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 َفْصٌل

ْن َتْلَزُمُه الُجُمَعُة َبْعَد نَِدائَِها الثَّانِيَوََل َيِصحُّ   َوَيِصحُّ النَِّكاُح، َوَسائُِر الُعُقوِد.، الَبْيُع ِممَّ

حُّ 
َم لَِكافِرم  َِ ا   َوََل َيصِِِ ِل  ُممِِْ

، َوََل َعْبدم َ حم فِي فِْخنَةم ْن َيخَِّذُهُ  َمْمرا ، َوََل سِِِ يرم ِممَّ
َبْيُع َعصِِِ

ََ فِي َيِدِ : ُأْجبَِر َعَلى  َِزاَلِة ُمْلكِِه، َوََل َتْكِفي ُمَكاَتَبُخُه. َْ َيْعخِْق َعَلْيِه، َو ِْن َأْسَل  َل

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 (َفْصل  ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ر هذه البيوع ابلبيع املنهي عنه  وصدَّ يذكر رْحه للا يف هذا الفصل البيوع املنهي عنها، 
مانع  دَ جِ ولكن و   ،حتققت الشروطإذا أن أركان البيع إذا حتققت وكذا  :أي ،ويبطل به البيع
 .ومنها ما هو ُمرم ، -كما سيأيت   - ما يبطل به البيع هذه املوانع منف مينع من ذلك 

لكن ألن الزمن الذي وقع فيه زمن  ،فأصل البيع صحيح (الَبْيعُ َوََل َيِصحُّ )لذا قال: 
ْن َتْلَزُمُه الُجُمَعةُ )أي: يبطل،    (َوََل َيِصحُّ الَبْيعُ )لذا قال:    حينها عبادة جاء النهي عن البيع    (ِممَّ
رفع إذا دخل اخلطيب؛ لقوله وهو النداء الذي ي   (َبْعَد نَِدائَِها الثَّانِي)وهو احلر املكلف املقيم، 

َها }   سبحانه:  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ لَٰوةِ ِمن يَوِۡم  َّلذ ْ إَِذا نُودَِي لِلصذ ْ ٱ فَ  ۡۡلُُمَعةِٱَءاَمُنٓوا ِ ٱ إََِلٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا ْ  ّللذ   ۡۡلَۡيَع  ٱَوَذُروا

 . ابطل  هوفمن مل يذر البيع ف :أي ، [9 ]اجلمعة: {نَ َتۡعلَُمو ُكنُتمۡ  إِن لذُكمۡ   َذٰلُِكۡم َخۡير 
واإلمام خيطب مثًَل  اجلمعة كاملرأة إذا ابعت امرأة أخرى أما إذا مت البيع ممن ال تلزمه

فالبيع صحيح، وكذا لو كان يف القرية من مل تلزمهم اجلمعة كأن يكونوا مسافرين أو عبيداً، فلو  
 .مت العقد بعد النداء الثاين: يصح

وهو أذان شرعي  - وإذا كان البيع بعد النداء األول الذي أحدثه عثمان رضي للا عنه 
النداء الذي كان يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني دخول اخلطيب   فَل يبطل البيع؛ ألن اآلية نزلت بعد  -

 .املسجد للخطبة
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مثال ذلك: لو اشرتى رجل من آخر سيارة واإلمام خيطب: يبطل العقد، ونعيد السيارة  
 ملالكها والثمن ملالكه أيضاً. 

ن من وجبت عليه اجلمعة جيب ؛ ألوكذا إذا مل يسمع البائع واملشرتي اخلطبة يبطل البيع
 السعي، فلو كان السوق مثَلً بعيداً عن اخلطبة ومساعها فكل بيع بعد النداء الثاين ابطل.عليه  

ويصح النكاح ولو بعد النداء الثاين ممن تلزمه اجلمعة؛  أي:  (َوَيِصحُّ النَِّكاُح )مث قال: 
 ألن النهي إمنا هو عن البيع، ولقلة العقود يف غري البيع بعد النداء الثاين. 

كاإلجارة والقرض والرهن   ،أي: وتنعقد سائر العقود غري البيع (َوَسائُِر الُعُقودِ )مث قال: 
 وغري ذلك.

  أحدمها لآلخر:  اخلطيب خيطب واثنان يف الطريق إىل املسجد فقال أن مثال ذلك:  لو
 .ووقوع غريه قليل  ،ن النهي عن البيعأل ؛ينعقد ،نعم :قالف  ؟عندي بيت هل تستأجره

رْحه للا أن  وسيذكر وملا بني رْحه للا ما الذي يبطل، ذكر بعد ذلك البيع الذي حيرم، 
مثاالً  سبب احلرمة هو املقصد وليس لذات املبيع أو زمنه، وذكر رْحه للا لذلك ثَلثة أمثلة: 

 . ومثاالً يف العبيد ،يف املطعوم ، ومثاالً يف اجلمادات 
ْن َيخَِّذُهُ  )كعنب مثًَل وزبيب وغريمها،   (َبْيُع َعِصيرم  َوََل َيِصحُّ )ل: قا :املثالُاألول ِممَّ

 يعين: اشرتاه ليصنع به مخراً ، فعلى قول املصنف رْحه للا: ال يصح، ويبطل البيع. (َمْمرا  
ْ لََعَ }  أن البيع صحيح، لكنه ُمرم؛ لقوله سبحانه:  والقولُالثاينُ: ثۡمِ ٱَوََل َتَعاَونُوا   ۡۡلِ

