أنه  

أمثلة ذلك: بيع املغيبات يف األرض كاجلزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك. فقد اختلف العلماء يف حكم بيعها  . ومن1يؤثر
  . 4، وهو مذهب املالكية3؟ وقد رجح ابن القيم القول جبواز بيعها2بناًء على الغرر املوجود فيها، هل هو غرر حقري أم ال

 __________  
موع ( 1   ) . 247- 9/246ا
  ) . 10/157مسلم (  شرح صحيح 2
  ) . 821-5/820زاد املعاد (  3
  ) . 2/1009املعونة ( 4

)1/314 (  

  

  الفصل الثاين: ما ورد يف النهي عن بيع حبل احلبلة واملضامني واملالقيح
ى عن بيع َحَبل احلَبَـَلة، وكان - رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمر 1( -  104  "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  بيعًا يتبايعه أهل اجلاهلية، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، مث تنتج اليت يف بطنها". 
  ، كلهم من طرٍق عنه به.8، وأمحد7، ومالك6، وابن ماجه5، والنسائي4، والرتمذي3، وأبو داود2، ومسلم1رواه البخاري

فع.وقوله: "كان بيعًا يتبايعه أهل اجلاهلية ... " قال اإلمس   اعيلي واخلطيب إنه مدرج من كالم 
  . وهللا أعلم. 9وهذا الذي استظهره احلافظ ابن حجر -رضي هللا عنهما  - وقال ابن عبد الرب: إنه من تفسري ابن عمر 

 ____________________  
) ، كتاب مناقب  2256/رقم  4) ، كتاب السلم ( 2143/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1

  ) ] . 3843/رقم 7األنصار (
  ) ] . 1154-1153/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 676- 675/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 531/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 294- 293/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 740/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 6
  ) . 2/506املوطأ (  7
  ) . 2/5،11،15،63،76،80،108،144،155) ، ( 1/56املسند ( 8
  ) . 419/ 4فتح الباري ( 9

)1/315 (  



  

ى عن َحَبل احلََبلة".  -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  2( -  105   "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  ، كالمها من طريق أيوب عن سعيد بن جبري عنه به. 2وهذا لفظه، والنسائي 1رواه أمحد

 ."ً   ولفظ النسائي وأمحد يف رواية: "السلف يف حبل احلبلة ر
  وإسناد هذا احلديث صحيح. وهللا أعلم.

من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن   4، والطرباين يف الكبري3ورواه البزار 
  ى عن بيع املالقيح واملضامني وَحَبل احلبلة".  "أن النيب صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما  -عباس 

ث، واملضامني ما يف أصالب الفحول، وهو عسب الفحل.   واملالقيح ما يف بطون اإل
  . 6، وقيل العكس، وبه فسره مالك5هذا هو املشهور عند العلماء وأهل اللغة

ذا اإلسن -رضي هللا عنهما  -قال البزار: "ال نعلمه عن ابن عباس    اد". إال 
وإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األنصاري وثقه أمحد. وقال ابن معني: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر احلديث. وقال  

  أبو حامت
 ____________________  

  ) . 1/240،291املسند ( 1
  ) ] . 293/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 2
  ) . 87/ 2كشف األستار (  3
  ) .11/230املعجم الكبري (  4
موع ( 5   ) . 316/ 9انظر ا
  ) 13/314انظر التمهيد ( 6

)1/316 (  

  

لقوي. وقال الدارقطين: مرتوك احلديث   . 2. وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "ضعيف"1: شيخ ليس 
ذه الشواهد حسناً لغريه. وهللا أعلم.    فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، إال أن له شواهد تؤيده، فيكون احلديث 

ى عن بيع املَْجر".  - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 3( -  106   "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  سناده عن موسى بن عبيدة عن عبد هللا بن دينار عنه به.  3رواه البيهقي

  . 4وموسى بني عبيدة، هو الرَّبذي، تقدم أنه ضعيٌف جداً 
سناده عن حيىي بن معني قال: "   فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه". وروى البيهقي 

فع عن ابن عمر  5ومما يدل على ضعف موسى بن عبيدة الربذي أنه قد تقدم رضي هللا عنهما   -أنه روى هذا احلديث عن 
  ، وسبق أنه مل يتابع على هذا.-

  واملَْجر قد تقدم أنه ما يف بطون األنعام.
 ____________________  



  ) . 1/104( ذيب التهذيب  1
  ) . 146تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 5/341السنن الكربى (  3
لكالئ  -) 71تقدم عند حديث رقم ( 4   . -حديث النهي عن بيع الكالئ 
  املرجع السابق.  5

)1/317 (  

  

ى عن بيع املالقيح واملضامني4( -  107   ".) عن أيب هريرة رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
سنادمها عن سعيد بن سفيان عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن سعيد بن املسيب   2، وحممد بن نصر1رواه البزار 

  عنه به.
  وزاد حممد بن نصر: "وحبل احلبلة". 

حلافظ".   قال البزار: "ال نعلم أحداً رواه هكذا إال صاحل، ومل يكن 
مت: حمله الصدق. وقال ابن حبان: كان ممن خيطئ، محل عليه علي بن  وسعيد بن سفيان هو اجلحدري، قال فيه أبو حا

  . 3املديين
  .4وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق خيطئ"

وأما صاحل بن أيب األخضر فهو اليمامي، ضعفه حيىي القطان، وابن معني، والبخاري، وأبو زرعة، والنسائي وغريهم. وقال ابن  
ً، فلم يكن  حبان: يروي عن الزهري أشياء مقلوبة،  روى عنه العراقيون، اختلط عليه ما مسع من الزهري مبا وجد عنده مكتو

. وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل  5مييز هذا من ذاك، ومن اختلط عليه ما مسع مبا مل يسمع فاألحرى أال حيتج به يف األخبار
  . 6أنه "ضعيف يعترب به"

 ____________________  
  ) . 87/ 2كشف األستار (  1
  ) . 61السنة (ص 2
  ) . 4/40ذيب التهذيب ( 3
  ) . 2323تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 4/381ذيب التهذيب ( 5
  ) . 2844تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6

)1/318 (  

  

بع صاحل بن أيب األخضر عمر بن قيس املكي املعروف بسندل كما ذكر الدارقطين أن عمر بن قيس   2. وقد تقدم1وقد 
  ذا مرتوك. فال يعترب بروايته. ه



بع مالكاً الزبيدي واألوزاعي ومعمر3وخالفهما مالك فرواه مرسًال كما يف املوطأ . إال أن معمرًا 4. وذكر الدارقطين أنه قد 
ي عن بيع املالقيح" ُ   . 5قال: عن الزهري عن ابن املسيب: "

  قول سعيد بن املسيب.  وقد رجح الدارقطين أن احلديث ال يصح مرفوعاً، وإمنا هو من
  فمما سبق يتبني أن احلديث ال يصح مرفوعاً من هذه الطريق، وإمنا هو قول ابن املسيب. وهللا أعلم.

ى عن املضامني واملالقيح    -رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمرو 5( -  108 "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  وحبل احلبلة". 
  عن عيسى بن أيب عيسى احلنَّاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به. سناده 6رواه ابن عدي

 ____________________  
  ) . 183/ 9العلل ( 1
  ) . 68تقدم عند حديث رقم ( 2
  ) . 2/507املوطأ (  3
  ) .61) . وانظر: السنة حملمد بن نصر (ص 183/ 9العلل ( 4
  ) . 8/20املصنف لعبد الرزاق ( 5
  ) . 5/247الكامل (  6

)1/319 (  

  

ذا اإلسناد ضعيف جدًا. وهللا أعلم.  1وعيسى بن أيب عيسى احلنَّاط تقدم   أن مرتوك. فعلى هذا فإن احلديث 
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  . 2) حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وقد تقدم6(
 ____________________  

  ) . 12تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) . 94تقدم برقم ( 2

)1/320 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع حبل احلََبلة. 

وَحَبل بفتح احلاء والباء مجع حابل. وهو النتاج، وحبل احلبلة هو نتاج النتاج كما جاء مفسَّراً يف بعض األحاديث. وهو من  
ا   . 1بيوع أهل اجلاهلية اليت كانوا يتبايعو

ل   نهي عن حبل احلبلة على معنيني:وقد اختلف العلماء يف املراد 
لنهي هو بيع حبل احلبلة وهو نتاج النتاج؛ ألنه غرٌر وبيع ما مل خيلق بعد.    فقيل: املراد 



احلديث   - رضي هللا عنهما   -. وبه فسر ابن عمر 2وقيل: إن النهي أن جيعل األجل لبيٍع ما نتاج النتاج، وهو أجٌل جمهول
  كما تقدم عند ذكر حديثه. 

  ال املعنيني ففي هذا البيع غرر وجهالة، فنهوا عنها وأرشدوا إىل الصواب من حكم اإلسالم فيها. وعلى ك
ت، فلم يثبت فيه حديث، إال أنه داخٌل يف بيع الغرر،   وأما ما يف بطون األنعام وهو املالقيح أو املَْجر كما يف بعض الروا

 فهو جمهول القدر جمهول الصفة، وذلك كله غرر من غري حاجة، فلم فإنه قد يكون محًال وقد يكون رحياً. وألنه إن كان محالً 
  .3جيز

إلمجاع   . 4والنهي عن بيع احلمل إمنا هو فيما إذا بيع مفرداً عن أمه، وأما إذا بيع احلمل تبعاً ألمه فهو جائٌز 
 __________  

  ) . 10/157) . وانظر: شرح صحيح مسلم (675/ 3معامل السنن ( 1
  ) . 1/334) . وانظر: النهاية (158- 10/157م ( شرح صحيح مسل 2
  ) . 271/ 1(  -للشريازي  - املهذب  3
موع ( 4   ) . 9/315انظر: ا

)1/321 (  

  

  الفصل الثالث: ما ورد يف النهي عن بيع املالمسة واملنابذة 
ى عن بيعتني ولبستني 1( -  109 ى عن   ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وصالتني، 

الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن االحتباء يف ثوٍب  
  واحد يفضي بفرجه إىل السماء، وعن املنابذة واملالمسة". 

،  8، وأمحد7، ومالك 6جه، وابن ما5، والنسائي4، والرتمذي-خمتصرًا    - 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري
  كلهم من طرٍق عنه به. 

 ____________________  
) ، كتاب الصوم 584/رقم  2) ، كتاب مواقيت الصالة (368/رقم  1[كتاب الصالة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 5821،  10/5819) ، كتاب اللباس (2145،2146/رقم  4) ، كتاب البيوع ( 4/1993(
  ) ] . 1153-1151/ 3بيوع (صحيح مسلم [كتاب ال 2
  ) ] . 4/341سنن أيب داود [كتاب اللباس ( 3
  ) ] . 602/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 259/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 733/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 6
  ) . 515/ 2موطأ مالك (  7
  ) . 529، 2/319،389،464،476،480،521املسند ( 8

)1/323 (  



  

ى  2( -  110 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبستني وعن بيعتني،  ) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "
لليل أو النهار وال يقلِّبه إال بذاك، واملنابذة أن ينبذ   عن املالمسة واملنابذة يف البيع، واملالمسة ملس الرجل ثوب اآلخر بيده 

، وينبذ اآلخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غري نظٍر وال تراٍض، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء الرجل إىل الرجل بثوبه 
أن جيعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة األخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه 

  منه شيء". 
  ، كلهم من طرٍق عنه به. 6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي 3اود، وأبو د2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري

وعند أيب داود وحنوه النسائي: "املنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، واملالمسة أن ميسَّه بيده وال 
  ينشره وال يقلبه، فإذا مّسه وجب البيع". 

  .7بذة واملالمسة من أيب سعيد رضي هللا عنه وقد رّجح احلافظ ابن حجر أن يكون تفسري املنا
 ____________________  

/رقم  4) ، كتاب البيوع (1991/ رقم 4) ، كتاب الصوم (467/رقم  1[كتاب الصالة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 6284/رقم  11) ، كتاب االستئذان (5820،5822/رقم  10) ، كتاب اللباس (2144،2147

  ) ] . 1152/ 3اب البيوع (صحيح مسلم [كت 2
  ) ] . 674- 673/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 261- 260/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 733/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 3/6،66،95املسند ( 6
  ) . 422/ 4فتح الباري ( 7

)1/324 (  

  

من سفيان بن عيينة، فقد قال فيه احلافظ ابن حجر: "هو خطأ من   وأما ما جاء يف رواية ابن ماجه من أن التفسري صادر 
  . 1قائله"

ى عن  سناده عن إبراهيم النخعي، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم:  وروى اإلمام أمحد 
منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي مل يسمع  ، وهذا إسناد 2استئجار األجري حىت يبني له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء احلجر

، إال أن موضع الشاهد من احلديث قد سبق  5فيه الوقف، وهو كذلك عند النسائي 4، وقد رجح أبو زرعة3من أيب سعيد 
فسيأيت أن له شواهد   -وهو بيع احلصاة  -أنه جاء مرفوًعا عن أيب سعيد اخلدري، أما النهي عن النجش وإلقاء احلجر 

  صحيحة.
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة 3( -  111 ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "

  واملنابذة واملزابنة". 
  ، كالمها من طريق عمر بن يونس عن أبيه عن إسحاق بن أيب طلحة عنه به. 7، والطحاوي6رواه البخاري



ر يل أيب املخاضرة قال: "ال ينبغي أن يشرتى شيٌء من مثر النخل حىت  فسَّ  - هو ابن يونس  -زاد الطحاوي: قال عمر 
  يونع، حيمر أو يصفر".

 ____________________  
  ) . 422/ 4فتح الباري ( 1
  ) . 3/59،68،71املسند ( 2
ذيب التهذيب (168انظر جامع التحصيل (ص   3   ) . 1/178) ، و
  ) . 376/ 1العلل ( 4
  ) ] . 32-31/ 7سنن النسائي [كتاب املزارعة ( 5
  ) ] . 2207/ 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  6
ر ( 7   ) . 24- 4/23شرح معاين اآل

)1/325 (  

  

ا رسول هللا   - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 4( -  112 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبستني، و قال: "
ا يف اجلاهلية. صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني، عن املنابذة    واملالمسة"، وهي بيوٌع كانوا يتبايعون 

، كلهم من طرٍق عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سامل  3والعقيلي  - خمتصرًا  -  2واللفظ له، وأبو داود 1رواه النسائي
  عن أبيه به. 

  ويف هذا اإلسناد علتان مها: 
س به،  العلة األوىل: جعفر بن بُرقان، قد تكلم يف حديثه وال سيما  يف الزهري. قال أمحد: "إذا حدث عن غري الزهري فال 

  ويف حديثه عن الزهري خيطئ". وقال أيضاً: "هو يف حديث الزهري يضطرب وخيتلف فيه". 
  وقال ابن معني: "يضعف يف روايته عن الزهري"، وقال أيضاً: "ليس بذاك يف الزهري". 

  . 4. وقال النسائي وابن عدي حنو ذلكوقال ابن منري: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة"
  . 5وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "صدوق يهم يف حديث الزهري"

 ____________________  
  ) ] . 261/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 144-4/143سنن أيب داود [كتاب األطعمة ( 2
  ) . 1/184الضعفاء ( 3
  ) . 2/85ذيب التهذيب ( 4
  ) . 932ذيب: رقم الرتمجة (تقريب الته 5

)1/326 (  

  



وحكم العقيلي على هذا احلديث بقوله: "ال يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكالم فريوى من غري طريق الزهري كله  
  سانيد صاحلة". 

سنادي أيب داود،  العلة الثانية: االنقطاع بني جعفر بن برقان والزهري. وهذا االنقطاع مصرَّح به يف إسناد النسائي وأحد إ
فإن إسناده عندمها: أن جعفر بن برقان قال: بلغين عن الزهري. ولذا قال أبو داود: "هذا احلديث مل يسمعه جعفر من  

  الزهري، وهو منكر". 
ضعيف منكر. وهللا أعلم. واحلديث حمفوظ عن غري ابن   -رضي هللا عنهما   -فمما سبق يتبني أن هذا احلديث عن ابن عمر 

  . - ي هللا عنهما رض -عمر 
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  . 1) حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقد تقدم5(
يت6(   . 2) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وسوف 
يت7(   . 3) حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه، وسوف 

 ____________________  
  ) . 90تقدم برقم ( 1
  ) . 166سيأيت برقم ( 2
  ) . 183قم (سيأيت بر  3

)1/327 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيع املالمسة واملنابذة. 

  . 1وكان هذا البيع من بيوع أهل اجلاهلية، فنهى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم
تبّني ما فيه، أو أن يبتاعه  وقد فّسر مالك املالمسة واملنابذة فقال يف املالمسة: هي أن يلمس الرجل الثوب وال ينشره وال ي

  ليًال وهو ال يعلم ما فيه. 
مُّل منهما، يقول كل واحٍد منهما   وقال يف تفسري املنابذة: هي أن ينبذ الرجل إىل الرجل ثوبه، وينبذ إليه اآلخر ثوبه من غري 

ذا   . 2لصاحبه: هذا 
ن جيعل البائع واملشرتي نفس اللمس بيعاً، رت املالمسة أيضاً  رت أيضاً  وفسِّ فيقول: إذا ملسته فهو مبيٌع لك بكذا. وفسِّ

لس   . 3ن يبيعه شيئاً على أنه مىت ميسه انقطع خيار ا
ن يقول بعتك كذا فإذا نبذته إليك انقطع اخليار ولزم البيع، وقيل: أن جيعال نفس النبذ بيعاً، وقيل:  رت املنابذة أيضاً  وفسِّ

ملنابذة هو بيع احلصاة   كما سيأيت ذكره إن شاء هللا تعاىل.  ،4املراد 
طلة ألجل الغرر واجلهالة احلاصلة فيها. وهللا أعلم.   وكل هذه البيوع 

 __________  
  ) . 130/ 8شرح السنة ( 1
  ) . 2/515املوطأ (  2



  ) . 10/155شرح صحيح مسلم (  3
  املرجع السابق.  4

)1/328 (  

  

  الفصل الرابع: ما ورد يف النهي عن بيع احلصاة 
  . 1حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم) 1(
  . 2) حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وقد تقدم2(

 ____________________  
  ) . 88تقدم برقم ( 1
  ) . 110تقدم برقم ( 2

)1/329 (  

  

  داللة احلديث السابق: 
  يستفاد من هذا احلديث النهي عن بيع احلصاة. 

  وقد فسر هذا البيع على وجهني:
  ا: أن يرمي حبصاٍة وجيعل رميها إفادًة للعقد، فإذا سقطت وجب البيع، مث ال يكون للمشرتي فيه اخليار. أحدمه

لبيع، أو  والوجه اآلخر: أن يعرتض الرجل القطيع من الغنم فريمي فيها حبصاة، فأية شاٍة منها أصابتها احلصاة فقد استحقها 
  هذه احلصاة. بعتك من هذه األرض من هنا إىل ما انتهت إليه 

  . 1وهذا من مجلة الغرر املنهي عنه 
حلصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت  لثاً يف تفسري بيع احلصاة، وهو أن جيعل البائع واملشرتي نفس الرمي  وقد زاد النووي وجهاً 

حلصاة فهو مبيٌع منك بكذا   . 2هذا الثوب 
 __________  

  ) . 10/156(  ) . وانظر: شرح صحيح مسلم672/ 3معامل السنن ( 1
  ) . 10/156شرح صحيح مسلم (  2

)1/330 (  

  

  الفصل اخلامس: ما ورد يف بيع اللنب يف الضرع والصوف على الظهر والسمن يف اللنب 
 ...  

  الفصل اخلامس: ما ورد يف النهي عن بيع اللنب يف الضرع والصوف على الظهر والسمن يف اللنب



ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تباع مثرٌة حىت تطعم، وال ق -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  1( -  113 ال: "
  صوف على ظهر، وال لنب يف ضرع". 

، كلهم من طرٍق عن عمر بن فروخ 5، والبيهقي4، والدارقطين3واللفظ له، وابن عدي  2والكبري 1رواه الطرباين يف األوسط
  ارقطين والبيهقي: "أو مسن يف لنب".عن حبيب بن الزبري عن عكرمة عنه به. وزاد ابن عدي والد

قال الطرباين يف األوسط: "مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن الزبري إال عمر بن فروخ، وال يروى هذا اللفظ: "وال صوف  
ذا اإلسناد".    على ظهر، وال لنب يف ضرع" عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال 

لقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غريه موقوفاً". وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ و    ليس 
 ____________________  

  ) .101/ 4املعجم األوسط (  1
  ) .11/338املعجم الكبري (  2
  ) . 5/65الكامل (  3
  ) . 15- 14/ 3سنن الدارقطين (  4
  ) . 5/340السنن الكربى (  5

)1/331 (  

  

وثقه ابن معني وأبو حامت ورضيه أبو داود وقال: "مشهور". وقال  وعمر بن فروخ هو العبدي أبو حفص البصري القتَّاب، 
  . 1ابن عدي: "مل ينقل فيه جرح" 

  . 2وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه: "صدوق رمبا وهم" 
  - كما سبق   -ومما يدل على ومهه ما سيأيت من بيان خمالفته لغريه يف رفع هذا احلديث. وقد اضطرب فيه، فكان يسنده 

، كالمها من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبري  4، وأبو داود يف املراسيل3ً كما رواه أبو بكر بن أيب شيبة ويرسله أحيا
  عن عكرمة مرسًال. ومل يذكر يف إسناد أيب داود حبيب بن الزبري، وهو مذكور يف إسناد ابن أيب شيبة. 

، وابن أيب  5ه وسلم وخالفه غريه. فقد رواه عبد الرزاقوقد تفرد عمر بن فروخ برفع هذا احلديث إىل النيب صلى هللا علي
، كلهم من طرٍق عن أيب إسحاق السبيعي عن عكرمة 9، ومن طريقه البيهقي8، والدارقطين7، وأبو داود يف املراسيل 6شيبة

  عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. 
 ____________________  

  ) . 7/488ذيب التهذيب ( 1
  ) . 4955مجة (تقريب التهذيب: رقم الرت  2
  ) . 223/ 5املصنف ( 3
  ) . 168املراسيل (ص 4
  ) . 75/ 8املصنف ( 5
  ) . 5/222مصنف ابن أيب شيبة (  6
  ) . 168املراسيل (ص 7



  ) . 15/ 3سنن الدارقطين (  8
  ) . 5/340السنن الكربى (  9

)1/332 (  

  

  موقوفاً.  -هللا عنهما   رضي - سناده عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس  1ورواه البيهقي
  . 2وموسى بن عبيدة قد تقدم الكالم فيه وأنه ضعيف جداً 

  ورفعه شاذ. وهللا أعلم.  - رضي هللا عنهما   -فمما سبق يتبني أن احملفوظ يف هذا احلديث هو الوقف على ابن عباس 
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  . 3) حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وقد تقدم2(
 ____________________  

ر (  1   ) . 149- 8/148معرفة السنن واآل
  ) . 71تقدم عند حديث رقم ( 2
  ) . 94تقدم برقم ( 3

)1/333 (  

  

  داللة احلديث السابق: 
بيع اللنب يف الضرع وإن مل يصح احلديث الوارد فيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، إال أنه داخٌل يف بيع الغرر املنهي عنه؛ 

ألنه جمهول القدر، ألنه قد يرى امتالء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللنب، وألنه جمهول الصفة، ألنه قد يكون  وذلك 
  .1اللنب صافياً وقد يكون كدرًا، وذلك غرر من غري حاجٍة، فلم جيز

بٌع للحيوان،  ودليله من السنة حديث  وأمجع املسلمون على جواز بيع حيوان يف ضرعه لنب، وإن كان اللنب جمهوًال، ألنه 
  . 2املصّراة

  ومثل بيع اللنب يف الضرع بيع السمن يف اللنب، فال جيوز للغرر الكائن فيه. 
لنهي عن بيع الصوف على الظهر . وعللوا  3وأما بيع الصوف على الظهر فقد اختلف العلماء يف حكمه، فقال بعضهم 

نه قد ميوت احليوان قبل اجلز فينجس شعره، وذلك غرر من غري حاجٍة، فلم جيز، وألنه ال ميكن تسليمه إال   قوهلم هذا 
يالم احليوان وهذا ال جيوز   . 4ستئصاله من أصله، وال ميكن ذلك إال 

إىل جواز بيعه إذا ُجزَّ   5وقد تقدم أن النهي الوارد يف النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف. وقد ذهب أمحد يف روايةٍ 
  ، ورجحه ابن القيم 6. قال املرداوي عن هذا القول: "فيه قّوة"بعد عقد البيع مباشرةً 

 ____________________  
  ) . 1/273املهذب للشريازي (  1
موع ( 2   ) . 9/317ا



  ) . 301/ 4) ، اإلنصاف (273/ 1) ، املهذب (5/148بدائع الصنائع (  3
  ) . 1/273املهذب (  4
  ) . 4/301اإلنصاف ( 5
  املرجع السابق.  6

)1/334 (  

  

حلادث يف ملك البائع وو  جهه أنه معلوم ميكن تسليمه، فجاز بيعه كما جيوز بيع الرطبة، وما يقدر من اختالط املبيع املوجود 
  . 1يزول جبّزِه يف احلال، واحلادث يسٌري جداً ال ميكن ضبطه

فشيئاً، وإن كانت تطول يف زمن  مث قال ابن القيم: "هذا ولو قيل بعدم اشرتاط جزه يف احلال ويكون كالرطبة اليت تؤخذ شيئاً 
ا تتبع املوجود   أخذها كان له وجه صحيح، وغايته بيع معدوم مل خيلق تبعاً للموجود، فهو كأجزاء الثمار اليت مل ختلق، فإ

  . وهللا أعلم.2منها، فإذا جعال للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان مبنزلة أخذ الثمرة وقت كماهلا
 __________  

  ) . 5/834د ( زاد املعا  1
  املرجع السابق.  2

)1/335 (  

  

  الفصل السادس: ما ورد يف النهي عن الثنيا يف البيع إال أن تعلم
يت-رضي هللا عنهما  -) حديث جابر بن عبد هللا  1(   . 1، وسوف 

 ____________________  
  ) . 119سيأيت برقم ( 1

)1/337 (  

  

  داللة احلديث السابق: 
  ي عن بيع الثنيا إال أن تعلم. يستفاد من هذا احلديث النه

لثنيا يف البيع هو كأن يبيع مثر حائطه ويستثىن منه جزءًا غري معلوم . والثنيا املبطلة للبيع هي أن يستثين قدرًا جمهوًال 1واملراد 
ت احلديث: "إال أن تعلم"، وذلك كأن يقول: بعت ك هذه  من املبيع. فإن استثىن شيئاً معلوماً جاز لقوله يف بعض روا

تفاق العلماء. وكذلك   األشجار إال هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إىل ربعها، وحنو ذلك من الثنيا املعلومة، وهذا جيوز 
  . وهللا أعلم.2احلال يف بيع الصربة إذا علم قدرها جاز استثناء شيء معلوم منها

 __________  



لثمن عاد املبيع يل.  عند املالكية إطالق الثنيا يف البيع أيضاً على البيع ا  1 ملعاد، وهو أن يقول البائع للمشرتي: مىت أتيتك 
طل إال أن يكون تطوعاً من املشرتي.    وهو عندهم 

  ) . 87/ 3انظر: شرح الزرقاين على خمتصر خليل (  -
  ) . 195/ 10) ، شرح صحيح مسلم ( 85/ 8شرح السنة ( 2

)1/338 (  

  

  ومة والسنني الفصل السابع: ما ورد يف النهي عن بيع املعا
ى عن بيع السنني". 1( -  114   ) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

من طريق كهمس ابن املنهال ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن  - تعليقاً  -  2، والبخاري يف التاريخ الكبري 1رواه الطرباين
  احلسن عنه به. 

أبو عثمان البصري، ذكره البخاري يف كتابه الضعفاء. وقال أبو حامت: يكتب حديثه، حمله  وكهمس بن املنهال هو السدوسي
  . 4. وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق" 3الصدق، وحيول من كتاب الضعفاء. وضعفه الساجي

لسماع   اخلالف يف مساع احلسن من مسرة، وأن الراجح يف هذا أنه ال يقبل من حديثه عنه إال ما صرَّح فيه 5وسيأيت
  لتدليسه. 

  6فمما سبق يتبني أن إسناد هذا احلديث ضعيف، لتدليس احلسن. إال أن له شاهداً من حديث جابر رضي هللا عنه اآليت
ا حسناً لغريه. وهللا أعلم.   وغريه، فيكون 

 ____________________  
  ) . 210-209/ 7املعجم الكبري (  1
  ) . 7/240التاريخ الكبري ( 2
  ) . 8/451يب (ذيب التهذ 3
  ) . 5671تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 171سيأيت عند حديث رقم ( 5
  ) . 119حديث رقم (  6

)1/339 (  

  

  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 1، وسيأيت -رضي هللا عنهما  -) حديث جابر بن عبد هللا  2(
  . 2، وسيأيت-رضي هللا عنهما  - ) حديث ابن عباس 3(

 ________________ ____  



  ) . 119سيأيت برقم ( 1
  ) . 123سيأيت برقم ( 2

)1/340 (  

  

  داللة احلديث السابق: 
  يستفاد من هذا احلديث النهي عن بيع املعاومة وهو بيع السنني.

إلمجاع1وهو أن يبيع مثرة الشجرة عامني أو ثالثة أو أكثر طٌل  ؛ ألنه بيع معدوٍم وجمهوٍل غري مقدوٍر على تسليمه 2. وهو 
  . 3 مملوٍك للعاقد وغري

طٌل يف بيوع األعيان، أما يف بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم يف شيء إىل أجل معلوٍم، وذلك الشيء منقطٌع   وهو 
  . 4يف احلال، وسيوجد عند احملل غالباً 

 __________  
  ) . 10/193) ، شرح صحيح مسلم ( 670/ 3معامل السنن ( 1
  . ) 115(ص - البن املنذر  -اإلمجاع   2
  ) . 10/193شرح صحيح مسلم (  3
  ) . 670/ 3معامل السنن ( 4

)1/341 (  

  

  الفصل الثامن: ما ورد يف النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد اآلبق
  . 1) حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وقد تقدم1(

 ____________________  
  ) . 94تقدم برقم ( 1

)1/343 (  

  

  داللة احلديث السابق: 
  يع بضربة الغائص وإن مل يصح احلديث الوارد يف النهي عنه إال أنه داخٌل يف بيوع الغرر املنهي عنها. الب

لبيع بضربة الغائص هو أن يقول الغائص يف البحر للتاجر: أغوص غوصًة فما أخرجته فهو لك بكذا . فهذا فيه  1واملراد 
  غرر وجهالة وكذا بيع ما مل ميلك.

. واحلديث الوارد يف النهي عنه وإن كان ضعيفاً، إال أنه داخل يف بيوع  2فقد منع منه مجهور العلماء وأما بيع العبد اآلبق، 
  الغرر املنهي عنها؛ ألنه غري مقدور على تسليمه. 



  . 3ومثل العبد العبد اآلبق، اجلمل الشارد وحنوه
نه معل 5، ومنهم ابن حزم4وأجاز بعض أهل العلم بيع العبد اآلبق وم الصفة والقدر. ويف هذا نظر؛ ألن من  ، وعلل ذلك 

لباطل؛ ألنه ال يعلم هل يتمكن املشرتي من   شروط صحة البيع القدرة على تسليم املبيع، فبيع العبد اآلبق من أكل املال 
  هذا العبد.  املبيع أم ال، ويف بيع العبد اآلبق أيضاً إيقاع للخصومة واملنازعة بني البائع واملشرتي إذا مل يتمكن املشرتي من

 __________  
  ) . 3/79النهاية يف غريب احلديث (  1
  ) . 4/293املغين ( 2
  املرجع السابق.  3
  املرجع السابق.  4
  ) . 389- 8/388احمللى ( 5
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  الفصل التاسع: ما ورد يف النهي عن بيع عسب الفحل
ى رسول هللا صلى هللا - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 1( -  115    عليه وسلم عن َعْسب الفحل".قال: "

فع عنه به. قال 5، وأمحد4، والنسائي 3، والرتمذي2، وأبو داود1رواه البخاري ، كلهم من طرٍق عن علي بن احلكم عن 
  الرتمذي: حديث حسن صحيح.

ى عن مثن عسب الفحل".   ولفظ أمحد: "
ذا اإلسناد يف املستدرك   "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه". ، وقال عقبه: 6وذكر احلاكم هذا احلديث 

  احلاكَم يف استدراكه هلذا احلديث إلخراج البخاري له.  8وابُن حجر  7وقد وهََّم الزيلعيُّ 
 ____________________  

  ) ] . 2284/رقم  4[كتاب اإلجارة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) ] . 712- 711/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 572/ 3ي [كتاب البيوع (جامع الرتمذ  3
  ) ] . 310/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) . 2/14املسند ( 5
  ) . 2/42املستدرك ( 6
  ) . 135/ 4نصب الراية (  7
  ) . 11/ 3التلخيص احلبري ( 8
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ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عسب الفحل2( -  116   ". ) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "
، كلهم من طريق هشام أيب كليب عن ابن  4، ومن طريقه البيهقي 3، والدارقطين2واللفظ له، وابن أيب شيبة 1رواه النسائي

  أيب نعم البجلي عنه به. 
ي عن عسب الفحل"، وزاد الدارقطين: "وعن قفيز الطحان". ُ   ولفظ ابن أيب شيبة والدارقطين: "

. وجعله ابن حجر يف  5ثقه ابن معني، وأمحد، وأبو داود. وقال أبو حامت: شيخوهشام أبو كليب هو ابن عائذ األسدي. و 
  . 6مرتبة "صدوق"

. وتبعه احلافظ 8ال يعرف" 7أما احلافظ الذهيب فرتجم هلشام أيب كليب وذكر له هذا احلديث وقال عقبه: "هذا منكر، ورجله
ل التهذيب ومل يتعقب الذهيب بشيء، وإمنا ذكر أن ابن  مع كونه من رجا 9ابن حجر فإنه ذكر هذه الرتمجة يف لسان امليزان

ما مل يتنبها إىل أن هشام أ كليب هو ابن   حبان ذكره يف الثقات. وهذا الصنيع من احلافظني الذهيب وابن حجر سببه كو
  عائذ األسدي وهو رجٌل معروف، وثّقه ابن معني وأمحد وغريمها. 

