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  تنبيه الُمَتَورِعين

  إلى جواز التقسيط بإجماع المسلمين
  

  في تحريمه البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ) –رفع هللا منزلته  –( منا قشة للعالمة األلباني 

  

  

  كتبه

  حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق

  

  الرياض

  ھـ١٤٢٠



  ٢

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  

ى وبعد: فقد ذھب العالمة األلبا د الخامس من السلسلة الصحيحة إل ني _ رحمه هللا _ في المجل

ة من  ه بأدل ا ذھب إلي ى م ه هللا _ عل ثمن واستدل _ رحم ي ال ادة ف ع زي ع باألجل م ريم البي تح

  السنة، ثم أردفھا بأقوال عن السلف ظاھرھا تحريم ذلك مطلقاً. 

ز بن ريس  ة المسألة، ولقد طلب مني أخي وشيخي الفاضل: أبو عمر عبد العزي ريس  مراجع ال

ا  –وهللا  –فاستعنت با على ذلك، رغم قلة بضاعتي  ك، ف لكن حسبي أني بذلت وسعي في ذل

ادر  ك والق ي ذل ه ول ة إن راً وأن يجزل ألخي أبي عمر المثوب أسأل أن يجزي العالمة األلباني خي

  عليه. 

ألة، راج ذه المس ي ھ ه ف لت إلي ا توص ة م ي خالص ذه األوراق ھ ا فھ وفقني فيھ ن هللا أن ي اً م ي

  للصواب، وأن يجعلھا خالصة لوجھه، ذخراً لي عنده إنه سميع مجيب.    

  كتبه: حمد بن عبد العزيز ابن عتيق

  ھـ٢٠/٩/١٤٢٠

  الرياض



  ٣

  

  بيان صورة المسألة: -المبحث األول:

ادة عن ثمن   ا ول: المراد بالمسألة ھنا ما إذا أراد البائع أن يبيع سلعته نسيئة بزي أن يق د، ك لنق

ى أحد  ا عل ع بينھم ع البي د سنة. فيق ھذه السيارة بقيمة عشرة آالف نقداً وبخمسة عشر ألف بع

  العرضين.

  )١(األقوال التي ذكرھا األلباني في المسألة. -المبحث الثاني:

  : لقد اختلف العلماء في ذلك قديماً وحديثاً على ثالثة أقوال –رحمه هللا  –قال الشيخ األلباني 

  أنه باطل مطلقاً. وھو مذھب ابن حزم.  -األول:

  أنه ال يجوز إال إذا تفرقا على أحدھما، ومثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط.-الثاني:

  أنه ال يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز.  -الثالث:

  ني.القول الثالث، وذھب إلى أن أضعف األقوال ھو القول الثا –رحمه هللا  –ثم رجح 

  األقوال التي ذكرھا غير األلباني في المسألة. -المبحث الثالث:

اء، إحداھما مختلف  –رحمه هللا  –لقد جمع األلباني  ره من العلم ا غي ين مسألتين فرق بينھم ب

  .–إن شاء هللا  –فيھا، واألخرى متفق عليه كما سيأتي 

أن يق ة واحدة، ب ذا أما األولى: فھي ما إذا وقعت بيعتان في بيع ذه السلعة بك ائع: أبيعك ھ ول الب

م الخالف  وكذا نقداً أو بكذا وكذا نسيئة، ويتم البيع دون تعيين الثمن. فھذه المسألة نقل أھل العل

  فيھا. 

وأما الثانية: فھي أن يعرض البائع للسلعة ثمنين أحدھما نقداً واآلخر نسيئة، ويتفق المتبايعان 

أحدھما، فھذه قد نقل غير واحد من أھل العلم اإل جماع على  على أحد الثمنين، وينعقد البيع على

  .–إن شاء هللا  –جوازھا كما سيأتي 

  

  األدلة التي استدل بھا األلباني على ما ذھب إليه. والجواب عنھا. -المبحث الرابع:

  :)١(على مذھبه بما يلي –رحمه هللا  –استدل الشيخ األلباني 

                                                           
  ).٥/٤٢٣السلسلة الصحيحة ( )١(
  )٤٢٥-٥/٤١٩السلسلة الصحيحة ( )١(



  ٤

ي ص١(  رة أن النب ي ھري ديث أب ه أو ) ح ة فل ي بيع ين ف اع بيعت ن ب ال: م لم ق ه وس لى هللا علي

ي اكم والبيھق ان في صحيحه والح ن حب و داود، واب  )٢(كسھما أو الربا. رواه ابن أبي شيبة، وأب

  من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي ھريرة به. 

ان والبغوي في ورواه النسائي،والتر –رحمه هللا  –قال  ن حب ن الجارود، واب مذي وصححه واب

ه بلفظ: نھى عن  شرح السنة وصححه أيضاً، وأحمد، والبيھقي من طرق عن محمد بن عمرو ب

    )٣(بيعتين في بيعة

د ٢(  ا " أخرجه أحم ) قال: ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين رب

ن  رھموعبد الرزاق وابن أبي شيبة واب ان وغي د فسر     )٤(حب ه هللا  –وق ذه األحاديث  –رحم ھ

ي  ذكورة ف ألة الم ة، صورة المس ي بيع ين ف ة تحت بيعت ا والداخل ي عنھ ن الصور المنھ أن م ب

  المبحث األول.