 اً ممن يقتل به آخر وهكذا من املطعومات.من يبيع مس    :ومثل،  [2 ]املائدة:  {لُۡعۡدَوِٰن  ٱ وَ 
، وإال أي: بني املسلمني (ِسَ حم فِي فِْخنَةم )ال جيوز بيع  أي: (َوََل ) قال: :واملثالُالثاين

هنى اإلسَلم عنه؛ ألن النيب  فأصل بيع السَلح مأذون فيه، لكن إذا كان لغرض ومقصد فاسد  
َنةِ »عليه الصَلة والسَلم:  ن  أيضاً: من يبيع سكينًا مل هومثل  (1) «هَنَى َعْن بـَْيِع السِ ََلِح يف الِفتـْ

انت حتث على الفتنة بني  كهبا معصوماً يف فتنة قامت مثًَل، وكذا بيع الكتب إذا  يقتل  يريد أن  
 .سلمني وهكذا، فَل جيوز ذلك امل

 

من حديث عمران بن حصني رضي  ( 10780والبيهقي يف السنن الكربى )(  286واه الطرباين يف املعجم الكبري ) ر ( 1) 
 للا عنه. 
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َم لَِكافِرم )بيع أي: وال  (َوََل )قال:  املثالُالثالث: أي: إذا كان عند مسلم  (َعْبدم ُمْمِل
، فالعبد املسلم يكون سيده  فَل جيوز أن يكون سيد هذا العبد كافراً   فَل يبيعه لكافر، عبٌد مسلم  

ُي  ْعلاىمسلماً ال غري؛ لقول النيب عليه الصَلة والسَلم: » م ُي اْعل وُواَلا وللا عز وجل   (1)«اإِلْسَلا
ِ  }     يقول: ُة ٱَوّلِلذ عبداً مسلماً لكافر بطل البيع، فمن ابع    ،[8  ]املنافقون:  {َولِلُۡمۡؤِمنِيَ   ۦَولِرَُسوِلِ   لۡعِزذ

 إال يف حالتني: 
َْ َيْعخِْق َعَلْيهِ )قال:  احلالةُاألوىلُ: يعين: إذا بيع العبد املسلم على غري ذي رحم   ( َِ ا َل

 .عبدمن ال
غري البيع: إذا كان العبد حتت ذي رحم منه كعمه أو ابنه أو أخيه فإنه يعتق العبد   ويف

فإذا كان حتت ذي  ،مباشرة، فَل يكون العبد من ذوي رحم السيد وإمنا يكون العبد أجنبيًا 
ُح رُ ؛ ملا جاء احلديث: »رحم: يعتق عليه فوراً  ُف اه وا ُراِحٍم، ُذاا ُمالاكا واحلديث فيه  (2) « ماْن

 لكن دلت عليه آاثر أخرى.  ضعف،
للكافر ق بيع العبد : إذا ع ل ِ -اليت جيوز فيها بيع العبد املسلم للكافر  - احلالةُالثانيُة

 ابلعتق، أي: إذا علق عتق العبد املسلم للكافر ابلبيع فيصح.
ملشرٍت كافر: أان أبيعك   -  الذي حتت يده عبد مسلم  -مثال ذلك: إذا قال السيد املسلم  

هذا العبد املسلم بشرط: إذا مت عقد البيع يعتق، فيصح حينئذ هذا البيع؛ ألن فيه مصلحة 
 للعبد فيعتق مباشرة.

مث استطرد املصنف رْحه للا بعد ذلك يف مسألة ما إذا كان عبد مسلم حتت كافر من 
ََ فِي َيِد ِ )غري بيع فقال:    (ُأْجبِرَ )  ،والية الكافر  حتتوإن أسلم عبد كافر وهو  أي:    (َو ِْن َأْسَل

على إزالة العبد من حتت يده إما ابلبيع أو ابهلبة   : أي (َعَلى  َِزاَلِة ُمْلكِهِ ) ، السيد الكافر :أي
 . وز أن يكون حتت يده عبيد مسلمونألن السيد الكافر ال جي ؛أو ابلعتق وحنو ذلك 

ولو   ،ال بد من إزالته فورًا من حتت يد السيد الكافر :يعين (َوََل َتْكِفي ُمَكاَتَبُخهُ )قال: 
  : أي -مًا جَّ نَ  وبينه عقد مكاتبة يدفع يل م  عل بيينجأ : أي، أان أكاتبه :قال السيد الكافر

 

 . عائذ بن عمرو املزين( من حديث 15512( والبيهقي يف السنن الكربى )3620قطين يف سننه )رواه الدار ( 1) 
( من حديث مسرة بن جندب  2524وابن ماجه ) ( 1365والرتمذي ) ( 3949وأيب داود ) ( 01672رواه أْحد )( 2) 

 . رضي للا عنه
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ال زال حتت  :يعين - ن  ألن العبد قِ  ؛هذا ال يكفي :نقول ،ما يفدي به نفسه - أقساطاً 
 .عن السيد الكافر فَل بد من إزالة كامل الرق ِ  واحد، وإن بقي عليه درهم -العبودية 

ال يصح  أيضاً  وأن ثَلثة أحوال إن وقعت ،أن زمنًا ال يصح فيه البيع :فتبني مما سبق
 لوجود املوانع يف البيع. ؛فيها األركان، والشروط لكن ال يصحوإن متت  ، فيها البيع

 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 
 