 ____________________  
  ) ] . 311/ 7تاب البيوع (سنن النسائي [ك 1
  ) . 316/ 5املصنف ( 2
  ) . 47/ 3سنن الدارقطين (  3
  ) . 5/339السنن الكربى (  4
  ) . 43/ 11ذيب التهذيب ( 5
  ) . 7298تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
  ) : ((راويه)) ، وهي أقرب إىل الصواب.6/198يف لسان امليزان (  7
  ) .5/431ميزان االعتدال (  8
  ) . 198/ 6ان (لسان امليز  9
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فقال إنه  2أنه صدوق. وقد وهم البوصريي  1وأما ابن أيب نُعم فهو عبد الرمحن بن أيب نُعم البجلي أبو احلكم الكويف وسيأيت
د بن أنعم   . 3األفريقي. وليس كذلك، فإن األفريقي امسه عبد الرمحن بن ز

شواهده. وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن ابن السكن وابن  فمما تقدم يتبني أن إسناد هذا احلديث حسن. وهو صحيح ب 
  .4القطان صححاه

وقوله: "وعن قفيز الطحان": "هو أن يستأجر رجًال ليطحن له حنطًة معلومًة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكياٌل يتواضع  
دة قفيٍز من نفس الدقيق"5الناس عليه"   . 6. وقيل: "هو أن يقول: اطحن بكذا وكذا وز

ا ليست من قول النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوهوقد أ   . وهللا أعلم.7بطل شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه اجلملة، وذكر أ
 ____________________  

  ) ، عند الطريق الرابعة عشرة منه. 141عند حديث أيب سعيد رضي هللا عنه رقم (  1
  ) . 312إحتاف اخلرية املهرة (ص 2



  ) . 3862رتمجة (تقريب التهذيب: رقم ال 3
) . ويف قول احلافظ أن ابن القطان صحح احلديث نظر؛ فقد ذكر الزيلعي يف نصب الراية  11/ 3التلخيص احلبري ( 4
) عن ابن القطان ما يفهم منه أنه ال يقول بصحة احلديث. وعند الرجوع إىل البدر املنري الذي هو أصل التلخيص  4/141(

) ، ومل يذكر ابن امللقن أن ابن القطان  117حح حديث أنس رضي هللا عنه اآليت برقم ( احلبري تبني أن ابن القطان إمنا ص
  صحح حديث أيب سعيد رضي هللا عنه هذا. فلعله حصل للحافظ ابن حجر سبق نظر. وهللا أعلم.

  ) . 4/90النهاية يف غريب احلديث (  5
  ) . 5/395لسان العرب، مادة (قفز) : ( 6
  . ) 113/ 30انظر: الفتاوى (  7
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) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه "أّن رجًال من ِكالب سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن عسب الفحل  3( -  117
ّ نُْطِرق الفحل فنكرم، فرخص له يف الكرامة".    فنهاه. فقال:  رسول هللا، إ

بن محيد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن  ، كلهم من طرٍق عن إبراهيم 3، والبيهقي 2واللفظ له، والنسائي 1رواه الرتمذي
  حممد بن إبراهيم التيمي عنه به. 

  قال الرتمذي: "حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث إبراهيم بن محيد عن هشام بن عروة".
لنظر إىل إسناد احلديث يتبني أنه صحيح ال حسن، وكذلك فإن النهي عن عسب الفحل قد جاء عن أنس رضي هللا عن ه  و

  من أوجٍه أخرى كما سيأيت ومل يتفرد به إبراهيم بن محيد الرؤاسي خالف ما قال الرتمذي. 
  . 4ومعىن قوله: "فنكرم": "أي يعطينا صاحب األنثى شيئاً بطريق اهلدية والكرامة ال على سبيل املعاوضة"

كلهم من طرق عن ابن هليعة ثنا يزيد  ،  7، وابن أيب حامت6، وأبو يعلى5وقد جاء هذا احلديث من وجٍه آخر، فقد رواه أمحد
  بن أيب حبيب 

 ____________________  
  ) ] . 573/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 310/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 2
  ) . 5/339السنن الكربى (  3
  ) . 168/ 4) ، والنهاية (4/412حتفة األحوذي (  4
  ) . 3/145املسند ( 5
  ) .280/ 6مسند أيب يعلى ( 6
  ) . 381/ 1العلل ( 7
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ى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه".    وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  وأنه ضعيف. 1وقد تقدم الكالم يف ابن هليعة 

لوقف، فقال: "إمنا يروى من كالم أنس، ويزيد مل يسمع من الزهري،    . 2إمنا كتب إليه"وأعله أبو حامت أيضاً 
ا حجة ملكاتبة وأ ، وقد خرج البخاري وغريه أحاديث مما محل عن طريق املكاتبة. ولعّل  3وقد سبق الكالم فيما يتعلق 

لوقف إمنا يعين من هذه الطريق.   تعليل أيب حامت له 
ح عن شبيب بن عبد هللا البجلي عن  سناده عن سعيد بن سامل القدَّا  4وجاء احلديث من وجٍه آخر أيضاً، فقد رواه البيهقي

ى عن مثن عسب الفحل".    أنٍس رضي هللا عنه "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
س.  وسعيد بن سامل القدَّاح وثقه ابن معني. وقال أبو حامت: حملُّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق. وقال النسائي: ليس به 

ا مقلوبة وقال ابن حبان: يهم يف األخبار حىت جي   . 6. وجعله ابن حجر يف مرتبة "صدوق يهم"5يء 
 ____________________  

  ) .1تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) . 381/ 1العلل ( 2
  ) . 1عند حديث رقم ( 3
ر (  4   ) . 147- 8/146معرفة السنن واآل
  ) . 4/35ذيب التهذيب ( 5
  ) . 2315تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6
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  أنه صدوق خيطئ. 1عبد هللا، ويقال: ابن بشر البجلي الكويف، تقدموشبيب بن 
فمما سبق يتبني أن احلديث جاء من أكثر من وجه، وأصحها طريق إبراهيم بن محيد الرؤاسي. والضعف يف بعض الطرق 

  يتقوى بغريه، فيكون احلديث حسًنا. وهللا أعلم.
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  .2، وقد تقدم-رضي هللا عنهما  -ن عمرو ) حديث عبد هللا ب4(
  . 3) حديث أيب جحيفة رضي هللا عنه، وقد تقدم5(
  . 4) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم6(
  . 5، وقد تقدم-رضي هللا عنهما  - ) حديث ابن عباس 7(
  . 6يف بعض ألفاظه، وقد تقدم -رضي هللا عنهما  -) حديث جابر بن عبد هللا  8(
  . 7يب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم) حديث أ9(
  .8، وقد تقدم-رضي هللا عنهما  -) حديث عبد هللا بن عمرو 7(

 ____________________  
  ) . 10تقدم عند حديث رقم ( 1
  ) . 16تقدم برقم ( 2



  ) . 28تقدم برقم ( 3
  ) . 41تقدم برقم ( 4
  ) . 42تقدم برقم ( 5
  ) . 76تقدم برقم ( 6
  ) . 107تقدم برقم ( 7
  ) . 108تقدم برقم ( 8
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  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن عسب الفحل.

  . 1والَعْسب: هو طرق الفحل أي ضرابه، وقيل: العسب ماء الفحل، وقيل: الكراء الذي يؤخذ على َضْرب الفحل
ي عن بيع عسب الفحل ألنه بيع معدوٍم والذي يهمنا هنا يف هذه الدراسة هو ما يتعلق ببيع ضراب الفحل أو مائه، وإمن ا 

  .2غري معلوٍم وال مقدور التسليم
ألمثان وجعله حمًال لعقود   وكذلك "فإن النهي عن بيع عسب الفحل من حماسن الشريعة وكماهلا، فإن مقابلة ماء الفحل 

  . 3املعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقالء"
 __________  

  ) ، مادة (عسب) . 1/597( انظر: لسان العرب  1
  ) . 300/ 4) ، املغين (5/30) ، مغين احملتاج ( 5/71) ، اخلرشي على خمتصر خليل (5/139بدائع الصنائع (  2
  ) . 5/795زاد املعاد (  3

)1/351 (  

  

  الفصل العاشر: ما ورد يف النهي عن بيع السمك يف املاء 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تشرتوا السمك يف املاء   ) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال 1( -  118

  فإنه غرر". 
  جاء هذا احلديث عن ابن مسعود رضي هللا عنه مرفوعاً وموقوفاً.

عن حممد بن السَّماك عن يزيد بن أيب  -  4واخلطيب البغدادي  3والبيهقي 2ومن طريقه رواه كٌل من الطرباين - 1فرواه أمحد
د عن املسيب بن    رافع عنه به مرفوعاً. ز

وحممد بن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن منري: حديثه ليس بشيء. بينما قال يف روايٍة أخرى: كان صدوقاً. وذكره ابن 
  . 5حبان يف الثقات وقال فيه: مستقيم احلديث

"وحدثناه هشيم فلم   وقد خالف حممد بن السماك غريه يف رفع هذا احلديث، فقد قال أمحد بعد روايته هلذا احلديث:



  . 6يرفعه"
 ____________________  

  ) . 1/388املسند ( 1
  ) .10/209املعجم الكبري (  2
ر (5/340السنن الكربى (  3   ) . 149/ 8) ، معرفة السنن واآل
  ) . 5/369ريخ بغداد (  4
  ) . 364تعجيل املنفعة (ص 5
لطرباين والبيهقي واخلطيب البغدادي بعد روايتهم هلذا  هذه العبارة ليست يف املطبوع من املسند. وهي موجودة عند ا 6

) ، وابن حجر يف أطراف مسند أمحد  27/385احلديث من طريق أمحد، وكذلك ذكرها ابن كثري يف جامع املسانيد (
)4/216 . (  
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بع هشيماً على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطرباين . وذكر البيهقي أنه قد  2بة ، وحممد بن فضيل عند ابن أيب شي1وقد 
  . 3بعهم سفيان الثوري

والراجح يف هذا االختالف هو الوقف، وأما الرفع فشاذ؛ ألن َمْن وقفه أكثر وأحفظ ممن رفعه. وممن رّجح الوقف  
  . 6، واخلطيب5، والبيهقي4الدارقطين

  فإذا تبني أن احملفوظ يف هذا احلديث هو الوقف. فإن فيه علتني مها: 
لقوي. وقال ابن معني أوًال: يزي د، وهو اهلامشي الكويف تكلم فيه. فقال فيه ابن معني وأبو حامت والنسائي: ليس  د بن أيب ز

خرة.  أيضاً: ليس حبجة، ضعيف احلديث. وقال أمحد: ليس حديثه بذاك. وقال البخاري: صدوق ولكنه يغلط، وقال: تغريَّ 
، يكتب حديثه وال حيت ج به. وقال الدارقطين: ال خيرج عنه يف الصحيح، ضعيف خيطيء كثريًا ويتلقن إذا وقال أبو زرعة: لنيِّ

  . 7لقِّن
  . 8وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه يف مرتبة "ضعيف، كرب فتغريَّ وصار يتلقَّن" 

 ____________________  
  ) 321/ 9املعجم الكبري (  1
  ) . 240/ 5املصنف ( 2
ر () ، معرفة الس5/340السنن الكربى (  3   ) . 149/ 8نن واآل
  ) . 276- 275/ 5العلل ( 4
  ) . 5/340السنن الكربى (  5
  ) . 5/369ريخ بغداد (  6
  ) . 972، 2/835) . ما عدا قول البخاري فهو يف علل الرتمذي الكبري ( 331-330/ 11ذيب التهذيب ( 7
  ) . 7717تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 8
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، وأبو  2، وأبو حامت1يب بن رافع وابن مسعود رضي هللا عنه. وممّن نفى مساعه منه أمحد بن حنبلنياً: االنقطاع بني املس
. وقال ابن معني: مل يسمع املسيب بن رافع عن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إال الرباء بن عازب  3زرعة

  . 4رضي هللا عنه
  وهذا املوقوف ضعيف. وهللا أعلم. فمما سبق يتبني أن هذا احلديث احملفوظ فيه الوقف. 

 ____________________  
  ) .345جامع التحصيل (ص  1
  ) . 163املراسيل (ص 2
  املرجع السابق.  3
  ) . 566/ 2(  -البن معني   -التاريخ  4
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  داللة احلديث السابق: 
، لكونه غري  1املاء من بيع الغرر بيع السمك يف املاء سبق أن احلديث الوارد يف النهي عنه ضعيف، إال أن بيع السمك يف

ار أو يكون يف بركٍة كبرية يتعسر إمساكه وصيده منها، فإن   مقدوٍر على تسليمه، وحمّل ذلك إذا كان املاء كثريًا كمياه األ
  . 2أمكن أخذه بال تعب كربكٍة صغريٍة جاز بيعه بال خالف

  وجيوز بيع السمك يف املاء بثالثة شروط:
  وكاً لبائعه. األول: أن يكون ممل

  الثاين: أن يكون املاء رقيقاً ال مينع مشاهدته ومعرفته. 
  الثالث: أن ميكن اصطياده وإمساكه، وذلك يف أن يكون يف بركة صغريٍة وحنوها. 

  . 3فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه ألنه مملوك معلوم مقدوٌر على تسليمه
ى مسكاً مملوكاً يف املاء الذي ميكن معه التسليم، وإمنا جعلوا له خيار  وجعل بعض الفقهاء للمشرتي خيار الرؤية فيما إذا اشرت 

  . 4الرؤية؛ ألن السمك يتفاوت يف املاء وخارجه
  . وهللا أعلم.5ويقاس على السمك يف املاء الطري يف اهلواء، واجلمل الشارد، واملال الضال، وحنو ذلك

 __________  
موع ( 1   ) . 9/273ا
  املرجع السابق.  2
  ) . 4/294انظر: املغين ( 3
  ) . 4/45انظر: تبيني احلقائق (  4
موع ( 5   ) . 9/274انظر: ا
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  الفصل احلادي عشر: ما ورد يف النهي عن بيع ما مل يتبني صالحه
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املخابرة، واحملا - رضي هللا عنهما   -) عن جابر بن عبد هللا 1( -  119 قلة،  قال: "

 ." لدينار والدرهم إال العرا   وعن املزابنة، وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحه، وأال تباع إال 
  ، كلهم من طرٍق عنه به.7، وأمحد6، وابن ماجه 5، والنسائي 4، والرتمذي 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري

: -رضي هللا عنهما  - الراوي عن جابر  - لسعيد بن ميناء  ويف لفظ للبخاري ومسلم: "وعن بيع الثمرة حىت تشقح"، فقيل
  ما تشقح؟ قال: حتمار وتصفار ويؤكل منها.

  ويف لفظ ملسلم: "وأن تشرتي النخيل حىت تشقه" وهي مبعىن تشقح.
ى عن بيع الثمر حىت يطيب"، ولنسائي وأمحد: "حىت يطعم".    ويف لفظ للبخاري: "

 ____________________  
) ]  2381/رقم  5) ، كتاب الشرب واملساقاة (2189،2196/ رقم  4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - اري صحيح البخ 1
.  
  ) ] . 1175-1174/ 3صحيح مسلم [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 695- 693/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 585،605/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 263،264،270/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 762/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 6
  ) . 3/313،356،357،460،364،391،392املسند ( 7
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  وزاد مسلم يف لفٍظ له، وأبو داود، والرتمذي، وأمحد: "واملعاومة"، وعند بعضهم أيضاً: "وعن بيع السنني". ومها مبعىن.
سناٍد صحيح: "إال أن تعلم". وقد تقدم الكالم وزاد مسلم، وأبو داود، والرتمذي، وأمحد: " الثُّنيا". وزاد أبو داود والرتمذي 

  عن هذه اجلملة يف فصل: ما ورد يف النهي عن الثنيا إال أن تعلم. 
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يباع ما يف رؤوس النخل بتمٍر مكيل ". وورد عند مسلم أن هذا  1ورواه أمحد بلفظ: "

  ظ إمنا هو من تفسري جابر رضي هللا عنه للمزابنة. اللف
  . 2واملخابرة الواردة يف هذا احلديث هي املزارعة على بعض ما خيرج من األرض

ى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وعن 2( -  120 ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  ال: حيمار أو يصفار". النخل حىت يزهو. قيل: وما يزهو؟ ق

  ، كلهم من طرٍق عن محيد الطويل عنه به. 7، وأمحد6، ومالك5، والنسائي4وهذا لفظه، ومسلم 3رواه البخاري
خذ   وزاد مالك، ومن طريقه البخاري ومسلم والنسائي: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أرأيت إذا منع هللا الثمرة مب 



  أحدكم مال أخيه". 
 _________ ___________  

  ) . 3/381املسند ( 1
  ) . 62املصباح املنري (ص 2
،  2195/ رقم 4) ، كتاب البيوع (1488/رقم 3[كتاب الزكاة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  3

2197،2198،2208 . [ (  
  ) ] . 3/1190صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  4
  ) ] . 264/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) . 2/481املوطأ (  6
  ) . 3/115املسند ( 7
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وقد تعقب الدارقطين الشيخني يف إخراج هذه الرواية فقال: "وقد خالف مالكاً مجاعٌة منهم إمساعيل بن جعفر، وابن املبارك،  
وهشيم، ويزيد بن هارون وغريهم قالوا فيه: "قال أنس: أرأيت إن منع هللا الثمرة ... ". وأخرجا أيضاً حديث إمساعيل بن  

  انتهى.  1ر عن محيد وقد فصل كالم أنس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم" جعف
وقد سبق الدارقطين إىل توهيم مالك يف رفع هذه اجلملة أبو حامت وأبو زرعة، فقد سأهلما ابن أيب حامت عن رواية مالك  

دي ومالك بن أنس مرفوًعا، والناس . قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراور 2املرفوعة فقاال: "هذا خطأ، إمنا هو كالم أنس"
  يروونه موقوفًا من كالم أنس".

ن مالكاً تفرد  3وقد بّني احلافظ ابن حجر أن احملفوظ يف حديث الدراوردي هو الوقف كرواية غريه . وكذلك قال احلاكم 
  . 4برفع هذه اجلملة 

قال فيه: "قال: أفرأيت"، فال أدري أنس سناده عن معتمر بن سليمان، وبشر بن املفضل عن محيد ف 5وقد روى اخلطيب 
  قال: "مب تستحل" أو حدث به عن النيب صلى هللا عليه وسلم".

ن هذه اجلملة مدرجة من كالم أنس اإلمام ابن خزمية ت.  7. وتوقف البيهقي 6وممَّن صرَّح أيضاً    يف الرتجيح بني هذه الروا
 ____________________  

  . ) 539اإللزامات والتتبع (ص 1
  ) . 379- 378/ 1العلل ( 2
  ) . 466/ 4فتح الباري ( 3
  ) . 135- 134معرفة علوم احلديث (ص 4
  ) . 19) ، ص 3الفصل للوصل املدرج يف النقل (حديث رقم ( 5
  ) . 378هدي الساري (ص  6
  ) . 301- 5/300السنن الكربى (  7
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وقال: "ليس يف مجيع ما تقدم ما مينع أن يكون   . 1وقال احلافظ ابن حجر عن هذا االختالف: "األمر يف مثل هذا قريب"
دة على ما عند الذي وقفه، وليس يف رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد   التفسري مرفوعاً؛ ألن مع الذي رفعه ز

  . 2روى مسلم من طريق أيب الزبري عن جابر ما يقّوي رواية الرفع يف حديث أنس"  
  صريٌح يف أنه يصحح رواية الرفع. وكالمه هذا هو املتأخر. وكالم احلافظ ابن حجر السابق 

وأما قوله: "قد بينت يف املدرج أن هذه اجلملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم"، فهو وارٌد يف كتابه "التلخيص احلبري"  
ليفه  3 امنائة، وأما الفتح فانتهى  سنة عشرين ومث -كما سبق    -وهو متقدم على فتح الباري يف التأليف. فاألول انتهى من 

  منه سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة كما صّرح بذلك يف آخره. 
، 10، واحلاكم9، وابن حبان 8، وأبو يعلى 7، وأمحد6، وابن ماجه5، والرتمذي4وللحديث طريق آخر، فقد رواه أبو داود

ى11والبيهقي   عن  ،كلهم من طرٍق عن محاد بن سلمة عن محيد الطويل به، ولفظه: "
 ____________________  

  ) . 378هدي الساري (ص  1
  ) . 466/ 4فتح الباري ( 2
  ) . 28/ 3التلخيص احلبري ( 3
  ) ] . 668/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 530/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 747/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 6
  ) . 3/221،250املسند ( 7
  ) .396/ 6( مسند أيب يعلى  8
  ) . 369/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  9

  ) . 19/ 2املستدرك (  10
  ) . 301،303/ 5السنن الكربى ( 11
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دة: "وعن بيع الثمر حىت يزهو".    بيع العنب حىت يسود وعن بيع احلبِّ حىت يشتد"، وعندهم عدا أيب داود والرتمذي ز
  ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث محاد بن سلمة".  قال الرتمذي: "هذا حديث حسٌن غريب،

وقال البيهقي: "ذكر احلب حىت يشتد، والعنب حىت يسود يف هذا احلديث مما تفرد به محاد بن سلمة عن محيد من بني  
  أصحاب محيد". 

قال فيه أمحد بن  ، و 1والذي يتبني يل أن تفرد محاد بن سلمة عن محيد الطويل حمتمل، فإن محيد الطويل خال محاد بن سلمة 
، وقال فيه أيضاً: "هو أثبت الناس يف محيد الطويل، مسع 2حنبل: "محاد بن سلمة أعلم الناس حبديث محيد وأصح حديثاً" 



  . 3منه قدمياً خيالف الناس يف حديثه"
عن الثوري   5د، وعنه أمح4وقد توبع محاد بن سلمة يف بعضه إال أن هذه املتابعة ال تصلح لالعتبار، فقد روى عبد الرزاق

ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يزهو، وعن بيع احلبِّ حىت  عن شيٍخ هلم عن أنٍس رضي هللا عنه قال: "
  يفرك، وعن بيع الثمار حىت تطعم".

ن تقدم الكالم فيه، وأنه مرتوك  6ويف إسناده مبهم، وقد وقع بيانه عند البيهقي  ن بن أيب عياش. وأ . وهذه املتابعة 7نه أ
ه.  -كما سبق   -وإن مل تكن صاحلة لالعتبار فإن    محاد بن سلمة حديثه عن محيد حجة ولو تفرد عنه ملالزمته إ

 ____________________  
  ) .7/254ذيب الكمال (  1
  ) . 3/12ذيب التهذيب ( 2
  املرجع السابق.  3
  ) . 64/ 8املصنف ( 4
  ) . 3/161املسند ( 5
  ) . 5/303ى ( السنن الكرب  6
  ) . 21تقدم عند حديث رقم ( 7
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دة: "وعن بيع احلب حىت يفرك". قال البيهقي: قوله "حىت يفرك" إن كان  1ويف لفٍظ للبيهقي من طريق محاد بن سلمة ز
لى إضافة  خبفض الراء على إضافة اإلفراك إىل احلب وافق رواية من قال: "حىت يشتد"، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء ع

الفرك إىل من مل يسم فاعله خالف رواية من قال فيه: "حىت يشتد"، واقتضى تنقيته عن السنبل حىت جيوز بيعه، ومل أَر أحداً 
  من حمدثي زماننا ضبط ذلك، واألشبه أن يكون يفرك خبفض الراء ملوافقة معىن من قال فيه "حىت يشتد". وهللا أعلم. 

بت رضي3( -  121 هللا عنه قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صالحها، فإذا جدَّ الناس   ) عن زيد بن 
ا  -وحضر تقاضيهم قال املبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمان وأصابه ُقشام وأصابه ُمراٌض   فلما كثرت   - عاهات حيتجُّون 

ا: "فإما ال فال تتبايعوا    خصومتهم عند النيب صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاملشورة يشري 
  الثمرة حىت يبدو صالحها" لكثرة خصومتهم واختالفهم. 

، كلهم من طرٍق عن  6، والبيهقي5، والدارقطين4والطحاوي -  3تعليقاً جمزوماً به - وهذا لفظه، والبخاري  2رواه أبو داود
  عروة بن الزبري عن سهل بن أيب حثمة عنه به. 

 _____________ _______  
  ) . 5/303السنن الكربى (  1
  ) ] . 669- 668/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 2193/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  3
ر ( 4   ) .4/28شرح معاين اآل



  ) . 14/ 3سنن الدارقطين (  5
  ) . 302- 5/301السنن الكربى (  6
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بت رضي هللا عنه به بنحوه. من طريق خارجة بن ز  1ورواه أمحد   يد عن زيد بن 
  من طريق الزهري به، ولفظه: "ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها".  -كالمها خمتصراً   - 3أيضاً، والطحاوي 2ورواه أمحد

  والطرق السابقة تبني أن احلديث صحيح. وهللا أعلم. 
لفتح والكسر: صرام النخل ا ومعىن قوله: "جدَّ الناس" اجلداد    . 4، وهو قطع مثر

  . 5وقوله: "حضر تقاضيهم" يقال: تقاضيت ديين وبديين واستقضيته طلبت قضاه 
لضم، أما امليم فهي خمففة،   لضم وهو أشبه، ألن ما كان من األدواء والعاهات فهو  لفتح، وقيل  وقوله: "الدمان": هو 

  . 6و السرقني وهو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حىت يسودَّ، من الدِّمن وه 
لضم أن ينتقص مثر النخل    7وقوله: "قشام" يف رواية الطحاوي: "القشام شيء يصيبه حىت ال يرطب". قال ابن األثري: هو 

  . 8قبل أن يصري بلحاً" 
لضم: داٌء يقع يف الثمرة فتهلك  ا ُمراض" هو    . 9وقوله: "وأصا

 ____________________  
  ) . 3/190املسند ( 1
  ) . 3/185املسند ( 2
ر ( 3   ) .4/23شرح معاين اآل
  ) . 244/ 1النهاية ( 4
  ) . 12/3عمدة القاري (  5
  ) . 135/ 2النهاية ( 6
  ) . 65/ 2يف املطبوع من النهاية: ((ينتقض)) ، والصواب ما أثبت كما يف جامع األصول ( 7
  ) . 66/ 4النهاية ( 8
  ) . 319/ 4النهاية ( 9
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تبيعوا مثاركم حىت يبدو صالحها   -عنها رضي هللا   -) عن عائشة 4( -  122
  وتنجو من العاهة". 

  ، كالمها من طريق أيب الرجال عن عمرة عنها به. 2، وابن عدي 1رواه أمحد
  وهذا إسناٌد صحيح. وهللا أعلم.



  قال: "ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه". عن النيب صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما  -) عن ابن عباس  5( -  123
  جابر وابن عمر رضي هللا عنهم.  - ، وذكر مع ابن عباس 4واللفظ له، وأمحد 3رواه الطرباين

  كلهم من طرق عن عمرو بن دينار عنه به. 
  : عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس5وللطرباين أيًضا

  . وإسناده صحيح. -رضي هللا عنهما  -
سناده عن احلجاج بن أرطاة، عن   6هذا من وجه آخر، فقد روى البزار - رضي هللا عنهما   -حديث ابن عباس   وقد جاء

ى عن بيع النحل سنتني أو ثالثة، أو يشرتى ما يف رءوس  عطاء عنه رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
  النخل بكيل، أو تباع الثمرة حىت يبدو صالحها". 

 _____ _______________  
  ) . 106،160- 6/70،105املسند ( 1
  ) .285-4/284الكامل (  2
  ) .11/105املعجم الكبري (  3
  ) . 3/372املسند ( 4
  ) . 11/11املعجم الكبري (  5
  ) . 92/ 2كشف األستار (  6
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سناٍد أحسن من هذا". ولعله يعين يف النهي عن بيع السنني.   .-وهللا أعلم   -  قال البزار: "ال نعلم يروى 
  . 1قال اهليثمي: إسناده حسن، وفيه احلجاج بن أرطاة وهو ثقة لكنه مدلس

دة   لقوي. وقال أمحد: يف حديثه ز ويف قول اهليثمي عن احلجاج بن أرطاة "ثقة" نظر. فقد قال فيه ابن معني: صدوق ليس 
لقوي. وضعفه ابن سعد. وقال الدارقطين: ال على حديث الناس. وقال أبو حامت وأبو زرعة: صدوق. وقال النسائي: ل يس 

  . 3. وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق كثري اخلطأ"2حيتج به
لسماع.4وأشد ما نقم عليه التدليس عن الضعفاء   . وهو هنا مل يصّرِح 

لطريق السابق، وبشواهده، فيكون حسًنا، وهللا أع   لم. فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، إال أنه يتقوى 
) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الثمر حىت يبدو  6( -  124

  صالحها". قيل: وما صالحها؟ قال: "تذهب عاهتها وخيلص صالحها".
  سناده عن ابن أيب ليلى عن عطية العويف عنه به. 5رواه البزار 

  ، وأنه صدوق سيء احلفظ جدًا.6فيه وابن أيب ليلى تقدم الكالم 
 ____________________  

  ) . 4/107جممع الزوائد (  1
  ) . 198-2/197ذيب التهذيب ( 2
  ) . 1119تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3



  )) .125ذكره ابن حجر يف املرتبة الرابعة من مراتب املدلسني. (تعريف أهل التقديس (ص 4
  ) . 97/ 2كشف األستار (  5
  ) . 44م الكالم عليه عند احلديث رقم ( تقد 6
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.  1وأما عطية العويف، فقد ضعفه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وابن حبان. ووثقه ابن سعد. وقال ابن معني: صاحل 
  .2وجعله احلافظ يف مرتبة: "صدوق خيطئ كثريًا" 

فع عنه    3وجاء احلديث من وجٍه آخر، فقد رواه الطرباين يف األوسط سناده عن حيىي بن أيب أنيسة عن جابر اجلعفي عن 
  به، ولفظه: "ال تبايعوا الثمر حىت يبدو صالحه، وال تبايعوا الذهب إال مثًال مبثل". 

  . فيبقى احلديث على ضعفه. 4ويف إسناده حيىي بن أيب أنيسة، وقد تقدم أنه مرتوك
ا حسناً لغريه. وهللا أعلم.فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ضعيف، إال أنَّ له ش   واهد تقدمت، فيكون 

  ) عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها".7( -  125
عن مكحول  من طريق أيب أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  6، ومن طريقه الطرباين يف الكبري5رواه ابن أيب شيبة
  والقاسم عنه به.

 ____________________  
  ) . 226-7/225ذيب التهذيب ( 1
  ) . 4616تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) .281/ 6املعجم األوسط (  3
  ) . 52تقدم عند حديث رقم ( 4
  ) . 286إحتاف اخلرية املهرة (ص 5
  ) . 130/ 8املعجم الكبري (  6
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، وأن أ أسامة أخطأ يف اسم شيخه، وأنه ليس عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وإمنا هو 1ا اإلسنادوقد تقدم الكالم على هذ
  عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، وهو ضعيف جدًا. 

  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف جدًا، وأما منت احلديث فثابٌت من غري هذا اإلسناد كما تقدم. وهللا أعلم.
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الشجر حىت يبدو  ) عن سعد ب8( -  126 ن أيب وقاص رضي هللا عنه قال: "

  صالحه".
  سناده عن ضرار بن صرد عن موسى بن عثمان عن احلكم بن عتيبة عن عبد هللا موىل سعد عنه به.  2رواه الدارقطين

حملفوظ وموسى بن عثمان هو احلضرمي. قال فيه أبو حامت: مرتوك. وقال ابن   . 3عدي: حديثه ليس 



  فيه وأنه ضعيف جدًا.  4وكذلك ضرار بن ُصَرد، تقدم الكالم
  فعلى هذا، فإن هذا اإلسناد ضعيف جدًا. وهللا أعلم. 

 ____________________  
  ) . 96تقدم عند حديث أيب أمامة رضي هللا عنه رقم (  1
  ) . 13/ 3سنن الدارقطين (  2
  ) . 125/ 6لسان امليزان ( 3
  ) . 44م الكالم فيه عند حديث رقم ( تقد 4
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  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 1) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وقد تقدم9(
  . 2) حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقد تقدم10(
  .3، وقد تقدم-رضي هللا عنهما   -) حديث ابن عباس 11(
  . 4) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وسيأيت12(
يت -رضي هللا عنهما  -) حديث ابن عمر 13(   .5، وسوف 
يت -رضي هللا عنهما   -) حديث أيب هريرة 14(   .6، وسوف 
يت 15(   . 7) حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وسوف 

 ____________________  
  ) . 93تقدم برقم ( 1
  ) . 111تقدم برقم ( 2
  ) . 113تقدم برقم ( 3
  الطريق الثانية منه.  ) عند144سيأيت برقم ( 4
  ) . 162سيأيت برقم ( 5
  ) . 166سيأيت برقم ( 6
  ) . 223سيأيت برقم ( 7
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  داللة األحاديث السابقة: 
ا ال يؤمن من هالكها بورود العاهة   ً أم زرعاً؛ أل يستفاد مما تقدم النهي عن بيع ما مل يبد صالحه سواًء أكان مثرًا أم حبو

ذا قال مالك 1، وإذا تلفت ال يبقى للمشرتي مبقابلة ما دفع من الثمن شيءعليها لصغرها وضعفها ،  3، والشافعي2. و



  .4وأمحد
ذا قال أبو حنيفة أيضاً فيما إذا شرط املشرتي على البائع التبقية والرتك إىل صالح الثمرة وحنوها . وأما إذا أطلق يف  5و

لقطع حاالً العقد ومل يشرتط الرتك فقال أبو حنيفة جيوز إذا ك   . 6ان املبيع يصلح أن يكون علفاً للدواب، ويؤمر املشرتي 
وخالفه اجلمهور فمنعوا هذه الصورة؛ ألن إطالق العقد يقتضي التبقية والرتك، ألن العرف يف القبض جيري جمرى الشرط،  

وم األحاديث اليت تقدم ، وعلى هذا القول عم7والعرف يف الثمار أن تؤخذ وقت اجلذاذ، فصار املطلق كاملشروط تركه
  ذكرها.

وهناك حالة اتفق العلماء على جواز بيع ما مل يبد صالحه فيها، وذلك فيما إذا شرط البائع على املشرتي القطع حاًال،  
  فيكون علفاً 

 ____________________  
  ) . 96/ 8شرح السنة ( 1
  ) . 185/ 5شرح اخلرشي على خمتصر خليل (  2
  ) . 5/190احلاوي (  3
  ) . 5/65اف (اإلنص 4
  ) . 287/ 6شرح فتح القدير ( 5
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  ) . 5/192احلاوي (  7
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ي عن بيع ما مل يبد صالحه منتفية هنا   . 1للدواب وحنو ذلك؛ ألن العلة اليت من أجلها 
للون كما تقدم يف حديث  ختالف املبيع، فبدو الصالح يف التمر هو  أنس رضي هللا عنه:  واملراد ببدو الصالح خيتلف 

"حىت حيمار أو يصفار"، ويف العنب األسود حىت يسود، وكذلك فهذه العالمة هي يف كل ما يتغري لونه عند صالحه،  
  فصالحه يكون بتغري لونه. وإن كان العنب أبيض، فصالحه بتموهه وهو أن يبدو فيه املاء احللو ويلني ويصفر لونه. 