ن سيرين  ن عطاء، وسماك بن حرب واب د الوھاب ب وال السلف. كعب بعض أق ك ب د عضد ذل وق

بن حبان وابن األثير وابن حزم على ما سيأتي تفصيله وطاوس والثوري واألوزاعي والنسائي وا

  . –إن شاء هللا  –حين الجواب 

  -والجواب:

) أما الحديث األول وھو "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسھما أو الربا " فقد رواه ابن أبي ١(

ئدة عن شيبة وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيھقي، كلھم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زا

  محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة به.

رة عن  د بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھري ات عن محم ورواه غير واحد من الثقات األ ثب

  النبي صلى هللا عليه وسلم   بلفظ:" نھى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن بيعتين في بيعة " 

  .عيد قال حدثنا محمد بن عمرو بهفقد رواه النسائي وأحمد من طريق يحيى بن س

  ورواه الترمذي وابن حبان من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو به.

  ورواه أحمد والبغوي من طريق يزيد بن ھارون عن محمد بن عمرو به.

  ورواه البيھقي من طريق عبد الوھاب بن عطاء عن محمد بن عمرو به.      

  ل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.وقال البيھقي: وكذا رواه إسماعي

                                                           
  ). ٥/٣٤٣) والبيهقي (٢/٤٥)، واحلاكم (١١/٣٤٧)، وابن حبان (٣٤٦١و داود () واب٦/١٢٠رواه أبن أيب شيبة يف املصنف ( )٢(
  ) ٥/٣٤٣) والبيهقي يف الكربى (٤/٣٠٥) والبغوي (١١/٣٤٧) وابن حبان (٢/٤٣٢،٤٧٥،٥٠٣) وامحد (١٢٣١) والرتمذي (٤٦٤٦رواه النسائي ( )٣(



  ٥

د بن عمرو بلفظ "  –وهللا أعلم  –فبھذا يتبين  دة عن محم أن رواية يحي بن زكريا بن أبي زائ

  من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسھما أو الربا "، أنھا رواية شاذة. 

في إسناده محمد –باع بيعتين في بيعة  يعني من –قال الشوكاني: حديث أبي ھريرة باللفظ األول 

ة  ن رواي ه م ھور عن ذري: والمش ال المن د. ق ر واح ه غي م في د تكل ة، وق ن علقم رو ب ن عم ب

ة ين في بيع   )١(الدراوردي ومحمد بن عبد هللا األنصاري أن صلى هللا عليه وسلم: نھى عن بيعت

  ا.ھـ. 

ذا الحديث  –د بن عمرو يعني محم –وقال المباركفوري: وقد تفرد ھو بھذا اللفظ  د ُروي ھ وق

ذه  ظ، فالظاھر أن ھ عن عدة من الصحابة رضي هللا عنھم من طرق ليس في واحد منھا ھذا اللف

  ا.ھـ        )٢(لالحتجاج بھذا اللفظ ليست صالحةالرواية 

قال: وبھذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا  –بعد أن ساق روايات الحديث  –وقال العظيم آبادي 

  ا.ھـ )٣(ه شذوذ كما ال يخفيفي

ا بن  ن زكري ي، ال يحي ب لكن الذي يتحمل الشذوذ ھو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليث

اتم بسنده في  د روى ابن أبي ح ة، فق د بن عمرو بن علقم ا محم أبي زائدة، فإنه ثقة متقن، أم

ه ابن حج)٤(الجرح والتعديل ال، وعن ه: أن ابن ، ونقلھا عنه المزي في تھذيب الكم ر في تھذيب

ـال  ك؟ قــ ة ذل ا عل ه: وم ل ل ه، قي معين ُسئل عن محمد بن عمرو فقال: مازال الناس يتقون حديث

كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي 

  ھريرة.ا.ھـ.

ا  –يعتين في بيعة"الحديث أعني قوله: "من باع ب –فالظاھر أن روايته األولى لھذا الحديث  أنھ

  من ھذا القبيل، وهللا أعلم. 

) أما حديث ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين ربا ". فإنه من رواية سماك بن حرب عن ٢(

م  رحمن ل عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه، وأكثر أھل العلم بالحديث يرون أن عبد ال

   يسمع من أبيه عبد هللا بن مسعود. 

                                                                                                                                                                                                  
  ) ١١/٣٩٩) وابن حبان (١/٣٩٨) وأمحد (٦/١١٩) وابن أيب شيبة (٨/١٣٨رواه عبد الرزاق ( )٤(
  ). ٥/١٧١نيل األوطار ( )١(
  ).٤/٣٥٩حتفة األحوذي ( )٢(
  ). ٩/٢٣٩عون املعبود ( )٣(
  ). ١٣٨/ترمجة ٨اجلرح والتعديل ( )٤(



  ٦

قال أبو عبد هللا الحاكم: اتفق مشايخ أھل الحديث أنه لم يسمع من أبيه.ا.ھـ. وكالمه إن لم يحمل 

  على االتفاق فال أقل من أن يحمل على قول األكثر.                    

وعلى التسليم بسماع عبد الرحمن من أبيه، فإن الذي يروي عن عبد الرحمن، سماك بن حرب، 

م يكن وقد قال فيه أحم رد بأصل ل إذا انف ن، ف ا لق ان ربم ال النسائي: ك د: مضطرب الحديث، وق

  وقال أبن معين: كان شعبة يضعفه. )١(حجة ألنه كان يلقن فيتلقن،

وھذا الحديث مما اضطرب فيه سماك، فقد رواه كل من إسرائيل وشعبة وسفيان عن سماك عن 

    )٢(عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود.

د هللا.ورواه أبو األ رحمن بن عب ذا االضطراب  )٣(حوص عن سماك عن أبي عبيدة أبو عبد ال وھ

  إنما يتحمله سماك بن حرب ال أبو األحوص فإنه ثقة متقن كما قال ابن حجر رحمه هللا.

  فأخطأ فيه وخالف الثقات من جھتين:  )٤(ھذا وقد رواه عن سماك شريك بن عبد هللا 

الم األولى: أنه رفع الحديث إلى الن ه من ك ا يروون ات إنم ك الثق ه وسلم ، وأولئ بي صلى هللا علي

  )٥(ابن مسعود موقوفاً عليه وقد صوب العقيلي وقفه.

ات  –وإلى ھذا أشار األلباني في اإلرواء فقال  ة الثق الفھم شريك  –بعد سياقه لرواي د خ ال: وق ق

ظ، فال …عن سماك به  ه السيما مع ، وشريك ھو ابن عبد هللا القاضي وھو سيئ الحف يحتج ب

   )٦(مخالفته لسفيان وشعبة في رفعه.

ه  ا يرون ات إنم ك األثب الم سماك نفسه وأولئ الثانية: أنه جعل تفسير الصفقة في الصفقتين من ك

ى  ة عل ا مقدم تھم ال شك أنھ د هللا، ورواي الم عب د هللا من ك رحمن عن عب د ال عن سماك عن عب

  روايته كما تقدم. 

د ون ح ن وال يصح أن يك ر اب ي أث ك أن ف عود، ذل ن مس ر اب اً ألث اھدأً ومقوي رة ش ي ھري يث أب

ين  –مسعود، زيادة ليست في حديث أبي ھريرة  ه وسلم " نھى عن بيعت أن النبي صلى هللا علي

اني  –في بيعة "  ا األلب ادة ھي التي استدل بھ ذه الزي ا، وھ ا رب  –أال وھي تعليل التحريم بكونھ

                                                           
  ). ٢/١١٥ذيب التهذيب.( )١(
  ). ٣/٣٣١) وابن حبان (٦/١١٩ث سفيان رواه ابن أيب شيبة () وحدي١١/٣٩٩) وابن حبان (١/٣٩٣) وحديث شعبة رواه أمحد (٨/١٣٨حديث إسرائيل رواه عبد الرزاق ( )٢(
  ). ٦/١١٩حديث أيب األحوص رواه ابن شيبة ( )٣(
  ).١/٣٩٨حديث شريك رواه أمحد ( )٤(
  ). ٤/٢٠نصب الراية ( )٥(
  ).٥/١٤٩اإلرواء ( )٦(



  ٧

و على رد علة ا –رحمه هللا  ى ل ثمن، وحت لقول الثاني في تحريم البيعتين في بيعة وھي جھالة ال

  صحت ھذه الزيادة لما كان فيھا دليالً على ما ذھب إليه الشيخ كما سيأتي إن شاء هللا.

ة "  إال حديث أبي ھريرةفلم يبق ) ٣( ين في بيع أن النبي صلى هللا عليه وسلم " نھى عن بيعت

. حيث فسره الشيخ )٧(يث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما وھو حديث حسن له شواھد من حد

ى  ل عل د دل ع التقسيط، وق ا يسمى ببي األلباني بصورة المسألة المذكورة في المبحث األول أو بم

  ھذا التفسير وھذا الفھم أنه ھو المراد بأمور:

ة ) األول ي بيع ين ف ألة ( بيعت اء لمس ا العلم ذي ذكرھ ة التحريم ال ال عل ول  –: إبط وھي أن يق

ين  ى أحد البيعت ه عل الوا:  –الرجل: أبيعك ھذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين وال يفارق ق

ا وقعت  ى م وعلة التحريم أنھما يفترقان على بيع بغير ثمن معلوم، وال يدري كل واحد منھما عل

  )١(عليه الصفقة.

ة ال ة بجھال ين في بيع ل قال األلباني: تعليلھم النھي عن بيعت ه مجرد رأي مقاب ردود، ألن ثمن، م

  النص الصريح في حديث أبي ھريرة وابن مسعود أنه الربا، ھذا من جھة.

ا  ذا مم وع وھ ول في البي ومن جھة أخرى أن ھذا التعليل مبني على القول بوجوب اإليجاب والقب

ك  ل يكفي في ذل ه  وسلم، ب اب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علي ه في كت ل علي التراضي الدلي

ع  د بعضھم ببي وطيب النفس، فما أشعر بھما ودل عليھما فھو البيع الشرعي، وھو المعروف عن

ة  ا التراضي وطيب ي تحقق معھ اة الت ذه المعاط رار: وھ ي السيل الج ال الشوكاني ف اة، ق المعاط

  النفس ھي البيع الشرعي الذي أذن هللا به، والزيادة عليه ھي من إيجاب مالم يوجبه الشرع.