  وه فبأن حيلو ويطيب، وإن كان بطيخاً وحنوه فبأن يبدو فيه النضح.وإن كان مما ال يتلون كالتفاح وحن
  .2وإن كان مما ال يتغري لونه ويؤكل طيباً صغارًا وكبارًا كالقثاء واخليار وحنوه، فصالحه بلوغه أن يؤكل عادة
  . 3علم فيه اختالفاً وليعلم أن بدو الصالح يف بعض مثرة النخلة أو الشجرة صالح جلميعها. قال ابن قدامة يف هذا: ال أ

وإذا بدا الصالح يف بعض مثر احلائط جاز بيع الكل مطلقاً إذا اتفق اجلنس، فأما إذا اختلف اجلنس فال بد من مراعاة بدو  
  . وهللا أعلم.4الصالح يف كل جنس منها

 __________  
  ) .96/ 8انظر: شرح السنة ( 1
  ) بتصرف. 4/224املغين ( 2
  ) . 4/222املغين ( 3
  ) . 96/ 8سنة (شرح ال  4
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  الباب الرابع: األحاديث الواردة يف النهي عن الشروط يف البيع
  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن الشروط يف البيع، وعن بيع وسلف

 ...  
  الفصل األول: ما ورد يف النهي عن الشروط يف البيع وعن بيع وسلف

بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواٍق، يف كل عاٍم أوقيَّة  قالت: جاءت   -رضي هللا عنها   -) عن عائشة 1( -  127
فأعينيين. فقلت: إن أحبَّ أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤِك يل فعلُت. فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم، فأبوا ذلك  

فأَبوا إالّ أن يكون  عليها. فجاءت من عندهم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالٌس، فقالت: إين قد عرضت ذلك عليهم 
الوالُء هلم. فسمع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فأخربت عائشة النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: "خذيها واشرتطي هلم  

الوالء، فإّمنا الوالء ملن أعتق". ففعلت عائشة، مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس، فحمد هللا وأثىن عليه، مث  
طل وإن كان قال: "أمَّ  ل رجاٍل يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا، ما كان من شرٍط ليس يف كتاب هللا فهو  ا بعد، ما 

ا الوالء ملن أعتق".    مائة شرط، قضاء هللا أحقُّ، وشرط هللا أوثق، وإمنَّ
  ، 4، والرتمذي 3، وأبو داود2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري

 ____________________  
) ] ، وقد كرر البخاري هذا احلديث يف أكثر من ثالثٍة  2168/ 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - ح البخاري صحي 1

  ) . 456وعشرين موضعاً. انظر أرقام هذه األحاديث عند حديث رقم (
  ) ] . 1144-1143-1142-1141/ 2صحيح مسلم [كتاب العتق ( 2
  ) ] . 248- 245/ 4سنن أيب داود [كتاب العتق ( 3
  ) ] . 379/ 4لرتمذي [كتاب الوصا (جامع ا 4
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  ، كلهم من طرٍق عنها به. 4، وأمحد3، ومالك2، وابن ماجه1والنسائي
،  6، وابن عبد الرب5وقوله صلى هللا عليه وسلم: "خذيها واشرتطي هلم الوالء"، تكلم يف ثبوت هذه اجلملة الشافعي

ا هشام بن عروة ع7وغريمها   ن أبيه ومل يتابع عليها. . وقالوا: إنه قد تفرد 
بع هشاماً على هذا، فرواه عن الزهري عن عروة عنها    . 8ويف هذا التعليل نظر، فإنه قد قيل: إن عبد الرمحن بن منر 

اليحصيب، ضعفه ابن معني يف الزهري. وقال أبو حامت: ليس بقوي. وقال   -  9بفتح النون وكسر امليم - وعبد الرمحن بن منر 
سابن عدي: هو من  . وجعله ابن  10مجلة من يكتب حديثه يف الضعفاء. ووثقه الذهلي وغريه. وقال أبو داود: ليس به 

  . والذي يظهر أنه صدوق. وهللا أعلم.11حجر يف مرتبة: "ثقة"
 ____________________  

  . ) ] 306- 305/ 7) ، كتاب البيوع (166- 6/162) ، كتاب النكاح ( 107/ 5سنن النسائي [كتاب الزكاة ( 1



  ) ] . 843- 2/842سنن ابن ماجه [كتاب العتق ( 2
  ) . 2/598املوطأ (  3
  ) . 6/33،170،175،183،186،189،206،213،271املسند ( 4
  ) . 5/225) ، فتح الباري ( 4/163األم (  5
  ) . 172/ 22التمهيد ( 6
  ) . 13/ 3التلخيص احلبري ( 7
  املرجع السابق.  8
  ) . 4030تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 9

  ) . 288-287/ 6ذيب التهذيب (  10
  ) . 4030تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 11
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جلملة السابقة، فهشام ثقة حافظ ، ومل خيالف يف هذه اجلملة حىت ينكر عليه ما  1وعلى فرض أن هشام بن عروة تفرد 
  روى. وهللا أعلم. 

أن تشرتط هلم الوالء مع فساده تنبيهاً على أن ذلك ال   -ا  رضي هللا عنه - وإمنا أذن النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة 
ت: "اشرتيها ودعيهم يشرتطون ما شاؤا"، وقيل: األمر يف  ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء. ويقوي هذا ما جاء يف بعض الروا

ُتْم} قوله: "واشرتطي هلم الوالء" للتهديد هلم كيف يشرتطون ما ال يباح هلم، كقوله تعاىل: {اْعَمُلوا  ، وقيل: إن قوله: 2َما ِشئـْ
  . 4. وقيل: غري ذلك3"اشرتطي هلم الوالء" مبعىن "اشرتطي عليهم"، كقوله تعاىل: {َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها} 

  . وهللا أعلم. 5ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية املعىن األول
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  .6، وقد تقدم-هما رضي هللا عن -) حديث عبد هللا بن عمرو 2(
  . 7) حديث حكيم بن حزام رضي هللا عنه يف بعض ألفاظه، وقد تقدم3(
  . 8) حديث عتاب بن أسيد رضي هللا عنه، وقد تقدم4(
  . 9) حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه، وقد تقدم5(

 ____________________  
  ) . 225/ 5انظر: فتح الباري ( 1
  ) . 40سورة فصلت، آية (  2
  ) . 7سراء، آية ( سورة اإل 3
  ) . 226/ 5فتح الباري ( 4
  ) . 339/ 29الفتاوى (  5
  ) . 68تقدم برقم ( 6
  ) ، عند الطريق الثالثة منه. 70تقدم برقم ( 7



  ) . 71تقدم برقم ( 8
  ) . 73تقدم برقم ( 9
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  داللة األحاديث السابقة: 
اد من حديث عبد هللا بن عمرو النهي عن بيع وسلف، يستفاد مما تقدم، النهي عن الشروط الفاسدة يف البيع، وكذلك يستف

  وعن شرطني يف بيع. 
فأما النهي عن بيٍع وسلف فهو أن جيمع يف عقٍد واحٍد بني بيع وقرض، مثل أن يقول البائع للمشرتي: أبيعك هذا العبد  

ي عنه ألنه إمنا يقرضه على أ ن حيابيه يف الثمن فيدخل الثمن  خبمسني دينارًا على أن تسلفين ألف درهم أو العكس. وإمنا 
دة  1يف حد اجلهالة عه ما يساوي مخسني مبائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إىل الز . وأيضاً فإنه إمنا أقرضه مائًة إىل سنة مث 

أي   -. وكل قرض جّر نفعاً 2يف القرض الذي موجبه رد املثل، ولوال هذا البيع ملا أقرضه، ولوال عقد القرض ملا اشرتى ذلك
  . 3فهو ر  -مشروطاً 

لنهي عن بيٍع وسلف هو ما إذا كان أحدمها مشروطاً على اآلخر   . وهللا أعلم. 4واملقصود 
 ____________________  

  ) . 770/ 3انظر: معامل السنن ( 1
ذيب السنن ( 2   ) . 296/ 9انظر: 
  ) . 770/ 3معامل السنن ( 3

" لفظ حديث يروى عن   النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يصح فيه شيء. "وكل قرٍض جر نفعاً فهو ر
  ) . 113) ، التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث (ص34/ 3) ، التلخيص احلبري (4/60انظر: نصب الراية (  -
  ) . 5/81اخلرشي على خمتصر خليل (  4
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ذا النهي هو النهي عن بيعتني يف من أن ا  1وأما النهي عن شرطني يف بيع، فالذي يظهر يف معناه هو ما ذكره ابن القيم ملراد 
يت بيانه إن شاء هللا تعاىل  -بيعة    . -والذي سوف 

ت حديث عبد هللا بن عمرو  جاء بدل قوله: "وال شرطان يف بيع"، قوله:   -رضي هللا عنهما   -ويشهد هلذا أن بعض روا
ى عن بيعتني يف بيعة"، وهللا أعلم. "  

ى عن الشرطني، فقال مثًال: إذا اشرتى وقد أخذ أمحد يف املشهور م ن مذهبه بظاهر هذا احلديث، فأجاز الشرط الواحد و
  . 2منه طعاماً وشرط محله صح البيع، وإن شرط مع احلمل الطحن فسد البيع 

ذا قال مالك3وعند أمحد رواية أخرى اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يصح أن جيمع شرطني فأكثر يف البيع   ، 4. و
وغريهم. وهذا القول هو الذي تشهد له األدلة من اعتبار الشروط يف   5وابن سريين، وابن شربمة، ومحاد بن أيب سليمان



ى عن بيع   البيع وغريه إذا كانت ال تنايف الشرع، وليس هناك من األدلة ما يصح يف النهي عنه، وقد تقدم أن رواية "
ى عن شرطني يف ا النهي عن بيعتني يف بيعة. وهللا أعلم. وشرط" ال تصح، وأن رواية "   بيع" املراد 

 ____________________  
  ) . 295/ 9ذيب السنن ( 1
  ) . 348/ 4) ، اإلنصاف (4/308املغين ( 2
  ) . 4/348اإلنصاف ( 3
  ) . 271قوانني األحكام الشرعية (ص 4
موع ( 5   ) . 9/371ا
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ال يصح يف البيع، فلو اشرتى زرعاً مثالً وشرط احلصاد فيبطل البيع، وقد تقدم أنه أن الشرط  2، والشافعي 1وعند أيب حنيفة 
  ال دليل صريح صحيح على هذا القول. وهللا أعلم. 

وليعلم أن ما سبق من الكالم يف الشروط عند الفقهاء هو ما إذا كان الشرط ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته وليس 
  يكون فيه مصلحة ألحد املتعاقدين. منافياً ملقتضى العقد، وإمنا

فأما إذا كان الشرط من مقتضى العقد، كأن يشرتط احللول وسالمة املبيع من العيوب وحنو ذلك، أو يشرتط ما فيه مصلحة 
تفاق الفقهاء.   للعقد، كأن يشرتط البائع رهناً، أو املشرتي أجًال وحنو ذلك، فمثل هذه الشروط جيوز اشرتاطها 

علماء على أن الشرط إذا كان منافياً ملقتضى العقد، كأن يشرتط البائع على املشرتي أال يبيع املبيع أو ال يهبه أو  وقد اتفق ال
عه فُأعتق،  3ال يعتقه، أو كان يف الشرط غرر، كاشرتاط احلمل يف احليوان، فهذا ال جيوز ، أو يشرتط الوالء على العبد إذا 

  . وأما البيع فقد اختلفوا يف جوازه وعدمه. وهللا أعلم. - رضي هللا عنها  -كما يف حديث عائشة 
 __________  

  ) . 5/169بدائع الصنائع (  1
موع ( 2   ) . 9/368ا
موع (81-5/80) ، شرح اخلرشي (172-168/ 5انظر فيما سبق: بدائع الصنائع ( 3 ) ، املغين  364- 358/ 9) ، ا
)4/309 . (  

)1/378 (  

  

نالفصل الثاين: ما ورد يف الن   هي عن بيع العر
ن".  -رضي هللا عنهما  -) عن عبد هللا بن عمرو 1( -  128 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الُعر   أنه قال: "

،  3، وابن ماجه 2مالك رواه أبو داودعن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. ومن طريق  1رواه مالك
  . 7، والبغوي6، والبيهقي5، وابن عدي4وأمحد



ت يف تعيينه على األوجه التالية:    ويف إسناد مالك مبهم. وقد اختلفت الروا
  أوًال: أنه عبد هللا بن هليعة: 

  و به.سنادمها عن ابن وهب عن مالك عن ابن هليعة عن عمر  9، وابن عبد الرب8فقد رواه البيهقي 
 ____________________  

  ) . 2/475املوطأ (  1
  ) ] . 768/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 738/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 3
  ) . 2/183املسند ( 4
  ) . 4/153الكامل (  5
  ) . 5/342السنن الكربى (  6
  ) . 135/ 8شرح السنة ( 7
  ) . 5/343السنن الكربى (  8
  ) . 19/9، االستذكار (  )177/ 24التمهيد ( 9

)1/379 (  

  

قال ابن عبد الرب: "املعروف فيه: ابن وهب عن ابن هليعة". وقال يف موضع آخر: "هو يف موطأ ابن وهب عن ابن هليعة عن 
  عمرو بن شعيب". قال: "وقد قيل إن مالكاً أخذه عن ابن وهب عن ابن هليعة عن عمرو بن شعيب ". 

ألخري الذي حكاه ابن عبد الرب ضعيف، وذلك أن ابن وهب هو ممن روى عن مالك هذا والذي يظهر يل أن هذا القول ا
احلديث، فال ميكن أن يكون هو الذي حدث مالكاً به. وأما كون ابن وهب قد رواه عن ابن هليعة، فاجلواب عنه أن ابن  

  لم.وهب مسع احلديث من مالك عن ابن هليعة، ومسعه من ابن هليعة بدون واسطة. وهللا أع
بع مالكاً وابن وهب يف الرواية عن ابن هليعة، قتيبة بن سعيد فيما رواه ابن عدي    . 2، ومن طريقه البيهقي 1وقد 

  وأنه ضعيف.  3وابن هليعة قد تقدم الكالم فيه 
ن  ويف هذا اإلسناد علة أخرى، وهي االنقطاع بني ابن هليعة وعمرو بن شعيب. فقد قال أبو حامت: "مل يسمع ابن هليعة ع

  . 5. وقال أبو داود: "إمنا مسع ابن هليعة من عمرو بن شعيب ثالثة أشياء أو أربعة"4عمرو بن شعيب شيئاً" 
 ____________________  

  ) . 4/153الكامل (  1
  ) . 5/343السنن الكربى (  2
  ) .1تقدم عند حديث رقم ( 3
ا من املرا 4 سيل أليب حامت، وهي موجودة يف النسخة اليت حققها:  هذه الرتمجة غري موجودة يف النسخة املطبوعة اليت اعتمد

  ) . 263) ، وقد نقلها العالئي يف جامع التحصيل (ص 114شكر هللا بن نعمة هللا (ص
  ) . 346-5/345سؤاالت اآلجري أليب داود (جـ 5



)1/380 (  

  

  . 1وممن كان يرى أن ابن هليعة مل يسمع من عمرو بن شعيب ابُن وهب
لسماع2لِّسوعبد هللا بن هليعة مد   . 3، فال يقبل من حديثه إال ما صّرح فيه 

  نياً: أنه عبد هللا بن عامر األسلمي:
  كالمها من طريق حبيب بن أيب حبيب عن عبد هللا بن عامر األسلمي به.   5، والبيهقي 4فقد رواه ابن ماجه 

  وعند البيهقي وقع ذكر مالك بني حبيب وعبد هللا بن عامر. 
  . 6قطين أن حبيب بن أيب حبيب يرويه عن مالك عن عبد هللا بن عامر األسلميوكذلك فقد ذكر الدار 

ً كان فإن حبيب بن أيب حبيب وهو املصري كاتب مالك متكّلم فيه. فقال فيه أمحد: ليس بثقة. وقال أيضاً: كان  ّ وأ
  يكذب. وقال أبو حامت: مرتوك احلديث. وقال: أحاديثه كلها موضوعة. وقال أيضاً:

 _______ _____________  
  ) . 5/375ذيب التهذيب ( 1
  ) ، وقد ذكره احلافظ يف املرتبة اخلامسة. 152تعريف أهل التقديس (ص  2
لسماع هلذا احلديث عند ابن عبد الرب يف التمهيد (  3 ) ، إال أن يف إسناده: حممد بن أمحد  177/ 24وقع تصريح ابن هليعة 

ريخ علماء قي األسانيد  2/66األندلس (  بن قاسم، ذكره ابن الفرضي يف  ) ، ومل أجد من العلماء غريه من تكلم فيه، و
  عن ابن هليعة ليس فيها هذا التصريح، فلذلك مل أعترب هذا التصريح الواقع يف رواية ابن عبد الرب. 

  ) ] . 739/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 4
  ) . 5/432السنن الكربى (  5
  ) . 212/ 6انظر: لسان امليزان ( 6

)1/381 (  

  

عامة حديثه موضوع املنت مقلوب اإلسناد وال حيتشم حبيب يف وضع احلديث على الثقات، وأمره بنيِّ يف الكذب. وقال أبو  
  . 1داود: كان من أكذب الناس. وقال: كان يضع احلديث. وقال النسائي: مرتوك، أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغريه

ا. وهللا أعلم.  فمما تقدم يتبني أن هذه الطريق   ال عربة 
  لثاً: أنه عمرو بن احلارث: 

سنادمها عن اهليثم بن اليمان   فقد ذكر احلافظ ابن حجر أن الدارقطين يف غرائب مالك، واخلطيب البغدادي رو احلديث 
  . 2عن مالك عن عمرو بن احلارث عن عمرو ابن شعيب به 

ليمان عن مالك عن عمرو بن احلارث، وقد رواه حبيب عن مالك عن عبد هللا ونقل عن الدارقطين قوله: "تفرد به اهليثم بن ا
  . 3بن عامر األسلمي، وقيل: عن ابن هليعة، وهو يف املوطأ عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب"

  . 4واهليثم بن اليمان قال فيه أبو حامت: صاحل صدوق. وضعفه األزدي
الواقع يف إسناد مالك. وأقواها هو الوجه األول، وهو أنه ابن هليعة، ولذا قال  هذه هي األوجه اليت وقفت عليها يف املبهم 



ابن عدي: "يقال إن مالكاً مسع هذا احلديث من ابن هليعة عن عمرو بن شعيب، ومل يسّمه لضعفه، واحلديث عن ابن هليعة  
  . 5عن عمرو بن شعيب مشهور" 

 ____________________  
  . )  182-2/181ذيب التهذيب ( 1
  ) . 212/ 6) ، لسان امليزان (17/ 3التلخيص احلبري ( 2
  ) . 212/ 6لسان امليزان ( 3
  املرجع السابق.  4
  ) . 4/153الكامل (  5

)1/382 (  

  

ً مبهماً، وأصح ما جاء يف هذا املبهم بني مالك وعمرو بن  فمما سبق يتبني أن احلديث يف املوطأ ضعيف؛ ألن فيه راو
  ف، ومل يسمعه من عمرو بن شعيب. وهللا أعلم. شعيب أنه ابن هليعة وهو ضعي 

كالمها من طريق إسحاق بن موسى    2، وابن عبد الرب1وقد جاء هذا احلديث من غري طريق مالك، فقد رواه البيهقي
ب عن عمرو بن شعيب به.   األنصاري أيب موسى عن عاصم بن عبد العزيز عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذ

ب تقدم الكالم فيهماوعاصم بن عبد العزي   . وأن عاصمًا ضعيف، واحلارث صدوق يهم. 3ز، واحلارث بن أيب ذ
وكذلك فإن يف إسناد البيهقي حممد بن حممد بن سليمان الباغندي الواسطي، كذبه إبراهيم األصبهاين. وقال ابن عدي: له 

  . 4أنه ال يتعمد الكذبأشياء أُنكرت عليه من األحاديث، وكان مدلِّساً يدلِّس على ألوان، وأرجو 
  وقال الدارقطين: "خمتلط مدلس يكتب عن بعض أصحابه مث يسقط بينه وبني شيخه ثالثة، وهو كثري اخلطأ". 

مه،  ووثقه اخلطيب وغريه. وقال ابن طاهر: كان ال يكذب، ولكن حيمله الشره على أن يقول حدثنا. وقال اإلمساعيلي: ال أ
  .5ولكنه خبيث التدليس ومصّحف أيضاً 
 ____________________  

  ) . 5/343السنن الكربى (  1
  ) . 178/ 24التمهيد ( 2
  ) . 102تقدم الكالم فيهما عند حديث رقم (  3
  ) . 6/300(  -البن عدي  - الكامل  4
  ) . 361-360/ 5لسان امليزان ( 5

)1/383 (  

  



بعه حممد بن موسى األثط كما عند ابن عبد الرب، ومل أجد حملمد بن موسى    هذا ترمجة. وهللا أعلم.وقد 
واملشهور يف هذا الباب حديث مالك، وقد سبق أن فيه راٍو مبهًما، وأصح ما قيل فيه أنه ابن هليعة، وهو ضعيف ومل يسمع 

  هذا احلديث من عمرو بن شعيب. وهللا أعلم.

)1/384 (  

  

  داللة األحاديث السابقة: 
ن، ويقال: ُعْربون، وَعَربون أن يشرتي   -وهللا أعلم  -ره به مالك حيث قال: "وذلك فيما نرى  ، وهو ما فس 1بيع العر

العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، مث يقول للذي اشرتى منه أو تكارى منه: ُأعطيك دينارًا أو درمهاً أو أكثر من ذلك أو  
من كراء الدابة، وإن تركت  أقل على أّينِ إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو من مثن السلعة أو

  . 2ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك" 
ن أبو حنيفة  لنهي عن بيع العر   . 6وغريهم، ورجحه ابن قدامة من احلنابلة 5، ومالك4، والشافعي 3وقد قال 

طلوذلك ملا يف هذا البيع من بيع القمار والغرر واملخاطرة، وأكل املال بغري عوٍض وال هبة، وذ   . 7لك 
ً هلا إذا ترك الشراء هلا، وأما إذا أراد شراءها فحسب  خذ صاحب السلعة ما جعله املشرتي عر واملمنوع عندهم هو أن 

ن من مثن السلعة، فهذا ال خالف بينهم يف جوازه   . 8هذا العر
 ____________________  

  ) . 202/ 3النهاية ( 1
  ) . 2/475املوطأ (  2
موع  مل أقف على قول  3 احلنفية يف كتبهم، ولكن ذكر هذا املذهب عنهم مجلة من العلماء؛ منهم اإلمام النووي يف ا
)9/326 . (  
  ) . 39/ 2مغين احملتاج (  4
  ) . 87/ 5شرح اخلرشي على خمتصر خليل (  5
  ) . 4/313املغين ( 6
  ) . 179/ 24التمهيد ( 7
  املرجع السابق.  8

)1/385 (  

  

ساً يف ب نوأما أمحد فال يرى  ؛ لضعف احلديث الوارد يف النهي عنه كما تقدم بيانه. واستدل بقصة عمر رضي هللا 1يع العر
فع بن عبد  عنه، واليت رواها عبد الرزاق وابن أيب شيبة وغريمها عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن فروخ موىل عمر "أن 

ربعة آالف در  هم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر مل يرض فأربعمائة  احلارث اشرتى دارًا للسجن من صفوان بن أمية 
  . 2لصفوان". وقد سبق ختريج هذا احلديث



ن جماهد وابن سريين وغريمها ذا القول أيضاً يف إجازة بيع العر   . 3وقد قال 
ً يكون  ومما يؤيد هذا القول أن البائع قد يتضرر حببس السلعة إذا مل يشرتها املشرتي، فالثمن الذي قدمه املش رتي عر

  عوضاً عن الضرر الذي حلق البائع من احلبس. وهللا أعلم.
ومن أسباب اخلالف يف هذه املسألة بني اجلمهور وأمحد، أن أمحد جييز البيع بشرٍط واحٍد، واجلمهور مينعون منه كما سبق يف 

  الفصل السابق. وهللا أعلم.
 __________  

  ) . 4/313املغين ( 1
  تقريًبا) .  ---- 202يث (صسبق ختريج احلد 2
  ) . 5/392مصنف ابن أيب شيبة (  3

)1/386 (  

  

  الفصل الثالث: ما ورد يف النهي عن بيعتني يف بيعة 
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة". 1( -  129   ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "

، كلهم من طرٍق عن حممد بن عمرو بن  6، والبيهقي 5وابن حبان ،4، وابن اجلارود 3، وأمحد2، والنسائي1رواه الرتمذي
  علقمة عن أيب سلمة عنه به. 

  قال الرتمذي: "حديث حسٌن غريٌب".
وحممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال فيه ابن معني: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال:  

لشيء   من روايته مث حيدث به مرًة أخرى عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه.  كان حيدث مّرًة عن أيب سلمة 
س. وقال مّرًة: ثقة. وقال  وقال مّرة: ثقة. وقال أبو حامت: صاحل احلديث، يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به 

  يعقوب بن 
 ____________________  

  ) ] . 533/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 296- 295/ 7نن النسائي [كتاب البيوع (س 2
  ) . 2/432،475،503املسند ( 3
  ) . 182-181/ 2املنتقى ( 4
  ) . 347/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  5
  ) . 5/343السنن الكربى (  6

)1/387 (  

  



س به تبة: "صدوق له  . وجعله ابن حجر يف مر 1شيبة: هو وسط، وإىل الضعف ما هو. وقال ابن عدي: أرجو أنه ال 
  .2أوهام"

فعلى هذا فإن هذا اإلسناد حسن، وله شواهد تؤيده من حديث ابن عمرو وابن عمر رضي هللا عنهما وغريمها مما ذكر يف  
ا صحيحاً لغريه. وهللا أعلم.    هذا الفصل. فيكون احلديث 

ىي بن زكر عن حممد بن عمرو ، كلهم من طرٍق عن حي6، والبيهقي5، واحلاكم4، وابن حبان3وروى احلديث أبو داود
". ومعىن أوكسهما: أنقصهما ع بيعتني يف بيعٍة فله أوكسهما أو الر   .7إلسناد السابق، إال أنه بلفظ: "من 

وقد خالف حيىي بن زكر غريه يف منت هذا احلديث، فإنه رواه عبدة بن سليمان، وحيىي بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون،  
بعهم أيضاً إمساعيل بن جعفر، والدراوردي، ومعاذ بن معاذ. فهؤالء كلهم  9. وذكر البيهقي8ن عطاءوعبد الوهاب ب أنه 

  خالفوا حيىي بن زكر يف 
 ____________________  

  ) . 377-9/376ذيب التهذيب ( 1
  ) . 6188تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) ] . 738/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) . 348-347/ 11ان يف ترتيب صحيح ابن حبان ( اإلحس 4
  ) . 2/45املستدرك ( 5
  ) . 5/343السنن الكربى (  6
  ) . 220- 219/ 5النهاية ( 7
ت هؤالء تقدمت اإلحالة إىل مواضعها يف أول التخريج. 8   روا
  ) . 5/343السنن الكربى (  9

)1/388 (  

  

  ا هي املشهور. وهللا أعلم. على روايتهم  2واخلطايب 1منت احلديث. ولذلك حكم املنذري
دة من ثقة ال تعارض غريها، فينبغي قبوهلا، وهللا أعلم.   والذي يظهر يل أن ما رواه حيىي بن زكر ز

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "مطل الغّين ظلم، وإذا ُأحلت على   - رضي هللا عنهما   -) عن ابن عمر 2( -  130
   يف بيعة". مليٍء فاتبعه، وال تبع بيعتني 

، وابن عبد 8، والبيهقي -خمتصرًا   -  7، والطحاوي6، وابن اجلارود5، وأمحد-خمتصرًا  -  4، وابن ماجه3رواه الرتمذي
فع عنه به.9الرب   ، كلهم من طرٍق عن هشيم عن يونس بن عبيد عن 

  قال الرتمذي: "حسن صحيح".
لسماع من يونس هلذا احل   ديث.وعند أمحد ومن بعده تصريح هشيم 

 ____________________  
  ) . 98/ 5خمتصر سنن أيب داود ( 1
  ) . 3/739(  -املطبوع يف حاشية سنن أيب داود   - معامل السنن  2



  ) ] . 601- 600/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 803/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 4
  ) . 2/71املسند ( 5
  ) . 181/ 2(  -مع خترجيه غوث املكدود  - املنتقى  6
ر ( 7   ) . 7/178شرح مشكل اآل
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فع.  النقطاع بني يونس بن عبيد و   وُأعل هذا احلديث 
، مث ذكر قول أمحد وابن معني وأيب حامت يف إثبات االنقطاع  1قال البوصريي: "هذا إسناد رجاله ثقات غري أنه منقطع"

يت ذكر أقواهلم. بينهما،   وسوف 
  . 5، وأبو داود4، وأبو حامت3، وأمحد بن حنبل2وقد أثبت هذا االنقطاع مجٌع من العلماء، منهم: حيىي بن معني

فع، وروى يونس بن عبيد عن ابن   وقد سأل الرتمذي البخاري عن هذا احلديث فقال: "ما أرى يونس بن عبيد مسع من 
  . 6فع عن أبيه حديثاً"

  . 7بو زرعة فقال: "أتوهم أن يف حديثه شيئاً يدل على أنه مسع منه"وأما أ
فع، ومنهم من مل جيزم أو توقف.  النقطاع بني يونس و   فهؤالء األئمة منهم من صّرح 

ذه الرواية احتج الطحاوي  8وجاء يف روايٍة للطحاوي فع"، و فع حيث قال: "أخرب  لسماع من  تصريح يونس بن عبيد 
  اع على مس

 ____________________  
  ) ، وهذا احلديث ليس على شرطه لتخريج الرتمذي له. 2/242مصباح الزجاجة (  1
  ) . 445/ 11ذيب التهذيب ( 2
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  ) . 191املراسيل (ص 4
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  ) . 1/523علل الرتمذي الكبري (  6
  ) . 191املراسيل (  7
ر ( شرح 8   ) . 7/179مشكل اآل
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النقطاع بينهما على أنه خاصٌّ يف جزٍء من احلديث، وهو قوله: "مطل الغين  فع، ومحل قول ابن معني يف احلكم  يونس من 
قي احلديث فسماع. وقد ذكر الطحاوي عن شيخه إبراهيم بن أيب داود وهو ثقة ، أنه قال: قال يل حيىي بن  1ظلم"، وأما 

فع عن ابن عمر معني "مطل الغين ظلم" قال حيىي: قد مسعته من   -رضي هللا عنهما   - يف حديث يونس بن عبيد عن 
فع شيئاً؟ قال: بلى. ولكن هذا  فع. قال لنا ابن أيب داود: قلت ليحىي: مل يسمع يونس من  هشيم، ومل يسمعه يونس من 

فع"    . 2احلديث خاصة مل يسمعه يونس من 
فع، ولكن يبقى وهذه الروا ية عن ابن معني اليت ساقها الطحاوي غايتها أن تكون قوًال البن معني يثبت فيه مساع يونس من 

أن أمحد وأ حامت والبخاري وأ داود كلهم نفوا مساعه منه، وهؤالء من جهابذة أهل الفن. فقوهلم مقدَّم على قول ابن معني 
  عنه يف ذلك.  وحده، كيف وابن معني قد اختلفت الرواية

بت من حديث أيب هريرة رضي هللا  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف النقطاعه، إال أن النهي عن بيع بيعتني يف بيعة 
  ، فيكون حسناً لغريه. وهللا أعلم. 3عنه السابق

 ____________________  
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)1/391 (  

  

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صفقتني يف صفقة  3( -  131 ) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: "
  واحدة".

  : -ورد هذا احلديث عن ابن مسعود رضي هللا عنه مرفوعاً وموقوفاً 
  مسعود عنه به مرفوعاً: الطريق األوىل: شريك عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن 

  ، كلهم من هذا الطريق. 4، وابن عبد الرب3، والشاشي2، والبزار1رواه أمحد
  وعند أمحد: قال مساك: "الرجل يبيع فيقول: هو بَنساٍء بكذا وكذا، وهو بنقٍد بكذا وكذا". 

لعجلي ويعقوب بن شيبة  أما مساك بن حرب، فقال فيه ابن معني: ثقة. وقال أمحد: مضطرب احلديث. وتكلم الثوري وا
س ويف   وغريهم يف حديثه عن عكرمة خاصة. وقال أبو حامت: صدوق ثقة، وهو كما قال أمحد. وقال النسائي: ليس به 

  . 5حديثه شيء
خرة فكان رمبا تلّقن"   . 6وجعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق"، وقال: "روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغري 

 ___________________ _  
  ) . 1/398املسند ( 1
  ) . 384/ 5(  -البحر الزخار  -مسند البزار  2
  ) . 1/324مسند الشاشي (  3
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قال أبو زرعة: كان كثري اخلطأ صاحب وأما شريك النخعي القاضي، فقد وثقه ابن معني وابن سعد. وقاال: كان يغلط. و 
س. وقال صاحل جزرة: صدوق، وملا ويل القضاء اضطرب حفظه ً. وقال النسائي: ليس به    .1حديث، وهو يغلط أحيا

  .2وقد جعله ابن حجر يف مرتبة: "صدوق خيطئ كثريًا، وقد تغري حفظه منذ ويل قضاء الكوفة" 
  مسع منه قبل االختالط. وكل من روى عنه هذا احلديث مل يذكر أنه 

بعه سعيد بن مساك بن حرب كما عند الطرباين يف األوسط بلفظ: "ال حتل صفقتان يف صفقة". إال أن سعيدًا هذا   3وقد 
  . 4قال فيه أبو حامت: "مرتوك احلديث"

يت أنه منكر أيضاً، ألن املعروف يف هذا احلديث أنه موقوف   . فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، وسوف 
  الطريق الثانية: شعبة عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عنه به موقوفاً:

  ، كلهم من هذا الطريق.7، وابن حبان6، والشاشي5رواه أمحد
 ____________________  

  ) . 337-4/334ذيب التهذيب ( 1
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يف سفقة"، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "لعن هللا آكل الر وموكله   1ولفظه عند أمحد: "ال تصلح سفقتان
  وشاهده وكاتبه". 

  الثالثة: سفيان الثوري عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عنه به موقوفاً.الطريق 
  ، كلهم من هذا الطريق. 7، والطرباين يف الكبري6، والعقيلي5، وابن حبان4، وابن خزمية3، والبزار 2رواه ابن أيب شيبة

". قال: "وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ولفظ البزار: أن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: "ال يصلح صفقتان يف صفقة
  سباغ الوضوء". 
بع عبد   8ورواه عبد الرزاق ً". و عن سفيان الثوري وإسرائيل عن مساٍك به موقوفاً أيضاً، ولفظه: "الصفقتان يف الصفقة ر



  . 9الرزاق عن إسرائيل وكيع بن اجلراح كما عند حممد بن نصر املروزي
__________________ __  

لسني، وهي لغة يف الصفقة. قاله صاحب لسان العرب  1   ) . 158/ 10( -مادة (سفق)   - هكذا يف املسند 
  ) . 55/ 5املصنف ( 2
  ) . 384- 5/383مسند البزار ( 3
  ) .90/ 1صحيح ابن خزمية ( 4
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  الطريق الرابعة: أبو األحوص عن مساك عن أيب عبيدة أو عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه موقوفاً: 
بد الرمحن بن عبد  من هذا الطريق. وقد تقدم أن مساكاً إمنا يروي هذا احلديث عن ع 2، وحممد بن نصر1رواه ابن أيب شيبة

  هللا بن مسعود. 
  . 3وأبو األحوص هو سالم بن سليم احلنفي موالهم، ثقة متقن 

فهؤالء أربعة من الثقات قد خالفوا شريكاً، وهم: شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل، وأبو األحوص، كلهم رووه عن مساك عن  
م أحفظ وأضبط. وكذلك فقد نص  عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه موقوفاً. وهؤالء يقد مون على شريك أل

  . 4يعقوب بن شيبة على أن رواية سفيان، وشعبة عن مساك كانت قبل اختالطه 
فعلى هذا فإن املعروف يف هذا احلديث هو الوقف، وأما الرفع فمنكر. وهذا املوقوف إسناده ضعيف؛ ألن عبد الرمحن بن  

  . وهللا أعلم.5أحاديث يسرية كما سيأيت إن شاء هللاعبد هللا بن مسعود مل يسمع من أبيه إال 
 ____________________  
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ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صومني، وعن صالتني،  ) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عن4( -  132 ه قال: "
ن: فصالة  وعن لباسني، وعن مطعمني، وعن نكاحني، وعن بيعتني. فأما اليومان: فيوم الفطر ويوم األضحى، وأما الصال

ثوٍب واحٍد وال يكون   بعد الغداة حىت تطلع الشمس، وصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وأما اللباسان: فأن حيتيب يف
كل متكئاً، وأما   كل بشماله وميينه صحيحة، و بني عورته وبني السماء شيء فتدعى تلك الصماء، وأما املطعمان: فأن 

  البيعتان فيقول الرجل: تبيع يل وأبيع لك، وأما النكاحان فنكاح البغي، ونكاح على اخلالة، والعمة".
ني بن إسحاق التسرتي عن أيب املعاىف حممد بن وهب احلرَّاين عن حممد بن سلمة عن أيب  ، عن احلس1رواه الطرباين يف الكبري

  عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عنه به. 
  . 2قال اهليثمي: "رجاله رجال الصحيح"
  . 3وحممد بن سلمة هو احلراين، وهو ثقة

  . 4موي موالهم، وهو ثقةوأبو عبد الرحيم هو خالد بن أيب يزيد األ
  . 5وزيد بن أيب أُنيسة ثقة له أفراد 

لسماع يف هذا اإلسناد. 6وأبو إسحاق هو السبيعي، ثقة إال أنه مدلِّس   ، ومل يصرح 
 ____________________  
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فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد ضعيف لتدليس أيب إسحاق السبيعي. وكذلك فإن شيخ الطرباين يف هذا احلديث وهو  
عن حممد  1لتسرتي مل أقف على من وثقه، وقد خالفه النسائي، فقد روى يف سننه الكربى هذا احلديث احلسني بن إسحاق ا

بن وهب احلراين عن حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم حدثين عبد الوهاب املكي عن أيب إسحاق به، وفيه النهي عن  
  اللبستني فقط. 

ي يف إسناده ومتنه. أما املخالفة يف اإلسناد، فإن يف إسناد  فعلى هذا فإن النسائي قد خالف احلسني بن إسحاق التسرت 
النسائي عبد الوهاب املكي بدًال من زيد بن أيب أنيسة. وهذا اخلالف ال يضر؛ لكون زيد بن أيب أنيسة وعبد الوهاب بن  

ظ. وأما املخالفة يف املنت  خبت املكي كالمها ثقة، إال أنه مما يؤخذ على احلسني بن إسحاق ملخالفته للنسائي، وهو إمام حاف
دة على ما ذكر النسائي.    فإن يف املنت الذي ساقه احلسني بن إسحاق ز

  ويبقى أن يف اإلسناد عنعنة أيب إسحاق أيضاً. وهللا أعلم.
  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:

  . 2يف بعض ألفاظه، وقد تقدم -رضي هللا عنهما  -) حديث عبد هللا بن عمرو 5(
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  داللة األحاديث السابقة: 
  يستفاد مما تقدم النهي عن بيعتني يف بيعة. 

والذي يرتجح يف تفسريه أن يقول أحد املتبايعني لآلخر: خذ هذه السلعة بعشرة نقدًا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي  
يت الكالم فيها يف فصٍل مستقل إن شاء هللا   - مسألة العينة بعينها  ، فإن هذا هو املعىن املطابق للحديث،  -واليت سوف 

آلجلة فهو ال يستحق إال رأس ماله وهو أوكس الثمنني، فإن أخذه أخذ أوكسهما،   فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة 
، فال حميد له عن أو  . وال حيتمل احلديث غري هذا املعىن، وهذا هو وإن أخذ الثمن األكثر فقد أخذ الر كس الثمنني أو الر

  . 1بعينه الشرطان يف البيع
والذي سبق ذكره عند حديث ابن مسعود رضي هللا عنه وهو: "أن يبيع الرجل فيقول:   -وأما تفسري مساك للبيعتني يف بيعة 

تعيني أحد الثمنني، فقد ضّعف ابن القيم هذا التفسري   هو بَنساٍء كذا وكذا، وهو بنقٍد بكذا وكذا"، أي ويتفرقا من غري
حد الثمنني"    . 2وقال: "ال يدخل الر يف هذه الصورة، وال صفقتني هنا وإمنا هي صفقة واحدة 

ن يقول الرجل مثًال: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعين جاريتك بعشرة   ومن العلماء من فسَّر البيعتني يف بيعة 
  . 3نريد

ن الر ال يدخل يف هذه الصورة، والرسول صلى هللا عليه وسلم قال  كما    -ويتطرَّق إىل هذا التعريف االعرتاض السابق 
". -سبق  ع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الر   : "من 

 ____________________  
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ا ال ختلو من اعرتاض. واملشهور يف تفسريه ما    1وهناك تفسريات أخرى للبيعتني يف بيعة ذكرها ابن عبد الرب وغريه. إال أ
  تقدم، والتفسري األول هو الراجح.

ا جائزة، بل قد تكون حمرمة نتيجة جلهالة  الثمن أو الغرر أو غري  وال يعين أن الصور األخرى اليت ذكرت يف تفسري احلديث أ
ي عنها. وهللا أعلم.  ُ لبيعتني يف بيعة اليت    ذلك، ولكن الكالم هنا هو معرفة املراد 



 ____________________  
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لد الثاين    ا
  الباب اخلامس: األحاديث الواردة يف النهي عن البيوع الربوية

  ي عن الر والتحذير منه الفصل األول: ما ورد يف النه
 ...  

  1الفصل األول: ما ورد يف النهي عن الر والتحذير منه 
) عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع املوبقات" قالوا:  رسول هللا،  1( -  133

، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا ، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم   وما هنَّ؟ قال: "الشرك  حلق، وأكل الرِّ إال 
  الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت". 

، كلهم من طرٍق عن سليمان بن بالل عن ثور بن يزيد عن أيب الغيث 5، والنسائي4، وأبو داود3، ومسلم2رواه البخاري
  عنه به.

  داود عقب إخراجه للحديث. وأبو الغيث امسه سامل موىل ابن مطيع كما قال أبو 
 ____________________  

نظرًا لكثرة األحاديث الواردة يف هذا الفصل، فقد اقتصرت منها على ما ورد يف الكتب الستة. وقد فعلت هذا لعدم   1
ب الرتهيب، فتناسب موضوعات الرتغيب والرتهيب أكثر   ا من  حاديث الرسالة صلة وثيقة؛ لكو صلة هذه األحاديث 

  ن مناسبتها ألحاديث األحكام، وجعلت الدراسة الفقهية هلذا الفصل مع الدراسة للفصل اآليت نظرًا لرتابطهما. وهللا أعلم.م
  ) ] . 2766/رقم  5[كتاب الوصا ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 92/ 1صحيح مسلم [كتاب اإلميان ( 3
  ) ] . 295- 294/ 3سنن أيب داود [كتاب الوصا ( 4
  ) . 257/ 6نن النسائي [كتاب الوصا (س 5

)2/407 (  

  

كالمها من طريق أيب عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه به. إال   2، وابن أيب حامت1ورواه البزار 
  أنه ذكر االنقالب يف األعراب بعد هجرته بدًال من السحر. 

س. وقال ابن املديين: ليس بذاك. وقال  وعمر بن أيب سلمة ضعفه شعبة، وابن معني. وق ال ابن معني يف رواية: ليس به 
. وجعله احلافظ ابن حجر يف  3أمحد: هو صاحل ثقة إن شاء هللا. وقال البخاري: "صدوق إال أنه خيالف يف بعض حديثه" 

. وهللا  5من الصحابة. فهو على هذا صاحل للمتابعة. وقد جاء حنو هذا احلديث عن غري واحٍد 4مرتبة: "صدوق خيطئ"



  أعلم.
  . 6وقوله: (املوبقات) هي الذنوب املهلكات 

) عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين  2( -  134
ٍر من دٍم فيه رجٌل قائٌم وعلى وسط النهر رجٌل بني يديه حجارة، فأقبل الرجل   إىل أرٍض مقدَّسٍة، فانطلقنا حىت أتينا على 

  الذي يف النهر فإذا أراد الرجل أن خيرج رمى الرجل حبجٍر يف فيه فردَّه حيث كان، فجعل
 ____________________  
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  ) . 457-7/456ذيب التهذيب ( 3
  ) . 4910مجة (تقريب التهذيب: رقم الرت  4
  ) . 12/189انظرها يف: فتح الباري (  5
  ) . 5/146النهاية يف غريب احلديث (  6
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."   ملا جاء ليخرج رمى يف فيه حبجٍر فريجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: الذي رأيته يف النهر آكل الر
ذا اللفظ  . وقد رواه بطوله أيضاً 2مواضع من صحيحه. وهو قطعة من حديٍث طويل رواه البخاري يف 1رواه البخاري 

، كلهم من طرٍق عن أيب  6، والرتمذي5مسلم  - وليس فيه حمل الشاهد  - ، ورواه خمتصرًا 4، وأمحد3النسائي يف الكربى 
  رجاء العطاردي عنه به. 

ري يف الذهب، والذهب قال ابن هبرية: إمنا عوقب آكل الر بسباحته يف النهر األمحر وإلقامه احلجارة، ألن أصل الر جي
أمحر، وأما إلقام امللك له احلجر فإنه إشارة إىل أنه ال يغين عنه شيئاً، وكذلك الر فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد وهللا من  

  . وهللا أعلم.7ورائه ميحقه
أي مغرية  -كله. قال  ) عن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه قال: "لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الر ومؤ 3( -  135

  : إمنا حندِّث ما مسعنا". -أي إبراهيم النخعي  -: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال -
 ____________________  

  ) ] . 2085/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  1
  ) . 845انظر أرقام هذه األحاديث عند حديث رقم (  2
  ) . 358/ 6) (392- 4/391السنن الكربى (  3
  ) . 15-14،  9- 5/8املسند ( 4
  ) ] . 1781/ 4صحيح مسلم [كتاب الرؤ ( 5
  ) ] . 543/ 4جامع الرتمذي [كتاب الرؤ ( 6
  ) . 12/465فتح الباري ( 7
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  ، كلهم من طرٍق عنه به. 6، وأمحد5، وابن ماجه4، والنسائي3، والرتمذي2واللفظ له، وأبو داود 1رواه مسلم
  ي والنسائي وابن ماجه: "وكاتبه". وزاد أبو داود والرتمذ

  : "وشاهديه". - عدا النسائي  -وزادوا أيضاً 
دة جاءت من طريق عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه، وقد اختلف يف مساعه منه. فنفى ابن معني يف   وهذه الز

سَّط ابن املديين، فأثبت مساعه منه يف حديثني  رواية مساعه منه، وأثبته يف رواية، وكذلك أثبته أبو حامت والثوري وغريمها. وتو 
الذين يشرتط تصرحيهم  8، وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف املرتبة الثالثة من املدلِّسني7-ليس منهما هذا احلديث  -فقط 

لسماع. وقد  تتبع  لسماع. فعلى هذا فال يقبل من حديث عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه إال ما صرح فيه 
ا أربعة أحاديث فقط أحدها موقوف   . 9احلافظ ذلك فذكر أ

، كلهم من طرٍق  12، وأمحد11، وابن أيب شيبة10وقد توبع عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود وذلك فيما رواه النسائي
  عن احلارث األعور عن

 ____________________  
  ) ] . 3/1219صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  1
  ) ] . 628/ 3ود [كتاب البيوع (سنن أيب دا 2
  ) ] . 512/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 8/147) ، كتاب الزينة ( 149/ 6سنن النسائي [كتاب الطالق ( 4
  ) ] . 764/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) . 465-1/393،394،402،409،430،448،453،462،464املسند ( 6
ذيب التهذيب ( 7   ) . 216-215/ 6انظر: 
  ) . 92-91تعريف أهل التقديس (ص  8
  املرجع السابق.  9

  ) ] . 147/ 8سنن النسائي [كتاب الزينة ( 10
  ) . 234/ 5مصنف ابن أيب شيبة ( 11
  ) .409،430/ 1املسند (  12
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  ، وأن يف حديثه ضعًفا. 1ابن مسعود رضي هللا عنه به. واحلارث األعور تقدم الكالم فيه
دة من هذين الطريقني وكذلك بشاهدها وهو حديث جابر رضي هللا عنه   فعلى هذا فهو صاحل  للمتابعة. فتكون هذه الز

  تكون حسنة. 
كالمها من طريق حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش عن عبد هللا بن مرة عن    3، واحلاكم2وروى هذا احلديث ابن خزمية 



يسى الرملي ضعفه ابن معني. وقال أمحد: ما أقرب حديثه.  مسروق عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه به. وحيىي بن ع
لقوي    . 4وقال النسائي: ليس 

م كلهم رووه عن  8والنسائي  7، وشعبة عند أمحد 6، ووكيع عند ابن أيب شيبة 5وقد خالفه سفيان الثوري كما عند أمحد ، فإ
. وهو احملفوظ من حديث األعمش التفاق  األعمش عن عبد هللا بن مرة عن احلارث األعور عن ابن مسعود رضي هللا عنه 

يت مزيد من احلديث عن طريق احلارث األعور هذه عند الكالم على حديث علي رضي هللا   هؤالء األئمة عليه. وسوف 
  وهللا أعلم.  9عنه

 ____________________  
  ) . 45تقدم الكالم فيه عند احلديث رقم (  1
  ) . 9- 8/ 4صحيح ابن خزمية ( 2
  ) . 388- 1/387املستدرك ( 3
  ) . 263-262/ 11ذيب التهذيب ( 4
  ) . 1/409املسند ( 5
  ) . 234/ 5املصنف ( 6
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  ) . 137رقم احلديث (  9
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ه وسلم آكل الر وموكله  قال: "لعن رسول هللا صلى هللا علي - رضي هللا عنهما   -) عن جابر بن عبد هللا 4( -  136
  وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء".

  ، كلهم من طرٍق عن هشيم عن أيب الزبري عنه به. 3، وأبو يعلى2واللفظ له، وأمحد 1رواه مسلم
من طريق جمالد بن سعيد عن عامر الشعيب عن جابر بن عبد هللا وعن احلارث عن  - خمتصرًا   -  5، والرتمذي 4ورواه البزار 

  به.  –ضي هللا عنهم  ر   -علي 
ولفظ البزار: عن النيب صلى هللا عليه وسلم "أنه لعن عشرة: آكل الر وموكله وكاتبه وشاهديه والوامشة واملوشومة ومانع 

  الصدقة واحملل واحمللل له".
عني. وقال  وقد أعل الرتمذي هذا اإلسناد مبجالد بن سعيد. وجمالد قد تكلم فيه. فقد ضعفه القطان، وابن سعد، وابن م

أمحد: ليس بشيء، يرفع حديثاً كثرياً ال يرفعه الناس، وقد احتمله الناس. وقال أبو حامت: ليس بقوي يف احلديث. وقال  
لقوي    . 6النسائي: ليس 

  . 7وجعله ابن حجر يف هذه املرتبة أيضاً، وزاد: "وقد تغريَّ يف آخر عمره"
 ____________________  

  ) ] . 3/1219ة ( صحيح مسلم [كتاب املساقا 1
  ) . 3/304املسند ( 2



  ) . 377،459/ 3مسند أيب يعلى ( 3
  ) . 3/62مسند البزار ( 4
  ) ] . 428-427/ 3جامع الرتمذي [كتاب النكاح ( 5
  ) . 41-40/ 10ذيب التهذيب ( 6
  6478تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7

)2/412 (  

  

يت يف حديث علّي رضي هللا عنه حديث الشعيب هو أنه عن احلارث األعور عن علي رضي هللا عنه أن احملفوظ يف  1وسوف 
  وهللا أعلم.

) عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم لعن آكل الر وموكله وكاتبه ومانع  5( -  137
  الصدقة، وكان ينهى عن النوح".

وليس فيه حمل   -خمتصرًا    - 7وابن ماجه  6. ورواه أبو داود5، والبزار4، وأمحد3واللفظ له، وعبد الرزاق 2رواه النسائي
  كلهم من طرٍق عن الشعيب عن احلارث األعور عنه به.  -الشاهد 

. وقد سبق عند ذكر حديث ابن مسعود رضي هللا 8وقد رواه عن الشعيب مجاعة فذكروه عن احلارث عن علي رضي هللا عنه
 بن ُمرَّة عن احلارث عن ابن مسعود رضي هللا عنه مرفوعاً بنحوه. ولعل عنه يف هذا الفصل أن األعمش رواه عن عبد هللا

تج من احلارث األعور فإنه ضعيف كما تقدم. ولعل احملفوظ من حديثه هو أنه عن ابن مسعود رضي هللا  هذا االضطراب 
  هللا عنه فلم يتابع عليه. وهللا أعلم. عنه ملتابعة غريه له يف الرواية عن ابن مسعود رضي هللا عنه، وأما حديثه عن علي رضي 

 ____________________  
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138  - )6 ."ً   ) عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الر ثالثة وسبعون 
عن ابن أيب عدي عن شعبة عن زُبيد عن   كالمها من طريق عمرو بن علي الفالَّس  2واللفظ له، والبزار  1رواه ابن ماجه



  إبراهيم عن مسروق عنه به. 
  وزاد البزار: "والشرك مثل ذلك".

. إال أنه قد اختلف على زبيد، فرواه عبد  3وظاهر هذا اإلسناد الصحة، فإن رواته كلهم ثقات، ولذا صححه البوصريي
قوفاً من قول ابن مسعود رضي هللا عنه بنحو لفظ  كالمها عن الثوري عن زبيد به مو   5، وعبد الرمحن بن مهدي4الرزاق

  .6البزار. ورواه النضر بن مشيل عن شعبة عن زبيٍد به موقوفاً أيضاً 
، كالمها من طريق األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن مسعود  8، وابن أيب شيبة7ورواه أيضاً عبد الرزاق

ا كمن أتى أُمَّه يف اإلسالم". ولفظ ابن أيب شيبة حنو  رضي هللا عنه قوله. ولفظ عبد الرزاق: "الر  ً، أهو  بضعة وسبعون 
  لفظ البزار. وهذا اإلسناد صحيح أيضاً.

 ____________________  
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  أيضاً عن معمر عن عطاء اخلراساين عن رجٍل عن ابن مسعود قوله بنحوه. ويف إسناده مبهم.  1ورواه عبد الرزاق
  رواية ابن أيب عدي عن شعبة واليت فيها الرفع فشاذة.  فعلى هذا فإن احملفوظ يف هذا احلديث الوقف. وأما

سناده عن حممد بن غالب متتام عن عمرو بن علي الفالس به بلفظ ابن ماجه، وزاد:   2وقد روى هذا احلديث احلاكم
ني ومل "أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمَّه، وإن أرىب الر عرض الرجل املسلم". وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخ

  خيرجاه". 
ذا اإلسناد، وال أعلمه إال ومهاً، وكأنه دخل   وقد رواه البيهقي من طريق احلاكم مث قال: "هذا إسناد صحيح واملنت منكر 

  . 3لبعض رواته إسناٌد يف إسناد"
  وإسناد ومنت احلاكم فيه مالحظتان:

  ا احلديث الوقف.األوىل: وهي ما سبق من أن احملفوظ عن ابن مسعود رضي هللا عنه يف هذ
دته اليت زادها وهو   الثانية: وهي اليت أشار إليها البيهقي وهي نكارة املنت. فقد خالف حممد بن غالب ابن ماجه والبزار يف ز

  ليس ممن حيتمل تفرده إذا خالف.
 ____________________  
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فإن حممد بن غالب هذا وثقه الدارقطين وقال: وهم يف أحاديث. وقال ابن املنادي: كتب عنه الناس مث رغب أكثرهم عنه  
  . 1خلصاٍل شنيعٍة يف احلديث وغريه. ووثقه ابن حبان 

ارقطين يف شأن حممد  واالحتمال الذي ذكره البيهقي وهو أن يكون دخل لبعض رواته إسناٌد يف إسناد يشهد له ما ذكره الد
  . 2بن غالب، فإنه ذكر له حنو ما وقع له يف هذا احلديث من إدخال إسناد حديٍث يف منت حديٍث آخر

ملنت الذي   3ويشهد هلذا أيضاً أن البيهقي  سناده عن حممد بن غالب متتام حديث أيب هريرة رضي هللا عنه اآليت، وهو  روى 
غالب دخل عليه منت حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف إسناد حديثه عن ابن مسعود  ساقه احلاكم. فهذا يؤيد أن حممد بن 

  رضي هللا عنه. 
بت عن ابن مسعود رضي هللا عنه موقوفاً   فمما سبق يتبني أن هذا املنت الذي ساقه احلاكم منكٌر مرفوعاً. وقد سبق أن متنه 

  كما عند عبد الرزاق وغريه، وهللا أعلم.
  بن مسعود رضي هللا عنه شواهد منها: وقد جاء حلديث ا

  أوًال: حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:
، كالمها من طريق أيب معشر عن سعيد املقربي عنه به. ولفظ ابن ماجه: "الر  5، والبيهقي يف الشعب4رواه ابن ماجه

ً، أيسرها أن ينكح الرجل أُّمه".    سبعون حو
 ____________________  
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ندي املدين، ضعفه حيىي بن سعيد، وابن سعد، وأبو داود، والنسائي. وقال أمح د:  وأبو معشر هو جنيح بن عبد الرمحن السِّ
ّياً ليس بشيء. وقال أبو   حديثه عندي مضطرب ال يقيم اإلسناد، ولكن أكتب حديثه أعترب به. وقال ابن معني: كان أُمِّ

حامت: صاحل لني احلديث حمله الصدق. وقال البخاري: منكر احلديث. وقال ابن املديين: كان ضعيفاً ضعيفاً، وكان حيدث  
حاد حاديث منكرة عن حممد بن قيس، وعن حممد بن كعب  فع، وعن املقربي    . 1يث صاحلة، وكان حيدث عن 

  . 2وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه "ضعيف، سنَّ واختلط" 



  وحديثه هذا عن املقربي مل يتابعه عليه أحٌد ممن يعترب به، وهو شاهد لقول ابن املديين السابق فيه. 
  . 3فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف. وممن ضعفه البوصريي 

سناده عن عبد هللا بن سعيد    4وقد توبع أبو معشر متابعة قاصرًة، إال أن هذه املتابعة ضعيفة جدًا، فقد رواه ابن أيب شيبة
املقربي عن جده عنه به. فقال: "عن جده" بدًال "عن أبيه". وعبد هللا بن سعيد املقربي تركه أمحد، والفالس، والدارقطين. 

  . 5قال النسائي: ليس بثقةوقال ابن معني: ليس بشيء. و 
 ____________________  

  ) . 421-420/ 10ذيب التهذيب ( 1
  ) . 7100تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) .2/197مصباح الزجاجة (  3
  ) . 5/234مصنف ابن أيب شيبة (  4
  ) . 238-5/237ذيب التهذيب ( 5

)2/417 (  

  

كلهم من طريق عبد    3، والبيهقي2، والعقيلي 1خاري يف التاريخ الكبري وقد جاء احلديث من وجٍه آخر أيضاً. فقد رواه الب
د عن عكرمة بن عمار عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه به بنحوه مرفوعاً.    هللا بن ز

بعه النضر بن حممد  د منكر احلديث كما قال البخاري. إال أنه قد    5كما عند ابن اجلارود  - 4ةوهو ثق  -وعبد هللا بن ز
  سناٍد صحيٍح عنه.  6والبغوي

بعهما أيضاً عفيف بن سامل املوصلي    .9والبيهقي  8كما عند ابن عدي   - 7وهو صدوق - و
سناده عنه عن عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب   10وخالفهم أمحد بن إسحاق احلضرمي، فقد رواه العقيلي

  ن سالم رضي هللا عنه موقوفاً عليه. سلمة عن عبد هللا ب
  . 11وأمحد بن إسحاق احلضرمي ثقة

 ____________________  
  ) . 5/95التاريخ الكبري ( 1
  ) . 2/257الضعفاء ( 2
  ) . 4/394شعب اإلميان ( 3
  ) . 7148تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 219-218/ 2املنتقى ( 5
  ) . 1/344(  -معامل التنزيل  -تفسري البغوي   6
  ) . 4627تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 7
  ) . 5/275الكامل (  8
  ) . 4/394شعب اإلميان ( 9



  ) . 258/ 2الضعفاء (  10
  ) 7تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 11

)2/418 (  

  

بن سالم موقوفاً أيضاً على عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه وذلك من طريق عطاء اخلراساين عن عبد هللا  1ورواه عبد الرزاق
ً كمن أتى أُمَّه يف اإلسالم، ودرهم من الر أشدُّ من بضٍع وثالثني  ً، أصغرها حو رضي هللا عنه قال: "الر اثنان وسبعون حو

  . 2زنية"
إال أنه يؤيد أن احلديث من قول عبد هللا بن سالم رضي  3وعطاء اخلراساين وإن مل يسمع من عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه

  . 4عنه من هذا الطريق، وهذا الذي رجحه اإلمام البخاريهللا 
شئ من اضطراب عكرمة بن عمار يف حديثه عن  ولعّل االضطراب الواقع يف حديث أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

  . 5حيىي بن أيب كثري، فإنه كان يضطرب يف حديثه
.  6أيب كثري عن ابن عباٍس قوله. قال أبو حامت: هذا أشبهوقد ذكر أبو حامت أن األوزاعي روى هذا احلديث عن حيىي بن 

  فهو منقطع.  7وحيىي مل يسمع أحدًا من الصحابة
  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ضعيف أيضاً. وهللا أعلم.

 ____________________  
  ) . 10/461املصنف ( 1
د وردت مرفوعة من حديث عبد هللا بن حنظلة  اجلملة الثانية يف احلديث، وهي قوله: "ودرهم من الر …" احلديث، ق 2

  وابن عباس رضي هللا عنهما. 
  ) . 52-51انظر: القول املسدد يف الذب عن مسند اإلمام أمحد (ص 

م:  3 ريخ مواليد العلماء ووفيا ) ، وولد عطاء  141/ 1فقد تويف عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه سنة ثالٍث وأربعني (
ذيب التهذيب:  اخلراساين سنة مخسني م   ) . 7/213ن اهلجرة. (

  ) . 136انظر كتاب: الوقوف على املوقوف (ص   4
ذيب التهذيب ( 5   ) . 263-261/ 7انظر: 
  ) . 1/372علل احلديث (  6
  ) . 369انظر: جامع التحصيل (ص  7

)2/419 (  

  

  نياً: حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه مرفوعاً: 
يق معاوية بن هشام عن عمر بن راشد عن حيىي بن أيب كثري عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب  من طر  1رواه الطرباين يف األوسط

ها مثل إتيان الرجل أُمَّه، وأرىب الر استطالة الرجل يف عرض أخيه".  ً، أد   طلحة عنه به. ولفظه: "الر اثنان وسبعون 



عمر بن راشد، وال رواه عن عمر بن راشد إال معاوية بن هشام،  قال الطرباين: "مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال 
ذا اإلسناد".    وال يروى عن الرباء إال 
بع معاوية بن هشام عبد الرزاق ، إال أنه رواه عن عمر بن راشد عن حيىي بن أيب كثري عن رجٍل من األنصار عن النيب 2وقد 

  صلى هللا عليه وسلم بنحوه. 
يب عن عمر بن راشد عن حيىي بن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن الرباء به مبثله مرفوعاً.  ورواه حممد بن يوسف الف ر

، مث نقل عن أبيه أنه قال: "هو مرسل، ومل يدرك حيىي وال إسحاق الرباء بن عازب رضي هللا عنه". وعلى  3رواه ابن أيب حامت
  قول أيب حامت يكون هذا اإلسناد معضًال.

االضطراب يف اإلسناد هو من قبل عمر بن راشد، فإنه كان ضعيفاً، وال سيما يف حديثه عن حيىي بن أيب   ويظهر يل أن هذا
حاديث مناكري. وقال البخاري: حديثه عن حيىي مضطرب   . 4كثري. فقد قال فيه أمحد: حدث عن حيىي ابن أيب كثري 

  فمما سبق يتبني أن هذا اإلسناد منكر. وهللا أعلم.
 _____________ _______  

  ) .158/ 7املعجم األوسط (  1
  ) . 314/ 8املصنف ( 2
  ) . 381/ 1) . وانظر: علل احلديث (189املراسيل (ص 3
  ) . 7/446ذيب التهذيب ( 4

)2/420 (  

  

  لثاً: حديث أنس رضي هللا عنه:
ً، أهون  سناده عن طلحة بن زيد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عنه به. ولفظه: " 1رواه ابن اجلوزي الر سبعون 

يت أمَّه يف اإلسالم وهو يعرفها، وإن من أرىب الر خرق املرء عرض أخيه، وخرق عرض أخيه أن يقول فيه ما  ٍب منه الذي 
  يكره من مساويه، والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه". 

لوضع ابن املديين، وأمحد،  مه  وأبو داود. وقال البخاري والنسائي: منكر  وطلحة بن زيد هو أبو مسكني القرشي. ا
عن أبيه عن طلحة عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري   -حممد بن يزيد   - احلديث. وقال النسائي أيضاً: "ثنا أبو فروة 

  . 2حاديث مناكري"
ذا اإلسناد لشدة ضعفه. وهللا أعلم.    فعلى هذا فال يعترب 

  : -رضي هللا عنها  - رابعاً: حديث عائشة 
  من طريق سوار بن مصعب عن ليث وخلف بن حوشب عن جماهٍد عنها به.  4ومن طريقه ابن اجلوزي 3رواه أبو نعيم

وسوار بن مصعب هو اهلمداين أبو عبد هللا الكويف. قال فيه ابن معني: ليس بشيء. وقال أمحد وأبو حامت: مرتوك احلديث.  
  . 5قة. وقال النسائي وغريه: مرتوكوقال البخاري: منكر احلديث. وقال أبو داود: ليس بث

ذا اإلسناد أيضًا لشدة ضعفه. وهللا أعلم.   فعلى هذا فال يعترب 
 ____________________  

  ) . 2/246املوضوعات (  1



  ) . 5/16ذيب التهذيب ( 2
  ) . 74/ 5احللية ( 3
  ) . 247- 2/246املوضوعات (  4
  ) . 129-128/ 3لسان امليزان ( 5

)2/421 (  

  

هد اليت وقفت عليها يف هذا احلديث. وتبني يل أن احلديث ال يصح مرفوعاً من جهة اإلسناد، وإمنا صّح  هذه هي الشوا
  موقوفاً عن ابن مسعود رضي هللا عنه. وهللا أعلم.

وقد أعّله ابن اجلوزي أيضاً من جهة نكارة املنت، فقال: "واعلم أن مما يرد صحة هذه األحاديث أن املعاصي إمنا يعلم  
ا، والز يفسد األنساب، ويصرف املرياث إىل غري مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما ال يؤثر أكل لقمٍة ال  مقادير  ها بتأثريا

ٍي. فال وجه لصحة هذا"   . 1تتعدى ارتكاب 
م  7( -  139 ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أتيت ليلة أسري يب على قوم بطو

." م. فقلت: من هؤالء  جربيل؟ قال: هؤالء أكلة الر   كالبيوت فيها احلّيات ُترى من خارج بطو
، كلهم من طرٍق عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن  4، وأبو القاسم األصبهاين 3واللفظ له، وأمحد 2رواه ابن ماجه

  جدعان عن أيب الصلت عنه به.
  ف. أنه ضعي 5وعلي بن زيد بن جدعان تقدم

  . 7. وقال ابن حجر: جمهول6وأبو الصلت قال فيه الذهيب: ال يعرف
 ____________________  

  ) . 2/248املوضوعات (  1
  ) ] . 763/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 2
  ) . 2/353املسند ( 3
  ) . 2/189الرتغيب والرتهيب (  4
  ) . 86تقدم عند حديث رقم ( 5
  ) .6/214ميزان االعتدال (  6
  ) . 8178التهذيب: رقم الرتمجة ( تقريب 7

)2/422 (  

  

فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، وأيضاً فإن حديث اإلسراء الطويل خرجه البخاري، ومسلم، وغريمها عن أنس رضي هللا 
  عنه وغريه. ومل يذكر فيه ما جاء يف هذا احلديث. 

  أعلم.. وهللا 1فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ضعيف. وممن ضعفه البوصريي



  ومما ورد يف هذا الفصل أيضاً:
  . 2) حديث أيب جحيفة رضي هللا عنه، وقد تقدم8(

 __________  
  ) .2/197مصباح الزجاجة (  1
  ) . 28تقدم برقم ( 2

)2/423 (  

  

  الفصل الثاين: ما ورد يف الر يف الذهب والفضة والرب والشعري وامللح والتمر 
،  ) عن مالك بن أوٍس: أنه التمس 1( -  140 صرفاً مبائة دينار، فدعاين طلحة بن عبيد هللا فرتاوضنا، حىت اصطرف مينِّ

خذ منه،   يت خازين من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: وهللا ال تفارقه حىت  فأخذ الذهب يقلِّبها يف يده، مث قال: حىت 
لوِرق  ً إالّ هاء وهاء، وا 1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الذهب  ً  ر لشعري ر ً إال هاء وهاء، والشعري  لربِّ ر لُربُّ 

ً إال هاء وهاء".  لتمر ر   إال هاء وهاء، والتمر 
،  6، وعبد الرزاق5، والشافعي4، وأبو داود3عن ابن شهاب به وهذا لفظه، ومن طريقه أخرجه البخاري 2أخرجه مالك

  . 9، والبغوي8، وابن حبان7وأمحد
 ____________________  

لذهب" وهو خطأ.4/442وقع يف املطبوع من صحيح البخاري [ط املكتبة السلفية] ( 1   ) "الذهب 
  ) ] . 2/636موطأ مالك [كتاب البيوع (  2
  ) ] . 2174- 2170/رقم  4صحيح البخاري [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 643/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 4
  ) .138مسند الشافعي (ص 5
  ) . 116/ 8مصنف عبد الرزاق ( 6
  ) . 1/45مسند أمحد ( 7
  ) . 387-386/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  8
  ) . 245/ 4شرح السنة ( 9

)2/425 (  

  

، وابن 8، واحلميدي 7، وعبد الرزاق6، والشافعي 5، وابن ماجه4، والنسائي3، والرتمذي 2، ومسلم1وأخرجه أيضًا البخاري
، كلهم من طرٍق عن ابن  15، والبيهقي14، وابن حبان13وابن اجلارود ، 12، والبزار 11، والدارمي10، وأمحد9أيب شيبة 

  شهاب الزهري به. 
  . -يعين يف الصرف  -وقال احلميدي: قال سفيان: وهذا أصحُّ حديٍث روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا 



  وقال الرتمذي: حسن صحيح. 
لفضة، والف لذهب. ويف تسميته صرفاً قوالن:قوله: "التمس صرفاً" الصَّرف: هو بيع الذهب    ضة 

 ____________________  
  ) ] . 2134/رقم  4صحيح البخاري [كتاب البيوع ( 1
  ) ] . 3/1209صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  2
  ) ] . 545/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 273/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 757،759،760/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 5
  ) .138مسند الشافعي (ص 6
  ) . 116/ 8مصنف عبد الرزاق ( 7
  ) . 8،9/ 1مسند احلميدي ( 8
  ) . 5/297مصنف ابن أيب شيبة (  9

  ) . 1/24مسند أمحد (  10
  ) .2/335سنن الدارمي (  11
  ) . 1/377( - البحر الزخار  - مسند البزار  12
  ) . 651رقم () 2/227( - املطبوع مع غوث املكدود  -املنتقى  13
  ) . 11/394اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  14
  ) . 283/ 5السنن الكربى ( 15

)2/426 (  

  

  أحدمها: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساًء. 
لفضة مسي مراط لذهب والفضة    . 1لةً والثاين: من صريفهما وهو تصريفهما يف امليزان، فإن بيع الذهب 

دة والنقصان، كأن كل واحٍد منهما يروض  قوله: "فرتاوضنا" أي جتاذبنا يف البيع والشراء، وهو ما جيري بني املتبايعني من الز
لسلعة، وهو أن تصفها ومتدحها عنده  ضة الدابة، وقيل: هي املواصفة    . 2صاحبه من ر

ة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو حيمل على  قوله: "فأخذ الذهب يقلبها" قال احلافظ ابن حجر: أي الذهب 
  .3أنه ضمن الذهب معىن العدد املذكور وهو املائة فأنثه لذلك

يت خازين" جاء يف رواية مسلم "مث ائتنا إذا جاء خادمنا".    قوله: "حىت 
حية الشام فيه أموال ألهل املدينة   . 4قوله: "الغابة" هي موضع قرب املدينة من 

  .5"إال هاء وهاء" قال البغوي: أراد يدًا بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ  قوله:
ين، وبذلك يعلم أن حديث  وهذا احلديث عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه جاء أيضاً من غري طريق مالك بن أوس احلد

  عمر بن اخلطاب ال ميكن 
 ____________________  



  ) . 239صاملطلع على أبواب املقنع (  1
  ) . 277- 2/276النهاية يف غريب احلديث (  2
  ) . 442/ 4فتح الباري ( 3
  ) . 4/182معجم البلدان ( 4
  ) . 245/ 4شرح السنة ( 5

)2/427 (  

  

نه ال يعرف عن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الكالم مرفوعاً من غري حديث مالك بن أوس عن   تعليله 
، ولكن مل جيب ابن جرير عن هذا التعليل،  1ر الطربي أن قوماً رمبا ضعفوا احلديث بسبب هذا عمر عنه. وقد ذكر ابن جري

مرين:    وحنن جنيب عنه 
  األول: أن احلديث على احتمال أنه فـَْرد، فهو صحيح اإلسناد احتج به مالك، وأصحاب الصحيح.