ا أن يؤجل،  ثمن، وإم د ال ا أن ينق ثم قال: وإذا كان كذلك، فالشاري حين ينصرف بما اشتراه، فإم

ن األجل  ه ثم ي الصورة األخرى ينصرف وعلي ى صحيح، وف ي الصورة األول البيع ف و  –ف وھ

دفع  –موضع الخالف  فأين الجھالة المدعاة؟ وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط، فالقسط األول ي

  ا.ھـ.)٢(والباقي أقساط حسب االتفاق، فبطلت علة الجھالة أثراً ونظراً. نقداً،

  والجواب عن ما ذكره ھنا: 

                                                           
  )، وغريها. ٢/٧١) وأمحد (٣/٦٠٠أخرجه الرتمذي ( )٧(
  ).٩/٤١١)، اجملموع (٦/٣٣٣( )، املغين٣/٥٣٤سنن الرتمذي ( )١(
  ). ٥/٤٢٣السلسلة الصحيحة ( )٢(



  ٨

ا وحديث  ه أو كسھما أو الرب ة فل ين في بيع أوالً: مر معنا آنفاً أن حديث أبي ھريرة من باع بيعت

  ابن مسعود، ال يصلحان لالحتجاج. 

  ابن مسعود، فليس فيھما حجة وذلك من جھتين:ثانياً: وعلى التسليم بصحة حديث أبي ھريرة و

ا ١( ة. وانم ) أن البيع إذا وقع على أحد العرضين نقداً أو نسيئة فأين ھي صورة البيعتين في بيع

  ھو عقد واحد على سلعة واحدة بثمن واحد.

مائة : وأبعَد كل البعد َمن حمل الحديث على البيع ب–راداً على من فھم ھذا الفھم  –قال ابن القيم 

ار وال شئ من المفاسد،  ة وال غرر وال قم ا وال جھال ا رب مؤجلة أو خمسين حالة، وليس ھا ھن

  )٣(فإنه خيره بين أي الثمنين شاء.

 )٤(وقال أيضاً: وال صفقتين ھنا وإنما ھي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

ك ٢( ا ذل رد بھ ة التي تف ك الرواي و سلمنا أن تل ه: ول ره الشوكاني بقول ا ذك راوي صالحة ) م ال

ا  –لالحتجاج  ا لتفسير  –يعني رواية من باع بيعتين في بيعة فله أوكسھما أو الرب ان احتمالھ لك

ه، )١(خارٍج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسالن ازع في ى المتن ا عل اً في االستدالل بھ قادح

وھي أن يقول: نقداً  على أن غاية ما فيھا الداللة على المنع من البيع إذا وقع على ھذه الصورة،

ه، مع أن  ر من سعر يوم ان أكث بكذا، ونسيئة بكذا، ال إذا قال من أول األمر: نسيئة بكذا فقط وك

دليل أخص من  المتمسكين بھذه الرواية يمنعون من ھذه الصورة، وال يدل الحديث على ذلك، فال

  ا.ھـ)٢(الدعوى 

يخ ٣( لم للش ه هللا –)ال يس ل التح -رحم ه: إن تعلي ثمن أو قول ة ال اني بجھال ول الث د الق ريم عن

  المبيع مبني عندھم على القول بوجوب اإليجاب والقبول.

رى وجوب اإليجاب  ذي ال ي ذا وذاك، فال ين ھ ول بجوازه ووقوعه وفرق ب بل ھو مبني على الق

ل آلخر:  ال قائ و ق ة والشوكاني، ال ينفي جوازه ووقوعه، فل ابن تيمي والقبول في صحة البيع ك

  قبلت. :بدينار فأجابه اآلخرھذا الثوب  بعتك

م  ة والشوكاني رحمھ ابن تيمي ول ك فھذه الصورة صحيحة عند من ال يرى وجوب اإليجاب والقب

  هللا.

                                                           
  ). ٣/١٦٢أعالم املوقعني ( )٣(
ذيب السنن (٤(   ).١٠/٢٤٧) عون املعبود مع 
هرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتني ألن البيع الثاين قد وتفسري ابن رسالن : هو أن يسلفه  ديناراً يف قفيز حنطة إىل شهر فلما حل األجل وطالبه باحلنطة قال : يعين القفيز الذي لك علي إىل ش )١(

  دخل على األول فريد إىل أو كسهما وهو األول.



  ٩

ل   د عل ع ق ول في صحة البي رى وجوب اإليجاب والقب زد على ذلك أن الشوكاني وھو ممن ال ي

ع الشيء بنفس العلة، فقال: والعلة في تحريم البيعتين في بيعة ع دم استقرار الثمن في صورة بي

  ا.ھـ )٣(الواحد بثمنين 

   

ة  –ثالثاً: ذكر الشيخ بعد ذلك أن علة التحريم التي علل بھا أصحاب المذھب اآلخر  وھي الجھال

ثمن،  – غير متصورة ال واقعاً وال نظراً بقوله: فالشاري حين ينصرف بما اشتراه فإما أن ينقد ال

البيع ه ثمن  وإما أن يؤجل، ف ى صحيح، وفي الصورة األخرى ينصرف وعلي في الصورة األول

  )٤(األجل، فأين الجھالة المدعاة؟!