بعه غريه عن عمر رضي هللا عنه،  الثاين: أن احلديث مل ينفرد به مالك بن أوس عن عمر بن اخلطاب رضي هللا  عنه، بل 
  ووقفت من ذلك على طريقني أحدمها صحيح، واآلخر ُمَعل، ومها: 

  : ضمرة بن سعيد املازين عن أيب سعيد اخلدري عنه به:2الطريق الثانية
 أنه حنو مما حيدث  إال -أي من لفظه  -قال ثنا سفيان به. قال سفيان بن عيينة: إين ال أحفظ شيئاً فيه  3رواه احلميدي

لورق مثًال مبثل".  لذهب مثًال مبثٍل، والورق    الناس عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف "الذهب 
  .4وهذا إسناد صحيح متصل. وضمرة بن سعيد املازين هو ابن أيب َحنَّة األنصاري املدين، ثقة 

إن شاء هللا  - صلى هللا عليه وسلم بال واسطة كما سيأيت بيان حديثه  وقد مسع أبو سعيد اخلدري هذا احلديث أيضاً من النيب 
-.  

 ____________________  
ر (  1   ) . 2/73ذيب اآل
  أي: حلديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وقد سبق ذكر الطريق األوىل. 2
  ) .329/ 2مسند احلميدي ( 3
  ) . 2989تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4

)2/428 (  

  

  ريق الثالثة: عبد هللا بن حنني عن عبد هللا بن عمر عن أبيه به:الط
رضي هللا   -سناده عن ابن هليعة عن أيب النضر به. ولفظه: أن رجًال من أهل العراق قال لعبد هللا بن عمر  1رواه الطحاوي

لدرهم مائ -رضي هللا عنهما  -: أن ابن عباس  -عنهما  ة درهم فليأخذها"، فقال عبد  قال وهو علينا أمري: "من ُأعطى 
: مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -رضي هللا عنهما  -هللا بن عمر 



". وقال ابن عمر: إن كنت يف شك فسل أ سعيد اخلدري عن   ً بوزن، مثًال مبثل، فمن زاد فهو ر لذهب، وز "الذهب 
  أنه مسع ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ". ذلك. فسأله فأخربه 

  وهذا اإلسناد فيه علتان: 
  أنه ضعيف. 2األوىل: ابن هليعة، وقد سبق

، وذلك من طرٍق  - موقوفاً  -الثانية: أن احملفوظ عن عبد هللا بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه النهي عن الصرف 
مل يكن بلغه النهي عن الصرف عن النيب صلى هللا عليه   -رضي هللا عنهما  -مر . وعبد هللا بن ع3كثرية ليس فيها الرفع

ى عن   حته كمذهب ابن عباس حىت حدثه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  وسلم، ولذلك كان يفيت 
  الصرف إال مثًال مبثل، فرجع عبد هللا بن عمر

 ____________________  
ر (شرح معاين  1   ) .4/68اآل
  عند الكالم على احلديث األول من هذه الرسالة.  2
ر (  3 ذيب اآل ر ( 75- 74- 2/73انظر: يف هذه الطرق:    ) 70-69/  4) ، شرح معاين اآل

)2/429 (  

  

حته. وقد روى البيهقي ى عن ذلك ملا ذهب إىل إ سناٍد   1عن قوله، ولو كان بلغه عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
فع قال: "كان ابن عمر حيدث عن عمر يف الصرف، ومل يسمع فيه من النيب صلى هللا عليه وسلم شيئاً".    عن 

  وقوله: حيدث عن عمر: أي "موقوفاً" كما تقّدم.
  وعلى هذا فاملعروف يف هذه الطريق الوقف، وأما الرفع فمنكر. وهللا أعلم. 

لذهب إال ) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا 2( -  141 عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الذهب 
لورق إال مثًال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها   مثًال مبثل، وال تشفُّوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق 

  غائبًا بناجز". 
  طرق:ورد هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه من 

فع عنه به.    الطريق األوىل: 
  ، وابن أيب 8، وعبد الرزاق7، والشافعي6، ومالك5، والنسائي4واللفظ املذكور هلما، والرتمذي 3، ومسلم2رواه البخاري

 ____________________  
  ) . 5/279السنن الكربى (  1
  ) ] . 2177/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 1209-3/1208كتاب املساقاة ( صحيح مسلم [ 3
  ) ] . 543- 542/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 4
  ) ] . 279- 278/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 5
  ) ] . 633- 2/632موطأ مالك [كتاب البيوع (  6



  ) من طريق مالك. 277- 276) ، الرسالة (ص140- 139مسند الشافعي (ص 7
  ) . 122-121/ 8مصنف عبد الرزاق ( 8
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فع به. 5، وابن حبان4، وابن اجلارود3، وأبو يعلى2، وأمحد1شيبة   ، كلهم من طرٍق عن 
  قال الرتمذي: حسن صحيح. 

فٍع عن ابن عمر عن أيب سعيد ... " احلديث بنحوه. فذكر عبد هللا بن   7سناده عن ابن أيب رّواد 6ورواه الطحاوي عن 
فع وأيب سعيد.    عمر بني 

بع ابنَ    . 8أيب رّواد خصيف بن عبد الرمحن كما عند الطرباين وقد 
، كلهم يروونه عن  14، وغريهم13، وحيىي األنصاري12، وابن عون11، وأيوب10، وعبيد هللا بن عمر9وخالفهما مالك

  فع عن أيب سعيد به، وهو املعروف.
 ____________________  

  ) . 5/297مصنف ابن أيب شيبة (  1
  ) . 51،53،61، 3/4مسند أمحد ( 2
  ) .422/ 2مسند أيب يعلى ( 3
  ) .2/226(  -املطبوع مع خترجيه غوث املكدود   - املنتقى  4
  ) . 391/ 11اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان (  5
ر ( 6 ر (4/67شرح معاين اآل   ) . 15/385) ، شرح مشكل اآل
ر "ابن أيب داود" وهو خطأ. 7   وقع يف املطبوع من شرح معاين اآل
  ) . 18- 17/ 3م األوسط ( املعج 8
  يف املوطأ.  9

  يف مسند أمحد.  10
  املرجع السابق.  11
  يف صحيح مسلم.  12
  املرجع السابق.  13
فع عن أيب  13) ، ح رقم 76/ 1ذكر اخلطيب البغدادي يف وصل املدرج (  14 ً كلهم يروون احلديث عن  ) سبعة عشر راو

م.   سعيد، وذكر روا

)2/431 (  

  



ملناكريورواية ابن أيب ر  فٍع  . ورواية خصيف من طريق عتاب بن  1ّواد وخصيف منكرة، وقد كان ابن أيب رّواد حيدث عن 
بشري اجلزري عنه. وقد قال أمحد يف عتاب هذا: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة. وقال ابن عدي: روى عن خصيف  

ا   . 2نسخة فيها أحاديث أنكر
فع مع ابن عمر  ذا احلديث، فلعله اشتبه على من   -ا رضي هللا عنهم -وقد كان  حني حدثه أبو سعيد رضي هللا عنه 

فعاً يرويه عن ابن عمر  فع عن ابن عمر عن أيب سعيد فظّن أن    . -وهللا أعلم  -رواه عن 
هللا  وأّما سامل بن عبد هللا بن عمر فلم يسمع من أيب سعيد هذا احلديث، وإمنا مسعه من أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي 

  ، وقد تفّرد به. 3عنهم كما رواه البخاري
فع قال: مشى عبد هللا بن عمر إىل رافع بن خديج يف حديث بلغه عنه  4وروى الطحاوي سناٍد صحيح عن  هذا احلديث 

فع عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، وهو مقلوب. فإن احلديث عن أيب   يف شأن الصرف ... " احلديث بنحو حديث 
فع وابن عمر، وليس عن رافع بن خديج رضي هللا عنه، وهللا أعلم.سعيد    اخلدري كما يف الطرق األخرى عن 

 ____________________  
روحني البن حبان ( 1   ) . 137-2/136انظر: ا
  ) . 7/91ذيب التهذيب ( 2
  ) ] . 2176/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  3
ر  4   ) . 67- 4/66(شرح معاين اآل
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لوا، والشف أيضاً من النقصان، فهو من األضداد : "ال  2، وقد جاء يف روايٍة ألمحد1وقوله: "ال تشفوا" أي ال تفضِّ
لوا".   تفضِّ

  .3وقوله: "بناجز" أي حاضرًا، يقال جنز ينجز جنزاً إذا حصل وحضر، وأجنز وعده إذا أحضره
  محن عنه به: الطريق الثانية: أبو سلمة بن عبد الر 

،  11، والطحاوي10، وأمحد9، وابن أيب شيبة8، والطيالسي7، وابن ماجه6، والنسائي5، ومسلم 4أخرجه البخاري
  ، كلهم من طرٍق به.12والبيهقي

يب سلمة.  13ويف رواية ألمحد  ً ن مقرو   جاء ذكر حممد بن عبد الرمحن بن ثو
 ____________________  

  ) . 486/ 2حلديث (انظر: النهاية يف غريب ا 1
  ) . 3/53مسند أمحد ( 2
  ) . 21/ 5انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 3
  ) ] . 2080/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  4
  ) ] . 3/1216صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  5
  ) ] . 272/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 6
  ) ] . 758/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 7



  ) . 291مسند الطيالسي (ص  8
  ) . 297/ 5املصنف ( 9

  ) . 51-3/49،50مسند أمحد (  10
ر (  11 ر ( 68/ 4شرح معاين اآل   ) . 391/ 15) ، شرح مشكل اآل
  ) . 291/ 5السنن الكربى ( 12
  ) . 3/81مسند أمحد (  13

)2/433 (  

  

، وكّنا نبيع صاعني بصاٍع، فقال النيب  - وهو اخلِلط من التمر - ولفظ البخاري: عن أيب سعيد قال: كنا نرزق متر اجلمع 
  صلى هللا عليه وسلم: "ال صاعني بصاٍع، وال درمهني بدرهم". 

ً فيه،   ومتر اجلَْمع: هو كلُّ لوٍن من النخيل ال يعرف امسه فهو مجع، وقيل: اجلَْمع متر خمتلط من أنواٍع متفّرِقة، وليس مرغو
  . 1وما خيلط إال لرداءته

  ىي بن أيب كثري عن عقبة بن عبد الغفار عنه به.الطريق الثالثة: حي
  ، كلهم من طرٍق به.5، وأمحد4، والنسائي3، ومسلم2رواه البخاري

ولفظ البخاري: عن أيب سعيد قال: جاء بالٌل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بتمٍر برين، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 
رديء، فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النيب صلى هللا عليه وسلم. فقال النيب صلى   من أين هذا؟ قال بالل: كان عندي مترٌ 

، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيٍع آخر مث اشرت به".    هللا عليه وسلم عند ذلك: "أوَّه، أوَّه، عني الر
  . 6وقوله "َأوَّه" هي كلمة يقوهلا الرجل عند الشكاية والتوجُّع

  الرابعة: أبو نضرة عنه به:الطريق 
س به. فأخربت أ سعيٍد،    عن أيب نضرة قال: "سألت ابن عباٍس عن الصرف، فقال: أَيدًا بيٍد؟ قلت: نعم. قال: فال 

 ____________________  
  ) . 1/296النهاية يف غريب احلديث (  1
  ) ] . 2312/رقم 4[كتاب الوكالة (-مع الفتح  - صحيح البخاري  2
  ) ] . 3/1215لم [كتاب املساقاة ( صحيح مس 3
  ) ] . 273/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
  ) . 3/62مسند أمحد ( 5
  ) . 1/82النهاية يف غريب احلديث (  6
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س به. قال: َأَو قال ذلك! إ سنكتب   فقلت: إين سألت ابن عباٍس عن الصرف، فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم. قال فال 
موه. قال: فوهللا لقد جاء بعض فتيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمٍر فأنكره، فقال: كأّن هذا ليس من  إليه فال يفتيك

دة. فقال: َأضعفت،   -أو يف متر  -متر أرضنا؟ قال: كان يف متر أرضنا  العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الز
  ه مث اشرت الذي تريد من التمر". َأربيت، ال تقربّن هذا، إذا رابك من مترك شيٌء فبع

  . كلهم من طرٍق به.-خمتصرًا  -  4، والطحاوي3، وأبو يعلى2وهذا لفظه، وأمحد 1رواه مسلم
  ويف لفظ ملسلم: "هذا الر فردوه، مث بيعوا متر واشرتوا لنا من هذه". 

ساً ... " احلديث بنحوه.  عن أيب نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم 5ورواه مسلم والبيهقي ير به 
ويف آخره يقول أبو نضرة: فأتيت ابن عمر بعُد فنهاين، ومل آت ابن عباٍس، قال: فحدَّثين أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس  

  عنه مبكة فكرهه". 
 ____________________  

  ) . 1217-3/1216صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  1
  ) . 3/3،10،58،60مسند أمحد ( 2
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  ) . 5/281السنن الكربى (  5
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  الطريق اخلامسة: سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة به. 
يد بن سهيل عن سعيٍد به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 1رواه مالك   . 4، والنسائي3، ومسلم2عن عبد ا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمل رجًال على   -رضي هللا عنهما  -ولفظ مالك: عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  
خيرب، فجاءه بتمٍر جنيب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أكلُّ متر خيرب هكذا"؟ قال: ال، وهللا  رسول هللا، إ  

لصاعني، و  لدراهم، مث لنأخذ الصاع من هذا  لثالثة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تفعل، بع اجلمع  الصاعني 
لدراهم جنيباً". وزاد البخاري ومسلم: "وكذلك امليزان".    ابتع 

  . 5واجلنيب، نوع جيِّد من أنواع التمر
  ، كلهم من طرٍق عن 10بيهقي، وال9، والدارقطين8، والدارمي7، ومسلم6ومن غري طريق مالك أخرجه أيضًا البخاري

 ____________________  
  ) . 2/485املوطأ (  1
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يد بن سهيل به. ولفظهم حنو ل فظ مالك، وقد وقع عندهم تسمية الرجل الذي استعمله النيب صلى هللا عليه وسلم  عبد ا
نه أخو بين عدي األنصاري، وعند الدارقطين: "سواد بن غزية أخو بين عدي األنصاري".   على خيرب 

سناده عن مالك بن صعصعة أن النيب صلى هللا  عليه وسلم  وقيل إن الرجل هو مالك بن صعصعة، وذلك ملا رواه اخلطيب 
ه مالك بتمٍر طيب، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما هذا التمر  مالك"؟  كان يبعثه إىل متر خيرب يستوفيه، فأ

لدرهم"  لدينار، والدرهم  لصاع، والدينار  لصاعني، قال: "ال تعودنَّ لذلك، الصاع  . ويف 1قال: استطبته لك، الصاع 
  .2يح بن سليمان، وقد تقدم الكالم فيه وأنه: صدوق كثري اخلطأإسناد اخلطيب فل

  . 3قال احلافظ ابن حجر: لعلها قصة أخرى
،  9، وابن حبان8، والطحاوي7، وأبو يعلى 6، وأمحد5، وأبو داود الطيالسي4وروى احلديث من هذه الطريق أيضاً، النسائي

  كلهم من طرٍق عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن 
 ___________ _________  

  ) . 375األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة (ص 1
  ) .9تقدم عند حديث رقم ( 2
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ن وكان متر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب سعيد اخلدري وحده. ولفظ أمحد: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُأيت بتمٍر رَّ
. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  مترًا بعًال فيه يبس، فقال: أّىن لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا متٌر ابتعنا صاعاً بصاعني من مت ر



  "ال يصلح ذلك، ولكن بع مترك مث ابتع حاجتك". 
  . 1والبـَْعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من األرض من غري سقي مساٍء وال غريها

سناده عن حممد بن إمساعيل اجلعفري عن عبد هللا بن سلمة 2ورواه الدارقطين بن   بن أسلم عن أبيه عن سعيد  3أيضاً 
  املسيب عن أيب سعيد وأيب هريرة به. ومل يذكر لفظه.

وهذا اإلسناد ال يعترب به؛ فإن حممد بن إمساعيل اجلعفري قال فيه أبو حامت: منكر احلديث يتكلمون فيه. وقال أبو نعيم:  
  .4مرتوك

سلمة بن أسلم فلم أعرفه. وهللا  . وأما5وأما عبد هللا بن سلمة بن أسلم فقد ضعفه الدارقطين وغريه، وقال أبو نعيم: مرتوك
  أعلم.

يد بن سهيل وقتادة عنه.  ت تبني أن مجيعها تلتقي يف سعيد بن املسيب، وذلك من رواية عبد ا   ومما تقدم من الروا
 ____________________  

  ) . 141/ 1انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 1
  ) . 17/ 3سنن الدارقطين (  2
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يد بن سهيل عن أيب صاحل عن أيب سعيد وأيب هريرة به. ووصله   1ورواه البخاري تعليقاً  عن الدراوردي عن عبد ا
  . 3وابن عبد الرب  2الدارقطين

ذا اإلسناد هكذا   . 4إال من حديث الدراوردي  قال ابن عبد الرب: ال نعرفه 
والدراوردي هو عبد العزيز بن حممد، َوثَّقه مالك وابن معني، وقال ابن سعد: ثقة كثري احلديث يغلط. وقال أمحد: كان 

لطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حّدث من كتب الناس وهم. وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، ورمبا   معروفاً 
  ن عمر يرويها عن عبيد هللا بن عمر.قلب حديث عبد هللا ب

لقوي. وقال ابن حبان: كان   وقال أبو زرعة: سيء احلفظ، فرمبا حدث من حفظه الشيء فيخطئ. وقال النسائي: ليس 
  .5خيطئ

  . 6وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ
يد بن سهيل عن سعيد بن ويظهر يل أنه أخطأ يف هذا احلديث، وذلك أن غريه م   ن الرواة ومنهم مالك رووه عن عبد ا

 ____________________  
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  ) . 255-6/254ذيب التهذيب ( 5
  ) . 4119مجة (تقريب التهذيب: رقم الرت  6
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املسيب، فمخالفة الدراوردي تعترب شذوذًا ملا سبق من حاله، فلعله انقلب عليه سعيد بن املسيب إىل أيب صاحل كما ينقلب 
لواسع يف الرواية حىت يقال حدث عن كليهما  يد بن سهيل مل يكن  . 1عليه عبد هللا بن عمر إىل عبيد هللا بن عمر، وعبد ا

  علم.وهللا أ
  الطريق السادسة: أبو املتوكل الناجي عنه به: 

  ، كلهم من هذه الطريق. 8، وابن اجلارود7، وأبو يعلى6، وعبد بن محيد5، وأمحد4، والطيالسي3، والنسائي 2رواه مسلم
مللح، مث لتمر، وامللح  لشعري، والتمر  لرب، والشعري  لفضة، والرب  لذهب، والفضة  ًال مبثل، يداً ولفظ مسلم: "الذهب 

  بيٍد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء". 
  . 9وأبو املتوكل هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد البصري 

 ____________________  
ذيب الكمال ( 1   ) . 270/ 18انظر قول حيىي بن معني فيه يف: 
  ) ] . 3/1211صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  2
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  يق السابعة: سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عنه به: الطر 
  ، كلهم من هذه الطريق. 4، والطحاوي3، وأمحد2، والطيالسي1رواه مسلم

ً بوزن مثًال مبثل سواًء بسواٍء". لورق، إال وز لذهب، وال الورق    ولفظ مسلم: "ال تبيعوا الذهب 
بع سهيل بن أيب صاحل على هذا احلديث عبد العزيز ب   . 5ن رُفيع. رواه الطرباينوقد 

  : 6الطريق الثامنة: عمرو بن دينار عن أيب صاحل عنه به
لدينار    7رواه البخاري سناده عن ابن جريج أخربين عمرو بن دينار به موقوفاً، ولفظه: عن أيب سعيد قال: "الدينار 



لدرهم" وفيه حماورة أيب سعيد البن عباس، واحتجاج ابن عباس حبديث   أسامة: "ال ر إال يف النسيئة".  والدرهم 
  عن حممد بن حامت بن ميمون وحممد بن عبَّاد املكي، وابن أيب عمر كلهم عن سفيان عن عمرو بن دينار به 8ورواه مسلم 

 ____________________  
  ) ] . 3/1209صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  1
  ) . 290مسند الطيالسي (ص  2
  ) . 3/9،47املسند ( 3
ر ( شرح مشكل 4 ر ( 390/ 15اآل   ) . 67/ 4) ، شرح معاين اآل
  ) . 174/ 1املعجم الكبري (  5
  أفردت هذا الطريق عن سابقه لبيان االختالف الواقع يف إسناده.  6
  ) ] . 2178/رقم 4[كتاب البيوع ( -مع الفتح  - صحيح البخاري  7
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عن سفيان به موقوفاً   2عن حممد بن الصّباح اجلَْرجرائي عن سفيان به موقوفاً أيضاً، ورواه أمحد 1ن ماجهموقوفاً، ورواه اب
  أيضاً.

لدينار، مثًال مبثل، ليس بينهما فضل"،   3بينما رواه احلميدي لدرهم، والدينار  عن سفيان به مرفوعاً، ولفظه: "الدرهم 
  وذكر حماورة أيب سعيد البن عباس يف ذلك. 

بع احلميدي على رفع احلديث عبد الرزاق عن معمر عن عمرو  6، ورواه أيضاً عبد الرزاق5وحممد بن مسلم الطائفي 4و
  بن دينار به مرفوعاً. 

  ، وإمنا ذكر قول ابن عباس7وهناك من الرواة عن عمرو بن دينار من روى احلديث من غري ذكٍر أليب سعيد اخلدري فيه 
 ____________________  

) ] . ووقع يف املطبوع منه: "عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن أيب  759- 758/ 2نن ابن ماجه [كتاب التجارات (س 1
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عن أسامة مرفوعاً: "ال ر إال يف النسيئة". وهذا يؤكد أن احلديث وقع فيه اختصار من بعض الرواة، فإّن أصل احلديث أن 
لدرهم "، مث ذكر أبو   لدينار، والدرهم  أ صاحل السَّمَّان سأل أ سعيد اخلدري عن الصرف، فنهاه عنه وقال: "الدينار 

ه أبو سعيد إنه لقيه فاحتج ابن عباس حبديث أسامة: "ال ر إال يف النسيئة"، فاحتج عليه أبو  صاحل قول ابن عباس، فقال ل
ماً، ومنهم من ذكر اجلزء املوقوف منه على أيب   سعيد مبا مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم، فبعض الرواة ذكر احلديث 

ت وال اضطراب. وهللا  سعيد وحديث أسامة، ومنهم من اقتصر على حديث أسامة. فعلى هذا ال تعارض بني هذه الروا
  أعلم.

  الطريق التاسعة: عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس عن أيب سعيٍد به:
  . كلهم من طرٍق عن أيب اجلوزاء به. 6، وابن عبد الرب5، والبيهقي4، وابن شاهني3، والطرباين2، وأمحد1رواه ابن ماجه

لصرف ولفظ ابن ماجه: عن أيب اجلوزاء قال: مس مر  وحيدث ذلك عنه، مث بلغين أنه رجع عن   -يعين ابن عباس   - عته 
  ذلك، فلقيته مبكة فقلت: إنه بلغين أنك رجعت؟ قال: نعم، 

 ____________________  
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ى عن الصرف". ً مين، وهذا أبو سعيد حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أنه    إمنا كان ذلك رأ
  .1وأبو اجلوزاء امسه أوس بن عبد هللا الرَّبَعي البصري، وهو ثقة

حة ر الفضل. وإسناد هذا احلديث صحيح، وفيه   التصريح برجوع ابن عباس عن قوله 
  الطريق العاشرة: عبد الرمحن بن أيب نُعم عن أيب سعيد به: 

. كلهم من طرٍق عن مغرية بن ِمقسم به، ولفظ أيب يعلى: "جاء أبو  4، وابن عبد الرب 3، والطرباين يف الكبري2رواه أبو يعلى 
مل نقرأ؟ وصحبت ما مل نصحب؟ فقال أبو سعيد: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  سعيد اخلدري إىل رجٍل فقال له: أقرأت ما

". قال مسعته بعد   لفضة مثًال مبثل، فما زاد فهو ر ، والفضة  لذهب مثًال مبثل، فما زاد فهو ر وسلم يقول: "الذهب 
أن الرجل الذي كّلمه أبو سعيد هو ابن عباس يقول: اللهم إين أتوب إليك مما كنت أفيت به الناس يف الصرف. وعند الطرباين 

  رضي هللا عنه. 
وإسناد هذه الطريق حسن، فإن عبد الرمحن بن أيب نُعم ضعفه ابن معني، ووثقه ابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان يف  



  . 6، وجعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق5الثقات
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  لك عنه. ، ومنهم من ينفي ذ2، ولكن مل يذكر أنه يدّلس إال عن إبراهيم النخعي 1واملغرية بن مقسم ثقة، ولكنه يدلس
  الطريق احلادية عشرة: جماهد عنه به: 

، كلهم من طرٍق عن ُخصيف به، ولفظ أمحد: عن أيب سعيد رضي هللا عنه  5، واخلطيب البغدادي 4، والطرباين3رواه أمحد
ً بوزٍن".  لفضة وز لذهب، والفضة    قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مّرتني على املنرب يقول: "الذهب 

  . 6صيف هو ابن عبد الرمحن اجلزري، ضعَّفه حيىي القطان، وأمحد، والنسائي، وابن خزمية، ووثقه ابن معني والفسويوخُ 
خرة   . 7وجعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق سيء احلفظ خلط 

  . 8ويف اإلسناد علة أخرى وهي االنقطاع، ذلك أن جماهداً مل يسمع من أيب سعيد رضي هللا عنه
ا مع ضعفها فهي  فعلى هذا فإن هذ  ه الطريق ضعيفة ملا سبق من حال خصيف بن عبد الرمحن، وأيضاً النقطاعه، إال أ

  صاحلة لالعتبار. وهللا أعلم. 
 ____________________  
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  الطريق الثانية عشرة: عطاء بن يسار عنه به: 
  . كلهم من هذا الطريق.4، وأبو يعلى 3بن أيب شيبة ، ورواه ا2مرسالً ووصله الطحاوي 1رواه مالك

ً بعطاء بن يسار.    ويف رواية أيب يعلى جاء ذكر أيب سلمة بن عبد الرمحن مقرو
لصاعني. فقال رسول هللا صلى هللا عليه  خذ الصاع  لتمر مثالً مبثل" فقيل له: إن عاملك على خيرب  ولفظ مالك: "التمر 

لصاعني"؟ فقال:  رسول هللا، ال يبيعوين اجلنيب وسلم: "ادعوه يل" فُدعي  خذ الصاع  له، فقال صلى هللا عليه وسلم: "أ
لدراهم جنيباً".  لدراهم، مث ابتع    جلمع صاعاً بصاع، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "بع اجلمع 

  الطريق الثالثة عشرة: عبد امللك بن ميسرة عن أيب صاحل عنه به:
لفضة، واحلنطة  5اه الطرباينرو  لذهب، والفضة  سناده عن أيب خالد الدَّاالين عن عبد امللك به، ولفظه: "الذهب 

مللح مثًال مبثل، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب" فقيل:  رسول هللا، فإن   لتمر، وامللح  لشعري، والتمر  حلنطة، والشعري 
  رسل إليه فقال: صاحب مترك يشرتي صاعاً بصاعني، فأ
 ____________________  
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خذوه إال    أن أزيدهم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تفعل".  رسول هللا، متري كذا وكذا، فال 
س به. وقال أبو حامت:   س. وقال أمحد: ال  ويف إسناد الطرباين أبو خالد الدَّاالين. قال فيه ابن معني والنسائي: ليس به 

  .1صدوق ثقة. وقال ابن سعد: منكر احلديث، وقال ابن حبان: كان كثري اخلطأ فاحش الوهم
  .2جعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق خيطئ كثرياً ولذا 

  وهذه الطريق مع ضعفها فهي صاحلة لالعتبار. 
  الطريق الرابعة عشرة: عطية العويف عنه به: 

، كلهم من هذا الطريق، ولفظ حممد بن احلسن حنو لفظ أيب املتوكل 5، والطرباين4، وعلي بن اجلعد3رواه حممد بن احلسن 
  هللا عنه، وقد سبق يف الطريق السادسة من هذا احلديث.الناجي عن أيب سعيٍد رضي 

  ، وأنه صدوق خيطئ كثريًا.6وعطية العويف تقدم الكالم فيه
  وهذه الطريق مع ضعفها فهي صاحلة لالعتبار. 
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  الطريق اخلامسة عشرة: حيان بن عبيد هللا عن أيب جملز عن أيب سعيد رضي هللا عنه: 
  هذا الطريق.. كلهم من 5، وابن حزم4، والبيهقي3، واحلاكم2، وابن عدي1رواه حممد بن نصر املروزي

ولفظ ابن عدي: عن حّيان بن عبيد هللا أبو زهري قال: سئل أبو جملز الحق بن محيد عن الصرف وأ أشاهد، فقال: "كان 
س مبا كان منه يدًا بيٍد، وكان يقول: إمنا الر يف النسيئة، حىت لقيه أبو سعيد اخلدري   ً من عمره ال  ابن عباس يقول زما

، أما بلغك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذات يوٍم فقال له:  ابن عب اس، أال تتقي هللا حىت مىت تؤكِّل الناس الر
ها بصاٍع واحٍد بدل   ا بعثت بصاعني من متٍر إىل رجٍل من األنصار فأ وهو عند زوجته أم سلمة: "إين أشتهي متر عجوٍة"، وأ

سلم، فلّما رآه أعجبه، تناول مترًة مث أمسك، فقال: من أين لكم هذا"؟ قالت:  الصاعني، فقدمته إىل النيب صلى هللا عليه و 
ذا الصاع الواحد، فألقى التمر من يده مث قال: "رّدوه فال حاجة  بعثنا من متر بصاعني إىل منزل فالن فأتينا بدل الصاعني 

لذ لشعري، والذهب  حلنطة، والشعري  لتمر، واحلنطة  لفضة، عني بعني، مثل مبثٍل، يل فيه، التمر    هب، والفضة 
 ____________________  

  ) . 55السنة (ص 1
  ) . 2/425الكامل (  2
  ) . 43-2/42املستدرك ( 3
  ) . 5/286السنن الكربى (  4
  ) . 8/479احملّلى ( 5
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 "ً جزاك هللا  أ سعيد عين   "كل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضاً"، قال: فقال ابن عباس: - مث قال  -فمن زاد فهو ر
  اجلنة، فإنك ذكرتين أمرًا كنت نسيته، أستغفر هللا وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي".

  قال ابن عدي: وهذا احلديث من حديث أيب جملز عن ابن عباس تفرَّد به حّيان. 
ذه السياقة.    وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

حلجةوتعقّ    . 1به الذهيب فقال: حيَّان فيه ضعف وليس 
وحيَّان بن عبيد هللا قال فيه البخاري: ذكر الصلت منه االختالط. وقال أبو حامت: صدوق. وذكره ابن حبان يف الثقات.  