  والجواب: أن الجھالة متصورة، وإليك مثاالً واضحاً عليھا: 

ف  داً أو أل ار نق ألف دين دار ب ذه ال ك ھ ه بعت ـتب في د وُك تري عق ائع والمش ين الب ل ب إذا حص

د وخمسمائة نسيئة. ثم كتبت شھا ذا العق ك فھل ھ ى ذل د. وانصرفوا عل ذا العق دة الشھود في ھ

  تتصور فيه الجھالة أم ال؟ بلى، تتصور.

ك داري التي  وذلك ألنه ال يلزم من وقوع البيع تسليم المبيع وال نقد الثمن حاالً، فلو فال قائل بعت

ر: قبلت، ولم يعطه بكذا وكذا، وقال األخ –وھما في المدينة، مع اكتمال باقي الشروط  –في مكة 

  المشتري الثمن ثم تفرقا، أال يلزم البيع كل واحد منھما؟! بلى.

فھذه الصورة نفسھا أجعلھا فيما لو قال البائع بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، وقال المشتري: قبلت 

  أال ترى أن الثمن ھنا صار مجھوالً؟! والصفقة التي تم عليھا البيع مجھولة؟! 

ون  –من أن جھالة الثمن متصورة في ھذه المسألة  –قدم ويدل على ما ت ة يفرق أن األئمة األربع

  بين ما إذا وقع البيع ھكذا دون تعيين ألحد الثمنين وبين ما إذا وقع على أحدھما.  

اني )١( الثاني ره األلب ه  –: ما ذك ع هللا منزلت ا  –رف ه في م داً ل ه مؤي عن بعض السلف، وجعل

  لزيادة في الثمن مقابل األجل.ذھب إليه من تحريم ا

  بيان ذلك: –رحمه هللا  –والجواب: أنه ليس في كالمھم ما يدل على ما ذھب إليه 

  أن الذين نقل عنھم األلباني، ونسب إليھم القول بالتحريم ھم على أقسام ثالثة: 
                                                                                                                                                                                                  

  ). ٥/١٧٢نيل األوطار ( )٢(
  ). ٥/١٧٣نيل األوطار ( )٣(
  ). ٥/٤٢٤السلسلة الصحيحة ( )٤(
ا األلباين على أن املقصود بالنهي عن البيعتني يف بيعة ه )١(   و بيع التقسيط مع زيادة الثمن.  من األمور اليت استدل 



  ١٠

: من لم يثبت عنه النقل في ذلك، وھو سماك بن حرب فإن النقل إليه في سنده شريك القسم األول

ن  الم اب ن ك يره م ون تفس إنھم يجعل ات ف الف الثق د خ عفه ق ع ض و م د هللا القاضي، وھ ن عب ب

  مسعود، وھو يجعله من كالم سماك بن حرب وكل ذلك ال يثبت كما تقدم. 

ل : وھم الذين أرادوا بالتحريالقسم الثاني ا نق ين: وإنم ين ألحد الثمن ع دون تعي ع البي م، ما إذا وق

ل عنھم  د نق ه ق ى أن ه هللا إل ه رحم م يتنب اً ول عنھم األلباني ما يشعر بأنھم يذھبون للتحريم مطلق

  جواز ذلك في الصورة المختلف فيھا أو كان في كالمھم ما يدل لذلك. 

  ومن ھؤالء:

ع ) طاوس: نقل عنه األلباني قوله: إذا ق١( ذا، فوق ذا وك ى ك ذا إل ذا، وك ال: بكذا وكذا إلى كذا وك

        )٢(المبيع على ھذا، فھذا بأقل الثمنين إلى أبعد األجلين.

ى  ثم نقل األلباني قول طاوس: ال بأس أن يقول: أبيعك ھذا الثوب بعشرة إلى شھر أو بعشرين إل

ا من شھرين، فباعه على أحدھما قبل أن يفارقه، فال بأس به. لكنه ض ه ألنھ عف ھذه الرواية عن

  طريق ليث عن طاوس، وليث ھذا ھو ابن أبي سليم وكان قد اختلط.

ال:  -بإسناد صحيح  -لكن رواه عبد الرزاق   ه ق ه أن من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبي

     )٣(فذكره.

د ولم يتنبه األلباني لھذه الرواية ألنھا متداخلة مع غيرھا، فليراجعھا من أراد الوق وف عليھا، وق

ذلك، )٤(نقل ھذا عن طاوس ابن عبد البر في االستذكار  ا يشعر ب اني م ه األلب ا نقل ل إن في م ، ب

  فإنه قال: فوقع المبيع على ھذا، يعني دون تعيين ألحد الثمنين، فتأمله. 