س2وقال البيهقي: تكلموا فيه. وقال ابن حزم: جمهول فيه   . وتقدم قول الذهيب فيه:3. وقال البزار: مشهور ليس به 
حلجة.   ضعف ليس 



  ، وذلك ملا تقدم من كالم األئمة فيه، فليس مبجهول. 4وأما قول ابن حزم: "جمهول" فقد قال ابن حجر: "مل يصب" 
 ____________________  

  ) . 43/ 2(  - املطبوع يف حاشية املستدرك  -تلخيص املستدرك  1
  ) . 370/ 2لسان امليزان ( 2
  ) . 286/ 5(  -املطبوع يف حاشية سنن البيهقي  -هر النقي حكاه عنه ابن الرتكماين يف اجلو  3
  ) . 370/ 2لسان امليزان ( 4
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ومما يؤيد أن حّيان مل يضبط هذا احلديث أنه مل يتابع عليه كما قال ابن عدي، وأيضاً فقد روى حنو هذا احلديث عن عبد هللا 
  ّل هذا من اختالطه الذي حكاه عنه الصَّلت كما سبق.. ولع2، ومل يتابع عليه أيضاً 1بن بريدة بن حصيب عن أبيه 

  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف، وأما أصل احلديث فهو حمفوظ من طرٍق أخرى سبق ذكرها.
النقطاع بني أيب جملز ومن فوقه، حيث قال: "مل يسمعه ال من أيب سعيد وال من ابن عباس" . ومل يذكر  3وأعله ابن حزم 

  دليًال على ذلك. 
ن ما ذكر فيه من رجوع ابن عباس خمالف ملا حكاه عنه سعيد بن جبري يف أنه مل يرجع عن قوله يف الصرف حىت و  أعله أيضاً 

  . 4مات
بت عن غري واحٍد، وقد سبق قول أيب الصهباء أن ابن عباس كان  واجلواب عن هذا أن رجوع ابن عباس رضي هللا عنه 

  دري رضي هللا عنه بنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عنه إال مثًال مبثل. يكره الصرف بعد أن حدثه أبو سعيد اخل
  وفيه التصريح برجوع ابن عباس رضي هللا عنه.  -وهو خرب صحيح كما سبق   -وسبق أيضاً ذكر خرب أيب اجلوزاء عنه 

 ____________________  
ر ( 1 ) . ووقع يف املطبوع منه "حيان بن عبد  227/ 1) ، والطرباين يف األوسط (66/ 4رواه الطحاوي يف شرح معاين اآل

  هللا" وهو خطأ. 
  قاله الطرباين يف األوسط.  2
  ) . 8/482احمللى ( 3
  ) . 483- 8/482احمللى ( 4
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سناده عن ابن أيب مليكة أنه قال: "مسعت ابن عباس قبل موته بثالٍث يقول: أستغفر هللا   وروى أيضاً إسحاق بن راهويه 
  . 2. ورجاله ثقات ما عدا سامل بن أيب حفصة وهو صدوق1من الصرف"وأتوب إليه 

  الطريق السادسة عشرة: بكر بن عبد هللا املزين عنه به: 
سناده عن سامل بن عبد هللا أيب غياث العتكي به. وذكر حماورة أيب سعيد البن عباس رضي هللا عنه يف   3رواه الطرباين



ً بوزن، مثًال مبثل، تربه وعينه، فمن  الصَّرف، واحتجاج أيب سعيد حبديث الن لذهب وز يب صلى هللا عليه وسلم: "الذهب 
زاد أو استزاد فقد أرىب ... ". ويف آخره ذكر رجوع ابن عباس حيث قال: "إين أستغفر هللا وأتوب إليه، إن رسول هللا صلى  

ً بوزن ... " احلديث. لذهب وز   هللا عليه وسلم يقول: "الذهب 
. وذكره ابن  4اد الطرباين سامل بن عبد هللا أبو غياث العتكي البصري، قال عنه أمحد: ال شيء. وقال مّرًة: ضعيفويف إسن

  .5حبان يف الثقات، وقال: رمبا أخطأ
 ____________________  

  ) . 223إحتاف اخلرية املهرة (ص 1
  ) . 2171تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  . ) 178-177/ 1املعجم الكبري (  3
) ،  2/303) . وقول أمحد: "ال شيء" وقع يف ميزان االعتدال ( 106ريخ أمساء الضعفاء والكذابني، البن شاهني (ص  4

ت 365/ 1واملغين يف الضعفاء ( ) نسبة هذا القول إىل حيىي بن معني، ومل أقف على هذا القول عن ابن معني يف الروا
   أعلم.املطبوعة عنه، وال يف كتب اجلرح والتعديل. فا

  ) . 4/309الثقات ( 5
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فعلى هذا فإن هذه الطريق ضعيفة، لضعف سامل أبو غياث العتكي، إال أن اجلزء املرفوع من احلديث له من املتابعات  
  والشواهد ما يؤيده، وقد سبقت. وهللا أعلم.

الصة فيه أنه حديث صحيح مشهور عنه، هذه هي الطرق اليت وقفت عليها يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، واخل
  وال يقدح فيه الضعف يف بعض الطرق. وهللا أعلم.

جود منه بنصف كيله، فقدمته إىل  3( -  142 ح رضي هللا عنه قال: كان عندي متٌر فبعته يف السوق  ) عن بالل بن ر
هذا  بالل"؟ فحدثته مبا صنعت، فقال:   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "ما رأيت اليوم متراً أجود منه، من أين 

"انطلق فرّده على صاحبه وخذ مترك بعه حبنطة أو شعري مث اشرت به من هذا التمر"، ففعلت، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
مللح مثالً  لشعري، مثًال مبثل، وامللح  حلنطة مثالً مبثل، والشعري  لتمر مثًال مبثل، واحلنطة   مبثل، والذهب وسلم: "التمر 

 " ً بوزن، فما كان من فضٍل فهو ر لفضة وز   . 1لذهب مثًال مبثل، والفضة 
  جاء هذا احلديث عن بالل رضي هللا عنه من طرق: 

 ____________________  
  ث. قدمت هذا احلديث الرتباطه حبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه السابق، كما سيتبني يف آخر ختريج هذا احلدي 1
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  الطريق األوىل: سعيد بن املسيب عنه به: 
. كلهم من طرٍق عن جرير بن عبد  5، والطرباين4، والشاشي3للفظ املذكور، وأبو يعلى 2، والبزار1رواه إسحاق بن راهويه

  احلميد عن منصور بن املعتمر عن أيب محزة به. 
ابن معني: ليس بشيء. وقال أمحد: مرتوك احلديث. وقال   ويف هذا اإلسناد أبو محزة وهو ميمون القصَّاب. قال فيه 

. وجعله ابن 6البخاري: ضعيف ذاهب احلديث. وقال أبو حامت: ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال الدارقطين: ضعيف جداً 
  . 7حجر يف مرتبة: ضعيف

رتبة الضعيف ضعفاً شديدًا،  ويظهر يل حسب ما تقدم من أقوال أئمة اجلرح والتعديل أن أكثر األئمة على أن حديثه يف م 
  فال يعترب به. وهللا أعلم. 

  . 8وسعيد بن املسيب مل يسمع من بالل، فهو منقطع
  ومما يبّني ضعف أيب محزة القصَّاب، أنه قد اضطرب يف هذا احلديث، فرواه مرَّة عن سعيد بن املسيب عن بالل، ورواه مرَّة 

 ____________________  
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  ، فذكر عمر بن اخلطاب بني سعيد وبالل.1عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب عن بالل
  . 2قال الدارقطين: أبو محزة مضطرب احلديث، واالضطراب يف اإلسناد من قبله 

ا حلال أيب محزة القّصاب. وهللا أعلم.   فعلى هذا فإن هذه الطريق ال يعترب 
  احلديث مرسًال.  3عن سعيد بن املسيب قال: "كان عند بالل متر فتغريَّ ... " واحملفوظ يف هذه الطريق هو 

  الطريق الثانية: مسروق عنه به: 
. ولفظه  10، وابن عبد الرب9، والطرباين8، والطحاوي7، وأبو يعلى6، والبزار5، والرتمذي يف العلل الكبري 4رواه الدارمي

  أيب إسحاق به.حنو اللفظ السابق. كلهم من طرٍق عن إسرائيل عن 
لسماع يف شيء من طرق احلديث، 11وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن أ إسحاق وهو السبيعي مدلِّس   ، ومل يصّرِح 

 ____________________  
  ) . 3/55) ، وأبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة ( 4/201) ، والبزار يف مسنده (339/ 1رواه الطرباين يف الكبري (  1
  ) . 159- 2/158رقطين (علل الدا 2



  ) . 33/ 8مصنف عبد الرزاق ( 3
  ) . 335/ 1سنن الدارمي ( 4
  ) . 493/ 1العلل الكبري (  5
  ) . 205- 4/204مسند البزار ( 6
  ) . 233إحتاف اخلرية املهرة (ص 7
ر ( 8   ) .4/68شرح معاين اآل
  ) . 359/ 1املعجم الكبري (  9

  ) . 134/ 5التمهيد (  10
  ) .= 101تعريف أهل التقديس (ص  11
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، ومل يذكر منهم بالًال رضي هللا عنه فيكون 1ومسروق هو ابن األجدع، وقد ذكر ابن املديين الصحابة الذين لقيهم مسروق
  . -وهللا أعلم  -اإلسناد منقطعاً بني مسروق وبالل 

عن هذا   - يعين البخاري   -وله عّلة ُأخرى وهي أن احملفوظ يف هذه الطريق اإلرسال، فقد قال الرتمذي: سألت حممدًا  
  . 2احلديث، فقال: إمنا يُروى هذا عن مسروق عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسالً 
  الطريق الثالثة: أبو دهقانة عن ابن عمر رضي هللا عنه عن بالل رضي هللا عنه به: 

  سنادمها عن فضيل به.  4، وأبو نعيم األصبهاين3رواه الطرباين يف الكبري
  . بنحو اللفظ السابق. 6، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه 5فضيل الوليُد بن القاسم اهلمداينرواه هكذا عن 

، فرووه عن فضيل بن غزوان عن أيب دهقانة عن ابن عمر رضي هللا عنه  9، ويعلى بن عبيد 8، ووكيع7وخالفهما ابن منري 
  فجعلوه قال: "أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضيف فقال لبالل ... " احلديث. 

 ____________________  
  ) . 456/ 27ذيب الكمال (  1
  ) . 394/ 1العلل الكبري (  2
  ) . 342/ 1املعجم الكبري (  3
  ) . 3/56معرفة الصحابة (  4
  ) . 342/ 1املعجم الكبري (  5
  ) . 3/56معرفة الصحابة (  6
  ) . 249هرة: ص) ، أبو يعلى (إحتاف اخلرية امل2/21) ، مسند أمحد ( 5/298مصنف ابن أيب شيبة (  7
  ) . 5/298مصنف ابن أيب شيبة (  8
  ) . 2/144مسند أمحد ( 9

)2/455 (  



  

م وضبطهم.-رضي هللا عنهما  - من مسند ابن عمر    ، ورواية هؤالء أرجح لكثر
ويشهد هلذا الرتجيح أن ابن عمر مل يكن يرى ر الفضل حىت حدثه أبو سعيد اخلدري بنحٍو مما وقع لبالل يف هذا احلديث، 

  فرجع ابن عمر عن قوله. وقد تقدم ذكر هذا يف الطريق الرابعة من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه. 
فعلى هذا فإن احملفوظ يف هذه الطريق أنه عن أيب دهقانة عن ابن عمر "أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبالل ... "  

  احلديث.
. وذكره ابن حبان يف 3، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديًال. وقال العجلي: ثقة2، وابن أيب حامت1وأبو دهقانة قد ذكره البخاري 

اهيل  -رمحهما هللا  -. ومعلوم من منهجهما 4الثقات . إال أن هذه القصة عن بالل صحيحة من  5التساهل يف توثيق ا
وإن مل يكن شهد   -عنهما  رضي هللا  -طرٍق أخرى من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه وقد سبق ذلك، وابن عمر 

  هذه القصة فقد مسعها من أيب سعيد رضي هللا عنه كما سبق، ومرسل الصحايب حجة. وهللا أعلم.
بتة صحيحة من   فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ال يصح عن بالل رضي هللا عنه من روايته، وأما قصة احلديث فهي 

  رها. حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه كما سبق ذك
 ____________________  
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لدينارين، وال  ) عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تبي4( -  143 عوا الدينار 
لدرمهني".   الدرهم 

  جاء هذا احلديث من طريقني: 
  الطريق األوىل: عبد هللا بن وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن سليمان بن يسار عن مالك بن أيب عامٍر عنه به: 

  ريق. وهو املعروف.. كلهم من هذا الط4، وابن عبد الرب3، والبيهقي 2للفظ املذكور، والبزار  1أخرجه مسلم 
  قال البزار: ال نعلم يروى عن عثمان إال من حديث مالك بن أيب عامٍر به. 

  الطريق الثانية: عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن أيب سهيل بن مالك بن أيب عامٍر عن أبيه عنه به:
  سنادمها عن عاصم بن عبد العزيز به.  6، وابن عبد الرب5أخرجه العقيلي

  ي: "ال تبيعوا الذهب إال مثًال مبثل". ولفظ العقيل
  أنه ضعيف.  7وعاصم بن عبد العزيز األشجعي، تقّدم
 ____________________  



  ) ] . 3/1209صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  1
  ) . 37/ 2(  -البحر الزخار  -مسند البزار  2
ر (5/278السنن الكربى (  3   ) . 37/ 8) ، معرفة السنن واآل
  .   )210/ 24التمهيد ( 4
  ) . 3/338الضعفاء ( 5
  ) . 211/ 24التمهيد ( 6
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لرواية عن أيب سهيل ومل يتابع عليه، ولذا قال العقيلي: ليس له من حديث أيب سهيٍل أصل   . 1وقد انفرد هنا 
  فهذا اإلسناد يعترب منكرًا. وهللا أعلم.

لدرهم، ال  ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه5( -  144 لدينار، والدرهم  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الدينار 
  فضل بينهما". 

  جاء هذا احلديث من مخسة طرٍق هي:
  الطريق األوىل: موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار عنه به: 

  .7، والطحاوي6، وأمحد5، والشافعي4، والنسائي 3، ومن طريقه أخرجه مسلم 2رواه مالك
  بنحو هذا اللفظ من هذا الطريق عن غري مالك.  10، والطحاوي9، وأمحد8خرجه مسلموأ
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  الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرمحن بن أيب نُعم عنه به:
لفضة 4، وأمحد3ابن ماجه، و 2، والنسائي 1أخرجه مسلم  ً بوزن مثًال مبثل، والفضة  لذهب وز . ولفظ مسلم: "الذهب 

ً". وحنوه لفظ النسائي.  ً بوزن مثالً مبثل، فمن زاد أو استزاد فهو ر   وز
لشعري لذهب، والشعري  لفضة، والذهب  ،  وزاد أمحد: "وال تباع مثرة حىت يبدو صالحها". ولفظ ابن ماجه: "الفضة 

حلنطة، مثًال مبثل".    واحلنطة 
دات صحيحة اإلسناد.   وهذه الز

  الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أيب زرعة عنه به: 
لشعري، وامللح 6، والنسائي 5رواه مسلم حلنطة، والشعري  لتمر، واحلنطة  ، كالمها من هذا الطريق، ولفظه عندهم: "التمر 

  من زاد أو استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانه". مللح، مثًال مبثل يدًا بيٍد، ف
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  الطريق الرابعة: فضيل بن غزوان عن أيب حازم األشجعي عنه به:
ً بوزٍن، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب  1رواه ابن أيب شيبة لشعري، يدًا بيٍد، كيًال بكيٍل، وز حلنطة، والشعري  ، ولفظه: "احلنطة 
  وانه". إال ما اختلفت أل

  . 2وإسناد هذه الطريق صحيح، فأبو حازم األشجعي، وامسه سلمان؛ ثقة
  الطريق اخلامسة: سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عنه به: 

لذهب، والفضة  3رواه الطرباين يف األوسط سناده عن سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان به. ولفظه: "الذهب 
  وقال الطرباين عقبه: "مل يرو هذا احلديث عن فليح إال سعيد". لفضة، ال تستفضلوا بعضها على بعض ". 

ن احملفوظ عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري ، وكذلك رواه أيضاً  4وقد أعّل أبو حامت هذه الطريق 
  .5هذا أشبه وأصحعمرو بن دينار عن أيب صاحل عن أيب سعيد. قال أبو حامت: وهذا الصحيح "عن أيب سعيد"، وقال مّرة: 

وقد سبق ذكر هذه الطريق يف الكالم على حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، ولعّل اخلطأ يف هذا اإلسناد من فليح بن  
  . 6سليمان، فإنه كثري اخلطأ
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فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ال يصح عن أيب هريرة، واحملفوظ يف هذا اإلسناد أنه عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب  
  سعيد. وهللا أعلم. 

كثر من طريق. والضعف يف بعض الطرق ال  فمما سبق من الطرق يتبني أن هذا احل ديث عن أيب هريرة صحيح، وذلك 
  يقدح يف صحته. وهللا أعلم.

وأليب هريرة رضي هللا عنه يف هذا الباب حديث آخر سبق ذكره يف الطريق اخلامسة من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا 
  عنه.

زيد بن أرقم رضي هللا عنهم عن الصَّرف، فكلُّ واحٍد منهما  ) عن أيب املنهال قال: سألت الرباء بن عازب و 6( -  145
لورق ديناً".  ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع الذهب    يقول: هذا خٌري مين، فكالمها يقول: "

، كلهم 8، والبيهقي7، والدارقطين6، والطحاوي5، وأمحد4، وعبد الرزاق3، والنسائي2وهذا لفظه، ومسلم 1رواه البخاري
  طرٍق عن أيب املنهال به.  من
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  . 1وأبو املنهال، هو عبد الرمحن بن مطعم الُبناين البصري، نزيل مكة
لفضة أو العكس، ويدل واحلديث يدل على النهي عن بيع ا لفضة نسيئة، وقد سبق أن الصرف هو بيع الذهب  لذهب 



ى رسول هللا   ع رجٌل ذهباً بورق"، ويدل على هذا أيضاً قوله يف آخر احلديث: " على هذا رواية عبد الرزاق فإن فيها: "
لورق ديناً "، مما يبني أن الواقعة اليت    - ُسئل عنها الرباء بن عازب وزيد بن أرقم صلى هللا عليه وسلم عن بيع الذهب 

لذهب نسيئة.   - رضي هللا عنهما  ب بيع الورق  لورق. ولذلك بّوب البخاري على احلديث بقوله:  هي بيع الذهب 
لذهب نسيئة.    وبّوب النسائي عليه بقوله: بيع الفضة 

ن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال  ولكن روى احلميدي هذا احلديث على غري هذا املعىن. فقد روى عن سفيا
لكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح، فقال: لقد بعتها يف السوق فما عاب  ع شريك يل  قال: "

"ما كان ذلك علّي أحد، فأتيت الرباء بن عازب فسألته، قال: قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وجتارتنا هكذا، فقال: 
س به، وما كان نسيئًة فال خري فيه". وأت ابن أرقم فإنه كان أعظم جتارة مين، فأتيته فذكرت ذلك له فقال:   يدًا بيد فال 

  . قال احلميدي: هذا منسوخ وال يؤخذ به. 2صدق الرباء "
لك ع شريك  لنسخ هو روايته احلديث بلفظ: " وفة دراهم بدراهم بينهما والذي محل احلميدي على احلكم على احلديث 

  فضل" مث إن
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ى عن ذلك ما كان نسيئة دون ما كان يدًا بيٍد.   الرباء بن عازب وزيد بن أرقم رو عن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا 
حة ر  لنسخ. وذلك صريح يف إ   الفضل، ولذلك حكم احلميدي على احلديث 

بع احلميدي على هذه الرواية سعيد بن عبد الرمحن املخزومي . إال أن هذه املتابعة من طريق القاسم بن عبد  2وهو ثقة  1و
س به. وقال: كان بعض شيوخ مصر يضعِّ  فه،  هللا بن مهدي عنه، والقاسم بن عبد هللا بن مهدي قال فيه ابن عدي: ال 

طل    . 3وقال الدارقطين: مّتهم بوضع احلديث. وذكر الذهيب له حديثاً فقال عقبه: هذا موضوع 
فعلى هذا فإن متابعة سعيد بن عبد الرمحن املخزومي غري معتربة لضعف الرواي عنه وهو القاسم بن عبد هللا بن مهدي  

  ضعفاً شديدًا.
، وهو املراد مبا  5، وحممد بن حامت4والصحيح ما رواه علي ابن املديين  قال البيهقي عن رواية احلميدي: عندي أن هذا خطأ،

س، وما كان 6ُأطلق يف رواية ابن جريج آلخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فال  ، فيكون اخلرب واردًا يف بيع اجلنسني أحدمها 
  . 7منه نسيئة فال 

 ____________________  
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ع ورقاً بنسيئة" موافقة لرواية  ن رواية علي بن املديين وحممد بن حامت، واليت جاء فيها " وتعقَّب ابن الرتكماين البيهقي 
  . 1 ورقاً، فيكون التقدير: بورق نسيئة احلميدي عن سفيان؛ ألن قوله "بنسيئة" صفة ملوصوف حمذوف دل عليه قوله أوالً 

ع دراهم بدراهم بينهما فضل"، فكيف تكون موافقة لرواية:   وفيما قاله ابن الرتكماين نظر؛ وذلك أن رواية احلميدي: "
ع ورقاً بورٍق نسيئة، فرواية احلميدي ف  ع ورقاً بنسيئة"، على فرض صحة املعىن الذي ذكره ابن الرتكماين وهو أنه  يها ر "

  الفضل، والرواية األخرى ر النسيئة. 
ت اليت ليس فيها أن النيب صلى هللا عليه  فالصحيح هو ما قاله البيهقي وهو أن رواية احلميدي خطأ ملخالفتها لسائر الروا

ت صريح يف أن الوا لورق ما كان يدًا بيٍد، ولو كان متفاضًال. بل بعض الروا ح هلم بيع الورق  قعة اليت كان وسلم أ
لورق ديناً.    احلديث فيها هي يف بيع الذهب 

حة ر الفضل إىل الرباء بن عازب وزيد بن أرقم ، ولعل مستندهم يف ذلك رواية  2وقد نسب بعض الفقهاء القول 
  احلميدي. وقد تبني أن رواية احلميدي شاذة. 

ن ن عن النيب  ولكن قد يقال: إن ابن عباس قد احتج على أيب سعيد اخلدري  ه مسع الرباء ابن عازب وزيد بن أرقم حيد
  صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إمنا الر يف النسيئة" فهذا يدل على أن حديث الرباء بن عازب وزيد بن أرقم 

 ____________________  
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حة ر الفضل، وهي رواية احلميدي، مما يعين ثبوت احلديث عنهما بذلك. وذلك فيما رواه أسلم بن سهل الرزَّاز   فيه إ
ريخ واسط كالمها من طريق القاسم بن عيسى الطائي ثنا هشيم عن إمساعيل    2، والطرباين يف الكبري 1املعروف ببحشل يف 

بت عن أيب صاحل ... " فذكر حماورة أيب سعيد البن عباس يف الصرف، مث قول األخري: ب ن سامل األسدي عن حبيب بن أيب 
مسعت زيد بن أرقم والرباء بن عازب يقوالن: مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إمنا الر يف النسيئة" هذا لفظ  

  حبشل.
ت املستفيضة عن ابن عباس هي أنه كان حيتج حبديث أسامة ال حديث   فاجلواب: أن هذا احلديث منكر، وذلك أن الروا

الرباء بن عازب وزيد بن أرقم، ولعّل هذه النكارة من القاسم بن عيسى الطائي، فإنه قد قال فيه أبو داود: تغري عقله. ومل  
  . 3يوثقه غري ابن حبان 

  . 4بت، ومها يف الطبقة الثالثة من املدلسني عند ابن حجر  وأيضاً فإن يف اإلسناد تدليس هشيم وحبيب بن أيب



  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف ال يعترب لنكارته. وهللا أعلم وأحكم.
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) عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه قال: ُأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدٍة فيها َخَرٌز  7( -  146
لذهب الذي يف القالدة فنزع وحده، مث قال هلم رسول   وذهب، وهي من املغامن تباع، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ً بوزن".  هللا صلى هللا عليه  لذهب وز   وسلم: "الذهب 
واللفظ هلم  -  8، والطحاوي7، وابن اجلارود 6، وأمحد5، وابن أيب شيبة 4، والنسائي3، والرتمذي2، وأبو داود1رواه مسلم

  ، كلهم من هذا الطريق.11، والبيهقي10، والدارقطين9والطرباين -
يه وسلم يوم خيرب نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والثالثة،  ويف لفظ ملسلم وأيب داود: "كنا مع رسول هللا صلى هللا عل

ً بوزن".  لذهب إال وز   فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الذهب 
ثين عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها،   ويف لفظ ملسلم: عن فضالة رضي هللا عنه قال: اشرتيت يوم خيرب قالدة 

  أكثر من اثين عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: "ال تباع حىت تفصل". فوجدت فيها
 ____________________  

  ) ] . 1214-3/1213صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  1
  ) ] .647،649،650/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 556/ 3جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) ] . 279/ 7[كتاب البيوع (سنن النسائي  4
  ) . 8/421مصنف ابن أيب شيبة (  5
  ) . 6/19،22مسند أمحد ( 6
  ) .2/229(  -املطبوع مع خترجيه غوث املكدود   - املنتقى  7
ر ( 8   ) . 74-71،72،73- 4/69شرح معاين اآل
  ) . 315-18/302،314املعجم الكبري (  9

  ) . 3/3سنن الدارقطين ( 10
ر ( 593-592/ 5السنن الكربى ( 11   ) . 57،58- 8/56) ، معرفة السنن واآل

)2/466 (  

  



قال النووي عن هذا اللفظ: "حيتمل أن مراده كانوا يبتاعون األوقية من ذهٍب وخرٍز وغريه بدينارين أو ثالثة، وإال فاألوقية 
ذا سبب مبايعة الصحابة على وزن أربعني درمهاً، ومعلوم أن أحداً ال يبتاع هذا القدر من ذهٍب خالص بدينارين أو ثالثة، وه

هذا الوجه ظنوا جوازه الختالط الذهب بغريه، فبّني النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حرام حىت مييز ويباع الذهب بوزنه  
  . انتهى. 1ذهباً"

ت األخرى للحديث. وهللا أعلم.   ويشهد لقول النووي الروا
سنادمها عن خمرمة بن بكري عن أبيه مسعت اجلالح مسعت حنشاً   3، وابن بشكوال2ويشهد له أيضاً ما أخرجه أبو عوانة

السّبائي يقول: أردت أن أبيع من فضالة بن عبيد قالدًة من السُّهمان فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي مثن ألف  
عل على  دينار، فقال: إن شئت مستك، وإن شئت حدثتك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ملا كان يوم حنني ج

لثالثة، والثالثة خبمسة، فقال رسول هللا صلى هللا   الغنائم سعد بن أيب وقاص وسعد بن عبادة، فأرادوا أن يبيعوا الدينارين 
  عليه وسلم: "مثقال مبثقال". هذا لفظ ابن بشكوال. 

رى، كطريق مسلم اليت سبق  وذكر يوم حنني يف احلديث غري حمفوظ، وإمنا هو يوم خيرب كما يف لفظ أيب عوانة والطرق األخ
سناده عن اجلالح عن حنٍش به.    اإلشارة إليه، وقد رواها 

 ____________________  
  ) . 11/19شرح صحيح مسلم (  1
  ) .2/327مسند أيب عوانة ( 2
  ) .303- 18/302) . وانظر: املعجم الكبري ( 243-242/ 1غوامض األمساء املبهمة ( 3
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 اإلمام مالك عن حيىي بن سعيد األنصاري أنه قال: أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السَّعدين أن وقد روى حنو هذا املنت 
ربعٍة عيناً، أو كل أربعة بثالثٍة عيناً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   يبيعا آنيًة من ذهب أو فضة فباعا كل ثالثٍة 

  . 1"أربيتما فُردَّا "
أيب وقاص، وسعد بن عبادة، كما سبق يف رواية ابن بشكوال. وقيل: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة،  والسَّعدان مها سعد بن 

ولكن قال ابن عبد الرب: "هذا غلط ال جيوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السَّعدين املذكورين يف هذا الباب، ألن سعد بن  
ما سعد بن  2خيرب، والقول األول أوىل وأصح" معاذ تويف بعد اخلندق بيسٍري من سهم أصابه يوم اخلندق ومل يدرك . يعين أ

  ما رجحه ابن عبد الرب. وهللا أعلم.  3وقد رّجح ابن بشكوال -رضي هللا عنهما   -أيب وقاص وسعد بن عبادة  
ى عنه النيب صلى هللا عليه   ت يف حديث فضالة بن عبيد رضي هللا عنه يف تعيني جنس املبيع الذي  وقد اختلفت الروا

  وسلم، وكذلك يف مثنه. 
ا كانت بيوعاً شهدها   ا تدل على أ وقد أجاب البيهقي عن هذا االختالف بقوله: "سياق هذه األحاديث مع عدالة روا
  . 4فضالة رضي هللا عنه كلها والنيب صلى هللا عليه وسلم ينهى عنها، فأداها كلها، وحنش الصنعاين أداها متفرقاً، وهللا أعلم" 

____________ ________  
  ) . 2/491املوطأ (  1
  ) . 106/ 24التمهيد ( 2



  ) . 241/ 1غوامض األمساء املبهمة ( 3
  ) . 5/293السنن الكربى (  4

)2/468 (  

  

واعرتض احلافظ ابن حجر على هذا اجلواب فقال: "اجلواب املسدد عندي أن هذا االختالف ال يوجب ضعفاً، بل املقصود  
وهو النهي عن بيع ما مل يفصل، وأما جنسها وقدر مثنها فال يتعلق به يف هذه احلالة   من االستدالل حمفوظ ال اختالف فيه،

ا، وإن كان اجلميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم  الضطراب، وحينئٍذ فينبغي الرتجيح بني روا ما يوجب احلكم 
لنسبة إليه شاذة، وهذا اجلواب هو الذي جياب  به يف حديث جابر وقصة مجله ومقدار  وأضبطهم، ويكون رواية الباقني 

  . 1مثنه"
ح ، وقد اختلف على حنش الصنعاين: فرواه 2وحديث فضالة بن عبيد رضي هللا عنه رواه عنه حنش الصنعاين وعلي بن ر

  ، كلهم رووه عن حنش عن فضالة به.5، وعامر بن حيىي4، واجلالح أبو كثري3عنه خالد بن أيب عمران
ويقال: ابن أيب سليم أو ابن سليمان التُّجييب أبو مرزوق، فرواه عن حنش الصنعاين عن رويفع بن   وخالفهم ربيعة بن سليم، 

  بت رضي هللا عنه 
 ____________________  

  ) . 9/ 3التلخيص احلبري ( 1
  انظر: املصادر اليت سبقت اإلشارة إليها عند ختريج احلديث. 2
) . وهذه الرواية رواها عنه مسلم، وأبو داود،  1662الرتمجة (قال عنه ابن حجر: صدوق. تقريب التهذيب: رقم  3

  والرتمذي، والطحاوي، والطرباين، والدارقطين، والبيهقي. 
) . وهذه الرواية رواها عنه مسلم، وأبو داود، وأمحد،  990قال عنه ابن حجر: صدوق. تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4

  والبيهقي.
) . وهذه الرواية رواها عنه مسلم، والطحاوي، والطرباين،  3112التهذيب: رقم الرتمجة ( قال عنه ابن حجر: ثقة. تقريب 5

  والبيهقي.
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لنصف والثلثني، وأنه ال يصلح إال   أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف غزوة خيرب: "بلغين أنكم تتبايعون املثقال 
لوزن". رواه الط ملثقال، والوزن    . 2واللفظ له، والطرباين يف الكبري 1حاوياملثقال 

بت   سناده عن عبيد هللا بن أيب جعفر املصري قال: حدثين من مسع حنشاً الصنعاين يقول: مسعت رويفع بن  ورواه أمحد 
عنَّ  األنصاري رضي هللا عنه يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يبتا

ً بوزن، وال ينكح ثيباً من السيب حىت حتيض"  . والرجل املبهم هنا هو أبو مرزوق التجييب كما جزم  3ذهباً بذهٍب إال وز
سناده عن أيب مرزوق موىل جتيب عن حنش الصنعاين عن رويفع 5، وابن حجر4بذلك احلسيين  . ويؤيد ذلك أن أمحد روى 



بت ... "  ن نكاح الثيب من السيب حىت حتيض، وليس فيه ذكر النهي عن بيع الذهب  احلديث. وفيه النهي ع 6بن 
  لذهب إال مثًال مبثل. 

  ، وأن ابن حجر قال فيه: "مقبول". 7وأبو مرزوق هو ربيعة بن سليم، وقد تقدم الكالم فيه
 ____________________  

ر ( 1   ) .4/69شرح معاين اآل
  ) . 25/ 5املعجم الكبري (  2
) ] ، والبيهقي [السنن الكربى  303-18/302) . وقد روى الطرباين [املعجم الكبري (4/109مسند أمحد ( 3
) ] احلديث عن حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه ولفظه: "من كان يؤمن  واليوم  5/392-393(

خذ إال مثًال مبثل". وهذا يؤيد أن هذا املنت إمنا هو حمفوظ عن فضال   ة بن عبيد كما سيأيت. اآلخر فال 
  ) . 2/410اإلكمال ( 4
  ) . 544-543تعجيل املنفعة (ص 5
  ) . 4/108املسند ( 6
  ) . 88تقدم عند حديث رقم ( 7
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وقد سبق أنه قد خالفه غريه يف هذا احلديث وهم أكثر منه وأوثق. فرواية ربيعة ابن سليم عن حنش الصنعاين عن رويفع بن  
لذهب إال مثًال مبثل، أنه عن فضالة بن عبيد  بت شاذة، واحملفوظ  عن حنش الصنعاين يف حديث النهي عن بيع الذهب 

ح اللخمي كما تقدم. بع حنش الصنعاين يف رواية اجلماعة عنه علي بن ر   رضي هللا عنه، وقد 
بت يف النهي عن الصرف مقلوب،   ومما يؤيد أن احلديث الذي رواه أبو مرزوق التجييب عن حنش الصنعاين عن رويفع بن 

وأن احملفوظ فيه أنه عن فضالة بن عبيد ما جاء يف احلديث من أن النهي كان يوم خيرب، وحديث حنش الصنعاين يف النهي  
بت فإمنا كان يف غزوة حنني كما تقدم   .1عن الصرف يوم خيرب إمنا هو عن فضالة بن عبيد، وأما حديثه عن رويفع بن 

الضطراب فإذا تقرر مبا سبق أ ن احلديث إمنا هو حمفوظ عن فضالة بني عبيد رضي هللا عنه فإنه قد َأعلَّ الطحاوي احلديث 
وجعله مانعاً من االحتجاج به فقال: "قد اضطرب هذا احلديث، فلم يوقف على ما ُأريد منه، فليس ألحٍد أن حيتجَّ مبعىن من  

ملع   .2ىن اآلخر"املعاين اليت روي عليها إال احتج خمالفه عليه 
ختالف خمارجه.   وهذا التعليل بناًء على اختالف ألفاظ احلديث 

ذا احلديث بتأويالٍت بعيدة، كقوله: "جيوز أن  -رمحه هللا   -وهذا التعليل من الطحاوي ضعيف، وقد تكّلف   ردَّ االحتجاج 
  يكون رسول هللا 

 ____________________  
  ) . 92حديث رقم (  1
ر  2 ر ( 4/75( شرح معاين اآل   ) . 382/ 15) . وانظر: شرح مشكل اآل
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صلى هللا عليه وسلم فّصل الذهب ألن صالح املسلمني كان يف ذلك، ففعل ما فيه صالحهم، ال ألن بيع الذهب قبل أن  
  . 1ينزع مع غريه يف صفقة واحدٍة غري جائز"

ن هذه األلفاظ ال معارضة بينها، بل هي تدل على معىن  وأّما اختالف ألفاظ احلديث فليس دليًال على االضطراب فيه؛ أل
  واحد متفق بينها. وقد سبق كالم احلافظ ابن حجر يف رد االضطراب عن هذا احلديث. 

لطحاوي هذا املنحى هو التربير ملذهب أيب حنيفة لكونه خالف معىن ما يدل عليه احلديث.   والذي يظهر أن الذي حنى 
  . 2احلديث يف كتاب (الرد على أيب حنيفة)  وقد ذكر ابن أيب شيبة هذا 

لذهب مع أحدمها شيٌء غري الذهب   . وهللا أعلم.3فاحلديث صحيح ال إشكال فيه. وهو يدل على النهي عن بيع الذهب 
لذهب، والفضة 8( -  147 ) عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الذهب 

مللح، مثًال مبثٍل، سواء بسواء، يدًا بيٍد، فإذا اختلفت هذه  لفضة، وا لتمر، وامللح  لشعري، والتمر  لرب، والشعري  لرب 
  األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيٍد". 

  جاء هذا احلديث من طرق: 
 ____________________  

ر ( 1   ) .4/74شرح معاين اآل
  ) . 8/421مصنف ابن أيب شيبة (  2
  .-إن شاء هللا  - ) . وسيأيت مزيد تفصيل هلذه املسألة يف الدراسة الفقهية 647/ 3معامل السنن ( 3
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  الطريق األوىل: خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عنه به: 
،  5، وأمحد4أيب شيبة، وابن 3، والرتمذي-وساق إسناده ومل يسق متام لفظه  - 2واللفظ له، وأبو داود 1رواه مسلم
  . كلهم من هذا الطريق. وقال الرتمذي حسن صحيح. 9، والبيهقي 8، والنسائي يف الكربى7، والبزار 6والدارمي

لتمر كيف شئتم يداً   لفضة كيف شئتم، يدًا بيد، وبيعوا الرب  وزاد الرتمذي: "فمن زاد أو ازداد فقد أرىب، بيعوا الذهب 
لتمر ك   يف شئتم يدًا بيد". بيد، وبيعوا الشعري 

لفضة …" احلديث؛ من قول أيب قالبة وليس من قول النيب صلى هللا  وذكر الرتمذي أن بعضهم روى قوله: "بيعوا الذهب 
  عليه وسلم. 

  .10ثقة شهد فتح دمشق -وقيل: غري ذلك  -وأبو األشعث الصنعاين امسه شراحيل بن آده 
 ____________________  

  ) ] . 3/1211ساقاة ( صحيح مسلم [كتاب امل 1
  ) ] . 647/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 2
  ) ] . 541/ 4جامع الرتمذي [كتاب البيوع ( 3
  ) . 6/298مصنف ابن أيب شيبة (  4



  ) . 5/314،320مسند أمحد ( 5
  ) . 336/ 2سنن الدارمي ( 6
  ) . 7/165مسند البزار ( 7
  ) . 4/28السنن الكربى (  8
  ) . 278،282- 5/277السنن الكربى (  9

  ) . 2761تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 10
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. قال 1ورواه معتمر بن سليمان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن عبادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  . 2ن خالدابن عبد الرب: قول املعتمر عن خالد عن أيب قالبة عن أيب أمساء خطأ، وقد خالفه الثوري وغريه ع

  الطريق الثانية: أيوب عن أيب قالبة عن أيب األشعث عنه به: 
، كلهم من هذا الطريق. ولفظ مسلم: عن أيوب عن أيب قالبة  6، وابن عبد الرب 5، والبيهقي4، وابن أيب شيبة 3رواه مسلم

لشام يف حلقٍة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو األشعث، قال: قالوا: أبو األشعث،  أبو األشعث، فجلس، فقلت قال: كنت 
له: حدِّث أخا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم: غزو غزاًة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثرية، فكان فيما غنمنا  
آنيٌة من فضة، فأمر معاوية رجًال أن يبيعها يف ُأعطيات الناس، فتسارع الناس يف ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال:  

لشعري،  إين مس لّرب، والشعري  لفضة، والّرب  لذهب والفضة  عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب 
مللح،  لتمر، وامللح    والتمر 

 ____________________  
  ) . 4/77التمهيد ( 1
  املصدر السابق.  2
  ) ] . 3/1210صحيح مسلم [كتاب املساقاة (  3
  ) . 5/297مصنف ابن أيب شيبة (  4
  ) . 5/277السنن الكربى (  5
  ) . 79-4/78التمهيد ( 6
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إال سواًء بسواٍء عيناً بعني، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب. فردَّ الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً، فقال: أال ما  
حبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن  ل رجاٍل يتحدثون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونص

  -أو قال: وإن رغم  -الصامت فأعاد القصة مث قال: لنحدِّثن مبا مسعنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن كره معاوية 
يل أالّ أصحبه يف جنده ليلًة سوداء.    ما ُأ



على مقابلة   - رضي هللا عنهما   -عبادة على معاوية إنكار  -رمحهما هللا  -ومحل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  
  انتهى.  1ألمثان، وهذا ال جيوز؛ كآالت املالهي -وهي اآلنية من الذهب  -الصياغة احملرمة 

لنظر إىل قصة احلديث اليت سبق ذكرها ال يظهر ما قااله، ومعاوية قد روى النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ،  2و
  ه عبادة هو ر الفضل.والذي أنكره علي

  الطريق الثالثة: قتادة عن مسلم بن يسار عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة رضي هللا عنه موقوفاً ومرفوعاً: 
  ، كلهم من طرٍق عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة به موقوفاً. 6، وابن عبد الرب5، والبيهقي4، وابن جرير3رواه النسائي

 ____________________  
ت أشكلت ( ت 1   ) . 143/ 2) ، وأعالم املوقعني (622/ 2فسري آ
  ) . 95/ 4رواه أمحد ( 2
  ) ] . 276/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 3
ر (  4   ) . 84-2/83ذيب اآل
  ) . 277- 5/276السنن الكربى (  5
  ) . 4/82التمهيد ( 6
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يع النيب صلى هللا عليه وسلم أن ال  ولفظ النسائي: عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصامت، وك ً وكان  ان بدر
لذهب  خياف يف هللا لومة الئم؛ أن عبادة قام خطيباً فقال: "أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوعاً ال أدري ما هي، أال إن الذهب 

س ببيع الفضة  ً بوزن تربها وعينها، وال  لفضة وز ً بوزن، تربها وعينها، وإن الفضة  لذهب يدًا بيد، والفضة أكثرمها،  وز
حلنطة يدًا بيد، والشعري أكثرمها،  س ببيع الشعري  ً مبدٍي، وال  لشعري ُمْد لرب، والشعري    وال تصلح النسيئة، أال إن الُربَّ 

ً مبدٍي، حىت ذكر امللح مّدًا مبٍد، فمن زاد أو استزاد فق لتمر مد   د أرىب". وال يصلح النسيئة، أال وإن التمر 
نري ودراهم   . 1والتِّْرب: هو الذهب والفضة قبل أن يضر د

ً مبدٍي" أي: مكيال مبكيال. واملدي مكيال ألهل الشام   . 2وقوله "مد
بع سعيداً على  هكذا روى احلديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة موقوفاً على عبادة، وذكر أبو داود أن هشاماً الدستوائي 

  . 6، وهو ثقة5. ولكن ذكر أمحد أنه كان يقال إن بينهما أ اخلليل4يسمع من مسلم بن يسار  . وقتادة مل3هذا
 ____________________  

  ) . 1/179النهاية يف غريب احلديث (  1
  ) . 310/ 4املرجع السابق ( 2
  ) ] . 646/ 3سنن أيب داود [كتاب البيوع ( 3
  ) . 141-140املراسيل البن أيب حامت (ص  4
  ) . 140ابق (ص املرجع الس 5
ذيب التهذيب ( 2887تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 6   ) . 403- 4/402) . وانظر: 
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  ويدل على قوله رواية مهام كما سيأيت. 
وأما مهام بن حيىي العوذي فاختلف الرواة عنه. فرواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث مثل رواية هشام وسعيد بن أيب  

، كلهم عن مهام عن  5، وعفان بن مسلم4، وهشام بن علي بن رجاء3، وعمرو ابن عاصم2بن عمر، ورواه بشر 1عروبة
قتادة عن أيب اخلليل عن مسلم بن يسار عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

  ... احلديث. 
  . 6مساء الرحيب عن أيب األشعث عن عبادةورواه هدبة بن خالد عن مهام عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب أ

م.   واحملفوظ عن مهام رواية بشر بن عمرو ومن معه لكثر
فإذا تقرر أن احملفوظ يف رواية مهام هو عن قتادة عن أيب اخلليل عن مسلم بن يسار عن أيب األشعث عن عبادة مرفوعاً فقد 

ه موقوفاً على عبادة، ورفعه مهام. سبق أنه خالفه هشاٌم وسعيٌد يف الرواية عن قتادة، وذلك أ   ما رو
  رواية سعيد وهشام.  8رواية مهام، ورّجح ابن عبد الرب 7وقد رّجح البيهقي
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، فكيف إذا اجتمعا  1اة عن قتادة جندهم يقدمون سعيدًا وهشاماً على مهام إذا انفرداوعند الرجوع إىل كالم األئمة يف الرو 
  على خمالفة مهام. 

وهذا الطريق وإن كان احملفوظ فيه الوقف، فإنه قد ثبت يف الطرق األخرى أّن عبادة كان حيّدث به عن النيب صلى هللا عليه 
  وسلم. وهللا أعلم.

  عن عبادة بن الصامت مرفوعاً:  2عن مسلم بن يسار وعبد هللا بن عبيد الطريق الرابعة: حممد بن سريين 
. كلهم من هذا الطريق. وليس يف  9، والبيهقي8، والشاشي7، والبزار 6، وأمحد5، واحلميدي4، وابن ماجه3رواه النسائي

ا رسول صلى هللا  عليه وسلم عن بيع  رواية احلميدي والبزار ذكر "عبد هللا بن عبيد". ولفظ النسائي: عن عبادة: "



لتمر  لشعري، والتمر  لرب، والشعري  لورق، والرب  لذهب والورق  مللح ومل يقله اآلخر   -الذهب   - قال أحدمها: وامللح 
  إال مثًال مبثل 
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لرب يدًا بيٍد كيف شئنا. قال أحدمها: فمن   لشعري، والشعري  لذهب، والرب  لورق، والورق  يدًا بيٍد، وأمر أن نبيع الذهب 
  زاد أو ازداد فقد أرىب". 

ن مسلم بن يسار مل يسمعه من عبادة بن الصامت. فقد قال أبو حامت يف مسلم بن يسار: روى عن   وُأعّل هذا الطريق 
  . 1عبادة بن الصامت مرسالً 

  . 2وقال البيهقي: هذا احلديث مل يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت، إمنا مسعه من أيب األشعث عن عبادة 
  وقد سبق يف الطريق السابقة ذكر رواية مسلم بن يسار عن أيب األشعث.

فة واقعة من حممد بن سريين؛ فإنه ذكر طريق حممد بن سريين عن مسلم بن يسار عن  ويفهم من كالم النسائي أن املخال
  عبادة، قال عقبه: خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أيب األشعث عن عبادة. 

بع حممد بن سريين على روايته بكر بن عبد هللا املزين سلم ، مما يرجح أن االختالف واقٌع من م4، وهو ثقة ثبت 3ولكن قد 
رة يسقط أ األشعث،   رة يرويه عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصامت، و بن يسار وليس يف الرواة عنه، فإنه 

  فريويه عن عبادة بن الصامت. 
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  الطريق اخلامسة: إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر عنه به:
  . كلهم من هذا الطريق.7، وابن عبد الرب6، والبيهقي5، والشاشي4، والطحاوي3، وأمحد2، وابن أيب شيبة 1رواه النسائي

لكفة". فقال  ولفظ النسائي: ع ن عبادة بن الصامت قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "الذهب الكفة 
ا معاوية. إين أشهد أين مسعت رسول هللا  رٍض يكون  يل أال أكون  معاوية: إّن هذا ال يقول شيئاً. قال عبادة: إين وهللا ما ُأ

لرب ذكر األصناف الستة الباقية يف هذا احلديث، وهي الفضة والرب والشعري  صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك". وزاد ابن عبد ا
  والتمر وامللح.

النقطاع بني حكيم بن جابر وعبادة بن الصامت رضي هللا عنه. فقد قال البخاري يف ترمجة حكيم:   وقد ُأعلَّ احلديث 
  . 8"-يف الصرف  -"وقال حكيم: أخربت عن عبادة 

لعنعنة"قال احلافظ ابن حجر تعل  ، 9يقاً على قول البخاري هذا: "يعلل بذلك احلديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة 
  يعين به هذا احلديث. 
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النقطاع الذهيب، فقال: "له علة، جاء عن حكيم قال: ُأخربت عن عبادة"   . 1وممن أعّل احلديث أيضاً 
بع يف ذلك البخاري    . - رمحه هللا  -ولعّل الذهيب قد 

ّن حكيماً قد مسع من عمر بن   ويفهم من كالم املزي أنه ال يرى االنقطاع، وذلك أنه بعد أن ذكر قول البخاري عقبه 
  أي أن مساعه ممكن؛ ألن عبادة قد تويف بعد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 2اخلطاب رضي هللا عنه

  الطريق السادسة: قبيصة بن ذؤيب عنه به: 
.  8، وابن عبد الرب 7، وابن عساكر6، ومتام الرازي5، والطرباين يف مسند الشاميني 4، والبزار -وفيه قصة   - 3رواه ابن ماجه

  كلهم من طرٍق عن حيىي بن محزة عن برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عنه به. وليس يف إسناد البزار ذكر برد بن سنان. 
  . 9وحيىي بن محزة هو ابن واقد احلضرمي، ثقة
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بن سنان هو أبو العالء الشامي الدمشقي، وثقه ابن معني، ودحيم، والنسائي، وغريهم. وقال أمحد: صاحل احلديث.  وبرد 
  . 1وضعفه علي بن املديين

  .2وجعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق
فظ  . ومل يذكر احلا4. وقال ابن حجر: صدوق3وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي الشامي. ذكره ابن حبان يف الثقات

ابن حجر من وثقه سوى ما ذكره عن ابن حبان. ومعلوم أن توثيق ابن حبان ال يكفي يف رفع اجلهالة عن الراوي، فيبقى  
ا جهالة حال؛ ألنه روى عنه أكثر من واحد، ويكون على اصطالح احلافظ يف التقريب:   إسحاق بن قبيصة جمهوًال، إال أ

  "مقبوًال" فيحتاج إىل متابع. 
ن ذؤيب فهو ممّن ولد يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فقد ولد عام الفتح. وروى عن مجع من الصحابة  وأما قبيصة ب

، وقد تويف عبادة بن  5منهم عثمان بن عفان رضي هللا عنه. ونزل الشام حيث كان عبادة بن الصامت رضي هللا عنه 
   قبيصة حني وفاة عبادة أكثر من مخٍس وعشرين . فيكون ُعْمرُ 6الصامت رضي هللا عنه سنة أربٍع وثالثني من اهلجرة
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سنة، وهو ظاهر يف إمكان مساعه منه. ومل أقف على من نفى مساع قبيصة من عبادة بن الصامت رضي هللا عنه من األئمة  
متصل   . ومل يذكر دليًال على ذلك، فيبقى أن اإلسناد 1املتقدمني، إال أن املزي قال يف قبيصة: "مل يلق عبادة بن الصامت"

  وليس فيه انقطاع.
. فاجلواب أن يقال: إن قبيصة وإن مل يدرك القصة فقد 2وأما قول البوصريي: "صورته مرسل؛ ألن قبيصة مل يدرك القصة"

  أدرك عبادة وهو صاحب القصة، فيكون أخذها منه. 
. ومع ذلك فإن هذا الطريق  ومما سبق يتبني أن هذا اإلسناد متصل إال أن فيه إسحاق بن قبيصة مل يوثقه غري ابن حبان

  يصلح للمتابعات، وقد توبع كما يف الطرق األخرى للحديث. وهللا أعلم.
سناده عن بقية بن الوليد عن عمر بن   3وقد روي حديث قبيصة بن ذؤيب عن عبادة من طريٍق آخر. فقد رواه الشاشي

س املغرية عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أيب الشعثاء عن ه به. ولفظه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال 
لشعري اثنني بواحد يدًا بيٍد". ولكن يف إسناده عمر بن املغرية، وقد قال فيه البخاري: "منكر احلديث جمهول".   لقمح 

  وأيضاً فيه تدليس بقية بن الوليد.
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ذا اإلسناد فقال: "هذا حديث منكر، وإمنا هو قتادة عن أيب قالبة عن أيب األشعث   وقد سئل أبو حامت عن هذا احلديث 
  . 1عن عبادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم" 

  وقد سبق ذكر حديث أيب األشعث عن عبادة رضي هللا عنه. 
  السابعة: احلسن البصري عنه به: الطريق 

. كالمها عن أسباط بن حممد عن الشيباين عن رجٍل من أهل البصرة عنه به، ولفظ ابن  3، والطرباين2رواه أمحد بن منيع
منيع: عن عبادة بن الصامت قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جملس من جمالس األنصار ليلة اخلميس يف  

، والشعري قفيزًا بقفيٍز يدًا بيٍد، وما رمضان، ومل يصم  لفضة مثًال مبثل يدًا بيٍد، وما زاد فهو ر ً بعده يقول: "الفضة  رمضا
 ." ً، والتمر قفيزًا بقفيٍز يدًا بيٍد، وما زاد فهو ر   زاد فهو ر

  . 4والشيباين هو سليمان بن أيب سليمان الشيباين الكويف، وهو ثقة
  مَّ. ويف اإلسناد رجٌل مل يس

  . 5وأيضاً فإن يف اإلسناد انقطاعاً وهو أن احلسن مل يسمع من عبادة بن الصامت رضي هللا عنه. قاله البزار
  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف.
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  وأنس بن مالك:  1الطريق الثامنة: حممد بن سريين عن عبادة 
. كالمها عن الربيع بني َصبيح عن حممد بن سريين به. ولفظ أيب داود الطيالسي: أن  3، والبزار2رواه أبو داود الطيالسي

لشعري، وامللح   رسول لرب، والشعري  لتمر، والرب  لذهب، والتمر  لورق، والذهب  هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الورق 
لورق اثنني بواحد يداً بيٍد،   لدينار  س  ً بوزن"، قال: وقال أحدمها ومل يقله اآلخر: "وال  مللح، عيناً بعني، أو قال: وز

لشعري  لرب  س  لشعري اثنني بواحٍد يدًا بيٍد". وال  مللح  س    اثنني بواحٍد يدًا بيٍد، وال 
سناده ما يبني أن حممد بن سريين   قال الطيالسي: "هكذا رواه الربيع". يشري إىل خمالفة الربيع لغريه يف هذا اإلسناد. مث ساق 

  مل يسمعه من عبادة وإمنا رواه عنه بواسطة كما سيأيت.
   نعلم رواه عن أنس إال الربيع، وإمنا يعرف عن حممد عن مسلم بن يسار عن عبادة.وقال البزار: ال

قي رجال اإلسناد ثقات"   .4وقال البوصريي: "إسناده حسن، الربيع بن صبيح خمتلف فيه، و
  ن عياش عنواحملفوظ يف هذا احلديث أنه عن الربيع بن صبيح عن حممد بن سريين عن عبادة وأنس به. ولكن رواه أبو بكر ب
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  . وهو شاذ واحملفوظ األول.1الربيع بن صبيح عن احلسن عن عبادة وأنس به
ضعفه ابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وابن املديين، وابن معني يف رواية، والنسائي وغريهم. وقال   والربيع بن صبيح خمتلٌف فيه. 

س س به، رجل صاحل. وقال ابن معني يف رواية: ليس به  .  2شعبة: ال يعجبين االحتجاج به إذا انفرد. وقال أمحد: ال 
  . 3وقال ابن حجر: صدوق سيء احلفظ
أئمة اجلرح والتعديل أنه ضعيف احلديث، ولكن ضعفه ليس شديدًا، بل هو صاحلٌ  ويظهر يل حسب ما تقدم من أقوال 

  لالعتبار وال حيتج به إذا انفرد. 
  وحديثه هذا عن أنس ليس له متابع، فقد قال البزار: "ال نعلم رواه عن أنٍس إال الربيع"، فيكون على هذا ضعيفاً. 

ذا اإلسناد منقطع، ألن حممد بن سريين مل يسمعه من  وأما حديثه عن عبادة فله ما يؤيده من الطرق السابق ة، إال أنه 



  ، وإمنا مسعه من مسلم بن يسار عن عبادة، كما سبق يف الطريق الرابعة هلذا احلديث. 4عبادة
هذه هي الطرق اليت وقفت عليها يف حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه. وهو حديث صحيح ال شك فيه، والضعف 

لطرق األخرى للحديث. وهللا أعلم.اليسري احلاص   ل يف بعض الطرق ينجرب 
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ى رسول هللا 9( -  148 لذهب، ) عن أيب بكرة رضي هللا عنه قال: " لفضة، والذهب   صلى هللا عليه وسلم عن الفضة 
لذهب كيف شئنا".  لفضة كيف شئنا، والفضة    إال سواًء بسواٍء، وأمر أن نبتاع الذهب 

. كلهم من طرٍق عن  7، والبيهقي6، وابن حبان5، والطحاوي4، وأمحد3، والنسائي2واللفظ له، ومسلم 1رواه البخاري
  ن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه به. حيىي بن أيب إسحاق ع

دة أمحد، وعنده أن الرجل الذي سأل أ   وزاد مسلم: "فسأله رجٌل فقال: يدًا بيٍد؟ فقال: هكذا مسعت". وذكر هذه الز
بت بن عبد هللا.  بت بن عبيد، ويف رواية له    بكرة هو 

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة مبثله، إال أن حيىي ين أيب كثري    إال أن النسائي رواه من وجٍه آخر أيضاً عن حيىي بن أيب كثري 
وقد عنعن، وهو إمنا مسع هذا احلديث من حيىي بن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، فإنه هكذا رواه   8مدلِّس
  مسلم. 
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من طريق حبر بن كنيز أيب الفضل عن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه "أن   3، واحلازمي 2، وابن عدي 1ورواه أيضاً البزار 
ى عن الصرف قبل موته بشهرين".   النيب صلى هللا عليه وسلم 

ذا اللفظ إال عن أيب بكرة، وحبر بن ك   نيز لني احلديث". قال البزار: "ال نعلمه 
  وقال احلازمي: "هذا احلديث واهي اإلسناد، وحبر السقاء ال تقوم به حجة". 

ريخ" مث قال عن هذا اإلسناد: "فيه حبر بن كنيز   لذهب من غري ذكر  ى عن الذهب  وقال اهليثمي: "يف الصحيح أنه 
  دًا. وأنه ضعيف ج 5. وقد تقدم الكالم يف حبر بن كنيز4السقاء وهو ضعيف" 

ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصرف قبل موته بشهرين" ضعيف لضعف حبر بن كنيز. وهللا  فعلى هذا فإن حديث "
  أعلم.
) عن معمر بن عبد هللا رضي هللا عنه أنه أرسل غالمه بصاع قمٍح، فقال: بعه مث اشرت به شعريًا، فذهب  10( -  149

دة بعض صاع، فلم خذّن الغالم، فأخذ صاعاً وز ا جاء معمرًا أخربه بذلك. فقال له معمر: مل فعلت ذلك؟ انطلق فرّده وال 
  إال مثًال مبثل، 
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لطعام مثًال مبثل". قال: وكان طعامنا يومئذ الشعري. قيل له:   فإين كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "الطعام 
  فإنه ليس مبثله. قال: إين أخاف أن يضارع".

. كلهم من طرٍق عن أيب  6، والبيهقي5، والدارقطين4لكبري، والطرباين يف ا3، وابن حبان2وهذا لفظه، وأمحد 1رواه مسلم
  النضر عن بسر بن سعيد عنه به، وأبو النضر امسه سامل بن أيب أمية املدين. 

ة واملقاربة   . 7وقوله: "إين أخاف أن يضارع"، املضارعة: هي املشا
من جهته ال روايًة، والرواية عن النيب صلى هللا  قال البيهقي: هذا الذي كرهه معمر بن عبد هللا خوف الوقوع يف الر احتياطاً 

عليه وسلم عامة حتتمل األمرين مجيعاً، أن يكون أراد اجلنس الواحد دون اجلنسني، أومها معاً، فلما جاء عبادة بن الصامت  
  .8بقطع أحد االحتمالني نصاً، وجب املصري إليه. و التوفيق 

ذا احلديث  آلخر متفاضًال، ومذهبنا وقال النووي: "احتج مالك  يف كون احلنطة والشعري صنفاً واحداً ال جيوز بيع أحدمها 
ما صنفان جيوز التفاضل بينهما ... "، إىل أن قال: "وأما    ومذهب اجلمهور أ
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ما جنس واحد، وإمنا خاف من ذلك فتورع ا   . 1حتياطاً" حديث معمر هذا فال حجة فيه؛ ألنه مل يصرح 
فجاءه صائغ، فقال له:  أ عبد   -رضي هللا عنهما  -) عن جماهٍد قال: "كنت مع عبد هللا بن عمر 11( -  150

كثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد هللا عن   الرمحن، إين أصوغ الذهب مث أبيع الشيء من ذلك 
ب املسجد، أو إىل دابٍة يريد أن يركبها، مث قال  ذلك، فجعل الصائغ يرّدد عليه املسألة، وع بد هللا ينهاه، حىت انتهى إىل 

لدرهم، ال فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهد إليكم".  لدينار، والدرهم    عبد هللا بن عمر: "الدينار 
  من طرق: - رضي هللا عنهما   -جاء هذا احلديث عن ابن عمر 

  ه به: الطريق األوىل: جماهد عن
،  5، وعبد الرزاق4، والشافعي3للفظ املذكور عن محيد بن قيس املكي به، ومن طريق مالك رواه النسائي  2رواه مالك
  . 8، والبغوي7، والبيهقي6والطحاوي
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.  1ومحيد بن قيس املكي األعرج أبو صفوان القارئ، وثقه ابن سعد وابن معني وأمحد يف رواية والبخاري وأبو داود وغريهم
  . 2قال الذهيب: ثقة

  . 3: هذا خطأ- قال  -قال الشافعي عن لفظ مالك: "هذا عهد نبينا إلينا"  
وسلم يف الصرف شيئاً، وما جاء يف رواية مالك فهو  ويعين الشافعي بذلك أن ابن عمر مل يسمع من النيب صلى هللا عليه 

خطأ. ولذلك روى الشافعي عقب قوله هذا عن سفيان بن عيينة عن وردان الرَّومي أنه سأل ابن عمر فقال: إين رجل أصوغ  
لذهب ال فضل   -رضي هللا عنهما   -فقال ابن عمر  -أو عمل يدي   -احللي مث أبيعه، فأستفضل قدر أجريت  "الذهب 

  بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهد إليكم".
  قال الشافعي: يعين "صاحبنا": عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

فاألخبار دالة على أن ابن عمر مل يسمع يف ذلك من النيب صلى هللا عليه   -أي الشافعي    - قال البيهقي: "هو كما قال 
  . 4وسلم شيئاً" 

ون رواية مالك صحيحة من وجه، فقال: "قد جيوز أن يقول هذا عهد نبينا صلى هللا  ولكن ذكر البيهقي احتماالً وهو أن تك
  عليه وسلم إلينا وهو 
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  . 1ثبت له ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه وغريه" يريد إىل أصحابه بعدما
وقال ابن عبد الرب: "قول الشافعي عندي َغَلٌط على أصله، ألن حديث ابن عيينة يف قوله "صاحبنا" جممل حيتمل أن يكون 

أراد عمر، فلما قال جماهد عن ابن عمر: "هذا عهد  أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو األظهر، وحيتمل أن يكون 
ر، ولكن الناس ال يسلم منهم أحٌد من   نبينا" فسَّر ما أمجل وردان الرومي، وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي يف اآل

م إذا تكلم العامل عند من ال ينعم النظر بشيٍء   كتبه وجعله ديناً  الغلط، وإمنا دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ أل
  انتهى.  2يرّد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع اخللل، و التوفيق" 

نه غلط: إن كان يعين به أن قول ابن عمر "هذا عهد نبينا إلينا" صحيح وأن معناه   وحكم ابن عبد الرب على قول الشافعي 
اب عنه أن ابن عمر قد ثبت عنه القول مبا كان يقول به ابن  أن ابن عمر مسع هذا من النيب صلى هللا عليه وسلم. فاجلو 

عباس يف الصرف حىت حدثه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم "ينهى عن بيع الذهب  
هو معلوم. وقد سبق  لذهب إال مثًال مبثل"، ولو أن ابن عمر مسع فيه من النيب صلى هللا عليه وسلم شيئاً مل يعدل عنه كما 

طول مما هنا    . 3الكالم يف هذا 
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لتوجيه الذي ذكره البيهقي، فـَنَـَعم. ولعّل  وإن كان ابن عبد الرب يعين بقوله هذا تصحيح رواية: "هذا عهد نبينا إلينا" ولكن 
  . وهللا أعلم.1، وبه وّجه ابن الرتكماين قول ابن عبد الرب-رمحه هللا  -هذا هو مقصود ابن عبد الرب  

ابن عمر مل  فمما سبق يتبني أن هذه الطريق صحيحة، وأما قول ابن عمر "هذا عهد نبينا إلينا" فهو مرسل صحايب؛ ألن 
  يسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك شيئاً، ومرسل الصحايب حجة.

سناده عن الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي به.  2قال ابن بشكوال: "الصائغ هو وردان الرومي" ، مث روى 
  وقد تقّدم ذكره. 

  أيضاً من طريق الشافعي.  4، وابن عبد الرب 3ورواه البيهقي
ى أن يباع احللي إال بغري جنسه، أو بوزنه،   -رمحه هللا   -أغرب ابن القيم و  فقال: "ال يعرف عن أحد من الصحابة أنه 

  انتهى.  5واملنقول عنهم إمنا هو يف الصرف"
كثر من وزنه   -رضي هللا عنهما   -وفيما قاله نظر؛ فهذا ابن عمر  ى عن بيع الذهب املصوغ  ،  كما سبق يف هذا احلديث 

  وتقدم عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه حنو هذا. وهللا أعلم.
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  انية: أبو جناب الكليب عن أبيه عنه به: الطريق الث
لصاعني، فإين أخاف   1رواه أمحد لدرمهني، وال الصاع  لدينارين، وال الدرهم  من هذا الطريق، ولفظه: "ال تبيعوا الدينار 

ألفراس، والنج ، فقام إليه رجل فقال:  رسول هللا، أرأيت الرجل يبيع الفرس  إلبل، قال:  عليكم الرما، والرما هو الر يبة 
س إذا كان يدًا بيد".    ال 
  وإسناد أمحد فيه علتان: 

األوىل: أبو جناب الكليب، وامسه حيىي بن أيب حية، ضّعفه ابن سعد، والقطان، وأمحد، وأبو داود، والنسائي، وغريهم. وتكلم 
لسماع.  . وهو 3. قال ابن حجر:: "ضعفوه لكثرة تدليسه"2يف حديثه أيضًا لتدليسه عن الضعفاء   هنا مل يصّرِح 



العلة الثانية: املخالفة يف الرفع والوقف، فإن األسانيد الصحيحة فيها أن ابن عمر كان يقول مبنت هذا احلديث من قوله ال  
، حىت لقيه 6، وغريمها. وابن عمر أخذ هذا أوًال من أبيه5، وابن أيب شيبة4يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم كما رواه أمحد

  . 7و سعيد فحدَّثه به عن النيب صلى هللا عليه وسلمأب
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، ولكن ميكن أن جياب عن هذه العلة -رضي هللا عنهما  -فعلى هذا فإن احملفوظ يف هذا احلديث أنه موقوف على ابن عمر 
مرسل صحايب وهو   ن ابن عمر وإن مل يكن مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد مسعه من أيب سعيد عنه، فيكون

  حجة. وهللا أعلم.
  فيبقى أن علة اإلسناد هو أبو جناب الكليب، وقد تقدم أنه ضعيف مدّلس.

ذا اإلسناد ضعيفة، إال أن معناه جاء عن ابن عمر  وأما قوله " رسول هللا، أرأيت الرجل يبيع الفرس ... " احلديث، فهي 
يف (فصل: النهي عن بيع احليوان   - إن شاء هللا  - يق أيضاً كما سيأيت عن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري هذا الطر 

  حليوان نسيئة) . وهللا أعلم. 
  الطريق الثالثة: عبد املؤمن عنه به:

لشعري، وامللح   1رواه أبو يعلى  لرب، والشعري  لفضة، والرب  لذهب، والفضة  سناده عن سكني به. ولفظه: "الذهب 
  لتمر مثًال مبثل، كيًال بكيل، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب". مللح، والتمر 

ً يف هذه الرواية، ولكن لعله ابن أيب شراعة اجلالَّب، فقد قال البخاري : مسع من ابن  3وأبو حامت 2وعبد املؤمن مل يقع منسو
  . - رضي هللا عنهما  -عمر 
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  ، وسكني بصري. 1وقال البخاري: حديثه يف البصريني
س إذا جاءك بشيء تعرفه. وقال حيىي بن معني: ثقة   . 2وعبد املؤمن بن أيب شراعة قال فيه حيىي القطان: مل يكن به 

س به. وأما ُسكني، فهو ابن عبد العزيز العبدي العطّار البصر    ي، وثقه وكيع، وابن معني، والعجلي. وقال أبو حامت: ال 
  . 3وضعفه أبو داود والنسائي

  . 4وخلص فيه ابن حجر إىل أنه: صدوق، يروي عن ضعفاء
أن ابن عمر مل يسمع هذا احلديث من النيب صلى هللا   - غري مّرة  -فعلى هذا فإن هذا اإلسناد حسن، إال أنه كما سبق 

  ا مسعه من أيب سعيد اخلدري عنه، فهو مرسل صحايب، وهو حجة. وهللا أعلم.عليه وسلم، وإمن
  الطريق الرابعة: عطية العويف عنه به:

لفضة مثًال   5رواه احلارث بن أيب أسامة لذهب، والفضة  مسار ثنا ابن أيب ليلى به. ولفظه: "الذهب  عن حيىي بن هاشم السِّ
  ن يدخل بيته فال تدعه".مبثل، فمن زاد فقد أرىب، وإن استنظرك أ

مسار تقدم الكالم فيه   ، وأنه مرتوك مّتهم.6وحيىي بن هاشم السِّ
 ____________________  

  ) . 6/116التاريخ الكبري ( 1
  ) . 65/ 6اجلرح والتعديل ( 2
  ) . 4/127ذيب التهذيب ( 3
  ) . 2461تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) . 1/502( بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  5
  ) ، عند الطريق الثامنة منه. 9تقدم الكالم عليه عند حديث عبد هللا بن عمر، رقم (  6
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  . 1وأما ابن أيب ليلى، فهو حممد بن عبد الرمحن، تقدم الكالم فيه وأنه صدوق سيئ احلفظ جداً 
  .2وعطية العويف، تقدم أنه صدوق خيطئ كثرياً 

وغريهم هذا املنت من طرٍق عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب موقوفاً،   5، والبيهقي4ر، وابن جري3وقد روى عبد الرزاق
  وهو الصواب وهللا أعلم.