ة بكذا ) سفيان الثوري: نقل عنه الشيخ األلباني قوله: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئ٢(

ع  ع البي إن وق وكذا، فذھب المشتري فھو بالخيار في البيعين، ما لم يكن وقع بيع على أحدھما، ف

إن وجدت متاعك  ه، ف ردود، وھو المنھي عن ة، وھو م ان في بيع ھكذا، فھو مكروه، وھو بيعت

ين  د األجل ين، وأبع ك أوكس الثمن ذا النق)١(بعينه أخذته وإن كان قد استھلك فل ـ وفي ھ ا .ا.ھ ل م

ى أن سفيان  ه هللا  –يدل عل ين،  –رحم ين ألحد الثمن ع دون تعي ع البي ا إذا وق ين م ان يفرق ب ك

ذا  ذا، وبالنسيئة بك ى ك د إل ال: إذا قلت: أبيعك بالنق ه ق ى أحدھما ألن ع عل ع  البي ا إذا وق وبين م

                                                           
  ). ٦/١٢٠) وابن أيب شيبة (٨/١٣٧أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( )٢(
  ). ٨/١٣٦وهذا إسناد صحيح أخرجه عبد الزاق ( )٣(
  ). وقد وقع يف إسناد األثر خطأ مطبعي فليصحح من مصنف عبد الرزاق. ٢٠/١٨١االستذكار ( )٤(
  ).٨/١٣٨أخرجه عبد الرزاق ( )١(



  ١١

ى أح ع عل ع بي ن وق م يك ا ل ال: م م ق ين. ث ي البيعت ار ف و بالخي تري فھ ذھب المش ذا، ف دھما، وك

ذا  فاستثنى ھذه الصورة، وھي ما إذا وقع البيع على أحد الثمنين. ثم قال: فإن وقع البيع ھكذا فھ

  مكروه، وھو بيعتان في بيعة. يعني: إذا وقع دون تعيين ألحد الثمنين.

ارة أوضح )٢(ومما يزيد ذلك بياناً، نقل ابن جرير الطبري  وري بعب ، وكذا ابن عبد البر، لكالم الث

يان قصده، قال ابن عبد البر: قال الثوري: إن بعت بيعاً، فقلت ھو لك بالنقد بكذا، وبالنسيئة في ب

ى أحدھما، فھو  ع بيعك عل م يكن وق إن ل ين، ف ار في البيعت ه المشتري فھو بالخي ذھب ب ذا ف بك

ه،  ه وسلم   نھى عن ردود، ألن النبي صلى هللا علي مكروه، وھو بيعان في بيعة واحدة، وھو م

ين، وإذا  فإن د األجل ين وأبع ك أوكس الثمن د استھلك، فل ان ق ه، وإن ك ه أخذت وجدت متاعك بعين

    )٣(ذھب به المشتري على وجه واحد نقداً كان أو نسيئة فال بأس بذلك.

ك الشرطين؟ ٣( ى ذين إن ذھب بالسلعة عل ه: ف ل ل ا قي ه لم اني عن ل الشيخ األلب ) األوزاعي: نق

  أبعد األجلين ا.ھـ.فقال: ھي بأقل الثمنين إلى 

ك أن الخطابي  ين، وذل ين أو الثمن ين أحد البيع ع دون تعي والشك أن األوزاعي يريد ما إذا تم البي

ذا  ين. وك ه بأحد البيعت قد نقل عن األوزاعي أيضاً أنه قال: ال بأس بذلك ولكن ال يفارقه حتى يبات

ا ، بل إن األوزاعي مم)٤(نقل عنه مثل ھذا البغوي في شرح السنة ن نقل اإلجماع على الجواز كم

  سيأتي.         

  نقل عنه القول بالتحريم وبطالن العقد.  –رحمه هللا  –) ابن حزم: فإن الشيخ ٤(

  ولكن الظاھر أن ابن حزم إنما أراد ما إذا وقع البيع دون تعيين ألحد الثمنين، بداللة ما يلي: 

إن أن ابن حزم مثل للمسألة بكالم لشريح فقا –أ      ل: شرطين في بيع أبيعك إلى شھر بعشرة ف

د هللا: فسألت  ال عب حبسته شھراً فتأخذ عشرة، قال شريح: أقل الثمنين وأبعد األجلين أو الربا، ق

  أبي؟ فقال: ھذا بيع فاسد.          

ا.ھـ وھذا المثال خارج عن المسألة )١(قال أبو محمد: يريد فإن حبسته شھراً فتأخذ عشرة أخرى.

  نازع فيھا.  المت

                                                           
  ). ٥٥اختالف الفقهاء البن جرير ( )٢(
  ). ٢٠/١٨٠االستذكار ( )٣(
  ).٤/٣٠٦)،وشرح السنة للبغوي (٣/٨٠٥معامل السنن ( )٤(
  ). ٩/١٦احمللى ( )١(
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ل من  –ب  ع سلعته بأق ه أن يبي ر أھل ه أو من غي قال ابن حزم: وجائز لمن أتى السوق من أھل

  . )٢(سعرھا  في السوق وبأكثر وال اعتراض ألھل السوق عليه في ذلك 

  فلم يفرق رحمه هللا بين النقد أو النسيئة في الزيادة. 

رى ومما يدل على أن ابن حزم إنما يريد بالتحري –ج  ه ي ثمن أن ين ال ع دون تعي ع البي م ما إذا وق

د  أن يزي ا تكون ب ة إنم وم أن صورة العين د، ومعل م تكن مشروطة في العق ا ل جواز بيع العينة م

ى جواز  د ابن حزم عل ة عن ل، فھي مبني داً بأق البائع في ثمن النسيئة ثم يشتريھا مرة أخرى  نق

   )٣(الزيادة مقابل األجل.