ا. وهللا أعلم.   فعلى هذا فإن هذه الطريق عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم ضعيفة جدًا ال يعترب 
  الطريق اخلامسة: بشر بن حرب عنه به: 

سنادمها عن محاد بن زيد به. ولفظ الطيالسي: عن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر عن   7اين، والطرب 6رواه الطيالسي
، فال تقربه، هل مسعت ، عني الر لدرمهني فقال: عني الر ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   8الصرف: الدرهم 

ملثل".    "خذوا املثل 
 ____________________  

  ) . 44د حديث رقم ( تقدم الكالم عليه عن 1
  ) . 124تقدم الكالم فيه عند حديث رقم (  2



  ) . 121/ 8املصنف ( 3
ر (  4   ) . 2/73ذيب اآل
  ) . 5/284السنن الكربى (  5
  ) . 254مسند الطيالسي (ص  6
  ) . 28/49انظر: جامع املسانيد والسنن، البن كثري ( 7
مسند الطيالسي املطبوع "مسعت". واللفظ األخري ميكن أن عند الطرباين: "أما شعرت" وهو أوىل من اللفظ املذكور يف  8

ن يكون املعىن: هل مسعت ما حيدث به عن النيب صلى هللا عليه وسلم.    خيرَّج 
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وبشر بن حرب خمتلٌف فيه، فضعَّفه ابن سعد، وابن املديين، وابن معني، وأمحد، والعجلي، وغريهم. وقال أبو داود: ليس  
س بهبشيء. وقال اب ته حديثاً منكرًا وهو عندي ال    . 1ن عدي: ال أعرف يف روا

  . 2وجعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق فيه لني
ويظهر يل من األقوال السابقة ألئمة اجلرح والتعديل أنه ضعيف احلديث يصلح لالعتبار. وقد توبع يف الطرق السابقة. وهللا 

  أعلم.
ابن عمر هذا، وهو حديث صحيح. والضعف يف بعض الطرق ال مينع  هذه هي الطرق اليت وقفت عليها يف حديث 

  االحتجاج به، وإن كان يسرياً فهو ينجرب بغريه. وهللا أعلم.
ا، فقال له أبو  12( -  151 كثر من وز ع سقايًة من ذهب أو ورق  ) عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أيب سفيان 

ساً.  الدرداء مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل م ينهى عن مثل هذا إال مثًال مبثل، فقال له معاوية: ما أرى مبثل هذا 
رٍض   فقال أبو الدرداء: من يعذرين من معاوية؟ أ أخربه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وخيربين عن رأيه. ال ُأساكنك 

ر بن اخلطاب إىل معاوية أن ال تبيع ذلك إال أنت فيها. مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له، فكتب عم
ً بوزن".    مثًال مبثل وز

 ____________________  
  ) . 1/446ذيب التهذيب ( 1
  ) . 681تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
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  . 5، والبيهقي4، والنسائي3، وأمحد2عن زيد بن أسلم به، ومن هذا الطريق أخرجه الشافعي 1رواه مالك
  علَّ هذا احلديث بعلتني: وقد أُ 

  االنقطاع. -  1
  أن هذه القصة إمنا عرضت ملعاوية مع عبادة بن الصامت ال مع أيب الدرداء.  -  2



أما العلة األوىل، فقد قال ابن عبد الرب: ظاهر هذا احلديث االنقطاع، ألن عطاء ال أحفظ له مساعاً من أيب الدرداء، وما أظنه  
لشام يف خالفة عثمان لسنتني بقيتا من خالفته، ذكر ذلك أبو زرعة عن أيب مسعر عن مسع منه شيئاً؛ ألن أ الد رداء تويف 

سعيد بن عبد العزيز. وقال الواقدي: "تويف أبو الدرداء سنة اثنتني وثالثني، ومولد عطاء بن يسار إحدى وعشرين، وقيل:  
من أهل مصر عن أيب الدرداء حديث هلم البشرى،   سنة عشرين". قال ابن عبد الرب: وقد روى عطاء بن يسار عن رجلٍ 

وممكن أن يكون مسع عطاء بن يسار من معاوية، ألن معاوية تويف سنة ستني، وقد مسع عطاء بن يسار من أيب هريرة وعبد هللا 
  بن عمرو بن العاص وعبد هللا بن عمر ومجاعة من الصحابة هم أقدم

 ____________________  
  ) . 2/492املوطأ (  1
  ) . 1228) ، فقرة ( 446الرسالة (ص 2
  ) . 6/448املسند ( 3
  ) ] . 279/ 7سنن النسائي [كتاب البيوع ( 4
ر (5/280السنن الكربى (  5   ) . 39-38/ 8) ، معرفة السنن واآل
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ا كانت يف زمن عمر، وتويف عمر سنة ثالث وعشرين، أو أرب ً من معاوية، ولكنه مل يشهد هذه القصة؛ أل ع وعشرين من مو
  انتهى كالمه. 1اهلجرة"

النقطاع. فقال: مرسل ال يصح   . 2وقد سبق البخاريُّ ابَن عبد الرب يف احلكم على رواية عطاء بن يسار عن أيب الدرداء 
لتحديث عن أيب الدرداء  . والذهيب  3وملا ذكر الذهيب هذا القول عن البخاري عقبه حبديث يف إسناده تصريح عطاء 

لشام فإنه  صاحب استق لنظر إىل سن عطاء بن يسار املدين عند وفاة أيب الدرداء الذي تويف  راء وإمامة يف الرجال، ولكن 
النقطاع بينهما.   يبعد مساعه منه، وال سيما أن البخاري قد صرَّح 

لتحديث عن أيب الدرداء فقد روا   4ه النسائي يف الكربى وأما احلديث الذي ذكره الذهيب والذي فيه تصريح عطاء بن يسار 
لتحديث، فلعّل من ذكر صيغة التحديث بني عطاء بن يسار وأيب الدرداء أخطأ يف   سناٍد صحيح وليس فيه التصريح 

  ذلك. وهللا أعلم. 
 ____________________  

فغري صحيح.   ) . وما ذكر أن عبد هللا بن عمرو بن العاص، وعبد هللا بن عمر توفيا قبل معاوية72-4/71التمهيد ( 1
لطائف ليايل احلرة  على ما رّجح ابن حجر يف تقريب   -سنة ثالث وستني   - فقد تويف عبد هللا بن عمرو بن العاص 

) . وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب تويف سنة ثالٍث وسبعني على ما قرره احلافظ ابن حجر يف تقريب  3499التهذيب (رقم 
  ) . 3490التهذيب (رقم 

  ) . 3/474) . وانظر ميزان االعتدال ( 6443/ عقب حديث رقم 11مع الفتح ( صحيح البخاري  2
) ، تفسري سورة الرمحن عند قوله تعاىل  27/146) . ورواه بنحوه ابن جرير الطربي يف تفسريه (3/474ميزان االعتدال (  3

  {َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنـََّتاِن} . 
  ) . 6/478السنن الكربى (  4
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وأما االحتمال الذي ذكره ابن عبد الرب وهو أن يكون عطاء مسع هذا احلديث من معاوية فضعيف؛ ألن سياق احلديث يبعد  
  فيه هذا االحتمال. 

ا عرضت ملعاوية مع أيب الدرداء إال من   وأما العلة الثانية يف احلديث فقد قال ابن عبد الرب: "ال أعلم هذ القصة روي أ
ن عطاء بن يسار، ومل يرَو من وجٍه آخر فيما علمت، وليست حمفوظًة إال ملعاوية مع عبادة بن  حديث زيد بن أسلم ع

  .1الصامت"
ا مشهورة عن عبادة بن الصامت، فقد قال   ا عن أيب الدرداء كما أ ولكن ابن عبد الرب يف موضٍع آخر أشار إىل إمكان ثبو

  . 2مثل هذه القصة أو حنوها"  -أي معاوية  - ابن عبد الرب: "وممكن أن يكون له مع أيب الدرداء 
ورّجح الزرقاين هذا االحتمال حيث قال: "اإلسناد الصحيح وإن مل يرد من وجٍه آخر، فهو من األفراد الصحيحة، واجلمع  

  . 3ممكن، ألنه عرض له ذلك مع عبادة وأيب الدرداء" 
ا عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه  والذي يظهر يل هو ما ذكره ابن عبد الرب أوًال وهو أن احملفوظ يف  هذه القصة أ

ورواية عطاء بن يسار عن أيب الدرداء شاذة، وذلك لورود الطرق الكثرية اليت تثبت أن الواقعة إمنا كانت بني عبادة بن  
  الصامت

 ____________________  
  ) . 4/72التمهيد ( 1
  ) . 4/83التمهيد ( 2
  ) . 226/ 4شرح الزرقاين (  3
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، وأن عمر أمر 1، ويف بعض الطرق ذكر فيها قدوم عبادة على عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه -رضي هللا عنهما  -ومعاوية 
معاوية مبا حدثه به عبادة بن الصامت رضي هللا عنه نظري ما ذكر يف حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه، مما يؤيد أن ذكر أيب 

  الدرداء غري حمفوظ. 
اين: "اإلسناد الصحيح ... " اخل. فاجلواب عنه مبا سبق أنه منقطع بني عطاء وأيب الدرداء رضي هللا عنه. وهللا وأما قول الزرق

  أعلم.
ء يشرب فيه  ع سقايًة من ذهب"، السقاية إ   . 2وقوله: "

لدينارين 3) عن أيب الزبري املكي قال: مسعنا أ ُأسيد13( -  152 ، قال: فقال أبو  الساعدي وابن عباس يفيت الدينار 
ُأسيد الساعدي وأغلظ له، فقال له ابن عباس: ما كنت أظنُّ أّن أحدًا يعرف قرابيت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

لدينار،   يل مثل هذا  أ ُأسيد، فقال أبو ُأسيد: أشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول: "الدينار 
لدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعري بصاع شعري، وصاع ملح بصاع ملح، ال فضل بني شيء من   والدرهم 

  ذلك"، فقال عبد هللا بن عباس: إن هذا شيٌء إمنا كنت أقوله برأي ومل أمسع فيه شيئاً. 



 ____________________  
  هي الطريق السادسة من طرق حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه. 1
  ) . 2/382غريب احلديث (  النهاية يف  2
، والصواب التصغري. انظر: املغين يف ضبط أمساء  -ًأِسيد  - ، وقيل: بفتح مهزة فمكسورة -مصّغرًا  - بضم اهلمزة  3

  ) . 22الرجال (ص 
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ين  . كلهم من طرٍق عن عتيق بن يعقوب الزبريي حدث4، وابن عبد الرب3، واحلاكم2وهذا لفظه، والطرباين 1رواه الشاشي
  عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن إبراهيم بن طهمان به.

ذه السياقة، وعتيق بن يعقوب شيخ قرشي من أهل املدينة.   قال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه 
وعتيق بن  ويف قول احلاكم نظر، ذلك أن عتيق بن يعقوب مل يرو له مسلم شيئاً، بل مل يرو له أصحاب الكتب الستة. 

  . 5يعقوب وثقه الدارقطين، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  ، وأنه صدوق خيطئ.6وأما عبد العزيز بن حممد الدراوردي فقد سبق الكالم فيه 

  . 8. قال ابن حجر: ثقة يغرب7وإبراهيم بن طهمان هو أبو سعيد اخلراساين، وثّقه مجهور أئمة اجلرح والتعديل إال من شذَّ 
  . وهو كما قال9ذا احلديث: "إسناده حسن"قال اهليثمي عن ه

ا صحيحاً لغريه. وهللا أعلم. -رمحه هللا  -   إال أن له شواهد تؤيده فيكون 
 ____________________  

  ) . 3/397مسند الشاشي (  1
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  ) . 189تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 8
  ) . 4/117جممع الزوائد (  9
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سناده عن طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر الورَّاق عن عطاء بن   1وروى الطرباين احلديث 
ح فذكر حنو حديث أيب الزبري املكي، إال أنه ذكر أ سعيد اخلدري بدل أ ُأسيد الساعدي.   أيب ر

  مطر الورَّاق إال إبراهيم بن طهمان".قال الطرباين: "مل يرو هذا احلديث عن 
وإسناد الطرباين فيه طاهر بن خالد بن نزار، وثقه اخلطيب، وقال الدارقطين: هو وأبوه ثقتان. وقال ابن أيب حامت: صدوق.  

  . 3. وخلص فيه احلافظ الذهيب إىل أنه: صدوق وله مناكري2وقال ابن عدي: له عن أبيه إفرادات وغرائب
ح. 4الطرباين مطر الورّاق وحديثه عن عطاء ضعيف وأيضاً ففي إسناد   . وهو هنا يروي عن عطاء بن أيب ر

فعلى هذا فإن هذا اإلسناد عن أيب سعيد اخلدري ضعيف، واملعروف أنه عن أيب أسيد الساعدي رضي هللا عنه كما تقدم. 
  وهللا أعلم.

 ____________________  
  ) .338/ 2املعجم األوسط (  1
  ) . 206/ 3) . وقول الدارقطين نقله عنه ابن حجر يف لسان امليزان ( 3/48دال ( ميزان االعت 2
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ذيب التهذيب ( 4 طول مما هنا، عند  6699) ، تقريب التهذيب: رقم الرتمجة (10/168انظر:  ) . وسيأيت الكالم فيه 

  ) . 183حديث رقم ( 
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لورق   ) عن هشام بن عامر14( -  153 ا أن نبيع الذهب  رضي هللا عنه قال: "إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
".  -أو قال: وأخرب  -نسيئة، وأنبأ    أن ذلك هو الر

،  6، وابن جرير5، وأبو يعلى4، وأمحد بن منيع3، وأبو بكر بن أيب شيبة2واللفظ له، وعلي بن اجلعد 1رواه أمحد
 عن أيوب عن أيب قالبة عنه به، وعندهم أن هشام بن عامر رضي هللا عنه ملّا قدم البصرة وجدهم ، كلهم من طرقٍ 7والطرباين

ذا احلديث.  م فحدَّث    يتبايعون الذهب يف أعطيا
  . 8قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح

أن أ قالبة مل يسمع من  واإلسناد وإن كان رجاله رجال الصحيح كما قال اهليثمي إال أن فيه علًة، وهي االنقطاع، وذلك 
  . 9هشام بن عامر، قاله ابن املديين

لورق نسيئة،   فعلى هذا فإن اإلسناد ضعيف النقطاعه، إال أن احلديث له شواهد كثرية تؤيده فيها النهي عن بيع الذهب 
ذا اإلسناد حسناً لشواهده. وهللا أعلم.    فيكون احلديث 

 ____________________  
  ) .21-4/19،20املسند ( 1
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ر (  6   ) . 2/81ذيب اآل
  ) .22/176املعجم الكبري (  7
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  ) . 95املراسيل البن أيب حامت (ص  9
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ن لسمعن رسول هللا صلى هللا 15( -  154 ) عن أيب رافٍع قال: كنت أصوغ ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم، فحدثنين أ
ً بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب".  لفضة، وز لذهب، والفضة    عليه وسلم يقول: "الذهب 

سنادمها عن 2، وأبو سعيد بن األعرايب1أخرجه أمحد   أيب جعفر عن حيىي البكاء به. ، 
  . 3قال اهليثمي: رواه أمحد، وفيه حيىي البكاء وهو ضعيف

ت عنه، وعلي بن   وأبو جعفر هو الرازي، وامسه عيسى بن أيب عيسى. خمتلٌف فيه. فوثقه ابن سعد، وابن معني يف بعض الروا
  املديين يف رواية، وأبو حامت، واحلاكم وغريهم.

  . 4املديين، وأمحد يف روايٍة عنهم، وضعفه أيضاً أبو زرعة، والنسائي، وابن حبان وغريهم وضعفه ابن معني، وابن
  . 5وخلص فيه ابن حجر إىل أنه: صدوق سيء احلفظ خصوصاً عن مغرية

وحيىي البكاء هو حيىي بن مسلم، ويقال: ابن سليم، ويقال: ابن أيب خليد األزدي. وثقه ابن سعد فقط، وضعفه أمحد، وابن 
  .6، وأبو داود، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، وغريهممعني

  . 7وجعله ابن حجر يف مرتبة: ضعيف
  . 8وأبو رافع هو نُفيع الصائغ املدين، نزيل البصرة، ثقة ثبت 
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ذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف حيىي البكاء، إال أنه يرتقي بشوا هده فيكون حسًنا لغريه. وهللا  فمما سبق يتبني أن احلديث 
  أعلم.
) عن شرحبيل بن سعد أن أ سعيد وأ هريرة وابن عمر حدثوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الذهب  16( -  155

لفضة مثًال مبثل، عيناً بعني، من زاد أو ازداد فقد أرىب".    لذهب مثًال مبثل، والفضة 
. كلهم من هذا الطريق. وعندهم أن شرحبيل قال: إن مل أكن مسعته منهم فأدخلين هللا  3، وأبو يعلى2، وأمحد1رواه مسّدد

  النار. 
  . 4وشرحبيل بن سعد تقدم الكالم عليه وأنه ضعيف

بتة عنهم قد سبق ذكرها، فيكون احلديث الذي رواه شرحبيل حسناً لغريه، ألنه قد توبع   ولكن أحاديث هؤالء الصحابة 
  م. على حديثه. وهللا أعل

ن، فقال: َأىنَّ لكم هذا 17( -  156 َّ ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: ُأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر الرَّ
  التمر؟ قالوا: كان عند متر بعًال، فبعناه صاعني بصاٍع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رُدُّوه على صاحبه". 

بت البناين 6طرباين يف األوسطوهذا لفظه، وال 5رواه البزار  سنادمها عن روح بن عبادة حدثنا كثري بن يسار عن  . كالمها 
  به.
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  ولفظ الطرباين يف آخره قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ردُّوه على صاحبه، فبيعوه بعني، مث ابتاعوا التمر".
بت إال كثري.   قال البزار: ال نعلم رواه عن 

بت إال كثري أبو    الفضل، تفرد به َرْوح.  وقال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن 
  . 1قال اهليثمي: إسناده حسن

رخيه وأشار إىل حديثه هذا عن   وكثري بن يسار مل يوثقه غري ابن حبان. وأثىن عليه سعيد بن عامر خريًا. وذكره البخاري يف 
  . 3يالً . وكذلك ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً وال تعد2أنس، ولكن مل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 

  .4وقال ابن القطان: حاله غري معروفة
ن حاله معروفة، مث ساق عددًا ممن روى عنه، ولكنه مل يذكر أحداً ممن وثقه غري ابن حبان.    وتعقبه احلافظ ابن حجر 

أكثر من  والذي يظهر يل هو ما قاله ابن القطان؛ ألن الرواية عن الراوي ال ترفع من جهالة حاله، وإمنا إذا روى عن الرواي 
ا ترفع جهالة عينه فقط.   واحد فإ



بت البناين عنه كما سبق يف قول البزار والطرباين.   وهذا احلديث عن أنس ال يعلم رواه عنه غري كثري بن يسار عن 
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  وكثري بن يسار ليس يف درجة من يُقبل حديثه إذا انفرد. 
والذي يظهر أن إسناد هذا احلديث ضعيف؛ ألن فيه كثري بن يسار، وهو جمهول كما سبق، إال أن منت احلديث صحيح  

حاديث كثرية مرَّ ذكرها فيما سبق. وهللا    أعلم. بت 
لتمر وفضل، يدًا بيٍد، فقال: "قد كّنا على  18( -  157 ) عن أيب الزبري املكِّي قال: سألت جابر بن عبد هللا عن احلنطة 

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نشرتي الصاع احلنطة بستة آصع من متٍر يدًا بيٍد، فإن كان نوعاً واحدًا، فال خري فيه إال 
  مثًال مبثل". 

  سناده عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار به.   1ه أبو يعلى أخرج
  . 2قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح

ويف قوله نظر، فإن أشعث بن سوار ليس من رجال الصحيح، فالبخاري مل خيرج له يف الصحيح، إمنا خرج له يف األدب  
  . 4عث بن سوار ضعيف. وقد تقّدم أن أش3املفرد، ومسلم إمنا خرج له يف املتابعات

ذا اإلسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوَّار، إال أنه ال مينع من االستشهاد به لكون املعىن   وعلى هذا فإن هذا احلديث 
حة بيع اجلنسني املختلفني ولو مع  الذي يدل عليه صحيح، فقد جاء يف أحاديث كثرية ذكرت يف هذا الفصل تدل على إ

  التفاضل إذا كان يدًا بيٍد.
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: ) عن أيب رافع قال: مسعت أ بكر الصديق رضي هللا عنه يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول19( -  158
لفضة، مثًال مبثٍل، الزائد واملستزيد يف النار".  لذهب، والفضة    "الذهب 



  جاء هذا احلديث من طريقني: 
  الطريق األوىل: موسى بن أيب عائشة عن حفص بن أيب حفص عن أيب رافٍع عنه به: 

  . 2واللفظ له، والرتمذي يف العلل الكبري  1أخرجه البزار 
. وقال البزار: روى عنه السُّدِّي وموسى بن أيب عائشة، فقد  3فيه البخاري: فيه نظرويف إسنادمها حفص بن أيب حفص، قال 

  . انتهى. 6. وذكره ابن حبان يف الثقات5. وقال الدارقطين: جمهول4ارتفعت جهالته
ا جهالة العني، وأما جهالة احلال فال، حىت يوثقه معترب، على أن ابن حبان فرق  فأما قول البزار يف ارتفاع جهالته فاملقصود 

  . 7بني الذي يروى عنه السدي والذي يروي عنه موسى
لقوي"   ، فغري صحيح؛ ألن قول الذهيب 8وأما قول اهليثمي: "يف إسناد البزار حفص بن أيب حفص، قال الذهيب ليس 
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ذي ، وأما هذا ال1الذي نقله عنه اهليثمي إمنا هو يف حفص ابن أيب حفص التميمي السراج الذي يروي عن احلسن البصري 
  . 2يف إسناد البزار فقد ترجم له الذهيب ترمجة مستقلة، وذكر فيه قول البخاري السابق 

، وذلك أنه ملَّا ترجح حلفص بن أيب حفص التميمي، وذكر فيه قول الذهيب،  3ووقع للحافظ ابن حجر حنو ما وقع للهيثمي
دارقطين إمنا قال قوله هذا يف غري من ترجم له  مث ذكر قول ابن حبان، ذكر بعد ذلك قول الدارقطين السابق. ومعلوم أن ال

  احلافظ ابن حجر. 
. فاجلواب عنه أن الدارقطين إمنا  4وأما قول احلافظ ابن حجر بعد أن نقل قول الدارقطين: فما أدري أهو التميمي أو غريه 

رضي هللا عنه ...    قال: جمهول بعد أن ذكر حديث موسى بن أيب عائشة عن حفص بن أيب حفص عن أيب رافع عن أيب بكر
  احلديث.  5"

ويظهر أن احلافظ ابن حجر ذهب أخريًا إىل أن حفص بن أيب حفص الذي يروي عن أيب رافع ليس هو التميمي، وذلك أنه 
  . وهللا أعلم.6قال يف موضع آخر: "مث وجدت اخلطيب فرق بينهما يف املتفق واملفرتق ... " 
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وممن فّرق أيضاً بني حفص بن أيب حفص التميمي، وحفص بن أيب حفص الذي يروي عنه موسى بن أيب عائشة ويروي عن  
  .2وابن أيب حامت 1البخاريأيب رافع: 

  فمما سبق يرتجح أن حفص بن أيب حفص الذي يروي عن أيب رافع ليس هو التميمي وإمنا هو غريه. 
  . 3وعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف حلال حفص بن أيب حفص، وقال أبو حامت عن هذا احلديث: حديث منكر 

بٍت عن أيب رافع"    . 4وقال الدارقطين: "احلديث غري 
  بن السائب عن أيب رافٍع به:  5ق الثانية: حممد بن السائب الكليب عن أخيه سلمةالطري

. كلهم من  10، وأبو يعلى املوصلي9، وأبو بكر األموي املروزي 8، وعبد بن محيد7، وابن أيب شيبة6أخرجه عبد الرزاق
  طرٍق عن حممد بن السائب الكليب به. ورواه إسحاق بن 
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  سناده عن حممد بن السائب عن أخيه سلمة عن أسامة بن زيد عن أيب رافع به.  1راهويه
لنقل على ترك حديثه لكذب  . انته2وحممد بن السائب الكليب ال يعترب به. قال البزار: أمجع أهل العلم  ى. وهو متهم 

لرفض   . 3ورمي 



  فمما سبق يتبني أن هذا احلديث ال يصح عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. 
سنادمها عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص، قال: كتب أبو بكر الصديق   5، والطحاوي4ولكن رواه إسحاق بن راهويه

ً بوزن، وال  إىل أمراء األجن لذهب إال وز ، فال تتبايعوا الذهب  اد حني قدم الشام: أما بعد، فإنكم قد هبطتم أرض الر
لطعام، إال كيًال بكيل". قال أبو قيس: قرأت كتابه. انتهى. هذا لفظ الطحاوي.   ً بوزن، وال الطعام  لورق، إال وز الورق 

  . 6قال البوصريي: إسناده صحيح 
ح، قال فيه ابن سعد، وابن معني، وأمحدوهذا موقوف عل   ، 7ى أيب بكر الصديق، ويف إسناده موسى بن ُعَلّي بن ر
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  ، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان يف الثقات. 1والبخاري
لقوي ونقل الساجي أن ابن معني قال فيه:  ٍت أخرى عن ابن معني يف  2ليس  . وهذا النقل عن ابن معني معارض بروا

  توثيقه وهي أكثر. 
لقوي قوال األئمة السابقني، وقوهلم مقدم.3وأما قول ابن عبد الرب: ما انفرد به فليس    ، فهو معارض 

قله عن أئمة اجلرح والتعديل فيه. وحقُّه ، ال يتوافق مع ن4ولذلك فإن قول ابن حجر يف موسى بن علي: "صدوق رمبا أخطأ"
  أوىل من قول احلافظ ابن حجر. وهللا أعلم. 5أن يكون ثقًة. ولذلك فإن قول الذهيب فيه: "ثبت صاحل" 

  فعلى هذا فإن هذا اإلسناد إسناد صحيح موقوف على أيب بكر الصديق رضي هللا عنه. 
سناده  عن أيب صاحل قال: كتب أبو بكر الصديق رضي هللا عنه إىل عماله:   6ورواه موقوفاً أيضاً ابن عبد الرب. فقد روى 

لفضة إال مثالً  لذهب إال مثًال مبثل، وال الفضة    "أال يشرتوا الذهب 
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لتمر إال مثًال مبثل". وإسناد ابن عبد   لشعري إال مثًال مبثل، وال التمر  حلنطة إال مثًال مبثل، وال الشعري  مبثل، وال احلنطة 
  الرب رجاله ثقات، إال أن أ صاحل السَّّمان مل يسمع من أيب بكر الصديق.

  . 1و زرعة: "أبو صاحل ذكوان عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مرسل"قال أب
وا عن الصرف".  2ورواه موقوفاً أيضاً مسدد سناده عن ابن سريين "أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأ بكر وعمر  ، فرواه 

عتبار روايته عن النيب صلى هللا عليه وسلم عتبار روايته عن أيب بكر 3وإسناد مسدد رجاله ثقات، إال أنه مرسل  ، ومنقطع 
  . إال أنه يشهد له ما تقدم عن أيب بكر. 4الصديق، فإن حممد بن سريين مل يدرك أ بكر رضي هللا عنه

ومما سبق يتبني أن احلديث املروي عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ال يثبت، وإمنا  
بكر الصديق هو احلديث املوقوف عليه، وأما الرفع فقد صح من غري طريق أيب بكر الصديق رضي هللا عنه   الثابت عن أيب

  كما جاء يف هذا الفصل. وهللا أعلم.
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لدينار، والدرهم 20( -  159 ) عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الدينار 
لورق،   لدرهم، ال فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب، فليصطرفها 

  والصرف هاَء وهاَء".
. كلهم من طرٍق عن  6، وأبو بكر بن املقريء5، واحلاكم4، والدارقطين3، والطرباين2واللفظ له، وابن جرير 1رواه ابن ماجه

  باس أبو إسحاق الشافعي عن أبيه حممد بن العباس الشافعي، مث اختلفوا عليه. إبراهيم بن حممد بن الع
فرواه ابن ماجه والطرباين وأبو بكر بن املقرئ عنه عن أبيه عباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن حممد بن علي بن أيب  

  طالب عن أبيه عن جده به. 
بدون ذكر عباس بن عثمان بن   - عمر بن حممد بن علي به  عن - أي عن حممد بن العباس الشافعي  -ورواه ابن جرير عنه 

  . -شافع 
  ورواه الدارقطين واحلاكم عنه عن عمر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه به. 

وارد  أن عمر بن حممد ال 7وعند احلاكم "عمر بن حممد بن زيد" وهو ابن عبد هللا بن عمر العدوي. وذكر احلافظ ابن حجر
  يف إسناد الدارقطين هو عمر بن حممد ابن عمر بن علي بن أيب طالب. 



 ____________________  
  ) ] . 760/ 2سنن ابن ماجه [كتاب التجارات ( 1
ر (  2   ) .2/76،81ذيب اآل
  ) .259/ 6املعجم األوسط (  3
  ) . 25/ 3سنن الدارقطين (  4
  ) . 2/49املستدرك ( 5
  ) . 822/ 3ئ ( معجم شيوخ أيب بكر بن املقر  6
) . ومل أجد للنّقاد كالماً يف عمر بن حممد بن عمر هذا حسب ما اطلعت عليه. 10/ القسم الثاين، ص4إحتاف املهرة (ج  7

  وهللا أعلم.
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، وتسامح فيه احلافظ ابن  1وهذا االضطراب يف اإلسناد لعل سببه حممد بن العباس الشافعي، فإنه مل يوثقه غري ابن حبان
  ، وكان على اصطالحه ينبغي أن يكون مقبوًال.2فقال فيه: "صدوق"حجر 

.  4. وعمر بن حممد بن علي بن أيب طالب جمهول احلال3وإسناد ابن ماجه فيه عباس بن عثمان بن شافع ال يعرف حاله
لضعف، فقال: "هذا إسناد ضعيف"   . 5ولذلك حكم عليه البوصريي 

  ففيه نظر؛ جلهالة حممد بن العباس الشافعي، واضطراب إسناده. وأما قول احلاكم عنه: حديث غريب صحيح، 
ذا اإلسناد جلهالة حممد بن العباس الشافعي، ولالضطراب الواقع يف إسناده. ومعىن   ومما سبق يتبني أن احلديث ضعيف 

بت يف أحاديث أخرى. وهللا أعلم.    احلديث 
ى  سناٍد صحيح رواته أئمة ثقات عن  6عن الصرف، فقد روى مسدَّد إال أنه قد ثبت موقوفاً عن علي رضي هللا عنه أنه 
يا عن الصرف".   سعيد بن املسيب "أن علياً وعثمان 

أيضاً عن علي رضي هللا عنه ما يدل على أنه كان ينهى عن الصرف إال مثًال مبثل. وهللا   8، والطحاوي7وروى عبد الرزاق
  أعلم.

 ____________________  
ذيب التهذيب (9/54الثقات ( 1   ) . 9/247) ، وانظر: 
  ) . 5998تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) . 3179تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 3
  ) . 4967تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 4
  ) .2/195مصباح الزجاجة (  5
  ) . 203-202إحتاف اخلرية املهرة (ص 6
  ) . 124/ 8املصنف ( 7
ر ( 8   ) .4/70شرح معاين اآل
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  ) عن سعيد بن املسيب قال: "ال ر إال يف ذهٍب أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، مبا يؤكل أو يشرب". 21( -  160
  سنادمها عن سعيد بن املسيب.   2، والبيهقي1رواه مالك

د عن سعيد بن املسيب عن النيب 3ورواه الدارقطين  صلى هللا عليه  سناده عن املبارك بن جماهد عن مالك عن أيب الز
  وسلم.

قال الدارقطين: "هذا مرسل، وهم املبارك على مالك برفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا هو من قول سعيد بن  
  املسيب، مرسل". 

  حنو ما قال الدارقطين. 4وقال عبد احلق اإلشبيلي 
ف، ومع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه  قال ابن القطان: "ليست هذه علته، وإمنا علته أن املبارك بن جماهد ضعي

  . 5عنه موقوفاً" 
ويظهر أن نتيجة قول ابن القطان هي نتيجة قول الدارقطين وعبد احلق، وذلك أن ترجيحهما كون احلديث من قول سعيد بن  

لوهم يغين عن بيان حال املبارك.   املسيب، واحلكم على رواية املبارك 
  وطأ من قول سعيد بن املسيب. وقد سبق أن احلديث يف امل

وأما املبارك بن جماهد، فهو أبو األزهر اخلراساين املروزي، ضعفه قتيبة، وأبو أمحد احلاكم، وابن حبان، وذكره ابن اجلارود،  
ساً    . 6والدواليب، والعقيلي يف الضعفاء، وقال أبو حامت الرازي: ما أرى حبديثه 

 ____________________  
  ) . 2/493املوطأ (  1
  ) . 5/286السنن الكربى (  2
  ) . 14/ 3سنن الدارقطين (  3
  ) . 37/ 4نصب الراية (  4
  املرجع السابق.  5
  ) . 12/ 5لسان امليزان ( 6
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فمما سبق يتبني أن الصواب يف هذا احلديث أنه من قول سعيد بن املسيب، وأما رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
  فُمْنَكر.
ح قال: جاء بضعة عشر من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ابن عباس فقالوا:   ) عن22( -  161 عطاء بن أيب ر

حنن أقدم سناً منك وأعلم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك، أرأيت حني حتل الصرف وقد مسعنا رسول هللا صلى هللا  
  نه.عن أسامة رضي هللا ع 1عليه وسلم ينهى عنه ... " فذكر احلديث

  به.  3عن حممد بن بكر أنبا إمساعيل بن عبد امللك بن أيب الصُّفريا 2رواه إسحاق بن راهويه



وحممد بن بكر هو ابن عثمان الربساين البصري، قال عنه أمحد: صاحل احلديث. وقال ابن معني وأبو داود والعجلي: ثقة.  
لقوي   . 4وقال أبو حامت: شيخ حمّله الصدق. وقال النسائي: ليس 

  .5وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه: صدوق قد خيطئ
س،   وأما إمساعيل بن عبد امللك بن أيب الصفريا، فقد قال عنه ابن مهدي: اضرب على حديثه. وقال ابن معني: ليس به 

لقوي. وكذا قال النسائي. وقال أمحد: منكر احلديث، وذكر له أمحد حديثاً منكراً عن عطاء ب ح. وقال مّرة: ليس  ن أيب ر
  وقال البخاري: يكتب حديثه. 

 ____________________  
  يعين حديث: "ال ر إال يف النسيئة".  1
  ) . 224إحتاف اخلرية املهرة (ص 2
ملهملة والفاء، مصغرًا. التقريب: رقم الرتمجة ( 3   ) . 465قال ابن حجر: 
  ) . 78- 9/77ذيب التهذيب ( 4
  ) . 5760تقريب التهذيب: رقم الرتمجة ( 5
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  . 1وقال أبو حامت: ليس بقوٍي يف احلديث وليس حده الرتك. وقال ابن حبان: سيء احلفظ رديء الفهم
  . 2وجعله ابن حجر يف مرتبة: صدوق كثري الوهم

فعلى هذا فإن هذا اإلسناد ضعيف لضعف إمساعيل بن عبد امللك بن أيب الصُّفريا، ومل يتابع على ذكر هؤالء العدة من  
  انتهى. 3لصحابة. قال ابن حجر: "مل خيرجوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة، وإمساعيل فيه كالم"ا

  حنو قول احلافظ ابن حجر.  4وقال البوصريي
 ____________________  

  ) . 317-1/316ذيب التهذيب ( 1
  ) . 465تقري التهذيب: رقم الرتمجة ( 2
  ) .390/ 1املطالب العالية ( 3
  ) . 224اخلرية املهرة (ص إحتاف 4
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  داللة األحاديث السابقة: 
.   يستفاد مما تقدم النهي عن الر

ًء، زاد ومنا، وأربيته: منّيته، ويف التنزيل: {َويـُْرِيب الصََّدقَاِت}  دة. يقال: ر الشيء يربو ربوًا ور   . 1والر لغًة: الز
ختالف نوعه. وميكن    تقسيم أنواعه إىل قسمني: أما يف الشرع، فيختلف 