م : من االقسم الثالث لسلف الذين عضد بھم األلباني مذھبه في التحريم وھم الذين ليس في كالمھ

ع دون  ع البي ا إذا وق ه م م أرادوا ب ل أنھ م يحتم ل كالمھ ا، ب ازع عليھ ألة المتن ى المس نص عل ال

ال  ذا االحتم ين. وھ د الثمن ى أح ا عل و اتفق ى و ل ه حت م أرادوا ب ين ويحتمل أنھ د الثمن ين ألح تعي

تدالل  قط لالس ى مس ه عل ن حمل أولى م ا ب ازع عليھ ورة المتن ى الص ه عل يس حمل م، فل بكالمھ

  الصورة األخرى. 

ين ألحدھما. وأن  ين دون تعي ى كال الثمن ع عل ع البي ا إذا وق بل لو قال قائل إنھم إنما أرادوا به م

  ھذه الصورة ھي التي أرادوھا بالمنع لكان كالمه ھو األقرب للصواب وذلك ألمور: 

ال،  (األول): أن د اإلجم ريم عن نھم التح ل ع د نق يل، ق د التفص واز عن نھم الج ل ع ذين نق ن ال م

الم  ى الك ال عل د االحتم م المجمل عن ال، فحمل كالمھ د اإلجم ل عنھم التحريم عن وھؤالء إنما نق

  المبين ألولئك  أولى وأصوب. 

ل ومن أولئك الذين نقل عنھم التحريم عند اإلجمال في مواضع، والتفصيل في مواض م ينق ع، أو ل

ع  ا إذا وق ين م ين وب د الثمن ين ألح ع دون تعي ع البي ا إذا وق ين م ق ب نھم إال التفصيل والتفري ع

  التعيين واالتفاق على أحدھما: 

  األوزاعي. -أ     

  سفيان. -ب    

  طاوس: وقد سبق النقل عن ھؤالء الثالثة.  -ج    

  أبو حنيفة. -د 

                                                           
  ). ٩/٤٠احمللى ( )٢(
  ).٩/٤٧احمللى ( )٣(
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  مالك.  -ھـ  

فيمن قال أبيعك ھذا الثوب بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى  –عبد البر  الشافعي: قال ابن -و 

االلتزام، حتى  –أجل  ك ب ى ذل ا عل ة إن افترق ك، والشافعي، وأبي حنيف د مال قال: ال يجوز عن

  ا.ھـ )٤(يفارقه على وجه واحد 

ول: أبيعك  -ز  ع: أن يق ى أحمد بن حنبل: قال أبو داود: سمعت أحمد قال في شرطين في بي إل

   )١(شھر بكذا وبنقد بكذا. 

ه:الرجل  ال ل ه صالح ق ى أحدھما، ألن ابن وھذا محمول على ما إذا وقع البيع دون االتفاق عل

ألف  ھرين ب ى ش ة، وإل ألف ومائ ھر ب ألف،وإلى ش د ب ك بالنق اع فيقول:أبيع ع المت يبي

  . )٢(ومائتين.فقال:ھذا مكروه أال أن يفارقه علٮأحد البيوع

ث قال بعد أن ساق حديث أبي ھريرة نھى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الترمذي: حي -ح

عن بيعتين في بيعة قال: حديث أبي ھريرة حديث حسن صحيح، والعمل على ھذا عند أھل 

العلم، وقد فسره بعض أھل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك ھذا الثوب بنقد 

ه على أحد البيعين، إذا فارقه على أحدھما، فال بأس إذا بعشرة، وبنسيئة بعشرين، وال يفارق

  )٣(كانت العقدة على أحد منھما.

عبد الرزاق صاحب المصنف حيث بوب على اآلثار التي ساقھا بقوله: باب البيع بالثمن  -ط 

إلى أجلين ولم يتطرق في تبويبه أو تحته لما يشعر بالقول بالتحريم عند البت بأحد الثمنين. 
)٤(  

ابن جرير الطبري: حيث بوب على ھذه المسألة في كتابه اختالف الفقھاء بقوله: "  –ي 

واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين ". ثم ساق تحته كالم العلماء فيما إذا وقع 

البيع ھكذا دون تعيين ألحد الثمنين، وھل يصح أم ال؟ وساق ضمنه تجويز الزيادة مقابل 

قع العقد عليھا عن مالك واألوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحبه األجل إذا و

  وأبي ثور رحمھم هللا جميعاً، ولم يذكر أن أحداُ خالفھم في ذلك، فعلم من ذلك أن 

  )٥(الخالف منحصر بين العلماء فيما إذا لم يعين الثمن. 

                                                           
  ). ٢٠/١٧٨االستذكار ( )٤(
  مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين.  )١(
  ).٢٩٨إلمام أمحد رواية ابنه صاحل مسألة (مسائل ا )٢(
  ). ٣/٥٣٣سنن الرتمذي ( )٣(



  ١٤

ي صفقة ربا " قال ومعنى أبو عبيد القاسم بن سالم: قال بعد أن ساق حديث الصفقتان ف -ك

صفقتان في صفقة " أن يقول الرجل للرجل أبيعك ھذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا ويفترقان 

   )٦(عليه.ا.ھـ. فأنت ترى أنه قيد الممنوع بقوله: ويفترقان عليه. 

عن مثل عبد الوھاب ابن عطاء وابن قتيبة  –رحمه هللا  –وعليه فإن ما نقله الشيخ االلباني 

  سيرين وغيرھم، إنما قصدوا به ما إذا وقع البيع دون تعيين ألحد الثمنين. وابن 

  ومما يزيد األمر تأكيداً وبياناً األمر الثاني وھو: 

(الثاني): من األمور التي تجعلنا نحمل كالم أولئك العلماء الذي ظاھره المنع على البيع الذي 

من العلماء اإلجماع على جواز أن يزيد  ليس فيه تعيين ألحد الثمنين، أنه قد نقل غير واحد

  البائع في الثمن مقابل األجل إذا اتفقا عليه ومن ھؤالء:  

حيث قال: ال بأس به ولكن ال يفارقه حتى يباته بأحدھما فإن  –رحمه هللا  –األوزاعي  –أ 

المجلس،  فارقه قبل ذلك، فھو بأقل الثمنين إلى أبعد األجلين أما إذا باته على أحد األمرين في

  فھو صحيح به ال خالف فيه. ا.ھـ 

   )١(ونقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة، ولم ينكره.

وممن نقل اإلجماع على الجواز الخطابي، حيث قال: فإما إذا باته على أحد األمرين في  –ب 

   )٢(مجلس العقد فھو صحيح ال خالف فيه. 

قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، ابن قدامه: فإنه قال: وقد روي عن أحمد، أنه  –د 

فال يبيعه إال بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فال بأس.. وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة 

لكن البيع بنسيئة ليس لمضارعتھا الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة باألجل..، 

 ً   )٣(رة غيره. ، وال يكره إال أن ال يكون له تجابمحرم اتفقا

ابن تيميه: فقد صرح باإلجماع واالتفاق على ھذه المسألة في أكثر من موضع من  –ھـ 

الفتاوى منھا: أنه سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش فقال اعطني ھذه القطعة، فقال 

  التاجر مشتراھا بثالثين، وما أبيعھا إال بخمسين إلى أجل، فھل يجوز ذلك؟ أم ال؟ 

                                                                                                                                                                                                  
  ).٨/١٣٦مصنف عبد الرزاق ( )٤(
  ). ٥٤اختالف الفقهاء ( )٥(
  ) وحبثت عنه يف غريب احلديث أليب عبيد فلم أجده. ٤/٢٠نقله عنه الزيلعي يف نصب الراية ( )٦(
  ). ٤/٣٠٦شح السنة ( )١(
  ).٣/١٠٦معامل السنن ( )٢(
  ). ٦/٢٦٢املغين ( )٣(



  ١٥

  المشتري على أنواع: فأجاب: 

  أحدھا: أن يكون مقصود السلعة فينتفع بھا لألكل والشرب واللباس، والركوب، وغير ذلك. 

الثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيھا، فھذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة 

  .ا.ھـ. )٤(واإلجماع.

ل المنع على أن مرادھم (الثالث): من األمور التي تجعلنا نحمل كالم العلماء الذي فيه احتما

 –مع بحثي القاصر  –به إنما ھو إذا افترق البائع والمشتري دون تعيين الثمن، أني لم أجد 

من قال من السلف: إنه إذا فارقه على أحد الثمنين أنه من بيعتين في بيعة، أو أنه ربا، أو أنه 

  من البيوع المنھي عنھا.

الء المتأخرين ال يلتفت إليھم لمخالفتھم اإلجماع إنما نقل ھذا عن بعض المتأخرين، ومثل ھؤ

  المتقدم.

  ھذا ما تبين لي، وهللا أعلم، والحمد  رب العالمين.

  كتبه: حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق 

  ھـ ٢٠/٩/١٤٢٠الرياض في                                 
 

  

                                                           
  )٢٣٠و٢٩/٤٤٧) وانظر (٢٩/٤٩٩الفتاوى ( )٤(



  ١٦

  الفھارس

  
 

  ٢  المقدمة 

  ٢  :مسألةبيان صورة ال -:المبحث األول

  ٢  األقوال التي ذكرھا األلباني في المسألة. -:المبحث الثاني

  ٢  .األقوال التي ذكرھا غير األلباني في المسألة -:المبحث الثالث

  ٣  .األدلة التي استدل بھا األلباني والجواب عنھا -:المبحث الرابع

  ٣  ) حديث أبي ھريرة١(

  ٣  ) قول ابن مسعود٢(

  ٣  ي ھريرةالجواب عن حديث أب

  ٤  الجواب عن قول ابن مسعود

  ٥  " نھى رسول هللا عن بيعتين في بيعة" :) حديث أبي ھريرة بلفظ٣(

  ٦  .الجواب عنه

  ٨  .وتحرير نسبته إليھم ،أقسام الذين نقل عنھم األلباني القول بالتحريم

  ٨  .من لم يثبت النقل عنه :القسم األول

  ٨  .نقل التحريم عنھم من أخطأ األلباني في :القسم الثاني

 ١٠  .من ليس في كالمھم النص على المسألة المتنازع فيھا :القسم الثالث

 ١٢  .ذكر بعض العلماء الذين نقلوا اإلجماع على جواز ھذه المسألة

  


